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Οὐδεμία Ἱερά Σύνοδος οὔτε ἡ Ἀποστολική οὔτε αἱ Οἰκουμενικαί συνεκροτήθησαν δι’ ... ἀντιπροσωπεύσεως

ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ∆Ι’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α΄ Περί Ἀντιπροσωπεύσεως
Ζοῦµε στήν τρίτη χιλιετία τῆς

ἀνθρωπότητος. Καί αὐτή θά λέγαµε
ὅτι ξεπερνᾶ τά στοιχεῖα τῆς νηπιακῆς
ἤ παιδικῆς ἡλικίας της καί φθάνει σέ
κάποια ἐπίπεδα ὡριµότητος. Ἐξ
αὐτοῦ τοῦ πράγµατος, κατά τίς ἡµέ-
ρες µας, στόν δυτικό κόσµο, φθάσα-
µε νά κυριαρχῆ ἡ Κοινοβουλευτική
Ἀντιπροσωπευτική ∆ηµοκρατία. Οἱ
πολίτες ἐκλέγουν, ἐλευθέρως καί
ἀβιάστως ὑποτίθεται, τούς ἀντιπρο-
σώπους των, τούς Βουλευτάς, ἤ Γε-
ρουσιαστάς, καί κατόπιν αὐτοί
ἀσκοῦν ἐν συνειδήσει τήν Ἐκτελεστι-
κή καί τήν Νοµοθετική Ἐξουσία.

Στήν ὅλη διαδικασία τῆς ἀληθοῦς
ἐλευθέρας∆ηµοκρατίας ὑπάρχει κάτι
τό οὐσιαστικό. Οἱ Βουλευτές δίδουν
τήν ψῆφον τους ἤ τήν ἀρνοῦνται
πρός τήν Κυβέρνησι, ἀλλά ποτέ ∆ΕΝ
ἐπιτρέπεται νά ἀντιπροσωπευ-
θοῦν, ἀπό οἱονδήποτε καί σέ καµιά
περίπτωσι. Γιά ἐλεύθερα καθεστῶτα
καί γιά σοβαρές∆ηµοκρατίες, οἱ Βου-
λευτές µόνοι, ἐλευθέρως καί αὐτο-
προσώπως, βουλευόµενοι ἐν συνει-
δήσει παίρνουν τίς ἀποφάσεις τους
γιά τά Ἔθνη. Μόνον στίς ἀνελεύθερες
δικτατορικές κοινωνίες, ἤ ἐν καιρῷ
ἐκτάκτων πολεµικῶν ἀναγκῶν, οἱ
Βουλευταί δίδουν ἐν λευκῷ τήν ψῆφο
τους καί τήν ἐξουσιοδότησί τους εἰς
Κυβερνήσεις.

Ἑποµένως, ποτέ ἐν εἰρήνῃ, καί
ἀπό κανένα, δέν ἐπιτρέπεται νά ἀντι-
καθίστανται ἤ νά ὑποκαθίστανται οἱ
Ἀντιπρόσωποι ἑκάστου Ἔθνους.

Ὁτιδήποτε ἀντίθετο πρός αὐτή τήν
ἀρχή τῆς λογικῆς, τῆς ἐλευθερίας καί
τῆς ∆ηµοκρατίας ἀποτελεῖ ἀπαράδε-
κτη ἐκτροπή καί οὐσιαστικό ἔγκλη-
µα.

Ἄς φαντασθοῦµε ἕνα παράδειγµα
ψηφοφορίας στήν Βουλή τῶν Ἑλλή-
νων: Ὁ Πρωθυπουργός, ψηφίζει
γιά 160 βουλευτές του, «ναί». Ὁ
Πρόεδρος τῆς Ἀξιωµατικῆς Ἀντιπο-
λιτεύσεως, ψηφίζει γιά 70 βουλευτές
του, «ὄχι», ὁ Πρόεδρος τοῦ κόµµα-

τος γ΄, δ΄, ε, στ΄, ζ΄, η΄ ψηφίζει γιά τό-
σους βουλευτές, «ὄχι». Τελικόν
ἀποτέλεσµα τάδε. Ἤ νά ὑποθέσου-
µε ὅτι, «συνεδριάζει» ἡ Βουλή τῶν
Ἑλλήνων µέ τούς Ἀρχηγούς τῶν
κοµµάτων µαζί µέ πέντε ἐπιλεγµέ-
νους ἀπό τούς ἴδιους ἀντιπροσώ-
πους-βουλευτές καί λαµβάνουν
«ἀποφάσεις». Ἀντιλαµβανόµεθα
µετά λύπης, πόσο ἀντισυνταγµα-
τικά, ἀντιδηµοκρατικά καί γελοῖα
θά ἦσαν ἀνάλογα τά καµώµατα, γιά
τό ἔθνος.

Οἱ Ἀρχιερεῖς δέν δύνανται
νά ἀντιπροσωπευθοῦν

ἀπό κανένα
Προφανῶς τά αὐτά ἰσχύουν καί

γιά τόν Ἐκκλησιαστικό χῶρο.
Ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς εἶναι ∆ιάδοχοι

τῶν Ἀποστόλων, εὑρίσκονται εἰς τό-
πον καί εἰς τύπον Χριστοῦ καί ∆ΕΝ
δύνανται νά ἀντιπροσωπευθοῦν
ἀπό κανένα. Μόνον οἱ ἴδιοι αὐτο-
προσώπως καί ἐλευθέρως, συνερ-
χόµενοι ἐν Ἱερᾷ Συνόδῳ ἀποφασί-
ζουν γιά τά Ἐκκλησιαστικά ζητήµα-
τα.

Οὐδείς δύναται νά τούς ὑποκατα-
στήση. Οὐδεµία τέτοια ἁρµοδιότητα,
ἐξουσία ἤ δυνατότητα ἔχουν οἱ Προ-
καθήµενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρ-
θοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι ἅπαντες ἴσοι
µεταξύ τους καί ἐκλέγονται ἀπό τήν
Ἱεραρχία ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας ἐν ἐλευθέρᾳ διαδικασίᾳ καί κα-
τά τήν καθαρή ἐν Πνεύµατι πληρο-
φόρησι τῆς καρδίας τῶν ἐκλεκτό-
ρων Ἀρχιερέων.

Οἱ Ἀντιπροσωπεύσεις τῶν Ἀρχιε-
ρέων ἀπό τούς Πρώτους, τούς Προ-
έδρους τῶν Ἱερῶν Συνόδων, ἀπο-
τελοῦν ἀντιευαγγελικές καί ἀντικα-
νονικές Πράξεις, ἔξω ἀπό τό
πνεῦµα τῶν Ἱερῶν Θεσµίων τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου.

Πρέπει ἤ ὄχι νά συγκληθῆ
ἡ Μεγάλη Σύνοδος

Ἤδη προγραµµατίζεται νά συγ-
κληθῆ ἡ λεγοµένη Μεγάλη Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδοξίας. Τίθενται ὅµως µε-
ρικά βασικά ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα
πρέπει νά τύχουν συνετῆς καί ἐµπε-
ριστατωµένης ἀπαντήσεως:

Ὑπάρχουν ἆραγε θέµατα µείζο-
νος σηµασίας πού δικαιολογοῦν
τήν Σύνοδο αὐτή;

Τά τεθέντα ζητήµατα εἶναι νέα καί
δέν ἔχουν ἀπαντηθεῖ ἀπό τούς ἤδη
ὑπάρχοντες Ἱερούς Κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας µας, εἴτε εὐθέως καί ἀµέ-
σως, εἴτε κατ’ ἀναλογίαν εἴτε κατά
παραλληλισµό;

Μήπως µέ τήν σύγκλησι αὐτή
ἐξυπηρετοῦνται ἀλλότριοι σκοποί
καί ξένες πρός τήν Ὀρθοδοξία πρα-
κτικές.

Ἐµεῖς δέν θά ἀναφερθοῦµε ἐπί
τοῦ παρόντος στά ἀνωτέρω καί σέ
ἀνάλογα ἐρωτήµατα τῆς σκοπιµό-
τητος καί ὠφελιµότητος τῆς συγ-
κλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου.

Ἀλλά θά ἀναφερθοῦµε στό µεγά-
λο ζήτηµα τῆς Συνοδικότητος διά

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

Περί τῆς ἀλλαγῆς
Πασχαλίου

Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ
Νικολάου

Καὶ φέτος µὲ ἰδιαίτερη βυζαν-
τινὴ λαµπρότητα καὶ κατάνυξη,
ἑορτάσαµε στὸν ἱστορικὸ Ναὸ
τοῦ Πρωτάτου τὸ «Ἄξιόν Ἐστι»
τὴν µνήµη τοῦ ὁσιοµάρτυρος καὶ
ὁµολογητοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ, τοῦ
Πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
τῶν σὺν αὐτῷ ἀθλησάντων ὁσιο-
µαρτύρων. Ἀκούγοντας στὸ συν-
αξάρι τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ παλαί-
σµατα τῶν Ἁγίων ὁσιοµαρτύρων,
αἰσθάνθηκα µεγάλη λύπη καὶ
ντροπὴ γιὰ ὅ,τι σήµερα συµβαίνει
στὸ χῶρο τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας
µας καὶ ἀποφάσισα νὰ γράψω τὰ
ἑξῆς. Τότε οἱ λατινόφρονες οἰκου-
µενιστὲς χρησιµοποίησαν τὴν
ὠµὴ βία, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ

«AΝΕΒΗ ∆Ε ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ... ΕΙΣ... ΒΗΘΛΕΕΜ....
ΑΠΟΓΡΑΨΑΣΘΑΙ ΣΥΝ ΜΑΡΙΑΜ» (ΛΟΥΚΑ Β΄ 45)

Λεπτομέρεια ψηφιδωτοῦ τῆς Ἱ. Μ. Χώρας, 14ος αἰ.
Κανὼν Προεόρτιος, Ὠδὴ α΄

Ἀπεγράφης Καίσαρος θεσμῷ, θέλων ἀπογράψα-
σθαι, βίβλῳ ζωῆς Παμβασιλεῦ τὸν ἄνθρωπον· ξένος
εἰς τὰ ἴδια, παραγέγονας, τὸν δεινῶς ξενιτεύσαντα,
ἐκ τοῦ Παραδείσου, εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνακαλούμενος.

Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

Ἀνάγκη ἐπιστροφῆς εἰς τὸν Θεόν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν κάνει ἐπανάστα-
ση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἀρνοῦνται τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί
ἀκολουθοῦν πιστά τά ὅσα τούς ὑπαγορεύει ὁ διάβολος.

Καυχῶνται γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τήν ἠθική καί ἱκανο-
ποιοῦν τά ἁµαρτωλά τους πάθη. Εἶναι φιλήδονοι, φιλόδοξοι καί φιλάρ-
γυροι. Ἀδικοῦν, ἁρπάζουν καί βιαιοπραγοῦν. Μέ τόν τρόπο αὐτό νοµί-
ζουν ὅτι θά διαµορφώσουν τήν ἰδανική κοινωνία! Ξεχνοῦν ὡστόσο ὅτι
ὁ Θεός µέ ποικίλους τρόπους παρεµβαίνει καί ἀνακόπτει τήν κατα-
στροφική πορεία τους. Ἰδιαίτερα ὅταν ξεπερνοῦν ἀναιδῶς τά ὅρια
ἀνοχῆς του. Τό ἀποτέλεσµα εἶναι ἡ ἐπώδυνη δυστυχία. Ὅµως αὐτό
δέν τό συνειδητοποιοῦν. Ἐξηγοῦν τίς παρεµβάσεις τοῦ Θεοῦ µέ τή δι-
κή τους κοντόφθαλµη σκέψη, ἡ ὁποία εἶναι παράλογη.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιµίροβιτς περιγράφει τήν θλιβερή κατάσταση
πού ἐπικρατεῖ στήν κοινωνία µας µέ ἕνα παράδειγµα: «Οἱ λαοί στήν
ἐποχή µας ἔβαλαν τό Χριστό, τό Θεό, στήν τελευταία θέση τοῦ δείπνου
αὐτοῦ τοῦ κόσµου. Τόν ἄφησαν σάν κακόµοιρο, γιά νά βάλουν στίς
πρῶτες θέσεις τοῦ τραπεζιοῦ τούς δικούς τους “µεγάλους” ἀνθρώ-
πους, τούς πολιτικούς, τούς λογοτέχνες, τούς φιλοσόφους, τούς παρα-
µυθάδες, τούς οἰκονοµολόγους, ἀκόµη καί τούς τουρίστες καί ἀθλητές.
Ὅλα τά βλέµµατα αὐτῶν τῶν λαῶν στράφηκαν σ᾿ αὐτούς τούς φαινο-
µενικά µεγαλειώδεις καί µοντέρνους θεούς, ἐνῶ στόν ἀναστηµένο Χρι-
στό ἔδωσαν πολύ λίγη σηµασία. Τότε καταστράφηκαν πολλοί λαοί τῆς
γῆς µπροστά στά µάτια µας. Ὄχι µόνο ὅλες οἱ εἰδωλολατρικές ἀνθρώ-
πινες µεγαλειότητες ἔσβησαν, ἀλλά καί κανείς δέν σκέφθηκε πλέον νά
τίς λατρέψει» (Μέσα ἀπό τό παράθυρο τῆς φυλακῆς. Μηνύµατα στό
λαό, Θεσ/νίκη 2012, σελ. 61-62).

Εἶναι ἀνάγκη οἱ ἄνθρωποι νά ἐπιστρέψουν στό Θεό, ἀρνούµενοι κά-
θε δεσµό µέ τό διάβολο. Νά ἀποκτήσουν προορισµό, νά ἔχουν πνευ-
µατική ζωή καί νά ἐργάζονται, τό κατά δύναµη ὁ καθένας, γιά τό κοινό
καλό. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ζωή τους θά πάρει ἀξία καί µέ τήν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ θά ξεπερνᾶνε κάθε πειρασµό καί δυσκολία.

Χωρίς τήν ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων στό Θεό, εἶναι µάταιο νά ἐλπί-
ζει κανείς ὅτι ἡ κοινωνία θά ἀλλάξει καί ἡ δυστυχία θά περιοριστεῖ ἤ καί
θά ἐξαλειφθεῖ. Τό ἔργο τοῦ Θεοῦ δέν µποροῦν νά τό ἀντικαταστήσουν
οἱ πολιτικές ἐπιλογές καί οἱ κοινωνιολογικές ἀναλύσεις τῶν ἐπιστηµό-
νων. Οὔτε φυσικά ἡ λεγόµενη τέχνη καί ὁ πολιτισµός µποροῦν νά
συµβάλουν θετικά καί νά ἄρουν τίς αἰτίες τῆς κακοδαιµονίας καί ἀνατα-
ραχῆς πού παρατηροῦνται στίς κοινωνίες τῶν σύγχρονων ἀνθρώ-
πων. Ὅµως ὁ λαός βρίσκεται σέ πλήρη σύγχυση καί ἡ καθηµερινή πα-
ραπληροφόρηση ἐπιδεινώνει τήν τραγική κατάσταση, γεγονός θλιβε-
ρό, γιατί τό σκοτάδι γίνεται πυκνότερο καί τό φῶς µειώνεται ἀνησυχη-
τικά. Ἡ ἐλπίδα πιά γιά βελτίωση τῆς κοινωνίας εἶναι ἀνύπαρκτη, ἐκτός
καί ἄν ὁ Θεός βάλει τό χέρι του καί ἀνατρέψει τά σχέδια τῶν ἀνθρώ-
πων, πού ἐν ἐπιγνώσει ὑπηρετοῦν τό διάβολο.

Κουρασµένος ὁ σηµερινὸς ἄν-
θρωπος ἀπὸ τὶς διάφορες γιορ-
τές, ποὺ κατάντησαν τυπικὴ
ἐκπλήρωση κοινωνικῶν συµβατι-
κοτήτων, ἀντιµετωπίζει καὶ τὰ Χρι-
στούγεννα χωρὶς ἐσωτερικὴ προ-
σέγγισή τους. Οἱ περισσότεροι
ἀκόµη καὶ οἱ κατὰ τὰ ἄλλα θρη-
σκευτικοὶ βλέπουµε τὰ Χριστού-
γεννα σὰν µιὰ µεγάλη οἰκογενει-
ακὴ ἑορτή, ποὺ προσφέρει τὴν
εὐκαιρία νὰ ξαναµαζευθεῖ ἡ σκορ-
πισµένη οἰκογένεια γύρω ἀπὸ τὸν
Χριστὸ τῆς φάτνης στὸ χριστου-
γεννιάτικο δένδρο, ποὺ βγῆκε καὶ
αὐτὸ ἀπὸ τὸ ντουλάπι, γιὰ νὰ στο-
λίσει γιὰ µερικὲς µέρες κάποια γω-
νιὰ τοῦ σπιτιοῦ µας. Σήµερα
ὅµως, καλεῖται ὁ καθένας µας νὰ
θέσει στὸν ἑαυτὸ του τὸ ἐρώτηµα:
τί σηµαίνουν τὰ Χριστούγεννα γιὰ
µένα; Εἶναι ἡ ἐξατοµίκευση τοῦ γε-
νικότερου ἐρωτήµατος: «Γιατί ἔγι-
νε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος», ποὺ ἀπα-
σχόλησε τὰ µεγαλύτερα πνεύµατα
τῆς ἱστορίας.

«...Ἵνα τὴν υἱοθεσίαν
ἀπολάβωµεν»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ εἶναι ἡ γέννη-
ση τοῦ Αἰώνιου Θεοῦ ἀπὸ ἕνα
ἄνθρωπο, µιὰ Μάνα, τὴν Πανα-
γία, καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ Θεανθρώ-
που µέσα στὴν ἱστορία. Αὐτό, ποὺ
δὲν µπόρεσαν οὔτε µὲ τὴν φαντα-
σία τους νὰ πλησιάσουν οἱ σοφοί
τοῦ κόσµου, ἔγινε σὲ µιὰ δεδοµέ-
νη στιγµὴ πραγµατικότητα. Ὁ
Ἄκτιστος Θεὸς γίνεται «ὃ οὐκ ἦν»,
γιὰ τὴ σωτηρία µας. Αὐτός, ποὺ τὸ
σύµπαν δὲν τὸν χωρεῖ, «χωρεῖται
ἐν γαστρί». Ὁ ἄπειρος Θεὸς αὐτο-
περιορίζεται µέσα στὴν ἀνθρώπι-
νη φύση, ποὺ πῆρε ἀπὸ τὴν Πάν-
αγνη Θεοτόκο. Στὴ γλώσσα τῶν
Ἁγίων Πατέρων µας αὐτὸ ὀνοµά-
ζεται «συγκατάβασις». Συγκατα-
βαίνει ὁ Θεός. Ὁ πέρα ἀπὸ κάθε
µέτρο καὶ µέγεθος γίνεται µικρός.
Ὁ ἀσύλληπτος ἀπὸ κάθε δύναµη
αἰσθήσεως γίνεται αἰσθητὸς καὶ
ἁπτὸς καὶ ὁρατός. Γιατί; Γιὰ νὰ κοι-

νωνήσει µαζί µας. Αὐτοµεταφρά-
ζεται ὁ Θεὸς στὴ δική µας γλώσ-
σα, γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ Τὸν
δεχθοῦµε καὶ νὰ Τὸν καταλάβου-
µε. Ἂν µᾶς µιλοῦσε τὴν οὐράνια
γλώσσα, δὲν θὰ µπορούσαµε νὰ
Τὸν πιστεύσουµε· γι' αὐτὸ µιλεῖ τὴ
δική µας γλώσσα, τὴν ἐπίγεια
(Ἰωάν. γ' 12). Ἔτσι πραγµατοποιεῖ
ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς αὐτό, ποὺ ἀπέτυχε
ὁ ἄνθρωπος νὰ κατορθώσει.

Ὁ ἄνθρωπος δηµιουργήθηκε
«κατ' εἰκόνα» τοῦ Χριστοῦ. Τὸ
πρότυπό του (τὸ «ἀρχέτυπόν»
του) ἦταν ὁ Χριστός, ὡς Θεάν-
θρωπος. Σ' αὐτὸ τὸ «ἀρχέτυπον»
ὄφειλε νὰ ὑψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος.
Νὰ καθαρισθεῖ δηλαδὴ καὶ νὰ
ἀγαπήσει τὸ Θεὸ τόσο, ὥστε ὁ
Θεὸς νὰ ἔλθει νὰ σκηνώσει µέσα
του καὶ νὰ φανερωθεῖ µέσα στὴν
ἱστορία ὁ Θεάνθρωπος. Ὁ ἐκτρο-
χιασµὸς ἀπὸ αὐτὴ τὴν πορεία
ἀπετέλεσε τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώ-
που. Τὴν ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώ-
που θεραπεύει ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. «Ὅταν ἦλθεν ὁ καθορισµέ-
νος - ἀπὸ τὸν Θεὸν - καιρὸς τῆς
ἐνσάρκου οἰκονοµίας», «ἐξαπέ-
στειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ».
Ποὺ σηµαίνει: Ἦλθε ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς «αὐτεπάγγελτος», ὅπως θὰ
πεῖ εὔστοχα ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀκαθί-
στου Ὕµνου, γιὰ νὰ µᾶς «ἐξαγο-
ράση» ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ Νό-
µου καὶ νὰ µᾶς χαρίσει τὴν υἱοθε-
σία. Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς ἔγινε
«ὑπὸ Νόµον», περιετµήθη καὶ
ἔκαµε ὅλα ὅσα ἀπαιτοῦσε ὁ πα-
λαιοδιαθηκικὸς νόµος, καὶ ἐπλή-
ρωσε (Ματθ. ε´ 17) ὅλο τὸν Νόµο,
µένοντας µακριὰ ἀπὸ κάθε ἁµαρ-
τία. Ἔτσι, ἔµεινε ὁ Κύριος ἔξω
ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ Νόµου, ποὺ
λέγει: «ἐπικατάρατος πᾶς ἄνθρω-
πος, ὃς οὐκ ἐµµένει ἐν πᾶσι τοῖς
λόγοις τοῦ νόµου, τοῦ ποιῆσαι
αὐτοὺς» (∆ευτ. κζ'26). Ἐξεπλήρω-
σε, λοιπόν, Αὐτὸς ὁλόκληρο τὸ
Νόµο, ἐξαγοράζοντάς µας ἀπὸ
τὴν κατάρα τοῦ Νόµου, ἀφοῦ

Ἅπαντες οἱ Ἀπόστολοι παρίσταντο εἰς τήν Ἀποστολικήν Σύνοδον. Τόν οὐσιαστικόν
τόνον εἰς τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους δίδουν οἱ Ἅγιοι καί ὄχι οἱ προεδρεύοντες.

1ον
1. Τὸν µητροπολίτη Μεσσηνίας

καλύπτει ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης,
ἀλλὰ µένει ὁ ἴδιος ἀκάλυπτος

Σὲ προηγούµενο ἄρθρο µας µὲ τίτλο «Μεταλλαγµένη καὶ ἀλλοιωµένη ἡ
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος», εἴχαµε ἐπισηµάνει ὅτι, ἐνῶ ἐξ ἀρχῆς ἀλλὰ καὶ
κατὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς προσυνοδικῆς διαδικασίας ὅλοι ἐπίστευαν καὶ ἔλεγαν
ὅτι ἡ Σύνοδος ἐκαλεῖτο νὰ καλύψει ἐπὶ οἰκουµενικοῦ ἐπιπέδου τὸ κενὸ τῆς
συνοδικότητος ποὺ ὑπῆρχε ἐπὶ αἰῶνες, εἴτε θεωρήσει κανεὶς ὡς τελευταία
οἰκουµενικὴ σύνοδο τὴν Ζ´ (787) ἐναντίον τῶν εἰκονοµάχων, εἴτε τὶς δύο
ἄλλες ποὺ θεωροῦνται ὡς οἰκουµενικές, τὴν ἐπὶ Φωτίου (879-880) καὶ τὴν
ἡσυχαστικὴ τοῦ 1351, αἰφνιδίως καὶ ἐνῶ βρισκόµαστε στὰ πρόθυρα τῆς
συγκλήσεως τῆς Συνόδου προσπαθοῦν κάποιοι νὰ µᾶς µάθουν καὶ νὰ µᾶς
διδάξουν ὅτι ἡ Σύνοδος δὲν συγκαλεῖται ὡς οἰκουµενική, ἀλλὰ εἶναι µία
ἁπλὴ πανορθόδοξη Σύνοδος, στὴν ὁποία θὰ ἀκολουθήσουν σύντοµα καὶ
ἄλλες.

Εἴχαµε ἐκπλαγῆ, ὅταν πληροφορηθήκαµε ὅτι σὲ ἐπίσηµη ἐνηµέρωση
ποὺ ἔκανε στὸ σῶµα τῆς ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὶν ἀπὸ
ἕνα ἔτος, στὶς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014 ὁ µητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσό-
στοµος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς προσυνοδικὲς Ἐπι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ποιός καί γιατί ἄλλαξε
τόν οἰκουµενικό χαρακτήρα

τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου;

Εἰς τὸ Συμπόσιον μὲ τίτλον «Πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» 3 μὲ
5 Δεκεμβρίου 2015, ὡμίλησε καὶ ὁ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστο-
μος διὰ τὰ ζητήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου. Παραθέτομεν καὶ σχο-
λιάζομεν τμήματα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν του, ὅπως αὐτὴ ἀνηρτήθη εἰς τὸν ἱστό-
τοπον «Θεολογικὰ Δρώμενα» τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2015:

«�α) Εἰς τάς 12 παραγράφους τοῦ Κειµένου «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καί Οἰκουµενική Κίνησις»� τονίζεται ὅτι� αἱ κατά καιρούς ἐπισυµβᾶσαι
ἀποµακρύνσεις ἐκ τῆς παραδόσεως τῆς Ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας ὠφείλον-
το εἰς τάς διαφορετικάς ἀντιλήψεις περί τῆς ἑνότητος καί περί τῆς οὐσια-
στικῆς κατανοήσεως τῆς οὐσίας καί τῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας (§ 2α). Αἱ
παροῦσαι διατυπώσεις ἀποτελοῦν µίαν ὑπέρβασιν τῶν παλαιῶν ἀντιλή-

Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας παραδέχεται
τὰ σφάλµατα κατὰ τοὺς διαλόγους!

• Tὸ πρόβληµα τῆς ὁµοφυλο-
φιλίας. Τοῦ Ἀρχιµ. Κυρίλλου
Κωστοπούλου. Σελ. 6

• «Ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων
Σου σκεπάσεις µε». Ἐρµη-
νεία τοῦ Ψαλτηρίου: Ὁ 16ος
Ψαλµός. Γράφει ὁ Σεβ.
Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλο-
πόλεως Ἰερεµίας. Σελ. 4

• Ἀνησυχητικαί θέσεις Σχο-
λικῶν Συµβούλων Θεολό-
γων διὰ τὸ µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν. Tοῦ κ. Ἰωάν-
νη Τάτση, Θεολόγου. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

1ον
«Ὁ χριστιανισµὸς ὑπῆρξε µία

νέα προσέγγιση τῆς σχέσεως θεοῦ,
ἀνθρώπου καὶ κόσµου στὴν πνευ-
µατικὴ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας
µὲ βασικὸ ἄξονα τὴν ἐνανθρώπηση
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εἴσοδο
τοῦ Θεοῦ στὸν κόσµο καὶ τὴν ἱστο-
ρία. Ἔτσι µορφοποιήθηκε ἕνα νέο
πλαίσιο βιοθεωρίας καὶ κοσµοθεω-
ρίας, τὸ ὁποῖο σφράγισε τὸν πολι-
τισµὸ τῆς βυζαντινῆς καὶ τῆς µετα-
βυζαντινῆς περιόδου καὶ θεµελίωσε

τὸ ὅραµα τῆς χριστιανικῆς οἰκουµέ-
νης».

Τὸν ∆΄ αἰῶνα δύο συγκλίνουσες
πολιτειολογικὲς θεωρίες, δηλαδὴ ἡ
ρωµαϊκὴ αὐτοκρατορικὴ ἰδέα καὶ ἡ
πολιτικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας,
συναντήθηκαν. Ἡ ρωµαϊκὴ αὐτο-
κρατορικὴ ἰδέα εἶχε ἀρχίσει νὰ
διαµορφώνεται ἀπὸ τὸν τελευταῖο
αἰῶνα π.X., ὅπου εἶχε ξεπεράσει
τὴν κλασσικὴ ἑλληνικὴ πολιτειολο-
γία τῆς πόλεως-κράτους, ποὺ ἦταν
εὐρύτατα διαδεδοµένη στὸν ἑλλη-

νικὸ χῶρο καὶ εἶχε µεταµορφωθεῖ
σὲ αὐτοκρατορία µὲ οἰκουµενικὲς
προοπτικές, ἐπηρεασµένη καὶ ἀπὸ
τὴ στωικὴ φιλοσοφία. Ὁ Ζήνωνας
Κιτιεὺς (ἀπὸ τὴν ἀρχαία πόλη Κίτιο
τῆς Κύπρου) στὸ ἔργο του Πολιτεία,
ποὺ µᾶς παραθέτει ὁ Πλούταρχος
στὸ σύγγραµµά του Περὶ τῆς Ἀλε-
ξάνδρου Τύχης ἢ Ἀρετῆς ἀναφέρει:
«Καὶ µὴν ἡ πολὺ θαυµαζοµένη πο-
λιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν κα-
ταβαλοµένου Ζήνωνος εἰς ἓν τοῦτο
συντείνει κεφάλαιον, ἵνα µὴ κατὰ
πόλεις µηδὲ δήµους οἰκῶµεν ἰδίοις
ἕκαστοι διωρισµένοι δικαίοις, ἀλλὰ
πάντας ἀνθρώπους ἡγώµεθα δη-
µότας καὶ πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ
κόσµος, ὥσπερ ἀγέλης συννόµου
νόµῳ κοινῷ συντρεφοµένης. Τοῦτο
Ζήνων µὲν ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ ἢ
εἴδωλον εὐνοµίας φιλοσόφου καὶ
πολιτείας ἀνατυπωσάµενος»:
Ἐκεῖνο πάλι τὸ πολὺ θαυµαζόµενο
πολίτευµα τοῦ Ζήνωνα, ποὺ ὑπε-
ρασπίζεται τὴν ἐπιλογὴ τῶν
Στωικῶν, συντείνει σ’ αὐτὸν τὸν κε-

φαλαιώδη στόχο, νὰ µὴ κατοικοῦµε
δηλαδὴ κατὰ πόλεις καὶ δήµους δι-
οικούµενοι ὁ καθένας µὲ ξεχωρι-
στοὺς νόµους, ἀλλὰ νὰ θεωροῦµε
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους δηµότες
καὶ πολίτες (µιᾶς πόλης) καὶ νὰ
ὑπάρχει ἕνας τρόπος ζωῆς καὶ µία
τάξη, ὅπως ἕνα κοπάδι πειθαρχη-
µένο ποὺ ζεῖ µὲ κοινὲς συνήθειες.
Αὐτό, ὁ Ζήνωνας τὸ περιέγραψε
σὰν ἀποτύπωση ὀνείρου ἢ εἰδώ-
λου φιλοσοφικῆς εὐνοµίας καὶ δια-
κυβέρνησης».

Ὁ ἱδρυτὴς δηλαδὴ τοῦ Στωικι-
σµοῦ Ζήνωνας ἀπέκρουε τὴν ἰδέα
ὀργάνωσης ἑνὸς κόσµου διαιρεµέ-
νου σὲ πολιτεῖες καὶ σὲ λαούς, ποὺ
ὁ καθένας τους νὰ ἔχει ἰδιαίτερους
νόµους καὶ νὰ βλέπει στὸν ἄλλο
ἕνα ξένο καὶ ἕνα ἐχθρό. Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι εἶναι συµπολίτες τῆς πο-
λιτείας τοῦ ∆ία, πρέπει νὰ ζοῦν
ἑνωµένοι κάτω ἀπὸ ἕνα κοινὸ νό-
µο, ὅπως ἕνα κοπάδι ποὺ τὸ ὁδηγεῖ
ὁ ἴδιος βοσκός. Ἡ Καθηγήτρια
Μυρτὼ ∆ραγώνα-Μοναχοῦ πι-

στεύει ὅτι «ὁ κοσµοπολίτης νιώθει
πρωταρχικὰ ‘πολίτης τοῦ κόσµου’,
µέλος τῆς παγκόσµιας κοινότητας,
τῆς ‘Κοσµόπολης’. Ὁ κοσµοπολί-
της δὲν θεωρεῖ τὴ γλώσσα, τὸ
χρῶµα τοῦ δέρµατος, τὴ θρησκεία
καὶ γενικὰ τὶς πολιτισµικὲς παραδό-
σεις διαχωριστικὲς γραµµὲς τῆς
‘κοινότητας τῶν λογικῶν’. Κοινὰ
ἰδεώδη, κοινὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες µὲ
τοὺς συνανθρώπους του ἀποτε-
λοῦν τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς
ἔνταξής του στὸ ‘σύστηµα’ αὐτό. Ὁ
κοσµοπολίτης ἀντιστρατεύεται µό-
νο τὸν ἀκραῖο ἐθνικισµὸ καὶ τοπι-
κισµὸ καὶ ὄχι τὸν πατριωτισµό, ἐφό-
σον κοµβικὸ στοιχεῖο τοῦ κοσµοπο-
λιτισµοῦ εἶναι ὁ σεβασµὸς τῆς δια-
φορετικότητας».

Στὴν συνέχεια ὁ Ζήνωνας ἀνέφε-
ρε ὅτι ὁ ἄρχοντας θὰ κυβερνᾶ
ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, δη-
λαδὴ «ὡς κοινὸς κυβερνήτης καὶ
συµφιλιωτὴς ὅλωνS συνενώνον-
τας σὲ ἕνα τὰ πάντα, ἀναµειγνύον-
τας τὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὰ ἤθη καὶ

τοὺς γάµους καὶ τὶς συνήθειες,
ὅπως σὲ κρατῆρα ἀγάπης, καθόρι-
σε ὅλοι νὰ θεωροῦν ὡς πατρίδα
τὴν οἰκουµένη καὶ ὡς ἀκρόπολη καὶ
φρουρὰ τὸ στρατόπεδο καὶ ὡς συγ-
γενεῖς τους ἐνάρετους καὶ ὡς ἀλλό-
φυλους τοὺς κακούς». Στὴν οἰκου-
µενικὴ αὐτοκρατορία τῶν Στωικῶν
οἱ πολίτες θὰ ἐνσάρκωναν τὸ ἰδα-
νικὸ πρότυπο τοῦ σοφοῦ καὶ δί-
καιου πολίτη, ὁ δὲ ἄρχοντας θὰ κυ-
βερνοῦσε µὲ σοφία, δικαιοσύνη καὶ
φιλανθρωπία κατὰ τὸ πρότυπο τῆς
διακυβέρνησης τοῦ κόσµου ἀπὸ
τὸν ἀρχηγὸ τῶν θεῶν. Ὡς πηγὴ τῆς
ἐπίγειας βασιλικῆς ἐξουσίας προ-
βαλλόταν ὁ ἀρχηγὸς τῶν θεῶν, ὁ
∆ίας.

Ἡ µορφοποίηση τῆς πολιτικῆς
θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας ἄρχισε
ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος
στὴν πρὸς Ρωµαίους ἐπιστολὴ κα-
τηγορηµατικὰ ἀναφέρει: «Πᾶσα
ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑπο-
τασσέσθω. Οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ

Ἡ Ἀρχὴ τῆς Συναλληλίας
ἢ Συµφωνίας (Consonantia)

Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Νικολόπουλος,
Θεολόγος - Βυζαντινολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

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

ΕINAI ἀδιαμφισβήτητον ὅτι ἡ σχεδιαζομέ-
νη Μεγάλη Σύνοδος, ἐὰν τελικῶς συγ-
κληθῆ, πρᾶγμα ποὺ ὁ Ο.Τ. ἀπεύχεται,

θὰ ἀποτελέση τὸ μεγαλύτερον γεγονὸς τῆς χι-
λιετίας. Αὐτὸ εἶναι ἀποδεκτὸν τόσον ἀπὸ τοὺς
ὑποστηρικτάς της ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς ἐναντιου-
μένους. Διὰ μὲν τοὺς πρώτους, διότι ἐπιθυ-
μοῦν νὰ φέρουν ἀλλαγάς εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
καὶ νὰ προωθήσουν τὰ Οἰκουμενιστικὰ σχέδιά
τους· διὰ δὲ τοὺς δευτέρους, διότι πιστεύουν,
μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ Ο.Τ., ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτὴ
θὰ ἐπιφέρη πολλὰ δεινὰ καὶ ἁλυσιδωτάς συμ-
φοράς μὲ κίνδυνον ἀκόμη καὶ δημιουργίας

ἑνὸς σχίσματος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, κατὰ τὴν
ἄποψιν πολλῶν.

Ὡστόσον, εἰς τὸ πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν συμβαίνει νὰ ὑπάρχη
μεγάλη σύγχυσις τόσον διὰ τὴν σύγκλησιν ἢ μὴ
τῆς Συνόδου αὐτῆς, καὶ τὸν χαρακτῆρα της,
ὅσον καὶ διὰ τὰ ἐπί μέρους θέματα, τὰ ὁποῖα
αὐτὴ προτίθεται νὰ συζητήση. Δεδομένου ὅτι
ὄχι μόνον αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ

καθ᾽ ἑαυτὴ ἡ σύγκλησις αὐτῆς θὰ ἐπηρεάση
τὴν ζωὴν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰς ὅλον
τὸν κόσμον, κρίνεται ἀπαραίτητον, ὅπως ἡ συ-
ζήτησις περὶ τῆς Συνόδου καὶ τῶν θεμάτων της
λάβη εὐρεῖαν ἔκτασιν ὄχι μόνον πρὸς ἐνημέρω-
σιν ὅλων, ἀλλὰ καὶ διότι ἀπαιτεῖται ἕνας
ἀνοικτὸς διάλογος εἰς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ἀπαράβατοι προϋποθέσεις ἑκάστης Συνό-

δου, ὡς ἔχει καταδείξει ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστο-
ρία, εἶναι αἱ πρὸ αὐτῆς, αἱ κατὰ τὴν διάρκειαν
αὐτῆς ἀλλὰ καὶ αἱ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν συζητή-
σεις, ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ ἐπιχειρημά-
των, ἡ συγγραφὴ μελετῶν καὶ διαφόρων πονη-
μάτων, ἡ γενικὴ ἀρθρογραφία, ἐπιστολογρα-
φία κ.ἄ. Ἡ συνεργία τοῦ πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας εἰς μίαν Σύνοδον εἶναι ἐκ τῶν οὐκ
ἄνευ στοιχείων αὐτῆς, καθὼς δὲν νοεῖται Σύν-

οδος ὡς λαμβάνουσα χώραν «ἐν κενῷ ἀέρος».
Δὲν ὑπάρχει Σύνοδος ποὺ νὰ εἶναι Σύνοδος
μόνον Ἱεραρχῶν, δηλ. ἄνευ τῆς συν-
επικουρήσεως τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου καὶ τε-
λικῆς ἀποδοχῆς ὑπὸ τῆς συνειδήσεως τῶν
Ὀρθοδόξων.

Μὲ αὐτὰ ὡς δεδομένα καὶ συμφώνως πρὸς
τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἕως σήμερον πορείαν τῆς ἐφη-
μερίδος ὁ Ο.Τ. ἀνοίγει πρὸς ὅλους ἕνα θεολο-

γικὸν βῆμα διαλόγου, ἐπιθυμῶν νὰ ἀποτελέση
τόπον καλλιεργείας καὶ καρποφορίας ἐπὶ
ὅλων τῶν περὶ τῆς Συνόδου ζητημάτων καὶ
προβληματισμῶν. Πάντοτε ὁ Ο.Τ. εἰς τὴν χά-
ραξιν τακτικῆς καὶ στρατηγικῆς διὰ μείζονα
θέματα τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὰ ὁποῖα πολλάκις
ὑπῆρξε διαφωνία μεταξύ μαχητῶν καὶ δια-
πρεπῶν θεολόγων, ἐφιλοξένει ἄρθρα ἑκάστης
πλευρᾶς καὶ ἀπόψεως, προκειμένου διὰ μέσῳ
τοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι διαλόγου νὰ καταρ-
τισθῆ ἡ ὀρθὴ γραμμὴ διὰ τὴν πλέον ἀποδεκτὴν
τελικὴν διατύπωσιν ἐπὶ τῶν ἀνακυψάντων ζη-

Ἀνοικτὴ πρόσκλησις ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Συνόδου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ κατάθεση στό Ἐθνικό Κοινοβούλιο καί ἡ συζήτηση στήν ἁρµόδια
Ἐπιτροπή τοῦ Βουλῆς καί µάλιστα µέ τήν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος πού
κατά τήν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέπει νά ἔχει ψηφισθῆ πρό τῶν
Χριστουγέννων, τοῦ νοµοσχεδίου «Σύµφωνο συµβίωσης καί ἄλλες διατά-
ξεις» µέ τήν σύµφωνη κατ’ ἀρχάς γνώµη τῆς πλειοψηφίας τῆς ἀντι-
πολιτεύσεως (Νέα ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη, Ποτά-
µι, Ἕνωση Κεντρώων), µέ τό ὁποῖο θεσµοθετεῖται πλέον «ἐκφαντο-
ρικῶς» ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί προ-
βάλλεται ὡς ἔννοµο ἀγαθό, πού δεῖται ἐννόµου προστασίας ἡ παράχρη-
ση τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος καί ἡ παράνοια τῆς ἀντιαισθητικῆς µιµήσε-
ως τοῦ ἑτέρου φύλου καί ἡ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή ἐκ τῆς ὑγιοῦς
ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος, πού ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο τῆς συνδηµιουρ-
γίας µέ τόν Θεό, ἐγκαινιάζει µέ τόν πλέον ἐπίσηµο τρόπο τόν κρατικό
διωγµό τῆς ἀµωµήτου Πίστεώς µας. Ὅσοι ἐκ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Προ-
σώπων δέν τό ἔχουν ἀντιληφθεῖ, ἔχουν ἀνάγκη πολλῆς προσευχῆς καί
δυστυχῶς θά τό ἀντιληφθοῦν ἐπώδυνα λίαν προσεχῶς.

Ὁ πόλεµος κατά τῆς ἀληθοῦς Πίστεως εἶναι βέβαια διαχρονικός ἀπό τίς
δαιµονικές δυνάµεις, ἀλλά τουλάχιστον στήν αἱµατοπότιστη ἀπό αἷµα
µαρτύρων καί ἡρώων Χώρα µας –ποῦ νά ἐφαντάζοντο γιά ποιούς ἐπιγό-
νους µαρτυροῦσαν!- ἐτηροῦντο ἀπό τούς κυβερνῶντες κάποια προσχή-
µατα. Τό σχέδιο ὅµως τοῦ ∆ιεθνιστικοῦ Σιωνιστικοῦ τέρατος, ὅταν στό
Ἰσραήλ δέν τολµᾶ κανείς νά συζητήση ἕνα τέτοιο θέµα, πού ἄρχισε µέ
τήν Κυβέρνηση τοῦ συµφοιτητοῦ µου Κώστα Καραµανλῆ καί τήν
εἰσαγωγή στήν ἔννοµη τάξη τοῦ συµφώνου συµβίωσης µεταξύ ἑτε-
ροφύλων (ὑπουργός Χατζηγάκης) προσέφερε τήν αἰτιολογική βάση
στό Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων νά καταδικάση τή
Χώρα µας γιά παραβίαση τῶν ἀρχῶν τῆς ἰσότητος, συνεχίστηκε ἀπό
τήν συγκυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ τῶν κ.κ. Σαµαρᾶ-Βε-
νιζέλου µέ τόν Ἀντιρατσιστικό Νόµο (4285/2014) πού θεσµοθέτησε ἕτερο
γενετήσιο προσανατολισµό πέραν τοῦ κατά φύσιν (ὑπουργός Ἀθανασί-
ου), ὁλοκληρώνεται ἀπό τήν συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (ὑπουργός
Παρασκευόπουλος) µέ τήν σύµψηφο γνώµη τῆς συντριπτικῆς πλεοψη-
φίας τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί παραµένει µόνο τό θέµα τῆς «τεκνοθε-
σίας», πού ἀντικατέστησε τόν ὀρθό ὅρο υἱοθεσίας γιά προφανεῖς λόγους
καί πού θά εἶναι τό ἀµέσως ἑπόµενο βῆµα, γιά τήν ἀποδόµηση στίς συ-

Σύριζα,ἈνεξάρτητοιἝλληνες,ΝέαΔημοκρατία,
ΔημοκρατικήΣυμπαράταξις,Ποτάμι,ἝνωσιςΚεντρώων
ΕΝΟΧΟΙ «ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ»;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείµ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Γράφει ὁ πρωτ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁµότιµος Καθηγητής Α.Π.Θ.
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ.Σχ.12x8.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖον ἐνη-
μερωτικὸν περιοδικὸν Διορ-
θοδόξου Συνδέσμου Πρωτο-
βουλίας Γονέων. Ἀπρίλ. – Ἰούν.
2015. Ἁγ. Παρασκευὴ Ἀττικῆς.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Μηνιαία Τοπικὴ
Ἐφημερίδα. Σεπτ., Ὀκτ. 2015.
Διόνυσος.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Χριστια-
νικὸν ὀρθόδοξον μηνιαῖον Φοι-
τητικὸν περιοδικὸν τοῦ
Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραπο-
στολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας
Βασίλειος». Αὔγ. – Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ. 2015. Ἀθῆναι.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ, Μηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου
Βλασίου. Αὔγ., Σεπτ. 2015. Ἀθῆναι.

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα τῶν Πατρῶν.
Ἰούλ., Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ. 2015.
Πάτρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ-
ΣΗ, Δεκαπενθήμερο Δελτίο Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐνημέρωσης. Σεπτ. –
Ὀκτ. 2015.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥ-
ΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Τριμη-
νιαῖο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς
«Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν
Πολυτέκνων». Ἀπρίλ. – Μάϊος –
Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. – Σεπτ. 2015
Ἀθῆναι.

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩ-
ΓΗ, Μηνιαῖον Παιδαγωγικὸν περιο-
δικόν, Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν. Ἰούλ.
– Αὔγ. 2015.

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ∆Ι∆ΑΧΑΙ, ΤΟΜΟΣ 1ΟΣ , ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ», ΑΘΗΝΑΙ 2016, σελ. 160.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση «Πατερικαί
διδαχαί» τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ὀρθο-
δόξου Τύπου, ἡ ὁποία εἶναι ἀνάτυ-
πο ἀπό τήν σχετική στήλη τῆς ἐφη-
μερίδας, σκοπό ἔχει νά παρουσιάση
στούς πιστούς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας τούς λόγους καί τίς
διδαχές πολλῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιά ψυχική ὠφέλεια καί πνευ-
ματική πρόοδο στόν καθημερινό
ἀγώνα μας ἀλλά καί πρός δόξαν
Θεοῦ. Μέσα ἀπό τά παραδείγματα
πού ἀναφέρονται θά δοῦμε τήν δι-
δασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν
πραξη, πῶς δηλαδή οἱ ἅγιοι ἐφήρ-
μοσαν στήν ζωή τους τά λόγια τοῦ
Εὐαγγελίου, ἀφοῦ χαρακτηρίζονται
γιά τήν ἀμεσότητα ἀλλά καί τόν
ἁπλό τρόπο γραφῆς τους. Οἱ λόγοι
αὐτοί εἶναι γραμμένοι χωρίς ρητορι-
κά σχήματα καί ἐπιτηδευμένους λε-
κτικούς τρόπους, ἀλλά μέ ἁπλοϊκό
ὕφος, ἀπευθύνονται πρός ὅλους
τούς πιστούς κάθε πνευματικῆς
βαθμίδας καί ἱκανότητας, ἀλλά
ἔχουν βαθύ θεολογικό καί πνευμα-
τικό λόγο, ὥστε νά ἱκανοποιοῦν τίς
πνευματικές ἀναζητήσεις κάθε πι-
στοῦ. Ἡ παράθεση τῶν κειμένων
ἀκολουθεῖ θεματική ἀρχή, εἶναι δέ
καλαίσθητο, προσεγμένο, μέ ὄμορ-
φες εἰκόνες καί φωτογραφίες. Μερι-
κές ἀπό τίς θεματικές ἀρχές εἶναι:

Ἡ εἰλικρινής μετάνοια, Ἡ ἀγάπη
πρός τόν Θεό καί τήν Παναγία μας,
Ἡ εὐθύνη τῶν ποιμένων, Συμβου-
λές γιά τήν πνευματική ζωή, Πῶς νά
ἀρέσουμε στόν Θεό καί πάρα πολλά
ἄλλα θέματα ἐνδιαφέροντα. Οἱ
Ἐκδόσεις «τοῦ Ὀρθοδόξου Τύ-
που» παραδίδοντας τήν ἔκδοση
αὐτή στήν δημοσιότητα εὔχονται νά
ἀγαπηθῆ ἀπό τό χριστεπώνυμο ἀνα-
γνωστικό κοινό καί νά ἀποβῆ προσ-
φιλές καί ψυχωφελές ἐντρύφημα
γιά τούς πιστούς.

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ

∆ΙΑΝΥΟΥΜΕ τὴν περίοδο τοῦ Ἁγίου Σαρανταηµέ-
ρου τῶν Χριστουγέννων καὶ κάνουµε (πρέπει νὰ κά-
νουµε), στὸ µέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὁ καθένας µας, τὸν
προσωπικό του ἀγώνα, γιὰ νὰ φτάσουµε στὴν Μεγάλη
Ἑορτὴ καθαρισµένοι ἀπὸ τὰ πάθη µας. Τὸ πρῶτο
βῆµα εἶναι ἡ συναίσθηση τῆς ἁµαρτωλότητάς µας καὶ ἡ
ἀπόφαση γιὰ µετάνοια. Παραθέτουµε ἕνα µικρὸ ἀπό-
σπασµα ἀπὸ λόγο τοῦ ἁγίου ∆ηµητρίου Ροστώφ, ὁ
ὁποῖος δίνει τὴν ἀληθινὴ διάσταση τῆς µετάνοιας: «Με-
τάνοια σηµαίνει ἀνανέωση τοῦ βαπτίσµατος. Μετάνοια
σηµαίνει συµφωνία µὲ τὸν Θεὸ γιὰ νέα ζωή. Μετάνοια
σηµαίνει ὁριστικὴ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἁµαρτία. Μετάνοια
σηµαίνει βαθιὰ συντριβὴ καὶ ταπείνωση. Μετάνοια ση-
µαίνει µόνιµη ἀποµάκρυνση ἀπὸ κάθε σωµατικὴ ἀπό-
λαυση. Μετάνοια σηµαίνει διαρκὴς αὐτοκατάκριση. Με-
τάνοια σηµαίνει ἀδιαφορία γιὰ τὰ πάντα καὶ ἐνδιαφέρον

µόνο γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς µας. Μετάνοια σηµαί-
νει ἔργα ἀρετῆς, ἀντίθετα πρὸς τὶς προηγούµενες
ἁµαρτίες. Μετάνοια σηµαίνει κάθαρση τῆς σκοτισµένης
συνειδήσεως. Μετάνοια σηµαίνει θεληµατικὴ ὑποµονὴ
ὅλων τῶν θλίψεων, ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ δαίµο-
νες. Μετάνοια σηµαίνει αὐτοπεριορισµοὺς καὶ συνεχεῖς
ἀσκήσεις τῆς σάρκας. Μετάνοια σηµαίνει κάψιµο τῶν
ἁµαρτιῶν µὲ τὴ φωτιὰ τῆς ἀδιάλειπτης δακρύρροης
προσευχῆς»! Ὄντως ἡ µετάνοια εἶναι ἡ πεµπτουσία
τῆς σωτηρίας µας. Ἂν δὲν ἀναβαπτιστοῦµε στὰ δά-
κρυα τῆς µεταµέλειάς µας, δὲν πρόκειται νὰ σωθοῦµε.
Ἡ Μετάνοια εἶναι προϊὸν ἐλευθερίας καὶ ταπείνωσης, ἡ
δὲ ἀµετανοησία εἶναι σύµπτωµα δαιµονικῆς ὑπερο-
ψίας καὶ δουλικῆς ὑπηρεσίας στὴν ἁµαρτία. Ἰδού,
ἀδελφοί µου, καιρὸς εὐπρόσδεκτος καὶ ἡµέρα σωτη-
ρίας!

Σατανισταὶ ἀπαιτοῦν
ἐλευθέρας ἐκτρώσεις
ὡς θρησκευτικὴν
τελετουργίαν των!

Ο ΑΠ’ ΑΡΧΗΣ ἀνθρωποκτόνος
διάβολος διψάει γιὰ ἀνθρώπινο
αἷµα, τὸ ὁποῖο τοῦ προµηθεύουν οἱ
ἐπὶ γῆς πιστοί του! Ἡ φρικιαστικὴ
θρησκεία τοῦ σατανισµοῦ εἶναι δυσ-
τυχῶς µία ἀπὸ τὶς πλέον δυναµικὰ
ἀνερχόµενες σύγχρονες θρησκεῖες
στὸ δυτικὸ κόσµο καὶ κυρίως στὶς
Η.Π.Α. Κυριότερη τελετουργία της
οἱ ἀνθρωποθυσίες, ἔστω καὶ ἂν οἱ
ἴδιοι οἱ σατανιστὲς τὶς ἀρνοῦνται λε-
κτικά. Ἡ ἀκόλουθη εἴδηση τοὺς δια-
ψεύδει: «Ὁ “Σατανικὸς Ναός” µη-
νύει τόσο τὴν πολιτεία τοῦ Μιζούρι
ὅσο καὶ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἡνω-
µένων Πολιτειῶν, ὑποστηρίζοντας
ὅτι οἱ νόµοι ποὺ περιορίζουν τὴν
ἄµβλωση παραβιάζουν τὴν “ἐλεύ-
θερη ἄσκηση” τῆς θρησκείας τῶν
µελῶν του. Στὴν µήνυσή τους οἱ
Σατανιστὲς ἀναφέρουν ὅτι γιὰ
αὐτοὺς ἡ ἄµβλωση εἶναι “οὐσιῶδες
θρησκευτικὸ καθῆκον”. Μὲ πρότα-
σή τους, αὐτὴ τὴν ἑβδοµάδα, ὁ κυ-
βερνήτης τοῦ Μιζούρι καὶ ὁ γενικὸς
εἰσαγγελέας ἀπόρριψαν τὴν µήνυ-
σή τους. [S] Ἡ “θρησκεία” τοῦ
Mesner εἶναι ἕνα ἀντι-θρησκευτικὸ
κίνηµα, ποὺ ἱδρύθηκε µόλις πρὶν
ἀπὸ τρία χρόνια καὶ ὅπως ἕνα ἀρι-
στερὸ δηµοσίευµα παραδέχεται, σὲ
γενικὲς γραµµές, “ὁ σατανικὸς ναὸς
θέλει νὰ ἐπιβάλει τὶς πεποιθήσεις
του, ὥστε νὰ ‘ἐξισορροπηθεῖ’ (sic) ἡ
κλίµακα στὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ
µακριὰ ἀπὸ τὴν κυρίαρχη χριστια-
νικὴ ἰδεολογία”. [S] Τὸν Ἰούλιο, τὸ
παράρτηµα τῆς ὁµάδας στὸ Ντι-
τρόϊτ παρουσίασε στὸ κοινὸ ἕνα
ἄγαλµα τοῦ Σατανᾶ. Τὰ µέλη τοῦ
ἀκροατηρίου ἦταν ὑποχρεωµένα
νὰ πουλήσουν τὴν ψυχή τους στὸν
Σατανᾶ, προκειµένου νὰ παρα-
στοῦν ἐκεῖ» (Ἱστολ. redskywar-
ning.blogspot.gr)! Ἂς γνωρίζουν,
λοιπόν, οἱ «µητέρες», ποὺ κάνουν
ἔκτρωση, ὅτι, στὴν οὐσία, προσφέ-
ρουν τὰ ἀγγελούδια τους, θυσία
στὸν αἱµοβόρο διάβολο!

Ἐδροµολογήθη
ἡ θέσπισις
«Συµφώνου Συµβιώσεως»
τῶν σοδοµιστῶν!

Η «ΣΕΒΑΣΤΗ» µας κυβέρνηση,
«ἔλυσε» ὅλα τὰ προβλήµατα τῆς
πατρίδας µας καὶ τὸ µόνο ποὺ τῆς
«ἔµεινε» ἦταν τὸ σύµφωνο συµ-
βίωσης τῶν σοδοµιστῶν! Καὶ γι’
αὐτὸ ἀνακίνησε τὸ θέµα. ∆εῖτε τὴν
εἴδηση: «Γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώ-
µατα καὶ τὸ νέο σύµφωνο συµβίω-
σης ἑτερόφυλων καὶ ὁµόφυλων µί-
λησε ὁ Νίκος Παρασκευόπουλος
στὶς προγραµµατικὲς δηλώσεις του
στὴ Βουλή. Ὁ ὑπουργὸς ∆ικαιοσύ-
νης ὡς πρὸς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώ-
µατα τόνισε ὅτι θὰ ρυθµιστοῦν νο-
µοθετικὰ ὁρισµένα θέµατα κράτους
δικαίου καὶ ἰσονοµίας, ὅπως “ἡ νέα
µορφὴ συµφώνου κοινωνικῆς συµ-
βίωσης µὲ ἀναγνώριση γάµου ὁµο-
φύλων καὶ ἑτερόφυλων”, νέες
ἐγγυήσεις ἐλευθερίας τοῦ Τύπου,
ὥστε νὰ διασφαλίζονται οἱ πολίτες
ἀπὸ τὸ γνωστὸ φαινόµενο κιτρινι-
σµοῦ καὶ νὰ ἀποθαρρύνονται ἀπὸ
τὴν ἄλλη οἱ ὑπέρµετρες ἀποζηµιώ-
σεις, ποὺ µπορεῖ νὰ λειτουργήσουν
σὰν ἄτυπη λογοκρισία, καθὼς καὶ
θέµατα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀντιρα-
τσιστικὴ νοµοθεσία, ποὺ δὲν καλύ-
πτει ἰσοµερῶς τὸ πεδίο τοῦ ρατσι-
στικοῦ λόγου καὶ πράξεων»
(www.iefimerida.gr)! Γιὰ νὰ εἴµαστε
ἀκριβεῖς, ἡ τωρινὴ κυβέρνηση ὑλο-
ποιεῖ ἐξαγγελία τῆς πρὸ-προηγού-
µενης κυβέρνησης Νέας ∆ηµοκρα-
τίας – ΠΑΣΟΚ, τῆς ὁποίας τὸ
«ἔργο» ἔµεινε «στὴ µέση». Βιάζον-
ται οἱ ἀντίχριστοι νὰ φέρουν µία
ὥρα ἀρχύτερα τοὺς κοινωνικοὺς
θεσµοὺς τοῦ µεγάλου Ἄνοµου!
Ἀδελφοὶ ἀγρυπνεῖτε!

Ἰδοὺ διατὶ
«ὀργώνουν»
τὴν Ἑλλάδα
οἱ ψευδοµάρτυρες
τοῦ Ἱεχωβᾶ!

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἕνα χαρακτηρι-
στικὸ ἀπόσπασµα ἀπὸ τὴν ἱστοσελί-
δα τοῦ ἀντιαιρετικοῦ Γραφείου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, σχετικὰ µὲ
τοὺς ψευδοµάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ:
«Βασικὸ δόγµα τῶν “Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ” εἶναι τὸ λεγόµενο “ἐπίµαχο
ζήτηµα”: Ὁ σατανᾶς προκάλεσε τὸν
“Ἰεχωβᾶ” µὲ τὸν ἰσχυρισµὸ ὅτι µπορεῖ
νὰ τοῦ ἀποσπάσει τὴν κυριαρχία καὶ
πὼς οἱ ἄνθρωποι µποροῦν νὰ αὐτο-
κυβερνηθοῦν, χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ
“Ἰεχωβᾶ”. Ὁ Θεὸς θὰ µποροῦσε νὰ

καταστρέψει τὸ διάβολο. Ὅµως ἐκτέ-
θηκε, γιατί ἡ πρόκληση τοῦ σατανᾶ
ἔγινε γνωστὴ στοὺς ἀγγέλους. Ἔτσι
τοῦ ἔδωσε διορία 6000 χρόνια, γιὰ
νὰ ἀποδείξει τὸν ἰσχυρισµό του. Σή-
µερα, ὅπως διδάσκει ἡ “Σκοπιά”,
ὑπάρχουν δύο ὀργανώσεις: Ἡ µία
τοῦ “Ἰεχωβᾶ” καὶ ἡ ἄλλη τοῦ σατανᾶ.
Στὴν πρώτη ὑπάρχουν µόνο οἱ
“Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ” ἐνῷ ὅλες οἱ

κυβερνήσεις, οἱ ἐκκλησίες κ.λπ. ἀνή-
κουν στὴν ὀργάνωση τοῦ σατανᾶ.
Σκοπὸς τῆς ὀργάνωσης τοῦ
“Ἰεχωβᾶ”, λέει ἡ ἑταιρεία, εἶναι νὰ
ἀποδειχθεῖ ὁ σατανᾶς ψεύτης καὶ νὰ
βρεθεῖ ὁ Θεὸς ἀληθινός. Αὐτὸ γίνεται
µὲ τὸ νὰ ὑπάρχουν στὴ γῆ ἄνθρωποι
ποὺ νὰ ἀπορρίπτουν τὴν “ὀργάνω-
ση τοῦ σατανᾶ” καὶ νὰ ἐντάσσονται
ὁλόψυχα στὴν “ὀργάνωση τοῦ
Ἰεχωβᾶ”. Ἔτσι, κατὰ τὴν ἀντίληψη
αὐτή, δὲν σώζει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρω-
πο, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ
“σώσει τὸν Θεό”, νὰ ἀποδείξει δη-
λαδὴ τὸν Θεὸ ἀληθινὸ καὶ τὸν διάβο-
λο ψεύτηS Ἐδῶ βρίσκεται τὸ νόηµα
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου! Ὅσοι
ἐνταχθοῦν στὴν Ὑπηρεσία τῆς ἑται-
ρείας “Σκοπιὰ” εἰσέρχονται στὸ “µόνο
καταφύγιο”. Ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται
ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τὸ “καταφύγιο” θὰ
“σφαγοῦν” στὸν Ἀρµαγεδδῶνα, ποὺ
βρίσκεται “ἐπὶ θύραις”» (http://www.
ppu.org.cy)! Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἄτυχα θύ-
µατά της «ὀργώνουν» τὶς συνοικίες,
γιὰ νὰ διαθέσουν τὰ ἐκδοτικὰ προ-
ϊόντα της, γιὰ νὰ µὴ «σφαχτοῦν»!
Κλεῖστε µὲ εὐγένεια καὶ οἶκτο τὴν
πόρτα σας στοὺς κήρυκες τοῦ Ἀντι-
χρίστου!

Ὁ ψυχολογικὸς
καταναγκασµὸς
τῶν ὀπαδῶν
τῆς «Σκοπιᾶς»

ΟΙ ΟΠΑ∆ΟΙ τῆς ὀργάνωσης τῶν
«Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι τὰ
τραγικὰ θύµατά της, διότι εἶναι ταυ-
τόχρονα οἱ ἄµισθοι ὑπάλληλοί της
καὶ οἱ σταθεροὶ καταναλωτές της! Ἡ
Κύπρια ἱστοσελίδα τονίζει: «Οἱ
ἄνθρωποι ποὺ θὰ ἐνταχθοῦν σ’
αὐτὴ τὴν ὀργάνωση καταλήγουν σὲ
ἀπόλυτη ἐξάρτηση καὶ µετατρέπον-
ται σὲ τυφλὰ ὄργανα γιὰ τὴν ἐξυπη-
ρέτηση τῶν σκοπῶν τῆς ἑταιρείας.
Ἡ ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω σὲ
ἀνθρώπινα ὄντα εἶναι βασικὸς στό-
χος αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης. Ἡ ἡγε-
σία τῆς ἑταιρείας “Σκοπιὰ” ἀπορρί-
πτει ὅλο τὸ περιεχόµενο τῆς Χρι-
στιανικῆς πίστης: τὸ Τριαδικὸ δόγ-
µα, τὴ Θεανθρωπότητα τοῦ Χρι-
στοῦ, τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου

(διακηρύττει πὼς στὴ θέση τοῦ Χρι-
στοῦ “ἀναστήθηκε” ὁ ἀρχάγγελος
Μιχαήλ!), τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία,
τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ τὴν
αἰώνια κόλαση. Ὅποιος δὲν ὑπα-
κούει τυφλὰ στὶς ἐντολὲς τῶν διευ-
θυντῶν τῆς ἑταιρείας, κηρύσσεται
“ἀντάρτης ἐναντίον τοῦ Ἰεχωβᾶ” καὶ
πετάγεται ἔξω ἀπὸ τὸ “καταφύγιο”,
στὴν “ὀργάνωση τοῦ σατανᾶ”. Συν-
οψίζοντας, δὲν πρόκειται γιὰ θρη-
σκεία, ἀλλὰ γιὰ ἐµπορικὴ ἑταιρεία,
ἡ ὁποία ἐµπορεύεται ἔντυπα τῆς
δικῆς της ἐµπνεύσεως. Οἱ δὲ ὀπα-
δοί της πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ἄµι-
σθοι ὑπάλληλοι τῆς ἑταιρείας! Γιὰ
νὰ µπορεῖ νὰ τοὺς ἐλέγχει, ἀσκεῖ
ἰσχυρότατο καὶ µεθοδευµένο ψυχο-
λογικὸ ἐξαναγκασµό, µὲ τὸ ψευτο-
δίληµµα: µένοντας στὴν ἑταιρεία
καὶ δουλεύοντας γι’ αὐτὴν σῴζεσαι,
κατὰ τὴν “καταστροφὴ τοῦ Ἀρµα-
γεδδώνα”, φεύγοντας ἀπὸ αὐτὴ χά-
νεσαι!» (http://www.ppu.org.cy)!
Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι! Πρόκειται γιὰ
τραγικὰ θύµατα ἀπίστευτης ἐξαπά-
τησης!

Ἕνωσις ἀθέων Ἑλλάδος:
«κάνε τὸ καλὸ χωρὶς Θεό»!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ἄχθος τοῦ σηµερι-
νοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Θεός, ὁ
Ὁποῖος ὄχι µόνον τοῦ εἶναι ἐνοχλη-
τικός, ἀλλὰ καὶ ἄχρηστος! Ὁ σύγ-
χρονος ἀθεϊσµὸς κάνει τὰ ἀδύνατα
δυνατὰ γιὰ «νὰ ἀπαλλάξει» τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἐνοχλητικὴ πα-
ρουσία Του. Προσπαθοῦν, ἀκόµα
καὶ τὴν «φιλανθρωπία» νὰ τὴν
ἀποµονώσουν ἀπὸ Αὐτόν! Χαρα-
κτηριστικὸ παράδειγµα πρόσφατη
ἀνακοίνωση τῆς «Ἕνωσης Ἀθέων
Ἑλλάδας»: «Ὡς κοινότητα ἄθεων
δὲν πιστεύουµε πὼς ὑπάρχει ἀπό-
δειξη γιὰ τὴν παρουσία βοήθειας
ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ἀντίστοιχα πι-
στεύουµε πὼς δὲν ὑπάρχει ἀντα-
µοιβὴ γιὰ τὶς καλὲς πράξεις µὲ τὴ
µορφὴ παραδείσου. Μὲ αὐτὰ κατὰ
νοῦ, θέλουµε νὰ συνεισφέρουµε
στὴν κοινωνία µὲ πράξεις ἀλληλεγ-
γύης, ὅπως ἡ δωρεὰ ὀργάνων, ἡ
αἱµοδοσία, ἡ δωρεὰ ρούχων, τρο-
φίµων, φαρµάκων καὶ ἱµατισµοῦ σὲ
ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις. [S]
Θεωροῦµε πὼς ἡ Ἐκκλησία εὐθύ-
νεται σὲ µεγάλο βαθµὸ γιὰ τὸν οἰκο-
νοµικὸ Γολγοθὰ ποὺ περνοῦν πολ-
λοὶ συνάνθρωποί µας, ἔνθεοι καὶ
ἄθεοι. Οἱ πρόσφατες εἰδήσεις δυσ-
τυχῶς ἐπιβεβαιώνουν τὴν κριτική
µας στάση, ἐνῷ τὰ σύντοµα ἀπο-
σπάσµατα φιλανθρωπίας δὲν
ἐπαρκοῦν, γιὰ νὰ ἀντισταθµίσουν
τὴ γενικὴ οἰκονοµικὴ πολιτική της»!
Ἡ ἀθλιότητα σὲ ὅλο της τὸ «µεγα-
λεῖο»! Κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία
γιὰ α-φιλανθρωπία, ὅταν χιλιάδες
ἄνθρωποι ζοῦν τὰ τελευταῖα χρόνια
τῆς κρίσης, χάρις στὴν Ἐκκλησία!
Μποροῦν νὰ µᾶς ποῦν οἱ «ἄθεοι»,
πόσους ἀνθρώπους ταΐζουν, γιὰ νὰ
κάνουµε κουβέντα; Ἀλλά, χωρὶς
Θεὸ τὰ πάντα ἐπιτρέπονται, ἀκόµα
καὶ ἡ ψευτιά!

Ὁ πρωτογονισµός,
ἡ µονολιθικότης
καὶ ὁ ἀνορθολογισµὸς
τοῦ ἀθεϊσµοῦ!

ΤΟΝΙΣΑΝ καὶ κάτι ἄλλο οἱ «ἄθε-
οι» στὴν ἀνακοίνωσή τους: «Ὡς
σκεπτόµενοι ἄνθρωποι, θέτουµε
κάποια ἐρωτήµατα: Πόσοι συνάν-
θρωποί µας θὰ εἶχαν καλύτερες
συνθῆκες ζωῆς ἂν φορολογεῖτο δί-
καια ἡ ἐκκλησία; Τί µέρος τοῦ κρα-
τικοῦ προϋπολογισµοῦ θὰ ἐλευθε-
ρωνόταν ἂν ἔπαυε ἡ µισθοδοσία
τῶν ἱερέων καὶ ἡ χρηµατοδότηση
θρησκευτικῶν τελετῶν ἀπὸ τὸ κρά-
τος; Γιατί ἡ φιλανθρωπικὴ δράση
τῆς ἐκκλησίας χρησιµοποιεῖται ὡς
ἄλλοθι γιὰ ὅλα της τὰ ἔξοδα, ἀκόµη
καὶ ὅσα εἶναι ἀσύνδετα µὲ τὴν δρά-
ση της αὐτή; Πιστεύουµε πὼς
αὐτὲς τὶς σκέψεις τὶς κάνουν καὶ
ἔνθεοι συµπολίτες µας. Ἕνα µεγά-
λο µέρος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
ἀναρωτιέται ὅσα κι ἐµεῖς ἀναρωτιό-
µαστε»! Οἱ ἄθεοι εἶναι τελικὰ οἱ
«σκεπτόµενοι ἄνθρωποι» καὶ µάλι-
στα οἱ ἐλευθέρως «σκεπτόµενοι»;
Ἴσως τὰ φοβερὰ «Γκουλὰνγκ» τῆς
πάλαι ποτὲ Σοβιετίας, νὰ εἶναι ἡ
ἀπόδειξη πὼς οἱ ἄθεοιS σκέπτον-
ται καὶ ἐκφράζονται ἐλεύθερα! Τοὺς
ἐνοχλεῖ ἡ µισθοδοσία τῶν κλη-
ρικῶν. Ἀλλὰ ρώτησαν τὸν φορολο-
γούµενο λαό, ἂν συµφωνεῖ µαζί
τους; Πιστεύουν ὅτι, ὅπως σκέ-
πτονται αὐτοί, σκέπτεται καὶ ἕνα µε-
γάλο µέρος τῆς κοινωνίας. Ἀλλὰ
τὴν κοινωνία τὴ ρώτησαν ἂν συµ-
φωνεῖ µαζί τους; Μὲ ἄλλα λόγια: ὁ
σύγχρονος ἀθεϊσµὸς παραµένει
µονολιθικός, δογµατικὸς καὶ ἀνορ-
θολογικός, ὅπως ἐµφανίστηκε ἐδῶ
καὶ τριακόσια χρόνια, καὶ γι’ αὐτὸ
εἶναι ἡ ἀπόλυτη µειοψηφία στὴν
κοινωνία καὶ θὰ παραµείνει ὡς τέ-
τοια!

Βιώνοµεν
τὴν ἠθικὴν ἀποστασίαν

τῶν ἐσχάτων!
ΤΟ ΟΤΙ βρισκόµαστε «µία

ἀνάσα» ἀπὸ τὰ ἔσχατα δὲν χρει-
άζεται νὰ τὸ ἀναφέρουµε. Πρέ-
πει ὅµως νὰ γνωρίζουµε τὸ
«πνευµατικὸ κλῖµα» τῶν ἐσχά-
των, ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς τρα-
γικὲς ἡµέρες µας. Ὁ διάσηµος
ἀναλυτὴς Jonathan van Maren
(LifeSiteNews), ἔγραψε τὰ ἑξῆς
χαρακτηριστικά: «Ποτὲ στὴν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δὲν
ὑπῆρξε µία ἐποχὴ κατὰ τὴν
ὁποία ἡ ἀγορὰ καὶ ἡ πώληση
τῆς ἀνθρώπινης σάρκας, µὲ τὸν
ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, ἦταν τό-
σο διαδεδοµένη. Ἡ ἐµπορία
ἀνθρώπων εἶναι ἡ ταχύτερα
ἀναπτυσσόµενη ἐγκληµατικὴ
βιοµηχανία στὸν κόσµο. Ἡ πορ-
νογραφία ποὺ ἀπεικονίζει τὴν
ἀποκτήνωση τῶν γυναικῶν καὶ
τῶν κοριτσιῶν εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ
πιὸ δηµοφιλῆ ὑλικὰ στὸ ∆ιαδί-
κτυο. Καὶ ἡ ἔκτρωση, ἡ χρηµα-
τοδοτούµενη καταστροφὴ τῶν
µικροσκοπικῶν ἀνθρώπων,
ποὺ ἀναπτύσσονται στὴ µήτρα,
κοστίζει τὶς ζωὲς σχεδὸν 42 ἑκα-
τοµµύρια παιδιῶν κάθε χρόνο.
Τὰ πράγµατα ποτὲ δὲν ἦταν τέ-
λεια. Ἡ πορνεία καὶ ἡ βρεφοκτο-
νία εἶναι τόσο παλιὰ ὅσο καὶ ὁ
χρόνος. Ἀλλὰ ἀναγνωρίζαµε ὅτι
αὐτὲς οἱ πρακτικὲς εἶναι κατα-
κριτέες καὶ προσπαθήσαµε νὰ
τὶς ἐξαλείψουµε. Τώρα, ζοῦµε σὲ
µία κουλτούρα ποὺ ἔχει ἐγκατα-
λείψει τὸ ἠθικὸ πλαίσιο ποὺ
εἶναι ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ ἀναγνω-
ριστοῦν ὑπερβατικὲς ἔννοιες,
ὅπως ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀν-
θρώπου, ἡ ἱερότητα τῆς ἀνθρώ-
πινης ζωῆς, καὶ ἡ ἄπειρη πολυ-
τιµότητα τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς» (Ἱστολ. redskywar-
ning.blogspot.gr! Αὐτὴ εἶναι ἡ
τραγικὴ πραγµατικότητα. Ὁ-
δεύουµε ὁλοταχῶς γιὰ τὴν
ἐποχὴ τοῦ µεγάλου Ἄνοµου,
βιώνοντας τὴν ἠθικὴ ἀποστα-
σία τῆς φρικιαστικῆς βασιλείας
του!

Στίς 18 ∆εκεµβρίου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν
µνήµη τοῦ ὁσίου Μιχαήλ τοῦ Συγκέλλου καί

ὁµολογητοῦ, τοῦ ἐν εἰρήνῃ τελειωθέντος. Ὁ ὅσιος
Μιχαήλ καταγόταν ἀπό τά Ἱεροσόλυµα καί ἦταν
γόνος εὐσεβῶν γονέων. Ἀπόκτησε δέ σπουδαία
µόρφωση τόσο τήν κοσµική ὅσο καί τήν ἐκκλη-
σιαστική. Ὅταν κοιµήθηκε ὁ πατέρας του ἡ µη-
τέρα του µαζί µέ τίς ἀδελφές του πῆγαν σέ µονα-
στήρι, ἀλλά καί ὁ ἅγιος Μιχαήλ ἀκολούθησε τήν
µοναχική ζωή καί µάλιστα προχώρησε πολύ στήν
ἀρετή καί χειροτονήθηκε ἱερέας καί ἀργότερα
προχειρίσθηκε Σύγκελλος στήν Ἐκκλησία τῶν
Ἱεροσολύµων. Κατόπιν πῆγε σέ ἕνα σπήλαιο, γιά
νά ἀσκητεύση µαζί µέ τούς ἁγίους Θεόδωρο καί
Θεοφάνη τούς γραπτούς. Οἱ τρεῖς ἅγιοι, ἐπειδή
εἶχαν µεγάλη µόρφωση ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
µων τούς ἔστελνε γιά ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας.

Καί µάλιστα τούς ἔστειλε στήν Κωνσταντινούπο-
λη, γιά νά ἐλέγξουν τόν εἰκονοµάχο βασιλέα Λέ-
οντα τόν Ἀρµένιο καί τόν Πατριάρχη Θεόδοτο. Γιά
τόν λόγο αὐτό οἱ µέν Θεόδωρος καί Θεοφάνης
ἐξορίσθηκαν ὁ δέ Μιχαήλ µέ τόν ἀδελφό του Ἰώβ
φυλακίσθηκαν καί ἀργότερα ἐξορίσθηκαν ἀπό τόν
Μιχαήλ τόν Τραυλό, ὅµως παρά τίς πολλές κα-
κουχίες καί τούς βασανισµούς ὁ ὅσιος Μιχαήλ
ἔµεινε ἑδραῖος στήν πίστη. Ὅταν τό 842 βασιλεῖς
ἔγιναν ἡ Θεοδώρα καί ὁ υἱός της, πού ἔκαναν τήν
ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων, ὁ ὅσιος Μιχαήλ ἀνα-
κλήθηκε ἀπό τήν ἐξορία καί προχειρίσθηκε Σύγ-
κελλος, ἀφοῦ ἀρνήθηκε νά γίνη Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως. Ἔτσι πέρασε θεάρεστα τό
ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του καί ἀφοῦ ἔφθασε ὀγδόν-
τα πέντε χρονῶν κοιµήθηκε ἐν εἰρήνῃ καί ἔλαβε
τόν στέφανο τῆς ὁµολογίας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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 21ην ∆εκεµ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά ὁµι-
λήση ὁ κ. Παῦλος Παλούκας,
µέ θέµα: «Χριστούγεννα: "∆ια-
στάσεις καὶ ἡ σηµασία τους"».

Λόγῳ τῶν ἑορτῶν, αἱ ὁµιλί-
αι θά ἐπαναληφθοῦν τήν ∆ευ-
τέραν 11 Ἰανουαρίου 2016,
κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ γίνῃ ὁ κα-
θιερωµένος Ἁγιασµὸς καὶ ἡ
κοπὴ τῆς βασιλόπιττας. Κατό-
πιν θὰ ὁµιλήση ὁ κ. Λάµπρος
Σκόντζος µὲ θέµα: «Ἰδοὺ νῦν
καιρὸς εὐπρόσδεκτος».
Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς

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

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.

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

Διαβάστε τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς πυξίδες πρὸς τὸν
Παράδεισο. Δῶστε στὰ παιδιά σας νὰ διαβάζουν Βίους Ἁγίων.

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

1. ῾Ο ῞Οσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης
2. Οἱ ῞Αγιοι Σάββας καὶ Συμεὼν
3. ῾Ο ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος
4. Ὁ Ἅγιος Μαρτινιανός
5. ῾Ο ῞Αγιος Βονιφάτιος
6. Οἱ μάρ. Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος
7. ῾Η ῾Αγία Μακρίνα
8. ῾Ο ῾Οσιομάρτυς Νεκτάριος
9. ῾Ο ῞Αγιος Εὐθύμιος ὁ νέος
10. ῾Ο ῾Οσιομάρτυς ᾽Ιγνάτιος
11. Ἡ ῾Αγία Μελάνη
12. ῾Ο ῞Αγιος Μάρτυς Νικηφόρος
13. ῾Ο ῞Οσ. Ἀθανάσιος Κων/πόλεως ἐν ῎Αθῳ ἀσκήσας
14. ῾Ο ῞Αγιος Ταράσιος Πατρ. Κων/λεως
15. ῾Η ῾Οσία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία
16. ῾Ο ῞Αγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης
17. ῾Ο ῞Αγιος Λαυρέντιος Σαλαμῖνος
18. ῾Ο ῞Αγιος Μόδεστος
19. ῾Η ῾Αγία Φωτεινὴ
20. ῾Ο ῞Αγιος Ἀναστάσιος
21. ῾Ο ῞Αγ. Ἰωάννης ὁ ῾Ησυχαστής
22. Οἱ ῞Αγιοι Ἰωακεὶμ καὶ ῎Αννα
23. ῾Ο ῞Αγιος Βαβύλας
24. ῾Η ῾Αγία Εὐδοκία
25. Οἱ ῞Αγ. Θεόδωρος καὶ Θεοφάνης
26. ῾Ο ῞Αγ. Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
27. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ιωάννης ὁ ἐν τῷ ῎Ορει Ρήλα
28. ῾Ο ῞Αγιος Πέτρος Ἀλεξανδρείας
29. Οἱ Μάρτ. Κάρπος, Πάπυρος, Ἀγαθόδωρος
30. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Αρσένιος ὁ Μέγας

µὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγµέναι εἰσίν.
Ὥστε ὁ ἀντιτασσόµενος τῇ ἐξουσίᾳ
τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ
δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρῖµα λή-
ψονται. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ
φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ
τῶν κακῶν. Θέλεις δὲ µὴ φοβεῖσθαι
τὴν ἐξουσίαν; Τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ
ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· Θεοῦ γὰρ
διάκονος ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν.
Ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῆς, φοβοῦ· οὐ
γὰρ εἰκῆ τὴν µάχαιραν φορεῖ, Θεοῦ
γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργήν, ἔκδι-
κος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. ∆ιὸ
ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ µόνον
διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συν-
είδησιν. ∆ιὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους
τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν
εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες.
Ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ
τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος
τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον,
τῷ τὴν τιµὴν τὴν τιµήν. Μηδενὶ
µηδὲν ὀφείλετε εἰ µὴ τὸ ἀγαπᾶν
ἀλλήλους, ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτε-
ρον νόµον πεπλήρωκε» (Ρωµ. 13.
1-8). Τὸ ἀπόσπασµα αὐτὸ τῆς ‘πο-
λιτικῆς θεολογίας’ τοῦ ἀποστόλου
Παύλου διδάσκει ὅτι οἱ πιστοὶ θὰ
πρέπει νὰ ὑποτάσσονται στοὺς πο-
λιτικοὺς ἄρχοντες, τῶν ὁποίων ἡ
ἐξουσία εἶναι ἐκ Θεοῦ, γιὰ λόγους
συνείδησης καὶ ὄχι ἀπὸ φόβο. Ἡ
πολιτικὴ ἐξουσία εἶναι ὄργανο
τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπηρετεῖ τὸ θεῖο
σχέδιο γιὰ τὸν κόσµο καὶ ἡ πλη-
ρωµὴ τῶν φόρων εἶναι θεµιτή. Ὁ
ἀντίθετος στὴν πολιτικὴ ἐξουσία
εἶναι ἀντίθετος στὶς διαταγὲς τοῦ
Θεοῦ. Ὁ ὑπάκουος πολίτης δὲν
χρειάζεται νὰ φοβᾶται τὸν πολι-
τικὸ ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος εἶναι
ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ καλὸ
τῆς κοινωνίας.

Ἀκολούθως, στὴν πρὸς Ἑβραί-
ους ἐπιστολή, ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ἀναφέρει: «Πείθεσθε τοῖς
ἡγουµένοις ὑµῶν καὶ ὑπείκετε·
αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν
ψυχῶν ὑµῶν ὡς λόγον ἀποδώ-
σοντες· ἵνα µετὰ χαρᾶς τοῦτο
ποιῶσι καὶ µὴ στενάζοντες· ἁλυσι-
τελὲς γὰρ ὑµῖν τοῦτο» (Ἑβρ. 13.
17). Ὁ Χριστιανὸς λοιπὸν ὀφεί-
λει νὰ ὑπακούει τοὺς πολιτικοὺς
ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἀγρυπνοῦν
γιὰ τὶς ψυχὲς ὅλων τῶν πιστῶν,
ἐνῷ ἐκτελοῦν τὰ καθήκοντά τους
µὲ χαρὰ καὶ ὄχι µὲ γογγυσµό. Ἐπι-
πλέον, ἐπισηµαίνεται ὅτι ὁ Χρι-
στιανὸς ὀφείλει νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ
προσεύχεται γιὰ τοὺς πάντες, φί-
λους καὶ ἐχθρούς, ἑποµένως καὶ
γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντές του:
«παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων
ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς,
ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάν-
των ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασιλέων
καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ
ὄντων, ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον
βίον διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ
καὶ σεµνότητι» (Τιµ. Α΄ 2. 1-2). Σὲ
πλήρη συµφωνία µὲ τὸν ἀπόστο-
λο Παῦλο βρίσκεται καὶ ὁ ἀπόστο-
λος Πέτρος, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος προ-
τρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ ὑποταχ-
θοῦν µὲ πλήρη ἐλευθερία στὴν πο-
λιτικὴ ἐξουσία, εἴτε αὐτὴ πρόκειται
γιὰ βασιλιάδες, εἴτε γιὰ τοπικοὺς
ἡγεµόνες (διοικητὲς ἐπαρχιῶν).
Μόνο τὸν Θεὸ πρέπει νὰ φο-
βοῦνται, ἐνῷ οἱ ἄρχοντες πρέπει
νὰ τιµοῦνται ἀλλὰ ὄχι νὰ προσκυ-
νοῦνται: «ὑποτάγητε οὖν πάσῃ
ἀνθρωπίνη κτίσει διὰ τὸν Κύριον,
εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε
ἠγεµόσιν, ὡς δι’ αὐτοῦ πεµποµέ-
νοις εἰς ἐκδίκησιν µὲν κακοποιῶν,
ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν· ὅτι οὕτως
ἐστὶ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθο-
ποιοῦντας φιµοῦν τὴν τῶν ἀφρό-
νων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν· ὡς
ἐλεύθεροι, καὶ µὴ ὡς ἐπικάλυµµα
ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν,
ἀλλ' ὡς δοῦλοι Θεοῦ. Πάντας τιµή-
σατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε,
τὸν Θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα
τιµᾶτε» (Πέτρ. Α΄ 2. 13-17).

Σὲ περίπτωση ὅµως ποὺ οἱ
πολιτικοὶ νόµοι συγκρούονται
µὲ τοὺς θείους νόµους, ὁ πιστὸς
πρέπει νὰ ὑπακούει τὴ βουλὴ
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος
καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀπόστολοι συλλή-
φθηκαν, ἐπειδὴ παράκουσαν τὴ
διαταγὴ τοῦ ἀρχιερέα τῶν Ἑβραί-
ων καὶ συνέχισαν νὰ διαδίδουν τὴν
ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Πέ-
τρος τότε, ἐκ µέρους ὅλων τῶν
ἀποστόλων, εἶπε στὸ συνέδριο ὅτι
χωρὶς νὰ ἀµφισβητεῖ καθόλου τὴν
ὑποχρέωση ὑπακοῆς στὴν ἐξου-
σία τοῦ συνεδρίου, ἦταν ἀδύνατον
νὰ τοὺς θεωρήσει ἀνώτερους ἀπὸ
τὴν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ: «πει-
θαρχεῖν δεῖ Θεῷ µᾶλλον ἢ ἀνθρώ-
ποις» (Πράξ. 5. 29). Οἱ Χριστια-
νοὶ δὲν πρέπει νὰ ἐφαρµόζουν
τὸν πολιτικὸ νόµο, ἐὰν συγ-
κρούεται µὲ τὸν νόµο τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ θεολογία τῆς
ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καλλιερ-
γήθηκε µὲ συνέχεια καὶ συνέπεια
ἀπὸ τοὺς µεγάλους Πατέρες καὶ
ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς τοῦ

∆΄ καὶ Ε΄ αἰώνα, ὅπως τὸν Εὐσέ-
βιο Καισαρείας (265-340), τὸν
Ὅσιο Κορδούης (256-358), τὸν
Βασίλειο Καισαρείας (330-379),
τὸν Γρηγόριο Ναζιανζηνὸ (329-
390), τὸν Ἰωάννη Χρυσόστοµο
(349-407), τὸν Ἀκάκιο Ἀµίδης
(+450), τὸν Ἰσίδωρο Πηλουσιώτη
(370-435), τὸν Θεοδώρητο Κύρου
(393-457), τὸν Ἀγαπητὸ ∆ιάκονο
(+450) καὶ ἄλλους.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος
ὑπῆρξε ὁ πρῶτος βυζαντινὸς
αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῖος ἄσκησε
τὴ θεοδώρητη αὐτοκρατορικὴ
ἐξουσία σύµφωνα µὲ τὸ θέληµα
τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὸν πατέρα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐσέβιο
Καισαρείας, «ὁ αὐτοκράτορας τὸν
µέγαν βασιλέα (Θεὸ) ἀνυµνεῖ συν-
ησθῃµένος εὖ µάλα τοῦ τῆς βασι-
λείας αἰτίου». Στὴ συνέχεια, στὸ
ἔργο του «Εἰς Κωνσταντῖνον τὸν
βασιλέα Τριακονταετηρικός, εἶναι
κατηγορηµατικὸς ὅτι ὁ φίλος τοῦ
Θεοῦ, αὐτοκράτορας, ἔχει τὴν
εἰκόνα τῆς θείας βασιλείας στὸ
πρόσωπό του, ἐνῷ κατὰ µίµηση
τοῦ Ὑψίστου κατευθύνει τὴν κυ-
βέρνηση ὅλων τῶν ἐπιγείων µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ κυριαρχεῖ πάνω
στὴ γῆ γιὰ πολλὰ χρόνια. «Ὁ
αὐτοκράτορας οἵα τις ὑποφήτης
τοῦ Θεοῦ Λόγου πᾶν γένος
ἀνθρώπινον ἐπὶ τὴν τοῦ κρείττο-
νος ἀνακαλεῖται γνῶσιν». Θὰ πρέ-
πει νὰ µιµηθεῖ τὴν θεία φιλανθρω-
πία µὲ «πράξεσι βασιλικαῖς» καὶ

νὰ ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικὰ σὲ
αὐτήν. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ µέγιστη θυ-
σία ποὺ πρέπει νὰ προσφέρει ὁ
αὐτοκράτορας, νὰ παρουσιάσει
στὶς ψυχὲς τῶν ποιµαινοµένων
προβάτων τὴ γνώση καὶ τὴν
εὐσέβεια. Στὴ συνέχεια ἀφοῦ στο-
λιστεῖ «τῆς οὐρανίου βασιλείας
εἰκόνι, ἄνω βλέπων κατὰ τὴν
ἀρχέτυπον ἰδέαν τοὺς κάτω διακυ-
βερνῶν ἰθύνειSὁ Θεὸς ἐστὶ βασι-
λείας αὐτῆς ἀρχῆς τε πάσης καὶ
ἐξουσίας καθηγεµώνS ἔνθεν
(προέρχεται) ἀνθρώπῳ βασιλείας
ἰσχύς». Εἶναι σηµαντικὸ νὰ ἀνα-
φερθεῖ ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος, στὸ «Λόγος τῷ
τῶν ἁγίων συλλόγῳ», δέχεται ὅτι:
«ἡ ὑπηρεσία (µου) ἐξ ἐπιπνοίας
Θεοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχει». Οἱ δύο συγ-
κλίνουσες λοιπὸν πολιτειολογικὲς
θεωρίες, δηλαδὴ ἡ ρωµαϊκὴ αὐτο-
κρατορικὴ ἰδέα καὶ ἡ πολιτικὴ θεο-
λογία τῆς Ἐκκλησίας συναντήθη-
καν, γιὰ πρώτη φορά, στὸ πρό-
σωπο τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Βυζαντινῆς
αὐτοκρατορίας, Μεγάλου Κων-
σταντίνου καὶ συνέθεσαν τὸ νέο
περιεχόµενο τῆς αὐτοκρατορικῆς
ἐξουσίας. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτὰ
ὁ αὐτοκράτορας ὁριζόταν ὡς
ὑπεύθυνος καὶ γιὰ τὴν περι-
φρούρηση τῆς τάξεως τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος, ἐνῷ
συγκαλοῦσε τὶς οἰκουµενικὲς
συνόδους καὶ ἔλεγχε τὴν πλήρω-
ση τῶν πατριαρχικῶν θρόνων καὶ
τῶν µητροπολιτικῶν ἑδρῶν.

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.

Δυστυχῶς δὲν θὰ διδάσκωνται
μόνον διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, διότι τὸ
βιβλίον, ποὺ θὰ μοιρασθῆ θὰ περι-
λαμβάνη Παπικούς, Προτεστάντες
καὶ Μονοφυσίτες, ἴσως ὅμως εἶναι
μία ἀρχή. Ὅπως κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὴν kathimerini.gr τῆς 18ης
Νοεμβρίου 2015:

«Sτὸ ἐγχειρίδιο τῶν 95 σελίδων
µὲ τὸν τίτλο «Βασικὲς ἀρχὲς τοῦ
Χριστιανισµοῦ» πρόκειται νὰ διανε-
µηθεῖ στὰ σχολεῖα -δὲν ἔχει ἀνακοι-
νωθεῖ πότε- τῆς χώρας στὰ ὁποῖα
φοιτοῦν παιδιὰ χριστιανῶν, ἀλλὰ
καὶ σ’ ἐκεῖνα ὅπου θὰ ἐκδηλωθεῖ
ἐνδιαφέρον καὶ ἀπὸ µουσουλµά-
νους.

Τὸ βιβλίο συνέγραψε ἐνδεκα-
µελὴς ἐπιτροπὴ θεολόγων καὶ
ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ
δόγµατα, τῶν Ὀρθοδόξων, Καθο-
λικῶν, Τούρκων προτεσταντῶν,
Εὐαγγελιστῶν, Ἀρµενίων, Συρο-
χαλδαίων, καὶ ἡ ὅλη πρωτοβουλία
διήρκεσε σχεδὸν δώδεκα χρόνια
ἕως ὅτου ὁλοκληρωθεῖ. «Εἴχαµε
ξεκινήσει ἀπὸ κοινοῦ τὰ χριστιανικὰ
δόγµατα µία προσπάθεια νὰ γρά-
ψουµε ἕνα βιβλίο, γιὰ νὰ ξέρει ὁ κό-
σµος στὴν Τουρκία τί εἶναι ὁ χρι-
στιανισµὸς καὶ µὲ τὴν ὁλοκλήρωσή
της µᾶς ζήτησε τὸ ὑπουργεῖο Παι-
δείας νὰ τὸ βάλει στὰ σχολεῖαS

Χώρα µὲ λαϊκὸ κράτος, τουλάχι-
στον ἀκόµη, ἡ Τουρκία ἔχει κατοχυ-
ρωµένες συνταγµατικὰ τὶς θρη-
σκευτικὲς ἐλευθερίες καὶ ἐπισήµως
οἱ χριστιανοί, ὅπως καὶ οἱ πολίτες
τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν δογµά-
των, δὲν διώκονται. Ὀρθόδοξες
χριστιανικὲς ἐκκλησίες στὶς ὁποῖες
οἱ πιστοὶ ἀσκοῦν ἀνεµπόδιστοι τὰ
θρησκευτικά τους καθήκοντα λει-
τουργοῦν µόνιµα στὴν Κωνσταντι-
νούπολη (70), τὴ Σµύρνη, τὴν
Ἴµβρο καὶ τὴν Τένεδο, ἀλλὰ καὶ ad
hoc, ἄλλες στὸν Εὔξεινο Πόντο,

στὴν Καππαδοκία κ.ἄ., ἐνῶ τοὺς
δικούς τους ναοὺς λειτουργοῦν καὶ
τὰ ἄλλα θρησκευτικὰ δόγµατα.
Ὡστόσο, στὶς κατὰ καιροὺς ἐκθέ-
σεις τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτµεντ,
διεθνῶν ὀργανισµῶν γιὰ τὰ
ἀνθρώπινα δικαιώµατα, ἀλλὰ καὶ
αὐτὲς ποὺ καταγράφουν τὴν πρό-
οδο τῆς χώρας ὡς πρὸς τὴν εὐρω-
παϊκή της προοπτική, καταλογίζον-
ται «κενὰ» σὲ ζητήµατα ὅπως ἡ µὴ
ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἡ ἄρνηση τῆς
Τουρκίας νὰ ἀναγνωρίσει τὸ Πα-
τριαρχεῖο ὡς «Νοµικὴ προσωπικό-
τητα» καὶ Οἰκουµενικό, τὰ ἐµπόδια
στὴν ἐκλογὴ νέου πατριάρχη τῆς
ἀρµενικῆς κοινότητας κ.ἀ. Κατὰ τὴν
παρουσίαση στὸ Φανάρι, παρου-
σία ἐκπροσώπων καὶ τῶν ἄλλων
δογµάτων, ὁ κ.κ. Βαρθολοµαῖος
ἐξῆρε τὴ σηµασία τοῦ βιβλίου,
καθὼς ὅπως εἶπε αὐτὸ «ἐξηγεῖ τὴν
πηγὴ τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης στὶς
ἄλλες θρησκεῖες» καὶ ἐξέφρασε τὴν
εὐχὴ νὰ καταστεῖ χρήσιµο στοὺς
ἀναγνῶστες.

Τόνισε ἀκόµη ὅτι τὸ Οἰκουµενικὸ
Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ µία ἐκ τῶν
ἀρχαίων ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολίας
καὶ ἐπισήµανε πὼς «ποτὲ δὲν τόλ-
µησε νὰ ἐκδώσει ἕνα βιβλίο ποὺ νὰ
ἀπευθύνεται στοὺς µουσουλµά-
νους προκειµένου νὰ ἀποφευ-
χθοῦν παρεξηγήσεις».

Ἀναφερόµενος στὴν ὀθωµανικὴ
περίοδο, εἶπε ὅτι «οἱ θρησκευτικὲς
κοινότητες βρίσκονταν µέσα στὸ
κράτος, ἀλλὰ µεταξύ τους µπο-
ροῦσαν νὰ συνεχίζουν νὰ διάγουν
µὲ τὸν δικό τους ξεχωριστὸ τρόπο
τὸν βίο τους, ἐνῶ στὴ σύγχρονη
ἐποχὴ οἱ σχέσεις τους ἔχουν γίνει
πιὸ περίπλοκες». Ἐπισήµανε, δέ,
ὅτι τὸ βιβλίο εἶναι σηµαντικὸ καὶ
ἐπειδὴ πρόσφερε τὴν εὐκαιρία νὰ
ἐκφράσουν οἱ χριστιανοὶ τὴν ἑνότη-
τά τους».

Εἰς τὰ σχολεῖα τῆς Τουρκίας
θὰ διδάσκωνται καὶ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Εἰς τό ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ
ΒΑΤΟΣ δημοσιεύεται ἐνδιαφέρου-
σα συνέντευξις τοῦ Προέδρου τῆς
Π.Ε.Θ. κυρίου Κωνσταντίνου Σπα-
λιώρα:

(1ον)
Ἰσλαµικαί σπούδαί

Ἐρώτηση:
-Ἔχει διαρρεύσει ἡ πληροφορία

ὅτι ἡ Κυβέρνηση αὐτές τίς ἡμέρες
προχωρᾶ τό Νομοσχέδιο γιά τήν
ἵδρυση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό
Α.Π.Θ.. Τί γνωρίζετε ὡς Π.Ε.Θ. καί
πῶς τοποθετεῖσθε στήν ἰδέα σύστα-
σης μιᾶς τέτοιας Κατευθύνσεως;

Ἀπάντηση:
-Ὡς Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-

γων εὐθύς ἐξαρχῆς γνωρίζαµε τήν
ἵδρυση Κατευθύνσεως τέτοιων
Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή
τοῦ Α.Π.Θ.. Εἶναι γνωστό σέ ὅλους
µας ὅτι ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2014
ἤδη ἔχει ληφθεῖ αὐτή ἡ ἀπόφαση,
διά τῆς ψηφοφορίας στή Συνέλευ-
ση τοῦ Τµήµατος. Γι’ αὐτό καί ὡς
Π.Ε.Θ. ἀντιδράσαµε ἐγγράφως τό-
σο ἀπέναντι στούς Καθηγητές καί
στούς συµµετέχοντες στή Συνέλευ-
ση τοῦ Τµήµατος Θεολογίας, ὅσο
καί ἀπέναντι στό Ὑπουργεῖο Παι-
δείας καί στήν Ἱερά Σύνοδο. Ἔχου-
µε καλέσει κατ’ ἐπανάληψιν Μονές,
κυρίως τίς Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί τήν Ἱερά Ἐπιστασία, νά πάρουν
ξεκάθαρη θέση ὅσον ἀφορᾶ στήν
προοπτική ἱδρύσεως Κατευθύνσε-
ως Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στήν Θεο-
λογική Σχολή τοῦΑ.Π.Θ., γιατί θεω-
ροῦµε ὅτι ἡ σύσταση τῆς συγκεκρι-
µένης Κατευθύνσεως θά δηµιουρ-
γήσει πολλαπλά προβλήµατα.

Ἐρώτηση:
-Πεῖτε μας ποιές συνέπειες δια-

βλέπετε ὅτι θά ὑπάρξουν σέ περί-
πτωση ἵδρυσης Κατευθύνσεως τέ-
τοιων σπουδῶν στό Α.Π.Θ.;

Ἀπάντηση:
-Θεωροῦµε ὅτι ἡ συνύπαρξη

τῶν Ὀρθόδοξων Θεολογικῶν
Σπουδῶν µε τήν Ἰσλαµική «θεολο-
γία» στόν ἴδιο χῶρο, θά δηµιουρ-
γήσει προβλήµατα. Ἀρχικά πρέπει
νά ποῦµε ὅτι πουθενά στόν κόσµο
δέν ὑπάρχει ἡ συνύπαρξη τέτοιου
τύπου Σπουδῶν! ∆ηλαδή τέτοιων
ἀντιφατικῶν Σπουδῶν! Τό τονίζω
αὐτό γιατί ἒχει εἰπωθεῖ ἀπό τούς
ὑποστηρικτές τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς
τῆς Κατευθύνσεως ὅτι ὑπάρχει,
ἀλλά δέν ὑπάρχει! Πολύ περισσό-
τερο δέν ὑπάρχει βέβαια στίς Ἰσλα-
µικές χῶρες. Ἂν µία τέτοια συνύ-
παρξη ἦταν σωστή, θά τήν εἶχαν
υἱοθετήσει κάποιες χῶρες ἢ ἒστω
µία χώρα. Κι ἂν εἴχαµε ἀγαθά πορί-
σµατα ἀπό µία τέτοια συνύπαρξη,
θά τά µελετούσαµε. Κανείς στόν
κόσµο ὅµως δέν τό δέχεται, ὁπότε
γιατί νά τό δεχτοῦµε ἐµεῖς;

Ἑποµένως, πιστεύουµε ὅτι µία

πρώτη συνέπεια θά εἶναι ἡ ἀποκο-
ρύφωση τῶν φονταµενταλιστικῶν
τάσεων καί ἀπό τίς δύο πλευρές,
κυρίως ὅµως ἀπό τόν ἰσλαµικό
χῶρο. Ἄν συσχετίσουµε τήν προ-
οπτική ἱδρύσεως µιᾶς τέτοιας Κα-
τευθύνσεως µέ αὐτά πού συνέβη-
σαν προσφάτως στήν Γαλλία καί
στίς ἄλλες χῶρες, καθώς καί µέ
αὐτά πού συµβαίνουν τά τελευταῖα
χρόνια ἀπό τό λεγόµενο «Ἰσλαµικό
Κράτος» σέ συνανθρώπους µας
καί δή σέ Χριστιανούς στήν Ἀνατο-
λή, πιστεύουµε ὅτι στό τέλος ἡ δη-
µιουργία ἑνός τέτοιου «µορφώµα-
τος» στό Θεολογικό Τµῆµα θά κα-
ταλήξει νά γίνει ἡ «φωλιά», ὅπου
θά «ἐκπαιδεύονται» µέσα σέ µία
Ὀρθόδοξη Σχολή, αὐτοί οἱ ὁποῖοι
θά πολεµήσουν στή συνέχεια τούς
Ὀρθοδόξους. Οἱ ἰδέες πού θά κυο-
φοροῦνται ἐκεῖ θά διακινοῦνται καί
πρός τό ἐξωτερικό, ἀλλά θά δηµι-
ουργοῦν προβλήµατα καί µέσα
στήν Σχολή!

Καί τό µεγάλο πρόβληµα τελικά
ἒγκειται στό ὅτι θά διακυβεύεται ἡ
ἀσφάλεια καί ἡ προστασία καί τῶν
ἴδιων τῶν φοιτητῶν! ∆ιότι ποιός
εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος θά µπορεῖ νά
ἐξασφαλίσει τίς ἰσορροπίες ἀνάµε-
σα στίς ἀντίρροπες δυνάµεις, πού
θά ἀναπτυχθοῦν στόν χῶρο
αὐτόν; Ἐπιπλέον, ὑπάρχει καί τό
πανεπιστηµιακό ἄσυλο καί δέν θά
µπορεῖ νά ἐπέµβει οὔτε ἡ Ἀστυνο-
µία, οὔτε ἡ Πολιτεία! Ὅταν ὑπάρχει
τό Κράτος, πού δέν µπορεῖ σύµ-
φωνα µέ τόν νόµο νά ἐπέµβει στά
κατά καιρούς ἐπεισόδια πού γίνον-
ται ἐντός τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ χώ-
ρου, πῶς θά ἐπέµβει, ὅταν ὁ ἰσλα-
µιστής θά δηµιουργήσει προβλή-
µατα; Νοµίζω πώς εἶναι πολύ δύ-
σκολο νά ἀντιµετωπισθοῦν τέτοια
προβλήµατα. Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἐπι-
κίνδυνο αὐτό τό θέµα.

Ἓνα δεύτερο σηµεῖο στό ὁποῖο
θά ἢθελα νά σταθῶ, τό ὁποῖο συν-
ιστᾶ τήν δεύτερη συνέπεια, εἶναι τό
γεγονός ὅτι δέν εἶναι θεολογικά
ὀρθόν στό ἕνα Τµῆµα νά διδάσκε-
ται ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἔτσι
ὅπως τήν σπουδάσαµε, τήν γνωρί-
σαµε καί τήν διδάσκουµε ὅλοι µας,
εἴτε ὡς Καθηγητές τῆς ∆ευτερο-
βάθµιας Ἐκπαίδευσης, εἴτε ὡς Κα-
θηγητές τῶν Πανεπιστηµιακῶν
Σχολῶν, εἴτε ὡς Ἐπίσκοποι προερ-
χόµενοι ἀπό αὐτές τίς Ὀρθόδοξες
Θεολογικές Σχολές καί στό ἄλλο νά
διδάσκεται τό Ἰσλάµ. ∆έν µπορεῖ νά
συνυπάρξει ὁ ἁγιοπατερικός λό-
γος, ὁ πλοῦτος τῆς Πατερικῆς-
Ἐκκλησιαστικῆς Παράδοσης καί ἡ
Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἡ ὁποία γιά
µᾶς εἶναι ἡ µοναδική Ἀλήθεια πού
διδάσκουµε στόν κόσµο, ἡ Ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ µας, µέ µιά ἄλλη «θεο-
λογία». Ἄλλωστε τό Ἰσλάµ εἶναι πε-
ρισσότερο ἕνα δικαιϊκό σύστηµα,
παρά µία καθ’ ὁλοκληρίαν θρη-
σκευτική ἔκφραση κάποιου ἀνθρώ-
που. ∆ιαβάζοντας κανείς τό ἴδιο τό

Κοράνι, διαπιστώνει ὅτι ἐπιδιώκε-
ται ἀπό τήν ἀρχή ἕως τέλος ἡ ἐξα-
σφάλιση τῆς δικαιοσύνης µέ ἕνα
αὐστηρό τρόπο. Ἂς µή ξεχνᾶµε
ἐπιπλέον ὅτι ἡ λέξη «ἰσλάµ» σηµαί-
νει ὑποταγή! Ὑποταγή στόν Ἀλλάχ.
Αὐτή εἶναι ἡ βασική ἐντολή τοῦ Κο-
ρανίου. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά στόν
Χριστιανισµό, ἡ βασική ἐντολή
εἶναι ἡ ἀγάπη. Πῶς µπορεῖ νά φαν-
τασθεῖ κάποιος τήν συνύπαρξη τῆς
ἀγάπης καί τῆς ὑποταγῆς-βίας; Ἡ
ἀγάπη καί ἡ βία ἀποτελοῦν δύο
ἀντιφατικές θεολογικές ἐκφράσεις-
θέσεις, οἱ ὁποῖες θά δηµιουργή-
σουν πολλαπλές συγκρούσεις καί
σέ ἐπιστηµονικό ἐπίπεδο.

Θέλει νά κάνει ἡ Πολιτεία Κατεύ-
θυνση Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν; Ἄς
τήν κάνει σέ ἕνα ἄλλο Τµῆµα. Ὄχι
ὅµως µέσα στήν Ὀρθόδοξη Θεο-
λογική Σχολή! Γιατί πρέπει νά µείνει
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ἡ Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης.

Ἡ τρίτη συνέπεια ἔχει κοινωνιο-
λογικές προεκτάσεις. Ζοῦµε σέ µία
ὀρθόδοξη χώρα-κατά 97% σύµ-
φωνα µέ τά στατιστικά στοιχεῖα
στήν πατρίδα µας-καί ἔχουµε µία
Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή, τήν
ὁποία εὐλαβοῦνται καί τιµοῦν πολ-
λοί ξένοι ἐπιστήµονες καί ἄλλων
δογµάτων (προτεσταντισµοῦ, ρω-
µαιοκαθολικισµοῦ κ.λ.π.) πού
ἔρχονται καί µαθαίνουν τήν Ὀρθο-
δοξία ἤ ἀκοῦνε γιά αὐτήν καί θεω-
ροῦν ὅτι ἔχουµε ἕνα πολύτιµο θη-
σαυρό. Λοιπόν, ἐρχόµαστε τώρα
ἐµεῖς αὐτόν τόν θησαυρό, τόν
ὁποῖον διαχέουµε µέσα ἀπό τίς
Σπουδές µας καί µέσα ἀπό τήν δι-
δασκαλία µας στήν κοινωνία, νά
τόν ἀµφισβητήσουµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι!
Καί πέρα ἀπό τόν ἐπιστηµονικό
χῶρο, τόν θεολογικό, ἐρχόµαστε
νά τόν ἀµφισβητήσουµε καί στήν
κοινωνία µας. Γιατί φαντασθεῖτε
πώς σέ βάθος χρόνου θά ὑπάρ-
ξουν γενιές, οἱ ὁποῖες αὐτά πού πι-
στεύουµε ἐµεῖς σήµερα καί γιά τά
ὁποῖα ἀγωνιζόµαστε, θά τά βλέ-
πουν σάν ἕνα παραµύθι. Σάν ἕνα
µῦθο, ὁ ὁποῖος πέρασε κάποτε
στήν ἱστορία καί δέν εἶχε καθόλου
τήν ἀξία καί τήν σπουδαιότητα
αὐτήν πού ἐµεῖς προβάλλουµε σή-
µερα. Κι αὐτό, γιατί θά ὑπάρξει
ἕνας πνευµατικός ἑρµαφροδιτι-
σµός, µία πολυθρησκειακή ἐξίσω-
ση τῶν πάντων, ὥστε δέν θά µπο-
ρεῖ ὁ καθένας νά διακρίνει τήν ἀλή-
θεια ἀπό τό ψέµα, γεγονός πού θά
δηµιουργήσει πολλαπλά προβλή-
µατα καί στήν συνύπαρξη τῶν
ἀνθρώπων µέσα στήν κοινωνία,
ὄχι µόνο τῶν ἀλλόθρησκων, ἀλλά
καί τῶν ἴδιων τῶν ὁµόθρησκων,
τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἐρώτηση:
-Πῶς ἑρμηνεύετε τήν στάση

ὀρθοδόξων Καθηγητῶν τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς, πρωτοστατοῦντος
τοῦ κ. Σταμούλη, νά ψηφίσουν τήν
διδασκαλία τοῦ αἱρετικοῦ Ἰσλάμ
στήν Θεολογική Σχολή;

Ἀπάντηση:
-Ἀναλογιζόµενος ὅλους αὐτούς,

µέ πολλούς ἀπό τούς ὁποίους
ὑπῆρξα καί συµφοιτητής µέ µιά
διαφορά δύο ἤ τριῶν ἐτῶν καί στό
ἴδιο ἔτος, πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια,
µοῦ γεννήθηκε µία ἀπορία. Τότε,
ὅταν σπουδάζαµε-καί τό διδάσκου-
µε κι ἐµεῖς στά Σχολεῖα µας σήµε-
ρα-µᾶς ἔλεγαν οἱ διδάσκαλοι µας,
οἱ Καθηγητές µας, τήν ἐποχή ἐκεί-
νη, ὅτι παρέλαβαν µιά παρακατα-
θήκη ἀπό τούς προκατόχους καί
εἶχαν µιάν εὐθύνη, αὐτήν τήν πα-
ρακαταθήκη τήν πνευµατική, τήν
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας, νά
τήν διατηρήσουν ἀνόθευτη καί
συγχρόνως νά τήν µεταλαµπαδεύ-
σουν σέ ἐµᾶς ἐκείνη τήν ἐποχή καί
δι’ ἡµῶν µέ βάση τήν διαδοχή, νά
γίνει ἡ διάδοση τῆς Πίστεώς µας
στίς ἑπόµενες γενιές. Πῶς µπο-
ροῦν αὐτοί οἱ νέοι Θεολόγοι τοῦ
Θεολογικοῦ Τµήµατος Θεσσαλονί-
κης νά ἀντιπαρέλθουν τόν λόγο,
τόν πνευµατικό λόγο, τῶν µεγάλων
∆ιδασκάλων πού γνωρίσαµε τήν
ἐποχή ἐκείνη-καί θά τολµήσω νά
ἀναφέρω δύο-τρία ὀνόµατα τῶν
Καθηγητῶν πού γνώρισα ἐγώ,
ὅπως τόν κ. Γ. Μαντζαρίδη, τόν κ.
Β. Γιούλτση, τόν κ. Ἰ. Κογκούλη,
τόν µακαριστό ∆. Τσάµη-καί νά
προσπαθοῦν ἐπιπλέον νά δηµι-
ουργήσουν ἕνα ἐντελῶς διαφορετι-
κό «θεολογικό, θολό τοπίο» µέσα
στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή
καί δή τῆς Θεσσαλονίκης; Ἔχω
ὅµως καί ἕνα ἐρώτηµα: ποιά εἶναι ἡ
στοχοθεσία τους τελικά; Γιατί δέν
ἐνδιαφέρονται κατά τόν ἴδιο τρόπο
νά ἐνδυναµώσουν ἀκόµα περισσό-
τερο τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τόν
Λόγο τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, πού
εἶναιΛόγος ἀγάπης καίΛόγος πρα-
ότητας καί ἠρεµίας µέσα στόν κό-
σµο, ἡ ἐφαρµογή τοῦ ὁποίου θά
ἐπιλύσει ὅλα αὐτά τά προβλήµατα,
τά ὁποῖα µᾶς ἀπασχολοῦν;
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12. Ἀπέναντι στὸν πλοῦτο
καὶ τὴν ἐξουσία

Οἱ ἄνθρωποι εὔκολα ἐντυπωσιά-
ζονται ἀπὸ τὰ κοσμικὰ ἀξιώματα
καὶ τὸν πλοῦτο. Ἀκοῦν μὲ προσοχὴ
τὰ ὅσα ὑποστηρίζουν ἐκεῖνοι ποὺ
τὰ ἔχουν καὶ συνήθως πείθονται
καὶ τοὺς χειροκροτοῦν. Κάποτε
ὑποκλίνονται κιόλας μπροστά τους
καὶ ἔχουν δουλικὴ συμπεριφορά.
Τὴν ἀδυναμία τους αὐτὴ γνωρίζουν
πολὺ καλὰ οἱ ἀξιωματοῦχοι καὶ οἱ
πλούσιοι καὶ τὴν ἀξιοποιοῦν γιὰ

ἴδιον ὄφελος. Προφανῶς οἱ ἄνθρω-
ποι τοῦ λαοῦ πρέπει νὰ βάζουν
πολλὰ ἐρωτηματικὰ στὰ ὅσα βλέ-
πουν καὶ ἀκοῦν, γιὰ νὰ μὴ ὁδη-
γοῦνται στὴν πλάνη.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας καὶ
τοῦ πλούτου δὲν διακρίνονται γιὰ
τὸ ἦθος τους. Τὰ ἐνδιαφέροντά
τους δὲν εἶναι πνευματικά. Νοι-
άζονται μόνο πῶς θὰ διατηρηθοῦν
στὴν ἐξουσία, γιὰ νὰ ἱκανοποι-
ήσουν τὶς φιλοδοξίες καὶ ἁγνὲς
προθέσεις καὶ ἐργάζονται γιὰ τὸ

κοινὸ καλό, στηριζόμενοι πάντα
στὸ ἦθος τους, τὸ ὁποῖο ποτὲ δὲν
θὰ τοὺς ὁδηγήσει σὲ δημαγωγικὲς
μεθόδους καὶ ἄδικες πράξεις.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἦταν ἐπι-
φυλακτικὸς ἀπέναντι στοὺς
ἀνθρώπους τοῦ πλούτου καὶ τῆς
κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ προσπα-
θοῦσε νὰ διαφωτίσει τοὺς ἀκρο-
ατὲς τῶν κηρυγμάτων του, λέγον-
τάς τους: «Ὅταν ἀναφέρεις ἀξιώ-
ματα καὶ χρηματικὲς περιουσίες,
ἐπαινεῖς τὸ δέντρο ἀπὸ τὰ φύλλα
καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν καρπό». Μὲ ἄλλα
λόγια μιλοῦσε γιὰ ἀνθρώπους ποὺ
δὲν ἔχουν ἦθος, ἀλλά παραπλα-

νοῦν τὸ λαὸ ἐκμεταλλευόμενοι τὴν
ἀγάθη του προαίρεση καὶ τὴν εὐπι-
στία του.

* * *
13. Ἔργα θεάρεστα

Τὸ νὰ σὲ θαυμάζουν καὶ νὰ σὲ τι-
μοῦν οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι εἶναι
δόξα ποὺ δὲν διαρκεῖ οὔτε καὶ ἔχει
πραγματικὴ ἀξία. Ἐὰν δὲ ἀναλογι-
στεῖ κανεὶς ὅτι «ὁ λαὸς δὲν ἔχει
ὀρθὲς κρίσεις, ἀλλὰ θαυμάζει ἐκεί-
νους ποὺ ὑπηρετοῦν τὶς ἐπιθυμίες
του», θὰ ἀρχίσει νὰ ἀμφισβητεῖ τὴ
δόξα αὐτή. Χρειάζεται πρόσθετα
νὰ κάνει ἀγώνα γιὰ τὴν καταπολέ-

μηση τῶν παθῶν του, γιατί σκοτί-
ζουν τὴ δική του κρίση.

Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς ἐνο-
χλεῖται ἰδιαίτερα ἀπὸ τὶς κρίσεις
καὶ τοὺς ἐπαίνους τῶν κοσμικῶν
καὶ ἐμπαθῶν ἀνθρώπων. Ἀρνεῖται
τὴ δόξα ποὺ τοῦ ἀποδίδουν, γιατί
δὲν θέλει νὰ βιώνει ἐφήμερες ἐντυ-
πώσεις, οἱ ὁποῖες σήμερα προκα-
λοῦν εὐχαρίστηση καὶ αὔριο ἀπο-
δεικνύονται μάταιες καὶ ἀπογοη-
τεύουν πικρῶς. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν
ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ τηρεῖ τὶς
ἐντολές, νὰ μετανοεῖ, νὰ ἔχει ἀγά-
πη καὶ γενικὰ νὰ στηρίζει τὸ θέλη-

μά του στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος συμβου-

λεύει τοὺς ἀγωνιζόμενους χριστια-
νούς: «Νὰ προσέχετε στὸ Θεό, νὰ
ἀρκεῖσθε στοὺς ἐπαίνους ἐκ μέ-
ρους τοῦ Θεοῦ, νὰ πράττετε ὅλα
ἐκεῖνα ποὺ ἀρέσουν στὸ Θεό, νὰ
πράττετε τὰ καλὰ καὶ νὰ μὴ μένετε
μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα μπροστὰ σὲ
κανένα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πρά-
γματα· διότι αὐτὸ καὶ τὴ νηστεία
καὶ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἐλεημο-
σύνη καταστρέφει καὶ ὅλα τὰ ἀγα-
θά μας τὰ ἐκμηδενίζει».

Πρωτ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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11ον
∆ικαίωσις τοῦ ἀνθρώπου

καὶ ἱκανοποίησις τοῦ Θεοῦ
Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύ-

ση γιὰ τοὺς Παπικοὺς µένει ἄθικτη
µετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλά-
στων µᾶς ὁδηγεῖ ἀβίαστα στὸ συµ-
πέρασµα, ὅτι ἡ δυνατότητα ἀθανα-
σίας σύµφωνα µὲ τὴν ἀντίληψή
τους δὲν ἀποτελοῦσε ἀρχικὰ στοι-
χεῖο τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Προ-
φανῶς ἦταν καὶ αὐτὴ ἕνα ἐπὶ πλέον
δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο,
ἀκριβῶς στὸν ἴδιο βαθµὸ µὲ τὴν
ὑπερφυσικὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
ἁγιότητα, ὅπως εἴδαµε στὸ προ-
ηγούµενο ἄρθρο. Ἄρα ὁ θάνατος
δὲν εἰσχωρεῖ στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώ-
πινη φύση, µένει ἔξω ἀπὸ αὐτήν.
Ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὴ στέρηση ἑνὸς
πολύτιµου δώρου, ἐπιβάλλεται ὡς
τιµωρία γιὰ τὴν παράβαση τῆς θεί-
ας ἐντολῆς. ∆ηλαδὴ τὸ ἀνθρώπινο
γένος µετὰ τὴν πτώση µένει δέσµιο
κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ∆ιαβό-
λου, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ ὡς ὄργα-
νο τοῦ Θεοῦ στὴν ἐπιβολὴ αὐτῆς
τῆς τιµωρίας. Μέσα στὸν ἑαυτὸ του
τὸ ἀνθρώπινο γένος δὲν θίγεται
ἀπὸ τὴν τιµωρία, περιορίζεται ἐξω-
τερικά, στερεῖται τὴν ἐλευθερία του
καὶ καταδυναστεύεται. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ
δυτικὸς ἄνθρωπος, ἔχοντας διαπο-
τιστεῖ µὲ αὐτὰ τὰ δικανικὰ σχήµατα,
ἀρνεῖται νὰ δεχθεῖ τὴν ἁµαρτία ὡς
παρὰ φύσιν λειτουργία τοῦ ἑαυτοῦ
του, ὡς ἀρρώστια τῆς φύσης του,
γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος εἶναι ὑπεύθυ-
νος. Τὰ πάντα γίνονται ἔξω ἀπὸ
τὸν ἴδιο, χωρὶς νὰ ἀγγίζουν τὴ βα-
θύτερη οὐσία του. 

Ἔτσι εἴδαµε ὅτι καὶ ἡ σωτηρία γί-
νεται ἀντιληπτὴ καὶ περιγράφεται
ὡς δικαστικὴ διαδικασία µέσα στὸ
πλαίσιο τῆς προσβολῆς τοῦ Θεοῦ,
τῆς τιµωρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ
στὴ συνέχεια τῆς ἱκανοποίησης τῆς
δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν προσ -
βολὴ αὐτή. Τὸ ἀποτέλεσµα: ὁ Θεὸς

ξεπερνάει τὰ ἐµπόδια ποὺ ἔχει µὲ
τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ χαρίζει πάλι
τὰ ἐπὶ πλέον δῶρα ποὺ τοῦ εἶχε
στερήσει. Τελικά, τὸ µόνο ποὺ ἔχει
σηµασία εἶναι ἡ ἀποπληρωµὴ ἐκεί-
νου ποὺ χρεωστοῦσε ὁ ἄνθρωπος
στὸν Θεό. Ἄρα µόνο τὰ πάθη καὶ ὁ
θάνατος τοῦ Χριστοῦ µετρᾶνε,
ἐπειδὴ ἀποτελοῦν τὸ ἀντίτιµο ποὺ
εἶχε νὰ δώσει ὁ ἄνθρωπος, προκει-
µένου νὰ ἀρθεῖ ἡ τιµωρία. Ἡ ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ ὡς ἄρση τῆς τι-
µωρίας ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὴ φυσικὴ
συνέχεια, ἀφοῦ δόθηκε τὸ ἀντίτιµο
καὶ µάλιστα µὲ τρόπο πού, λόγω
τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου,
ὑπερβαίνει ἀσύγκριτα τὴν ἀρχικὴ
προσβολὴ ποὺ δέχθηκε ὁ Θεός. Γι’
αὐτὸ αὐτὸς ὁ Θεὸς τῶν Παπικῶν
παρέχει κατὰ συνέπεια τὴν ἀνά-
σταση σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους. 

Οἱ Παπικοί, ἑποµένως, δὲν εἶναι
σὲ θέση νὰ νιώσουν τὴν ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀποκατάσταση τῆς
ἀνθρώπινης φύσης, ἀδυνατοῦν νὰ
κατανοήσουν ὅτι µὲ τὴν ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου συναναστήθηκε στὸ
πρόσωπό Του ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση. Ἀρκεῖ ὁ κάθε ἄνθρω-
πος νὰ ἐνταχθεῖ σὲ αὐτὴ τὴν ἀνα-
στηµένη φύση µὲ τὸ βάπτισµά του.
Τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν
παπικὴ θεολογία δὲν βρίσκεται σὲ
ὑπαρξιακὴ σχέση µὲ τὴ σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου. Συµπερασµατικὰ
µπορεῖ νὰ λεχθεῖ: Ἐφόσον δὲν
ὑπάρχει οὐσιαστικὸ πρόβληµα στὴ
φύση, δὲν χρειάζεται καµία ἀποθε-
ραπεία τῆς ἀνθρώπινης φύσης.
Ὅλα ἐκτελοῦνται στὴν σφαῖρα τῆς
ἠθικῆς. Ὅπως σὲ ἕνα µικρὸ παιδί:
Κάνει κάτι κακὸ καὶ τοῦ στεροῦµε
κάτι ὡς τιµωρία. Ἔπειτα, ὅταν ἐπαν -
έρχεται ἡ συµφιλίωση µαζί του, τοῦ
τὸ χαρίζουµε πάλι. Τὸ ἴδιο πράττει
καὶ ὁ Θεὸς µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Μονο-
γενοῦς Υἱοῦ Του. Συµφιλιώνεται µὲ
τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ χαρίζει πάλι
τὴν ἀθανασία. Τὸ βασικὸ εἶναι ἡ
συµφιλίωση ἐκ µέρους τοῦ Θεοῦ µὲ
τὸν ἄνθρωπο. 

Τὰ λόγια ποὺ ἐκφωνεῖ θριαµβευ-
τικὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος
στὸν Κατηχητικό του Λόγο καὶ µαζί
του τὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας σὲ
ὅλους τούς αἰῶνες τὴ νύχτα τῆς
Ἀναστάσεως γιὰ τοὺς Παπικοὺς
δὲν ἔχουν κανένα νόηµα, ἀλλὰ
µαρτυροῦν σύµφωνα µὲ τὰ δικά
τους δεδοµένα µία διαστρέβλωση
τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἐκ µέρους
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Λόγος αὐτὸς
φανερώνει τὸν θάνατο ὡς ἁπτὴ
πραγµατικότητα τῆς ἀνθρώπινης
φύσης, τὴν ὁποία καταργεῖ ὁ
Χριστὸς µὲ τὴν κάθοδο στὸν ᾅδη
καὶ τὴν ἀνάστασή Του. Ἀναφερόµε-
νος ὁ Ἅγιος στὴ νέκρωση τοῦ θα-
νάτου διασαλπίζει:  «Ἠλευθέρωσε
γὰρ ἡµᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος.
Ἔσβεσεν αὐτόν, ὁ ὑπ’ αὐτοῦ κατε-
χόµενος. Ἐσκύλευσε τὸν ἄδην ὁ
κατελθών εἰς τὸν ἅδην. Ἐπίκρανεν
αὐτόν, γευσάµενον τῆς σαρκὸς
αὐτοῦ», γιὰ νὰ συνεχίσει λίγο πα-
ρακάτω: Ὁ Ἅδης «ἐπικράνθη. Καὶ
γὰρ κατηργήθη S ἐνεπαίχθη S
ἐνεκρώθη S καθηρέθη S ἐδε-
σµεύθη. Ἔλαβεν σῶµα, καὶ Θεῷ
περιέτυχεν. Ἔλαβε γῆν, καὶ συνήν-
τησεν οὐρανῷ. Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλε-
πε καὶ πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.
Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ
σου, ᾅδη, τὸ νεῖκος; S». Χαρακτη-
ριστικὴ εἶναι ἐδῶ ἡ χρήση τῶν συγ-
κεκριµένων ρηµάτων. Ὅλα ἐκφρά-
ζουν πέρα γιὰ πέρα ὑπαρξιακὲς κα-
ταστάσεις. Καταστρέφεται, κατα-
λύεται , ἐξαφανίζεται ὁ θάνατος καὶ
ὁ ᾅδης. ∆ὲν µπορεῖ νὰ γίνει λόγος
γιὰ ἠθικὲς κατηγορίες καὶ δικανι-
κοὺς ὅρους. ∆ὲν ἀναιρεῖται ἁπλῶς
µία τιµωρία. Κυριαρχεῖ ἀπόλυτα ἡ
καινὴ διάσταση τῆς ἀνθρώπινης
φύσης ποὺ ἔχει ἀναδυθεῖ στὸ πρό-
σωπο τοῦ Ἀναστηµένου Χριστοῦ:
«Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωή πολιτεύε-
ται. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ νεκρὸς
οὐδείς ἐπὶ µνήµατος. Χριστὸς γὰρ
ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν
κεκοιµηµένων ἐγένετο».

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

Ὡς ἄνθρωποι φιλήσυχοι καὶ εἰρη-
νοφόροι θέλουµε νὰ εἰρηνεύουµε
καὶ ἀποστρεφόµαστε τὴν ἀκατα-
στασία καὶ τὴν ταραχή. Ὡς κοινωνία
ἐπιδιώκουµε τὴν εἰρήνη, γιατὶ µόνο
µέσα σὲ αὐτὴ χαιρόµαστε πραγµα-
τικὰ καὶ προοδεύουµε. Ὡς ἔθνος,
ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ἔχοντες µεγά-
λη καὶ κακὴ ἐµπειρία πολέµων ἀπὸ
ἐπιβούλους ἐχθρούς, κοπιάζουµε
κάνοντας πολλὲς ὑποχωρήσεις, γιὰ
νὰ διατηρήσουµε τὴν εἰρήνη. Ὡς
Χριστιανοὶ καὶ µάλιστα Ὀρθόδοξοι
νοιώθοντας τὶς ἐπιθέσεις τοῦ
ἀρχαίου πολεµήτορος ἐπιθυµοῦµε
τὴν εἰρήνη «τὴν πάντα νοῦν ὑπερέ-
χουσαν». Τὴν ἐπιθυµοῦµε καὶ προσ -
ευχόµαστε γι’ αὐτήν, γιατὶ πι-
στεύουµε ὅτι ἡ εἰρήνη στὸν κόσµο
εἶναι δῶρο Θεοῦ, τὸ ἴδιο ὅπως καὶ ὁ
καλὸς καιρὸς καὶ ἡ βροχὴ καὶ ἡ
καρποφορία τῆς γῆς καὶ ἡ ὑγεία καὶ
ἡ ἴδια µας ἡ ζωή. Γι᾿ αὐτὸ προσευ-
χόµαστε στὸ Χορηγὸ ὅλων τῶν
καλῶν δώρων, τὸν «βρέχοντα ἐπὶ
δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. ε΄
45), νὰ χορηγήσει τὴν εἰρήνη στὸν
κόσµο καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία µας
διαρκῶς εὐλογεῖ καὶ εὔχεται «εἰρή-
νη πᾶσι». 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός µας, ὁ Υἱὸς καὶ Λό-
γος τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, «Αὐτός
ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν» (Ἐφ. β΄ 14). Ἡ
εἰρήνη ἔρχεται στὴν ψυχή µας σὰν
δῶρο τοῦ οὐρανοῦ στὴν καθαρὴ
καὶ ἀµίαντη ζωή µας. Ὁ µολυσµένος
ἀπὸ τοὺς ἰοὺς τῆς ἁµαρτίας δὲν
µπορεῖ νὰ εἰρηνεύσει γιὰ δύο λό-
γους. Πρῶτα γιατὶ τὸν ἐλέγχει ἡ συν -
είδησή του καὶ δεύτερον γιατὶ ἔχει
ἀποµακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν καρδιά του
ὁ Χριστός µας, δὲν κατοικεῖ σὲ
αὐτὴν ὁ εἰρήναρχος Κύριος, ὁ
αἰνούµενος καὶ δοξολογούµενος
στοὺς αἰῶνες. Ἡ εἰρήνη, λοιπον,
ἔρχεται σὰν συνέπεια τῆς ἐνάρετης
βιοτῆς µας καὶ ὄχι σὰν προϊὸν ἐπι-
δεξιότητός µας. 

Ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ τὸ κύριο γνώ-
ρισµα τῆς θεότητος καὶ ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς ὀνοµάζεται «Θεός τῆς εἰρή-
νης» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11). Ἔτσι, ὁ
σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Υἱοῦ Του ἦταν, νὰ ἐπιφέρει τὴν εἰρή-
νη µεταξὺ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῶν
ἀνθρώπων, εἰρήνη ἡ ὁποία εἶχε
διαταραχθεῖ ἀπὸ τὸ προπατορικὸ
ἁµάρτηµα καὶ ἀπὸ τὶς µετέπειτα
ἁµαρτίες τῶν ἀνθρώπων. ∆ὲν ἦταν
σκοπὸς νὰ σταµατήσουν οἱ πόλεµοι
καὶ νὰ ἐπικρατήσει εἰρήνη ἐδῶ στὸν
κόσµο. Αὐτὸ ἦταν καὶ εἶναι ἀδύνατο,
ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι δὲν δέχονται
ὅλοι τὸν Χριστό µας, ὁ ὁποῖος µόλις
ἐµφανίσθηκε ἀναστηµένος στοὺς
µαθητές, τὸ πρῶτο πρᾶγµα ποὺ
τοὺς εἶπε ἦταν· «Εἰρήνη ὑµῖν»
(Ἰωάν. κ΄19). 

Ἡ εἰρήνη ἐξ ἄλλου χαρακτηρίζε-
ται καὶ εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος: «Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύµατος
ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη..» (Γαλ.
ε΄22). Ἔτσι, αὐτοὶ ποὺ προκαλοῦν
σχίσµατα καὶ προστριβὲς δὲν εἶναι
εἰρηνοποιοί, δὲν εἶναι πνευµατικοὶ
ἄνθρωποι. Εἶναι σαρκικοὶ σὰν
αὐτούς, γιὰ τοὺς ὁποίους ρωτάει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος τοὺς Κορινθί-
ους: «ὅπου ἐν ὑµῖν ζῆλος καὶ ἔρις
καὶ διχοστασίαι, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε
καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;»
(Α΄ Κορ. γ΄ 3). Παρόµοια δὲν εἶναι
καὶ ἡ φράση τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου: «Ὅπου ζῆλος καὶ ἐρι-
θεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν
φαῦλον πρᾶγµα. Ἡ δὲ ἄνωθεν σο-
φία πρῶτον µὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα
δὲ εἰρηνικήS» (Ἰακ. γ΄ 16). 

Ἐὰν µετρηθοῦµε ὅλοι µας µὲ τὸ
µέτρο τοῦ Εὐαγγελίου ἐλάχιστοι θὰ
βρεθοῦµε πνευµατικοί. ∆υστυχῶς
τηροῦµε τοὺς τύπους, πολλὲς
φορὲς ἀσυνείδητα, µὲ ἐκκλησιασµὸ
καὶ µὲ ἀπὸ τὸ περίσσευµά µας ἐλε-
ηµοσύνες, ἀλλὰ ἡ διαίρεση, τὸ σχί-
σµα, ἡ φατρία ὀργιάζει στὴν καθη-
µερινότητά µας. Ἔτσι, πνευµατικὴ
ζωὴ χωρὶς εἰρήνη δὲν νοεῖται.

Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ πάνω
ἀπὸ τὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλε-
έµ στὸν ὕµνο πρὸς τὸν ἐνσαρκωµέ-
νο Θεάνθρωπο πρῶτα τόνισαν τὴ
δοξολογία τοῦ Θεοῦ καὶ ὕστερα τὴν
εἰρήνη στὸν κόσµο. «∆όξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄ 14).
Ἐκεῖνοι πού δέν δοξάζουν πρῶτα
µέ πίστη καί προσευχή τόν Ὕψιστο
∆ηµιουργό τους, ἔχουν διαρκεῖς
πτώσεις στὴ ζωή τους καὶ ὡς ἐκ
τούτου δὲν µποροῦν νὰ ἔχουν εἰρή-
νη στὴν ψυχή. Ταραγµένη ψυχὴ
πῶς µπορεῖ νὰ ἔχει χαρὰ καὶ νὰ
προάγει τὴν εἰρήνη στὸν κόσµο; Ὁ
λόγος τοῦ Παύλου γιὰ τὸ Χριστό
µας «Αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη
ἡµῶν» (Ἐφ. β΄ 14) µᾶς βεβαιώνει
ὅτι ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ
στήν οὐσία εἶναι ἡ µόνη στόν κόσµο
ὑπάρχουσα Ἐπιστήµη περί τῆς
Εἰρήνης καὶ ἡ ἀπόλυτη ἐφαρµογή
του εἶναι ἡ ἀπόλυτη εἰρήνη. Τὰ
ἀνδρόγυνα εἰρηνεύουν, ὅταν ἐφαρ-
µόζουν τὸ νόµο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς
ἀγάπης. Στὴν οἰκογένεια ὅπου δο-
ξάζεται ὁ Θεός, κυριαρχεῖ ἡ τιµιότη-
τα καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι διάχυτη παν-
τοῦ. Ὅπως ἡ ζέστη εἶναι συνέπεια
τῆς φωτιᾶς ἔτσι καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι
συνέπεια τῆς ἐνθρονίσεως στὶς
καρδιές µας τοῦ Χριστοῦ µας, τοῦ
Εἰρηνάρχου Θεοῦ µας, τῆς προτυ-
πώσεως τῆς ἀρετῆς. Τὸ ἴδιο συµ-
βαίνει καὶ µὲ τὶς κοινωνίες τῶν προ-
σώπων. Ὅπου καλλιεργεῖται ἡ
ἀρετὴ οἱ λαοὶ εἰρηνεύουν. Ὅπου
αὐτὴ ταλαντεύεται ἡ εἰρήνη ἀποµα-

κρύνεται καὶ οἱ ἔριδες καὶ οἱ συγ-
κρούσεις καὶ οἱ πόλεµοι δίνουν τὸ
καταστροφικό τους παρόν.

Σήµερα ὁ Χριστὸς ἔχει φύγει ἀπὸ
τὴ ζωή µας. Καὶ δὲν ἔχει φύγει µό-
νος Του. Ἐµεῖς τὸν διώξαµε µὲ τὴ
συµπεριφορά µας, µὲ τοὺς ἐγωϊ-
σµούς µας, µὲ τὶς ἁµαρτίες µας, µὲ
τὴν αὐτονόµησή µας. Ἡ ἀποµά-
κρυνση, ὅµως, τοῦ Θεοῦ µας ἔχει
καὶ τὶς συνέπειές της. Ἔτσι, ζοῦµε
σὲ ἕνα κόσµο ταραγµένο. Σὲ ἕνα
κόσµο ποὺ ψάχνει νὰ βρεῖ διεξό-
δους στὰ ἀδιέξοδά του στὰ τυφλά.
Ὁ Χριστός µας εἶναι τὸ φῶς. Ἐὰν τὸ
σβήσουµε περιπατοῦµε στὸ σκοτά-
δι καὶ «ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ
οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει» (Ἰωάν. ιβ΄
35) µᾶς λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς
ἀγάπης. Κοντὰ στὸ Χριστό µας
εἴµαστε ἀσφαλισµένοι, µακρυά Του
νοιώθουµε ἀνασφάλιστοι. Κοντά
Του εἰρηνεύουµε, µακρυά Του ταρα-
ζόµαστε. Κοντά Του ζοῦµε ἥσυχα
καὶ προοδεύουµε, µακρυά Του κιν-
δυνεύουµε καὶ ὀπισθοχωροῦµε. 

Σήµερα µὲ τὴν κρίση, ποὺ µαστί-
ζει τὴν πατρίδα µας, ὅλοι νοιώθου-
µε ἀνασφαλεῖς, τὸ αὔριο ἔρχεται
ἀβέβαιο, πόλεµοι καὶ συρράξεις
ἀκούγονται γύρω µας καὶ ἡ ταραχὴ
ἔχει καταλάβει τὸ µέρος τῆς εἰρήνης
στὶς καρδιές µας. Τώρα περισσότε-
ρο, ὅµως, ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ
ὀφείλουµε νὰ θρονιάσουµε στὶς
καρδιές µας τὸν Χριστό µας, τὸ
Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης, καὶ νὰ θυµη-
θοῦµε µὲ πόσο σαφῆ καὶ κατηγορη-
µατικὸ τρόπο µᾶς διαβεβαιώνει ὁ
ἴδιος λέγοντας στὸν καθένα µας:
«Οὐ µή σε ἀνῶ, οὐδ’ οὐ µή σε ἐγκα-
ταλίπω» (Ἑβρ. ιγ΄ 5). Ἂς τὸν δοξο-
λογήσουµε, λοιπόν, ἂς τὸν καλέ-
σουµε κοντά µας λέγοντάς Του:
«Κύριε, µεῖνον µεθ’ ἡµῶν» (Λουκ.
κδ΄ 29) καὶ τότε θὰ ἀκούσουµε τὴν
εὐλογηµένη του φωνὴ νὰ µᾶς λέει:
Παιδί µου, δὲν πρόκειται νὰ σὲ ἀφή-
σω µόνο καὶ ἀπροστάτευτο. Βοη-
θός σου εἶµαι «ἐν θλίψεσι» (Ψαλµ.
θ΄ 10 ), γι’ αὐτὸ ζήτησέ Με. «Ἐπικά-
λεσαί µε ἐν ὥρᾳ θλίψεως καὶ ἐξε-
λοῦµαί σε» (Ψαλµ. µθ΄ 15). Μὴ
ἀπογοητεύεσαι ἐµπρὸς στὰ προ-
βλήµατα τῆς ζωῆς. Ζήτησε τὴ βοή-
θειά µου καὶ ἐγὼ θὰ σὲ βγάλω ἀπὸ
κάθε δυσκολία. Σὲ περιµένουν καὶ
ἐσένα θλίψεις, ἀλλὰ µὴ ἀπογοητευ-
θεῖς ἀπὸ αὐτές. Παῖρνε δύναµη, µὴ
κάµπτεσαι, µὴ χάνεις τὸ θάρρος
σου. Ἐγὼ «νενίκηκα τὸν κόσµον»
(Ἰωάν. ιστ΄ 33). Ἡ πίστη σου ἂς γίνει
πηγὴ δυνάµεως, πηγὴ ὑποµονῆς,
πηγὴ ψυχικοῦ ἡρωϊσµοῦ, πηγὴ
εἰρήνης. Ἐγὼ θὰ εἶµαι µαζί σου
ὅλες τὶς ἡµέρες τῆς ζωῆς σου «ἕως
τῆς συντελείας τῶν αἰώνων»
(Ματθ. κη΄ 20) καὶ θὰ σοῦ δίνω
πάντοτε χαρὰ καὶ εἰρήνη.

«Ὁ Χριστὸς εἶναι ποὺ δίνει τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη»
Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Νὰ μὴ στηριζώμεθα εἰς τὰ χρήματα
Λέγει ὁ Κύριός μας: «μὴ θησαυρίζετε θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου

σής καὶ βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτου-
σι» (Ματθ. στ´ 19). Δηλαδὴ μὲ ἁπλὰ λόγια μᾶς λέγει ὁ Κύριος νὰ μὴ
μαζεύουμε θησαυροὺς στὴ γῆ, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ φθορὰ τῆς σαπί-
λας ἢ τῆς σκουριᾶς ἐξαφανίζουν καὶ ὅπου κλέπτες ἀνοίγουν τοὺς τοί-
χους τῶν θησαυροφυλακίων καί  τά κλέβουν. Διότι ὁ θησαυρὸς ὁ
ὑλικὸς φθείρει καὶ καταστρέφει τὴν ψυχή. Ἀλλὰ «θησαυρίζετε θη-
σαυροὺς ἐν οὐρανῷ» (Ματθ. στ´ 20). Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ θησαυροί;
Εἶναι ὁ Θεὸς καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς βασιλείας του.

*  *  *
Ἔλεγε κάποιος σύγχρονος Πατέρας ὅτι κάποιος πολὺ πλούσιος

στὴν ζωή του δὲν ἐνδιαφέρθηκε ποτὲ γιὰ τὴν ψυχή του καὶ γιὰ τὴν
ἀπόκτηση ἁγιότητας. Φρόντιζε μόνον πῶς νὰ συγκεντρώση χρήματα
πολλὰ καὶ πράγματι συγκέντρωσε. Ἀρρώστησε ὅμως πρὸς θάνατον.
Οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τοῦ προσφέρουν καμμιὰ βοήθεια. Ὁ
θάνατος ἔφθασε ἀκάθεκτος. Ἐζήτησε τότε νὰ τὸν φέρουν στὸ δωμά-
τιο, ποὺ εἶχε τὸ χρηματοκιβώτιο μὲ τὰ χρήματά του. Τοὺς εἶπε νὰ τοῦ
τὸ ἀνοίξουν. Τὸ ἄνοιξαν καὶ ἐκεῖνος σήκωσε τὰ χέρια του καὶ φασκέ-
λωσε τὰ χρήματά του λέγοντας: «Αὐτὸ σᾶς χρειάζεται, ἀφοῦ δὲν
μπορεῖτε νὰ μὲ βοηθήσετε καίτοι ἐγὼ σᾶς δούλεψα μιά ζωή. 

*  *  *
Διαβάζουμε στὸν Εὐεργετινὸ (Γ´ σελ. 272): Ὑπῆρχε κάποιος κη-

πουρός, ὁ ὁποῖος ὅ,τι μάζευε ἀπὸ τὴν ἐργασία του τὸ ἔδινε ἐλεημο-
σύνη, κρατώντας μόνον ὅτι τοῦ χρειαζόταν γιὰ νὰ ζήση. Κάποτε ὁ διά-
βολος τοῦ ἔβαλε λογισμὸ, γιὰ νὰ μαζέψη χρήματα νὰ τὰ ἔχη γιὰ τὰ
γηρατειά του. Πράγματι γέμισε μία στάμνα κέρματα.

Τί συνέβη ὅμως μετὰ ἀπὸ αὐτό; 
Ἀρρώστησε καὶ σάπισε τὸ πόδι του καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ δαπανή-

ση ὅλα τὰ χρήματα χωρὶς νὰ ὠφεληθῆ καθόλου. Ἕνας δὲ γιατρὸς ἀπὸ
τοὺς πολλοὺς γιατροὺς, ποὺ ἐπισκέφθηκε, τοῦ λέγει. Ἐὰν δὲν κοπῆ
τὸ πόδι σου, ὅλο τὸ σῶμα σου θὰ σαπίση. Ἔτσι ἀπεφάσισαν τὴν ἑπό-
μενη ἡμέρα νὰ κόψη τὸ πόδι του. Τὴν προηγούμενη νύκτα ὅμως, τῆς
ἡμέρας ποὺ ἦταν νὰ γίνη ἡ ἐγχείρηση, σκεφτόταν τὴν αἰτία τῆς συμ-
φορᾶς του καὶ μετανόησε γιὰ τὴν ὀλιγοπιστία του, ἐξαιτίας τῆς ὁποί-
ας συγκέντρωνε χρήματα, καὶ δὲν ἔκανε ἐλεημοσύνες, ὅπως πιὸ
μπροστὰ καὶ στήριξε τὶς ἐλπίδες του στὸ χρῆμα καὶ ὄχι στὸν Θεό,
ἄρχισε νὰ κλαίη μὲ στεναγμοὺς καὶ νὰ λέγη μὲ δάκρυα: 

Κύριε θυμήσου τὶς λίγες ἐλεημοσύνες, ποὺ ἔκανα, ποὺ εἶναι ἀνά-
ξιες λόγου, καὶ περισσότερο θυμήσου Κύριε τὴν ἀγαθότητά Σου, τῶν
ἀπείρων Σου οἰκτιρμῶν. Συγχώρεσέ με γιὰ τὴν ὀλιγοπιστία μου, ἐξ
αἰτίας τῆς ὁποίας τιμωροῦμαι καὶ ἐλέησόν με, ὄχι ὅτι τὸ ἀξίζω, ἀλλά,
κατὰ τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεός Σου. Μόλις εἶπε αὐτὸ μὲ πόνο, πα-
ρουσιάζεται Ἄγγελος Κυρίου καὶ τοῦ λέγει: «Ποῦ εἶναι τὰ κέρματα
ποὺ συγκέντρωσες; Τί ἔγινε ἡ σκέψη ποὺ ἔκανες νὰ ἀντιμετωπίσης τὰ
γηρατειά σου καὶ τὶς ἀσθένειές σου;» Καὶ ὁ κηπουρὸς συγκινημένος
εἶπε: «Ἁμάρτησα, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα δὲν θὰ
ξανα-ολιγοπιστήσω». Τότε ὁ Ἄγγελος ἄγγιξε τὸ σάπιο πόδι καὶ ἀμέ-
σως ἔγινε καλά. Πρωϊ- πρωϊ σηκώθηκε καὶ πῆγε στὴ δουλειά. Ὅταν
ἦλθε ὁ γιατρὸς τὸ πρωὶ νὰ κόψη τὸ πόδι καὶ εἶδε αὐτὸ τὸ θαῦμα, δό-
ξασε τὸν Θεὸ γι᾽ αὐτὸ τὸ θαυμάσιο.

Συνέντευξις τοῦ κ. Σπαλιώρα 
διά φλέγοντα ζητήματα τῆς ἐπικαιρότητος 

Πρωτοµάρτυς διὰ τὴν ἀγάπην
καὶ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ

Τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσµα ποὺ θὰ ἀκούσουµε στὴν λατρευτική µας
σύναξη εἶναι ἀφιερωµένο στὴν ἑορτὴ καὶ µνήµη τοῦ Ἁγίου Πρωτοµάρτυρος
καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Μιᾶς ἡρωικῆς µορφῆς τῆς Πίστεως, ποὺ συγ-
κλονίζει κάθε ἕνα ποὺ θὰ µελετήσει τὸν ζῆλο του, τὴν ἐµπνευσµένη του
ὁµολογία, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔνδοξο  µαρτύριό του γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν δόξα τοῦ
Χριστοῦ.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, θεοπνεύστως, ἀλλὰ καὶ µὲ τὸν ἄριστο χειρισµὸ
τῆς γραφίδος του, περιγράφει τὰ γεγονότα, τόσο στὴν οὐσία τους, ὅσο καὶ
στὶς “λεπτοµέρειες”, ποὺ ἀποκαλύπτουν τὸ φάσµα τί ἐστὶ ἀληθινὴ πίστη, τί
φωτισµὸς καὶ  ποία ἡ κορυφὴ τῆς θεώσεως.

Τί καρδιά, ἀλήθεια, ἦταν αὐτὴ ποὺ ἔπαλλε µέσα στὰ νεανικὰ στήθη τοῦ
Στεφάνου; Ἕνα ἡφαίστειο πάντοτε ἐνεργό, ποὺ σκορποῦσε τὴν εὐλογία
τῆς πίστεως καὶ τὴν τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Νυµφίο τῆς
Ἐκκλησίας!

“Πλήρης πίστεως καὶ δυνάµεως” ἦταν ὁ Στέφανος, µᾶς πληροφορεῖ τὸ
ἱερὸ κείµενο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν οἱ Χριστοκτόνοι προσπάθησαν νὰ τὸν ἀντι-
µετωπίσουν καὶ νὰ ἀντικρούσουν τὰ ἀκατάβλητα ἐπιχειρήµατά του, “οὐκ
ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύµατι ᾧ ἐλάλει”. ∆ηλαδή, δὲν ἠµπο-
ροῦσαν νὰ ἀντισταθοῦν στὴν ἔνθεη σοφία του καὶ στὴν δύναµη τοῦ Πνεύ-
µατος, µὲ τὴν ὁποία ὁµιλοῦσε καὶ περιέγραφε ἐκεῖνα ποὺ ὡς ἀποκάλυψη
ἔβλεπαν οἱ τῆς διανοίας του ὀφθαλµοί.

Ἡ ἀπολογία του ἦταν µία ὁµιλία-ὁµολογία, ποὺ χαρακτηριζόταν ἀπὸ
ἔνθεο ζῆλο, ἀπὸ ἀτράνταχτες ἱστορικὲς καὶ θεολογικὲς ἀλήθειες, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ αὐστηρὸ ἔλεγχο πρὸς τοὺς “σκληροτράχηλους” καὶ  ἀπεριτµήτους τῇ
καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν” Ἰουδαίους.

Ναί, ὁ Πρωτοµάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀποδεικνύει ξεκάθαρα πώς,
ὅταν ἔρχεται ἡ εὐλογηµένη ὥρα τῆς ἀληθείας, ἡ ὁµολογία µας θὰ πρέπει
νὰ εἶναι ξεκάθαρη. Οἱ περιστροφὲς καὶ ἡ συγκάλυψη πτυχῶν τῆς ἀληθείας
δὲν χαρακτηρίζει τοὺς αὐθεντικοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἰδίως τοὺς ποιµένας
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ πολιτικὴ µπορεῖ νὰ ἐπιτρέπεται σὲ ἄλλους χώρους, ὡς τέχνη τοῦ “ἐφι-
κτοῦ”, ὅµως στὰ τῆς πίστεως εἶναι ὅ,τι χειρότερο µπορεῖ νὰ ὑπάρξει, τόσο
γι' αὐτὸν ποὺ τὴν  µετέρχεται, ὅσο καὶ γιὰ κείνους ποὺ ἡδέως τὸν ἀκούουν
καὶ ἀποδέχονται.

Ἀλλ’ ἂς σταθοῦµε καὶ πάλι µπροστὰ στὸν Πρωτοµάρτυρα. Στολισµένος
µὲ ἔξοχα χαρίσµατα, ὄχι  µόνο ἐκήρυσσε εὐθαρσῶς τὴν θεότητα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὄχι µόνο ἀποδείκνυε µὲ τὸν ζωντανό του λόγο ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ
ἀναµενόµενος Μεσσίας καὶ ὁ προκατηγγελµένος ἐκ τῶν προφητῶν, ἀλλὰ
ταυτοχρόνως “ἐποίει τέρατα καὶ σηµεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαῷ”. Ἦταν ἕνας
ὁρµητικὸς χείµαρρος, ποὺ ὅλοι οἱ ἀντιτιθέµενοι Ἑβραῖοι ἦταν ἀδύνατον νὰ
ἀντισταθοῦν στὸ διάβα του. Ἀκτινοβολοῦσε τέτοια µυστικὴ δύναµη, ποὺ
κατέπλησσε κι ἔκανε ὅλους νὰ σιωποῦν καὶ νὰ σκύβουν τὸ κεφάλι. Αὐτὸ τὸ
ἴδιο τὸ Ἀποστολικὸ κείµενο, ἐὰν µελετηθεῖ ἐπισταµένως, φανερώνει τὶς δύο
ἄκρως ἀντίθετες καταστάσεις. Τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐκφράζει ὁ
Στέφανος, καὶ τὸ µῖσος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἱερατείου, ποὺ ἀρνεῖται νὰ δεῖ κατά-
µατα τὴν πραγµατικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ τόσο δυναµικὰ ἔκανε τὰ
πρῶτα  Της βήµατα.

Ἐὰν τώρα θελήσουµε νὰ σταθοῦµε σὲ ἕνα σηµεῖο ἀπὸ τὰ πολλὰ φω-
τεινὰ ποὺ µᾶς ἀποκαλύπτει ἡ θαυµαστὴ προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιδιακό-
νου τῆς Ἐκκλησίας µας, αὐτὸ εἶναι ἡ ὁµολογία. Μάλιστα, τὸ πνεῦµα τῆς
ὁµολογίας ὀφείλουµε νὰ ἐγκολπωθοῦµε µὲ κάθε συνέπεια. Πρᾶγµα ποὺ
σηµαίνει ὅτι, χωρὶς δισταγµό, ὅπου καὶ ὅταν χρειάζεται, ἀλλὰ καὶ µετὰ δια-
κρίσεως, θὰ πρέπει νὰ δίνουµε τὴν ὁµολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς µας. 

Αὐτὴ ἡ ὁµολογία θὰ εἶναι κατορθωτὴ καὶ δυνατή, ἐὰν πρῶτα ἔχουµε γίνει
δοχεῖα τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καὶ ἔχουµε φυγαδεύσει ἀπὸ τὴν
καρδία µας τὸν φόβο τῶν συνεπειῶν. ∆ιότι, ἐὰν ὁ πιστὸς ὑπολογίζει τί θὰ
κοστίσει καὶ πόσο κατὰ κόσµον θὰ βγεῖ ζηµιωµένος ἀπὸ τὴν ὁµολογία τῆς
Πίστεώς του, τότε ὄχι µόνο ὁµολογία αὐθεντικὴ δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει,
ἀλλὰ πιθανὸν νὰ σιωπήσει ἀντὶ νὰ ὁµολογήσει καὶ ὑπάρχει καὶ ὁ κίνδυνος,
µαζὶ τὴν “σιωπὴ τῶν ἀµνῶν” νὰ ἀκολουθήσει καὶ ἡ διαστροφὴ τῆς ἀληθεί-
ας. Ἡ πραγµατικότητα τῆς κάθε ἐποχῆς ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ζητήµατος ἀποκαλύ-
πτει τόσο φωτεινὰ ὁµολογιακὰ παραδείγµατα, ὅσο καὶ µελανὲς σελίδες,
ποὺ ἔχουν καταχωρηθεῖ ἀπ' ὅσους τὶς ἔγραψαν ὡς παραδείγµατα πρὸς
ἀποφυγήν. 

Ὅλοι βεβαίως οἱ Χριστιανοὶ καὶ τὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας χρειάζεται νὰ
ἔχουν ξεκαθαρίσει στὴ συνείδησή τους ὅτι κάποια στιγµὴ θὰ χρειαστεῖ νὰ
ὁµολογήσουν. Ὅµως, πολὺ περισσότερο ὀφείλουν τοῦτο νὰ τὸ γνωρίζουν,
ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ἀναµένουν καὶ νὰ τὸ πραγµατοποιοῦν, οἱ ἀξιωµατοῦχοι τῆς
Ἐκκλησίας κληρικοί µας καὶ οἱ µοναχοί, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὰ ἐπίλεκτα µέ-
λη τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Στέφανος  ὑπέγραψε τὴν πίστη του καὶ τὴν ὁµολογία του µὲ τὸ αἷµα
του, ποὺ ἐπέφερε ὁ λιθοβολισµός του. Καὶ µαζὶ µὲ αὐτὴ τὴν ὑπογραφὴ ἔκα-
νε καὶ κάτι ἄλλο, µεγαλειῶδες: Καθὼς οἱ πέτρες σφύριζαν σὰν πυκνὸ χα-
λάζι στὸν ἀέρα καὶ κτυποῦσαν τὸ µαρτυρικὸ σῶµα, ὁ Πρωτοµάρτυρας
ἄνοιξε τὰ χέρια, ὕψωσε τὸ βλέµµα του στὸν οὐρανὸ καὶ εἶπε: “Κύριε Ἰησοῦ,
δέξαι τὸ πνεῦµα µου”. Καὶ µετὰ ἀπὸ λίγες στιγµές, ἀνεφώνησε: “Κύριε, µὴ
στήσεις αὐτοῖς τὴν ἁµαρτίαν ταύτην.  “Και τοῦτο εἰπών, ἐκοιµήθη”. 

Ναί, οἱ µάρτυρες τῆς Πίστεως ἀκολουθοῦν σὲ ὅλα τ' ἀχνάρια τοῦ ∆ιδα-
σκάλου...

Ἀδελφοί µου, ποτὲ ἂς µὴ λησµονοῦµε ὅτι εἴµαστε ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων! Ὁ σηµερινὸς κουρασµένος κόσµος, οἱ ἄνθρωποι ποὺ πα-
λεύουν µέσα στὰ πάθη, στὴν ἀθεΐα καὶ στὴν µαύρη ἀπογοήτευση τῆς
ἀπελπισίας, ἀπὸ κάπου περιµένουν νὰ πιαστοῦν. Γιὰ νὰ σταθοῦν, νὰ
ἀνορθωθοῦν καὶ νὰ βαδίσουν. Καὶ αὐτὸ τὸ  ''κάπου'' δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸν
Χριστό, τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἐλπίδα πρὸς τὸν Ὁποῖο, πρέπει νὰ τὶς δώσει
στὸν κόσµο ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν τέκνων Της. 

Ἡ εὐλογηµένη Ὁµολογία σὲ συνδυασµὸ µὲ τὸν Εὐαγγελικὸ τρόπο ζωῆς
καὶ τὴν Πατερικὴ διάκριση δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ὑπάρχει µέσα στὴν ζωή καὶ
διαδροµὴ τῆς Ἐκκλησίας, πρᾶγµα ποὺ θὰ τὸ διακρίνουν ὅσοι ἐπιθυµοῦν
ἀρκεῖ νὰ ψάξουν λίγο περισσότερο.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πιστοὶ στὴν κλήση τῆς Ἐλπίδος καὶ µέσα στὸ
φῶς τῆς χάριτος, Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀποτελοῦν, πρέπει νὰ
ἀποτελοῦν, τὴν ἡρωικὴ προφυλακὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Κοινωνίας. Καὶ
οἱ ὀπαδοί του “ὡς ἐσφαγµένου Ἀρνίου” ἐπιβάλλεται καὶ σήµερα µὲ θάρρος
καὶ χάρι νὰ ὁµολογοῦν τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεως. Καὶ ἂν χρειασθεῖ, νὰ φθά-
σουν νὰ σφραγίσουν µὲ τὸ αἷµα τους τὴν πίστη τῶν πατέρων τους.

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Οἱ ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» µόλις
ἐξέδωσαν τὸ καινούριο βιβλίο «ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ∆Ι-
∆ΑΧΑΙ». Περιλαµβάνει συµβουλὲς καὶ γεγο-
νότα ἀπὸ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, ποὺ βοη-
θοῦν νὰ κατανοήσουµε καὶ νὰ ἐφαρµόσουµε τὶς
ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, διότι ὅπως µᾶς λέγουν
οἱ Πατέρες «οἱ βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο
ἐφηρµοσµένο».

Ἔγχρωµο, καλαίσθητο, σὲ σχῆµα 21 x 14
σ.σ. 160. Χρήσιµο σὲ κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό.
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Εἶναι ἀλήθεια, καλοί µου, φίλοι,
πὼς σήµερα βοµβαρδιζόµαστε
ἀπὸ παντοῦ µὲ κάθε λογῆς µηνύ-
µατα, ἰδιαίτερα δὲ ἡ νέα γενιά. Μη-
νύµατα ποὺ προέρχονται ἀπ’
ὅλους τούς χώρους (τῆς κατανάλω-
σης, τῆς πολιτικῆς, τοῦ ἀθλητισµοῦ,
τῶν αἱρέσεων – σεκτῶν κ.λπ.) καὶ
ἐκπέµπονται ἀπ’ ὅλα τὰ µέσα. Καὶ
τί ζητοῦν ἀπό µᾶς; Μὰ νὰ κάνουµε
τὶς ἐπιλογές µας. ∆ηλαδὴ νὰ ἐπι-
λέξουµε αὐτὰ καὶ ἀσφαλῶς ἐκεί-
νους ποὺ τὰ ἐκπέµπουν!

Καµµία ἄλλη γενιὰ στὸ πα-
ρελθὸν δὲν βοµβαρδιζόταν µὲ
τόσα καὶ τέτοια µηνύµατα, ὅπως
ἡ σηµερινή! Καὶ δὲν εἶχε νὰ κάνει
µὲ ὅλη αὐτὴ τὴν γοητεία ποὺ
ἐκπέµπουν ἅπαντα! Μήπως
ἐδῶ ὀφείλεται καὶ ἡ ὅλη σύγχυ-
ση τῆς ἐποχῆς µας καὶ περισσό-
τερο τῆς νεολαίας; Ἂς τὸ σκε-
φτοῦµε!

Καὶ τί παρατηρεῖ ἀκόµη κανείς;
Πὼς ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ µᾶς προσελ-
κύσουν, τί κάνουν; Ὑπόσχονται!
Τί ἀκριβῶς; Πὼς θὰ µᾶς κάνουν τά-
χα τὴ ζωή καλύτερη, ἄνετη, εὐτυχι-
σµένη! Τί δέλεαρ! Ἀπευθύνονται
δηλαδὴ σὲ µία µεγάλη µας ἐπι-
θυµία. Αὐτή τοῦ 9νὰ περνᾶµε
καλά!

Μία ἀπ’ τὶς κατ’ ἐξοχὴν τεχνικές
τους, ἡ πλέον S ἔξυπνη, εἶναι ἐκεί-
νη ποὺ µᾶς λέει, πὼς αὐτὸ ποὺ
ἀπευθύνουν σέ µᾶς καὶ ζητοῦν νὰ
τὸ ἐπιλέξουµε, εἶναι «ἔξυπνο»! Τὸ
πιὸ «ἔξυπνο» ἀπ’ ὅλα καὶ ἄρα τὸ
πλέον S ἀποτελεσµατικὸ γιὰ τὴν
εὐτυχία µας!

∆ὲν σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅλος
αὐτὸς ὁ λόγος ποὺ γίνεται σήµερα
γιὰ τὶς «ἔξυπνες» συσκευὲς (ὅπως
εἶναι τῶν κινητῶν τηλεφώνων, τῶν
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, τῶν
τηλεοράσεων κ.λπ), τὶς «ἔξυπνες
κάρτες», τὶς «ἔξυπνες» λύσεις στὰ
προβλήµατά µας; 

Ὁπότε «ἔξυπνος» εἶσαι µόνο,
ὅταν εἶσαι πάνοπλος µὲ ὅλα αὐτά,
ὅταν τὰ ἐνστερνίζεσαι καὶ τὰ ἀκο-
λουθεῖς µὲ πάθος, ἀδιάφορο ἂν κά-
ποτε φθάνουν νὰ σὲ ὁδηγοῦν καὶ σ’
αὐτὰ ἀκόµη τὰ φοβερὰ µονοπάτια
τῆς ἁµαρτίας! 

Βλέπετε σήµερα ὁ δρόµος τῆς
ἁµαρτίας δὲν εἶναι µόνο εὐρύχω-
ρος, ἀλλὰ παρουσιάζεται καὶ ὡς
ἐντυπωσιακὸς καὶ µεγαλειώδης καὶ
γιὰ ὅλα αὐτὰ «ἔξυπνος»! Καὶ πολὺ
«ἔξυπνος» µάλιστα, ὅταν εἶναι στο-
λισµένος µὲ ἅπαντα τὰ «ἔξυπνα»
τεχνολογικὰ ἐπιτεύγµατα! 

Ναί, αὐτὴ εἶναι ἡ σύγχρονη
πραγµατικότηταS 

*   *   *
Κι ἐµεῖς τί κάνουµε; Μὰ τί ἄλλο

ἀπὸ τὸ νὰ ἔχουµε τὴ σοφία καὶ
τὴ σύνεση νὰ ἐπιλέξουµε τὸ
(πραγµατικὰ) ἐκλεκτό; Καὶ νὰ για-
τί S

Ὅταν ἐπιλέγουµε τὸ ἐκλεκτό, τό-
τε ὁ Θεὸς εἶναι πάντοτε µαζί µας!

Ὅταν ἐπιλέγουµε τὸ ἐκλεκτό,
προσελκύουµε τὴ χάρη Του!

Ὅταν ἐπιλέγουµε τὸ ἐκλεκτό, γι-
νόµαστε σαφῶς χαριτωµένοι!

Καὶ ποῦ βρίσκεται τὸ ἐκλεκτό;
Τὴν ἀπάντηση µᾶς τὴν δίνει σαφέ-
στατα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος µὲ τὰ
ἑξῆς ὑπέροχα λόγια του:

«Ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα εἶναι
σεµνά, ὅσα εἶναι δίκαια, ὅσα
εἶναι ἁγνά, ὅσα εἶναι προσφιλῆ,
ὅσα ἔχουν καλὴ φήµη, ὅ,τι ἀξίζει
νὰ τιµᾶται, ὅ,τι ἀξίζει νὰ ἐπαι-
νεῖται, αὐτὰ νὰ σκέπτεστε9 Καὶ
ὁ δυνατὸς Θεὸς θὰ εἶναι µαζί
σας». 

*   *   *
Ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ποῦµε αὐτό.

Ὅτι, δηλαδή, δὲν ὑπάρχει τίποτα
πιὸ ἀνόητο ἀπ’ ὅλες τὶς «ἐξυπνά-
δες» τῆς ἁµαρτίας! Τίποτε πιὸ κα-
ταστροφικὸ ἀπ’ τὶς πονηρίες της!
Ὅλοι ἔχουµε ἐπ’ αὐτοῦ τὶς σχετικές
µας ἐµπειρίες.

«Ἔξυπνες» συµβαίνει νὰ εἶναι
οἱ διάφορες τεχνολογικὲς συ-
σκευὲς, ποὺ µᾶς συνδέουν µὲ τὸ
διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ ποὺ µᾶς ὠθοῦν
στὸ ἀκατάλληλο περιεχόµενο καὶ
στὴν ἐν γένει κακὴ χρήση του καὶ
µάλιστα µὲ 4G ταχύτητες! Ὁπότε
ποιὸς ἀπ’ αὐτὲς βγαίνει τελικὰ κερ-
δισµένος;

«Ἔξυπνες» εἶναι οἱ διάφορες τε-
χνολογικὲς ἐφαρµογές, ὅπως οἱ
ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης,
ποὺ ὡστόσο µᾶς αὐτο - φακελώ-
νουν, µᾶς ἐθίζουν, µᾶς ἀποµονώ-
νουν ἐκεῖ ποὺ λένε ὅτι µᾶς βοηθοῦν
στὴν ἐπικοινωνία µας µὲ τοὺς
ἄλλους, µᾶς ἀναπτύσσουν ἕνα
ἄνευ προηγουµένου ἐγωκεντρι-
σµό, µᾶς ἀγχώνουν, µᾶς ἐκθέτουν!
Στ’ ἀλήθεια πόσο αὐξήσαµε τὴν
εὐτυχία µας µέσα ἀπ’ ὅλα αὐτά;

«Ἔξυπνες» εἶναι καὶ οἱ διάφο-
ρες 3D ὀθόνες, γιὰ νὰ παρακολου-
θοῦµε ποιὸ θέαµα ἆραγε; Αὐτὸ τῆς
βίας, τοῦ τρόµου, τοῦ ἐρωτισµοῦ,
τοῦ ἀποκρυφισµοῦ, τῆς διαφθορᾶς
καὶ µάλιστα µὲ τὸν πλέον ἐντυπω-
σιακὸ τρόπο; 

Ἔτσι ἡ ἁµαρτία ἐπιτυγχάνει τέ-
λεια τὸν σκοπό της, κι ἐµεῖς νοµί-
ζουµε ὅτι µὲ ὅλο αὐτὸν τὸν βοῦρκο
«περνᾶµε καλά»!!!

Στὴν δηµοσιότητα ὅλο κι ἔρχον-
ται κάθε φορά πανεπιστηµιακὲς
ἔρευνες καὶ µελέτες µὲ τίτλους σὰν
κι αὐτούς: «Ἀποβλακώνουν τὸν
ἐγκέφαλο οἱ “ἔξυπνες” συσκευές»,
«Τὰ sms µᾶς φέρνουν ἀϋπνία»,
«Εἶναι ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ψυχικὴ
ὑγεία τὰ smartphones», «∆εῖτε τί
ξέρει γιὰ σᾶς τὸ Twitter καὶ ἡ Goo-
gle» κ.λπ. Κι αὐτὰ εἶναι µόνο ὅσα
ἀναφέρονται στὶς γνωστὲς «ἔξυ-
πνες» συσκευὲς καὶ τεχνολογικὲς

ἐφαρµογέςS
Ναί, τίποτε ἔξυπνο δὲν ὑπάρ-

χει στὸ χῶρο τῆς ἁµαρτίας,
παρὰ µόνο ὅ,τι σοφίζεται, γιὰ νὰ
µᾶς ὑποδουλώσει!

*   *   *
Τελικὰ τί εἶναι τὸ πραγµατικὰ ἔξυ-

πνο;
Ἔξυπνο εἶναι κάθε τι ποὺ χρησι-

µοποιοῦµε, γιὰ νὰ τὴν ἀποφύγου-
µε!

Ἔξυπνο εἶναι ἐκεῖνο µὲ τὸ ὁποῖο
τὴν ὑπερβαίνουµε!

Ἔξυπνο εἶναι ὅ,τι µᾶς ἐξασφαλί-
ζει τὴν ἐλευθερία µας!

Ἔξυπνο εἶναι µονάχα τὸ ἐκλε-
κτό!

Γι’ αὐτὸ καὶ πάλι ὁ Ἀπ. Παῦλος
τονίζει: «Θέλω νὰ εἶσθε ἔξυπνοι
µὲν ὡς πρὸς τὸ καλό, ἀκέραιοι
δὲ ὡς πρὸς τὸ κακό». Βλέπουµε
δηλαδὴ  πὼς  ἔξυπνος  εἶναι  πρά -
γµατι αὐτὸς, ποὺ ἐπιλέγει τὸ ἐκλε-
κτό, δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ ἐκτελεῖ
πάντοτε τὸ καλὸ καὶ µένει ἀκέραιος
ἀπ’ τὸ κακό.

Κατὰ τὸν Μ. Ἀντώνιο ἔξυπνοι
εἶναι ἀκόµη κι ἐκεῖνοι «ποὺ µπο-
ροῦν καὶ διακρίνουν τὸ καλὸ
ἀπὸ τὸ κακό». Πόσο σηµαντικὸ
δὲν εἶναι κι αὐτό!

Γιὰ παράδειγµαS 
Ἔξυπνοι ἦταν οἱ µάγοι, ποὺ

ὅταν εἶδαν τὸ ἀστέρι στὸν οὐρανό,
κατάλαβαν πὼς κάτι σηµαντικὸ
συµβαίνει, κι ἀκολουθώντας το
ἔφθασαν στὸν Χριστό!

Ἔξυπνοι ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ψαρά-
δες τῆς Γαλιλαίας, ποὺ ὅταν ὁ
Χριστὸς τοὺς εἶπε «ἀκολουθῆστέ
µε», ἄφησαν ἀµέσως τὰ δίκτυα κι
ἔγιναν Ἀπόστολοί Του!

Ἔξυπνοι ἦταν οἱ Μάρτυρες,
ποὺ δὲν δελεάστηκαν ἀπὸ τὶς ὑπο-
σχέσεις οὔτε καὶ κάµφθηκαν ἀπὸ
τὰ µαρτύρια, µένοντας σταθεροὶ
στὴν πίστη τους ἀµειβόµενοι γι’
αὐτὸ αἰώνια!

Ἔξυπνοι εἶναι ὅλοι οἱ Ἅγιοι
καὶ ἅπαντες οἱ ἐργάτες τοῦ κα-
λοῦ, ποὺ µὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐκλε-
κτοῦ, ἀπολαµβάνουν τὴν τρυφὴ
τοῦ Παραδείσου!

*   *   *
∆ὲν βρῆκα, παιδιά, κάτι καλύτε-

ρο γιὰ ἐπίλογο ἀπὸ τοῦτο τὸν λόγο
τοῦ Μ. Ἀθανασίου: «Αὐτὸς ποὺ θε-
ωρεῖται ἀπ’ τὸν Θεὸ φρόνιµος
(=ἔξυπνος) εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σοφί-
ζεται νὰ κάνει τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ
καὶ νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του». ∆η-
λαδὴ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἄλλη ἐπι-
λογὴ στὴ ζωή του ἀπὸ τὸ ὄντως
ἐκλεκτό. Καὶ τὸ κάνει αὐτὸ βέβαια
κάθε µέρα, κάθε στιγµή, ὅλη του τὴ
ζωή. Καὶ τί µεγαλεῖο, αὐτὸ ἀκριβῶς
νὰ εἶναι ἔργο ζωῆς!

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐπικρα-
τήσει ἡ εὐρεῖα χρήση καὶ ἡ ἐξιδανί-
κευση τοῦ ὅρου “ἀνταγωνιστικότη-
τα” εἰδικὰ σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὰ οἰκονο-
µικὰ ζητήµατα. Πάνω σὲ αὐτὸν τὸν
ὅρο στηρίζονται καὶ ἀναπτύσσονται
πολλὲς οἰκονοµικὲς θεωρίες ἀλλὰ
καὶ ἀνυπόστατες δικαιολογίες, ποὺ
προσπαθοῦν νὰ ἐξωραΐσουν τὴν
παγκόσµια δεινὴ οἰκονοµικὴ πραγ-
µατικότητα. Ἰδιαίτερα στὴν Πατρίδα
µας τελευταῖα εἶναι πολὺ συχνὴ ἡ
χρήση αὐτῆς τῆς λέξεως, χωρὶς
ὡστόσο νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐπαρ-
κεῖς ἐξηγήσεις καὶ τὶς ἀπαραίτητες
διευκρινήσεις.

Σκοπὸς τῆς παρούσης στήλης
δὲν εἶναι ἁπλῶς νὰ φωτίσει µὲ κρι-
τικὴ διάθεση τὰ πολιτικὰ δρώµενα,
ἀλλά, κυρίως, νὰ διερευνήσει µέσα
ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς παγκοσµίου
ἱστορίας τὶς συνέπειες καὶ τὰ ἀποτε-
λέσµατα ποὺ εἶχαν ἐνέργειες ποὺ
ὁµοιάζουν πολὺ µὲ τὴν σηµερινὴ
πραγµατικότητα.

Ἂν ἀνατρέξουµε, λοιπόν, στὶς
µαρτυρίες τῆς πραγµατικότητος
ποὺ βίωναν οἱ ἄνθρωποι πρὶν ἀπὸ
ἕνα αἰώνα, 101 χρόνια γιὰ τὴν ἀκρί-
βεια, θὰ διαπιστώσουµε πὼς ἡ ∆υ-
τικὴ Εὐρώπη βρισκόταν στὴν κορύ-
φωσή της. Ὅπως παραδέχεται
ἀκόµα καὶ ὁ Βρεττανὸς ἐκδότης–
δηµοσιογραφος ἐπικεφαλῆς τῶν
οἰκονοµικῶν σχολιασµῶν τῶν Fi-
nancial Times καὶ ἕνας ἐκ τῶν πλέ-
ον φανατικῶν “ὑπηρετῶν” καὶ ὑπερ -
ασπιστῶν τῆς “νέας παγκοσµιοποι-
ηµένης οἰκουµενιστικῆς πραγµατι-
κότητος”, Martin Wolf , ὁ ἀνταγω-
νισµὸς µεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν
οἰκονοµιῶν ἦταν ἡ αἰτία τοῦ Μεγά-
λου Πολέµου ἢ ἀλλιῶς τοῦ Πρώτου
Παγκοσµίου Πολέµου.

Ὁ Wolf γράφει πὼς «τὸ 1913 ἡ
∆υτικὴ Εὐρώπη ἦταν τὸ οἰκονοµικὸ
καὶ τὸ πολιτικὸ κέντρο τοῦ πλανήτη.
Παρῆγε τὸ ἕνα τρίτο τῆς διεθνοῦς
παραγωγῆς, ὅπως καὶ νὰ τὸ µε-
τροῦσε κανείς. Οἱ Εὐρωπαϊκὲς
αὐτοκρατορίες ἤλεγχαν τὸ µεγαλύ-
τερο κοµµάτι τοῦ κόσµου, ἄµεσα ἢ
ἔµµεσα. Οἱ Εὐρωπαϊκὲς ἐπιχειρή-
σεις κυριαρχοῦσαν στὸ παγκόσµιο
ἐµπόριο καὶ στὸν χρηµατοπιστω-
τικὸ τοµέα. Μολονότι οἱ ΗΠΑ κα-
τεῖχαν ἤδη τὴ µεγαλύτερη ἑνιαία
ἐθνικὴ οἰκονοµία, παρέµεναν περι-
φερειακὴ δύναµη.

Ἡ ἀντιπαλότητα ἀνάµεσα στὶς
Εὐρωπαϊκὲς αὐτοκρατορίες διέλυ-
σε ἐκεῖνον τὸν κόσµο. Ὁ πόλεµος
ὁδήγησε στὴν Ρωσικὴ καὶ ἐν συνε-
χείᾳ ὡς λογικὴ συνέπεια στὴν κοµ-
µουνιστικὴ ἐπανάσταση. Μετέφερε
τὴν ἰσχὺ στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ
Ἀτλαντικοῦ. Ἄφησε τὴν παγκόσµια
οἰκονοµικὴ σταθερότητα στὸ ἔλεος
τῶν ΗΠΑ, ποὺ εἶχαν γίνει µέχρι τό-
τε ὁ βασικὸς πιστωτὴς στὸν πλανή-
τη. Ἀποδυνάµωσε ἐσκεµµένα τὶς
παλαιὲς αὐτοκρατορικὲς δυνάµεις.
Κατέστρεψε τὴν Εὐρωπαϊκὴ αὐτο-
πεποίθηση».

Ὁ Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος ἦταν
µία γενικευµένη σύγκρουση τῶν
Εὐρωπαϊκῶν ∆υνάµεων ποὺ διήρ-
κεσε τέσσερα χρόνια, ἀπὸ τὶς 28
Ἰουλίου τοῦ 1914 µέχρι τὶς 11 Νο-
εµβρίου 1918, στοιχίζοντας τὴν ζωή
σὲ περίπου 18,6 ἑκατοµµύρια
ἀνθρώπους, στρατιῶτες καὶ πολί-
τες. Πρὶν τὸ ξέσπασµά του, ὡστό-
σο, τίποτε δὲν µαρτυροῦσε τὸ τί

ἔµελε νὰ ἐπακολουθήσει. Ἡ οἰκονο-
µία φαινόταν νὰ ἔχει ἐνδυναµωθεῖ
µετὰ ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ὕφεση τοῦ
1870-1880, ἡ ἐπιστήµη καὶ ἡ τεχνο-
λογία ἔκαναν ἅλµατα καὶ ἡ κυριαρ-
χία τῶν Εὐρωπαίων ἁπλωνόταν σὲ
ὁλόκληρο τὸν κόσµο κάνοντας
τοὺς ἀλαζόνες Εὐρωπαίους νὰ πι-
στεύουν πὼς ἡ Belle Epoque (ἡ
Ὡραία Ἐποχὴ) θὰ διαρκοῦσε γιὰ
πάντα.

Ὁ πόλεµος δὲν φαινόταν πὼς
εἶχε θέση µέσα σὲ αὐτὸν τὸν “ὀνει-
ρικὸ παράδεισο”. Τὸ 1910 ὁ Sir
Ralph Norman Angell  κυκλοφόρη-
σε ἕνα βιβλίο µὲ τίτλο «The Great Il-
lusion» (Ἡ Μεγάλη Ψευδαίσθηση),
ὅπου προανήγγειλε µὲ ἀλαζονικὸ
τρόπο τὸ ὁριστικὸ τέλος τῶν πολέ-
µων, ὑποστηρίζοντας πὼς οἱ ἐνδο-
ευρωπαϊκὲς διεθνεῖς συναλλαγὲς
ἔχουν καταστήσει πλέον καθαρὴ
παραφροσύνη γιὰ τὶς ἄρχουσες τά-
ξεις τὸν πόλεµο. Οἱ Βρετανοὶ βιο-
µήχανοι δὲν εἶχαν κανένα συµφέ-
ρον νὰ βοµβαρδίσουν τὶς θυγατρι-
κές τους στὴ Γαλλία. Οἱ Γάλλοι τρα-
πεζίτες δὲν εἶχαν κανένα λόγο νὰ
ἀνατινάξουν τὰ µεγάλα ἔργα ποὺ
χρηµατοδότησαν στὴ Γερµανία καὶ
νὰ χάσουν ἔτσι τοὺς τόκους καὶ τὰ
κεφάλαιά τους.

Ὅµως δὲν ἦταν µόνο οἱ φιλελεύ-
θεροι ποὺ ἀντιµετώπιζαν µὲ τόση
ὑπέρµετρη αἰσιοδοξία καὶ τόση
ἀλαζονικὴ βεβαιότητα τὸ µέλλον.
Τὸ πνεῦµα τῆς Belle Epoque εἶχε
ἐπηρεάσει καὶ τὴν ἀριστερά, ἀπο-
δεικνύοντας πὼς τὰ ∆υτικὰ πολι-
τικὰ συστήµατα δὲν ἔχουν οὐσια-
στικὲς διαφορὲς µεταξύ τους παρὰ
τὴν ὅποια ἰδεολογία προτάσσουν
ὡς κάλυµµα. Ἡ αἴσθηση ὅτι ὁ κό-
σµος «πήγαινε µπροστὰ» καὶ θὰ
συνέχιζε νὰ πηγαίνει µπροστὰ γιὰ
πάντα εἶχε γίνει βαθιὰ πεποίθηση
ἀκόµα καὶ τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν σο-
σιαλδηµοκρατικῶν κοµµάτων ποὺ
εἶχαν σὰν στόχο καὶ ἐπιδίωξη τὴν
ἀνατροπὴ τοῦ καπιταλισµοῦ καὶ
τὴν ἐγκαθίδρυση µιᾶς σοσιαλι-
στικῆς κοινωνίας. Ὁ Karl Johann
Kautsky , γνωστὸς καὶ ὡς ὁ “Πά-
πας τοῦ Μαρξισµοῦ”, εἶχε ἀναπτύ-
ξει µία θεωρία παραπλήσια µὲ τὶς
ἀπόψεις τοῦ Sir Ralph Norman An-
gell. Ὁ Kautsky ἰσχυριζόταν πὼς
«ὁ παγκοσµιοποιηµένος καπιτα-
λισµὸς ὁδηγεῖται σιγὰ-σιγὰ σὲ ἕνα
στάδιο “ὑπεριµπεριαλισµοῦ” γιατί
τὰ συµφέροντα τῶν καπιταλιστῶν
ἐξυπηρετοῦνται πιὰ πολὺ καλύτερα
µέσα ἀπὸ τὴν συνένωση καὶ τὴν
διεθνῆ συνεργασία παρὰ ἀπὸ τὸν
ἀνταγωνισµὸ καὶ τὸν πόλεµο».

Ἀκόµα καὶ λίγο πρὶν τὸ ξέσπα-
σµα τοῦ Μεγάλου Πολέµου, τὸν
Ἰούλιο τοῦ 1914 ὅταν ἡ Αὐστρία
εἶχε πλέον κηρύξει τὸν πόλεµο
στὴν Σερβία, ὅπως γράφει ὁ Βρε-
τανὸς Μαρξιστὴς ἱστορικὸς Eric
John Ernest Hobsbawm , οἱ ἡγέτες
τῶν σοσιαλιστικῶν κοµµάτων
«ἦταν πεπεισµένοι ὅτι ἕνας γενι-
κευµένος πόλεµος ἦταν ἀδύνατος
καὶ πὼς σίγουρα θὰ βρισκόταν κά-
ποια εἰρηνικὴ λύση στὴν κρίση».
Ἐπὶ πλέον, ἕνας µαρξιστὴς πολιτι-
κός, ὁ Αὐστριακὸς Victor Adler , δή-
λωνε ἀλαζονικὰ στὶς 29 Ἰουλίου τοῦ
1914 πὼς «Ἐγὼ προσωπικὰ δὲν
πιστεύω ὅτι θὰ γίνει ἕνας γενικευ-
µένος πόλεµος». Ἡ εἰρωνεία εἶναι
πὼς τελικὰ ἡ ἱστορία κατέγραψε

πὼς αὐτὴ ἡ δήλωσή του εἶχε γίνει
µία µέρα ἀφότου εἶχε ἤδη ξεσπάσει
ὁ Πρῶτος Παγκόσµιος Πόλεµος!

Οἱ ∆υτικοὶ δὲν ἔµαθαν τίποτε ἀπὸ
τὰ δεινὰ καὶ τὶς συµφορὲς τοῦ Με-
γάλου Πολέµου καὶ µόλις 21 χρόνια
µετὰ ἀπὸ τὴν λήξη του ξεκίνησαν
τὸν ἀκόµα βιαιότερο καὶ χειρότερο
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, ποὺ
κόστισε τὴν ζωή σὲ περίπου 73
ἑκατοµµύρια ἀνθρώπους. Οἱ τετρα-
πλάσιες ἀπώλειες τοῦ ∆ευτέρου
Παγκοσµίου Πολέµου σὲ σχέση µὲ
τὸν Πρῶτο Παγκόσµιο Πόλεµο φαί-
νεται πὼς δὲν ἔχουν νουθετήσει
τοὺς ∆υτικοὺς ποὺ ἐπιµελῶς ἐργά-
ζονται καὶ κατευθύνουν τὴν ἀνθρω-
πότητα πρὸς τὸν Τρίτο Παγκόσµιο
Πόλεµο, ποὺ ἀναµένεται νὰ ἀφανί-
σει πολὺ µεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν
κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς.

Τελικὰ ἡ ἱστορία ἐπαναλαµβάνε-
ται γιατί, πολὺ ἁπλά, � κανεὶς δὲν
τὴν διαβάζει!

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. http://tinyurl.com/q7t44vw
2. Ὁ Wolf γεννήθηκε στὸ Λονδίνο

τὸ 1946. Ὁ πατέρας του Edmund
ἦταν Ἑβραῖος Αὐστριακῆς κατα-
γωγῆς καὶ θεατρικὸς συγγραφέας,
ποὺ διέφυγε ἀπὸ τὴ Βιέννη στὴν
Ἀγγλία πρὶν ἀπὸ τὸν Δεύτερο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Στὸ Λονδίνο ὁ Ed-
mund συνάντησε τὴν μητέρα τοῦ
Wolf, μία ἐπίσης Ἑβραία Ὁλλαν-
δικῆς καταγωγῆς. Ἦταν ἐνεργὸς
ὑποστηρικτὴς τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμ-
ματος μέχρι τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας
τοῦ 1970.

3. Γεννήθηκε στὶς 26 Δεκεμβρίου
τοῦ 1872 καὶ πέθανε στὶς 7 Ὀκτω-
βρίου τοῦ 1967. Ἦταν Ἄγγλος κα-
θηγητής, δημοσιογράφος, συγγρα-
φέας, καὶ μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου μὲ τὸ Ἐργατικὸ
Κόμμα. Ὑπηρέτησε στὸ Συμβούλιο
τοῦ Βασιλικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν
Διεθνῶν Ὑποθέσεων, ἦταν στέλε-
χος τῆς Παγκόσμιας Ἐπιτροπῆς
κατὰ τοῦ πολέμου καὶ τοῦ φασι-
σμοῦ, μέλος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπι-
τροπῆς τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν
καὶ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου
Ἁβησσυνίας. Χρίσθηκε μὲ τὸν τίτλο
τοῦ ἱππότη τὸ 1931 καὶ τιμήθηκε μὲ
τὸ βραβεῖο Nobel Εἰρήνης τὸ 1933. 

4. Γεννήθηκε στὴν Πράγα στὶς 16
Ὀκτωβρίου τοῦ 1854 καὶ πέθανε
στὸ Ἄμστερνταμ στὶς 17 Ὀκτωβρί-
ου 1938. Ἦταν Γερμανὸς πολιτικὸς
καὶ θεωρητικός τοῦ Σοσιαλισμοῦ,
ἡγετικὴ μορφὴ τοῦ Γερμανικοῦ σο-
σιαλδημοκρατικοῦ κινήματος καὶ
τῆς Β΄ Διεθνοῦς (Σοσιαλιστικὴ
Διεθνὴς 1889-1916), ἀρνητὴς τῶν
προτύπων ἐξουσίας ποὺ βασίζον-
ταν στὴν θεωρία τοῦ Lenin.

5. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια
τὸ 1917, ἀπὸ πατέρα Βρετανὸ Πο-
λωνικῆς καταγωγῆς καὶ μητέρα
Αὐστριακὴ Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς.
Πέθανε τὴν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ
2012, σὲ ἡλικία 95 ἐτῶν.

6. Γεννήθηκε στὶς 24 Ἰουνίου τοῦ
1852 καὶ πέθανε στὶς 11 Νοεμβρίου
τοῦ 1918. Ἦταν ἀρχηγὸς τοῦ
Ἐργατικοῦ Κινήματος καὶ ἱδρυτὴς
τοῦ Δημοκρατικοῦ Κοινωνικοῦ
Κόμματος Ἐργατῶν (SDAP).

Κινήσου «ἔξυπνα»! Καὶ νὰ πῶς…
Ἀνταγωνιστικότης: Κίνητρον ἀναπτύξεως ἢ αἰτία πολέµου;

Στὴν Γαλλία καὶ γενικὰ στὴν δυ-
τικὴ κυρίως Εὐρώπη, ἔφτασε στὴν
ἐνηλικίωση ἡ πρώτη γενιά, ὅπου ὁ
σεβασµὸς γιὰ τὴν γνώση τῶν προ-
γόνων, δὲν εἶναι πολιτικὰ ὀρθός,
µία γενιὰ ποὺ «διδάχτηκε» τὴν
ἐπανάσταση κατὰ τῶν ἠθικῶν
αὐθεντιῶν καὶ ἐξουσιῶν, µία γενιὰ
ποὺ ἀνδρώθηκε µὲ τὸ κρανιοκενὲς
σύνθηµα «νὰ εἶσαι ὁ ἑαυτός σου».

Οἱ µουσουλµάνοι Γάλλοι, οἱ νέοι
ποὺ στρατεύονται στὸ φανατικὸ
Ἰσλάµ, γεννήθηκαν ἀπὸ γονεῖς, οἱ
ὁποῖοι, λόγω δουλειᾶς, εἶχαν λίγο
ἕως πολὺ ἐνταχθεῖ στὴν γαλλικὴ
κοινωνία. Τὸ θεωροῦσαν «εὐλο-
γία», ποὺ ἄφησαν τὶς πάµφτωχες
ἐρήµους τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ
ἔστησαν σπιτικὸ σὲ φιλόξενη, τότε,
χώρα. Τὰ παιδιά τους ὅµως τὰ ἀνέ-
µενε ἄλλη µοῖρα. Τὰ δηµόσια σχο-
λεῖα, ἀντὶ νὰ χρησιµοποιήσουν τὸ
δραστικότερο ὅπλο ἔνταξης καὶ
ἀφοµοίωσης, τὴν γαλλικὴ παιδεία
καὶ κουλτούρα, ἀφέθηκαν στὰ νύ-
χια τῆς παγκοσµιοποιηµένης «ἐλὶτ-
ἀλήτ», καρυκευµένης µὲ τὸν τίτλο
τῆς «ἀριστερᾶς», ἡ ὁποία στὸ ὄνο-
µα τῆς «κοινῆς κουλτούρας», ἰσο-
πέδωσε τὴν ἐκπαίδευση. (Τὸ µόνο
ποὺ διδάσκει µὲ ζῆλο ἡ ἐκπαίδευση
εἶναι ἡ ἐξοικείωση µὲ τὶς νέες τεχνο-
λογίες, τὴν ὁποία κάποιοι τιποτολό-
γοι τὴν θεωροῦν ἔνδειξη πεπαιδευ-
µένου πολίτη-µαθητῆ. Ἡ στρατολό-
γηση στὶς ὀρδὲς τοῦ Ἰσλὰµ γίνεται
µέσῳ διαδικτύου, ἂν δὲν κάνω λά-
θος). Ἀποτέλεσµα: βαρβαρότητα,
ἀνεργία, γκετοποίηση. «Ὁ βάρβα-
ρος δὲν εἶναι ὁ ἄγριος, δὲν εἶναι ὁ
ἄλλος στὸν ὁποῖο ἀρνοῦµαι τὴν
ἀνθρωπιά, τὴν ἀξιοπρέπεια, τὸ σε-
βασµό. Βάρβαρος εἶναι αὐτὸς ποὺ
δὲν ἐντάσσεται – οὔτε µὲ τὴν προσ -
χώρηση οὔτε µὲ τὴν ἀντίδρασή
του-στὸν πολιτισµό, δηλαδή, στὴ
συνέχεια αὐτοῦ ποὺ δηµιούργησαν
ὅσοι προηγήθηκαν. Εἶναι ἀνιστο-
ρικὸς ἐκτὸς γενιᾶς. ∆ὲν ἀποτελεῖ
καρπὸ τῆς ὕπαρξης τῶν πατέρων
του, εἶναι µετεωρίτης, γεωγραφικὰ
καὶ χρονικὰ χωρὶς βάση», γράφει ἡ
Ν. Πολονὺ στὸ περισπούδαστο βι-
βλίο της «τὰ χαµένα παιδιά µας».
(ἔκδ. «Πόλις», σελ. 50).

Ὅλη αὐτὴ ἡ πολυπολιτισµικὴ σα-
πουνόφουσκα ποὺ αἰωροῦνταν τό-
σα χρόνια, διαλύεται µὲ ὀδυνηρὲς
συνέπειες. Οἱ νέοι µουσουλµάνοι
Γάλλοι, βρῆκαν καταφύγιο-νόηµα
ζωῆς- στὰ παραγγέλµατα τοῦ
Ἰσλάµ. Τὸ γαλλικὸ σύστηµα ἀπέτυ-
χε παταγωδῶς νὰ τοὺς... ἐξανθρω-
πίσει. Ὅταν, ἀντὶ γιὰ τὸν Πλάτωνα,
διδάσκεις «συνταγὲς µαγειρικῆς» ἢ

«ὁδηγίες χρήσης οἰκιακῶν συ-
σκευῶν»-τέτοιες ἀνοησίες περιέ-
χουν καὶ τὰ γαλλικὰ σχολικὰ ἐγχει-
ρίδια- δηλαδὴ τὸ «τίποτε», τότε τὸ
κενὸ τὸ ἀναπληρώνει κάτι πολὺ δε-
λεαστικὸ γιὰ τοὺς µουσουλµάνους,
ἀλλὰ φρικῶδες γιὰ τοὺς δηµοσιο-
γραφικὰ φθίνοντες καὶ ἐκλεπτυσµέ-
νους ἀπὸ τὸ ἀποκάρωµα τῆς
εὐζωίας, εἰρηνόφιλους Γάλλους: ὁ
τζιχαντισµός, ἡ µνησικακία καὶ τὸ
ἐκδικητικὸ µένος γιὰ τοὺς ἀπί-
στους, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ «προφή-
τη». (Σηµειωτέον: Οἱ γονεῖς τῶν
δύο µουσουλµάνων, τοὺς παρακα-
λοῦσαν νὰ παραδοθοῦν στὶς γαλ-
λικὲς ἀρχές. Ἦταν πλέον ἀργά. Τὰ
παιδιά τους εἶχαν ἄλλοS γονέα, οἱ
φυσικοὶ γονεῖς τους παραῆταν Γάλ-
λοι).

Θὰ πάρουν ἆραγε ἕνα µάθηµα οἱ
ἡµέτερες «µαϊµοῦδες», ὅλη αὐτὴ ἡ
νεοταξικὴ σαχλαµάρα, ποὺ τὸ µόνο
ποὺ ἔκανε τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι
νὰ ἀντιγράφει τὰ φράγκικα ἐκπαι-
δευτικὰ συστήµατα-νοσήµατα. Ὅ,τι
γυάλιζε στὸν κάθε ἡµιµαθῆ Γραικύ-
λο, τὰ λύµατα τῶν δυτικῶν, τὸ «ἔρι-
χνε» µὲς στὴν Ἐκπαίδευση βαφτί-
ζοντάς το, µὲ τὰ εὔηχα καὶ ἠχηρὰ
φληναφλήµατα, µεταρρύθµιση,
ἀνακαίνιση, ἀναπτέρωση ἢ ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ.

Τούτη τὴν στιγµὴ τὸ ἑλληνικὸ δη-
µόσιο σχολεῖο ἀκολουθεῖ τὴν ὀλέ-
θρια γαλλικὴ συνταγή. Γελοιοποιεῖ

τὴν ἐθνική µας ταυτότητα, διασύρει
τὴν ἱστορία µας, ἀποκρύπτει θυσίες
καὶ ἡρωισµούς, ἐξωραΐζει ἐγκλήµα-
τα καὶ Γενοκτονίες, (τώρα τὶς
ἀρνεῖται), λυµαίνεται τὴν γλώσσα
µας, περιφρονεῖ τοὺς σπουδαίους
λογοτέχνες µας, προβάλλει τὴν
ἀσηµαντότητα, µ’ ἕνα λόγο κακουρ-
γεῖ ἐναντίον τοῦ ἔθνους. Τὸ σὸκ τῆς
λαθροµετανάστευσης ἔδωσε τὴν
χαριστικὴ βολὴ στὸ ἡµιθανές...
πτῶµα τῆς ἐθνικῆς µας Παιδείας,
καταδικάζοντας καὶ τὰ Ἑλληνόπου-
λα στὴν ἀµάθεια καὶ τὴν βαρβαρό-
τητα. Γιὰ τοὺς µουσουλµάνους ποὺ
φιλοξενοῦµε στὰ θρανία τῶν
αἰθουσῶν µας, γνωρίζουµε τὴν ἐξέ-
λιξη. Τὸ κακὸ ἐπῳάζεται».

∆υστυχῶς τὸ κακὸ κάποια
στιγµὴ θὰ διαρρήξει τὸ κέλυφος. Κι
οἱ ἡµέτεροι ἀντὶ νὰ συµµαζευτοῦν
καὶ νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν στάση
τους, στέλνουν λάθος µηνύµατα:
ἰσλαµικὲς σπουδές, τεµένη, Τασίες,
ἰθαγένεια σὲ µουσουλµανόπαιδα
µὲ ἐννιάχρονη φοίτηση, καται-
γισµὸς "δράσεων" στὰ σχολεῖα γιὰ
τὸν ρατσισµὸ καὶ τὴν ἰσλαµοφοβία.
Καὶ ἂς σταµατήσει τὸ παραµύθι γιὰ
δῆθεν ἐξτρεµιστικὸ καὶ ἀκραῖο
Ἰσλάµ. Οἱ Τζιχαντιστὲς πολὺ ἁπλὰ
ἀκολουθοῦν κατὰ γράµµα τὸ Κορά-
νιο. Τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόµου τὸ
παρακολουθοῦµε στὸ Παρίσι. Θὰ
τὸ ξαναδοῦµε στὴν Ρώµη, στὸ Λον-
δίνο καὶ σ᾽ ἄλλες δυτικὲς µεγαλου-
πόλεις ποὺ ζοῦν "ἄπιστοι"...

Ἡ ἄθεος παιδεία ἐπῳάζει τὴν τροµοκρατίαν
Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου-Κιλκίς

Ἡ ΠΕΘ προσφέρει στὰ µέλη
της ∆ΩΡΕΑΝ τὸν τόµο Πρακτικῶν
Συνεδρίου γιὰ τὸ µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν. Ἕνα βιβλίο ποὺ
δὲν πρέπει νὰ λείπει ἀπὸ τὴ βιβλιο-
θήκη τοῦ Θεολόγου καθηγητῆ.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολό-
γων ἔχει τὴ µεγάλη χαρὰ νὰ ἀνα-
κοινώσει ὅτι ἀπέστειλε ἐντελῶς
∆ΩΡΕΑΝ σὲ ὅλους τοὺς συναδέλ-

φους-µέλη της, τὸν τόµο ὁ ὁποῖος
περιλαµβάνει τὰ Πρακτικὰ τοῦ
πολὺ σηµαντικοῦ Πανελλήνιου
Ἐπιστηµονικοῦ Συνεδρίου «ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΗΜΑΝ-
ΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» (Θεσσαλονίκη
11 - 13 Μαρτίου 2013), ποὺ ἐξέδω-
σε τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς –
Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ

Τµήµατος Ποιµαντικῆς καὶ Κοινω-
νικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ.

Ἡ µεγάλη αὐτὴ προσφορὰ πρὸς
τοὺς Συναδέλφους/φισσες Θεολό-
γους καὶ µέλη τῆς ΠΕΘ, ἐπιτεύχθη-
κε κυρίως, χάριν τῆς εὐγενικῆς χο-
ρηγίας δύο ἀνθρώπων, τοὺς ὁποί-
ους καὶ τὸ ∆Σ τῆς ΠΕΘ εὐχαριστεῖ
ὁλοκάρδια:

α) Τὸν ἀξιότιµο καθηγητὴ Παιδα-
γωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγω-
γικῆς τοῦ Τµήµατος Ποιµαντικῆς
καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ
ΑΠΘ καὶ ∆ιευθυντῆ τοῦ ὡς ἄνω
Ἐργαστηρίου Παιδαγωγικῆς κ.
Ἡρακλῆ Ρεράκη, ποὺ εἶχε τὴν ἰδέα
τῆς ὀργάνωσης τοῦ Πανελλήνιου
Ἐπιστηµονικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὸ
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ κα-
θηγητὴς πραγµατοποίησε µαζὶ µὲ
τοὺς συνεργάτες του, τὸ προανα-
φερόµενο Συνέδριο, ἐξέδωσε τὸν
πολύτιµο τόµο µὲ τὰ Πρακτικὰ τοῦ
Συνεδρίου καὶ παραχώρησε στὴν
ΠΕΘ τὰ πνευµατικὰ δικαιώµατα
γιὰ τὴν ἐπανέκδοση τοῦ συγκεκρι-
µένου τόµου.

β) Τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχι-
µανδρίτη π. Χρυσόστοµο ∆. Κα-
ράµπελα, ὁ ὁποῖος ἐκθύµως ἀνέ-
λαβε τὰ ἔξοδα τῆς ἔκδοσης τοῦ τό-
µου, καθὼς καὶ τῆς ἀποστολῆς του
µέσῳ τῶν ΕΛ.ΤΑ, πρὸς ὅλους τοὺς
συναδέλφους-µέλη τῆς Πανελληνί-
ου Ἑνώσεως Θεολόγων. Ὁ Πανο-
σιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π.
Χρυσόστοµος ∆. Καράµπελας,
εἶναι Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Παλαιᾶς
Κοκκινιᾶς Πειραιῶς, Καθηγητὴς
Ἀγγλικῆς Φιλολογίας, Πτυχιοῦχος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ,
Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Πειραιῶς, ∆ιευθυντὴς τῆς
Ἔκθεσης Χριστιανικοῦ βιβλίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ
Προϊστάµενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου Προδρόµου Χατζηκυ-
ριακείου Ἱδρύµατος Παιδικῆς Προ-
στασίας Πειραιῶς.

Τὰ µὴ µέλη τῆς ΠΕΘ µποροῦν
νὰ παραλάβουν τὸν ὡς ἄνω τόµο
ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς ΠΕΘ (Χαλκο-
κονδύλη 37, 3ος ὄροφος, τηλ.:
210-5224180, καθηµερινὰ 10:00-
14:00µµ), στὴν εἰδικὴ τιµὴ τῶν
20€.

Μία πολὺ µεγάλη προσφορὰ τῆς ΠΕΘ εἰς τοὺς Θεολόγους

Παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, νά
ἀκούσετε σήµερα τό περιεχόµενο
τοῦ 16ου Ψαλµοῦ. Εἶναι δύσκολος ὁ
Ψαλµός στήν ἑρµηνεία του, ἀλλά
προσπάθησα νά σᾶς τόν ἀποδώσω
µέ ἁπλᾶ λόγια.

1. Ὁ ποιητής τοῦ Ψαλµοῦ µας κα-
ταδιώκεται ἀπό ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι
πραγµατικά θέλουν νά τόν καταφά-
γουν (στίχ. 12) καί νά τόν καταπατή-
σουν (στίχ. 11). Καί καταφεύγει στόν
Θεό, ζητῶντας ἀπ᾽ Αὐτόν τό δίκαιό
του, γιατί εἶναι Θεός δικαιοσύνης
(στίχ. 1α. 2). ∆ηλώνει δέ στόν Θεό ὅτι
τοῦ ὁµιλεῖ µέ εἰλικρίνεια καί καθαρότη-
τα («οὐκ ἐν χείλεσι δολίοις», στίχ. 1β).
Τό ὅτι πραγµατικά ὁ ποιητής µας εἶναι
δίκαιος καί δέν βαρύνεται µέ τίς κατη-
γορίες, πού τοῦ ἀποδίδουν οἱ ἐχθροί
του, τό γνωρίζει καί ὁ Ἴδιος ὁ Θεός,
πού εἶναι καρδιογνώστης καί γνωρί-
ζει λοιπόν καλά τήν ψυχή τοῦ ποι-
ητοῦ (στίχ. 3-4). Γνωρίζει ὁ Θεός τό
πόσο ὁ ψαλµωδός µας τόν ἀγαπᾶ,
γιατί δέν θέλει νά πορεύεται κατά τά
ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά κατά τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί γιά τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ ὁ ποιητής µας λέγει ὅτι «ἐφύλα-
ξε ὁδούς σκληράς» (στίχ. 4). Γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φύλαξε «ὁδούς
σκληράς»! Ὡραῖο αὐτό! ∆ηλώνει δέ ὁ
Ψαλµωδός µας ὅτι καί στό µέλλον
ἔτσι θέλει νά πορεύεται, γἰ  αὐτό καί
παρακαλεῖ τόν Θεό λέγοντας, «κα-
τάρτισαι τά διαβήµατά µου ἐν ταῖς τρί-
βοις σου, ὅπως µή σαλευθῶσι τά
διαβήµατά µου» (στίχ. 5)!

2. Ἔτσι, λοιπόν χριστιανοί µου, συ-
κοφαντούµενος καί διωκόµενος ἄδι-
κα ὁ ποιητής τοῦ Ψαλµοῦ µας κατα-
φεύγει στόν Θεό καί τοῦ ζητάει νά τόν
προφυλάξει ἀπό τό ἐχθρικό του περι-
βάλλον. Τό κάνει δέ αὐτό, γιατί ὁ ποι-
ητής ἐνθυµεῖται ὅτι καί ἄλλοτε βρέθη-
κε σέ παρόµοια κατάσταση καί ἐπικα-
λέστηκε τόν Θεό καί Αὐτός τόν βοή-
θησε («ἐγώ ἐκέκραξα, ὅτι ἐπήκουσάς
µου, ὁ Θεός», στίχ. 6). Ἔτσι καί τώρα
καταφεύγει στόν Θεό, πού σώζει
«τούς ἐλπίζοντας ἐπ᾽ Αὐτόν» (στίχ.
7), καί Τόν παρακαλεῖ νά τοῦ δείξει
πλούσια τά ἐλέη Του («θαυµάστω-
σαν τά ἐλέη σου», στίχ. 7), ἐπειδή κα-
ταδιώκεται ἀπό ἀνθρώπους πού
εἶναι καί δικοί Του, δηλαδή τοῦ Θεοῦ,
ἐχθροί, γιατί πᾶνε κόντρα πρός τό θέ-
ληµά Του («ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων τῇ
δεξιᾷ σου», στίχ. 7). Εἶναι δέ, χριστια-
νοί µου, πολύ ὡραία ἡ προσευχή τοῦ
ποιητοῦ µας στόν Θεό, γιατί Τόν πα-
ρακαλεῖ νά τόν φυλάξει «ὡς κόρην
ὀφθαλµοῦ» καί νά τόν προστατεύσει
ὑπό τήν «σκέπη τῶν πτερύγων
Του». «Φύλαξόν µε ὡς κόρην ὀφθαλ-
µοῦ· ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου
σκεπάσεις µε» (στίχ. 8)!

3. Στήν συνέχεια ὁ ποιητής περι-
γράφει µέ λίγα λόγια τό ποιόν τῶν
ἐχθρῶν του καί τό κακό πού θέλουν
νά τοῦ κάνουν αὐτοί. Λέει, λοιπόν, γἰ

αὐτούς ὅτι εἶναι ἀσεβεῖς καί τόν κατα-
θλίβουν («ἀπό προσώπου ἀσεβῶν
τῶν ταλαιπωρησάντων µε», στίχ. 9)·
ὅτι εἶναι ἄσπλαγχνοι, γιατί ἔκλεισαν
τελείως τά σπλάγχνα τους καί ἐκφρά-
ζονται ὑπερφίαλα ἐναντίον του (στίχ.
10). Τόν περικυκλώνουν (στίχ. 9β.
11α), γιά νά τόν συλλάβουν καί νά τόν
ξαπλώσουν νεκρό κατά γῆς
(«ἐκκλῖναι ἐν τῇ γῇ», στίχ.11β). Οἱ
ἐχθροί του φέρονται πρός αὐτόν σάν
λιοντάρια, πού παραµονεύουν γιά τό
θῦµα τους (στίχ. 12). Θέλουν νά τόν
καταφάγουν!

4. Τέλος, ὁ ποιητής ζητεῖ ἀπό τόν
Θεό τήν τιµωρία τοῦ ἐχθροῦ του.
Τολµᾶ νά πεῖ στόν Θεό νά παύσει τήν
ἀνοχή Του στούς κακούς καί νά ἐγερ-
θεῖ ἀπό τήν ἀπραξία Του καί νά τούς
τιµωρήσει. Αὐτό σηµαίνει αὐτό πού
λέει παρακάτω: «Ἀνάστηθι, Κύριε,
πρόφθασον αὐτούς καί ὑποσκέλισον
αὐτούς» (στίχ. 13). Τόν παρακαλεῖ νά
ἀνατρέψει τά ἐναντίον του σχέδιά
τους· τά ἐναντίον αὐτοῦ, πού εἶναι
«ροµφαία» Του, ὑπερασπιστής καί
ἀγωνιστής Του (στίχ. 13). 

Στό τέλος-τέλος τοῦ Ψαλµοῦ ὁ ποι-
ητής, σκεπτόµενος, ὅπως φαίνεται,
ὅτι ὁ δίκαιος αὐτός ὑποφέρει, ἐνῶ οἱ
ἀσεβεῖς πού τόν καταδιώκουν ὑπερι-
σχύουν, θίγει τό σπουδαῖο θέµα τῆς
θεοδικίας. «Θεοδικία» καλεῖται, τό
ποῦ φαίνεται ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ οἱ κακοί εὐτυχοῦν καί οἱ καλοί
δυστυχοῦν; Γιά τούς κακούς – πού
εἶναι οἱ ἐχθροί του – , λέγει ὁ ποιητής
µας ὅτι ἔχουν ἄφθονα τά ὑλικά τους
ἀγαθά. Λέγει ὅτι «ἐπλήσθη ἡ γαστήρ
αὐτῶν» καί ἔχουν πολλά ἀγαθά πού
φτάνουν καί γιά τά ἐγγόνια τους (στίχ.
14). Ἐνῶ οἱ δίκαιοι – καί σ᾽ αὐτούς
ἐννοεῖται ἀνήκει ὁ ποιητής µας – στε-
ροῦνται ἀπό τά ἀγαθά αὐτά. Ποιά λοι-
πόν εἶναι ἡ χαρά τοῦ δικαίου; Ἡ χαρά
τοῦ δικαίου, ἀδελφοί, πού φαίνεται
σάν ἀµοιβή ἀπό τόν Θεό γιά τήν θεο-
σέβειά του, εἶναι τό ὅτι ἡ ψυχή του
γλυκαίνεται ἀπό τήν παρουσία τῆς
Χάριτος τοῦ Θεοῦ σ  ̓αὐτήν. Εἶναι τό
ὅτι, γιά τήν ἀρετή του, βλέπει τήν δό-
ξα τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία εἶναι πλα-
σµένος ὁ ἄνθρωπος. «Ἐγώ δέ – λέ-
γει ὁ Ψαλµωδός – ἐν δικαιοσύνῃ
ὀφθήσοµαι τῷ προσ ώπῳ σου, χορ-
τασθήσοµαι ἐν τῷ ὀφθῆναι µοι τήν
δόξαν σου» (στίχ. 15). Αὐτό πραγµα-
τικά εἶναι ἡ µεγαλύτερη χαρά καί εὐτυ-
χία, εὐτυχία καί χαρά αἰώνια, πρός
τήν ὁποία δέν µπορεῖ νά συγκριθοῦν
τά ὑλικά πλούτη καί ὅλα τά ἐπίγεια
ἀγαθά.

Ἀδελφοί! Σᾶς εὔχοµαι ὁ Θεός νά
σᾶς φυλάγει «ὡς κόρην ὀφθαλµοῦ»,
καί νά σᾶς σκεπάζει κάτω ἀπό τήν
«σκέπην τῶν πτερύγων Του», ὅπως
εἶπε σήµερα ὁ Ψαλµωδός µας, καί νά
εὐφραίνεστε καί νά χορταίνετε νῦν καί
ἀεί ἀπό τήν δόξα τοῦ προσώπου τοῦ
Κυρίου µας (στίχ. 15), ΑΜΗΝ.

«Ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων
Σου σκεπάσεις με»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 16ος ΨΑΛΜΟΣ
Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

Τὸ νέον ∆ιοικητικὸν Συµβούλιον τῆς ΠΕΘ
Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀπο-

τελεσµάτων τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς
28ης Νοεµβρίου 2015 ἀπὸ τὴν
Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ ἔγινε
στὶς 30-11-2015, τὸ ∆ιοικητικὸ
Συµβούλιο τῆς ΠΕΘ συνῆλθε σὲ
συνεδρία τὸ Σάββατο 5 ∆εκεµβρί-
ου 2015 ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ κ.
Κωνσταντίνου Σπαλιώρα καὶ κατό-
πιν ψηφοφορίας συγκροτήθηκε σὲ
σῶµα ὡς ἑξῆς:

Πρόεδρος: Κωνσταντῖνος Σπα-
λιώρας. Ἀντιπρόεδρος: Θωµᾶς
Ἰωαννίδης. Γενικὸς Γραµµατέας:
Παναγιώτης Τσαγκάρης. Εἰδικὸς
Γραµµατέας: Κωνσταντῖνος Παπα-
γεωργίου. Κοσµήτορας: Λέων -
Βάλτερ Μπράνγκ. Ταµίας: Θεοφά-
νης Τσιγγέλης. Ἔφορος: Ἐπιφά-
νιος Στόκος. Μέλος: Μπεϊνᾶς
Ἰωάννης. Μέλος: Χρῆστος Ψάλ-
της.

Τὴν 20ὴν Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Ράπτου τοῦ ἐκ Θάσου. 
Ἔλαβε τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, δι’ ἀποκεφαλισμοῦ
εἰς ἡλικίαν δεκατεσσάρων ἐτῶν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΑΠΤΗΣ

Παρακαταθήκην μεγάλην εἰς τὴν
Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν θὰ ἀφή-
σουν αἱ ἐνδιαφέρουσαι καὶ σπου-
δαῖαι ἡμερίδες, ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱ.
Μ. Φθιώτιδος συχνά τὰ τελευταῖα
ἔτη μὲ ἀξιολόγους ὁμιλητάς. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΛΑΜΙΑ-
ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» τῆς 2ας Δεκεμβρίου
2015:

«Τὴν ἡµερίδα διοργάνωσε ἡ Μη-
τρόπολη Φθιώτιδος στὸ πλαίσιο λει-
τουργίας τοῦ Ἱδρύµατος Ποιµαντικῆς
Ἐπιµορφώσεως τοῦ Ἐφηµεριακοῦ
Κλήρου καὶ εἶχε ὡς θέµα: «Ὁ Ἅγιος
Ἡρωδίων καὶ ἡ τιµή του στὴν Ὑπάτη
καὶ τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο». Ἡ Ἡµερίδα
ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὸ Ἀµφιθέ-
ατρο τοῦ Πνευµατικοῦ ∆ιοικητικοῦ
Κέντρου τῆς Μητρόπολης στὴ Λαµία
ξεκίνησε µὲ προσευχὴ καὶ τὸν χαιρε-
τισµὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπο-
λίτη κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρ-
θηκε στοὺς σκοποὺς τῆς ἡµερίδας
µὲ κυριότερο τὴν διερεύνηση τῶν
στοιχείων, τὰ ὁποῖα παρέχουν οἱ
πηγὲς ὡς πρὸς τὸν τόπο δράσεως
καὶ µαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἡρω-

δίωνος. Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις:
α. τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κοτσίλη,
Συγγραφέως - ἱστορικοῦ µὲ θέµα:
«Πολιτικοκοινωνικὴ κατάσταση στὴν
Ὑπάτη τὴν ἐποχὴ δράσεως τοῦ Ἁγί-
ου Ἡρωδίωνα», β. τοῦ κ. ∆ηµητρίου
Γόνη, Ὁµότιµου Καθηγητοῦ τοῦ Πα-
νεπιστηµίου Ἀθηνῶν µὲ θέµα: «Σύγ-
χυση τῶν Νέων Πατρῶν µὲ τὰς Πά-
τρας σὲ ἱστορικὰ καὶ λογοτεχνικὰ
ἔργα, καθὼς καὶ στὰ δηµοτικά µας
τραγούδια», γ. τοῦ κ. Παναγιώτη
Ἀνδριόπουλου, θεολόγου µὲ θέµα:
«Ἡ τιµὴ τοῦ Ἁγίου Ἡρωδίωνα στὴν
Πάτρα τῆς Πελοποννήσου». δ. τοῦ
Αἰδεσιµ. Πρωτοπρ. π. ∆ηµητρίου
Καραγιάννη. Ἐφηµερίου Ὑπάτης µὲ
θέµα: «Ἡ τιµὴ τοῦ Ἁγίου Ἠρωδίωνα
στὴν Ὑπάτη», ε. τοῦ κ. Ἰωάννη Περ-
ράκη, ∆ρ. θεολογίας µὲ θέµα: «Ὁ
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἡρωδίωνος στὴν
Ὑπάτη», στ. τῆς κας Εἰρήνης Κασά-
πη, ∆ρ. θεολογίας µὲ θέµα: Ἅγιος
Ἡρωδίων στὰ ἁγιολογικὰ κείµενα»
καὶ ζ. τοῦ κ. Χρήστου Πανάγου, θεο-
λόγου Μουσικοδιδασκάλου µὲ θέµα:
«Ἀκολουθίες ἀφιερωµένες στὸν
Ἅγιο Ἡρωδίωνα».

Ἡµερίς τῆς Μητροπόλεως 
Φθιώτιδος διὰ τὸν ἱδρυτήν τηςΤὴν 8ην Δεκεμβρίου 2015 συνε-

δρίασε τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον
τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν
Ἑλλάδος. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀπο-
στολὴ ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Ὑπ.
Παιδείας, εἰς τὴν ὁποίαν ὀρθῶς γί-
νεται ἀναφορὰ μόνον εἰς τὴν
Π.Ε.Θ. καὶ ὄχι εἰς τὸν ΚΑΙΡΟΝ.
Συμφώνως πρὸς τὸ lavaron.gr τῆς
10ης Δεκεμβρίου 2015:

«SΜὲ σοβαρὴ καὶ συστηµατικὴ
ἐπιχειρηµατολογία ὑποστηρίζεται
ὅτι τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
δὲν εἶναι προαιρετικὸ, ἀλλὰ ὑπο-
χρεωτικὸ καὶ ἀσφαλῶς ὁµολο-
γιακῆς κατεύθυνσης γιὰ τοὺς
Ὀρθοδόξους µαθητὲς, διότι τὸ Σύν-
ταγµα ἐπιβάλλει θετικὰ τὴν ἀνά-
πτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδή-
σεως µέσω τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συ-
στήµατος. Ἡ ἀπαγόρευση ἢ νόθευ-
ση τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευ-
τικῶν, θὰ σήµαινε καταπάτηση τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν
παιδιῶν µας, καθότι ἡ συντριπτικὴ
πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ἐπιθυ-
µοῦν τὴν διδασκαλία τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ἑνὸς µαθήµατος ποὺ
ὁδηγεῖ τὸν διδασκόµενο στὴν ἐλεύ-

θερη καὶ πέρα ἀπὸ φανατισµοὺς
ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας καὶ
τῆς θρησκευτικῆς του συνείδησης,
ποὺ τόσο ἀνάγκη ἔχουν τὰ παιδιά
µας στὴν σηµερινὴ δύσκολη ἐποχὴ
ποὺ ζοῦµε.

Γίνεται ἐπίσης ἐκτενὴς καὶ ἐµπε-
ριστατωµένη ἀναφορὰ στὴ διδα-
σκαλία τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες
καὶ ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει µὲ προτά-
σεις τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. πρὸς τὸν κ.
Ὑπουργὸ γιὰ ἕνα πραγµατικὸ καὶ
φυσικὰ ἐποικοδοµητικὸ διάλογο,
γιὰ τὴν συγγραφὴ νέων βιβλίων
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν,
γιὰ ὅλες τὶς βαθµίδες, µὲ καθαρὰ
παιδαγωγικὰ καὶ θεολογικὰ κριτή-
ρια, σύµφωνα µὲ τὸ ἀναθεωρηµέ-
νο Πρόγραµµα τοῦ 2003-2006,
ὑπὸ τὴν αἰγίδα  τοῦ Ὑπουργείου,
µὲ τὴ συµµετοχὴ τοῦ ΙΕΠ, τῆς
ἁρµόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως
ὁρίζει ὁ Καταστατικός της χάρτης,
τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσµου Κληρικῶν
Ἑλλάδος, τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
καὶ τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θε-
ολόγων».

Ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. εἰς τὸ πλευρὸν τῆς ΠΕΘ

Παραθέτομεν μικρὸν τμῆμα τῆς
ἀπαντήσεως, ὅπως αὐτὴ ἐξεδόθη
ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Κοζάνης τῆς 1ης Δε-
κεμβρίου 2015:

«∆ηµοσιεύτηκε πρόσφατα
(27/11/2015) ∆ελτίο Τύπου τοῦ
Συλλόγου Ἀτόµων µὲ Ἀναπηρία
Π.Ε. Κοζάνης, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ τὴν
προσβασιµότητα τῶν Ἀτόµων µὲ
Ἀναπηρία στὴν ὑπὸ διαµόρφωση
Πλατεῖα Νίκης τῆς Κοζάνης καὶ στὸ
ὁποῖο ἐπιρρίπτονται εὐθύνες στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ τὴ µὴ συνερ-
γασία της µὲ τὸν ∆ῆµο Κοζάνης
στὴν κατασκευὴ ράµπας διευκό-
λυνσης τῶν ἐν λόγω ἈτόµωνS
Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ Ἱερὸς Μη-
τροπολιτικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου, κτίσεως 1664, ἀποτελεῖ
«προέχον ἱστορικὸν καὶ ἀρχαιολο-
γικὸν µνηµεῖον διατηρητέον» (Π.∆.
27ης Ὀκτωβρίου/6ης Νοεµβρίου

1926) καὶ σύµφωνα µὲ τὸν ἀρχαι-
ολογικὸ νόµο Ν. 3028/2002 στὰ
διατηρητέα µνηµεῖα συµπεριλαµ-
βάνεται καὶ τὸ ἄµεσο περιβάλλον
τουςS Ὁ ∆ῆµος Κοζάνης, λαµβά-
νοντας ὑπόψη τὰ παραπάνω, ἐνη-
µέρωσε ἔκτοτε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ
Συµβούλιο τοῦ Ναοῦ ὅτι δὲν
ὑπῆρχαν τὰ χρονικὰ περιθώρια γιὰ
τὴν σύνταξη καὶ ἔγκριση τῆς τελικῆς
µελέτης ἑνοποίησης τῶν ἐν λόγω
χώρων. Καὶ ἀκόµη, ἐπειδὴ στὴν
πρότασή του γιὰ χρηµατοδότηση
θὰ ὑπεισέρχονταν καὶ ἄλλος ἰδιο-
κτήτης (ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη), ὁ
∆ῆµος δὲν ἤθελε νὰ διακινδυνεύσει
τὴν µὴ ἔνταξη τοῦ ἔργου στὸ
ΕΣΠΑ. Αὐτοί, λοιπόν, εἶναι οἱ λόγοι
ποὺ ὁδήγησαν στὴ µαταίωση τῆς
ἑνοποίησης τῆς Πλατείας Νίκης µὲ
τὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου».

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Κοζάνης 
ἀπαντᾶ εἰς τὰ ΑΜΕΑ
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τροπὲς καὶ ∆ιασκέψεις εἶπε ἐπὶ λέ-
ξει: «Ἡ ἰδία ἡ θεµατολογία, ὡς αὕτη
καθωρίσθη παν ορθοδόξως καὶ
ὁµοφώνως καὶ ὁ σκοπὸς τῆς συγ-
κλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Με γάλης Συν -
όδου, προσδιορίζει καὶ τὸν χαρα-
κτήρα Αὐτῆς τῆς Συνόδου οὐχὶ ὡς
Οἰκουµενικῆς, ἀλλ᾽ ὡς ῾Αγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Καθολικῆς Ἐκκλησίας»[1].

Ἡ ἔκπληξή µου ὀφειλόταν εἰς τὸ
ὅτι µετέχων γιὰ κάποιο χρονικὸ διά-
στηµα τῶν προσυνοδικῶν Ἐπι-
τροπῶν καὶ ∆ιασκέψεων, ὡς θεολο-
γικὸς σύµβουλος τῆς ἀντιπροσω-
πίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, ἐγνώριζα ἐκ τῶν ἔσω ὅτι ἐπισή-
µως ἡ Σύνοδος ἐθεωρεῖτο ὡς
Οἰκουµενικὴ καὶ συνεκαλεῖτο ὡς
Οἰκουµενική, ὀνοµάσθηκε ὅµως
Ἁγία καὶ Μεγάλη, διότι ἡ ἀναγνώρι-
ση τῆς οἰκουµενικότητος ἔπρεπε νὰ
ἀφεθεῖ στὴν συνείδηση τοῦ πληρώ-
µατος τῆς Ἐκκλησίας. Ἐγνώριζα
ἐπίσης ἀπὸ τὴν µελέτη τῆς σχετικῆς
βιβλιογραφίας καὶ τῶν σχετικῶν κει-
µένων, ὅτι ὅλοι αὐτὸ ἐπίστευαν· καὶ
ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν τὴν πρωτοβουλία
τῆς συγκλήσεως καὶ τῆς προετοιµα-
σίας, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀντιδροῦσαν
στὴν σύγκληση. Στὸ µνηµονευθὲν
ἄρθρο µου ἐν δεικτικὰ παρέθεσα
σχετικὲς µαρτυρίες τοῦ µητροπολί-
του Γέροντος Χαλκη δόνος Μελίτω-
νος, ὁ ὁποῖος προήδρευσε σὲ
πολλὲς προσυνοδικὲς Ἐπιτροπὲς
καὶ ∆ιασκέψεις, τοῦ µητροπολίτου
Μυτιλήνης Ἰακώβου, ὡς προέδρου
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν
ὑποθέσεων τοῦ Ἐξωτερικοῦ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν
δύο Ἁγίων Γερόντων, τοῦ Ἁγίου
Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ τοῦ Ἁγίου
Φιλοθέου Ζερβάκου, τοῦ ὁποίου
ἀναµένεται ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάτα-
ξη.

∆ιερωτόµουν λοιπὸν καὶ διε-
ρωτῶνται ὅλοι οἱ εἰδότες: Τί συνέβη
ἐν τῷ µεταξύ, καὶ ἄλλαξε ὁ χαρα-
κτήρας καὶ ἡ φύση τῆς Συνόδου;
Γιατί τώρα πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀφαι-
ρεῖται τὸ γνώρισµα τῆς οἰκουµενικό-
τητας; Ὅλοι προηγουµένως δὲν
ἤξεραν τί ἔκαναν καὶ τί ἔλεγαν; Καὶ
ἐὰν κατὰ τὸ µακρὸ αὐτὸ διάστηµα
τῆς προετοιµασίας, µοναδικὸ στὴν
µακραίωνα συνοδικὴ Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας, συνέβη κάτι ποὺ
ὁδήγησε σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή, τί
εἶναι αὐτὸ καὶ πῶς καὶ πότε συνέβη;
Ποιά Προπαρασκευαστικὴ Ἐπι-
τροπὴ ἢ Προσυνοδικὴ ∆ιάσκεψη τὸ
συζήτησε, τὸ ἐπρότεινε καὶ τὸ ἀπο-
φάσισε; Τὸ γνωρίζουν καὶ τὸ ἀπο-
δέχθηκαν οἱ σύνοδοι τῶν τοπικῶν
αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν; Ἀρκεῖ µία
ἁπλὴ ἐνηµέρωση γι᾽ αὐτὴν τὴν
οὐσιώδη µεταλλαγὴ καὶ ἀλλοίωση;
∆ὲν ἐχρειάζετο συζήτηση καὶ λήψη
ἀποφάσεων;

Ὅ,τι ἀντισυνοδικὸ καὶ ἀντιδεον-
τολογικὸ ἔπραξε ὁ µητροπολίτης
Μεσσηνίας ἐνηµερώνοντας ἁπλῶς
τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος γιὰ ἀποφάσεις ποὺ λαµ-
βάνονται ἀλλοῦ, ἀντὶ νὰ ζητήσει ἐπ᾽
αὐτοῦ τὴν γνώµη τῆς Ἱεραρχίας,
ἔπραξε καὶ ὁ Οἰκουµενικὸς Πα-
τριάρχης Βαρθολοµαῖος ἐνηµερώ-
νοντας ἁπλῶς τὴν Ἱεραρχία τοῦ
Θρόνου (29 Αὐγούστου 2015), ἡ
ὁποία κατὰ τὸ ἥµισυ ἀνῆκε σὲ ἄλλο
σῶµα, στὸ σῶµα τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι καὶ
αὐτὸ κάτι πρωτόγνωρο καὶ µοναδι-
κό, ἀνώµαλο πάντως καὶ ἀντικανο-
νικό, καὶ στὴν ἀνθρώπινη φυσιολο-
γία καὶ στὴν συνοδικὴ ἱστορία· τὸ νὰ
ἀνήκεις δηλαδὴ συγχρόνως σὲ δύο
σώµατα. Ἀναφερόµενος, λοιπόν, ὁ
πατριάρχης στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδο ἐπιβεβαίωσε τὰ ὅσα εἶπε ὁ
Μεσσηνίας Χρυσόστοµος καὶ τὸν
ἐκάλυψε, ἄφησε ὅµως ἀκάλυπτο
τὸν ἑαυτό του, ἀφοῦ ἀπορρίπτει τὴν

περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου γνώµη ποὺ εἶχαν ἐπιφανεῖς
ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, πρόεδροι
τῶν Προσυνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ
∆ιασκέψεων, ὅπως ὁ Γέροντάς του
µητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων
Χατζῆς, καὶ ὁ Μύρων, µετέπειτα
Ἐφέσου, Χρυσόστοµος Κωνσταντι-
νίδης, καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ἀκυρώνει
καὶ ἀνατρέπει τὴν σταθερὴ καὶ ἐπί-
σηµη γραµµὴ τῆς Ἐκκλησίας Κων-
σταντινουπόλεως, ὅπως τὴν καθό-
ρισε ὁ ἴδιος ὁ πατριάρχης Ἀθηνα-
γόρας ποὺ ἐπανέφερε θερµὰ καὶ
δραστήρια τὸ θέµα τῆς συγκλήσε-
ως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου, κατανοουµένης ὡς Οἰκουµε-
νικῆς, ὅπως σὲ λίγο καὶ πάλι θὰ δεί-
ξουµε.

Ὡς πατριάρχης µὲ ηὐξηµένο,
λόγῳ τοῦ ἀξιώµατος, κῦρος ὁ κ.
Βαρθολο µαῖος προχώρησε περισ-
σότερο ἀπὸ τὸν Μεσσηνίας καὶ µᾶς
ἔµαθε ἀντιπα τερικὰ καὶ µεταπατερι-
κά, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετα πρὸς τὴν
γραµµὴ τῆς ἰδίας του Ἐκκλησίας,
γιατί δὲν µποροῦµε νὰ θεωροῦµε
τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ὡς
οἰκουµενική: Γιατὶ θὰ λείπουν οἱ
ἀδελφοί µας Χριστιανοὶ τῆς ∆ύσεως,
γιατὶ τώρα ἡ Ἐκκλησία εἶναι διηρη-
µένη, ἐλλιπής, καὶ δὲν µπορεῖ ἕνα
διη ρηµένο µέρος νὰ κάνει οἰκουµε-
νικὴ σύνοδο χωρὶς τὸ ἄλλο, ἐπιβε-
βαιώνοντας ὅσα ἡ «Σύναξη Ὀρθο-
δόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»τοῦ
ὑπέδειξε ὡς αἱ ρέσεις καὶ πλάνες
στὸ κείµενο ποὺ ἐκυκλοφόρησε καὶ
ὑπογράφτηκε ἀπὸ πολλούς, ἀρχιε-
ρεῖς, ἱερεῖς, ἱεροµονάχους, µονα-
χοὺς καὶ λαϊκούς, µὲ τίτλο «Ἡ Νέα
Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου»[2].
2. Εἴµαστε ἐλλιπὴς Ἐκκλησία 

χωρὶς τοὺς ∆υτικούς;
Θὰ παραθέσουµε καὶ θὰ σχολιά-

σουµε τὰ ὅσα εἶπε ὁ πατριάρχης
Βαρθολοµαῖος γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Με-
γάλη Σύνοδο, ἀντίθετα πρὸς τὴν
γραµµὴ τῶν πρὸ αὐτοῦ ὑπευθύνων
τῆς προετοιµασίας τῆς Συνόδου, θὰ
προσθέσουµε µερικὲς ἀκόµη ἐνδει-
κτικὲς µαρτυρίες γιὰ τὸν οἰκουµενικὸ
χαρακτήρα τῆς Συνόδου, συµπλη-
ρώνοντας ὅσες στὸ προηγούµενο
ἄρθρο µνηµονεύσαµε, καὶ θὰ προσ -
παθήσουµε νὰ ἀνιχνεύσουµε τοὺς
λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιο
ἄγνωστο ἢ γνωστό «∆ιευθυντήριο»,
δὲν θέλει ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνο-
δος νὰ θεωρηθεῖ ὡς οἰκουµενική.
Εἶπε λοιπὸν ὁ πατριάρχης πρὸς
τοὺς ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, πολλοὶ
τῶν ὁποίων, οἱ τῶν «Νέων
Χωρῶν», εἶναι καὶ ἱεράρχες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «∆ευτέρα
παρατήρησις ἐπὶ τοῦ θέµατος τού-
του εἶναι ἡ διευκρίνησις περὶ τῆς φύ-
σεως τῆς συγκαλουµένης Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου. Κατὰ τὴν ἐπι-
λογὴν τῆς ὀνοµασίας τῆς Συνόδου
ταύτης ὑπὸ τῆς Α´ Προσυνοδικῆς
Πανορθοδόξου ∆ιασκέψεως ἀπε-
φεύχθη συνειδητῶς ὁ χαρακτη-
ρισµὸς αὐτῆς ὡς Οἰκουµε νικῆς Συν -
όδου διὰ τὸν λόγον ὅτι δὲν κα-
λοῦνται ὡς µέλη αὐτῆς οἱ ἐκ τῆς ∆ύ-
σεως Χριστιανοί, ὡς συνέβαινε
πάντοτε ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ
κατὰ τὴν σύγκλησιν Οἰκουµενικῶν
Συνόδων. Ἡ αὐθεντία τῆς Συνόδου
ταύτης ἐκτείνεται συνεπῶς, µόνον
εἰς τὸν χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, χωρὶς τοῦτο νὰ σηµαίνῃ
ὅτι δὲν δύναται νὰ λάβῃ αὕτη ἀπο-
φάσεις ἀναφεροµένας εἰς τὰς σχέ-
σεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν
λοιπὸν χριστιανικὸν κόσµον».

Ὑπάρχει ἐν πρώτοις στὴν διευ-
κρίνηση αὐτὴ µία παραπλάνηση καὶ
παραπληροφόρηση τοῦ σώµατος
τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία στηρίζεται σὲ
σαθρό, ψεύτικο ἐπιχείρηµα. Ἀδυνα-
τοῦντες οἱ ἰθύνοντες τὰ τῆς Συνόδου
νὰ δικαιολογήσουν τὸ πῶς ἡ ῾Αγία

καὶ Μεγάλη Σύνοδος, προετοιµαζό-
µενη καὶ θεωρούµενη ὡς οἰκουµενι-
κή, κατέληξε νὰ θεωρεῖται µία συνή-
θης πανορθό δοξη Σύνοδος, ἐπικα-
λοῦνται ψευδῶς ἀνύπαρκτη ἀπό-
φαση τῆς Α´ Προσυνο δικῆς Πανορ-
θοδόξου ∆ιασκέψεως, ἡ ὁποία
δῆθεν συνειδητῶς ἀπέφυγε τὸν χα-
ρακτηρισµὸ τῆς Συνόδου ὡς Οἰκου-
µενικῆς καὶ ἐπέλεξε τὴν ὀνοµασία
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος. Εἶναι σὰ
νὰ λένε πρὸς ὅλους µας: Γιατί δια-
µαρτύρεσθε ποὺ θεωροῦµε ὅτι ἡ
Σύνοδος δὲν εἶναι οἰκουµενική;
Ὑπάρχει γι᾽ αὐτὸ πανορθόδοξη
ἀπόφαση καὶ συναίνεση τὴν ὁποία
ἐµεῖς ἀκολουθοῦµε. Πολὺ χειρότερη
εἶναι ἡ αἰτιολόγηση ποὺ ἔκανε δῆθεν
ἡ Α´ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξη
∆ιάσκεψη γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς ὀνο-
µασίας· καὶ ἡ αἰτιολόγηση αὐτή, ποὺ
δὲν εἶναι βέβαια τῆς Πανορθόδοξης
∆ιάσκεψης, ὅπως θὰ δείξου µε, ἀλλὰ
τοῦ πατριάρχου Βαρθολοµαίου, συ-
νιστᾶ ἐκκλησιολογικὴ πλάνη καὶ
αἵρεση. Λέγει λοιπὸν ὁ πατριάρχης,
καὶ ὄχι ἡ Πανορθόδοξη ∆ιάσκεψη,
ὅτι συνειδητὰ ἀποφεύγουµε τὴν
ὀνοµασία «Οἰκουµενικὴ Σύνοδος»,
«διὰ τὸν λόγον ὅτι δὲν καλοῦνται ὡς
µέλη αὐτῆς οἱ ἐκ τῆς ∆ύσεως Χρι-
στιανοί, ὡς συνέβαινε πάντοτε ἐν τῇ
ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τὴν σύγκλη-
σιν Οἰκουµενικῶν Συνόδων». Τί νὰ
πεῖ κανεὶς καὶ τί νὰ ὁµολογήσει γι᾽
αὐτὴν τὴν ἀντιαποστολική, ἀντιπα-
τερική, ἀντικανονική, ἀντορθόδοξη,
αἱρετικὴ δήλωση ποὺ προδίδει πλή-
ρη ἄγνοια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστο-
ρίας, τῆς συνοδικῆς παραδόσεως,
τῆς κανονικῆς τάξεως, τῆς δογµα-
τικῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ὀρθόδο-
ξης ἐκκλησιολογίας; Ποῦ ζεῖ ὁ συν-
τάκτης αὐτοῦ τοῦ κειµένου; Χίλια
χρόνια πρίν; ∆ὲν γνωρίζει ὅτι ἐδῶ
καὶ περισσότερο ἀπὸ χίλια χρόνια
«οἱ ἐκ τῆς ∆ύσεως Χριστιανοί»δὲν
εἶναι µέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθο-
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας;
Ὅτι µέλη τῆς Ἐκκλησίας, τῆς θριαµ-
βεύουσας καὶ τῆς στρατευοµένης,
εἶναι ὅσοι µποροῦν νὰ µνηµο -
νεύονται κατὰ τὴν τέλεση τῆς Προ-
σκοµιδῆς, καὶ ὅτι τὸ δισκάριο τῆς
Προσκοµιδῆς, κυκλικὸ καθὼς εἶναι,
παριστᾶ τὴν καθολικότητα τῆς
Ἐκκλησίας; Ὅσοι δὲν µνηµονεύον-
ται στὸ Ἅγιο ∆ισκάριο καὶ κατ᾽ ἐπέ-
κτασιν δὲν µετέχουν καὶ τοῦ Ἱεροῦ
Ποτηρίου, εἶναι ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας
καὶ δὲν δικαιοῦνται, εἴτε εἶναι αἱρετι-
κοὶ εἴτε εἶναι σχισµατικοί, οὔτε νοµι-
µοποιοῦνται νὰ µετέχουν στὴν συ-
νοδικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν
ἐποχὴ τῶν Οἰκουµε νικῶν Συνόδων
ἀσφαλῶς µετεῖχαν καὶ οἱ ἐκ τῆς ∆ύ-
σεως ἐπίσκοποι, διότι τότε ἡ ∆ύση
ἦταν Ὀρθόδοξη καὶ δὲν εἶχε ἀπο-
κοπῆ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Εἶ ναι ἐπι-
χείρηµα αὐτό; Οἱ Ὀρθόδοξοι µετέ-
χουν τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων,
οἱ αἱρετικοὶ καὶ σχισµατικοὶ ὄχι· µετέ-
χουν µόνον γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ
τὶς αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσµατα, καί, ἂν
δὲν τὰ ἀποκηρύξουν, καταδικάζον-
ται καὶ ἀναθεµατίζονται. Ὁ Πα-
πισµὸς καὶ µόνον γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ
Filioque ἔχει προδροµικὰ καταδι-
κασθῆ ἀπὸ πολλὲς οἰκουµενικὲς συν -
όδους ποὺ ἀπαγο ρεύουν κάθε προσ -
θήκη στὸ Σύµβολο τῆς Πίστεως,
ἀλλὰ καὶ ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν θεωρού-
µενη ὡς Η´ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τοῦ
879-80, ποὺ συνεκάλεσε ὁ Μ. Φώ-
τιος, στὴν ὁποία µάλιστα παρίσταν-
το καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης
τότε ∆ύσης. Ἡ θεωρούµενη ἐπίσης
ὡς Θ´ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος τοῦ
1351 καταδίκασε στὸ πρόσωπο τοῦ
Βαρλαὰµ Καλαβροῦ τὴν δυτικὴ
αἵρεση περὶ κτιστῆς Χάριτος, καὶ
ὅλες οἱ σύνοδοι κατὰ τὴν περίοδο
τῆς Τουρκοκρατίας, Πανορθόδοξες
µάλιστα, πρωτοστατούσης τῆς
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπό λεως
µέχρι τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνος, κα-
ταδίκασαν µὲ µεγάλη αὐστηρότητα
τὸν «ὁρµαθὸν τῶν αἱρέσεων»,
ὅπως λέγουν, τοῦ Παπισµοῦ καὶ τοῦ
Προτε σταντισµοῦ[3].

Σὲ κανενὸς Ὀρθοδόξου τὸ ὑγιὲς
κεφάλι δὲν θὰ περνοῦσε ποτὲ ἡ
γνώµη ὅτι ἡ ἀπουσία τῶν αἱρέσεων
καὶ τῶν σχισµάτων καθιστᾶ ἐλλιπῆ,
ἐλλειµµα τικὴ τὴν Ἐκκλησία, τῆς ἀφαι-
ρεῖ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν καθολικότη-
τα, εἶναι µέρος τῆς Ἐκκλησίας ὄχι τὸ
ὅλον. ∆ὲν µᾶς φτάνει ποὺ ὁ πάπας
µᾶς θεωρεῖ ἐλλειµµατικούς, µὲ ἐλλα-
τωµένη ἐκκλησιαστικότητα, ἐπειδὴ
δὲν ἀναγνωρίζουµε τὸν πάπα, µᾶς
προστέθηκε τώρα καὶ ὁ πατριάρχης
Βαρθολοµαῖος ὡς συνήγορός του
στὰ περὶ ἐλλιποῦς ἐκκλησιαστικό-
τητος, ἀφοῦ µᾶς διδάσκει ὅτι χωρὶς
αὐτοὺς δὲν µποροῦµε νὰ συγκαλέ-
σουµε Οἰκουµενικὴ Σύνοδο. Εἶπε ἢ
ἔγραψε ποτὲ πρὸς τοὺς φίλους του
Παπικοὺς ὅτι ὅλες οἱ σύνοδοι ποὺ
συνεκάλεσε ὁ πάπας µετὰ τὴν Ζ´
ὡς οἰκουµενικές, καὶ ἔχουν ξεπερά-
σει τὶς εἴκοσι, δὲν εἶναι οἰκουµενικές,
γιατὶ ἀπουσιάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι;
Ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ἔλεγε, ποιός θὰ
ἄκουγε τὴν γνώµη του; Ὁ πάπας
σφετερίζεται, κλέβει τὸ δικαίωµα τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκαλεῖ
Οἰκουµενικὲς Συνόδους, καὶ ἡ οἰκο-
δέσποινα Ἐκκλησία δὲν δεσπόζει

εἰς τὰ τοῦ οἴκου της, ἀµφισβητοῦν
τὰ δικαιώµατά της οἱ ἀξιωµατοῦχοι
της καὶ τὰ παιδιά της;

Ἡ ἑνότητα ὅµως καὶ ἡ καθολικό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δεδοµένα,
δὲν εἶναι ζητούµενα, ἔστω καὶ ἂν
ὑπάρχουν αἱρέσεις καὶ σχίσµατα,
ποὺ δὲν ἔλειψαν στὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας, µὲ µεγάλο ἀριθµὸ
ὀπαδῶν καὶ σὲ µεγάλη γεωγραφικὴ
ἔκταση. Ἡ ἔκπτωση καὶ ἡ ἀποκοπὴ
τµηµάτων ἀπὸ τὴν καθολική, τὴν
οἰκουµενικὴ Ἐκκλησία δὲν παρα-
βλάπτει τὴν ἑνότητα καὶ ὁλοκληρία
της. ∆ιαφορετικά, ἂν λάβει κανεὶς
ὑπ᾽ ὄψιν πόσες αἱρέσεις καὶ σχί-
σµατα ἀποκόπηκαν ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, τὸν καιρὸ µάλιστα ποὺ
συνεκα λοῦντο οἱ Οἰκουµενικὲς Σύν -
οδοι, ἔπρεπε νὰ εἶχε ἐκλείψει ὁ
θεσµὸς τῶν Οἰ κουµενικῶν Συνό-
δων, διότι χωρὶς τὶς αἱρετικὲς αὐτὲς
κοινότητες, δὲν θὰ µποροῦσε ἡ
Ἐκκλησία νὰ συγκαλέσει Οἰκουµε-
νικὴ Σύνοδο. Ἔχει γι᾽ αὐτὸ ἀπόλυ-
το δίκαιο ὁ ἀγρυπνῶν στὶς ἐπάλξεις
τῆς Ὀρθοδοξίας µητροπολίτης Πει-
ραιῶς Σεραφείµ, ὁ ὁποῖος σὲ πρόσ -
φατο κείµενό του, σχολιάζοντας
πολ λὰ σηµεῖα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ
πατριάρχου Βαρθολοµαίου, ποὺ
ἐξεφώνησε πρὸς τοὺς Ἱεράρχες τοῦ
Θρόνου στὸ Φανάρι (29.8.2015),
γιὰ τὸ θέµα τοῦ ὀνόµατος τῆς Συνό-
δου µεταξὺ ἄλλων λέγει καὶ τὰ ἑξῆς:
«Ἡ θέση τοῦ Παναγιωτάτου ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν δύναται
πλέον νὰ συγκαλεῖ Οἰκουµενικὴ Σύν -
οδο ἐξ αἰτίας τῆς µὴ συµµετοχῆς
τῶν ∆υτικῶν, εἶναι παντε λῶς
ἐσφαλµένη. Οὐσιαστικὰ διακηρύσ-
σει µὲ τὴν θέση του αὐτὴ ὅτι ἡ
Ὀρθό δοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐλλειµ-
µατική, ἀσθενὴς καὶ ἀτελὴς Ἐκκλη-
σία, καὶ µόνο ὅταν “ἑνωθεῖ” µὲ τὸν
Παπισµὸ καὶ τὸν Προτεσταντισµὸ
θὰ εἶναι τέλεια Ἐκ κλησία, ὁπότε θὰ
µπορεῖ τότε µαζὶ µὲ τοὺς ∆υτικοὺς
νὰ συγκαλεῖ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο. Ἡ
θέση, ὅµως, αὐτὴ ἀπέχει παρασάγ-
κας ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιο-
λογία»[4].

Φαίνεται µάλιστα ὅτι ἡ ἐσφαλµέ-
νη αὐτὴ ἐκκλησιολογικὴ θέση τοῦ
πατρι άρχου, τοῦτ᾽ αὐτὸ αἱρετική,
δὲν εἶναι ἐκ παραδροµῆς καὶ στιγµι-
αίας παρεκ κλίσεως, ἢ θεολογικῆς
ἀγραµµατοσύνης κάπoιου συντά-
κτου, ποὺ τὸν ἐµπι στεύθηκε ὁ πα-
τριάρχης, ἀλλὰ συνεχὴς καὶ στα-
θερὴ θέση, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ
τὸ κείµενο ποὺ ἐκυκλοφόρησε ἡ
«Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ
Μοναχῶν» µὲ τίτλο «Ἡ νέα Ἐκκλη-
σιολογία τοῦ Οἰκουµενικοῦ πατριάρ-
χου κ. Βαρθολοµαίου», τὸ ὁποῖο
ὑπέγραψαν ὀκτὼ ἀρχιερεῖς, ἑκατον-
τάδες κληρι κῶν καὶ µοναχῶν καὶ χι-
λιάδες ἁπλῶν ἐνσυνειδήτων Ὀρθο-
δόξων πιστῶν.

3. ∆ὲν ἀποφάσισε ποτὲ 
ἡ Α  ́Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξη 

∆ιάσκεψη ὅτι ἡ Σύνοδος 
δὲν εἶναι Οἰκουµενική

Τὸ ἐξοργιστικὸ καὶ ἀποκαρδιω-
τικὸ πάντως εἶναι ὅτι ἰσχυρίζεται
ψευδῶς ὁ συντάκτης τοῦ πατριαρ-
χικοῦ κειµένου ὅτι ἡ Α´ Προσυνο-
δικὴ Πανορθόδοξη ∆ιάσκεψη, ἐπέ-
λεξε ἀντὶ τοῦ «Οἰκουµενικὴ Σύνο-
δος», τὸν ὅρο «Ἁγία καὶ Μεγάλη
Συνόδος», ἐπειδὴ δὲν µετέχουν, «οἱ
ἐκ τῆς ∆ύσεως Χριστιανοί». Κατὰ
τὴν µακροχρόνια ἐνα σχόλησή µας
µὲ τὰ συνοδικὰ θέµατα οὐδέποτε
συναντήσαµε ἢ ἀκούσαµε τέτοια
γνώµη, ἀποδιδόµενη µάλιστα σὲ
ἐπίσηµη πανορθόδοξη ἀπόφαση.
Γνωρίζαµε ὅτι εἶχε διατυπώσει πα-
ρόµοια γνώµη καθηγητὴς τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καὶ
κατόπιν τῶν Ἀθηνῶν[5]. Ἀλλὰ ξαφ-
νικὰ αὐτὴ ἡ µεµονωµένη, ἀδιανόη-
τη ἐκκλησιολογικὰ γνώµη, νὰ ἀπο-
δίδεται σὲ πανορθό δοξη ἀπόφαση
καὶ νὰ προσλαµβάνει πανορθόδο-
ξο κῦρος, µόνο µαγικὰ θὰ µπο-
ροῦσε νὰ γίνει. Ἐπειδὴ ὅµως ἀλά-
θητος δὲν εἶναι κανείς, ἀλλὰ µόνον
ὁ προσφιλὴς σὲ κάποιους «Ὀρθο-
δόξους» πάπας, ἐλέγξαµε σχολα-
στικὰ τὰ πρακτικὰ τῆς Α´ Προσυνο-
δικῆς Πανορθόδοξης ∆ιάσκεψης
µήπως καὶ δὲν εἴχαµε προσέξει
αὐτὴν τὴν ἀπόφαση. Καὶ ὄχι µόνον
δὲν βρήκαµε τίποτε σχετικό, ἑποµέ-
νως «ἄνθρακες ὁ θησαυρός», καὶ
ὅλα τὰ κρυφά «ὑπὸ τοῦ φωτὸς φα-
νεροῦνται», ἐπὶ πλέον ὑπάρχει κα-
ταχωρισµένη στὰ Πρακτικὰ «Ἔκθε-
σις τοῦ Γραµµατέως ἐπὶ τῆς πορεί-
ας τῆς προπαρασκευῆς τῆς Συν -
όδου»µητροπολίτου Ἑλβετίας κυ-
ροῦ ∆αµασκηνοῦ, τοῦ καλύτερου
γνώστη ὅλων τῶν σχετικῶν θεµά-
των, λόγῳ τῆς ἐνεργοῦ καὶ ἐκτετα-
µένης συµµετοχῆς του, ἡ ὁποία δια-
ψεύδει τὸν ἰσχυρισµὸ τοῦ πατριάρ-
χου περὶ τῆς ἀπουσίας τῶν ἐκ ∆ύ-
σεως Χριστιανῶν, ὡς λόγου γιὰ τὸν
ὁποῖο δὲν καλεῖται ἡ Σύνοδος
Οἰκουµενική, καὶ ἐκφράζει τὴν ὀρθὴ
ἄποψη ὅτι ἡ οἰκουµενικότητα τῶν
Συν όδων ἀναγνωρίζεται ἐκ τῶν
ὑστέρων ἀπὸ τὴν συνείδηση τοῦ
πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ µαρτυρία µάλιστα αὐτὴ τοῦ
Γραµµατέως ἐπιβεβαιώνει προσθε-

τικὰ ὅτι ἡ Σύνοδος ἐθεωρεῖτο
Οἰκουµενική, ἔστω καὶ ἂν δὲν ὀνο-
µαζόταν Οἰκου µενι κή. Παραθέτου-
µε ἐπὶ λέξει τὴν γνώµη τοῦ Γραµ-
µατέως τῆς Προπαρα σκευῆς τῆς
Συνόδου: «Ἂς σηµειωθῇ ἐνταῦθα
ὅτι µεταξὺ τῶν ὅρων, οἱ ὁποῖοι ἐκ
τῆς παραδό σεως τῆς Ἐκκλησίας
προσεφέροντο διὰ τὴν ὀνοµασίαν
τῆς Πανορθο δόξου Συνόδου, ἤτοι
τοῦ ὅρου Οἰκουµενικὴ Σύνοδος»
καὶ τοῦ ὅρου “῾Αγία καὶ Με γάλη Σύν -
οδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”,
προετιµήθη τελικῶς ὁ δεύτερος, καὶ
τοῦτο διότι, ἂν καὶ ὑπῆρξαν εἰς τὴν
ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας Σύνοδοι
συγκληθεῖσαι ὡς «Οἰκουµενικαί»,
τὸν χαρακτήρα τούτων ὡς Οἰκου µε-
νικῶν προσέδωκεν εἰς αὐτὰς τε-
λικῶς ἡ κοινὴ συνείδησις τοῦ πλη-
ρώµατος. Οὕτω συνέβη ὥστε ἔνιαι
ἐκ τῶν ὡς Οἰκουµενικῶν συγκα-
λουµένων νὰ ἀποβ αίνουν τοπικαὶ
εἰς τὴν συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας
καὶ ἀντιστρόφως ἔνιαι τοπικῶν
Οἰκουµενικαί. Ἡ ἐν Σαρδικῇ π.χ.
συγκληθεῖσα Σύνοδος (343) συνε -
κλήθη µὲν ὡς Οἰκουµενική, ἐθεω-
ρήθη ὅµως τελικῶς τοπική· ὁµοίως
δὲ καὶ ἡ ἐν Ἀριµίνῳ τοῦ 359. Ἀντι-
θέτως ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει τοῦ
381 συνεκλήθη µὲν ὑπὸ τοῦ Αὐτο-
κράτορος Θεοδοσίου ὡς Σύνοδος
τοῦ Ἀνατολικοῦ Τµήµα τος τῆς Αὐτο-
κρατορίας αὐτοῦ, ἀνεγνωρίσθη
ὅµως ὡς Οἰκουµενικὴ 150 ἔτη
ἀργότερον, δι᾽ ἀποφάσεων τῆς ∆´
Οἰκουµενικῆς Συνόδου (451). Ὁ
οἰκουµενι κὸς ἢ µὴ χαρακτήρ µιᾶς
Συνόδου, παρατηρεῖ ὁ Ὀρθόδοξος
Θεολόγος Ἀ θανάσιος Γιέφτιτς, κρί-
νεται κυρίως ἐκ τῆς σωτηριολογικῆς
αὐτῆς σπουδαιό τητος διὰ τὸ χρι-
στεπώνυµον πλήρωµα, αὕτη δὲ
δὲν δύναται νὰ προεξο φληθῇ ἐκ
τῶν προτέρων. ∆ι᾽ ὅλους τούτους
τοὺς λόγους ὀρθῶς τελικῶς ἐπελέ-
γη ὁ ὅρος: “Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνο-
δος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”,
ὅρος διὰ τοῦ ὁποίου ἀπεκάλουν
ἑαυτὰς καὶ αἱ προηγούµεναι Σύνο-
δοι»[6].

Πρὸς κατοχύρωση µάλιστα τῶν
λεγοµένων του ὁ µητροπολίτης ∆α-
µασκη νὸς παραπέµπει καὶ σὲ συν -
έντευξη τοῦ Μητροπολίτου Γέρον-
τος Χαλκη δόνος Μελίτωνος ποὺ
δηµιοσιεύθηκε στὸ περιοδικό «Ἐπί-
σκεψις» (ἀρ. 2/2-3-1970) ποὺ τὴν
στιγµὴ ποὺ γράφαµε δὲν εἴχαµε
στὴν διάθεσή µας[7].

Περιµένουµε λοιπὸν µετὰ ἀπὸ
αὐτὰ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου νὰ ἐξηγήσουν
ποῦ καὶ πῶς βρέθηκε αὐτὴ ἡ γνώ-
µη τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχου, ὡς δῆθεν γνώµη
τῆς Α´ Προσυν οδικῆς Πανορθοδό-
ξου ∆ιασκέψεως, ἢ ἀκόµη καὶ ἀπὸ
τοὺς πρόθυµους ἀλλὰ µερολη-
πτοῦντες, µεγαλόσχηµους εἰς τοὺς
τίτλους καὶ εἰς τὰ ἀξιώµατα, ὑπο-
στηρικτὲς τῶν λαθῶν τῆς Μεγάλης
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία
καὶ ἐµεῖς πέραν τῶν προσώπων,
µεγάλως σεβόµεθα καὶ ἀγαποῦµε.
Ὅσοι ἐπὶ σαθρῶν βάσεων οἰκοδο-
µοῦν τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο
δὲν ἀγαποῦν τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο. Καὶ θὰ φανεῖ αὐτὸ πολὺ
σύντοµα.
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τῶν νεοεποχίτικων ἐναλλακτικῶν πλανῶν

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Οἱ ἐναλλακτικὲς πλάνες τῆς Νέ-

ας Ἐποχῆς ὁλοένα πληθαίνουν
ἀποκτώντας καὶ νέο προσωπεῖο.
Ἡ ὁµοιοπαθητική, ἢ ὁλιστικὴ ἰατρι-
κή, ἡ γιόγκα, τὰ σεµινάρια Μεργ-
κάµπα, τὴν πλανεµένη “µεγάλη
ἐπίκληση”, τὸ φῶς (σκότος) Ρέϊκι,
οἱ ὁµάδες αὐτογνωσίας, ὁ θετικὸς
ὁραµατισµός, οἱ 72 ἀγγέλοι (σκό-
τους) τῆς Καµπάλα, ὁ διαλογισµός,
τὸ ἀγγελικὸ (δαιµονιῶδες) Ρέϊκι, τὸ
Καρούνα Ρέϊκι , τὸ Ρέϊκι τῆς συµ-
πόνοιας, µυήσεις Α, Β, Γ, βαθµοῦ
τὸ Ρέϊκι, τὸ αὔρα σῶµα κλπ. καρα-
δοκοῦν σὲ κέντρα ἐναλλακτικῶν
“θεραπειῶν”.

Γιὰ τὴν ὁµοιοπαθητικὴ ἂς ἀρκε-
στοῦµε στὴν ἀναφορὰ στὸν ἱδρυτή
της Hahnemann. Εἶναι γνωστοὶ οἱ
ἔπαινοι τοῦ Hahnemann γιὰ τὸν
πλανεµένο Κουµφούκιο. Εἶναι
γνωστὸ ὅτι ὁ πλανεµένος Hahne-
mann ἦταν δεϊστὴς καὶ ὅτι πλανεµέ-
να πίστευε ἁπλὰ στήν ὕπαρξη µιᾶς
ἀνώτερης δύναµης. Εἶναι γνωστὸ
ὅτι ὁ πλανεµένος Hahnemann δὲν
πίστευε στὴν Ἁγία Τριάδα. Εἶναι
γνωστὸ ὅτι ὁ πλανεµένος Hahne-
mann ὑβριστικὰ καλοῦσε τὸν
Χριστὸ οὐτοπιστὴ καὶ ὀνειροπόλο.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πλανεµένος
Hahnemann, πίστευε στὴν ὕπαρξη
τοῦ ζωικοῦ µαγνητισµοῦ (µεσµερι-
σµοῦ). Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πλανεµέ-
νος Hahnemann πίστευε σὲ µαγικὴ
ἰαµατικὴ δύναµη τῶν δυναµοποι-
ηµένων φαρµάκων. Εἶναι γνωστὸ
ὅτι ὁ πλανεµένος Hahnemann ἀνα-
φέρεται ἐπανειληµµένα στὴν “ἐσω-
τερικὴ πνευµατοειδῆ δύναµη” τῶν
δυναµοποιηµένων φαρµάκων τῆς
ὁµοιοπαθητικῆς. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ
πλανεµένος Hahnemann, ἀναφε-
ρόµενος στὰ δυναµοποιηµένα
φάρµακα τῆς ὁµοιοπαθητικῆς, µί-
λησε γιὰ “ἐκπνευµατισµὸ τῆς ὕλης”.
Ἡ διασωθεῖσα ἐπιστολὴ τοῦ πλανε-
µένου Hahnemann, πρὸς τὸν φίλο
του Staph ἡµεροµηνίας 15 Ἀπριλί-
ου 1827, ὑβριστικὰ καὶ βλάσφηµα
ἀποκαλεῖ τὸ Χριστὸ «ἀρχιενθου-
σιαστὴ», ὁ ὁποῖος δὲν ὁδηγεῖ τὴ
διαφώτιση στὴν Εὐθεῖα ὁδὸ τῆς σο-
φίας.

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος πάντοτε ἀπέ-
τρεπε τὴν καταφυγὴ στὴν ὁµοιοπα-
θητικὴ καὶ τὰ ὁµοιοπαθητικὰ φάρ-
µακα. Ἦταν χαρακτηριστικὴ ἡ προ-
τροπὴ τοῦ Ὁσίου Γέροντος «Νὰ µὴ
πᾶτε. Εἶναι µπερδεµένο πρᾶγµα».
Ἀλλοῦ δήλωνε «Νὰ µὴ τῆς ἔχετε
ἐµπιστοσύνη».

«Εἶναι µπερδεµένο τὸ πρᾶγµα»,
ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. «Μπλέ-
κονται διάφοροι, δὲν µπορεῖ νὰ ἔχει
κανεὶς ἐµπιστοσύνη. Μετὰ ἀπορρί-
πτουν ὅλα τὰ ἄλλαS. αὐτὸ δὲν εἶναι
σωστό.  Ἂν ὁ ἄλλος ἔχει πυρετὸ 40
βαθµοὺς τί θὰ κάνεις; Ἀφοῦ τὸ φάρ-
µακο τῆς ἰατρικῆς κάνει τὴ δουλειά
του, ρίχνει τὸν πυρετό. Μοῦ κάνει
ἐντύπωση µὲ τὸν Ἱπποκράτη, ποὺ
βρῆκε τόσα πράγµατα, τόσες πα-
ρατηρήσεις, τόσες θεραπεῖες. Αὐτὸ
δὲν ἦταν τυχαῖο,Sεἶναι θεῖος φωτι-
σµός. Ὁ ἄλλος ἀπὸ τὴ µούχλα
ἔφτιαξε τὴν πενικιλίνη. Ἕνα γερον-
τάκι στὸ µοναστήρι τὸ ’χε  παρατη-
ρήσει αὐτὸ καὶ µοῦ ’πε νὰ τρώω
µουχλιασµένο ψωµί, βοηθοῦσε,
ἀλλάSπόσο ψωµὶ µπορεῖς νὰ φᾶς;
Ἐνῷ ὁ ἄλλος (ὁ Φλέµιγκ) ἔκανε τὸ
φάρµακο ἀπὸ τὴ µούχλα καὶ ἔσωσε
τόσους ἀνθρώπους. ∆ὲν εἶναι γιὰ
πέταµα αὐτό». 

Γιὰ τὴν ὁλιστικὴ ἰατρικὴ ἂς ἀναφέ-
ρουµε τὰ λόγια τοῦ ἱεροµονάχου
Ἀρτεµίου Γρηγοριάτη, ὁ ὁποῖος εἶχε
ἀναπτύξει τὸ θέµα «Ὁλιστικὴ ἰατρι-
κή», µὲ τὴν εὐλογία τοῦ Γέροντος
Γρηγορίου Καψάνη: “Πρόκειται γιὰ
ἕνα παγανιστικὸ κίνηµα. Στοὺς
«νέο-ἐποχίτες», ὅπως καὶ στοὺς
ἀνατολικοὺς λαούς, ὁ Θεὸς ταυτίζε-
ται µὲ τὸν κόσµοS Θεὸς εἶναι ἡ
«συµπαντικὴ συνείδηση»SὉ Θεὸς
δὲν εἶναι ὁ δηµιουργός, ἀλλὰ ὁ νοῦς
τοῦ σύµπαντοςS Ὅλες αὐτὲς οἱ
«ἐναλλακτικὲς µέθοδοι» στηρίζονται
στὴ βασικὴ ἰδέα ὅτι κάθε ἄνθρωπος
εἶναι φορέας τῆς «συµπαντικῆς
ἐνέργειας», δηλαδὴ τῆς θεότητας
σύµφωνα µὲ τοὺς (πλάνους) µυστι-
κιστές. Αὐτὴ τὴν ἐνέργεια ὀνόµασαν
«βιοενέργεια»Sκαὶ «ζωτικὴ δύνα-
µη» οἱ ὁµοιοπαθητικοί. Κατὰ συνέ-
πεια, ὁ θεραπευτὴς ἐλευθερώνει
αὐτὴ τὴ βιοενέργεια καὶ ὁ ἄνθρω-
πος αἰσθάνεταιSὑγιής... ∆ιότι, πέ-
ρα ἀπὸ τὸ φυσικὸ τρόπο γιὰ τὴν
παρασκευὴ βοτάνων, χαπιῶν ἢ γιὰ
τὴ δακτυλοσυµπίεση ἢ βελονισµὸ ἢ
γενικῶς γιὰ κάθε θεραπεία ἐναλλα-
κτική, χρησιµοποιοῦνται συνήθως
καὶ κάποιες φράσεις ἐπῳδές, ἐπι-
κλήσεις καὶ προσευχές. Καὶ
ἀσφαλῶς δὲν ἀπευθύνονται στὸν
Χριστό ἢ στὴν Ἁγία Τριάδα ἀλλὰ
στὴν «συµπαντικὴ ἐνέργεια»”. 

Ἄλλη πλάνη εἶναι ἐκείνη τοῦ δια-
λογισµοῦ. Ὁµιλώντας κανεὶς γιὰ

διαλογισµὸ παραπέµπει αὐτοµά-
τως στὴν καταβολὴ τῆς πλάνης
αὐτῆς ἀπὸ τὴ καλούµενη σχολὴ
Ζέν. Παρενθετικὰ νὰ ἀναφέρουµε
ὅτι Ζὲν ἑρµηνεύεται διαλογισµός. Ὁ
διαλογισµός, τὸ Ζὲν δηλαδὴ ἕλκει
τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὸν Βραχµά-
νο βουδιστὴ “µοναχὸ” Βodidharma
(5ο αἰὼν µ. Χ.), ὁ ὁποῖος κατέληξε
στὸ βουδιστικὸ “µοναστήρι” Σόριν
στὴν Κίνα. Ἐκεῖ “ἀνακάλυψε” τὴν
πλάνη του, κοιτώντας γιὰ ἐννέα
χρόνια στὸν τοῖχο καὶ ἐφαρµόζον-
τας τὴν πλάνη τοῦ διαλογισµοῦ. Μέ-
σα ἀπὸ τὸ σκότος τοῦ διαλογισµοῦ,
ἰσχυρίζονται ὅτι θὰ ἐπέλθει ὁ “φω-
τισµὸς” (σκοτισµὸς) καὶ ἡ “κάθαρ-
ση” (ρυπαρότητα) τῆς ψυχῆς. 

∆ιαχρονικὰ παρουσιάστηκαν
ἁπλὰ ἀποκλίνουσες διαλογιστικὲς
πλάνες, χωρὶς νὰ διαφοροποιεῖται
τὸ µέγεθος τῆς ἀρχικῆς πλάνης. Οἱ
πιὸ διαδεδοµένες ἀποκλίνουσες
διαλογιστικές πλάνες, εἶναι τὸ Λίν-
τσι µὲ τὸν καλούµενο αἰφνίδιο φω-
τισµὸ (σκοτισµὸ) τῆς ψυχῆς καὶ τὸ
Τσάο τούγκ, µὲ τὶς ἀντίστοιχες
Ἰαπωνικὲς διδασκαλίες. 

Μία πολὺ διαδεδοµένη πλάνη
στὶς µέρες µας εἶναι ἐκείνη τῆς γιόγ-
κα. Ἡ ὀνοµασία γιόγκα ἕλκει τὴν κα-
ταγωγή της ἀπὸ τὴ σανσκριτικὴ λέ-
ξη yuj ποὺ σηµαίνει ἕνωση. Στὴν τε-
χνικὴ τῆς πλάνης αὐτῆς ὁµιλοῦν γιὰ
ἐναρµόνιση σώµατος καὶ πνεύµα-
τος, µὲ τελικὸ σκοπὸ τὴ πλάνη τοῦ
διαλογισµοῦ. Ὡς γνωστὸ οἱ Νεοε-
ποχίτικες αὐτὲς πλάνες εἶναι ἀπότο-
κες προγενεστέρων ἰνδουϊστικῶν
πλανῶν. Τὸ ἀλληλένδετο τῆς γιόγ-
κα µὲ τὸν ἰνδουϊσµό τὸ ὁµολογοῦν
πολλοὶ ψευδοδιδάσκαλοι τῆς πλά-
νης αὐτῆς.

Ἡ ὑποσχόµενη “νοητικὴ” ἠρεµία
χωρὶς Θεό, γαλήνη χωρὶς Θεό, ψυ-
χικὴ ἰσορροπία χωρὶς Θεὸ κλπ, ἔχει
ὡς ἐπακόλουθο νὰ λησµονήσει ὁ
ἀσχολούµενος Χριστιανὸς µὲ τὴν
γιόγκα, τὸν δοτήρα τῆς πραγµα-
τικῆς εἰρήνης Κύριο ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστό. «Ὡσανεί νεφέλαι τινὲς ζο-
φώδεις» κατὰ τὴ φράση τοῦ Ἁγίου
∆ιαδόχου Φωτικῆς, σκοτίζουν τὸ
νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, κατακρατών-
τας τον στίς ψευδαισθήσεις τῆς
πλάνης αὐτῆς. «∆εῖ οὖν διὰ πάν-
των πλέον δὲ τῇ εἰρήνῃ τῆς ψυχῆς
ἀναπαύειν τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, ἵνα
τὸν λύχνον τῆς γνώσεως ἔχωµεν
διὰ παντὸς παρ’ ἑαυτοῖς φαίνοντα»
ἀναφέρει καὶ πάλι ὁ Ἅγιος ∆ιάδο-
χος Φωτικῆς. 

Ὑπόσχονται ὅτι µέσῳ τῆς γιόγκα
θὰ βοηθηθεῖ ὁ ἄνθρωπος «νὰ ἐνερ-
γοποιήσει τὸ δυναµικό τοῦ νοῦ καὶ
τῆς δηµιουργικότητάς του”.  Γιόγκα
σύµφωνα µὲ ὁρισµοὺς ψευδοδιδα-
σκάλων τῆς πλάνης αὐτῆς εἶναι «ὁ
ἔλεγχος τῶν νοητικῶν διακυµάνσε-
ων». «Νοῦν καθαρίσαι µόνον τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατός ἐστιν» λέγει ὁ
Ἅγιος ∆ιάδοχος Φωτικῆς.

Κέντρα ὁλιστικῆς ἰατρικῆς ἀνα-
κοινώνουν τὴν ὀργάνωση µαθηµά-
των γιόγκα καὶ ἄλλων παραφυάδων
τῆς πλάνης αὐτῆς, ὅπως ὁλιστικὴ
γιόγκα, σατυανάντα γιόγκα, ὁλι-
στικὴ θεραπευτικὴ hatha γιόγκα
κλπ. Στὶς µέρες µας σὲ κέντρα ὁλι-
στικῆς ἰατρικῆς προσφέρεται ἀκόµα
καὶ γιόγκα γιὰ παιδιά.

Ἡ ἐναλλακτικὴ πλάνη «ἀγιουρβέ-
δα» ἕλκει τὴν καταγωγή της, ὅπως
ὅλες οἱ νεοεποχίτικες πλάνες ἀπὸ
τὴν Ἰνδία. Ἰσχυρίζονται οἱ διασπεί-
ροντες τὴν πλάνη αὐτή, ὅτι οἱ Brah-
ma ἀπὸ τὸ διαλογισµὸ ποὺ ἔκαναν,
τοὺς δόθηκε φώτιση (σκότιση) καὶ
ἔτσι ἔµαθαν τὰ περὶ τῆς “ἀγιουρβέ-
δα” (ayurveda).  Καὶ µόνη ἡ προ-
βολὴ τῆς ἐναλλακτικῆς πλάνης “ἀγι-
ουρβέδα” ἀπὸ τοὺς Γκουροὺ Μαχα-
ρίσι Μαχὲς Γιόγκι, εἶναι ἀρκετὴ γιὰ
νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὸ µέγεθος τῆς
πλάνης αὐτῆς. Ἡ σύνθετη λέξη
ayurveda, τοῦ ἰνδουϊστικοῦ διαλογι-
στικοῦ αὐτοῦ συστήµατος, προέρ-
χεται ἀπὸ τὴ λέξη ayus ποὺ θὰ πεῖ
ζωή, ζωτικὴ δύναµη, ὑγεία καὶ ἀπὸ
τὴ λέξη veda ποὺ θὰ πεῖ ὁλοκληρω-
µένη γνώση, ἐπιστήµη.  Νὰ σηµει-
ώσουµε ὅτι ὑπάρχει ἀγιουρβέδα, ἡ
ὁποία χρησιµοποιεῖ τὴ λεγόµενη βέ-
δικη ἀστρολογία, ἡ ὁποία καλεῖται
jyotish καὶ θὰ πεῖ “ἐσωτερικὸ
φῶς”(ἐσωτερικὸ σκότος).

Ἐπίσης ἡ ἐναλλακτικὴ πλάνη τῆς
ἀγγελοθεραπείας (δαιµονοθερα-
πείας), µὲ τὰ “ἐλιξήρια ἀνώτερης
ἐνέργειας” τὰ ὁποῖα τὰ ὀνοµάζουν
«οὐράνιες δυνάµεις», «ἐξαγνισµός,
κάρµα», «φύλακας ἄγγελος»,
«Ἀρχάγγελος Μιχαήλ», «Ἀρχάγγε-
λος Γαβριήλ», «Ἀρχάγγελος Ρα-
φαήλ», «Ἀρχάγγελος Οὐριήλ»,
«Ἄγγελος», «Ζέν», «Οὐράνια θεϊκὴ
πηγή», «Ἕβδοµη θεϊκὴ διάσταση»
κλπ, ποὺ φυσικὰ καµιὰ σχέση δὲν
ἔχουν µὲ τοὺς Ἁγίους Ἀρχαγγέλους
καὶ Ἀγγέλους, καραδοκοῦν γιὰ νὰ
“µυήσουν” τοὺς ἐκζητοῦντες θερα-
πεία στὴ µεγάλη αὐτὴ πλάνη.

Ἡ κβαντικὴ “θεραπεία” ἐπίσης,
ὅπως ἰσχυρίζονται αὐτοὶ ποὺ ἀκο-
λουθοῦν τὴν πλάνη τούτη, «ἑνώνει
τὴ χαµηλὴ συνειδητότητα µὲ τὴν
ἀνώτερη συµπαντικὴ συνειδητότη-
τα, ὥστε νὰ ἐγκαθιδρύσει τὴν ἰσορ-
ροπία καὶ τὴν ἁρµονία στὸ ἀνθρώ-
πινο σύστηµα». Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ
κβαντικὴ “θεραπεία” «ἑνώνει τὴν
κατώτερη ἀνθρώπινη συνειδητότη-
τα µὲ τὴν ἀνώτερη “θεϊκὴ ἢ συµ-
παντικὴ” συνειδητότητα καὶ αὐτὸ
φέρνει σὲ ἰσορροπία τὸ σύστηµα,
γιατί ὅλα τὰ κατώτερα συστήµατα
ἔχουν τὴν τάση νὰ προσαρµόζον-
ται στὰ ἀνώτερα συστήµατα». Ἡ
πλάνη τῆς ταύτισης Θεοῦ καὶ σύµ-
παντος εἶναι ἴδιον τῆς ὁλιστικῆς
πλάνης, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων
ἐναλλακτικῶν πλανῶν.  Μὲ βάση
τὴν κβαντικὴ “θεραπεία”, ἡ “θερα-
πεία” τοῦ µυαλοῦ συνεπάγεται καὶ
τήν θεραπεία κάθε ἀσθένειας. Ἀνα-
φέρονται πλέον σὲ “κβαντικὸ µυα-

λό”, “κβαντικὸ σῶµα” καὶ “κβαντικὴ
συν είδηση”. Φτάνουν νὰ ὁµιλοῦν
καὶ γιὰ “κβαντικὴ θεολογία”, “κβαν-
τικὴ µεταφυσικὴ” καὶ “κβαντικὴ
προσευχή”.

Ἀνάµεσα στὶς νεοεποχίτικες πλά-
νες εἶναι καὶ ἡ ἐναλλακτικὴ πλάνη
τῶν Divine Life Elements, τῶν κα-
λουµένων θεϊκὰ στοιχεῖα ζωῆς ἢ
στοιχεῖα θεϊκῆς ζωῆς. Χρειάζεται
περισσότερη ἐπεξήγηση, γιὰ νὰ
ἀντιληφθεῖ κανείς, ὅτι ἡ ἐναλλακτικὴ
αὐτὴ “θεραπεία” ἅπτεται µεταφυ-
σικῶν ὁρίων; ∆ὲν εἶναι τυχαῖο ἐξάλ-
λου ὅτι ἡ πλάνη αὐτὴ καλεῖται
«θεϊκὰ στοιχεῖα ζωῆς». Καὶ µόνη ἡ
ὀνοµασία «στοιχεῖα θεϊκῆς ζωῆς»,
ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς πό-
σο ἐπικίνδυνες εἶναι γιὰ τὸν ἀνυπο-
ψίαστο Χριστιανὸ ποὺ ἐπισκέπτε-
ται ἕνα τέτοιο κέντρο ἐναλλακτικῶν
θεραπειῶν, ὅπως τὸ ρέϊκι, , τὴν
ἀγγελοθεραπεία (δαιµονοθερα-
πεία), τὴν ὁλιστικὴ ἰατρική, τὴν ὁλι-
στικὴ γιόγκα, τὴν ὁλοθεραπεία τῶν
ἕξι αἰσθήσεων, τὴν καλούµενη ὡς
θεραπευτικὸ ὁραµατισµό, τὴν
“πνευµατικὴ θεραπευτικὴ θαυµατο-
θεραπεία” κλπ, εἶναι καὶ ἡ κβαντικὴ
“θεραπεία” καὶ κβαντικὴ µεταφυ-
σικὴ πλάνη κλπ. Τὰ καλούµενα ἐλι-
ξήρια ἀνώτερης ἐνέργειας (Divine
Life Elements) ἢ καλούµενα στοι-
χεῖα θεϊκὰ, στοιχεῖα ζωῆς ἢ στοιχεῖα
θεϊκῆς ζωῆς, µὲ ὅ,τι κουβαλᾶ αὐτὴ
ἡ µεταφυσικὴ ἀθεϊστικὴ πλάνη,
εἶναι φορτισµένα διαδίδουν «µὲ
ψηλὲς δονήσεις, κωδικοὺς φωτός,
ἀγάπης κ.λπ. ». 

Ἐπίσης ὁ καλούµενος “διαλο-
γισµὸς στὴν ἰόχρου φλόγα”, γιὰ τὸν
ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι «ὁ διαλο-
γισµὸς στὴν ἰόχρου φλόγα εἶναι ἕνα
ταξίδι στὴν ἐνέργεια τῆς µετουσίω-
σης», τῶν «ὄντως ἀνταλλαγῆς», γιὰ
νὰ χρησιµοποιήσουµε δικό τους
σκόπιµο χαρακτηρισµό. Ἀκόµη µία
ὁδὸς ἀπωλείας τῆς µεταφυσικῆς
διαλογιστικῆς ἀθεΐας. Θὰ µπορού-
σαµε νὰ τὸν καλέσουµε «ἰόχρουν
πνευµατικὴ αὐτοκτονία».

Ἡ ἐναλλακτικὴ πλάνη Reiki, δὲν
ἀναφέρεται στὴν ἐναλλακτικὴ “θε-
ραπεία” τοῦ σώµατος µόνο, ἀλλὰ
καὶ τοῦ “νοῦ” καὶ τοῦ “πνεύµατος”
τοῦ ἀνθρώπου. Reiki θὰ πεῖ συµ-
παντικὴ καὶ ζωτικὴ ἐνέργεια. Χρει-
άζεται περισσότερη ἐπεξήγηση, γιὰ
νὰ ἀντιληφθεῖ κανείς, ὅτι ἡ ἐναλλα-
κτικὴ αὐτὴ “θεραπεία” ἅπτεται µε-
ταφυσικῶν ὁρίων; ∆ὲν εἶναι τυχαῖο
ἐξάλλου ποὺ τὸ Reiki καλεῖται God
power, δηλαδὴ θεϊκὴ δύναµη. Καὶ
ὅλη τούτη ἡ ἐναλλακτικὴ ὁλιστικὴ
“θεραπεία” Reiki, ἑδράζεται στὴ
«µετάδοση ζωτικῆς ἐνέργειας µὲ τὸ
ἄγγιγµα τῶν χεριῶν», ὅπως πλα-
νεµένα ἰσχυρίζονται. 

Νὰ ἐπισηµάνοµε ὅτι καταδικα-
στικὴ ἦταν ἡ στάση τῆς Θ΄ Συνδιά-
σκεψης Ἐντεταλµένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλε-
ων διὰ «θέµατα Αἱρέσεων καὶ Παν-
θρησκείας», ποὺ πραγµατοποιήθη-
κε στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ρῶσο,
στὴν Εὔβοια ἀπὸ 8-13 Ὀκτωβρίου
1997.

Ἡ Ὀρθόδοξη συνείδηση στὶς νε-
οεποχίτικες αὐτὲς πλάνες ἀντικαθί-
σταται µὲ τὴ “συµπαντικὴ συνείδη-
ση” τῶν νεοεποχίτικων πλανῶν. Ἡ
ἐλπίδα στόν Θεὸ δυστυχῶς δὲν
ἔχει θέση στὶς νεοεποχίτικες ἐναλ-
λακτικὲς αὐτὲς πλάνες, καθότι µὲ
“µεταφυσικὸ” τρόπο διαλαλοῦν τὴ
θεραπευτικὴ “βεβαιότητα”. Ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀναφέρει ὅτι
«ἡ κόλασις τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει
ἤδη ἐδῶ εἰς τὴν γῆν, ἐὰν ὁ ἄνθρω-
πος δὲν ζῆ ἐν τῷ Λόγῳ, ἐν τῷ
Χριστῷ». “Πολλῷ δὲ µᾶλλον” τώρα
ποὺ πρόκειται περὶ βιώσεως τέτοι-
ων πλανῶν.

Μόλις ἐκυκλοφορήθη
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΣΕΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
τοῦ ἔτους 2016

Ἐκυκλοφορήθη τό Ἡµερολό-
γιο τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδό-
ξου Ἑνώσεως» τοῦ ἔτους 2016
µέ θέµα: «Ἡ προστασία τῶν
Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπὸ τὶς πλά-
νες τῶν Αἱρέσεων». 

Θέλετε νὰ µάθετε πῶς µὲ θαυ-
µατουργικὸ τρόπο ἀντιµετώπιζαν
τοὺς αἱρετικούς, ὁ Ὅσιος Πατά-
πιος, ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης,
ὁ Ἁγ. Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης
κ.ἄ; Θὰ τὸ βρῆτε στὸ ἡµερολόγιο
τοῦ ἔτους 2016 τῆς «Π.Ο.Ε.».

Μᾶς ἐνηµερώνει τί σηµαίνει
αἱρετικός -ἂν ἔχουν µυστήρια οἱ
αἱρετικοί, -ἄν εἶναι Ἐκκλησία, -ἂν
ἐπιτρέπεται οἱ αἱρετικοὶ νὰ στέ-
κωνται παρόντες στήν θεία Λει-
τουργία. - Τί σηµαίνει Παγκόσµιο
Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν; - Πρέπει
νὰ συνεχισθοῦν οἱ διαθρησκεια-
κοὶ διάλογοι;

Ἡµερολόγιο ἔγχρωµο, καλαί-
σθητο καὶ ἀπαραίτητο σὲ κάθε
Ὀρθόδοξο Χριστιανό.

Τιμᾶται 1€

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

Ἀρχιµ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

««ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΙΙΣΣ»»
ΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΕΕΝΝΗΗ

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

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

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

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
κ. Χρυσόστομος ἐπιχειρεῖ νὰ συσ -
πειρώση ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ
τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς προ-
κειμένου νὰ ἀσκήση πιέσεις εἰς τὴν
Τουρκίαν. Πρόκειται δυστυχῶς διά
ματαιοπονίαν ἐφ᾽ ὅσον χρόνια τώ-
ρα ὅλοι γνωρίζουν καλῶς τὰ συμ-
βαίνοντα, ἀλλὰ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ
δώσουν λύσιν. Συμφώνως πρὸς τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου τῆς 12ης Νοεμβρίου 2015: 

«Στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο
στὶς Βρυξέλλες τὴν Τρίτη 10 Νοεµ-
βρίου 2015 διοργανώθηκε σεµινά-
ριο µὲ θέµα: «Κύπρος: Θρησκευ-
τικὴ Ἐλευθερία καὶ ἡ Πολιτιστική
της Κληρονοµιά». Τὸ διοργάνωσαν
ἡ Ἀντιπροσωπία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς
Θεσµούς, ἡ εὐρωβουλευτὴς κ.
Ἑλένη Θεοχάρους, ἡ ∆ιάσκεψη
τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν
(CEC), ἐνῶ τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα
τῆς Ἐπιτρόπου γιὰ τὴν Περιφερει-
ακὴ Πολιτικὴ κα. Corina Cretu.
Συµµετεῖχαν θρησκευτικοὶ ἡγέτες, ἢ
ἐκπρόσωποί τους ἀπὸ τὴν Κύπρο,
καθὼς καὶ εὐρωπαῖοι ἀξιωµα-
τοῦχοι. Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου
ἐκπροσώπησε ὁ Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ
Ἀµµοχώστου κ. Βασίλειος. Συµµε-
τεῖχαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀρµε-
νίων στὴν Κύπρο Nareg, ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Μαρωνιτῶν τῆς Κύπρου
Yusef ποὺ ἐκπροσώπησε καὶ τὸν
βικάριο τῶν Λατίνων τῆς Κύπρου κ.
G. Kraz. Ὁ Μουφτὴς τῆς Κύπρου
παρὰ τὴν θετικὴ ἀνταπόκρισή του
δὲν µπόρεσε νὰ συµµετάσχει. Τὴν
Ἀντιπροσωπία τῆς Κυπριακῆς ∆η-
µοκρατίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση ἐκπροσώπησε ὁ κ. Σπύρος
Ἀττὰς καὶ τὴν ∆ιάσκεψη Εὐρω-
παϊκῶν Ἐκκλησιῶν ἡ κα. Elizabeta
Kitanovic. Μίλησαν οἱ εὐρωβου-
λευτὲς Ἑλένη Θεοχάρους καὶ ὁ  D.
Stier ἀµφότεροι µέλη τοῦ Εὐρω-

παϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόµµατος.
Ἀπὸ τοὺς ὁµιλητὲς τονίστηκε ὅτι

ἡ Τουρκία µὲ τὴν συνεχιζόµενη γιὰ
σαράντα χρόνια στρατιωτικὴ κα-
τοχὴ τοῦ 37% τῆς Κύπρου συνεχί-
ζει νὰ καταπατεῖ τὰ ἀνθρώπινα δι-
καιώµατα τῶν νοµίµων κατοίκων
τοῦ νησιοῦ. Ἐνῶ οἱ τουρκοκύπριοι
ἀπολαµβάνουν ὅλων τῶν θρη-
σκευτικῶν τους δικαιωµάτων στὴν
ἐλεύθερη Κύπρο δὲν συµβαίνει τὸ
ἴδιο µὲ τοὺς Ἑλληνοκύπριους,
Ἀρµενίους, Μαρωνίτες καὶ Λατί-
νους στὸ κατεχόµενο τµῆµα τοῦ νη-
σιοῦ. ∆ὲν ὑπάρχει ἐλευθερία πρό-
σβασης σ’ ὅλα τὰ µνηµεῖα, ἡ δυνα-
τότητα συντήρησής τους ἀπὸ τοὺς
ἰδιοκτῆτες τους καὶ ἡ ἀπρόσκοπτη
τέλεση θρησκευτικῶν ἀκολουθιῶν
σ’ αὐτά. ∆ιαπιστώθηκε ὅτι τὰ δύο
τελευταῖα χρόνια σηµειώθηκε κά-
ποια χαλάρωση στὴν παροχὴ τέλε-
σης θρησκευτικῶν ἀκολουθιῶν µέ-
σω τοῦ ἐν ἐξελίξει διαλόγου τῶν
θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Κύπρου,
ποὺ διεξάγεται τὰ τελευταῖα ἕξι χρό-
νια ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Σουηδικῆς
Πρεσβείας στὴν Κύπρο. Σ’ αὐτὸν
ὀφείλεται ἐπίσης ὁ καθαρισµὸς µι-
κροῦ ἀριθµοῦ θρησκευτικῶν µνη-
µείων κατὰ τὸ 2014. 

Ὑπογραµµίστηκε ἀκόµη ὅτι ἡ
οἰκονοµικὴ στήριξη ποὺ παρέχει
ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἑξῆς ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση καὶ ἀνέρχεται στὰ 2 ἑκα-
τοµµύρια ἐτησίως, ἀποτελεῖ τὴν πιὸ
σηµαντικὴ οἰκονοµικὴ βοήθειαS
καὶ θὰ πρέπει νὰ συνεχιστεῖ καὶ νὰ
ἐνδυναµωθεῖ. Τέλος ζητήθηκε ἀπὸ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ
Εὐρωκοινοβούλιο, ὅπως καταστή-
σουν σαφὲς στὴν Τουρκικὴ κυβέρ-
νηση ὅτι ὁ σεβασµὸς τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωµάτων καὶ τῆς πολιτι-
στικῆς κληρονοµιᾶς στὸ κατεχόµε-
νο τµῆµα τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρα-
τίας εἶναι ὑποχρεωτικὸς γιὰ τὴν
ὁµαλὴ συνέχιση καὶ ὁλοκλήρωση
τῆς ἐνταξιακῆς της πορείαςS».

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου: «∆ὲν ὑπάρχει
θρησκευτικὴ ἐλευθερία εἰς τὰ κατεχόµενα»

Ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Σερβίας ὠργάνωσαν ὁλόκληρον
ἐκστρατείαν, καὶ ἐπέτυχον  νὰ ἐμπο-
δίσουν τὴν ἔνταξιν τοῦ Κοσσόβου
εἰς τὸν παγκόσμιον πολιτιστικὸν
ὀργανισμόν, διότι κατὰ αὐτὸν τὸν
τρόπον ἀπειλεῖται ἡ παρουσία τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν περιοχήν. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ trelokouneli.gr τῆς
4ης Νοεμβρίου 2015:

«Σὲ δήλωσή του, ὁ προκαθήµε-
νος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τόνισε ὅτι τὰ ἱερὰ τῆς
Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στὸ Κόσσοβο εἶναι σὲ µεγάλο κίν-
δυνο, ἐπειδὴ "οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ
ἀποκαλούµενου κράτους τοῦ Κοσ-

σόβου θέλουν µὲ τὴν ἔνταξη στὴν
UNESCO νὰ κυριεύσουν τὶς σερ-
βικὲς ἐκκλησίες καὶ µονές".

"Ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καλεῖ ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς καὶ
ὀρθοδόξους, ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους καλῆς θέλησης καὶ ὅσους
ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δικαιώµατα
καὶ τὴ δικαιοσύνη στὸν κόσµο, νὰ
ἀντιταχθοῦν στὴν ἔνταξη τοῦ λεγό-
µενου κράτους τοῦ Κοσσόβου
στὴν UNESCO, ἡ ὁποία θὰ ἰσοδυ-
ναµοῦσε µὲ ἀνθρωπιστικὴ κατα-
στροφή, καταστροφὴ τῶν ἱερῶν
τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας καὶ συνεπῶς τῆς παγκόσµιας
κληρονοµιᾶς" δήλωσε ὁ Πατριάρ-
χης Σερβίας, ΕἰρηναῖοςS».

Ὁ Πατριάρχης Σερβίας καὶ τὸ Κόσσοβον
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Ἡ «ἀξία τοῦ ∆ιαλόγου» 
καί ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος,
κατὰ τὴ συνάντησή του µὲ τὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη, «ἐξέφρασε
τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὴν ἔξαρση τῆς
θρησκευτικῆς βίας, ἀλλὰ ἐκθείασε
τὶς πρωτοβουλίες τοῦ κ.κ. Βαρθολο-
µαίου, τονίζοντας τὶς "ἀκάµατες
προσπάθειές του στὴν ἀνάδειξη τοῦ
διαθρησκευτικοῦ διαλόγου" σὲ µιὰ
ἐποχή, πού, ὅπως εἶπε, ἀντὶ νὰ ἀνα-
δειχθεῖ ἡ ἀξία τοῦ διαλόγου, ἀναδει-
κνύεται δυστυχῶς, µὲ πρόσχηµα τὴ
θρησκεία, ἡ βία καὶ οἱ συγκρούσεις.

Ὁ διάλογος εἶναι ἀναγκαῖος γιὰ
τὴν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῶν δια-
φορῶν, τόνισε ὁ κ. Τσίπρας καὶ γιὰ
τὸν λόγο αὐτό, ὅπως εἶπε, πρωτα-
γωνιστικὸ ρόλο µποροῦν νὰ δια-
δραµατίσουν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν
θρησκειῶν»1.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Οἰκουµενικὸς
Πατριάρχης «ἀνακοίνωσε ὅτι στὸ
πρῶτο ἑξάµηνο τοῦ ἑποµένου ἔτους
θὰ πραγµατοποιηθεῖ στὶς Βρυξέλ-
λες µιὰ συνάντηση µὲ ἐκπροσώ-
πους τῶν µονοθεϊστικῶν θρη-
σκειῶν προκειµένου νὰ συζητηθεῖ ἡ
κατάσταση στὴν περιοχή.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀξιωµατοῦχοι πρό-
τειναν νὰ διευρυνθεῖ ἡ συνάντηση
µὲ ἐκπροσώπους καὶ ἄλλων θρη-
σκειῶν καὶ ὁ κ. Βαρθολοµαῖος ση-
µείωσε ὅτι αὐτὴ ἡ συνάντηση θὰ γί-
νει παράλληλα µὲ τὴν πρώτη»2.

Ὡς σκεπτόµενοι Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί, καταλαβαίνουµε ἀπολύτως
τὶς ἐννοιολογικὲς διαστάσεις ποὺ δί-
νει στὴ λέξη «διάλογος» ὁ Πρωθυ-
πουργός. Εἶναι πολιτικὸ πρόσωπο
καὶ ἔχει ἐπανειληµµένως δηλώσει
(καὶ τὸ ἀποδεικνύει, συνεπέστατα,
µὲ τὶς πράξεις του) ὅτι εἶναι ἄθεος
καὶ ἴσως ἐλπίζει σὲ κάποια ἐκτόνω-
ση τῶν ἀνεξέλεγκτων τροµοκρα-
τικῶν γεγονότων µέσῳ ἑνὸς διαλό-
γου, µὲ πολιτικὴ χροιά, µεταξὺ τῶν
θρησκειῶν.

Ἐκεῖνο ὅµως, ποὺ δὲν µποροῦµε
νὰ καταλάβουµε, εἶναι τί ἀκριβῶς
ἐννοεῖ ὁ Πατριάρχης. Μήπως ὅτι µὲ
τοὺς διάλογους θὰ σταµατήσουν νὰ
πιστεύουν οἱ µουσουλµάνοι στὸ κο-
ράνιο; Θὰ τοὺς πείσει µήπως, ὅτι ἡ
διδασκαλία τοῦ «ἱεροῦ» βιβλίου τῶν
µουσουλµάνων, εἶναι λανθασµένη;
Μήπως, ἐπειδὴ θεωρεῖται Καθη-
γητὴς τῶν διαλόγων, µιᾶς καὶ ἐπο-
νοµάζεται καὶ «Πατριάρχης ὁ ∆ιάλο-
γος», πιστεύει ὅτι θὰ βάλει, µὲ τὴν
δεινὴ ρητορικότητά του, ἕνα τέλος
στὴν παραγωγὴ «ἁγίων» τοῦ
Ἰσλάµ; ∆ὲν εἶναι ἀπίθανο, ἐὰν λάβει
κανεὶς ὑπ' ὄψιν, ὅτι αὐτὸ τὸ πέτυχε,
ἐν µέρει µὲ τοὺς Χριστιανούς, διδά-
σκοντάς τους καὶ προωθώντας
«ἕτερο» Εὐαγγέλιο, νέα Ἐκκλησιο-
λογία καὶ κάποιοι τὰ ἱκετεύουν!   

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅµως, τὰ
λόγια του δὲν ἀκολουθοῦνται ἀπὸ
τὶς ἀνάλογες πράξεις. Ὅταν γιὰ πα-
ράδειγµα, προσφέρει στοὺς ὑπεύ-
θυνους πολυεθνικῆς ἑταιρείας ἀνα-
ψυκτικῶν τὸ «ἅγιο κοράνιο»3, ὅπως
τὸ χαρακτήρισε, πῶς νὰ πείσει γιὰ
τὸ ἀντίθετο; Τελικὰ τὸ κοράνιο εἶναι
ἅγιο ἢ ὄχι; Μά, δὲν εἶναι τὸ κοράνιο
ποὺ ἐπιβάλλει τὴ σφαγὴ ἡµῶν τῶν
«ἄπιστων»; ∆ὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ δια-
σαλπίζει: «Ὁ πιστὸς στὸν Ἀλλὰχ
εἶναι ὄργανό του. Πιστοί, ὅταν περι-
κυκλώνετε τὶς στρατιὲς τῶν ἄπιστων
µὴ τοὺς γυρίζετε τὶς πλάτες φεύγον-
τας. Ἂν αὐτὴ τὴ µέρα κάποιος γυρί-
σει τὴν πλάτη του σὲ αὐτούς, ἐκτός
ἂν τὸ κάνει γιὰ λόγους τακτικῆς, ἢ
γιὰ νὰ ἑνωθεῖ µὲ µία ἄλλη ὁµάδα, θὰ
προκαλέσει τὴν ὀργὴ τοῦ Ἀλλὰχ καὶ
ἡ Κόλαση θὰ γίνει κατοικία του: µιὰ
κακὴ µοῖρα.

∆ὲν εἴσαστε ἐσεῖς ἀλλά ὁ Ἀλλὰχ
ποὺ τοὺς ἔσφαξε. ∆ὲν εἴσαστε ἐσεῖς
ποὺ τοὺς χτυπήσατε: ὁ Ἀλλὰχ τοὺς
χτύπησε, γιὰ νὰ µπορέσει Αὐτὸς νὰ
ἀνταµείψει πλουσιοπάροχα τούς πι-
στούς. Αὐτὸς τά ἀκούει ὅλα καὶ τὰ
βλέπει ὅλα. Σίγουρα Αὐτὸς θὰ συν-
τρίψει τά σχέδια τῶν ἄπιστων. (Κο-
ράνιο, Τὰ λάφυρα)»4;

Μεγάλη σύγχυση καὶ λύση δὲν
διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα. Ἔχουµε
χορτάσει καὶ ἀπὸ διαλόγους. Χρόνια
τώρα συνδιαλέγονται οἱ Πατριαρχι-
κοὶ (καὶ ἄλλοι συναφεῖς) κύκλοι, καὶ
ποιὸ τὸ ἀποτέλεσµα; Ἀντὶ νὰ µει-
ωθεῖ ἡ ἔνταση τῆς κορανικῆς (ἀλλὰ
καὶ τῆς νεοεποχίτικης) τροµοκρα-
τίας, αὐξάνεται ἐπιδεικτικά! Κάτι
ἄλλο συµβαίνει! Μία εἶναι ἡ λύση:

«Πορευθέντες µαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος, διδάσκοντες αὐτοὺς τη-
ρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην
ὑµῖν»5. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ καὶ ἡ
ἀποστολὴ πάντων ἡµῶν τῶν
"Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἰδιαιτέ-
ρως δὲ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρ-
χη. Ὁ Πατριάρχης θὰ ἔπρεπε νὰ
µοιράζει Εὐαγγέλια στοὺς µουσουλ-
µάνους καὶ ὄχι τὰ κακογγέλια κορά-
νια. Τότε θὰ εἴµαστε σὲ θέση νὰ
κραυγάσουµε, ὅλοι µαζί, ἕνα µεγάλο
ΝΑΙ στοὺς διαλόγους, διότι µόνο
ἔτσι θὰ γίνει γνωστὴ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ
Ἀγάπη, καὶ µόνο ἔτσι θὰ ἔρθει ἡ
Εἰρήνη καὶ ἡ Καταλλαγή!

Φιλήµων Κ., Λάρισα
Σηµειώσεις: 

1. http://katanixis.blogspot.gr/2015/
11/blog-post (0.html). 2. http://katani-
xis.blogspot.gr/2015/11/blog-post
(0.html). 3. «Ὁ Πατριάρχης προσφέ-
ρει γιὰ δῶρο στοὺς ὑπευθύνους τῆς
Coca Cola ἕνα ΚΟΡΑΝΙΟ!». 4. Κο-
ράνι: «“Δεν εἴσαστε ἐσεῖς ἀλλὰ ὁ
Ἀλλὰχ ποὺ τοὺς ἔσφαξε”», ἀπὸ τὰ
Κείμενα τῆς Διδακτικῆς Ἑνότητας
30 τοῦ σχολικοῦ βιβλίου Θρησκευ-
τικῶν ποὺ διδάσκεται στὴ Β´ Λυ-

κείου. http://thriskeftika.blogspot.gr
/2015/11/blog-post 0.html. 5. Ματθ.
28, 19-20.

Κύριε Ὑπουργέ, 
ὁ Σωκράτης προτίµησε 

τὸ κώνειον
Ἀξιότιµε Κύριε Ὑπουργὲ Παιδείας,

Ἀναλάβατε τὴν τιµὴ καὶ τὴν εὐθύνη
τοῦ σηµαντικοῦ αὐτοῦ ὑπουργείου
τῆς πατρίδας µας.

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς τὸ ἄρθρο 16
τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος. 

Ὁρκισθήκατε νὰ σέβεσθε καὶ νὰ
τηρεῖτε τὸ Σύνταγµα τῆς Χώρας µας. 

Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς προσωπικές
σας πολιτικές, κοινωνιολογικὲς καὶ µε-
ταφυσικὲς πεποιθήσεις, οἱ ἀποφά-
σεις σας, νόµοι, ὁδηγίες κλπ. ποὺ
ἀφοροῦν τὴν Παιδεία καὶ Ἐκπαίδευ-
ση πρέπει νὰ εἶναι σύµφωνοι πρὸς
τὸ γράµµα καὶ τὸ πνεῦµα τοῦ ἄρθρου
16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος. ∆ια-
φορετικὰ θὰ εἶναι ἀντισυνταγµατικὲς
καὶ ἐσεῖς δὲν θὰ εἶσθε ἔντιµος ἄνθρω-
πος, νοµοταγὴς δηµόσιος λειτουρ-
γός. 

Ὁ Σωκράτης προτίµησε νὰ πεθά-
νει πίνοντας τὸ κώνειο παρὰ νὰ πα-
ραβεῖ τοὺς νόµους τῆς πατρίδας του,
παρὰ τὴν ἄδικη καταδίκη του. 

Στὴν πατρίδα µας τὸ φαινόµενο
τῆς παραβιάσεως τῶν νόµων ἀποτε-
λεῖ θλιβερὴ πραγµατικότητα καὶ πολὺ
συχνὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ψηφί-
ζουν. 

Εἶναι ἐπιβεβληµένο νὰ ἀναβαθµι-
στοῦµε πνευµατικὰ καὶ νὰ γίνουµε
νοµοταγεῖς πολίτες. Πρωτίστως τὰ
δηµόσια πρόσωπα νὰ γίνουν ὑπό-
δειγµα στὸν λαό. Καὶ ἐµεῖς οἱ ὥριµοι
στὴν ἡλικία ὑπόδειγµα νοµιµοφροσύ-
νης, ὑπευθυνότητας, ἤ θους γιὰ τὰ
παιδιά, τοὺς ἐφήβους καὶ τοὺς νέους
µας. 

Μὲ τιµὴ
Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονοµολόγος

Καθολικὸς
καὶ Οἰκουµενικός

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ὁ Χριστιανισµὸς δὲν εἶναι µιὰ το-

πικὴ ἢ ἐθνικὴ θρησκεία ποὺ περιορί-
ζεται σὲ µιὰ φυλή, ἐθνότητα, γλώσσα
κ.λπ., ἀλλὰ ἔχει Καθολικὸ καὶ Οἰκου-
µενικὸ χαρακτήρα καὶ προορισµό. Μὲ
τὴ λέξη Καθολικὸς ἐννοοῦµε ὅτι εἶναι
θέµα γιὰ ὅλους γενικῶς, εἶναι γενικοῦ
ἐνδιαφέροντος καὶ ἀφορᾶ ὅλους. ∆ὲν
προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξη καθόλου µὲ
τὴν ἔννοια τοῦ µηδαµινοῦ καὶ τοῦ τί-
ποτα. Μᾶλλον ἔχει σχέση µὲ τὴ λέξη
καθόλα καὶ καθ  ̓ὁλοκληρίαν. Εἶναι λέ-
ξη συνώνυµος τῆς λέξεως Οἰκουµενι-
κός, ποὺ ἔχει σχέση µὲ τὴν οἰκουµέ-
νη, γιὰ ὅλον τὸν κόσµον, παγκό-
σµιος, πανανθρώπινος καὶ διεθνής.

Στὸ Πιστεύω ὁµολογοῦµε: «Εἰς
µίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν». Ὁ πάπας τῆς Ρώ-
µης ἀρέσκεται νὰ φέρει τὸν τίτλο τοῦ
καθολικοῦ ὀνειρευόµενος νὰ γίνει
κοσµοκράτορας καὶ πλανητάρχης
ὅλης τῆς γῆς. Ὁ δὲ Πατριάρχης τῆς
Νέας Ρώµης, Κωνσταντινούπολης
φέρει τὸν τίτλον τοῦ Οἰκουµενικοῦ,
δηλώνοντας ὅτι ὁ Χριστιανισµὸς εἶναι
ὑπόθεση γιὰ τὴν σωτηρία ὅλου τοῦ
κόσµου χωρὶς νὰ ἔχει ἡγετικὲς κο-
σµικὲς ἐξουσίες.

Ράπτης Παναγιώτης
Φιλιππιάδα

Ὁ Χριστὸς εἶναι χαρὰ
Κύριε ∆ιευθυντά,
Ὅταν τονίζουµε ἐπανειληµµένως

ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία µας εἶναι ἡ µόνη
Ἀλήθεια καὶ διαφέρει ἀπὸ τὶς αἱρετικὲς
παρασυναγωγὲς τοῦ παπισµοῦ καὶ
τοῦ προτεσταντισµοῦ, πολλοί µᾶς
παρεξηγοῦν.

Ὅµως ἀγνοοῦν ὅτι ὁ λόγος ποὺ τὸ
κάνουµε αὐτὸ εἶναι ἡ ἀγάπη µας
πρὸς ἐκεῖνες τὶς ψυχές, οἱ ὁποῖες γεν-
νήθηκαν ἢ ἐντάχθηκαν ἀργότερα σὲ
κάποια αἵρεση. 

Καὶ ἐξηγούµαστε, αὐτὲς οἱ ψυχές,
ἀκόµα καὶ ἐὰν ἀργοῦν νὰ τὸ καταλά-
βουν, εἶναι πονεµένες, δυστυχισµέ-
νες, κενὲς καὶ αὐτὸ, διότι στεροῦνται
τῆς Παναγίου Χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, ἡ ὁποία, εἴτε τὸ θέλουµε,
εἴτε ὄχι, ὑπάρχει µόνο στὴν Ὀρθοδο-
ξία.

Αὐτὲς λοιπὸν οἱ ψυχοῦλες διψοῦν
γιὰ ἀγάπη, γιὰ Χάρη, µὲ λίγα λόγια
γιὰ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ. Ὅταν λοιπὸν
στοὺς διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρη-
σκειακοὺς διαλόγους, οἱ Ὀρθόδοξοι
ἐκπρόσωποι, ὄχι µόνο δὲν τοὺς ὁµο-
λογοῦν τὴν Ἀλήθεια, ἀλλὰ ἀντιθέτως
τοὺς ἀναπαύουν, λέγοντάς τους ὅτι
δὲν χρειάζεται νὰ ἔρθουν στὴν γεµά-
τη ἔλεος Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ εἶναι καλὰ
ἐκεῖ ποὺ εἶναι, διότι ἔχουν ἕνα µέρος
τῆς Ἀλήθειας, κάνουν κάτι τροµερό!
Φεῦ!

Ἀπὸ πνευµατικῆς ἀπόψεως κατα-
νοοῦµε ὅτι διαπράττεται ἔγκληµα.
Ἐδῶ ἔρχονται ταπεινὰ στὸ νοῦ µας
τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ στοὺς Φαρισαί-
ους, ὁ ὁποῖος τοὺς εἶπε ὅτι δὲν στε-
ροῦν τὴν σωτηρία µόνο ἀπὸ τὸν ἑαυ-
τό τους, ἀλλὰ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ καὶ
τοὺς ἄλλους νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν.

Ἡ Ὀρθοδοξία µας, ὅπως ἔλεγε καὶ
ὁ ὑπερευλογηµένος, θαυµατουργὸς
Ἅγιος Πορφύριος εἶναι χαρά, ἀγάπη,
ἔλεος, στοργή. Ἡ πίστη µας εἶναι σάν
µανούλα, ποὺ ἀγαπάει ὅλα τὰ παιδιά
της, ἀκόµη καὶ αὐτὰ ποὺ τὴν πρόδω-
σαν καὶ ἔφυγαν ἀπὸ κοντά της καὶ τὰ
ὁποῖα τὰ περιµένει µὲ λαχτάρα νὰ ξα-
ναγυρίσουν!

Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐµεῖς ὡς Ὀρθόδο-
ξοι ἔχουµε ταπεινὰ χρέος νὰ ὁµολο-
γοῦµε ἀνόθευτο τὸ σωτήριο δόγµα
µας, στοὺς ἑτεροδόξους καὶ στοὺς
ἑτεροθρήσκους, πιστεύοντας πὼς ἡ
Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ τοὺς φωτίσει καὶ
θὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν γλυκιά µας
Ὀρθοδοξία. Ἀµήν!

Φοιτητὲς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

τέκνα τοῦ Ἁγ. ∆ηµητρίου

Παλαιοηµερολογῖται
διαφόρων παρατάξεων

Κύριε ∆ιευθυντά,
Εἶναι ἀλήθεια, ἐδῶ στὸ Μενίδι τί

ζῶ· γιατί - λόγῳ Ποντίων - εἶναι
πολὺ διαδεδοµένος ὁ παλαιοηµε-
ρολογιτισµός. Κατηγοροῦνται ὄχι
µόνο σὰν παρατάξεις, ποὺ κάθε
µία ἔχει καὶ τὸν δικό της ἐπίσκοπο
ἀλλὰ ἀκόµη καὶ µεταξὺ ἐνοριῶν.
Καὶ αὐτὸ ἔχει µεταδοθεῖ καὶ στοὺς
πιστούς. Ὁ ἱερέας µιᾶς ἐνορίας
κρατάει λίστα πιστῶν καὶ παρου-
σιολόγιο. Εἶχα πάει στὸ µνηµόσυ-
νο τῆς µητέρας ἑνὸς φίλου µουσι-
κολόγου καὶ δὲν µᾶς ἄφησαν νὰ
ψάλουµε. Ἀλλὰ ὅταν ἔχουν ἀνάγ-
κη προσλαµβάνουν νεοηµερολο-
γίτες γιὰ ψάλτες! Κι ὄχι µόνο αὐτά.
Ὁ π. Ἱερώνυµος σὲ ἐρώτησή µου
ἦταν κάθετος ὅτι τὰ µυστήριά τους
εἶναι ἄκυρα. Ἐδῶ στὸ Μενίδι µὲ
πρωτοβουλία τῆς Μονῆς Παρα-
κλήτου ἔχει ἀνεγερθεῖ Ἱερὸς Ναὸς
ἀφιερωµένος στὴν Παναγία Σου-
µελᾶ καὶ λειτουργεῖ µὲ τὸ ρωσικὸ
τυπικὸ καὶ παλαιὸ ἡµερολόγιο,
ἀλλὰ εἶναι ἐνταγµένοι στὴν Μητρό-
πολη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρου-
πόλεως.

ΥΓ. Ὁ Βόλος ἔχει ἑπτὰ (7) Μη-
τροπολίτες διαφορετικῶν παρα-
τάξεων.

Κι ἂν τὸ ψάξετε θὰ βρεῖτε κι
ἄλλα... κι ἄλλα...

Μέ τιµή
Βασίλειος Ἀγγελῆς

Χριστοφόρος Μωραΐτης
Ἀξιότιµε Κύριε ∆ιευθυντά, 

Ἄς µοῦ ἐπιτραπῆ ἀπὸ τῆς θέσεως
αὐτῆς νὰ µνηµονεύσω τὴν ἀπώλεια
τοῦ Χριστοφόρου Μωραΐτου (Κέρκυ-
ρα 1934- Ἀθήνα 2015), εὐσεβοῦς
χριστιανοῦ καὶ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐκδό-
του τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ περιοδικοῦ
ΕΝΟΡΙΑ. Ὁ µεταστάς διεδέχθη τὸν
χαλκέντερο θεολόγο Ἀνδρέα Ι. Κερα-
µίδα, καθηγητὴ στὸ Βαρβάκειο Γυ-
µνάσιο Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος µὲ τὸ πε-
ριοδικὸν ἀποσκοποῦσε «νὰ διαφωτί-
ση καὶ νὰ καθοδηγήση τὸν ἐφηµέριον
ἱερέα εἰς τὸ πολυσχιδὲς καὶ δύσκολον
ἔργον του». Τὸ περιοδικὸ ἐξεδίδετο
συνεχῶς ἀπὸ τοῦ 1946 καὶ κατώρ-
θωσε νὰ καταστῆ ἕνα «ὑπόδειγµα
ἐλευθέρας, ἐκκλησιαστικῆς δηµοσιο-
γραφίας»[σύµφωνα µὲ τὸν Νικόλαο
Θ. Μπουγάτσο (1911-2006), ἐν Θρη-
σκευτικῇ καὶ Ἠθικῇ Ἐγκυκλοπαιδείᾳ,
τόµ. 5ος, σσ.697-698]. Ὁ ἀοίδιµος
Μωραΐτης συνέχισε τὴν παράδοσι
κάτω ἀπὸ δύσκολες καὶ ἀντίξοες
συνθῆκες καὶ τὸ περιοδικὸ ἄντεξε καὶ
στὴν παροῦσα οἰκονοµικὴ κρίση, κα-
θιστάµενο τὸ σηµαντικώτερο βοήθη-
µα στὸν ἱερέα καὶ πάντα χριστιανό.
Ἀρωγὸς στὴν προσπάθεια αὐτὴ
ὑπῆρξε ὁ υἱὸς του Χαράλαµπος, ὁ
ὁποῖος ἐπωµίζεται τώρα τὸ βαρὺ
φορτίο νὰ συνεχίση τὸ ἐκδοτικὸν
ἔργον τοῦ πατρός του. Νοµίζω ὅτι ἡ
Ἐκκλησία καὶ ὁ κλῆρος θὰ πρέπει νὰ
συνδράµουν στὴν προσπάθεια αὐτή. 

Ὁ Μωραΐτης ἀναπαύεται ἀπὸ τῆς
13ης Νοεµβρίου 2015 στὴν γῆ τῆς
Ἀργολίδος, πλησίον τοῦ Ἄργους,
στὸν οἰκογενειακὸ τάφο τῶν Κεραµί-
δα. Αἰωνία του ἡ µνήµη! 

Εὐχαριστῶ θερµῶς γιὰ τὴν φιλοξε-
νία! 

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου 
Ἀµαρούσιον

Θερµά συγχαρητήρια
Κύριε ∆ιευθυντά,

Χαῖρε ἐν Κυρίῳ. Θερµὰ συγχα-
ρητήρια γιὰ τὴν ἀγωνιστικὴ γραµµὴ
τῆς ἐφηµερίδος «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ». Θέλω νὰ προµηθευτῶ
ἡµερολόγια τῆς ΠΟΕ γιὰ τὸ 2016
(γιὰ τὶς αἱρέσεις). Θὰ τὰ πληρώσω
µὲ ἀντικαταβολή. Θὰ τὰ διαθέσω
στὸ σχολεῖο ὅπου ὑπηρετῶ, δω-
ρεὰν σὲ συναδέλφους καλοπροαι-
ρέτους, στὰ πλαίσια ἱεραποστολῆς.

Εὐχαριστῶ θερµὰ
Μὲ τιµὴ καὶ ἀγάπη Χριστοῦ

Νίκος Ε. Σακαλάκης
Βόλος

Εὐχαριστίαι
Ἀγαπητή µου ∆ιεύθυνση τῆς ἐφη-

µερίδος τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου
Ὁ Χριστὸς µαζί Σας.
Σᾶς ἀποστέλλω 15 εὐρώ, γιὰ νὰ

µοῦ στείλετε ὅποτε εὐκαιρήσετε ἡµε-
ρολόγια γιὰ τὸ ἔτος 2016 µικρά.

Σᾶς εὐχαριστὼ θερµὰ καὶ οὐδέπο-
τε σᾶς ξεχνῶ στὶς προσευχές µου, ὁ
Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ σᾶς
χαρίζη πάντα σωµατικὴ καὶ πνευµα-
τικὴ ὑγεία, νὰ σᾶς εὐλογῆ γιὰ τὸν
ἀγώνα ποὺ κάνετε γιὰ τὴν Σωτηρία
τῶν ψυχῶν µας καὶ γενικότερα γιὰ
τὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα µας, ποὺ βάλ-
λετε καὶ πολεµεῖτε ἔσωθεν καὶ ἔξω-
θεν.

Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ πάλι.
Μὲ σεβασµό

καὶ ἀγάπης Χριστοῦ
Ἱερεὺς Κ. Μήτσιος

«ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ∆Ι’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ»
συµµετοχῆς ὅλων τῶν Ἀρχιερέων
σέ ὁποιαδήποτε Ἱεροσυνοδική Συν -
άντησι, ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ.

Ποῖοι θά συµµετέχουν
εἰς τήν Μεγάλην Σύνοδον 

Ἐπανερχόµεθα λοιπόν στό ζήτηµα
τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῶν
Ἱεραρχῶν στήν Μεγάλη Σύνοδο.
Προφανῶς, αὐτή πρέπει νά συγ-
κροτῆται ἀπό τόν σύνολον τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἁπάσης
τῆς Οἰκουµένης. Ἀπό αὐτήν δέν εἶναι
ἐπιτρεπτόν νά ἀπουσιάση κανείς,
ἐπειδή παρεµποδίσθη ἀπό οἱονδή-
ποτε ἰσχυρό πολιτικό ἤ Ἐκκλησιαστι-
κό παράγοντα. Ὅλοι ἔχουν τό δι-
καίωµα αὐτοδικαίως καί αὐτεπαγγέλ-
τως, χωρίς πρόσκλησι νά προσέλ-
θουν. 

Ἡ ἐπιλογή ὀλίγων Ἀρχιερέων
ἀπό τούς Προκαθηµένους, εἶναι
ἀντικανονική, καί ἡ Σύνοδος δέν θά
δύναται νά λειτουργήση Ἁγιοπνευ-
µατικά. Ἐπιπλέον, θά εἶναι πρα-
κτικῶς ἀνίσχυρη καί ἄβουλη, ἀφοῦ
οἱ συµµετέχοντες θά εἶναι τῆς ἀπο-
κλειστικῆς ἐπιλογῆς τῶν Προκα-
θηµένων καί γενικῶς θά ἔχουν τίς
ἴδιες ἀπόψεις καί θέσεις µέ ἐκεί-
νους πού τούς ἐπέλεξαν.
Ἀντιπροσώπευσις δέν ὑπῆρξεν 
εἰς τήν Ἀποστολικήν Σύνοδον

Καί νά, οἱ ἐνίσχυσις τῆς θέσεως
τῆς τῶν ὅλων παρουσίας στήν Με-
γάλη Σύνοδο ἔρχεται ἀπό αὐτή τήν
Ἀποστολική Σύνοδο.

∆έν θά µποροῦσαν οἱ Ἀπόστολοι
νά συγκροτήσουν τήν Σύνοδό τους,
µέ τήν παρουσία µόνον κάποιων
ἀντιπροσώπων, ἴσως µόνον τοῦ Πέ-
τρου καί τοῦ Παύλου, ἤ τοῦ Ἰακώβου
τοῦ Ἀδελφοθέου καί οἱ ὑπόλοιποι δέ-
κα Ἀπόστολοι νά παραµείνουν στίς
περιοχές ὅπου εὐηγγελίζοντο τόν λό-
γον τοῦ Κυρίου; 

Εἰς ἐποχές δύσκολες, ὅταν οἱ µε-
τακινήσεις ἦσαν ἐπικίνδυνες καί  κο-
πιώδεις, τότε ἅπαντες οἱ Ἀπόστο-
λοι συνήχθησαν ἐπί τό αὐτό, ὅπως
συνέβη καί κατά τήν Ἁγία Πεντηκο-
στή εἰς τό Ὑπερῶον.

Προφανῶς, κατ’ αὐτόν καί µόνον
τόν τρόπο λειτουργεῖ ἡ Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία ἀνά τούς
αἰῶνες.

Ποτέ ἀντιπροσώπευσις 
εἰς τάς Οἰκουµενικάς Συνόδους

Ἀλλά καί κατά τήν σύγκλησι τῶν
Ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων δέν
ὑπῆρξε ἀντιπροσώπευσις, ἀλλά µε-
τεῖχαν ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ δυ-
νάµενοι βεβαίως νά προσέλθουν
στούς τόπους τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως.

∆έν θά ἦτο πιό εὔκολο καί ξεκού-
ραστο νά ἀποσταλοῦν ἀπό τίς µεγά-
λες περιοχές ἕνας-δύο ἀντιπρόσω-
ποι καί αὐτοί νά ἀποφασίζουν καί γιά
τούς ἄλλους; Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, νά
συνάζωνται ἐλάχιστοι Ἀρχιερεῖς καί
ὄχι τό σύνολον ἐξ αὐτῶν. ∆έν θά χρει-
αζόταν νά συναχθοῦν 318 Ἅγιοι Πα-
τέρες στήν Α  ́Οἰκουµενική, οὔτε πολύ
περισσότερο 630 στήν ∆  ́Οἰκουµενι-
κή Σύνοδο.

Ὄχι!  ∆έν συνετελέσθη κάτι τέ-
τοιο, ἀλλά, ἅπαντες οἱ Ἐπίσκοποι
µετεῖχον ἐπί ἴσοις ὅροις σέ ὅλες τίς
Οἰκουµενικές Συνόδους.

Μόνον ἡ ∆υτική Ἐκκλησία, κα-
θιέρωσε νά χρησιµοποιῆ ἀντιπρο-
σώπους στίς Οἰκουµενικές Συνό-
δους. Ἀπαρχή τοῦ πράγµατος ἔγινε
ὅταν κατά τήν Α΄ Οἰκουµενική Σύνο-
δο ὁ τότε Πάπας Ρώµης Ἅγ. Σίλβε-
στρος, ἐπειδή ἦτο ἀσθενής (µετά
ἀπό λίγους µῆνες ἐκοιµήθη), ἀπέ-
στειλε ὡς ἀντιπροσώπους δύο δια-
κόνους (τόν Βίτο καί τόν Βικέντιο).
Στή Σύνοδο αὐτή ἀπό τήν  ∆ύσι,
συµµετεῖχε µόνον ἕνας Ἐπίσκοπος
ἀπό τήν Ἰταλία, ἕνας ἀπό τήν Γα-
λατία καί ἕνας ἀπό τό Ἰλλυρικό. Ἡ
παρουσία τῶν τριῶν αὐτῶν Ἀρχιε-
ρέων καταδεικνύει περίτρανα, ὅτι
αὐτοί οἱ Ἀρχιερεῖς εἶχαν συνείδησι
ὅτι δέν ἐπετρέπετο νά ἀντιπροσω-
πευθοῦν παρ’ οὐδενός. 

Ἔκτοτε ὅµως, ἡ δι’ ἀντιπροσώ-
πων παρουσία τῆς ∆υτικῆς, ἑνιαίας
ἀκόµη Ἐκκλησίας, στίς Ἱερές Συνό-
δους συνέβαλε τά µέγιστα στήν
προώθησι καί στήν ἐπιβολή τῶν
ὑπερκυριαρχικῶν ἀπαιτήσεων
τοῦ Πάπα ἐπί τῶν Ἐπισκόπων του,
εἰς τό κατά τήν ἑσπερία τµῆµα τῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς Αὐτοκρατορίας.

Οἱ ἀριθµοί τῶν Ἐπισκόπων 
τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων
Καταγράφουµε τήν ἀπόδειξι, ὅτι

δέν συνεκροτοῦντο ποτέ Σύνοδοι δι’
ἀντιπροσώπων, σηµειώνοντας τόν
τεράστιο ἀριθµό συµµετεχόντων
Ἐπισκόπων, παρά τίς δυκολίες τῆς
τότε ἐποχῆς. ∆έν παρίσταντο µόνον
οἱ µή δυνάµενοι νά προσέλθουν, οἱ
ἀσθενεῖς, οἱ ἐµπερίστατοι, οἱ κω-
λυόµενοι ἀπό διάφορα ἐµπόδια καί
ἐπικίνδυνες καταστάσεις. Παραθέ-
τουµε τόν πίνακα τοῦ ἀριθµοῦ
Ἀρχιερέων τῶν ἑπτά Οἰκουµενικῶν
Συνόδων:

1η Οἰκουµενική Σύνοδος: 325
µ.Χ., Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Συνεκλή-
θη ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο.
Ἔλαβαν µέρος 318 Ἐπίσκοποι.

2α Οἰκουµενική Σύνοδος: 381
µ.Χ., Κωνσταντινούπολις. Συνεκλή-
θη ἀπό τόν Μέγα Θεοδόσιο. Ἔλα-
βαν µέρος 150 Ὀρθόδοξοι ἐπί-
σκοποι καί 36 Μακεδονιανοί. 

3η Οἰκουµενική Συνόδος: 431
µ.Χ., Ἔφεσος. Συνεκλήθη ἀπό τόν
Θεοδόσιο τόν Β΄. Ἐδογµάτισε κατά
τοῦ Νεστοριανισµοῦ, στό Ναό τῆς
βασιλικῆς τῆς Παναγίας µέ 200
Ἐπισκόπους. 

4η Οἰκουµενική Σύνοδος: 451
µ.Χ., Χαλκηδόνα τῆς Μ. Ἀσίας,
ἐδογµάτισε περί τῶν δύο φύσεων
καί θελήσεων τοῦ Κυρίου, µέ πα-
ρόντες 630 Ἐπισκόπους. 

5η Οἰκουµενική Σύνοδος: 5

Μαΐου ὡς 21 Ἰουνίου τοῦ 553 µ.Χ..
Ἔλαβον µέρος 165 Ὀρθόδοξοι
Ἐπίσκοποι.

6η Οἰκουµενική Σύνοδος: 680
µ.Χ., Κωνσταντινούπολη. Συνεκλή-
θη ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Κων-
σταντῖνο Πωγωνᾶτο. Παραβρέθη-
καν ἀπό 150–289 Ἐπίσκοποι. 

Πενθέκτη Οἰκουµενική Σύνο-
δος: 691 µ.Χ., Κωνσταντινούπολις.
Συνεκλήθη ἀπό τόν Ἰουστινιανό τόν
Β΄ καί ἔγινε «ἐν Τρούλλῳ τοῦ Παλα-
τίου». Ἔλαβον µέρος 211 Ὀρθόδο-
ξοι Ἐπίσκοποι

7η Οἰκουµενική Σύνοδος: 787
µ.Χ., Νίκαια τῆς Βιθυνίας, στό Ναό
τῆς Ἁγίας Σοφίας. Συνεκλήθη ἀπό
τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο καί
τή µητέρα του Εἰρήνη τήν Ἀθηναία.
Παρεβρέθησαν 367 Πατέρες. 
∆έν ὑπῆρξεν ἀντιπροσώπευσις 

εἰς τάς Τοπικάς Συνόδους
Πέραν τῶν Οἰκουµενικῶν Συνό-

δων, καί στό  πλῆθος τῶν Τοπικῶν
Συνόδων, οἱ ὁποῖες ἔχουν συγκλη-
θεῖ κατά τά δύο χιλιάδες χρόνια τῆς
Ἐκκλησίας µας, οὐδέποτε µνηµο-
νεύεται Σύνοδος δι’ ἀντιπροσωπεύ-
σεως. Βέβαια, ὅπως εἶναι φυσικό,
κάποιοι Ἐπίσκοποι δέν συµµετεῖχαν
στίς Συνόδους λόγῳ γήρατος,
ἀσθενειῶν, µεγάλων ἀποστάσεων
κ.τ.λ.. Ἀλλά, οἱ ὑπόλοιποι Ἀρχιερεῖς
συγκροτοῦσαν κανονικά τίς Τοπικές
Συνόδους καί ἀπεφάσιζαν ὡς ἴσοι
µεταξύ τους.

Ἀλλά καί στήν ἐποχή µας, ποῖος
θά ἀνεχόταν ποτέ νά συγκληθῆ,
π.χ. ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἑλλάδος, µέ τόν Προκαθήµενο
αὐτῆς καί µέ ἕνα ἀντιπρόσωπο
ἀπό τίς περιοχές Μακεδονίας, Θρά-
κης, Θεσσαλίας, Ἠπείρου, Στερεᾶς
Ἑλλάδος, Πελοποννήσου, Νήσων
Ἰονίου καί Νήσων Αἰγαίου;

Ὑποσηµειώνουµε ὅτι ὑπάρχει ἐν
λειτουργίᾳ ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος,
ἀλλά αὐτή δέν εἶναι Σύνοδος Ἐπι-
σκόπων πού ἀντιπροσωπεύουν
κάποιους ἄλλους, ἀλλά ἡ ἐκ περι-
τροπῆς, καί µέ τήν σειρά συµµετο-
χή, ἁπάντων τῶν Ἀρχιερέων, διά νά
ἐπιλύωνται γρήγορα τά ἄµεσα προ-
βλήµατα, πού ἀνακύπτουν. Εἶναι
γνωστόν, πώς, ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύν -
οδος (∆.Ι.Σ), οὔτε ἀντικαθιστᾶ, οὔτε
πολύ περισσότερο ΚΑΤΑΡΓΕΙ τήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (Ι.Σ.Ι.), ἀλλά ὑπακούει καί
ἐκτελεῖ τίς ἀποφάσεις της.

Ἀπαρχή τοῦ Σχίσµατος
ἡ ἀντιπροσώπευσις τοῦ Πάπα
Θά τολµούσαµε νά διατυπώσου-

µε τήν ἄποψι ὅτι ἀπαρχή τῶν
δεινῶν καί σχισµάτων τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπετέλεσε ἡ δι’ ἀντιπροσω-
πεύσεως παρουσία τῶν Ἐπισκό-
πων τῆς ∆ύσεως στίς Οἰκουµενικές
Συνόδους.

Οἱ ἀντιπροσωπευόµενοι Ἀρχιε-
ρεῖς, ἑκόντες-ἄκοντες παρεχώρουν
τό δικό τους δικαίωµα παρουσίας εἰς
τόν Ἐπίσκοπο τῆς Ρώµης. Κατ’
αὐτόν τόν τρόπο, αὐτός σιγά-σιγά
ἀνέλαβε ὅλες τίς ὑπερεξουσίες πού
θέλησε, καί κατέστη ὁ καταπιεστής
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐπισκόπων
του. Κατέληξε δέ νά γίνη ἀνεµπόδι-
στα, ὁ αὐθαίρετος εἰσηγητής τῶν
αἱρέσεων καί τῆς διασπάσεως τῆς
Ἑνιαίας Ἐκκλησίας καί τοῦ ἕως σή-
µερα κρατοῦντος  Μεγάλου Σχίσµα-
τος. 

Μέ τούς αἰῶνες, τά πράγµατα
ἔπαιρναν χειροτέρα πορεία καί ἐξέ-
λιξι.Ὁ Πάπας σήµερα νοµίζει ὅτι
ἐπεβλήθη ὡς ὁ «Μόνος Ἀντιπρό-
σωπος τοῦ Χριστοῦ» ἐπί τῆς γῆς.
Καί, δυστυχῶς οἱ «Ἐπίσκοποι» τῆς
∆ύσεως ἀναγκαστικά ὑποβαθµίζον-
ται καί χάνουν τίς «Ἀρχιερατικές»
τους ἐξουσίες καί τά δικαιώµατα, κα-
θιστάµενοι τυπικά ὄργανα καί
ὑποχείρια τοῦ Πάπα.

Β΄  ∆έν θά δηµιουργήσωµεν 
νέους «πάπας»

Ἐν συµπεράσµατι, διαχρονικῶς
καί Πανορθοδόξως, ἡ ἐφαρµογή
τοῦ ἀντικανονικοῦ «Νόµου τῆς
Ἀντιπροσωπεύσεως» τῶν Ἀρχιε-
ρέων, θά θεµελίωνε καταστρεπτικές
πρακτικές στήν Ὀρθοδοξία:

Θά καταργοῦσε, οὐσιαστικά τό
Ἱεροσυνοδικό σύστηµα τῆς Ἐκκλη-
σίας µας. 

Θά ἐδηµιούργει ἀντικανονικές
καταστάσεις βαρύτατες παθογένειες.

Ἡ Ἐκκλησία θά ἔχανε τό Πνεῦµα
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δηµιουργι-
κότητος. 

Οἱ παπίζουσες καταπιέσεις θά
ἀπεµάκρυναν τήν πνοή τῆς Χάριτος
ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς καί τόν εὐσεβῆ
λαό τοῦ Θεοῦ.

Τόν τόνον εἰς τήν Σύνοδον 
δίδουν οἱ Ἅγιοι

Νά προσθέσουµε καί κάτι ἄλλο
πολύ οὐσιαστικό. 

Ἄς πάρουµε γιά παράδειγµα τήν
Α΄ Οἰκουµενική Σύνοδο. Ποῖος ἆρα-
γε ἔδωσε τόν τόνο, τό περεχόµε-
νο καί τήν οὐσία τῆς Συνόδου, πα-
ρά τό Πανάγιον Πνεῦµα καί οἱ Ἅγι-
οι ἐκ τῶν συµµετεχόντων. ∆έν
ἐµελώδησαν τήν ἀλήθεια οἱ προ-
εδρεύοντες ἐκ τῶν Ἐπισκόπων,
ἀλλά οἱ µεγάλοι Ἅγιοι, ὁ Ἅγ. Σπυ-
ρίδων, ὁ Ἅγ. Νικόλαος, ὁ Ἅγ.
Ἀχίλλειος καί φυσικά ὁ ... ∆ιάκονος
Ἅγ.  Ἀθανάσιος, καθώς καί ὁ Αὐτο-
κράτωρ Ἅγιος Κωνσταντῖνος. 

Οἱ ὑπόλοιποι Συνοδικοί ἠκολού-
θησαν τοῦ Παναγίου Πνεύµατος τά
ἐντάλµατα, βλέποντες καί ἀκούον-
τες καί πειθόµενοι ἀπό τά λεγόµενα
τῶν Ἁγίων πού ἀνεφέραµε (τοῦ Ἁγί-
ου Ἀθανασίου) καί βεβαιούµενοι πε-
ρί τῆς ἀληθείας ἀπό τά θαύµατά
τους (τῶν Ἁγ. Σπυρίδωνος, Ἁγ. Νι-
κολάου καί Ἁγ. Ἀχιλλείου).

Εὔκολος ἡ Σύγκλησις 
ὅλων τῶν Ἀρχιερέων

Σήµερα τά µέσα µετακινήσεως δι-

ευκολύνουν τά µέγιστα. Τά ἀερο-
πλάνα, τά πλοῖα καί τά αὐτοκίνητα
κάνουν εὔκολες, γρήγορες καί ἄνε-
τες τίς µετακινήσεις. 

Ἐπίσης, ἡ ὕπαρξις πλήθους ἀρί-
στων ξενοδοχειακῶν ἐγκαταστά-
σεων καθιστᾶ τήν διαµονή τῶν ἀντι-
προσωπιῶν λίαν ἐφικτή. 

Ἐπί πλέον, ἡ ἀνέγερσις µεγαλο-
πρεπῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά καί ἡ
ὕπαρξις τεραστίων Συνεδριακῶν
Κέντρων, µέ συστήµατα κεντρικῆς
µεταφράσεως,  καθιστοῦν πανεύ-
κολη τήν Σύνοδο ὅλων τῶν Ἀρχιε-
ρέων τῆς Οἰκουµένης ἐπί τῷ αὐτῷ.

Τόπος συνάξεως ἡ Ἀθήνα
Ὡς τόπο δέ αὐτῆς τῆς Συνάξεως

προτείνουµε τήν µία καὶ µόνην
Ἀποστολικὴ καὶ ἐλευθέρα Πρω-
τεύουσα Ὀρθοδόξου Χριστιανι-
κοῦ Ἔθνους,  τήν Ἀθήνα τοῦ Ἀπ.
Παύλου, πόλι τῆς Σοφίας. Τά ἐπι-
χειρήµατα εἶναι πολλά. Ἡ Ἀθήνα
ἀποτελεῖ τήν ζυγαριά ἀνάµεσα στήν
πόλι τῆς Ρώµης, τήν σήµερα αἱρε-
τοκρατούµενη καί στήν Πόλι τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, σήµερα
Ἰσλαµοκρατούµενη. Ἐπισηµειώ -
νουµε δέ ὅτι, ἕως σήµερα, ἡ Κων-
σταντινούπολις εἶναι ἡ µόνη Πρω-
τεύουσα Ἔθνους, τοῦ Ἑλληνικοῦ,
πού δέν ἔχει ἀπελευθερωθῆ ἀκόµη
καί βρίσκεται ὑπό Ἰσλαµικό ζυγό.

Ἡ Ἀθήνα διαχρονικῶς, ὅπως κα-
τά τήν ἀρχαιότητα ἔτσι καί σήµερα,
ἀποτελεῖ τήν πόλι τοῦ Ὀρθοδόξου
Μέτρου. Ἡ Μητροπολιτική Ἑλλάς,
ἐπί τρεῖς χιλιάδες χρόνια τώρα, ἀνα-
συνθέτει καί συνταιριάζει τό πνεῦµα
τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς ∆ύσεως. Κατά
τήν ἀρχαιότητα συνταιριάζει, ἀφ’
ἑνός τό πνεῦµα τῆς Μεγάλης
Ἑλλάδος, τῆς Σικελίας καί τῆς Νοτί-
ου Ἰταλίας (τή ∆υτική Ρωµιοσύνη),
δηλ. τό πνεῦµα τῶν ἐπιστηµόνων
µέ τά ἠπιότερα χαρακτηριστικά (τῶν
σοφῶν, Πυθαγόρα, Ἀρχιµήδη κ.ἄ.),
καί, ἀφ’ ἑτέρου τό πνεῦµα τῆς
Ἰωνίας καί τῆς ὅλης Μικρᾶς Ἀσίας
(τῆς Ἀνατολικῆς Ρωµιοσύνης), τῶν
ἐπιστηµόνων µέ τά πιό αὐστηρά χα-
ρακτηριστικά ( τῶν σοφῶν Θαλῆ ὁ
τοῦ Μιλησίου, Ἡρακλείτου κ.ἄ.).

Ἡ Ἀθήνα, ἡ Ἑλλάς, Ὀρθοδοξεῖ,
διότι κρατᾶ τό µέτρο καί σχοινοβατεῖ
µεταξύ ἐλλείψεως καί ὑπερβολῆς, µε-
ταξύ πολλῶν ἀκροτήτων κατά τήν
νοοτροπία καί στή συµπεριφορά. 

Ἐπί πλέον, γιά νά ὁµιλήσουµε καί
ὀλίγον µέ φιλοσοφική γλῶσσα, «Ἡ
Ἑλλάς εἶναι ὁ συστελλόµενος Κό-
σµος καί Κόσµος εἶναι ἡ διαστελλο-
µένη Ἑλλάς» (Βίκτωρ Οὐγκώ).

Εὐρωβουλευταί 751, 
Ἱεροσυνοδικοί πόσοι;

∆υστυχῶς, γιά µᾶς τούς Ἐκκλη-
σιαστικούς, φαίνεται ὅτι οἱ Πολιτικές
πρακτικές τῆς ἐποχῆς µας προ-
ηγοῦνται ἡµῶν. Αὐτό καταδεικνύε-
ται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι στήν Εὐρω-
παϊκή Ἕνωσι συνάζονται, πολλές
φορές τό χρόνο οἱ Ἀρχηγοί τῶν
εἴκοσι ἐννέα Κρατῶν, γιά νά λά-
βουν ἀποφάσεις γιά  450 ἑκατοµ-
µύρια Εὐρωπαίους πολίτες.

Ἀκόµη συγκροτεῖται ἐπί διαρκοῦς
βάσεως τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο
µέ ἐκλεγµένους ἀντιπροσώπους
ἀπό ὅλα αὐτά τά Κράτη, τό ὁποῖον
σήµερα ἀποτελεῖται ἀπό 751
Εὐρωβουλευτές.

Εἶναι νά ἀναρωτιέται κανείς, πῶς,
τόσοι ἄνθρωποι διαφόρων λαῶν
καί γλωσσῶν δύνανται νά συνε-
δριάζουν ὅλοι µαζί, νά λειτουργοῦν
καί νά ἀποδίδουν καί ἐµεῖς, ὡς
Ἐκκλησία, ἔχοντες ὁδηγό καί Κεφα-
λή τόν Χριστό καί Κυβερνήτη τό Πα-
νάγιον Πνεῦµα, δέν δυνάµεθα νά
πραγµατοποιήσουµε µία κοινή Σύν -
αξι, γιά τά µεγάλα ζητήµατα τῆς πί-
στεως; 

Ὀφείλουµε λοιπόν νά συγκαλέ-
σουµε µία «Μεγάλη Σύνοδο»,
ἀλλά ὅλων τῶν Ἐπισκόπων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, µέ σκοπό
νά τοποθετήσουµε τά τρέχοντα πού
ἀπασχολοῦν τήν Οἰκουµένη. Καί
φυσικά δέν εἶναι ἀπαραίτητο µία τέ-
τοια Σύνοδος νά λάβη ἀποφάσεις
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ἐάν δέν
ὑπάρχουν πραγµατικά ζητήµατα
πού δέν ἔχουν ἐπιλυθεῖ ἐκ τῶν ἑπτά
Οἰκουµενικῶν Συνόδων.

Ἄς ἀκούσουµε τόν Κύριο, ὁ
ὁποῖος εἰς τήν Ἀρχιερατική προσευ-
χή µᾶς ἐπιτάσσει εἰς ἑνότητα καρ-
διῶν, ἐννοιῶν, πίστεως καί ἀγάπης:

«...καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἐν τῷ κόσµῳ͵
καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσµῳ εἰσίν͵ κἀγὼ
πρὸς σὲ ἔρχοµαι. Πάτερ Ἅγιε͵
τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί
Σου ᾧ δέδωκάς µοι͵ ἵνα ὦσιν ἓν
καθὼς ἡµεῖς» (Ἰωάνν ιζ΄ 11).

Ὅλοι θά µετάσχωµεν
τῆς Μεγάλης Συνόδου

Ἐν κατακλεῖδι, πρέπει νά ἐπιση-
µειώσουµε ὅτι, εἰς τήν περίπτωσι
κατά τήν ὁποία οἱ ∆ιοικήσεις τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐµµείνουν
στήν σύγκλησι Μεγάλης Συνόδου
δι’ ἀντιπροσώπων, εἶναι δυνατόν νά
ἐπακολουθήσουν διχαστικές κινή-
σεις καί διασπαστικές καταστάσεις,
ἱκανές νά ὀλισθήσουν καί σέ νέες
ἐπάρατες καί ἀπευκτέες Ἐκκλησια-
στικές καί Ἐκκλησιολογικές συγ-
κρούσεις.

Ἄς µή ἐπαναπαυώµεθα, ἄς µή
θεωροῦµε πώς, οἱ πόλεµοι τοῦ ∆ια-
βόλου µέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν
σταµατήσει ἤ ἀποδυναµωθῆ. Ἡ µα-
κρά ἱστορία µᾶς διδάσκει ἐναργῶς
ὅτι, πολλά πράγµατα φαίνονται
ἀδύνατα καί ἀνέφικτα, ὅµως ἡ ζωή
ἐµπεριέχει στούς λόγους της, «τόν
τρόπο τοῦ δυνατοῦ καί τοῦ ἀδυνά-
του»...

Ἐµεῖς παρακαλοῦµε ἐν πίστει, ὁ
ἔµπονος κτύπος τῆς καρδιᾶς ὅλων
τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν νά κα-
ταστῆ λόγος Ἀληθείας, δάκρυ Με-
τανοίας καί σάλπισµα Πανορθοδο-
ξίας.

N.Σ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
Ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως καὶ ψη-

φίσεως στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων
τοῦ νοµοσχεδίου περὶ τοῦ συµφώ-
νου συµβιώσεως, συµπεριλαµβα-
νοµένων καὶ τῶν ὁµοφύλων «ζευ-
γαριῶν» ὡς νοµίµων, θεωρῶ ἀπα-
ραίτητο ὡς Ὀρθόδοξος κληρικὸς καὶ
θεολόγος νὰ παραθέσω τὴν ἀπὸ
πάσης πλευρᾶς ἀλήθεια γιὰ τὸ
ἀµφισβητούµενο ἀπὸ πολλούς, ἐπι-
στήµονες καὶ µή, θέµα τῆς ὁµοφυ-
λοφιλίας.

Ἡ ὁµοφυλοφιλία ἀνέκαθεν ἀντι-
µετωπίζονταν ὡς ἀφύσικο, ἀντιαν-
θρώπινο καὶ ἀντικοινωνικὸ φαινόµε-
νο. 

Στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, στὴν Καινὴ
∆ιαθήκη καὶ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα,
ὅπως π.χ. στὸν ∆ηµοσθένη, στὸν
Λυσία, στὸν Αἰσχύλο, στὸν Σόλωνα
καὶ σὲ ἄλλους, στηλιτεύεται ἡ ἠθικὴ
αὐτὴ ἐκτροπὴ καὶ καταδικάζεται ἀπὸ
τὸν Ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώ-
πους.

Στὴν Γένεση, στὸ ιη´καὶ ιθ´κεφά-
λαιο ἀναφέρεται τὸ γεγονὸς τῆς
ὁµοφυλοφιλίας - ἀρσενοκοιτίας, ἡ
ὁποία εἶχε καταστεῖ µάστιγα στὶς
πόλεις τῶν Σοδόµων καὶ τῆς Γοµόρ-
ρας, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνοµασία τῆς πρά-
ξεως αὐτῆς «Σοδοµιτισµός».

Ἐκεῖ συναντᾶµε τὴν ὀργὴ τοῦ Ἰδί-
ου τοῦ Θεοῦ ἔναντι αὐτῆς τῆς θανά-
σιµης ἁµαρτίας  - παρακοῆς στὸ θέ-
ληµά Του: «...εἶπε δὲ Κύριος κραυγὴ
Σοδόµων καὶ Γοµόρρας πεπλήθυν-
ται πρός µε, καὶ αἱ ἁµαρτίαι αὐτῶν
µεγάλαι σφόδρα» (Γέν. 18, 20).

Τὸ ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς ὀργῆς
τοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται στὸ ἑπόµενο
κεφάλαιο: «Καὶ κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ
Σόδοµα καὶ Γοµόρρα θεῖον καὶ πῦρ
παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ
κατέστρεψεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ
πᾶσαν τὴν περίοικον καὶ πάντας
τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσιν
καὶ πάντα τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς
γῆς» (Γέν. 19, 24-25. Βλ. καὶ Λευϊτ.
18, 22. ∆ευτ. 29, 21-25. Ἡσ. 1, 7
κ.ἑξ. 13, 19 κ.ἑξ.. Ἰερ. 49, 18. Ἀµὼς
4, 11. Ψαλµ. 10, 6).

Τόση ἦταν ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ,
ὥστε κατέκαυσε καὶ κάθε βλάστη-
ση, κατὰ τὸ προαναφερθὲν κείµενο,
στὴν ὁποία εἶχε πατήσει ὁµοφυλό-
φιλος. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος λέγει
ὅτι τέτοιου µεγέθους εἶναι τὸ ἁµάρ-
τηµα τῆς ἀρρενοµιξίας, ὥστε ἀναγ-
κάσθηκε ὁ Θεὸς νὰ δείξει τὴν γέεννα
πρὶν τὴν καθορισµένη ὥρα της:
«Ἐννόησον τοίνυν ἡλίκον ἐστὶ τὸ
ἁµάρτηµα ὡς βιάσασθαι πρὸ και-
ροῦ τὴν γέενναν φανῆναι. καὶ γὰρ
παράδοξος ἦν ὁ ὑετὸς ἐκεῖνος,
ἐπειδὴ καὶ παρὰ φύσιν καὶ παράνο-
µος ἡ µίξις, καὶ κατέκλυσε τὴν γῆν,
ἐπειδὴ καὶ τὰς ἐκείνων ψυχὰς ἡ χα-
λεπὴ καὶ ἐπάρατος ἐπιθυµία» (PG
60, 420).

Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ὁ Ἴδιος ὁ Θε-
άνθρωπος Κύριος ἐπιβεβαιώνει τὴν
καταστροφὴ τῶν Σοδόµων καὶ τῆς
Γοµόρρας ὡς ἀποτέλεσµα τῆς θείας
ὀργῆς: «Ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽
οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας»
(Λουκ. 17, 29). Ἐξάλλου ἡ αἰώνια
καταδίκη τῶν Σοδοµιτῶν ἐπιβεβαι-
ώνεται πλειστάκις στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέ-
λιο (Βλ. Ματθ. 10, 15. 11, 24. Λουκ.
10, 12). 

Κατὰ παρόµοιο τρόπο ὁ Ἀπόστο-
λος Πέτρος ἐπαναλαµβάνει στὴν
Καθολική Ἐπιστολή του: «Πόλεις
Σοδόµων καὶ Γοµόρρας τεφρώσας
κατέκρινεν, ὑπόδειγµα µελλόντων
ἀσεβέσιν τεθεικώς» (Β´ Πέτρ. 2, 6).
Ἐπίσης ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ἐπιβε-
βαιώνει ὅτι τὰ Σόδοµα καὶ ἡ Γοµόρ-
ρα κατεστάθησαν αἰώνιο παράδει -
γµα θείας καταδίκης ἐξαιτίας τῶν
µετὰ «σαρκὸς ἑτέρας» ἁµαρτηµά-
των: «Ὡς Σόδοµα καὶ Γόµορρα καὶ
αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅµοιον
τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας,
πρόκεινται δεῖγµα πυρὸς αἰωνίου
δίκην ὑπέχουσαι» (Ἰούδα 7).

Στὴν δὲ πρὸς τοὺς Κορινθίους
ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν Παύλου διαβάζουµε: «Μὴ
πλανᾶσθε οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλο-
λάτραι οὔτε µοιχοὶ οὔτε µαλακοὶ
(αὐτὸ δὲν τὸ ἐγνώριζε ὁ Πάπας ὅταν
ἐξέδωκε τὴν γνωστὴ ἐγκύκλιο γιὰ
τὴν ἁµαρτία αὐτή;) οὔτε ἀρσενο-
κοῖται... βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρο-
νοµήσουσι» (Α´ Κορ. 6, 9). Ἐπίσης
στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν µαθητή
του Τιµόθεο γράφει: «... ἀρσενοκοί-
ταις... καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ
διδασκαλίᾳ ἀντίκειται» (Α´Τιµ. 1, 10.
Βλ. καὶ Ρωµ. 1, 26).

Ἐξάλλου, πρέπει νὰ σηµειώσου-
µε ὅτι εἶναι διαστρέβλωση τῆς ἀλη-
θείας ὁ ἰσχυρισµός, ὅτι στὴν Ἀρχαία
Ἑλλάδα ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶχε κατα-
στεῖ τρόπος ζωῆς, ἀφοῦ ἀποδεδει -
γµένα αὐτὴ κτυπήθηκε ἀνηλεῶς.

Στὸν νόµο τοῦ Λυκούργου τῆς
Σπάρτης διαβάζουµε: «Εἰ δέ τις
παιδὸς σώµατος ὀρεγόµενος φα-
νείη αἴσχιστον τοῦ το...» (Ξε-
νοφῶντος, Λακεδαιµονίων Πολιτεία
2, 135-6). Ὁ ∆ηµοσθένης ἀναφέρε-
ται σὲ σχετικὸ νόµο τοῦ Σόλωνα, ὁ
ὁποῖος καταργοῦσε τὸ δικαίωµα λό-
γου στὸν ἀρσενοκοίτη: «Μήτε λέ-
γειν, µήτε γράφειν ἐξεῖναι τοῖς ἡται-
ρηκόσιν» (Κατὰ Ἀνδροτίωνος, 306-
7).

Τὴν αὐστηρότητα γιὰ τὴν µὴ
ὕπαρξη περιθωρίων ἀναπτύξεως
παρὰ φύση σωµατικῶν σχέσεων
µᾶς τὴν φωτογραφίζει ἕνας ἄλλος
νόµος τοῦ Ἀττικοῦ ∆ικαίου ποὺ τὸν
διασώζει ὁ Αἰσχίνης. Ἐκεῖ ἀναφέρε-
ται ἡ αὐστηρὴ ἀπαγόρευση στοὺς
ἐνήλικες νὰ εἰσέρχωνται σὲ κοινό-
χρηστους χώρους νέων, ὅπως σὲ
σχολές, γυµναστήρια κ.ἄλ. (Κατὰ Τι-
µάρχου, 101-12, βλ. καὶ 1851-8).

Ὁ δὲ Σόλων στοὺς σχετικοὺς νό-
µους του ἀναφέρει ὅτι αὐτὸς ποὺ θὰ
µηνυθῆ γιὰ κιναιδισµὸ καὶ καταδι-
κασθῆ, νὰ παραδίδεται στοὺς
Ἕνδεκα καὶ νὰ θανατώνεται αὐθη-
µερόν.

Ἂς τὸ ἀκούουν αὐτὸ ὅσοι ἀπο-
φαίνονται ἀβασανίστως ὅτι ἡ
Ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν ἕρµαιο τῆς
ἐπάρατης αὐτῆς ψυχικῆς ἀσθενεί-
ας.

Στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκ -
κλησίας µας ἡ ἀρσενοκοιτία κολάζε-
ται ὡς παρὰ φύση ἀσέλγεια καὶ ὡς
ἀδίκηµα. Στὸν 7ο κανόνα τοῦ Μ. Βα-
σιλείου ἀναγινώσκουµε: «Ἀῤῥενο-
φθόροι, καὶ ζωοφθόροι καὶ φονεῖς
καί φαρµακοί, καί µοιχοί, καί εἰδωλο-
λάτραι, τῆς αὐτῆς καταδίκης εἰσίν
ἠξιωµένοι...» (Σύνταγµα Κανόνων
4, σ. 110. Βλ. και σ.173). Κατά τόν
62ο κανόνα τοῦ ἰδίου Πατρὸς «ὁ τήν
ἀσχηµοσύνην ἐν τοῖς ἄῤῥεσιν ἐπι-
δεικνύµενος» (ὅπ. π., σ. 220) παρα-
µένει δεκαπέντε χρόνια ἐκτός τῆς
Θείας Κοινωνίας. Ὁ δέ 4ος κανόνας
τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης διπλα-
σιάζει τόν κανόνα τῆς πορνείας γιά
τούς ἀρρενοµίκτες ἀπό ὀκτώ ἔτη
ἀποχῆς ἀπό τά Τίµια ∆ῶρα σέ δε-
καοκταετῆ ἀποκλεισµό ἀπὸ Αὐτά:
«... διά τοῦτο διπλασίων ὡρίσθη τῆς
ἐπιστροφῆς ὁ χρόνος τοῖς ἐν µοιχείᾳ
µιανθεῖσι, καί ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς
ἀπηγορευµένοις κακοῖς, ζωοφθορίᾳ
τε καί τῇ κατά τοῦ ἄῤῥενος
λύσσῃ...» (ὅπ. π., σ. 309).

Κατά ταῦτα ὁ ἀρρενοκοίτης, πού
διέπραξε τήν θανάσιµη ἁµαρτία τῆς
παρά φύση ἀσελγείας, δέν εἶναι δυ-
νατόν νά καταταγῆ στόν ἱερό Κλῆρο
ὡς µεµολυσµένος (βλ. 61ο κανόνα
Ἁγ. Ἀποστόλων καί 9ο Α´ Οἰκ. Συν.).
Ὁ Ἰωάννης ὁ Νηστευτής στόν 19ο
κανόνα του ἐπισηµαίνει: «Παιδίον
δέ πρός τινος φθαρέν, εἰς ἱερωσύ-
νην οὐκ ἔρχεται. Εἰ γάρ κἀκεῖνο διά
τό ἀτελές τῆς ἡλικίας οὐχ ἥµαρτεν,
ἀλλά τό αὐτοῦ σκεῦος ἐῤῥάγη, καί
εἰς ἱεράν ὑπουργίαν ἄχρηστον γέγο-
νεν». Μέ ἄλλους λόγους ὁ Ἅγιος
Πατήρ τονίζει ὅτι, ἔστω καί σ’ αὐτή
τήν παιδική ἡλικία, ἐάν ἐτελέσθη τό
ἁµάρτηµα, ἀποτελεῖ κώλυµα ἱερω-
σύνης (ὅπ. π., σ. 442. Βλ. ἐκτενέ-
στερα Γ. Εὐθυµίου, Ἡ ὁµοφυλοφιλία
ἐξ ἐπόψεως Κανονικοῦ ∆ικαίου καὶ
Ποιµαντικῆς, Ἀθῆναι 2004).

∆υστυχῶς, στίς ἡµέρες µας ἡ
ἀρσενοκοιτία (ὁµοφυλοφιλία) πα-
ρουσιάζει ἀναµφισβήτητη ἔξαρση
παγκοσµίως. Πιστεύουµε ὅτι ἡ
ἔξαρση αὐτή ὀφείλεται ἀφ’ ἑνός µέν
στήν ἀποστασιοποίηση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τόν Θεό καί ἑποµένως
στήν χαλάρωση καί ἀµαύρωση τῶν
ἠθικῶν κριτηρίων, ἀφ’ ἑτέρου δέ
στήν πλήρη ἐλευθεριότητα στίς σχέ-
σεις τῶν δύο φύλων. Κατ’ αὐτόν τόν
τρόπο ἡ ἐπίδραση τοῦ ὡς ἄνω φαι-
νοµένου ἔχει διεισδύσει σέ διάφο-
ρες ὁµάδες ἀνθρώπων, ἀκόµη καί
σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυµοῦν νά
ἱερωθοῦν.

Ἀπό ὅλα ὅσα παρετέθησαν µέχρι
ἐδῶ, γίνεται ἀπόλυτα κατανοητό ὅτι
ἡ ὕπαρξη τοῦ προαναφερθέντος
φαινοµένου, δηλαδή τῆς διαστρό-
φου σαρκικῆς σχέσεως µεταξύ ἀτό-
µων τοῦ ἰδίου φύλου, καθιστᾶ τόν
ὑποψήφιο ἀµέσως καί ἀπολύτως
ἀκατάλληλο πρός ἱερατεία.

Ὅπως ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω ἀντιλη-
φθήκαµε, ἡ ὁµοφυλοφιλία δὲν
ἠµπορεῖ νὰ δικαιωθῆ ἀπὸ κανένα.
Ἐὰν ὑπάρχη σωµατικὴ βλάβη, πρέ-
πει νὰ ἐπεµβαίνη ὁ γιατρός. Ἐὰν
εἶναι κληρονοµικὴ ροπὴ ἢ κακὴ συν -
ήθεια, πρέπει νὰ ὑπάρξη σκληρὸς
ἐκκλησιαστικὸς ἀγώνας ἀπὸ τὸν
πάσχοντα, ὥστε µὲ τὴν Χάρι τοῦ
Θεοῦ νὰ τὸ ξεπεράση.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ πρό-
βληµα τῆς ὁµοφυλοφιλίας. Ὅλα τὰ
ἄλλα εἶναι διαστρέβλωση καὶ συγ-
κάλυψη τῆς ἀληθείας.

Tὸ πρόβληµα τῆς ὁµοφυλοφιλίας
Τοῦ Ἀρχιµ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ∆ρος Κανονικοῦ ∆ικαίου

Ἡμερίς διωργανώθη μὲ θέμα τὴν
δραστηριότητα εἰς τὸν οἰκονομικὸν
τομέα τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Κισάμου Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος ὡς
γνωστὸν ὑπῆρξεν ὁ ὀργανωτὴς τῆς
ἀκτοπλοϊκῆς ἑταιρείας λαϊκῆς βάσε-
ως ΑΝΕΚ. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν
Κρήτης τῆς 2ας Δεκεμβρίου 2015:

«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδηµία Κρήτης
(ΟΑΚ), σὲ συνεργασία µὲ τὸ Οἰκονο-
µικὸ Ἐπιµελητήριο Χανίων, γιὰ δεύ-
τερη συνεχόµενη χρονιά, διοργάνω-
σε Πνευµατικὸ Συµπόσιο σεβασµοῦ,
µνήµης καὶ τιµῆς πρός τὸν ἀοίδιµο
Μητροπολίτη Κισάµου καὶ Σελίνου
κυρὸ Εἰρηναῖο, µὲ τίτλο: «Ὀρθοδοξία
καὶ Οἰκονοµία». Τὸ Συµπόσιο ἔλαβε
χώρα στὶς 2 ∆εκεµβρίου 2015, στὶς
ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύµατος.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ Συµποσίου ὁ Σεβα-

σµιώτατος Μητροπολίτης Κισάµου
καὶ Σελίνου κ. Ἀµφιλόχιος, Πρόεδρος
τῆς ΟΑΚ, ἀνέγνωσε Μήνυµα τῆς
Α.Θ.Π. Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολοµαίου, στὸ ὁποῖο, µε-
ταξὺ ἄλλων, σηµειώνεται ὅτι «τὸ σύγ-
χρονον ὑπόδειγµα τοῦ µακαριστοῦ
Ἱεράρχου ἀποτελεῖ πολύτιµον κεφά-
λαιον διὰ τὴν ὑπέρβασιν τοῦ ἀτοµο-
κεντρισµοῦ καὶ τὴν καλλιέργειαν τῆς
συνεργασίας καὶ τῆς ἑνότητος καὶ ἐν
τῷ εὐαισθήτῳ τούτῳ χώρῳ τῆς οἰκο-
νοµίας, πάντοτε βεβαίως ὑπὸ τὸ φῶς
τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς πα-
ραδόσεως, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνηται ἡ
ὑπέρβασις τῆς µαστιζούσης τὴν παγ-
κόσµιον κοινότητα, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐν
Κρήτῃ θεοφιλῆ Ὀρθόδοξον λαόν,
ποικιλοµόρφου κρίσεως καὶ
ἀσφαλῶς ὄχι µόνον οἰκονοµικῆς
ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως πνευµα-
τικῆς»S».

Πατριαρχικὰ ἐγκώµια
διὰ τὸν κυρὸν Εἰρηναῖον Γαλανάκην
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ἐµεῖς δὲν µπορούσαµε ποτὲ νὰ
φυλάξουµε ὅλα τὰ προστάγµατά
του. Ἐλευθερώνοντάς µας δὲ ἀπὸ
τὴν κατάρα τοῦ Νόµου καὶ ἑνώ-
νοντάς µας µαζί Του µὲ τὸ ἅγιο
Βάπτισµα, µᾶς χαρίζει τὴν υἱοθε-
σία, µᾶς καθιστᾶ υἱοὺς τοῦ Θεοῦ
κατὰ χάριν. Ἡ υἱοθεσία µας, λοι-
πόν, ἡ ἕνωσή µας µὲ τὸν Χρι-
στό, ἡ θέωσή µας, εἶναι ὁ στό-
χος τῆς σαρκώσεώς Του. Αὐτὸς
εἶναι ὁ µοναδικὸς «προορισµὸς»
τοῦ ἀνθρώπου, ὁ µοναδικὸς
σκοπὸς τῆς ζωῆς µας.

Θεµέλιο τῆς σωτηρίας µας
Ὁ Χριστός µας µὲ τὴν «ἐκ Πνεύ-

µατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρ-
θένου» σάρκωσή του γεννήθηκε
ἐλεύθερος ἀπὸ ὅλες τὶς συνέπειες
τῆς ἁµαρτίας, τὸν πόνο, τὸν θάνα-
το. Ὅπως ὅµως ἀπὸ φιλανθρω-
πία (ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο)
σαρκώθηκε ὁ Θεός, ἔτσι ἀπὸ
ἀγάπη  δέ χθηκε νὰ ἀναλάβει καὶ
τὶς συνέπειες τῆς δικῆς µας ἁµαρ-
τίας, τὸν πόνο καὶ τὸν θάνατο.
Ἀνέλαβε ὅλη τὴν ἀνθρώπινη
πραγµατικότητα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ἴδια τὴν ἁµαρτία. Αὐτὸ τὸ ἔκαµε,
γιὰ νὰ συντρίψει τὴν ἁµαρτία µας
καὶ τὶς συνέπειές της, µέχρι τὸν
θάνατο, στὴν δική Του ἀνθρώπινη
φύση. Γι' αὐτὸ  δέ χθηκε ὁ Χριστὸς
νὰ φθάσει µέχρι τὸ πάθος τοῦ
Σταυροῦ. Γι' αὐτὸ φορτωµένος τὶς
δικές µας ἁµαρτίες κατέβηκε µέχρι
τὸν Ἅδη. Κατέβηκε µέχρι τὸ τελευ-
ταῖο σκαλοπάτι τῆς δικῆς µας
πτώσεως, γιὰ νὰ θανατώσει τὴν
ἁµαρτία µας στὸν Σταυρό Του, νὰ
τὴν θάψει στὰ βάθη τοῦ ᾅδη, καὶ
νὰ ἀναστήσει ὁλοκάθαρη καὶ φω-
τισµένη τὴν ἀνθρώπινη φύση,
ἀνεβάζοντάς την µέχρι τὸ βασίλειο
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ µὲ τὴν Ἀνάλη-
ψή Του. Νὰ λοιπόν, γιατί ἡ Ὀρθο-
δοξία δὲν περιορίζεται στὶς συναι-
σθηµατικότητες, ποὺ γεννᾶ ὁ
σταυρός, τὸ πάθος, τοῦ Χριστοῦ,
ὅπως συµβαίνει ἔξω ἀπὸ αὐτήν.
Γιατί τὸ θεµέλιο τῆς σωτηρίας µας
εἶναι ἡ σάρκωση τοῦ Θείου Λό-
γου. Χωρὶς τὴ Σάρκωση καὶ τὰ
Χριστούγεννα δὲν νοεῖται ἡ σταύ-
ρωση τοῦ Χριστοῦ, ὁ θάνατος καὶ

ἡ Ἀνάστασή Του. Ὁ Ἅγ. Μάξιµος
ὁ Ὁµολογητὴς λέγει, ὅτι ἡ ἐναν-
θρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι
«τὸ µακάριον, δι᾽ ὃ τὰ πάντα συνέ-
στησαν τέλος». Γιὰ τὴν ἐνανθρώ-
πηση, δηλαδή, ἔγιναν ὅλα τὰ κτί-
σµατα, ἀφοῦ ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώ-
που καὶ ὁ ἁγιασµὸς τοῦ κόσµου
εἶναι ὁ µοναδικὸς σκοπὸς τῆς δη-
µιουργίας.

Μετοχὴ στὴ σωτηρία
Ὁ Θεῖος Λόγος µὲ τὴν σάρκωσή

Του ἕνωσε στὸ Πρόσωπό Του τὸ
κτιστὸ µὲ τὸ ἄκτιστο, τὸν Θεὸ µὲ
τὸν ἄνθρωπο. Ὅ,τι ὅµως συνέβη
στὴν ἀτοµικὴ ἀνθρώπινη φύση τοῦ
Χριστοῦ, συµβαίνει καὶ στὸν καθέ-
να µας. Μὲ τὴν σάρκωσή Του ὁ
Χριστὸς µᾶς ἕνωσε ὅλους µαζί
Του. Μὲ τὸ βάπτισµά µας µετέχου-
µε στὸ γεγονὸς τῆς σαρκώσεως,
ἐνοφθαλµιζόµασθε στὴν θεωµένη
ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ µας,
γιὰ νὰ ταφοῦµε (νὰ πεθάνουµε)
µαζί Του καὶ νὰ ἀναστηθοῦµε µαζί
Του. Γιὰ νὰ γίνει ὅµως ὁλόκληρη ἡ
σωτηρία µας, πρέπει καὶ τὸ πρόσ -
ωπό µας (τὸ ἐγώ µας, ἡ θέλησή
µας) νὰ ἑνωθεῖ µὲ τὸν Χριστό. Καὶ
αὐτὸ συµβαίνει, ὅταν καθαρθοῦµε
ἀπὸ τὰ πάθη µας καὶ ἀφήσουµε τὸ
Πνεῦµα τὸ Ἅγιο νὰ κατοικήσει µέ-
σα µας. Αὐτὸ µᾶς ὑπενθυµίζει σή-
µερα ὁ Ἀπ. Παῦλος. Ἀπόδειξη τοῦ
ὅτι ἀξιωθήκαµε νὰ γίνουµε «υἱοὶ»
Θεοῦ λέγει εἶναι ἡ παρουσία τοῦ
Ἁγ. Πνεύµατος µέσα µας, τὸ
Ὁποῖο προσεύχεται µέσα στὴν
καρδιά µας (Γαλ. 4,6). Εἶναι ἡ «νο-
ερὰ εὐχὴ» ἤ «προσ ευχὴ τῆς καρ-
δίας», γιὰ τὴν ὁποία µιλοῦν οἱ ἅγιοι
Πατέρες µας. Μὲ τὴν χάρη καὶ συν -
έργεια τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος µένου-
µε ἑνωµένοι µὲ τὸν Χριστὸ καί
ἁγιάζεται ὅλη ἡ ζωή µας. Μὲ τὴν
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος µετέ-
χουµε στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία,
σωζόµασθε, θεούµεθα. Ἡ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ συν εχὴς ἀγώ-
νας τοῦ πιστοῦ νὰ µείνει µέσα στὴ
χάρη τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχει µέσα του
Πνεῦµα Ἅγιον, γιὰ νὰ ἁγιάζεται
ὅλη ἡ ζωή µας, καὶ ἡ προσωπικὴ
καὶ ἡ κοινωνική. Γιὰ νὰ µεταµορ-
φώνεται σὲ ζωή Χριστοῦ ὁλόκληρη
ἡ ζωή µας.

ΕΝΟΧΟΙ «ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ»;
νειδήσεις τῶν ἀνθρώπων καί εἰδικά
τῶν νέων τῆς ἀξίας τῆς κατά φύσιν
οἰκογενείας, τοῦ µόνου ἀληθοῦς κυτ-
τάρου τῆς κοινωνίας.

Μία ἁπλή ἀνάγνωση τῶν ἄρθρων
τοῦ νοµοσχεδίου µέ τήν αὐστηρο-
ποίηση τῶν διατάξεών του (λ.χ. ἡ
διάλυση προβλέπει τήν ἐπίδοση διά
δικαστικοῦ ἐπιµελητοῦ) ἐξισώνει τό
σύµφωνο συµβίωσης πρός τήν
ἔννοια τοῦ λεγοµένου πολιτικοῦ γά-
µου καί ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι
ὅλος αὐτός ὁ σχεδιασµός ἔγινε
γιά τό γκρέµισµα τῆς ἐννοίας τῆς
οἰκογενείας, ὅπως ὁ ∆ηµιουργός
Θεός τῆς ἀνθρώπινης φυσιολογίας
ἔχει καθωρίσει, γεγονός πού ἐπεσή-
µανε εὐστόχως ὁ Γεν. Γραµµατέας
τοῦ ΚΚΕ κ. ∆ηµήτριος Κουτσούµ-
πας στόν τηλεοπτικό δίαυλο Mega
σήµερα.

Τό φοβερό ὅλης αὐτῆς τῆς τραγι-
κότητος εἶναι, ὅτι κανείς οὔτε πνευ-
µατικός ἄνθρωπος, οὔτε ἁρµόδιος
ἐπιστήµων, οὔτε πολιτικός ἄνδρας ἤ
γυναίκα δέν θέλησε νά καταδείξη τήν
ἀληθινή φύση αὐτοῦ τοῦ ἀνοσιουρ-
γήµατος, πού εἶναι ἡ νοµική ἀνα-
γνώριση τῆς παραχρήσεως τοῦ
ἀνθρωπίνου σώµατος ἀπό τίς πρα-
κτικές τῆς ὁµοφυλοφιλίας καί ἡ ἀνα-
τροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας
πού ἔχουν ὡς ἐπίχειρα τροµακτικές
ἀσθένειες, ἀφόρητο πόνο καί ἀκόµη
τόν ἴδιο τόν θάνατο. Σέ πρόσφατη
ἡµερίδα τῆς Στοµατολογικῆς Ἑται-
ρείας Ἑλλάδος, στό Εὐγενίδειο
Ἵδρυµα πού παρέστην, ὑπῆρξαν
ἐπίσηµες ἰατρικές ἀνακοινώσεις γιά
τήν τροµακτική αὔξηση τοῦ καρκί-
νου τοῦ στόµατος σέ ποσοστό 80%
ἀπό τήν δράση τοῦ ἰοῦ τῶν ἀνθρω-
πίνων θηλωµάτων, πού προέρχεται
ἀπό τόν γενετήσιο χῶρο. Εἶναι
ἀπάνθρωπες οἱ πρακτικές τοῦ
σοδοµιτισµοῦ γιά τήν ψυχοσω-
µατική ὑγεία τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου καί δέν ἀποτελεῖ, ὅπως
ψευδέστατα ἰσχυρίζονται οἱ κυ-
βερνῶντες, ἀνθρώπινο δικαίωµα ἡ
θεσµοθέτηση αὐτῆς τῆς ἀνειπώτου
φρίκης αἰσχρότητος, γιατί δέν συνδέ-
εται µέ τήν ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά
ἀποτελεῖ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή
ἀπό αὐτήν, ὅπως µέχρι τό 1970 ἡ
παγκόσµια ἰατρική κοινότης, ἐδέχετο
καί ὅπως ἡ Νοµική ἐπιστήµη διδά-
σκει (βλ. «Τά περί τό γενετήσιο
ἔνστικτο ἐγκλήµατα» Γ. Ἀ. Μαγκάκη,
Ἀθήνα 1975) καί µετά µέ ἐξαγορά
συνειδήσεων καί ἄφθονο χρῆµα
ἀπό τό παγκόσµιο Σιωνιστικό λόµ-
πυ ἡ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή ὀνο-
µάστηκε ἁπλή «διαφορετικότητα»,
γιά νά χωµατοποιηθοῦν οἱ ἄνθρω-
ποι καί νά ἀποβοῦν «χρήσιµοι ἠλίθι-
οι» γιά τήν καταδολίευση τῆς ἐλευθε-
ρίας τους.

Ἐπικαλοῦνται ἀνερυθρίαστα οἱ
κυβερνῶντες τήν Εὐρωπαϊκή ὁµο-
φωνία στό συγκεκριµένο ζήτηµα,
ἀλλά ἀποκρύπτουν ὅτι ἡ µεταχρι-
στιανική Εὐρώπη ἔχει «εἰσοδεύ-
σει» στήν χώρα τῶν «Σοδόµων
καί Γοµόρρων», ἀφοῦ προσφάτως
τό Γερµανικό κοινοβούλιο (Bunde-
stag) συνεζήτησε σχέδιο νόµου γιά
τήν ρύθµιση τῆς κτηνοβασίας καί τήν
ἀλλαγή τοῦ ἰσχύοντος νοµοθετικοῦ
πλαισίου πού τήν ἐπιτρέπει µέ ἀντι-
µέτωπη τήν ZETA τοῦ Μίχαελ Κίοκ,
ὀργάνωση ὑπεράσπισης τῶν δι-
καιωµάτων τῶν κτηνοβατῶν, πού
κατ’ αὐτήν ἀνέρχονται σέ 100.000
Γερµανούς πολίτες. Εἶναι σηµαντι-
κό ὅτι σέ ἄρθρο πού δηµοσιεύθηκε
στήν ἑλβετική ἐφηµερίδα Le Matin ἡ
ἐκπρόσωπος τοῦ παραρτήµατος
Βερολίνου τῆς Ὁµοσπονδίας ἐναν-
τίον τοῦ βιασµοῦ τῶν ζώων BMT κ.
Claudia Lotz ἀνέφερε ὅσο ἀπίστευ-
το καί κτηνῶδες εἶναι, ὅτι σέ ὅλα τά
εἴδη ζώων ὑπάρχουν θύµατα βια-
σµοῦ ἀπό ἀνθρώπους καί ὅτι στό
καταφύγιο τῆς Βρέµης τήν «Κιβωτό
τοῦ Νῶε» ἔχουν φιλοξενήσει καί πε-
ριθάλψει πολλά κακοποιηµένα ζῶα.

Τό «προοδευτικό» καί «δηµοκρα-
τικό» αὐτό σύστηµα συµπληρώνει
µέ ἐκκωφαντικό τρόπο ἡ «δηµοκρα-
τική» λειτουργία τοῦ παιδοφιλικοῦ
κόµµατος στήν Ὁλλανδία PNVD,
πού µέ ἀπόφαση τοῦ τοπικοῦ ∆ικα-
στηρίου τῆς Χάγης ἡ Ὁλλανδική Κυ-
βέρνηση τό ἀνεγνώρισε ἐπίσηµα καί
βέβαια θεώρησε «συννόµους καί
ἐντός συνταγµατικοῦ τόξου» τούς
βασικούς στόχους τοῦ συγκεκριµέ-
νου κόµµατος πού εἶναι οἱ ἀκόλου-
θοι: «Νοµιµοποίηση τῆς σεξουα-
λικῆς ἐπαφῆς µεταξύ ἐνηλίκων καί
ἀνηλίκων ἀπό 12 ἐτῶν. Νοµιµοποί-
ηση τῆς κατοχῆς παιδικοῦ πορνο-
γραφικοῦ ὑλικοῦ γιά προσωπική
χρήση. Κατάργηση κάθε νοµοθε-
σίας πού ἀπαγορεύει τήν σεξουαλι-
κή ἐπαφή µεταξύ ἀνθρώπων καί
ζώων».

Ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι ἡ παρά
φύση ἀσέλγεια, τήν ὁποία τό ποι-
νικό µας δίκαιο κολάζει ὡς ἔγκλη-
µα µέ τό ἄρθρο 347 τοῦ ΠΚ καί
ἑποµένως µετά τήν θεσµοθέτηση
αὐτοῦ τοῦ καταπτύστου νοµοθετή-
µατος θά πρέπει νά µεταβληθῆ καί ὁ
νοµικός µας πολιτισµός, διότι στό
συγκεκριµένο ἄρθρο διώκεται τό κα-
κούργηµα, ὅταν διαπράττεται καί µέ
ὑπεξούσιο πρόσωπο. Τί θά γίνει
λοιπόν ἐάν συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης ἕνας ἐργοδότης µέ
τόν ὑπάλληλό του;

Εὐστόχως τό περιοδικό τοῦ Συλ-
λόγου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτι-
στής» διερωτᾶται: «Ἡ σχιζοφρένεια
εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωµα; Ἡ κλοπή
εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωµα; Τά ναρ-
κωτικά εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωµα;
γιατί συµβαίνουν στήν κοινωνία
µας». Ὑπάρχει ὅµως ἐχέφρων
ἄνθρωπος καί µή ἐθελόδουλα ἐξαρ-
τηµένος πού νά προτείνει τήν θε-
σµοθέτησή τους;

Ὁ πόλεµος κατά τῆς ἀµωµήτου
Πίστεως καί ὁ διωγµός της ἄρχισαν
ἐπίσηµα καί στή χώρα µας καί κα-
λούµεθα ὡς παιδιά τῶν ἁγίων καί
µαρτύρων καί ἡρώων τῆς Πίστεώς
µας νά µιµηθοῦµε τό δικό τους µο-
ναδικό Σταυροαναστάσιµο καί µαρ-

τυρικό παράδειγµα. Θά µᾶς ὑβρί-
σουν χυδαῖα, ὅπως τόν πολιό καί
ἀγωνιστή Σεβ. Μητροπολίτη Καλα-
βρύτων κ. Ἀµβρόσιο πού ἐξέφρασε
τόν ἀποτροπιασµό του γιά ὅλα αὐτά
τά βορβορώδη καί παρανοϊκά, θά
µᾶς προπηλακίσουν ὅπως εἶχα τήν
τύχη ἀπό τόν πάλαι ποτέ ἐξαίρετο
κωµικό κ. Χάρυ Κλύν, ὁ ὁποῖος δη-
µοκρατικότατα µέ ἀποκάλεσε «καρ-
νάβαλο» καί «σκατόφατσα» (Ἐφηµ.
Κόντραnews 15/12/2015, σελ. 8),
ἴσως καί νά µᾶς φυλακίσουν καί νά
µᾶς ἐξοντώσουν, ἀλλά ἐµεῖς πρέπει
νά τηρήσουµε τήν πιστότητά µας
ἄχρι θανάτου «πειθαρχεῖν Θεῷ
µᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29)
γνωρίζοντες ὅτι ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ
θλίψη, θά ἔχωµε (Ἰω. 16,33), διότι ὁ
κόσµος µᾶς µισεῖ, ἐπειδή ὁ Κύριος
µᾶς ἐξέλεξε ἐκ τοῦ κόσµου
(Ἰω.15,18-19), στόν ὁποῖο κοσµο-
κράτωρ εἶναι ὁ Ἄρχων τοῦ σκότους
καί τά πνευµατικά τῆς πονηρίας
(Ἐφεσ. 6,12) µέ τήν βεβαία καί
ἀσφαλῆ διαβεβαίωση τοῦ Νικητοῦ
τοῦ θανάτου «µή φοβεῖσθε ἀπό τῶν
ἀποκτειννόντων τό σῶµα, τήν δέ
ψυχήν µή δυναµένων ἀποκτενεῖν»
(Ματθ. 10,28) .

Ὅσον ἀφορᾶ στούς δύστηνους
πολιτικούς ἄνδρες καί γυναῖκες πού
θεσµοθετοῦν, προωθοῦν ἤ ἀνέχον-
ται τήν ἀνατροπή τοῦ θείου καί τοῦ
ἀνθρωπίνου Νόµου, καθώς καί σέ
ὅλους τούς παντοειδεῖς ἰνστρούκτο-
ρες τοῦ δαιµονικοῦ περιπαίγµατος,
πού λυσσοµανοῦν ἐναντίον τῆς ἀλη-
θείας καί πού προβάλλουν «σκωπτι-
κά» τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» στρε-
βλώνοντας ἀφόρητα τήν ἔννοιά του
καί ἐξισώνοντας τά πρόσωπα τῶν

«ἀλλήλων» µέ τά αἴσχιστα καί βορ-
βορώδη πάθη τῆς ἀτιµίας, ἐπιφυ-
λάσσεται ὁ αἰώνιος λόγος τῆς
ὁριακῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Εὐαγγε-
λιστοῦ Ἰωάννου «ὁ ἀδικῶν ἀδικησά-
τω ἔτι καί ὁ ρυπαρός ρυπαρευθήτω
ἔτι...ἰδού ἔρχοµαι ταχύ καί ὁ µισθός
µου µετ’ἐµοῦ, ἀποδοῦναι ὡς τό
ἔργον ἔσται αὐτοῦ. Ἐγώ τό Α καί τό
Ω ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ἀρχή καί
τέλος... ἔξω οἱ κύνες καί οἱ φαρµακοί
καί οἱ πόρνοι καί οἱ φονεῖς καί οἱ
εἰδωλολάτραι καί πᾶς ὁ φιλῶν καί
ποιῶν ψεῦδος» (Ἀποκ. 22, 12-15).

Τέλος ἐκ προσώπου τῆς καθ’
ἡµᾶς Ἱ. Μητροπόλεως δηλώνουµε
πρός πάντας τούς πολιτικούς καί
πολιτειακούς ἄρχοντας, πού θά
συµβάλλουν στήν θεσµοθέτηση
τοῦ ἠθικοῦ αὐτοῦ ἐξαµβλώµατος
ὅτι παύοµεν οἱανδήτινα µετ’
αὐτῶν σχέση καί τούς παρακα-
λοῦµε νά παύσουν καί ἐκεῖνοι µα-
ζί µας, ἐφαρµόζοντες τό Εὐαγγελικό
«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες
ἀπίστοις· τίς γὰρ µετοχὴ δικαιοσύνῃ
καὶ ἀνοµίᾳ; Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ
πρὸς σκότος; Τίς δὲ συµφώνησις
Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; Ἢ τίς µερὶς
πιστῷ µετὰ ἀπίστου; Τίς δὲ συγ-
κατάθεσις ναῷ Θεοῦ µετὰ εἰδώλων;
Ὑµεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος,
καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν
αὐτοῖς καὶ ἐµπεριπατήσω, καὶ ἔσο-
µαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί
µοι λαός. ∆ιὸ ἐξέλθετε ἐκ µέσου
αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος,
καὶ ἀκαθάρτου µὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ
εἰσδέξοµαι ὑµᾶς, καὶ ἔσοµαι ὑµῖν εἰς
πατέρα, καὶ ὑµεῖς ἔσεσθέ µοι εἰς
υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος
παντοκράτωρ» (Β΄Κορ 6, 14-18).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος;

Περί τῆς ἀλλαγῆς Πασχαλίου
σκοπό τους, καὶ νὰ ἑνώσουν τὴν
ὀρθόδοξο ἀλήθεια µὲ τὴν παπικὴ
αἵρεση. Σήµερα οἱ οἰκουµενιστὲς
χρησιµοποιοῦν τὴν διπλωµατία
τῆς ἀγάπης, µὲ τοὺς πολυχρόνι-
ους καὶ ἀτέρµονες δῆθεν θεολογι-
κοὺς διαλόγους, τὶς συχνὲς καὶ
προχωρηµένες συµπροσευχὲς καὶ
συλλείτουργα· προσπαθοῦν µὲ κά-
θε τρόπο νὰ ἀµβλύνουν τὸ ὀρθό-
δοξο φρόνηµα τῶν πιστῶν καὶ
ἔχουν ὡς τελικὸ σκοπὸ νὰ ἑνώ-
σουν τὴν ὀρθόδοξη ἀλήθεια µὲ τὴν
παπικὴ αἵρεση. Ἡ διπλωµατία τῆς
ἀγάπης εἶναι ὑπόκριση τῆς ἀλη-
θινῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης καὶ ὅπου
κάνει τὴν ἐµφάνισή της αὐτή, σβύ-
νει αὐτόµατα ἡ ἀληθινὴ ἀρετὴ τῆς
ἀγάπης, τὴν ὁποία µᾶς διδάσκει τὸ
Ἅγιο καὶ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Τὴν ἀγά-
πη αὐτὴ ποὺ δὲν θυσιάζει ποτὲ τὴν
ἀλήθεια, τὴν ἐβίωσαν ἀγωνισάµε-
νοι οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας µας. Μὲ τοὺς θεοφιλεῖς
ἀγῶνες τους, µὲ τὸ ἐνάρετο παρά-
δειγµά τους καὶ µὲ τὰ ἱερὰ συγ-
γράµµατά τους, ποὺ µᾶς ἄφησαν
ὡς παρακαταθήκη, µᾶς προτρέ-
πουν καὶ ἐµᾶς νὰ τοὺς µιµηθοῦµε
τὸ κατὰ δύναµη, ὥστε νὰ γίνουµε
ὅµοιοι αὐτῶν.

Ἂς µελετήσουν προσεκτικὰ οἱ
οἰκουµενιστὲς τὴν ἐπιστολὴ πόνου
τοῦ προσφάτως ἀνακηρυχθέντος,
Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ποὺ
ἀπέστειλε τότε, ὅταν ἐκδηλώθηκαν
τὰ πρῶτα προδοτικὰ ἀνοίγµατα
πρὸς τὴν αἵρεση τοῦ Παπισµοῦ,
ἀπὸ τὸν µακαριστὸ Πατριάρχη
Ἀθηναγόρα. Γράφει λοιπὸν ὁ
Ἅγιος σὲ ἕνα σηµεῖο τῆς ἐπιστολῆς
του «θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω
θερµὰ ὅλους τούς φιλενωτικοὺς
ἀδελφούς µας, ἐπειδὴ τὸ θέµα τῆς
ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν εἶναι κάτι
τὸ πνευµατικὸ καὶ ἀνάγκη ἔχουµε
τῆς πνευµατικῆς ἀγάπης, ἂς τὸ
ἀφήσουµε σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπή-
σανε πολὺ τὸν Θεὸ καὶ εἶναι θεολό-
γοι σὰν τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας, καὶ ὄχι νοµολόγοι, ποὺ πρόσ -
φεραν καὶ προσφέρουν ὁλόκληρο
τὸν ἑαυτὸ τοὺς εἰς τὴν διακονία τῆς

Ἐκκλησίας (ἀντὶ µεγάλης λαµπά-
δας), τοὺς ὁποίους ἄναψε τὸ πῦρ
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ὁ ἀνα-
πτήρας τοῦ νεωκόρου». 

Βλέπουµε ἐδῶ τὸν Ἅγιο νὰ
ὁµιλῆ διὰ τὴν κατὰ Θεὸν ἀγάπη καὶ
ὄχι τὴν οἰκουµενιστικὴ διπλωµατία
τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι ὑπόκριση
τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ ἄλλα σκέ-
πτεται ὁ οἰκουµενιστὴς καὶ ἄλλα λέ-
ει καὶ ἄλλα κάνει, τὸ ὁποῖο ὑποκρι-
τικὸ προσωπεῖο τῆς ἀγάπης αὐτῆς
παροργίζει πολὺ τὸν Ἅγιο Θεό. Καὶ
παρακάτω ὁ Ἅγιος Παΐσιος στὴν
ἐπιστολὴ πόνου γράφει τὰ ἑξῆς:
«Ἂς γνωρίσουµε καλὰ ὅτι ἡ ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία µας δὲν ἔχει κα-
µίαν ἔλλειψιν. Ἡ µόνη ἔλλειψις ποὺ
παρουσιάζεται εἶναι ἡ ἔλλειψις σο-
βαρῶν ἱεραρχῶν καὶ ποιµένων µὲ
πατερικὲς ἀρχές».

∆ὲν µπορεῖ καὶ δὲν γίνεται διὰ
τὴν µόλυνση τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος νὰ εἴµαστε λαλίστατοι καὶ
πολυέξοδοι σὲ χρῆµα γιὰ ταξίδια
καὶ γιὰ τὴν µόλυνση τοῦ ἠθικοῦ
περιβάλλοντος νὰ µιλᾶµε γενικὰ
καὶ ἀόριστα. Τὰ αἴτια τοῦ µολυσµοῦ
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι
ὅτι ἐµολύναµε πρῶτα τὸ ἠθικὸ πε-
ριβάλλον.

Καὶ τέλος σὰν κεραυνὸς ἐν
αἰθρίᾳ ἔπεσε ἐδῶ στὸ Ἅγ. Ὄρος ἡ
εἴδηση ἀπὸ τὰ ἐπίσηµα χείλη τοῦ
Πατριάρχου Βαρθολοµαίου ὅτι µε-
λετᾶται στὴ µέλλουσα νὰ συνέλ-
θη µεγάλη Σύνοδο ἡ ἀλλαγὴ τοῦ
Πασχαλίου. Τὶς ἀντιδράσεις ποὺ
κατέγραψα ἐγὼ ἀπὸ τὴν εἴδηση
αὐτὴ ἀπὸ τοὺς µοναχούς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἑρµηνεύονται µὲ τὰ ἑξῆς
λόγια. Ἂν τολµήσουν νὰ ἀλλάξουν
τὸ πασχάλιο ποὺ τὸ καθιέρωσε ἡ
πρώτη Οἰκουµενικὴ Σύνοδος καὶ τὸ
ἐπικύρωσαν οἱ µετέπειτα Σύνοδοι,
τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ τὴν µία
ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη, θὰ γίνη Ἱερὰ
Μονὴ Ἐσφιγµένου. Καὶ ὁ νοῶν
νοήτω. Θὰ εἶναι πολὺ τραγελα-
φικὸ νὰ ἀκολουθῆ τὸ Ἅγιον
Ὄρος ἕνα πατριαρχεῖο µὲ δια-
φορετικὸ ἡµερολόγιο καὶ διαφο-
ρετικὸ Πασχάλιο!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας παραδέχεται 
τὰ σφάλµατα κατὰ τοὺς διαλόγους!

ψεων� περί ὁµολογιακῶν ἀπο-
κλειστικοτήτων�».

Πολύ φοβούμεθα ὅτι αἱ παροῦσαι
διατυπώσεις εἶναι προσπάθεια διὰ
νὰ μετριασθοῦν αἱ διαφοραὶ, λ.χ. τί
σημαίνει «διαφορετικὲς ἀντιλή-
ψεις», δὲν εἶναι εἰσαγωγὴ καινο-
φανῶν δογμάτων; Δὲν ὑπάγεται εἰς
τὴν «ὁμολογιακὴν ἀποκλειστικότη-
τα» τὸ νὰ κηρύσσωμεν ὅτι ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλη-
σία;

«�ἀναγκαῖαι� προϋποθέσεις,
αἱ ὁποῖαι θά παράσχουν  εἰς τάς
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τήν δυνα-
τότητα νά ἐνεργήσουν ἰσοτίµως
πρός τά λοιπά µέλη τοῦ Π.Σ.Ε�,
τουθόπερ δέν συµβαίνει πάντοτε,
λόγῳ τῆς τε δοµῆς καί τῶν τῆς λει-
τουργίας τοῦ Π.Σ.Ε� Εἰς τήν πορεί-
αν αὐτήν� δηλοῦται ὅτι ἡ ὅλη λει-
τουργία τοῦ Π.Σ.Ε. ὠφείλει νά  πρα -
γµατοποιεῖται ἐπί τῇ βάσει τῆς Ἀπο-
στολικῆς Παραδόσεως καί τῆς πί-
στεως (πρβλ. § 12)�»

Σαφής, ἑπομένως, παραδοχὴ ὅτι
δὲν εἶναι ἰσότιμη ἡ συμμετοχὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Ἐπιπλέον,
πῶς ἕνας θεσμὸς συναγωγῆς ὄχι μό-
νο αἱρέσεων ἀλλὰ καὶ ἑτεροκλήτων
στοιχείων θὰ λειτουργήση εἰς τὸ
πλαίσιον τῆς Ἀποστολικῆς Παραδό-
σεως; Ἀφήνωμεν ἄνευ σχολίου τὸ
γεγονὸς ὅτι ἀποτελεῖ μίαν μελλον-
τικὴν ἐπιδίωξιν καὶ ὄχι μίαν ὑφιστα-
μένην πραγματικότητα.

«Ἐπετεύχθη ἡ ἀναθεώρησις τοῦ
θεσµικοῦ πλαισίου διά τήν συµµετο-
χήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς
τό Π.Σ.Ε., ἐπί τῇ βάσει τῶν ὀρθοδό-
ξων προτάσεων ὡς πρός τόν τρό-
πον λήψεως τῶν ἀποφάσεων ὁµο-
φώνως κυρίως διά κοινωνικά καί
ἠθικά ζητήµατα. Ἐπεσηµάνθη ἡ ἰδι-
αιτέρα ἐκκλησιολογική ταυτότης τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονον
οἰκουµενικόν διάλογον καί ἰδιαιτέρως
ὡς πρός τάς θεολογικάς καί ἐκκλη-
σιολογικάς διαφοράς καί µάλιστα ἐν
ἀντιδιαστολῇ πρός τάς διαφόρους
Χριστιανικάς Παραδόσεις καί Ὁµο-
λογίας. Ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη ἀπο-
φυγῆς κάθε µορφῆς συµπροσ -
ευχῆς�».

Νὰ ἐπαινέσωμεν τὴν ὀρθὴν κα-
τεύθυνσιν τῆς ἀποφυγῆς συμπροσ -
ευχῶν, ἀλλὰ ὀφείλει πρῶτα νὰ λάβη
σάρκα καὶ ὀστᾶ. Πῶς ὅμως νὰ λάβη,
ὅταν ὅλος ὁ θεσμὸς τοῦ ΠΣΕ εἶναι
συνονθύλευμα αἱρέσεων; Ὅσαι βελ-
τιώσεις καὶ ἂν γίνουν τὸ ἴδιον τὸ
οἰκοδόμημα εἶναι στρέβλωσις τῆς
ἀληθείας.

«β) Εἰς τό δεύτερον Κείµενον
«Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν Κό-
σµον»� τονίζεται, ὅτι «ἡ κατά τήν
διεξαγωγήν τῶν Θεολογικῶν ∆ιαλό-
γων ἀκολουθουµένη µεθοδολογία�
προϋποθέτει τήν σχετικήν πληρο-
φόρησιν τοῦ πληρώµατος τῆς
Ἐκκλησίας ἐπί τῶν διαφόρων ἐξελί-
ξεων τῶν ∆ιαλόγων�».

Διατὶ δὲν ὑπάρχει ἐνημέρωσις τοῦ
πληρώματος; Δὲν ἀπαντᾶ πουθενά!
Ἀποδέχεται εἰς  τὴν συνέχειαν ὅτι ὁ
Διάλογος μὲ τοὺς Ἀγγλικανούς, τοὺς
Παλαιοκαθολικούς, τοὺς Λουθηρα-
νοὺς καὶ τοὺς Μετερρυθμισμένους
ὁδηγεῖται εἰς ἀδιέξοδον, ἐπειδὴ εἰσή-
γαγαν τὴν χειροτονίαν τῶν Γυ-
ναικῶν. Διὰ τοὺς ὑπολοίπους λέγει:

«Εἰς πορείαν κριτικῆς ἀξιολογή-
σεως τῶν ποιµαντικῶν καί λειτουρ-
γικῶν θεµάτων εὑρίσκεται ὁ ∆ιάλο-
γος µετά τῶν Ἀντιχαλκηδονίων
Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ σκιάζεται ὁ ∆ιάλο-
γος µετά τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν, τό-
σον ἐκ τῆς προσηλυτιστικῆς δράσε-
ως τῆς Οὐνίας, ὅσον καί ἐκ τῆς δυσ -
κολίας κατανοήσεως λειτουργίας καί
ἐφαρµογῆς τοῦ πρωτείου ἐν τοῖς
πλαισίοις τῆς Συνόδου καί τῶν
ἐκκλησιαστικῶν δοµῶν�»

Δηλαδὴ μὲ τοὺς Ἀντιχαλκηδονί-
ους δὲν ὑφίστανται πλέον δογμα-
τικὰ ἀλλὰ μόνον ποιμαντικὰ προ-
βλήματα; Διατί ἐφ᾽ ὅσον δὲν λύεται
τὸ ζήτημα τῆς Οὐνίας προχωρεῖ ὁ
διάλογος μέ τοὺς Παπικούς; Τὸ
«Πρωτεῖον» εἰς τὰ πλαίσια τῆς Συν -
όδου, ὅπως τὸ ἐκθέτει ὁ Περγάμου
εἶναι μία κακοδοξία, ὅπως ἀνελύσα-
μεν εἰς πρόσφατον φύλλον.

«Εἰς τά πλαίσια τῆς ἐπικαιροποι-
ήσεως τῶν ἀπόψεων καί θέσεων
(εἰς τήν ∆ιορθόδοξον ἐπιτροπήν πού
συνεδρίασεν ἀπό 29ης Σεπτεµβρίου
ἕως 4ης Ὀκτωβρίου 2014) ἐθεωρή-
θη ὀρθότερον ἡ ἑνοποίηση τῶν δύο
Κειµένων, ἐνῶ  δέν ἐτέθησαν παρά-
γραφοι τῶν δύο προηγουµένων Κει-
µένων, αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονταν εἰς
τάς δράσεις� κυρίως τοῦ Παγκο-
σµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν� Ἡ
ἀπάλειψις αὕτη ἐγένετο, διότι ἐθεω-
ρήθησαν πλέον αἱ συγκεκριµέναι
παράγραφοι ὡς ἁπλαί καί µόνον
ἱστορικαί ἀναφοραί,�»

Ἂν ἦτο τόσον μεγάλη ἡ ἐπιτυχία
εἰς τὸ ΠΣΕ, ὅσον τὴν περιέγραψε
πρὶν ὁ Σεβασμιώτατος, διατί θεω-
ρεῖται τόσον ἀναξία, ὥστε νὰ ἀπα-
λειφθῆ; Μήπως εἶναι ἄλλοι οἱ λόγοι;
Ἔπειτα ἀναφέρει παραγράφους αἱ
ὁποῖαι προσετέθησαν:

«α) Καθωρίσθη οὐχί µόνον ὁ τρό-
πος ἀποχωρήσεως µιᾶς τοπικῆς
Ἐκκλησίας µεµονωµένης ἔκ τινος
συγκεκριµένου ∆ιαλόγου, ἀλλά καί ἡ
δυνατότης διακοπῆς αὐτοῦ� ἐκκι-
νοῦσα µέ τήν πρωτοβουλίαν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου καί κατό-
πιν «ὁµοφώνου συναινέσεως» τῶν
λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (§
10). β) �∆ιά τῆς παρούσης  παρα-
γράφου (§ 20) προσδιορίσθησαν
πανορθοδόξως τά ὅρια τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν ἄλλων
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµο-
λογιῶν, δέν ἀµφισβητήθη ἡ ὕπαρξις
αὐτῶν καί «κατ’ οἰκονοµίαν» ἀνε-
γνωρίσθη, τό συµφώνως πρός τήν
κανονικήν παράδοσιν, ὑποστατόν
καί ἔγκυρον τοῦ βαπτίσµατος.
Οὕτως ἐνισχύεται ἡ ἀρχή τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς οἰκονοµίας, ὡς ἔκφρασις
φιλανθρώπου διαθέσεως τῆς Ὀρθο-

δόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν λοιπῶν
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµο-
λογιῶν, ἐνῶ ἀτονεῖ ἡ ἀρχή τῆς ἀκρι-
βείας. γ) Ἐτονίσθη, ὅτι «ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν
πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς
Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόµων ἤ ὁµάδων,
ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν
προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδο-
ξίας», διότι θεωρεῖ ὅτι «ἡ διατήρησις
τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως
διασφαλίζεται µόνον διά τοῦ συνοδι-
κοῦ συστήµατος, τό ὁποῖον ἀνέκα-
θεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀποτελεῖ τόν
ἁρµόδιον καί ἔσχατον κριτήν περί
τῶν θεµάτων πίστεως» (§ 22)�»

Ἂς παύση πλέον αὐτὴ ἡ προβολὴ
τοῦ Πατριάρχου, καταντᾶ ἐπιτηδευ-
μένη. Τὸ φλέγον ἐρώτημα εἶναι πῶς
γίνεται φιλανθρωπία διὰ τοὺς αἱρε-
τικοὺς, ἀλλὰ δὲν γίνεται καμία φι-
λανθρωπία διὰ τοὺς ἀποτειχισθέν-
τας; Πῶς ἐπίσης εἶναι δυνατὸν νὰ
γίνεται «οἰκονομία» εἰς θεμελιώδη
ζητήματα, ὅπως τὸ Βάπτισμα; Αὐτὸ
εἶναι ἀνήκουστον! Δηλ. κατ’ οἰκονο-
μίαν θὰ δεχθῶμεν ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία
τους εἶναι Σῶμα Χριστοῦ; Ἐπίσης
ὑπάρχει συνοδικὸν σύστημα πού
λειτουργεῖ ἄνευ τοῦ πληρώματος
τῆς Ἐκκλησίας; Δὲν ὑπῆρχαν Σύνο-
δοι πού κατεδικάσθησαν; Σήμερον
πράγματι λειτουργεῖ τὸ συνοδικὸν
σύστημα; διότι οἱ συν-Ἱεράρχαι τοῦ
Σεβασμιωτάτου δηλώνουν ὅτι δὲν
ἔχουν σαφῆ ἐνημέρωσιν διὰ τὰ θέ-
ματα!

«∆ιό καί καλούµεθα νά ἀπαντή-
σωµεν εἰς δύο ἐρωτήµατα: α) Ἡ µελ-
λοντική συνέχισις ὅλων τῶν προ-
αναφερθέντων διµερῶν Θεολο-
γικῶν ∆ιαλόγων� ὑπηρετεῖ τόν
ἀρχικόν σκοπόν των; β) Ὑπῆρξε κά-
τι θετικόν�; Εἰς τήν καταφατικήν
ἀπάντησιν ὁδηγούµεθα: α) Ἐκ τῆς
προσφερθείσης δυνατότητος καί δι-
ευκολύνσεως τῆς ἀκτινοβολίας τῆς
ὀρθοδόξου µαρτυρίας�, καί β) Ἐκ
τῆς ἀναθεωρήσεως πολλῶν ἐκ τῶν
παραδόσεων τῆς ∆ύσεως�». 

Τοὺς διαλόγους ἀνεμέναμε, διὰ
νὰ ἀκτινοβολήση ἡ Ὀρθοδοξία; Μή-
πως συνέβη τὸ ἀντίστροφον, δηλ. νὰ
φαντάζη μία ἐκ τῶν πολλῶν ὁμολο-
γιῶν; Ἐπίσης ἀνεθεώρησε μόνον ἡ
Δύσις ἢ μήπως ἐπηρεάσθημεν καὶ
ἐμεῖς;

«�νά ἀναφέρω ὁρισµένας ἐκ
τῶν γενοµένων ἀναθεωρήσεων. Ἡ
ἀποδοχή τῆς κυριλλείου ἑρµηνείας
καί διδασκαλίας ἐπί τοῦ γενικοτέρου
χριστολογικοῦ ζητήµατος, εἰς τόν
∆ιάλογον µετά τῶν Προχαλκηδο-
νίων. Ἡ υἱοθέτησις τῆς εὐχαρι-
στιακῆς ἐκκλησιολογίας� εἰς τόν
∆ιάλογον µετά τῶν Ρωµαιοκαθο-
λικῶν... Ἡ ἀναγνώρισις ὑπό τοῦ
Π.Σ.Ε. τῆς τριαδολογικῆς καί χριστο-
λογικῆς διδασκαλίας ὡς προϋποθέ-
σεως καταστάσεως µέλους εἰς αὐτό,
καί ἡ υἱοθέτησις τοῦ Συµβόλου Νι-
καίας – Κων/πόλεως ἄνευ τοῦ filio-
que, ὡς βάσεως ὁµολογιακῆς συγ-
κλήσεως. Τέλος ἡ κατανόηση τῶν
χαρισµατικῶν µυστηριακῶν καί
εὐχαριστιακῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας
ὑπό ὁρισµένων προτεσταντικῶν
ὁµολογιῶν�».

Ἡ «Κυρίλλειος» ἑρμηνεία ὅμως
δὲν σημαίνει καὶ ἀποδοχὴ τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ εὐχαρι-
στιακὴ ἐκκλησιολογία τοῦ Περγά-
μου περιέχει λάθη, τὰ ὁποῖα ὁδη-
γοῦν εἰς αἱρετικάς ἀντιλήψεις. Τὸ
κατόρθωμα μὲ τὸ ΠΣΕ θὰ ἔπρεπε
νὰ εἶναι τουλάχιστον αὐτονόητον,
ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν ὑπάρχει λόγος
πανηγυρισμῶν, διότι οἱ ἄλλοι δὲν
ἐννοοῦν τὴν Τριαδολογίαν καὶ τὴν

Χριστολογίαν ὡς οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἡ
ἀπάλειψις τοῦ filioque εἶναι ἄνευ
σημασίας, καθὼς εἶναι γνωστὸν ὅτι
οἱ Παπικοὶ δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ
χρησιμοποιοῦν ὁποιοδήποτε Σύμβο-
λον Πίστεως. Ὅσον διὰ τοὺς Προτε-
στάντας μόνον ὡς ἀτυχὴς μπορεῖ νὰ
ληφθῆ ἡ ἀναφορὰ αὐτή.

«�Εἰς τό σηµεῖον αὐτό εἶναι
ἀναγκαῖον νά τονίσωµεν ὅτι ἡ
«Ὀρθοδοξία» ὡς ἰδιότης τῆς Ἐκκλη-
σίας δέν εἶναι ὑπόθεσις µεµονωµέ-
νων ἀτόµων οὔτε τοποθετεῖται ἐκτός
καί ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
ρυθµιστικός κανών τῆς ζωῆς καί τῆς
σκέψεώς Της, ἀλλά ταυτίζεται µέ τήν
Ἐκκλησίαν, ἀποτελοῦσα συστατικόν
τῆς ταυτότητός Της, διό καί βιοῦται
µόνον ἐν κοινωνίᾳ µέ τήν Ἐκκλη-
σίαν, γεγονός τό ὁποῖον σηµαίνει ἐν
προκειµένῳ πλήρη ἀποδοχήν τῶν

πανορθοδόξως εἰληµένων ἀποφά-
σεων ἐκ µέρους τῶν Ὀρθοδόξων
πιστῶν, ἄλλως ἐµφωλεύει ὁ κίνδυ-
νος ἀταξίας καί σχισµάτων ἐντός τῆς
Ἐκκλησίας, γεγονότα τά ὁποῖα τραυ-
µατίζουν θανασίµως τήν ἑνότητά
Της� ∆ιό καί ὀρθῶς ἐτονίσθη ὅτι�
οἱ συµµετέχοντες ἐξ  ὀνόµατος τῶν
κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν εἰς τούς Θεολογικούς ∆ιαλό-
γους� δέν ἐνεργοῦν ὡς µεµονωµέ-
να πρόσωπα, ἀλλά κατ’ ἐντολήν τῶν
Ἐκκλησιῶν των�».

Ἡ «Ὀρθοδοξία» ἐπειδὴ ἀκριβῶς
ταυτίζεται μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, δὲν
ἐπιβάλλεται πρὸς τοὺς πιστούς, διό-
τι καὶ οἱ πιστοὶ εἶναι εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν. Αἱ Πανορθόδοξοι ἀποφάσεις
ἔχουν συζητηθῆ μὲ τοὺς πιστοὺς ἢ
εἶναι μόνον θέμα ἐλαχίστων
Ἱεραρχῶν πού συμμετέχουν εἰς τοὺς
διαλόγους; Ἂν ἦσαν ἀληθῶς Πανορ-
θόδοξοι, τότε δὲν θὰ ἐχρειάζετο μία
πειθαναγκαστικὴν ἀποδοχὴν ὡς
ὑπαινίσσεται ὁ Σεβασμιώτατος. Ἐπι-
προσθέτως, αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν
δὲν εἶναι ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλη-
σιῶν τους, ὅπως λέει ὁ Σεβασμιώτα-
τος, διότι ἂν ἦσαν θὰ ἐνημέρωναν
καὶ τὸν λαόν. Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώ-
σει διατί προκειμένου νὰ κοπάσουν
αἱ διαμαρτυρίαι δὲν ἀποστέλλονται
ἄλλοι ἔγκριτοι καὶ κοινῆς ἀποδοχῆς
ὡς ὁ κ. Τσελλεγίδης;

«Ἡ ὁµολογιακή ὅµως ἐσωστρέ-
φεια πολλῶν χρόνων, εἰς τήν λει-
τουργίαν τῶν διαχριστιανικῶν σχέ-
σεων, ἡ ὁποία ἐκφράζεται µέ µίαν
συστηµατικήν ἔλλειψιν ἐνηµερώσε-
ως τόσο τῶν κληρικῶν, κάθε βαθ-
µοῦ, ὅσο καί τοῦ ποιµνίου� διό καί
κατά καιρούς ἐµφανίζονται δικαιολο-
γηµέναι διαµαρτυρίαι, ἐνστάσεις,
ὑποψίαι ἤ καί ἀντιδράσεις περί τῆς
ὀρθῆς ἤ µή πορείας καί τῆς ἀναγ-
καιότητος τῶν προειρηµένων δι-
µερῶν Θεολογικῶν ∆ιαλόγων. Ἀλλά
καί ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν δέν ἐζη-
µιώθη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,
ἀλλά µᾶλλον ἐνισχύθη ἡ παρουσία
καί ἀνεγνωρίσθη ἡ συµβολή Της, αἱ
δέ εὐκαίρως ἀκαίρως  διατυπούµε-
ναι µεµονωµέναι ἐπικρίσεις, οὔτε
ἀµαύρωσαν εἰς τό σύνολό της τήν
ποιµαντικήν εὐθύνην τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἱεραρχίας, οὔτε υἱοθετοῦνται
ὑπό συνόλου τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλη-
σιαστικῆς συνειδήσεως, διό καί συν -
εχίζεται ἡ συµµετοχή τῶν κατά τό-
πους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τά
δρώµενα καί γενόµενα εἰς τόν
χῶρον τῆς Οἰκουµενικῆς Κινήσεως
καί τῶν διµερῶν Θεολογικῶν διαλό-
γων, καθότι µόνον ὁ «∆ιάλογος τῆς
Ἀληθείας», εἰς τά πλαίσια τῆς Ἀγά-
πης θά µᾶς ἐλευθερώσει καί θά µᾶς
ὁδηγήση εἰς τήν πραγµατικήν κοινω-
νίαν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν
καί τήν ἑνότητα τοῦ Χριστιανικοῦ κό-
σµου».

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμεν ὅτι ἡ
«ὁμολογιακή μας ἐσωστρέφεια»
ἦτο ἐκείνη, ἡ ὁποία ἐκράτησε τοὺς
Ὀρθοδόξους εἰς τὰ χρόνια κατά τὰ
ὁποῖα μὲ τὴν «βίαν» οἱ Παπικοὶ ἐξε-
λατίνιζαν τοὺς πληθυσμούς! Χαιρό-
μεθα ὅμως, διότι ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναγνωρίζει τὸ σφάλμα τῆς ἐλλεί-
ψεως ἐνημερώσεως καὶ ἀναμένομεν
νὰ πρωτοστατήση εἰς τὸ ἑξῆς εἰς τὸ
ζήτημα αὐτό. Χαιρόμεθα ἐπίσης
ποὺ δικαιολογεῖ ἀκόμη καὶ τάς ἀντι-
δράσεις, προσμαρτυρῶν κατ᾽αὐτόν
τόν τρόπον διὰ τὴν ἐγκυρότητα, τὴν
ὁποίαν εἶχον καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ἔχουν
αἱ ὑποψίαι καὶ διαμαρτυρίαι τοῦ
ποιμνίου. Βεβαίως, ὑπάρχει μία
ἀντίφασις ὡς πρὸς τὸ ἑξῆς: Ὁ Σεβα-
σμιώτατος λέγει ὅτι ἦσαν μεμονωμέ-
ναι, ἀλλὰ εἰς τὴν προηγουμένην πα-
ράγραφον εἶχε διατυπώσει τὸν κίν-
δυνον σχισμάτων. Ἂν ἰσχύη τὸ ἕνα
δὲν ἰσχύει τὸ ἄλλον. Εἶναι προφανὲς
ὅτι ἐπιχειρεῖ νὰ ὑποβαθμίση τάς
ἀντιδράσεις καὶ νὰ αἰτιολογήση
τὴν συνέχισιν τῶν διαλόγων, διὰ
τοὺς ὁποίους ὁ ἴδιος ἐδέχθη ὅτι
ὁδεύουν εἰς ἀδιέξοδον! Ἑπομένως,
τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου βεβαιώνουν τελικῶς ὅτι
αἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλαί. Ἕνα
τελευταῖον ἐρώτημα πρὸς τὸν Σε-
βασμιώτατον: ἀπὸ τί θὰ μᾶς
«ἐλευθερώση» ὁ διάλογος;
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Ἀνοικτὴ πρόσκλησις
ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Συνόδου

τημάτων, μὲ σκοπὸν πάντοτε τὴν
ἑνότητα.

Συμφώνως πρὸς τὰ προαναφερ-
θέντα ὁ Ο.Τ. προτίθεται νὰ δημο-
σιεύη κατὰ προτεραιότητα ὅσα
κείμενα ἀφοροῦν τὴν Μεγάλην
Σύνοδον, ἐφ᾽ ὅσον βεβαίως εἶναι
ἐμπεριστατωμένα καὶ εἰς τὸ γε-
νικῶς ἁρμόζον θεολογικὸν καὶ δια-
λογικὸν πλαίσιον. Παραλλήλως
θὰ δημοσιεύωνται καὶ προτάσεις,
συμπληρώσεις, διαφωνίαι, ἀντιρ-
ρήσεις, ἐνστάσεις ἀκόμη καὶ -
κατὰ περίπτωσιν- καλόπιστοι ἐπι-
κρίσεις διὰ τὰ δημοσιευμένα κεί-
μενα. Στόχος ὅλων αὐτῶν θὰ εἶναι
ἡ κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατὸν
ἀντικειμενικὴ καὶ πολύπλευρος
ἀντιμετώπισις τῶν θεμάτων, ὥστε
ἡ ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀληθείᾳ πορεία
ποὺ θὰ διαγράψουν τὰ κείμενα
αὐτὰ νὰ ὠθήση τὸν Ο.Τ. παρα-
μονὰς τῆς Συνόδου νὰ ἀποκρυ-
σταλλώση εἰς τὸ ποία θὰ εἶναι ἡ
τελικὴ στάσις του ἐν ἀναμονῇ
αὐτῆς καὶ τῶν ὅσων διαμειφθοῦν
εἰς αὐτήν.

Τὰ περὶ τῆς Συνόδου θέματα τὰ
ὁποῖα χρῄζουν ἐπεξεργασίας εἶναι
πολλά. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν
μερικά. Πρέπει νὰ συγκληθῆ ἡ
Σύνοδος; Πρέπει νὰ ὀνομασθῆ
Οἰκουμενική; Ποῖος τὴν συγκαλεῖ;
Ὑφίσταται λειτουργία «Πρωτεί-
ου», ὅπως αὐτὴ προβάλλεται ἀπὸ
ὁρισμένους; Πότε θὰ πρέπη νὰ
συγκληθῆ; Πόσο ὀφείλει νὰ διαρ-
κέση; Εἰς ποῖον τόπον θὰ πρέπη
νὰ συγκληθῆ; Ποῖοι ἔχουν δικαίω-
μα νὰ λάβουν μέρος; Χρειάζεται
προπαρασκευή; Κληρικοὶ καὶ λαϊ-
κοὶ πρέπει νὰ ἔχουν λόγον; Πρέ-
πει νὰ προσκληθοῦν παρατηρη-
ταί; Πῶς θὰ λαμβάνωνται αἱ ἀπο-
φάσεις; Πρέπει νὰ προστεθοῦν ἢ
νὰ ἀφαιρεθοῦν πρὸς συζήτησιν
θέματα; Πρέπει νὰ ἐπιδιωχθῆ ἡ
ἐκζήτησις μετανοίας καὶ ἀναίρεσις
ἀπὸ τὸν Παπισμόν τῶν αἱρέσεών
του; Χρειάζεται κάποια ἀλλαγὴ
εἰς τὴν νηστείαν; Τί στάσιν ὀφεί-
λει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ τη-
ρήση πρὸς τὸν Οἰκουμενισμὸν ἐν
ὄψει τῶν ἀδιεξόδων τῶν διαλόγων;
Ποῖον τὸ μήνυμα ποὺ θὰ δοθῆ
πρὸς τὸν ὑπόλοιπον κόσμον; Πῶς
λειτουργεῖ τὸ «αὐτόνομον» εἰς
μίαν Τοπικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ποῖος

τὸ παραχωρεῖ; Τί πρέπει νὰ γίνη
μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Διασπορὰν,
ὅπου σήμερα ὑφίστανται ἀντικα-
νονικαί ἐπισκοπικαί συνελεύσεις;
Διατὶ δὲν θὰ συζητηθῆ τελικῶς τὸ
θέμα τῶν Διπτύχων καὶ τῆς αὐτο-
κεφαλίας; Ποῖαι εἶναι αἱ ἀφανεῖς
καὶ φανεραὶ ἐπιδιώξεις τῆς Συνό-
δου; Ὑπάρχει κίνδυνος διαρρήξε-
ως τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας;
Πρέπει νὰ συζητηθῆ ἡ ἀλλαγὴ
ἡμερομηνίας τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ
Πάσχα; Ὁ δεύτερος γάμος τῶν
κληρικῶν εἶναι θέμα πρὸς συζήτη-
σιν; Ἡ ἀποδοχὴ τῆς ὁμοφυλοφι-
λίας καὶ τῆς χειροτονίας τῶν γυ-
ναικῶν ἀπὸ προτεσταντικάς ὁμο-
λογίας ὀφείλει νὰ ἀπασχολήση
τὰς συνεδριάσεις;

Τὰ ἐρωτήματα βεβαίως εἶναι
ἀνεξάντλητα καὶ δὲν δύνανται νὰ
προσδιορισθοῦν μόνον εἰς ὅσα
ἀνεφέρθησαν. Παρακινοῦμεν
λοιπὸν ὅσους εἶναι ζηλωταὶ τῆς πί-
στεως νὰ ἀρθρογραφήσουν, νὰ
παρακινήσουν ἄλλους εἰς αὐτὸ ἢ
νὰ ὑποδείξουν καὶ νὰ προτείνουν
εἰς τὸν Ο.Τ. μέθοδον ἢ ὁδὸν διὰ
τὴν καλυτέραν ἐπίτευξιν καὶ ὑπη-
ρεσίαν τῆς λειτουργίας τοῦ διαλό-
γου εἰς τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
διὰ τοῦ τύπου.

Ἔχουν ἀπομείνει μόλις περὶ τὰς
26 ἑβδομάδας διὰ τὴν προγραμ-
ματισθεῖσαν Μεγάλην Σύνοδον,
καιρὸς ὀλίγος ἀλλὰ ὄχι ἀνε-
παρκὴς, ὥστε ὅλα νὰ συμβοῦν.
Εὐελπιστοῦμεν καὶ εὐχόμεθα διὰ
ἄλλην μίαν φορὰν νὰ μὴ συγ-
κληθῆ, ὡστόσο ἐφ᾽ ὅσον θὰ δοθῆ
μάχη ὀφείλομεν νὰ προετοι-
μασθῶμεν ἀκολουθοῦντες τὴν δι-
δαχὴν τοῦ Σολομῶντος: 

«λήψονται τὸ βασίλειον τῆς
εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ
κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, τῇ δε-
ξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βρα-
χίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. λήψεται
πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ
ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν
ἐχθρῶν·  ἐνδύσεται θώρακα δικαιο-
σύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρί-
σιν ἀνυπόκριτον· λήψεται ἀσπίδα
ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, 20 ὀξυνεῖ
δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ρομφαίαν,
συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος
ἐπὶ τοὺς παράφρονας.» (Σοφ.
Σολ. 5, 16-19).
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Σύναξις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἐπιτροπῶν τῶν Κατεχοµένων

Ἰδιαιτέρας σημασίας εἶναι ἡ
πρόσκλησις φορέων τῶν Κατεχο-
μένων ἀπὸ τὸν Μακ. Ἀρχ. Κύ-
πρου. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἔχει τμή-
ματα εἰς τὰ Κατεχόμενα, τὰ ὁποῖα
δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦνται. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2015: 

«Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ προσκα-
λεῖ σὲ ἐκκλησιασµὸ τὰ µέλη τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, καὶ
τοὺς ∆ηµάρχους καὶ Κοινοτάρχες
τῶν κατεχοµένων ἐνοριῶν καὶ κοι-
νοτήτων τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς περι-
φέρειας στὸν ἱερὸ ναὸ Τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας στὸν Στρόβολο, τὴν
Κυριακή, 3 Ἰανουαρίου 2016, τὸ
πρωί».

Λίαν συγκινητικαὶ εἶναι πάντοτε
αἱ εἰδήσεις σχετικῶς μὲ ἐπαναλει-
τουργίαν Ἱ. Ναῶν καὶ ναϊδρίων ἰδιαι-
τέρως ὅταν  αὐταὶ ἀφοροῦν εἰς τὰ
ἐδάφη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὡς ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὸ fanarion.blog-
spot.gr τῆς 4ης Δεκεμβρίου 2015:

«Πραγµατοποιήθηκε Παρασκευὴ
4 ∆εκεµβρίου 2015, ἐπὶ τῇ µνήµῃ
τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβά-
ρας, τὸ προσκύνηµα ποὺ διοργάνω-
σε τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο στὴ
Νικοµήδεια (Izmit), ὅπου βρίσκεται ἡ
φυλακὴ τῆς Ἁγίας.  Ἐψάλη ἡ Ἱερὰ
Παράκλησις, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ.

Ἀθηναγόρου καὶ ἱερουργοῦντος τοῦ
Μ. Ἐκκλησιάρχου Πανοσιολ. Βενια-
µίν.  Τὴν Παράκληση κάλυψαν τὰ
τουρκικὰ ΜΜΕ, πρὸς τὰ ὁποῖα ἔκα-
νε δήλωση καὶ ὁ Μητροπολίτης Κυ-
δωνιῶν ἈθηναγόραςS Οἱ προσκυ-
νητὲς ξεναγήθηκαν στὰ ἱστορικὰ
µνηµεῖα τῆς περιοχῆς καὶ τὸ µεσηµέ-
ρι παρετέθη ἑόρτιο γεῦµα». 

Θεία Λειτουργία εἰς τὴν φυλακὴν
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἀνα-
κοινωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς
28ης Νοεμβρίου 2015:

«Τήν Παρασκευή 27.11.2015 τό
ἀπόγευµα στό Συνεδριακό Κέντρο
τοῦ ΤΕΙ Πατρῶν, ξεκίνησαν οἱ
ἐργασίες τοῦ Παµπελοποννησια-
κοῦ Μοναστικοῦ Συνεδρίου µέ τόν
τίτλο «Ἑλλαδικός Ὀρθόδοξος Μο-
ναχισµός», τό ὁποῖο διοργάνωσε ἡ
Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν στό
πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων καί µέ
τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασµοῦ τῶν
700 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς
ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀµπλοῦ
Πατρῶν. Τόν ἁγιασµό τῆς ἐνάρξε-
ως τοῦ Συνεδρίου ἐτέλεσε ὁ Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν
κ.κ. Χρυσόστοµος. Ὁ Σεβασµιώτα-
τος, στό σύντοµο χαιρετισµό πού
ἀπηύθυνε καλωσόρισε τούς Σεβα-
σµιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς,
Ἠλείας κ. Γερµανό, Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστοµο, Κυθήρων κ. Σερα-
φείµ, Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο καί τόν
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὠλένης
κ. Ἀθανάσιο, τούς Ἱερεῖς, τούς Μο-
ναχούς καί τίς Μοναχές, πού
ἦρθαν ἀπό ὅλη τήν Πελοπόννησο,
στήν πόλη τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν
Ἀποστόλων, Ἁγίου Ἀνδρέου καί
ἐκήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου,
εὐχόµενος καλή εὐόδωση τῶν
ἐργασιῶνS

Ἔπειτα, ξεκίνησε ἡ α´ συνεδρία
ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασµιω-
τάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.
Χρυσοστόµου. Ἀκολούθησαν οἱ
ἐµπεριστατωµένες εἰσηγήσεις: α)
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου µέ θέµα:
«Ὁ Μοναχισµός καί τά ἔσχατα» καί
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγου-
µένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύ-

ρας Ἀρχιµ. Εὐσεβίου, µέ θέµα: «Ἡ
προσφορά τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς
Ἀχαΐας εἰς τούς Ἐθνικό-Ἀπελευθε-
ρωτικούς Ἀγῶνας». Τό Σάββατο
28.11.2015 συνεχίσθηκαν µέ ἐπιτυ-
χία οἱ ἐργασίες τοῦ Παµπελοπον-
νησιακοῦ Μοναστικοῦ Συνεδρίου
στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Τό πρωί ξεκίνησε ἡ β´ Συνεδρία
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πανοσιολο-
γιωτάτου Καθηγουµένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, Ἀρχιµ. Εὐσε-
βίου. Ἔπειτα ἀκολούθησαν οἱ
Εἰσηγήσεις: α) τοῦ Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σερα-
φείµ µέ θέµα: «Ἡ ἔνθεος διαγωγή
καί ὁ θεῖος ἔρως τῶν Μοναχῶν κα-
τά τήν ἁγιοπατερικήν διδασκα-
λίαν», β) τῆς Ὁσιωτάτης Μοναχῆς
Μεθοδίας, Καθηγουµένης τοῦ
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιµίου Σταυ-
ροῦ Μαψοῦς, µέ θέµα: «Ὀρθόδο-
ξος γυναικεῖος Μοναχισµός» καί γ)
τοῦ Ὀσιωτάτου Μοναχοῦ π. Συµε-
ών, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερῶν, µέ
θέµα: «Ἡ ἱστορία 2 χειρογράφων
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀµπλοῦ». Ἔπει-
τα ἀκολούθησε συζήτησις ἐπί τῶν
εἰσηγήσεων.

Μετά τό διάλειµµα ξεκίνησε ἡ γ´
συνεδρία ὑπό τήν προεδρία τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιµ. Ἀµβρο-
σίου Γκουρβέλου. Ἀκολούθησαν οἱ
Εἰσηγήσεις: α) τῆς Ὀσιωτάτης Μο-
ναχῆς Θεοξένης, Καθηγουµένης
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Χανίων, µέ θέµα: «Κοινωνία βίου
τελεωτάτη- Ἡ µοναστική οἰκογένεια
τοῦ Κοινοβίου» καί τοῦ β) Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. Χρυσοστόµου, µέ θέµα: «Μο-
ναχισµός καί Ἐκκοσµίκευσις».
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Σελὶς 8η

Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀνοίγει τὸ ζήτηµα
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἡ Δ.Ι.Σ. συνεδρίασεν ἀπὸ τὴν
8ην ὡς καὶ τὴν 10ην Δεκεμβρίου.
Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνακοινωθέν-
τα:

«SἩ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος
ἀποφάσισε ὅπως, κατὰ τὴν πρώτη
ἡµέρα τῶν ἐργασιῶν της τοῦ µηνὸς
Ἰανουαρίου 2016, ἤτοι τὴν
12.1.2016, πραγµατοποιηθεῖ ἀπο-
γευµατινὴ Συνεδρία τῆς ∆.Ι.Σ., στὴν
ὁποία καλοῦνται νὰ παραστοῦν καὶ
οἱ κάτωθι: 1. Ὁ Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης Καισαριανῆς κ. ∆ανιήλ,
Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύ-
σεως καὶ Ἐπιµορφώσεως τοῦ
Ἐφηµεριακοῦ Κλήρου. 2. Οἱ δύο
Ἐλλογιµώτατοι Κοσµήτορες τῶν
Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ
Θεσσαλονίκης. 3. Οἱ δύο Ἀξιότιµοι
Πρόεδροι τῶν ∆ιοικητικῶν Συµβου-
λίων τῆς ΠΕΘ καὶ τοῦ ΚΑΙΡΟΥ.
Σκοπὸς τῆς Συνεδρίας εἶναι ἡ µελέ-
τη τοῦ θέµατος τῆς διδασκαλίας
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν
στὴ Μέση Ἐκπαίδευση. Κατὰ τὴν
ὡς ἄνω Συνεδρία καὶ ἐπὶ τοῦ ὡς
εἴρηται θέµατος ὁρίσθηκε Εἰση-
γητὴς ὁ Σεβασµιώτατος Συνοδικὸς
Μητρ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασί-
ου κ. Ἱερόθεος.

Ἀκολούθως ὅρισε ὡς ὁµιλητὴ
στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν 20ή Μαρτίου
2016, τὸν Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου.

Ἀναφορικὰ µὲ τὴν κατάθεση στὴ
Βουλὴ τοῦ Νόµου γιὰ τὴν προέκτα-
ση τοῦ συµφώνου συµβίωσης στὰ
ὁµόφυλα ζευγάρια, ἡ ∆.Ι.Σ. ὑπεν-
θυµίζει ὅτι ἐµµένει στὴν ἀπόφαση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Συνεδρίας τῆς 17ης Ὀκτωβρί-
ου 2013, ὅταν ἀσχολήθηκε ἀναλυ-
τικῶς µὲ τὸν θεσµὸ τῆς οἰκογενείας
στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης κρίσης,
τὴν ὁποία ἀπόφαση ἐπικαιροποί-
ησε ἡ ∆.Ι.Σ. στὴ Συνεδρία τῆς 19ης
Ἰουνίου 2015S 

Τέλος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυµος αὔριο στὴ 1µ.µ.,
θὰ ὑπογράψει µὲ τὸν κ. Κων-
σταντῖνο Μίχαλο, Πρόεδρο τοῦ
Ἐµποροβιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητη-
ρίου Ἀθηνῶν, Πρωτόκολλο συνερ-
γασίας µεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου ∆ιαι-
τησίας καὶ Ἐναλλακτικῶν Μεθόδων
Ἐπίλυσης ∆ιαφορῶν (Ι.∆.Ε.Μ.Ε.∆.),
µὲ στόχο τὴν ἀνάδειξη τοῦ προβλή-
µατος τῆς ἐνδοσχολικῆς βίας καὶ
τὴν προώθηση ἐκδηλώσεων καὶ
δράσεων γιὰ τὴν ἀντιµετώπισή
του.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνεδρίας,
κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν τρέ-
χοντα ὑπηρεσιακὰ θέµατα, στὴν
αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου τῆς Ἱεραρχίας πραγµατοποι-
ήθηκε ἐνηµερωτικὴ ἐκδήλωση γιὰ
τὴν ψηφιοποίηση καὶ τεκµηρίωση
τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δοςS ὁµίλησε ὁ ὁµότιµος Καθη-
γητὴς τοῦ Παν/µίου Ἀθηνῶν κ.
Σπυρίδων Κοντογιάννης, ∆ιευ-
θυντὴς τοῦ Ἱστορικοῦ ἈρχείουS

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος,
ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅσους
συνέβαλαν στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ
ἔργου, ἐπισήµανε, ὅτι «SΘὰ πά-
ψουν οἱ διάφοροι προπαγανδιστές,
ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ κάνουν τοὺς ἔξυ-
πνους µὲ τὶς προσωπικὲς παρεµ-
βάσεις στὰ διάφορα γεγονότα καὶ
τὰ διαστρέφουν. Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλη-
σία κατέχει τὴν ἀλήθεια δὲν τὴν
φοβᾶται. Τὰ κείµενα αὐτὰ εἶναι οἱ
ἀποδείξεις. Καὶ θὰ εἴµαστε ἐγκλη-
µατίες ἂν δὲν ἐκµεταλλευτοῦµε ὅλα
αὐτὰ τὰ κείµενα. Ποιὸς θὰ µπορέ-
σει νὰ ἀµφισβητήσει αὐτὰ τὰ ὑπάρ-
χοντα στοιχεῖα! Πόσοι µάλιστα θὰ
διαψευστοῦν ἀπὸ τὰ ψέµατα καὶ τὶς
ραδιουργίες!».

Ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ Πατριαρχείου 
ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων
φαίνεται νὰ διαψεύδη τάς φήμας
διὰ τὴν ὑποψηφιότητά του διὰ τὴν Ἱ.
Μ. Γερμανίας, ὄχι ὅμως καὶ ὅσα
ἐγράψαμε περὶ τῆς ἐπιθυμίας νὰ
ἀποστείλη κληρικοὺς εἰς τὴν Χάλ-
κην. Μάλιστα ὁ ἴδιος ἐπιβεβαιώνει
τὰς ἀγαστάς σχέσεις του μὲ τὸν Οἰκ.
Πατριάρχην. Ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» τῆς 11ης
Δεκεμβρίου 2015:

««Ἐπιβεβαιώνεται» πλήρως ἡ
ζωηρὴ ἐπιθυµία τοῦ Ἁγίου Ἰωαννί-
νων Μαξίµου νὰ πηγαινοέρχεται
στὴν Γερµανία καὶ νὰ ἔχει ἰδιαίτερους
δεσµοὺς µὲ µία περιοχὴ, ὅπου ἔζη-
σε τὰ περισσότερα χρόνια τῆς ἱερο-
σύνης του. Σύµφωνα µὲ πληροφο-
ρίες ὁ Μάξιµος ἔχει ἰσχυροὺς δε-
σµοὺς µὲ τὴ Γερµανία, στὴν ὁποία
πηγαινοέρχεται γιὰ ἕνα οὐσιαστικὸ
λόγο, ποὺ ἔχει νὰ κάνει ὅµως µὲ τὴν
µεταφορὰ πάσης φύσεως βοήθειας
ἀπὸ τὴν ἐκεῖ Ἐκκλησία πρὸς τὴν
Μητρόπολη Ἰωαννίνων! Τὰ περὶ µο-
νίµου ἐπιστροφῆς στὴν Γερµανία ὡς
Μητροπολίτη δὲν ἔχουν δόση ἀλή-
θειας, µᾶς λένε πηγὲς ποὺ γνωρί-
ζουν καλὰ τὴν θέση καὶ τὶς ἀπόψεις
τοῦ Μάξιµου. «Ἡ Γερµανία ἔχει ἄξιο
ἱεράρχη καὶ οὔτε ποὺ θὰ σκεφτό-
µουν ποτὲ νὰ διεκδικήσω κάτι τέτοιο.
Ἤµουν ἕνας ἁπλὸς καλόγερος καὶ
εἶναι µεγάλη µου τιµὴ νὰ διακονῶ σὲ
µία ἱστορικὴ καὶ ἔνδοξη Μητρόπολη,
ὅπως εἶναι αὐτὴ τῶν Ἰωαννίνων»,
ἀκούγεται νὰ τονίζει συχνὰ καὶ ἰδιαί-
τερα µετὰ τὴ πληροφορία ποὺ τὸν
θέλει νά... µεταναστεύει στὴ Γερµα-
νία! Ἑποµένως, τὸ «δὲν πάω που-
θενά, ἐδῶ θὰ µείνω» ἰσχύει γιὰ τὸν
Μάξιµο, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ ἔχει
ἀντιληφθεῖ σὲ ὅλο του τὸ µέγεθος τὸ
βαρὺ φορτίο ποὺ ἔχει ἐπωµισθεῖ µὲ
τὴν ἀνάληψη τῆς Μητρόπολης
Ἰωαννίνων, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἀπὸ τὶς
πιὸ εὔκολες Μητροπόλεις. 

Ἡ πενταετὴς σχεδὸν ἀποχὴ ἀπὸ
τὴν ἐνεργὸ ὑπηρεσία τοῦ µακαρι-
στοῦ Θεοκλήτου λόγῳ τῆς ἀνηµπό-
ριας του πολλαπλασίασε τὰ προ-
βλήµατα στὴ Μητρόπολη Ἰωαννί-
νων. Ἦλθε καὶ ἡ κρίση, µὲ τὴν Μη-
τρόπολη νὰ βλέπει τὶς µετοχὲς τῆς
Ἐθνικῆς νὰ ἐξανεµίζονται καὶ ἔκανε
τὰ πράγµατα νὰ φτάσουν σὲ ἐπίπε-
δο κρὰχ κι αὐτὸ τὸ κρὰχ πρέπει νὰ
διαχειριστεῖ τώρα ὁ δεσπότης Μάξι-
µος. Τὰ Ἀγαθοεργὰ ποὺ κάποτε κι
ἐκεῖνα ἦταν προσοδοφόρα καὶ µέσω
αὐτῶν λύνονταν ἕνα σωρὸ προβλή-
µατα, τώρα βρίσκονται σὲ ἀδυναµία,
µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἀναγκάζεται ὁ
Μάξιµος νὰ ψάχνει γιὰ πόρους,
ὥστε νὰ συντηρήσει τὰ ἱδρύµατα
ποὺ ἔχουν τεράστια ἀνάγκη ἐπιβίω-
σης. «∆όξα τῷ Θεῷ, παρὰ τὴν κρίση
ἐµεῖς τὰ καταφέρνουµε καὶ ἐπιβιώ-
νουµε. Ὁ κόσµος ἀνταποκρίνεται σὲ
αἰτήµατα βοήθειας, ποὺ τοὺς ἀπευ-
θύνουµε. Μαζεύουν τρόφιµα κι ἄλλα
πολλὰ πράγµατα οἱ ἐνορίτες τῆς
Γερµανίας καὶ κάθε τόσο τὰ µεταφέ-
ρουµε στὴν πόλη µας. Ἡ πολύχρο-
νη παρουσία µου στὴ Γερµανία
ἀποδίδει καρποὺς αὐτὴ τὴν ἐποχὴ σ'
αὐτὴ τὴν Μητρόπολη, ποὺ ἔχω τὴν
εὐθύνη τῆς διακονίας», ἐπιµένει ὁ
Μάξιµος καὶ θέλει νὰ βάλει «ταφό-
πλακα» στὶς φῆµες περὶ ἀλλαγῆς
Μητρόπολης. Λέει κι ἄλλα πολλὰ ὁ
Μάξιµος καὶ κυρίως ὀνειρεύεται πε-
ρισσότερα, ὥστε νὰ γίνει χρήσιµος
γιὰ τὸ ποίµνιό του. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὴ σχέση του µὲ τὸ
Φανάρι ἐπισηµαίνει ὅτι δὲν ἦταν
ἄγνωστος τοῦ Βαρθολοµαίου,
ἀφοῦ τὰ χρόνια ποὺ ἦταν στὴν Γερ-
µανία ἦταν ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Πα-
τριαρχείου! Ἐσχάτως ὁ Μάξιµος
ἐθεάθη πολλὲς φορὲς νὰ ἐπισκέ-
πτεται τὸ Πατριαρχεῖο καὶ νὰ συν -
εργάζεται µὲ τὸν Πατριάρχη, προ-
φανῶς καὶ ὡς Μητροπολίτης Νέας
Χώρας ὅπως εἶναι ἡ Μητρόπολη
ἸωαννίνωνS».

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Ἰταλίας ἀγνοεῖ
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας;

Ἐντύπωσιν προεκάλεσε ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Ἰταλίας, εἰς τὸ
ὁποῖον ἡ Μητρόπολις ἐπιχαίρει διὰ
τὴν τήρησιν τῶν Ἱ. Κανόνων μὲ τὴν
μνημόνευσιν δύο κεφαλῶν εἰς τὸ
κρατίδιον τοῦ Ἁγ. Μαρίνου. Ἀξιέ-
παινος ἡ προσπάθεια διακονίας τῶν
4.000 πιστῶν, τοὺς ὁποίους εὐχόμε-
θα νὰ κρατήσουν μακράν τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ἀγνοοῦν ὅτι ἡ
μνημόνευσις δύο Ἐπισκόπων ἀντί-
κειται ὄχι μόνον εἰς τοὺς Κανόνας
ἀλλὰ καὶ εἰς πᾶσαν τὴν Παράδοσιν;
Συμφώνως πρὸς τὸ ekklisiaonline.gr
τῆς 11ης Δεκεμβρίου 2015:

«...Ἡ νεοσύστατος ἐνορία καὶ ὁ
κεντρικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἀρχαγγέ-
λων εἶναι ἡ λαµπροτάτη ἔπαλξις τῆς
Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας
καὶ Μελίτης εἰς τὸ εἰρηνικὸν καὶ φηµι-
σµένον κρατίδιον τοῦ Ἁγίου Μαρί-
νου... ἔνθα ὑπάρχουν τέσσαρες χι-

λιάδες Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι κατά-
γονται ἐκ Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρου-
µανίας, Ἰταλίας, Βουλγαρίας καὶ
Ἀλβανίας, καὶ τοὺς ὁποίους διακονεῖ
ἐκκλησιαστικὰ καὶ πνευµατικὰ ἡ
Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ
Μελίτης... Σχέδιον τῆς Μητροπόλε-
ως εἶναι, ὅπως εἰς τὸ µέλλον θεµε-
λιώση Μονήν, ἡ ὁποία θὰ εἶναι γαλή-
νιος τόπος προσευχῆς καὶ φιλοξε-
νίας, ἀλληλεγγύης καὶ φιλανθρω-
πίας. Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ἐπέτυ-
χε... µάλιστα, νὰ µνηµονεύεται καὶ νὰ
πολυχρονίζεται εἰς αὐτάς ὁ Οἰκουµε-
νικὸς Πατριάρχης, µαζὶ µὲ τὸν Μη-
τροπολίτη... Πράγµατι, ἡ Μητρόπο-
λις κατώρθωσε µέσα εἰς τὰ πλαίσια
τῶν δυνατοτήτων της νὰ ἀνταπο-
κριθῆ κατὰ θαυµαστὸν τρόπον εἰς
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, ἐν σχέσει
πρὸς τὸ λίαν σηµαντικὸν καὶ ζωτικὸν
θέµα τοῦ Κανονικοῦ δικαίου τῆς ∆ια-
σπορᾶς...».

Τὸ «∆ηµοκρατικὸν Τόξον» κατήντησε «Οὐράνιον Τόξον»!
∆ὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας βουλευτὴς τῆς πλειοψηφίας,

ποὺ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτόν του; ∆ιότι τὸν Θεὸν δὲν τὸν σέβονται!
Ἰδού ποῖα εἶναι τὰ αὐτοονοµαζό-

µενα ὡς «δηµοκρατικὰ» κόµµατα!
Ἰδού ποῖα εἶναι τὰ κόµµατα τὰ ὁποῖα
ψηφίζουν ἀκόµη εὐσεβεῖς χριστια-
νοί! Ἰδού ποῖα εἶναι τὰ κόµµατα, τὰ
ὁποῖα προάγουν τὴν Χώραν! Ὅλα
τὰ κόµµατα τοῦ φεροµένου δῆθεν
ὡς «∆ηµοκρατικοῦ Τόξου» συνε-
φώνησαν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ νοµο-
σχεδίου διὰ τὸ Σύµφωνον Συµβιώ-
σεως διὰ τοὺς ὁµοφύλους καὶ τὸ
ψηφίζουν!

Τὰ ἐπιχειρήµατα τῶν βου-
λευτῶν εἶναι δύο. Τὸ πρῶτον ἐπι-
χείρηµα εἶναι ἡ καταδίκη τῆς Χώρας
µας ἀπὸ τὰ Εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια.
Μήπως ἡ Εὐρώπη ὅµως δὲν ἔχει
καταδικάσει πρὸ πολλοῦ αὐτὴν τὴν
Χώραν; Μήπως δὲν ἔχοµε καταντή-
σει παιχνίδι εἰς τὰς χεῖρας τῆς
Εὐρώπης; Ὑποτασσόµεθα εἰς τὴν
Εὐρώπην τῆς ἰσοπεδόσεως τῶν
ἀξιῶν καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύ-
νης;

Τὸ ἄλλο ἐπιχείρηµα εἶναι ὅτι ὁ νό-
µος ἔρχεται νὰ διευθετήση µίαν
ὑπάρχουσαν πραγµατικότητα,
ὅπως λέγουν. Καὶ ἡ φοροδιαφυγὴ
εἶναι µία πραγµατικότης εἰς αὐτὴν
τὴν Χώραν. Μήπως µὲ νόµον νὰ
καταστῆ καὶ αὐτὴ νόµιµος; Ὅ,τι
ὑπάρχει δὲν εἶναι πρὸς τὸ συµφέ-
ρον οὔτε τὸ πνευµατικὸν οὔτε τὸ
κοινωνικόν. Ἡ λέξις ἐκτροπή, ἀνηθι-
κότης, παρὰ φύσιν κατάστασις, δὲν
εἶναι γνωσταὶ εἰς τὸ Κοινοβούλιον; Ἡ
ἐπιδερµικὴ ἄποψις ὅτι δῆθεν
«ἀφορᾶ προσωπικὲς σχέσεις δύο
ἀτόµων καὶ εἶναι δικαίωµά τους»
δὲν λαµβάνει καθόλου ὑπ᾽ ὄψιν της
τάς βαθυτέρας ἐπιπτώσεις. Ποῖαι
εἶναι αὐταί;

Πρῶτον, πρόκειται διὰ προσ -
βολὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγµατος.
Ἡ προσβολὴ δὲν εἶναι µόνον πρὸς
τὰ ἤθη ἀλλὰ εἰς αὐτὴν τὴν προµε-
τωπίδα τοῦ Συντάγµατος, ὅπου ἐπι-
καλούµεθα τὴν Τριαδικὴν Θεότητα.
Αὐτὸς εἶναι ὁ σεβασµὸς τῶν βου-

λευτῶν πρὸς τὴν καταστατικὴν νο-
µοθεσίαν;

∆εύτερον, ὁδηγεῖ εἰς ὀξὺ δι-
χασµὸν τὴν κοινωνίαν. Ἀντὶ νὰ κα-
ταπαύση ὁ ὑποτιθέµενος «ρατσι-
σµός», θὰ ἐνταθῆ, καθὼς θὰ εἶναι
πλέον ἰδιαιτέρως προκλητικὸν νὰ
ἐπιβληθῆ εἰς τὴν κοινωνίαν ὡς κα-
θηµερινότης µία ἐντελῶς ἀνώµαλος
κατάστασις.

Τρίτον, θὰ ἐπέλθη σύγκρουσις
µὲ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἡ Κυβέρνησις
ἐντός τοῦ µικροῦ διαστήµατος ποὺ
κυβερνᾶ ἤρχισε χωρὶς νὰ ὁρκισθῆ,
τώρα ἐπιχειρεῖ νὰ ἀλλάξη τὰ θρη-
σκευτικὰ ἢ καὶ νὰ τὰ καταργήση,
ἐνῷ ἡ νεολαία της πλέον ζητεῖ καὶ
τὴν κατάργησιν τῆς προσευχῆς εἰς
τὰ σχολεῖα. Κάποτε τὸ ποτήρι ξεχει-
λίζει καὶ εἰς τὰς τελευταίας σταγόνας
ἀνήκει τὸ Σύµφωνον Συµβιώσεως.
Μήπως ἐπιθυµεῖ ὁ Πρωθυπουργὸς
νὰ προκαλέση νέας λαοσυνάξεις;
Ἀντέχει ἑκατοµµύρια κόσµου ἔξω
ἀπὸ τὸ παράθυρόν του νὰ διαµαρ-
τύρωνται ἐναντίον του;

Τέταρτον, τὸ νοµοθέτηµα θὰ ἔχη
καὶ οἰκονοµικάς ἐπιπτώσεις. Ἐφ᾽
ὅσον τοὺς ἀναγνωρίζει κληρονο-
µικὰ δικαιώµατα κ.λπ. θὰ καλῆται τὸ
κράτος νὰ καταβάλη καὶ χρήµατα
διὰ συντάξεις κ.λπ. Τὰ οἰκονοµικά
τῆς Ἑλλάδος εἶναι τόσο ἀνθηρὰ,
ὥστε ἐνῶ δὲν ἐπήρκουν τὰ χρήµα-
τα διὰ τὰ βασικά, νὰ προστεθοῦν
ἐπιπλέον βάρη, ἔστω καὶ ἐλάχιστα;

Πέµπτον, θὰ ὑπάρξουν ἐπιπτώ-
σεις καὶ εἰς τὴν  ὑγείαν.  Εἶναι  πρα -
γµατικότης ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ἐφευ-
ρέθησαν αἱ λεγόµεναι κατ᾽ εὐφη-
µισµὸν προφυλάξεις ἔχουν αὐξηθῆ
τὰ νοσήµατα. ∆ιατὶ συµβαίνει αὐτό;
∆ιότι ἐπέρχεται ἠθικὸς ἐκµαυλισµός.
Ἑποµένως ὅταν µὲ τὸ σύµφωνον
θεσµοθετῆται ἡ ἠθικὴ ἀνοµία δὲν θὰ
αὐξηθῆ ἡ ἁµαρτία καὶ τὰ ἀποτελέ-
σµατά της; Ἂς συνυπολογίση τὸ
κράτος καὶ τὴν ἰατροφαρµακευτικὴν
περίθαλψιν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐξ αἰτίας

αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἐλαχιστο-
ποιοῦνται καὶ οἱ δωρηταί αἵµατος.
Παίζοµεν µὲ τήν ζωήν τῶν πολιτῶν; 

Ἕκτον, ἡ σχολικὴ ἐκπαίδευσις
θὰ καταστῆ ἐκπαίδευσις δια-
στροφῆς τῶν ὑγειῶν νέων. Ὁ νόµι-
µος πλέον ὁµοφυλόφιλος λειτουρ-
γός τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν δὲν
θὰ εἶναι παράδειγµα πρὸς µίµησιν;
∆ὲν θὰ ἐρωτοῦν οἱ µαθηταὶ διὰ τὴν
ζωήν του; Μήπως εἰς συγκεντρώ-
σεις γονέων δὲν θὰ ἐµφανισθοῦν
καὶ ὁµοφυλόφιλοι, ὡς κηδεµόνες τέ-
κνων χωρισµένων οἰκογενειῶν, οἱ
ὁποῖοι θὰ εἶναι ἐγκεκριµένοι µὲ τὴν
κρατικὴν βοῦλλαν; Αὐτὰ εἶναι τὰ ἰδα-
νικὰ τῆς παιδείας;

Ἕβδοµον, ἡ υἱοθεσία εἶναι ζήτη-
µα χρόνου. Ἠκούσαµε τοὺς βου-
λευτάς µετὰ πυγµῆς νὰ ὑπεραµύ-
νωνται τῆς θέσεως ὅτι τὸ νοµοθέτη-
µα πρέπει νὰ ἀποκλείη ἀµετακλή-
τως τὴν δυνατότητα υἱοθεσίας. Μᾶς
κοροϊδεύουν; Λησµονοῦν ὅτι συντό-
µως οἱ ὁµόφυλοι θὰ δικαιωθοῦν καὶ
πάλι εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια;
Προσποιοῦνται ὅτι δὲν καταλαβαί-
νουν ὅτι καὶ τὴν ἑποµένην φοράν τὸ
ἐπιχείρηµα τῶν ὁµοφύλων θὰ εἶναι
τὸ γνωστόν: «εἶναι ρατσιστικὸ δύο
ἄνθρωποι ποὺ ἀγαπιοῦνται νὰ µὴ
µποροῦν νὰ µεγαλώσουν ἕνα παι-
δί, τὴν ὥρα ποὺ ἑτερόφυλα ζευγά-
ρια παρατοῦν τὰ παιδιὰ τους εἰς τὰ
ὀρφανοτροφεῖα»; Ὁ ὑποτιθέµενος
ρατσισµὸς, ὅπως τοὺς ἤνοιξε τὴν
δίοδον διὰ τὸ σύµφωνον ἔτσι θὰ
τοὺς ἀνοίξη τὴν δίοδον καὶ διὰ τὴν
υἱοθεσίαν.

Ὄγδοον, οἱ βουλευταὶ ὁδηγοῦν
εἰς τὸν ἀφανισµὸν τῆς Ἑλλάδος.
Ὄχι µόνον ἡ πολύτεκνος οἰκογένεια
τιµωρεῖται σήµερον, ἀλλὰ ἐπέρχεται
καὶ ἐπιδείνωσις τοῦ δηµογραφικοῦ.
Ἀντὶ νὰ δίδωνται κίνητρα διὰ γέννη-
σιν τέκνων, ὅταν µάλιστα ὑπάρχουν
αὐταί αἱ προσφυγικαὶ ροαί, δίδονται
κίνητρα εἰς τὴ σύναψιν «ζευγα-
ριῶν», ποὺ δὲν πρόκειται νὰ δώ-

σουν κανένα καρπόν, πλὴν τῆς
ἐγωιστικῆς τους ἱκανοποιήσεως.

Ἔνατον, οὔτε ὁ στρατὸς θὰ µείνη
ἄθικτος. Ἡ πολύπαθος Ἑλλὰς ἂν
ποτὲ ἠλευθερώθη, τὸ ὀφείλει κυρίως
εἰς τὰς ἰδικάς της δυνάµεις. Αὐτὸ
ὠφείλετο εἰς τὸ ὅτι διετηρεῖτο ἕνα
ὑψηλὸν φρόνηµα εἰς τὸν στρατόν. Τί
θὰ ἀποµείνη ἀπὸ τὸ ἠθικὸν ἀξιόµα-
χον, ἀλλὰ καὶ τὴν πειθαρχίαν, ἐὰν ὁ
νοῦς τῶν στρατευµένων µὲ ἐλευθε-
ρίαν θὰ µπορῆ νὰ ρεµβάζη εἰς τὰς
συναδελφικάς θωπεύσεις; ∆ὲν ἀµφι-
σβητοῦµε τὸν πατριωτισµὸν οὐδε-
νός, ἀλλὰ τὸν τρόπον µὲ τὸν ὁποῖον
ὁδηγεῖται εἰς ἀποσάρθρωσιν ἡ συν -
οχὴ ἑνὸς συλλογικοῦ ὀργανισµοῦ.

∆έκατον, ἐπιτυγχάνεται τὸ Κυ-
βερνητικὸν σχέδιον ἀποπροσανα-
τολισµοῦ τῆς κοινωνίας. Ἡ βουλὴ
ἱκανοποιεῖ αἰτήµατα τὰ ὁποῖα δὲν
κοστίζουν τίποτε, ἀλλὰ ἀφήνουν
εὐχαριστηµένους κάποιους πολί-
τας. ∆ηµιουργεῖ µὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πον ἐρείσµατα ὑποστηρίξεως τῆς
Κυβερνήσεως, ὥστε νὰ συνεχίζη τὸ
ἔργον της διὰ τὴν οἰκονοµικὴν καὶ
κοινωνικὴν ἐξαθλίωσιν. Ἡ ἀντιπολί-
τευσις ἔστω καὶ διὰ λόγους συµφε-
ροντολογικοὺς θὰ ἔπρεπε νὰ κατα-
ψηφίση τὸ νοµοσχέδιον καὶ νὰ ἐπι-
κρίνη τὴν Κυβέρνησιν λαµβάνουσα
µὲ τὸ µέρος της τὸ ὑπόλοιπον ὑγιὲς
τµῆµα τῶν Ἑλλήνων. Ὅµως ἡ δια-
φθορὰ εἶναι τόσον µεγάλη, ὥστε
Κυβέρνησις καὶ ἀντιπολίτευσις νὰ
εἶναι ἁπλῶς αἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου
νοµίσµατος... τῆς κάλπικης λίρας. 

Ἡ ἰδία πολιτικὴ τῶν κάθε λογῆς
ἀριστεροδεξιῶν δὲν κατέστρεψε τὸν
τόπον διὰ τῆς οἰκονοµίας, ἀλλὰ διὰ
τῆς κάλπικης πολιτικῆς. Αὐτὴ ὑπέ-
κρυπτε µίαν µὴ αὐθεντικὴν πρότα-
σιν ζωῆς, ποὺ ὁδηγεῖ σήµερα µὲ τὸ
σύµφωνον εἰς τὴν καταπάτησιν ὄχι
µόνον τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ ἀκόµη
καὶ τοῦ αὐτονοήτου φυσικοῦ δι-
καίου. Οὐαὶ εἰς τοὺς βουλευτάς τῆς
χαλκευµένης κοπῆς!

Ὁ κ. Καλαντζῆς παρερµηνεύει τὰ λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου –
Νέα ἐπιβεβαίωσις ὅτι θὰ ἀνοίξη Τµῆµα Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν
Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ Γ.

Γραμματεύς Θρησκευμάτων κ. Γ.
Καλαντζῆς εἰς τὴν ἐφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗΣ» τῆς 13ης Δεκεμβρίου
2015, κατὰ τὴν ὁποίαν «ἐξηγεῖ, γιατί
πρέπει νὰ ἐπισπευσθεῖ ἡ δημιουργία
Ἰσλαμικοῦ Τεμένους» εἰς Ἀθήνας,
ἐνῶ ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασεν εἰς
συνέντευξίν του εἰς μεγάλον τηλεο-
πτικὸν δίαυλον, ἐντόνους ἀνησυχίας
διὰ τὴν σκοπιμότητα νὰ προχωρήση
ἄμεσα ἕνα παρόμοιον ἐγχείρημα.
Ἔχει ἐμφανῶς παρανοήσει τὰ ὅσα
ἐδήλωσεν ὁ Μακαριώτατος. Προ-
φανῶς, διὰ νὰ κατέχη θέσιν εἰς τὸ
Ὑπουργεῖον συντάσσεται μὲ τὰ προ-
τάγματα τῆς κυβερνώσης μειοψη-
φίας, ἡ ὁποία προωθεῖ τὸ ζήτημα τοῦ
τεμένους. Τὸ ἐπιχείρημα πάντοτε τὸ
ἴδιον, δηλ. ὅτι ἡ ἵδρυσις Τεμένους θὰ
ἐξασφαλίση τὴν ἐποπτίαν τοῦ κρά-
τους. Δὲν εἴμεθα ἀφελεῖς! Ποῖον
κράτος θὰ ἐλέγξη τὸ Τζαμί; Ἢ μή-
πως δὲν θὰ παραμείνουν νὰ λειτουρ-
γοῦν παραλλήλως καὶ τὰ ἰδιωτικὰ
παράνομα Τζαμιά;

Προέταξεν ἐπίσης τὸν χριστιανι-
σμόν! Ὁποία ἀντίφασις, ἀφ᾽ἑνός
νὰ κάνη λόγον διὰ τὸ ὅτι ἡ Θράκη
δὲν εἶναι ὅπως τὸ Παρίσι καὶ αὐτὰ
ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλά-
δος καὶ τοῦ λαϊκοῦ κράτους τῆς
Γαλλίας καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ ἐπι-
καλῆται τὸν χριστιανισμὸν τῆς
Εὐρώπης!

Τό σπουδαιότερον εἶναι ὅτι ἡ
ἐφημερίς εἰς τὸ τέλος ἀναφέρεται
εἰς ἐνδεχομένην ἀπὸ τὸ ἑπόμενον
ἀκαδημαϊκὸν ἔτος εἰσαγωγὴν φοι-

τητῶν εἰς Τμ. Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν!
Εἶναι τυχαία εἰκασία τῆς ἐφημερί-
δος ἢ μήπως τὸ ἐφανέρωσεν ὁ ἴδιος
ὁ κ. Καλαντζῆς; Παραθέτομεν
ἀπόσπασμα τῆς συνεντεύξεως:

«SὉ «φάκελος» ἔχει φύγει ἀπὸ
τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ἤδη βρί-
σκεται στὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλον-
τος, γιὰ τὸ «διὰ ταῦτα». Μετὰ τὸ
τροµοκρατικὸ χτύπηµα στὸ Παρίσι
ἀλλὰ καὶ τὶς αὐξανόµενες προσφυ-
γικὲς ροὲς ἀρκετοὶ πολιτικοὶ καὶ κοι-
νωνικοὶ φορεῖς κρίνουν ἀναγκαία
τὴν ὕπαρξη τζαµιοῦ στὴν Ἀθήνα,
στὴν περιοχὴ τοῦ Βοτανικοῦ, γιὰ
λόγους ἐθνικοῦ συµφέροντος καὶ
ἐσωτερικῆς ἀσφάλειαςS «Κάθε
µέρα ποὺ περνάει χωρὶς νὰ κατα-
σκευάζεται τὸ τέµενος, αὐξάνονται
τὰ κόστη καὶ ἡ ἐπικινδυνότητα γιὰ
µία σειρὰ ζητηµάτων ποὺ ἅπτονται
ὄχι µόνο τῶν ἐθνικῶν µας συµφε-
ρόντων ἀλλὰ καὶ τῆς ἐσωτερικῆς
µας ἀσφάλειας», ἀναφέρει στὸν
Ἐλεύθερο Τύπο τῆς Κυριακῆς ὁ γε-
νικὸς γραµµατέας Θρησκευµάτων
τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, Γιῶργος
Καλαντζῆς. 

Στὸ σηµεῖο αὐτὸ φέρνει ὡς πα-
ράδειγµα τὴν κατάσταση ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὴ Θράκη, ὅπου ἐκεῖ λει-
τουργοῦν 250 τζαµιά. Στὸ πλαίσιο
αὐτὸ ἡ Ἑλλάδα «δηµιούργησε µία
κουλτούρα συνύπαρξης καὶ ἀλλη-
λοσεβασµοῦ, τὴν ὁποία ὑποστήρι-
ξε καὶ ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία. Τὸ κρά-
τος ἐπέτρεψε στοὺς µουσουλµά-
νους τῆς Θράκης νὰ µποροῦν νὰ
ἀπευθύνονται στὸ µουφτὴ γιὰ τὴν
ἐπίλυση θεµάτων προσωπικοῦ δι-
καίου, ὅπως εἶναι ὁ γάµος, τὸ δια-
ζύγιο καὶ οἱ κληρονοµιές. Στὴ Μ.
Βρετανία αὐτὸ γίνεται στὴν ἰδιωτικὴ

σφαῖρα µακριὰ ἀπὸ κρατικὴ ἐπο-
πτεία. Ὅλα αὐτὰ εἶναι µία πολιτική,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέχει ἡ Εὐρώπη
καὶ ἂν δὲν τὰ κατανοήσουµε, τότε
δὲν θὰ κατανοήσουµε γιατί ἡ κατά-
σταση στὴ Θράκη δὲν εἶναι ἴδια µὲ
τὸ Παρίσι». 

Ὁ κ. Καλαντζῆς, ἀναφερόµενος
στοὺς ἀκραίους ἰσλαµιστὲς (ISIS),
ποὺ στρέφονται ὄχι µόνο κατὰ τῶν
χριστιανῶν ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν µου-
σουλµάνων, σηµειώνει: «Ποιά, λοι-
πόν, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀπάντη-
ση τῆς Εὐρώπης; Νὰ κλείσει τὰ σύν -
ορα καὶ νὰ στείλει αὐτοὺς τοὺς
ἀνθρώπους πίσω σὲ ἐκείνους πού
θέλουν νὰ τοὺς ἐξοντώσουν; Νὰ
ἀπαντήσουµε στὸ Μεσαίωνα µὲ
Μεσαίωνα; Ὀφείλουµε νὰ ἀπαντή-
σουµε µὲ ἕνα τρόπο, ὁ ὁποῖος θὰ
δικαιώνει τὶς µεγάλες ἀρχές, πάνω
στὶς ὁποῖες οἰκοδοµήθηκε ἡ Ἑνω-
µένη Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ νὰ δικαιώ-
νει -γιὰ ὅλους ὅσοι εἴµαστε χριστια-
νοὶ- τὴ δική µας πίστη». 

Πάντως, τὸ σίγουρο εἶναι πὼς
ὅσο καθυστερεῖ τὸ ἔργο τόσο πιὸ
ἔντονες γίνονται οἱ πιέσεις τῶν
ἀραβικῶν κρατῶν πρὸς τὴν Ἑλλά-
δα, µὲ τὴν Τουρκία νὰ προσπαθεῖ
µὲ κάθε τρόπο νὰ ἔχει «πρωταγω-
νιστικὸ ρόλο καὶ λόγο». 

Πρόσφατα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυµος τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀνέ-
γερσης τζαµιοῦ, ὡστόσο ἐξέφρασε
ἐπιφυλάξεις, κυρίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τοὺς ὅρους λειτουργίας του, τὴ διοί-
κησή του καὶ τὸ ἐὰν θὰ χρησιµο-
ποιεῖται ὡς χῶρος προσευχῆς ἢ δι-
δασκαλίας, µὲ τὸν κίνδυνο τῆς καλ-
λιέργειας τοῦ φονταµενταλισµοῦ.
«Γιὰ ὁποιονδήποτε πιστεύει στὶς
ἀρχὲς τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δηµο-

κρατίας, ὅλες αὐτὲς οἱ τροµοκρα-
τικὲς ἐπιθέσεις, ὅπως ἡ πρόσφατη
στὸ Παρίσι, δηµιουργοῦν ἕνα βα-
θύτατο αἴσθηµα ἀνησυχίας. Ἔχει
ἀπόλυτο δίκιο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,
ὅταν λέει ὅτι βεβαίως πρέπει νὰ
ὑπάρξει θρησκευτικὸς χῶρος γιὰ
µία µειονότητα, ἀλλὰ ταυτοχρόνως
καὶ τὸ κράτος πρέπει νὰ λάβει τὰ
ἀπαραίτητα µέτρα ἀσφαλείας. Μὰ
γι' αὐτὸ καὶ ἐµεῖς µιλᾶµε γιὰ ἕνα δη-
µόσιο τέµενος, ποὺ θὰ ἐποπτεύεται
ἀπὸ τὸ κράτος».

Ἐδῶ καὶ τουλάχιστον µία δεκαε-
τία τὸ ἔργο «σκοντάφτει» στὶς ἀντι-
δράσεις µερίδας πολιτῶν ἀλλὰ καὶ
ἱεραρχῶν, ὅπως τοῦ µητροπολίτη
Πειραιῶς Σεραφείµ, ὁ ὁποῖος προσ -
έφυγε στὸ ΣτΕ προκειµένου νὰ κρι-
θεῖ ἀντισυνταγµατικὸς ὁ νόµος γιὰ
τὴν ἀνέγερση. Ὁ κ. Καλαντζῆς ὑπε-
ρασπίζεται τὸ δικαίωµα τοῦ µητρο-
πολίτη Πειραιῶς νὰ προσφύγει στὸ
ΣτΕ, ὡστόσο ἐπισηµαίνει πὼς ὁρι-
σµένες ἀντιδράσεις, «ἦταν κατευ-
θυνόµενες ποὺ προέρχονται ἀπὸ
συγκεκριµένο πολιτικὸ χῶρο, τὴ
Χρυσὴ ΑὐγήS Στὸ τέλος τῆς ἡµέ-
ρας µὲ αὐτὰ ποὺ κάνει ἡ Χρυσὴ
Αὐγὴ παίζει τὸ παιχνίδι τῆς Τουρ-
κίας». 

Ἀπὸ τὸ νέο ἀκαδηµαϊκὸ ἔτος
ἐνδεχοµένως νὰ συµπεριληφθεῖ
στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ
πρόγραµµα µουσουλµανικῶν
σπουδῶν, στὸ ὁποῖο θὰ εἰσάγεται
ὅποιος ἐνδιαφέρεται, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ θρήσκευµα ἢ φῦλο, µέσα ἀπὸ
τὶς πανελλαδικὲς ἐξετάσεις. Θὰ
εἶναι ἕνα αὐστηρὰ ἀκαδηµαϊκὸ
πρόγραµµα σπουδῶν µὲ στόχο τὴ
µελέτη καὶ τὴ γνώση τῆς Θεολογίας
τοῦ Ἰσλάµ».

Ἀνησυχητικαί θέσεις Σχολικῶν Συµβούλων 
Θεολόγων διὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν

Οἱ δεκατέσσερις ἀπὸ τοὺς συνο-
λικὰ δεκαοκτὼ Σχολικοὺς Συµβού-
λους Θεολόγων τῆς πατρίδας µας
κυκλοφόρησαν πρόσφατα κείµενο
ποὺ ἀφορᾶ στὸ περιεχόµενο τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν.
Στόχος τοῦ κειµένου ἡ προώθηση
τῶν νέων Προγραµµάτων Σπου -
δῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὸ ∆ηµο-
τικό, Γυµνάσιο καὶ Λύκειο. Ὡς
γνωστὸν τὰ Προγράµµατα αὐτὰ
ὁδηγοῦν σὲ µία ἐκ βάθρων ἀλλαγὴ
τοῦ περιεχοµένου τοῦ θρησκευτι-
κοῦ µαθήµατος καὶ γιὰ τοῦτο ἔτυ-
χαν τὰ τελευταῖα χρόνια αὐστηρῆς
κριτικῆς ἀπὸ θεολόγους, κληρι-
κούς, ἀκόµη καὶ ἐπισκόπους λόγω
τῆς ὑποβάθµισης τῶν ἀναφορῶν
στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τοῦ
«ἀνοίγµατος» στὶς ἄλλες χριστια-
νικὲς ὁµολογίες καὶ τὶς ξένες θρη-
σκεῖες ποὺ ἐπιχειροῦν, ἤδη µάλι-
στα ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ ∆η-
µοτικοῦ σχολείου. Μολονότι µετὰ τὴ
διετῆ πιλοτική τους ἐφαρµογὴ εἶχαν
τεθεῖ στὸ συρτάρι, κάποιοι ἐπιχει-
ροῦν νὰ τὰ ξαναφέρουν στὴν ἐπι-
φάνεια ἐκµεταλλευόµενοι τὴν εὐνοϊ-
κή, ὅπως ἐκεῖνοι κρίνουν, στάση
τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας πρὸς τὸ ἔργο τους καθὼς καὶ
τὸ «ξεπάγωµα» τῶν κονδυλίων τοῦ
ΕΣΠΑ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, µέσῳ
τῶν ὁποίων φιλοδοξοῦν νὰ χρηµα-
τοδοτήσουν τὴν ἔκδοση νέων σχο-
λικῶν ἐγχειριδίων, ποὺ θὰ συνά-
δουν µὲ αὐτὰ τὰ νέα  Προγράµµατα
Σπουδῶν.

Ἡ παρέµβαση τῶν 14 Σχολικῶν
Συµβούλων ἐντάσσεται ἀκριβῶς
στὴν παραπάνω προσπάθεια ἐπι-
καιροποίησης τοῦ δῆθεν ἐπιτακτι-
κοῦ αἰτήµατος ἀλλαγῆς τοῦ περιε-
χοµένου τοῦ θρησκευτικοῦ µαθή-
µατος. Ἐκ -
πλήσ σει  πρα -
γµατικὰ ἡ συν-
τριπτικὴ πλειονότητα τῶν Σχολικῶν
Συµβούλων Θεολόγων, ποὺ συνυ-
πογράφει τὸ κείµενο, στὸ ὁποῖο το-
νίζεται µεταξὺ ἄλλων ὅτι «θεω-
ροῦµε θετικὸ γεγονὸς τὴν ἐκπόνη-
ση τῶν νέων Προγραµµάτων
Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, καθὼς
καὶ τὴν πιλοτικὴ ἐφαρµογή τους στὸ
∆ηµοτικὸ καὶ τὸ Γυµνάσιο» καὶ ὅτι
«ἡ καθολικὴ ἐφαρµογή τους µπορεῖ
νὰ συντελέσει στὴν ἀνανέωση τῆς
θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὴν
προαγωγὴ τῆς σύγχρονης µαρτυ-
ρίας της, καθὼς ἐπίσης στὴν προ-
άσπιση τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὸ δηµόσιο σχολεῖο».
Ἡ ἀπουσία τῶν ὀνοµάτων τῶν
ὑπολοίπων τεσσάρων Σχολικῶν
Συµβούλων ἔχει ἀσφαλῶς τὴν ἀξία
της. 

Γιὰ νὰ µπορέσει κανεὶς νὰ ἑρµη-
νεύσει τὴ στάση τῶν 14 Σχολικῶν
Συµβούλων Θεολόγων ὑπὲρ τῶν
νέων Προγραµµάτων Σπουδῶν, τὴ
στιγµὴ µάλιστα ποὺ ἔχει προηγηθεῖ
ἀναλυτικὴ κριτικὴ τῶν πολλῶν
προβληµατικῶν τους σηµείων ἀπὸ
ἄποψη παιδαγωγική, θεολογική,
ἐκκλησιολογικὴ ἀλλὰ καὶ νοµική,

καὶ ἀπὸ πρόσωπα µὲ ἐγνωσµένο
κῦρος στὸ χῶρο τους, θὰ πρέπει
νὰ συνυπολογίσει µία σηµαντικὴ
παράµετρο. Ἡ θητεία τῶν Σχο-
λικῶν Συµβούλων ὅλων τῶν εἰδικο-
τήτων παρατάθηκε µέχρι τὸ τέλος

Αὐγούστου
τοῦ 2016 µὲ
ἀπόφαση τοῦ

Ὑπουργοῦ Παιδείας. Μέχρι τότε
ὅµως θὰ ὑπάρξει ἐπιλογὴ νέων
Σχολικῶν Συµβούλων µὲ διαδικα-
σίες ποὺ θὰ «τρέξουν» µέσα στὴν
ἐρχόµενη ἄνοιξη ἢ τὸ ἀργότερο τὸ
καλοκαίρι.  Τὸ νοµικὸ πλαίσιο ποὺ
θὰ καθορίζει τὸν τρόπο ἐπιλογῆς
δὲν ἔχει ἀκόµη ξεκαθαριστεῖ, ἀλλὰ
εἶναι βέβαιο ὅτι κάποιοι ἐπιδιώκουν
τὴ διατήρηση ἢ τὴν καλλιέργεια
«καλῶν σχέσεων» µὲ στελέχη τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστι-
τούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς
ποὺ τὴν ἐπαύριον ἴσως γίνουν οἱ
ἀξιολογητές τους γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ἢ
ὄχι στὶς θέσεις τῶν Σχολικῶν Συµ-
βούλων. Ἐὰν τοῦτο συµβαίνει πρό-
κειται περὶ µιᾶς προσωπικῆς µικρο-
φιλοδοξίας, ποὺ ἐµποδίζει τὴν
ἔκφραση τῆς προσωπικῆς ἀντίρρη-
σης στὸ µεῖζον θέµα τοῦ περιεχοµέ-
νου τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευ-
σης. Ἂν πάλι ἡ συµφωνία µὲ τὸ πε-
ριεχόµενο τόσο τοῦ συνυπογραφό-
µενου κειµένου ὅσο καὶ τῶν νέων
Προγραµµάτων Σπουδῶν εἶναι
πραγµατικὴ – καὶ τοῦτο ἀσφαλῶς
ἰσχύει γιὰ ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς ὑπο-
γράφοντες, ἄλλωστε κάποιοι ἐξ

αὐτῶν ἐνεργὰ συµµετεῖχαν στὴ
σύνταξη τῶν Προγραµµάτων – τό-
τε τὸ πρόβληµα εἶναι πραγµατικὰ
µεῖζον καὶ ἔχει νὰ κάνει µὲ τὸ µέλλον
τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν
µαθητῶν τῆς πατρίδας µας, ἀφοῦ
οἱ ἐπιφορτισµένοι µὲ τὴν ἐπιστηµο-
νικὴ ὑποστήριξη τῶν µάχιµων Θεο-
λόγων κρίνουν ὅτι ἀπαιτεῖται ριζικὴ
ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ θρη-
σκευτικοῦ µαθήµατος, ποὺ µέχρι
σήµερα γνωρίζαµε. Στὴν περίπτω-
ση αὐτὴ εἶναι µᾶλλον εὐτυχὲς τὸ γε-
γονὸς ὅτι λόγω τῆς µεγάλης ἔκτα-
σης τῶν περιοχῶν εὐθύνης τῶν
Σχολικῶν Συµβούλων Θεολόγων,
ἀλλὰ καὶ λόγω τῆς περιορισµένης
ἐν γένει δράσης πολλῶν ἐξ αὐτῶν
οἱ περισσότεροι Θεολόγοι τῶν σχο-
λείων δέχονται ἐλάχιστες «συµ-
βουλὲς» ἀπὸ τοὺς παιδαγωγικὰ
προϊστάµενούς τους. 

Σὲ κάθε περίπτωση µεγαλύτερη
σηµασία ἀπὸ τὸ περιεχόµενο τῶν
Προγραµµάτων Σπουδῶν καὶ τὶς
προσωπικὲς ἀπόψεις τῶν Σχο-
λικῶν Συµβούλων ἔχει ἡ πνευµα-
τικὴ κατάρτιση καὶ τὸ φρόνηµα
ὅσων ὑπηρετοῦν τὸ µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν στὴν τάξη. Καὶ οἱ
ὀρθῶς φρονοῦντες γνωρίζουν
πῶς πρέπει νὰ ἐργάζονται γιὰ τὴν
πνευµατικὴ ὠφέλεια τῶν µαθητῶν
τους χωρὶς νὰ λησµονοῦν ὅτι ὁ µά-
χιµος ἐκπαιδευτικὸς εἶναι ὁ «βασι-
λιὰς» τῆς τάξης, ποὺ µοναδικὸ
«ἐχθρό» του ἔχει τὴν προσωπική
του πνευµατικὴ πενία.

Πότε θὰ ἀσχοληθῆ ἡ Ἱ. Σύνοδος 
μὲ τὰ βοηθήματα κατηχήσεως;
Ἐπληροφορήθηµεν ὅτι ἡ ἐν

Ἑλλάδι Παπικὴ Ἐκκλησία προχω-
ρεῖ ἀκάθεκτη εἰς τὴν ἔκδοσιν νέων
βιβλίων κατηχήσεως διὰ τὴν 4ην,
5ην καὶ 6ην τάξιν τοῦ ∆ηµοτικοῦ
Σχολείου καὶ εὐελπιστεῖ νὰ ἔχη
αὐτὰ ἕτοιµα ἕως τὴν ἑποµένην
ἐκπαιδευτικὴν χρονιάν. Ἀντιθέτως
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παρὰ
τὶς εἰδικὲς Ἐπιτροπὲς δὲν προχω-
ρεῖ εἰς ἔκδοσιν βοηθηµάτων ἐδῶ
καὶ πολλὰ χρόνια µὲ ἀποτέλεσµα

τὰ ἐγχειρίδια νὰ εἶναι ἐν µέρῃ
ἀπηρχαιωµένα καὶ νὰ ἀφήνεται ἡ
κατήχησις εἰς τὰς προσωπικάς
διαθέσεις ἑνὸς ἑκάστου κατηχη-
τοῦ. Ἡ Π.Ο.Ε. ἔχουσα ἀντιληφθῆ
τὸ πολυεπίπεδον ἔλλειµµα ἀνα-
κοινώνει ὅτι προχωρεῖ ἡ ἰδία προσ -
εχῶς εἰς ἔκδοσιν βοηθήµατος κα-
τηχήσεως, ἀλλὰ δι᾽ ἐνηλίκους.
Εὐχόµεθα ἡ κίνησις αὐτὴ νὰ πα-
ροτρύνη τοὺς ὑπευθύνους εἰς κι-
νητοποίησιν.

Θά κληθῆ ὡς παρατηρητής; 
Ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» τῶν Ἀγγλι-

κανῶν, τὸν ὁποῖον προσφάτως ἐπε-
σκέφθη ὁ Οἰκ. Πατριάρχης καὶ προσ -
εκάλεσεν ἀνεπισήμως ὡς παρατη-
ρητὴν εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον, εἰς
μία πρόσφατον συνέντευξίν του εἰς
τὸ περιοδικὸν Spectator ἐδήλωσε
ὅτι ἂν τὰ παιδιὰ του ἦταν ὁμοφυλό-
φιλοι: «Σὲ περίπτωση ποὺ ἔκαναν
γάμο, ἂν θὰ παρευρισκόμουν; Φυ-
σικὰ θὰ τὸ ἔκανα»! Πολλοί ἔμειναν
κατάπληκτοι ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴν τῆς
ὁμοφυλίας, ἕως ὅτου ἦλθεν ἰσχυρό-
τερος σεισμὸς ἀπὸ ἄλλες δηλώσεις
σχετικῶς μὲ τὸ τρομοκρατικὸν κτύ-

πημα εἰς τὸ Παρίσι, διὰ τὸ ὁποῖον
ἐξέφρασε τὴν ἀπιστίαν του. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ protothema.gr τῆς
22ας Νοεμβρίου 2015:

«Τὸ Σάββατο τὸ πρωί, ἤµουν ἔξω
καί, καθὼς περπατοῦσα, προσευχό-
µουν καὶ ἔλεγα: "Θεέ µου γιατί, γιατί
συµβαίνει αὐτό;"» εἶπε στὸ BBC.
«Ποῦ εἶσαι σὲ ὅλο αὐτό; Ναὶ ἀµφι-
βάλλω» ἦταν τὰ λόγια του σὲ µία,
ὅπως τὴν ἀποκάλεσε, «ἐσωτερικὴ
συζήτηση µὲ τὸ Θεό». Στὸ παρελ-
θόν, ὁ ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Κάντενµ-
περι, εἶχε παραδεχτεῖ ὅτι ἔχει ἀµφι-
βολίες γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, σὲ
«πολλοὺς διαφορετικοὺς τοµεῖς». 

Μετὰ τὸν Οἰκ. Πατριάρχην, 
ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰµσκ εἰς Βουλγαρίαν

Δέν ἔχει παρέλθει οὔτε ἕνας μή-
νας ἀπὸ τὰ ὅσα διημείφθησαν εἰς
τὴν Βουλγαρίαν μεταξύ τοῦ Πρω-
θυπουργοῦ της, τοῦ Πατριάρχου
Σόφιας καὶ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου,
μὲ πολλὰ δημοσιεύματα νὰ ἀπαι-
τοῦν τὴν παρέμβασιν τοῦ Ἕλληνος
Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, καὶ
πάλι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἐπι-
σκέπτεται αὐτὴν διὰ τοῦ «Ὑπουρ-
γοῦ Ἐξωτερικῶν» της Σεβασμιωτά-
του κ. Ἱλαρίωνος. Εἰς τὰ δημοσιεύ-
ματα τοῦ Ο.Τ. πρὸ μηνὸς παρετη-
ρήσαμεν ὅτι ἐνῶ τὸ Πατριαρχεῖον
τῆς Ρωσίας ἐφαρμόζει μίαν πολι-
τικὴν καταλλαγῆς, τὸ Οἰκ. Πα-
τριαρχεῖον παραμένει ἀνυποχώρη-
τον εἰς ζητήματα, ὡς ἡ ἀπομάκρυ-
σις τῆς προτομῆς ἀπὸ τὸν προαύ-
λιον χῶρον τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρ-
χίας τῆς Ἀδριανουπόλεως, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ τορπιλίζωνται αἱ σχέ-
σεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὴν τὴν
φορὰν ἡ ἀφορμὴ ἐπισκέψεως ἦτο
ἄλλη, ἀλλὰ αἱ καλαὶ σχέσεις ἐνε-
δυναμώθησαν. Ὡς ἐπληροφορήθη-

μεν ἀπὸ τὸ mospat.ru τῆς 4ης Δε-
κεμβρίου 2015:

«Στὴ Σόφια γιὰ νὰ συµµετάσχει
στὴ συνεδρία κοινῆς Ἐπιτροπῆς
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρω-
σίας καὶ Βουλγαρίας ἐπὶ τῆς ἁγιο-
κατατάξεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μπογκουτσάρυ Σεραφεὶµ Σόµπο-
λεφ ἀφίχθη στὶς 4 ∆εκεµβρίου 2015
µὲ εὐλογία τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρ-
χη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρω-
σιῶν Κυρίλλου ὁ Μητροπολίτης
Βολοκολὰµσκ Ἱλαρίωνας, Πρό-
εδρος τοῦ Τµήµατος Ἐξωτερικῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας.

Στὴν κατοικία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Βουλγαρίας ὁ Μητροπολίτης Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνας εἶχε συνάντη-
ση µὲ τὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη
Βουλγαρίας ΝεόφυτοS Μέσα σὲ
θερµὸ καὶ ἀδελφικὸ κλῖµα συζητή-
θηκαν ζητήµατα διµερῶν σχέσεων
τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσίας καὶ Βουλ-
γαρίας καθὼς καὶ θέµατα πανορ-
θοδόξου ἐνδιαφέροντοςS».

Μὴ δότε τὰ ἅγια τοῖς κυσί9

Εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος
εἰς Χάλκην συνεκεντρώθησαν ὅλοι
οἱ στενοὶ συνεργάται τοῦ Πατριάρ-
χου πρωτοστατοῦντος τοῦ Ἀρχιμ. κ.
Βησσαρίωνος, ὄχι ἀδίκως, ἐφ᾽ ὅσον
παρίστατο καὶ ὁ Παπικὸς κ. Αἰγί-
διος. Δυστυχῶς ὡς φαίνεται εἰς τὴν
φωτογραφίαν ὁ Πατριάρχης ἔδωσεν
ἀντίδωρον καὶ εἰς τοὺς Παπικούς!
Συμφώνως πρὸς τὸ fanarion.blog-
spot.gr τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2015:

«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πα-
τριάρχης, τήν µεσηµβρίαν τῆς Παρα-
σκευῆς, 11ης ∆εκεµβρίου, διεπεραι-
ώθη εἰς Χάλκην, ἔνθα τήν ἑποµένην,
Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτη-
σεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυρο-
πηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδω-
νος, ἐπί τῇ ἱ. µνήµῃ αὐτοῦ, κατά τήν
τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς
Θείαν Λειτουργίαν. 

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανο-
σιολ. Μ. Ἀρχιµανδρίτης κ. Βησσα-
ρίων. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ.
Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου
Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολι-
κός Ἐπίσκοπος Eisenstadt κ. Αἰγί-
διος, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ
τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας
προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότη-
τα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ.
Ἐλπιδοφόρος, Ἡγού µενος τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί
ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντη-
σεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τήν
Α. Σεβασµιότητα καί παρουσιάσας
εἰς τό ἐκκλησίασµα τούς ὡς ἄνω ἐξ
Αὐστρίας ἐπισκέπτας». 
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Tοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

Λαῦρος κατὰ τοῦ Συμφώνου
Συμβιώσεως ἦτο εἰς τὸ Κυριακάτι-
κον κήρυγμά του ὁ Σεβ. Μητρ.
Θεσσαλονίκης. Συμφώνως πρὸς
τὴν romfea.gr τῆς 13ης Δεκεμβρί-
ου 2015:

«Πότε ὑπῆρξε τέτοιο φαινόµενο
2015 χρόνια νὰ παντρεύεται
ἄνδρας τὸν ἄνδρα καὶ γυναίκα τὴν
γυναίκα; Ἀλλὰ καὶ νὰ θέλουν τὸ δι-
καίωµα νὰ ἔχουν ξένα παιδιά, γιὰ
νὰ τὰ µεγαλώσουν, καὶ νὰ τοὺς
ποῦν τί; Οὔτε τὰ ζῷα δὲν ἔχουν τέ-
τοιες διαθέσεις...Κύριε Ἐλέησον!!!"
πρόσθεσε ὁ Παναγιώτατος κ.
Ἄνθιµος. Ὁ Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης ξεκαθάρισε ὅτι δὲν βλέπει

πολιτικὰ τὸ θέµα, διότι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι πάνω ἀπὸ κόµµατα καὶ εὐλο-
γεῖ µόνο τὸν χριστιανικὸ γάµο. Ἐπί-
σης ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης ἀναφέρθηκε καὶ στὴν ἐπίθεση
ποὺ ἐξαπέλυσαν πρὸς τὸν Μητρο-
πολίτη Καλαβρύτων γιὰ τὶς δηλώ-
σεις ποὺ ἔκανε σχετικὰ µὲ τὸ θέµα,
τὶς ὁποῖες καὶ ὁ κ. Ἄνθιµος χαρα-
κτήρισε "σκληρές", παρόλα αὐτὰ
ὅµως ἀναρωτήθηκε καὶ ὁ ἴδιος: "Τὸ
νοµοθέτηµα ὅµως δὲν εἶναι σκλη-
ρό;"... Κλείνοντας ὁ κ. Ἄνθιµος τό-
νισε: "Ἡ Ἑλλάδα τὸν προηγούµενο
χρόνο εἶχε µηδενικὴ αὔξηση τοῦ
πληθυσµοῦ, ἂν λοιπὸν πᾶµε ἔτσι
θὰ χαθοῦµε...ἡ εὐθύνη εἶναι ὅλων
µας».

Μητρ. Θεσσαλονίκης: «Οὔτε 
τὰ ζῷα δὲν ἔχουν τέτοιες διαθέσεις»

Εἰς τὴν ἱερατικὴν σύναξιν, ἡ
ὁποία ἐπραγματοποιήθη τὴν 5ην
Δεκεμβρίου, ὁμιλητής ἦτο ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ.
Χριστοφόρος, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Κύπρου, ὑπεύθυνος τῶν θεμά-
των Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου μὲ θέμα τὶς
Παραθρησκευτικὲς ὁμάδες. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ ekklisiaonline.gr
τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2015: 

«Ὁ ὁµιλητής, µὲ γλαφυρὸ καὶ ἐπί-
καιρο λόγο, ἀνέπτυξε τὸ θέµα, σὲ
δύο µέρη, τὸ θέµα «Παραθρησκευ-
τικὲς Ὁµάδες στοὺς Τοµεῖς Ὑγείας»
καὶ ἀνέλυσε µὲ τρόπο διεξοδικὸ καὶ
πρακτικὸ τὴν ποικίλη δράση διαφό-

ρων Παραθρησκευτικῶν Ὁµάδων
στοὺς Τοµεῖς τῆς Ὑγείας καθὼς καὶ
τὴν ἀντιµετώπισή τους ἀπὸ
πλευρᾶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας καὶ Θεολογίας. Τόνισε, µάλιστα,
τὴν εὐθύνη µας ὡς ποιµένων, νὰ
γνωρίζοµε τὰ θέµατα αὐτά, προκει-
µένου νὰ δυνάµεθα ὑπευθύνως νὰ
καταρτίσοµε τὸ ποίµνιο τῆς Ἐκκλη-
σίαςS Καταληκτικῶς, ὁ Σεβ. Ἀρχιε-
πίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος,
ἐσηµείωσε τὴν ἀνάγκη τῆς συµµε-
τοχῆς καὶ τῆς ἐνηµέρωσης µὲ ἱερα-
τικὲς συνάξεις, γιὰ τὴν κατάλληλη
κατάρτιση τῶν κληρικῶν καὶ τὴν
ἐνηµέρωση τῶν ἀνθρώπων καὶ
εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τὸν ἐξαίρετο
ὁµιλητή...».

Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης
εἰς τὸν ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα


