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Ἡ παράβασις ἔγινεν ἀπὸ ὀλίγους, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τῆς ψηφίσεως τοῦ Συμφώνου βαραίνει ὅλους...

ΕΝΟΧΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ∆ΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

«Ἐὰν γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν
οἰκοδοµῶ παραβάτην ἐµαυτὸν συνί-
στηµι», µὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ θεῖος Πα-
ῦλος, ὁ καὶ Εὐαγγελιστὴς τῶν Ἑλλή-
νων καὶ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν κα-
ταδεικνύει τὸν παραλογισµὸν ποὺ θὰ
ἐπικρατοῦσεν ἂν ὁ ἴδιος ἦταν ἀσυ-
νεπὴς εἰς τὸν κήρυγµά του ὅσον
ἀφορᾶ εἰς τὸν θεῖον Νόµον. Αὐτὸ
ποὺ ὁ ἴδιος ἀντιλαµβανόµενος διατυ-
πώνει εὔγλωττα, ἔµελε νὰ καταστῆ
µέτρον κρίσεως διὰ τοὺς νέους πα-
ραβάτας. ∆υστυχῶς οἱ βουλευταὶ
τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸ ἀποκλει-
στικὸν προνόµιον µετὰ τὸν Ἰου-
λιανὸν τὸν Παραβάτην νὰ προσ-
λάβουν καὶ πάλιν τὸ συγκεκριµέ-
νον προσωνύµιον. Ἂν τὸ κήρυγµα
τῶν Ἀποστόλων κατέλυσε τὴν εἰδω-
λολατρίαν καὶ µαζὶ µὲ αὐτὴν τὴν ἐπί-
δοσιν εἰς τὴν ἀνηθικότητα, ἡ κάθε
προσπάθεια ἐπαναφορᾶς εἴτε τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας εἴτε τῆς
ἀνηθικότητος δικαίως ἐπισύρει τὸν
ἐπονείδιστον χαρακτηρισµὸν «πα-
ραβάτης».

Ὡστόσο, ὁ ἐπιδεικνύµενος ὑπὸ
τῶν βουλευτῶν ὑπερβάλλων ζῆλος
διὰ τὴν νοµιµοποίησιν τῆς ὁµοφυλο-
φιλίας, κατέστησεν αὐτοὺς ὑπερτέ-
ρους τοῦ Παραβάτου εἰς αἰσχύνην,
καθὼς τόσον ἦτο θολὸς ὁ νοῦς των,
ὥστε νὰ φθάσουν εἰς τὸ σηµεῖον ὄχι
µόνον τὴν ἀνηθικότητα νὰ ἐπιβρα-
βεύουν ἀλλὰ καὶ τὸ ἀφύσικον νὰ ἐπι-
κροτοῦν! Ἔσεισαν θεµέλια χιλιετιῶν
θεσµοθετοῦντες ἐνάντια καὶ πρὸς
αὐτὸ ἀκόµη τὸ φυσικὸν δίκαιον!Αὐτὸ
ἐδήλωσε καὶ Ὑπουργός, ὁ ὁποῖος
εἶπε ὅτι πρώτη ἡ παροῦσα Κυβέρνη-
σις ἐκαινοτόµησε µετὰ ἀπὸ χιλιετίας!
Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς µάλιστα
ἔφθασεν εἰς ἀδιανόητον σηµεῖον νὰ
δηλώση ἀπὸ τοῦ βήµατος τῆς
Βουλῆς ὅτι «Ἀντὶ νὰ πανηγυρίζουµε,
πρέπει νὰ ζητήσουµε συγγνώµη εἰς
χιλιάδες ἀνθρώπους ποὺ ὅλα αὐτὰ

τὰ χρόνια, ἐνῶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς
Εὐρώπης ὑπάρχουν παρόµοια νο-
µικὰ καθεστῶτα, στὴν Ἑλλάδα στε-
ροῦνταν δικαιώµατα». Τί ἄλλο θὰ
ἠδύνατο νὰ χαρακτηρισθῆ ὡς παρα-
λογισµὸς, ἂν ὄχι ἡ διαστροφὴ τοῦ
φυσικοῦ χάριν τῆς ἐκτροπῆς, ἂν ὄχι ἡ
ἀκατάσχετος ἀφροσύνη;

Ἀλλὰ δὲν ἠρκέσθησαν µόνον εἰς
τὴν παράβασιν καὶ εἰς τὸν παραλο-
γισµόν, ἀλλὰ προχώρησαν ἕν βῆµα
περαιτέρω εἰς τὸ κακούργηµα! Καὶ
δὲν τὸ ὀνοµάζοµεν κακούργηµα ὡς
προηγουµένως ἐπικαλέσθηµεν πα-
ράβασιν καὶ παραλογισµόν, µὲ
ἠθικὴν καὶ πνευµατικὴν χροιάν,

ἀλλὰ µὲ αὐτὴν τὴν νοµικήν. Ὄχι µε-
ταφορικῶς λοιπόν, ἀλλὰ κυριολε-
κτικῶς, καθὼς συνέβησαν γεγονό-
τα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀνήκουν εἰς κανένα
πολιτικὸν πολιτισµόν.

Ἐγκαλοῦµεν τοὺς βουλευτάς
διὰ κακουργήµατα

Κατ’ ἀρχὰς εἰς τὸ συνοδευτικὸν

Οἱ πολιτικοὶ καταπατοῦν
τὸ φυσικὸν δίκαιον
Τοῦ ἁγιορείτου µοναχοῦ
Νικολάου, κελλίον Ἁγίου
∆ηµητρίου Ἁγίου Ὄρους

Οἱ θλίψεις καὶ οἱ δοκιµασίες
ποὺ περνᾶ ἡ Χώρα µας τὰ τελευ-
ταῖα ἔτη λόγω τῆς οἰκονοµικῆς
κρίσεως, ἀντὶ νὰ µᾶς ὁδηγήσουν
πρὸς µετάνοια κατὰ τὸ γραφικὸ
«Κύριε ἐν θλίψει ἐµνήσθηµέν
σου», µᾶς ὁδήγησαν δυστυχῶς
σὲ ἀποστασία. Ἡ εἴδηση τὸν τε-
λευταῖο καιρὸ ποὺ εἶναι στὸ προ-
σκήνιο εἶναι τὸ σύµφωνο συµ-
βίωσης τῶν Σοδοµιτῶν. Ὁ Θεὸς
ἔριξε φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ
κατέκαυσε τοὺς ἀµετανοήτους
Σοδοµίτας, ἐµεῖς ἐνεργοῦµε ὡς
ἀποστάτες κατὰ τοῦ θελήµατος
τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλουµε νὰ τοῦ βά-
λουµε στεφάνι. Ὁπωσδήποτε ἡ
µεγάλη οἰκονοµικὴ ἄνεση, ποὺ
ἔζησαν οἱ Ἕλληνες πρὶν ἀπὸ τὴν
οἰκονοµικὴ κρίση, ἦταν ἕνα κα-
λοµελετηµένο σχέδιο, ὥστε νὰ
σύρουν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ οἱ δυ-
νάµεις τοῦ σκότους τοῦ Ἀντιχρί-
στου νὰ ἀπεµπολήση κάθε ἱερὸ
καὶ ὅσιο.

Ἀλγεινὴ ἐντύπωση µοῦ προ-
εξένησε ὁ ὑποψήφιος Πρόεδρος
τῆς Ν. ∆ηµοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης µιλώντας σὲ ραδιο-
φωνικό σταθµό, καὶ ἐρωτηθείς
ἀπὸ τὸν δηµοσιογράφο διὰ τὸ
σύµφωνο συµβίωσης τῶν ὁµο-
φυλοφίλων, ἀπάντησε µὲ µεγάλη
ἔµφαση, ὅτι εἶναι ὑπέρµαχος στὸ
νὰ ψηφισθῆ ὁ νόµος αὐτός. Κυ-
ριολεκτικὰ ἐκόπτοντο γιὰ τὴ µὴ
µέχρι σήµερα ψήφιση τοῦ νόµου
αὐτοῦ τῆς ντροπῆς.

Θὰ ἤθελα τοῦ κυρίου αὐτοῦ νὰ
τοῦ κάνω τὸ ἑξῆς ἐρώτηµα. Πῶς
ὁ πατέρας σου τόσα χρόνια πολι-
τικὸς δὲν εἶδε οὔτε σκέφτηκε τὴν
ἀναγκαιότητα τοῦ νόµου αὐτοῦ,
γιὰ νὰ τὸν ψηφίση, ὥστε νὰ καλύ-
ψη αὐτὸ τὸ κενό;

∆ύο χιλιάδες χρόνια ἡ ἀνθρω-

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ

Τὴν 11ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
Τοιχογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ.
Διὰ χειρὸς Θεοφάνους τοῦ Κρητὸς (1527 μ.Χ.).

Καιρὸς Μετανοίας ἡ παροῦσα ζωή*
Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

Μία καλὴ ἀνάμνησις
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΜΕΤΑ ΑΠΟ τριάντα ἑπτά χρόνια ξαναβρέθηκα στήν πρώτη µου
ἐνορία γιά τό µνηµόσυνο κάποιου γνωστοῦ. Ἡ συγκίνησή
µου ἦταν µεγάλη. Βρισκόµουν σ᾿ ἕνα ναό, γιά τόν ὁποῖο εἶχα

κοπιάσει πολύ ὡς νέος ἱερέας, προκειµένου νά τόν φέρω σέ ἕνα µέ-
τρο. Θυµᾶµαι ὅτι ὑπῆρχαν οἱ οἰκονοµικές δυνατότητες νά γίνουν
πολλά, ἀλλά γιά δεκαετίες δέν γινόταν τίποτα, γιατί ἔλειπε ὁ ζῆλος
πού πρέπει νά διακρίνει τούς ἱερεῖς. Πρώτη µου ἔγνοια ἦταν νά πε-
ριποιηθῶ τό ἱερό. Νά τακτοποιήσω τά χρήσιµα πράγµατα, νά ἀνα-
δείξω τά καταχωνιασµένα κειµήλια, νά καταστρέψω τά ἄχρηστα πού
εἶχαν συσσωρευτεῖ καί νά κλείσω τήν δίοδο τῶν τρωκτικῶν. Τό τέµ-
πλο ἦταν ὡραῖο καί ἐπιβλητικό. Ξυλόγλυπτο, µέ ἐνδιαφέρουσες
εἰκόνες καί περίτεχνες παραστάσεις. Σέ δεύτερη φάση καθάρισα τόν
κυρίως ναό, τό γυναικωνίτη καί τίς δύο ἀποθῆκες πού ὑπῆρχαν στίς
βάσεις τῶν δύο καµπαναριῶν. Ὅλα αὐτά τά ἔκανα µόνος µου, δίχως
κανένα θόρυβο. Ἡ προσπάθειά µου µέ γέµιζε χαρά, παρόλο πού
εἶχα καί ἕνα δισταγµό. Ὁ προκάτοχός µου, γέροντας ἱερέας, δέν εἶχε
ἀποδεσµευτεῖ ἀπό τό ναό καί ἔβλεπε τίς ἀλλαγές ὡς καταστροφή
τοῦ δικοῦ του βασιλείου, γιά τό ὁποῖο ὅµως ποτέ δέν εἶχε ἐνδιαφερ-
θεῖ οὔτε εἶχε κουραστεῖ. Παρόλο πού εἶχε τή δύναµη νά µή ἐκδηλώ-
νεται µπροστά µου, µέσα του ἔβραζε, γι᾿ αὐτό καί ὅλα τά ἔβλεπε πε-
ριττά καί χωρίς καµιά ἀξία. Ἔτσι συµβαίνει συνήθως. Οἱ µεγάλοι δέν
βλέπουν µέ καλό µάτι τίς προσπάθειες τῶν νεωτέρων, στούς ὁποί-
ους καταλογίζουν ἐπιπολαιότητα, ἀπειρία καί ἔλλειψη σεβασµοῦ
στήν παράδοση.

Οἱ ἐνορίτες µου ὡστόσο εἶχαν ὀρθό κριτήριο καί ἔβλεπαν τίς προσ-
πάθειές µου µέ ἰδιαίτερη χαρά καί µέ βοηθοῦσαν µέ πολλούς τρό-
πους. Κλείνω ἐδῶ τήν ἀνάµνησή µου καί συνεχίζω τά τῆς ἐπισκέψε-
ώς µου στήν παλιά ἐνορία. Μετά τή θεία λειτουργία καί τό µνηµόσυ-
νο, µέ πλησίασε κάποια κυρία καί µέ χαιρέτησε µέ ἔκδηλο σεβασµό.

-Ποιά εἶσαι, τὴ ρώτησα.
-Εἶµαι ἡ κόρη τῆς Ἀλεξάνδρας, πού µένατε στό σπίτι µας καί σήµε-

ρα διαβάσατε στό µνηµόσυνο καί τό ὄνοµά της, γιατί πέθανε πρίν
πέντε µέρες σέ ἡλικία 93 ἐτῶν. Ἔχω, πάτερ, τήν εἰκόνα τοῦ Μυστι-
κοῦ ∆είπνου, πού µᾶς εἴχατε δώσει. Χαίροµαι πού σᾶς ξαναβλέπω
µετά ἀπό τόσα πολλά χρόνια.

-Ἔχω τίς καλύτερες ἀναµνήσεις ἀπό τό χωριό σας.
-Καί ἐµεῖς, πάτερ, ἀπό σᾶς.
Μέ συγκίνησε ἰδιαίτερα ὁ λόγος της. Ὄχι πώς εἶχα κάνει κάτι στήν

ἐνορία. Ἁπλῶς εἶχα προσφέρει ὅ,τι εἶχα, ὄχι ὅ,τι ἔπρεπε. Οἱ δυνάµεις
µου ἦταν µικρές.

Θυµήθηκα τότε ὅτι ἡ ἀείµνηστη µητέρα της ἦταν ἀπό νέα χήρα,
γιατί εἶχε χάσει τόν ἄντρα της στόν ἐµφύλιο πόλεµο. Σέ µένα εἶχε σε-
βασµό, τόν ὁποῖο καταλάβαινα ἀπό τήν ἔκφραση τοῦ προσώπου
της καί ὄχι ἀπό τά λόγια της. Τό ἴδιο συνέβαινε καί µέ τόν ἀδελφό
της, ὁ ὁποῖος παρόλο πού δέν ἐρχόταν στήν ἐκκλησία ἀπέναντί µου
ἦταν εὐγενής καί πρόθυµος νά µέ ἐξυπηρετήσει σέ καθετί πού εἶχα
ἀνάγκη.

Κλείνω τοῦτο τό κείµενο µέ συγκίνηση καί εὔχοµαι οἱ ἱερεῖς νά δεί-
χνουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τούς ναούς καί τούς ἐνορίτες τους.
Γιατί βλέπω ὅτι στήν ἐποχή µας οἱ περισσότεροι ἐργάζονται ὡς
ἐπαγγελµατίες καί ὄχι ὡς διάκονοι τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ποὺ ἦταν
καὶ εἶναι ἕνας θεωµένος ἄνθρω-
πος, ἐπέτυχε τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς
του. Καὶ τώρα στὸ µοναδικὸ στὴν
Ἑλλάδα µοναστήρι του ζοῦν ψυ-
χές, ἀφιερωµένες στὸν Χριστὸ καὶ
ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὸν µιµη-
θοῦν. Νὰ σωθοῦν. Καὶ ἡ ἐκδήλωση
γίνεται µέσα στὴν ἑβδοµάδα τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, πού µᾶς θυµίζει
ὅτι ἡ ἕνωσις µὲ τὸν Χριστό, ὁ δρό-
µος τῆς θεώσεως, εἶναι ἡ ἐν
Χριστῷ ζωή. ∆ηλαδὴ ἡ ἀπόκτηση
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μὲ
τὴν βοήθεια Αὐτοῦ οἱ πιστοὶ γίνον-
ται µέτοχοι τῆς θείας φύσεως.

Τὰ µέσα, γιὰ νὰ φθάση ὁ ἄνθρω-
πος στὸ τελικό του σκοπὸ εἶναι οἱ
ἀρετές, οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος, ὅταν αὐτὲς πραγµατοποι-
οῦνται «ἐν ὀνόµατι τοῦ Χριστοῦ».

Τὰ ἐµπόδια στὴν πορεία αὐτὴ
εἶναι τὰ πάθη.

Ποιὰ ὅµως εἶναι τὰ ὅπλα τοῦ
ἀγώνα γιὰ τὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς
ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν παθῶν; Οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας µιλοῦν
γιὰ τὴν µετάνοια. Μᾶς πληροφο-
ροῦν γιὰ τὰ στάδια τῆς µετανοίας
καὶ µᾶς ὁδηγοῦν στὴν πορεία γιὰ
τὴν ὁλοκλήρωσή της.

Κατ’ ἀρχὴν προσπαθοῦν νὰ ξυ-
πνήσουν µέσα µας τὴν ἐπιθυµία νὰ
ἐπιστρέψουµε κοντὰ στὸν Θεό.

Ἕνας νηπτικὸς πατέρας, ὁ Ἅγιος
Πέτρος ὁ ∆αµασκηνὸς γράφει:
«Γιατί ψυχή µου ἀµελεῖς τὸν ἑαυτόν
σου; Γιατί δὲν ντρέπεσαι νὰ ἁµαρ-
τάνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν
ἀγγέλων του, ὅπως ντρέπεσαι
µπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους;B
Ἀλλοίµονό µου, γνωρίζω τὴν κόλα-
ση καὶ δὲν θέλω νὰ µετανοήσω.
Ἀγαπῶ τὴν οὐράνια Βασιλεία καὶ
ἀρετὴ δὲν ἔχω ἀποκτήσει. Πιστεύω
στὸν Θεό, ἀλλὰ παρακούω συνέ-
χεια τὶς ἐντολές του. Μισῶ τὸν διά-
βολο, ἀλλὰ δὲν σταµατῶ νὰ πράτ-
τω αὐτὰ ποὺ ἀρέσουν σ’ ἐκεῖνον.
Ὅταν προσεύχωµαι, ἀµελῶ καὶ
εἶµαι σὰν ἀναίσθητος. Ὅταν νη-
στεύω, ὑπερηφανεύοµαι καὶ κατα-
κρίνοµαι περισσότερο. Ὅταν ἀγρυ-
πνήσω, νοµίζω πὼς κάτι κάνω, γιὰ
νὰ µὴ µοῦ γίνη χρήσιµη ἡ ἀγρυ-
πνίαB».

Καὶ συνεχίζει µὲ ἕνα ἄλλο κείµε-
νό του: «Ποῦ εἶναι ἡ ὁλοκληρωτικὴ
µετάνοια, ἡ ὁποία µᾶς κάνει νὰ
εἴµαστε µακριὰ ἀπὸ κάθε κακὸ
ἔργο καὶ λόγο πονηρό; Ἂν µετανο-
οῦσα σὰν τὸν Ἄσωτο, θὰ δεχόταν
τὴν ἐπιστροφή µου ὁ φιλόστοργος
Πατέρας. Κι ἂν εἶχα εὐγνωµοσύνη
σὰν τὸν τελώνη καὶ κατέκρινα µόνο
τὸν ἑαυτόν µου καὶ κανένα ἄλλο,
θὰ ἔπαιρνα καὶ ἐγὼ τὴν ἄφεση τῶν
ἁµαρτιῶν ἀπὸ τὸν ΘεόB.».

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς,
Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης θε-

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῶν Ἑλλήνων κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, διατί δὲν ἀνέπεμψεν εἰς τὴν
Βουλὴν τὸν ἐψηφισμένον νόμον περί τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων χωρὶς νὰ τὸν ὑπο-
γράψη, διὰ νὰ ἐπανατεθῆ ὑποχρεωτικῶς εἰς ψηφοφορίαν, διὰ δευτέραν φοράν; Ὁ ἀνηψιὸς τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Γαλλίας Μελετίου καὶ ἐμφανιζόμενος ὡς εὐσεβής, διατὶ δὲν ἔπραξε τὸ καθῆκον του;Ἡ στάση τῶν Τριῶν Μάγων ἔναντι τοῦ ἀσεβεστάτου Βασιλέως Ἡρώδου

(«δεινὸν παιδοκτόνον ἐγκατέλιπον παιζόµενον») θέτει τὸ πρόβληµα τῆς
στάσεως τοῦ Χριστιανισµοῦ ὡς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν κάθε µορφὴ
Ἐξουσίας.

1. Οἱ σχέσεις ἐξουσίας κάθε µορφῆς εἶναι πάντα κεντρικὸ πρόβληµα τῆς
κοινωνίας, στὸ ὁποῖο ἐµπλέκεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγµατα ὁ χῶρος τῆς
Θρησκείας. Μολονότι ὁ Χριστιανισµὸς στὴν αὐθεντική του ἔκφραση δὲν
εἶναι θρήσκευµα –ἁπλὴ δηλαδὴ Ἱστορικὴ πραγµάτωση τοῦ φαινοµένου
τῆς θρησκείας, ἀλλὰ «ὁδὸς» (Πράξ. 9, 20), τρόπος δηλαδὴ ὑπάρξεως,
ποὺ ὁδηγεῖ στὴ «θέωση», ὅπως νοεῖται χριστιανικὰ ἡ σωτηρία, ἡ διαπλο-
κή του µὲ τὶς δοµὲς τοῦ κόσµου εἰσήγαγε στὴν ὀργάνωσή του καὶ τὴν
ἔννοια τῆς ἐξουσίας.

Στὴν Ἐκκλησία, ὡς Σῶµα Χριστοῦ, ἀναγνωρίζεται ὁ θεόσδοτος χαρα-
χτήρας τῆς ἐξουσίας, «ἵνα µὴ ὁ κόσµος εἰς ἀκοσµίαν ἐµπέσῃ» (Ἰσίδωρος
Πηλουσιώτης, 5ος αἰ. Ε.Π. 78, 657), ἐλέγχεται ὅµως συχνὰ ἡ πτωτικὴ κα-
τανόηση καὶ χρήση της. Γι᾽ αὐτὸ ὑπογραµµίζεται ἡ σχετικότητα καὶ ὁ πνευ-
µατικός της χαραχτήρας γιὰ τὴν Ἐκκλησία (πρβλ. Α´ Κορ. 9, 12. Β´ Κορ.
10, 8. Β´ Θεσ. 3, 9 κ.ἄ.). Στὴν Κ.∆. φανερώνεται ἐξ ἄλλου ἡ δαιµονικότητα
τῆς ἐξουσίας τοῦ κόσµου (πρβλ. τὸ διάλογο τοῦ Χριστοῦ µὲ τὸν Πιλάτο

Τὸ «ἀνοσιούργηµα» τοῦ Κοινοβουλίου
Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Χριστιανισμὸς καὶ ἐξουσία
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

«B∆ὲν παρεκτρέπονται κύριε ὅσοι θὰ ψηφίσουν τὸν νόµο περὶ τοῦ
συµφώνου συµβίωσης, ἀλλὰ ἐσεῖς παρεκτρέπεσθε ποὺ ἐπικαλεῖσθε τὴν
Ἐκκλησία, γιὰ νὰ µὴ τὸν ψηφίσετε».

Αὐτὰ ἔξαλλος ἀπὸ τὸν θυµό του ξεφώνιζε στὶς 17 τρέχοντος µηνὸς βου-
λευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑἀπευθυνόµενος σὲ συνάδελφό του τῶν «Ἀνεξαρτήτων
Ἑλλήνων».

Καὶ ἐπειδὴ ἄλλος κατήφορος πιὸ κάτω δὲν ὑπάρχει, ἀφοῦ ἡ πιὸ σιχα-
µερὴ ἁµαρτία ἡ ὁµοφυλοφιλία ποὺ κατέκαψε τὰ Σόδοµα, ὄχι µόνο θὰ συγ-
χωρῆται -ἂν παραχωρήση ὁ Θεὸς νὰ ψηφισθῆ ἀπὸ τὴν Βουλή- ἀλλὰ ἐπι-
σήµως διὰ Νόµου θὰ ἀναγνωρίζεται ὡς θεµιτὴ καὶ δίκαιη, τότε ἂς περιµέ-
νουµε ὅλα τὰ ΟΥΑΙ τῶν παλαιῶν Προφητῶν καὶ τῆς Ἀποκαλύψεως νὰ πέ-
σουν ἐπάνω µας καὶ πάνω στὸ Ἔθνος µας, ποὺ ἀπὸ Ἔθνος, ἅγιον καὶ
ἡρώων καὶ ἀπὸ «διαµαντόπετρα στῆς γῆς τὸ δακτυλίδι», ποὺ ἦταν κάπο-
τε λόγῳ τῆς ἐνδόξου ἱστορίας της, θὰ καταντήση µιὰ περιφρονηµένη ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἔντιµους ἀνθρώπους Χώρα µὲ µέλλον ποὺ µόνο ἕνας νέος
Ἰερεµίας θὰ χρειασθῆ νὰ τὸ περιγράψη καὶ Κράτος, ποὺ θὰ διακινδυ-
νεύουν ὡς ἐν διωγµῷ ὑπάρχοντες ἱεροκήρυκες, πιστοὶ ἀλλὰ καὶ σώφρο-
νες πολίτες νὰ διώκωνται ὡς% ὑπονοµεύοντες τὴν ἔννοµο τάξι καὶ ὡς ρα-
τσιστές, ἐὰν ἀποτολµοῦν νὰ καταγγέλλουν ὅλων αὐτῶν τὴν ἀνήθικη κατά-
σταση.

Ποῦ εἶναι ὅµως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ βροντοφωνάξη τὰ προδροµικὰ «οὐ
ἔξεστι» στοὺς ἀθέους ποὺ κρατοῦν τὰ ἰνία αὐτῆς τῆς Χώρας καὶ νὰ ἐφαρ-
µόση τὸ «ἐξέλθετε ἐκ µέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε καὶ ἀκαθάρτου µὴ
ἅπτεσθε» τοῦ Σεβ. κ. Σεραφείµ;

Ὅλοι οἱ ἄλλοι πλὴν τοῦ Σεβ. κ. Ἀµβροσίου καὶ µακ. κ. Ἀνθίµου καὶ 2-3
ἀκόµη ποὺ δὲν γνωρίζω, γιὰ νὰ τοὺς ἀναφέρω, ποὺ µετριοῦνται στὰ δά-
κτυλα τῆς µιᾶς χειρὸς- ὅπως µοῦ ἔλεγε ὁ ἀείµνηστος θεολόγος Ν. Σωτη-
ρόπουλος- ποῦ εἶναι;

Γιατὶ δὲν «εὑρίσκονται δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ» µὲ τὸ ἀγωνιστικό τους
παρὸν καὶ νὰ διακόψουν καὶ αὐτοὶ κάθε σχέση µὲ τοὺς ἀθέους, ποὺ ὕψω-
σαν θρασεῖαν τὴν κεφαλὴν παρὰ τὸ ὅτι κυβερνοῦν τὴν Χώρα µὲ τὸ 36%
τοῦ 55% τοῦ ἐκλογικοῦ σώµατος.

Ἂν ὅµως οἱ ἀπέχοντες στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς ποὺ οὐσιαστικὰ
εἴµαστε ἡ πρώτη πολιτικὴ δύναµη, εἴχαµε χριστιανικὲς ἀντιλήψεις
δηλαδὴ εἴµαστε ἔξυπνοι, τότε µὲ τὸ ἰσχῦον σύστηµα θὰ εἴχαµε 185
ἕδρες στὴν Βουλὴ καὶ δὲν θὰ «ἀνήκαµε εἰς τὴν ∆ύσιν» τὴν ἄθεη,
ἀλλὰ στὴν ἔνθεη Ἀνατολὴ «ζῶντες καὶ βασιλεύοντες» ἀπὸ τὴν πα-
ραγωγή µας καὶ ὄχι µὲ τὰ δανεικὰ τῶν ἀθέων.

Καὶ ἐφ᾽ ὅσον κατὰ τὸν Ἀπόστολο «πορισµὸς µέγας εὐσέβεια µετ᾽
αὐταρκείας» δηλ. ἡ εὐσέβεια εἶναι πηγὴ µεγάλου πλουτισµοῦ, ὅταν συνο-
δεύεται ἀπὸ ὀλιγάρκειαν» (Α´. Τι. στ´, 6) θὰ εἴµαστε ὄχι ἁπλῶς ἰσοδύναµοι
µὲ τοὺς ἀθέους τῆς ∆ύσεως, ἀλλὰ παντοδύναµοι κρατηµένοι ἀπὸ τὸ χέρι
τοῦ Παντοδυνάµου Κυρίου µας καὶ καθόλου «ἀποµονωµένοι», ὅπως µᾶς
λένε, µὲ δόλιο σκοπὸ νὰ µᾶς ἀποπροσανατολίσουν.

Ἐµπρὸς διὰ τὰς 185 ἕδρας
Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

• Πρὸς τοὺς νέους. Τοῦ Ἀρχιµ.
Κ. Κωστοπούλου. Σελ. 4

• Ἐπιστολαὶ ∆ιαµαρτυρίας
πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν
καὶ τοὺς Βουλευτάς. Σελ. 5

• Ἀντιδράσεις Σεβασµιωτάτων
Μητροπολιτῶν διὰ τὸ σύµφω-
νονσυµβιώσεως.Σελ.6

• Ἀνατέλλουσαι σκέψεις. Τοῦ
Πανοσ/του Ἀρχιµ. π. Κων. Χα-
ραλαµποπούλου. Σελ.6

• Μὲ τὸ τέµενος καὶ τὸ τµῆµα
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν ὑπη-
ρετοῦµεν τὸ σχέδιον τῆς
Τουρκίας! Σελ.8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν παραµονὴ τῶν Χριστουγέννων, µοῦ τηλεφώνησε ἕνας πνευµα-
τικὸς ἀδελφὸς καὶ µὲ παρεκάλεσε νὰ γράψω κάτι γιὰ τὸ «ἀνοσιούργηµα»,
ὅπως τὸ ἀπεκάλεσε, ποὺ συντελέστηκε στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο δύο
ἡµέρες νωρίτερα, τὴν ψήφιση, δηλαδή, τοῦ νόµου γιὰ τὸ Σύµφωνο συµ-
βίωσης τῶν ὁµοφύλων ζευγαριῶν. Τοῦ εἶπα ὅτι ἦταν ἀρκετὴ ἡ µόλυνσι τῆς
πνευµατικῆς ἀτµόσφαιρας, παραµονὲς Χριστουγέννων, ἀπὸ τὸ θέµα αὐτὸ
καὶ ὅτι δὲν ἐπιθυµοῦσα νὰ παρατείνω αὐτὴ τὴ µόλυνσι στὴ σκέψι µου τὶς
ἅγιες αὐτὲς ἡµέρες. Τοῦ εἶπα ἀκόµη ὅτι, ἀντὶ νὰ πάρῃ κανεὶς τὴν πέννα καὶ
νὰ γράψῃ, εἶναι προτιµότερο καὶ ἀποτελεσµατικώτερο νὰ πέσουµε στὰ
γόνατα καὶ νὰ προσευχηθοῦµε µὲ δάκρυα νὰ µᾶς ἐλεήσῃ ὁ Θεός.

Κλείσαµε τὸ τηλέφωνο, ἀλλὰ ἡ συνείδησί µου µὲ ἤλεγχε γιὰ τὴν ἀπάντη-
σι, ποὺ εἶχα δώσει. Καλὴ εἶναι καὶ ἡ προσευχή, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ, µοῦ ἔλε-
γε ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς µου. «Καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν»,
λέγει κάπου ὁ σοφὸς Σολοµῶν στὸν Ἐκκλησιαστή. Ἐνθυµήθηκα καὶ τὴ
σοφὴ ἀπάντησι, ποὺ εἶχε δώσει ὁ ἀείµνηστος θεολόγος Νικόλαος Σωτηρ-

(1ον)
Ὁ Φιλόθεος Χατζῆς καταγόταν

ἀπὸ τὰ χωριὰ τῆς Λευκωσίας (Με-
γάλη Κυπριακὴ Ἐγκυκλοπαίδεια,
τόµος 13, σελίδα 247 - Λευκωσία
1950), (Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ
Ἐλευθερουδάκης, τόµος 12ος,
Ἀθήνα 1931, σελίδα 621, Πέτρου
Γεωργαντζῆ «Οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ τὸ
εἰκοσιένα», Ξάνθη 1985, σελ. 39
κ.ἄ).

Στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα -περί-
που 1790- ὄντας νεαρός, ἔφυγε
ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ µετέβη στὴν
Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ ἐκλεγεῖ
(∆ευτερεύων τῶν ∆ιακόνων),

ὅπου τελικὰ καὶ ὑπηρέτησε στὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο -ὡς ∆ευ-
τερεύων τῶν ∆ιακόνων- τοῦ κυ-
πριακῆς καταγωγῆς Πατριάρχη
Γερασίµου τοῦ Γ΄ (1794 – 1797),
τὸ ὁποῖο σηµαίνει ὅτι ἦταν καλῆς
µόρφωσης καὶ ἐπιβραβεύτηκε λό-
γω τῆς πίστης καὶ τῆς ἀφοσιωµέ-
νης διακονίας του.

Τὸ 1795 οἱ κάτοικοι τῆς ∆ηµη-
τσάνης ζήτησαν µὲ γράµµα τους
ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Γεράσιµο τὸν
Γ΄ νὰ ἀντικαταστήσει τὸν Μητρο-
πολίτη Ἀµβρόσιο (1767– 1795), ὁ
ὁποῖος τὸν Ὀκτώβριο τῆς ἴδιας
χρονιᾶς εἶχε ὑποβάλει παραίτηση
λόγω γήρατος καὶ δὲν εἶχε ἀφήσει

καλὲς ἐντυπώσεις κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς ἀρχιερατείας του. Ἀπὸ
τοὺς ἱστοριογράφους τῆς ἐποχῆς
κατηγορεῖτο ὡς νωθρός, ἀπαίδευ-
τος καὶ ἀδιάφορος γιὰ τὴν πνευµα-
τικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ποιµνίου του.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς καὶ ἄλλους λό-
γους οἱ ∆ηµητσανίτες εἶδαν τὴν
παραίτηση τοῦ Ἀµβρόσιου µὲ ἀνα-
κούφιση. Μία χαρακτηριστικὴ πε-
ρικοπὴ εἶναι ἀπὸ γράµµα ποὺ
ἔστειλε ὁ δάσκαλος τῆς Σχολῆς
∆ηµητσάνης στὸν Ἄνθιµο Καρα-
κάλλο -πρώην Μεθώνης- στὴν
Τεργέστη µὲ ἡµεροµηνία 30-10-
1795. Τοῦ γράφει µεταξὺ ἄλλων
"...λοιπὸν προσµένοµεν τὸν νέον
ἀρχιερέα µας, µὲ τὸν ἐρχοµὸ τοῦ
ὁποίου ἐλπίζοµεν νὰ ἐξυπνήση ἡ
ἀποκοιµισµένη µας ἐκκλησία...".

Πραγµατικά, λοιπόν, µόλις πα-
ραιτήθηκε ὁ Ἀµβρόσιος, ἀνέθεσαν
σὲ δύο ∆ηµητσανίτες στὴν Κων-
σταντινούπολη, ἤτοι στὸν Μητρο-
πολίτη Σµύρνης ΓΡΗΓΟΡΙΟ (µετέ-

πειτα Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη) καὶ
στὸν µεγαλέµπορο ΝΙΚΗΤΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, "νὰ ἐκλέξουν Ἄξιον
Ἀρχιεπίσκοπον ὁποῖον ἤθελεν
εὕρουν εὔλογον εἴτε ἰδικόν µας,
εἴτε ξένον». Τὸν ἄξιο Ἐπίσκοπο
πολὺ γρήγορα βρῆκαν στὸ πρό-
σωπο τοῦ Κύπριου Φιλοθέου
Χατζῆ. Ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ
Γ/ ἀγγέλλει τὴν ἐκλογὴ τοῦ Φιλόθε-
ου τὸν Νοέµβριο τοῦ 1795 ὡς νέο
Μητροπολίτη τὸν ∆ευτερεύοντα
τῶν ∆ιακόνων τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας, µὲ γράµµα του (Τάσου
Γριτσοπούλου Ἀρχιεπισκοπὴ ∆η-
µητσάνης, σελίδα 242, ὅπου δη-
µοσιεύεται ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολὴ)
πρὸς τοὺς πατέρες τῆς Σταυροπη-
γιακῆς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρό-
µου, ἡ ὁποία βρισκόταν στὴν ἐπι-
σκοπικὴ περιφέρεια τῆς ∆ηµητσά-
νης, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Φιλόθεου
καὶ τοὺς ἀνέφερε µὲ αὐτὰ τὰ λόγια:
«Ἐπειδὴ ὁ θεοφιλέστατος ἀρχιεπί-
σκοπος ∆ηµητσάνης συνάδελφος
ἤµουν Ἀγαπητὸς Κὺρ Ἀµβρόσιος

παρατήσατο οἰκειοθελῶς τῆς
ἐπαρχίας αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν
ἔνθερµο αὐτοῦ παράκλησιν καὶ
κοινὴ αἴτησιν τῶν τῆς ἐπαρχίας
αὐτοῦ Χριστιανῶν διὰ κανονικῶν
ψήφων καὶ Συνοδικῆς ἐκλογῆς
προετιµήθη τῶν ἄλλων ὁ ἡµέτερος
δευτερεύων τῶν διακόνων κὺρ Φι-
λόθεος καὶ δὴ ἡµετέρας ἀδείας
ἐχειροτονήθη ἀρχιερεὺς γνήσιος,
νόµιµος καὶ κανονικὸς καὶ ἀπεκα-
ταστάθη ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἐπαρ-
χίας ταύτης κατὰ τὴν κανονικὴ δια-
τύπωσιν ὡς Ἄξιος καὶ Τίµιος καὶ
∆όκιµος ἀναφανεὶς καὶ τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ κατὰ διαφόρους καιροὺς
πιστὸς ἐκδουλεύσας - καὶ παρὰ τῇ
ἡµῶν µετριότητι χρόνους ἱκανοὺς
διατρίψας καὶ ἐξυπηρετήσας
εὐγνωµόνως καὶ εὐπειθῶς...».

Λίγο ἀργότερα, δηλαδὴ τὸν
Ἰανουάριο τοῦ 1796, ὁ Πατριάρχης
Γεράσιµος, µὲ σχετικὸ Σιγίλλιο,
ἀκύρωνε τὴν ἕνωση τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς ∆ηµητσάνης µὲ τὴ Μητρό-
πολη Λακεδαιµονίας καὶ τὴν ἀνα-

σύστηνε ὡς Μητρόπολη δίνοντας
µὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν παλιά της
αἴγλη.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ

Ὁ Φιλόθεος ποίµανε τοὺς κατοί-
κους τῆς περιφέρειάς του γιὰ 26
χρόνια ἔχοντας ὡς µοναδικὸ γνώ-
µονα τοῦ ἔργου του τὶς ἀρχὲς τοῦ
Εὐαγγελίου. Ὅπως σηµειώνεται
(Ἰδὲ Χρυσανθακόπουλου – Φωτά-
κου «Βίοι Πελοποννησίων καὶ τῶν
ἔξωθι τῆς Πελοποννήσου ἐλθόν-
των», Ἀθήνα 1888, σελ. 295) «ἦτο
ἐκ τῶν ἡσυχότερων Ἀρχιερέων καὶ
πολὺ ἐκκλησιαστικός...».

Ὁ Φιλόθεος εἶχε καλὴ µόρφωση,
ἦταν ὅµως ἀγαθός, τίµιος, εὐσεβὴς
καὶ προοδευτικός. Ἡ ἐπαρχία του,
Γορτυνία, τὸν τιµοῦσε εἰλικρινὰ γιὰ
τὰ προτερήµατά του αὐτά. Ἀλη-
θινὸς πνευµατικὸς πατέρας ὁ Φιλό-
θεος, φρόντισε ὅσο µποροῦσε γιὰ
τὴν πνευµατικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ποι-
µνίου του.

Φιλόθεος Χατζῆς - ὁ Ἐθνοµάρτυς
Γράφει ὁ Dr Ἡρακλῆς Ζαχαριάδης, Πρόεδρος
Ἑλληνικοῦ Πολιτιστικοῦ Ὁµίλου Κυπρίων (ΕΠΟΚ)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΗΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ διαδικασία καὶ ἡ
τελικὴ ψήφιση τοῦ νοµοσχεδίου γιὰ τὸ
σύµφωνο συµβίωσης ὁµοφυλοφίλων

ὑπῆρξε πραγµατικὰ ἀποκαλυπτικὴ γιὰ τὰ φρο-
νήµατα τῆς πλειονότητας τῶν βουλευτῶν τῆς
Ἑλλάδος. Ἀναµενόµενο νὰ πανηγυρίζουν οἱ
ὁµοφυλόφιλοι γιὰ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ νοµο-
σχεδίου, µὲ τρόπο µάλιστα προκλητικὸ ἐντὸς
τῆς Βουλῆς. Ἀλλὰ πραγµατικὰ τραγικὴ ἡ εἰκόνα

τῶν περισσοτέρων βουλευτῶν, ποὺ ἂν καὶ ἑτε-
ροφυλόφιλοι οἱ ἴδιοι, ἔσπευσαν νὰ στηρίξουν τὰ
δικαιώµατα τῶν ὁµοφυλοφίλων. Τραγικότερη ἡ
πολυκοµµατικὴ στήριξη τοῦ νοµοσχεδίου ποὺ
ἀπέδειξε ὅτι δὲν εἶναι ἔργο µόνο τῆς «ἄθεης ἀρι-
στερᾶς» ἡ ἀποδόµηση τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν
ἱερῶν παραδόσεων αὐτοῦ τοῦ τόπου. Οἱ ἀπου-
σιάσαντες ὡς ἄλλοι Πόντιοι Πιλᾶτοι ἀδυνατοῦν
νὰ ξεπλύνουν τὴν εὐθύνη τους γιὰ τὴν τελικὴ

ἔκβαση τῆς διαδικασίας καὶ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ
νοµοσχεδίου. Καὶ εἰς ἀνώτερα!

Ἐκεῖνο ποὺ µένει πλέον εἶναι ὅσοι πολίτες
διατηροῦν στοιχειώδη λογικὴ καὶ ἐλάχιστη τιµιό-
τητα νὰ διαχωρίσουν τὴ θέση τους ἀπὸ τὰ πολι-
τικὰ κόµµατα ποὺ µετατρέπουν τὴν ἀνηθικότητα

σὲ νόµο καὶ τὴν ἐκτροπὴ σὲ κανόνα ζωῆς. Ἡ
φωνὴ τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας πρέπει νὰ γίνει
κραυγὴ διαµαρτυρίας.∆ὲν ἀρκοῦν οἱ µεµονωµέ-
νες φωνὲς ἀντίδρασης ἐκλεκτῶν κληρικῶν καὶ
ἐπισκόπων. Ἡ νωχελικὴ ἀντίδραση ὅσων προ-
ΐστανται τείνει νὰ ἐξοµοιωθεῖ µὲ τὴν ἀποχὴ τῶν
προαναφερθέντων βουλευτῶν ποὺ φοβοῦνται

µήπως χαρακτηριστοῦν γραφικοὶ καὶ ἀφήνουν
ἀνενόχλητο τὸν «καίσαρα» νὰ νοµοθετεῖ ἀντι-
ευαγγελικὰ καὶ διεστραµµένα. Ποῦ εἶναι τὸ «οὐκ
ἔξεστί σοι»; Ποιὰ πονηρὴ δύναµη κλείνει τὰ στό-
µατα τῶν ἐπισκόπων; Γιατί ἐγκαταλείφθηκε τὸ
ἐπισκοπικό τους καθῆκον καὶ ἁπλῶς παρατη-
ροῦν τὸ λύκο ποὺ ἤδη µπῆκε στὸ κοπάδι καὶ κα-
τασπαράσσει τὰ πρόβατα; Μέχρι πότε ἡ ψευτο-
ευγένεια, οἱ «καλὲς σχέσεις» καὶ οἱ ἤπιοι τόνοι

θὰ ἐµποδίζουν τὴν ἄρθρωση τοῦ αὐτονόητου
εὐαγγελικοῦ λόγου ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τάχθηκαν
νὰ τὸν ὑπηρετοῦν; Ἕως πότε οἱ πνευµατικοὶ
ὁδηγοὶ θὰ καθησυχάζουν τὸν λαὸ ποὺ ἀνησυχεῖ
γιὰ τὸν ἀσταµάτητο κατήφορο; Ἕως πότε ἀκυ-
βέρνητο θὰ παραδέρνει τὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας
ἀπὸ τὰ κύµατα τῆς πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς
ἀφασίας καὶ ἀναξιότητας; Πότε θὰ ἀναλάβει κά-

Πολιτικὴ νοµιµοποιήσεως τῆς ὁµοφυλοφιλίας ἄνευ ἰσχυρᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιδράσεως
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Τί ἔκανε ὁ Φιλόθεος καὶ ἦτο τόσο
ἀγαπητός; Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα του
ἔργα, µετὰ τὴν ἐγκατάστασή του
στὴ ∆ηµητσάνα, ἦταν ἡ ἀνέγερση
τοῦ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, τὸ
ὁποῖο ἀνακάλυψα ὅτι πρόκειται γιὰ
ἕνα διατηρηµένο κτίριο ἀπέναντι
ἀπὸ τὸ ∆ηµαρχεῖο. Μὲ τὴ συµβολὴ
κοινοῦ, τῶν Μονῶν καὶ τῶν Ἐκκλη-
σιῶν τῆς ἐπαρχίας, κατάφερε σύν-
τοµα νὰ ὑλοποιήσει τὸ ὅραµά του
αὐτὸ (Τάσου Γριτσοπούλου ὅπ.π.
σελ. 243-245, ὅπου δηµοσιεύεται
τὸ σχετικὸ ἔγγραφο γιὰ τὴν ἀνέγερ-
ση Ἐπισκοπικοῦ Μεγάρου).

Ἀκολούθως ἐπικέντρωσε τὸ
ἐνδιαφέρον του στὴν παιδεία τόσο
τῆς ἐπισκοπικῆς του περιφέρειας,
ὅσο καὶ τῶν ὑπολοίπων περιοχῶν.
Κατέβαλε µεγάλες προσπάθειες
καὶ κόπους ὥστε οἱ Σχολὲς τῆς
ἐποχῆς, σὲ ὅλη τὴν ἐπαρχία τῆς
Ἀρκαδίας, νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ
λειτουργοῦν καὶ νὰ µορφώνουν τὸ
ὑπόδουλο γένος.

Σῴζεται Συγίλλιον γράµµα τοῦ
Πατριάρχη Καλλινίκου τοῦ
Ε΄(1801-1806, 1808-1809), τὸ
ὁποῖο τὸν διορίζει, µαζὶ µὲ Ἐπίσκο-
πο Ἀµυκλῶν Νικηφόρο Κουγιᾶ
(1779-1816), ἔφορο στὴν Ἑλληνικὴ
Σχολὴ τῆς Βυτίνης (Π. Παπαζαφει-
ρόπουλου «Περὶ τῆς ἐν Βυτίνῃ
Ἑλληνικῆς Σχολῆς τῶν πρώτων
αὐτῆς διδασκάλων καὶ τῆς ἐν αὐτῇ
καταρτιζοµένης βιβλιοθήκης», Ναύ-
πλιον 1858, σελ. 32, 34).

Ὅµως καὶ σὲ µία ἄλλη πόλη τῆς
Γορτυνίας, στὴ Στεµνίτσα, ὁ Φιλό-
θεος ὑπηρέτησε, µαζὶ µὲ τὸν Χρι-
στιανουπόλεως Γερµανὸ Ζαφειρό-
πουλο (1807-1821), ὡς Ἐπίτροπος
καὶ Πατριαρχικὸς καὶ Συνοδικὸς
Ἔξαρχος (Βασιλείου Γ. Ἀτέση
«Ἐθνοµάρτυρες Ἀρχιερεῖς τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» Θεολο-
γία, τόµος Μ.Β. Ἀθήνα 1971 σελ. 8-
9).

Ἰδιαίτερο βέβαια ἦτο τὸ ἐνδιαφέ-
ρον του γιὰ τὴ φηµισµένη Σχολὴ
τῆς ∆ηµητσάνης. Τὴ Σχολὴ αὐτὴ
ἐνίσχυε µὲ πολλοὺς τρόπους,
οὕτως ὥστε νὰ συνεχίσει τὴ λει-
τουργία της. Ἐπειδὴ ὅµως οἱ οἰκο-
νοµικοὶ πόροι τῆς ∆ηµητσάνης
ἦταν περιορισµένοι, ὁ Φιλόθεος ζή-
τησε τὸ 1816 συµπαραστατούµε-
νος ἀπὸ τοὺς προκρίτους τῆς πό-
λης, τὴν ἔγκριση τοῦ Πατριαρχείου,
ὥστε νὰ συνδεθεῖ ἄµεσα ἡ Σταυρο-
πηγιακὴ Μονὴ Φιλοσόφου µὲ τὴ

Σχολὴ τῆς ∆ηµητσάνης (Εὐθυµίου
Καστόρχη: «Περὶ τῆς ἐν ∆ηµη-
τσάνῃ Σχολῆς καὶ περὶ τῶν καθι-
δρυτῶν καὶ πρώτων αὐτῆς διδα-
σκάλων», Ἀθῆναι 1846, σελ. 66-
71).

Ἔτσι, τὰ ἔσοδα τῆς Μονῆς ἀπὸ
τὰ διάφορα κτήµατά της θὰ χρησι-
µοποιοῦνταν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν
ἐξόδων συντήρησης τῆς Σχολῆς. Ὁ
τότε Πατριάρχης Κύριλλος ὁ ΣΤ΄
(1813-1818) καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
ἐνέκριναν τὴ σύνδεση αὐτὴ καὶ µὲ
τὴν ἔκδοση Συγγιλίου, τὸν Ἰούλιο
τοῦ 1816, ὅρισαν ὡς ἔφορο τῆς
Σχολῆς τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερ-
µανὸν (1806-1826). Σηµειῶστε ὅτι
τόσο ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερµα-
νός, ὅσο καὶ ὁ Ἐθνοµάρτυρας Πα-
τριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄(1797-
1798, 1806-1808, 1818-1821) ἦταν
ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς αὐτῆς.

Ὅµως ἐπέδειξε καὶ ἐνδιαφέρον
καὶ γιὰ τὶς Μονὲς ποὺ βρίσκονταν
στὴν ἐπαρχία του. Σῴζεται γράµµα
του πρὸς τὸν Μητροπολίτη Γερµα-
νό, µὲ τὸ ὁποῖο τὸν παρακαλεῖ νὰ
ἐπιτρέψει στὸν µοναχὸ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Φιλοσόφου Νεκτάριο, νὰ
περιέλθει στὴν ἐπισκοπική του πε-
ριφέρεια καὶ νὰ συλλέξει λάδι γιὰ τὶς
ἀνάγκες τῆς Μονῆς (Ἀρχιµανδρίτου
Θεόφιλου Σιµόπουλου «Μάρτυρες
καὶ Ἀγωνισταὶ Ἱεράρχαι», Ἀθήνα
1971, σελ. 385-394, ὅπου δηµοσι-
εύεται ὁλόκληρο τὸ γράµµα).

Ὁ Μητροπολίτης ∆ηµητσάνης
µυήθηκε στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἀπὸ
τὸν Ἐπίσκοπο Παλαιῶν Πατρῶν
Γερµανόν, ποὺ καὶ αὐτὸν τὸν µύη-
σε ὁ Ἀντώνιος Πελοπίδας ἀπὸ τὴ
Στεµνίτσα, καὶ µὲ χρήµατα τῆς
Ἐκκλησίας πρωτοστάτησε στὴν
ἐγκατάσταση καὶ λειτουργία τῶν
µπαρουτόµυλων ∆ηµητσάνης (γε-
νέτειρας τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου
τοῦ Ε΄), ὅπου µὲ τὸ µπαρούτι τρο-
φοδοτοῦσαν ὅλη τὴν ἐπανάσταση.
Ὁ Γεώργιος Φιλίππου στὸ βιβλίο
του «Κύπριοι Ἀγωνισταί», σελ.
140, ἀναφέρει: «Εἰς τὴν ἐπαρχία
του κατορθώνει ἕνα µοναδικὸν φαι-
νόµενον καθ’ ὅλον τὸν Ἑλληνισµό.
Πρὸ τοῦ ἀγῶνος σύσσωµος ἡ ∆η-
µητσάνα ἐµυήθη εἰς τὰ τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας, πρᾶγµα τὸ ὁποῖο ἐξυ-
πηρέτησε κατὰ τρόπον µοναδικὸν
τὸν ἀγῶνα, διότι διευκολύνθη ἡ κα-
τασκευὴ καὶ ἀποθήκευση τῆς ἀναγ-
καίας πυρίτιδος ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν
Νικολάου καὶ Σπυρίδωνος Σπηλιω-
τόπουλου».

Πρέπει δὲ νὰ ἀναφέρω ὅτι πρὶν
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης
λειτουργοῦσαν 14 µπαρουτόµυλοι
ποὺ παρήγαγαν µεγάλες ποσότη-
τες πολεµοφοδίων (Ἰωάννου Φιλή-
µονος «Φιλικὴ Ἑταιρεία», Ναύ-
πλιον 1834, σελ. 368-376). Ἀντι-
λαµβάνεται κανεὶς ὅτι ὅλος ὁ πλη-
θυσµὸς δούλευε στοὺς µπαρουτό-
µυλους αὐτούς, ὑπὸ τὴν καθοδήγη-
ση τῶν ἀδελφῶν Σπηλιωτόπου-
λου.

Θὰ ἀναρωτηθεῖ εὔλογα λοιπὸν ὁ
ἀναγνώστης µας ἀπὸ ποῦ βρισκό-
ταν τόση πρώτη ὕλη; Ἡ πρώτη ὕλη
λοιπὸν µαζευόταν ἀπὸ διάφορα µέ-
ρη τῆς Ἑλλάδας, ὅπως ἀπὸ τὴ

Γορτυνία ὁ ἄνθρακας µὲ ἐπεξεργα-
σία τοῦ ἀγριόχορτου «σφάκες» καὶ
ἀπὸ τὴ Μονεµβασιὰ καὶ τὴ Μάνη τὸ
νίτρο καὶ τὸ θειάφι. Στὴ συνέχεια τὸ
µπαρούτι ἀποθηκευόταν στὰ Μο-
ναστήρια τῆς περιοχῆς, σὲ εἰδικὲς
κρυψῶνες, καὶ µόλις σήµανε ἡ ἐπα-
νάσταση, διοχετεύτηκε σὲ κάθε γω-
νιὰ τῆς Ἑλλάδας (Τάσου Γριτσό-
πουλου: «Ἡ µπαρούτι τῆς ∆ηµη-
τσάνας», Ἑλληνικὴ Κύπρος ἀριθµ.
24, Λευκωσία 1951, σελ. 94). Ὁ Φι-
λόθεος Χατζῆς ἀφιερώθηκε ὁλο-
κληρωτικὰ στὴν παραγωγὴ τῆς
µπαρούτης καὶ στὴν προετοιµασία
τοῦ ἀγώνα (Λοΐζου Φιλίππου: «Κύ-
πριοι Ἀγωνισταί», Λευκωσία 1953,
σελ. 140-141). ∆ὲ στάθηκε ὅµως
ἐδῶ, µαζὶ µὲ τοὺς ἀδελφοὺς Σπη-
λιωτόπουλου καὶ πολλοὺς πρού-
χοντες τῆς ∆ηµητσάνας ἵδρυσαν τὴ
λεγόµενη «Ἱερὰ Ἀδελφότητα», γιὰ
τὴ µεταξύ τους καλύτερη συνεργα-
σία (Μύρωνος Χριστοφίδη: «Κύ-
πριοι κληρικοὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό»,
Τάϊµς Σάϊπρους - τόµος ∆΄,
ἀριθµ.41, Λευκωσία 1959, σελ. 24
καὶ Χρ. Ν. Κωνσταντόπουλου).
Ὅλα τὰ ὑλικὰ ποὺ µάζευαν οἱ κά-
τοικοι τὰ πλήρωνε ἡ Μητρόπολη
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, δηλαδὴ ὁ Μη-
τροπολίτης Φιλόθεος Χατζῆς.

Πιστεύω ὅτι χωρὶς αὐτοὺς τοὺς
µπαρουτόµυλους ἡ πορεία τῆς
ἐπανάστασης θὰ ἦταν διαφορετική,
διότι οἱ 150 ὀκάδες µπαρούτι ποὺ
παράγονταν, ἀποτελοῦσαν τὴ βα-
σικότερη πηγὴ ἀνεφοδιασµοῦ σὲ
πολεµοφόδια. Χαρακτηριστικὸ τῆς
σηµασίας ποὺ ἀπέδιδαν οἱ ∆ηµη-
τσανίτες στὴ συνέχιση τῆς λειτουρ-
γίας τῶν µπαρουτόµυλων καὶ στὴν
κατασκευὴ τῶν φυσιγγίων, ἦταν καὶ
ἡ θυσία ἐκ µέρους τοῦ µεγάλου
ἀριθµοῦ βιβλίων γιὰ τὴν παραγωγὴ
πολεµοφοδίων, δηλαδὴ ὅταν σὲ
περίοδο ἀδυναµίας εὕρεσης χαρ-
τιοῦ, οἱ κάτοικοι προσέφεραν τὰ βι-
βλία τῆς µεγάλης καὶ ἱστορικῆς βι-
βλιοθήκης τῆς πόλης καὶ αὐτὸ γιὰ
νὰ µὴ διακοπεῖ ὁ ἀνεφοδιασµὸς
τῶν ἑλληνικῶν σωµάτων ποὺ ἀγω-
νίζονταν γιὰ τὴν ἐλευθερία.

Ἐκτὸς ἀπὸ µεγάλος πατριώτης
ἦταν καὶ χρηστὸς ἀνήρ, κατὰ τὸν
Τρύφωνα Εὐαγγελίδη (Μεγάλη
Ἐγκυκλοπαίδεια, τόµος Κ∆΄, σελί-
δα 97) καὶ ὁ Φωτακὸς γράφει γιὰ
τὸν Χατζῆ: «Ὁ ἐπίσκοπος αὐτὸς
ἦταν ἐκ τῶν ἡσυχοτέρων ἀρχιερέ-
ων καὶ πολὺ ἐκκλησιαστικός, σεβό-
µενος ἀπὸ ὅλην τὴν ἐπαρχίαν τῆς
Καρυταίνης».

Τόσο πολὺ ἀγάπησε τὴ ∆ηµη-
τσάνη, ποὺ συνδέθηκε µαζί της καὶ
µὲ συγγενικοὺς δεσµούς, γιατί τὴ
θεωροῦσε δεύτερη πατρίδα του.
Συγκεκριµένα κάλεσε καὶ ἔφερε τὸν
ἀδελφό του ἀπὸ τὴν Κύπρο, τὸν
Γεώργιο Χατζῆ ἢ Χατζηγεώργιο,
καὶ τὸν πάντρεψε µὲ τὴν ἀδελφὴ
τοῦ κηπουροῦ του Παναγιώτη
(Μπαξεβάνου). Ἀγόρασε ἐπίσης
κῆπο στὸ Παλιοχώρι. Ὅλα αὐτὰ
δείχνουν ὅτι ὁ Φιλόθεος Χατζῆς
ἀγάπησε πραγµατικὰ τὴν ἐπαρχία
καὶ τοὺς κατοίκους της (Χρονικὰ
τῶν Ἀρκάδων, τόµος ∆΄- 1977, τοῦ
ἱστοριοδίφη Χρ. Γ. Κωνσταντόπου-
λου).
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Φιλόθεος Χατζῆς - ὁ Ἐθνοµάρτυς
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ-
ΚΗΣ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑ-
ΓΩΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙ-
ΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙ-
ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝ-
ΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΤΟ ΜΑΘΗ-
ΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ».
Δευτέρα ἔκδοση Θεσ/νίκη 2015 Σχ.
24x17 σσ 464.

ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕ-
ΡΕΛΟΥ. «ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΔΙΚΙΑΣ»
(Γιατὶ νὰ ὑπάρχουν ἡ θλίψη καὶ τὸ
κακὸ στὸν κόσμο;). Ἐκδόσεις
«Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Σχ. 21x14
σσ 162.

«ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙ-
ΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ» γιὰ νὰ μὴ ἀπελπί-
ζεται κανένας, οὐδέποτε καὶ γιὰ
ὁ,τιδήποτε. Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Σχ. 21x14 σσ 192.

«ΟΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ» τῆς
Λαύρας τοῦ Ποτσάεφ. Μετάφρα-
ση Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου
Κονισπολιάτη. Ἐπιμέλεια Πέτρου
Μπότση. Ἀθήνα 2015. Σχ. 21x14,50
σσ 114.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΖΩΗ, Ὀρθόδοξον Περιοδικὸν

ὄργανον ὁμωνύμου Ἀδελφότητος
Θεολόγων. Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ.
2015. Ἀθῆναι.

ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Εἰκο-
σαήμερο Χριστιανικὸ περιοδικὸ
τῆς Ἀδελφότητος «Εὐσέβεια».
Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ. 2015.
Ἀθῆναι.

Η ΟΔΟΣ, Τετραμηνιαῖο Φυλλ-
άδιο Ὀρθοδόξου Διδαχῆς, Ἔκδο-
ση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου.
Μάϊος, Ἰούν., Ἰούλ., Αὔγ. 2015. Ρό-
δος.

ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ, Τριμηνιαία Ἔκ-
δοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς. Ἀπρίλ
– Ἰούν. 2015. Θεσσαλονίκη.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΟΣ, Τριμηνιαῖον πληροφο-
ριακὸν δελτίον τοῦ «Πανελληνίου
Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς». Ἰούλ. – Αὔγ. –
Σεπτ. 2015. Ἀθήνα.

AΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ, «ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟ∆ΙΚΙΑΣ» (Γιατί νά ὑπάρχουν ἡ θλίψη καί τό κακό στόν
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Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλουμε
στόν συγγραφέα τοῦ παρόντος
βιβλίου «Τό καυτό πρόβλημα τῆς
θεοδικίας» τοῦ Ἀρχιμ. Ἀρσενίου
Κατερέλου ἀλλά καί στόν σεβα-
στό ἐκδότη τῶν ἐκδόσεων «ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» κ. Στυ-
λιανό Κεμεντζετζίδη, πού μᾶς
προσέφεραν τήν παροῦσα ἔκδο-
ση, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τό με-
γάλο πρόβλημα τῆς θεοδικίας.
Βάση τοῦ βιβλίου εἶναι μία σειρά
ὁμιλιῶν μέ τό σπουδαῖο αὐτό θέ-
μα, πού πραγματοποιήθηκαν
στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Δε-
σποίνης Λαμίας ἀπό τόν π. Ἀρσέ-
νιο καί στίς ὁποῖες ἔγιναν οἱ κα-
τάλληλες προσθαφαιρέσεις, γιά
νά προσαρμοσθοῦν στόν γραπτό
λόγο. Τά κείμενα εἶναι βασισμένα
στόν λόγο τῶν Πατέρων καί σκο-
πό ἔχουν τόν πνευματικό καταρ-
τισμό ἀλλά καί τήν βοήθεια καί
τήν πνευματική ἑδραίωση τῶν
χριστιανῶν, ἀφοῦ τό πρόβλημα
τῆς θεοδικίας ταλανίζει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τούς ἀρχαίους χρό-
νους. Ἀλλά καί στίς ἡμέρες μας
ἀπασχολεῖ τό πρόβλημα αὐτό τό-
σο τούς πιστούς ὅσο καί τούς
χλιαρούς χριστιανούς ἀλλά καί
τούς ἀδιάφορους καί τούς ἀθέ-
ους ἀκόμη δέ καί τούς πολέμιους
τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηριστικό εἶναι
τό παράδειγμα στήν Παλαιά Δια-
θήκη, ὅπου ὁ προφήτης Ἰερεμίας
ἀπευθυνόμενος πρός τόν Θεό τοῦ
λέγει: «Τί ὅτι ὁδός ἀσεβῶν εὐω-
δοῦται…» Ἰερ. Ιβ΄,1. Ὁ ἄνθρω-
πος ἀλλά καί ὁ πιστός βρισκόμε-
νος μέσα στόν ψυχικό ἤ στόν σω-
ματικό πόνο ἤ στίς ἀδικίες πού
τοῦ προκαλοῦν οἱ συνάνθρωποί

του ἤ στά θλιβερά ἀπρόοπτα τῆς
ζωῆς χάνει τόν προσανατολισμό
του καί διερωτᾶται, γιατί ἆραγε
ὑπάρχει τό κακό στόν κόσμο, για-
τί τόσο φυσικό καί ἠθικό κακό
εἶναι ὑποχρεωμένος κάθε ἄνθρω-
πος νά ἀντιμετωπίση στήν ζωή
του; Καί μάλιστα καί οἱ πιστοί
πού ἀγωνίζονται καί ἔχουν συμ-
μορφώσει τήν ζωή τους σύμφωνα
μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί
πολλοί ἄνθρωποι πού βρίσκονται
μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία θεω-
ροῦν ἀκατανόητο πῶς ὁ παντο-
δύναμος, πολυεύσπλαγχνος ἀλλά
καί δίκαιος Θεός, πού τόν διακρί-
νει ἡ ἀγάπη, ἐπιτρέπει τίς δοκιμα-
σίες στόν ἄνθρωπο. Ἀλλά ἀκόμα
καί τήν ὕπαρξη τῆς χώρας τῆς
βασάνου, δηλαδή τῆς κολάσεως.
Καί μάλιστα πολλοί πιστοί
ἄνθρωποι ἔχοντας τέτοιους λογι-
σμούς λόγῳ εὐαισθησίας ἤ ἄγνοι-
ας ἤ μή σωστῆς ἐνημέρωσης ἤ
ἀκόμα καί μή σωστῆς καθοδήγη-
σης ἤ ἐξ αἰτίας τοῦ δαίμονος ὁδη-
γοῦνται σέ πνευματικό ἀδιέξοδο.
Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἔρχεται νά
ἀπαντήση σέ αὐτά τά ἐρωτήματα
καί νά μᾶς βοηθήση, ὅσο εἶναι
δυνατόν, στήν πνευματική μας
προκοπή. Τό βιβλίο εἶναι χωρι-
σμένο σέ ἕξι κεφάλαια, τά ὁποῖα
εἶναι α)Γιατί ὑπάρχει τό ἠθικό
κακό β) Γιατί ἐπιτρέπεται ἀπό τόν
Θεό ἡ ἀδικία γ) Ἡ ὠφέλεια ἀπό
τίς ἀδικίες δ) Τό φυσικό κακό
εἶναι ἀπόρροια τοῦ προπατορι-
κοῦ ἁμαρτήματος ε) Ἡ ὠφέλεια
ἐκ τῶν φυσικῶν κακῶν στ) Πῶς
συμβιβάζεται ἡ αἰώνια κόλασις
μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ;

Γ.Κ.Τ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων
εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σηµαντικότερους ἑορτολογι-
κοὺς σταθµοὺς τοῦ ἔτους. Εἶναι µία ἀπὸ τὶς ἀρχαι-
ότερες ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας µας, κατὰ τὴν ὁποία
ἑορτάζονταν µαζὶ ἡ Γέννηση καὶ ἡ Βάπτιση τοῦ Κυ-
ρίου, µὲ τὴν ὀνοµασία Θεοφάνεια ἢ Ἐπιφάνεια.
Κατ’ αὐτὴν ἑορτάζεται τὸ γεγονὸς τῆς βαπτίσεως
τοῦ Κυρίου στὰ ἰορδάνεια νάµατα, γιὰ νὰ λάβει τὸ
τυπικὸ βάπτισµα τοῦ Ἰωάννου, ὡς προτύπωση
τοῦ Ἁγίου Βαπτίσµατος τῆς Ἐκκλησίας µας. Τὴ
στιγµὴ πού, «ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος»,
Λυτρωτής µας, εἰσῆλθε στὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου,
φανερώθηκε ἡ Ἁγία Τριάδα, ὡς ἡ πιὸ τρανὴ ἐπιβε-
βαίωση γιὰ τὴν θεία προέλευσή Του. Γιὰ νὰ φανε-
ρωθεῖ καὶ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ µεγάλη ἀλήθεια, πὼς
ἡ σωτηρία µας ὑπῆρξε τὸ ἀποτέλεσµα τῆς βουλῆς
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Νὰ γίνει κατανοητό, πὼς ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι, ἕνας ἀπὸ τοὺς πάµπολ-
λους, ἐγκόσµιους ἀναποτελεσµατικοὺς «σω-

τῆρες». Γιὰ νὰ εἶναι στοὺς αἰῶνες τὸ τεκµήριο τῆς
θεανθρωπότητάς Του καὶ ἄρα τὸ βέβαιο τῆς ἀπο-
λυτρώσεώς µας, καθ’ ὅτι ἡ ἁγία πίστη µας δὲν εἶναι
ἕνα θεωρητικὸ σχῆµα, ἕνας φιλοσοφικὸς στο-
χασµὸς καὶ θεωρία, µία θρησκευτικὴ δοξασία, ἀλλὰ
µία ἁπτὴ πραγµατικότητα. Ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρω-
πος, γιὰ νὰ ἑνώσει τὸ κτιστὸ µὲ τὸ ἄκτιστο, νὰ γε-
φυρώσει τὸ µέγα χάσµα µεταξύ τοῦ ∆ηµιουργοῦ
καὶ τοῦ δηµιουργήµατός Του, ποὺ ἄνοιξε ἡ πτώση
καὶ ἡ ἁµαρτία, νὰ ἀνοίξει ξανὰ τὸ δρόµο τῆς εἰς
οὐρανοὺς ἀναβάσεώς µας, τὸν ὁποῖο µᾶς εἶχε
κλείσει ἡ δική µας ἄφρονος ἀστοχία. Ἐν τῷ Χριστῷ
«ὁ λαὸς ὁ καθήµενος ἐν σκότει εἶδε φῶς µέγα καὶ
τοῖς καθηµένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς
ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ.4,16). Αὐτὸ τὸ ἀνέσπερο
φῶς φωτίζει τὰ ἔθνη στοὺς αἰῶνες καὶ διαλύει τὰ
νοητὰ ἐρέβη τῶν δαιµονικῶν πλανῶν. Αὐτὸ τὸ
φῶς θὰ διαλύσει καὶ τὶς σύγχρονες πλάνες καὶ κύ-
ρια τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ. Φῶς Χρι-
στοῦ φαίνει πᾶσι!

Μ. Βασίλειος:
Ἡ µνήµη
ἑνὸς µεγάλου

ΤΗΝ 1η Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλη-
σία µας τιµᾶ καὶ τὴν µνήµη ἑνὸς
κορυφαίου Της ἁγίου, τοῦ Μεγά-
λου Βασιλείου. Πρόκειται γιὰ
ἀστέρα πρώτου µεγέθους (νὰ µι-
λήσουµε µὲ τὴ γλώσσα τῆς
ἀστρονοµίας) στὸ νοητὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ στερέωµα. Μία προσω-
πικότητα, ἡ ὁποία ἔβαλε τὴ δική
της ξεχωριστὴ σφραγίδα στὴν πο-
ρεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀλη-
θινὸς ἅγιος καὶ συνάµα οἰκουµε-
νικὸς διδάσκαλος, ὁ ὁποῖος, ὄχι
ἁπλᾶ ὑπερέβη τὴν ἐποχή του,
ἀλλὰ κατέστη διαχρονικὸς φορέ-
ας τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς γνησιότη-
τας τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὴν ὀρθή
του πίστη, τὴν ἄσκηση καὶ τὴν
προσωπική του κάθαρση, κατέ-
στη «σκεῦος ἐκλογῆς» τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, ὥστε νὰ κατανοήσει
καὶ νὰ ἐκφράσει µὲ ἀκρίβεια τὰ
«ἄρρητα ρήµατα» τῆς σῴζουσας
ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας µας καὶ
νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς µία ἀπὸ τὶς
µεγαλύτερες αὐθεντίες στὸ χῶρο
τῆς Θεολογίας. Οἱ χιλιάδες σελί-
δες τῶν συγγραµµάτων του ἀπο-
τελοῦν ἀνεξάντλητη πηγὴ γιὰ
τοὺς κατοπινοὺς θεολόγους. Κι’
αὐτὸ διότι, ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου δὲν ἦταν
καρπὸς νοησιαρχίας, ἀλλὰ θεο-
πτίας καὶ ἐµπειρικῆς προσέγγισης
τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης δὲν ἔζησε γιὰ
τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γιὰ τὸ Χριστό,
τὸν ὁποῖο συναντοῦσε στὸ πρό-
σωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Στὴν
ποιµαντική του διακονία ἐνέταξε
καὶ τὴν κοινωνικὴ διακονία, µὲ τὸ
µεγαλεπήβολο ἔργο του στὴν
θρυλικὴ «Βασιλειάδα», ὅπου ἔκα-
νε πράξη τὴν κοινωνικὴ διδασκα-
λία τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Μία ἄλλη σηµαντικὴ πτυχὴ τῆς τι-
τάνιας δράσεώς του ὑπῆρξε ἡ πο-
λεµική του κατὰ τῶν αἱρέσεων,
διότι πίστευε πὼς ἡ ἀλήθεια εἶναι
συνώνυµη µὲ τὴ σωτηρία καὶ πὼς
ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, στὴν
αἵρεση καὶ τὴν κακοδοξία, ὑπάρ-
χει ἡ ἀπώλεια. Ἡ πολυσχιδὴς
αὐτὴ προσωπικότητα εἶναι (πρέ-
πει νὰ εἶναι) καὶ γιὰ µᾶς σήµερα ὁ
πνευµατικός µας ὁδοδείκτης.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ
ἡµῶν!

Πρωτοχρονιάτικοι
προβληµατισµοί

ΕΙΣΗΛΘΑΜΕ, ἀγαπητοί µας
ἀναγνῶστες, µὲ τὴ χάρη τοῦ ἁγί-
ου Θεοῦ µας, στὸν νέο ἐνιαυτὸ
τῆς χρηστότητάς Του. Ἕνας και-
νούργιος χρόνος ἀνοίχτηκε
µπροστά µας, γεµίζοντάς µας µὲ
ἐλπίδες καὶ προσδοκίες, τὶς ὁπο-
ῖες εὐχόµαστε νὰ πραγµατοποι-
ηθοῦν αὐτὴ τὴ χρονιά. Βεβαίως οἱ
«κοσµικοὶ» βιώνουν µὲ τὸ δικό
τους εὐδαιµονιστικὸ τρόπο τὸ
χρόνο. Βλέπουν τὴ ροὴ τοῦ χρό-
νου ὡς µία συνεχῆ εὐκαιρία γιὰ
τὴν «ἀπόλαυση τῆς ζωῆς», διότι,
κατ’ αὐτοὺς ἡ ζωή εἶναι: «ὅ,τι
φᾶµε καὶ ὅ,τι πιοῦµε», ζοῦµε γιὰ
νὰ «φᾶµε τὴ ζωή µὲ τὸ κουτάλι»,
νὰ «γλεντήσουµε τὴ ζωή» µας!
Μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου χρόνου
βάζουν στόχους γιὰ ἐπιτυχίες, οἱ
ὁποῖες θὰ τοὺς χαρίσουν χρήµα-
τα, ἀπολαύσεις, εὔκολη ζωή.
Ἐµεῖς οἱ πιστοὶ ἔχουµε (πρέπει νὰ
ἔχουµε) ἄλλους στόχους γιὰ τὴ
ροὴ τοῦ χρόνου. Ἡ παροῦσα ζωή
µας δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλὰ
προθάλαµος τῆς αἰωνιότητας, ἡ
ὁποία καθορίζει τὴ θέση µας σ’
αὐτήν, µὲ γνώµονα τὴν ἐλεύθερη
ἐπιλογή µας. Γι’ αὐτὸ ἡ κάθε
στιγµὴ τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς µας εἶναι
καθοριστικὴ γιὰ τὴν θέση µας
στὴν αἰωνιότητα. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος µᾶς προτρέπει νὰ ἐκµε-
ταλλευόµαστε κάθε στιγµὴ τῆς
ἐπίγειας ζωῆς µας γιὰ τὴ σωτηρία
µας: «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδε-
κτος, ἰδοὺ νῦν ἡµέρα σωτηρίας»
(Β΄ Κορ. 6,2). Ἡ ἐγρήγορσή µας
συνίσταται στὸ νὰ «ἀποθώµεθα
τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ (νὰ)
ἐνδυσώµεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτὸς»
(Ρωµ.13,12). Ὁ Μ. Βασίλειος µᾶς
συµβουλεύει νὰ κάνουµε ἐτούτη
τὴ ζωή σκαλοπάτι γιὰ τὴ µέλλου-
σα, διότι: «οὗτος ὁ αἰὼν (εἶναι)
τῆς µετανοίας, ἐκεῖνος τῆς ἀντα-
ποδόσεως, οὗτος τῆς ἐργασίας,
ἐκεῖνος τῆς µισθαποδοσίας,
οὗτος τῆς ὑποµονῆς, ἐκεῖνος τῆς
παρακλήσεως». Στόχος µας
λοιπὸν ἂς εἶναι ὁ οὐρανός! Ἂς κά-

νουµε τὴν εὐλογηµένη ἀρχή, µὲ
τὴν ἀρχὴ τοῦ νέου χρόνου! Καλὴ
καὶ εὐλογηµένη χρονιά!

Σύναξις αἱρετικῶν
εἰς τὴν «θρονικὴν
ἑορτὴν» τοῦ Φαναρίου!

ΜΕ ΠΙΚΡΑ καὶ ἀνησυχία εἴδαµε
γιὰ µία ἀκόµη φορά τὶς φαιδρότη-
τες, ποὺ συνέβησαν καὶ ἐφέτος
στὴν νεοφανῆ «θρονικὴ ἑορτὴ»
τοῦ Φαναρίου. Ἕνα «τσοῦρµο»
αἱρετικῶν «τίµησαν» µὲ τὴν πα-
ρουσία τους τὴν πατριαρχικὴ φιέ-
στα. ∆εῖτε τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν

ἀποκάλυψε καὶ τὴ σχολίασε ὁ θεο-
λόγος κ. Α. Κυριακοῦ: «Κατὰ τὴν
Θρονικὴ Ἑορτὴ τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου πραγµατοποιήθη-
καν στὸν πατριαρχικὸ ναὸ δύο
συµπροσευχὲς Ὀρθοδόξων καὶ
αἱρετικῶν, Παπικῶν κι ὄχι µόνον.
Ἡ πρώτη συνέβηκε κατὰ τὸν
Ἑσπερινό, δηλαδὴ τὴν Κυριακὴ
29.11. τὸ ἀπόγευµα. Κατ’ αὐτὴν
ἦταν παρὼν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου ὁ παπικὸς καρδινάλιος
τοῦ Μονάχου Ράϊνχαρντ Μάρξ,
“ἐπίσκοποι” ἄλλων αἱρετικῶν µορ-
φωµάτων, ἐν οἷς καὶ οἱ Ἀγγλικανοὶ
µὲ τὰ εὐδιάκριτα πορφυρά τους
ἄµφια, ἀλλὰ καὶ λαϊκοί, ὅπως µέλη
τῆς παπικῆς Κινήσεως τῶν “Φοκο-
λάρι”. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ δεύτερη
συµπροσευχὴ κατὰ τὴν ∆ευτέρα
30ὴ Νοεµβρίου κατὰ τὴ Θεία Λει-
τουργία, προεξάρχων τῆς αἱρε-
τικῆς ὁµηγύρεως ἦταν ὁ Ἑλβετὸς
παπικὸς καρδινάλιος Κοὺρτ Κώχ,
ὁ καρδινάλιος Φράνσις Ξαβιὲ
Κρίγκζακ, ὁ καρδινάλιος Μίλοσλαβ
Βὰλκ κι ὁ παπικὸς “ἐπίσκοπος” τῆς
Πόλεως Λουὶ Πελάτρ. Ὁ Κοὺρτ
Κὼχ ἦταν περιβεβληµένος ἅπα-
σαν τὴν στολὴν τοῦ καρδιναλίου,
µάλιστα µίλησε µετὰ τὴν πατριαρ-
χικὴ ὁµιλία»! καὶ σχολιάζει ὁ κ. Κυ-
ριακοῦ: «Ἰδοὺ µία “ἁρµονικὴ συνύ-
παρξη” οἰκουµενιστικῶν συγκρητι-
στικῶν προδιαγραφῶν»! ∆υσ-
τυχῶς συµφωνοῦµε καὶ ἐπαυξά-
νουµε! Πάντως ὁ µόνος ποὺ σί-
γουρα ἔλειπε ἀπὸ τὴν πατριαρχικὴ

φιέστα καὶ τὸ «τσοῦρµο» τῶν αἱρε-
τικῶν, ἦταν ὁ τιµώµενος Ἅγιος
Ἀνδρέας! Αὐτὸ εἶναι δεδοµένο!

Παρῃτήθη
ὁ ἐµπνευστὴς
τῆς παραχωρήσεως
Ἱ. Ναοῦ εἰς τοὺς παπικοὺς
εἰς τὴν Πάτµον!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ σάλο ποὺ προκλή-
θηκε στὴν ἱερὰ νῆσο Πάτµο, σχε-
τικὰ µὲ τὴν χορήγηση ὀρθοδόξου
Ναοῦ στοὺς παπικούς, ὁ ἐµπνευ-
στὴς αὐτοῦ τοῦ ἀνοσιουργήµατος
ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ
τὸ αἴτηµά του! Πρόκειται γιὰ τὸν
παπικὸ κ. VIRGILIO AVATO, ὁ
ὁποῖος εἶχε κάνει τὸ αἴτηµά του
στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη καὶ
ἐκεῖνος, χωρὶς καµιὰ ἀντίρρηση,
δέχτηκε καὶ ἄσκησε πιέσεις γιὰ τὴν
παραχώρηση ὀρθοδόξου Ναοῦ
στοὺς αἱρετικοὺς παπικούς. Στὴν
ἐπιστολή του ὁ ἐν λόγῳ «κύριος»,
ἀφοῦ «πουλάει» µπόλικη «ἀγαπο-
λογία» (νεοφανὲς κόλπο τῶν πα-
πικῶν), οὔτε λίγο οὔτε πολύ, βρίζει
ἐµᾶς τοὺς ὀρθοδόξους, γιὰ %
ἔλλειψη ἀγάπης! «Τὸ νὰ διατεθεῖ
µία ἐκκλησία, ἔγραψε, ἔπρεπε νὰ
εἶναι ἕνα δῶρο βγαλµένο ἀπὸ τὴν
καρδιὰ καὶ νὰ συµµεριστοῦµε τὴ
χαρὰ ἐκείνου ποὺ τὸ δέχεται.
Ἐπειδὴ ἀπὸ τὰ ἄρθρα καὶ ἀπὸ τὶς
συζητήσεις ποὺ ἀκούω καὶ ἐγὼ ὁ
ἴδιος καὶ ἀπὸ ὅσα µοῦ λένε αὐτὴ ἡ
χαρὰ δὲν ὑπάρχει, µὲ τὴν παρο-
ῦσα ἐπιστολὴ ἀποσύρω τὸ αἴτηµά
µου καὶ ἐλπίζω ἔτσι νὰ ἠρεµήσουν
τὰ πνεύµατα. [%] Καταλήγω λέ-
γοντας ὅτι ἐγὼ θὰ συνεχίσω νὰ
χαίροµαι καὶ νὰ γιορτάζω µὲ τοὺς
ὀρθόδοξους ἀδελφοὺς κάθε φορά
ποὺ παραχωρεῖται σὲ αὐτοὺς µία
καθολικὴ ἐκκλησία» (Ἱστολ.
Ἀκτῖνες)! Θὰ θέλαµε νὰ ρωτήσου-
µε τὸν ἐν λόγω ὑποκριτὴ ἰησουίτη
παπικό: µὲ ἀνάλογη, µὲ τὴ δική
του, «ἀγάπη» ἅρπαζαν καὶ ἁρπά-
ζουν οἱ οὐνίτες παπικοί τοὺς ναοὺς
τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Ἀνατολικὴ
Εὐρώπη, ἐδῶ καὶ αἰῶνες; Μὲ ἀνά-
λογη «ἀγάπη» ἔσφαξαν 800.000
Ὀρθοδόξους Σέρβους, κατεδαφί-
ζοντας τοὺς ναούς τους, ὑπὸ τὴν
καθοδήγηση τοῦ «ἁγίου» τους Α.
Στέπινατς; Μὲ ἀνάλογη «ἀγάπη»
συνεχίζουν νὰ διώκουν τοὺς
Ὀρθοδόξους καὶ τοὺς ἁρπάζουν
τοὺς ναούς τους στὴ µαρτυρικὴ
Οὐκρανία; Ὑποκριτὴ παπικέ,
ἀλλοῦ αὐτά!

Οἱ νεοπαγανισταὶ
«γιόρτασαν»
τὰ ἰδικά τους
«Χριστούγεννα»!

ΟΤΑΝ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότη-
τα γιόρταζε (ἔστω καί, ἐν πολλοῖς,
τυπικὰ) τὸ µεγάλο καὶ κοσµοσωτή-
ριο γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ
Κυρίου, κάποιοι ἐπιµένουν νὰ
γιορτάζουν τὰ δικά τους «Χριστού-
γεννα», ἤτοι: τὰ Bἡλιούγεννα! Τὴ
«γέννηση» τοῦ ἡλίου! Πρόκειται
γιὰ τοὺς ὅπου γῆς νεοπαγανιστές,
ὁποῖοι «Ταξίδεψαν ἀπ' ὅλα τὰ µέρη
τοῦ κόσµου, προκειµένου νὰ τιµή-
σουν τὴ σηµαντικότερη µέρα τῆς
θρησκείας τῶν ∆ρυίδων. Λάτρεις
τῆς “παλιᾶς θρησκείας”; Φανατικοὶ
τῶν ταξιδιῶν; Ἁπλὴ περιέργεια; Σὲ
κάθε περίπτωση, ἡ τελετὴ τοῦ θε-
ρινοῦ ἡλιοστασίου στὸ νεολιθικὸ
κατασκεύασµα τοῦ Stonehedge,
στὴ Βρετανία, ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ
θεσµὸ ἀκόµη καὶ στὴ σύγχρονη
ἐποχή. Χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀπ'
ὅλον τὸν κόσµο, ταξίδεψαν καὶ φέ-
τος στὴν περιοχή, προκειµένου νὰ
τιµήσουν τὴν ἔναρξη τοῦ χειµερι-
νοῦ ἡλιοστασίου, µία ἐξαιρετικὰ
σηµαντικὴ µέρα σύµφωνα µὲ τὴ
µυστηριακὴ θρησκεία, ποὺ εἶχαν
καθιερώσει πρὶν χρόνια οἱ ∆ρυῖδες.
Σύµφωνα µὲ τὴ θρησκεία τῶν
Κελτῶν, ἡ µικρότερη µέρα τοῦ χρό-
νου, τὸ χειµερινὸ ἡλιοστάσιο, ἀντι-
προσωπεύει τὴν ἔλευση τοῦ νέου
ἥλιου. “Αὐτή εἶναι ἡ αὐγὴ ποὺ περι-
µένουµε, αὐτὴ εἶναι ἡ αὐγὴ γιὰ τὴν
ὁποία οἱ ἀρχαῖοι ἐνδιαφέρονταν τό-
σο πολύ”, δήλωσε ἕνας ἀπὸ τοὺς
ἐπικεφαλῆς τῆς ὀργάνωσης.
(Ἱστολ. pirforosellin)! Ὑπάρχουν
δυστυχῶς καὶ σήµερα σκοτεινοὶ
νόες καὶ ἀραχνιασµένες ψυχές, οἱ
ὁποῖες παραµένουν ἑρµητικὰ
κλειστὲς στὸ ἀνέσπερο καὶ σωτή-
ριο φῶς τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι τὰ θλι-
βερὰ ὑποχείρια τοῦ «ἄρχοντος τοῦ
σκότους», ποὺ ἀκοῦν στὸ ὄνοµα:
νεοπαγανιστές!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Παπικοὶ συνεώρτασαν
τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ

µὲ τὴ γέννησιν
τοῦ Μωάµεθ!

Ι∆ΟΥ τὸ ἀληθινὸ ἀντιχρι-
στιανικὸ πρόσωπο τοῦ παπι-
σµοῦ: Σὲ παπικὸ ναὸ τοῦ
Βελγίου «γιορτάστηκε» ἡ Γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ, µαζὶ µὲ τὴ
γέννηση τοῦ Μωάµεθ! ∆εῖτε
τὴν πρωτάκουστη εἴδηση:
«Ἐδῶ ὁδηγεῖ ὁ οἰκουµενι-
σµός. Στὸν Παπικὸ ναὸ τῶν
Βρυξελλῶν, Beguinage, καὶ
σὲ διάφορες αἴθουσες ἐκδη-
λώσεων θὰ γιορτασθοῦν στὶς
19 & 26 & 27 /12/2015 ἡ Γέννη-
ση τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τοῦ Μωάµεθ. Ἰδιαίτε-
ρα µάλιστα προκλητικὸ εἶναι
καὶ τὸ θέµα τῶν ἐκδηλώσεων
“Ἰησοῦς καὶ Μωάµεθ, δύο
ἀκτίνες φωτὸς στὴν ἀνθρω-
πότητα”. Ὁ συγκεκριµένος
ναὸς ἔχει γίνει καταυλισµὸς
µουσουλµάνων µεταναστῶν
ἀπὸ Ἀφγανιστὰν καὶ Πακι-
στάν» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)! Μάλι-
στα, πολὺ καλὰ διαβάσατε: ὁ
Ἰησοῦς καὶ ὁ Μωάµεθ εἶναι
γιὰ τὸν παπισµό: «δύο ἀκτί-
νες φωτὸς στὴν ἀνθρωπότη-
τα»! Αὐτὸς εἶναι ὁ παπισµὸς
καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη καὶ ὁ
σεβασµός του γιὰ τὸ Χριστό,
ὁ ὁποῖος θέλει νὰ αὐτοπροσ-
διορίζεται καὶ ὡς «ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ», ὅταν τοῦ ἀφαι-
ρεῖ τὴ µοναδικότητα ὡς σω-
τήρα τοῦ κόσµου καὶ τὸν ἐξο-
µοιώνει µὲ τὸν Μωάµεθ! Βα-
πτίζει τὸ µαῦρο ἐρεβῶδες
σκοτάδι τοῦ πλάνου Μωάµεθ
ὡς «ἀκτίνα φωτὸς τῆς
ἀνθρωπότητας», ἰσάξιο τῆς
ἀκτίνας φωτὸς τοῦ Χριστοῦ,
τὸ ἀληθινὸ καὶ µοναδικὸ Φῶς
τοῦ Κόσµου (Ἰωάν.8,12)! Ἐξο-
µοιώνει σὲ ἀξία τὴν Ἐναν-
θρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
µὲ τὴ γέννηση ἑνὸς ὀνειρο-
παρµένου ψευδοπροφήτη καὶ
τὴ συνεορτάζει µὲ τὴ Γέννηση
τοῦ ἀληθινοῦ Σωτήρα τοῦ κό-
σµου! Μὲ αὐτὴ τὴ δαιµονικὴ
«ἐκκλησία» θέλουν νὰ µᾶς
ἑνώσουν οἱ «δικοί» µας
οἰκουµενιστές! Θεὲ καὶ Κύριε,
φύλαξέ µας ἀπὸ τέτοιο κακό!

ΣΤΙΣ 8 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλη-
σία µας ἑορτάζει τήν µνήµη

τοῦ ὁσίου πατρός ἡµῶν Γεωρ-
γίου τοῦ Χοζεβίτου. Ὁ ἅγιος
Γεώργιος καταγόταν ἀπό τήν
Κύπρο, σέ νεαρά ἡλικία ἀνα-
χώρησε κρυφά ἀπό τήν πατρί-
δα του, τούς συγγενεῖς του καί
τίς κοσµικές ὑποχρεώσεις καί
πῆγε νά προσκυνήση στά
Ἱεροσόλυµα τόν ζωοδόχο τάφο
τοῦ Κυρίου µας καί ὅλα τά παν-
άγια προσκυνήµατα τῶν
Ἁγίων Τόπων, κατόπιν πῆγε
στήν µονή τοῦ Χοζεβᾶ, ὅπου
ἐκάρη µοναχός. Ὁ ἀοίδιµος Γε-
ώργιος τόσο πολύ ὑπερέβαλε στούς ἀσκητικούς
ἀγῶνες, ὥστε ἔγινε τύπος καί ὑπογραµµός σέ

ὅλους τούς συµµοναστές του
καί τούς παρακινοῦσε µέ τό
παράδειγµά του νά τόν µι-
µοῦνται στόν ζῆλο καί στούς
ὑπερφυσικούς ἀγῶνες. Ἔτσι ὁ
Κύριος τόν ἀξίωσε νά θαυµα-
τουργῆ µέ τήν προσευχή του
καί ἔγινε δοχεῖο τοῦ ἁγίου
Πνεύµατος καί ἔµψυχη εἰκόνα
κάθε ἀρετῆς. Ὁ µακάριος Γε-
ώργιος προεῖδε σέ ὅραµα τήν
ἅλωση τῶν Ἱεροσολύµων ἀπό
τούς Πέρσες καί ἀφοῦ ἔζησε
τίς σφαγές, τήν αἰχµαλωσία
τῶν µοναχῶν καί τήν ἐρήµωση
τῶν µοναστηριῶν, τέλος παρέ-

δωσε τό πνεῦµα του στόν Θεό, πού τόσο ἀγά-
πησε.

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 11ην Ἰανου-
αρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θὰ γίνῃ
ὁ καθιερωµένος Ἁγιασµὸς καὶ
ἡ κοπὴ τῆς βασιλόπιττας. Κα-
τόπιν θὰ ὁµιλήση ὁ κ. Λάµ-
προς Σκόντζος µὲ θέµα: «Ἰδοὺ
νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος».

Τὴν ∆ευτέραν 18ην Ἰανουα-
ρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά ὁµιλή-
ση ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς
µέ θέµα: «Οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ
οἱ αἱρέσεις».

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.

᾿Εὰν δὲν εὑρίσκετε τὴν ἐφη-
µερίδα µας εἰς τὸ περίπτερόν
σας, παρακαλοῦµεν νὰ τηλε-
φωνῆτε εἰς τὸν ἀριθµὸν 210-
38.16.206, διὰ νὰ καλυφθῆ ἡ
ἔλλειψις.

«Ὅσο νὰ σὲ λυπηθεῖ τῆς ἀγάπης
ὁ Θεὸς καὶ νὰ ξηµερώσει µίαν αὐγὴ
καὶ νὰ σὲ καλέσει ὁ λυτρωµός, ὦ
ψυχὴ παραδαρµένη ἀπὸ τὸ
κρῖµα!...» Κωστῆς Παλαµᾶς.

Τρικυµισµένοι καὶ καταλυτικοί,
χαλεποὶ καὶ ταραγµένοι, δύσκολοι
καὶ κρίσιµοι εἶναι οἱ καιροί µας. Οἱ
ἐποχὲς µας συρρικνώνονται ἠθικὰ
καὶ χανόµαστε, µέσα στὴ µηδαµι-
νότητα καὶ σµικρότητα τῆς ζωῆς
µας, ὥστε νὰ ἀναγκαζόµαστε νὰ
ἐπαναλάβουµε τὴ σπαρακτικὴ ἱκε-
σία τοῦ Schiller, µὲ τὸ στόµα τῆς
Κασσάνδρας του: «∆ός µου πίσω
τὴν τύφλωσή µου».

Τὸ πνεῦµα ἀργοπεθαίνει, ὑπὸ
τὶς λοιδωρίες τῶν ἀµαθῶν καὶ τῶν
ἀναξίων, τῶν ἐπιτηδείων καὶ τῶν
καιροσκόπων καὶ µέσα στὸ παν-
δαιµόνιο τῶν κορυβατιώντων στοι-
χείων τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀρνήσεως,
τῆς πλάνης καὶ τῆς καταπτώσεως.
Ἕνας ἐπαίσχυντος καὶ ἀπαίσιος
Μιθριδατισµὸς ἀποκοιµίζει τὴν πο-
ρεία τῆς ζωῆς µας. Εἶναι ἐπίκαιρη ἡ
φωνὴ τοῦ Ἀπολλώνιου, κατὰ τὸν
11ο µ.Χ. αἰώνα: «Ἐβαρβαρώθην
οὐ χρόνιος ὡς ἀφ᾽ Ἑλλάδος, ἀλλὰ
χρόνιος ἐν Ἑλλάδι».

«Ἡ ∆ηµοκρατία µας αὐτοκατα-
στρέφεται, διότι κατεχράσθη τὸ
δικαίωµα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς
ἰσότητας, διότι ἔµαθε τούς πολί-
τες νὰ θεωροῦν τὴν αὐθάδεια ὡς
δικαίωµα, τὴν παρανοµία ὡς
ἐλευθερία, τὴν ἀναίδεια τοῦ λό-
γου ὡς ἰσότητα καὶ τὴν ἀναρχία

ὡς εὐδαιµονία». (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,
436 - 338 π.Χ.).

«Οἱ µέρες µας - γράφει ὁ Πανα-
γιώτης Κανελλόπουλος - εἶναι δύσ-
κολες. Ἡ Ἱστορία φυλλορρόει. Πό-
τε δὲν εἶχαν τόσο γυµνωθεῖ τὰ δέν-
τρα της. Κάποια, πολὺ µεγάλα, γε-
γονότα σηµειώνονται ἢ πλησιά-
ζουν. Γεγονότα τέτοια, πού, γιὰ τὴν
ὑποδοχή τους, πρέπει νὰ εἶναι οἱ
ἄνθρωποι πολὺ προετοιµασµένοι.
Καὶ φοβοῦµαι ὅτι ποτὲ δὲν ἦταν ἡ
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου τόσο ἀπρο-
ετοίµαστη, ὅσο εἶναι στὶς µέρες
µας. Στὴν ἐποχὴ µας κλονίστηκαν
ὅλα. Ἡ ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων ἔχει
πολὺ ἀδειάσει. Οἱ πιστοί εἶναι λίγοι.
Καὶ αὐτὴ ἡ πίστη τῶν πιστῶν εἶναι,
ἐπίσης, λίγη. Καὶ τὸ µεταφυσικὸ
κενὸ ἐκτείνεται καὶ ἐντείνεται στὴ
στιγµή, ποὺ προµηνύονται οἱ πιὸ
µεγάλες ἐξελίξεις, ἴσως, καὶ οἱ πιὸ
µεγάλες ἀνθρώπινες δοκιµασίες
στὴν ἱστορία τοῦ κόσµου. Τὰ προ-
µηνύµατα εἶναι, πραγµατικά, πολὺ
σοβαρά. ∆ὲν ὑπάρχουν µόνο προ-
µηνύµατα. Ἔχουν ἀρχίσει τὰ µεγά-
λα γεγονότα. Καὶ ἡ ψυχὴ τῶν
ἀνθρώπων εἶναι ἀπροετοίµαστη.
Εἶναι ἀδειανή».

Τὴ γενικὴ νοσηρὴ αὐτὴ κατάστα-
ση, ἀκολουθεῖ, δυστυχῶς, ὡς
εὐπαθὴς κοινωνικὴ λειτουργία καὶ ἡ
Παιδεία. «Πολιτεία ποὺ δὲν ἔχει ὡς
βάση τὴν Παιδεία, εἶναι σὰν οἰκοδο-
µή, χτισµένη στὴν ἄµµο», ἔγραφε ὁ
∆ιδάσκαλος τοῦ Γένους Ἀδαµάν-
τιος Κοραῆς.

«Μέσα µας, µέσα στὸν κάθε
ἄνθρωπο - ὑπογραµµίζει ὁ Ἰ.
Μ.Παναγιωτόπουλος - ἀκόµη καὶ
στὸν πιὸ δυστυχισµένο, ὑπάρχει
µία µικρὴ ἑστία ἀναλαµπῆς, τὸ
φῶς, ποὺ ὕµνησε ὁ Σολωµός, «ὀλί-
γο φῶς καὶ µακρινὸ σὲ µέγα σκότος
κι ἔρµο», µιά ἐλπίδα καὶ µιά ἀπαν-
τοχή, ποὺ σιγοκαίει στὰ ἔγκατα καὶ
ποὺ ὁδηγεῖ στὶς γόνιµες ἀποδρά-
σεις. Αὐτές, ἀκριβῶς, τὶς ἀποδρά-
σεις ἀναζητάει ὁ ἀληθινά πνευµα-
τικὸς ἄνθρωπος, ὁ προικισµένος,
µὲ ἀρετὴ καὶ τόλµη καὶ µὲ βαθὺ
ἔρωτα τοῦ ἀπόλυτου - ἔστω καὶ ἂν
κινδυνεύει κάποτε νὰ καταντήσει
µιά σπάνια περίπτωση, ἕνα κατά-
λοιπο, ἄξιο νὰ διαφυλαχθεῖ στὴν
προθήκη ἑνὸς µουσείου».

«Χρόνους μᾶς ταξιδεύει, δὲ βου-
λιάξαμε. Χίλιους καπεταναίους
τοὺς ἀλλάξαμε. Κι ἔχουμε στὸ κα-
τάρτι μας βιγλάτορα παντοτινὸ τὸν
Ἥλιο τὸν Ἠλιάτορα».

(ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ)
Ἑνώνουµε τὴν προσευχή µας

στὸ ∆ηµιουργό τοῦ κόσµου µὲ τὰ
λόγια τοῦ Μακρυγιάννη, ὅταν ὕψω-
νε τὰ χέρια του στὸν οὐρανό:

«Κύριε Παντοδύναµε, Ἐσύ, Κύ-
ριε, θὰ σώσεις αὐτὸ τὸ ἀθῷο
Ἔθνος. Εἴµαστε ἁµαρτωλοί, εἶσαι
Θεός. Ἐλέησέ µας, φώτισέ µας,
ἕνωσέ µας καὶ κίνησέ µας ἐναντίον
τοῦ δόλου καὶ τῆς ἀπάτης, τῆς συ-
στηµατικῆς τυρανίας τῆς Πατρίδος
καὶ τῆς Θρησκείας».

Ὁ κ ατ ή φ ορο ς
Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτίµου Ἐπόπτου ∆ηµοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ἑβδομαδιαία ἔκδοσις

τῆς Π.Ο.Ε.
ΜΑΧΕΤΑΙ, ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ,

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ἔγκυρα καὶ Ἀντικειμενικὰ

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
Διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν

καὶ τὸ Γένος
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

εἰς τὰ περίπτερα

Τὸ ξεσκέπασµα τῶν ἀντιχρίστων δυνάµεων
᾿Αρχιµ. ΧΑΡ. ∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ»
(῎Εκδοσις ἐπηυξημένη)

● ῞Ενα βιβλίον, ποὺ ἀποκαλύπτει τὰ σκοτεινὰ σχέδια καὶ τὶς
πράξεις τῶν ἐχθρῶν τῆς ᾿Ορθοδοξίας.

● Οἱ σφαγὲς τῶν ᾿Ορθοδόξων τῆς Σερβίας κατὰ τὰ χρόνια τῆς γερ-
µανικῆς κατοχῆς.

● ῾Ο ἀντίχριστος Οἰκουµενισµὸς καὶ τὸ καθῆκον τῶν ᾿Ορθοδόξων
῾Ελλήνων στὴν µεγάλην ἀναµέτρησιν τῶν ἀθέων µὲ τὴν ᾿Εκ-
κλησίαν µας.

● ῞Ενα βιβλίον καταπέλτης, µὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα καὶ πλουσία
εἰκονογράφησι τῆς ἀλήθειας τῶν γεγονότων, ποὺ ἔγιναν καὶ
γίνονται στὶς ἡµέρες µας µὲ τὸν πιὸ σατανικὸν τρόπον.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
● ῞Ενα βιβλίον, ποὺ πρέπει νὰ τὸ διαβάσουν ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι

῞Ελληνες καὶ νὰ µάθουν ὅλην τὴν ἀλήθεια.
Τιμᾶται 8€

Βιβλιοπωλεῖον «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Κάνιγγος 10, α´ ὄρ. 106 77 ᾿Αθῆναι,

Τηλ. 210–38 16 206 ΤΕΛΕΦΑΞ 210–3828518



3ον
Ἐρώτηση:
-Ποιές εἶναι οἱ θέσεις σας ὡς

Π.Ε.Θ. στίς δηλώσεις τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ κ. Φίλη σχετικά µέ τήν µετατρο-
πή τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευ-
τικῶν σέ θρησκειολογικό;

Ἀπάντηση:
-Ὅσον ἀφορᾶ τό µάθηµα τῶν

Θρησκευτικῶν, αὐτό εἶναι µία πο-
νεµένη ἱστορία πού δέν ἔχει ξεκινή-
σει τώρα ἀπό τόν κ. Φίλη. Ἔχει ξε-
κινήσει ἀπό τό 2008. Μή σᾶς πῶ
ὅτι ἔχει ξεκινήσει ἀπό τό 2004. Ἡ
τότε Ὑπουργός Παιδείας ἡ κ. Γιαν-
νάκου εἶχε τήν φαεινή ἰδέα, ἀντιµε-
τωπίζοντας τά προβλήµατα τῆς
Παιδείας, νά ἐξαιρέσει ἀπό τά Σχο-
λεῖα τήν παρουσία τῶν Ἱερέων. Μέ-
χρι τότε ὑπῆρχε καί ἐκ τοῦ Νόµου ἡ
δυνατότητα παρουσίας τῶν Ἱερέων
στά Σχολεῖα γιά τήν Ἐξοµολόγηση.
Ἐγώ, ὅταν ἤµουν ∆ιευθυντής στήν
Ἠλεία, ἐρχόταν ὁ Ἱερέας τό πρωί κι
ἔφευγε τό βράδυ. ∆ηλαδή ἐξοµολο-
γοῦνταν ὅλοι οἱ µαθητές τοῦ Λυ-
κείου, τοῦ Γυµνασίου, τοῦ ∆ηµοτι-
κοῦ καί ὅλοι οἱ Καθηγητές καί οἱ ∆ά-
σκαλοι. Κι ἔµενε νηστικός. Ἦταν
ἕνας παπάς, καλός ἄνθρωπος, µέ
ἑπτά παιδιά. Μετά, τόν ἑπόµενο
χρόνο ἦλθε ὡς ὑπουργός ἡ κ. Γιαν-
νάκου καί τό ἀκύρωσε αὐτό. Ἀπό
κεῖ ξεκίνησε µία µορφή ἀµφισβήτη-
σης τῆς ὑφιστάµενης µορφῆς τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἔρχεται µετά ὁ κ. Στυλιανίδης τό
2008 πού βγάζει ἐκεῖνον τόν
Αὔγουστο τίς περιβόητες ἐγκυκλί-
ους, πού µιλοῦσαν ἐκ τῶν οὐκ
ἄνευ, ἐνῶ δέν ὑπῆρξε καµµία ντιρε-
κτίβα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
πού νά δίνει συστάσεις σέ κάποιο
Κράτος-µέλος της, ποιά θά εἶναι ἡ
θρησκευτική ἀγωγή πού θά ἀκο-
λουθήσει στό ἐκπαιδευτικό του σύ-
στηµα. Στά πλεῖστα κράτη-µέλη τῆς
Ε.Ε. τό µάθηµα ἔχει ὁµολογιακό
χαρακτήρα. Κανένας δέν ζήτησε
ἐπίσηµα νά ἀλλάξει αὐτό. Ἐκτός, κι
ἄν ἔχει ζητηθεῖ ἀνεπίσηµα. Ἄν ἔχει
ζητηθεῖ ἀνεπίσηµα, αὐτό εἶναι ἄλλο
ζήτηµα, κι ἀπό ποιούς ἔχει ζητηθεῖ
ἀνεπίσηµα; Ἀλλά ἐπίσηµα δέν ἔχει
ζητηθεῖ. Ἄρα λοιπόν ὁ κ. Στυλιανί-
δης τό 2008 ἔκανε τραγικό λάθος
καί ἡ τότε Κυβέρνηση τοῦ κ. Καρα-
µανλῆ πού δέχθηκε µέ πρόφαση
δῆθεν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµά-
των καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστη-
ρίου γιά τήν προστασία τῶν ἀλλό-
θρησκων καί τῶν ἀλλόδοξων. Μά
ὑπῆρχε ἤδη ἡ προστασία τους µέ
τήν αἴτηση ἀπαλλαγῆς ἀπό τό µά-
θηµα ἤ τῆς οἰκειοθελοῦς παρου-
σίας καί παρακολούθησης.

Ὁ κ. Στυλιανίδης δηµιούργησε
σύγχυση καί πρόβληµα µετά. Κι
ἀπό κεῖ, ξεκίνησαν ὅλα. Φαινόταν
ποῦ πήγαινε τό ζήτηµα σιγά-σιγά,
ἀπό τότε% Μετά ἔχουµε τίς ἐγκυ-
κλίους τοῦ κ. Σπηλιωτόπουλου, µε-
τά ἔρχεται ἡ κ. ∆ιαµαντοπούλου

πού ἀπό κεῖ καί πέρα ἔριξε τό λάδι
στήν φωτιά. Καί βέβαια, µέσῳ τῆς
κ. ∆ιαµαντοπούλου βγῆκε αὐτή ἡ
«πεφωτισµένη» ὁµάδα Θεολόγων,
ἡ ὁποία συνέθεσε τήν «λύση» τοῦ
προβλήµατος, πού ἦταν ποιά; Τό
«νέο» πιλοτικό µάθηµα Θρησκευ-
τικῶν, τό ὁποῖο εἶναι ἕνα µάθηµα
πολυθρησκειακό, γιατί προτείνει νὰ
διδάσκονται τά παιδιά συγχρόνως
στοιχεῖα από ἕξι θρησκεῖες καί τρία
δόγµατα. Κι αὐτό, ἀπό τήν Γ’ Τάξη
τοῦ ∆ηµοτικοῦ. Μπορεῖ νά φαντα-
σθεῖ κανένας, καί παιδαγωγικά καί
θεολογικά, τί προβλήµατα σύγχυ-
σης καί ἐπιδράσεων µπορεῖ νά δη-
µιουργηθοῦν στούς µαθητές µέσα
ἀπό µιά τέτοια πολυθρησκειακή δι-
δασκαλία; Καί ἐνῶ ἐφαρµόσθηκε
πιλοτικά, καί οἱ κριτικές καί οἱ ἀξιο-
λογήσεις πού ὑπῆρξαν ἦταν ἀρνη-
τικές, ὅπως πληροφορηθήκαµε
ἀπό πολλές πηγές, δυστυχῶς αὐτό
δέν ἀνακοινώθηκε! ∆έν ἐπετράπη
νά ἀποκαλυφθεῖ! Καί τό ξέρουµε
αὐτό ἀπό συναδέλφους πού δίδα-
ξαν τό µάθηµα πιλοτικά στό Σχο-
λεῖο τους κι ἔκαναν τήν κριτική τους
καί εἶπαν ὅτι δέν βγαίνει αὐτό τό
πρόγραµµα, δέν περπατάει. ∆έν
µπορεῖ νά ἐφαρµοσθεῖ τό πρό-
γραµµα αὐτό. ∆έν µπορεῖ νά µιλᾶς
στούς Θεολόγους πού ἔκαναν τήν
ἀξιολόγηση καί ἐνῶ ἦταν κατά συν-
τριπτική πλειοψηφία ἀρνητική, νά
µή ἔχει βγεῖ ἀκόµα ἐπίσηµα ἕνα πό-
ρισµα· καί ἐνῶ δέν ἔχει βγεῖ, νά θε-
ωρεῖται θετική ἡ ἀντιµετώπιση τοῦ
πιλοτικοῦ προγράµµατος%Μπορεῖ
λοιπόν ὁ καθένας νά φαντασθεῖ τί
συµβαίνει µέ τό πρόγραµµα
αὐτό% Αὐτό πού θέλω, ὅµως, νά
πῶ, εἶναι ὅτι, ἐάν κάποιος διαβάσει
προσεχτικά αὐτό τό Πρόγραµµα,
θά διαπιστώσει ὅτι εἶναι µία µορφή
ἐπαναφορᾶς τῆς πολυθρησκείας-
τῆς εἰδωλολατρίας! ∆ηλαδή θά κλη-
θοῦµε ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι
πού τελειώσαµε τίς Ὀρθόδοξες Θε-
ολογικές Σχολές, νά διδάξουµε σή-
µερα στά παιδιά µας, τί; Μιά µορφή
εἰδωλολατρίας! Παρόλο πού οἱ
συγγραφεῖς του ὑποστηρίζουν ὅτι
ποσοτικά ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδο-
ξίας στό µάθηµα αὐτό ἀγγίζει τό
70%, ἔναντι τῶν θρησκειῶν πού
καταλαµβάνουν τό 30% δέν παύει
νά προκαλεῖ σύγχυση στούς µαθη-
τές. Γιατί τούς δίνεις λίγο ἀπ’ ὅλες
τίς θρησκεῖες, καί καλεῖς στό τέλος
µόνο του τό παιδί τῆς ἡλικίας τῶν 6,
7, 8, µέχρι 18, νά δηµιουργήσει τήν
δική του ἀτοµική θρησκεία; ∆έν τοῦ
λένε γιά τήν Μία Ἀλήθεια. Γιά µένα
πού εἶµαι Ὀρθόδοξος Θεολόγος,
εἶναι ἡ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Εἶναι ὀ Χριστός! Αὐτή
εἶναι ἡ Ἀλήθεια! Ὅταν τόν Χριστό
Τόν ἐξισώνεις µέ τόν Μωάµεθ, µέ
τόν Βούδα, µέ τίς ἄλλες προσωπι-
κότητες, ἤ τούς Ἁγίους µας - δέν τίς
ἀµφισβητῶ αὐτές τίς προσωπικό-
τητες ὡς ὀντότητες - ἀλλά δέν τίς
τοποθετῶ στό ἴδιο ἐπίπεδο µέ τό
∆εύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριά-
δος. Αὐτό εἶναι τό λάθος. Γιά Τό
∆εύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, ἔτσι ὅπως Τό πιστεύουµε ἐµεῖς
οἱ Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, δέν γίνε-
ται πουθενά λόγος µέσα στό πιλοτι-
κό πρόγραµµα Σπουδῶν! Πέρυσι,
βγῆκα κι ἔκανα µία ἀναφορά γι’
αὐτό στήν ἐφηµερίδα “∆ηµοκρατία”
καί µέ κατηγόρησαν ὅτι δέν γνώρι-
ζα τό πιλοτικό πρόγραµµα. Ἀλλά
πουθενά δέν γινόταν λόγος. Μετά
βγῆκαν αὐτοί συµπληρωµατικά κι
ἔκαναν κάποια πασαλείµµατα καί
εἶπαν:

-Νά! Λέµε γιά τήν Παναγία.
Τήν ὁποία τήν ἀποκαλοῦνε συν-

έχεια «Μαρία», ὅπως τώρα γίνεται
αὐτό τό πρᾶγµα!

Ποιά εἶναι ἡ Παναγία; Ἡ Μαρία
τῆς γειτονιᾶς; Εἶναι ἡ Θεοτόκος!
Αὐτή πού γιορτάζουµε (21η Νοεµ-
βρίου, Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καί
ἡµεροµηνία τῆς παρούσης Συνέν-
τευξης) καλή ὥρα! Εἶναι ἡ Μητέρα
τοῦ Θεοῦ! ∆έν εἶναι ἕνα ὁποιοδή-
ποτε πρόσωπο.

Ὅσον ἀφορᾶ τό πρόγραµµα
πού ἀφορᾶ τό µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, µιλᾶµε γιά πολυθρη-
σκειακό µάθηµα καί ὄχι γιά θρη-
σκειολογία! Αὐτό πρέπει νά διευ-
κρινισθεῖ! Τό πρόγραµµα Σπουδῶν
τό ὁποῖο συνένταξε τό Ὑπουργεῖο
Παιδείας τό 2011 δέν εἶναι κἄν
θρησκειολογία. Εἶναι πολυθρη-
σκεία, ὅπως σᾶς εἶπα, µία σύγχρο-
νη µορφή εἰδωλολατρίας! Ἄκρως
ἐπικίνδυνη γιά τά σηµερινά ἰδιαίτε-
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Ὁ δρόμος τῆς ἀγάπης
Ἡ ἀγάπη ἐκτοπίζει τὸ µῖσος καὶ

κατατροπώνει τὸ διάβολο. Ὁ Μέ-
γας Βασίλειος λέει ὅτι «ὅπως ὁ
Θεὸς µεταδίδει ἐξίσου σὲ ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους τὸ φῶς του, ἔτσι
καὶ οἱ µιµητὲς τοῦ Θεοῦ ἂς ἀκτινο-
βολοῦν πρὸς ὅλους κοινὴ καὶ ἰσότι-
µη ἀγάπη, γιατὶ ὅπου λείπει ἡ ἀγά-
πη, ἐκεῖ ὁπωσδήποτε εἰσχωρεῖ στὴ
θέση της τὸ µῖσος» (Βασιλείου ∆.
Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ ἀνθρωπο-
λογία Μεγάλου Βασιλείου, τόµος
Α΄, 2002, σελ. 207).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑµνεῖ τὴν
πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη (Α΄ Κορ.
γ΄ 1-8) µὲ τρόπο ποὺ ἐντυπωσιάζει,
ἀλλὰ καὶ ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἀγάπη
εἶναι, ἡ ρίζα καὶ τὸ θεµέλιο πολλῶν
ἀρετῶν, εἶναι ἀκόµα ἀνώτερη καὶ
ἀπὸ διάφορα χαρίσµατα καὶ πνευ-
µατικὰ κατορθώµατα. Εἰδικότερα
ἀναφέρει ὅτι ἂν ἕνας ἄνθρωπος
γνωρίζει τὶς γλῶσσες τῶν ἀνθρώ-
πων καὶ τῶν ἀγγέλων, δὲν ἔχει

ὅµως ἀγάπη, µοιάζει µὲ τὸ χαλκὸ
ποὺ βουΐζει καὶ τὸ κύµβαλο ποὺ
βγάζει διαπεραστικὸ καὶ χωρὶς ση-
µασία ἦχο. Ἐπίσης, ἂν ἔχει τὸ χάρι-
σµα τῆς προφητείας, τὴ γνώση τῶν
µυστικῶν σχεδίων τῶν βουλῶν τοῦ
Θεοῦ, ὅλη τὴν ἀνθρώπινη γνώση,
ἀλλὰ καὶ τὴ δυνατὴ καὶ ζῶσα πίστη,
µὲ τὴν ὁποία µπορεῖ νὰ µετακινεῖ
βουνά, δὲν ἔχει ὅµως ἀγάπη, δὲν
εἶναι τίποτα. Ἀκόµα καὶ ἂν µοιράσει
τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς φτωχοὺς
καὶ παραδώσει τὸ σῶµα του σὲ
ὑπερβολικὲς ἀσκήσεις καὶ δεχτεῖ
καὶ τὸν διὰ πυρᾶς θάνατο, καµιὰ
ὠφέλεια δὲν θὰ ἔχει, ἂν τοῦ λείπει ἡ
ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη λοιπὸν δίνει ἀξία στὶς
ἀρετὲς καὶ τὰ πνευµατικὰ κατορθώ-
µατα τῶν πνευµατικῶν ἀγωνιστῶν.
Ὅµως ὑπάρχει ἕνα εὔλογο ἐρώτη-
µα. Ὅταν λέµε ἀγάπη, τί ἐννοοῦµε;
Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀγάπη τί κά-
νει;Ποιὰ εἶναι ἡ στάση του ἀπέναντι
στοὺς συνανθρώπους του, οἱ ὁποῖ-
οι συνήθως βρίσκονται µακριὰ ἀπὸ

τὸν Θεὸ καὶ εἶναι δοῦλοι τῶν ἁµαρ-
τωλῶν τους παθῶν. Ὁ Παῦλος
χρησιµοποιεῖ δεκαπέντε ρήµατα,
γιὰ νὰ περιγράψει τὶς ἐκδηλώσεις
τῆς ἀγάπης, δηλαδὴ τὶ πρέπει νὰ
κάνει καὶ τὶ νὰ ἀποφεύγει ὁ ἄνθρω-
πος. ∆ὲν διατυπώνει θεωρίες, πά-
νω ἀπὸ τὰ προβλήµατα, ἀλλὰ ἀνα-
φέρει τὶς πρακτικὲς ἀρετὲς ποὺ ἔχει
ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Τὶς µετα-
φέρω ἐδῶ, γιατὶ πολλοὶ χριστιανοὶ
τὶς ἔχουν ξεχάσει. Ὁ ἄνθρωπος
λοιπὸν ποὺ ἔχει ἀγάπη «µακροθυ-
µεῖ» εἶναι δηλαδὴ µεγαλόψυχος,
ἀνεκτικὸς καὶ ἔχει πλατιὰ καρδιά.
«Χρηστεύεται», εἶναι εὐεργετικὸς
καὶ ὠφέλιµος, «οὐ ζηλοῖ», δὲν φθο-
νεῖ, «οὐ περπερεύεται», δὲν συµ-
περιφέρεται µὲ ἀλαζονεία καὶ αὐθά-
δεια, «οὐ φυσιοῦται», δὲν φουσκώ-
νει ἀπὸ οἴηση καὶ ὑπερηφάνεια,
«οὐκ ἀσχηµονεῖ», δὲν κάνει τίποτα
τὸ ἄσχηµο, «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»,
δὲν ζητάει τὰ συµφέροντά του, «οὐ
παροξύνεται», δὲν ἐρεθίζεται ἀπὸ
θυµὸ καὶ ὀργή, «οὐ λογίζεται τὸ κα-
κόν», δὲν λογαριάζει τὸ κακό, ποὺ
ἔπαθε ἀπ’ αὐτόν, «οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ
ἀδικίᾳ», δὲν χαίρεται ὅταν κάποιος

ἀδικεῖ, «συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ»,
χαίρεται ὅταν βλέπει τὴν ἀλήθεια,
«πάντα στέγει», σκεπάζει τὶς ἐλλεί-
ψεις τῶν ἄλλων, «πάντα πιστεύει»,
ἔχει εὐνοϊκὴ πεποίθηση, «πάντα
ἐλπίζει», ἐλπίζει στὴ διόρθωση τῶν
ἄλλων, «πάντα ὑποµένει», δείχνει
ὑποµονὴ γιὰ τοὺς ἄλλους, «οὐδέ-
ποτε ἐκπίπτει», ἡ ἀγάπη δὲν ξεπέ-
φτει, ἀλλὰ µένει πάντα ἀληθινὴ καὶ
ἰσχυρή.

Οἱ ἄνθρωποι θαυµάζουν τοὺς
χαρισµατούχους, τοὺς προσοντού-
χους, τοὺς θαυµατουργοὺς καὶ
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν µεγάλο ὄνοµα,
ἐνῶ δὲν προσέχουν τοὺς ταπει-
νοὺς ἐργάτες τῆς ἀγάπης, γιὰ νὰ µὴ
πῶ ὅτι τοὺς περιφρονοῦν καὶ εὔκο-
λα τοὺς χαρακτηρίζουν ὡς µικρῆς
ἀντίληψης καὶ γενικὰ ἀφελεῖς, γιατὶ
δὲν βλέπουν τὸ συµφέρον τους.

Ἡ ἀγάπη πρέπει νὰ ἀπευθύνεται
πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀδια-
κρίτως. Τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ τὰ ἔχουν
ἀνάγκη ὅλοι. Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς
ξένους, τοὺς διαφορετικοὺς καὶ
τοὺς ἀλλόθρησκους ἐκδηλώνεται
καὶ ὡς πόνος καὶ προσευχή, προ-

κειµένου νὰ µάθουν καὶ νὰ πιστέ-
ψουν στὸν ἕνα ἀληθινὸ Θεό. Χρει-
άζονται δάκρυα καὶ θερµὴ προσευ-
χή. Ὅµως ὅλους αὐτοὺς τοὺς ξε-
χνᾶµε καὶ ἂς εἶναι ἑκατοµµύρια πά-
νω στὴ γῆ. Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε:
«Τόσα ἑκατοµµύρια ὑπάρχουν ποὺ
δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι. Πόσο ἔχω
κλάψει;». Καὶ συµπέραινε: «βρί-
σκοµαι πολὺ µακριὰ ἀπὸ τὴν πρα-
γµατικὴ ἀγάπη» (Πρεσβ. ∆ιονυσίου
∆. Τάτση, Ὁ Γέροντας Παΐσιος,
1995, σελ. 72). Καὶ ἂν ὁ ἅγιος γέ-
ροντας ἔλεγε ὅτι βρισκόταν µακριὰ
ἀπὸ τὴν πραγµατικὴ ἀγάπη, ἐµεῖς
τὶ πρέπει νὰ ποῦµε; Ἡ ἀδιαφορία
µας γιὰ τὸν πλησίον εἶναι τόσο µε-
γάλη καὶ τόσο προκλητικὴ ποὺ ἂν
δὲν µετανοήσουµε, δὲν πρόκειται
νὰ σωθοῦµε.

Ὁ γέροντας Ἐπιφάνιος ἔλεγε ὅτι
«ἡ πραγµατικὴ ἀγάπη µοιάζει µὲ τὴ
φλόγα τοῦ κεριοῦ. Ὅσα κεράκια κι
ἂν ἀνάψεις, ἡ ἀρχικὴ φλόγα παρα-
µένει ἀκεραία. ∆ὲν λιγοστεύει καθό-
λου. Καὶ κάθε νέο κεράκι ἔχει τόση
φλόγα, ὅση καὶ τὰ ἄλλα» (Πρεσβ.
∆ιονυσίου Τάτση, ∆ιδαχὲς Γερόν-

των, 1996, σελ. 18).
Ἡ ἀγάπη πρέπει νὰ εἶναι τὸ γνώ-

ρισµα τῶν χριστιανῶν. Ὁ γέροντας
Ἀµφιλόχιος ἔλεγε: «Πρέπει νὰ
ἔχουµε ἀγάπη πρὸς τὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀναγ-
καία γιὰ τὴ ζωὴ τῆς ψυχῆς µας.
Ἀγάπη καὶ πρὸς τὰ δηµιουργήµατα
τοῦ Θεοῦ, τὰ ζῶα, τὰ δέντρα, τὰ
λουλούδια, τὰ πουλιὰ καὶ προ-
παντὸς πρὸς τὸ τελειότερο δηµι-
ούργηµα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο»
(Πρεσβ. ∆ιονυσίου Τάτση, ὅπ.
παρ., σελ. 19).

Ἐπίσης γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀγάπης
ὁ γέροντας Φιλόθεος τόνιζε: «Ἐὰν
ἕνας ἄνθρωπος κατασκευάσει οἰκία
καὶ στὴ συνέχεια τὴν ἀφήσει χωρὶς
στέγη, ἡ οἰκία αὐτὴ σὲ τίποτα δὲν
χρησιµεύει. Ἔτσι κάπως καὶ ὁ
ἄνθρωπος, ὅταν ἀποκτήσει ὅλες
τὶς ἀρετὲς καὶ δὲν ἀποκτήσει τὴν
ἀγάπη, µένει οἶκος χωρὶς στέγη καὶ
καθόλου δὲν ὠφελεῖται» (Πρεσβ.
∆ιονυσίου Τάτση, ὅπ. παρ., σελ.
21).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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13ον
∆ικαίωσις τοῦ ἀνθρώπου

καὶ ἱκανοποίησις τοῦ Θεοῦ
Ἡ δικανικὴ κατανόηση τῆς σωτη-

ρίας στοὺς Παπικοὺς ἐκφράζεται
κατ’ ἐξοχὴν στὴν πρακτικὴ ποὺ υἱο-
θετοῦν γιὰ τὸ µυστήριο τῆς Ἱερᾶς
Ἐξοµολογήσεως. Ἐκεῖ φαίνονται
ὅλα ὅσα ἔχουν τονιστεῖ ὡς τώρα: ὁ
Θεὸς ὡς πρὸς τὴν προσφορὰ τῆς
σωτηρίας ἐγκλωβίζεται στὰ στενὰ
ὅρια τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καὶ
ἑποµένως ἡ σωτηρία κατανοεῖται
οὐσιαστικὰ µὲ βάση τὸν ἐµπαθῆ
ψυχολογικὸ κόσµο τοῦ ἀνθρώπου
καὶ περιορίζεται στὰ δικανικὰ πλαί-
σια τῆς προσβολῆς τοῦ Θεοῦ καὶ
τῆς ἱκανοποίησης τῆς δικαιοσύνης
Του, πρᾶγµα ποὺ ἐφαρµόζεται
ἀντίστοιχα καὶ σὲ ἀτοµικὸ ἐπίπεδο
στὴν ἐξοµολογητικὴ πρακτικὴ τοῦ
κάθε πιστοῦ. Κατ’ ἐπέκταση παρα-
τηρεῖται ἡ παντελὴς ἔλλειψη τῆς
αἴσθησης τῆς πτώσεως τῶν πρω-
τοπλάστων ὡς στοιχείου ποὺ
ἀφορᾶ τὴν ὀρθὴ λειτουργία τῆς
ἀνθρώπινης φύσης, ὅπως αὐτὴ
ἔχει ὁριστεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, τὸν δηµι-
ουργό της. Συνεπῶς ὁ Παπισµὸς
εἶναι ἀδύνατο νὰ δεῖ τὴν ἁµαρτία
ὡς βιασµὸ τῆς ἀνθρώπινης φύσης,
ὡς παρὰ φύσιν κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου, ἡ ὁποία χρειάζεται τὴ
θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ἐκκλησίας
µέσα ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν
πιστῶν ἀπὸ ἔµπειρους πνευµατι-
κούς. Ἡ ἁµαρτία ἀντίθετα θεωρεῖται
ὡς ἀπόκλιση ἠθικῆς φύσης ἀπὸ τὸ
νόµο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκφράζε-
ται µέσα ἀπὸ ἕνα σύνολο κανόνων
καὶ ἐντολῶν ποὺ ὀφείλει ὁ κάθε
πιστὸς νὰ τηρήσει. Καὶ φυσικά,
ὅπου παρατηρεῖται µία παράβαση
πρέπει νὰ διορθώνεται µὲ τὴν ἀντί-
στοιχη τιµωρία.  

Ἔτσι ὁρίζεται ὁ ἱερέας κυρίως ὡς
«δικαστὴς» κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐξο-
µολόγησης (βλ. τὴν ἐν Τριδέντῳ
Σύνοδο, 1551). Ἡ τέχνη του ἐντοπί-
ζεται κυρίως στὴ σωστὴ ἐκτίµηση
τῶν διαστάσεων τῆς προσβολῆς
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς
διαπίστωσης τῆς ἀπαραίτητης συν-
τριβῆς καὶ διάθεσης πρὸς ἐπανόρ-
θωση καὶ τοῦ ὁρισµοῦ τῶν ἀντίδο-
των πράξεων τῆς ἐπανόρθωσης.
Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ ἐκτελοῦνται
σὲ ἕνα αὐστηρὸ ἠθικὸ πλαίσιο, µὲ
ἀπόλυτη ἀντικειµενικότητα  ποὺ
ἐπιτρέπει τὴν ἀκριβῆ ζύγιση ἀφ’
ἑνός τῆς πράξης τῆς ἁµαρτίας καὶ
ἀφ’ ἑτέρου τῆς ἀπαραίτητης πρά-
ξης τῆς ἱκανοποίησης ποὺ πρέπει
νὰ δοθεῖ, ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ
πάλι τὸ ἰσοζύγιο. Εἶναι ὁ ἀπόλυτος
διαχειριστὴς τοῦ νόµου καὶ τῆς χά-
ριτος τοῦ Θεοῦ, ἐλέγχει µὲ ἄλλα λό-
για τὶς σωστὲς προϋποθέσεις γιὰ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς παροχῆς

τῆς χάριτος, ὥστε µὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ νὰ ἐξασφαλίζεται  ἡ σωστή
της διοχέτευση πρὸς τοὺς πιστούς.

Στὸ σηµεῖο αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ πα-
ραθέσω ἀπὸ τὰ παιδικά µου χρό-
νια ἕνα βασικὸ προσωπικὸ βίωµα
σχετικὰ µὲ τὴν πρακτικὴ ἐξοµολό-
γησης στοὺς Παπικούς. Καθὼς ὁ
ἐξοµολόγος ἱερέας βρισκόταν στὸν
κεντρικὸ θάλαµο τοῦ ἐξοµολογητη-
ρίου - διαστάσεων περίπου τοῦ
ἑνὸς τετραγωνικοῦ µέτρου µὲ πόρ-
τα εἰσόδου καὶ δύο παράθυρα ἕνα
στὰ δεξιὰ καὶ ἕνα στὰ ἀριστερὰ - ὁ
ἐξοµολογούµενος περνοῦσε καὶ
αὐτὸς δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ σὲ θάλαµο,
ποὺ ἐπικοινωνοῦσε µέσῳ τοῦ πα-
ραθύρου µὲ τὸν κεντρικὸ θάλαµο.
Ὅταν ἄνοιγε ὁ ἐξοµολόγος ἱερέας
µέσα ἀπὸ τὸν κεντρικὸ θάλαµο τὸ
παράθυρο πρὸς τὸν ἐξοµολογού-
µενο, παρουσιαζόταν ἕνα χαρακτη-
ριστικὸ ὀπτικὸ πεδίο γιὰ τὸν τελευ-
ταῖο. Μέσα ἀπὸ ἕνα ξύλινο πλέγµα
ἀντίκρυζε τὴν πλαϊνὴ πλευρὰ τοῦ
προσώπου τοῦ ἱερέα ποὺ ἐν µέρει
ἦταν σκεπασµένη µὲ ἕνα λευκὸ
µαντίλι ποὺ κρατοῦσε στὸ χέρι.
Στὴν εἰκόνα αὐτὴ δέσποζε τὸ αὐτὶ
τοῦ ἱερέα, µὲ τὸ ὁποῖο πλησίαζε τὸ
πλέγµα. Αὐτὸ τὸ αὐτὶ τοῦ δικαστοῦ
ἱερέα ἦταν τὸ κεντρικὸ µέσο ἐπικοι-
νωνίας τοῦ ἁµαρτωλοῦ πιστοῦ µὲ
τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ πρακτικὴ
αὐτὴ τῆς ἐξοµολόγησης ὀνοµάζεται
ἐξοµολόγηση αὐτιῶν. Αὐτὴ ἡ εἰκό-
να ἔχει ἐντυπωθεῖ στὴ µνήµη µου,
ἡ εἰκόνα τοῦ ἀντικειµενικοῦ δι-
καστῆ, ὁποῖος µπορεῖ νὰ ρωτοῦσε
κάτι διευκρινιστικὸ καὶ στὴ συνέχεια
ἀπόλυτα ἀνεπηρέαστα ἀπὸ τὸ
πρόσωπο ὅριζε στὸν πιστὸ τὴν τι-
µωρία γιὰ τὶς πράξεις του, ποὺ
ὄφειλε ὡς ἀντιστάθµισµα νὰ προσ -
φέρει.

Μέσα στὴ νοµικιστικὴ κατανόη-
ση τῆς σωτηρίας καὶ ἁµαρτίας οἱ
Παπικοὶ ξεχωρίζουν τὶς ἁµαρτίες σὲ
θανάσιµες καὶ ἐλαφριές. Θανάσιµες
ἁµαρτίες εἶναι οἱ ἀπόλυτα ἐνσυνεί-
δητες καὶ ἐν πλήρῃ γνώση παρα-
βάσεις µιᾶς σηµαντικῆς ἐντολῆς
τοῦ Θεοῦ, ὅπως π.χ. ἡ µοιχεία, ὁ
φόνος, βαριὰ λῃστεία κ.ἄ. Μὲ αὐτὲς
δηλώνεται ἡ βαριὰ περιφρόνηση
καὶ προσβολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ γι’ αὐτὸ
ἔχουν ὡς συνέπεια τὴν ἔκπτωση
ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καί, ἂν δὲν
ἐξοµολογηθοῦν, ἐπισύρουν τὴν
αἰώνια τιµωρία τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ
νὰ συγχωρηθοῦν ἀπαιτοῦνται ἡ
προσφυγὴ στὴν ἀτοµικὴ ἐξοµολό-
γηση µὲ συντριβὴ καὶ διάθεση ἐπα-
νόρθωσης καὶ στὴ συνέχεια οἱ πρά-
ξεις ἱκανοποίησης τῆς δικαιοσύνης
ποὺ ὁρίζει ὁ ἱερέας. Ἀντίθετα στὶς
ἐλαφριὲς ἁµαρτίες, δηλ. παραβά-
σεις µιᾶς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ σὲ πε-
ρίπτωση µὴ ἰδιαίτερης βαρύτητας ἢ
παραβάσεις µιᾶς σηµαντικῆς

ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ χωρὶς πλήρη
γνώση καὶ συναίνεση, ἀφοῦ ἡ προσ -
βολὴ τοῦ Θεοῦ µένει σὲ ἀνεκτὸ
πλαίσιο ὁ πιστὸς παραµένει στὴν
κατάσταση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι ἡ προσφυγὴ στὴν ἐξοµολόγη-
ση, στὸ δικαστὴ ἱερέα δὲν κρίνεται
ἀπαραίτητη. Παρ’ ὅτι δὲν εἶναι ὑπο-
χρεωτική, συνιστᾶται καὶ στὴν περί-
πτωση αὐτὴ γιὰ τὸν προσδιορισµὸ
ἐπακριβοῦς ἐπανόρθωσης (βλ. τὴν
ἐν Τριδέντῳ Σύνοδο, 1551). Αὐτὴ ἡ
κατάσταση θὰ µποροῦσε νὰ συγ-
κριθεῖ µὲ τὶς διάφορες παραβάσεις
ποὺ κάνουν οἱ ἄνθρωποι στὴν κα-
θηµερινή τους ζωή ποὺ ὅµως τα-
κτοποιοῦνται µὲ τὰ διάφορα πρό-
στιµα.  Ἔτσι καὶ οἱ ἐλαφριὲς ἁµαρ-
τίες ἀπαιτοῦν τὴν ἱκανοποίησή
τους, ἡ ὁποία ἐὰν δὲ δίνεται στὴ
ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐδῶ στὴ γῆ
ἀναγκαστικὰ θὰ δοθεῖ στὸ καθαρ-
τήριο πῦρ µετὰ τὸ θάνατό του. ∆ὲν
εἶναι δυνατὸ ὁ ἄνθρωπος νὰ περά-
σει στὸν παράδεισο, χωρὶς νὰ ἔχει
δώσει ἱκανοποίηση γιὰ τὶς παραβά-
σεις, ποὺ ἔχει κάνει. 

Στὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ πρα-
κτική τῆς ἐξοµολόγησης στοὺς Πα-
πικούς, κυρίως κάτω ἀπὸ τὴν πίεση
τῆς σύγχρονης φιλελευθεροποί-
ησης τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν καὶ
τῆς προοδευτικῆς τάσης ἐγκατάλει-
ψης τῶν καθιερωµένων µορφῶν
τοῦ δυτικοῦ τύπου χριστιανισµοῦ
(Παπισµὸς καὶ πολλοὶ Προτεσταντι-
σµοὶ) ἔχει ἐν µέρει µετατραπεῖ.
Χωρὶς νὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἡ δικαστικὴ
ἰδιότητα τοῦ ἱερέα ποὺ εἶναι καὶ ἡ
πεµπτουσία τῆς κατανόησης τῆς δι-
καίωσης στοὺς Παπικούς, ἔχει προσ -
τεθεῖ σὲ ἐκείνην καὶ αὐτὴ τοῦ
«ἰατροῦ» (βλ. τὸν κανόνα 978, παρ.
1 τοῦ Κώδικα τοῦ κανονικοῦ δικαίου
- Codex iuris canonici, ἔκδοση
1983). Αὐτὸ ὅµως δὲν ὑποδηλώνει
τὴν ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὸ δικανικὸ
πλαίσιο κατανόησης τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἱερέας παραµένει
στὴν βασική του ἰδιότητα, παραµέ-
νει ὑπηρέτης τῆς θείας δικαιοσύνης,
ἀλλὰ ὀφείλει ταυτόχρονα νὰ ὑπηρε-
τεῖ καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.
Πρακτικὰ σηµαίνει ὅτι γιὰ τὴν ἀτο-
µικὴ ἐξοµολόγηση ἡ χρήση τῶν πα-
λαιῶν ἐξοµολογητηρίων ἔχει περιο-
ριστεῖ καὶ ἐν µέρει ἔχει ἀντικαταστα-
θεῖ ἀπὸ συζητήσεις ἐξοµολόγησης
ποὺ γίνονται πρόσωπο πρὸς πρό-
σωπο µὲ ἱερέα. Ἐπίσης λόγω τῆς
κατακόρυφης µείωσης τῆς ἀτοµικῆς
ἐξοµολόγησης ἔχουν καθιερωθεῖ οἱ
λεγόµενες ἀκολουθίες ἐξιλέωσης
ποὺ βοηθοῦν τοὺς πιστοὺς στὴ διε-
ρεύνηση τῆς συνείδησής τους καὶ
παρέχουν ἄφεση ἐλαφριῶν ἁµαρ-
τιῶν, δὲν µποροῦν νὰ ὑποκαταστή-
σουν ὅµως τὴν ἀτοµικὴ ἐξοµολόγη-
ση γιὰ τὴν περίπτωση θανάσιµων
ἁµαρτιῶν. 

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Πρὸ ἡμερῶν ἐπληροφορήθημεν
ὅτι ἀμφιβολίας διὰ τὸν Θεὸν ἐξέ-
φρασεν ἡ κεφαλὴ τῶν Ἀγγλικανῶν.
Τώρα ἐπεβεβαιώσαμεν ὅτι ὁ Πά-
πας ἐπίσης ἐγκατέλειψε τὴν ἐλπί-
δα του εἰς τὸν Θεὸν καθὼς δίνει
συμβουλάς ὡς νὰ ἦτο ψυχολόγος.
Μετὰ τὸν Ἱ. Αὐγουστῖνον ἤρχισεν
εἰς τὸν Παπισμὸν μίαν πορείαν ψυ-
χομονισμοῦ, ἡ ὁποία ἀκόμη φαίνε-
ται ἀφήνει ἔκτυπα τὰ σημάδια της
ὥς σήμερα. Ἑπομένως, μία ἀκόμη
ἀπόδειξις ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι
Ἐκκλησία εἶναι ὅτι δὲν ἔχει θεολο-
γικὸν λόγον. Ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὸ exapsalmos τῆς 14ης Δε-
κεμβρίου 2015 ὁ Πάπας ἀνέφερε
μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:  

«Καθὼς γερνᾶµε, καὶ γινόµαστε
σοφότεροι, συνειδητοποιοῦµε
σιγὰ-σιγὰ ὅτι: Ἕνα ρολόι τῶν €300
δείχνει τὴν ἴδια ὥρα µὲ ἕνα ρολόι
τῶν €30. Ἕνα πορτοφόλι τῶν
€300,χωράει τὰ ἴδια χρήµατα µὲ
ἕνα τῶν €30. Ἡ µοναξιὰ σὲ ἕνα
σπίτι 30 τ.µ. ἢ 300 τ.µ. εἶναι ἡ ἴδια.
Ἐλπίζω µία µέρα νὰ συνειδητοποι-
ήσεις ὅτι ἡ ἐσωτερική σου εὐτυχία
δὲν προέρχεται ἀπὸ τὰ ὑλικὰ
πράγµατα στὸν κόσµο. ∆ὲν ἔχει
σηµασία ἂν ταξιδεύεις σὲ πρώτη ἢ
οἰκονοµικὴ θέση, σὲ περίπτωση
ἀτυχήµατος καὶ στὶς δύο περιπτώ-
σεις δὲν  θὰ βγεῖς ἀπὸ τὸ ἀεροπλά-
νο. Ἐλπίζω νὰ συνειδητοποιήσεις
ὅτι ἀληθινὴ εὐτυχία εἶναι νὰ ἔχεις

φίλους καὶ ἀδελφοὺς, µὲ τοὺς ὁποί-
ους µπορεῖς νὰ µιλήσεις, νὰ γελά-
σεις καὶ νὰ τραγουδήσεις. Πέντε
στοιχεῖα γιὰ τὴν εὐτυχία: 1. Μὴ µά-
θετε στὰ παιδιά σας νὰ γίνουν
πλούσιοι, µάθε τους νὰ εἶναι εὐτυ-
χισµένοι, ὥστε νὰ δοῦν τὴν ἀξία
τῶν πραγµάτων καὶ ὄχι τὴν τιµή
τους. 2. Φᾶτε τὸ φαγητό σας, σὰν
νὰ εἶναι τὸ φάρµακό σας, ἀλλιῶς
θὰ πρέπει νὰ παίρνετε τὸ φάρµακό
σας, σὰν νὰ εἶναι τὸ φαγητό σας. 3.
Ὅποιος σᾶς ἀγαπάει δὲν θὰ σᾶς
ἀφήσει ποτέ. Ἀκόµη κι ἂν ἔχει 100
λόγους γιὰ νὰ τὸ κάνει, θὰ βρεῖ ἕνα

λόγο γιὰ νὰ µείνει. 4. Ὑπάρχει µε-
γάλη διαφορὰ στὸ νὰ εἶναι κάποιος
ἕνα ἀνθρώπινο ὂν καὶ στὸ νὰ εἶναι
ἄνθρωπος. Πολὺ λίγοι τὸ καταλα-
βαίνουν. 5. Εἶστε ἀγαπηµένος
ὅταν γεννιέστε, καὶ θὰ εἶστε ὅταν
πεθάνετε. Ἀπὸ ἐσᾶς ἐξαρτᾶται ἂν
θὰ εἶστε καὶ τὸν ἐνδιάµεσο χρόνο.
Οἱ ἕξι καλύτεροι γιατροὶ στὸν κό-
σµο: Τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, ἡ ἀνάπαυ-
ση, ἡ ἄσκηση, ἡ διατροφή, ἡ αὐτο-
πεποίθηση καὶ οἱB φίλοι. ∆ιατηρεῖ -
στε τους σὲ ὅλα τὰ στάδια τῆς
ζωῆς σας καὶ ἀπολαῦστε µία ὑγιῆ
ζωή».

Ἡ Θεοεγκατάλειψις
τοῦ Πάπα Φραγκίσκου

Ὁ πόλεµος τῶν δαιµόνων
Γνωρίζουμε μὲ πόσο μῖσος πολεμᾶ ὁ σατανᾶς τὸν ἄνθρωπο; Γνω-

ρίζουμε μὲ πόσους τρόπους τὸν πολεμᾶ; Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδη-
μος ὁ Ἁγιορείτης ὅτι τρεῖς εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων: ἡ σάρκα, ὁ
κόσμος καὶ ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται δράκοντας γιὰ τὴν βία
ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ ὄφις γιὰ τὴν πανουργία, μὲ τὴν ὁποίαν ἔρχεται
ἐναντίον μας. 

Ὅπως λέγουν οἱ θεῖοι πατέρες, οἱ καλούμενοι νηπτικοί, ἔχει ἑπτὰ
τρόπους πολέμου.

• Δὲν μᾶς πειράζει γιὰ λίγο χρόνο, μὲ σκοπὸ νὰ νομίζη ὁ ἄνθρω-
πος ὅτι εἶναι σὲ ἀσφάλεια, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μητέρα τῆς ἀμέλειας.

• Πειράζει ὁ διάβολος ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε ζωή καὶ γλύτωσε
ἀπὸ τὰ χέρια του, πιὸ δυνατὰ καὶ πιὸ συχνά.

• Ἀρχίζει ἀπὸ τὸ λίγο γιὰ νὰ μπορέση νὰ πάρη τὸ πολύ. Ἔλεγε
ἕνας ὅσιος ὅτι ὁ διάβολος ζητεῖ μερικὲς φορὲς μία μόνη τρίχα. Ἀλλὰ
ἀλλοίμονο σὲ σένα, ἐὰν τὴν δώσης. Διότι ἀμέσως πλέκει μὲ αὐτὴν
ἕνα δυνατὸ σχοινὶ, γιὰ νὰ σὲ δέση. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται σχοινο-
πλόκος.

• Παρακινεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴ ζητήση συμβουλὴ ἀπὸ τὸν ἔμπει-
ρο πνευματικὸ στοὺς πειρασμοὺς καὶ στοὺς λογισμούς. Ἔτσι ἐνεργεῖ
- λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος - ὅπως κάνει ὁ παράνομος ἄνθρωπος στὴν
ἀπερίσκεπτη κόρη• τὸ πρῶτο ποὺ τῆς ζητάει εἶναι νά μὴ τὸ φανε-
ρώση στοὺς συγγενεῖς της.

• Σὲ παρακινεῖ στὴν ἁμαρτία μὲ τὸ νὰ προφθάνη νὰ σοῦ λέγη,
χωρὶς νὰ πέσης στὴν ἁμαρτία, ὅτι ἔπεσες, ἐπειδὴ μόνον τὸ σκέφθη-
κες. Καὶ αὐτὸ τὸ κάνει, γιὰ νὰ ὀλιγοπιστήσης καὶ νὰ παραδώσης τὰ
ὅπλα.

• Σὲ παρακινεῖ νὰ πέσης μία μόνο φορά στὴν ἁμαρτία καὶ ὅτι
ἀμέσως θὰ παύση ὁ λογισμὸς καὶ θὰ τελειώση ὁ πόλεμος.

• Σὲ παρακινεῖ στὴν ἀμέλεια λέγοντάς σου ὅτι ὁ πόλεμος θὰ σοῦ
παραμείνη σὲ ὅλη σου τὴν ζωή καὶ μάλιστα θὰ σοῦ δυναμώνη περισ-
σότερο. 

*  *  *
Στὸν «Εὐεργετινὸ» (τόμ. Γ΄) διαβάζουμε:
«Κάποτε ἕνας Ἅγιος Γέροντας παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ τοῦ φα-

νερώση πῶς ἐνεργοῦν ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων οἱ δαίμονες.
Ὁ Κύριος τοῦ ἔδειξε σημεῖο ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ζητεῖ τέτοιο

πρᾶγμα.
Ὁ Γέροντας ὅμως παρακαλοῦσε τὸν Κύριο μὲ ἐπιμονὴ καὶ ἔλεγε:

«Κύριέ μου, κάνε μου αὐτὴ τὴν χάρη καὶ ὡς παντοδύναμος ποὺ
εἶσαι φύλαξέ με, ὥστε νὰ μὴ μοῦ δημιουργήσουν κανένα κίνδυνο».

Πράγματι ὁ Θεὸς δέχθηκε τὴν προσευχή του, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ
ὠφεληθῆ περισσότερο καὶ αὐτὸς καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὸν ἔκανε νὰ
δῆ τοὺς δαίμονες μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια. 

Τί εἶδε τότε: Εἶδε νὰ εἶναι τόσο μεγάλο τὸ μῖσος τῶν δαιμόνων, νὰ
περιτριγυρίζουν τὸν ἄνθρωπο, νὰ τρίζουν ἀπὸ φθόνο τὰ δόντια τους
ἐναντίον του, ἀλλὰ Ἄγγελος Κυρίου νὰ τοὺς ἐπιπλήττη καὶ νὰ προ-
φυλάσση τὸν ἄνθρωπο». 

*  *  *
Ἐπίσης διαβάζουμε στὸν «Εὐεργετινὸ» (τόμ. Α΄):
«Ἕνας Γέροντας διηγήθηκε ὅτι κάποτε κάποιος Μοναχός, ποὺ

ἔμενε στὴν Αἴγυπτο, ἐβάδιζε στὸν δρόμο. Ὅταν βράδιασε, μπῆκε σὲ
ἕνα τάφο γιὰ νὰ κοιμηθῆ, ἐπειδὴ ἔκανε κρύο. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ περ-
νοῦσαν δύο δαίμονες καὶ λέγει ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον.

-Βλέπεις τί θάρρος ἔχει αὐτὸς ὁ Μοναχός, ἀφοῦ καὶ σὲ τάφο ἀκό-
μη κοιμᾶται; Ἔλα ὅμως νὰ τὸν πειράξουμε. 

- Διατὶ νὰ τὸν πειράξουμε; ἀπάντησε ὁ ἄλλος· εἶναι δικός μας,
ἀφοῦ κάνει τὰ θελήματά μας, τρώγει καὶ πίνει καὶ κατηγορεῖ τοὺς
ἄλλους καὶ παραμελεῖ τὶς ἀκολουθίες του. Διατὶ λοιπὸν νὰ καθυστε-
ρήσουμε μὲ αὐτόν; Ἂς πᾶμε νὰ βασανίσουμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς στενο-
χωροῦν καὶ μᾶς πολεμοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν
ὑπόλοιπη ἄσκηση. 

*  *  *
Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος παρατηρεῖ:
«Πρέπει κατὰ τὸν ἀγώνα νὰ ἐπικαλοῦνται οἱ ἀγωνιστὲς καὶ τὴν

θεία βοήθεια, λέγοντες, πάλιν, μαζὶ μὲ τούς Παῖδες πρὸς τὸν Θεὸ:
«Κύριε, βαδίζουμε ὀπίσω Σου τώρα μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά, καὶ Σὲ
φοβούμεθα καὶ ζητοῦμε τὸ πρόσωπό Σου· μὴ μᾶς ἐντροπιάσης,
ἀλλὰ δέξου μας μὲ ἐπιείκεια καὶ σῶσε μας, κατὰ τὸ πλῆθος τῆς
εὐσπλαγχνίας σου καὶ τῶν θαυμάτων σου· δόξασε τὸ ὄνομά Σου, Κύ-
ριε, καὶ ἂς ἐντραποῦν ὅσοι κακομεταχειρίζονται τοὺς δούλους Σου·
εἴθε νὰ καταισχυνθοῦν μαζὶ μὲ κάθε δυναστεία τους καί νὰ συντριβῆ
ἡ δύναμή τους. 

Ἂς μάθουν ὅτι σὺ εἶσαι Κύριος, ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς καὶ δοξα-
σμένος σ᾽ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη». Καὶ ἐὰν ὁ τύραννος γίνη ἔξω
φρενῶν καὶ πυρακτώση ἑπτὰ φορὲς ἰσχυρότερα τὸ καμίνι τῶν
ἡδονῶν, ἂς ἔχουν θάρρος ὅσοι ἐστήριξαν τὶς ἐλπίδες τους στὸν Κύ-
ριο. Διότι τὸ καμίνι θὰ μεταβληθῆ ἐντὸς ὀλίγου σὲ δροσιά, καὶ ὁ τύ-
ραννος, τὸν ὁποῖον παλαιότερα εἶχαν φοβηθῆ, αὐτὸς ἀπ᾽ ἐδῶ καὶ
ἐμπρὸς καὶ ἀπὸ τὴν σκιὰ τους θὰ τρομάζη, ἐξ αἰτίας τῆς βοήθειας
ποὺ τοὺς ἐδόθη ἀπὸ ὑψηλά».

Συνέντευξις τοῦ κ. Σπαλιώρα 
διά φλέγοντα ζητήματα τῆς ἐπικαιρότητος 

Τὸ ὕψος τῆς Ἱερωσύνης
«Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι»
Τί νὰ εἶναι ἆραγε ἐκεῖνοι, ποὺ ξεπροβάλλουν ἀπὸ τοὺς λόγγους σὰν

φαντάσµατα καὶ φωνάζουν µὲ τὴν βραχνὴν φωνήν των πρὸς τὸν διερ-
χόµενον Χριστόν; Τί νὰ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἀδύνατοι, οἱ χλωµοί, οἱ πληγια-
σµένοι, µὲ τὶς πεσµένες µύτες καὶ τὰ φαγωµένα αὐτιά, ποὺ σύρουν τὴν
ἀθλιότητά των µακρὰν τῶν πόλεων εἰς τὰς ἐρήµους; Εἶναι λεπροί. ∆έ-
κα µάλιστα. Καὶ τί ζητοῦν; Τί ἄλλο; Νὰ τοὺς θεραπεύσῃ. Τοὺς ἐθερά-
πευσε; Ὄχι, ἀµέσως. Τοὺς παρέπεµψεν εἰς τοὺς ἱερεῖς. «Πορευθέντες
ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι». ∆ιατὶ ἆραγε; ∆ὲν ἠµποροῦσεν αὐτός;
Ἠµποροῦσε ἀλλὰ ἤθελε µὲ αὐτὸ νὰ δείξῃ ὅτι δὲν ἦλθε νὰ καταργήσῃ
τὸν θεσµὸν τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ νὰ τὸν συµπληρώσῃ. Αὐτὸς τὸν ἐθέ-
σπισε εἰς τὴν Π. ∆ιαθήκην. ∆ιὰ τοῦ Μωϋσέως δὲ ἀνέθεσε εἰς αὐτοὺς
µαζὶ µὲ τὰ ἄλλα τελετουργικὰ καθήκοντα καὶ τοῦτο: Νὰ δίδουν πιστο-
ποιητικὸν ἐλευθεροκοινωνίας εἰς τοὺς θεραπευοµένους λεπρούς. Τώ-
ρα δέ, ποὺ εὑρίσκεται µόνος του εἰς τὴν γῆν, δὲν τοὺς θεραπεύει ἐπί
τόπου, ἀλλὰ τοὺς στέλλει εἰς τοὺς ἱερεῖς, διὰ νὰ στηρίξῃ τὸ κῦρος των.
Τοὺς παραπέµπει εἰς τοὺς ἱερεῖς, διότι µετ᾽ ὀλίγον εἰς τοὺς ἱερεῖς θὰ
ἀνέθετε τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ψυχικῆς θεραπείας των. Καὶ
ἔπρεπεν οἱ ἄνθρωποι νὰ συνηθίσουν νὰ πορεύωνται καὶ νὰ ἐπιδει-
κνύουν «ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι».

∆υστυχῶς ὅµως ὑπάρχουν πολλοὶ σήµερον, ποὺ ὄχι µόνον δὲν πο-
ρεύονται πρὸς τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ ἀσεβοῦν πρὸς αὐτούς. Ἐνῷ ὁ Κύριος
ἐξυψώνει τοὺς ἱερεῖς, αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ τοὺς καταρρίψουν καὶ νὰ
τοὺς ταπεινώσουν. Γίνονται ἱεροκατήγοροι. Τοὺς εἰρωνεύονται, τοὺς
συκοφαντοῦν. Ὤ! τοὺς δυστυχεῖς! Πόσην ἄγνοιαν ἔχουν! ∆ι᾽ αὐτό, νο-
µίζω, εἶναι ἀνἀγκη νὰ ἀκούσωµε τὸ ὕψος, εἰς τὸ ὁποῖον ἔχει ἀναβιβά-
σει ὁ Θεὸς τοὺς ἱερεῖς, διὰ νὰ κανονίζωµεν τὴν ἀπέναντι αὐτῶν στάσιν
µας.

Α´
Ποῦ ἀνέβασεν ὁ Θεὸς τοὺς Ἱερεῖς

1) Τοὺς ἀνέβασεν ὑψηλότερα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Εἰς τὴν Π.
∆ιαθήκην ἐξεχώρισεν ὁλόκληρον φυλήν, τὴν φυλὴν τοῦ Λευή. Ὁ
Ἀαρὼν καὶ οἱ διάδοχοί του θὰ εἶναι ἀφιερωµένοι εἰς τοῦτο τὸ ὑπούργη-
µα. Λεπτοµερῶς περὶ αὐτῶν πραγµατεύεται ὁ Μωσαϊκὸς Νόµος.
Αὐτοὶ θὰ ἀσχολοῦνται µόνον µὲ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τοῦ λαοῦ.
∆ιὰ τοῦτο δὲν ἔδωσε κλῆρον γῆς εἰς αὐτὴν τὴν φυλήν. Ἀλλ᾽ ἦσαν ὑπο-
χρεωµένες οἱ ἄλλες φυλὲς νὰ δίδουν δι᾽ αὐτοὺς τὴν δεκάτην.

Πολὺ περισσότερον ἐξύψωσε τοὺς ἱερεῖς τῆς Κ. ∆ιαθήκης. Σήµερον
οἱ ἱερεῖς δὲν εἶναι οἱ τοῦ Νόµου, ἀλλὰ τῆς Χάριτος. Τότε πιστοποιοῦσαν
ἁπλῶς, ἄν ἐθεραπεύθησαν ἢ ὄχι οἱ λεπροί. Σήµερον ὅµως θερα-
πεύουν τοὺς ἀσθενεῖς τόσον σωµατικῶς, ὅσον καὶ ψυχικῶς. Κατὰ τὴν
χειροτονίαν, τοὺς δίδεται «ἡ θεία χάρις, ἡ τὰ ἀσθενῆ  θεραπεύουσα καὶ
τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα». Ἡ ἰδία δύναµις τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐθε-
ράπευε τότε τοὺς λεπροὺς µεταδίδεται καὶ εἰς αὐτούς. Γίνεται ἔκτοτε ὁ
ἱερεὺς ταµεῖον τῆς θείας χάριτος. Ἔχει µέσα του τὴν ἱερὰν παρακατα-
θήκην, ποὺ δὲν τὴν ἔχουν οἱ ἄλλοι. «Λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην
καὶ φύλαξον αὐτὴν ἕως τῆς δευτέρας τοῦ Κυρίου παρουσίας», τοῦ το-
νίζεται τότε.

2. Ἀνωτέρους καὶ τῶν σοφῶν τοὺς κάµνει ὁ Χριστὸς τοὺς ἱερεῖς. Καὶ
ἰδού. Ἐπισκέπτονται σοφοὶ ἰατροὶ τὸν ἀσθενῆ µὲ ὅλα τὰ σύνεργα καὶ
φάρµακά των, τὸν βασανίζουν ἐπὶ πολὺ καὶ πολλάκις ἀπογοητεύονται,
ἀπελπίζονται, τὸν ἀπελπίζουν, τὸν ἀποφασίζουν καὶ φεύγουν. Καλεῖται
τότε καὶ ὁ ἱερεύς. Κάµνει καὶ αὐτὸς µετάγγισιν αἵµατος, ἀλλὰ αἵµατος
ὄχι ἀνθρώπου, ἀλλὰ Θεανθρώπου. Καί, ὅταν ὑπάρχῃ πίστις καὶ µετά-
νοια, τὸν θεραπεύει. Τρίβουν τὰ µάτια τους τότε οἱ σοφοὶ καὶ ἐπιστή-
µονες.

Εἰς τὸ µεγάλο Νοσοκοµεῖο τῶν Ἀθηνῶν «Εὐαγγελισµὸς» ἐνοση-
λεύετο ἐπὶ τρίµηνον ἕνας καρδιοπαθής, ἀλλ᾽ εὐσεβής. Ὁ καθηγητὴς
ἰατρὸς εἶπε µιὰ µέρα, ὅτι τὸ βράδυ ἐκεῖνο θὰ ἀπέθνησκε. Οἱ συγγενεῖς
τηλεφώνησαν στὴν Πατρίδα του νὰ εἶναι ἕτοιµοι, διὰ νὰ δεχθοῦν τὸν
νεκρὸν τὴν ἑποµένην. Ἡ σύζυγος τοῦ ἀσθενοῦς µόλις ἀντελήφθη τοῦ -
το, τρέχει ἀλλόφρων εἰς τὴν παραπλεύρως εὑρισκοµένην Ἱ. Μονὴν
Πετράκη καὶ παίρνει ἕνα Ἱερέα. Ὁ Ἱερεὺς ἔτρεξε καὶ τὸν ἐδιάβασε.

Μόλις ἐδιάβασε µετεβλήθη ἀµέσως ἡ κατάστασις τοῦ ἑτοιµοθανά-
του.

Τὴν ἑποµένην ὁ ἰατρὸς εἶπε:
-Μὰ δὲν ἀπέθανε αὐτός; Τὸν ἐξήτασε καὶ τὸν βρῆκε καλά.
-Σὲ βρίσκω καλά, τοῦ λέγει.
-Ναὶ γιατρέ µου, γιατὶ χθὲς βράδυ ἐγὼ ἐπῆρα ἄλλον γιατρό.
-Ποιόν; ἐρωτᾶ.
-Τὸν Ἱερέα, λέγει, καὶ µοῦ διάβασε. Παραδόξως ὅµως µέχρις ὅτου

πάρει τὸ ἐξιτήριο δὲν τὸν ξαναεπισκέφθηκε ὁ Ἰατρός.
Τί εἶχε συµβεῖ; Ὁ Ἰατρὸς τὴν ἑποµένην ἀπέθανε ἀπὸ συγκοπὴν καρ-

δίας! ∆ὲν ἦταν λοιπὸν ἀνώτερος ὁ Ἱερεὺς ἀπὸ τὸν Ἰατρόν;1
Θανατικὸ πέφτει εἰς τὰ κοπάδια, ἀκρίδα εἰς τὰ σπαρτά. Οἱ κτηνίατροι

καὶ οἱ γεωπόνοι σταυρώνουν τὰ χέρια των ἀπηλπισµένοι. Μ᾽ ἕνα
ἁγιασµὸν ὁ ἱερεύς, σταµατάει τὸ κακό. «Θέλουν κάψιµο τὰ διπλώµατά
µας», λέγουν ἐκεῖνοι. Ὄχι καλὰ εἶναι τὰ διπλώµατα, ἀλλὰ σταµατᾷ ἡ
δύναµίς των µέχρις ὡρισµένου ὁρίου. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέραν ἀρχίζει ἠ δύ-
ναµις τοῦ ἱερέως, ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὸν καθιστᾷ ἀνώτερον
τῶν σοφῶν.

3. Ἀνωτέρους καὶ τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς τοὺς κατέστησε. ∆ιότι οἱ
ἰσχυροὶ δίδουν ἄφεσιν χρεῶν, οἱ δὲ ἱερεῖς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. Οἱ ἰσχυροὶ
ἔχουν τὴν δύναµιν νὰ βγάζουν ἀνθρώπους ἀπὸ φυλακήν. Οἱ ἱερεῖς
ἀπὸ κόλασιν, καὶ δὴ αἰώνιον. «Οἱ ἰσχυροὶ διοικοῦν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ
ἱερεῖς τὰ ἐν οὐρανοῖς», ἀποφαίνεται ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος. «Ἄν τινων
ἀφῆτε τὰς ἁµαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινων κρατῆτε κεκράτηνται».

4. Ἀνωτέρους ἀκόµη καὶ τῶν ἀγγέλων κατέστησε τοὺς ἱερεῖς ὁ Θεός.
Τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσµεῖν καὶ λύειν δὲν τὴν ἔδωσεν εἰς τοὺς ἀγγέλους,
ἀλλ᾽ εἰς τοὺς ἱερεῖς, λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος. Οἱ ἱερεῖς µποροῦν νὰ
τελοῦν τὰ φρικτὰ µυστήρια καὶ ὄχι οἱ ἄγγελοι. «Οἱ ἄγγελοι ἐπιθυµοῦν
παρακῦψαι».

5. Τοὺς ἀνέβασε ἀκόµη µέχρι τοῦ θρόνου τῆς Μεγαλωσύνης του,
µέχρι τὸν ἑαυτόν Του. Οἱ ἱερεῖς τὸν ἐκπροσωποῦν κατὰ πάντα.

Βλέπετε, δυσθεώρητον καὶ ἀπροσµέτρητον τὸ ὕψος εἰς τὸ ὁποῖον
ἀνεβίβασε τοὺς ἱερεῖς ὁ Χριστός! ∆ὲν ὑπάρχει ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ
ὑψηλότερον καὶ ἀνώτερον τοῦ ἱερέως. Καλότυχοι καὶ εὐτυχεῖς, ὅσοι
ἀξιώνονται τῆς µεγάλης αὐτῆς τιµῆς.
Σηµείωσις:

1. Ὁ ἰατρὸς ἦταν ὁ σπουδαῖος καρδιολόγος Βατσινέας.
†Ἀρχ/της Χαράλαµπος Βασιλόπουλος, 

«Τὰ Μυστικά τῆς Εὐτυχίας»
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Ἕνα τραγικὸν γεγονός, ὅπως
εἶναι ἡ βεβήλωσις Ἱ. Ναοῦ, ἔφερεν
εἰς τὸ φῶς ὅτι ἀγανακτισμένοι μὲ
τὴν ὁμοφυλίαν εἶναι ἀκόμη καὶ
ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν... ἀρχάς. Ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερί-
δα «ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ-
ΤΗΣ» τῆς 16ης Δεκεμβρίου 2015:

«Τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μητρόπολης
Ρεθύµνου βεβήλωσαν ἄγνωστοι
δρᾶστες, ἀναγράφοντας ὑβριστικὰ
συνθήµατα κυρίως κατὰ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν θείων. Ὡστόσο
αὐτοὶ ποὺ ἐπέλεξαν αὐτὸ τὸν τρό-
πο γιὰ νὰ "ἐκτονωθοῦν" στράφη-

καν, ὅπως ἀναφέρει τὸ goodnet.gr
καὶ κατὰ τῶν ὁµοφυλόφιλων µὲ
ὑβριστικὰ συνθήµατα ποὺ τοὺς
ἀφοροῦν, ἐνῷ ἔχουν καὶ πολιτικὲς
ἀξιώσεις ἀναγράφοντας γιὰ παρά-
δειγµα "λευτεριὰ σὲ ὅσους εἶναι στὰ
κελιὰ" καὶ χρησιµοποιώντας τὸ
σῆµα τῆς ἀναρχίας... Αὐτὸ ποὺ
φαίνεται πάντως ἀπὸ τὴ φρασεο-
λογία ποὺ χρησιµοποιοῦν οἱ
δρᾶστες καὶ τὰ συνθήµατα ποὺ
ἔγραψαν εἶναι ὅτι ἔχουν µία... σύγ-
χυση. Στρέφονται κατὰ τῶν πάν-
των, Ἐκκλησίας, κράτους, ὁµοφυ-
λόφιλων, ἐκφράζοντας ἕνα µένος
πρωτοφανές».

Μέχρι καὶ οἱ ἀναρχικοί τοῦ Ρεθύµνου 
τάσσονται κατὰ τῆς ὁµοφυλίας!
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Ἕνας νεαρὸς Ἀθηναῖος, καλοί µου
φίλοι, εἶπε στὸ Σωκράτη: «Θέλω ν’
ἀνεβῶ στὸν Ὄλυµπο, µὰ σὰν ἀνα-
λογίζοµαι τὴν ἀπόσταση δειλιάζω,
ἀπογοητεύοµαι, τὰ χάνω!». Κι ἐκεῖ -
νος τὸν ρώτησε: «Πόσα µέτρα τὴν
ἡµέρα περπατᾶς χαζεύοντας ἐδῶ κι
ἐκεῖ;», «Τόσα», τοῦ ἀποκρίθηκε ἐκεῖ -
νος. Κι ὁ Σωκράτης τοῦ ἀπάντησε:
«Ἔ, τότε, αὐτὰ τὰ µέτρα, ἀντὶ νὰ τὰ
κάνεις ἄσκοπα, πηγαίνοντας ἐδῶ κι
ἐκεῖ, βάδιζέ τα καθηµερινά, µὲ σύστη-
µα καὶ πρόγραµµα πρὸς τὸν συγκε-
κριµένο αὐτὸ στόχο καὶ τὴν ἀπαιτού-
µενη κατεύθυνση. ∆ηλαδὴ πρὸς τὸν
Ὄλυµπο! Καὶ τότε θὰ φτάσεις, σίγου-
ρα, ἄκοπα καὶ σὲ χρόνο, ποὺ δὲν
φαντάζεσαι».

Τί σοφὴ συµβουλή!
*  *  *

Πραγµατικὰ οἱ νέοι ἔχουν ὅλοι,
λίγο ὡς πολύ, ὄνειρα καὶ στόχους.
Ποθοῦνε τὴν πιὸ ψηλὴ κορυφή, τὸ
µεγάλο, ἀκόµη κι αὐτὸ ποὺ ἄφθα-
στο φαίνεται!

Σὰν ὅµως τὸ φαντάζονται ἢ τὸ
βλέπουν ἀπὸ µακρυά, δειλιάζουν
µπροστά του, θεωροῦν πὼς εἶναι
ἀκατόρθωτο νὰ τὸ ἐπιτύχουν, ἀπο-
θαρρύνονται καὶ στὸ τέλος δὲν τὸ
τολµοῦν!

Καὶ τί κάνουν τότε; Βολοδέρνου-
νε ἐδῶ κι ἐκεῖ, σπαταλώντας τὶς δυ-
νάµεις καὶ τὸν χρόνο τους, ἀναλώ-
νοντας τὸν ἑαυτό τους καὶ τὰ νιάτα
τους, ὅπως κι αὐτὸ ποὺ θὰ µπο-
ρούσανε νὰ γίνουν.

Κι ὅµως ἔχουν στόχο. Ἔχουν
σκοπό. Τί τοὺς λείπει; Μὰ ἡ κατεύ-
θυνση!

Πραγµατικά, πόσα µεγάλα καὶ
σπουδαῖα πράγµατα θὰ εἶχαν κα-
τορθώσει, ἂν ὅλες τους οἱ προσπά-
θειες ἦταν πρὸς τὸν στόχο τους, ἂν
ὅλες οἱ δυνάµεις τοὺς ἦταν ἐπι-
στρατευµένες γιὰ τὴν ὑλοποίηση
τοῦ σκοποῦ τους, ἂν βάδιζαν στα-
θερὰ καὶ ἀταλάντευτα πρὸς τὰ ἐκεῖ!
Μὲ σύστηµα βέβαια, µὲ πρόγραµ-

µα καὶ µέθοδο. Καθηµερινά, κάθε
ὥρα, ἀκόµη καὶ κάθε στιγµή.

Ὅπως καὶ τὸ νερὸ ποὺ στὴ ρε-
µατιὰ τρέχει, ὅσο λίγο κι ἂν εἶναι.
Ἂν ἄσκοπα πορεύεται ἢ ἂν διαχέε-
ται ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἀσφαλῶς στὸ τέλος
τίποτα δὲν κατορθώνεται. Χάνεται
κυριολεκτικά. Μπορεῖ δὲ ὡς καὶ ζη-
µιὲς νὰ κάνει στὴ γύρω περιοχή!

Ἂν ὅµως τοῦ δοθεῖ κάποιος
σπουδαῖος σκοπὸς καὶ διοχετευθεῖ
πρὸς µία συγκεκριµένη κατεύθυν-
ση, ἂς ποῦµε σὲ µία ἄδεια δεξαµε-
νή, κάποια στιγµή, αὐτὴ θὰ εἶναι γε-
µάτη. Γιὰ νὰ κάνει καρποφόρο ἕνα
κῆπο, νὰ δώσει ζωή σ’ ἕνα κάµπο,
νὰ κινήσει τὶς γεννήτριες ἑνὸς ἐργο-
στασίου, νὰ προσφέρει καὶ ν’ ἀλλά-
ξει τόσα πολλὰ στὴν περιοχή!

Λοιπόν, πόσοι καὶ πόσοι µέσα
στὴν ἱστορία καὶ τὴ ζωή, ἐργαζόµε-
νοι συνεχῶς γιὰ κάποιο συγκεκρι-
µένο σκοπὸ καὶ διοχετεύοντας τὶς
ὅποιες δυνάµεις τους µόνιµα καὶ
σταθερὰ πρὸς µία κατεύθυνση, δὲν
πέτυχαν στὸ τέλος µοναδικὰ καὶ
ἀξιοθαύµαστα ἀποτελέσµατα!

*  *  *
Λέει µία παροιµία. «Σταλαγµατιὰ

– σταλαγµατιὰ γεµίζει ἡ στάµνα ἡ
πλατιά». ∆ηλαδὴ ἡ σταλαγµατιά,
ἐπειδὴ ἔχει σκοπό, ποὺ εἶναι νὰ γε-
µίσει τὴ στάµνα, κι ἔχει καὶ τὴ
σωστὴ κατεύθυνση, τελικὰ κατορ-
θώνει νὰ τὴν γεµίσει ἂν καὶ αὐτὴ
εἶναι πλατιά. Ἂν ὅµως δὲν εἶχε κα-
νένα σκοπὸ καὶ βέβαια οὔτε καὶ κα-
τεύθυνση (πρὸς τὴν στάµνα), τότε
πραγµατικὰ θὰ χανόταν (ὡς τόσο
µικρὴ ποὺ εἶναι) πηγαίνοντας πότε
ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ! Ἔτσι δὲν εἶναι;

Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴ σταλαγµατιά.
∆ηλαδὴ γιὰ κάτι ποὺ δὲν εἶναι ση-
µαντικό. Ποὺ ἔχει µικρές, µὰ πάρα
πολὺ µικρὲς δυνάµεις. Τί εἶναι αὐτὴ
µπροστὰ σ’ ἕνα χείµαρρο ἢ καὶ σ’
ἕνα ποταµό; Ἕνα τίποτα κυριολε-
κτικά!

Γιατί ὑπάρχουν βέβαια κι ἐκεῖνοι,

ποὺ καὶ ἀπ’ τὴν ἴδια τους τὴ φύση
διαθέτουν τέτοιες δυνάµεις ποὺ
µποροῦν νὰ κατακτήσουν µὲ µιᾶς
τὶς ὅποιες κορυφές, ψηλότερες κι
ἀπ’ αὐτὲς τοῦ Ὀλύµπου. Ἢ εἶναι
τόσο χειµαρρώδεις, ποὺ γεµίζουν
µὲ µιᾶς τὶς δεξαµενές, ὡς καὶ τὶς λί-
µνες ἀκόµη, ἢ ὑδροδοτοῦν καὶ κι-
νοῦν τὰ πάντα ἀπευθείας καὶ χωρὶς
αὐτές!

Λοιπόν, ἂν ἡ τόσο µικρὴ καὶ ἀδύ-
ναµη σταγόνα στὸ τέλος κατορθώ-
νει τόσο σηµαντικὰ πράγµατα,
πολὺ περισσότερο ἐκεῖνοι ποὺ
ἔχουν ἐκ φύσεως µεγαλύτερες δυ-
νάµεις. Αὐτοί, ἔχοντας σκοπὸ καὶ τὴ
σωστὴ κατεύθυνση, µποροῦν νὰ
ἐπιτύχουν µοναδικὰ πράγµατα.  

Ἄρα, ὅλοι, µὲ ὅποιες δυνάµεις
µᾶς προίκισε ὁ Θεός, µποροῦµε νὰ
ἐπιτύχουµε σηµαντικὰ ἔργα. Γι’
αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει καµµία δικαιολο-
γία, κανένας µας, γιὰ τὰ ὅποια τά-
λαντα (=ταλέντα καὶ χαρίσµατα)
µᾶς ἔδωσε. 

Ναί, ὑπάρχει ὁ ἀετὸς ποὺ µὲ µιᾶς
καὶ µὲ τόση ἄνεση ἀνεβαίνει στὴν
κορυφὴ ὡς καὶ τοῦ πιὸ ψηλοῦ δέν-
τρου τοῦ δάσους. Ὅµως µπορεῖ νὰ
τὸ κάνει αὐτὸ κι ἕνα ταπεινὸ µυρ-
µήγκι ἢ κι ἕνα ἀργὸ καὶ τόσο δυσκί-
νητο σαλιγκάρι, ἂν µόνιµα καὶ στα-
θερὰ πορεύεται πρὸς τὴν κορυφὴ
αὐτή, ἀπ’ τὸ νὰ γυρνοῦν ἐδῶ κι ἐκεῖ
στὸ ἔδαφος ὀνειρευόµενα τὴν κο-
ρυφὴ ἢ καὶ ζηλεύοντας τὸν ἀετό,
ποὺ ἀπὸ κεῖ ψηλὰ θωρεῖ τὰ πάντα!

*  *  *
Πρὸς τὸν Ὄλυµπο, λοιπόν, παι-

διά, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἔβερεστ ποὺ ὅλοι,
µὰ ὅλοι, µποροῦµε νὰ κατακτήσου-
µε. Ὅποιοι καὶ νὰ εἴµαστε. Ναί!
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς τῆς νέας
χρονιᾶς ξέρετε. Γι’ αὐτὸ µᾶς τὴν δί-
νει ὁ Θεός. Γιὰ νὰ πορευτοῦµε
πρὸς Ἐκεῖνον, τὸ ὑπέρτατο Ἔβε-
ρεστ τῆς ζωῆς. Σᾶς τὸ εὔχοµαι ἀπὸ
καρδιᾶς%

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 14ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῆς Ἁγίας Νίνας.

Η ΑΓΙΑ ΝΙΝΑ
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Μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Λονδίνου1,
ποὺ ὑπεγράφη στὶς 6 Ἰουλίου τοῦ
18272, οἱ Μεγάλες ∆υνάµεις (δη-
λαδὴ ἡ Ρωσία, τὸ Ἡνωµένο Βασί-
λειο τῆς Βρεττανίας καὶ τῆς Ἰρλαν-
δίας, καθὼς καὶ ἡ Γαλλία) θέλοντας
νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἐπιρροή τους
στὰ Βαλκάνια ἀποφάσισαν νὰ ἐπι-
κρατήσει εἰρήνη στὴν Ἑλλάδα.
Προκειµένου νὰ ἐπιτύχουν τὸν
σκοπό τους, ἀνάγκασαν τὸν Σουλ-
τάνο Mahmut Β΄3 νὰ σταµατήσει τὶς
πολεµικὲς ἐπιχειρήσεις, νὰ ἀνακα-
λέσει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸν Τοῦρκο-
Αἰγυπτιακὸ στόλο καὶ στρατὸ καὶ νὰ
παραχωρήσει στοὺς Ἕλληνες ἀνεξ -
αρτησία.

Ἡ Συνθήκη αὐτὴ ἄλλαξε ἄρδην
τὰ δεδοµένα τοῦ µέχρι τότε Ἑλληνι-
κοῦ ζητήµατος καὶ ἐν τέλει ὁδήγησε
στὴν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρά-
τους. Ὡστόσο ἡ Ὀθωµανικὴ Αὐτο-
κρατορία ἀπέρριψε τὴν Συνθήκη µὲ
ἀποτέλεσµα τὴν συνέχιση τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Τελικά,
ὅµως, δυόµιση χρόνια ἀργότερα
(1830) ὁριστικοποιήθηκε ἡ ἀνεξαρ-
τησία τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους
µὲ τὸ Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου4.

Τὸ κείµενο τῆς Συνθήκης δηµο-
σιεύθηκε µεταφρασµένο στὰ Ἑλλη-
νικὰ στὴν «Ἀνεξάρτητο Ἐφηµερίδα
τῆς Ἑλλάδος» τὴν 6η Αὐγούστου
τοῦ 1827, ἐνῷ εἶναι ἄξιο ἀναφορᾶς
τὸ πῶς ξεκινᾶ τὸ κείµενό της ποὺ
ἀναφέρει χαρακτηριστικά:

«Συνθήκη περὶ τῆς ἀποκαταστά-
σεως τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν ὀνόµατι τῆς Ἁγίας καὶ Ἀδι-
αιρέτου Τριάδος

Ἡ Μεγαλειότης του ὁ Βασιλεὺς
τοῦ ἡνωµένου κράτους τῆς Μεγά-
λης Βρεττανίας καὶ τῆς Ἰρλανδίας

Ἡ Μεγαλειότης του ὁ Βασιλεὺς
τῆς Γαλλίας καὶ Ναβάρρας

Καὶ ἡ Μεγαλειότης του ὁ Αὐτο-
κράτωρ ὅλων τῶν Ρωσσιῶν,

Εἰσχωρῶντες ἀπὸ τὴν ἀνάγ-
κην νὰ δώσουν ἕνα τέλος εἰς τὴν
αἱµατώδη φιλονικείαν, 0 ».

Τὸ κείµενο εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ
ἤθους τῆς ἐποχῆς: Καὶ τότε, ὅπως
καὶ τώρα, ἡ τύχη τῆς Πατρίδος µας
ἦταν στὰ χέρια τῶν Μεγάλων ∆υ-
νάµεων. Ὡστόσο, ἐπειδὴ τὸ ἦθος
τῶν Πατέρων µας ἦταν καθαρὰ
Ἐκκλησιαστικό, οἱ βασιλεῖς τῶν Με-
γάλων ∆υνάµεων ἦσαν ἀναγκα-
σµένοι νὰ σεβαστοῦν τὴν Ὀρθόδο-
ξο Πίστη τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ νο-
µοθετήσουν ἐπὶ τῇ βάσῃ αὐτῆς.
Ἐπιπλέον, καὶ τὸ ἦθος τῶν ∆υτικῶν
δὲν εἶχε διαφθαρεῖ τόσο ὅσο στὶς
ἡµέρες µας καὶ διατηροῦσαν, ἔστω
καὶ τυπολατρικά, τὴν ἀναφορά τους
στὴν Χριστιανικὴ Πίστη.

Τὰ χρόνια πέρασαν, ἡ Εὐρώπη
ἔζησε τὴν φρίκη καὶ τὴν ἀγριότητα
δύο Παγκοσµίων Πολέµων καὶ τε-
λικὰ ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει
“µπροστά”, πρὸς τὴν “πρόοδο”.
Ἔτσι, λοιπόν, οἱ ∆υτικοὶ βασιζόµε-
νοι στὸ ὅραµα τοῦ στρατηγοῦ
Charles de Gaulle ποὺ τὸ διακήρυ-
ξε σὲ ὁµιλία του στὸ Στρασβοῦργο
στὶς 23 Νοεµβρίου τοῦ 1959, προ-
χώρησαν στὴν δηµιουργία µιᾶς
Εὐρώπης, ποὺ θὰ ὅριζε τὸ µέλλον
τοῦ κόσµου: «Ναί, εἶναι ἡ Εὐρώπη,
ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ἕως τὰ Οὐράλια,
εἶναι τὸ σύνολο τῆς Εὐρώπης, ποὺ
θὰ ἀποφασίσει τὸ πεπρωµένο τοῦ
κόσµου».

Αὐτὸ τὸ “ὅραµα” καὶ αὐτὴ ἡ “πρό-
οδος” ὁδήγησε ἀρχικὰ στὴν δηµι-
ουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονο-
µικῆς Κοινότητας (ΕΟΚ), ἢ τῆς
«Κοινῆς Ἀγορᾶς», ὅπως ὀνοµαζό-
ταν ἀρχικὰ καὶ κατόπιν, µετὰ ἀπὸ
τὴν συνθήκη τοῦ Maastricht5 στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση µὲ τὴν µορφὴ
ποὺ τὴν γνωρίζουµε σήµερα. Ἂν
προσέξουµε τὸ πῶς ἀρχίζει τὸ κεί-
µενο καὶ αὐτῆς τῆς Συνθήκης, θὰ

διαπιστώσουµε τὴν µεγάλη ἀλλοί-
ωση τοῦ ἤθους τῶν Εὐρωπαίων:

«Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑ-
ΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑ-
ΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ-
∆ΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟ-
ΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥ-
ΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑ-
ΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑ-
ΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑ-
ΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑ-
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ-
∆ΙΑΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νὰ προχω-
ρήσουν σὲ ἕνα νέο στάδιο τῆς δια-
δικασίας πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ ὁλο-
κλήρωση ποὺ ἄρχισε µὲ τὴ δηµι-
ουργία τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτή-
των,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τὴν ἱστο-
ρικὴ σηµασία τοῦ τερµατισµοῦ τῆς
διαίρεσης τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἠπεί-
ρου καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ δηµιουργη-
θοῦν σταθερὲς βάσεις γιὰ τὴ µελ-
λοντικὴ οἰκοδόµηση τῆς Εὐρώπης,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τὴν προσ -
ήλωσή τους στὶς ἀρχὲς τῆς ἐλευθε-
ρίας, τῆς δηµοκρατίας καὶ τοῦ σε-
βασµοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
µάτων, τῶν θεµελιωδῶν ἐλευθε-
ριῶν καθὼς καὶ τοῦ κράτους δι-
καίου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ βαθύτερες σχέ-
σεις ἀλληλεγγύης µεταξὺ τῶν λαῶν
τους καὶ ταυτόχρονα σεβόµενοι τὴν
ἱστορία, τὸν πολιτισµὸ καὶ τὶς παρα-
δόσεις τους,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ νὰ ἐνισχύσουν
τὴν δηµοκρατικὴ καὶ ἀποτελεσµα-
τικὴ λειτουργία τῶν ὀργάνων προ-
κειµένου νὰ τοὺς παράσχουν τὴ
δυνατότητα νὰ διεκπεραιώνουν κα-
λύτερα τὰ καθήκοντα ποὺ τοὺς
ἔχουν ἀνατεθεῖ, µέσα σὲ ἕνα ἑνιαῖο
θεσµικὸ πλαίσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νὰ ἐπιτύ-
χουν τὴν ἐνίσχυση καὶ τὴ σύγκλιση
τῶν οἰκονοµιῶν τους, καὶ τὴν ἵδρυ-
ση οἰκονοµικῆς καὶ νοµισµατικῆς
ἕνωσης, ἡ ὁποία θὰ συµπεριλαµ-
βάνει, σύµφωνα µὲ τὶς διατάξεις τῆς
παρούσας συνθήκης, ἕνα ἑνιαῖο καὶ
σταθερὸ νόµισµα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νὰ προωθή-
σουν τὴν οἰκονοµικὴ καὶ κοινωνικὴ
πρόοδο τῶν λαῶν τους, στὰ πλαί-
σια τῆς ὁλοκλήρωσης τῆς ἐσωτε-
ρικῆς ἀγορᾶς, µιᾶς ἐνισχυµένης
συνοχῆς, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς
προστασίας τοῦ περιβάλλοντος,
καὶ νὰ ἐφαρµόσουν πολιτικὲς ποὺ
θὰ διασφαλίζουν τὴν πρόοδο στὸν
τοµέα τῆς οἰκονοµικῆς ὁλοκλήρω-
σης ἐκ παραλλήλου µὲ τὴν πρόοδο
στοὺς ἄλλους τοµεῖς,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νὰ θεσπί-
σουν µία κοινὴ ἰθαγένεια γιὰ τοὺς
ὑπηκόους τῶν χωρῶν τους,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νὰ ἐφαρµό-
σουν µία κοινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ
καὶ πολιτικὴ ἀσφαλείας, ποὺ συµ-
περιλαµβάνει τὴν ἐν καιρῷ διαµόρ-
φωση µιᾶς κοινῆς ἀµυντικῆς πολι-

τικῆς, ἡ ὁποία µπορεῖ, σὲ δεδοµένη
στιγµή, νὰ ὁδηγήσει σὲ κοινὴ ἄµυ-
να, ἐνισχύοντας ἔτσι τὴν Εὐρω-
παϊκὴ ταυτότητα καὶ ἀνεξαρτησία
γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς εἰρήνης, τῆς
ἀσφάλειας καὶ τῆς προόδου στὴν
Εὐρώπη καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τὸ στόχο
τους νὰ διευκολύνουν τὴν ἐλεύθερη
κυκλοφορία τῶν προσώπων, διαφυ-
λάσσοντας ταυτόχρονα τὴν ἀσφάλεια
καὶ τὴν προστασία τῶν λαῶν τους, µὲ
τὴν προσθήκη, στὴν παροῦσα συν-
θήκη, διατάξεων περὶ δικαιοσύνης καὶ
ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νὰ συνεχί-
σουν τὴν πορεία τους πρὸς µία
ὁλοένα στενότερη ἕνωση τῶν
λαῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπου οἱ ἀπο-
φάσεις θὰ λαµβάνονται ὅσο τὸ δυ-
νατὸν πιὸ κοντὰ στοὺς πολίτες,
σύµφωνα µὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐπικου-
ρικότητας,

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ-
ΒΑΣΗΣ σὲ µεταγενέστερα στάδια
ἀπὸ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ διέλθει ἡ
Εὐρωπαϊκὴ ὁλοκλήρωση, ὥστε νὰ
ἐξελιχθεῖ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ νὰ ἱδρύσουν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καί, πρὸς τὸ
σκοπὸ αὐτό, ὅρισαν πληρεξουσί-
ους: %».

Ἀπὸ τὴν “προοδευτικὴ” Συνθήκη
ἔχει ἐξαλειφθεῖ παντελῶς κάθε ἀνα-
φορὰ στὸν Θεό, ἐνῷ τὴν θέση Του
ἔχουν πάρει οἱ “ὑψηλότατοι” Βασι-
λεῖς καὶ οἱ Πρόεδροι ποὺ ΑΠΟΦΑ-
ΣΙΣΜΕΝΟΙ καὶ ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ
µία νέα οἰκουµενιστικὴ (παγκοσµιο-
ποιηµένη) πραγµατικότητα ΑΠΟ-
ΦΑΣΙΣΑΝ νὰ ἱδρύσουν τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση, στὴν ὁποία µεταβί-
βασαν καὶ τὶς ἁρµοδιότητες τοῦ
Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, ἀπο-
σκοπώντας στὴν δηµιουργία µιᾶς
ἐντελῶς ἀθεϊστικῆς καὶ ἀντίχριστης
ἠπείρου.

Τὶς προσεχεῖς ἑβδοµάδες θὰ ἐπι-
χειρήσουµε τὴν λεπτοµερῆ καὶ
προσεκτικὴ ἀνάλυση τῆς Συνθήκης
τοῦ Maastricht, γιὰ νὰ διαπιστώ-
σουµε τὴν ὀλέθρια καὶ καταστρο-
φικὴ πορεία ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ
Εὐρώπη συµπαρασύροντας, δυσ -
τυχῶς, καὶ τὴν Ἑλλάδα µας.
Σημειώσεις:

1. http://tinyurl.com/zjh9v25 2. Ἡ
Συνθήκη αὐτὴ ὑπεγράφη μετὰ ἀπὸ
τὴν Ἐθνικὴ συνέλευση τῆς Τροιζή-
νας, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1827, ποὺ ἀνέ-
δειξε ὡς κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος
τὸν ἄλλοτε ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν
τῆς Ρωσίας, Ἰωάννη Α. Καποδί-
στρια. 3. Γεννήθηκε στὶς 20 Ἰουλί-
ου τοῦ 1785 στὸ ἀνάκτορο Τὸπ
Καπὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ
πέθανε τὴν 1η Ἰουλίου 1839. Ἦταν
γιὸς τοῦ Σουλτάνου Abdulhamid Α΄
καὶ τῆς Naksidil Sultan ποὺ ἦταν
ἐξαδέλφη τῆς Ἰωσηφίνας. Ὑπῆρξε
ὁ τριακοστὸς (30ος) Σουλτάνος τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀπὸ
τὸ 1808 μέχρι τὸν θάνατό του τὸ
1839. 4. Τὸ Πρωτόκολλο τῆς ἀνε-
ξαρτησίας τοῦ Ἑλληνικοῦ κρά-
τους (γνωστὸ καὶ ὡς Πρωτόκολλο
τοῦ Λονδίνου τοῦ 1830) ὑπογρά-
φτηκε ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις
(ἡ Ρωσία, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο
τῆς Βρεττανίας καὶ τῆς Ἰρλανδίας,
καθὼς καὶ ἡ Γαλλία) στὶς 3 Φε-
βρουαρίου τοῦ 1830. Ἦταν ἡ πρώ-
τη ἐπίσημη, διεθνὴς διπλωματικὴ
πράξη, ποὺ ἀναγνώριζε τὴν Ἑλλά-
δα ὡς κυρίαρχο καὶ ἀνεξάρτητο
κράτος ποὺ θὰ ἐπεκτεινόταν νότια
τῆς συνοριακῆς γραμμῆς ποὺ ὅρι-
ζαν οἱ ποταμοὶ Ἀχελῷος καὶ Σπερ-
χειός. Πρῶτος κυβερνήτης τοῦ νεο-
σύστατου κράτους ὑπῆρξε ὁ Ἰωάν-
νης Α. Καποδίστριας, ὅπως εἶχε
ἤδη ἀποφασισθεῖ στὴν Ἐθνικὴ συν-
έλευση τῆς Τροιζήνας. 5. http://ti-
nyurl.com/hfwr4v7 

Μ. Β.

Μὲ σκοπὸ καὶ κατεύθυνση!

ρα δεδοµένα πού βλέπουµε νά
συµβαίνουν στόν κόσµο. Καί µάλι-
στα, εἴµαστε πιό πέρα κι ἀπό τόν
Οἰκουµενισµό. Εἴµαστε στήν ἄκρα
Παγκοσµιοποίηση καί στήν ἔλευση
τοῦ Ἀντιχρίστου! Εἶναι ξεκάθαρο!
Κι αὐτό, γιατί στόν Οἰκουµενισµό
ἀµφισβητεῖται τό δόγµα, ἐνῶ
στό Πρόγραµµα Σπουδῶν ἀµφι-
σβητεῖται ἡ µοναδικότητα τοῦ
ἑνός Θεοῦ! Μάλιστα, θέτουν σέ δί-
ληµµα καί διαδίδουν πρός τούς
Θεολόγους, καί θά ἔλεγα καί πολ-
λούς Ἐπισκόπους, ὅτι αὐτή εἶναι ἡ
µοναδική λύση, γιά νά κρατηθεῖ τό
µάθηµα καί ἄν δέν ὑπάρξει αὐτή ἡ
σωτήρια λύση τοῦ πολυθρησκεια-
κοῦ  µαθήµατος, αὐτό θά καταργη-
θεῖ! Τότε θά ὑπάρχουν οἱ ἀπαλλα-
γές κι ὅλα αὐτά. Τότε εἶναι πού θά
ζητοῦνται ἀπαλλαγές κι ἀπό τήν
πλευρά τῶν Ὀρθοδόξων. Γιατί
ἕνας πού εἶναι Ὀρθόδοξος καί πι-
στεύει στόν Χριστό, ὅταν θά δεῖ ὅτι
τό παιδί του στό σχολεῖο διδάσκε-
ται τήν ἀνοησία καί τό ψέµα, εἶναι
ἑπόµενο ὅτι θά ζητήσει ἀπαλλαγή.
Κι βέβαια κι ἐγώ, γιά τό παιδί µου,
δέν θά ἤθελα νά διαστρεβλώνεται
ἡ σκέψη του πέρα ἀπ’ αὐτό πού
τοῦ ἔχω πεῖ. Γιατί µέ βάση τό Σύν-
ταγµα, τήν εὐθύνη γιά τήν θρη-
σκευτική καλλιέργεια τοῦ παιδιοῦ
τήν ἔχει ὁ γονέας. Καί µέ βάση
αὐτό τό ἄρθρο τοῦ Συντάγµατος
λέει σήµερα ὁ ἄθεος ἡ ἀλλόθρη-
σκος ἤ ἀλλόδοξος γονέας ὅτι:
«ἐγώ δέν θέλω τό παιδί µου νά µά-
θει Ὀρθόδοξη Θεολογία» καί ζητά-
ει καί παίρνει ἀπαλλαγή. Λοιπόν,
ποιός εἶναι αὐτός πού µᾶς ἐπιβάλ-
λει τήν ἀλλαγή τῆς ὑφῆς τοῦ µαθή-
µατος τῶν Θρησκευτικῶν; Κανέ-
νας δέν εἶναι. Εἶναι ὁ ἴδιος µας ὁ
κακός ἑαυτός, πού θεωροῦµε
αὐτούς τούς ἀνόητους νεωτερι-
σµούς ὡς πρόοδο καί µιλᾶµε ἔτσι

γιά ἕνα δῆθεν «προοδευτισµό».
Ποιόν «προοδευτισµό»; Τόν προ-
οδευτισµό τοῦ ψέµατος; Ἄρα,
αὐτός ὁ προοδευτισµός γιά τόν
ὁποῖον µιλᾶµε καί ἡ «ἐξέλιξη» ἐνέ-
χουν µέσα τους τό ψέµα! Εἶναι
ἕνας ψευδοπροοδευτισµός. Τώρα
ἔρχεται ὁ νέος Ὑπουργός Παιδείας
καί λέει ὅτι τό µάθηµα ἐπειδή εἶναι
ὀρθόδοξο εἶναι «ἀναχρονιστικό»
καί πρέπει νά ἐκσυγχρονισθεῖ.
Αὐτό πού ρωτᾶµε εἶναι: τί εἶναι
«ἀναχρονισµός»; Εἶναι «ἀναχρονι-
σµός» ἡ ἀναφορά στό Πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ Μοναδι-
κός ἐπαναστάτης πού ἄλλαξε τήν
ροή τῆς ἱστορίας χωρίς νά χυθεῖ
σταγόνα αἵµατος πλήν τοῦ δικοῦ
Του ἐπάνω στόν Σταυρό; Αὐτό
εἶναι ἀναχρονισµός; Εἶναι «ἀνα-
χρονισµός» ἡ ἀναφορά στήν ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος συγχω-
ρεῖ ἀκόµη καί τόν ἐχθρό Του; Σέ

ποιά ἄλλη θρησκεία θά τό συναν-
τήσει αὐτό ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος; Καί εἶναι σωστό νά καλλιεργεῖ -
ται τόσο µῖσος ἀπό τά Μέσα Ἐνη-
µέρωσης, γιά ἕνα µάθηµα πού δι-
δάσκει τέτοιες ἀρχές; Πῶς θά κα-
ταφέρουµε νά καταλαγιάσουµε τόν
σηµερινό ἄνθρωπο; Ὄχι νά τόν
κοιµίσουµε, νά τόν καταλαγιάσου-
µε ἀπό τήν βία, µέ τήν ὁποία εἶναι
διδαγµένος καί τήν ζεῖ. Γιατί ζεῖ δυ-
στυχῶς τήν βία. Τήν ζεῖ τήν βία
στήν συµπεριφορά του, ἀπό τούς
ἄλλους, τήν ζεῖ µέσα ἀπό τήν τηλε-
όραση πού ἀνοίγει «γιά νά ἀπο-
λαύσει»%Τί νά ἀπολαύσει δηλα-
δή; Μόνο τή βία «ἀπολαµβάνει»
µέσα ἀπό τήν τηλεόραση σέ κάθε
γεγονός καί τήν ἀπειλή. Ἄν ἀκού-
σει κάτι τό παιδί πού λέει γιά τήν
µοναδική Ἀλήθεια καί τήν ἐπιείκεια
καί τήν πραότητα, αὐτό εἶναι «ἀνα-
χρονισµός»;

Συνέντευξις τοῦ κ. Σπαλιώρα 
διά φλέγοντα ζητήματα τῆς ἐπικαιρότητος 

Ἀπευθυνόµενος ὡς ὀρθόδοξος
ποιµένας στὰ νιάτα, ἔχω τὴν ἐντύ-
πωση ὅτι ὁ λόγος µου ἀγγίζει τὰ µε-
γαλύτερα θύµατα τῆς σηµερινῆς
ἐποχῆς. Ὁ σύγχρονος ἐγωκεν-
τρικὸς πολιτισµὸς µας προσανατο-
λίζει τὸν νέο καὶ τὴν νέα στὴν ἱκανο-
ποίηση τῶν αἰσθήσεων, στὴν ἀλα-
ζονεία καὶ τὴν ραθυµία. Τρέφει τὴν
σαρκικὴ ἀπληστία καὶ νεκρώνει τὸ
πνεῦµα. Ἔτσι δηµιουργεῖ ἕνα
ἄνθρωπο ἄτοµο καὶ ὄχι πρόσωπο.
Ἐγκλωβίζει τὸν νέο ἄνθρωπο στὴν
ἐγκοσµιότητα καὶ κατ' αὐτὸν τὸν
τρόπο τοῦ ἀλλοτριώνει τὸ πρόσω-
πο. Ἀλλὰ οἱ νέοι µας πρέπει νὰ
γνωρίζουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος προικί-
σθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ µὲ τὸ χάρισµα
νὰ εἶναι πρόσωπο, προσωπικότη-
τα. Κι αὐτὸ σηµαίνει ὅτι βιώνει τὴν
ζωὴ ὡς γεγονὸς κοινωνίας καὶ ἀγα-
πητικῆς σχέσεως. 

∆υστυχῶς ἡ σηµερινὴ ἐποχὴ χα-
ρακτηρίζεται ὡς ἐποχὴ τοῦ ἀτοµι-
σµοῦ, τῆς ἀλαζονείας, τῆς ἀπλη-
στίας καὶ τῆς νεκρώσεως τοῦ πνεύ-
µατος. Ὁ νέος µας καὶ ἡ νέα µεγα-
λώνουν µὲ τὴν ὑπεροψία καὶ τὸ
ἀλαζονικὸ πνεῦµα τῆς ἀπόλυτης
κυριαρχίας. Παύουν νὰ θεωροῦν
τὸν κόσµο, τὴν δηµιουργία ὡς
δῶρο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τὸν

βλέπουν ὡς ἰδιοκτησία τους καὶ
ἔτσι τὸν ἀντιµετωπίζουν ἐγωκεν-
τρικὰ καὶ αἰσθησιακά. Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸ οἱ νέες καὶ οἱ νέοι δὲν ἔχουν
τὴν δυνατότητα νὰ κατανοήσουν
µία βαθιὰ ἀλήθεια. Ὅτι µπορεῖ νὰ
ζοῦν -σὲ σύγκριση µὲ τοὺς γονεῖς
καὶ τοὺς παπποῦδες τους- σὲ ἕνα
ἀνώτερο πολιτισµό, ὅµως αὐτὸς ὁ
πολιτισµὸς χαρακτηρίζεται ὡς
«σχιζοφρενικός». Εἶναι πολιτισµὸς
ἀπρόσωπος καὶ ἰσοπεδωτικός.
Ὑποδεικνύει ἀρχὲς καὶ κανόνες
συµπεριφορᾶς καὶ πορείας, οἱ ὁποῖ οι
στηρίζονται στὴν παράλογη λογική,
ἀδιαφορώντας καὶ παραµερίζοντας
ὁποιαδήποτε ἄλλη περιοχὴ τῆς
ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. 

Αὐτή, ὅµως, ἡ ἀνισορροπία καὶ
οὐσιαστικὴ ἀναπηρία τοῦ πολιτι-
σµοῦ µας, εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς
ἀπώλειας ἀπὸ τὸ ὀπτικὸ πεδίο τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου τῶν λόγων
ὑπάρξεως καὶ τοῦ προορισµοῦ
του. Ἔχασε ὁ σηµερινὸς ἄνθρω-
πος καὶ κυρίως ὁ νέος καὶ ἡ νέα τὴν
ὀρθόδοξη πίστη. Εἰσῆλθε στὸν
χῶρο τοῦ ὑλισµοῦ καὶ τοῦ ἀθέου
ὑπαρξισµοῦ καὶ µὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πο ζεῖ καὶ πορεύεται κατὰ τὰ ἔνστι-
κτά του. Ὅµως, ὁ ἄνθρωπος
αὐτός, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖται ἀπὸ τὰ

ἔνστικτά του ἀρχίζει νὰ ὁµοιάζει
πρὸς τὸ κτῆνος καὶ νὰ χάνει τὴν
προσωπική του ἐλευθερία. Ὁ προ-
φητάναξ ∆αυὶδ ἀναφωνεῖ: «Καὶ
ἄνθρωπος ἐν τιµῇ ὤν οὐ συνῆκε,
παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς
ἀνοήτοις καὶ ὡµοιώθη αὐτοῖς»
(Ψαλµ. 48). 

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς θὰ ἤθελα
µὲ πολλὴ ἀγάπη νὰ εἴπω στὶς νέες
καὶ στοὺς νέους µας: θέλετε νὰ ζεῖτε
ἐντός τοῦ χώρου τοῦ «τίποτε»; θέ-
λετε νὰ ὑπάρχετε χωρὶς νὰ εἶστε
πρόσωπα; ∆ὲν τὸ νοµίζω. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ ἐρευνῆστε νὰ βρεῖτε τὴν
ἀλήθεια καὶ ἀπορρίψτε τὴν ὑποκρι-
σία καὶ τὸ ψεῦδος τῶν µεγαλυτέ-
ρων, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ σκεπτικό
τοῦ Καζαντζάκη, ὁ ὁποῖος, ἀπευθυ-
νόµενος στὸν Θεό, εἶπε: «Ἐγὼ καὶ
σὺ εἴµαστε ἕνα καὶ τὸ ἕνα τοῦτο δὲν
ὑπάρχει». Ἀφῆστε τὴν ἄδολη καρ-
διά σας, τὴν ἀνόθευτη συνείδησή
σας νὰ σᾶς ὁδηγήσει στὸν δρόµο
ποὺ χαράσσει ὁ ∆ηµιουργός µας
Τριαδικὸς Θεὸς µέσω τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας Του. Ὁ Ἴδιος ὁ Θε-
άνθρωπος Κύριος εἶχε πεῖ: «Ἐγὼ
εἰµὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ»
(Ἰωάν. 14, 6). Πορευθεῖτε, λοιπόν,
µὲ τὴν Ἀλήθεια καὶ πρὸς τὴν Ἀλή-
θεια, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός.

Πρὸς τοὺς νέους
Τοῦ Ἀρχιµ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν

1ον
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στὴν πρὸς Φιλιππησίους ἐπι-
στολὴ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέ-
γει:«Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε
τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν
κατανοµὴν »(Φιλ. γ´ 2). Ποῖοι εἶναι
αὐτοί; Εἶναι οἱ αἱρετικοί.  Πῶς τοὺς
χαρακτηρίζει ὁ Ἀπόστολος Πα-
ῦλος; Σκύλους ἀκάθαρτους, καὶ βέ-
βηλους, κακοὺς ἐργάτες, ποὺ ἀντὶ
νὰ οἰκοδοµοῦν γκρεµίζουν. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος τὶ
µᾶς λέγει: «καὶ ἐν ὑµῖν ἔσονται ψευ-
δοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξου-
σιν (=θὰ εἰσαγάγουν) αἱρέσεις
ἀπωλείας» (Β´
Πέτρ. β´ 1).

Στὰ θαύµατα
τοῦ Ὁσίου Πατα-
πίου διαβάζουµε
τὸ ἑξῆς:

Ὁ κύριος Γ. Ζ.
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα
ἔκανε χρόνια µε-
τανάστης στὴν
Γερµανία. Ἐκεῖ
νυµφεύθηκε µιὰ
Γερµανίδα Πα-
πικὴ στὴν ὁµολο-
γία. Ἔκανε ὀρθό-
δοξο γάµο, ἀλλὰ
ἡ γυναίκα του δὲν
δέχθηκε νὰ
ἀσπασθῆ τὴν Ὀρθοδοξία, παρ᾽ ὅτι
τὰ παιδιά τους τὰ βάπτισαν ὀρθό-
δοξα.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφή τους στὴν
Ἑλλάδα τὸ καλοκαίρι τοῦ 1985
πῆγαν γιὰ παραθερισµὸ στὸ Λου-
τράκι. Κάποια µέρα ἐπισκέφθηκαν
τὸ µοναστήρι τοῦ ὁσίου Παταπίου.
Πρῶτος µπῆκε καὶ προσκύνησε τὸ
ἱερὸ λείψανο ὁ σύζυγος καὶ µετὰ
τὸν ἀκολούθησε ἡ συµβία του.
Ἐνῶ, ὅµως, ἐπιχειροῦσε νὰ προσ -
κυνήση τὸν ἅγιο, βρέθηκε λιπό-
θυµη στὸ ἔδαφος. Ἔτρεξαν τότε
πολλοὶ νὰ τὴν σηκώσουν καὶ τὴν
ὡδήγησαν ἔξω, ὅπου καὶ τὴν συν -
έφεραν. Μετὰ  τὴν ἐρώτησαν  τὶ
συνέβη καὶ λιποθύµησε· ἐκείνη
ἀπάντησε:

– Καλά, δὲν εἴδατε, δὲν ἀκούσα-
τε; Ὁ Ἅγιος µὲ ἔσπρωξε καὶ µοῦ
εἶπε: «Πῶς ἐσύ, µιὰ αἱρετική, µὲ
πλησιάζεις;».

Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγµὴ µόνη της
ζήτησε καὶ βαπτίσθηκε Ὀρθόδοξη.
Ὁ Ἅγιος τὴν εἶχε σώσει ἀπὸ τὸν
αἰώνιο θάνατο, ἀφοῦ, χωρὶς νὰ
µποροῦµε νὰ προβλέψουµε τὶς
βουλὲς τοῦ Θεοῦ, εἴµαστε βέβαιοι,
ὅτι µόνο µέσα στὴν Ὀρθοδοξία κα-
νεὶς σώζεται!

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου ∆αυίδ
στὴ Εὔβοια συνέβη τὸ ἑξῆς θαυµα-
στό. 

Τὴν ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας
µεταξὺ τῶν πιστῶν πῆγε καὶ κά-
ποια κυρία νὰ κοινωνήση. Ὁ ∆ιά-
κονος ὅµως ἀρνήθηκε νὰ τὴν κοι-
νωνήση. Τότε αὐτὴ ἀπευθύνθηκε
παραπονούµενη στὸν Σεβασµιώ-
τατο καὶ διαµαρτυρήθηκε ὅτι ὁ ∆ιά-
κονος ἀρνήθηκε νὰ τὴν κοινωνήση.
Ἐκάλεσε τότε ὁ  Σεβασµιώτατος
τὸν ∆ιάκονο καὶ τοῦ ζήτησε ἐξηγή-
σεις,  γιατὶ δὲν  τὴν κοινώνησε.

Ὁ ∆ιάκονος τοῦ ἀπάντησε:
«Σεβασµιώτατε, τὴν ὥρα ποὺ

κοινωνοῦσα ἦλθε στὸ αὐτί µου ὁ
Γέροντας Ἰάκωβος καὶ µοῦ εἶπε, µὴ
τὴν κοινωνήσης αὐτὴ τὴν γυναίκα,
διότι εἶναι αἱρετική». 

Τότε ὁ Σεβασµιώτατος ρώτησε
τὴν κυρία ἄν ὄντως εἶναι ἀλήθεια.
Καὶ αὐτὴ ἀπάντησε: «Ναὶ ἀνήκω
στὴν τάδε αἵρεση. Καὶ τὶ πειράζει νὰ
κοινωνήσω».

Ἐπίσης στὸ Γεροντικὸ διαβάζου-
µε τὸ ἑξῆς:

Ἔλεγαν γιὰ τὸν Ἀββᾶ Ἀγάθωνα
ὅτι πῆγαν µερικοὶ σ᾽αὐτόν, ἔχοντας
ἀκουστὰ ὅτι ἦταν στολισµένος µὲ

µεγάλη διάκριση. Θέλοντας νὰ τὸν
δοκιµάσουν ἄν ὀργίζεται, τοῦ λέ-
γουν: «Σὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων; Ἀκού-
σαµε γιὰ σένα ὅτι εἶσαι ἀκόλαστος
καὶ περήφανος». Καὶ ἐκεῖνος τοὺς
λέγει: «Ναί, ἔτσι εἶναι». Καὶ τοῦ λέ-
γουν:«Σὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων ὁ φλύα-
ρος καὶ φιλοκατήγορος;». Καὶ τοὺς
ἀποκρίνεται: «Ἐγώ εἶµαι». Τοῦ λέ-
γουν πάλι: «Σὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων ὁ
αἱρετικός;». Καὶ ἀποκρίθηκε: «∆ὲν
εἶµαι αἱρετικός». Τὸν παρεκάλεσαν
λοι πόν, λέγοντας: «Πές µας, γιατὶ
τόσα σοῦ εἴπαµε καὶ τὰ παραδέ -
χθηκες καὶ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ
ἄντεξες;». Τοὺς λέγει: «Τὰ πρῶτα
τὰ παίρνω ἐπάνω µου. Γιατὶ  χρέος

εἶναι γιὰ τὴν ψυχή
µου. Ἀλλὰ τὸ αἱρε-
τικὸς εἶναι χω-
ρισµὸς  ἀπὸ τὸν
Θεὸ καὶ δὲν θέλω
νὰ χωρισθῶ  ἀπὸ
τὸν Θεό». 

Αὐτὸ ἀκριβῶς
σηµαίνει αἱρετικὸς
= χωρισµὸς ἀπὸ
τὸν Θεό. ∆ιότι οἱ
αἱρετικοὶ εἶναι
ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ.
Καθοδηγοῦνται
ἀπὸ τὸν διάβολο.  

Ὅταν οἱ ἑνωτι-
κοὶ µὲ τὸν Πα-
τριάρχη Βέκκο καὶ
τὸν αὐτοκράτορα

Μιχαὴλ Παλαιολόγο πῆγαν στὸ
Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ πείσουν τοὺς
Ἁγιορεῖτες Μοναχούς, γιὰ τὴν
Ἕνωση καὶ νὰ συλλειτουργήσουν,
παρουσιάσθηκε ἡ ἴδια ἡ Παναγία
µας σὲ κάποιο Γέροντα τὴν ὥρα
ποὺ ἔλεγε τοὺς χαιρετισµούς Της
καὶ τοῦ εἶπε: «Νὰ εἰδοποιήσης τοὺς
πατέρες ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ οἱ δι-
κοί µου καὶ τοῦ Υἱοῦ µου. Νὰ µὴ
τοὺς δεχθῆτε.  Ὅσοι µποροῦν νὰ
τοὺς ἐλέγξουν νὰ παραµείνουν καὶ
νὰ λάβουν τὸ µαρτυρικὸ θάνατο.
Ὅσοι δὲν µποροῦν νὰ κρυφτοῦν».

Πράγµατι πολλοὶ µοναχοὶ µαρ-
τύρησαν. Ὁρισµένοι ὅµως ἀπὸ φό-
βο δέχτηκαν τοὺς Λατινόφρονες
καὶ ὄχι µόνο συλλειτούργησαν µα-
ζί τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔδωσαν ὡς
δῶρα πολλὰ ἱερὰ σκεύη, δηλαδὴ
Ἅγια Ποτήρια, Εὐαγγέλια, θυµιατή-
ρια καὶ ἄλλα, ποὺ τὰ περισσότερα
ἔκλεψαν ἀπὸ ἄλλες Μονές. Αὐτοὶ
λοιπὸν οἱ µοναχοὶ ἔµειναν τυµπα-
νιαῖοι καὶ τὰ ἄθλια σώµατά τους ἔγι-
ναν κατάµαυρα καὶ βρωµοῦσαν
πολύ· ἔγιναν ἕνα φρικτὸ θέαµα,
ποὺ δὲν ἄντεχαν ἄνθρωποι νὰ τὰ
ἀντικρύσουν. Αὐτοὺς δὲν τοὺς
ἐνταφίασαν στὸ κοινὸ κοιµητήριο,
ἀλλὰ σὲ ἕνα ὑπόγειο σπήλαιο, τὸ
ὁποῖο καὶ περιέφραξαν γιὰ τὴν
προστασία τῶν πιστῶν.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει:
«Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύ-
σονται µετὰ τὴν ἄφιξίν µου λύκοι
βαρεῖς εἰς ὑµᾶς µὴ φειδόµενοι
(=µὴ λογαριάζοντες) τοῦ ποιµνίου.
Καὶ ἐξ ὑµῶν αὐτῶν ἀναστήσονται
ἄνδρες λαλοῦντες διεστραµµένα
τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς µαθητὰς ὀπίσω
αὐτῶν» (Πράξ. κ´ 29-30).

Οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι, ἀλλὰ καὶ
ὅλοι οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µᾶς
συµβουλεύουν καὶ µᾶς λέγουν µα-
κρυὰ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς «µετὰ
µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν πα-
ραιτοῦ» (Τιτ. γ´ 10).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίµακος
λέγει: «ὅσο ἀδύνατον εἶναι νὰ προ-
έλθη φλόγα ἀπὸ τὸ χιόνι, τόσο πιὸ
ἀδύνατο εἶναι νὰ ὑπάρχη ταπείνω-
ση στοὺς αἱρετικούς». 

Ἑποµένως αὐτὸς ὁ ζῆλος ποὺ
δεικνύουν ὁρισµένοι κληρικοί, λαϊ-
κοί, θεολόγοι γιὰ τοὺς διαλόγους
προβάλλοντες τὴν ἀγάπη χωρὶς
τὴν ἀλήθεια εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ.
Ἐµεῖς τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
µας συµβουλευόµεθα καὶ ἀπὸ
αὐτοὺς κατευθυνόµαστε καὶ ὄχι
ἀπὸ ἄλλα κέντρα.

Τό ἡµερολόγιον τῆς Π.Ο.Ε. 2016

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

Χριστιαναί γυναῖκες ἀνέλαβαν
δρᾶσιν εἰς τὴν συνοριακὴν πε-
ριοχὴν τῆς Τουρκίας μὲ τὴν ἐλπίδα
ὅτι θὰ σώσουν τὰς οἰκογενείας
των. Συμφώνως πρὸς τὸ redsky-
warning.blogspot.gr τῆς 14ης Δε-
κεμβρίου 2015:

«Μία στρατιωτικὴ µονάδα χρι-
στιανῶν γυναικῶν ἔχει συσταθεῖ
στὴ Συρία, γιὰ νὰ πολεµήσει ἐνάν-
τια στὸ ἰσλαµικὸ κράτος. Ἡ µονάδα
θὰ λειτουργεῖ κατὰ µῆκος τῆς
γραµµῆς τῆς κουρδικῆς γυναικείας
πολιτοφυλακῆς. Ἡ µονάδα εἶναι
πολὺ δηµοφιλὴς µεταξὺ τῶν Συ-
ρίων χριστιανῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖ -
ες θέλουν ἐπίσης νὰ λάβουν µέρος
στὴν ἄµυνα τῆς χώρας τους.

Μία ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ ἐντά -
χθηκε στὴν µονάδα καὶ ἄφησε τὴν

οἰκογένειά της πίσω εἶπε ὅτι τῆς
λείπουν τὰ παιδιά της... «Εἶµαι Χρι-
στιανὴ καὶ πιστὴ καὶ ὅταν σκέφτο-
µαι τὰ παιδιά µου, µοῦ δίνουν δύ-
ναµη, γιὰ νὰ συνεχίσω τὸν ἀγώνα
κατὰ τῶν τζιχαντιστῶν», εἶπεB «Ἡ
ἀνάπτυξη στὴν Al-Houli ἦταν ἡ
πρώτη φορά ποὺ ἔζησα τὴν µάχη,
ἀλλὰ ἡ µονάδα µας δὲν ἦρθε σὲ
ἄµεση ἐπαφὴ µὲ τοὺς τζιχαντιστές.
Πολεµῶ µὲ ἕνα ὁπλοπολυβόλο
Καλάσνικοφ», εἶπε ἡ 18χρονη
Λουκία ποὺ φοράει ἕνα ξύλινο
σταυρὸ στὸν λαιµό της. Ἐντάχθηκε
στὸ στρατὸ µὲ τὴν ἀδελφή της
ὕστερα ἀπὸ συµβουλὴ τῆς µητέ-
ρας της. Λόγω τῆς µικρῆς ἐµπει-
ρίας µάχης ἡ γυναικεία µονάδα
πρὸς τὸ παρὸν ἐκτελεῖ καθήκοντα
ὑπεράσπισης τῶν χριστιανικῶν
κοινοτήτων».

Ἐκ γυναικῶν ἡ σωτηρία; 

1827 – 1992: Ἡ πορεία τῆς Ἑλλάδος ἀνάµεσα σὲ δύο συνθῆκες 
“σταθµούς” τοῦ Ἔθνους  (Λονδῖνο 1827, Maastricht 1992)

Ὁ Ὅσιος Εὐστράτιος (751-846
µ.Χ.) καταγόταν ἀπὸ τὴν κωµόπολη
Βιτζιανὴ τῆς Ταρσίας (ἀρχαίας Ταρ-
σοῦ τῆς Βιθυνίας). Οἱ γονεῖς του Γε-
ώργιος καὶ Μεγεθώ ἦταν εὐσεβεῖς καὶ
εὐκατάστατοι καὶ τοῦ ἔδωσαν πολὺ
καλὴ ἀνατροφὴ καὶ µόρφωση. Ὅταν
ἔγινε 20 χρόνων ἐγκατέλειψε τὰ
ἐγκόσµια καὶ πῆγε νὰ µονάσει
στὴν ῾Ι. Μονὴ τῶν Αὐγάρων ἢ
Ἀγαύρων τοῦ Ὀλύµπου τῆς Βιθυνίας
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐκεῖ βρίσκονταν
ἤδη δύο θεῖοι του, ἀπὸ τὴ µητέρα
του, ὁ Γρηγόριος καὶ ὁ Βασίλειος,
ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὶς ἀρετές τους,
ὅπως στὴ συνέχεια καὶ ὁ ἴδιος.

Ὑπηρετοῦσε µὲ προθυµία καὶ τα-
πείνωση ὅλους τούς ἀδελφοὺς καὶ
περιφρονοῦσε τὰ ἐπίγεια ἀγαθά. Τὸ
µόνο ποὺ εἶχε στὴν κατοχὴ του ἦταν
ἕνα τρίχινο ράσο κι ἕνα ὕφασµα ἀπὸ
µαλλὶ προβάτου, πάνω στὸ ὁποῖο
ἀναπαυόταν, ὅπου κι ἂν βρισκόταν.
Πρόκοψε τόσο σὲ ἀρετές, ποὺ σύν-
τοµα ἔγινε Ἡγούµενος τῆς Μονῆς.
Ὅταν ὁ Λέων ὁ Ε΄ ὁ Ἀρµένιος ἀνέ-
τρεψε µ’ ἐπανάσταση τὸν αὐτοκράτο-
ρα Μιχαὴλ Β΄ τὸν Τραυλὸ καὶ ἀνεκί-
νησε τὴν αἵρεση τῆς 2ης Εἰκονοµα-
χίας (813 µ.Χ.), πολλοὶ µοναχοὶ ἀναγ-
κάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ Μο-
ναστήρια τους. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ ὁ
Εὐστράτιος, µετὰ ἀπὸ συµβουλὴ τοῦ
Ὁσίου Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου.

Φαίνεται λοιπόν, ἂν καὶ δὲν ἀναφέ-
ρεται στοὺς Συναξαριστὲς τίποτε περὶ
αὐτοῦ, ὅτι τότε, ἄγνωστο πότε
ἀκριβῶς καὶ γιὰ ποιὸ λόγο, βρέθηκε
σ  ̓ ἕνα µικρὸ Ἑλληνικὸ ἐρηµονήσι (γι'
αὐτὸ καὶ στὸ Ἀπολυτίκιό Του ἀποκα-
λεῖται "πολίτης τῆς ἐρήµου"), τὸ ὁποῖο
ἀργότερα ἄλλαξε ὄνοµα καὶ πῆρε τι-
µητικὰ τὸ δικό Του, τὸν  Ἅγιο Εὐστρά-

τιο (Ἱ. Μητρ. Λήµνου καὶ Ἁγίου
Εὐστρατίου). Σ' αὐτὸ τὸν ἥσυχο τό-
πο, συνέχισε τὴν ἄσκησή του γι'
ἀρκετὰ χρόνια, µένοντας σ' ἕνα Σπή-
λαιο, στὴ βορεινὴ πλευρὰ τοῦ Νη-
σιοῦ, γι' αὐτὸ κι οἱ κάτοικοί του τὸν τι-
µοῦν ἰδιαίτερα καὶ τὸν θεωροῦν προσ -

τάτη τους, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ
Ὑµνογράφος Του. Ἀπὸ τὸ Σπήλαιο
αὐτὸ σῴζεται σήµερα µόνο ἕνα µέ-
ρος, γιατί ἔπαθε µεγάλη ζηµιὰ στὸ
σεισµὸ τοῦ 1968.

Μετὰ τὴν ἀναστήλωση τῶν Εἰκό-
νων (842 µ.Χ.), ὅταν οἱ µοναχοὶ
ἐπανῆλθαν στὰ Μοναστήρια τους,
ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς, ὅπως ἀνα-
φέρεται στὸ βίο του ἐπέστρεψε καὶ ὁ
Εὐστράτιος στὸ δικό του.  Ἐκεῖ τὴ µέ-
ρα δούλευε ἀκούραστα µαζὶ µὲ τοὺς
ἀδελφοὺς καὶ τὶς νύχτες τὶς περνο-
ῦσε µὲ ἀγρυπνία, γονυκλισίες καὶ
προσευχές. Μὲ τὴ σκληρὴ ἄσκηση,
τὴ µελέτη, τὶς νηστεῖες καὶ τὴ συνεχῆ
προσευχὴ ἔφτασε σὲ τέτοια ὕψη
ἀρετῶν, ποὺ ἀναδείχτηκε ἕνας ἀπὸ
τοὺς Ὁσιώτερους Πατέρες τῆς
ἐποχῆς του, γι' αὐτὸ κι ἀξιώθηκε νὰ
κάνει ἀµέτρητα θαύµατα,  ἐνῷ ἀκό-
µα βρισκόταν στὴ ζωή, ὅπως ἀναφέ-
ρεται καὶ στὴν Ἀσµατική Του Ἀκολου-
θία.

Ὅταν κατάλαβε ὅτι πρόκειται νὰ
κοιµηθεῖ, κάλεσε τοὺς ἀδελφούς τῆς
Μονῆς καὶ τοὺς εἶπε: Ὁ χρόνος τῆς
ἐπίγειας ζωῆς µου τελειώνει. Λοιπόν,
παιδιά µου ἀγαπητά, νὰ φυλάξετε
τὴν παρακαταθήκη τοῦ σχήµατος
ποὺ παραλάβατε, γιατί τὰ τῆς παρού-
σας ζωῆς εἶναι πρόσκαιρα,  ἐνῷ τὰ
τῆς µέλλουσας εἶναι αἰώνια. Γι' αὐτὸ ν'

ἀγωνιστεῖτε,  γιὰ νὰ συµπεριληφθεῖτε
σ'  αὐτοὺς ποὺ θὰ σωθοῦν. Μετὰ
τοὺς εὐλόγησε, κάνοντας τὸ σηµεῖο
τοῦ Σταυροῦ καὶ ὑψώνοντας τὸ βλέµ-
µα του καὶ τὰ χέρια του στὸ οὐρανό,
εἶπε: Κύριε, στὰ χέρια Σου παραδίνω
τὸ πνεῦµα µου· κι ἀµέσως κοιµήθηκε

εἰρηνικὰ (95 χρόνων).
Ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τὴ µνήµη

Του στὶς 9 Ἰανουαρίου, µαζὶ µὲ τὴν
τοῦ Μάρτυρα Πολυεύκτου, ἀλλά,
δυστυχῶς, στὸ Μηναῖο δὲν ὑπάρχει
δική Του Ἀκολουθία οὔτε κἄν ἕνα
Ἀπολυτίκιο, ἂν καὶ τ᾽ ὄνοµά Του
ἀναφέρεται, τόσο στὸ Συναξάριο
τοῦ Μηναίου τῆς 9/1, ὅσο καὶ στὸ
Ὡρολόγιο. Ἔχει ὅµως γραφτεῖ
Ἀσµατικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου ἀπὸ
ἄγνωστο Ὑµνογράφο κι ἔχει δακτυ-
λογραφηθεῖ ἀπὸ τὸ µοναχὸ Γεράσι-
µο Κωνσταµονίτη στὴ Σκήτη τῶν
Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ἀλλὰ ἀγνοεῖται, γιατί δὲν ἔχει κυκλο-
φορήσει εὐρέως. Ἐπίσης, στὸ Τυπι-
κό τῆς Ἐκκλησίας (στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Λήµνου), δὲν ἀναγράφεται
τίποτε γιὰ τὸ σπήλαιο στὸ ὁποῖο
ἔζησε ὁ Ὅσιος, οὔτε κι ἀναφέρεται
σὰν τοπικὸς Ἅγιος, ἂν καὶ τὸν τι-
µοῦν στὸ Νησάκι τοῦ Ἁγ. Εὐστρατί-
ου. Τὸ 2011 ἡ Ἀκολουθία Του τυπώ-
θηκε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΕΠΤΑΛΟ-
ΦΟΣ καὶ κυκλοφορεῖ εὐρέως πλέον.
Στὸ Ν. Μεσσηνίας Ἐκκλησάκι Του
χτίστηκε πρόσφατα στὸ χωριὸ Λαδᾶ
τοῦ Ταΰγετου. Τό ζήτησε ὁ ἴδιος ὁ
Ὅσιος "κατ᾽ ὄναρ", ἀπὸ ἕνα ντόπιο,
τὸν κ. Εὐστράτιο Λάζαρο, ὁ ὁποῖος
ἐκτέλεσε τὴν ἐπιθυµία Του.  Τοῦ
ὑπέδειξε µάλιστα καὶ τὸ σηµεῖο ἀνέ-
γερσής του. Ἐκεῖ γιορτάζεται κάθε
χρόνο,  πανηγυρικά,  τὴ µέρα τῆς
γιορτῆς Του (9/1), ἀπὸ τὸ 2004.

Ὁ Ὅσιος Εὐστράτιος ὁ θαυματουργὸς (9/1) 

Τῆς κ. Στέλλας Ζαχαρόγιαννη
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Ἐπιστολαὶ Διαμαρτυρίας πρὸς τὸν
Πρωθυπουργὸν καὶ τοὺς Βουλευτάς

Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν 
τῆς Ἑλλάδος κ. Τσίπραν

Κύριε Πρωθυπουργέ,
«Στῶµεν καλῶς, στῶµεν µετὰ φό-

βου». Μὴ προχωρᾶτε ἄλλο. ∆ὲν σᾶς
ἔδωσε ὁ Λαὸς τῆς Ἑλλάδας τέτοια
ἐντολή, ὥστε νὰ φέρνετε στὴ Βουλὴ
ἄνοµα καὶ ἀντίχριστα νοµοσχέδια
ποὺ πλήττουν τὴν Χριστιανικὴ Οἰκο-
γένεια καὶ τὴν Πατρίδα µας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐπιτέλους
ἐννοῆστε ὅτι κυβερνᾶτε µία Ἑλλάδα
ποὺ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεµένη µὲ
τὴν Ὀρθοδοξία. Μὴ θέλετε νὰ φανεῖτε
ἀρεστὸς στοὺς ἀσύδοτους καὶ ἄνο-
µους Εὐρωπαίους Ἑταίρους καὶ σὲ
ἕνα ἐλάχιστο ποσοστὸ συνανθρώ-
πων µας ποὺ δυστυχῶς ἀγάπησαν
τὴν ἀνοµία. ∆ιότι κατὰ τοὺς Ἁγίους
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ
κατὰ τοὺς ἀρχαίους ἡµῶν Ἕλληνες
προγόνους ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι πά-
θος ἄνοµο καὶ κατεξοχὴν καταστρε-
πτικὸ γιὰ τὸν ἱερὸ θεσµὸ τῆς Οἰκογέ-
νειας.  

Πῶς τολµήσατε κύριε Πρωθυ-
πουργὲ µία τέτοια ἄνοµη πράξη;

∆ὲν σᾶς ἐνδιαφέρει ἐσᾶς ὁ Θεσµὸς
τῆς Οἰκογένειας στὴν Ἑλλάδα, τὴν
ὁποία ὁ Λαὸς σᾶς ἐµπιστεύτηκε νὰ
κυβερνήσετε;

Ἀλήθεια, τί στόχους ἔχετε βάλει γιὰ
τὸ µέλλον τῆς Πατρίδας µας;

Μήπως ἐπιθυµεῖτε µία Χώρα
χωρὶς Χριστιανικὸ Ἦθος καὶ δίχως
Ἐθνικὴ Ταυτότητα;

Ἀλήθεια, κύριε Πρωθυπουργὲ
δῶστε µας µία ἀπάντηση.

Τί σηµαίνει ὅταν ἐσεῖς δείχνετε
ἀπεριόριστο ἐνδιαφέρον πρὸς τοὺς
πρόσφυγες, ἐνῷ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ
Οἰκογένεια δείχνετε ἀκριβῶς τὸ ἀντί-
θετο;

Φυσικὰ τὸ ἀποδείξατε µὲ τὸ πρόσ -
φατο ἄνοµο Νοµοσχέδιο.

Ἀλήθεια, ποῦ ὁδηγεῖτε τὴ Χώρα
µας, κύριε Πρωθυπουργέ, ὅταν ἐσεῖς
ὁ ἴδιος µετὰ τὴ ψήφιση τοῦ ἄνοµου
Νοµοσχεδίου δηλώσατε ὅτι ἦταν
ντροπὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔλειπε
ἀπὸ τὸ Νοµικό της Πλαίσιο αὐτὸ τὸ
ἄνοµο Νοµοσχέδιο;

Κύριε Πρωθυπουργέ, δὲν θὰ προ-
φθάσετε νὰ κάνετε πράξη αὐτὰ ποὺ
ἔχετε σκεφθεῖ καὶ σχεδιάσει σὲ βάρος
τῆς Ἑλλάδας, διότι θὰ σᾶς προφθά-
σει ἡ Θεία ∆ικαιοσύνη, ἐὰν δὲν µετα-
νοήσετε. Εἶναι µονόδροµος, κύριε
Πρωθυπουργὲ, ἡ Μετάνοια ποὺ πρέ-
πει νὰ δείξετε καὶ νὰ ἀλλάξετε ἄµεσα
τακτική.

Σᾶς τὸ ξαναθυµίζω. Τὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἑλλάδα µας τὴν ἀγαπάει πολὺ ὁ
Τριαδικὸς Θεός µας καὶ σὲ αὐτὴ τὴ
Χώρα κατοικεῖ ὁ Περιούσιος λαός
Του.

Μὴ θέλετε καὶ µὴ ἐπιχειρεῖτε νὰ
κλωτσᾶτε µὲ γυµνὰ τὰ πόδια σας σὲ
καρφιὰ !

∆ιότι αὐτὸ οὐσιαστικὰ κάνετε ἐσεῖς
τώρα µὲ τὰ ἄνοµα καὶ ἀντίχριστα Νο-
µοσχέδια ποὺ ψηφίζετε στὴ Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων.

Ἂν τὸ θελήσετε, ὑπάρχει χρόνος
µετανοίας καὶ ἐπανορθώσεως, ὥστε
νὰ ἀποσύρετε τὸ ἄνοµο Νοµοσχέδιο
καὶ τὰ παρόµοια νοµοθετήµατα ποὺ
πλήττουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθο-
δοξία.   

Ἀλλὰ ἂν ὅµως, ὅ µὴ γένοιτο, ἐξα-
κολουθεῖτε νὰ τηρεῖτε τὴν ἴδια ἄνοµη
τακτικὴ ποὺ δείξατε µέχρι τώρα, δυσ -
τυχῶς τὸ ὄνοµά σας θὰ καταχωρηθεῖ
στὴν ἱστορία ἀνάµεσα στοὺς θλιβε-
ροὺς Πολιτικοὺς ποὺ περάσανε ἀπὸ
τὸν Τόπο µας.

Ὡς µοναχός τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ποὺ εἶµαι, ἔχω χρέος νὰ
σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια, διότι κάποιοι
Ὑπεύθυνοι, ποὺ θὰ ἔπρεπε ἤδη νὰ
σᾶς τὴν εἶχαν πεῖ, δυστυχῶς δὲν τὸ
ἔπραξαν.

Καὶ πάλι σᾶς τονίζω κύριε Πρωθυ-
πουργὲ «Στῶµεν καλῶς, στῶµεν
µετὰ φόβου».

Μὴ προχωρᾶτε ἄλλο, ἀλλὰ ἐν µε-
τανοίᾳ γυρίστε πίσω καὶ διορθῶστε
αὐτὰ ποὺ κάνατε καὶ παροργίσατε τὸ
Θεό µας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ἔχετε βαλθεῖ
νὰ πειράξετε καὶ νὰ ζηµιώσετε τὴν
Περιουσία τοῦ Χριστοῦ µας, δηλαδὴ
τὴν Ἑλληνορθοδοξία καὶ ἀλλοίµονο
καυχιέστε γι' αὐτό. 

Ὁ νοῶν νοείτω...
Ἐγὼ δυστυχῶς δὲν βρίσκω λόγια,

γιὰ νὰ περιγράψω τὸ µέγεθος τοῦ
ὀλισθήµατος, στὸ ὁποῖο ἔχετε περι-
πέσει. Πάντως, ἀπὸ τὴν καρδιά µου
σᾶς εὔχοµαι, νὰ σᾶς φωτίσει ὁ Τρια-
δικὸς Θεός µας, νὰ καταλάβετε τὸ λά-
θος ποὺ κάνατε καὶ νὰ µετανοήσετε
εἰλικρινά, ὥστε νὰ ἀποκτήσετε σύµ-
µαχο τὸ Θεό µας καὶ νὰ νοµοθετεῖτε
ἐφεξῆς σύµφωνα µὲ τὰ Ἑλληνορθό-
δοξα χρηστὰ ἤθη γιὰ τὸ καλό τῆς Πα-
τρίδας µας. Ἀµὴν

Ἀρσένιος µοναχὸς
Σκήτη Κουτλουµουσίου

Ἅγιον Ὄρος

Ἀνοιχτή ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν  Πρωθυπουργὸν

Ἀξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἡ ψυχή µου θρηνεῖ καὶ ὀδύρεται

ἀπὸ τὸν ξεπεσµὸ τοῦ σηµερινοῦ
Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Ἡ καρδιὰ
τῆς ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας ἁλώθηκε
ἀπὸ τοὺς ὑποτιθέµενους ἐθνοπατέ-
ρες, ὑπηρέτες τῆς Νέας  Τάξης  Πρα -
γµάτων. Κατώτεροι τῶν περιστάσε-
ων οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, πρόδω-
σαν τὰ ἤθη καὶ ἔθιµα τῆς φυλῆς µας.
Ψήφισαν µία ἐκτρωµατικὴ διάταξη,
τὴν ἐπέκταση τοῦ «Συµφώνου Συµ-
βίωσης» στὰ ὁµόφυλα ζευγάρια καὶ
ἁλυσόδεσαν τὴν πατρίδα µας ὁδη-
γώντας την σὲ ἀτραποὺς δυστυχίας.

∆ιατείνονται οἱ νεοεποχίτες ὑπουρ-
γοὶ καὶ βουλευτὲς τῆς Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, καὶ ὄχι µόνο, πὼς ἡ
ψήφιση τοῦ παρόντος Νοµοσχεδίου,

καθιστᾶ συνεπῆ τὴν Κυβέρνηση µὲ
τὸ πρόγραµµά της. Ἰσχυρίζονται πὼς
ἦταν ὑποχρέωσή της νὰ φέρει στὴ
Βουλὴ καὶ νὰ περάσει κάτι ποὺ ἔχει
ὑποσχεθεῖ στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ὅλοι
αὐτοὶ ποὺ µὲ ψεύδη ἐξαπάτησαν τὸν
ἑλληνικὸ λαὸ µὲ ὑποσχέσεις ποὺ
ποτὲ δὲν κράτησαν, κόπτονται καὶ
βιάζονται πῶς νὰ τηρήσουν στὸ ἀκέ-
ραιο ὅ,τι πρόστυχο ἔχουν νὰ ἐπιδεί-
ξουν ἀπὸ πλευρᾶς ἀνηθικότητας καὶ
βλασφηµίας ἀπέναντι στὴν ἀγαθότη-
τα Τοῦ Θεοῦ.

Ἄµυαλες, ἄφρονες πολιτικὲς πρα-
κτικές, ἀκολουθοῦν τὴ φαύλη κυβερ-
νητική Σας διαδροµή, Ἐσᾶς τοῦ, κατὰ
τὴ γνώµη µου, πρωθυπουργοῦ µὲ τὴ
µεγαλύτερη ἐπιπολαιότητα ποὺ
ἐµφανίσθηκε ποτὲ σὲ τούτη τὴ Χώρα.
Ἐµφανίζετε συµπεριφορὲς ἀδίστα-
κτες, ὑβριστικὲς ποὺ καταπατοῦν τὰ
θεῖα προστάγµατα, τὰ πατροπαρά-
δοτα ἤθη καὶ ἔθιµα τοῦ λαοῦ µας, τὶς
εὐλογίες Τοῦ Θεοῦ. Ὁδηγεῖτε τὴ χώ-
ρα, ὄχι ἁπλὰ στὰ βράχια τῆς οἰκονο-
µικῆς δικτατορίας, τῶν ὀλιγαρχιῶν
τῆς παγκόσµιας νέας Τάξης, ἀλλὰ
στὰ χειρότερα. Στὴν πραγµατικὴ κό-
λαση τῶν δεινῶν ποὺ θὰ πέσουν στὸ
κεφάλι κάθε Ἕλληνα. ∆υστυχῶς ἡ
δυστυχία ποὺ ἀπειλεῖ νὰ πέσει στὴν
πατρίδα µας εἶναι ἄνευ προηγουµέ-
νου. Θρηνεῖ ἡ καρδιά µου γιὰ τὴν κα-
ταστροφὴ ποὺ πλησιάζει. Ἡ ἱστορικὴ
καταστροφὴ τῶν Σοδόµων καὶ Γο-
µόρρων, ἐξαιτίας τῆς ἐπικράτησης
ἐκεῖ τῆς βαρύτατης ἁµαρτίας τοῦ κι-
ναιδισµοῦ, τῆς ὁµοφυλοφιλίας, θὰ
ἀποτελεῖ ἁπλὰ µία καταστροφὴ µι-
κροῦ µεγέθους µπροστὰ σὲ αὐτὴν
ποὺ θὰ µᾶς πλήξει στὸ ἄµεσο µέλ-
λον. ∆ιώξατε κ. Τσίπρα τὴν Χάρη Τοῦ
Θεοῦ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ φέρατε τὸν
∆ιάβολο νὰ κυβερνήσει.

Οἱ ἰδεολογικοὶ πρόγονοί Σας, βλά-
σφηµοι ἀρνητὲς Τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ
Νόµου Του, πρόδροµοι τοῦ ἀντιχρί-
στου, ὅπως ὁ Ἀντίοχος ὁ ∆  ́ὁ ἐπιφα-
νής, ὁ Νέρωνας, ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παρα-
βάτης, ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Ε΄ ὁ κο-
πρώνυµος, θὰ ὑστεροῦν “ποιοτικὰ”
ἀπὸ τὴν ἐξοχότητά Σας.

Παρακαλῶ Τὸν Χριστὸ καὶ Τὴν
Παναγία νὰ Σᾶς φωτίσουν πρὶν εἶναι
ἀργὰ γιὰ Σᾶς καὶ τὸ Ἔθνος µας. Πρὶν
φτάσετε στὰ ἔσχατά Σας, ἀπελπισµέ-
νος ἀπὸ τὶς ἀντίθεες ἐπιλογές σας.

Μετὰ τιµῆς
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης

Ἡ ἐπιβολὴ τῆς διαστροφῆς

Μὲ ἰδιαίτερη ἀνησυχία παρακολου-
θοῦµε τὶς τελευταῖες ἡµέρες τὸν δη-
µόσιο διάλογο ποὺ πραγµατοποιεῖται
γιὰ τὸ περιβόητο ‘’σύµφωνο ἐλευθέ-
ρας συµβιώσεως’’ ἀνθρώπων τοῦ
ἰδίου φύλου. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἔχουµε
ἱερὸ χρέος καὶ ἐθνικὸ καθῆκον νὰ
ἐκφράσουµε τὶς σκέψεις µας:

1. Ἡ διαδικασία µὲ τὴν ὁποία ἡ κυ-
βέρνηση εἰσηγεῖται τὸ παρὸν νοµο-
σχέδιο εἶναι ἐκείνη τοῦ ἐπείγοντος! Τί
εἶναι ἐπεῖγον; Ἡ νοµοθέτηση τῆς
ἁµαρτίας; Ἡ ἐπιβολὴ τῆς ἀφύσικης
σεξουαλικῆς ἔκφρασης ἀνθρώπων
τοῦ ἰδίου φύλου; Πρὸς τί εἰσηγεῖται ἡ
κυβέρνηση νὰ νοµοθετήσει τὸν συγ-
κεκριµένο ἀνήθικο καὶ φρικτὸ νόµο;
Σὲ τί ἀποσκοπεῖ καὶ ποιοὺς σκοποὺς
ἐξυπηρετεῖ;

2. Ἡ χρονικὴ στιγµή, κατὰ τὴν
ὁποία καλεῖται τὸ κοινοβούλιο νὰ νο-
µοθετήσει τὸ συγκεκριµένο νόµο, θὰ
πρέπει νὰ µᾶς προβληµατίσει ἰδιαίτε-
ρα. Τὶς ἡµέρες αὐτές, ποὺ ἡ Ἐκκλη-
σία µας πανηγυρίζει τὴν µεγάλη
ἑορτὴ τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεαν-
θρώπου Χριστοῦ, οἱ βουλευτὲς ὑπα-
κούουν στὰ κελεύσµατα τῶν ἀντιχρί-
στων καὶ θεοµάχων τῆς πίστεώς µας.
“ 0ὢ τῶν ἀνόµων! ὢ τῶν ἀπί-
στων!’’ Πότε ὁ λαός µας θὰ ἀντιλη-
φθεῖ τὰ κακόβουλα σχέδιά τους, γιὰ
νὰ τοὺς τιµωρήσει πολιτικά;

3. Ὁ τρόπος µὲ τὸν ὁποῖο νοµοθε-
τοῦν τὸ ‘’σύµφωνο ἐλευθέρας συµ-
βιώσεως’’ εἶναι ἀντιδηµοκρατικός.
Γιατί δὲν προσέφυγαν σὲ δηµοψήφι-
σµα, προκειµένου νὰ ἐκφραστεῖ ἐλεύ-
θερα τὸ σύνολο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;
Ἐνῷ σὲ ἄλλες χῶρες π.χ. Σλοβενία,
προσέφυγαν σὲ δηµοψήφισµα καὶ ὁ
λαὸς ἀπέρριψε καὶ καταδίκασε τὸ
ἀντίστοιχο ‘’σύµφωνο ἐλευθέρας
συµβιώσεως’’ ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου
φύλου. Σὲ µείζονα ἐθνικὰ καὶ πολιτικὰ
ζητήµατα ὀφείλουν, βάσει τοῦ συν-
τάγµατος, νὰ προσφεύγουν στὴ βού-
ληση τοῦ κυρίαρχου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

4. Σὲ τί θὰ µᾶς ὠφελήσει αὐτὸς ὁ
νόµος; Μήπως ἔτσι θὰ λυθεῖ τὸ µεῖζον
ἐθνικὸ πρόβληµα τῆς πατρίδας µας
ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ δηµογρα-
φικό; Γιατί ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς πολύτε-
κνες ἑλληνικὲς οἰκογένειες τῆς Χώρας
καὶ ἐπείγονται νὰ νοµοθετήσουν
εὐκαίρως ἀκαίρως τὸ συγκεκριµένο
νόµο; Καί, ἐπίσης, ποιὸ θὰ εἶναι τὸ
οἰκογενειακὸ πρότυπο τῆς αὐριανῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας;

∆ὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι στὴν
ἀρχαία Ἑλλάδα οἱ ὁµοφυλόφιλοι
εἶχαν περιορισµένα πολιτικὰ δικαιώ-
µατα καὶ χαρακτηρίζονταν ‘’κίναιδοι’’
(=αὐτοὶ ποὺ φέρουν -κινοῦν τὴν
αἰδῶ, τὴν ντροπή).

Ἡ διαστροφὴ δὲν ἔχει ὅρια! Ἔχου-
µε πτωχεύσει ἠθικά, πνευµατικὰ καὶ
ἐθνικά. Εἴµαστε ἐκτὸς τοῦ χριστιανι-
κοῦ µας προσανατολισµοῦ. Ἡ Ὀρθό-
δοξη Χώρα µας ἀποηθικοποιεῖται καὶ
µεταβάλλεται σὲ κατάσταση πλήρους
ἀποσταθεροποίησης. Κύριοι βουλευ-
τές, βρίσκεστε σὲ θέση νὰ κατανοή-
σετε τὸ µέγεθος τῆς διαστροφῆς, τὴν
ὁποία ἐπιβάλλει ὁ ἐσκοτισµένος σας
νοῦς στὴ κοινωνία µας; Γνωρίζετε
ποιὰ ἦταν ἡ τιµωρία τῶν Σοδόµων
καὶ Γοµόρρων; 

Ὁ Ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαὸς
ὀφείλει νὰ βρίσκεται διαρκῶς σὲ ἐπα-
γρύπνηση καὶ νὰ ἀντιδρᾶ σὲ ὁ,τιδή-
ποτε καταστρέφει καὶ ἀλλοιώνει ἐκε-
ῖνα ποὺ οἱ µάρτυρες καὶ οἱ ἥρωες τῆς
πίστεως καὶ τῆς πατρίδας µας κατέ-
κτησαν µὲ αἷµα! Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσ-

δεκτος, ἰδοὺ και ρὸς Ὁµολογίας!
Ἐπιφάνιος Στόκος

Θεολόγος

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Ο ΑΓ. ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
Κύριοι Βουλευτές, 

Σᾶς ἀπευθύνουµε τὴν παροῦσα
ἐπιστολὴ σχετικῶς µὲ τὴν ἐπικείµενη
ψηφοφορία τοῦ ἐπίµαχου “Συµφώ-
νου συµβίωσης”.

Γνωρίζετε, ἀσφαλῶς, ὅτι µὲ τὸν νό-
µο αὐτὸ ἀνατρέπεται ἡ φυσικὴ τάξη
καὶ προσβάλλεται ἡ Ἁγία καὶ Ὁµοού-
σιος Τριάς, τὴν ὁποίαν ἐπικαλεῖται τὸ
Ἑλληνικὸ Σύνταγµα. ∆υναµιτίζεται ὁ
θεσµὸς τῆς οἰκογενείας καὶ συντελεῖ -
ται ἡ σταδιακὴ µείωση τοῦ ἑλληνικοῦ
πληθυσµοῦ. Ἡ Τουρκία ἔχει πλη-
θυσµὸ 80 ἑκατοµµυρίων καὶ οἱ Ἀλβα-
νοὶ τῶν Βαλκανίων ἀριθµοῦν 20 ἑκα-
τοµµύρια. Τὴν ἴδια ὥρα ἡ βουλγαρικὴ
κυβέρνηση παίρνει µέτρα γιὰ τὴν
αὔξηση τοῦ πληθυσµοῦ τῆς χώρας.

Ὅσοι βουλευτές µας ψηφίσουν
τὸν ἀνίερο καὶ ἐπαίσχυντο αὐτὸ νόµο
θὰ εἶναι ὑπόδικοι στὴ συνείδηση τοῦ
Ἔθνους καὶ δικαίως θὰ µποροῦµε νὰ
τοὺς ἀποκαλέσουµε “κιναίδους” (ἐκ
τοῦ κινῶ τὴν αἰδῶ). Ἐπίσης θὰ εἶναι
δυνατὸν νὰ ἀφορισθοῦν ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, ὡς ζηλώσαντες τὴν δια-
γωγὴ τῶν Σοδοµιτῶν, καὶ νὰ γίνουν
τὸ ὄνειδος γιὰ τὶς ἑπόµενες γενεές.

Ἐὰν ὁ νόµος παρὰ ταῦτα ψηφι-
σθεῖ, θὰ πρέπει νὰ δηλώσουν δηµο-
σίως, ὅσοι βουλευτὲς τὸν ψηφίσουν,
ἐὰν εἶναι κίναιδοι οἱ ἴδιοι.

Τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο
νοµίµως ἐκπροσωπούµενο

Σεβασµιώτατοι Ἅγιοι Ἱεράρχαι,
Τὰ κόκκαλα τῶν πρωτεργατῶν τῆς

Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ
1821, οἱ ὁποῖοι πολέµησαν “γιὰ τοῦ
Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς
πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν”, θὰ τρίζουν
ἐξαιτίας τῆς προσεχοῦς ψηφίσεως
τοῦ νόµου ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς Σο-
δοµίτες νὰ δηµιουργοῦν οἰκογένειες.

Πρὸς τὸ παρὸν ὁ κ. Καµµένος δὲν
θὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ υἱοθετοῦν παι-
διά!

Βέβαια, ὁ νόµος αὐτὸς εἶναι ἀντι-
συνταγµατικός, διότι τὸ Σύνταγµα
προστατεύει τὴν πολύτεκνη οἰκογέ-
νεια, ἐνῷ τὸ κιναιδικὸ ζεῦγος θὰ ἀπο-
λαµβάνει ὅλα τὰ δικαιώµατα τοῦ
ἕλληνα πολίτου χωρὶς νὰ συνεισφέρει
στὴν διαιώνιση τοῦ ἑλληνικοῦ γένους.
Μάλιστα, ὅταν στὸ ἐγγὺς µέλλον θὰ
δικαιοῦνται οἱ κίναιδοι νὰ υἱοθετοῦν
παιδιά, τότε θὰ ἔχουµε τὸ φαινόµενο
κακοποιήσεως ἀθῴων ὑπάρξεων µὲ
τὴν ἄδεια τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας!

Οἱ πιστοὶ περιµένουµε ἀπὸ τοὺς
πνευµατικούς µας Πατέρες νὰ συµ-
βουλεύσουν τοὺς βουλευτὲς νὰ µὴ
ψηφίσουν τὸν ἐπαίσχυντο αὐτὸν νό-
µο, διαφορετικὰ δὲν θὰ µποροῦν νὰ
ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν, τὴν ὁποίαν τόσον βαναύσως
προσβάλλουν.

Τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο
νοµίµως ἐκπροσωπούµενο

Ὁµοφυλοφιλία
καὶ χηµικαί ὁρµόναι

Ἡ ὁµοφυλοφιλία, ὡς γνωστόν, ἔχει
λάβει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν καταδικάζει
στηριζόµενη στὴν Ἁγία Γραφή, τοὺς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸ γε-
γονὸς ὅτι εἶναι παράχρηση τῆς φύσε-
ως τοῦ ἀνθρώπου, τὴ θεωρεῖ δὲ
ἠθικὴ κατάπτωση, ὅπως τῶν Σοδό-
µων καὶ Γοµόρρων τῆς Παλαιᾶς ∆ια-
θήκης (Γέν. ιη  ́καὶ ιθ´). 

Τὸ βιβλίο ὅµως τῆς Χηµείας τῆς Β´
Τάξεως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου, στὴ σε-
λίδα 70 δίνει ἄλλη διάσταση στὴν
ὁµοφυλοφιλία. ∆ὲν εἶναι ἠθικὴ κατά-
πτωση, ἀλλὰ ...χηµικὸ γεγονὸς (;).
Καὶ αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ ὀφείλεται
στὰ χηµικὰ προϊόντα ποὺ χρησιµο-
ποιοῦµε καθηµερινὰ καὶ ἄρα ἡ κατα-
δίκη τῆς ὁµοφυλοφιλίας µπορεῖ νὰ
εἶναι... ἄδικη!

Πειράµατα δὲν ἔχουν γίνει στοὺς
ἀνθρώπους, ὅπως ἔχουν γίνει στὰ
ζῷα, ἀλλ’ ἡ αὔξηση τῆς ὁµοφυλοφι-
λίας παγκόσµια, ἂν δὲν εἶναι µόδα,
µπορεῖ νὰ δείχνει ὅτι οἱ συνθετικὲς
ὁρµόνες τῆς Χηµείας ἢ ψευδορµόνες
ἐπηρεάζουν τὸν ἄνθρωπο. ∆ηλαδὴ
κατὰ τὴν ἐπιθυµία θηλυκοποιοῦν
τοὺς ἄνδρες καὶ ἀρσενικοποιοῦν τὶς
γυναῖκες, ἢ ὅτι εἴµαστε πειραµατόζωα
γιὰ ἀλλαγὴ φύλου µὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη
δράση τῶν συνθετικῶν ὁρµονῶν
ποὺ ὑπάρχουν στὰ χηµικὰ προϊόντα
εὐρείας κατανάλωσης. Ἀλλά, τότε, οἱ
Χηµικοὶ ἐπιστήµονες, γενικά, φέρετε
µεγάλη εὐθύνη: 1) γιὰ τὴν παραγωγὴ
τῶν ὁρµονῶν αὐτῶν, 2) γιατί δὲν ἔχε-
τε ἐνηµερώσει ἐπαρκῶς τὴν κοινωνία
γιὰ τὴ δράση τους καὶ 3) δὲν ἔχετε
βρεῖ τρόπους προφύλαξης. Ἀφήσατε
ἔκθετους τούς ἀνθρώπους καὶ εἴσα-
στε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἔξαρση τῆς
ὁµοφυλοφιλίας καὶ τὰ δράµατα µέσα
στὶς οἰκογένειες. 

Παρακαλῶ, ἀπαντήσατε, ἐὰν καὶ
στοὺς ἀνθρώπους ἐπηρεάζεται τὸ
φῦλο ἀπὸ τὴ δράση τῶν συνθετικῶν
ὁρµονῶν ἢ ψευδορµονῶν, ὅπως
πειραµατικὰ ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι συµ-
βαίνει στὰ ζῷα. Φαίνεται ὅτι ἐπὶ µία
15ετία ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν
ἔκαµε τίποτε - θὰ τὸ ἀνέφερε τὸ βιβλίο
τῆς Χηµείας - παρὰ τὰ ἑκατοµµύρια
ECU = Εὐρὼ ποὺ πρέπει νὰ διέθεσε
καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀνησυχητικό. ∆ὲν
µπορεῖ νὰ προστατέψει τοὺς ἀνθρώ-
πους ἢ προάγει τὴν ὁµοφυλοφιλία;
Ἄλλο κάποιος νὰ ἔχει ἀνάγκη ἢ νὰ
θέλει τὴ βοήθεια χηµικῶν ὁρµονῶν
καὶ ἄλλο νὰ γίνονται οἱ ἄνθρωποι πει-
ραµατόζωα ἐν ἀγνοίᾳ τους.

Μὲ τιµὴ καὶ εὐχαριστίες 
Γεώργιος Ἰ. Παπαδάκης 
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Πάντως, ὅµως, αἰωρεῖται ἀκόµη καί

σήµερα τό ἐρώτηµα: Γιατί ἦρθε ὁ
Χριστός καί τί πρόσφερε στήν
ἀνθρωπότητα;

Συγκεκριµένα, ὁ ἐρχοµός τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ στή γῆ ἄλλαξε:

Τήν θρησκείαν
Ὅλες οἱ ἀρχαῖες θρησκεῖες καί τά

εἴδωλα δέν ἀντέχουν στήν ἀκτινοβο-
λία τῆς Ἀληθινῆς Πίστεως, πέφτουν
ἀπό µόνα τους καί τελειώνουν µέ τήν
ἐµφάνισή της. Ἡ πνευµατική ὀρθόδο-
ξη λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ κυ-
ριαρχεῖ µέ ὅλες τίς ἁγιαστικές, σωτη-
ριολογικές, ψυχολογικές, ἠθικοκοινω-
νικές, µορφωτικές καί πολιτιστικές της
διαστάσεις.

« Καί σοῦ ἐνανθρωπήσαντος,
ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργη-
ται»,ὅπωςλέει καί τόδοξαστικό τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων.

Ἐξάλλου µᾶς βεβαιώνει καί ὁ
ἀπόστολος Παῦλος περί αὐτοῦ, ὅταν
λέγει: «Τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού
γέγονε καινά τά πάντα»4.

Ὅ,τι δέν στηρίζεται στήν ἀλήθεια,
δέν εἶναι γνήσιο. Ἑποµένως εἶναι
κίβδηλο, ψεύτικο, παραµύθι, γι’ αὐτό
καί δέν ἐπιβιώνει, δέν διαιωνίζεται,
πέφτει ἀπό µόνο του. Ἡ ἀλήθεια µπο-
ρεῖ νάδιώκεται καί νάµατώνεται, ἀλλά
δέν πεθαίνει ποτέ.

Αὐτοαναιρέθηκε ἡ πολυθεΐα, ἡ
εἰδωλολατρία, καί δέν διώχτηκε
(ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ σηµερινοί δω-
δεκαθεϊστές / πολυθεϊστές / ἀρχαιολ-
άτρες /ἑλληνολάτρες) ἀπότήν Ἐκκλη-
σία. Ἴσως νά ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις
ἀπό κάποιους ζηλωτές χριστιανούς,
ἀλλά δέν ἦταν πολιτική τῆς Χριστ.
Ἐκκλησίας ἡ δίωξη ἤ τό γκρέµισµα
εἰδωλολατρικῶν ναῶν. 

Ἡ Ἐκκλησία διασφάλισε ὅµως καί
διαφύλαξε ὅ,τι ὑγιές εἶχε ὁ ἀρχαῖος
ἑλληνικός πολιτισµός. Καί ἀνα βάπτι-
σεαὐτόν ἤ ἔδωσενέο πνεῦµα καί και-
νούριο νόηµα σέ ὁρισµένες «θέσεις»
καί διδασκαλίες τοῦ ἀρχαί ου ἑλληνι-
σµοῦ (λ.χ. γιά τήν ἀρετή, τό σῶµα τοῦ
ἀνθρώπου, τήν σχέση τῶν δύο
φύλων, τή στάση ἀπέναντι στή γυναί-
κα καί τά παιδιά κ.ἄ.). Ἡ Ἐκκλησία
µας τό ἀπέδειξε ἐµπράκτως, εἴτε χα-
ρακτηρίζοντας κάποια πρόσωπα τῆς
ἀρχαιότητας (Σωκράτη, Πλάτωνα,
Ἀριστοτέλη, Σόλωνα, Πλούταρχο,
Θουκυδίδη κ.ἄ.) ὡς «πρό Χριστοῦ
Χριστιανούς», «προδρόµους τοῦ Χρι-
στιανισµοῦ», ζωγραφίζοντας µάλιστα
καί τά πρόσωπά τους σέ νάρθηκες
µοναστηρίων (λ.χ. στή Μονή Φιλαν-
θρωπινῶν Ἰωαννίνων, σέ µονα-
στήρια τοῦ Ἁγ. Ὄρους καί Βαλκα-
νικῶν Χωρῶν κ.ἄ.)5 εἴτε διασώζοντας
τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, σκέψη

καί φιλοσοφία στά κείµενα τῶν µε-
γάλων Πατέρων της. Οἱ ἱστορικοί καί
οἱ περί τήν φιλολογίαν ἀσχολούµενοι
µᾶς βεβαιώνουν γιά τήν ἀλήθεια
αὐτή, ὅτι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία δέν
στάθηκε ἀρνητικά ἀπέναντι στόν
ἑλληνισµό, ἀλλά τόν περιέσωσεµέσα
στά ἱερά κείµενά της. Θά ἀρκοῦσαν οἱ
ἐπανειληµµένες σηµαντικές διαβεβαι-

ώσεις τοῦ πρώην Πρύτανη τοῦ
Παν/µίου Ἀθηνῶν καί καθηγητή
Γλωσσολογίας κ. Γεωργ. Μπαµπινι-
ώτη6 καί τῆς ἀείµνηστης ἀκαδηµαϊκοῦ
καί καθη γή τριας τῆς Ἱστορίας στό
Παν/µιο τοῦ Χάρβαρντ Ἀγγελικῆς Λα-
ΐου, ἡ ὁποία ὑποστήριξε ὅτι: «∆έν µα-
θαίνουµε καί δέ θέλουµε νά παραδε-
χτοῦµε ὅτι µεγάλο µέρος ἀπό τό πνε-
ῦµα τῶν ἀρχαίων διασώθηκε ἀπό
τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί
πολλά ἀρχαῖα κείµενα σώθηκαν χάρη
στούς Βυζαντινούς7».

Οἱ Χριστιανοί περιέθαλπον καί
εἰδωλολάτρες ἀκόµη στίς ἀνάγκες καί
τήν ἀρρώστια, ὅπως π.χ. ὅταν συν-
έβη θανατηφόρος λοιµός στήν
Ἀλεξάνδρεια γύρω στό 250 µ.Χ. ἤ
κατά τούς χρόνους τοῦ Μαξιµίνου,
κατά τούς ὁποίους ἐνέσκηψε πεῖνα
καί πανώλη (χολέρα), κατά τόν
Εὐσέβιο. Οἱ Ἐθνικοί ἀνεγνώριζον τήν
εὐσέβεια καί ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν.

Τή φιλανθρωπική δράση τῶν Χρι-
στιανῶν καί πρός τούς εἰδωλο λάτρες,
θά ὁµολογήσει καί αὐτός ὁ Ἰουλιανός
ὁ ἐπονοµαζόµενος «παραβάτης»:

«Τρέφουσι δέ οἱ δυσσεβεῖς Γαλιλα-
ῖοι (ἐνν. τούς Χριστιανούς) πρός τοῖς
ἑαυτῶν καί τούς ἡµετέρους8».

Τοὐναντίον, ὁ Χριστός ἀπό τῆς
Γεννήσεώς του, ἀκόµη, διώχτηκεἀπό
τόν Ἡρώδη, καί κατόπιν ἡ Ἐκκλησία
Του, ἡ ∆ιδασκαλία Του, ἀπό τούς Ρω-
µαίους αὐτοκράτορες εἰδωλολάτρες.

Τάἑκατοµµύρια τῶνµαρτύρωνδέν
ἐπιβεβαιώνουν τήν ἱστορική ἀλήθεια
αὐτή; Βεβαιότατα, ναί.

Ἀδικοῦν, λοιπόν, τόν Χριστιανισµό,
ὅταν οἱ σύγχρονοι ∆ωδεκαθεϊστές
ἐπιτίθενται παντοιοτρόπως ἐναντίον
του.

Χρονικά, ὅµως, διώχτηκε ἀπό τήν
προϊστορία του, ἀκόµη, δηλαδή στήν
Π. ∆ιαθήκη καί συγκεκριµένα στίς δι-
ώξεις καί τά µαρτύρια τῶν προφητῶν
Του.

Τά ἤθη καί τά ἔθιµα
Μαζί µέ τήν ἀλλαγή τῆς θρησκευ-

τικῆς πίστης, ἀπό τήν εἰδωλολατρία
στήν ἀποκεκαλυµµένη χριστιανική
πίστη, ἄλλαξαν καί τά ἤθη καί τά ἔθι-
µα, τά ὁποῖα ἐξηµερώθηκαν καί ἐξευ-
γενίστηκαν µαζί µέ τούς λαούς, πού
τά τηροῦσαν. Προλήψεις καί δεισιδαι-

µονίες, βαρβαρότητα καί βία, δουλεία
καί εἰδωλολατρικές συνήθειες, πού
κρατοῦσαν αἰχµά λωτο πνευµατικά
τόν ἀρχαῖο ἄνθρωπο, ἐξαφανίστηκαν
µπροστά στήν ἀγάπη καί τήν ἀληθινή
ἐλευθερία, πού ἔφερε ὁ Χριστός. «Τό
κήρυγµα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ
ἀποτελεῖ ἀνατροπήν ὅλου τοῦ ἀρχα-
ίου κόσµου9», ὁµολόγησε καί αὐτός ὁ

ἀρνητής τοῦ Θεανθρώπου Φρ. Νίτσε.
Σχετικά ὁ ἱερός Χρυσόστοµος πα-

ρατηρεῖ: «Εἰ σηµεῖα ζητεῖς, καί νῦν
ὄψει σηµεῖα, εἰ µή τοιαῦτα, τάς προρ-
ρήσεις τάς µυρίας καί περί µυρίων
πραγµάτων, τῆς οἰκουµένης τήν ἐπι-
στροφήν, τῶν βαρβάρων τήν φιλοσο-
φίαν, τῶν ἀγρίων ἠθῶν τήν µετάστα-
σιν, τῆς εὐλαβείας τήν ἐπίτασιν»10.

∆ηλαδή: Ἄν ζητᾶς θαύµατα, καί
τώρα βλέπεις θαύµατα, ἄλλου εἴδους
βέβαια. Βλέπεις τίς µύριες προφητε-
ῖες γιά µύρια γεγονότα. Βλέπεις τήν
ἐπιστροφή στό Χριστό τῆς οἰκου-
µένης. Βλέπεις τό πῶς ἐξηµερώθη-
καν οἱ βάρβαροι. Βλέπεις τό πῶς τά
ἄγρια ἤθη µεταβλήθηκαν. Βλέπεις τήν
αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας.

«Τό ἱλαρόν φῶς τοῦ ἀποκεκαλυµ-
µένου λόγου τοῦ Θεοῦ ἐπέδρασε πε-
ρισσότερον ἀπό κάθε τί ἄλλο, πρός
βελτίωσιν τῆς ἀνθρωπότητος11», τόνι-
ζε ὁ πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Γεώργ.
Οὐάσιγκτων, καί παρατηροῦσε ὁ
ἴδιος, ὅτι «ἡ πρόοδος δέν µπορεῖ νά
χωρισθεῖ ἀπό τό Εὐαγγέλιον».

Ἀκόµη καί αὐτός ὁ ∆αρβῖνος διαπ-
ίστωσε µέ τά µάτια του τήν µεταµόρ-
φωσηκαίἀλλαγήτῶνἀγρίωντῆςΠα-
ταγονίας, ἀπό Χριστιανούς ἱεραπο-
στόλους, καί συνεισέφερε χρηµατικό
ποσό πρός ἐνίσχυση τοῦ ἔργου
τους12.

Τήν Κοινωνίαν
καί τίς κοινωνικές σχέσεις
Τήν ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων

µεταξύ τους τή στηρίζει πλέον στή
σχέση τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης µέ τό
Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Ἔτσι, δη-
µιουργεῖ τήν ἰδεώδη Κοινωνία, πού
δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τή Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία του, ὅπου ὁ
ἄνθρωπος τελικά µπορεῖ νά ἐπιβι-
ώσει κοινωνικά, στηριγµένος στίς
αἰώνιες ἠθικές χριστιανικές ἀξίες, καί
νά σωθεῖ. Μέσα, λοιπόν, σ’ αὐτήν
(δηλ. τήν Ἐκκλησία Του, πού εἶναι ἡ
εὐρύτερη ἔννοια τῆς οἰκογένειας),
παίρνειἀξίατό παιδί (ἐνῶπρίν εἴχα-
µε τούς Καιάδες) καί διασφαλί ζονται
τά δικαιώµατά του˙ καταξιώνεται ἡ
γυναίκα στό πρόσωπo τῆς Θεοτ-
όκου καί βρίσκει τό πρόσωπό της καί
τήν ἀξία της  ̇ριζοσπαστικό τό µήνυµα
τοῦ Εὐαγγελίου γιά τήν ἰσοτιµία καί

ἰσότητα ἀνδρός καί γυναικός (προ-
ηγήθηκε ὁ ἀληθινός χριστιανικός φε-
µινισµός ἀπό τόν ψευτοφεµινισµότῆς
ἐποχῆς µας), τήν κατάργηση τῶν
κάθε εἴδους φυλετικῶν καί κοινω-
νικῶν διακρίσεων, τῆς βίας καί τῆς
δουλείας: «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖ ος οὐδέ
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθε-
ρος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ˙ πάντες

γάρὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»13,
καί, «ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καί Ἰουδα-
ῖος, , βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος,
ἐλεύθερος, ἀλλά τά πάντα καί ἐν πᾶσι
Χριστός14».

Σ’ αὐτά τά χωρία τοῦ Εὐαγγελίου
εἶναι θεµελιωµένος ὁ πρῶτος «Κατα-
στατικός Χάρτης» τῶν δικαιωµά των
τοῦ ἀνθρώπου, καί κατόπιν ἀκολου-
θοῦν οἱ κατά καιρούς διάφορες
γνωστές «∆ιακηρύξεις», ὅπως λ.χ. ἡ
Γαλλική, ἡ Ἀγγλική, ἡ Οἰκουµενική καί
ἄλλες. Ὁ Ἀβραάµ Λίνκολν λ.χ. ἐµπνε-
ύστηκε τήν κατάργηση τῆς δουλείας
ἀπό τό πνεῦµα τῆς Βίβλου, τήν ὁποία
καί µελετοῦσε καθηµερινά ἀπό τά βα-
θιά χαράµατα.

Τέλος, τό ἀνθρώπινο σῶµα τι µ-
ᾶ ται, καταξιώνεται µέ τή Θεία
Ἐνσάρκωση καί δέν περιφρονεῖται:
«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνω-
σεν ἐν ἡµῖν15», βεβαιώνει ὁ εὐαγγε-
λιστής Ἰωάννης, πού κυριολεκτικά θε-
ολογεῖ̇  καί συµπληρώνει ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος λέγοντας: «Μέγα ἐστί τό
τῆς εὐσεβείας µυστήριον  ̇Θεός ἐφα-
νερώθη ἐν σαρκί16».

Καί µεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκ κλη-
σίας µας, γιά νά τονίσουν τήν τιµή καί
τήν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρω πίνου
σώµατος µέ τήν πρόσληψή του
(ἐνανθρώπηση) καταθέτουν µιά
θαυµάσια καί χαρακτηριστική σκέψη,
ὅτι: «µποροῦσε καί χωρίς νά ἔλθει στή
γῆ, µόνο ἕνα λόγο νά πεῖ ὁ Θεός καί
νά µᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή δουλεία
τῆς ἁµαρτίας» (Μ. Ἀθανά σιος, Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ ∆α-
µασκηνός)17. ∆έν τό ἔκανε ὅµως αὐτό
καί προτίµησε νά προσλάβει τό
ἀνθρώπινο σῶµα, ἀκριβῶς, γιά νά τό
τιµήσει καί νά τό ἐξυψώσει. Ἔτσι
ἔχουµε τήν «ἔνσαρκο οἰκονοµία» του
γιά τή δική µας σωτηρία. Ὁ ἱερός
Χρυσόστοµος ἐπισηµαίνει καί ὑπο-
γραµµίζει: «∆έν κατασκεύασε γιά τόν
ἑαυτό του ναό ἀπό πουθενά ἀλλοῦ,
οὔτε ἔπλασε ἄλλο σῶµα καί ντύθηκε
αὐτό, γιά νά µή φανεῖ ὅτι περιφρονεῖ
τό φύραµα ἀπό τό ὁποῖο ἔγινε ὁ
Ἀδάµ»18. Καί ἀλλοῦ, στόν ἴδιο λόγο
του, θά πεῖ: «Ὁ ἀπλησίαστος, ὁ ἀπέρ-
ριτος, ὁ ἀσύνθετος και ἀσώµατος τυ-
λίγεται µέ ἀνθρώπινα χέρια, ἐπειδή
αὐτή εἶναι ἡ θέλησή του. ∆ιότι θέλει,
τήν ἀτιµία νά τήν µεταβάλει σέ τιµή, τήν
ἀδοξία νά τήν µεταβάλει σέ τρόπο
ἀρετῆς. Γἰ αὐτό λοιπόν λαµβάνει τό
σῶµα µου, γιά νά χωρέσω ἐγώ µέσα
µου τόν Λόγο αὐτοῦ  ̇καί, ἀφοῦ ἔλαβε
τό σῶµα µου, µοῦ δίνει τό Πνεῦµα του,
ὥστε, δίνοντας αὐτός σέ µένα καί
παίρνοντας ἀπό µένα, νά µοῦ προ-
σφέρει τόν θησαυρό τῆς αἰώνιας
ζωῆς. Παίρνει τή σάρκα µου, γιά νά µέ
ἁγιάσει̇ µοῦ δίνει τό Πνεῦ µα του, γιά
νά µέ σώσει»19. Καί τό κορύφωµα τῆς
τιµῆς πρός τό ἀνθρώπινο σῶµα εἶναι
τό δόγµα, ἡ ἀλήθεια, ἡ πίστη τῆς
Ἐκκλησίαςµας γιά τήν ἀνάσταση τῶν
σωµάτων: «Ὁ ἐγείρας τόν Χριστόν ἐκ
νεκρῶν ζωοποιήσῃ καί τά θνητά
σώµατα ὑµῶν διά τό ἐνοικοῦν αὐτοῦ
Πνεῦµα ἐν ὑµῖν20».

Θά µᾶς δώσει καί πάλι ζωή καί θά
µᾶς προσφέρει σῶµα ἄφθαρτο, µε-
ταµορφωµένο, ὅµοιο µέ τό ἔνδοξο
σῶµα τοῦ Χριστοῦ.

Καί ὅλα αὐτά σέ ἀντίθεση µέ τήν
ἀρχαία ἑλληνική σκέψη (λ.χ. τοῦ
Πλάτωνος), πού θέλει τό σῶµα
«σῆµα», «µνῆµα» τῆς ψυχῆς, πού
πρέπει νά ἐκλείψει, γιά νά ἀπελευθε-
ρωθεῖ ἡ ψυχή. Τελεία ὑποτίµηση, συν -
επικουρούµενη καί ἀπό τήν µή ἀπο-
δοχή τῆς ἀνάστασής του.

Καί ἄθεοι ἀκόµη ἤ προβληµατι-
σµένοι σέ θέµατα θρησκευτικῆς
πίστεως ἤ µή προσκείµενοι εὐνοϊκά
πρός τήν χριστιανική Ἐκκλησία ἀνα-
γνώρισαν τήν µοναδικότητα ἤ ἀνω-
τερότητα τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς. Γιά
παράδειγµα ἀναφέρω τόν «ἄθεο»
ἐγκυκλοπαιδιστή Ντιντερώ, πού δε-
χόταν ὅτι «ἡ ἠθική τοῦ Χρισ/µοῦ εἶναι
ἀνώτερη καί ὠφελι µό τερη ἀπ’ὅλες τίς
ἄλλες,  πού γνω ρίζω21».

Ὁ Γάλλος Καθηγητής τοῦ ∆ικαίου
Ὀζανάµ παρατηρεῖ ὅτι:

«Μόνον τό Εὐαγγέλιον ἠµπορεῖ νά
ἀναγνωρίσει τήν ἀξίαν τοῦ δού λου,
τοῦ ἐργάτου, τοῦ πτωχοῦ, τοῦ
ἀνθρώπου, πού εἶναι ὑφιστάµενος,
πού ἐργάζεται καί ὑποφέρει, δηλαδή,
τοῦ µεγαλυτέρου µέρους τῆς ἀνθρω-
πότητος22».

Τίς καρδιές
Αὐτές «πού ἔχουν τή δική τους λο-

γική», κατά τόν Γάλλο φυσικοµαθη-
µατικό Βλ. Πασκάλ, καί οἱ ὁποῖες,
ὅταν δέχτηκαν (ἤ δέχονται ἀκόµη τόν
Χριστό), ἀναγεννήθηκαν. Ὅπου
µπῆκε ὁ Χριστός µετέβαλε τίς διε-
φθαρµένες, ἄθεες καί ἄ-χριστες καρ-
διές˙ τίς ἀναγέννησε, τίς ἔκανε ἅγιες,
τίς «γέµισε». Ὑπάρχουν συνταρα-
κτικές ἀποδείξεις καί ὁµολογίες, ἀπό
τόν πρώην Σαούλ καί µετέπειτα
ἀπόστολο Παῦλο µέχρι τούς σηµερι-
νούς προβληµατισµένους νέ ους,
ναρκοµανεῖς κ.ἄ., γιά τήν ἀλή θεια
αὐτή. 

«Στό θεῖο ∆ρᾶµα καί στήν ἐπακο-
λουθήσασα χαρά τῆς Ἀναστάσεως
βρίσκεται ὅλη ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς23»,
πού µέχρι τώρα δέν εἶχα καταλάβει,
εἶχε ὁµολογήσει ὁ πρίν ἄθεος Ρήγας
Νικολαΐδης, Καθηγητής Φυσιολογίας
στό Πανεπ. Ἀθηνῶν στό α’ µισό τοῦ
περασµένου αἰώνα. 

∆ηµιούργησε πρότυπα ἠθικά ἀνα-
στήµατα, ἀνδρικά καί γυναικεῖα
(µάρτυρες, ὁµολογητές, ἁγίους, πα-
τέρες καί ἀποστόλους).

Τόν πολιτισµόν
Τόν ἔσωσε καί τόν ἀναβάπτισε,

ἐπηρεάζοντάς τον σέ ὅλους τούς το-
µεῖς γενικά (προαγωγή ἐπιστήµης,

∆ίκαιο, Κοινωνική Πρόνοια, ἠθική
σύµπηξη οἰκογένειας, ἐπίδραση ἐπί
τῶν ἀγρίων καί ἐξηµέρωσή τους,
τέχνη, ζωγραφική, ἀρχιτεκτονική,
ποίηση, µουσική, λογοτεχνία κ.λπ.).
Οἱ ἱστορικοί τό βεβαιώνουν, καθώςκαί
φιλόσοφοι, διανοητές Ἀνατολῆς καί
∆ύσης καί ἄλλοι.

Τά θεµέλια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολι-
τισµοῦ στηρίχτηκαν στίς χριστιανικές
ἀρχές. Γι’ αὐτόὁἌγγλοςνοµπελί στας
ποιητής Τ. Ἔλιοτ εἶχε δη λώσει εὔστο-
χα, µεταξύ τῶν ἄλλων, ὅτι «ἄν ὁ Χρι-
στιανισµός ἐξαφανιστεῖ µιά µέρα, τότε
ὁλόκληρος ὁ πολιτισµός µας θά ἐξα-
φανιστεῖ24».

Προηγουµένως ἀνέφερα τό ὄνοµα
τοῦ Γάλλου ἐγκυκλοπαιδιστῆ Ντιν-
τερώ, πολέµιου τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλως παραδόξως, ὅµως, καί αὐτός
παραδέχθηκε ὅτι: «κάθε τί πού µπο-
ρεῖ νά ὀνοµασθεῖ µέγα ἐπί τοῦ πεδίου
τῶν τεχνῶν καί τῶν  γραµ  µάτων,
ἤντλησε τήν ὕλη του ἀπό τή Βίβλο
(Ἁγ. Γραφή) ἤ ὀφείλει σ’ αὐτή τή
µορφή του25».

Εἰπώθηκε ἐπίσης ὅτι : «ἡ χριστια-
νική θρησκεία  εὐνοεῖ τήν πνευµα-
τική ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου στά
γράµµατα καί τίς τέχνες. Ὁ νεώτερος
κόσµος ὀφείλει τό πᾶν εἰς αὐτήν ἀπό
τῆς γεωργίας µέχρι τῆς ἐπιστήµης,
ἀπό τά ἄσυλα τῶν δυστυχῶν µέχρι
τῶν ναῶν πού ἔκτισε ὁ Μιχ. Ἄγγελος
καί ἐκόσµησεν ὁ Ραφαήλ26».

Στὴ δεκαετία τοῦ 1980 ὁ Milan
Μάχοβιτς, καθηγητής τῆς ἀθεΐας στό
Πανεπ. τῆς Πράγας σέ βιβλίο του µέ
τίτλο: «Ὁ Ἰησοῦς γιά τούς ἀθέους»,
ἐπισηµαίνει:

«Καί γιά τούς ἀθέους εἶναι ἐντε λῶς
ἀναγκαῖες στοιχειώδεις τοὐλάχιστον
γνώσεις τῆς Βίβλου, γιατί ἡΒίβλοςἔχει
διαποτίσει τόν πολιτισµό, στόν ὁποῖο
ζοῦµε καί χωρίς τίς ἀναγκαῖες αὐτές βι-
βλικές γνώσεις δέν µποροῦµε νά τόν
κατανοήσουµε27».

Σέ τελευταία ἀνάλυση ὁ Χριστός
ἦρθε καί ἄφησε ἀνεξίτηλα τά ἴχνη του,
τό πέρασµά του ἀπό τήν ἀνθρώπινη
ἱστορία, καί συνεχίζει νά προσφέρει
στόν ὅλο ἄνθρωπο (παιδαγωγικά,
ψυχολογικά, ἠθικά κ.λπ.). 

Ἡ ἐνανθρώπηση ὅµως τοῦ Χρι-
στοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς µιά καλυτέρευ-
ση τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καί κοι-
νωνίας, ἀλλά ἡ θέωση τῆς ἀνθρώπι-
νης φύσης, πού ἐπιτυγχά νεται
ἀκριβῶς µέσα στό µυστήριο τῆς
ἐνανθρώπησης τοῦΛόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐνανθρώπηση ἔχει σηµασία
αἰώνια, γι’ αὐτό ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
µας «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε» καί
ὄχι «γεννήθηκε».

∆έν εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ
καί ἡ ∆ιδαχή Του ἕνα νέο «κοινωνικό
σύστηµα» µέσα σ’ ὅλα τ’ ἄλλα, πού
ὑπάρχουν, δέν εἶναι µιά ἀκόµη κοι-
νωνική διδασκαλία µέσα στίς ἄλλες,
ἀλλά εἶναι µήνυµα σωτηρίας τοῦ «πε-
σµένου» ἀνθρώπου, χωρίς νά ἀπο-
κλείεται, βέβαια, καί ὁ βαθύς κοινω-
νικός χαρακτήρας τῆς διδασκαλίας
Του.

Ὁ Χρυσορρήµων Ἰωάννης µέσα
σέ λίγες λέξεις ἐπισηµαίνει τό  βα θ-
ύτερο νόηµα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ στόν κόσµο: «∆ι’ ἀγάπην
κατῆλθε πρός ἡµᾶς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
καί ὁµόσκηνος καί ὁµοδίαιτος τοῖς
ἀνθρώποις γέγονεν, ἵνα τήνπολύθεον
καταλύσας πλάνην καί τήν ἀληθῆ κα-
ταγγείλας θεογνωσίαν τήν πρός
ἀλλήλους ἀγάπην διδάξῃ τούς
ἀνθρώπους28».
Παραποµπές:

4. Β  ́Κορ. 5, 17. 5. Κωνστ. Σπετσι-
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Ὀκτώβριος 2007 (σελ. 79-99). Ἐφη-
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τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», Λόγος
Β ,́ Ε.Π.Ε. 35, 477. 19. «Εἰς τό γεν-
έθλιον …», Λόγος Β ,́ Ε.Π.Ε. 35, 473.
20. Ρωμ. 8, 11. 21. Ἐφημερίδα
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ἐκδ. Ε.Φ.Λ., σελ. 90. 27. Γεωργίου
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* Θέμα ὁμιλίας πού πραγματο-
ποιήθηκε στήν αἴθουσα τῆς Π.Ο.Ε.
(Κάνιγγος 10) τήν 21ην Δεκεμβρίου
2015.
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Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπ. Σχολικοῦ Συµβούλου ∆.Ε

Οἰκ. Πατριάρχης: «ἡ ἀνάγκη λήψεως µέτρων ἀποκαταστάσεως
διὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1955 ἀποτελεῖ ἱστορικὸν χρέος ὅλων»
Ὁ «Σύλλογος Ἑλλήνων ἐκ Κων-

σταντινουπόλεως στὴν Ἑλβετία» καὶ
ἡ «Οἰκουμενικὴ Ὁμοσπονδία Κων-
σταντινουπολιτῶν» εἰς συνεργασίαν
μὲ τὸ «Τμῆμα Νέων Ἑλληνικῶν τοῦ
Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης», ὠργά-
νωσαν μίαν «Ἑσπερίδα Μνήμης»,
κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζητήθησαν διά-
φορες πτυχὲς τῶν «Σεπτεμ-
βριανῶν». Παραθέτομεν τὸ μήνυμα
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου ὡς ἐδημοσιεύ-
θη εἰς τὸ fanarion.blogspot.gr:

«Τῷ Ἐντίµῳ ∆ιοικητικῷ Συµβου-
λίῳ τοῦ ἐν Ἑλβετίᾳ Συλλόγου Ὁµο-
γενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, τέ-
κνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς τῆς ἡµῶν
Μετριότητος, χάριν καὶ ἔλεος παρὰ
τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουµένου καὶ
δοξαζοµένου Θεοῦ τῶν πατέρων καὶ
τῶν προγόνων ἡµῶν, παρ᾿
ἡµῶν δὲ Πατριαρχικὴ εὐχὴ καὶ
εὐλογία. 

Βαθέως παραµένουν κεχα-
ρα γµένα καὶ ἀνεξίτηλα ἐν τῇ
καρδίᾳ καὶ τῇ µνήµῃ τῶν Ὁµο-
γενῶν καὶ τῶν ἀπογόνων
αὐτῶν τὰ θλιβερὰ γεγονότα
τῆς νυκτὸς τῆς 6ης πρὸς 7ην
Σεπτεµβρίου τοῦ ἔτους 1955,
ὅσων ἔζησαν ταῦτα ἐκ τοῦ
σύνεγγυς, ἀλλὰ καὶ ὅσων
ἐπληροφορήθησαν καὶ πλη-
ροφοροῦνται περὶ αὐτῶν ἐξ
αὐτοπτῶν µαρτύρων καὶ ἐκ
τῆς ἀντικειµενικῆς κατα-
γραφῆς αὐτῶν εἰς τὰς δέλτους τῆς
συγχρόνου ἱστορίας, ζωῆς καὶ µαρτυ-
ρίας τῆς ἐν τῇ Πόλει τῶν ὀνείρων καὶ
τῶν ἀλαλήτων στεναγµῶν διαβιού-
σης διαχρονικῶς Ὁµογενείας· ἐν τῇ
πόλει ταύτῃ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί-
νου, τῇ οἰκοδοµηθείσῃ ἐπὶ τῶν ἑπτὰ
λόφων καὶ δεσποζούσῃ τοῦ Καταστέ-
νου καὶ τῆς Προποντίδος καὶ εὐωδια-
ζούσῃ τὴν αὔραν τοῦ Βοσπόρου,
µαρτυρούσῃ δὲ τὴν Ὀρθόδοξον πί-
στιν καὶ τὰ βιώµατα τῶν ριζῶν καὶ κα-
ταβολῶν καὶ τῆς ἀκµῆς τοῦ εὐσεβοῦς
ἡµῶν Γένους. 

Τὰ γεγονότα ἐκεῖνα ἀπετέλεσαν
ἀρνητικὸν σταθµὸν εἰς τὴν ἱστο-
ρίαν τῆς Ὁµογενείας καὶ ἀφετη-
ρίαν παρακµῆς αὐτῆς, διότι ὁ
ἀνθρώπινος φόβος καὶ ἡ ἀνα-
σφάλεια ἐνίκησαν ἀτυχῶς τὴν
ἀγάπην καὶ ἀσφάλειαν τοῦ Θεοῦ
καὶ ἐκυριάρχησεν ἡ ἡµετέρα κατ᾿
ἄνθρωπον ἀδυναµία, προξενήσα-
σα κῦµα µεταναστεύσεως εἰς τοὺς
κόλπους τῶν Ὁµογενῶν, ἐξασθενη-
σάσης τοιουτοτρόπως τῆς παρου-
σίας τῆς ἡµετέρας ἐνταῦθα Ὁµογενεί-
ας, ἡ ὁποία ὅµως, παρὰ τὰ προ-
βλήµατα καὶ τὰς µεταβολὰς καὶ τὰς
περιπετείας, ἐνίοτε τραγικάς, τῶν
καιρῶν, ὡς τοῦ Σεπτεµβρίου ἐκείνου,
ἦτο τότε καὶ παραµένει εἰσέτι λίαν δυ-
ναµικὴ καὶ πνευµατικῶς ἀνθηρά,
παρὰ τὸ ὀλιγάριθµον τῶν µελῶν
αὐτῆς. 

Εἰς τὰ ὦτα ἡµῶν ἀντηχοῦν νοερῶς
ἐν ἀναπολήσει µνήµης αἱ θλιβεραὶ
ἰαχαὶ τοῦ τυφλοῦ ὄχλου, ὁ ὁποῖος
προέβη εἰς τὰς γνωστὰς κατα-
στροφὰς καὶ βαρβαρότητας. Ὡς
ἄνθρωποι δὲν λησµονοῦµεν τὰ γεγο-

νότα, ὡς χριστιανοί, ὅµως δὲν πτο-
ούµεθα, οὔτε φοβούµεθα, οὔτε
πίπτοµεν εἰς ἀπόγνωσιν, διότι
ἔχοµεν Κύριον δυνατὸν καὶ κρα-
ταιὸν ἐν πολέµῳ, θραύοντα ἰσχυ-
ροὺς ἐν δυνάµει καὶ ἐνισχύοντα κατα-
πτοουµένους ἐν ἀσθενείᾳ. Ἔχοµεν
ἐµπιστοσύνην εἰς τὸν δίκαιον Κριτήν,
ὁ Ὁποῖος ἀποκαθιστᾷ, κατὰ τὰς ἀνεξ -
ερευνήτους Αὐτοῦ βουλάς, ἀργὰ ἢ
γρήγορα, πᾶσαν ἀδικίαν καὶ ἔλλειψιν.
Ὅθεν, ἡ ἔλλειψις ἀνθρωπίνης δι-
καιοσύνης δὲν ταράττει ἡµᾶς. Γνωρί -
ζοµεν καὶ νὰ συγχωρῶµεν, βλέπον-
τες εἰς τὸ πρόσωπον ἑκάστου συναν-
θρώπου ἡµῶν, καὶ ὅταν ἀκόµη προ-
βαίνῃ εἰς τὰς πλέον ἀδίκους καὶ βαρ-
βάρους πράξεις, τήν, ἀµαυρωθεῖσαν
ἔστω, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζοµεν
καὶ νὰ προσκαρτερῶµεν ἐν ὑποµονῇ,

βιοῦντες τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ βαρβαρό -
της δὲν νικᾶται διὰ τῆς βαρβαρότητος,
ἡ ὀργὴ δὲν ἀντιµετωπίζεται διὰ τῆς
ὀργῆς. Ὁ µόνος τρόπος διὰ νὰ νι-
κηθῇ τὸ κακὸν εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ
συγχωρητικότης καὶ ἡ καταλλαγή,
αἱ ὁποῖαι καὶ ὑπῆρξαν καὶ εἶναι τὰ
χαρακτηριστικὰ τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν. 

Ἡ ἐπισήµανσις αὕτη ἔχει ἰδιαιτέραν
σηµασίαν, µάλιστα κατὰ τὰς ἡµέρας
ταύτας τῶν δραµατικῶν ἐν Γαλλίᾳ γε-
γονότων, τῶν προκληθέντων ἐκ τοῦ
ἰδίου τυφλοῦ πάθους, ἐκ τῆς ἰδίας
ἀγνοίας καὶ προκαταλήψεως, ἐκ τοῦ
ἰδίου φανατισµοῦ πρὸς ἐκεῖνα τοῦ
τραγικοῦ Σεπτεµβρίου τοῦ ἔτους
1955.

Γεγονότα τοιούτου εἴδους δὲν
πρέπει νὰ ὁδηγοῦν εἰς ἀνάλογα πάθη
καὶ εἰς τὴν ἐπιθυµίαν τῆς ἐκδικήσεως.
∆ὲν πρέπει νὰ θυσιάζηται ἡ ἐλευθε-
ρία, ἐντὸς τῆς ὁποίας µᾶς ἐπροίκισεν
ὁ Θεὸς νὰ ζῶµεν, διὰ τὴν ἀσφάλειαν,
ὅπως λίαν εὐστόχως γράφει ὁ
Γάλλος δηµοσιογράφος Antoine Lei-
ris εἰς ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν αὐτοῦ, µετὰ
τὰ γεγονότα τῶν Παρισίων, κατὰ τὰ
ὁποῖα ἀπώλεσε τὴν σύζυγον καὶ µη-
τέρα τοῦ 17µήνου τέκνου των: «∆ὲν
πρέπει νὰ µάθωµεν νὰ φοβώµε-
θα, οὔτε νὰ κοιτάζωµεν τοὺς συµ-
πολίτας ἡµῶν µὲ βλέµµα ἐπιφυλα-
κτικόν». 

Ὀφείλοµεν, ὡς ἄνθρωποι «σάρκα
φοροῦντες καὶ τὸν κόσµον οἰκοῦντες»
νὰ προβληµατιζώµεθα καὶ νὰ
ἐγκύπτωµεν µὲ ὑπευθυνότητα εἰς τὰ
βαθύτερα αἴτια τοιούτων θλιβερῶν γε-
γονότων, νὰ εἴµεθα δὲ ἕτοιµοι νὰ ἀνα-
λαµβάνωµεν τὰς τυχὸν εὐθύνας

ἡµῶν, χωρὶς νὰ µεταθέτωµεν ταύτας
εἰς ἑτέρους. Ἡ ὁµολογία τῶν λαθῶν
τοῦ παρελθόντος ἀποτελεῖ προϋπό -
θεσιν διὰ τὴν µελλοντικὴν πρόοδον.
Ὅπως εἷς ἄνθρωπος ὅστις πάσχει ἐξ
ἀναπηρίας, καθίσταται ἔτι µᾶλλον δυσ -
 τυχέστερος, ὅταν ἀρνῆται νὰ ἀπο-
δεχθῇ τὴν ἀναπηρίαν του, τοιουτο-
τρόπως καὶ τὰ ἔθνη τὰ ὁποῖα ἀρνοῦν-
ται νὰ ἀντιµετωπίσουν µὲ εὐθύτητα
καὶ νὰ ἀναγνωρίσουν τὰ σφάλµατα
τοῦ παρελθόντος, εἶναι ἀδύνατον νὰ
προκόψουν καὶ νὰ προχωρήσουν εἰς
τὸ µέλλον πρὸς τὴν εἰρήνην καὶ τὴν
ἀσφάλειαν, τὴν εἰρήνην τὴν πάντα
νοῦν ὑπερέχουσαν, τὴν ἀσφάλειαν
τοῦ Θεοῦ. 

Σήµερον, ἑξήκοντα ἔτη µετὰ τὰς
πονηρὰς ἐκείνας ἡµέρας φρίκης καὶ
ἀγανακτήσεως καὶ ψύξεως τῆς ἀγά-

πης τῶν πολλῶν διὰ τὸ
ἡµέτερον ἐνταῦθα
ἐκλεκτὸν λεῖµµα τῆς Χάρι-
τος τοῦ Κυρίου καὶ συγχρό-
νως καύχηµα τοῦ ἡµετέ-
ρου εὐσεβοῦς Γένους, ἡ
ἀνάµνησις, κρίνοµεν,
τῶν γεγονό των ἐκείνων
καὶ ἡ ἀνάγκη λήψεως
µέτρων ἀποκαταστάσε-
ως ἀποτελεῖ ἱστορικὸν
χρέος ὅλων. 

Συγχαίροµεν, ὅθεν, πα-
τρικῶς καὶ εὐλογοῦµεν τὴν
ἀγαπητικὴν καὶ τιµητικὴν
πρὸς τοὺς παθόντας καὶ

κακουχηθέντας καὶ θανατωθέντας βι-
αίως προγόνους ἡµῶν ὀργανουµέ-
νην ἐκδήλωσιν ταύτην ὑµῶν, τῶν
ἀγαπητῶν µελῶν  τοῦ ἐν  Ἑλβετίᾳ
Συλ λό γου Ὁµογενῶν, ἑλκόντων τὴν
καταγωγὴν ἐκ τῆς ἡµετέρας Πόλεως,
τῆς Οἰκουµενικῆς Ὁµοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτῶν καὶ τοῦ
Τµήµατος Νέων Ἑλληνικῶν τοῦ Παν -
επιστηµίου τῆς Γενεύης. Ἐκδήλωσιν,
σηµατοδοτοῦσαν τὴν διατήρησιν ζώ-
σης τῆς ἱστορικῆς µνήµης καὶ τὴν ἐνη-
µέρωσιν καὶ εὐαισθητοποίησιν τῆς
ἀνὰ τὴν οἰκουµένην κοινῆς γνώµης
εἰς τό «ὀρθρίζειν», εἰς τὰ παθήµατα τὰ
ὁποῖα ἀντιµετώπισε καὶ ἀντιµετωπίζει
ἡ Ὁµογένεια καὶ τὸ καθ  ̓ἡµᾶς Οἰκου-
µενικὸν Πατριαρχεῖον, ὥστε νὰ προ-
καλῆται γόνιµος προβληµατισµός,
ἐπὶ τῷ τέλει τῆς προλήψεως  παρο-
µοί ων καταστάσεων ἐν τῷ µέλλοντι,
καὶ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς συνδιαλ-
λαγῆς καὶ τῆς συµφιλιώσεως. 

Ἡ δὲ Χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν
µετὰ πάντων τῶν µελῶν τοῦ καθ᾿
ὑµᾶς Συλλόγου, τῆς Οἰκουµενικῆς
Ὁµοσπονδίας Κωνσταντινουπο-
λιτῶν καὶ τοῦ Τµήµατος Νέων Ἑλλη-
νικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστηµίου
τῆς Γενεύης καὶ µετὰ πάντων τῶν
µετεχόντων τῆς ἐκδηλώσεως ταύ-
της, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπερµάχου
Στρατηγοῦ καὶ τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς
Πόλεως θεοστέπτου βασιλέως καὶ
ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου τοῦ Με-
γάλου καὶ τῆς µητρὸς αὐτοῦ ἰσαπο-
στόλου Ἑλένης, εἰς ἐφόδιον πρὸς
συνέχισιν τοῦ σηµαντικοῦ ἔργου
ὑµῶν. Ἀµήν».
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Σεβασµιώτατε, ἅγιε Πρωτοσύγκελ-
λε, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ διδά-
σκοντες καὶ διδασκόµενοι τῆς
«Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς "Ὁ
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος"», τῆς
Μητροπόλεώς µας, ἀγαπητοὶ ἀδελ-
φοὶ ἐν Χριστῷ,

Χριστὸς γεννᾶται
δοξάσατε Χριστός0

Ἡ λέξη Χριστός εἶναι τὸ οὐσιαστικὸ
τοῦ ἐπιθέτου χριστὸς τοῦ ἑλληνικοῦ
ρήµατος χρίω καὶ σηµαίνει, ὁ Σωτή-
ρας, ὁ «κεχρισµένος» ἀπὸ τὸν Θεό,
αὐτὸς ποὺ ἔχει τὸ χρῖσµα µιᾶς θείας
ἀποστολῆς1. Ἡ ἑλληνικὴ ὀνοµασία
Χριστός, εἶναι ἀντίστοιχη τῆς
ἑβραϊκῆς λέξης «חישמ�», (Μασσίαχ)
καὶ τῆς ἀραµαϊκῆς (Μεσὶ(χ)α)2, δη-
λαδὴ ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρας στὸν
ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ Π.∆., ὁ ἀναµενό-
µενος ἐκλεκτὸς ἀπεσταλµένος τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ σώσει τὸ ἔθνος
τοῦ Ἰσραὴλ ἐλευθερώνοντάς το ἀπὸ
τοὺς ἐχθρούς του καὶ θὰ ἀποτελεῖ
εὐλογία γιὰ ὅλα τὰ ἔθνη3. Γἰ  αὐτὸ καὶ
ὁ ἀρχιερέας τῶν Ἰουδαίων ὀνοµαζό-
ταν «ὁ ἱερεὺς ὁ Χριστὸς» ἢ «κεχρι-
σµένος» καὶ οἱ βασιλεῖς τῶν Ἑβραίων
ἔφεραν τὸν τίτλο «ὁ Χριστὸς τοῦ Κυ-
ρίου»4. Στὴν Κ.∆. ὅµως ἡ λέξη ἀποτε-
λεῖ τὸν πιὸ κοινὸ τίτλο τοῦ Ἰησοῦ5. 

Τὸ Ἑλληνικὸ ὄνοµα Ἰησοῦς ἀποδί-
δει τὴν ἀραµαϊκὴ λέξη «עושי» (Γιε-
σούα), ἡ ὁποία µὲ τὴ σειρά της προ-
έρχεται ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ λέξη
(Γεχοσούα)«�עושוהי» ποὺ σηµαίνει
στὰ ἑλληνικὰ «ὁ Θεὸς εἶναι
Σωτηρία»6.

Βασικὰ τὸ ὄνοµα Ἰησοῦς ποὺ δό-
θηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ
στὸν υἱὸ τῆς Παρθένου Μαρίας, ὅταν
τῆς κόµισε τὴν καλὴ ἀγγελία τῆς ἐναν-
θρώπησης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι
τὸ ἴδιο ὄνοµα ποὺ εἶχε ἀναγγελθεῖ
στὸν Ἡσαΐα7 µὲ τὴ λέξη Ἐµµανουήλ8. 

Τὸ Ἐµµανουὴλ εἶναι Ἑβραϊκὸ κύ-
ριο ὄνοµα καὶ τὸ συναντᾶµε στὸ βι-
βλίο τοῦ προφήτη Ἡσαΐα9, ὡς τὸ κύ-
ριο ὄνοµα τοῦ παιδιοῦ, τὴν γέννηση
τοῦ ὁποίου προαναγγέλλει ὁ προφή-
της στὸν βασιλιᾶ Ἄχαζ καὶ σηµαίνει
«µεθ' ἡµῶν ὁ Θεὸς» δηλαδή, ὁ Θεὸς
εἶναι µαζί µας καὶ συνεπῶς µᾶς
σῴζει, εἶναι ὁ Σωτήρας µας, εἶναι ἡ
σωτηρία µας10. 

Οἱ ὀνοµασίες λοιπόν, Ἰησοῦς,
Ἐµµανουήλ, Χριστός, οὐσιαστικὰ
συνταυτίζονται καὶ σηµαίνουν ὅτι: ὁ
Θεὸς εἶναι µαζί µας, ὁ Θεὸς εἶναι µαζὶ
µὲ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Θεὸς εἶναι µαζὶ
µὲ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν σώσει.

Νὰ τὸν σώσει ἀπὸ τί; Νὰ τὸν σώσει
ἀπὸ τὴν ἁµαρτία εἶναι ἡ ἀπάντηση. Ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ σωτηρία τῆς
ψυχῆς µας. Ἡ λύτρωσή µας ἀπὸ τὴν
ἁµαρτία, τὸν διάβολο καὶ τὸν αἰώνιο
πνευµατικὸ θάνατο ποὺ εἰσῆλθε στὸν
κόσµο µὲ τὴν πτώση τοῦ πρώτου
ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν παραδείσια θεο-
κοινωνία11.

Σύµφωνα µὲ τὴν ὀρθόδοξη χρι-
στιανικὴ πίστη, ὁ Ἰησοῦς εἶναι «ὁ
Σωτὴρ τοῦ κόσµου, ὁ Χριστὸς»12, τὸ
δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, ὁ «ἐνανθρωπήσας Λόγος τοῦ
Θεοῦ», ἡ ἀποκεκαλυµµένη Ἀλήθεια,
ὁ µοναδικὸς ἀληθινὸς Θεὸς καὶ πλά-
στης τοῦ σύµπαντος κόσµου ποὺ ἔγι-
νε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν
ἄνθρωπο.

«Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύ-
ριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦµα µου ἐπὶ
τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι µου»13, ἀναφώ-
νησε ἡ Παρθένος Μαρία, µετὰ τὴν
ἐπίσκεψή της στὴν Ἐλισάβετ, δοξο-
λογώντας τὸν Κύριο γιὰ τὸ εὐχάριστο
µήνυµα τοῦ ἀγγέλου. 

Χριστὸς γεννᾶται0
Ὁ Χριστὸς λοιπὸν γεννᾶται «ἐν Βη-

θλέεµ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡµέραις
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως»14, «ἐν ἔτει
πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεµονίας Τιβε-
ρίου Καίσαρος%»15, ἐκ τῆς πανσέ-
µνου Μαριάµ, καθὼς «ἡ Παρθένος
ἔσχεν ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν Υἱὸν τὸν
Ἐµµανουήλ, Θεὸν τε καὶ ἄν θρω -
πον»16. Αὐτὸς θὰ «σώσει τὸν λαὸν
αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ»17, διότι
ἡ ἀνθρώπινη φύση µόνη της, σκοτι-
σµένη ἀπὸ τὸ ζόφο τῆς ἁµαρτίας, δὲν
µπορεῖ νὰ βρεῖ τὸ δρόµο γιὰ τὸν πα-
ράδεισο τῆς τρυφῆς, δηλαδὴ τῆς κοι-
νωνίας µὲ τὸ δηµιουργό της.

«Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ λοιπόν, ἀνέλαβε
τὴν ἀνθρώπινη φύση πάνω στὰ
φτερὰ τῆς θεϊκῆς του Ὑπόστασης καί,
ἀνοίγοντάς τα, τὴν ὕψωσε στὸν
οὐρανὸ τῆς θεοκοινωνίας... Καὶ ἔτσι
διὰ τῆς Ἐνσαρκώσεως, ἡ ἀνθρώπινη
φύση ἑνώθηκε ὁριστικὰ καὶ ἀµετά-
κλητα, («ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως»,
Ὅρος τῆς ∆  ́Οἰκουµενικῆς Συνόδου),
µὲ τὴ θεϊκὴ φύση τῆς Ὑπόστασης τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ τριαδικὸς Θεός,
στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου
Χριστοῦ, δηµιούργησε τὸ πρότυπο,
ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου πρόκειται νὰ
πραγµατοποιηθεῖ ἡ θεοκοινωνία τῶν
µεταπτωτικῶν ἀνθρώπων18».

Ταπεινώνεται ὁ Θεός, γιὰ νὰ ὑψω-
θεῖ ὁ ἄνθρωπος. Πραγµατικὰ µόνον
ὁ ἕνας κι ἀληθινὸς Θεὸς θὰ µποροῦ -
σε νὰ ταπεινωθεῖ τόσο, ὥστε νὰ πά-
ρει τὸ σχῆµα τοῦ δηµιουργήµατός
του µέσα σ’ ἕνα στάβλο βοδιῶν. Ποτὲ
κανένας ἄνθρωπος δὲν ταπεινώνει
ἔτσι τὸν ἑαυτό του. 

Καὶ ἐν προκειµένῳ, τί πεῖρα –
ἐµπειρία ἔχουµε ἐµεῖς ἀπὸ στάβλους
ζῴων; Ποιὸς ἀπὸ µᾶς ἔστω ἀπὸ
ἁπλὴ περιέργεια ἔχει προσεγγίσει ἢ
τολµάει νὰ προσεγγίσει στὴν ἐποχή
µας, στάβλους, µαντριὰ ζῴων; Ἴσως
µάλιστα, γι᾽ αὐτὸ νὰ γεννήθηκε ὁ
Χριστὸς σὲ µία ἐποχὴ ποὺ ἦταν κάτι
κοινὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἡ κατοχὴ
ζῴων καὶ ἡ χρήση στάβλων. ∆ιότι
ποιὸς ἀπὸ ἐµᾶς σήµερα θὰ συναντοῦ -
σε τὸ νεογέννητο θεῖο βρέφος, ἂν
τυχὸν Ἐκεῖνο γεννιόταν σ’  ἕνα στά-
βλο τῆς ἐποχῆς µας; Ποιὸς ἆραγε σή-
µερα θὰ βρεῖ, ποιὸς θὰ δεῖ καὶ ποιὸς
θὰ προσκυνήσει σὲ στάβλο ἄδολων
ζῴων τὸν γεννηθέντα Χριστό; Ἴσως
πάλι, µόνον κάποιοι ποιµένες ἀγραυ-
λοῦντες (αὐτοὶ δηλαδή, ποὺ ζοῦν

στοὺς ἀγρούς, στὴν ὕπαιθρο)%
Ἴσως πάλι καὶ κάποιοι ποὺ νιώσουν
τὴν ψυχή τους ὡς στάβλο καὶ τὴν
καρδιά τους ὡς φάτνη! 

Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ
µπροστὰ στὸ ἀνυπέρβλητο µεγαλεῖο
τῆς θείας ἀγάπης καὶ τῆς θείας οἰκο-
νοµίας τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ,
ἀναφωνοῦν   µὲ   τὰ  χείλη  τοῦ  ψαλ -
µῳδοῦ, «Τί δῶρο νὰ προσφέρουµε
Χριστέ, Θεέ µας, Σ’ Ἐσένα ποὺ στὴ
γῆ ὡς ἄνθρωπος ἦρθες γιὰ µᾶς: Κα-
θένα ἀπὸ τὰ πλάσµατά Σου εὐχαρι-
στία σοῦ προσφέρει. Οἱ Ἄγγελοι
ὕµνο Σοῦ προσφέρουν, ὁ οὐρανὸς
τὸν ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ ποι-
µένες ἔκπληξη καὶ θαυµασµό, ἡ γῆ τὸ
Σπήλαιο, ἡ ἔρηµος τὴ φάτνη, κι ἐµεῖς
προσφέρουµε τὴν Παρθένο Μητέρα.
Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ αἰώνιος Θεὸς ἐλέησε
µας»19.

Ὅπως διαπιστώνουµε «Πᾶσα κτί-
σις, λογική τε καὶ νοερὰ» λατρεύει τὸν
Θεὸ καὶ σ  ̓Αὐτὸν «τὴν ἀΐδιον ἀναπέµ-
πει δοξολογίαν»20. Ἐξαιρέτως δὲ τὰ
ἀνθρώπινα χείλη ὑµνολογοῦν καὶ δο-
ξάζουν καὶ ἡ καρδιὰ ξεχειλίζει ἀπὸ
χαρὰ «ὅτι ἐτέχθη ἡµῖν σήµερον
σωτὴρ»21.

Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε
Ὁ ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα ἐκεῖνος

ποὺ ἔχει λουστεῖ στὸ φῶς τῆς χάριτος
τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἀνάγκη νὰ δοξάσει τὸν
Θεό, διότι ἀναγνωρίζει «στὴ λογικὴ
καὶ ἠθικὴ φύση του τὶς ἄπειρες δω-
ρεὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτόν% γεύεται
τὸ ἄπειρο ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ
Κυρίου καὶ ἔτσι αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό
του παιδὶ τοῦ Θεοῦ, µέτοχο τῆς εὐδαι-
µονίας καὶ τῆς µακαριότητας τοῦ
Θεοῦ, πρᾶγµα τὸ ὁποῖο συµβάλλει
στὸν αἰώνιο ἔπαινο τῆς δόξας καὶ τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀπ' αὐτὸν»22.

∆ὲν κάνει βέβαια, τίποτε παραπά-
νω ὁ κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός,
ὅταν ἀπευθύνει δοξολογικοὺς
ὕµνους στὸ Θεό, ἀπὸ τὸ νὰ ἀκολου-
θεῖ τὸ παράδειγµα τοῦ Χριστοῦ καὶ
τῶν µαθητῶν Αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι κατὰ
τὴν Μεγάλη Πέµπτη, ἀφοῦ ἔψαλαν,
βγῆκαν κατόπιν στὸ Ὄρος τῶν
ἐλαιῶν23, «καὶ ὑµνήσαντες ἐξῆλθον
εἰς τὸ Ὄρος τῶν ἐλαιῶν»24. «Ὁ
Σωτὴρ ὕµνησε [καὶ ἡµεῖς πρέπει νὰ]
ὑµνοῦµεν ὁµοίως»25, θὰ πεῖ εὔστοχα
ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος.

Σύµφωνα µὲ τοὺς Ρώσους θεολό-
γους, «ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας συνί-
σταται στὴν ὀρθὴ ἐξύµνηση τοῦ Θεοῦ
ποὺ πραγµατοποιεῖται µέσα στὴν
ὀρθὴ πίστη, τὴ λατρεία καὶ τὴ γενικό-
τερη ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ζωή καὶ
συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς µυ-
στικὸ σῶµα τοῦ Χριστοῦ»26.

Αὐτὸ πιθανὸν σηµαίνει καὶ ἡ λέξη
Ὀρθοδοξία, «αὐτὸν δηλαδή, ποὺ
ἀναπέµπει τὴν ὀρθὴ δόξα (ἀπὸ τὸ
δοξάζω = γεραίρω, δοξολογῶ), δη-
λαδὴ τὴ γνήσια, ἀληθινὴ καὶ ὀρθὴ δο-
ξολογία καὶ τὴν πρέπουσα ὑµνολόγη-
ση τοῦ Θεοῦ»27.

Ἦταν πάλι Ρῶσοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι
ἀνακάλυψαν τὴν ὁδὸ τοῦ Ἀληθινοῦ
Θεοῦ µέσα στὸ ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας στὴ Βασιλεύουσα Πόλη, ὅταν
θαύµασαν τὰ τελούµενα τῆς ὀρθόδο-
ξης λατρείας καὶ ἄκουσαν τὴν ὑµνο-
λόγηση τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς βυζαντινῆς
ὑµνῳδίας. Αὐτῆς τῆς ἀπαράµιλλης
µουσικῆς τέχνης ποὺ «ἀνεβάζει τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό»,
ὅπως ὁµολόγησαν οἱ Ρῶσοι ἀπε-
σταλµένοι τοῦ Μεγάλου Πρίγκιπα τοῦ
Κιέβου Βλαδίµηρου28. 

Ἡ βυζαντινὴ µουσικὴ εἶναι ἡ µου-
σικὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ µουσικὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας29 ποὺ στόχος της ἔχει νὰ
ὑµνήσει τὸ Θεὸ(µὲ δοξολογία, εὐχαρι-
στία, ἱκεσία), καὶ νὰ ὁδηγήσει ὁλόκλη-
ρη τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, στὸ
Θεϊκὸ µεγαλεῖο30. 

Αὐτὴ τὴ µουσικὴ ἔρχεται νὰ διακο-
νήσει φιλότιµα καὶ ἡ νεοϊδρυθεῖσα (15
Νοεµβρίου 2015), Σχολὴ Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Ἐρεσοῦ καὶ Πλωµαρίου,
µὲ τὴν ἐπωνυµία «Σχολὴ Βυζαντινῆς
Μουσικῆς "Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυ-
ζάντιος"», µὲ διευθυντὴ τὸν µουσικο-
λογιώτατο πατέρα Εὐστράτιο Γι-
ουσµᾶ, ἐφηµέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Πατέρων Ἄνω Χάλικα καὶ µὲ
κύριο στόχο τὴν ἀνάδειξη νέων καὶ
ἐξειδικευµένων ἱεροψαλτῶν, ἀλλὰ καὶ
τὴν πνευµατικὴ καλλιέργεια τοῦ
σπουδαστῆ. Ἂς µὴ λησµονοῦµε
αὐτὸ ποὺ ὁ Μ. Βασίλειος ἔλεγε ὅτι δη-
λαδή, «%τὰ ἐναρµόνια µέλη τῶν
ψαλµῶν ἡµῖν ἐπινενόηται, ἵνα οἱ παῖ -
δες τὴν ἡλικίαν, ἢ καὶ ὅλως οἱ νεαροὶ
τὸ ἦθος, τῷ µὲν δοκεῖν µελωδῶσι, τῇ
δὲ ἀληθείᾳ τὰς ψυχὰς ἐκπαιδεύον-
ται»31, καὶ αὐτὸ ποὺ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στοµος τόνιζε: «Μὴ γὰρ µικρὸν νοµί-
σης ψαλµῳδίαν εἶναι. ∆οκεῖ µὲν γὰρ
τὴν ἀκοὴν θέλγειν, τῇ δὲ ἀληθείᾳ τὴν
ψυχὴν ἐγείρειν»32.

Στοὺς πρωτεργάτες τῆς ἵδρυσης
τῆς «Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
"Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος"»,
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης,
Ἐρεσοῦ καὶ Πλωµαρίου καὶ στὸ Σε-
βασµιώτατο Μητροπολίτη µας ποὺ
ἐκθύµως εὐλόγησε αὐτὸ τὸ ἔργο, ἀξί-
ζει κάθε δίκαιος ἔπαινος καὶ τὰ θερµὰ
συγχαρητήρια τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ.

Σήµερα µάλιστα, εἴµαστε ἐδῶ συγ-
κεντρωµένοι γύρω ἀπὸ τὸν Ἐπίσκο-
πό µας, γιὰ νὰ παρακολουθήσουµε
τὴν χριστουγεννιάτικη, ἑορταστική,
πνευµατική, µουσική, ἐκδήλωση
αὐτῆς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας,
ἡ ὁποία θὰ µᾶς παραθέσει ὡς πνευ-
µατικὴ τράπεζα, χριστουγεννιάτικους
ὕµνους καὶ κάλαντα, γιὰ νὰ δοξολο-
γήσουµε ὅλοι µαζὶ εὐφρόσυνα
«...δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σή-
µερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς
Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλέ-
εµ τῆς Ἰουδαίας»33, καθὼς «... ἄξιον
ὡς ἀληθῶς, καὶ δίκαιον καὶ πρέπον
τῇ µεγαλοπρεπείᾳ τῆς ἁγιοσύνης
σου, σὲ αἰνεῖν, σὲ ὑµνεῖν, σὲ εὐλο-
γεῖν, σὲ προσκυνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν,

σὲ δοξάζειν τὸν µόνον ὄντως ὄντα
Θεόν' καὶ σοὶ προσφέρειν ἐν καρδίᾳ
συντετριµµένῃ καὶ πνεύµατι ταπει-
νώσεως τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν
ἡµῶν...»34.

Πολλὲς εὐχὲς γιὰ πνευµατικὴ καὶ
µουσικὴ προκοπὴ στοὺς διδάσκον-
τες καὶ διδασκοµένους τῆς «Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς " Ὁ Ἅγιος Θεό-
δωρος ὁ Βυζάντιος"», Καλὰ Χριστού-
γεννα σὲ ὅλους καὶ εὐλογηµένο τὸ
Ἅγιο ∆ωδεκαήµερο. 
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Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε*
Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραµµατέως Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

Τὸ «ἀνοσιούργηµα» τοῦ Κοινοβουλίου
όπουλος στὴν ἐρώτησι ἀκροατοῦ
του µήπως θὰ ἦταν πιὸ θεάρεστο
καὶ εὐλογηµένο, ἀντὶ νὰ ἐλέγχωµε
καὶ νὰ φωνάζωµε γιὰ ὅσα κακὰ καὶ
παράνοµα συµβαίνουν στὴν
Ἐκκλησία καὶ στὴν κοινωνία, νὰ
προσευχώµεθα. Τί τοῦ ἀπάντησε ὁ
γίγαντας αὐτὸς τῆς Θεολογίας; «Καὶ
ὁ Χριστὸς προσευχήθηκε ἐκτενῶς
καὶ ἐναγωνίως στὸν κῆπο τῆς Γε-
σθηµανῆ, ἀλλὰ δὲν ἀρκέστηκε στὴν
προσευχή, ἅπλωσε τὰ χέρια του καὶ
σταυρώθηκε»! Πρέπει, λοιπὸν, νὰ
γράψωµε. Πρέπει νὰ µιλήσωµε.
Πρέπει νὰ ἐλέγξωµε καὶ νὰ δια-
µαρτυρηθοῦµε, διότι τὸ «σιγᾶν ἐν
τοῖς τοιούτοις καιροῖς», κατὰ τὸν
Ἅγιο Μελέτιο τὸν Ὁµολογητὴ,
«ἀρνήσεως ἴδιον καὶ προδοσία
πίστεως ἀληθινῆς». Καὶ προδοσία
δὲν εἶναι µόνον ἡ σιγή, ὅταν πολε-
µοῦνται τὰ δόγµατα τῆς Πίστεως,
ἀλλὰ καὶ ἡ σιγή, ὅταν καταπατοῦνται
οἱ θεῖες ἐντολές, καταλύεται ἡ αἰώνια
Χριστιανικὴ Ἠθικὴ καὶ ἀντ' αὐτῆς θε-
σµοθετεῖται ἀπὸ ἕνα ἔθνος, ποὺ θε-
ωρεῖται ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ
ἀκολασία καὶ ἡ σεξουαλικὴ δια-
στροφή. Ἁµαρτωλοὶ εἴµεθα καὶ ζητο-
ῦµε συνεχῶς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ·
ἀρνηταὶ καὶ προδότες, ὅµως, δὲν
εἴµεθα καὶ µὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ δὲν
πρόκειται νὰ γίνωµε. Θὰ γράψωµε,
λοιπόν, καὶ ἐµεῖς κάτι γιὰ τὸ νόµο -
τερατούργηµα καὶ δὲν µᾶς ἐνδια-
φέρει, ἐὰν αὐτὰ θεωρηθοῦν φανα-
τικὰ ἢ ρατσιστικά, διότι ὑπεράνω
τῶν νεοεποχίτικων ἀντιρατσιστικῶν
νόµων ὑπάρχει ὁ Νόµος τοῦ Θεοῦ
καὶ σ’ αὐτὸν ὀφείλοµε νὰ ὑπακούω-
µε.

Προσέκρουσαν εἰς τὸν Θεόν
Τί νὰ γράψωµε ὅµως; Πῶς νὰ

ἐκφράσωµε τὴν ἱερὰ ὀργὴ καὶ ἀγαν-
άκτησί µας; Ἐὰν ἕνας Ἀπόστολος
Παῦλος δὲν µπόρεσε νὰ περιγράψῃ
τὸν παράδεισο, πῶς ἐµεῖς νὰ περι-
γράψωµε τὴν κόλασι; Καὶ δὲν εἶναι
ἀνάγκη νὰ µεταφερθοῦµε στὴν
κόλασι, γιὰ νὰ τὴν περιγράψωµε, δι-
ότι στὶς ἔσχατες αὐτὲς ἡµέρες ἦλθε
ἡ κόλασι σ’ ἐµᾶς. Ἢ µᾶλλον τὰ γε-
γονότα, ποὺ ἐκτυλίχθηκαν µπροστὰ
στὰ µάτια µας, ἦταν πολὺ χειρότερα
ἀπὸ τὴν κόλασι. «Γεέννης ἁπάσης
σφοδρότερον τὸ προσκροῦσαι
Θεῷ», λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστοµος (PG 54, 671-672).
Προσέκρουσαν στὸ Θεὸ πολλοί.
Προσέκρουσαν στὸ Θεὸ ἄθεοι πολι-
τικοί, ποὺ ἐξ αἰτίας τῶν ἁµαρτιῶν
τοῦ λαοῦ, ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ κυ-
βερνοῦν τὴν Πατρίδα µας. Προσ -
έκρουσαν στὸ Θεὸ ὅσοι βου-
λευτὲς ἐψήφισαν ὑπὲρ τοῦ Συµφ-
ώνου συµβίωσης. Προσέκρουσε
στὸ Θεὸ ὁ πρωθυπουργός,
ζητῶντας συγγνώµη ἀπὸ τοὺς ὁµο-
φυλοφίλους γιὰ τὴν καθυστέρησι,
µία συγγνώµη δίχως προηγούµενο
στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Προ-
σέκρουσαν στὸ Θεὸ καὶ ὅσοι πο-
λιτικοὶ ἔνιψαν, ὡς «Πόντιοι Πιλ-
ᾶτοι», τὰς χεῖράς των καὶ προτίµη-
σαν νὰ εἶναι ἀπόντες ἀπὸ τὴν ψη-
φοφορία, παρὰ νὰ παρευρεθοῦν
καὶ νὰ εἰποῦν ἕνα θαρραλέο καὶ
βροντερὸ «ὄχι» στὴ νοµιµοποίησι
τῆς ἀκολασίας καὶ ἀνηθικότητος.
Προσέκρουσαν στὸ Θεὸ ὅσοι ὁµο-
φυλόφιλοι πανηγύριζαν γιὰ τὴν
ψήφισι τοῦ νοµοσχεδίου, ἐντὸς καὶ
ἐκτὸς τῆς Βουλῆς. Ὦ, καί νὰ ἐγνώρι-
ζαν τὶς συνέπειες τῶν πανηγυ-
ρισµῶν αὐτῶν στὴν ἄλλη ζωή! Προσ -
έκρουσαν στὸ Θεὸ περισσότερο
ἀπ’ ὅλους δύο νεαροὶ ὁµοφυλόφι-
λοι, ποὺ φόρεσαν ράσα καὶ καλυµ-
µαύχια καὶ µπροστὰ στὶς κάµερες
ἀντάλλασσαν φιλιὰ στὸ στόµα, ἔξω
ἀπὸ τὴ Μητρόπολι Ἀθηνῶν. Προσ -
έκρουσαν στὸ Θεό, ἐπίσης,
ὅσοι δηµοσιογράφοι ὑπεστήρι-
ξαν τὸ κίνηµα τῶν ὁµοφυλο-
φίλων καὶ κατέκριναν γιὰ τὶς ἀντι-
δράσεις τους τοὺς ὀλίγους, δυσ -
τυχῶς, ἱεράρχες, ποὺ ἀντέδρα-
σαν. Προσέκρουσαν στὸ Θεό καὶ
κάποιοι ἄλλοι. Ποῖοι εἶναι αὐτοί;
Εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἔβλεπαν στὴν τη-
λεόρασι τὴν αἰσχύνη, ποὺ περι-
γράψαµε, καὶ γελοῦσαν ἀδιάφορα
καὶ «ἔσπαγαν πλάκα» µὲ τοὺς ὁµο-
φυλοφίλους ποὺ ντύθηκαν παπᾶ -
δες καὶ µὲ τοὺς «γραφικοὺς» µητρο-
πολίτες, ποὺ διαµαρτύρονταν. Προ-
σέκρουσαν στὸ Θεὸ καὶ ὅσοι
ἀρχιερεῖς δὲν ἀντέδρασαν, δὲν
κατήγγειλαν τὸ νόµο - βδέλυγµα καὶ
ἔκτρωµα, δὲν κτύπησαν πένθιµα τὶς
καµπάνες τῶν Μητροπόλεών τους,
ὅπως ἄριστα ἔπραξε ὁ Καλα-
βρύτων Ἀµβρόσιος, ἀλλὰ ἀδια-
φόρησαν καὶ ἀποδείχθηκαν ἐπίσκο-
ποι, εὑρισκόµενοι µακριὰ ἀπὸ τὴ

σκοπιά τους, φύλακες κοιµώµενοι
καὶ ποιµένες ποιµένοντες ἑαυτοὺς
καὶ ὄχι τὰ ποίµνια, ποὺ τοὺς ἐµπι-
στεύτηκε ὁ Θεός. Ἡ πρόσκρουσι,
ὅµως, στὸ Θεὸ δὲν σταµατᾷ ἐδῶ,
ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ σὲ ὅσους
Ἕλληνες «τιµήσουν» µὲ τὴν ψῆφό
τους στὶς ἑπόµενες ἐκλογὲς τοὺς
πολιτικοὺς ἐκείνους, ποὺ ψήφισαν
τὸν ἄτιµο αὐτὸ νόµο, ποὺ ἀτιµάζει
τὸ Θεό, ἀνατρέπει ὅσα Αὐτὸς νο-
µοθέτησε, καὶ θεσµοθετεῖ ὡς νόµιµο
ἐκεῖνο, ποὺ ὁ αἰώνιος καὶ πανυπερτ-
έλειος Νοµοθέτης καταδικάζει ὡς
βδέλυγµα, οἱ δὲ Πατέρες θεωροῦν
ὡς τὸ ἀτιµότερο καὶ ἀηδέστερο τῶν
παθῶν καὶ ὡς «πάσης κολάσεως
χεῖρον». Ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης
ἔµεινε γνωστὸς στὴν ἱστορία ἀπὸ
τὴν πολεµική του κατὰ τοῦ Χριστια-
νισµοῦ καὶ τὴν προσπάθειά του νὰ
ἐπαναφέρῃ τὴν ἀρχαία εἰδωλολα-
τρία. Οἱ 194 πολιτικοὶ τῆς
Ἑλλάδος, ποὺ ὑπερψήφισαν τὸ
ἐπαίσχυντο αὐτὸ Σύµφωνο, θὰ
µείνουν στὴν Ἱστορία ὡς
σύγχρονοι Παραβάτες, διότι
«παρήλθοσαν τὸν νόµον καὶ ἤλλα-
ξαν τὰ προστάγµατα, διαθήκην
αἰώνιον» (Ἡσ. 24:5) καὶ θέσπισαν
διὰ νόµου ἤθη ἀνήθικα καὶ διε-
στραµµένα, ἄγνωστα στὴ νοµοθε-
σία καὶ αὐτῆς ἀκόµη τῆς ἀρχαίας
προχριστιανικῆς εἰδωλολατρικῆς
Ἑλλάδος!

Φοβερὸς λόγος
τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύµου

Τὸ µέγεθος τοῦ πνευµατικοῦ καὶ
ἠθικοῦ ἐγκλήµατος ποὺ διέπραξαν
οἱ ἐθνοπατέρες, ποὺ κυβερνοῦν τὸ
δύσµοιρο αὐτὸ τόπο, φαίνεται ἀπὸ
τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπέλεξαν νὰ ψηφ-
ίσουν τὸ θανατηφόρο καὶ ψυχο-
κτόνο νοµοσχέδιο παραµονὲς Χρι-
στουγέννων! Ὡς ἀπαίδευτοι θρη-
σκευτικῶς καὶ ἀκατήχητοι
ἐκκλησιαστικῶς, ἀγνοοῦν τὸ φο-
βερὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύµου,
ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ
Ἁγιορείτης, σύµφωνα µὲ τὸν ὁποῖο
«τὴν νύχτα ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποία
ἐγεννήθη ὁ ∆εσπότης Χριστός,
ἔστειλε πρῶτον ἕνα ἄγγελον καὶ
ἐθανάτωσε ὅλους τοὺς ἀρσενοκο-
ίτας, ὅπου ἦσαν εἰς τὸν κόσµον, καὶ
ἔπειτα ἐγεννήθη, διὰ νὰ µὴ εὑρεθῇ
τότε εἰς τὴν γῆν µία τοιαύτη θεοµ-
ίσητος ἁµαρτία»!1 Ἐάν, ἀδελφοὶ
ἀναγνῶστες, δὲν ἔπρεπε νὰ εὑρ-
ίσκεται ἡ ἁµαρτία αὐτὴ κατὰ τὴ
Γέννησι τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σω-
τῆρος Χριστοῦ στὴ γῆ, µήπως,
ἀντιθέτως, ἡ ἔξαρσι καὶ ἡ πρωτο-
φανὴς ἐπέκτασί της, τὶς ἔσχατες
αὐτὲς ἡµέρες, προειδοποιοῦν ὅτι
εἶναι ἐπὶ θύραις ὁ Ἀντίχριστος;

«Ἔρχεται ὁ Ἀντίχριστος», ἔλεγε
συχνὰ στὰ κηρύγµατά του ὁ µακα-
ριστὸς Νικόλαος Σωτηρόπουλος,
«νὰ κυβερνήσῃ µία ἀνθρωπότητα,
ποὺ δὲν δέχθηκε νὰ κυβερνηθῇ ἀπὸ
τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ Χριστὸ». Ἔρχε-
ται ὁ Ἀντίχριστος, θὰ προσθέσωµε
ἐµεῖς, νὰ κυβερνήσῃ, µεταξὺ τῶν
ἄλλων, καὶ ἀθέους καὶ ἀπίστους
καὶ θεοµάχους καὶ ἐκκλησιοµ-
άχους πολιτικούς, ποὺ καταπα-
τοῦν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ Σταυρὸ
τοῦ Χριστοῦ καὶ προσκυνοῦν τὸ
οὐράνιο τόξο τοῦ παγκοσµίου σο-
δοµισµοῦ. Πρὶν ὅµως ἔλθῃ ὁ
Ἀντίχριστος, θὰ ἔλθῃ, φοβούµεθα,
«ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς
ἀπειθείας» (Κολ. 3:5), διότι τὰ «πάθη
ἀτιµίας», ποὺ ὑποστηρίζονται καὶ
στεφανώνονται στὶς ἡµέρες µας,
ἑλκύουν περισσότερο ἀπ’ ὁ,τιδήποτε
ἄλλο τὴ θεϊκὴ ὀργή. «Πᾶσα παράβα-
σις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον µι-
σθαποδοσίαν», δικαία τιµωρία (Ἑβρ.
2:2). Πῶς, λοιπόν, ἡ πανθαµαρτωλὴ
καὶ µοιχαλίδα γενεά µας θὰ διαφύγῃ
τὴν τιµωρία, ποὺ τῆς ἀξίζει; Ὅπως
δείχνουν τὰ σηµεῖα τῶν καιρῶν
ἔρχονται «ἡµέραι ἐκδικήσεως τοῦ
πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραµµένα»
(Λουκ. 21:22). Καὶ τότε, ὅλοι οἱ
σύγχρονοι Παραβάτες τῶν θείων
ἐντολῶν καὶ θρασεῖς καταπατητὲς
τοῦ εὐαγγελικοῦ Νόµου θὰ εἶναι οἱ
πρῶτοι, ποὺ θὰ τρέξουν στὰ µνήµα-
τα, σύµφωνα µὲ τὴν προφητεία τοῦ
Ἁγ. Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, καὶ θὰ
λέγουν «βγῆτε ἐσεῖς οἱ πεθαµένοι, νὰ
µποῦµε ἐµεῖς οἱ ζωντανοὶ»! Εἴθε νὰ
µετανοήσουν, διότι «φοβερὸν τὸ
ἐµπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος»
(Ἑβρ. 10:31).
Σηµείωσις:

1. Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
στὰ Προλεγόμενα τοῦ πεζοῦ Κανό-
νος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀπὸ τὸ
Ἑορτοδρόμιο (τόμος Α΄, σελ. 145).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ Θεσσαλονίκη προχωρεῖ 
εἰς ἀποτεφρωτήριον ἐν µέσῳ διχασµοῦ 

τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου
Ὑπάρχουν φαίνεται κάποιοι

ἀποφασισμένοι ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ
πλειοψηφία εἶναι ἐναντίον τους,
διὰ νὰ προχωρήσουν τὸ σχέδιον
ἐκμηδενίσεως τῆς ἀξίας τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος καὶ τῆς ἐξα-
λείψεως τῆς παρηγορίας τῶν συγ-
γενῶν τοῦ τεθνεῶτος. Συμφώνως
πρὸς τὴν «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» τῆς 17ης Δεκεμ-
βρίου 2015:

«Ἐγκρίθηκε ἡ ἀγορὰ οἰκοπέδου
γιὰ τὴ δηµιουργία ἀποτεφρωτηρί-
ου στὴ ΘεσσαλονίκηB Τὸ δηµο-
τικὸ συµβούλιο ἀποφάσισε ὁµό-
φωνα νὰ «ἐγκρίνει τὴν ἀγορὰ οἰκο-
πέδου/γηπέδου προκειµένου νὰ
χρησιµοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἐγκατάστα-
ση καὶ λειτουργία Κέντρου Ἀποτέ-
φρωσης Νεκρῶν (ΚΑΝ)»B Τὸ
συµβούλιο ἐνέκρινε τὸ ποσὸ τῶν
400.000 εὐρὼ γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ
οἰκοπέδου, ἐνῷ τὸ ΚΑΝ θὰ δηµι-
ουργηθεῖ µὲ τὴ διενέργεια δηµο-
πρασίας. ∆ὲν ἦταν ἀνέφελη ἡ ψή-
φιση. Ὁ κ. Σταῦρος Καλαφάτης ζή-

τησε µὲ ἔνταση νὰ ἀναβληθεῖ ἡ συ-
ζήτηση, γιατί δὲν ἦταν παρὼν ὁ
δήµαρχος Γιάννης Μπουτάρης καί,
θέτοντας πολλὰ ἐρωτήµατα σχε-
τικὰ µὲ τὴν περιοχὴ στὴν ὁποία θὰ
ἀγοραστεῖ τὸ οἰκόπεδο, εἶπε χαρα-
κτηριστικά: «Γιατί βιάζεται τόσο ὁ
δήµαρχος, µὴ µᾶς πάρει τὴν κρέµα
ὁ Καµίνης;». Τὸ «πρόσκοµµα»
εἶναι βέβαια γεγονός: ὁ δήµαρχος
∆έλτα Μίµης Φωτόπουλος, ὅταν
ἀνακοινώθηκε ὅτι στὴ βιοµηχανικὴ
ζώνη τῆς Σίνδου βρῆκε οἰκόπεδο ὁ
δῆµος, ἀντέδρασε µὲ σφοδρότητα
λέγοντας: «Καὶ οἰκόπεδο νὰ ἀγο-
ράσουν τὸ ἀποτεφρωτήριο στὴ
Σίνδο δὲν θὰ γίνει. Ἐὰν δὲν ρωτη-
θοῦµε γιὰ πράγµατα ποὺ ἀφοροῦν
τὸν δῆµο µας θὰ ἀντιδράσουµε.
Ἂς µὴ δοκιµάσουν». Μάντης
κακῶν ἔγινε καὶ ὁ δηµοτικὸς σύµ-
βουλος Γιῶργος Ἀβαρλής, ποὺ
εἶπε ὅτι φοβᾶται «ξεσηκωµὸ στὴν
περιοχή, ἐξέγερση θὰ γίνει» καὶ
πρότεινε νὰ γίνει τὸ ἀποτεφρωτή-
ριο στὰ ὑφιστάµενα νεκροταφεῖα
τοῦ δήµου».

Σταχυολογοῦμεν κατωτέρω ἀντι-
δράσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἤδη
ἔχομεν δημοσιεύσει τὰς ἀντιδρά-
σεις τοῦ Σεβ. Μητρ. Θεσσαλονί-
κης, τοῦ Σεβ. Μητρ. Λαρίσης, τοῦ
Σεβ. Μητρ. Φλωρίνης, τοῦ Σεβ.
Μητρ. Πατρῶν, τοῦ Σεβ. Μητρ.
Χίου. Μεταξύ αὐτῶν νὰ ἀναφέρω-
μεν ὅτι ὁ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων
καὶ οἱ ἱερεῖς του ἀπεφάσισαν νά
χτυπήσουν ἀνήμερα τῆς ψηφίσεως
τοῦ νομοσχεδίου κατὰ τὴν 22αν
Δεκεμβρίου πένθιμα διὰ ἕν μισάω-
ρον τὰς καμπάνας τῶν ἱερῶν ναῶν
καὶ νὰ ἀναρτήσουν πανὸ διαμαρ-
τυρίας εἰς κεντρικὰ σημεῖα τῆς πό-
λεως τοῦ Αἰγίου. Ἀκολούθως πα-
ραθέτομεν ἐνδεικτικῶς δημοσιεύ-
ματα κατὰ συμβατικὴν χρονολο-
γικὴν σειράν, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαί-
νη ὅτι ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν δὲν
ὑπῆρξαν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι ἀντέ-
δρασαν πολλάκις:

Ὁ Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας ἐδή-
λωσε: «Κάθε προσπάθεια νοµιµο-
ποίησης ἢ πολὺ περισσότερο θε-
σµοθέτησης ἀντίθετων µὲ τὴν φύ-
ση ἐπιλογῶν ποὺ προσβάλλουν
τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία, ποὺ
ὑποτάσσουν ἐγωιστικὰ τὴν ἱερότη-
τα τῆς ἀναπαραγωγῆς στὴν ἡδο-
νικὴ παθολογία τῶν σεξουαλικῶν
ὁρµῶν, καὶ τὰ ἀπαράγραπτα
χρηστὰ ἤθη στὸν ἀλόγιστο
ἐγωισµὸ τῶν ἀνθρώπινων δικαιω-
µάτων ἀποτελεῖ ἀθέµιτη παρανο-
µία ποὺ ἐκδικεῖται τὸν ἄνθρωπο καὶ
καταλύει τὴν κοινωνία% Ὅταν ἡ
προσωπικὴ δυστυχία ἀπὸ ἀνοµία
γίνεται ἀπαιτητικὸ δικαίωµα, στὴ
συνέχεια ἐξελίσσεται σὲ πανίσχυρο
lobby, ἔπειτα σὲ παγκόσµια µόδα
καὶ καταλήγει σὲ διεθνῆ νοµιµοποί-
ηση καὶ θεσµοθέτηση, τότε ἡ  πρα -
γµατικὴ ἀπειλὴ δὲν εἶναι τὸ ψέµα τῆς
λεγόµενης «ὁµοφοβίας», ἀλλὰ τὸ
παραλήρηµα τῆς ἄκριτης ὁµοµα-
νίας. Ἴσως πάλι νὰ εἶναι καιρὸς νὰ
ἀποσυρθεῖ τὸ σύµφωνο ἐλεύθερης
συµβίωσης καὶ ἀπὸ τὰ ἑτερόφυλα
ζευγάρια. Ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε τὸ κα-
κό». (Ἱ. Μ. Μεσογαίας 17.12.2015)

«Ἐµεῖς οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κυθήρων, πού συνήλ-
θαµε... ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σε-
ραφείµ... Ἀποδεχόµεθα ἀνεπιφύ-
λακτα καί ἐπικροτοῦµε τόσο τά ἐκ
προσώπου τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνό-
δου ἀναγραφέντα εἰς τήν ὑπ΄
ἀριθ.2813/1322/12-6-2015 ἐπιστο-
λήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλά-
δος κ.Ἱερωνύµου πρός τόν
Ἐξοχ.Ὑπουργόν ∆ικαιοσύνης κ.Νι-
κόλαον Παρασκευόπουλον διά τήν
µή ἐπέκτασι τοῦ «συµφώνου συµ-
βίωσης» καί εἰς τά ὁµόφυλα «ζεύ-
γη», ὅσο καί τά περί Ὀρθοδόξου
Χριστιανικοῦ Γάµου διαλαµβανόµε-
να στήν ὑπ΄ἀριθ.133/2015 Ποιµαν-
τορική Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ. Ποιµε-
νάρχου µας, ὅπου θεωρεῖται ὡς
ἀσυµβίβαστη στή Χριστιανική ἰδιό-
τητα, κάθε ἄλλη µορφή συζεύξεως
ἑτεροφύλων ζευγῶν (πολιτικός
«γάµος» καί «σύµφωνο συµβίω-
σης») καί ὁµοφύλων «ζευγῶν» µέ
τό περιβόητο «σύµφωνο»...

Κάνουµε θερµότατη καί ἐναγώ-
νια ἔκκλησι πρός κάθε ἁρµόδιο:
τόν Ἀνώτατο Ἄρχοντα τῆς Ἑλλη-
νικῆς ∆ηµοκρατίας, τόν Πρωθυ-
πουργό, τόν Πρόεδρο καί τά µέλη
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τόν
Ὑπουργό ∆ικαιοσύνης, ἀλλά καί
τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἡγε-
σία, τον Μακ.Πρόεδρο καί τά Μέλη
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀναχαί-
τισι καί τήν ἀποτροπή τοῦ ὀλεθρίου
αὐτοῦ ἐγχειρήµατος. Ἄς ἀναλογι-
σθοῦµε ὅλοι µας καί ἄς ἀναλάβου-
µε τίς εὐθύνες, πού µᾶς ἀναλο-
γοῦν, οὕτως, ὥστε ἐγκαίρως νά
ἀποτραπῆ ἡ δεινή συµφορά, πού
ἀναµένει τό ταλαίπωρο Ἔθνος
µας. Ἄς µιµηθοῦµε τόν χριστιανικό
λαό τῆς Σλοβενίας, ὁ ὁποῖος ἀντέ-
δρασε χριστιανοπρεπῶς µέ τό
παλλαϊκό δηµοψήφισµά του». (Ἱ.
Μ. Κυθήρων 22.12.2015)

«Στὴν ἐκποµπὴ «Ἀνατροπὴ»
τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθµοῦ MEGA,
ὑπῆρξε καλεσµένος ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείµ, λί-
γες ὧρες πρὶν ἡ Βουλὴ ψηφίσει τὸ
νοµοσχέδιο γιὰ τὸ λεγόµενο σύµ-
φωνο συµβίωσης. Ὁ Σεβασµιώτα-
τος σὲ ὅλη τὴν ἐκποµπὴ ἔδωσε δυ-
ναµικὲς καὶ τεκµηριωµένες ἀπαντή-
σεις στοὺς συνοµιλητές του, χαρα-
κτηρίζοντας ψευδεπίγραφο τὸ νο-
µοσχέδιο καὶ ἀντίθετο µὲ τὶς ἀρχὲς
τῆς πίστεως. «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
εἰκόνα Θεοῦ ὄχι ἕνα συµβόλαιο, καὶ
θέλουν σήµερα νὰ δηµιουργήσουν
ἕνα νέο εἶδος ἀνθρώπου ποὺ δὲν
ὑπάρχει στὴ φύση» ἀνέφερε χαρα-
κτηριστικὰ ὁ κ. Σεραφείµ. Σὲ ἄλλο
σηµεῖο ὁ Σεβασµιώτατος καταδίκα-
σε τὴν ὁµοφυλοφιλία, τονίζοντας ὅτι
εἶναι «τραγικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὴ
φύση τοῦ ἀνθρώπου». Γιὰ ἀκόµη

µία φορά ὁ Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς ἐπέµεινε ὅτι ἡ Ἀµερικὴ καὶ τὸ
ἵδρυµα Σόρος προώθησε τὸ σύµ-
φωνο συµβίωσης, θέλοντας µὲ τὸν
τρόπο αὐτὸ νὰ γκρεµιστεῖ ἡ ὀρθό-
δοξη πίστη τῆς Εὐρώπης. Ἀπαν-
τώντας σὲ καταγγελίες γιὰ ὁµοφυ-
λοφιλία στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶµ
ἀνέφερε ὅτι «ὅποιος γνωρίζει περι-
στατικὰ µὲ ὁµοφυλοφιλία ἀπὸ
ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας πρέ-
πει νὰ τὰ καταγγείλει, ἀλλιῶς εἶναι
συνένοχος στὸ ἔγκληµα καὶ συκο-
φάντης». (Ἱ. Μ. Πειραιῶς
22.12.2015)

«Τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυ-
νουρίας Ἀλέξανδρου προκάλεσαν
οἱ προκλητικὲς εἰκόνες «πανηγυρι-
σµοῦ» τῶν ὁµοφυλοφίλων µετὰ
τὴν ψήφιση τοῦ συµφώνου συµ-
βίωσης. «Κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔχει
τὸ κουσούρι του δὲν µπορεῖ νὰ τὸ
ἐµφανίζει δηµοσίως καὶ νὰ µὴ ντρέ-
πεται. Πρέπει νὰ κατανοεῖ ὅτι εἶναι
ἄνθρωπος τῆς ἀνωµαλίας, ποὺ κα-
ταδικάζεται ἀπὸ τὴ ζωή, τὴν κοινω-
νία καὶ τὸν νόµο τοῦ Θεοῦ. Τοὺς
λυπᾶµαι, εὔχοµαι νὰ µετανοήσουν.
Εἶναι ἄρρωστοι καὶ θὰ πρέπει νὰ
προσπαθήσουν νὰ θεραπεύσουν
τὴν ἀρρώστιά τους. Τοὺς ἀγαπῶ
καὶ τοὺς λυπᾶµαι» ἀνέφερε χαρα-
κτηριστικὰ γιὰ τοὺς ὁµοφυλοφίλους
ὁ µητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυ-
νουρίας. Στὸ στόχαστρό του βρέθη-
καν καὶ οἱ 194 βουλευτὲς ποὺ ψήφι-
σαν τὸ νοµοσχέδιο γιὰ τὸ σύµφωνο
συµβίωσης, «ἐπειδὴ θὰ µπορο-
ῦσαν νὰ διευκολύνουν αὐτοὺς τοὺς
ἀνθρώπους µὲ ἄλλον τρόπο καὶ ὄχι
νὰ παραλληλίσουν τὸ σύµφωνο
τῆς σχέσης τῶν ἀνώµαλων προ-
σώπων µὲ τὸν γάµο». (∆ΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ 24.12.2015)

«Ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο -
πολίτης ∆ρυϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέ-
ας ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Ἤδη ἡ ἀνοµία καί ἡ διαστροφή
ἔγινε, ἀτυχῶς νόµος τοῦ Κράτους.
Αὐτό, πού ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι
προσπαθοῦσαν νά τό κρύψουν
καί, φυσικά, δέν τό διεφήµιζαν,
ἦλθαν τώρα 194 Βουλευτές νά τό
ἐπισηµοποιήσουν πανηγυρικά καί
νά ποῦν στόν Ἑλληνικό Λαό, «χω-
ρίς περίσκεψη, χωρίς αἰδῶ», ὅτι ἡ
ὁµοφυλοφιλία δέν εἶναι ἁµάρτη-
µα·...

Καί µή µᾶς ποῦν οἱ πολιτικοί µας,
ὅτι ἀκολουθοῦν τήν πρακτική τῆς
Εὐρώπης. ∆ιότι, ἐνῷ σέ ἄλλα,
ἐλάσσονος σηµασίας, θέµατα, ἀντι-
τάσσουν στούς ἑταίρους µας ἐπί-
µονη ἄρνηση, σ’ αὐτό τό ζήτηµα,
πού µεταβάλλει τήν κοινωνία σέ
Σόδοµα καί Γόµορρα, γιατί σπεύ-
δουν ἀγαλλοµένῳ ποδί, νά συµ-
µορφωθοῦν;...

Προσωπικῶς, δοκιµάζω πόνο
καί ἀγανάκτηση. Γι’ αὐτό καί δηλώ-
νω κατηγορηµατικά, ὅτι ὅσοι βου-
λευτές ἐψήφισαν αὐτόν τόν κατά-
πτυστο νόµο δέν θά γίνωνται δε-
κτοί στήν ἀκριτική Μητρόπολή µου.
Τελεία καί παύλα». (Ἱ. Μ. Κονίτσης
28.12.2015)

Ὁ Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος ἐδή-
λωσε:  «Ἂς τὸ ἔλεγαν πρὶν τὶς
ἐκλογὲς νὰ ἤξερε ὁ κόσµος τί θὰ
ψηφίσει. Τώρα ἐγὼ πῶς νὰ δεχθῶ
βουλευτὲς ποὺ ψήφισαν τὴν ἀπόρ-
ριψη τοῦ Εὐαγγελίου; Ἂς ξεκαθαρί-
σουν κάποιοι πολιτικοὶ τί θέλουν.
Ὄχι νὰ θυµοῦνται τὴν Ἐκκλησία
ὅταν χρειάζονται τὶς ψήφους...», µι-
λώντας στὸ κανάλι «ΕΝΑ». Ὅταν
ρωτήθηκε γιὰ τοὺς τοπικοὺς
ἄρχοντες ὁ Μητροπολίτης δὲν µά-
σησε τὰ λόγια του καὶ ἔστειλε ξεκά-

θαρο µήνυµα «Ὅσοι ψηφίζουν τέ-
τοιους νόµους θὰ προτιµοῦσα νὰ
µὴ ἔχουν ἐπαφὲς µὲ τὴν Ἐκκλη-
σία...», ἐνῷ παρότρυνε τοὺς πι-
στοὺς νὰ ψηφίζουν µόνο πιστοὺς
πολιτικούς». (ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
29.12.2015)

«Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπο-
λίτης ∆ηµητριάδος παρεχώρησε
συνέντευξη στὴ διαδικτυακή τηλεό-
ραση στὴ Θ-TV καὶ τὸ δηµοσιογρά-
φο κ. Γιάννη Ἀναστασίου. Ἀναφέρ-
θηκε καὶ στὸ θέµα τοῦ συµφώνου
συµβίωσης µεταξύ τῶν ὁµοφυλό-
φιλων λέγοντας πὼς ἀποτελεῖ
"ἐκτροπὴ" καὶ τὸ ἀνησυχητικὸ εἶναι
πὼς πλέον θεσµοθετήθηκε. Μάλι-
στα ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ εἶχε ἤδη προδια-
γραφεῖ µὲ τὴν ψήφιση τοῦ συµφώ-
νου συµβίωσης µεταξὺ τῶν ἑτερό-
φυλων. Καὶ µὴ βιαζόµαστε νὰ πο-
ῦµε ὅτι δὲν θὰ θεσµοθετηθεῖ καὶ ὁ
γάµος µεταξὺ ὁµοφυλόφιλων ἢ καὶ
ἡ υἱοθεσία. Πάντως ἐµεῖς θὰ στηρί-
ζουµε τὶς οἰκογένειες, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἀλήθεια τῆς πίστεώς µας. Τὸ ἦθος
τῆς κοινωνίας ἀλλάζει. Καὶ εἶναι
ὑποκρισία αὐτοὶ ποὺ στηρίζουν τὸ
σύµφωνο νὰ πηγαίνουν στὰ σπίτια
καὶ νὰ λένε στὰ παιδιά τους νὰ µὴ
γίνουν ὁµοφυλόφιλοι. Πρέπει νὰ
παραµείνουµε πιστοὶ σὲ αὐτὸ ποὺ
ἀποτελεῖ γιὰ ἐµᾶς ἁµαρτία... Ἐµεῖς
θὰ συνεχίσουµε νὰ στηρίζουµε τὴν
ἑλληνικὴ οἰκογένεια, νὰ κάνουµε
ποιµαντική τῆς οἰκογένειας καὶ βέ-
βαια θὰ στηρίζουµε κάθε ἄνθρωπο
µὲ τὴν ἰδιαιτερότητά του, ἀρκεῖ νὰ
µὴ θέλει νὰ τὴν ἐπιβάλει ὡς κάτι
φυσικό». (Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
29.12.2015)

«Ἀντιδράσεις προκαλοῦν οἱ δη-
λώσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Κορίνθου ∆ιονυσίου στὸ πρωτο-
χρονιάτικο µήνυµά του, µὲ τὶς ὁπο-
ῖες «εὐχήθηκε» στὸν πρωθυ-
πουργὸ σύµφωνο συµβίωσης στὰ
παιδιά του.  «Ἐκφράζω πικρὸ πα-
ράπονο... Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκοῦς
ὁλόκληρο πρωθυπουργὸ νὰ λέει
‘ζητῶ συγγνώµη, γιατί καθυστερή-
σαµε; (στὴ θέσπιση τοῦ συµφώνου
συµβίωσης). Νὰ τὸ λέει ἐπίσηµα ὁ
πρωθυπουργὸς τῆς Χώρας µας;
Ἂν τοῦ ἔδινα ὡς εὐχὴ καὶ τοῦ ἔλεγα
'να σὲ ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ παρα-
στεῖς καὶ στὰ συµβόλαια τῶν παι-
διῶν σου' τί θὰ µοῦ ἔλεγε τότε; Μὲ
εἰρωνεύεσαι; µὲ κατηγορεῖς; τί µοῦ
λές;' πρέπει νὰ σεβόµαστε ὁρισµέ-
να παραδείγµατα καὶ νὰ δίνουµε
καλὰ παραδείγµατα, δὲν εἶναι αὐτὰ
καλὰ παραδείγµατα. Ἐκτραχύνουν
τὸν ἄνθρωπο τέτοιες καταστάσεις»
ἀνέφερε χαρακτηριστικά».  (ΣΚΑΪ
3.1.2016)

Τὴν Κυριακή, 3 τοῦ µηνός, ὁ
Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος εἶπε δυνατά
καί πολλές φορές γιά τούς βουλευ-
τές πού ψήφισαν τόν νόµο αὐτό τό
«Ντροπή τους», «Ντροπή τους»,
πού πρόδωσαν τά ἁγνά ἤθη τῆς
ἐπαρχίας µας καί ψήφισαν αὐτόν
τόν αἰσχρό νόµο. Μᾶς εἶπε νά τούς
µεταφέρουµε τό «Ντροπή τους»
καί ἀκόµη εἶπε καί τό ἄλλο: Ὅτι ἡ
Μητρόπολη εἶναι ἀνοιχτή γιά
ὅλους, γιά ὅλους. Θά δέχεται στήν
Μητρόπολη τόν γύφτο καί τήν γύ-
φτισσα, θά δέχεται τήν ἁµαρτωλή
πόρνη, ἀλλά τούς βουλευτές πού
ψήφισαν αὐτόν τόν νόµο δέν θά
τούς δέχεται. Καί ἀκόµη εἶπε ὅτι ἄν
συναντηθεῖ µαζί τους σέ τελετές,
δέν θά τούς δώσει τόν Σταυρό νά
τόν φιλήσουν, γιατί αὐτοί µέ τήν
ψῆφο τους σέ ἕνα τέτοιο «σιχαµε-
ρό» νόµο πάτησαν τόν Σταυρό. Τό
ἐκκλησίασµα εὐχαριστήθηκε ἀπό
τήν ὀργή αὐτή τοῦ ∆εσπότου, ἀλλά
στό τέλος παραπονέθηκε ὅτι «λίγα
τούς εἶπε, ἔπρεπε νά τούς πεῖ καί
ἄλλα»! (arxon.gr 3.1.2016)

Ἀντιδράσεις Σεβασµιωτάτων 
Μητροπολιτῶν διὰ τὸ σύµφωνον συµβιώσεως

Ἀνατέλλουσαι σκέψεις
Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιµ. π. Κων. Χαραλαµποπούλου,
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Ὑποδεχόµαστε τό Νέον Ἔτος µέ
εὐάρεστον συναίσθηµα ὡς πρός
τήν προσδοκίαν τοῦ µέλλοντος.
Ἐλπίζοµεν εἰς εὐτυχεστέραν ἐπαύ-
ριον, εἰς µέλλον αἰσιώτερον. Εὐχε-
τικαί προσαγορεύσεις διά τό ἀρξά-
µενον νέον ἔτος. Ἀπαίτησις τῆς
ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἡ ὁποία πάν-
τοτε ἐλπίζει νά ἀτενίση τό µέλλον.
Εὐχαί, πόθος, ἐλπίς, ἀνθρώπινα
καί ἀναποσπάστως συνδεδεµένα
πρός τήν ζωήν. Καλλιεργεῖται δι’
αὐτῶν ἡ αἰσιοδοξία, ἡ διαιώνισις
τῆς ἐλπίδος. Τό παρελθόν ἔτος
κατῆλθεν εἰς ἄληκτον αἰωνιότητα,
ἐξηφανίσθη ὑπό τῆς σκοτεινῆς
ἀβύσσου τοῦ χωροχρόνου, ὅπως
ὅλα τά προηγούµενα, µένοντα ὡς
ἀνάµνησις. 

Ἀνέτειλε τό Νέον Ἔτος 2016! Θά
αἰσθανθοῦν ἆραγε οἱ ἄνθρωποι
τῆς τεταραγµένης σηµερινῆς
ἐποχῆς, οἱ πληττόµενοι ὑπό συναι-
σθηµατικῆς ξηρασίας καί πνευµα-
τικῆς ἀνοµβρίας εὐτυχεῖς; Ὁ
καθ᾽εἷς ἐξ ἡµῶν ἐλπίζει. Χρόνος καί
αἰωνιότης! Ἔννοιαι ἀκατάληπτοι!
Σκέψεις, αἱ ὁποῖαι ἀπασχολοῦν,
προβληµατίζουν. Ἀκριβῶς, ὅπως
ἐνεπλάκη εἰς αὐτὰς ὁ Προφητάναξ
∆αβίδ καί ἔθεσε τόν θνητόν ἄνθρω-
πον ἀντιµέτωπον πρός τά τρία ση-
µεῖα τοῦ χρόνου, παρελθόν, πα-
ρόν, µέλλον, καί ἔψαλεν: «ἄνθρω-
πος ὡσεί χόρτος αἱ ἡµέραι αὐτοῦ,
ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξαν-
θίσει». Ἐξ ἰδίας ἐπόψεως καί ὁ υἱός
του Σολοµών, ἐξετάσας τά ἀθρώπι-
να καί τά περιεχόµενα τῆς γηΐνης
ζωῆς, ἀνεβόησεν «µαταιότης µα-
ταιοτήτων, τά πάντα µαταιότης». Ὁ
χρόνος τοῦ χριστιανοῦ δέν νοεῖται
νά προσµετρᾶται δι’ ἀριθµῶν, ἀλλά
διά περιεχοµένου. Ὅταν αὐτό εἶναι
ἄξιον τοῦ ὑψηλοῦ προορισµοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ χρόνος προσλαµβά-
νει ἰδιαιτέραν ἀξίαν. Ὅταν εἰς τό βι-
βλίον τῆς ζωῆς καταγράφοµεν µό-
νον εὔφηµα, ὁ ἀπολογισµός µᾶς
ἐνδυναµώνει πρός σοβαρώτερον

ἠθικόν ἀγῶνα κατά τό µέλλον. Καί
ὁ Θεός σηµειώνει τήν βαθµολο-
γίαν. Ἤ σπινθήρ οὐρανίου φωτός
ἤ αἰώνιον σκότος εἰς τήν ζωήν µας·
θέλοµεν τόν παρόντα χρόνον ἤ τήν
αἰωνιότητα; Θά χρησιµοποιήσω-
µεν τά τάλαντα πρός τόν σκοπόν
αὐτόν; Τά συµβάντα τῆς ζωῆς διέρ-
χονται µέ ταχύτητα. Ἄθροισµα
στιγµῶν, ἀκαριαῖα χρονικά σηµεῖα,
σταθµοί ζωῆς, θλιβερά καί χαρµό-
συνα γεγονότα, τά ὁποῖα σηµα-
δεύουν ψυχάς, ἔθνη, λαούς, ἐν τέ-
λει τόν ῥοῦν τῆς ἱστορίας, κατευθύ-
νονται πρός τό ἄπειρον, τό κριτή-
ριον τοῦ πεπερασµένου ἀνθρωπί-
νου χρόνου λήγει καί µεταβαίνει εἰς
τόν χρόνον τῆς ἱστορίας τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος παρέχει µίαν νέαν ἀρχήν,
ἕνα νέον ἔτος, διά τά στενά ὅρια
τοῦ ἐγκλείστου χωροχρόνου, ὁ
ὁποῖος καί αὐτός θά ἐξαλειφθῆ καί
θά παραδώση πάλιν καί πολλάκις
νέας χρονικάς ἀφετηρίας ἕως τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Ἀνήσυχοι ἱστάµεθα πρό τῶν
πυλῶν τῆς χαραυγῆς τοῦ ἀρξοµέ-
νου ἔτους 2016. Τί µᾶς ἐπιφυλάσ-
σει; Μή φοβούµεθα. Καί αὐτό τό
ἔτος εἶναι δοσµένον ὑπό τῆς χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ἐπευλογεῖ.
Αὐτός ἐνισχύει. «Τόν Θεόν φοβοῦ
καί τάς ἐντολάς αὐτοῦ φύλαττε· ὅτι
τοῦτο πᾷς ἄνθρωπος» µᾶς διαβε-
βαιοῖ ὁ Σολοµών, µόλις αἰσιοδοξεῖ
ἐκ τῆς µελαγχολίας καί τό µυστή-
ριον τοῦ ἀγνώστου.

Ὁ νέος χρόνος πρέπει νά πλη-
ρωθῆ ὑπό τῆς ἀληθείας, ὑπό τῆς
ὡραιότητος, ὑπό τῆς ἀγαθότητος.
Αὐτά θά φέρουν ἐγγύτερον τά θεῖα
µηνύµατα τῆς αἰωνιότητος. Στιγµαί
τοῦ παροδικοῦ βίου µετουσιώνον-
ται εἰς αἰωνιότητα καί διέρχονται
ἀπό τό ἐφήµερον εἰς τό ἀθάνατον.
Αὐτό τό ἀθάνατον καλούµεθα νά
κατανοήσωµεν εἰς τήν ὑπαρχήν
τοῦ νέου ἔτους, διότι «ἡ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἐντός ἡµῶν ἐστι».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας
διὰ τὴν Οὐκρανίαν

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
mospat.ru τῆς 16ης Δεκεμβρίου
2015: 

«Ἔκκληση πρὸς τὸν Πρόεδρο
τῆς Οὐκρανίας κ. Π. Ποροσένκο
αἰτουµένη λήψη τῶν κατάλληλων
µέτρων γιὰ τὴν προστασία δικαιω-
µάτων τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν
ἀποτροπὴ καταλήψεων Ἱερῶν
Ναῶν αὐτῆς (τῆς Λαύρας Κοιµήσε-
ως τῆς Θεοτόκου Ποτσάγιεφ καὶ
τῆς πασίγνωστης Λαύρας τῶν
Σπηλαίων τοῦ Κιέβου) καὶ λοιπῶν
µορφῶν πιέσεως ἀπηύθυνε στὶς
15 ∆εκεµβρίου 2015 ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
ΒουλγαρίαςB».
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ωρεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ ζωὴ µᾶς δόθηκε
ἀπὸ τὸν Θεὸ, γιὰ νὰ µετανοήσου-
µε. «Καιρὸς µετανοίας ἡ παροῦσα
ζωή. Τὸ γεγονὸς ὅτι ζοῦµε εἶναι
ἐγγύηση ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ ἐπι-
στρέψη κοντὰ του ἐκεῖνος ποὺ θέ-
λει». Καὶ ὁ ἴδιος τονίζει σὲ ἄλλο κεί-
µενό του. «Ἂς ἐγκαταλείψουµε τὸν
πονηρὸ καὶ τὰ βοσκήµατά του. Ἂς
φύγουµε µακρυὰ ἀπὸ τοὺς χοί-
ρους καὶ τὰ ξυλοκέρατα, ποὺ τοὺς
τρέφουν, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ βδελυκτὰ
πάθη καὶ τοὺς προσκολληµένους
σ’ αὐτά. Ἂς σταθοῦµε µακρυὰ ἀπὸ
τὴν κακὴ συνήθεια. Ἂς φύγουµε
ἀπὸ τὴν χώρα τῶν παθῶν, ποὺ
εἶναι ἡ ἀπιστία, ἡ ἀπληστία καὶ ἡ
ἀκρασία. Ἂς τρέξουµε πρὸς τὸν
Πατέρα τῆς ἀφθαρσίας, βαδίζον-
τας τὴν ὁδόν τῆς ζωῆς διὰ τῶν
ἀρε τῶνB».

Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ µετάνοια; Ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης γράφει: «Ἡ µε-
τάνοια εἶναι ἡ κλήση τοῦ βαπτίσµα-
τος. Ἡ µετάνοια εἶναι συνθήκη µὲ
τὸν Θεὸ γιὰ δεύτερη γέννηση καὶ
ζωή. Ἡ µετάνοια εἶναι ἀγοραστὴς
τῆς ταπεινώσεως. Μετάνοια εἶναι ἡ
συνεχὴς καὶ ἀδιάκοπη ἄρνηση κά-
θε σωµατικῆς ἀναπαύσεως. Μετά-
νοια εἶναι νὰ κατακρίνης συνέχεια
τὸν ἑαυτόν σου, νὰ µὴ ἔχης καµιὰ
µέριµνα γιὰ τὰ τοῦ κόσµου τούτου,
ἀλλὰ νὰ µεριµνῆς ἀδιάκοπα γιὰ
τὴν σωτηρία σου. Ἡ µετάνοια εἶναι
θυγατέρα τῆς ἐλπίδας καὶ ἄρνηση
τῆς ἀπελπισίας».

Ὁ ἅγιος Συµεὼν ὁ νέος Θεολό-
γος λέγει τὰ ἑξῆς; «Ἡ µετάνοια
εἶναι ἡ θύρα, ποὺ µᾶς βγάζει ἀπὸ
τὸ σκοτάδι καὶ µᾶς εἰσάγει στὸ
φῶς. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ µπῆ µέ-
σα στὸ φῶς, αὐτὸς δὲν πέρασε
καλῶς ἀπὸ τὴν θύρα τῆς µετανοί-
ας».

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
µος σὰν µεγάλος παιδαγωγὸς καὶ
πατέρας παρουσιάζει καὶ ζωντανὰ
παραδείγµατα, γιὰ νὰ τὰ µιµηθοῦ -
µε καὶ ἀποκτήσουµε ἀληθινὴ µετά-
νοια: «Θέλεις νὰ δῆς πραγµατικὴ
µετάνοια; Ἄκουε τὴ µετάνοια τοῦ
Πέτρου µετὰ τὴν ἄρνηση. ∆ιηγού-
µενος τὰ περὶ αὐτοῦ ὁ Εὐαγγε-
λιστὴς λέγει: «Καὶ ἀφοῦ βγῆκε ἔξω
ἔκλαυσε πικρῶς». Γι’ αὐτὸ καὶ συγ-
χωρήθηκε τὸ τόσο µεγάλο ἁµάρτη-
µά του. Γιατί µετανόησε µὲ τὸν τρό-
πο ποὺ ἔπρεπε. Μετανόησε καὶ ὁ
Ἰούδας, ἀλλὰ κακῶς. Γιατί ἀπαγχο-
νίσθηκεB.

Ἐκεῖνος ποὺ µετανοεῖ δὲν πρέ-

πει ποτὲ νὰ ξεχνᾶ τὴν ἁµαρτία του,
ἀλλὰ πάντοτε πρέπει νὰ παρα-
καλῆ τὸν Θεὸ νὰ µὴ τὴν θυµηθῆ, ὁ
ἴδιος ὅµως ποτὲ νὰ µὴ τὴν ξεχάση.
Ἐὰν ἐµεῖς τὴν θυµώµαστε, ὁ Θεὸς
θὰ τὴν ξεχάση». Καὶ ἀλλοῦ τονίζει
τὰ ἑξῆς: «Ἂς δεχθοῦµε τὴν µετά-
νοια ὡς φάρµακο γιὰ τὴν σωτηρία,
ἂς δεχθοῦµε τὸ φάρµακο, ποὺ ἐξα-
λείφει τὰ πταίσµατά µας. Μετάνοια
δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ διακηρύσσεται
µὲ λόγια, ἀλλὰ ἐκείνη ποὺ βεβαι-
ώνεται µὲ τὰ ἔργα».

Ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος θὰ µᾶς
πῆ τὰ ἑξῆς γιὰ τὴν µετάνοια: «Ἡ
µετάνοια µᾶς δόθηκε σὰν δεύτερο
χάρισµα µετὰ τὸ χάρισµα τοῦ βα-
πτίσµατος. Καὶ τὸν ἀρραβώνα τῆς
πίστεως, ποὺ ἐλάβαµε διὰ τοῦ βα-
πτίσµατος καὶ τὸν ἐχάσαµε µὲ τὴν
ἁµαρτία, τὸν δεχόµαστε καὶ πάλι
µὲ τὴν µετάνοια. Ἡ µετάνοια εἶναι
ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ποὺ ἀνοίγεται
σ’ ἐκείνους, ποὺ τὴν ἐπιδιώκουν.
∆ιά τῆς θύρας αὐτῆς εἰσερχόµα-
στε πρὸς τὸ θεῖο ἔλεος. Καὶ ἔξω
ἀπὸ τὴν θύρα αὐτὴ δὲν βρίσκοµε
ἔλεος. Ἡ µετάνοια εἶναι ἡ δεύτερη
χάρη καὶ γεννιέται στὴν καρδιὰ
ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὸν φόβο τοῦ
Θεοῦ».

∆ύο ἄλλοι νηπτικοὶ πατέρες, οἱ
Κάλλιστος καὶ Ἰγνάτιος Ξανθόπου-
λος, σχολιάζοντας τὰ λόγια τοῦ ἁγί-
ου Ἰσαάκ, µᾶς λέγουν τὰ ἑξῆς:
«Λέγει (ὁ ἅγιος Ἰσάακ ὁ Σύρος) ὅτι
πρέπει νὰ γνωρίζουµε κάθε ὥρα
ὅτι καθ’ ὅλες τὶς εἴκοσι τέσσαρες
ὧρες τῆς νύκτας καὶ ἡµέρας χρει-
αζόµαστε τὴ µετάνοια. Τὸ νόηµα δὲ
τῆς µετανοίας εἶναι τοῦτο. ∆έηση
συνεχῶς σὲ κάθε ὥρα µὲ προσ -
ευχὴ γεµάτη κατάνυξη, ἡ ὁποία
µᾶς προσεγγίζει στὸν Θεό. Μετά-
νοια εἶναι τὸ πλοῖο, ὁ φόβος εἶναι ὁ
κυβερνήτης. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ
θεϊκὸ λιµάνι. Μᾶς καθίζει ὁ φὸβος
πάνω στὸ πλοῖο τῆς µετανοίας καὶ
µᾶς περνάει τὴ θάλασσα τῆς ζωῆς
αὐτῆς, τὴ γεµάτη βρωµιές, µᾶς
φέρνει στὸ θεϊκὸ λιµάνι, ποὺ εἶναι ἡ
ἀγάπη καὶ µᾶς ὁδηγεῖ ἐκεῖ, ὅπου
φθάνουν ὅλοι «οἱ κοπιῶντες καὶ
πεφορτισµένοι» µέσα στὴ µετά-
νοια. Καὶ ὅταν φθάσουµε στὴν
ἀγάπη, ἐφθάσαµε στὸν Θεό. Καὶ ὁ
δρόµος µας ὁλοκληρώθηκε καὶ πε-
ράσαµε πιὰ στὸ νησί, ποὺ εἶναι πέ-
ρα ἀπὸ τὸν κόσµο αὐτό, ἐκεῖ ὅπου
εἶναι ὁ Πατέρας, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο
Πνεῦµα».

* Ὁμιλία εἰς ἐκδήλωσιν διά τόν
Ἱερόν Ναόν τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Θεοδοσίου
εἰς Ἅγ. Στέφανον Ἀττικῆς.

Χριστιανισμὸς καὶ ἐξουσία
(Ἰωάν. 18, 28 ἑ.) καὶ προβάλλεται ὁ
διακονικὸς καὶ ἀπελευθερωτικὸς
χαρακτήρας τῆς «ἐξουσίας» τοῦ
Χριστοῦ (Ματθ. 10, 1 καὶ παράλ.,
28, 18 κ.ἄ.). Παράλληλα, γίνεται
δεκτὸς ὁ πρωτογενὴς χαρακτήρας
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας (Ρωµ. 13),
ὅµως διὰ τοῦ Χριστοῦ καθορίζεται
καὶ ἡ στάση ἀπέναντί της µὲ τὸ
γνωστὸ λόγιο «ἀπόδοτε τὰ Καίσα-
ρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ
Θεῷ» (Ματθ. 22, 21), ποὺ δείχνει
τὴν ἱεράρχηση τῶν δύο ἐξουσιῶν
καὶ τὴ διαφοροποίησή τους, ἀφοῦ,
ἂν τὸ νόµιµο ἀνήκει στὸν καίσαρα,
ὁ ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
ἀνήκει ὁλόκληρος στὸ Θεό, ὡς νό-
µισµα ὄχι αὐτοκρατορικό, ἀλλὰ
θεῖο. Ἡ ἀποστολικὴ πράξη –τέ-
λος– ἐγκαινιάζει καὶ τὴ δυνατότητα
ἀντιστάσεως (ἤ ἔστω ἀρνήσεως
ὑποταγῆς) στὴ δαιµονοποιηµένη
ἐξουσία («πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ
µᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», Πράξ. 5,
29).

2. Ἡ πατερικὴ ποιµαντικὴ ἀντι-
µετωπίζει τὸ πρόβληµα τῆς ἱερα-
τικῆς ἐξουσίας, ἀλλ’ ὡς «ἰατρείου
πνευµατικοῦ» –θεραπευτηρίου
δηλαδὴ τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξε-
ως– γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν θρη-
σκευτικῶν σχέσεων καὶ τὴ µετα-
µόρφωση τοῦ ἀνθρώπου σὲ «ναὸ
Θεοῦ», κάτι πού διακονεῖ ἡ Ποι-
µαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Μόνο πατερικὰ ἡ Ἐκκλησία
διασῴζει τὸ σκοπό της, ποὺ εἶναι ἡ
πρόσληψη σύνολης τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσµου γιὰ τὴ
µεταµόρφωσή της σὲ εὐχαριστία
καὶ κοινωνία. Ἡ Ἐκκλησία ὡς «σα-
γήνη» (Ματθ. 13, 47) ἤ «ἀγρὸς»
(13, 20) προσλαµβάνει ὅλο τὸ φά-
σµα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς (θε-
σµούς, ὀργάνωση τῆς κοινωνίας,
πολιτική, γιὰ νὰ τὰ «ἐκκλησιοποι-
ήσει», νὰ τὰ νοηµατοδοτήσει ἐν
Χριστῷ, ἐκκεντρίζοντάς τα στὸ κυ-
ριακὸ σῶµα. Αὐτὸ ἐκφράζει πανη-
γυρικὰ ὁ µεγάλος ἐκκλησιαστικὸς
ποιητὴς Ρωµανὸς ὁ Μελῳδὸς (6ος
αἰ.), µεταπλάθοντας τὸ «µαθητεύ-
σατε πάντα τὰ ἔθνη» τοῦ Ματθαί-
ου (18,19) σέ: «µαθητεύσατε ἔθνη
καὶ βασιλέας», ποὺ σηµαίνει:
«ἐκκλησιοποιήσατε» τὰ ἔθνη µὲ
ὅλη τὴν πολιτειακὴ δοµή τους.

Στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶµα ἐνερ-
γοποιεῖται µιά ἰδιότυπη ἐξουσία,
διαµορφούµενη στὰ ὅρια τῆς εὐχα-
ριστιακῆς σύναξης καὶ ἀσκούµενη
µέσω τοῦ µυστηρίου τῆς ἱερωσύ-
νης. Ἡ «ἱεραρχηµένη πολλαπλό-
τητα», τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας
ἀποτρέπει τὴν ἀπολυτοποίησή
της, ἀφοῦ ὅλων τῶν δοµῶν τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος ὑπέρκει-
ται ἡ σύνοδος. (Γι’ αὐτὸ ἀπορρί-
πτεται ὀρθόδοξα ὁ παπικὸς θε-
σµός). Ὅπως ἐπεσήµανε δὲ ἤδη ὁ
µεγάλος ἱστορικὸς Henry Gregoi-
re, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διετήρη-
σε τὸν δηµοκρατικότερο τρόπο
ὑπάρξεως, ἐπιτυγχάνοντας µέσω
τοῦ ἐπισκοπικοῦ συστήµατος τὴ
µεγαλύτερη δυνατὴ ἀποκέντρωση
καὶ µέσω τῆς συνοδικότητας τὴ δυ-
νατότητα συλλογικῆς ἐκφράσεως.
Ὅταν σῴζεται ἡ πατερικότητα, ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία παραµένει
πνευµατικὴ καὶ αὐτὸ ἐκφράζει ἕνας
λόγος τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου
(Ε.Π. 61, 527), γιὰ νὰ ἐλέγξει
ἀσφαλῶς ὑπερβάσεις καὶ κατα-
χρήσεις, ὄχι ἀσυνήθεις στὴν πτω-
τικότητά µας: «Οὐκ ἔστιν (στὴν
Ἐκκλησία) ἀρχόντων τύφος, οὐδὲ
ἀρχοµένων δουλοπρέπεια, ἀλλ’
ἀρχὴ πνευµατική, τούτῳ µάλιστα
πλεονεκτοῦσα, τῷ τὸ πλέον τῶν
πόνων, οὐ τῷ τὰς τιµάς πλείους
ἐπιζητεῖν». Καὶ αὐτό, διότι «...πρό-
βατα καὶ ποιµένες πρὸς τὴν
ἀνθρωπίνην εἰσὶ διαίρεσιν, πρὸς
δὲ τὸν Χριστὸν πάντες πρόβατα»
(Ε.Π. 52, 784). Ὅλο τὸ σῶµα (κλη-
ρικοί καί λαϊκοί), δὲν εἴµεθα παρὰ
πρόβατα τοῦ µόνου ἀληθινοῦ Ποι-
µένος, τοῦ Χριστοῦ, καὶ «σύνδου-
λοι» ἐνώπιόν Του (Ματθ. 18, 33).

Ὁ ρόλος τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἐξουσίας εἶναι ὄχι τιµωρητικός,
ἀλλὰ θεραπευτικὸς (ἀπὸ τὴ νόσο
τῆς ἁµαρτίας), προληπτικός, φι-
λάνθρωπος καὶ διακονητικός. Σὲ
τελευταία ἀνάλυση καὶ αὐτὴ ἡ πο-
λιτικὴ ἐξουσία, στὴν αὐθεντικὴ
ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ἔχει δια-
κονικό– ὑπηρετικό χαραχτήρα
(ὑπουργὸς =διάκονος). Ἡ ἐνεργός,
ἐξ ἄλλου, παρουσία τῆς Ἐκκλη-
σίας στὸν κοινωνικὸ χῶρο, κατὰ
τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, δὲν συν -
ιστᾶ ὑπέρβαση ὁρίων, ἀφοῦ ἡ
Ἐκκλησία δὲν νοεῖται ὡς «ἱερα-
τεῖο», ἀλλὰ ὡς σῶµα καὶ πλήρωµα
ζωῆς, ἐνῷ ἡ κοινωνία σύνολη εἶναι
ὁ χῶρος τῆς µαρτυρίας τοῦ εὐαγ-
γελισµοῦ της. Καὶ σ᾽ αὐτὸ ἀνταπο-
κρίνεται, ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους
αἰῶνες, ὁ λαός, ποὺ ἀποδέχεται
θετικὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία.
Εἶναι σαφὴς ἐδῶ ἡ διαπίστωση
τοῦ Στ. Ράνσιµαν, ὅτι στὸ Βυζάντιο
καὶ τὸ Μεταβυζάντιο, οὐδέποτε
ὑπῆρξε χάσµα ἀνάµεσα στὸ λαὸ
καὶ τὸν παπά του.

∆ίκαια, βέβαια, ὁ µακαρίτης κα-
θηγητὴς Σ. Ἀγουρίδης ἔχει ἐπιση-
µάνει («Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ
Ἐκκλησία καὶ κοινωνία σήµερα»)
ὅτι πάντα ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος
«ἀπὸ τάσεις πρὸς ἀπόκτηση
ὑπερ-εξουσιῶν καὶ ἀπὸ ψευδο-
πνευµατικὲς φαντασιώσεις». Γι᾽
αὐτὸ µαζὶ µὲ τὴν αὐθεντικότητα
συµπορεύεται καὶ µία παθολογία
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, ποὺ
καταντᾶ κακέκτυπη ἀντιγραφὴ τῆς
κοσµικῆς ἐξουσίας. Ἐδῶ ἐντοπίζε-
ται τὸ πρόβληµα τῆς ἐκκοσµικεύ-
σεως καὶ θεσµοποιήσεως τῆς

Ἐκκλησίας, ποὺ συµπορεύονται
ἱστορικά. Σὲ κάποιες ἐκφράσεις καὶ
πραγµατώσεις του ὁ Χριστιανι-
σµός, στὰ πρόσωπα τῶν φορέων
του φυσικά, ἰδεολογικοποιεῖται καὶ
θρησκειοποιεῖται. Μὲ τὴν ἐπικρά-
τηση τῆς «µυστηριολογικῆς εὐσε-
βείας» ὁ ἐπίσκοπος γίνεται ἕνα
εἶδος ἀρχιερέα τῆς κρατικῆς θρη-
σκείας, ἡ συγκεντρούµενη δὲ στὰ
χέρια τῶν ἐπισκόπων δύναµη γί-
νεται συχνὰ ἐξουσιαστικὴ καὶ ἀντα-
γωνιστικὴ πρὸς ἐκείνη τῆς Πολιτεί-
ας.

Βέβαια, πρέπει νὰ λεχθεῖ, ὅτι τὸ
πρόβληµα ἐδῶ δὲν εἶναι ἡ πολιτικὴ
θεσµοποίηση τῆς στρατευοµένης
Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἡ ἀπώλεια τοῦ
σκοποῦ ὑπάρξεώς της. Τότε ἡ
προτεραιότητα τῶν ἐπιλογῶν µε-
τατοπίζεται ἀπὸ τὸ ὑπερβατικὸ
στὶς ἐνδοκοσµικὲς σκοπιµότητες,
γιὰ τὶς ὁποῖες χρησιµοποιεῖται ἡ
κοσµικὴ ἐξουσία. Ἡ θεσµοποίηση
τῆς ἐκκοσµικεύσεως συνέβη καθο-
λικὰ στὴ ∆ύση καὶ µερικὰ στὴν
Ἀνατολή, κυρίως ἀπὸ τὸν 19ο αἰώ-
να. Στὴν «καθ᾽ ἡµᾶς ἀνατολὴ» οἱ
ἱστορικὲς συνθῆκες δὲν ἐπέτρεψαν
ποτὲ τὴν κρατικοποίηση τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἀντίθετα τὴν πολι-
τειοκρατία προτεσταντικοῦ τύπου
διὰ τῶν Βαυαρῶν καὶ τοῦ πραξικο-
πηµατικοῦ αὐτοκεφάλου τοῦ 1833.
Ὅπου, µάλιστα, ἡ Ἐκκλησία ὡς
ἱεραρχία, ἀποβαίνει ἐξουσιαστικὴ
δύναµη, ὅπως στὸν Παπισµό, βρί-
σκεται συνεχῶς σὲ µιάν ἀντιπαλό-
τητα πρὸς τὴν πολιτικὴ ἐξουσία.
Ὀρθὰ δὲ ἐπισηµαίνει ὁ καθηγ. Χρ.
Γιανναρᾶς (Ἀλήθεια καὶ ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας, 1977, σ. 137), ὅτι ἡ
ἐπιδίωξη ἐπιβολῆς τῶν «χριστια-
νικῶν ἀρχῶν» γιὰ τὴν ἠθικοποί-
ηση τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ πρώτη
ἱστορικὰ ἔκφραση ὁλοκληρωτι-
σµοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ νοµοτελειακὰ
στὴ δογµατοποίηση (προσοχή:
αὐτὸ σηµαίνει ἀπόδοση σωτηριο-
λογικοῦ χαραχτήρα) τῆς «Plenitu-
do Potestatis» καὶ τῆς ἀλάθητης
ἡγεσίας. Παρόµοιες τάσεις δὲν λεί-
πουν, βέβαια, καὶ στὴν Ἀνατολή,
ἀλλὰ ἔµειναν εὐτυχῶς «τάσεις»,
ἀπορριπτόµενες ὡς πλάνη καὶ
ἀντιχριστιανικότητα. Ὁ µοναχι-
σµός, µάλιστα, ἤδη ἀπὸ τὸν 4°
αἰώνα, παραµένει ἰδιαίτερα στὴν
Ἀνατολὴ ἔµπρακτη δυναµικὴ δια-
µαρτυρία στὴν ἐκκοσµίκευση καὶ
ἀγώνας µόνιµος γιὰ τὴ συνέχεια
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου ὑπάρ-
ξεως, τῆς διακονικῆς δηλαδὴ µαρ-
τυρίας τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσµο.
Οἱ κανόνες, ἐπίσης, τῆς συνοδικῆς
παραδόσεως ἀναδιαγράφουν συν -
εχῶς τὰ ὅρια καὶ τὴν ποιότητα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς µαρτυρίας, ὥστε
κάθε παρέκβαση νὰ κρίνεται αὐτό-
µατα ὡς ἀντιεκκλησιαστική, δη-
λαδὴ ἀντιχριστιανική.

3. Ὀξὺ ὅµως εἶναι καὶ τὸ πρό-
βληµα τῆς ἀντιµετωπίσεως ἐκκλη-
σιαστικά τῆς δαιµονικῆς ἐπάρσεως
τῆς κοσµικῆς ἐξουσίας, µὲ τὸν
ἀπόλυτό της µάλιστα συχνὰ χαρα-
κτήρα. Ὁ χριστιανὸς ἔχει συνείδη-
ση, ὅτι δὲν εἶναι ἁπλὰ πολίτης τοῦ
κόσµου, ἀλλὰ τῆς οὐράνιας βασι-
λείας. Τὸ «πολίτευµά» του εἶναι
«ἐν οὐρανοῖς» (Φιλιππ. 3, 20). Ἡ
διαχρονικὴ ἐπιβίωση αὐτῆς τῆς
συνειδήσεως διακριβώνεται στὸν
Ἅγιο Κοσµᾶ τὸν Αἰτωλὸ (18ος αἰ.)
στὴν ἀναφορά του στὴν «διπλὴ
πατρίδα» τὴ «γήϊνη καὶ µαταία»
ἐδῶ στὴ γῆ καὶ τὴν αἰώνια «ἐν
οὐρανοῖς». Ἤδη τὸν β´ αἰ. ὁµολο-
γεῖται (Πρὸς ∆ιόγνητον 5, 10), ὅτι
«οἱ χριστιανοὶ πείθονται τοῖς κειµέ-
νοις νόµοις καὶ (=ἀλλὰ) τοῖς ἰδίοις
βίοις νικῶσι τοὺς νόµους». Ἡ νοµι-
µοφροσύνη, συνεπῶς, τοῦ Χρι-
στιανοῦ δὲν εἶναι καρπὸς τῆς ἐπι-
βολῆς τῆς πολιτειακῆς ἐξουσίας,
ἀλλὰ τῆς ἐνοικούσης σ’ αὐτὸν χά-
ριτος. Ὡς πολίτης τῆς οὐράνιας
βασιλείας ὁ Χριστιανὸς εἶναι ἐλεύ-
θερος ἀπὸ τὴν κοσµικὴ ἐξουσία,
διότι ἡ ὑποταγὴ του σ’ αὐτήν, «ἐν
οἷς ἐντολῇ Θεοῦ µὴ ἐµποδίζηται»
(Μ. Βασίλειος, Ε.Π. 31, 861), εἶναι
σχετικὴ καὶ πρόσκαιρη, ὅπως
ἀποδεικνύει διαιώνια τὸ µαρτύριο,
ὡς ἀντίσταση στὴν πολιτικὴ τυ-
ραννία.

Ἀκόµη ὅµως σηµαντικότερο
εἶναι τὸ πρόβληµα τοῦ ἐναγκαλι-
σµοῦ τῆς Ἐκκλησίας µὲ τὴν πολι-
τειακὴ ἐξουσία, ἔστω καὶ ἂν ἡ τε-
λευταία ἐµφανίζεται ὡς ὀρθόδοξη,
ὅπως συνέβη σὲ µᾶς ἀπὸ τὸν 19ο
αἰώνα. Εἶναι γνωστὰ τὰ προβλή-
µατα, ποὺ προκάλεσε ὁ ὅρος «ἐπι-
κρατοῦσα θρησκεία» (µεταφορὰ
ἀπὸ τὰ Ἑπτάνησα καὶ µετάφραση
τῶν δυτικῶν Established Church,

Chiesa Dominante). Ἡ βαυαρικὴ
ἐπιβολὴ τῆς Πολιτειοκρατίας –ὄχι
χωρὶς ἀντίσταση φυσικὰ– ὁδηγεῖ
στὸν ἐφοδιασµὸ τῆς ἐκκλησια-
στικῆς Ἱεραρχίας (ἂς θυµηθοῦµε
τὸν ἐντελῶς ἀντορθόδοξο θεσµὸ
τῆς «ἀριστίνδην συνόδου», ποὺ
ἐµφανίζεται σὲ κάθε ἀνώµαλη πε-
ρίοδο τοῦ πολιτικοῦ µας βίου), µὲ
ἐξουσίες, ἁπλῶς γιὰ τὴν ἐξυπηρέ-
τηση τῆς Πολιτείας, ὁπότε στὴν
οὐσία λειτουργεῖ ὡς δέσµιά της
(πρβλ. τὰ Εὐαγγελικά, τὸ ἀνάθεµα
κατὰ τοῦ Βενιζέλου, τὴν ἀποδοχὴ
τοῦ νέου ἡµερολογίου κ.λπ.). Ἀκό-
µη καὶ στὴν περίπτωση τοῦ «χωρι-
σµοῦ» Ἐκκλησίας–Πολιτειας,
ὅπως ἐπικράτησε κατὰ τὴ δυτικὴ
διατύπωση νὰ λέγεται (τὸ ὀρθόδο-
ξο=Βασιλείας–Ἱερωσύνης) ἡ πολι-
τειοκρατία µπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἀκό-
µη σκληρότερη καὶ ἐξουθενωτικό-
τερη, µὲ τὶς ἀνοικτὲς πλέον πιέσεις
της πρὸς τὴν ἀνίσχυρη πιὰ Ὀρθο-
δοξία.

4. Μόνο στὴν περίπτωση τῆς
ὀρθὰ (δηλαδὴ κατὰ τοὺς ἱεροὺς καὶ
τοὺς πολιτειακοὺς κανόνες) λει-
τουργούσης συναλληλίας ἤ συµ-
φωνίας (κατὰ τὸ γράµµα καὶ τὸ
πνεῦµα τοῦ κρατοῦντος Συντάγµα-
τός µας) ὁ ἐκκλησιαστικὸς χῶρος
διακονεῖ τὸ λαὸ καὶ ὄχι τὸ κράτος,
συνεργαζόµενος ὅµως µαζί του
(ἄρθρο 2 τοῦ Καταστ. Χάρτη τῆς
Ἐκκλησίας, 1975). Ἐκκλησία καὶ
Πολιτεία στὴν ἑλληνορθόδοξη πο-
λιτισµικὴ παράδοση διακονοῦν τὸν
ἴδιο λαό, κάθε πλευρὰ µὲ τὸν δικό
της τρόπο. Ἡ συναλληλία ὡς τὸ
µόνο σύµφωνο µὲ τὴν παράδο-
σή µας σύστηµα σχέσεων, ἡ
τυχὸν ἀνατροπὴ τοῦ ὁποίου θὰ
ἐπιφέρει καταστροφικὲς ρήξεις,
συνιστᾶ ἀλληλοπεριχώρηση
τῶν δύο πλευρῶν «ἐν τοῖς ἰδίοις
αὐτῶν ὅροις τε καὶ λόγοις» (γιὰ
νὰ χρησιµοποιήσω µιά χριστολο-
γικὴ ἔκφραση–Μάξιµος Ὁµολογη-
τής). Μὴ λησµονοῦµε, ἐξ ἄλλου,
ὅτι ὑπερβάσεις στὴ χρήση τῆς
ἐξουσίας στὴ δική µας παράδοση
γίνονται κατὰ κανόνα ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς Πολιτείας, ποὺ αὐτο-
νοηµατοδοτεῖται µεταφυσικά. Στὶς
περιπτώσεις αὐτὲς συνήθως συν-
τελεῖται καπήλευση τῆς θρησκευ-
τικῆς πίστεως γιὰ τὴν ἐπιβολὴ και-
σαροπαπισµοῦ ἐν ὀνόµατι τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Ἐκκλησιαστικὸς χῶρος
στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἐφαρµόζει
µία διπλὴ στάση, ποὺ καθορίσθη-
κε προγραµµατικὰ ἀπὸ τὸν Εὐσέ-
βιο Καισαρείας (Αὐλοκόλακα τὸν
ἀποκαλοῦν οἱ Γερµανοὶ) καὶ τὸν Μ.
Ἀθανάσιο (δ  αἰ.) καὶ φθάνει ὥς σή-
µερα.

Ἡ ἄρση τῆς δυσλειτουργίας δὲν
ἐπιτυγχάνεται µὲ εἰσαγόµενες λύ-
σεις, ἀλλὰ µὲ τὴν ἐπανεκκλησιο-
ποίηση (γιὰ τὴ δυτικίζουσα ἀπὸ
τὸν 19ο αἰ. Πολιτεία µας: ἀναπα-
λαίωση) τῶν νοοτροπιῶν. Στὸ
πρόβληµα αὐτὸ τί σηµαίνει, ἀλή-
θεια–, «ἀναζήτηση βάσεων γιὰ
µία ἀνανεωµένη εὐρωπαϊκὴ σύν-
θεση»; Ποιοὶ καθορίζουν τὴ σύν-
θεση αὐτή; Οἱ εὐρωπαϊκὲς λαότη-
τες ἤ τό ὑπερενισχυµένο τελευ-
ταῖα ἀθέατο «διευθυντήριο»; Μία
ἐπιβαλλόµενη ἑνιαιοποίηση θὰ
ἰσοπεδώσει τὶς πολιτισµικὲς πα-
ραδόσεις τῶν µικρῶν λαῶν
(ἐθνῶν), ὅπως ἔλεγε ὁ δάσκαλός
µου στὴν Κολωνία Berthold Rubin
(βυζαντινολόγος). Μὴ λησµονο-
ῦµε δέ, ὅτι, ἂν «πολιτικὰ ἀνήκοµεν
εἰς τὴν ∆ύσιν», πνευµατικὰ ἀνήκο-
µεν στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ καὶ
κάθε ἀλλαγὴ δὲν µπορεῖ νὰ γίνει
ἐρήµην τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων
ἀδελφῶν µας καὶ εἰς βάρος τῆς
Πανορθοδόξου ἑνότητας. Τὴ βού-
λησή του, ἄλλωστε, στὸ πρόβλη-
µα αὐτὸ ἔχει ἐκφράσει ἐπανειληµ-
µένα ὁ λαός µας µὲ τὶς κατὰ και-
ροὺς σφυγµοµετρήσεις.

Ἡ διατήρηση τοῦ συντάγµατος,
ὡς ἔχει, στὰ ἄρθρα 3 καὶ 13, δια-
κρατεῖ µὲν τὴν ἐθνικὴ ταυτότητά
µας, ἀλλὰ καὶ λύει τὸ πρόβληµα
τῶν ἀληθινῶν (καὶ ὄχι κατασκευα-
ζοµένων) θρησκευτικῶν µειονοτή-
των τῆς Χώρας µας. Ἡ παρουσία
δὲ τῆς ἑλληνορθόδοξης παραδό-
σεως στὰ ὅρια τῆς Ἑνωµένης
Εὐρώπης, ὡς µόνιµη ὑπόµνηση
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ παρελθόντος, θὰ
βοηθεῖ τὴν ἀξιολόγηση καὶ ἀξιοποί-
ηση τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας–Πο-
λιτείας καὶ στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο,
στὰ ὅρια τῆς πλουραλιστικῆς ἀντι-
δόσεως καὶ ὄχι µιᾶς (ἐπιδιωκόµε-
νης ἀπὸ κάποιους) µονοδροµικῆς
«µετακενώσεως». 

(Τό κείµενο ἀποτελεῖ εἰσήγηση
σέ δηµόσια διεθνῆ συζήτηση).
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Καιρὸς Μετανοίας ἡ παροῦσα ζωήΕΝΟΧΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ἔγγραφον σχετικῶς µὲ τὴν δηµο-
σίαν ἠλεκτρονικὴν διαβούλευσιν
διὰ τὸν νοµοσχέδιον, ἀφηρέθησαν
σχεδὸν ὅλαι αἱ ἀντιρρήσεις καὶ δια-
φωνίαι πολιτῶν καὶ ἀφέθησαν µό-
νον τὰ σχόλια ποὺ ἦσαν ὑπέρ,
ὅπως καὶ κάποιες ἄλλες µετριοπα-
θεῖς ὑποδείξεις. Ποία χεὶρ ἐπέλεξε
τὰ σχόλια; ∆ὲν ὑπάρχουν εὐθῦναι
διὰ αὐτὴν τὴν ἐπιλεκτικὴν ἀλλὰ µε-
ροληπτικὴν πρᾶξιν; ∆ὲν ἐπηρέασεν
αὐτὸ τοὺς βουλευτάς; Ἂν τοὺς ἐπη-
ρέασε τότε δὲν ἔγινε χάλκευσις τῆς
ψηφοφορίας εἰς τὴν Βουλήν; ∆ὲν
ὀφείλει ἕνας εἰσαγγελεύς νὰ ἐλέγξη
τὴν νοµιµότητα;

Κατὰ δεύτερον, ἐπειδὴ τὸ νοµο-
σχέδιον ἀντίκειται εἰς νόµον, συµ-
φώνως πρὸς τὸν ὁποῖον ἡ ὁµοφυ-
λοφιλία εἶναι ποινικὸν ἀδίκηµα,
προέβησαν εἰς κατάργησιν τῆς ποι-
νικοποιήσεως! Ἂν εἶναι ποτὲ δυ-
νατὸν νὰ εἰσάγεται νόµος ἀντίθετος
πρὸς τοὺς κρατοῦντας νόµους, καὶ
µάλιστα ἀρχαίους καὶ αἰωνίους, καὶ
ἀντὶ νὰ προβληµατίζεται κανεὶς ἀπὸ
τοὺς βουλευτάς διὰ τὴν ἐγκυρότητα
τοῦ νέου νοµοσχεδίου, µὲ µία µονο-
κονδυλιὰ νὰ παραγράφεται τὸ αὐτο-
νοήτως ἰσχῦον. ∆ὲν πρόκειται ἄρα
διὰ µεθόδευσιν; ∆ὲν πρόκειται διὰ
µεταχείρισιν τῆς δηµοκρατίας κατὰ
τὸ δοκοῦν;

Ἔπειτα ὑπῆρξε πολιτικὴ συγκα-
λύψεως διὰ τὴν προσβολὴν τῆς
δηµοσίας αἰδοῦς ἀλλὰ καὶ τοῦ θε-
σµοῦ τῆς δηµοκρατίας. Εἰς τὸ τέλος
τῆς ψηφοφορίας καὶ ὅταν πλέον
εἶχε διαφανῆ ὅτι τὸ σύµφωνον συµ-
βιώσεως ὑπερεψηφίσθη εἰς τὰ θε-
ωρία τῆς Βουλῆς ἐνώπιον τοῦ νο-
µοθετικοῦ σώµατος, ὁµοφυλόφιλοι
ἐφιλήθησαν ἐπιδεικτικῶς ὡς νὰ
ἦσαν ζευγάρια! Ἀκόµη καὶ ἐφηµερί-
δες φιλικὰ προσκείµεναι πρὸς τὸ
σύµφωνον ἀπόρησαν πῶς ἦτο δυ-
νατὸν νὰ µὴ ἐπέµβη ὁ Φρούραρ-
χος! Ἐκ τῶν βουλευτῶν µάλιστα ὄχι
µόνον δὲν ὑπῆρξε ἀντίδρασις εἰς τὸ
προσβλητικὸν αὐτὸ θέαµα ἀλλὰ καὶ
ἐλάχιστοι ἐχειροκρότησαν. ∆ὲν
ὑπάρχουν ποινικαὶ καὶ πολιτικαὶ
εὐθῦναι διὰ τὴν κατάστασιν αὐτήν;
Ἐπιτρέπεται νὰ εὐτελίζεται ἡ Βουλὴ
τοιουτοτρόπως; Ζητοῦµε νὰ κλειθῆ
ὁ Φρούραρχος καὶ νὰ ἀπολογηθῆ
ἀπὸ ποῖον ἔλαβεν ἐντολὴν νὰ µὴ
ἐπέµβη.

Αὐτὰ ὅλα εἶναι ἐπαρκῆ, διὰ νὰ κα-
ταφανῆ ὅτι εἰς τὴν Χώραν µας
ὑπάρχει ἐδῶ καὶ χρόνια µία σύγχυ-
σις: ἐσχηµατίσθη ἡ ἐντύπωσις ὅτι
εἶναι ἱκανοὶ νὰ µᾶς κυβερνοῦν ὄχι οἱ
ἄριστοι ἀλλὰ οἱ τηλεοπτικοὶ ἀστέ-
ρες, οἱ ἀνεπάγγελτοι, τὰ παράγωγα
τοῦ κοµµατικοῦ σωλῆνος, τὰ τζάκια,
µὲ µίαν λέξιν τὰ µηδενικά, διότι ἀπὸ
µόνοι τους δὲν ἔχουν βάθος,
ἁπλῶς εἶναι πολὺ γνωστοί, ὡς καὶ
οἱ κοινοὶ κακοῦργοι. Ὅπως οἱ κα-
κοῦργοι ἀψηφοῦν τὸ νόµον καὶ
δροῦν κατὰ τὸ συµφέρον τους ἔτσι
καὶ οἱ πολιτικοὶ µεταχειρίζονται
τὸ νόµον κατὰ τὴν εὐαρέσκειάν
τους, διὰ τοῦτο καὶ ἔχουν ἀπωλέ-
σει τὴν ἐµπιστοσύνην τοῦ λαοῦ.
Ἄλλοτε διενεργεῖται δηµοψήφισµα
καὶ πράττουν ἐνάντια εἰς τὴν ἐτυµη-
γορίαν τοῦ λαοῦ καὶ ἄλλοτε ἀπο-
φεύγουν τὸ δηµοψήφισµα, διὰ νὰ
µὴ ὑποστοῦν πανωλεθρίαν. Πάν-
τως µὲ τὴν ἐπαµφοτερίζουσαν πολι-
τικήν τους, ἡ ὁποία συνάδει ἀπολύ-
τως µὲ τὴν συγκεχυµένην ψευδο-
ἀριστεροδέξια ἰδεολογία τους καὶ τὸ
ὑπερψηφισθὲν σύµφωνον ποὺ
εἰσάγει εἰς τὴν κοινωνία τὸ ἀνύπαρ-
κτον ἀµφί-φυλον, ἔχουν ἐπιτύχει νὰ
ἀπαξιώσουν οἱ ἴδιοι τὴν πολιτικὴν
καὶ νὰ ἐντείνουν συνεχῶς τὸ δι-
χασµὸν εἰς τὸν λαόν.  

Ποῖοι εἶναι οἱ βουλευταὶ 
πού «ἐκίνησαν τὴν αἰδῶ»;
Ποῖοι εἶναι αὐτοί; Παραθέτοµεν τὰ

ὀνόµατα ὅσων ὑπερψήφισαν τὸ νο-
µοσχέδιον, προκειµένου ὁ λαὸς νὰ
τοὺς στείλη ἐκεῖ ποὺ ἀνήκουν, εἰς
τὴν ἀφάνειαν, ἀλλὰ καὶ νὰ διαµαρ-
τυρηθῆ προσωπικῶς εἰς ἕκαστον.
Νὰ ἀναφέρωµεν περιληπτικῶς ὅτι
συνολικὰ εἰς τὴν ὀνοµαστικὴν ψη-
φοφορίαν συµµετεῖχαν 249 βουλευ-
ταὶ καὶ ὑπερψήφισαν 194 βουλευ-
ταί, ἐνῶ κατεψήφισαν 55 βουλευταί.
«Ναὶ» ἐψήφισαν ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τὸ Πο-
τάµι, τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ Ἕνωση Κεν-
τρώων, καθὼς καὶ ὁρισµένοι βου-
λευτὲς τῆς Ν∆ καὶ τῶν ΑΝΕΛ. Ἐπί-
σης µεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἐψήφι-
σαν «Ναὶ» εἶναι καὶ οἱ µουσουλ-
µάνοι βουλευταί. Τὸ νοµοσχέδιον
κατεψήφισαν τὸ ΚΚΕ καὶ ἡ Χρυσὴ
Αὐγή. Αἱ ψῆφοι ἔχουν ὡς ἑξῆς: 

ΣΥΡΙΖΑ (145 βουλευταί): Ὑπέρ
141 βουλευταί: Τσίπρας Ἀλέξης,
Ἀθανασίου Νάσος, Ἀκριώτης Γιῶρ-
γος, Ἀµανατίδης Γιάννης, Ἀναγνω-

στοπούλου Σία, Ἀντωνίου Χρῆστος,
Ἀποστόλου Βαγγέλης, Ἀραχωβίτης
Σταῦρος, Αὐλωνίτου Ἑλένη, Βαγενᾶ
Ἄννα, Βαγιωνάκη Βάλια, Βάκη Φω-
τεινή, Βαρδάκης Σωκράτης, Βαρε-
µένος Γιῶργος, Βερναρδάκης Χρι-
στόφορος, Βέττας ∆ηµήτρης, Βί-
τσας ∆ηµήτριος, Βούτσης Νίκος,
Βραντζᾶ Παναγιώτα, Γαβρόγλου
Κωνσταντῖνος, Γάκης ∆ηµήτρης,
Γεννιᾶ Γεωργία, Γεροβασίλη Ὄλγα,
Γεωργοπούλου Ἔφη, Γιαννακίδης
Στάθης, Γκαρᾶ Ἀναστασία, Γκιόλας
Ἰωάννης, ∆έδες Γιάννης, ∆ηµαρᾶς
Γεώργιος, ∆ηµητριάδης Μίµης,
∆ουζίνας Κωνσταντῖνος, ∆ραγασά-
κης Γιάννης, ∆ρίτσας Θοδωρής,
∆ριτσέλη Παναγιώτα, Ἐµµανουηλί-
δης ∆ηµήτρης, Ζεϊµπὲκ Χουσεΐν,
Ἠγουµενίδης Νικόλαος, Θελερίτη
Μαρία, Θεοπεφτάτου Ἀφροδίτη,
Θεοφύλακτος Γιάννης, Θεωνᾶς
Γιάννης, Θηβαῖος Νικόλαος, Θρα-
ψανιώτης Μανώλης, Ἰγγλέζη Κατε-
ρίνα, Κασάς Γιῶργος, Καββαδία
Ἀννέτα, Καµατερὸς Ἠλίας, Καρὰ Γι-
ουσοὺφ Ἀϊχᾶν, Καραγιάννης Γιάν-
νης, Καραγιαννίδης Χρῆστος, Κα-
ρακώστα Εὐαγγελία, Καραναστά-
σης Ἀπόστολος, Καρασαρλίδου
Φρόσω, Κασιµάτη Νίνα, Καστόρης
Ἀστέρης, Κατριβάνου Βασιλική, Κα-
τρούγκαλος Γιῶργος, Κατσαβριὰ -
Σιωροπούλου Χρυσούλα, Κάτσης
Μάριος, Καφαντάρη Χαρά, Κοζοµ-
πόλη - Ἀµανατίδη Παναγιώτα, Κον-
τονὴς Σταῦρος, Κοτζιᾶς Νικόλαος,
Κουράκης Τάσος, Κουρουµπλὴς
Παναγιώτης, Κωνσταντινέας Πέ-
τρος, Κωστοπαναγιώτου Ἠλίας,
Λάππας Σπύρος, Λιβανίου Ζωή,
Μανιὸς Νίκος, Μαντᾶς Χρῆστος,
Μάρδας ∆ηµήτρης, Μεϊκόπουλος
Ἀλέξανδρος, Μηταφίδης Τριαντά-
φυλλος, Μιχαηλίδης Ἀνδρέας, Μι-
χελὴς Θανάσης, Μιχελογιαννάκης
Γιάννης, Μορφίδης Κώστας, Μου-
µουλίδης Θεµιστοκλῆς, Μουσταφὰ
Μουσταφά, Μπαλαούρας Γεράσι-
µος, Μπαλάφας Γιάννης, Μπαλλὴς
Συµεών, Μπαλτὰς Ἀριστείδης,
Μπαλωµενάκης Ἀντώνης, Μπαξε-
βανάκης ∆ηµήτρης, Μπάρκας Κώ-
στας, Μπγιάλας Χρῆστος, Ντζιµά-
νης Γιῶργος, Ξανθὸς Ἀνδρέας, Ξυ-
δάκης Νικόλαος, Οὐρσουζίδης
Γιῶργος, Πάλλης Γιῶργος, Πάντζας
Γιῶργος, Παπαδόπουλος Νίκος,
Παπαδόπουλος Σάκης, Παπαδό-
πουλος Χριστόφορος, Παπαηλιοῦ
Γεώργιος, Παπανάτσιου Κατερίνα,
Παπαφιλίππου Γιῶργος, Παππᾶς
Νικόλαος, Παρασκευόπουλος Νικό-
λαος, Παραστατίδης Θεόδωρος,
Παυλίδης Κώστας, Πολάκης Πα-
ῦλος, Πρατσόλης Ἀναστάσιος, Ρί-
ζος ∆ηµήτρης, Ριζούλης Ἀνδρέας,
Σαντορινιὸς Νεκτάριος, Σαρακιώ-
της Γιάννης, Σεβαστάκης ∆ηµή-
τρης, Σέλτσας Κωνσταντῖνος, Ση-
φάκης Γιάννης, Σιµορέλης
Χρῆστος, Σκουρλέτης Πάνος, Σκου-
ρολιάκος Πάνος, Σκούφα Ἐλισσά-
βετ (Μπέτυ), Σπαρτινὸς Κωνσταντ-
ῖνος, Σπίρτζης Χρῆστος, Σταθάκης
Γιῶργος, Σταµατάκη Ἑλένη, Σταµ-
πουλὴ Ἀφροδίτη, Στέφος Γιάννης,
Στογιαννίδης Γρηγόριος, Συρίγος
Ἀντώνης, Συρµαλένιος Νίκος, Τελι-
γιορίδου Ὀλυµπία, Τζάκρη Θεοδώ-
ρα, Τζαµακλὴς Χαρίλαος, Τζούφη
Μερόπη, Τόσκας Νίκος, Τριαντα-
φυλλίδης Ἀλέξανδρος, Τριανταφύλ-
λου Μαρία, Τσακαλῶτος Εὐκλείδης,
Τσίρκας Βασίλης, Τσιρώνης Ἰωάν-
νης, Τσόγκας Γιῶργος, Φάµελλος
Σωκράτης, Φίλης Νίκος, Φλαµπου-
ράρης Ἀλέκος, Φωτίου Θεανώ, Χρι-
στοδουλοπούλου Τασία, Ψυχογιὸς
Γιῶργος. Κατά: Κανένας. Ἀπου-
σίασαν 4 βουλευτές: Γιάννης ∆ρα-
γασάκης, Μάρκος Μπόλαρης,
Ἰωάννης Θεοφύλακτος, Στάθης Πα-
ναγούλης. 

Ν.∆. (75 βουλευτές): Ὑπὲρ 19
βουλευτές: Θ. Φορτσάκης, Ν. Κε-
ραµέως, Β. Οἰκονόµου, Ὄλγ. Κεφα-
λογιάννη, Ντ. Μπακογιάννη, Ν. Κα-
κλαµάνης, Ν. ∆ένδιας, Κ. Μητσοτά-
κης, Κ. Παπακώστα, Σ. Κεδίκογλου,
Κ. Τασούλας, Ν. Παναγιωτόπου-
λος, Χρ. ∆ήµας, Γ. Βρούτσης, Γ.
Πλακιωτάκης. Κατὰ 29 βουλευτές:
Ἄν. Καραµανλῆ, Ἄν. Μ. Ἀσηµακο-
πούλου, Κ. Βλάσης, Μ. Βορίδης, Γ.
Βλάχος, Α. Κατσανιώτης, ∆. Κυρια-
ζίδης, Μ. Κόνσολας, Τ. ∆ηµοσχά-
κης, Ἄπ. Βεσυρόπουλος, Β. Γιόγια-
κας, Σ. Ἀναστασιάδης, Θ. Μπού-
ρας, Γ. Γεωργαντᾶς, Γ. Κασαπίδης,
Μ. Ἀντωνίου, Θ. ∆αβάκης, Μ. Χα-
ρακόπουλος, Χρ. Κέλλας, Χ. Ἀθα-
νασίου, Θ. Καββαδᾶς, Χρ. Μπου-
κῶρος, Γ. Καρασµάνης, Κ. Κουκοδ-
ῆµος, Στ. Γιαννάκης, Γ. Κεφαλογιάν-
νης, Φ. Ἀραµπατζῆ, Γ. Βαγιωνᾶς,
Ν. Μηταράκης. Ἀπουσίασαν 27
βουλευτές: ∆. Σταµάτης, Β. Κικίλιας,
Β. Μεϊµαράκης, Ἄδ. Γεωργιάδης,
Σ. Βούλτεψη, Μ. Σαλµᾶς, Κ. Καραγ-
κούνης, Γ. Ἀνδριανός, Γ. Στύλιος, Γ.

Μαρτίνου, Ε. Μπασιάκος, Κ. Κοντο-
γεῶργος, Κ. Τζαβάρας, Κ. Γκιουλέ-
κας, Στ,. Καλαφάτης, Ἕλ. Ράπτη,
Θ. Καράογλου, Κ. Τσιάρας, Α. Σα-
µαρᾶς, Κ. Κατσαφάδος, Γ. Τραγά-
κης, Κ. Καραµανλὴς (Σερρῶν), Κ.
Σκρέκας, Χρ. Σταϊκούρας, Γ. Ἀντω-
νιάδης.

ΠΑΣΟΚ (17 βουλευτές): Ὑπὲρ
16 βουλευτές: Θανάσης Θεοχαρό-
πουλος, Κώστας Σκανδαλίδης,
Φώφη Γεννηµατά, Ἀνδρέας Λοβέρ-
δος, Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ∆ηµή-
τρης Κωνσταντόπουλος, Γιάννης
Μανιάτης, Ὀδυσσέας Κωνσταντινό-
πουλος, Φώφη Γεννηµατά, Χαρὰ
Κεφαλίδου, Γιάννης Κουτσοῦκος,
Βασίλης Κεγκέρογλου, Εὐάγγελος
Βενιζέλος, Γιῶργος Ἀρβανιτίδης,
Μιχάλης Τζελέπης, Νίκος Τσώνης,
Ἰωάννης ∆ριβελέγκας. Κατά: Κανέ-
νας. Ἀπουσίασε: ἡ Φώφη Γεννη-
µατά.

Ποτάµι (11 βουλευτές): Ὑπὲρ 11
βουλευτές: Σ. Θεοδωράκης, Σ. Λυ-
κούδης, Σ. ∆ανέλης, Κ. Μπαργι-
ώας, Κ. Μάκου, Ι. Ἀχµέ, Ι. Φωτηλά,
Γ. Ψαριανός, Γ. Μαυρώτας, Γ.
Ἀµυρᾶς, Θ. Θεοχάρης, Χ. Θεοχά-
ρης. Κατά: Κανένας. Ἀπουσίασε :
Κανένας.

ΑΝΕΛ (9 βουλευτές): Ὑπὲρ 3
βουλευτές: Ἔλενα Κουντουρά, Κώ-
στας Ζουράρις καὶ Θανάση Παπα-
χριστόπουλος. Κατὰ 5 βουλευτές:
Κωνσταντῖνος Κατσίκης, Γεώργιος
Λαζαρίδης, Βασίλειος Κόκκαλης,
∆ηµήτριος Καµµένος, Μαρία Κόλ-
λια - Τσαρουχᾶ. Ἀπουσίασε: ὁ Π.
Καµµένος. Ὁ Νίκος Νικολόπουλος
ποὺ εἶναι πλέον ἀνεξάρτητος κατα-
ψήφισε τὸ νοµοσχέδιο.

Ἕνωση Κεντρώων (9 βουλευ-
τές): Ὑπὲρ 8 βουλευτές: Μάριος
Γεωργιάδης, Βασίλης Λεβέντης,
Γιῶργος – ∆ηµήτρης Καρρᾶς, Θεο-
δώρα Μεγαλοοικονόµου, ∆ηµήτρης
Καβαδέλλας, Βασίλης Λεβέντης,
Γιῶργος Κατσιαντώνης, Ἀναστά-
σιος Μεγαλοµύστακας. Κατά: Κα-
νένας. Ἀπουσίασε: ὁ Ἀριστείδης
Φωκᾶς.

Ὀφείλοµεν νὰ σηµειώσωµεν τὰ
ἑξῆς: ∆ι’ ὅσους βουλευτάς ἀπου-
σιάσαν ἄνευ κατεπείγοντος σοβα-
ροῦ κωλύµατος θεωροῦµεν ὅτι θὰ
ἔπρεπε νὰ τοὺς ἀφαιρεθῆ ἡ βου-
λευτικὴ ἰδιότης, διότι ἐψηφίσθησαν,
διὰ νὰ λαµβάνουν θέσιν καὶ νὰ εἶναι
ὑπεύθυνοι καὶ ὄχι νὰ ἀπολαµβά-
νουν τὰ βουλευτικὰ προνόµια
ὑπεκφεύγοντες τῶν καθηκόντων
τους, ἀφήνοντες τὴν Χώραν εἰς τὴν
πορείαν πρὸς τὸ ἀπύθµενον βάρα-
θρον. ∆ιὰ τοὺς Ἀνεξαρτήτους
Ἕλληνας, ἂν ἐπίστευαν εἰς τὴν πα-
τρίδα καὶ εἰς τὴν πίστιν, ὤφειλαν νὰ
ἄρουν τὴν ἐµπιστοσύνην τους
πρὸς τὴν Κυβέρνησιν διὰ ἕνα τέτοιο
µεῖζον ζήτηµα. Ἡ στάσις τους εἶναι
ἐντελῶς ἀνέντιµος. Ἂν κανεὶς ὑπο-
χωρῆ εἰς τὰς θεµελιώδης ἀρχὰς του
διὰ νὰ παραµείνη εἰς τὴν ἐξουσίαν,
πλανῶν τὸν λαὸν ὅτι τὸ κάνη δῆθεν
διὰ νὰ ἐπιτύχη κάτι καλύτερον διὰ
τὴν οἰκονοµίαν, τότε σηµαίνει ὅτι
δὲν ἔχει καθόλου ἀρχὰς καὶ ὅτι θὰ
ὑποχωρήση καὶ πάλιν, ὡς κατέδειξε
καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ νέου τρίτου
ὑπερµνηµονίου. ∆ιὰ τὴν Νέαν ∆η-
µοκρατίαν, διὰ νὰ µὴ καλλιεργοῦν-
ται αὐταπάται, ἁπλῶς ἐνηµερώνο-
µεν ὅτι ἀπὸ τοὺς δύο ὑποψηφίους
προέδρους ὁ εἷς ἐψήφισε ὑπὲρ καὶ
ὁ ἄλλος, ἂν καὶ ἀπουσίαζε, ἐδήλω-
σε ὅτι θὰ ὑπερψήφιζε.

∆ὲν σέβονται κανένα
Κανεὶς ἀπὸ τοὺς Βουλευτάς δὲν

ἔδωσε σηµασίαν εἰς τὰς διαµαρτυ-
ρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἰδιαιτέ-
ρως µεµονοµένων Ἱεραρχῶν ἀλλὰ
καὶ εἰς αὐτὴν ταύτην τὴν παράκλη-
σιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους δι’ ἀναβολὴν τῆς ψηφίσεως.
Προπαραµονὴ τῆς Ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων ἐπετελέσθη ἡ σταύρω-
σις προτοῦ κἄν τελεσθῆ ἡ γέννησις,
ἀφοῦ οὔτε τὴν µεγάλην αὐτὴν Ἑορ-
τήν, τὴν µητέραν τῶν ἑορτῶν δὲν
ἐσεβάσθησαν.

Ἂν µετὰ τὴν ἀποποινικοποίησιν
τῆς µοιχείας ἔγινε ἐλευθέρα καὶ ἐξη-
πλώθη ἡ µοιχεία, τί µᾶς περιµένει
τώρα; Προφανῶς ἡ υἱοθεσία, διότι,
ἐφ᾽ ὅσον τὸ σύµφωνον παρέχει τὴν
δυνατότητα εἰς τὰ ἑτερόφυλα ζευγά-
ρια τεκµηρίου πατρότητος τοῦ παι-
διοῦ ποὺ θὰ γεννηθῆ κατὰ τὴν διάρ-
κειαν τοῦ συµφώνου, ἀλλὰ δὲν
προβλέπει σχετικήν διάταξιν διὰ τὰ
ὁµόφυλα ζευγάρια, πρόκειται διὰ
«διάκρισιν» ἡ ὁποία καὶ πάλιν
γεννᾶ ἀµφιβολίας διὰ µελλοντικάς
προσθήκας, ὑπὸ τὴν σκιὰν µιᾶς νέ-
ας εὐρωπαϊκῆς δικαστικῆς ἀποφά-
σεως.

Αὐτὸ ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ συν -
εχίσουν αἱ διαµαρτυρίαι ἀλλὰ καὶ νὰ
καταστῆ τὸ παρὸν πάθηµα µάθηµα
διὰ τὴν ἔντασιν τοῦ ἀγῶνος εἰς τὸ
νὰ προληφθῆ κυρίως ἡ ἵδρυσις
τµήµατος ἰσλαµικῶν σπουδῶν,
ἡ ἀλλοίωσις τοῦ µαθήµατος τῶν
θρησκευτικῶν, ἡ προέλασις τῆς
ἀποτεφρώσεως ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνέ-
γερσις τοῦ τεµένους.

Ὁ Ἱ. Χρυσόστοµος γράφει εἰς τὴν
Β΄ ὁµιλίαν του «εἰς ἀδριάντας»:
«Οὐδὲν πατρίδος γλυκύτερον, ἀλλ’
οὐδὲν πικρότερον νῦν γέγονε%
χωρὶς ἁλώσεως αἰχµαλωσία. Οὐκ
εἴδοµεν βαρβαρικὸν πῦρ, οὐδὲ πο-
λεµίων ὄψιν ἐθεασάµεθα, καὶ τὰ
τῶν ἑαλωκότων πάσχοµεν. Ἰδοὺ τὸ
ἁµάρτηµα γέγονεν ὀλίγων καὶ τὸ
ἔγκληµα γίνεται κοινόν% δι᾽ αὐτὸ
µὲν κολάζου ὅτι% µηδὲ ἐκώλυες...»
(Ἀπόδοσις εἰς τὴν νέαν ἑλληνικήν:
Τίποτε δὲν εἶναι πιὸ γλυκὸ ἀπὸ
τὴν πατρίδα, ἀλλὰ τίποτε δὲν ἔγι-
νε τώρα πιὸ πικρὸ ἀπὸ αὐτήν0
χωρὶς νὰ συµβῆ ἐχθρικὴ ἐπι-
δροµὴ εἴµεθα αἰχµάλωτοι. ∆ὲν
ἀντικρύσαµεν ἐχθρικὸν πρόσω-
πον ἢ πῦρ ἀλλὰ ὑποφέροµεν ὡς
νὰ εἶχε γίνει ἅλωσις. Ἡ παράβα-
σις ἔγινεν ἀπὸ ὀλίγους ἀλλὰ τὸ
ἔγκληµα βαραίνει ὅλους0 δι’
αὐτὸ λοιπὸν δέξου τὰς συνεπεί-
ας διότι0 δὲν τὸ ἐµπόδισες0).

πότητα ἔχει πορευθῆ µὲ τὶς χρι-
στιανικὲς ἀρχές, χωρὶς τὴν ψήφιση
τοῦ ἐπαίσχυντου καὶ παρὰ φύσιν
νόµου αὐτοῦ, τώρα γιατί παρου-
σιάζει τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυν-
του νόµου αὐτοῦ ὡς µεγάλη ἀναγ-
καιότητα; Ἂν ρίξουµε µία µατιὰ
στὴν πάντα ἐν σοφίᾳ δηµιουργία
τοῦ Θεοῦ, θὰ παρατηρήσουµε ὅτι
τὰ πάντα κινοῦνται σὲ µία ἁρµονία
καὶ τάξη. Ἡ γύρη τῶν δένδρων καὶ
τῶν φυτῶν ἀπὸ τὸ ἀρσενικὸ ἄνθος
µεταφέρεται διὰ τοῦ ἀέρος ἢ τῶν
ἐντόµων στὸ θηλυκὸ ἄνθος καὶ γί-
νεται ἡ σύλληψις καὶ ἡ παραγωγὴ
τῶν ὡραίων καρπῶν· τὰ ζῷα, τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ψάρια
τῆς θαλάσσης συνευρίσκονται τὸ
ἀρσενικὸ µὲ τὸ θηλυκὸ καὶ διαιωνί-
ζουν τὸ κάθε ἕνα τὸ εἶδος του, καὶ
τρέφουν µὲ τὸν πολλαπλασιασµὸ
αὐτὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὴν
αὐτὴ ἁρµονία καὶ τάξη παρατηροῦ -
µε καὶ στὸ λογικὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος, ὅταν ἐκτελεῖ τὰς ἐντολάς τοῦ
Θεοῦ. 

Πῶς τώρα τὸ λογικὸ δηµιούργη-
µα τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ
προσθέση στὸ φυσικὸ νόµο καὶ
δεσµὸ τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος
καὶ τὸν παρὰ φύσιν νόµο καὶ
δεσµὸ τοῦ Σοδοµισµοῦ; ∆ὲν θὰ
φανῆ ἆραγε ὁ λογικὸς ἄνθρωπος
κατώτερος τῶν ἀλόγων ζῴων, καὶ
ἐνάντιος στὸ θέληµα τοῦ ∆ηµιουρ-
γοῦ του; Τί καρπὸ θὰ ἀποδώση ἡ
παρὰ φύση παράνοµος µῖξις αὐτή;
Τὸ παρὰ φύση πάθος αὐτὸ κατὰ
τὸν Ἀπόστολο ἐξάπτει πολὺ τὴν

ἄλογον ἐπιθυµίαν καὶ τὴν κάνει
σάν ἑπταπλάσιο κάµινο, µὲ πολλὰ
κρούσµατα σήµερα κατὰ τῶν
ἀγγέλων ἐπὶ γῆς ποὺ εἶναι τὰ
παιδιά. Ἡ ἰατρεῖα τοῦ παρὰ φύσιν
πάθους αὐτοῦ γίνεται ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ µυ-
στηρίου τῆς ἱερᾶς ἐξοµολογήσεως.
Ἑποµένως ὁ πεπτωκὸς ἄνθρω-
πος ἂν ἐπιθυµῆ νὰ ἐλευθερωθῆ
ἀπὸ τὴν δουλεία τοῦ παρὰ φύσιν
πάθους αὐτοῦ καὶ νὰ γίνη µέτοχός
της αἰωνίου ζωῆς καὶ µακαριότητος
τοῦ παραδείσου πρέπει νὰ ὑπα-
κούση τῆς στοργικῆς µάνας ποὺ
εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ
προσέλθη στὸ ἱερὸ µυστήριο τῆς
ἐξοµολογήσεως. Ἂν παρ᾽ ἐλπίδα
παρακούση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπι-
θυµήση ἀντὶ γιὰ τὸ πετραχήλι τοῦ
ἱερέως τὸ στεφάνι εἰς τὴν παρὰ φύ-
σιν ἐπιθυµία του τότε εἶναι ἄξιος
τῆς τύχης του. Ὁ καθένας µας κρί-
νεται ἀπὸ τὴν συν είδησή του. Σὰν
ὑστερόγραφο θὰ ἤθελα νὰ γράψω
τὰ ἑξῆς. Πῶς γίνεται πρὸ πέντε
ἐτῶν ὑπουργὸς µέσα στὴ βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων νὰ ὁµολογήση ὅτι ὁ
ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εἶναι ἀκόµη
ὥριµος, γιὰ νὰ ψηφισθῆ ὁ νόµος
αὐτὸς τῆς ντροπῆς καὶ µετὰ ἀπὸ
πέντε χρόνια ὡριµάσαµε τόσο
πολὺ ὥστε νὰ µὴ ὑπάρχη ἰσχυρὰ
ἀντίδραση στὴν ψήφιση αὐτοῦ τοῦ
νόµου τῆς ντροπῆς; Εἰς τοὺς ζο-
φώδεις καὶ ἀποκαλυπτικοὺς
αὐτοὺς χρόνους τὴν εὐθύνη τοῦ
ποιµνίου τὴν ἔχουν οἱ ποιµένες
«Ὥρα ἤδη ὑµᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερ-
θῆναι» (Ρωµαίους 13 - 11).

Οἱ πολιτικοὶ καταπατοῦν
τὸ φυσικὸν δίκαιον

Ἐν κρυπτῷ προετοιµάζεται 
ἡ Μεγάλη Σύνοδος;

Ἡ Εἰδικὴ Προπαρασκευαστικὴ
Ἐπιτροπὴ τῆς Μεγάλης Συνόδου
συνῆλθεν εἰς Ἀθήνας ἀπὸ τῆς
16ης ἕως τῆς 18ης Δεκεμβρίου
2015. Διατὶ τόση μυστικότης ὥστε
νὰ τὸ πληροφορούμεθα ἀπὸ
διαρροάς καὶ ἀπὸ ἀνακοινωθέντα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας; Συμ-
φώνως πρὸς τὸ mospat.ru τῆς
16ης Δεκεμβρίου 2015:

«Σὲ συνεδρία της στὶς 16 ∆εκεµ-
βρίου 2015 συνῆλθε στὴν Ἀθήνα ἡ
Εἰδικὴ ∆ιορθόδοξος Ἐπιτροπὴ ἐπὶ
τῆς προπαρασκευῆς τῆς Πανορ-
θοδόξου Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Τὸ ἔργο τῆς Ἐπι-
τροπῆς τυγχάνει ἡ ἐκπόνηση τοῦ
σχεδίου Κανονισµοῦ ὀργανώσεως
καὶ λειτουργίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας.

Κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἁγιωτάτου
Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν
τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου τὴν Ρωσικὴ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ Ἐπι-
τροπὴ ἐκπροσωπεῖ ἡ ἀντιπροσω-
πία µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβασµιώ-
τατο Μητροπολίτη Βολοκολὰµσκ
Ἱλαρίωνα, Πρόεδρο τοῦ Τµήµατος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέ-
σεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
Ἐπίσης µέλη τῆς ἀποστολῆς εἶναι
ὁ Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλα-

σώφ, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος
τοῦ ΤΕΕΣ καὶ ὁ Ἱερέας Ἀνατόλιος
Τσουριακώφ, στέλεχος τοῦ ΤΕΕΣ
ὡς διερµηνέας.

Τῶν ἐργασιῶν προεδρεύει ὁ
Μητροπολίτης Γέρων Περγάµου
Ἰωάννης (Οἰκουµενικὸ Πατριαρ-
χεῖο). Τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες ἐκπροσωποῦν: ὁ Μη-
τροπολίτης Γαλλίας Ἐµµανουήλ, ὁ
Ἀρχιµανδρίτης Βαρθολοµαῖος Σα-
µαρᾶς, Ἀρχιγραµµατέας τῆς Ἁγίας
καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἀρχιµανδρί-
της Πρόδροµος Ξενάκης (Οἰκου-
µενικὸ Πατριαρχεῖο), ὁ Μητροπολί-
της Γουινέας Γεώργιος, ὁ κ.
Π.Τζουµέρκας (Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας), ὁ Μητροπολίτης Ἀρκα-
δίας Βασίλειος, ὁ κ. Γ. Γκαντοὺρ
(Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας), ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Κωνσταντίνης Ἀρίσταρ-
χος, ὁ καθηγητὴς κ. Φ. Γιάγκου
(Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων),B ὁ
Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, ὁ
Ἐπίσκοπος Καρπασίας Χριστοφό-
ρος (Ἐκκλησίας Κύπρου), οἱ Μη-
τροπολίτες Περιστερίου Χρυσό-
στοµος, Ἠλείας Γερµανός, ∆ηµη-
τριάδος καὶ Ἁλµυροῦ Ἰγνάτιος
(Ἐκκλησία Ἑλλάδος), ὁ Μητροπο-
λίτης Κορυτσᾶς Ἰωάννης, ὁ κ. Π.
Κονδύλης (Ἐκκλησία Ἀλβα-
νίας)B».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ποιος θαρραλέος κυβερνήτης νὰ
ξυπνήσει τὸν καθεύδοντα Ἰησοῦ;
Πότε θὰ βοήσουµε µὲ εἰλικρίνεια
πρὸς τὸν Κύριο: «Κύριε, σῶσον
ἡµᾶς, ἀπολλύµεθα» (Ματθ. 8,25).
Μήπως οἱ καθεύδοντες ὡς ὁ Ἰωνᾶς
καὶ ρέγχοντες ἐντὸς τοῦ πλοίου τῆς
Ἐκκλησίας πρέπει νὰ βληθοῦν εἰς
τὴν θάλασσαν, γιὰ νὰ ἀφυπνι-
σθοῦν καὶ νὰ ἀναλάβουν ἐπιτέλους
ἔργο κηρύγµατος µετανοίας;

Εἶναι κοινὴ πεποίθηση ὅτι τὰ τε-
λευταῖα χρόνια ἔχουµε πάρει δρό-
µο κατηφορικό. Τρέχουµε µὲ µεγά-
λη ταχύτητα πρὸς τὸν κρηµνό. Ἡ
οἰκονοµικὴ κρίση δὲν λειτούργησε
ἀφυπνιστικὰ στὸν πνευµατικὸ το-
µέα. Ἀντὶ νὰ βροῦµε τὴν ἀληθινὴ
αἰτία τῆς κατάντιας µας συνεχίζου-
µε µία λανθασµένη πορεία στηριζό-
µενοι ἐγωιστικὰ στὶς ἀνθρώπινες
δυνάµεις µας ἔχοντας λησµονήσει
τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθεια, ζώντας
ὡς ἄθεοι, ζητιανεύοντας στοὺς

«ἑταίρους» µας, νοµιµοποιώντας
τὰ ἁµαρτήµατά µας, σχεδιάζοντας
τὴ διάλυση καὶ τῶν τελευταίων θε-
µελίων τῆς πίστης καὶ τῆς παράδο-
σής µας ποὺ ἔχουν µείνει ὄρθια καὶ
ἀρνούµαστε πεισµατικὰ νὰ πάρου-
µε τὸ δρόµο τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς
τὴν πατρικὴ οἰκία τῆς ἁγιοπατε-
ρικῆς µας κληρονοµιᾶς. Ἡ ἄσωτη
ζωή µας συνεχίζεται στὴ µακρινὴ
χώρα καὶ µολονότι ἡ πατρικὴ περι-
ουσία ἔχει πλέον ἐξανεµιστεῖ, τώρα
προσπαθοῦµε νὰ χορτάσουµε τὴν
πεῖνα µας ἀπὸ τὴν τροφὴ τῶν χοί-
ρων καὶ βουλιάζουµε ἀκόµη πιὸ
πολὺ στὰ λασπόνερα τῆς ἀποστα-
σίας µας. Λιµοκτονοῦµε πνευµατι-
κά, ἀλλὰ ἀκόµη δὲν βρήκαµε τὸ
δρόµο τῆς ἐπιστροφῆς.  Ἴσως χρει-
αστεῖ ὁ ἀληθινός µας πατέρας νὰ
ἐπιτρέψει κάτι ἀκόµη πιὸ συνταρα-
κτικό, ὥστε νὰ ξυπνήσουµε ἐπιτέ-
λους καὶ νὰ συνέλθουµε ἀπὸ τὸν
λήθαργο, στὸ ὁποῖο φαίνεται πὼς
ἔχουµε πέσει.

Πολιτικὴ νοµιµοποιήσεως
τῆς ὁµοφυλοφιλίας ἄνευ ἰσχυρᾶς

ἐκκλησιαστικῆς ἀντιδράσεως
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136

Τελευταίως ἀνεβίωσεν αἴφνης ἡ
λησμονημένη θρησκεία τοῦ Ζωρο-
αστρισμοῦ. Ἀπὸ τὰς δηλώσεις γίνε-
ται ἐμφανὲς ὅτι ὑποκρύπτεται
ἐθνικὸν ζήτημα. Ὑπάρχει κάποια
σχέσις μὲ τὸν ISIS ἢ μήπως ἐφ᾽
ὅσον οἱ χριστιανοὶ δὲν συμπαρε-
στάθησαν εἰς τοὺς Κούρδους αὐτοὶ
στρέφονται πρός ἄλλην κατεύθυν-
σιν; Συμφώνως πρὸς τὴν tribu-
ne.gr τῆς 17ης Δεκεμβρίου 2015:

«Μία ἀπὸ τὶς µικρότερες καὶ πα-
λαιότερες θρησκεῖες τοῦ κόσµου
βιώνει τὴν ἀναγέννηση στὴν ἡµιαυ-
τόνοµη περιοχὴ τοῦ ἰρακινοῦ
ΚουρδιστάνB Ὡστόσο στὸν αἰώνα
µας ὑπολογίζεται πὼς ὑπάρχουν
µόνο 190.000 πιστοὶ στὸν κόσµο –
καθὼς τὸ Ἰσλὰµ ἔγινε ἡ ἐπικρατοῦ -
σα θρησκεία στὴν περιοχὴ κατὰ
τὸν 7ο αἰώνα, κι ὁ Ζωροαστρισµὸς
λίγο πολὺ ἐξαφανίστηκεB

Οἱ νεοφώτιστοι στὸ Ζωροα-
στρισµὸ εἶπαν πὼς θὰ ὀργανώ-
σουν ἀνάλογες τελετὲς στὸ ἰρακινὸ

Κουρδιστάν καὶ ἐπίσης ζήτησαν τὴν
ἄδεια νὰ χτίσουν µέχρι καὶ 12 ναοὺς
στὴν περιοχή, ποὺ θὰ ἔχει τὰ δικά
της σύνορα, στρατὸ καὶ κοινοβού-
λιο. Οἱ Ζωροάστρες ἐπισκέφθηκαν
ἐπίσης τὰ κυβερνητικὰ κλιµάκια τοῦ
ἰρακινοῦ Κουρδιστάν καὶ ζήτησαν ὁ
Ζωροαστρισµὸς νὰ γίνει ἀναγνωρι-
σµένη θρησκεία ἐπισήµωςB Μοι-
άζει ἐπίσης νὰ «πουλοῦν» τὴν ἰδέα
τοῦ Ζωροαστρισµοῦ ὡς κάτι πιὸ
«αὐθεντικὰ Κουρδικό» σὲ σχέση µὲ
ἄλλες θρησκεῖες, σὲ κάθε περίπτω-
ση πάντως µία ἑλκυστικὴ ἰδέα σὲ
µία περιοχὴ ποὺ πολλοὶ ντόπιοι
ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν
ἐθνική τους ταυτότητα παρὰ γιὰ τὶς
θρησκευτικὲς διαιρέσειςB «Ὁ λαὸς
τοῦ Κουρδιστάν δὲν ξέρει πλέον σὲ
ποιὸ ἰσλαµικὸ κίνηµα ἢ δόγµα νὰ
πιστέψει» δηλώνει ἐκπρόσωπος
τοῦ Ὑπ. Θρησκευµάτων τοῦ ἰρακι-
νοῦ Κουρδιστάν. «Ὑπάρχουν πολ-
λοὶ ἄνθρωποι ἐδῶ ποὺ εἶναι πολὺ
θυµωµένοι µὲ τὸ Ἰσλαµικὸ Κράτος
καὶ τὴν ἀπανθρωπιά του».

Πολιτικὴ ἡ ἀναβίωσις 
τῆς εἰδωλολατρίας εἰς τὸ Κουρδιστάν;



Σελὶς 8η

Νέα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος
Φηµολογεῖται

ἀλλαγὴ ∆ιοικητοῦ
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφη-

μερίδα «KONTRA NEWS» τῆς 3ης
Ἰανουαρίου 2016:

«Παιχνίδια» µὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος;
Τὶς τελευταῖες µέρες παίζεται ἕνα πε-
ρίεργο παιχνίδι µὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Ξεκίνησε ἀπὸ ἐκκλησιαστικὲς ἱστο-
σελίδες καὶ στὴ συνέχεια πέρασε σὲ
πολιτικὲς ἐφηµερίδες. Φῆµες, πλη-
ροφορίες, διαρροὲς γιὰ ἐνδεχόµενη
ἀντικατάσταση τοῦ σηµερινοῦ πολιτι-
κοῦ διοικητῆ Ἀρίστου Κασµίρογλου
ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Μὴ Κυβερ-
νητικῆς Ὀργάνωσης τῆς ἀρχιεπι-
σκοπῆς»Ἀποστολὴ» καὶ στενὸ συν -
εργάτη τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυ-
µου Κωστῆ ∆ήµτσα. Στὶς φῆµες καὶ
τὶς πληροφορίες γίνεται προσπάθεια
νὰ ἐµπλακεῖ καὶ τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται ἐκκλη-
σιαστικὰ τὸ (αὐτοδιοίκητο) Ἅγιον
Ὄρος...».

Ἱδρύθη ἡ «Χιλιανδαρινὴ
Ἰατρικὴ Ἑταιρεία» 

Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovi-
ma τῆς 25ης Δεκεμβρίου 2015:

«Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πατριάρχη
Σερβίας κ. Εἰρηναίου, τοῦ Ἡγουµέ-
νου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλιανδαρίου
Ἀρχιµανδρίτη Μεθοδίου καὶ τὴν ὑπο-
στήριξη τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς
∆ηµοκρατίας τῆς Σερβίας, ἱδρύθηκε
24 ∆εκεµβρίου 2015, στὸ Βελιγράδι,
ἡ «Χιλιανδαρινὴ Ἰατρικὴ Ἑταιρεία» Ἡ
πρωτοβουλία ἀνήκει σὲ Σέρβους
γιατρούς, οἱ ὁποῖοι γιὰ πολλὰ χρόνια
παρέχουν ἐθελοντικὴ ἐργασία στὸ
µοναστήρι. Ἤδη ὑπάρχει ἐξο-
πλισµὸς ποὺ ἐξυπηρετεῖ ὀδοντιατρι-
κά, παθολογικά, χειρουργικὰ καὶ
ὀφθαλµολογικὰ περιστατικά. ∆εδο-
µένου ὅτι στὴ Μονὴ Χιλιανδαρίου,
ποὺ βρίσκεται σὲ ἀποµονωµένο µέ-

ρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σὲ καθηµε-
ρινὴ βάση ζοῦν περίπου 100 ἄτοµα,
ἡ ἀναβάθµιση τοῦ τοµέα τῆς ὑγείας
ἦταν ἐπιβεβληµένη. Πρωταρχικὸς
στόχος τῆς Ἑταιρείας εἶναι νὰ ὑπάρ-
χει συνεχὴς παρουσία ἰατροῦ, πλή-
ρως ἐξοπλισµένο ἀσθενοφόρο,
φαρµακεῖο καὶ ἐντατικοποίηση τῆς
ἐκπαίδευσης, ποὺ ἤδη ἄρχισε, τῆς
ἀδελφότητας σὲ νοσηλευτικὰ καθή-
κοντα καὶ παροχὴ πρώτων βοη-
θειῶν.

Ὁ Καθηγούµενος
τῆς Σιµωνόπετρας

εἰς τὴν Συρίαν
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν

ἐφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΗΣ» τῆς 29ης Δεκεμβρίου 2015:

Στὴ Συρία βρέθηκε µὲ ἀθωνίτες
πατέρες ὁ ἡγούµενος τῆς Ἱ Μ. Σιµω-
νόπετρας στὴν ἑορταστικὴ ἐκδήλω-
ση γιὰ τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο
22 µέτρων πρὸς τιµὴν τῶν µαρτύ-
ρων στὴν πόλη Σαφίτα στὴν ἐπαρχία
τῆς Ταρτοὺς στὴ Συρία. Πρωτοστά-
της τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπίας
ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ὁ ἀρχιµαν-
δρίτης Ἐλισαῖος ἡγούµενος τῆς
Μονῆς Σίµωνος Πέτρας, ὁ ὁποῖος σὲ
δήλωση στὸ κρατικὸ πρακτορεῖο sa-
na ἀναφέρει: Ἐρχόµαστε στὴ Συρία,
γιὰ νὰ στείλουµε ἕνα µήνυµα χαρᾶς
καὶ ἐλπίδας στὸ συριακὸ λαὸ ὅτι τὸ
µέλλον θὰ εἶναι καλύτερο. Εἴµαστε
ἀγχωµένοι, γιατί ὁ συριακὸς λαὸς
ὑποφέρει ἀπὸ αὐτὲς τὶς µεγάλες τρα-
γωδίες καὶ προσευχόµαστε στὸ Θεὸ
γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς ἀδικίας καὶ τῆς
ὀδύνης ποὺ διακατέχει τὸ συριακὸ
λαό». Ὁ ἡγούµενος π. Ἐλισαῖος δή-
λωσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὡς µέλος τῆς EE
θὰ ἐργαστεῖ, γιὰ νὰ βοηθήσει τὸ συ-
ριακὸ λαὸ, γιὰ νὰ τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαι-
ρία νὰ ζήσει ἀξιοπρεπῶς καὶ χωρὶς
καµιὰ ἐξωτερικὴ παρέµβαση».

Ἔκθετος ἡ Ἀποστολικὴ ∆ιακονία
διὰ τὰς προσφοράς ἐφηµερίδων

Αἱ προσφοραὶ τῶν ἐφημερίδων
εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἐξυπηρετοῦν τὴν
αὔξησιν τῶν πωλήσεων καὶ ὄχι τὴν
μέριμναν διὰ τοὺς πιστούς. Ὡστόσο,
ὁ διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Δια-
κονίας δὲν τὸ γνωρίζει; Εἶναι δυ-
νατὸν νὰ γίνωνται συνεργασίαι, αἱ
ὁποῖαι νὰ προκαλοῦν ὀρυμαγδὸν
ἀρνητικῶν σχολίων εἰς τὰ ἱστολόγια;
Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδέχεται ὁ ἐπί-
σημος ὀργανισμὸς τῆς Ἐκκλησίας νὰ
διανέμεται τὴν μίαν ἡμέραν ἡ Καινὴ
Διαθήκη καὶ τὴν ἄλλην τὸ Κορά-
νιον; Σκοπὸς τῆς Ἀποστολικῆς Δια-
κονίας εἶναι μόνον αἱ πωλήσεις καὶ
δι᾽ αὐτῶν αἱ βαρβαρώδεις εἰσπρά-
ξεις; Συμφώνως πρὸς τὸ xyzconta-
gion.wordpress.com τῆς 27ης Δε-
κεμβρίου 2015:

«Στὸ φύλλο τῆς 25/12/2015 τῆς
ἐφηµερίδας ‘Ἐλεύθερη Ὥρα’, διαβά-
ζουµε πὼς ἡ B ἐφηµερίδα συνδιορ-
γανώνει χριστουγεννιάτικο µπαζὰρ
σὲ αἴθουσα κοντὰ στὴν ὉµόνοιαB
σὲ συνεργασία µὲ τὴν ‘Ἀποστολικὴ
∆ιακονία’B Ἂν τὸ γεγονὸς ἀληθεύει,
τότε οἱ ὑπεύθυνοι ἀπὸ   τὴν  Ἱερὰ
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν

Ἀποστολικὴ ∆ιακονία καλὸ θὰ ἦταν
νὰ δώσουν κάποιες ἐξηγήσεις µὲ
ποιὰ κριτήρια ἐπιλέχτηκε ἡ συγκε-
κριµένη ἐφηµερίδα, µὲ τὰ πρωτοσέ-
λιδα γιὰ τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὴν ἐξω-
φρενικὴ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀπο-
κρουστικοῦ µύθου πὼς δῆθεν
«10.000 εἰδοποιήθηκαν τὴν 11η Σε-
πτεµβρίου 2001 νὰ µὴ πᾶνε στὴν
ἐργασία τους στοὺς ∆ίδυµους Πύρ-
γους» («ΚΙΣ πρὸς Ἕλληνες Ἰσραη-
λίτες: Ἀποµακρυνθεῖτε ἀπ’ τὴν Ἀθή-
να µετὰ τὴν 15η ∆εκεµβρίου», Ἐλεύ-
θερη Ὥρα, 08/12/2015)B Συµφω-
νεῖ ἆραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος µὲ τὴ
συν εργασία αὐτήB;».

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα»
ἀνεγνώσαμεν:

«Τὸ «Βῆµα τῆς Κυριακῆς» πα-
ρουσιάζει τὰ ἱερὰ κείµενα ποὺ ἐπη-
ρέασαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἐπηρεά-
ζουν τὴν ἀνθρωπότητα ἐδῶ καὶ
αἰῶνες. (Αὐτὴ τὴν Κυριακὴ) Ἡ Καινὴ
∆ιαθήκηB Ἕνας ἀνεκτίµητος πνευ-
µατικὸς θησαυρόςB Μὲ τὴν ἐγκυ-
ρότητα τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιακο-
νίαςB Τὴν ΚυριακήB Ἰανου αρίου
2016 τὸ Κοράνι. Προλογίζει ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Τιράνων, ∆υρραχίου καὶ
πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος».

Οἱ Τοῦρκοι ἐζήτησαν διὰ ἀσκήσεις 
τοὺς ἱεροὺς τόπους τῆς Ἑλλάδος! 
Τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ νησὶ τῆς Ἀπο-

καλύψεως, τὸ νησὶ τῆς Μεγαλόχα-
ρης καὶ τὸ νησὶ τῶν Κατακομβῶν
ἐζήτησαν οἱ Τοῦρκοι διὰ ἐκτέλεσιν
στρατιωτικῶν ἀσκήσεων. Ὡς κατέ-
στη γνωστὸν ἀπὸ τὸ newsbomb
τῆς 28ης Δεκεμβρίου 2015:

«Οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς ἀπέρριψαν
τρεῖς τουρκικὲς NOTAM ποὺ ζητοῦ -
σαν τὴν δέσµευση µεγάλων πε-
ριοχῶν τοῦ Αἰγαίου, γιὰ διάστηµα
ἕως καὶ 12 µῆνες, ὥστε νὰ διενεργη-
θοῦν σὲ αὐτὲς στρατιωτικὲς ἀσκή-
σεις. Σύµφωνα µὲ τὸ πρακτορεῖο
Sputnik, ἡ Τουρκία ἤθελε νὰ δεσµεύ-
σει γιὰ τὶς συγκεκριµένες ἀσκήσεις
περιοχὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Λή-

µνου, τῆς Πάτµου, τῆς Τήνου, τῆς
Μύλου καὶ τῆς Σκύρου.

Ἡ ΝΟΤΑΜ εἶναι ἡ προκήρυξη
ποὺ κατατίθεται στὴν ἀρχὴ πολι-
τικῆς ἀεροπορίας καὶ ἡ ὁποία προ-
ειδοποιεῖ τοὺς πιλότους τῶν ἀερο-
σκαφῶν γιὰ πιθανοὺς κινδύνους
σὲ µία περιοχὴ ποὺ θὰ µποροῦσε
νὰ ἐπηρεάσει τὴν ἀσφάλεια τῶν
πτήσεων.

Σύµφωνα µὲ τοὺς Ρώσους, ἡ
Ἑλλάδα ἐξέδωσε τὶς NOTAM
A2642/15, A2641/15 καὶ A2640/15,
οἱ ὁποῖες ὑποστήριζαν ὅτι µόνο ἡ
Ἑλλάδα ἔχει τὸ δικαίωµα ὅσον
ἀφορᾶ τὴν ἀνακοίνωση δέσµευσης
ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου».

Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἢ προσηλυτισµός;
Πληροφορίαι διὰ προσπαθείας

κατηχήσεως τῶν μεταναστῶν ἀπὸ
τοὺς Προτεστάντας καταφθάνουν
ἀπὸ τὴν περιοχὴν τοῦ Κιλκίς. Συμ-
φώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Ἐμπρός» τῆς 2ας Ἰανουαρίου
2016:

«Γιὰ ἀπόπειρα προσηλυτισµοῦ
τῶν λαθροµεταναστῶν κάνουν λό-
γο ἐπισκέπτες τῆς περιοχῆς Εἰδο-
µένης - Κιλκίς, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ
φιλοξενεῖ µεγάλο ἀριθµό, µὲ
ἀφορµὴ τὸ τεράστιο κοντέϊνερ ποὺ
ἔχει ἐγκαταστήσει ἐκεῖ Εὐαγγελικὴ
Ἐκκλησία τῆς Γερµανίας. Μὲ πρό-
σχηµα, ὅπως καταγγέλλουν, τὸ
µοίρασµα ἑνὸς πιάτου «ζεστοῦ φα-
γητοῦ», διανέµουν ὑλικὸ στοὺς
ἀλλοδαποὺς ποὺ ἀποτυπώνει τὶς
θέσεις τῆς συγκεκριµένης Ἐκκλη-
σίας, ποὺ ἔχει πρωτοστατήσει στὴν
ὑποδοχὴ καὶ περίθαλψη τῶν
«προσ φύγων» στὴν Γερµανία.
Προκειµένου δὲ οἱ ὑπεύθυνοι νὰ
δελεάσουν ὅσους περισσότερους
ἀλλογενεῖς µποροῦν καὶ νὰ τοὺς
κατηχήσουν, προσφέρουν µερίδες
φαγητοῦ, τὸ ὁποῖο φτιάχνει σὲφ
ποὺ ἔχει καταφτάσει ἀπὸ τὴν Θεσ-
σαλονίκη. Μέχρι εἰδικὰ µενοὺ περι-
λαµβάνει γιὰ «εὐπαθεῖς ὁµάδες»,
ὅπως µικρὰ παιδιά, ἡλικιωµένους ἢ
ἀσθενεῖς. Βέβαια, τὴν ἴδια ὥρα χι-

λιάδες Ἕλληνες πολίτες εἶναι γονα-
τισµένοι ἀπὸ τὴν διαρκῆ ἀνέχεια
ποὺ τοὺς ἐπέβαλαν τὰ µνηµόνια. Γι'
αὐτοὺς οἱ διάφορες ΜΚΟ ὅπως καὶ
οἱ διάφορες θρησκευτικὲς σέχτες
ποὺ ἁλωνίζουν στὴν Χώρα µας,
δὲν νοιάζονται, ἴσως γιατί, παρὰ τὰ
προβλήµατά τους καὶ τὸν καθηµε-
ρινὸ ἀγώνα τῆς ἐπιβίωσης ποὺ
ζοῦν, ἐξακολουθοῦν νὰ δηλώνουν
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Κι ἂς µὴ
ἔχουν... σέφ».

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν ἐτίµησε νέον,
ποὺ ἔσωσε δύο συνανθρώπους µας 

Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν
τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν τῆς 1ης Ἰανουα-
ρίου 2016:

«Πρὸ ὀλίγων ἡµερῶν σὲ τροχαῖο
ἀτύχηµα ποὺ συνέβη στὴν ὁδὸ
Πατρῶν- Πύργου, ἐκινδύνευσαν νὰ
καοῦν ζωντανοὶ µέσα στὸ αὐτοκίνη-
το δύο συνάνθρωποί µας. Τὴν ὥρα
τοῦ συµβάντος ἐνῶ κάποιοι πέρα-
σαν χωρὶς νὰ σταµατήσουν, διερχό-
µενος ἀπὸ τὸ σηµεῖο, ὁ νεαρὸς Γε-
ώργιος Μητρόπουλος, ἀπὸ τὸ χω-
ριὸ Ριόλο Ἀχαΐας, ἐσταµάτησε ἀµέ-

σως καὶ ἀψηφώντας τὸν κίνδυνο γιὰ
τὴν ζωή του, ἔτρεξε στὸ φλεγόµενο
ὄχηµα καὶ ἔβγαλε τοὺς δύο ἐπιβαί-
νοντας εἰς αὐτό, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκον-
το δεµένοι µὲ τὶς ζῶνες ἀσφαλείαςB
στὸν Ἑσπερινό τῆς παραµονῆς τῆς
Πρωτοχρονιᾶς, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὁ
Σεβασµιώτατος ἐτίµησε τὸν νεαρὸ
Γεώργιο Μητρόπουλο, ἐπιδίδοντας
εἰς αὐτὸν Εὐεργετήριο Γράµµα, γιὰ
τὴν ὡς ἄνω πράξη του».

∆ύο Μητροπολῖται «ἀνοικτοὶ» εἰς τὸ ζήτηµα τῆς ὁµοφυλοφιλίας;
Ὁ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας ἔδω-

σε συνέντευξιν εἰς τὸ «tharros-
news» τῆς Καλαμάτας τὴν 26ην
Δεκεμβρίου 2015. Ὑπάρχουν ἐξαί-
ρετα σημεῖα, ἀλλὰ καὶ σημεῖα ἰδι-
αιτέρως προβληματικά. Παραθέ-
τομεν μέρος αὐτῆς:

«Καθηµερινά τούς τελευταίους
µῆνες βλέπουµε µία ἐπίθεση –
ἀµφισβήτηση στὴν Ἐκκλησία.
Μπορεῖτε νὰ δώσετε µία ἐξήγηση,
γιατί συµβαίνει αὐτό;

∆ιότι ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἐπι-
κοινωνιακὰ τὸ εὔκολο µέσο, προ-
κειµένου νὰ ἀποδείξουµε ὅτι γίνον-
ται µεταρρυθµίσεις.

Σύµφωνο συµβίωσης ὁµόφυλων
ζευγαριῶν. Κατ’ ἀρχάς, ποιὰ ἡ
γνώµη σας γιὰ τοὺς ὁµοφυλόφι-
λους, ἀλλὰ καὶ ποιὰ ἡ ἄποψή σας
γιὰ τὸ συγκεκριµένο σύµφωνο.

Οἱ ὁµοφυλόφιλοι, ὅπως ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι, εἶναι δηµιουργήµατα
τοῦ Θεοῦ καὶ ἰσχύει καὶ γι’ αὐτοὺς ὁ
ἀντίστοιχος σεβασµὸς καὶ ἡ τιµή,
καὶ ὄχι ἡ βία καὶ ἡ ἀπόρριψη. ∆ὲν
πρέπει νὰ µᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ τρό-
πος µὲ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς ἀντιµε-
τώπισε τὴν ἁµαρτωλὴ γυναίκα τῆς
Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, χαρακτη-
ρίστηκε ἀπὸ τὸ λόγο Του, «ὁ ἀνα-
µάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέ-
τω». Αὐτὸς ὁ κανόνας ἀποτελεῖ τὴ
διοικοῦσα γραµµὴ, γιὰ τὸν τρόπο
µὲ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ συµπε-
ριφερόµεθα πρὸς κάθε ἄνθρωπο
καὶ συνάνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὴν ἑτερότητα ἢ τὴ διαφορετικότητά
του. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπορρίπτει
τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὰ σέβεται στὸ
πλαίσιο τῶν ἐλεύθερων ἐπιλογῶν
καὶ τῶν δικαιωµάτων τους. Ἐκεῖνο
ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ ἡ
Ἐκκλησία εἶναι τὴν κάθε µορφὴ
συµφώνου, ἡ ὁποία ἀµαυρώνει τὸ
µυστηριακὸ χαρακτήρα τοῦ Γάµου
καὶ ἀλλοιώνει λειτουργικὰ τὸ θεσµὸ
τῆς οἰκογένειας%

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἡ διατύπωσις

ὡς ἔχει, δύναται νὰ ἐννοήση κα-
νεὶς ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία προέρχε-
ται ἀπὸ τὸν Θεόν. Εἶναι ἀτυχὲς
νὰ χαρακτηρίζεται ἡ ἁμαρτία
ἑτερότητα καὶ διαφορετικότητα,
διότι τότε ἡ ἁμαρτία, τὸ παρὰ
φύσιν, τίθεται εἰς τὸ ἴδιον ἐπίπε-
δον μὲ φυσικὰ χαρακτηριστικὰ ὡς
εἶναι τὸ χρῶμα, τὸ φῦλον κ.ἄ.
Ἐπίσης δὲν καθίσταται σαφὲς, ἂν
ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀποδέχεται τὸ
σύμφωνον καὶ τὴν ὁμοφυλοφι-
λίαν. Μᾶς ἐκπλήσσει ὅτι ἐνῶ ὁ
Σεβασμιώτατος εἶναι ἀκριβολό-
γος καὶ ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς Ἐπί-
σκοπος, δὲν εἶχε ἐνάργειαν εἰς
τὸν λόγον του. Τὸ ἴδιον συμβαίνει
καὶ εἰς τὴν ἑπομένην ἀπάντησιν,
ἡ ὁποία δύναται νὰ ἑρμηνευθῆ
καὶ ἀπὸ τὴν σκοπιὰν τῆς ὑποστη-
ρίξεως τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας
καὶ Κράτους.

Ἀκόµη ἕνα ζήτηµα ποὺ ἀναφέρε-
ται συχνὰ ἀπὸ τὸν κόσµο εἶναι ἡ
σχέση Ἐκκλησίας – Κράτους. Εἶστε
ὑπὲρ τοῦ διαχωρισµοῦ;

∆ὲν µπορεῖ νὰ ἀπαντηθεῖ µονο-
λεκτικὰ µὲ ἕνα ναὶ ἢ ἕνα ὄχι. Ἡ πο-
λυετὴς καὶ πολυχρόνια σχέση
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἤδη ἀπὸ
τὸ 1830 µέχρι σήµερα, ἔχει διαµορ-
φώσει ἕνα πλαίσιο σχέσεως, τὸ
ὁποῖο ἀφορᾶ ὅλους τούς χώρους
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί, ὡς ἐκ
τούτου, καθίσταται θέµα πολυσύν-
θετο, πολυδιάστατο καὶ ἀρκετὰ πε-
ρίπλοκο. Ἐξαιτίας ἀκριβῶς αὐτῆς
τῆς δυσκολίας ἀπαιτεῖται διάλογος
µεταξὺ Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ὁ
ὁποῖος, γιὰ νὰ εἶναι οὐσιαστικός,
θὰ πρέπει νὰ ἐµπνέεται ἀπὸ τὴν
ἀλήθεια καὶ τὴν ἐµπιστοσύνη%

Κάθε µέρα φτάνουν στὴν Ἑλλά-
δα χιλιάδες πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι
τὶς περισσότερες φορὲς ἔχουν ὡς
στόχο νὰ συνεχίσουν τὸ ταξίδι τους
στὴν Εὐρώπη. Θεωρεῖτε ὅτι ἡ Χώ-
ρα µας ἀντιµετωπίζει ἐπαρκῶς

αὐτὸ τὸ θέµα καὶ τί ἄλλο  θὰ  µπο-
 ροῦ σε νὰ γίνει;

Τὸ προσφυγικὸ καὶ µεταναστευ-
τικὸ ζήτηµα θεωρῶ ὅτι ἀντιµετωπί-
ζεται µέχρι σήµερα µὲ ἀρκετὴ ἐπι-
πολαιότητα καὶ πειραµατισµό, γι’
αὐτὸ καὶ ἡ προσπάθεια ἐπίλυσής
του ὁδηγεῖται σὲ ἀδιέξοδο. Ἡ µὴ
ὕπαρξη ἑνὸς οὐσιαστικοῦ καὶ
πραγµατικοῦ νοµικοῦ πλαισίου,
ὅπως καὶ ἡ ἔλλειψη ὀρθολογικῆς
κατανοµῆς καὶ ἀξιοποίησης τῶν
µεταναστῶν δὲ βοηθᾶ στὴν ἐπίλυ-
ση τῶν ἀναφυοµένων προβληµά-
των. Ἂν δὲν προσέξουµε, σὲ λίγο
καιρὸ τὸ πρόβληµα ἀπὸ θέµα ἐπι-
βίωσής τους θὰ µετατραπεῖ σὲ ζή-
τηµα κοινωνικῆς συµβίωσης µὲ
ἀπροσδιόριστες µέχρι  στιγµῆς
συν έπειες.

Ἀποτέφρωση: Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ
ποὺ ζητοῦν νὰ µὴ ταφοῦν, ἀλλὰ νὰ
ἀποτεφρωθοῦν. Εἶναι κάτι πού σᾶς
βρίσκει ἀντίθετο: Ἂν ναί, γιατί;

Σύµφωνα µὲ τὴ διδασκαλία τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀκόµη καὶ
τὸ σῶµα µας, ὅπως καὶ ἡ ψυχή
µας, δὲν ἀποτελεῖ ἀτοµικὸ κτῆµα.
Ἐπιπλέον, δέ, ὁ σεβασµὸς πρὸς
τὴν ὕλη (σῶµα – σάρκα) εἶναι στοι-
χεῖο περὶ τῆς διδασκαλίας τῆς
Ἐκκλησίας µας γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὁποιοσδήποτε κατα-
στροφικὸς βιασµὸς τῆς ὕλης, ὁ
ὁποῖος πραγµατοποιεῖται ὑπὸ τὸ
σκεπτικὸ µιᾶς ἀτοµικιστικῆς διαχεί-
ρισης τοῦ σώµατος, εἶναι ἀπορρι-
πτέος καὶ καταδικαστέος ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία.

Ὁ δεύτερος μητροπολίτης ὁ
ὁποῖ ος διέλαθε τῆς προσοχῆς τῶν
μέσων ἐνημερώσεως ἦτο ὁ Σεβ.
Μητρ. Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ. Ὁ
Σεβασμιώτατος ἀναφέρει εἰς τὸ
Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του
μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: 

«Ζοῦµε στὴν πατρίδα µας τὸ
προσφυγικὸ δράµα ποὺ βιώσαµε
ἐµεῖς µόλις πρὶν ἀπὸ 92 χρόνια.

Συν άνθρωποί µας ἀντιµετωπίζον-
ται ὡς ἀντικείµενα ἐκµετάλλευσης
µόνο καὶ µόνο διότι οἱ ἰσχυροί τῆς
γῆς συνεχίζουν νὰ διακρίνουν τοὺς
ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν γλώσσα τους,
τὸ φῦλο, τὴν θρησκεία καὶ τὴν κα-
ταγωγή τους. Αὐτὰ τὰ Χριστούγεν-
να πρέπει νὰ βροντοφωνάξουµε
ἕνα µεγάλο ὄχι στὴν συνέχιση
αὐτῆς τῆς ἀνθρώπινης ἀπαξίω-
σης. Ἂν θέλουµε νὰ βιώσουµε δια-
φορετικὰ τὴν γέννηση τοῦ Θεαν-
θρώπου καὶ νὰ κάνουµε πράξη τὴν
θρησκευτική µας παράδοση, ἔχου-
µε χρέος νὰ ἀντιταχθοῦµε στὴν
παραµορφωµένη λογική τοῦ συγ-
χρόνου κόσµου. Πηγὴ ἔµπνευσής
µας; Ἡ ράβδος τῆς Ρίζης τοῦ Ἰεσ-
σαί, ὁ ἄυλος καὶ ὁ Θεός! Ὁ σαρκω-
θείς διὰ τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν Κύριος
καὶ ∆ηµιουργός. Ἡ ἀκένωτη αὐτὴ
πηγὴ ζωῆς καὶ ἐλπίδος, σαρκωµέ-
νη καὶ διαρκῶς θυσιαζοµένη γιὰ
ὅλο τὸν ἀνθρώπινο κόσµο. Αὐτὴ
εἶναι ἀδελφοί µου ἡ βασικὴ αἰτία
τῆς χαρᾶς µας. Τῆς ἐν  Χριστῷ  τε -
χθέντι τελειώσεώς µας. Αὐτὴ εἶναι
ἡ µεταµορφωτικὴ δύναµη τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀσφαλὴς
ὁδὸς τῆς σωτηρίας µας».

Σχόλιον Ο.Τ.: Εἰς προηγούμε-
νον ἄρθρον τοῦ Ο.Τ. ἐπεσημάνα-
μεν καὶ πάλιν ὅτι ὁ Σεβασμιώτα-
τος εἶχε χρησιμοποιήσει τὴν λέξιν
«φῦλο» τελείως περιττῶς, εἰς
πρότασιν ἡ ὁποία δὲν τὸ ἀπαιτο-
ῦσε. Ἡ ἔννοια τοῦ «φύλου», ὡς
θὰ γνωρίζη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπὸ τὶς σπουδὲς του εἰς τὸ ἐξωτε-
ρικόν, ἔχει λάβει συγκεκριμένες
διαστάσεις εἰς τὸν διεθνῆ χῶρον.
Ἐπειδὴ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ τε-
λευταῖον διάστημα αἱ διακρίσεις
περὶ τοῦ «φύλου» ἔχουν φορ-
τισθῆ μὲ ἕνα εἰδικὸν νόημα, πα-
ρακαλοῦμεν τὸν Σεβασμιώτατον,
ἀντ’ αὐτοῦ νὰ χρησιμοποιῆ τὴν
φράσιν «ἄρρεν καὶ θῆλυ», πρὸς
ἀποφυγὴν παρερμηνειῶν.

Σύµπλευσις Ὑπουργείου Παιδείας µὲ τὸν «ΚΑΙΡΟ»
Εἰς τὸν προθάλαµον ὁ χωρισµὸς Κράτους καὶ Ἐκκλησίας

Συνέντευξιν  παρεχώρησεν ὁ
Ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ
Θρησκευμάτων, κ. Ν. Φίλης εἰς
τὴν ἐφημερίδα  «ΤΑ ΝΕΑ». Εἰς
αὐτὴν ἀποκαλύπτει τὰς προθέσεις
του διὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν καὶ προαναγγέλλει εὐσχήμως
τὸν χωρισμὸν Κράτους Ἐκκλησίας.
Ἤδη ἀπὸ τὰ λεγόμενά του ἐφάνη
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι δι’ αὐτὸν ἕνας
παράγων ὡς πολλοὶ ἄλλοι. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφημερίδα τῆς 2ας
Ἰανουαρίου 2016: 

«Μὲ τὸ καληµέρα τῆς νέας κυ-
βέρνησης ἡ Σία Ἀναγνωστοπούλου
ἄγγιξε τὸ θέµα τοῦ τρόπου συµµε-
τοχῆς ἢ µὴ στὴ διδασκαλία τῶν
Θρησκευτικῶν. Τί σκέφτεστε γι'
αὐτὸ τὸ ζήτηµα;

Τὸ θέµα ἔχει τεθεῖ στὸν δηµόσιο
διάλογο, ἔχουν ἐκδοθεῖ ὑπουργικὲς
ἐγκύκλιοι ποὺ ἀπαντοῦν στὸ αἴτη-
µα χιλιάδων µαθητῶν καὶ τῶν οἰκο-
γενειῶν τους νὰ µὴ παρακολου-
θοῦν ὑποχρεωτικὰ τὸ µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν. Ἀπὸ ὅ,τι πληροφο-
ροῦµαι, ἀναµένεται µάλιστα καὶ

ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικα-
στηρίου τοῦ Στρασβούργου γιὰ τὴν
ἀναχρονιστικὴ ἐγκύκλιο Λοβέρδου.
Αἰτία τοῦ προβλήµατος εἶναι ἡ
ἐπιµονὴ ἐγχώριων συντηρη-
τικῶν κύκλων νὰ παραµείνει τὸ
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν ὡς
ὁµολογιακὸ µάθηµα. Τὸ Ἰνστιτοῦ -
το Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, θε-
σµικὰ ἁρµόδιο νὰ ἐπιµεληθεῖ τὴν
ἀναµόρφωση τῶν Θρησκευτικῶν,
συζητεῖ µὲ ὅλες τὶς πλευρές, περι-
λαµβανοµένης καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὥστε τὰ Θρησκευτικὰ νὰ γί-
νουν µάθηµα γνώσης τῶν θρη-
σκειῶν, µὲ τὴν ἰδιαίτερη παρουσία-
ση τοῦ πολιτισµικοῦ ρόλου τῆς
Ὀρθοδοξίας στὴ Χώρα µας.

∆ιαχωρισµὸς Κράτους - Ἐκκλη-
σίας. Πόσο ἕτοιµη εἶναι ἡ κυβέρνη-
ση γιὰ ἕνα τέτοιο βῆµα δεδοµένης
τῆς στάσης τῆς Ἐκκλησίας;

Ἐνόψει τῆς συνταγµατικῆς ἀνα-
θεώρησης, µὲ συντεταγµένο τρό-
πο, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία ἔχουν
συµφωνήσει νὰ συζητήσουν τὸν
προσδιορισµὸ τῶν διακριτῶν ρό-
λων τους. Πιστεύω ὅτι τὸ ἀποτέλε-

σµα τοῦ διαλόγου θὰ ἐπιβεβαιώσει
ὅτι ἡ νέα διακριτὴ  θεσµικὴ  πρα -
γµατικότητα θὰ εἶναι χρήσιµη καὶ
γιὰ τὰ δύο µέρη, καὶ βεβαίως ἐπω-
φελὴς γιὰ τὸν λαό».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας 
ἀπαντᾶ εἰς τὸν Ὑπουργόν

Χρήσιμα διὰ τὴν ἐγχώριον κατά-
στασιν εἶναι ὅσα ἀντιστοίχως συμ-
βαίνουν εἰς τὴν ὁμόδοξον Σερβίαν.
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ penta-
postagma.gr τῆς 30ῆς Δεκεμβρίου
2016:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος λοιπόν, τῆς
Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
ἀντέδρασε ἔντονα στὴν πρόταση
ποὺ διατύπωσε  ὁ ὑπουργὸς Παι-
δείας τῆς Σερβίας, Srdian  Verbi-
cha, γιὰ τὴν κατάργηση τῆς διδα-
σκαλίας τῶν θρησκευτικῶν  σὲ
ὀκτὼ βαθµίδες τῆς πρωτοβάθµιας
καὶ δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης,
ἀναφέρει σχετικὸ δηµοσίευµα.

«Προφανῶς, ἀναφέρει ἡ  ἐπίση-
µη ἔκθεση τῆς Συνόδου, ὁ κ. Verbi-
ch δὲν λαµβάνει ὑπόψη τὸ γεγονὸς

ὅτι ἡ βασικὴ ἔννοια τῆς λέξης
«ὑπουργός»,  σηµαίνει ὅτι  εἶναι
αὐτὸς ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ λαό, ἀγνο-
ώντας ὁ ἴδιος τὸ τί ἐπιθυµεῖ τὸ 95%
τῶν Σέρβων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι µὲ
µία ἐλεύθερη καὶ δηµοκρατικὴ δια-
δικασία ἀποκαλοῦν τοὺς ἑαυτοὺς
τους πιστοὺς Ὀρθοδόξους.

Ἡ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση ἀπο-
τελεῖ ἕνα σηµαντικὸ µέρος τῆς συν -
ολικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς ἐκπαι-
δευτικῆς διαδικασίας, καὶ δὲν ἔχει
κανένας τὸ δικαίωµα νὰ τὸ ἀφαιρέ-
σει αὐτό,  βιαίως  ἀπὸ τοὺς πολίτες
τῆς Σερβίας.

Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς θρησκευτικῆς
ἐκπαίδευσης µέσα ἀπὸ τὴν ἐπι-
στροφὴ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
µάτων καὶ τῶν ἀτοµικῶν ἐλευθε-
ριῶν, ἀναγνωρίζονται ὡς ἡ  κύρια
ὑποχρέωση τοῦ κράτους νὰ σέβε-
ται τοὺς διεθνεῖς κανόνες καὶ τὶς
συµβάσεις ποὺ ἔχει κυρώσει, ἀπο-
µακρυσµένο ἀπὸ τὴν ἰδεολογικὴ
κληρονοµιὰ τοῦ κοµµουνισµοῦ
στὴν ἐκπαίδευση %», καταλήγει ἡ
ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου%».

Μὲ τὸ τέµενος καὶ τὸ τµῆµα Ἰσλαµικῶν 
Σπουδῶν ὑπηρετοῦµεν τὸ σχέδιον τῆς Τουρκίας!

Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ ἐνημε-
ρωτικὸν ἄρθρον τοῦ κ. Σωτηρίου
Ξενάκη ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφη-
μερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» τῆς
2ας Ἰανουαρίου 2016. Εἰς τὸ
ἄρθρον διαφαίνεται ὅτι στόχος τῆς
Τουρκίας εἶναι ἡ ἀνοικοδόμησις νέ-
ων Τζαμιῶν εἰς τὴν Χώραν μας
καθὼς καὶ ἡ διεκδίκησις τῆς ἐπανα-
λειτουργίας παλαιῶν. Ἂς ὑπενθυ-
μίσωμεν εἰς τοὺς ἀναγνώστας ὅτι
εἰς δημοσιεύματα τοῦ περασμένου
ἑξαμήνου διαπιστώνει κανεὶς ὅτι
τόσον εἰς τὸ τέμενος τῆς Μόσχας
ὅσον καὶ εἰς τεμένη τῶν ὁμόρων
μας Βαλκανικῶν χωρῶν εὑρίσκεται
πάντοτε ἐμπλεκομένη καὶ παροῦ -
σα ἡ Τουρκία. Εὐχόμεθα ἡ Ἱεραρ-
χία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ἀλλὰ καὶ ὑποστηρικταὶ τοῦ τεμέ-
νους καὶ τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν συντόμως νὰ ἀφυπνι-
σθοῦν καὶ νὰ ἀντιδράσουν καὶ ὄχι
ἐκ τῶν ὑστέρων, ὡς συνέβη μὲ τὸ
σύμφωνον συμβιώσεως. Παραθέ-
τομεν τμῆμα τοῦ ἄρθρου:

«Μὲ µεθοδικότητα, πακτωλὸ
ἑκατοµµυρίων, ἀλλὰ καὶ µὲ «συµ-
παράσταση» Ἑλλήνων, ὑπέρµα-
χων τῶν «θρησκευτικῶν ἐλευθε-
ριῶν», ποὺ εἴτε ἀπὸ ἄγνοια εἴτε
ἀπὸ ἰδεοληψία εἴτε ἀπὸ συµφέρον
παίζουν τὸ παιχνίδι τῆς Ἄγκυρας, ἡ
Τουρκία προχωρᾶ στὸ σχέδιό της
γιὰ ἐπαναλειτουργία παλαιῶν τζα-
µιῶν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ πολλα-
πλασιασµὸ τῶν ἤδη λειτουργούν-
των (πάνω ἀπὸ 300) στὴν περιοχὴ
τῆς Θράκης. Ἡ κινητοποίηση αὐτὴ
συνδυάζεται ἄµεσα µὲ τὴν πρόθε-
ση τῆς Τουρκίας νὰ καταγράψει τὶς
δυνάµεις τοῦ µουσουλµανικοῦ
στοιχείου στὴ Χώρα µας στὶς ἑπό-
µενες ἐκλογὲς -ἀνεξαρτήτως ἐκλο-
γικοῦ νόµου-, ἐντάσσοντάς το µὲ
κάθε µέθοδο στὸ περίφηµο DEB. 

Ἔτσι, σὲ Ροδόπη, Ξάνθη ἀλλὰ
καὶ στὸν Ἕβρο «ξεφυτρώνουν»
ἀργά, ἀλλὰ σταθερὰ νέοι τόποι λα-
τρείας γιὰ τοὺς Ἕλληνες µουσουλ-
µάνους. Ἐπίσης, στὴν ὑπόλοιπη
Ἑλλάδα γίνεται συστηµατικὴ προσ -
πάθεια ἀνακαίνισης ἢ ἀνακατα-
σκευῆς, σὲ πρώτη φάση, καὶ στὴ

συνέχεια λειτουργίας τζαµιῶν ποὺ
προέρχονται ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς
ὀθωµανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τῆς
κατοχῆς τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὰ ἀσκέ-
ρια σουλτάνων καὶ πασάδων. 

Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγες ἡµέρες
ὑπῆρξε δηµόσια τοποθέτηση
Ἑλληνίδας πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς

Ἕνωσης Ἀγροτικῶν Συνεται-
ρισµῶν τῆς Καστοριᾶς, ἡ ὁποία
τάχθηκε ὑπὲρ τοῦ τουρκικοῦ αἰτή-
µατος γιὰ ἀνακατασκευὴ ἑνὸς ὀθω-
µανικοῦ τζαµιοῦ στὴν περιοχὴ καὶ
µάλιστα ἐπισκέφθηκε στὴν Κων-
σταντινούπολη τὸν Οἰκουµενικὸ
Πατριάρχη γι’ αὐτὸν τὸν σκοπόB.

Ἡ λίστα µὲ τὰ ἐν Ἑλλάδι τζαµιὰ
ποὺ δηµοσίευσε πρὶν ἀπὸ δύο
χρόνια ἡ µεγαλύτερη τουρκικὴ-
ἰσλαµικὴ ἐφηµερίδα «Ζαµάν», ἐπι-
σηµαίνοντας τὴν «ἱστορικὴ ἀξία»
τους καὶ ζητώντας τὴ λειτουργία
τους ξανὰ µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς αὔξη-
σης τοῦ ἀριθµοῦ τῶν µουσουλµά-
νων στὴν Ἑλλάδα, µὲ ἀποτέλεσµα
τὴν πρόκληση θύελλας ἀντιδράσε-
ων, δὲν εἶναι ἄγνωστη. Ἁπλῶς,
στὴν παροῦσα φάση ἐπικαιροποι-
εῖται πλήρως ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ
τοὺς ἀνθρώπους της στὴν Ἑλλάδα,
προκαλώντας τὸ (εὔλογο) ἐνδιαφέ-
ρον τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν ἀσφα-
λείας.

Ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι, ἔστω καὶ ἀνεπι-
σήµως, µέσω τοῦ Τύπου, ἀπαιτοῦν
τὴν ἐπαναλειτουργία τζαµιῶν ἀνὰ
τὴν Ἑλλάδα, στὴ Θράκη δὲν ἔχει
σταµατήσει ἡ ἀνέγερση νέων καὶ
µάλιστα σὲ περιοχὲς ἰδιαίτερα φτω-
χές, ὅπου ἡ δηµιουργία τους δὲν δι-

καιολογεῖται ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῶν
Ἑλλήνων µουσουλµάνων κατοί-
κων, καθὼς τὰ χτίσµατα σὲ πολλὲς
περιπτώσεις εἶναι -γιὰ τὰ δεδοµένα
τῶν περιοχῶν- ὑπέρλαµπρα. Πρὶν
ἀπὸ µερικοὺς µῆνες στὸ Ἤπιο τῆς
Ροδόπης -ἕνα χωριὸ µόλις 25 κα-
τοίκων- χτίστηκε ἕνα ὁλοκαίνουργιο

τζαµί, ἄγνωστο µὲ τίνων τοὺς πό-
ρους, καί, φυσικά, ἐγκαινιάστηκε µὲ
τὴν παρουσία τοῦ τοπικοῦ ψευδο-
µουφτῆ καὶ ἄλλων παραγόντων τοῦ
προξενείου. Ἀντίστοιχη εἶναι ἡ πε-
ρίπτωση τοῦ φτωχικοῦ χωριοῦ
Ἅλµα τῆς Ξάνθης, ὅπου τὸ 2012
θεµελιώθηκε ἕνα πολὺ µεγάλο τζα-
µί, ἐνῶ τὸ χωριὸ στερεῖτο βασικῶν
ὑποδοµῶν. Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ, τέ-
λος, ὅτι οἱ ἱεροδιδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι
προσελήφθησαν νοµίµως ἀπὸ τὸ
ἑλληνικὸ κράτος, καὶ οἱ οἰκογένειές
τους συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται κύ-
µα «τροµοκρατίας» ἀπὸ τοὺς ἐγκά-
θετους τοῦ προξενείου, µὲ ἀποτέ-
λεσµα, ἕως σήµερα, νὰ µὴ ὑπάρχει
ἐνδιαφέρον ἀπὸ ἄλλους, γιὰ νὰ
πληρωθοῦν θέσεις σὲ τεµένη, τὶς
ὁποῖες καταλαµβάνουν -σὲ πολλὲς
περιπτώσεις ὑπάλληλοι τοῦ Τούρ-
κου προξένου καὶ τῆς Ἄγκυρας. 

(Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ εἶναι καὶ) Τὸ
ΥΕΝΙCAMII τῆς Θεσσαλονίκης
εἶναι τὸ Τζαµὶ τῶν ντονµέδων, ποὺ
χτίστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα
ἀπὸ τὸν Vitaliano Poselli καὶ λει-
τούργησε µὲ ἄδεια τοῦ Γιάννη
Μπουτάρη, γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ρα-
µαζανιοῦB».

Ἡ Ροτόντα θὰ γίνη Τζαµί;
Ἐνῶ καθίστανται φανερὰ τὰ σχέ-

δια τῆς Τουρκίας οἱ ἰδικοί μας κυ-
βερνῶντες κατατρύχονται ἀπὸ τάς
ἰδεοληψίας των καὶ προτιμοῦν Τζα-
μιὰ ἀντὶ διὰ ἱ. Ναούς. Συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»
τῆς 2ας Ἰανουαρίου 2016:

«Σὲ Τζαµὶ θέλουν νὰ µετατρέ-
ψουν τὴν Ροτόντα, κύκλοι ποὺ
πρόσκεινται στὸν σηµερινὸ γενικὸ
γραµµατέα τοῦ ὑπουργείου Παιδεί-
ας Γιάννη Πάντη καὶ σὲ ἄλλα στελέ-
χη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἀντιδροῦν
στὴν τοποθέτηση σταυροῦ πάνω
ἀπὸ τὸ µνηµεῖο. Τὸ µνηµεῖο αὐτὸ
συγκεντρώνει τὶς περισσότερες
ἐπισκέψεις σὲ ὅλο τὸν κόσµο στὴν
ΘεσσαλονίκηB εἶναι ἐγγεγραµµέ-
νο στὸν κατάλογο Παγκόσµιας Πο-
λιτιστικῆς Κληρονοµιᾶς τῆς UNE-
SCOB Τὰ στελέχη τοῦ κυβερνῶν-
τος κόµµατος ποὺ ἐπιθυµοῦν τὴν
παρουσία ἰµάµηδων στὴν «Ἁγία
Σοφία» τῆς πρωτεύουσας τῆς Μα-
κεδονίας, ἐπικαλοῦνται τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ µετατροπὴ τοῦ χώρου ποὺ τὸ
1590 ἔφερε τὴν ὀνοµασία Χορτάτζ
Ἐφέντη Τζαµί, θὰ προσελκύει κύµα
µουσουλµάνων πιστῶν ἀπὸ τὴν
γειτονικὴ Τουρκία. Στελέχη τῆς το-
πικῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων ποὺ
θέλουν νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ χριστια-
νικὸ στοιχεῖο τοῦ µνηµείου, δέχον-
ται λυσσώδεις ἐπιθέσεις ἀπὸ µέλη
τοῦ τοπικοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ κυβερνητι-
κοὺς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι θέλουν
ὁ χῶρος νὰ ἀποκτήσει λατρευτικὸ
χαρακτήρα γιὰ τοὺς τούρκους του-
ρίστες».

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἐπίσης
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΔΡΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» τῆς  2ας
Ἰανουαρίου 2016:

«Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ
ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ προσανατο-
λίζεται νὰ µὴ τοποθετηθεῖ σταυρός,
ἀλλὰ οἱ πιέσεις τῆς Ἐκκλησίας, µὲ
τὴν ἀρωγὴ τοῦ δηµάρχου, εἶναι µε-
γάλες. Νὰ σηµειώσουµε ὅτι οὐδέ-
ποτε ἡ Μητρόπολη εἶχε κάνει αἴτη-
µα γιὰ τοποθέτηση σταυροῦ. Εἶναι
γνωστὸ τοῖς πᾶσι ὅτι στὴ «Συµβα-
σιλεύουσα» Θεσσαλονίκη, ὅποιος
τὰ βάζει µὲ τὴν Ἐκκλησία πάντα
βγαίνει χαµένος».

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας προειδοποιεῖ 
διὰ ὑποτέλειαν τῶν κρατῶν εἰς τὴν Ε.Ε. 

Συνάντησιν εἶχεν ὁ Μακ. Πα-
τριάρχης Μόσχας μὲ τὸν Ὑπ. Δι-
καιοσύνης τῆς Σερβίας κ. Ν. Σελά-
κοβιτς. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὸ ekklisiaonline τῆς 31ης Δεκεμ-
βρίου 2015:

«Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν κ.
Ὑπουργὸ γιὰ τὰ θερµά του λόγια ὁ
Ἁγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος
ὑπογράµµισε: «Εἶναι µεγάλη µου
χαρὰ ποὺ σήµερα προσευχηθήκα-
µε µαζί. Ἐνθυµοῦµαι τὴ συνάντησή
µας στὸ Βελιγράδι καὶ χαίροµαι
ποὺ σήµερα Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ
εἶναι µέλη τῆς Σερβικῆς Κυβερνή-
σεως καὶ τῶν Ὑπουργείων, διότι
πολλὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς ἀποφά-
σεις τῶν ἀρχῶν. Ἐκ µέσης καρδίας
εὔχοµαι στοὺς Σέρβους νὰ τοὺς
ἐνδυναµώνει ὁ Θεός, νὰ τοὺς χαρί-
ζει δύναµη κατ᾽ ἄµφω καὶ τὴ σύνε-
ση νὰ κρατήσουν τὴν κυριαρχία τῆς

ἀδελφῆς Σερβίας».
Σύµφωνα µὲ τὸν Ἁγιώτατο Πα-

τριάρχη σήµερα στὴν Εὐρώπη
ἔχουν µείνει ἐλάχιστα πράγµατι κυ-
ρίαρχα κράτη, καὶ ὅσες χῶρες κρά-
τησαν ἐν πολλοῖς τὴν κυριαρχία
τους δέχονται πιέσεις καὶ ἀρνητικὲς
ἐπιδράσεις ἐκ µέρους τῆς Εὐρω-
παϊκῆς πλειοψηφίας. «Εἶναι ἡ βα-
θιά µου πεποίθηση ὅτι δὲν πρέπει
νὰ προσέχουµε αὐτὲς τὶς αἰσθή-
σεις, διότι ἡ ἀπώλεια τῆς κυριαρ-
χίας καὶ ἰδίως στὸν ἀνθρωπιστικὸ
τοµέα δύναται νὰ βλάψει ἀνεπα-
νόρθωτα τὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ», τόνισε
ὁ Προκαθήµενος τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας.

«Ἡ Ρωσία σήµερα εἶναι ἕνα κυ-
ρίαρχο κράτος µὲ τὴν πλήρη σηµα-
σία τῆς ἔννοιας καὶ δι᾽αὐτῆς τῆς κυ-
ριαρχίας προστατεύει τὸν ἑαυτό
της καὶ τοὺς φίλους της», ἐπεσήµα-
νε ὁ κ. Κύριλλος».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐπέκρινε 
τὰ κόµµατα διὰ τὸ Κυπριακὸν

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος ἀντελή-
φθη ὅτι οἱ πολιτικοὶ δὲν ἔχουν κα-
τανοήσει τοὺς στόχους τῆς Τουρ-
κίας, ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ νὰ ἀλλοι-
ώση τὸν πληθυσμὸν τῆς νήσου.
Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovi-
ma.gr τῆς 30ῆς Δεκεμβρίου 2015:

«Ὁ Προκαθήµενος τῆς Ἐκκλη-
σίας σὲ δηλώσεις του στὸ κρατικὸ
ραδιόφωνο ἐπεσήµανε ὅτι ἡ Τουρ-
κία ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει στόχο τὴ
δηµιουργία τουρκικοῦ κράτους
στὴν Κύπρο. «Στόχος τῆς Ἄγκυ-
ρας», πρόσθεσε, «εἶναι καὶ ἡ δηµο-
γραφικὴ ἀλλοίωση τοῦ πληθυσµοῦ
τῆς Κύπρου», ἐνῶ παράλληλα ση-
µείωσε ὅτι ἡ λύση θὰ πρέπει νὰ
προνοεῖ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἐποί-
κων, µὲ ἐξαίρεση ὅσους ἔχουν συν -
άψει γάµο µὲ Κυπρίους.

Ὁ Μακαριότατος ἐπέκρινε τὶς
ἡγεσίες τῶν κοµµάτων, ὑποστηρί-

ζοντας ὅτι οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ
δὲν ἀντιλαµβάνονται τὴν οὐσία τοῦ
κυπριακοῦ προβλήµατος. Ἀναφε-
ρόµενος στὴν οἰκονοµία, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος ἐξέφρασε τὴν πεποίθηση
ὅτι οἱ µεγαλύτερες δυσκολίες ἔχουν
ξεπεραστεῖ καὶ ὅτι θὰ ἀνατείλουν
καλύτερες ἡµέρεςB

Σηµείωσε ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια
οἱ προϋπολογισµοὶ ἦταν ἐλλειµµα-
τικοί, ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ
προχώρησε στὴν πώληση ἀκίνη-
της περιουσίας. Ἐπίσης, τόνισε ὅτι
ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἀποφάσισε νὰ
προχωρήσει στὴν ἀποπληρωµὴ
τοῦ συνολικοῦ της χρέους πρὸς τὶς
τράπεζες, παραχωρώντας γῆ συν -
ολικῆς ἔκτασης διακοσίων σκα -
λῶν. Στὸ πλαίσιο τῶν ἐπενδύσε-
ων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἶπε, µε-
λετᾶται καὶ τὸ ἐνδεχόµενο ἀνέγερ-
σης νέων ξενοδοχειακῶν µονά-
δων».

Προβλήµατα µὲ τὸ Γραφεῖον 
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου εἰς Ἀθήνας;

Ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρ-
χείου τῆς 19ης Δεκεμβρίου 2016
ἐπληροφορήθημεν ὅτι: 

«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρ-
χης ἐξεπροσωπήθη ὑπὸ τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀµαρουσί-
ου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, κατὰ
τὴν διοργανωθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἀδελ-
φότητος Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ
Παµµακάριστος» ἐκδήλωσιν, ἐπὶ τῇ
Θρονικῇ Ἑορτῇ τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις ξε-
νοδοχείῳ «Electra Palace», τὴν Πα-
ρασκευήν, 18ην ∆εκεµβρίου».

Διερωτώμεθα τί ἀπέγινεν ὁ Θεοφ.
Ἀνδριανουπόλεως· δὲν ἠδύνατο νὰ
παραστῆ αὐτός; Ἔπειτα τί θὰ γίνη μὲ
τὰς ὑπερορίους πράξεις τοῦ Πα-
τριάρχου, δὲν θὰ ἀντιδράση ἡ
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος; Τὸ τελευταῖον διάστημα ὄχι μό-
νον οἱ Ἱεράρχαι τῆς Βορείου Ἑλλά-
δος μετέβησαν εἰς τὸ Φανάρι διὰ τὴν

ἀπατηλὴν σύναξιν, ἀλλὰ καὶ ὁ Οἰκ.
Πατριάρχης συνεχῶς ὁρίζει Μητρο-
πολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἐκπροσώπους του διὰ ἐκδηλώσεις,
χειροθεσίας κ.ἄ. Δὲν εἶναι ἐπέμβασις
αὐτὴ εἰς τὰ ἐσωτερικά τῆς Αὐτοκε-
φάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Νὰ σημειώσωμεν ἐπίσης ὅτι ὀλί-
γας μόλις ἡμέρας μετὰ τὸ πρωτοσέ-
λιδον δημοσίευμα τοῦ Ὀρθοδόξου
Τύπου διὰ τὴν ἀντικανονικὴν καὶ
ἐσφαλμένην χρῆσιν τοῦ ὅρου «Ἐπί-
σκοπος» ἀπὸ τὸν Πατριάρχην διὰ
τὸ Ἅγιον Ὄρος εἰς ἐπιστολήν του
πρὸς τὴν Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου, μετέβη
πρὸς αὐτὸν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμαν-
δρίτης κ. Μεθόδιος, Ἡγούμενος τῆς
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου.
Ἄρα κατέστη σαφὲς ὅτι ἡ αὐτοανα-
γόρευσις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἐπί-
σκοπον Ἁγίου Ὄρους καὶ «Ὑπερεπί-
σκοπον» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος εἶναι ἕωλος;

Ἐκστρατεία διὰ
τὴν ἐπαναλειτουργίαν

τῆς Χάλκης 
Μεγάλην ἐκστρατείαν ὀργανώνει

τὸ International Hellenic Associa-
tion εἰς συνεργασίαν μὲ τὸ διαδι-
κτυακὸν κίνημα ἀκτιβιστῶν Avaaz
διὰ τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Οἱ ὑπο-
γράφοντες ἐκφράζουν τὴν πλήρη
ὑποστήριξίν τους, διότι, ὡς λέγουν, ἡ
Θεολογικὴ Σχολὴ ὑπῆρ ξε «κοιτίδα
ἐκπαίδευσης καὶ μάθησης μέχρι τὸ
κλείσιμό της τὸ 1971 καὶ  ἀποτελοῦ -
σε ἱστορικὸ κέντρο καὶ πολύτιμο θη-
σαυρὸ γιὰ ὁλόκληρο τὸν Χριστια-
νικὸ κόσμο».

Ἐπείγουσαν ἐπιστολὴν ἀπέστειλεν ἡ Ἱ. Κοινότης Ἁγίου Ὄρους πρὸς
τὸν Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης καὶ τοὺς Βουλευτάς διὰ τὸ σύμφωνον συμ-
βιώσεως ὁμοφύλων παραμονὴν τῆς ψηφίσεώς του:
«Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

∆ιά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἡµῶν γράµµατος ἔχοµεν τὴν
τιµὴν νὰ ὑποβάλωµεν τὰς εὐχάς τῆς καθ᾽ ἡµᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐπὶ ταῖς
ἐπικειµέναις ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ νέου ἔτους.

Πληροφορηθέντες τὴν πρωτοβουλίαν τῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς νο-
µοθετήσεως τοῦ συµφώνου συµβιώσεως, µὲ διακηρυσσόµενον στόχον
τὴν ἰσότητα καὶ τὴν προάσπισιν τῶν ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιθυµοῦµεν
ὅπως Σᾶς µεταφέροµεν τὴν ἀνησυχίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους διὰ τὴν ἀπει-
λουµένην ἐκτροπὴν (διὰ νόµου πλέον) ἀπὸ τὰς ἀρχὰς καὶ ἀξίας ποὺ συνι-
στοῦν τὴν ταυτότητα καὶ τὰς ρίζας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ τοῦ
πολιτισµοῦ µας.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόµεθα βαθύτατα τὰς προσωπικάς ἐπι-
λογὰς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, καὶ τὸ δικαίωµά του νὰ θέτη τὸν ἑαυτόν του
εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, διότι πιστεύοµε ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ
δικαίωµα νὰ παραβιάζη τὸ θεόσδοτον ἀγαθόν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόµου.
Ὡστόσο εἶναι σαφῶς ξένον πρὸς τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ µας καὶ ἰδιαιτέρως προ-
κλητικὸν πρὸς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, νὰ ἀφήνεται νὰ ἐννοηθῆ ὅτι τὸ
«ὁµόφυλον ζεῦγος» εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται ὡς οἰκογένεια, µὲ ὅλας τὰς
ἐντεῦθεν νοµικάς καὶ κοινωνικάς συνεπείας, ὡς ἡ υἱοθεσία τέκνων κλπ.

Παρακαλοῦµεν θερµῶς νὰ λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν τὰ ἀνωτέρω ὡς φωνὴν
ἀγωνίας καὶ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν πορείαν αὐτοῦ τοῦ Τόπου,
τὴν τύχην τοῦ ὁποίου ἐνεπιστεύθη ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἰς τὴν ὑµετέραν Κυ-
βέρνησιν, καὶ νὰ µὴ προχωρήσετε εἰς τὴν ψήφισιν τοῦ ἐν λόγῳ νοµοσχε-
δίου, παραµονὰς µάλιστα τῆς µεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἴσως
µία πρὸς ὥρας ἀπόσυρσίς του, θὰ ἔδιδε τὸν ἀπαιτούµενον χρόνον διὰ
τὴν ἐνδελεχῆ διαβούλευσίν του καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφρασθῆ
ἐπαρκῶς ἡ βούλησις τοῦ ἐντίµου ἑλληνικοῦ λαοῦ διὰ τόσον σοβαρὰ θέ-
µατα, ὡς ὁ θεσµὸς τῆς οἰκογενείας.

Ἡ ἀνωτέρω θερµὴ παράκλησις τῶν πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους διαβι-
βάζεται καὶ εἰς ὅλα τὰ κόµµατα καὶ τοὺς βουλευτάς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλή-
νων, µὲ τὴν προσδοκίαν νὰ συµβάλλουν, ἐντὸς τῶν δυνατοτήτων των, εἰς
τὴν ἀποτροπὴν τῆς «ἐπείγουσας» ταύτης νοµοθετήσεως.

Ἐπὶ τούτοις, εὐχόµενοι ὁλοθύµως ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς χαρίσαι Ὑµῖν
εἰρήνην καὶ γαλήνην, εἰς δὲ τὸ ἔργον Ὑµῶν βοήθειαν καὶ ἐνίσχυσιν, διατε-
λοῦµεν µετὰ τιµῆς.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάµενοι τῶν
εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοὺ  Ἁγίου Ὄρους  Ἄθω».

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης διὰ
τὸ σύμφωνον συμβιώσεως
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