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

Ι∆ΡΥΤΗΣ † Ἀρχιµ. Χαράλαµπος ∆. Βασιλόπουλος 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Ἀγάθης Μάρτυρος, Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἀντιοχείας Ὁσίου, Πολυεύκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ἀντωνίου τοῦ Ἀθηναίου Νεοµάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΣΤ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2103

Οἱ Ἱεράρχαι δὲν πρέπει νά παραιτοῦνται τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς καὶ ψήφου εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον!

«ΝΑΡΚΗ» ΑΙ ΝΕΑΙ ΧΩΡΑΙ
∆ΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟ∆ΟΝ;

Ὅταν ἐναυάγησεν ἡ προσυνο-
δικὴ ἐπιτροπὴ εἰς Ἀθήνας κατὰ
τὸν Νοέμβριον ἀπεφάσισε νὰ ἀνα-
λάβη δρᾶσιν ὁ ἴδιος ὁ Οἰκ. Πα-
τριάρχης, ὥστε νὰ μὴ τεθῆ εἰς κα-
μίαν περίπτωσιν εἰς κίνδυνον ἡ
σύγκλησις τῆς Μεγάλης Συνόδου.
Ἔλαβε τὴν πρωτοβουλίαν νὰ συγ-
καλέση τὴν Πανορθόδοξον εἰς Γε-
νεύην, ὥστε νὰ δώση ὁ ἴδιος προσ-
ωπικῶς μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον
τρόπον λύσιν εἰς κάθε ἐμπόδιον.
Πράγματι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἐδέ-
χθη συμβιβασμοὺς καὶ προέβη εἰς
πολλὰς «ὑποχωρήσεις» ἀπὸ
πλευρᾶς του, διὰ νὰ ἐπιτύχη κάτι
ἄλλο.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης
καὶ ἡ Κυβέρνησις

Κατὰ πρῶτον, ἐνῶ ἐπιθυµοῦσε
ὡς τόπον συγκλήσεως τὴν Κων-
σταντινούπολιν αἱ ἀντιδράσεις
ἦσαν καταλυτικαί, ὡς τὰς συµπυ-
κνώνει ὁ δηµοσιογράφος Γ. Παπα-
θανασόπουλος:

«Τουλάχιστον τρεῖς Ἐκκλησίες
(Ἀντιοχείας, Ρωσίας καὶ Σερβίας)
δήλωσαν ὅτι ἂν ἡ Σύνοδος διεξα-
χθεῖ στὴν Πόλη οἱ Ἐκκλησίες τους
δὲν θὰ συµµετάσχουν. Οἱ δύο
πρῶτες µὲ τὴν αἰτιολογία πὼς οἱ
χῶρες τους βρίσκονται σὲ ἐµπόλε-
µη κατάσταση µὲ τὴν Τουρκία καὶ ἡ
Σερβία µὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι δὲν
µπορεῖ σὲ µία Χριστιανικὴ Σύνοδο

στὴ θέση τοῦ Αὐτοκράτορος νὰ
εἶναι ὁ Κεµὰλ ἢ/καὶ ἡ τουρκικὴ ση-
µαία» (aktines.blogspot.gr
29.1.2016).

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης προεγνώρι-
ζεν ὅτι ἡ ἀντιπρότασις τοῦ Πα-
τριάρχου Μόσχας διὰ σύγκλησιν
τῆς Μ. Συνόδου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
δὲν θὰ εὕρισκε ἀπήχησιν, διότι ἡ
οἰκονομικὴ κρίσις τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἡ
ἀνεπάρκεια συγκεντρωμένων κα-
ταλυμάτων εἰς ἕνα τόπον καὶ ἡ δυσ-
χερὴς μετάβασις εἰς τὸν Ἄθωνα θὰ
καθιστοῦσε ἀδύνατον τὴν τήρησιν
τῶν προδιαγραφῶν. Παραλλήλως
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκ. Πατριάρχης δὲν
ἐπιθυμοῦσε τὴν σύγκλησίν της ἐκεῖ
τόσον διότι γνωρίζει ὅτι ἱστορικῶς
εἶναι δικαιοδοσία τοῦ Μητρ. Ἱερισ-
σοῦ καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἶναι
δυνατὸν τὰ πράγματα νὰ περιπλα-
κοῦν, ὅσον κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν βε-
βαίων ἀντιδράσεων τῶν μοναχῶν,
οἱ ὁποῖοι διώκονται ἀπὸ τὸ Πα-
τριαρχεῖον διὰ τὸν ἀγῶνα τους
ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἔτσι,
εἱλίχθη προκειμένου νὰ λάβη τὴν
συγκατάθεσιν ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν
καὶ προέτεινε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Κρήτης, ἀδιαφορῶν διὰ τὴν ἀξίαν
ποὺ εἶχε δώσει εἰς τὸν συμβολισμόν
του νὰ συνέλθη ἡ Μ. Σύνοδος εἰς
τὴν Πόλιν, εἰς τὸν ἴδιον τόπον καὶ
ναόν, ὅπου εἶχε συνέλθει ἡ Β´ Οἰκ.
Σύνοδος.

Ὁ Πατριάρχης ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
συμβολισμὸν παρέκαμψε καὶ τὴν

γνώμην τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κρήτης. Καμία σχετικὴ
ἀπόφασις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης δὲν ἐλή-
φθη, μὲ τὸν Πατριάρχην νὰ παρα-
κάμπτη ἐντελῶς αὐτήν, θεωρῶν ὡς
δεδομένον ὅτι εἶναι προσωπική του
δικαιοδοσία, ὄχι μόνον αὐτὴ ἀλλὰ
ὡς φαίνεται καὶ οἱ Ἱεράρχαι αὐτῆς.
Ἀκόμη καὶ διὰ τὴν σύγκλησιν εἰς
τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν εἰς
τὸ Κολυμπάρι, ἀναμένομεν νὰ
πληροφορηθῶμεν, ἐὰν ἐζητήθη ἡ
σύμφωνος γνώμη τοῦ οἰκείου Ἐπι-
σκόπου Κισάμου καὶ Σελήνου…
Πῶς παραμένει ἄφωνος μία ὁλό-
κληρος Ἱεραρχία;

Βεβαίως, τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν
πρέπει νὰ προκαλῆ ἀπορίας, ἀφοῦ
οὔτε τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν
δὲν ἐρώτησεν ἂν εἶναι εἰς θέσιν νὰ
ἐγγυηθῆ τὴν ἀσφάλειαν αὐτοῦ τοῦ
μεγάλου γεγονότος ἐπὶ ἑλληνικοῦ
ἐδάφους, ὅταν μάλιστα ἡ Χώρα
μας ἔχει σοβαρὸν πρόβλημα μὲ τὸ
προσφυγικὸν ζήτημα καὶ ὅταν ἡ
Κρήτη μπορεῖ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν
νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς βάσις διὰ πο-
λεμικὰς ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν κον-
τινὴν Συρίαν…

Ἡ Ρωσικὴ ἀνακωχὴ
Σημαντικώτερον ὑπῆρξε τὸ ζήτη-

μα τοῦ Ἀρχ. Τσεχίας καὶ Σλοβα-
κίας. Ἐνῶ πρὶν ἕνα ἔτος τὸ Πα-
τριαρχεῖον ἐξαπέλυε μύδρους, ὀλί-
γον πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Παν-

ορθοδόξου ἀπεδέχθη ὡς κανονικὴν
τὴν ἐκλογήν του! Σκοπὸς ἦτο νὰ
δείξη πρὸς ὅλους καὶ ἰδιαιτέρως
πρὸς τὴν Ρωσίαν ὅτι θέτει τὴν ἑνό-
τητα ὑπεράνω ὅλων… κάτι ὅμως
ἀσυνήθιστον διὰ τὸ Φανάρι, ἐφ᾽
ὅσον εἰς ἄλλας περιπτώσεις κατὰ
τὸ παρελθὸν τὸ Πατριαρχεῖον εἶχε
φυλάξει «βέλη εἰς τὴν φαρέ-
τραν»…

Παρὰ τὴν κίνησιν αὐτὴν πρὸς
τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, ὁ Πα-
τριάρχης Μόσχας κατὰ τὴν Παν-
ορθόδοξον δὲν ἐδίστασε νὰ στηλι-
τεύση τὴν φαναριώτικην τακτικήν:

«Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Πα-
τριάρχης Μόσχας Κύριλλος κατη-
γόρησε ἐµµέσως πλὴν σαφῶς τὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο ὅτι ἱεράρ-
χες καὶ δῆθεν ἀπεσταλµένοι του
συνοµιλοῦν µὲ δολοφόνους καὶ
ἐθνικιστές (!) στὶς διαφιλονικούµε-
νες περιοχὲς τῆς ἀκόµα σπαρασ-
σόµενης Οὐκρανίας» . (ΕΠΙΚΑΙΡΑ
28.1.2016).

Ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν σκό-

TO MARTYRION TOY AGIOY XARALAMΠΟΥΣ

Τήν 10ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

Τὸ ἀληθινὸν πρόσωπον τοῦ σκανδάλου
Τοῦ Ἀρχιµ. Kυρίλλου Κωστοπούλου,

Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν – ∆ρος Θεολογίας

Πλοῦτος: Τὸ μεγάλο ἐμπόδιον
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΗΤΑΠΕΙΝΩΣΗ δὲν συµβαδίζει µὲ τὴν ἀπόκτηση περιουσίας. Ὁ
πλοῦτος ἐµποδίζει τὴν ταπείνωση, ἐνῶ ἀποτελεῖ τὸ πρόσ-
φορο ἔδαφος γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια. Ὁ πλούσιος ἔχει ἕνα

ἀέρα ὑπεροχῆς. Νοµίζει ὅτι οἱ ἄλλοι εἶναι ὑποδεέστεροι καὶ ἀδύνα-
µοι, ἐνῶ αὐτὸς µὲ τὸν πλοῦτο µπορεῖ νὰ πραγµατοποιήσει ὅ,τι θέ-
λει καὶ νὰ ἱκανοποιήσει ὅλες τὶς ἐπιθυµίες του.

Ὁ πλοῦτος δὲν βοηθάει στὴν πνευµατικὴ πρόοδο οὔτε καὶ
ἐξασφαλίζει τὴν πραγµατικὴ εὐτυχία. Καθηµερινὰ βλέπουµε
στὴν κοινωνία πλούσιους ἀνθρώπους νὰ εἶναι δυστυχισµένοι
καὶ φτωχοὺς νὰ εἶναι ἀµέριµνοι, ἥσυχοι καὶ χαρούµενοι. Οἱ
πρῶτοι καταπονοῦνται µὲ τὸν πλοῦτο καὶ οἱ δεύτεροι χαίρονται
τὴ ζωὴ µὲ τὴν ὀλιγάρκεια. Τὸ µαρτύριο τοῦ πλουσίου τὸ βλέ-

Σκάνδαλο σηµαίνει παγίδα, βρό-
χος στηθεὶς ὑπὸ ἐχθροῦ ἢ εἰς
ἐχθρόν, πειρασµός. Τὸ σκάνδαλο
γενικὰ εἶναι ἡ παγίδα, τὴν ὁποία στή-
νει ὁ ἄνθρωπος στὸν συνάνθρωπο,
τὸν νοµιζόµενο ἐχθρό του, γιὰ νὰ τὸν
καταστρέψη.

Ὡστόσο, µελετώντας τὴν χρήση
τοῦ ὅρου σκάνδαλο στὶς Ἁγιογρα-
φικὲς καὶ Πατερικὲς πηγές, διαπι-
στώνουµε ὅτι ἀποδίδονται δύο ση-
µασίες σ᾽αὐτόν. Ἡ µία, ἐρχόµενη σὲ
ἀντίθεση µὲ τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια
τοῦ ὅρου, ἀφορᾶ στὸ λυτρωτικὸ
«σκάνδαλο», σὲ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο
ἀποτελεῖ ἀνάχωµα στὴν πτωτικὴ
πορεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ αἰτία ἀνα-
ζητήσεως τῆς ἀλήθειας µὲ ἀποτέλε-
σµα νὰ τὸν ὁδηγῆ στὴν σωτηρία καὶ
ἡ ἄλλη στὸ καταστροφικὸ σκάνδα-
λο, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια.

Ἤδη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ∆ιαθήκη κα-
τανοοῦµε ὅτι ὁ Θεὸς ἀντιµετωπίζεται
ἀπὸ ἄλλους µὲν ὡς σκάνδαλο σω-
τηρίας καὶ ἀπὸ ἄλλους ὡς σκάνδαλο
ἀπωλείας. ∆ιαβάζουµε στὸν Ἡσαΐα
ὅτι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ σκανδαλι-
σθοῦν ἔναντι τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ θὰ
ἀµφισβητήσουν τὴν ἐγκυρότητα τῆς
ἀληθείας περὶ Αὐτοῦ, θὰ βρεθοῦν
ἄνευ δυνάµεως, θὰ πέσουν στὶς πα-
γίδες καὶ θὰ συντριβοῦν, ἐνῶ θὰ νο-
µίζουν ὅτι εὑρίσκονται ἐν ἀσφαλείᾳ:
«∆ιὰ τοῦτο ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς
πολλοὶ καὶ πεσοῦνται καὶ συντριβή-
σονται, καὶ ἐγγιοῦσιν καὶ ἁλώσονται
ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντες».

Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ἐµφανίζεται στὸν κόσµο ὡς
σηµεῖο ἀντιλεγόµενο. Καὶ τοῦτο γιὰ
τὸν λόγο ὅτι, ἐνῶ ἦλθε γιὰ τὴν σωτη-
ρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἐν τούτοις
ἔγινε ἀφορµὴ γιὰ τὴν «σκλήρυνση
πολλῶν»: «Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς
πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ
Ἰσραὴλ καὶ εἰς σηµεῖον ἀντιλεγόµε-

νον». Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος ἐπεξη-
γεῖ ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος δὲν
καθίσταται αἰτία πτώσεως, ἀλλ᾽οὔτε
καὶ σώζει παραβιάζοντας τὴν ἐλευ-
θερία τοῦ ἀνθρώπου. Ὡστόσο, ἐκεῖνοι
ποὺ παραµένουν θεληµατικὰ τυφλοὶ
ἐµπρὸς στὸ φῶς τῆς ἀληθείας, ὄχι
µόνον δὲν ὠφελοῦνται ἀπὸ τὴν λαµ-
πρότητα, µὲ τὴν ὁποία ἐκεῖνο περι-
βάλλει τὰ πάντα, ἀλλὰ γκρεµίζονται
καὶ σὲ βάραθρα ἀγνωσίας, ἐξαιτίας
τῆς τυφλώσεώς τους. Λέγει χαρα-
κτηριστικά: «Νοητέον, ὅτι οὔτε τὴν
πτῶσιν ἐργάζεται, οὔτε τὴν ἀνάστα-
σιν βίᾳ προσάγει· ἀλλὰ κεῖται µὲν εἰς
πτῶσιν τοῖς προσκόπτουσι τῷ λίθῳ
τοῦ προσκόµµατος· εἰς ἀνάστασιν
δὲ τοῖς ἐκ προαιρέσεως πιστεύουσι·
κεῖται γάρ· ὥσπερ ἄν τις εἴποι· Τὸ
φῶς ἀνατέλλει, ἵνα οἱ ὑγιαίνοντες
βλέπωσιν· οἱ δὲ τοὺς ὀφθαλµοὺς
ἀλγοῦντες, ἐπὶ πλεῖον φύγωσι τοῦ
φέγγους τὰς αὐγάς». Ὁ δὲ Βασίλειος
Σελευκείας διευκρινίζει: «Σκανδαλί-
ζεται περὶ τὸν Χριστόν, ὁ τὴν θεότη-
τα τοῦ Χριστοῦ παθητὴν ὑπογρά-
φων· σκανδαλίζεται περὶ τὸν Χρι-
στόν, ὁ τὸ τῆς σαρκὸς πάθος τῷ τὴν
σάρκα φοροῦντι Θεῷ περιά-
πτων».

Στὴν ζωὴ τοῦ Θεανθρώπου τὰ
πάντα ἀποτελοῦσαν σκάνδαλο. Ζεῖ
στὴν Ναζαρέτ, υἱὸς ξυλουργοῦ. Θέ-
λει νὰ σώση τὸν κόσµο µὲ τὰ Πάθη
καὶ τὸν Σταυρό Του. Οἱ ἴδιοι οἱ Μαθη-
τές Του ἀντιστέκονται στὸν ∆ιδάσκα-
λό τους. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς Τὸν
ἐγκαταλείπουν. Γἰ αὐτὸ καὶ τὴν νύκτα
τῆς παραδόσεώς Του ἐπιβεβαιώνει:
«Πάντες σκανδαλισθήσεσθε».

Ἔτσι ὁ Κύριός µας καλεῖ τοὺς
ἀνθρώπους νὰ διαλέξουν: ἢ θὰ εἶναι
µαζί Του ἢ ἐναντίον Του. Γἰ αὐτὸ καὶ
θέτει τὸ δίληµµα ἀκόµη καὶ στοὺς
στενοὺς Μαθητές Του: «Μὴ καὶ ὑµεῖς

Σημαίνοντες Ἐκκλησιαστικοί καί δημοσιογραφικοί παράγοντες ἀποφαίνονται ὅτι: Ἡ
Θρησκευτική καί ἡ Πολιτική Ἀρχή τῶν Ἑλλήνων φρονεῖ, πώς ἡ Μεγάλη Σύνοδος δέν εἶναι
συνετόν νά συγκληθῇ εἰς οὐδένα ἕτερον τόπον τῆς Ἑλλάδος, παρά εἰς τάς Ἀθήνας, δι’ εὐνοή-
τους λόγους ἐθνικῆς εὐσταθείας καί συνάμα διά τό ἑνιαῖον τῆς Ἐπικρατείας τῆς Πατρίδος.

Ἔχοµε ἀπό τήν µιά τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας µας καί ἀπό τήν ἄλλη
τόν θαυµάσιο ἑρµηνευτή τῶν κανόνων, ἰδίως τῶν ∆εσποτικῶν, Θεοµητο-
ρικῶν ἑορτῶν, τόν Ἅγιο Νικόδηµο τόν Ἁγιορείτη. Κάτι πού ἰδιαιτέρως βέ-
βαια πρέπει νά προσέξουµε, γιατί τό λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ∆αµασκηνός
καί τό ἀκούσαµε στούς ὕµνους ἀπόψε εἶναι ὅτι ὑπάρχει σηµαντική διαφο-
ρά µεταξύ τοῦ πρώτου Ἀδάµ καί τοῦ δευτέρου Ἀδάµ. Ὁ πρῶτος Ἀδάµ ὁ
πρωτόπλαστος, ὁ δεύτερος Ἀδάµ ὁ Χριστός µας. Καί ὁ µέν πρῶτος Ἀδάµ
ἦτο ἁπλοῦς καί ἔπεσε κι᾿ ὅλας καί ἡµάρτησε, ἀλλά ὁ δεύτερος Ἀδάµ, ὁ
Χριστός µας, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός, δέν εἶχε τίποτα
ἀπό αὐτή τήν ἀφέλεια, νά πῆ κανείς, ἤ τήν ἀδυναµία τοῦ πρώτου Ἀδάµ.
Ἦτο τέλειος Θεός, ὅπως ἀκούσαµε καί στήν ὑµνολογία, τέλειος Θεός
ἡνωµένος µετά τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως «ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως» καί
εἶχε ὅλη τήν θεότητα, εὐθύς ἀµέσως µέ τήν ἐνανθρώπησή Του.

Τό γεγονός ὅτι δέν ἐφανερώθη εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἡ ἕνωσή τους ἦτο µία
οἰκονοµία, ὅπως µᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, διότι
ἀλλοίµονο θἄτανε πολύ παράδοξο, ἕνα βρέφος τρόπον τινα καί ἐν συν-
εχείᾳ ἕνα πολύ µικρό παιδί νά φανερώνη ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα ἦσαν τῆς
θεότητος. Μόλις δωδεκαετής, φανερώνει ἀρκετά βέβαια· «ἐξίσταντο ἐπί
τῇ συνέσει καί ταῖς ἀποκρίσεσι αὐτοῦ» µέσα στόν ναό καί ἀργότερα ὁ
Κύριος ἀποκαλύπτει ὅλο τό µεγαλεῖο τῆς θεότητος, ὅταν εἰσῆλθε στήν

ΔΙΑΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΧΘΗ
ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ;

Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ
οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς

ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Πνευµατική ἀνατοµία
τῆς ἐλευθεριότητος*

Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

Κύριε ∆ιευθυντά,
ἔτη πολλά καὶ ὁ νέος χρόνος νὰ εἶναι εὐλογηµένος παρὰ Κυρίου καὶ

εὐτυχισµένος δι’ ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Σᾶς στέλλω τὰ ἔντυπα ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὰς δύο Μεγάλας Ὀρθοδό-

ξους Συνόδους, αἱ ὁποῖαι λέγονται 8η καὶ 9η Οἰκουµενικαὶ Σύνοδοι. Εἰς
αὐτάς πρέπει νὰ προστεθῆ καὶ ἡ µεγάλη Σύνοδος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαµᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ ἔτους 1351 καὶ αὐτὴ νὰ
ὀνοµασθῆ 10η Οἰκουµενικὴ Ὀρθόδοξος Σύνοδος. Πρὸς τοῦτο νὰ γράψη-
τε σχετικῶς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐφηµερίδα σας, διὰ νὰ ἀσχοληθῆ µὲ
αὐτὴν τὴν µεγάλην Σύνοδον τοῦ 1351 ἡ µέλλουσα νὰ συνέλθη προσεχῶς
µεγάλη καὶ πανορθόδοξος Σύνοδος καὶ νὰ ἀναγνωρίση τὰς τρεῖς ἐν λόγῳ
Συνόδους, τὴν 8ην καὶ τὴν 9ην καὶ αὐτὴν ὡς 10ην Σύνοδον.

Εὔχοµαι καὶ ἐγὼ ταπεινῶς, ὅπως ἡ µέλλουσα, ποὺ θὰ συνέλθη προσ-
εχῶς Πανορθόδοξος Σύνοδος νὰ γίνη καὶ νὰ ἐπιτύχη ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας µας, νὰ ἀναγνωρίση ὡς Οἰκουµενικάς τὰς ἐν λόγῳ τρεῖς µεγάλας
Ὀρθοδόξους Συνόδους καὶ αὐτὴ νὰ ὀνοµασθῆ 11η Οἰκουµενικὴ Σύνοδος.

Εὐχαριστῶν διὰ τὴν ἐν λόγῳ δηµοσίευσιν διατελῶ µετὰ τῆς ἐν Χριστῷ
χριστιανικῆς ἀγάπης.

Ἀρχ. Αὐγουστῖνος Κατσιµπίρης, Ἱεροκῆρυξ

11η Οἰκουµενικὴ Σύνοδος;

Β΄
Τὸ ἀναφέραµε καὶ στὸ προηγούµενο δηµοσίευµά µας, πὼς ἔχουµε µε-

γάλες ἀµφιβολίες, καλύτερα ὅτι δὲν πιστεύουµε εὔκολα τοὺς ἰσχυρισµοὺς
τῶν τεκτόνων, πὼς πολλοὶ κληρικοὶ εἰσέρχονται κατὰ καιροὺς στὶς Στοές
των ὡς µέλη αὐτῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅµως πλευρὰ οἱ τέκτονες ἐπιµένουν ὅτι
ἔτσι ἔχουν τὰ πράγµατα, ἀναφέροντες µάλιστα καὶ σχετικὲς λεπτοµέρειες,
κάπου- κάπου δὲ καὶ φωτογραφίες!

∆ηµοσιεύουµε ἔτσι ὅλ’ αὐτά, χάριν τοῦ ἀµυντικοῦ προβληµατισµοῦ µας
καὶ τῆς ἀνάγκης νὰ γίνονται ὄχι ἁπλὲς διαψεύσεις, ἀλλὰ κανονικὲς ἐκκλη-
σιαστικὲς ἀνακρίσεις, γιὰ νὰ κατασιωπῶνται οἱ τυχὸν συκοφάντες καὶ νὰ
ἀποκαλύπτεται κάθε φορά ἡ ἀθῳότης τῶν ὡς µασόνων ἀναφεροµένων

2ον
3. Ὁριοθέτηση

τοῦ φυσικοῦ κόσµου
καὶ τοῦ ἀνθρώπου

Τὸ θέµα «Ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ
περιβάλλον του» ἔχει τρία κέντρα
ἀναφορᾶς, τὸν ἄνθρωπο, τὸ περι-
βάλλον του καὶ τὴ σχέση τους. Ἡ
γραµµατικὴ καὶ σηµειωτικὴ διατύ-
πωση τοῦ θέµατος ἀποδίδει τὴ
συµπλεκτικὴ πραγµατικότητα τῶν
σχέσεων ἀνθρώπου - περιβάλλον-
τος, ἡ ὁποία, ἂν καὶ εἶναι φυσική,
ἀποδεικνύεται σήµερα ἰδιαιτέρως
προβληµατικὴ καὶ ἀναιρετικὴ τῆς
ἁρµονίας τῆς Φύσεως καὶ ὡς σύγ-

κρουση, καταστρεπτικὴ τῆς πολιτι-
στικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἐπιβιώ-
σεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ὁµιλοῦντες εἰδικῶς γιὰ τὸ φυ-
σικὸ περιβάλλον καὶ τὶς σχέσεις τοῦ
ἀνθρώπου πρὸς αὐτό, µιλᾶµε ταυ-
τόχρονα γιὰ τὸ φυσικὸ κόσµο γε-
νικῶς καὶ τὶς σχέσεις τοῦ ἀνθρώ-
που πρὸς αὐτόν. Ὁ κοσµολογικὸς
λόγος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς θε-
ολογικῆς ἐπικεντρώσεως λόγος,
ἑνοποιεῖ ὡς αἰτιατὸν τὴν αἰσθητὴ
καὶ ὁρατὴ Φύση, τὴν ὁποία διακρί-
νει, παγίως, ἀπὸ τὴν µὴ αἰσθητή,
τὴν ἀόρατη καὶ πνευµατική.

Κατὰ τὴν µεγαλειώδη διατύπω-
ση τοῦ Γρηγορίου Νύσσης (P.G.

44, 72), «Ἀρχὴ τῆς Κοσµογονίας
ὑποτίθεται ὅτι πάντων τῶν ὄντων
τὰς ἀφορµὰς καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς
δυνάµεις συλλήβδην ὁ Θεὸς ἐν
ἀκαρεῖ κατεβάλλετο· καὶ ἐν τῇ
πρώτῃ τοῦ θελήµατος ὁρµῇ ἡ ἑκά-
στου τῶν ὄντων οὐσία συνέδραµεν
οὐρανός, αἰθήρ, ἀστέρες, πῦρ,
ἀήρ, θάλασσα, γῆ, ζῷον, φυτά».

Στὸ µεταίχµιο τοῦ αἰσθητοῦ καὶ µὴ
αἰσθητοῦ κτιστοῦ, τοποθετεῖται ὀντο-
λογικῶς ὁ «θεόπλαστος» ἄνθρω-
πος, συγκροτούµενος ἀπὸ λογικὸ καὶ
ἄλογο στοιχεῖο, ἀπὸ ὁρατὴ καὶ ἀόρα-
τη φύση ἢ µὲ τὴν γλώσσα τοῦ Χρυ-
σοστόµου, «διπλοῦνJ ὁ ἄνθρωπος
ἐκ δύο συγκείµενον οὐσιῶν, τῆς µὲν
αἰσθητῆς, τῆς δὲ νοητῆς, ψυχῆς λέ-
γω, καὶ σώµατος καὶ ἐν οὐρανῷ καὶ
ἐν γῇ συγγένειαν ἔχων» (Εἰς ἀσάφει-
αν 2, 5, P.G. 56, 182).

Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (P.G.
36, 234Β) χαρακτηρίζει τὸν ἄνθρω-
πο σύνθετον «Jἐξ ἀµφοτέρων,
ἀοράτου καὶ ὁρατῆς φύσεως». Κό-

σµος καὶ ἄνθρωπος ἔχουν ἀναλο-
γία· ὅπως τὸ Σύµπαν νοεῖται ὡς δι-
φυές, αἰσθητὸ καὶ µὴ αἰσθητό, ἔτσι
καὶ ὁ ἄνθρωπος νοεῖται διφυὴς καὶ
περιληπτικὸς τοῦ ὅλου Κόσµου,
«ὥστε κόσµον µὲν εἶναι µικρὸν τὸν
ἄνθρωπον ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ πάντα
τὰ µέρη τοῦ ὅλου». Ἔτσι θεωρεῖ ὁ
ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας Μεθό-
διος ὁ Ὀλύµπου (ΒΕΠΕΣ 18, 160)
ὅλον τὸν κόσµο. Εἶναι ἑποµένως
ὡς ὕπαρξη µετοχικὴ τοῦ φυσικοῦ
κόσµου, τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον-
τος καὶ ὡς λογικὴ καὶ πνευµατικὴ
οὐσία, ἀνόµοια πρὸς τὸ φυσικὸ καὶ
συµµετέχει «καθ᾽ ὁµοίωσιν» στὴν
πνευµατικὴ πραγµατικότητα τοῦ
Εἶναι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

∆ιὰ τοῦτο ὁ ἄνθρωπος εἶναι,
κατὰ τὸν Χρυσόστοµο, τὸ «περι-
σπούδαστον τοῦ Θεοῦ ζῶον» (P.G.
31, 212Β)· καὶ ἀξιοῦται, κατὰ τὸ
Γρηγόριο τὸ Θεολόγο (P.G. 48,
1029)· ὁ µόνος «θεόπλαστος»
κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο (P.G. 31,
212Β)· καὶ ἀξιοῦται, κατὰ τὸ Γρηγό-

ριο τὸ Θεολόγο (P.G. 36, 234Β),
τοῦ χαρακτηρισµοῦ, «τὸ µέγα καὶ τί-
µιον χρῆµα, ὁ ἄνθρωπος» (P.G. 44,
132D).

Ὁ ὀντολογικὸς αὐτός, διπολικὸς
διαφορισµὸς τοῦ ὁρισµοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, ἔχει, ὡς παράγωγες,
σύστοιχες, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετες ποι-
ότητες τὴν «εὐτέλεια καὶ τὴν τιµή»
τοῦ ἀνθρώπου, ἤ, ὅπως σηµειώνει
ὀ Χρυσόστοµος, «οὐδὲν εὐτελέστε-
ρον ἀνθρώπου, καὶ οὐδένJ τιµιώ-
τερον ἀνθρώπου» (P.G. 49, 24).
Στὴν ἴδια διπολικὴ συστοιχία ἐντάσ-
σει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τὴν
ἀρνητικὴ ποιότητα τῆς θνητότητος
καὶ τὴν θετικὴ τῆς ἀθανασίας· τὴν
ἀρνητικὴ τῆς γήινης, ὑλικῆς συνθέ-
σεως καὶ τὴν θετικὴ τῆς οὐρανίου
καὶ πνευµατικῆς δυνατότητος,
«θνητὸς καὶ ἀθάνατος, ἐπίγειος καὶ
οὐράνιος» (P.G. 35, 78Β) εἶναι ὁ
ἄνθρωπος, κατὰ τὴν ἔκφρασή του.

Ὁ ἄνθρωπος ὑπερέχει, ὡς ζων-
τανὴ ὕπαρξη, κάθε ἄλλης µορφῆς

ζωῆς.
Ἡ συγκριτικὴ ὑπεροχὴ τοῦ

ἀνθρώπου δὲν συναρτᾶται πρὸς
τὴν σωµατική του δύναµη, τὴν τρο-
φή, τὴν πόση, τὴν νοµὴ ἤ καὶ αὐτὴ
τὴ ζωή -παρατηρεῖ ὁ Χρυσόστοµος
(P.G. 56, 120-121)· τὶς ἰδιότητες
αὐτὲς τὶς ἔχουν καὶ τὰ ζῶα. Ἡ ὀντο-
λογικὴ διαφορὰ εὑρίσκεται στὴν
«λογικὴ» του ποιότητα.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, κατὰ τὴ θεω-
ρία καὶ πρακτικὴ τῶν Τριῶν οἰκου-
µενικῶν ∆ιδασκάλων, ὕπαρξη µο-
ναδικῆς συνθέσεως, ποὺ ὀνοµάζε-
ται καὶ «ἀξίωµα τοῦ ἀνθρώπου»,
ἀνήκει δηλαδὴ σὲ ἰδιαίτερη κατηγο-
ρία ὄντος καὶ σκέψεως.

Μοναδικός, ὅµως, καὶ ἀνυπέρ-
βλητος εἶναι ὁ Κόσµος, ὅπως ὀνο-
µάζεται τὸ Σύµπαν τῆς ∆ηµιουρ-
γίας, χαρακτηριζόµενο µὲ τὴν ἀρχαι-
οελληνικῆς συλλήψεως κατηγορία,
ποὺ περιλαµβάνει τὴν αἰσθητικὴ
πληρότητα, τὴν ἀρτιότητα καὶ τὴν

Ὁ Ἄνθρωπος καὶ τὸ περιβάλλον του*
Τοῦ κ. Ἠλία Β. Οἰκονόµου,

Ὁµοτ. καθ. τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Συνεχίζοντες τὸ σχόλιόν µας εἰς τὴν εἰσήγησιν
τοῦ Ἁγ. Ναυπάκτου (Ο.Τ. φ. 2102/ 29.01.2016)
πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ
υἱοθέτησιν τῆς προτάσεώς του ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, τὴν ὁποίαν παρέδωσε Συνοδικὴ Ἐπι-
τροπὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας, λέγοµεν
τὰ κάτωθι:

Κατὰ τὸ προοίµιον καὶ τὰς συνδεδυασµένας
διατάξεις τοῦ Συντάγµατος (ἄρθρ. 3 παρ. ἐδ. α
καὶ β καὶ ἄρθρον 16, παρ. 2) καὶ τὴν παγίαν νο-
µολογίαν τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων (Συµ-
βούλιον Ἐπικρατείας 2176/1998, 3358/1995,
3.353/1986 καὶ διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων

116/2012), προκύπτει ἀβίαστα ὅτι τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν κατὰ τὸ ἰσχῦον Ἑλληνικὸν
δίκαιον, ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἀµιγῶς ὀρθόδο-
ξον χριστιανικόν, µὴ ἐπιτρεποµένης οἱασ-
δήποτε µετατροπῆς σὲ πολυθρησκευτικὸν
καὶ πάντως ὁποιασδήποτε νοθεύσεώς του,
µὲ ξένην πρὸς τὸ ἁµιγῶς ὀρθόδοξον περιε-
χόµενόν του.

Ὡς γνωστὸν ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴν ∆ιαρκῆ
Ἱερὰν Σύνοδον ἡ εἰσήγησις τοῦ Μητροπολίτου
Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ πρότασή µου λοιπόν, εἶναι νὰ ἐπικεν-
τρωθῇ τὸ ἐνδιαφέρον στὸ τρέχον πρόγραµµα
σπουδῶν µὲ τὴν δική του θεµατικὴ µεθοδολο-

γία, εἰς τὸ ὁποῖον, ὅµως νὰ γίνουν µερικὲς βελ-
τιώσεις, ἐντάσσοντάς το, στὰ σύγχρονα παιδευ-
τικὰ δεδοµένα, ὁπότε θὰ εἰσαχθοῦν σὲ κάθε βι-
βλίον - ὄχι σὲ κάθε µάθηµα - µερικὰ κεφάλαια
θρησκειολογικά, ἀνάλογα µὲ τὴν θεµατολογία
τοῦ βιβλίου, ἀφοῦ ὅµως δοθῇ προτεραιότητα

στὴν ὀρθόδοξη παράδοση, τὴν ὁποία ἀκολου-
θεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλὰ
καὶ νὰ χρησιµοποιηθοῦν, ὡς ἐφαρµογὲς καὶ
τὰ καλὰ στοιχεῖα τοῦ νέου προγράµµατος
σπουδῶν».

Καθ᾽ ἡµᾶς ἡ πρότασις καὶ ἡ υἱοθέτησης της
ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου, εἶναι ἐσφαλµένη, καὶ πα-
ραχώρησις εἰς τὴν ὀλιγοµελῆ θεολογικὴ παρά-

ταξι «ΚΑΙΡΟΣ».
Ἀντὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, νὰ ζητήσῃ τὴν ἀποκά-

θαρσιν τῶν βιβλίων ἀπὸ τὰ θρησκειολογικὰ
στοιχεῖα, εἰσαχθέντα ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῆς κυβερ-
νήσεως ΠΑΣΟΚ, ἀνοίγει τὴν θύραν νὰ εἰσέλ-
θουν, καὶ µάλιστα 20% ἐκ τῆς συνόλου ὕλης τῶν
βιβλίων, καὶ ἄλλα θρησκειολογικὰ στοιχεῖα.

Τὸ σύµφωνον µὲ τὸ Σύνταγµα καὶ τὰς ὡς ἄνω
ἀποφάσεις τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, ὡς
ἐπιτάσσει τὸ ἰσχῦον Ἑλληνικὸν ∆ίκαιον, εἶναι ἡ
ἀµιγὴς διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως εἰς
ὅλας τὰς βαθµῖδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως (Α)θµίου

∆ιατί ἐσιωπήσατε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς διά τά Θρησκευτικά;
Γράφει ὁ Ἱεροµόναχος ∆αµασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Μνηµόσυνον
τοῦ Γέροντός µας

Τὸ Σάββατον, 13ην Φεβρουαρί-
ου ἐ.ἔ µετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν
θὰ τελεσθῆ τὸ ἐτήσιον µνηµόσυνον
τοῦ µακαριστοῦ Γέροντός µας, Ἀρχ.
Χαραλάµπους ∆. Βασιλοπούλου (†
14.2.1982), ἱδρυτοῦ τῆς «Π.Ο.Ε.»
καὶ τοῦ «Ο.Τ.» εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ.
Νεκταρίου (Λεωφ. Θησέως 25, Νέα
Ἐρυθραία), τηλ. 210.8134951.

Ἐτήσιον µνηµόσυνον
Γεωργίου Ζερβοῦ

Τὴν Κυριακὴν 14ην Φε-
βρουαρίου ἐ.ἔ. εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης, Νέας Φι-
λαδελφείας Ἀττικῆς, µετὰ τὴν
θείαν Λειτουργίαν θὰ τελεσθῆ τὸ
ἐτήσιον µνηµόσυνον ὑπὲρ ἀνα-
παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ µακα-
ριστοῦ ἀδελφοῦ µας Γεωργίου
Ζερβοῦ, ∆ιευθυντοῦ Συντάξεως
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Παρακαλοῦµεν τοὺς πιστοὺς
ἀδελφούς µας, ὅπως προσέλ-
θουν, διὰ νὰ τιµήσωµεν τὴν
µνήµην τοῦ προσφιλοῦς µας
ἀδελφοῦ καὶ προσευχηθῶµεν
ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
του.



ἁρµονία, κατηγορίες ὁµότιµες πρὸ
τὸ «καλὰ λίαν» τῆς Γενέσεως.
Ὅπως ἐκφραστικότατα σηµειώνει
ἕνας ἐκκλησιαστικὸς Πατέρας, ὁ
Γρηγόριος Νύσσης (P.G. 35, 740C)
«οὐδὲν µήποτε τούτου (δηλαδὴ τοῦ
Κόσµου) τις ἐπινοήσειε λαµπρότε-
ρον ἢ µεγαλοπρεπέστερον». Ὁ Κό-
σµος εἶναι δηλαδὴ ἀνυπέρβλητος
καὶ ἀναντικατάστατος!

Ἡ µοναδικότητα τοῦ κόσµου ὀφεί-
λεται στὸν «Τεχνίτη Λόγο», ὁ ὁποῖος
«τὸ πᾶν συνέδησε, κόσµος τέ ἐστι,
ὥσπερ λέγεται, καὶ κάλλος ἀπρόσι-
τον» (Γρηγόριος Ναζιανζηνός, P.G.
35, 740C). Παρὰ τὴν ἀνοµοιογένεια
τῶν στοιχείων τοῦ κόσµου, ὁ Θεός,
κατὰ τὸν Μεγάλο Βασίλειο (εἰς Ἑξαή-
µερον Β, 197), συνέδεσε τὰ πάντα
σὲ µία κοινωνία καὶ ἁρµονία
«ἀρρήκτῳ τινὶ φιλίας θεσµῷ», µὲ συν-
έπεια νὰ φαίνεται ὅτι ἑνώνονται µε-
ταξύ τους «διὰ συµπαθείας», µολο-
νότι, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μ. Βασίλει-
ος, ἡ ἔκταση τοῦ Σύµπαντος εἶναι
ἀσύλληπτη ἀπὸ τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που· «οὐρανοῦ µέγεθος µέτρον
ἀνθρώπινης διανοίας ἐκβαίνει» (Μ.
Βασίλειος, ΒΕΠΕΣ 51, 233).

Ἂν ἡ µοναδικότητα τοῦ κόσµου
ὀφείλεται στὸν «Τεχνίτη Λόγο», ἡ
ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλεται, ἐπί-
σης, στὸ «θεόπλαστον» καὶ «θεο-
δηµιούργητον» τῆς συγκροτήσεώς
του. Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ µονα-
δικὴ ἰδιαιτερότητα µεταιχµιακὴ τοῦ
κόσµου. Ἔχει δυνάµει τὴν δυνατό-
τητα τοῦ εἶναι ἐντὸς τοῦ φυσικοῦ κό-
σµου ἀλλὰ ὡς ὁµοιότητα ἀταύτιστη
µὲ κάθε ἄλλη µορφὴ ὕλης καὶ ζωῆς,
λόγῳ ἰδιαιτέρου σκοποῦ· εἶναι ἀνο-
µοιότητα συµβατὴ µὲ τὸ φυσικὸ κό-
σµο, λόγῳ τῆς κοινῆς αἰτίας, τὸ ∆η-
µιουργὸ τοῦ Παντός.

Ἑποµένως, φυσικὸς κόσµος καὶ
ἄνθρωπος ἔχουν τὸ «κοινόν», ἀλλὰ
καὶ τὸ «ἀνόµοιον» στοιχεῖο. Κατὰ τὸ

κοινὸν συνδέονται µὲ ἰσχυροὺς δε-
σµοὺς ἐξαρτήσεως τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὸν φυσικὸ κόσµο. Τὸ ἀνόµοι-
ον πρὸς τὸν κόσµο στοιχεῖο τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ὁµοταγὲς πρὸς τὸν
∆ηµιουργό· εἶναι «κατ᾽ εἰκόναν καὶ
καθ᾽ ὁµοίωσίν» Του (πρβλ. καὶ Πλά-
τωνος Πολιτεία, 613Β). Τοῦτο ἔχει
ὡς ἀντίστροφη συνέπεια νὰ ἀσκεῖ ὁ
ἄνθωπος ἐντὸς τῆς ∆ηµιουργίας
εἶδος κυριαρχικῆς ἐξουσίας ἐπὶ τῆς
Φύσεως, ὡς ἐκπληρωτής τοῦ δηµι-
ουργικοῦ βουλήµατος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ διπολικότητα αὐτὴ τῆς ἀνθρω-
πίνης φύσεως δὲν περιέχει, στὴν
ἀρχικὴ ἁρµονική της ἔκφραση, τὴ
σύγκρουση µὲ τὴ Φύση ὡς ἀναγ-
καιότητα, ἀλλὰ ὡς δυνατότητα, προ-
ερχόµενη ἀπὸ τὴν ἀτέλεια τῶν ἐπι-
λογῶν τῆς νοήσεως καὶ τῆς ἐλευθε-
ρίας τῆς ἀνθρωπίνης βουλήσεως.
Ἡ ἁρµονικὴ ἔκφραση τῆς ἀνθρωπί-
νης ἐξουσίας στὴ Φύση ἐξαρτᾶται
κυρίως ἀπὸ τὴ συνείδηση, ὅτι ἡ
πλήρης καὶ ἀπόλυτη κυριότητα τῆς
Φύσεως ἀνήκει στὴ δηµιουργικὴ
αὐτῆς ἀρχή, ποὺ ἔθεσε καὶ τοὺς
ὅρους συγκροτήσεως καὶ τοὺς νό-
µους λειτουργίας τῆς Φύσεως.

Τὸ ὄργανο τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς
ἀνθρωπίνης σχέσεως µὲ τὸ περι-
βάλλον, τὴ Φύση, εἶναι ὁ «νοῦς» ὡς
θεῖον δηµιούργηµα. Ὁ νοῦς τοῦ
ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπὸ
τοὺς ὀρθοδόξους θεολόγους, ὅπως
ὁ Μακάριος, ὡς «θρόνος» τοῦ Θεοῦ
καὶ τοῦ πνεύµατος καὶ ἀντιστρόφως.
Κατὰ λέξη: «Ὁ θρόνος τῆς θεότητος
ὁ νοῦς ἡµῶν ἐστι, καὶ πάλιν ὁ θρό-
νος τοῦ νοῦ ἡ θεότης ἐστὶ καὶ τὸ πνε-
ῦµα» (ΒΕΠΕΣ 41, 185).

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδανική, ἀφετηριακὴ
σχέση, ποὺ καθιστᾶ τὸ νοῦ τέλειο
ὄργανο καθοδηγήσεως τοῦ ἀνθρώ-
που, κατάλληλο νὰ προστατεύει τὰ
ἀγαθὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ τὸν
προφυλάσσει ἀπὸ τοὺς κινδύνους,
ἤ, ὅπως τὸ λέγει ὁ Μ. Βασίλειος,
«Jἡµῖν δέδοται ὁ νοῦς, φυλακτικὸς
τῶν ἀγαθῶν, προορατικὸς τῶν ἐπι-
βούλων» (ἑρµ. εἰς Ἡσαΐαν, ΒΕΠΕΣ
56, 115). Ἡ χρήση τῶν δυνάµεων
τοῦ νοῦ προσδιορίζει τὴ νοοτροπία.
Καὶ ὑπάρχουν τρεῖς, κατὰ τὸν Μ.
Βασίλειο, δυνατὲς νοοτροπίες, ἡ
σύµµετρη µὲ τὰ ὅρια τοῦ νοῦ καὶ
ἐκείνη, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ὑπερβεῖ τὰ
ὅρια τοῦ νοῦ καὶ καταλήγει σὲ
«ἀλλόκοτες φαντασίες», ἐπειδὴ θε-

ωρεῖ ὡς ὑπαρκτὰ τὰ ἀνύπαρκτα.
Ἐδῶ, συναφῶς πρὸς τὸ θέµα µας,
ἀνήκει ἡ ἀντίληψη περὶ τῆς ἀπόλυ-
της κυριότητας τοῦ κόσµου. Ἡ τρίτη
νοοτροπία, ὑπερβατικὴ τῶν φυ-
σικῶν δυνατοτήτων τοῦ νοῦ, εἶναι
κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο ἐκείνη, ποὺ
προέρχεται ἀπὸ τὴν κατάσταση θε-
ώσεως τοῦ νοῦ. Αὐτὴ προϋποθέτει
«ἀνάκραση» τοῦ νοῦ «τῇ θεότητι
τοῦ πνεύµατος». Μὲ αὐτὴ τὴν ἀνά-
κραση ἀποκτᾶ τὴ δυνατότητα ἀντι-
κειµενικῆς, ἀντὶ τῆς ὑποκειµενικῆς
θεωρήσεως τοῦ κόσµου. Ἂν οἱ
ἀνθρώπινες κοινωνίες ἐσκέπτονταν
µὲ θεϊκὴ ἀντικειµενικότητα τὴ σχέση
πρὸς τὴ Φύση, θὰ εἶχαν τὴν ἀπόλυ-
τη ἀφετηρία ὀρθῆς σχέσεως µὲ τὸ
φυσικὸ κόσµο, ποὺ µᾶς περιβάλλει.

* Ὁμιλία εἰς τὴν Μ. Αἴθουσαν Τε-
λετῶν τοῦ Πανεπιστημίου, 30. 1. 1990.
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Εὐωδιάζουν οἱ τάφοι τῶν ὁσιοµαρτύρων εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος!

Ὁ Ἄνθρωπος καὶ τὸ περιβάλλον του
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 ΙΕΡΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΣΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝΚΑΙΟΙ-
ΝΟΥΣΣΩΝ. Ἀφιερωμένο στὸ Χιώτη
Ναυτικό. Σχ. 12x8,50 σσ 96.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ2016ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΗΡΙΑ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Ἰσθμὸς Κορίνθου 2005-2016 Ἕντεκα
χρόνια. Ἐμπειρίες καὶ βιώματα Ἑλλη-
νορθόδοξης Παιδείας. Σχ. 12x8 σσ 64.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΑ, Διμηνιαῖο περιο-
δικὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδω-
νίας καὶ Ἀποκορώνου. Ἰαν. – Φεβρ.,
Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015. Χανιά.

ΜΑΧΗΤΗΣ, Ἀδέσμευτη ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα Αἰτωλοακαρνανίας.
Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ. 2015.

ΝΕΑΝΙΚΑΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΑ-
ΤΑΔιμηνιαῖονφυλλάδιονἘνοριακῶν
συνάξεων Ἱ. Μ. Ἱεραπύτνης καὶ Σητε-
ίας.Ἱεράπετρα.Σεπτ.–Ὀκτ.2015.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Ἰούν., Ἰούλ., Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ. 2015. Χίος.

ΝΕΑ Τοῦ Σ.Α.Σ. Διμηνιαία Ἔκδο-
ση Συλλόγου Ἀποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.
Ἰούλ. – Αὔγ. 2015.

ΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑ-
ΛΑΝΤΟΥ, Διμηνιαῖον περιοδικὸν
Γ.Ο.Χ. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ.
2015. Λυκόβρυση.

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ, Μηνιαῖο πε-
ριοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Ἰαν.–Μάρτ.,Ἀπρίλ.–Ἰούν.Γρεβενά.

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ ὁ «Μετανοεῖτε»,
Τριμηνιαῖον περιοδικὸν Ἱ. Μητρο-
πόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης.
Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ., Ἀπρίλ. –
Μάϊος – Ἰούν. 2015. Σπάρτη.

«ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ», γιά νά
µή ἀπελπίζεται κανένας, οὐδέποτε καί γιά ὁτιδήποτε, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΟΡ-
ΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016, σελ. 192

Οἱ ἱεραποστολικές ἐκδόσεις
«Ὀρθόδοξος Κυψέλη» γνωρίζοντας
ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι ὁ μόνος τρόπος,
γιά νά λυτρωθῆ ὁ σημερινός ἄνθρω-
πος ἀπό τήν δεινή κατάσταση πού
ἔχει περιέλθει, ὥστε νά ἀποκτήση
τήν προστασία τοῦ Θεοῦ καί νά
εἰρηνεύση ψυχικά καί σωματικά,
ἐξέδωσαν τήν παροῦσα χρονιά τό
παρόν βιβλίο «Θαυμαστά παρα-
δείγματα μεταστροφῆς ἁμαρ-
τωλῶν». Στό προλογικό σημείωμα οἱ
ἐκδόσεις σημειώνουν: «Μέ τήν φώ-
τιση καί τήν βοήθεια τοῦ φιλανθρώ-
που καί εὐεργέτου μας Θεανθρώ-
που Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ἐκδόσεις
ἑτοίμασαν αὐτό τό εἰδικό βιβλίο
προκειμένου νά διευκολυνθοῦμε
στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, στίς πρε-
σβεῖες τῆς Παναγίας καί ὅλων τῶν
ἁγίων μας, πού εἶναι στήν διάθεσή
μας, ἀρκεῖ νά ζητήσουμε τήν συν-
δρομή τους. Τά θαυμαστά διδα-
κτικά ἱστορικά περιστατικά, πού
ἀκολουθοῦν, θά πείσουν κάθε φιλό-
τιμο καί καλοπροαίρετο ἄνθρωπο,
γιά τό τί πρέπει νά πράξει. Ἄς ἀξιο-
ποιήσουμε τήν προσφερόμενη καλή
αὐτή εὐκαιρία γιά τό ψυχοσωματικό
μας καλό, τό πρόσκαιρο καί αἰώνιο,
κάμνοντας καλή χρήση τοῦ πολύτι-
μου χρόνου τῆς ἐδῶ προσωρινῆς
διαμονῆς μας. Τά θαυμαστά παρα-
δείγματα τῶν μετανοησάντων συν-
ανθρώπων μας, μᾶς δείχνουν τόν
δρόμο πού καί ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί
πρέπει νά ἀκολουθήσουμε». Ἀπό τό
κεφάλαιο «Ἐμπειρίες ἀπό τίς φυλα-
κές τῶν κατέργων τοῦ Νέρτινσα καί
Τσιτᾶς τῆς Σιβηρίας» μεταφέρουμε
ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τήν δια-
κονία τοῦ π. Σπυρίδωνος στούς φυ-
λακισμένους: «Ὅταν συγγένεψα μέ
αὐτόν τόν κόσμο, ὅταν ἀγάπησα μέ
αὐταπάρνηση, τότε εἶδα ὅτι καί γιά

μένα οἱ θύρες τῆς ψυχῆς τους εἶναι
ὀρθάνοικτες καί ὅτι μοῦ δόθηκε ἡ
ἀπόλυτη ἐλευθερία νά ἐρευνῶ ὁποι-
αδήποτε στιγμή καί τά πιό κρυφά
βάθη της! Πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι
αὐτός ὁ κόσμος τῶν ἐγκληματιῶν,
κατά τήν γνώμη μου, πού εἶναι καρ-
πός τῆς προσωπικῆς μου πείρας,

εἶναι πιό ἰδανικός, πιό ἠθικός, ἀκόμα
καί πιό θρησκευτικός ἀπό ἐμᾶς τούς
ἐλεύθερους πολίτες τοῦ ἐλεύθερου
κόσμου… Τώρα, πάτερ, ὅταν
ἄκουσα ἀπό σᾶς τήν ἔκκληση νά
στραφοῦμε στό Θεό, βεβαιώθηκα,
ὅτι μᾶς ἀγαπᾶτε εἰλικρινά καί θέ-
λετε νά σωθοῦμε. Ὤ, μπροστά στήν
εἰλικρινή ἀγάπη δέν θά μείνει
ἀσυγκίνητος κανένας ἐγκλημα-
τίας! Ἔτσι καί ἐγώ, ἕνας ἀπό
αὐτούς, στήν ἀγάπη, πού μᾶς δεί-
ξατε ἀποκρίνομαι μέ τήν δική μου
ἀγάπη».

Γ.Κ.Τ.

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΑΓΑΘΗ

ΟΤΑΝ στὸ Φανάρι «κάνουν παρέλαση» οἱ αἱρετικοί,
µὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς ἀµετανόητους παπικούς, οἱ τάφοι
τῶν Ὁσιοµαρτύρων στὸ Ἅγιον Ὄρος βοοῦν γι’ αὐτὴ
τὴν ἱεροσυλία καὶ τὰ ἄλλα ἀπαράδεκτα οἰκουµενιστικὰ
«ἀνοίγµατα» τῶν µεγαλόσχηµων κληρικῶν µας. Ὁ
ἁγιορείτης Γέροντας Ἀρτέµιος µᾶς ἔδωσε µία θαυ-
µαστὴ πληροφορία: «Ἐδῶ καὶ καιρό, τὰ συνεργεῖα
διανοίγουν µεγάλους λάκκους περιφερειακά τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν Ἱερὸ Ναὸ
µὲ τσιµέντο καὶ χοντρὰ σίδερα. Στὴ διαδικασία διάνοι-
ξης αὐτῶν τῶν λάκκων, οἱ ἐργάτες φέρουν στὴν ἐπι-
φάνεια νέους τάφους ἁγίων λειψάνων ποὺ εὐωδιά-
ζουν. Εἶναι ἅγια λείψανα µαρτύρων ὁµολογητῶν τῆς
Ὀρθοδόξου ἡµῶν Πίστεως τῶν µαρτυρησάντων µαζὶ
µὲ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ τὸν Πρῶτο ἐπὶ τοῦ λατινόφρονος

Πατριάρχου Βέκκου» (Ἱστολ. Πατερικὴ παράδοση)! Τὰ
ἅγια Λείψανα τῶν Ὁσιοµαρτύρων, ποὺ βρῆκαν µαρτυ-
ρικὸ θάνατο ἀπὸ τοὺς προσκυνηµένους οὐνίτες, στέλ-
νουν τὸ δικό τους µήνυµα στοὺς «δικούς» µας οἰκου-
µενιστές, βοώντας ὅτι οἱ σηµερινοὶ αἱρετικοὶ παπικοί,
ἀπόγονοι τῶν σφαγέων τους, παραµένουν ἀµετακίνη-
τοι στὶς πλάνες τους καὶ ἀµετανόητοι στὰ ἐγκλήµατά
τους! Ὅτι οἱ «ἀγαπολογίες» καὶ τὰ «σούρτα - φέρτα»,
µὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἕνα δαιµονικῆς ἐµπνεύσεως
παιχνίδι, µὲ τὸ ὁποῖο κοροϊδεύει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον! Ἡ
πραγµατικὴ ἀγάπη πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἡ ὑπό-
δειξή τους ὅτι εἶναι πλανεµένοι καὶ ἡ κλήση τους σὲ µε-
τάνοια, διότι µόνον ἡ µετάνοιά τους καὶ ἡ ἔνταξή τους
στὴν Ἐκκλησία θὰ τοὺς χαρίσει τὴ σωτηρία, τὸ µεγάλο
ζητούµενο γιὰ κάθε πιστό!

Ἀπίστευτον:
Ὁ κ. Φραγκίσκος ζητεῖ
ἀπὸ τὸν Χριστὸν
νὰ ζητήση συγγνώµην!

∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ πλέον νὰ πα-
ρακολουθήσουµε τὸν καταιγισµὸ
τῶν βλασφηµιῶν τοῦ «ἀλάθητου»
τῆς «Ἁγίας Ἕδρας»! Κάνει ὅ,τι µπο-
ρεῖ, γιὰ νὰ φτιάξει ἕνα δικό του «Χρι-
στιανισµό», «κοµµένο καὶ ραµµένο»
στὰ µέτρα τὰ δικά του, ποὺ εἶναι καὶ
µέτρα τῆς ἐφιαλτικῆς «Νέας (ἀντίχρι-
στης) Ὑδροχοϊκῆς Ἐποχῆς» καὶ τῆς
φρικτῆς «Νέας Τάξεως Πραγµά-
των», τῶν ὁποίων εἶναι ὁ πλέον δια-
πρύσιος κήρυκας καὶ προωθητής!
Ἰδοὺ ἕνα νέο «κατόρθωµά» του: Σὲ
ὁµιλία του «γιὰ τὴν οἰκογένεια» στὶς
27-12-2015, ξεστόµισε µία ἀπίστευ-
τη βλασφηµία γιὰ τὸ Χριστό. Κάνον-
τας λόγο γιὰ τὴν εὐαγγελικὴ περικο-
πή, τῆς δωδεκαετοῦς ἐπισκέψεως
τοῦ Κυρίου στὸ ναὸ τῆς Ἱερουσαλὴµ
καὶ τὴν τριήµερη περιπέτεια τῆς Πα-
ναγίας καὶ τοῦ Μνήστορα Ἰωσήφ, οἱ
ὁποῖοι τὸν ἀναζητοῦσαν, ἐνῷ Ἐκε-
ῖνος ἀποκάλυπτε τὴ θεότητά Του στὸ
ἰουδαϊκὸ ἱερατεῖο, ὁ κ. Φραγκίσκος
ἀναρωτήθηκε «ἂν ὁ Χριστὸς ζήτησε
συγγνώµη ἀπὸ τοὺς γονεῖς του» γιὰ
τὴν «ἀταξία» Του! Ὑπέθεσε πώς,
«ναί», ἂν καί, ὅπως εἶπε, δὲν «τὸ
γράφει τὸ Εὐαγγέλιο» (πηγή: hella-
sforce)! Μὲ ἄλλα λόγια, ἀποδίδει
ἀπροκάλυπτα στὸν Ἀναµάρτητο
Χριστό, σφάλµα, ἁµαρτία καὶ ζητᾶ
ἀπὸ Αὐτὸν µετάνοια! Καὶ δὲν µένει
ἐκεῖ: Θέλει (ὡς «ἀλάθητος» γὰρ) νὰ
συµπληρώσει τὴν «ἀτελῆ» Ἁγία
Γραφή, µὲ τὶς δικές του ἰδεοληψίες!
Αὐτὸς εἶναι λοιπὸν ὁ βλάσφηµος
ἐγκάθετος στὸ θρόνο τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος κηρύσσει «ἕτερον εὐαγγέ-
λιον» (Γαλ.1,6), µὲ τὰ λόγια καὶ τὶς
πράξεις του, ἀποδεικνυόµενος γνή-
σιος προποµπὸς τοῦ Ἀντιχρίστου!
Αὐτὸν θέλουν (καὶ µηχανεύονται τὸ
πῶς) οἱ «δικοί» µας οἰκουµενιστές,
νὰ µᾶς «βάλλουν στὸ σβέρκο», ὡς
«τὸν πρῶτο τῆς Ἐκκλησίας»! Φρίκη!

Ἰµάµης κηρύσσει
σφαγὰς εἰς Τζαµιὰ
τῶν Ἀθηνῶν!

Η ΝΕΑ χρονιὰ «µπαίνει» µὲ τὶς
πλέον δυσοίωνες προοπτικὲς γιὰ
τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία βιώνει
µία ἀπὸ τὶς πλέον δραµατικὲς καὶ
ἀνήσυχες ἱστορικές της περιόδους.
Τὸ µεγάλο πρόβληµα ὀνοµάζεται
τροµοκρατία καὶ ἔχει ὀνοµατεπώνυ-
µο: «ἰσλαµικὸς φονταµενταλισµός».
Ἀνάµεσα στὶς χῶρες ποὺ βρίσκονται
στὸ «µάτι τοῦ κυκλώνα» εἶναι καὶ ἡ
πατρίδα µας. ∆εῖτε τὴν λίαν ἀνησυ-
χητικὴ εἴδηση: «Τοὺς ἑτοιµάζουν καὶ
τζαµὶ στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας. Γιὰ νὰ
διδάσκουν οἱ ἰµάµηδες νὰ σφάξουν
τοὺς Ἕλληνες!Αὐτὸ πάντως συνέβη
µὲ ἰµάµη στὰ Μέγαρα! Πρόκειται γιὰ
ἰµάµη στὸ πακιστανικὸ σουνιτικὸ
τζαµὶ Ταρὶκ τῶν Μεγάρων, (ἕνας ἀπὸ
τοὺς 200 ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ἀθή-
να), ὅπου τὸν Νοέµβριο τοῦ 2014
ἔκανε τὸ αὐτονόητο γιὰ τὴν θρησκεία
του: προχώρησε σὲ ἕνα “κήρυγµα
µίσους ἐνάντια σὲ ἄλλους µουσουλ-
µάνους καὶ κυρίως χριστιανούς”, στὸ
τζαµὶ τοῦΑἰγάλεω!!! Κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ κηρύγµατος ἀποκάλεσε ἄλλους
µουσουλµάνους καὶ χριστιανοὺς
“ἀπίστους” καὶ ζήτησε ἀπὸ τοὺς
(ἀληθινοὺς) πιστοὺς νὰ “σηκώσουν
τὸ σπαθὶ ἐναντίον τους”. Ἄνθρωποι
ποὺ εἶχαν παρακολουθήσει τὸ κή-
ρυγµα τοῦ ἰµάµη εἶπαν πὼς δὲν εἶναι
ὁ µόνος ποὺ χρησιµοποιοῦσε µὲ
εὐκολία τὸν ὅρο “τζιχάντ”, οὔτε ἦταν
ὁ µόνος ποὺ παρότρυνε τοὺς λίγους
πιστούς του νὰ τιµωρήσουν τοὺς
ἀπίστους!!! Αὐτοὶ εἶναι οἱ καθοδη-
γητὲς ἰµάµηδες τοῦ ἰσλαµισµοῦ: ζη-
τοῦν νὰ σφάξουν τοὺς Ἕλληνες καὶ
ὅλους τούς -κατ’ αὐτοὺς- “ἀπί-
στους”» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε ρε)! Ἰδοὺ
τὰ «καλὰ» τῆς πολυπολιτισµικότη-
τας. Ὁ κήρυκας τοῦ «φιλεύσπλαγ-
χνου θεοῦ» του, κραδαίνει τὸ χατζάρι
του στὸ σπίτι µας, ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ
τῶν κυβερνώντων µας!

Πόσοι αἱρετικοὶ
µετεστράφησαν εἰς
τὴν Ὀρθοδοξίαν χὰρις
εἰς τοὺς διαλόγους;

∆ΙΑΒΑΣΑΜΕ ἕνα καταπληκτικὸ
κείµενο ἀπὸ ἕνα προσήλυτο στὴν
Ὀρθοδοξία, πρώην αἱρετικὸ προτε-
στάντη, ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο του, σχε-
τικὰ µὲ τὴν σωτήρια µεταστροφή του
στὴν ἀληθινὴ καὶ µοναδικὴ Ἐκκλησία
µας. Ὀνοµάζεται F. Schaeffer καὶ πα-
ρατήρησε τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα γιὰ
ὅλους µας καὶ κυρίως γιὰ τοὺς θια-
σῶτες τοῦ οἰκουµενισµοῦ: «Ἔχουν
πρόσφατα πολλοὶ µεταστραφεῖ στὴν
Ὀρθοδοξία καὶ δὲν ἦρθαν στὴν
Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη µαρ-
τυρία στὶς οἰκουµενιστικὲς συναντή-
σεις, ἀλλὰ συνέβη τὸ ἀκριβῶς ἀντί-
θετο. Τὸ κῦµα τῶν προσφάτων προ-

τεσταντῶν προσηλύτων ἦρθε µέσα
στὴν Ἐκκλησία ἐξ αἰτίας τῆς αἰώνιας
πατερικῆς κι ἀποστολικῆς µαρτυ-
ρίας. Σ’ αὐτὴ µπορεῖ νὰ συµπεριλη-
φθεῖ καὶ ἡ µαρτυρία ἐκείνη, ἡ ὁποία
διακηρύττει µὲ δύναµη τὴν ἀποκλει-
στικὴ φύση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας ὡς τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας»
(Χορεύοντας µόνος, µτφρ. Ἀρχιµ.
Αὐγ. Μύρου, σελ. 508-509)! Φοβερὸ
καὶ τροµερὸ νὰ τὸ σκεφτεῖ κανείς!
Μισὸ αἰώνα «θεολογικῶν» διαλόγων
µὲ τοὺς αἱρετικοὺς παπικοὺς καὶ

προτεστάντες καὶ συµµετοχῆς µας
στὴν «οἰκουµενικὴ κίνηση» καὶ δὲν
ἀναφέρθηκε οὔτε µία προσέλκυση
στὴν Ὀρθοδοξία, ἀπὸ τοὺς αἱρετι-
κοὺς συζητητὲς τῶν «δικῶν» µας
οἰκουµενιστῶν! Μᾶλλον, µὲ τὴν στά-
ση τους, τοὺς σταθεροποιοῦν στὶς
πλάνες τους, ἀφοῦ τοὺς δίνουν τὴν
ψευδαίσθηση τῆς δῆθεν ἀλήθειάς
τους, ὡς «διαφορετικὴ ἐκκλησια-
στικὴ παράδοση»! Ὑπάρχει καὶ µέλ-
λουσα κρίση, ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ
ἀργὰ γιὰ ὅσους παίζουν µὲ τὴ σωτη-
ρία ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων!

∆ήµαρχος τῆς Θράκης
διεµαρτυρήθη
διὰ τὸν «Ἅϊ - Βασίλη»!

ΤΟ ΤΖΙΧΑΝΤ καὶ ἡ σαρία (ἰσλα-
µικὸς νόµος) εἶναι ἤδη ἐδῶ! Ἀνακοι-
νώθηκε ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν
ἑορτῶν, συγκεκριµένα ἰσλαµικὰ κρά-
τη (Μπουρούνεϊ, Σοµαλία, Τατζικι-
στάν, κ.λπ.) ἀπαγόρευσαν τὸν ἑορ-
τασµὸ τῶν Χριστουγέννων. Ταυτό-
χρονα βρέθηκε καὶ «ἕλληνας» δή-
µαρχος, γιὰ νὰ διαµαρτυρηθεῖ γιὰ τὴν
«παρουσία» τοῦ «Ἅϊ –Βασίλη» στὴν
περιοχή του! ∆εῖτε τὴν πρωτάκουστη
καὶ λίαν ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Ὁ
µουσουλµάνος δήµαρχος τοῦ δήµου
Μύκης στὴν Ξάνθη µὲ ἐπίσηµο
ἔγγραφότουἐκφράζει τὴνἔντονηδυσ-
αρέσκειά του, γιατί σὲ νηπιαγωγεῖα
τοῦ δήµου του, ἔγιναν ἐκδηλώσεις
γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πρωτο-
χρονιὰ µὲ Ἅγιους Βασίληδες. Ὁ
Τζεµὴλ Κάπζα ἔστειλε ἔγγραφο δια-
µαρτυρίας, µὲ τὸ ὁποῖο ὑποστηρίζει
ὅτι ὁ δῆµος Μύκης ἀποτελεῖται ἀπὸ
πολίτες ἀµιγῶς µουσουλµάνους στὸ
θρήσκευµα καὶ οἱ ἐπίσηµες θρησκευ-
τικὲς γιορτὲς εἶναι τὰ δύο Μπαϊράµια
καὶ τὰ πέντε καντήλια. ∆ιαβεβαιώνει

δέ ὅτι σέβεται τὶς γιορτὲς τῶν χρι-
στιανῶν, ἀλλὰ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ θρη-
σκεία τους ἀπαγορεύει τὴν παρου-
σία καὶ τὴν ἐπαφή τους µὲ τὸν Ἅγιο
Βασίλη» (Ἱστολ. Τρωκτικό2)! Μὲ
ἄλλα λόγια, ἀρχίσαµε νὰ «δρέπουµε
τοὺς καρποὺς» τῶν ἄφρονων πολι-
τικῶν µας. Μὲ τὸν «Καλλικράτη», δη-
λαδὴ µὲ τὴν διεύρυνση τῶν ∆ήµων,
δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ περάσει
«στὰ χέρια» µουσουλµάνων δηµάρ-
χων, πολλοὶ ∆ῆµοι τῆς εὐαίσθητης
περιοχῆς τῆς Θρᾴκης. Πολλοὶ ἀπὸ
αὐτούς, παίρνοντας «γραµµὴ» ἀπὸ
τὸ τουρκικὸ προξενεῖο καὶ τὸν ψευ-
δοµουφτή, «στρώνουν τὸ χαλὶ» τῶν
τζιχαντιστῶν! Βγάζουµε τὰ µάτια µας
µὲ τὰ ἴδια µας τὰ χέρια!

Εἰς τὴν Τουρκίαν
«ἐδίκασαν»
καὶ «προσηλύτισαν»
εἰς τὸ Ἰσλάµ
τὸν «Ἅϊ - Βασίλη»!

Ο «ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ», τὸ γνωστὸ
ἐµπορικὸ «µασκὸτ» τῶν ἑορτῶν τῶν
Χριστουγέννων, πῆρε παγκόσµια
διάσταση. Πέρα ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ
κόσµο, ὁ παχουλὸς «Σάντα Κλάουζ»
ἔγινε τὸ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ
«ἑορταστικοῦ κλίµατος» σὲ ὅλη τὴ
ὑφήλιο. Ἐξαίρεση ἡ Τουρκία, στὴν
ὁποία δὲν ἔγινε ἐφέτος δεκτὸς καὶ µά-
λιστα «πέρασε καὶ ἀπὸ δίκη» καὶ
«πείσθηκε» νὰ γίνει J µουσουλµά-
νος! ∆εῖτε τὴν ἀπίστευτη εἴδηση:
«Στὴν πόλη Μπολοὺ τῆς ∆υτικῆς
Τουρκίας ὑπερεθνικιστὲς ἔφτιαξαν
ἕνα βίντεο, στὸ ὁποῖο ὁ Ἅη Βασίλης
προσηλυτίζεται στὸ Ἰσλάµ. Στὸ βίντεο
ἐµφανίζονται γενίτσαροι νὰ καταδιώ-
κουν τὸν Ἅγιο, πρὶν ἀποφασίσει νὰ
γίνει µουσουλµάνος µετὰ ἀπὸ δίκη.
Τὸ βίντεο ἔφτιαξαν τὰ µέλη τοῦ «κόµ-
µατος µεγάλη ἑνότητα» ποὺ εἶναι
ἐνάντια στὰ Χριστούγεννα καὶ τοὺς
ἑορτασµοὺς τῆς νέας χρονιᾶς καὶ τὸν
συσχετισµὸ τῶν ἑορτῶν αὐτῶν µὲ
τὸν Χριστιανισµό. Τὸ βίντεο ξεκινᾶ µὲ
τὴν καταδίωξη τοῦ Ἄη Βασίλη καὶ τὴν
µεταφορά του µπροστὰ σὲ Ἰσλαµικὸ
δικαστήριο. Ἐκεῖ τὸν ρωτᾶ ὁ δικα-
στής, γιατί τρέχει καὶ ὁ Ἅγιος τοῦ
ἀπαντᾶ ὅτι γιορτάζει τὴν γέννηση τοῦ
Ἰησοῦ. [J] Ὁ δικαστὴς ἀφήνει ἐλεύ-
θερο τὸν Ἅη Βασίλη, ἀλλὰ ὄχι πρὶν
µία ἀλλαγήJ ἀποφασίζει νὰ προση-
λυτιστεῖ στὸ Ἰσλὰµ καὶ νὰ γίνει µου-
σουλµάνος» (Ἱστολ. Τρωκτικό2)!
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κακόγουστη καὶ
φαιδρὴ πλευρὰ τοῦ γεγονότος, φανε-
ρώνει τὰ πραγµατικὰ αἰσθήµατα τῶν
«µετριοπαθῶν» µουσουλµάνων τῆς
γείτονας χώρας! Οἱ «ζεϊµπεκιὲς» καὶ
οἱ «κουµπαριὲς» τῶν πολιτικῶν µας
δὲν «ἀπέδωσαν»!

Ἄκαιροι «λεονταρισµοὶ»
κατὰ τοῦ «συµφώνου
συµβιώσεως»!

ΤΟ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ νοµοσχέδιο γιὰ
τὸ «σύµφωνο συµβίωσης» τῶν σο-
δοµιστῶν εἶναι πλέον νόµος τοῦ κρά-
τους! Ἔγινε δὲ νόµος ἐξαιτίας τῆς
δικῆς µας χλιαρότητας, διότι ἐλάχι-
στοι ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας µας
(λιγότεροι ἀπὸ πέντε) ὄρθωσαν
ἐλεγκτικὸ λόγο, ὅταν ἡ «σεβαστή»
µας δικοµµατικὴ κυβέρνηση τὸ ἔφε-
ρε πρὸς συζήτηση! Τώρα ποὺ τὸ
κακὸ ἔγινε, «κατόπιν ἑορτῆς» ἄρχι-
σαν νὰ φωνασκοῦν! Χαρακτηριστικὸ
εἶναι τὸ σχόλιο τοῦ ἀγωνιστικοῦ πε-
ριοδικοῦ «Παρακαταθήκη»: «Κατα-
κεραυνώνουν ἐκ τῶν ὑστέρων! Τὸ
βλέπουµε καὶ αὐτὸ καὶ ἔχουµε τὴν
αἴσθηση ὅτι εἶναι νεοεποχίτικη µέθο-
δος. Τί ἐννοοῦµε; Ψηφίζεται π.χ. τὸ
ἐπαίσχυντο “Σύµφωνο συµβίωσης”
τῶν ὁµοφυλοφίλων. Κάποιοι ἐκκλη-
σιαστικοὶ πρὶν τὴν ψήφισή του σιω-
ποῦν. Μετὰ τὴν ψήφιση τὸ κατακε-
ραυνώνουν. Θὰ ἔπειθαν, νοµίζοµε,
περισσότερο, ἂν παρενέβαιναν πρὶν
γίνει ἡ ζηµιά. Μὲ τὴ µέθοδό τους αὐτὴ
παρουσιάζονται ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ
ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ὡς ἀγωνιστές.
Σκοπὸς εἶναι νὰ εἴµαστε Προµηθεῖς
καὶ ὄχι Ἐπιµηθεῖς. Ἄλλοι παρεµβαί-
νουν τὴν τελευταία στιγµὴ “γιὰ τὴν
τιµὴ τῶν ὄπλων”. ∆ηλώνουµε προ-
καταβολικὰ ὅτι τρέφουµε ἀπεριόρι-
στο σεβασµὸ καὶ υἱϊκὴ ἀγάπη γιὰ τὸ
Ἅγιον Ὄρος καὶ γιὰ ὅ,τι αὐτὸ ἀντι-
προσωπεύει. Ὅµως αὐτὸ ποὺ εἴδα-
µε µὲ τὸ “Σύµφωνο συµβίωσης” τῶν
ὁµοφυλοφίλων δὲν µᾶς ἀνέπαυσε.
Μιὰ χλιαρὴ Ἀνακοίνωση µιὰ µέρα
πρὶν συζητηθεῖ τὸ θέµα στὴ Βουλή.
Αὐτὴ ἡ Ἀνακοίνωση ἦταν δεδοµένο
ὅτι δὲν θὰ ἐλαµβάνετο ὑπ᾽ ὄψιν ἀπὸ
κανένα. Ἂν ὅµως εἶχε γίνει ἐνωρίτε-
ρα καὶ ἦταν καὶ πιὸ ξεκάθαρη σὲ
πρακτικὸ ἐπίπεδο, µπορεῖ κάποιους
νὰ προβληµάτιζε. Π.χ.: Καµµία ἐπι-
κοινωνία καὶ ἀπαγόρευση εἰσόδου
στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ ὅσους θὰ ψήφι-
ζαν τὸ ἐπαίσχυντο “Σύµφωνο συµ-
βίωσης”»! Αὐτὴ εἶναι δυστυχῶς ἡ
πικρὴ ἀλήθεια. Ἔτσι ἔχει ἡ κατάστα-
ση µὲ τοὺς «µισθωτοὺς ποιµένες»!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ Ρωσία ἀπαιτεῖ
τὴν ἐπιστροφὴν
τῆς Ἁγίας Σοφίας

εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν!
Η ΨΥΧΡΗ καὶ ἀναίτια κατάρ-

ριψη τοῦ ρωσικοῦ πολεµικοῦ
ἀεροσκάφους ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους στὴ Συρία πρὶν λίγο και-
ρό, «πυροδότησε» ἔνταση
στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν.
Ἡ ὀρθόδοξη Ρωσία ἀνάλαβε
νὰ καταστρέψει τὸ δαιµονικὸ
«Ἰσλαµικὸ Κράτος», τὸ ὁποῖο
κατέστη ἀπειλὴ γιὰ ὁλόκληρο
τὸν πλανήτη, ἐνῷ ἡ ἀεὶ βάρβα-
ρη Τουρκία τὸ στηρίζει καὶ ἔχει
οἰκονοµικὲς «παρτίδες» µὲ
τοὺς δολοφόνους τοῦ Ἀλλάχ!
Γι’ αὐτὸ ἡ Ρωσία ἐξήγγειλε κυ-
ρώσεις ἐναντίον της. Ἀνάµεσα
σ’ αὐτὲς ἡ ἀπαίτηση ἀπόδο-
σης τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν
Ἐκκλησία! ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
«Ἡ Ρωσία ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν
Τουρκία τὴν ἐπιστροφὴ τῆς
Ἁγίας Σοφίας στὴν Ὀρθοδοξία
ὡς ἔνδειξη “καλῆς θέλησης”
ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ἰσλὰµ
καὶ θὰ χρηµατοδοτήσει τὴν
ἀποκατάσταση τοῦ συµβόλου
τῆς Χριστιανοσύνης προσφέ-
ροντας καὶ τοὺς καλύτερους
ἐπιστήµονες καὶ συντηρητές
της. Μετὰ ἀπὸ ψήφισµά της ἡ
ρωσικὴ ∆ούµα ζήτησε τὴν ἐπι-
στροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὸ
ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως. Ἡ κίνηση
αὐτὴ θὰ βοηθήσει τὴν Τουρκία
καὶ τὸ Ἰσλὰµ νὰ ἀποδείξει ὅτι
ὑπάρχει καλὴ θέληση, ὑπερά-
νω τῆς πολιτικῆς, καὶ εἶναι
ἀναγκαία ἡ ἐπιστροφὴ τῆς
Ἁγίας Σοφίας στὴν χριστιανο-
σύνη”, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς
τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁµάδας
γιὰ τὴν προστασία τῶν χρι-
στιανικῶν ἀξιῶν SergeI Gavri-
lov. “Θά συµµετάσχουµε στὴ
χρηµατοδότηση, καθὼς καὶ
στὴν συµµετοχὴ τῆς ἀποκατά-
στασης τοῦ χριστιανικοῦ µνη-
µείου ἀπὸ τοὺς καλύτερους
Ρώσους συντηρητὲς καὶ ἐπι-
στήµονες”» (Ἱστολ. Τρωκτι-
κό2)! ∆ιερωτόµαστε ἂν ζοῦµε
σὲ ἀποκαλυπτικὲς ἡµέρες, τὶς
ὁποῖες προφήτευσαν οἱ προ-
φῆτες τῆς Ὀρθοδοξίας µας!
Προφανῶς ναί!

Στίς 5 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλη-
σία µας τιµᾶ τήν µνήµη τῆς

ἁγίας µάρτυρος Ἀγάθης. Ἡ ἁγία
Ἀγάθη καταγόταν ἀπό τό Πά-
νορµο τῆς Σικελίας, τό σηµερινό
Παλέρµο καί ἔζησε κατά τούς
χρόνους τοῦ βασιλέως ∆εκίου. Ἡ
ἁγία ἦταν στολισµένη τόσο µέ τό
κάλλος τοῦ σώµατος ὅσο καί τῆς
ψυχῆς. Ἐπειδή καταγόταν ἀπό
εὔπορη εἰδωλολατρική οἰκογέ-
νεια εἶχε πλούσια τά ὑλικά ἀγαθά,
ὅπως εἶχε πλούσιες καί τίς ἀρε-
τές τῆς ψυχῆς, ἰδιαίτερα ὅµως
εἶχε ἀγαθή γνώµη καί καρδιά. Ἡ
µακαρία Ἀγάθη ἦταν χριστιανή
καί γιά τόν λόγο αὐτό συνελή-
φθηκε ἀπό τόν ἡγεµόνα Κου-
τιανό, ὁ ὁποῖος τήν παρέδωσε

σέ µία ἄπιστη γυναίκα, πού ὀνο-
µαζόταν Ἀφροδισία µέ σκοπό νά
τήν κάνη νά ἀρνηθῆ τόν Κύριό
µας. Ἡ ἁγία ὅµως Ἀγάθη, ἐπειδή
ἀγαποῦσε πολύ τόν Χριστό καί
ἤθελε νά µαρτυρήση γιά τό
ὄνοµά του, ἔµεινε στέρεη στήν
πίστη καί ἔτσι ὁδηγήθηκε σέ φρι-
κτά βασανιστήρια. Ἀφοῦ τήν ἔδει-
ραν ἀνηλεῶς, τῆς ἔκοψαν τούς
µαστούς, τούς ὁποίους ἐθερά-
πευσε θαυµατουργικά ὁ ἅγιος
ἀπόστολος Πέτρος. Ἔπειτα τήν
ἔσυραν πάνω σέ τούβλα καί τῆς
κατέκαψαν τό σῶµα µέ φωτιά.
Τέλος τήν φυλάκισαν, ὅπου πα-
ρέδωσε ἡ ἀοίδιµος Ἀγάθη τήν
µακαρία ψυχή της στόν Χριστό,
πού τόσο ἀγαποῦσε.

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 8ην Φε-
βρουαρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά
ὁµιλήση ὁ κ. Χαράλαµπος
Μπούσιας, ∆ρ Θεολογίας, Μέ-
γας ὑµνογράφος τῆς τῶν Ἀλε-
ξανδρέων Ἐκκλησίας µέ θέµα:

«Εἴµαστε ὅλοι προσοντοῦ-
χοι».

Τὴν ∆ευτέραν 15ην Φε-
βρουαρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά
ὁµιλήση ὁ κ. Ἀγγελόπουλος
Ἰωάννης, θεολόγος, µέ θέµα:

«Σύγχρονη Χριστιανοφο-
βία».

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.

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

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

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

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς του στη-
ρίζονται ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἰς τὰς συνδροµάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδο-
σιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Νὰ τεθεῖ τὸ θέµα τῆς οὐνιτικῆς δο-
λιότητος στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ τὸ
γενικότερο πρόβληµα τῆς Οὐνίας,
στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο. Οἱ
κατὰ καιροὺς ἀναφορὲς τοῦ Μητρο-
πολίτου Βολοκολὰµσκ Ἱλαρίωνα, γιὰ
τὴν Οὐνία στὴν Οὐκρανία, ἂς δώ-
σουν τὴν ἀφορµὴ νὰ τεθεῖ τὸ θέµα
τῆς Οὐνίας, στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδο.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι παντοιοτρόπως
προσπαθοῦν οἱ Οὐνίτες νὰ προσελ-
κύσουν ἀνυποψίαστους Ὀρθοδό-
ξους στὸν Παπισµό. Μὲ δόλιο µάλι-
στα τρόπο οἱ Παπικοί, χρησιµοποι-
οῦν γιὰ τὶς οὐνιτικὲς “ἐκκλησίες” τὸν
ὅρο ἑλληνο-καθολικοί. Στὴν Οὐκρα-
νία ἀκόµα καὶ ἔνζυµο ἄρτο χρησιµο-
ποιοῦν οἱ οὐνίτες “ἱερεῖς”. Θὰ εἶναι
ἀφορµὴ λοιπόν νὰ τεθεῖ στὴν Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδο τὸ θέµα τῆς
οὐνιτικῆς δολιότητος στὴν Οὐκρανία,
ἀλλὰ καὶ τὸ γενκότερο πρόβληµα
τῆς Οὐνίας, τὸ ὁποῖο θὰ δώσει καὶ
τὴν πραγµατικὴ διάσταση τῶν σχέ-
σεων Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ
Παπικῶν.

Νὰ σηµειωθεῖ παρενθετικὰ ὅτι οἱ
οὐνιτικὲς “ἐκκλησίες”, στὸ Das Typi-
sch Κatholisch Lexicon, ἀναφέρον-
ται δολίως ὡς ἐκκλησίες ποὺ ἔχουν
δῆθεν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση,
προσθέτοντας τὸ ἀπαράδεκτο ὅτι
εἶναι ἑνωµένοι µὲ τὴ Ρώµη. Νὰ προσ-
θέσοµε καὶ τὴ λύπη µας γιὰ τὸ κείµε-
νο τοῦ Balamand, ὅπου οἱ Οὐνίτικες
ἐκκλησίες καλοῦνται «Καθολικές
Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες».

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ στάση τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
στὸ µεγάλο πρόβληµα τῆς Οὐνίας.
Ἂς ἐνθυµηθοῦµε παλαιότερες ἀνα-
φορὲς τοῦ Μητροπολίτου Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνα, γιὰ τὴν Οὐνία
στὴν Οὐκρανία. Στὸ ∆΄ Εὐρωπαϊκὸ
Φόρουµ Ὀρθοδόξων Ρωµαιοκαθο-
λικῶν, ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὸ
Μὶνσκ ἀπὸ 2 µέχρι 2014, µεταξὺ
ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνας ἀνέφερε: «Οἱ
ἐνέργειες τῶν Οὐνιτῶν προκάλεσαν
τεράστιες ζηµιὲς ὄχι µόνο στὴν
Οὐκρανία καὶ τοὺς κατοίκους της,
ἀλλὰ ἦταν καὶ σὲ βάρος τοῦ ∆ιαλό-
γου Ὀρθοδόξων καὶ Ρωµαιοκαθο-
λικῶν». Συγκεκριµένα ἀνέφερε «Οἱ
ἐπιθετικὲς δηλώσεις τῶν Οὐνιτῶν, οἱ

ἐνέργειες ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὴν
ὑπονόµευση τῆς κανονικῆς Ὀρθο-
δοξίας, οἱ δυναµικὲς ἐπαφὲς µὲ τοὺς
σχισµατικούς, ὁ πόθος νὰ διχάσουν
τὴ µία πολυεθνικὴ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας προκάλεσαν
τεράστιες ζηµιὲς ὄχι µόνο στὴν
Οὐκρανία καὶ τοὺς κατοίκους της,
ἀλλὰ ἦταν καὶ σὲ βάρος τοῦ διαλό-
γου τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ρωµαιοκα-
θολικῶν».

Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνας ἐπεσήµανε τὸ
ἐξαιρετικὰ καταστρεπτικό, ὅπως τὸν
χαρακτήρισε ρόλο τῶν Οὐνιτῶν
στὸν διχασµὸ ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν
Μητρόπολη Κιέβου. «Σήµερα» ὑπο-
γράµµισε ὁ Μητροπολίτης Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνας, «γίνεται καὶ πά-
λι καταφανὲς ἐκεῖνο, γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ
Ὀρθόδοξοι ἦταν πάντα ἐνήµεροι, ὅτι
δηλαδὴ ἡ Οὐνία ἦταν καὶ δυστυχῶς
παραµένει εἰδικὸ σχέδιο τῆς Ρωµαι-
οκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀποβλέπον
στὴν ὑπονόµευση τῆς κανονικῆς
Ὀρθοδοξίας. Ἐδῶ στὴ Λευκορωσία
κάποτε συνήφθηκε ἡ κακόφηµη
οὐνία τοῦ Μπρὲστ τὸ 1596, αἰτία
ἀναριθµήτων ταλαιπωριῶν γιὰ τοὺς
Ὀρθοδόξους κατοίκους τῆς ἐν λόγῳ
περιοχῆς».

Ἔχει σηµασία ἡ περίπτωση τῆς
“κακόφηµης οὐνίας τοῦ Μπρέστ”,
ποὺ ἀνέφερε ὁ Μητροπολίτης Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνας. Εἶναι χαρακτη-
ριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου τοῦ Μπρέστ, τὸν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία µας ἑορτάζει στὶς 5 Σε-
πτεµβρίου, ποὺ παντοιοτρόπως
προσπάθησε νὰ βοηθήσει τὸν
Ὀρθόδοξο Πολωνικὸ λαό, ἀπὸ τὴν
οὐνιτικὴ µάνητα. Στὸ τέλος ὅµως
διώχθηκε ἀπὸ τοὺς οὐνίτες, τὸν κρά-
λη (βασιλέα) τῆς Πολωνίας καὶ τοὺς
Ὀρθόδοξους ἱεράρχες τῆς Πολωνίας
ποὺ ὑπέγραψαν τὴν προδοτικὴ
συµφωνία γιὰ ἕνωση τὸ ἔτος 1596
µὲ τὴν οὐνία στὸ Μπρέστ. ∆ὲν τοῦ
ἐπέτρεπαν νὰ ἱερουργεῖ καὶ ἀκολού-
θως τὸν φυλάκισαν. Ὁ διευθυντὴς
τῶν φυλακῶν τότε τὸν παρέδωσε
στοὺς οὐνίτες. Αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ
ἀπαρχὴ τῆς µαρτυρικῆς του πορείας
πρὸς τὸν θάνατο. Οἱ οὐνίτες τὸν
ὁδήγησαν στὸ δάσος τοῦ Μπρὲστ
καὶ τὸν ὑπέβαλαν σὲ διὰ πυρὸς βα-
σανιστήρια, τὸν πυροβόλησαν κι
ὕστερα τὸν ἔθαψαν ζωντανὸ µὲ

χῶµα καὶ ἄµµο. Ὁ µάρτυρας αὐτὸς
τάφηκε κατόπιν στὸ Μοναστήρι τοῦ
Ἁγίου Συµεὼν στὸ Μπρέστ. Ὁ
Ὀρθόδοξος Πολωνικὸς λαὸς ὑπέ-
στηκε πάνδεινα µαρτύρια καὶ διω-
γµοὺς ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς οὐνίτες.

Ἡ Οὐνία στὴν Οὐκρανία δηµιουρ-
γεῖ µεγάλα προβλήµατα στοὺς
Ὀρθοδόξους στὴν κυρίως ∆υτικὴ
Οὐκρανία, στὴν πόλη Λβίβ. Μέχρι
καὶ οὐνίτη “πατριάρχη” ἤθελε νὰ διο-
ρίσει τὸ Βατικανὸ στὴν Οὐκρανία.
Ἐκεῖνο ποὺ µᾶς πικραίνει ἐπίσης,
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουν ἁρπάξει
πολλοὺς Ναοὺς Ὀρθοδόξων µὲ βί-
αιο τρόπο. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ
περίπτωση τῆς ἁρπαγῆς τοῦ Ὀρθο-
δόξου Ναοῦ, τὸ ἔτος 1989 στὸ Ἰβα-
νο-Φραγκόσκ, ὅπου ἐξεδιώχθη ὁ
Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰβανο-
Φραγκόσκ Μακάριος, µαζὶ µὲ τοὺς
Ὀρθόδοξους ἐκκλησιαζοµένους τὴν
ὥρα ποὺ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουρ-
γία.

Ὅταν ἦταν Πατριάρχης Μόσχας ὁ
Ποιµήν, εἶχε στείλει στὸν τότε Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν Σεραφεὶµ ἐπιστο-
λή, ὅπου ἀνεφέρετο στὶς ἁρπαγὲς
Ὀρθοδόξων Ναῶν ἀπὸ οὐνίτες τὸ
ἔτος 1989 καὶ εἰδικώτερα στὸ γε-
γονὸς ὅτι «εἰσέβαλον εἰς τὸν Καθε-
δρικὸν Ναὸν κατὰ τὴν Θείαν Λει-
τουργίαν καὶ ἐξεδίωξαν τοὺς Ὀρθο-
δόξους ἐκκλησιαζοµένους ἀπὸ τὸν
Ναὸν καὶ κατέλαβον αὐτὸν διὰ τῆς
βίας», κατὰ τὴν ὥρα ποὺ τελοῦσε τὴ
Θεία Λειτουργία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἰβανο-Φραγκὸφσκ Μακάριος (Ἀπὸ
τὸ βιβλίο «Παπισµὸς καὶ πρόµαχοι
Ὀρθοδοξίας», τοῦ Ἀρχιµ. Γερβασίου
Ραπτοπούλου).

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Σεβασµιωτάτου
Βολοκολὰµσκ Ἱλαρίωνα σὲ συνέν-
τευξή του ποὺ παραχώρησε στὴν
ἐφηµερίδα National Catholic Regi-
ster ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰµσκ
Ἱλαρίωνας, ὡς Πρόεδρος τοῦ Τµή-
µατος τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Σχέσεων, στὴν Οὐνία, τὴν
ὁποία κάλεσε «ὡς εἰδικὸ σχέδιο τῆς
Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας», ἡ
ὁποία «ἀποβλέπει στὴν µετα-
στροφὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὸ Ρω-
µαιοκαθολικισµό», καθιστᾶ ἐπιβε-
βληµένη τὴ συζήτηση τοῦ προβλή-
µατος τῆς Οὐνίας, στὴν Ἁγία καὶ Με-
γάλη Σύνοδο.

Νὰ τεθῆ τὸ θέμα τῆς Οὐνίας,
εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον

Τοῦ κ. Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Τήν Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

2016 καί ὥρα 5.30 µ.µ. θά πρα-
γµατοποιηθεῖ ὁµιλία στήν αἴθου-
σα τῆς ΓΕΧΑ Ἀµαρουσίου, Ἁγ.
Ἀναργύρων 9, µέ θέµα: «Οἱ ρι-
νόκεροι ποδοπατοῦν τήν Εὐρώ-
πη». Ὁµιλητής ὁ θεολόγος κ.
Σταῦρος Μποζοβίτης.

Ἐπιχείρησις φιµώσεως
τοῦ Σεβ. Θεσ/κης

Ἄγνωστοι κουκουλοφόροι προεκά-
λεσαν βανδαλισμὸν εἰς τὰ γραφεῖα
τῆς Ἱ.Μ.Θεσσαλονίκης.Οἱ ἱερεῖς κα-
ταγγέλλουν ὅτι κάποιοι ἐπιχειροῦν
νὰ ὠθήσουν τὴν Ἱ. Μητρόπολιν εἰς
ἀφωνίαν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὸ dogma.gr (2.2.2016):

«Ἦταν γύρω στὶς δέκα τὸ πρωί,
ὅταν ξαφνικὰ ἐννέα ἄτοµα φορώντας
κουκοῦλες µπῆκαν στὰ γραφεῖα τῆς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ
ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ ἔδειξαν τὶς
ἄγριες διαθέσεις τους. Μία ἐπίθεση
χωρὶςὅρια.Εὐτυχῶςστὰγραφεῖαλό-
γω τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς βρί-
σκονταν λίγοι ἱερεῖς καὶ προσωπικό.

Σύµφωνα µὲ ἔγκυρες πληροφο-
ρίες οἱ κουκουλοφόροι ἄρχισαν νὰ
πετᾶνε πράγµατα καὶ νὰ ἀναποδο-
γυρίζουν τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ µηχανήµα-
τα, ἐνῷ ἀδίστακτα ἔριχναν µπογιὰ σὲ
ὅλους τοὺς τοίχους, καθὼς ἐπίσης,
πῆραν καὶ τοὺς πυροσβεστῆρες καὶ
ἄρχισαν νὰ ρίχουν τοὺς χηµικοὺς
ἀφροὺς πρὸς κάθε κατεύθυνση...

...Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως µιλών-
τας ἀνέφεραν πὼς ἦταν κάτι τὸ
ὁποῖο περίµεναν. «Ἀρκετοὶ εἶναι
αὐτοὶ ποὺ προσπαθοῦν νὰ µᾶς φι-
µώσουν» λένε χαρακτηριστικὰ καὶ
ἀποκάλυψαν πὼς δὲν εἶναι τὸ
πρῶτο περιστατικὸ βίαιης συµπερι-
φορᾶς...».

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ « Π Α Ν Ε Λ Λ Η -

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

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



2ον - Τελευταῖον
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014
Παρόµοια προβλήµατα παρατη-

ροῦνται καὶ στὸ νέο ΠΣ γιὰ τὸ ΜτΘ
τοῦΛυκείου.

Ὁ τίτλος τοῦ µαθήµατος στὶς τάξεις
τοῦ Λυκείου εἶναι: (Α΄ Λυκείου: Θρη-
σκεία καὶ σύγχρονος ἄνθρωπος, Β΄
Λυκείου: Θρησκεία καὶ κοινωνία, Γ΄
Λυκείου: Θρησκεία καὶ σύγχρονος
κόσµος). Ἡ «ἀφαίρεση», ποὺ δηλώ-
νεται µὲ τὸν ὄρο «Θρησκεία», ὁδηγεῖ
σὲ πλῆθος ἑρµηνειῶν, ποὺ παρα-
πέµπουν σὲ µία φαινοµενολογική,
κοινωνιολογικὴ ἢ ἄλλη θεώρηση,
ποὺ δὲν εἶναι, πάντως, οὔτε θεολο-
γικὴ οὔτε θρησκειολογική. Πρόκειται
γιὰ ἕνα ὅρο ποὺ δὲν ἑστιάζει στὴ δια-
φορετικότητα τῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ
παραπέµπει σὲ µία γενικευµένη καὶ
ἀφηρηµένη ἔννοια περὶ θρησκείας,
ποὺ τείνει νὰ συµπεριλάβει ὅλες τὶς
θρησκεῖες κάτω ἀπὸ µία ὑπερα-
πλουστευµένη καὶ θολὴ ἐννοιολογικὴ
προσέγγιση.

Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ πιὸ πάνω µοντέ-
λου δηµιουργεῖ µία σειρὰ ἀπὸ προ-
βλήµατα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴ διδασκα-
λία τοῦ χριστιανισµοῦ καὶ τῶν θρη-
σκευµάτων. Ἡ ἄποψή µας αὐτὴ βα-
σίζεται στὴν ἀρχὴ τῆς συνέπειας σὲ
ὅ,τι ἀφορᾶ στὴ λειτουργία ἑνὸς συ-
στήµατος. Κάθε σύστηµα θὰ πρέπει
νὰ διδάσκεται ὡς ἕνα ὀργανωµένο
ὅλο, προκειµένου νὰ διαπιστωθεῖ ἡ
λειτουργικότητα τῶν µερῶν του. Γιὰ
παράδειγµα, ἡ Θεία Εὐχαριστία δὲν
µπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἐκτός τῆς Ἐκκλη-
σίας, ποὺ µὲ τὴ σειρά της δὲν µπορεῖ
νὰ νοηθεῖ ἐκτός τῆς πίστης. Εἶναι
προφανὲς ὅτι ἕνας κατακερµατισµὸς
τῶν ἐννοιῶν δὲν ἀποκαλύπτει τὶς
ἐνδοσυστηµικὲς σχέσεις τῶν µερῶν
τοῦ συστήµατος. Πολὺ δὲ περισσό-
τερο, ὅταν δὲν εἶναι σαφές, πῶς
προσεγγίζουµε τὶς ἔννοιες αὐτές.∆ὲν
εἶναι σαφὲς ἂν κάνουµε λόγο γιὰ µία
θεολογική, θρησκειολογική, ψυχολο-
γική, ἀνθρωπολογικὴ ἢ κοινωνιολο-
γικὴ προσέγγιση. Ἡ πραγµάτευση
µὴ ἁπτῶν ἐννοιῶν δηµιουργεῖ ἕνα
θολὸ τοπίο, ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς µα-
θητὲς σὲ σύγχυση καθὼς δὲν ἀντι-
λαµβάνονται πῶς µποροῦν νὰ τὶς
προσεγγίσουν, τὴ στιγµή, µάλιστα,
ποὺ κάτι ἄλλο προσδοκοῦν ἀπὸ τὸ
Μάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἀντὶ νὰ υἱοθετηθεῖ µία λιτὴ καὶ µε-
θοδικὴ προσέγγιση µὲ συνέπεια σὲ
ὅ,τι αὐτὴ εἶναι καὶ περιλαµβάνει, ἐπι-
λέγεται µία ἐπιφανειακὴ καὶ ἐπιπό-
λαιη διαχείριση ἐννοιῶν µὲ ἀµφί-
βολα ἀποτελέσµατα ὡς πρὸς τὴν κα-

τάκτηση τῶν ἀπαραίτητων γι’αὐτὸ τὸ
πνευµατικὸ ἐπίπεδο τῶν µαθητῶν
γνώσεων καὶ ἐµπειριῶν.

Τὸ Οὐσιαστικὸ ἑποµένως πρό-
βληµα τῆς ἐφαρµογῆς αὐτῶν τῶν
Προγραµµάτων Σπουδῶν εἶναι ἡ
ἀναποτελεσµατικὴ διαχείριση
τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν ἀπὸ τοὺς µα-
θητές, ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε τὰ
ἀπαιτούµενα µεθοδολογικὰ ἐργα-
λεῖα οὔτε τὴν προϋποτιθέµενη
γνώση, γιὰ νὰ τὶς διαχειριστοῦν
σὲ βάθος. Ἡ ἐπιφανειακὴ καὶ πρό-
χειρη διασύνδεση τῶν ἐννοιῶν
στὶς διάφορες θρησκεῖες ἀναδει-
κνύει ἕνα ἐπιπρόσθετο πρόβλη-
µα, αὐτὸ τοῦ θρησκευτικοῦ συγ-
κρητισµοῦ, τὸ ἴδιο δηλαδὴ ποὺ
παρατηρεῖται καὶ στὸ Πρόγραµµα
∆ηµοτικοῦ - Γυµνασίου.

Μακαριώτατε, Σεβασµιώτατοι,
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύντοµη

ὑπογράµµιση τῆς ἀκαταλληλότητας
τῶν δύο Προγραµµάτων ἡ ΠΕΘ κα-
ταθέτει σήµερα στὴν σηµερινὴ
∆ιαρκῆ Σύνοδο (3) τρεῖς βασικὲς θέ-
σεις - δηλώσεις καὶ (1) µία συγκεκρι-
µένη καὶ σαφῆ πρόταση:

1η Θέση
Τὰ µέλη τῆς ΠΕΘ, ποὺ στὴν συν-

τριπτική τους πλειοψηφία εἶναι
µάχιµοι Θεολόγοι, ποὺ διδάσκουν
τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
στὶς σχολικὲς αἴθουσες δηλώ-
νουν ξεκάθαρα ὅτι:

α) Εἶναι κάθετα ἀντίθετα µὲ τὰ Νέα
Προγράµµατα Σπουδῶν τοῦ µαθή-
µατος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ
ἔχουν ἀρχειοθετηθεῖ στὰ συρτάρια
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Οἱ συντά-
κτες τους, ὡστόσο, ἐπιχειροῦν ἀπε-
γνωσµένα, παρὰ τὶς µεγάλες καὶ ἐπὶ
(4) συναπτὰ ἔτη ἀντιδράσεις ποὺ
αὐτὰ ἔχουν προκαλέσει, νὰ τὰ ἐπα-
ναφέρουν σὲ ἰσχὺ (βλ. µὲ σεµινάρια
Σχ. Συµβούλων, µὲ ἐκποµπὲς στὰ
ΜΜΕ, µὲ παραφιλολογία ἐκφοβι-
σµοῦ τοῦ θεολογικοῦ κόσµου, κ.λ.π),

β) Οἱ Θεολόγοι δὲν πρόκειται νὰ
δεχτοῦν ποτὲ νὰ ἐφαρµόσουν τέτοι-
ου εἴδους Προγράµµατα Σπουδῶν
γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν,
ἀκόµα καὶ στὴν ἀπίθανη περίπτωση,
ποὺ τυχὸν θὰ ἐλάµβαναν τὴν ἔγκρι-
ση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, διότι διαλύουν τὸ µάθηµά
µας, διαστρέφοντας τὸ χαρακτήρα
του, τὸν σκοπό, τὸ περιεχόµενο, τὴν
ἀποστολὴ καὶ τὸν ρόλο του.

γ) Οἱ Θεολόγοι θὰ ἀντιταχθοῦν
στὴν ἐφαρµογή τους µὲ κάθε προσ-
φερόµενο, ἐνδεικνυόµενο, ἐφευρε-
τικὸ καὶ νόµιµο τρόπο (προσφεύγον-
τας ἀκόµη καὶ στὰ Εὐρωπαϊκὰ δικα-
στήρια), ἂν ποτὲ καταφέρουν οἱ

ἐµπνευστές τους, παρακάµπτοντας
τὴ θέληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ θεο-
λογικοῦ κόσµου, νὰ τὰ εἰσαγάγουν
στὸ χῶρο τοῦ σχολείου.

Ξεκάθαρα καὶ ἀποφασιστικὰ λό-
για:

Οἱ Θεολόγοι τῆς πατρίδας µας,
δὲν θὰ ὑποχωρήσουν, δὲν θὰ κά-
νουν τὴν χάρη κανενὸς µὲ ὁποιοδή-
ποτε τίµηµα, δὲν θὰ παραβοῦν τὸ
χρέος τους ὡς θεολόγοι, δὲν θὰ
ἀρνηθοῦν τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή
τους ὡς βάση τῆς χριστιανικῆς
ἀγωγῆς τῶν ὀρθοδόξων µαθητῶν.

2η Θέση
∆ηλώνουµε ἐπίσης ὅτι τοὺς

ἐµπνευστὲς αὐτῶν τῶν ἀπαράδε-
κτων Νέων Προγραµµάτων
Σπουδῶν γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ὡς ἀνθρώπους, συνα-
δέλφους καὶ ἐπιστήµονες, τοὺς σεβό-
µαστε καὶ τοὺς τιµοῦµε. Ὅµως, τὸ
συγκεκριµένο κατασκεύασµά τους,
τὸ ἀρνούµαστε ἄρδην, ὅπως καὶ τὴν
ὀλιγοµελῆ συλλογική τους ἔκφραση
τὸν ΚΑΙΡΟ, τὴν ὁποία µάλιστα,
ἔγκυροι καὶ ἔγκριτοι νοµικοὶ τὴν χα-
ρακτηρίζουν µὲ ἐπίσηµα ἔγγραφα,
παράνοµη.

Ξεκάθαρα καὶ ἀποφασιστικὰ λό-
για:

Ἀρνούµαστε νὰ τοὺς ἀποδεχτο-
ῦµε ὡς ἰσότιµους συνοµιλητές,
παρὰ τὸ ὅτι, εἰδικὰ σήµερα, ἀφενὸς
ἀπὸ σεβασµὸ καὶ ἀγάπη Χριστοῦ
πρὸς τὸ πρόσωπό σας καὶ τὰ πρό-
σωπα ὅλων τῶν σεβασµίων Συνο-
δικῶν Ἀρχιερέων καί, ἀφετέρου,
ἀπὸ ὑπακοὴ στὴν πρόσκλησή σας,
εἴµαστε στὴν ἴδια αἴθουσα µαζί τους.
Οἱ λόγοι ποὺ δὲν τοὺς ἀποδεχόµα-
στε εἶναι οἱ παρακάτω:

α) ∆ηµιούργησαν τεράστιο πρό-
βληµα στὸ ὀρθόδοξο µάθηµά µας,
συκοφαντώντας το γιὰ ἄγνωστους
σ’ ἐµᾶς λόγους, ὡς κατηχητικὸ καὶ
ὁµολογιακό, µὲ σκοπό, τελικά, νὰ τὸ
ἀποδοµήσουν συγγράφοντας καὶ
ἐφαρµόζοντας τὸ πολυθρησκειακὸ
τερατούργηµα.

β) ∆ιαίρεσαν καὶ δίχασαν τὸν θεο-
λογικὸ κόσµο, ἀποδυναµώνοντας
τὴ θέση του ἔναντι τῆς πολιτείας.

γ) Ἀρνοῦνται στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ὅπως δήλωσαν σὲ πρόσ-
φατη ἀνακοίνωσή τους, τὸ πηγάζον
ἐκ τῶν Συνταγµατικῶν ἐπιταγῶν καὶ
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη, δικαίωµα
καὶ χρέος της, νὰ ἔχει λόγο στὴν χρι-
στιανικὴ ἀγωγὴ τῆς νεότητας.

3η Θέση
Ἡ ∆ΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-

δος ὀφείλει, ὅπως ἐπανειληµµένα,
τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια ποὺ
ἀγωνιζόµαστε γἰ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση
τῆς ἔχουµε ζητήσει, νὰ τοποθετηθεῖ
συλλογικὰ καὶ ἐγγράφως, ὅπως ἔχει
κάνει καὶ γιὰ ἄλλα φλέγοντα θέµατα
τῆς κοινωνικῆς ἐπικαιρότητας:

α) Ἀπέναντι στὰ ἀπαράδεκτα γιὰ
µᾶς Πιλοτικὰ Προγράµµατα
Σπουδῶν.

β) Ἀπέναντι στὴν ἐκπεφρασµένη
θέση τοῦ νῦν Ὑπουργοῦ Παιδείας κ.
Νικολάου Φίλη γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ
καθαρὴ θρησκειολογία.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Τὸ ΠΣ εἶναι δοµηµένο µὲ πολυ-

θρησκειακὴ δοµή. Πρέπει νὰ συν-
ταχθεῖ ἐξ ἀρχῆς νέο Ἀναλυτικὸ Πρό-
γραµµα Σπουδῶν, τὸ ὁποῖο νὰ δι-
δάσκει χωριστὰ τὸ Χριστιανισµό, µὲ
βάση τὴν ὀντολογία καὶ κοσµοθεω-
ρία του καὶ ἀντίστοιχα τὶς θρησκεῖες
µὲ τὶς δικές τους θέσεις. Εἰδικότερα,
οἱ θρησκεῖες νὰ διδάσκονται συστη-
µατικὰ σὲ µαθητὲς τοῦ Λυκείου,
ὥστε νὰ µποροῦν νὰ ἐπεξεργα-
στοῦν, µὲ κριτικὴ σκέψη, τὶς προσ-
φερόµενες γνώσεις, χωρὶς νὰ ἀπο-
κλείεται ἡ ἁπλὴ πληροφόρηση γιὰ
τὸ θρησκευτικὸ φαινόµενο καὶ σὲ µι-
κρότερες τάξεις, σὲ ὀλιγάριθµες θε-
µατικὲς ἀλλὰ ξεχωριστὲς ἑνότητες
γιὰ κάθε θρήσκευµα. Ἡ σύνταξη
τοῦ νέου ΑΠΣ νὰ γίνει µὲ βάση τὸ
ΑΠΣ τοῦ 2003 καὶ τὰ βιβλία τοῦ
2003-2006, µὲ τὶς ἀπαιτούµενες
διορθώσεις, βελτιώσεις καὶ ἐµπλου-
τισµὸ µὲ παιδαγωγικὴ καὶ διδακτικὴ
µεθοδολογία. Αὐτὴ ἡ ἐξ ἀρχῆς σύν-
ταξη νέου ΠΣ θὰ εἶναι µία ἑνωτικὴ
προσπάθεια, ποὺ θὰ πραγµατο-
ποιηθεῖ, ἀφοῦ συσταθεῖ µεικτὴ θεο-
λογικὴ Ἐπιτροπὴ Παιδείας, χωρὶς
ἀποκλεισµούς, µὲ τὴν παρουσία σὲ
αὐτὴν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας,
τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν, τῆς ΠΕΘ, καὶ ὁπωσδήπο-
τε θεολόγων ἐµπειρογνωµόνων
ἐξειδικευµένων στὴν Παιδαγωγικὴ
καὶ διδακτική τοῦ ΜτΘ.
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Ἅγιοι: Τὸ Φῶς
τοῦ κόσμου

1. Ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς
Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ γνωρί-

ζουν τὸν κύριο σκοπὸ τῆς ζωῆς
τους, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Τί πρέπει νὰ ἐπιδιώκουν, γιὰ
νὰ ἀρέσουν στὸ Θεό. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος γράφει στοὺς Θεσσαλονι-
κεῖς ὅτι «τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι
νὰ γίνετε ἅγιοι, δηλαδὴ νὰ ἀποφεύ-
γετε τὴν πορνεία. Ὁ καθένας σας
νὰ μάθει νὰ διατηρεῖ τὸ σῶμα του
ἁγιασμένο καὶ τιμημένο καὶ νὰ μὴ
τὸ ὑποδουλώνει σὲ σαρκικὰ πάθη,
ὅπως κάνουν οἱ ἐθνικοὶ ποὺ δὲν
γνωρίζουν τὸν Θεό» (Α´ Θεσ. δ´ 3-
5). Εἶναι λοιπὸν ἀναγκαῖο οἱ πνευ-
ματικοὶ ἀγῶνες γιὰ τὸν ἐξαγιασμό, ὁ
ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς
τῆς ζωῆς. Ἐὰν ἐγκαταλείψει κάποι-

ος αὐτὸν τὸν σκοπό, ὅλα πᾶνε σύμ-
φωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ διαβόλου.
Αὐτὸ τὸ βλέπουμε στὴν πλειονότη-
τα τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ
ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ
ἐξαγιασμοῦ τους. «Ὁ Θεὸς μᾶς κά-
λεσε, γιὰ νὰ γίνουμε ὄχι ἠθικὰ ἀσύ-
δοτοι, ἀλλά ἅγιοι. Συνεπῶς ὅποιος
τὰ παραβαίνει αὐτά, δὲν παραβαί-
νει ἐντολὲς ἀνθρώπων, ἀλλὰ τοῦ
Θεοῦ, ποὺ σᾶς ἔδωσε τὸ πνεῦμα
του τὸ Ἅγιο» (Α´ Θεσ. δ´ 7-8).

Οἱ ἅγιοι εἶναι πρότυπα ἀρετῆς.
Οἱ πολλοὶ τοὺς προσέχουν καὶ τοὺς
σέβονται καὶ ἀρκετοὶ ἐντυπωσιά-
ζονται καὶ παρακινοῦνται νὰ τοὺς
μιμηθοῦν. Τοὺς ἁγίους ἄλλοτε τοὺς
ἔχουμε δίπλα μας καὶ ἄλλοτε τοὺς
βλέπουμε στοὺς βίους, ποὺ κατὰ
καιροὺς ἔχουν γραφτεῖ ἀπὸ ἀνθρώ-
πους, οἱ ὁποῖοι τοὺς εἶχαν γνωρίσει

ἢ σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἶχαν ζή-
σει μαζί τους. Ὁ Μέγας Βασίλειος,
ἀναφερόμενος στὴν ἐπίδραση, ποὺ
ἀσκοῦν οἱ ἅγιοι στοὺς καλοπροαί-
ρετους ἀνθρώπους, λέει τὰ ἑξῆς:
«Ὅπως ἀκριβῶς οἱ ζωγράφοι, ὅταν
ἀντιγράφουν εἰκόνες, παρατηροῦν
συνεχῶς τὸ πρότυπο καὶ προσπα-
θοῦν νὰ μεταφέρουν τὰ χαρακτη-
ριστικὰ τοῦ προτύπου στὸ δικό
τους ἐπιμελημένο ἔργο τέχνης, ἔτσι
πρέπει νὰ κάνει καὶ ἐκεῖνος ποὺ
προσπαθεῖ μὲ ζῆλο νὰ καταστήσει
τὸν ἑαυτό του τέλειο σὲ ὅλα τὰ
εἴδη τῆς ἀρετῆς. Πρέπει δηλαδὴ νὰ
προσβλέπει στοὺς βίους τῶν ἁγίων,
σὰν νὰ ἦσαν κινούμενα καὶ ζων-
τανὰ ἀγάλματα, καὶ νὰ μιμεῖται τὸ
ἀγαθὸ παράδειγμά τους» (Βασιλεί-
ου Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ
ἀνθρωπολογία Μεγάλου Βασιλεί-
ου, τόμος Α´, 2002, σελ. 285).

Οἱ βίοι τῶν ἁγίων εἶναι ψυχωφε-
λεῖς, γιατὶ προβάλλουν «σὰν ἔμψυ-
χες (ζωντανές) εἰκόνες τῆς θεάρε-

στης ζωῆς, γιὰ νὰ μιμούμαστε τὰ
ἀγαθά τους ἔργα» (αὐτόθι). Φω-
τεινὰ παραδείγματα ἁγίων
ὑπῆρξαν οἱ ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι
ζώντας μέσα στὸν κόσμο ἔμειναν
ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὸ φρόνημα καὶ
τὴ νοοτροπία τοῦ ἁμαρτωλοῦ κό-
σμου, γιατὶ εἶχαν ἀνακαινιστεῖ ἀπὸ
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Συνδεδεμένοι μὲ
τὸ Χριστὸ δέχτηκαν τὸν ἁγιασμό,
ἀλλὰ καὶ διατηρήθηκαν σ᾽ αὐτόν,
ὅταν ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν μαζί τους.

2. «Προσφορὰ
εὐπρόσδεκτος»

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλίζει
τὸν ἁγιασμὸ ἐκείνων ποὺ τὸν ἀπο-
δέχονται. Ἀσκεῖ μεγάλη ἐπίδραση
καὶ τοὺς ἐξαγιάζει. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, γράφοντας στοὺς Ρωμαί-
ους γιὰ τὴν ἱεραποστολική του δρά-
ση, ἀναφέρει: «Ὅταν κηρύττω τὸ
εὐαγγέλιο, ἐνεργῶ ὡς ἱερέας τοῦ
Θεοῦ, γιὰ νὰ γίνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ
λαοὶ προσφορὰ εὐπρόσδεκτη ἀπὸ

τὸ Θεό, ἁγιασμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα» (ιε´ 16).

Ὁ ἁγιασμὸς εἶναι προσφορὰ τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε γιὰ
τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καὶ μᾶς
ἄφησε ὡς πολύτιμη παρακαταθή-
κη τὸ ἱερό του Εὐαγγέλιο. Ἀκολου-
θώντας τὶς ἐντολές, πετυχαίνουμε
σταδιακὰ τὸν ἐξαγιασμό μας. Ἔτσι
ἐπαληθεύεται ὁ λόγος τοῦ Παύλου
πρὸς τοὺς Ρωμαίους: «Τώρα εἶστε
ἐλεύθεροι πιὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία
καὶ ἀνήκετε στὸ Θεό. Καρπὸς τῆς
καινούργιας ζωῆς σας εἶναι ἡ ἁγιο-
σύνη καὶ τὸ τέλος τῆς πορείας σας
ἡ αἰώνια ζωή» (στ´ 22).

Οἱ ἅγιοι ἀκτινοβολοῦν, ὅπως
ἀκτινοβολοῦσε καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ
Ἰησοῦ. Ἂς θυμηθοῦμε τὴ μεταμόρ-
φωσή Του στὸ βουνό: «Ἐκεῖ μετα-
μορφώθηκε μπροστά τους· ἔλαμψε
τὸ πρόσωπό του σὰν τὸν ἥλιο καὶ τὰ
ἐνδύματά του ἔγιναν ἄσπρα σὰν τὸ
φῶς» (Ματθ. ιζ´ 2). Ἀλλὰ καὶ τὸν

πρωτομάρτυρα Στέφανο, ὅταν εἶχε
συλληφθεῖ καὶ δικαζόταν. Ὅλα τὰ
μέλη τοῦ συνεδρίου κοίταξαν τὸν
Στέφανο καὶ εἶδαν ὅτι τὸ πρόσωπό
του ἔλαμπε σὰν νὰ ἦταν πρόσωπο
ἀγγέλου» (Πράξ. στ´ 15). Ἐπίσης ὁ
Παῦλος λέει ὅτι οἱ πιστοὶ δέχονται
καὶ ἀντανακλοῦν σὰν πνευματικοὶ
καθρέφτες τὴ δόξα τοῦ Κυρίου καὶ
μεταμορφώνονται καὶ παίρνουν τὴν
ἴδια ἔνδοξη εἰκόνα τοῦ Κυρίου καὶ
βαδίζουν ἀπὸ δόξα σὲ δόξα μὲ τὴν
ἐνέργεια τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι τὸ
πνεῦμα (Β´ Κορ. γ´ 18).

Οἱ πιστοὶ ἐνεργοῦν πάντα χωρὶς
γογγυσμοὺς κι ἐπιφυλάξεις καὶ
εἶναι ἄψογοι καὶ ὁλοκληρωμένοι,
ἁγνὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ἀνάμεσα σὲ
κακοὺς καὶ διεφθαρμένους. Ἀνά-
μεσά τους λάμπουν σὰν ἀστέρια
στὸν κόσμο, μένοντας σταθεροὶ
στὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ δίνει ζωή (Φιλ.
β´ 14-16).

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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17ον
∆ικαίωσις τοῦ ἀνθρώπου καὶ

ἱκανοποίησις τοῦ Θεοῦ
Μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιά-

ζει ἡ θέση τοῦ Ἁγ. Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ γιὰ τὶς προϋποθέσεις,
ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχουν γιὰ µία
γόνιµη συζήτηση δογµατικῶν θε-
µάτων, ὥστε νὰ προκύπτουν
οὐσιαστικὰ ἀποτελέσµατα, καὶ
ἔτσι νὰ ὑπάρχει κέρδος ἀπὸ µία
Σύνοδο. Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἁρµονία
ποὺ ἐπέρχονται µετὰ ἀπὸ µία Σύν -
οδο, κατὰ τὴν ὁποία καὶ οἱ δύο
πλευρὲς µὲ τὴν παράθεση µιᾶς
οὐσιαστικῆς ἐπιχειρηµατολογίας
ἀναζητοῦν τὴν ἀλήθεια, φανερώ-
νει τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος. Ἀπόδειξη ἀποτελεῖ ἡ Ἀπο-
στολικὴ Σύνοδος. Ὁ Ἅγ. Μᾶρκος
θίγει ἀκριβῶς τὸ σηµεῖο ἐκεῖνο,
ποὺ εἶναι κρίσιµο. Ἤξερε
ἀσφαλῶς ὅτι αὐτὲς οἱ προϋποθέ-
σεις δὲν ὑπῆρχαν ἐκ µέρους τῶν
Παπικῶν, ἀλλὰ ἀντίθετα ὅτι ἐπε-
δίωκαν τὴν ἐπιβολὴ τῶν δικῶν
τους θέσεων. Ἡ ἱστορία ἐπιβεβαί-
ωσε τὴν ὑστεροβουλία, τὴν πονη-
ριὰ τῶν Παπικῶν, τὶς κατακτητικές
τους διαθέσεις ἔναντι τῆς Ὀρθο-
δοξίας τόσο στὴ Σύνοδο Φερρά-
ρας – Φλωρεντίας ὅσο καὶ σὲ ὅλες
τὶς µετέπειτα συνόδους τους µέχρι
τὶς µέρες µας.  Ποτὲ δὲν ἀναζητο-
ῦσαν πραγµατικὰ τὴν ἀλήθεια,
τόσο στὸ θέµα τοῦ καθαρτηρίου
πυρὸς ὅσο καὶ σὲ ὅλους τοὺς δο-
γµατικούς τους νεωτερισµούς,
ποτὲ δὲν διέθεταν µία οὐσιαστικὴ
ἐπιχειρηµατολογία, ἀλλὰ
πάντοτε µόνο πυροτεχνή-
µατα µὲ τελικὸ στόχο τὴν
καταστρατήγηση καὶ δια-
στρέβλωση τῆς Ἀλήθειας,
ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ. 

Ποιὰ συγκεκριµένα εἶναι
τὰ ἐπιχειρήµατα στὴν ἀνα-
ζήτηση τῆς ἀλήθειας σχε-
τικὰ µὲ τὸ καθαρτήριο πῦρ
τὰ ὁποῖα προβάλλει ὁ ἅγ.
Μᾶρκος; 

Ἡ παραβολὴ τοῦ Πλου-
σίου καὶ τοῦ Λαζάρου, τὴν
ὁποία ἀφηγήθηκε ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός, ἀποκλείει τὴν
ὕπαρξη µιᾶς µέσης κατά-
στασης µεταξὺ ἐκείνης τῆς
εὐδαιµονίας τῶν φίλων τοῦ
Θεοῦ καὶ ἐκείνης τῶν αἰω-
νίων βασάνων τῶν ἁµαρ-
τωλῶν. Μόνο χάσµα µέγα
ἀναφέρει. 

Ἡ διδασκαλία γιὰ τὸ κα-
θαρτήριο πῦρ, παρόµοια
µὲ τὴ διδασκαλία περὶ ἀπο-
καταστάσεως τῶν πάντων,
καλλιεργεῖ τὴ ρᾳθυµία στοὺς
ρᾴθυµους, βρίσκουν µὲ πρόφαση
τὴν κάθαρση, ποὺ ἀναµένουν
ὁπωσδήποτε µετὰ θάνατο, ἕνα
βασικὸ λόγο, νὰ µὴ ἀγωνίζονται
στὴν παροῦσα ζωή. 

Εἶναι παράλογη ἡ θέση ὅτι ἡ
ἄϋλη, ἀσώµατη ψυχή, ἀφοῦ ἔχει
χωρισθεῖ ἀπὸ τὸ σῶµα τὸ ὁποῖο
φθείρεται, βασανίζεται ἀπὸ ὑλικό,
σωµατικὸ πῦρ. Οὕτως ἢ ἄλλως ἡ
θέληση τοῦ ἀνθρώπου δὲν µπορεῖ
νὰ ἀλλάξει µετὰ τὸ βιολογικό του
θάνατο. Ἑποµένως ἕνα τέτοιο
πῦρ ἐπὶ πλέον δὲν θὰ εἶχε τίποτε
νὰ συνεισφέρει στὴ µακαριότητα
τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ προϋποθέτει
τὴν εὐθύτητα τῆς θέλησης.

Τόσο ὁ παράδεισος ὅσο καὶ ἡ
κόλαση εἶναι καταστάσεις, ποὺ
περιµένουν οἱ ἄνθρωποι µετὰ τὴ
γενικὴ Ἀνάσταση καὶ τὴν Τελικὴ
Κρίση τοῦ Χριστοῦ. ∆ηλ. δὲν
ὑπάρχει ἀπὸ τώρα µετὰ τὸν θάνα-
το τῶν Ἁγίων ἡ πλήρης µακαριό-
τητά τους στὸν παράδεισο, ὅπως
ὑποστηρίζουν οἱ Παπικοί. Ἐὰν
ἦταν ἔτσι δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνάγκη
τῆς γενικῆς Ἀνάστασης τῶν σω-
µάτων καὶ τῆς Τελικῆς Κρίσης τοῦ
Χριστοῦ. Βλ. πλῆθος χωρίων τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως λ.χ. Ματθ.
25, 34· Β´ Κορ. 5, 10. Καὶ οἱ δί-
καιοι καὶ οἱ ἁµαρτωλοὶ βρίσκονται
σὲ ἀνάλογους µὲ τὴν κατάστασή
τους τόπους, οἱ δίκαιοι στὸν
οὐρανὸ µὲ ἄνεση καὶ ἐλευθερία,
ἔχοντας µία πρόγευση τοῦ παρα-
δείσου, καὶ οἱ ἁµαρτωλοὶ στὸν ᾅδη
µὲ στενοχώρια καὶ λύπη, ἔχοντας
µία πρόγευση τῆς αἰωνίου κολά-
σεως. Μόνο ἔτσι γίνεται ἀναφορὰ
στὴν κατάσταση τῆς ψυχῆς µετὰ
τὸν σωµατικὸ θάνατο τόσο ἀπὸ
τὴν Ἁγία Γραφὴ ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς
ἁγίους Πατέρες. Αὐτὴ εἶναι ἡ µέση
κατάσταση τῶν ψυχῶν ποὺ ἀπο-

δέχεται ἡ Ὀρθοδοξία. Προφανῶς
δὲν ἔχει καµία σχέση µ’ αὐτὸ ποὺ
οἱ Παπικοὶ προβάλλουν ἐντελῶς
ἀντιγραφικὰ καὶ ἐναντίον τῆς Πα-
ράδοσης τῆς Ἐκκλησίας ὡς κα-
θαρτήριο πῦρ. Ἄλλωστε, ὅπου
στὴν Ἁγία Γραφὴ γίνεται λόγος γιὰ
τὸν ᾅδη πουθενὰ δὲν συνδέεται
µὲ ἕνα τόπο τιµωρίας καὶ κάθαρ-
σης, ὅπως περιγράφεται µὲ τὴν
παπικὴ διδασκαλία γιὰ τὸ πουρ-
γατόριο. Πάντοτε νοεῖται ὡς
νοητὸς τόπος σὰν δεσµωτήριο καὶ
φυλακή.  Συνεπῶς ὅπως στὴ ζωή
αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος ἔχει µία πρό-
γευση τῆς κατάστασης τῆς ψυχῆς
µετὰ τὴ λύση τοῦ δεσµοῦ της µὲ τὸ
σῶµα (βλ. εἰσὶ τινες τῶν ὧδε ἑστη-
κότων, οἵτινες οὐ µὴ γεύσωνται
θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυ-
νάµει  Μάρκ. 9,1), ἔτσι καὶ ἡ κατά-
σταση τῆς ψυχῆς µετὰ θάνατον
εἶναι πρόγευση τῆς αἰώνιας κατά-
στασης τοῦ ἀνθρώπου ὡς ψυχο-
σωµατικῆς ὕπαρξης πάλι µετὰ τὴ
γενικὴ Ἀνάσταση τῶν σωµάτων
καὶ τὴν Τελικὴ Κρίση τοῦ Θεοῦ. 

«Οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ», ὅπως
µᾶς ἐπιβεβαιώνει ἡ Ἁγία Γράφη,
«τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. 5, 8).
Ὅµως ὁ βαθµὸς τῆς θεωρίας τοῦ
Θεοῦ θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κά-
θαρση τῆς καρδίας τοῦ κάθε
ἀνθρώπου. Τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ
ὑπάρχουν ἀνάλογα µὲ τὴν καθα-
ρότητα τῶν ἀνθρώπων διάφοροι
βαθµοὶ θεωρίας τοῦ Θεοῦ («ἐν τῇ
οἰκίᾳ τοῦ πατρός µου µοναὶ πολ-
λαὶ εἰσιν» Ἰω. 14, 2), δηλ. τῆς ἄκτι-

στης ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι
τῆς θείας οὐσίας, ὅπως ἰσχυρίζε-
ται ἡ πλανεµένη παπικὴ διδασκα-
λία, πάλι ἀναιρεῖ κάθε λόγο ὕπαρ-
ξης µιᾶς ἄλλης κάθαρσης µέσῳ
τοῦ πουργατορίου. Ἐὰν ὄντως
ὑπῆρχε τὸ καθαρτήριο, τότε δὲν
θὰ εἶχαν νόηµα οἱ διαφορετικοὶ
βαθµοὶ τῆς θεωρίας τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ. Ἄλλωστε, ὅπως ἁρµόζει
στὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ νὰ µὴ
παραβλέπει τὸ λίγο ἀγαθὸ στοὺς
ἁµαρτωλούς, ἔτσι καὶ ἁρµόζει νὰ
παραβλέπει τὸ λίγο κακὸ σὲ
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀγωνιστεῖ στὴ
ζωή τους νὰ ἐφαρµόσουν τὸ θέλη-
µα τοῦ Θεοῦ. Θὰ τοὺς παρέχει τὴ
µακαριότητα, µόνο σὲ διαφορετικὸ
βαθµὸ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ φθάσα-
νε στὴν Ἁγιότητα. Ἐπίσης ὅπως
στὴ ζωή ἐδῶ µᾶς καθαίρει ὁ πό-
θος τοῦ Θεοῦ, γιατί νὰ µὴ συµβεῖ
καὶ αὐτὸ µετὰ τὸν θάνατο. Στοὺς
ἁµαρτωλοὺς πάλι, τὸ λίγο ἀγαθὸ
ποὺ ἔχουν κάνει δὲν θὰ µπορέσει
νὰ ἀποτρέψει τὴν κατάσταση τῆς
αἰώνιας κόλασης, ἀλλὰ θὰ ἔχει
ἀντίκρυσµα στοὺς διαφορετικοὺς
βαθµοὺς τῆς κόλασης, ἡ ὁποία θὰ
ἐκφράζεται µὲ τὴ βίωση τοῦ ἀκτί-
στου καὶ αἰωνίου πυρός. Ὅπου,
συνεπῶς, στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ
στοὺς ἁγίους Πατέρες γίνεται λό-
γος γιὰ πῦρ, ἐννοεῖται αὐτὸ τὸ
αἰώνιο πῦρ τῆς κόλασης, τὸ ὁποῖο
ὅµως θὰ τὸ γευθοῦν οἱ ἁµαρτωλοὶ
µετὰ τὴν ἐπανένωση τῆς ψυχῆς
τους µὲ τὸ ἄφθαρτο πιὰ σῶµα καὶ
τὴν Τελικὴ Κρίση τοῦ Χριστοῦ.
Ἄρα κάθε ἔννοια ὕπαρξης µιᾶς
ἐνδιάµεσης κατάστασης τύπου
καθαρτηρίου πυρὸς ὄχι µόνο πε-
ριττεύει, ἀλλὰ εἶναι καὶ παράλογη
καὶ ἀντίκειται στὴν ἀγαθότητα τοῦ
Θεοῦ.

Τὸ κυριότερο χωρίο ποὺ παρα-
θέτουν οἱ Παπικοὶ γιὰ τὴ στήριξη
τῶν θέσεών τους ἀπὸ τὴν Ἁγία

Γραφὴ εἶναι τὸ Α´ Κορ. 3 , 10-15:
«Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποι-
κοδοµεῖ· θεµέλιον γὰρ ἄλλον
οὐδείς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν
κείµενον, ὃς ἐστιν Ἰησοῦς Χρι-
στός. Εἰ δέ τις ἐποικοδοµεῖ ἐπὶ τὸν
θεµέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυ-
ρον, λίθους τιµίους, ξύλα, χόρτον,
καλάµην, ἑκάστου τὸ ἔργον φα-
νερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡµέρα δη-
λώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται·
καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι
τὸ πῦρ δοκιµάσει. Εἴ τινος τὸ
ἔργον µενεῖ ὃ ἐπωκοδόµησε,
µισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον
κατακαήσεται, ζηµιωθήσεται,
αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς
διὰ πυρός».

Αὐτὸ τὸ χωρίο µπορεῖ ἴσως µὲ
τὴν πρώτη µατιὰ νὰ συνηγορεῖ
ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τους γιὰ τὸ
καθαρτήριο πῦρ. Στὴν οὐσία
ὅµως τὴν ἀναιρεῖ: 

Ἐδῶ τὸ πῦρ «δοκιµάζει» καὶ
δὲν καθαρίζει.

«Ἑκάστου», δηλ. καὶ τῶν δι-
καίων καὶ ἁγίων τὰ ἔργα δοκιµά-
ζονται, ἐνῷ κατὰ τοὺς Παπικοὺς
θὰ δοῦν ἀµέσως µετὰ τὸ θάνατο
τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ. 

Ἐνῷ τὰ ἔργα τῶν ἁµαρτωλῶν
θὰ κατακαοῦν, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ ζη-
µιωθοῦν, ἐνῷ µὲ τὸ καθαρτήριο
πῦρ κερδίζουν.

Ὅλα ὅσα ἀναφέρονται ἐδῶ θὰ
γίνουν κατὰ τὴν Τελικὴ Κρίση τοῦ
Κυρίου.

Ἡ λέξη «σωθήσεται», ὅπως καὶ
σὲ ἄλλα χωρία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἔχει ἐδῶ τὴν
ἔννοια τῆς διατήρησης
τῶν ἁµαρτωλῶν στὴν
αἰώνια κόλαση καὶ ὄχι τὴν
ἔννοια τῆς σωτηρίας. 

Τὴν ἑρµηνεία αὐτὴ στη-
ρίζει ὁ Ἅγ. Μᾶρκος στοὺς
ἁγίους Πατέρες καὶ κυ-
ρίως στὸν Μ. Βασίλειο καὶ
τὸν Ἅγ. Ἰωάννη Χρυσό-
στοµο.

Μὲ ἐκτενεῖς ἀναφορὲς
στοὺς ἁγίους Πατέρες ὁ
ἅγ. Μᾶρκος ἀποδεικνύει
λεπτοµερῶς τὶς παρερµη-
νεῖες τῶν Παπικῶν στὴν
χρήση τῶν πατερικῶν χω-
ρίων ποὺ παραθέτουν.
Λόγω τοῦ περιορισµένου
χώρου αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου
δὲν µποροῦν ὅµως νὰ
ἀναπτυχθοῦν ὅπως ἐπί-
σης καὶ ἡ διδασκαλία τῶν
Ὀρθοδόξων, ποὺ παρα-
θέτει γιὰ τὰ ἱερὰ µνηµόσυ-
να.

Τελικά, ὅµως, µετὰ ἀπὸ αὐτὴ
τὴν τόσο οὐσιαστική, πλούσια καὶ
ἀληθινὴ ἐπιχειρηµατολογία τοῦ
ἁγ. Μάρκου καὶ ὅλων τῶν πρὶν
ἀπὸ αὐτὸν ἁγίων Πατέρων ποὺ
συνοψίζει καὶ ἐξηγεῖ λεπτοµερῶς,
βλέπει κανεὶς τοὺς Παπικούς,
ἐγκλωβισµένους στὶς δικανικές
του ἀντιλήψεις, νὰ ἐπιµένουν σὲ
φαντασιώσεις τόσο ὡς πρὸς τὴν
ἀµοιβὴ τῶν ἁγίων τους µὲ τὰ πε-
ρισσεύοντα ἔργα, οἱ ὁποῖοι ἀµέ-
σως µετὰ θάνατον θὰ δοῦν τὴν
οὐσία τοῦ Θεοῦ, ὅσο καὶ ὡς πρὸς
τὴν παράλογη δοξασία τους γιὰ
τὸ καθαρτήριο πῦρ. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ
ὀρθόδοξοι Πατριάρχες τῆς Ἀνα-
τολῆς ὅπως καὶ ὁ ἅγ. Ἀθανάσιος
ὁ Πάριος παρουσιάζουν τὸ κα-
θαρτήριο πῦρ, ἐκτὸς ἀπὸ µέσο
ἐκµετάλλευσης καὶ ἐξαπάτησης
τῶν ἁπλοϊκῶν πιστῶν, ὡς
«µῦθο». Χαρακτηριστικὴ στοὺς
Παπικοὺς εἶναι ἡ ἐµµονή τους στὰ
περιορισµένα σχήµατα τῆς ἐδῶ
ζωῆς µας. ∆ὲν τοὺς ἀρέσει, δὲν
τοὺς ἐκφράζει ὁ πόθος τοῦ Χρι-
στοῦ, δὲν ἔχουν καµία παράστα-
ση τοῦ θείου ἔρωτα, διαφορετικὰ
θὰ µποροῦσαν καὶ ἐκεῖνοι ἔστω
ἀµυδρὰ νὰ κατανοήσουν τὶς δια-
φορετικὲς βαθµίδες τῆς βίωσης
τόσο τοῦ παραδείσου ὅσο καὶ τῆς
κολάσεως. Πῶς νὰ τοὺς ἐκφρά-
σουν, πῶς ἔστω νὰ ἀγγίξουν τὴν
καρδιὰ τους λόγια, ὅπως αὐτὰ τοῦ
ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου
σχετικὰ µὲ τὸν παράδεισο, ὅτι θέ-
λει νὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ εἶναι ὁ Χρι-
στός, ἀκόµα καὶ στὴν κόλαση.
Στοὺς Παπικοὺς ὅλα πρέπει νὰ
χωρέσουν στὰ διανοητικά τους
κουτάκια, καὶ ἐὰν δὲν χωροῦν
ὅπως συµβαίνει µὲ τὰ διάφορα
χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν
Πατέρων τὰ ἀκρωτηριάζουν, τὰ
βιάζουν ἔτσι, ὥστε νὰ χωροῦν.
Ἀπόδειξη γι’ αὐτὸ εἶναι ἡ πρακτική
τους µέχρι σήµερα.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Τὸ τελειότερον ἀγαθὸν εἰς τὸν κόσμον
Ποιὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ στὸν κόσμο; Ὅλοι τὸ γνωρίζουμε:

Εἶναι ὁ Χριστός. Γιατί; Λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:
• Εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ μᾶς τὸ εἶπε: «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κό-

σμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς
τῆς ζωῆς» (Ἰωαν. η, 12).

Μὲ πιὸ ἁπλὰ λόγια λέγει ὁ Κύριος: «Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου.
Ὅποιος θὰ μὲ ἀκολουθήση δὲν θὰ περπατήση στὸ σκοτάδι, ἀλλὰ θὰ ἔχη
μέσα του τὸ ζωηφόρο καὶ πνευματικὸ φῶς, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀλη-
θινὴ ζωή, Τὸν Θεό.

• Εἶναι ὁ Σωτήρας μας. «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι
Χριστὸς Κύριος» (Λουκ. β, 11), δηλαδὴ γεννήθηκε σήμερα γιὰ σᾶς Σωτή-
ρας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Θεὸς καὶ Κύριος.

• Εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ
εὐδόκησα» (Ματθ. γ´ 17). Δηλαδή. Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱὸς μου ὁ ἀγαπημένος,
εἰς τὸ ὁποῖον εὐηρεστήθην (ὁ ἐκλεκτός μου).

• Ὁ Κύριός μας εἶναι τὸ πᾶν γιὰ μᾶς. Εἶναι ὁ πλάστης καὶ δημιουργός
μας. Ἡ ζωή μας καὶ ἡ ψυχή μας. Διότι μᾶς ἀγάπησε τόσο πολύ. Γι᾽ αὐτὸ
καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας δόθηκαν ψυχῇ τε καὶ σώματι στὸν
Χριστό. «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ. ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2, 20).

Ὁ Ἅγιος Ἀχμὲτ (3 Μαΐου) ἦταν Μωαμεθανὸς καὶ στὸ ἐπάγγελμα ἀρχι-
λογιστής. Εἶχε ὡς δοῦλες δύο χριστιανὲς Ὀρθόδοξες γυναῖκες ἀπὸ τὴν
Ρωσία. Ἡ μία ἦταν νέα στὴν ἡλικία καὶ ἡ ἄλλη γριά. Κάθε φορὰ ποὺ πή-
γαινε ἡ γριὰ στὴν Ἐκκλησία, ἔφερνε ἀντίδωρο καὶ ἁγιασμό, τὰ ὁποῖα ἔδι-
νε στὴν νέα.

Ὅταν ὅμως συνέβαινε αὐτό, ὁ Ἀχμὲτ καταλάβαινε νὰ βγαίνη ἀπὸ τὸ
στόμα τῆς νέας μιὰ ἀπερίγραπτη εὐωδία. Πολλὲς φορὲς τὴν ρωτοῦσε τὶ
ἔπαιρνε καὶ εὐωδίαζε τόσο πολύ. Αὐτὴ βέβαια ἀπαντοῦσε ὅτι πράγματι
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀντίδωρο καὶ τὸν ἁγιασμὸ δὲν ἔπαιρνε τίποτε ἄλλο.

Ἔτσι λοιπὸν μία ἡμέρα ἀπὸ περιέργεια πῆγε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Πα-
τριαρχείου, διότι στὴν Κωνσταντινούπολη ζοῦσαν, καὶ παρηκολούθησε
τὴν θεία Λειτουργία.

Ἐκεῖ, χάριτι θείᾳ, εἶδε κάτι ποὺ τὸν ξάφνιασε. Εἶδε, δηλαδὴ τὸν ἱερέα
νὰ στέκεται πάνω ἀπὸ τὴν γῆ, ὁλόφωτος, τὸν δὲ Πατριάρχη νὰ εὐλογῆ
τὸν λαὸ καὶ ἀπὸ τὰ δάχτυλά του νὰ βγαίνουν ἀκτῖνες φωτός, ποὺ φώτιζαν
τὶς κεφαλὲς τῶν Χριστιανῶν καὶ ὄχι τὴν δική του.

Αὐτὸ τὸ εἶδε πολλὲς φορὲς καὶ τότε χωρὶς ἀμφιβολία πίστεψε καὶ βα-
πτίσθηκε.

Ὅταν ἀργότερα συναντήθηκε μὲ τοὺς τούρκους ἄρχοντες, κάποιος ρώ-
τησε τὸ ἑξῆς: «Ποιὸ εἶναι τὸ σπουδαιότερο ἀγαθὸ στὸν κόσμο;»

Τότε ὁ Ἀχμὲτ μὲ ὅση δύναμη εἶχε φώναξε: «Ἡ πίστη στὸν Χριστό».
Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁμολογία, ἔλαβε καὶ τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.
• Τί λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος.
Τὸ τελειότατο ἀγαθὸ εἶναι αὐτός ὁ Θεός, τὸν Ὁποῖο δὲν θὰ στερηθοῦν

ὅλοι ποὺ Τὸν ζητοῦν μὲ πόθο. Μὴ λοιπὸν κανεὶς ἀμόρφωτος ποὺ δὲν δια-
κρίνει μεταξὺ τῆς ἔννοιας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, μοῦ ὀνομάζει ἀγαθὸ
ἐκεῖνο ποὺ ἔχει πρόσκαιρη ἀπόλαυση καὶ ἐξαφανίζεται μαζὶ μὲ τὴ φθορὰ
τοῦ σώματος. Ἐκεῖνος ποὺ κατεβάζει στὴν τάξη τοῦ ἀγαθοῦ τὸν ὑλικὸ
πλοῦτο καὶ τὰ σωματικὰ προτερήματα, ἀποδίδει τὸ ὄνομα τὸ σεμνὸ καὶ
ποὺ ἁρμόζει σὲ μόνο τὸν Θεὸ σὲ πράγματα εὐτελῆ καὶ ἀνάξια λόγου καὶ
συγχρόνως θὰ περιπέση σὲ δυσχερέστατη ἀντίθεση. Γιατὶ ἤ θὰ πῆ ὅτι οἱ
Ἀπόστολοι, ἐπειδὴ δὲν ζήτησαν τὸν Κύριο, δὲν πέτυχαν τὰ ὑλικά ἀγαθά.
Ἢ ἐὰν ζητοῦν καὶ δὲν ἐπιτυγχάνουν αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν, θὰ κατηγορήση
αὐτὴ τὴ Γραφὴ ποὺ λέγει ὅτι οἱ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον δὲν θὰ στερηθοῦν
κανενὸς ἀγαθοῦ. Ἀλλ᾽ οἱ ἅγιοι καὶ ζητοῦσαν μὲ πόθο τὸν Κύριο καὶ δὲν
στεροῦνταν τῆς κατανοήσεως αὐτοῦ ποὺ ζητοῦσαν, οὔτε στερήθηκαν τῶν
ἀγαθῶν ποὺ βρίσκονται στὴν αἰώνια ἀνάπαυση. Περὶ ἐκείνων κυρίως θὰ
μποροῦσε νὰ λεχθῆ τὸ «παντὸς ἀγαθοῦ». (Ἀπ᾽ τὴν Ὁμιλία του «ΕΙΣ
ΤΟΝ ΛΓ´ ΨΑΛΜΟΝ»)

Εἰσήγησις τοῦ προέδρου τῆς ΠΕΘ κ. Κωνσταντίνου Σπαλιώρα
εἰς τὴν εἰδικὴν Συνεδρίασιν  τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (12-01-2016) 

διὰ τὸ Μάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν

Περὶ προσευχῆς
«Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ

λέγουσα, Κύριε, βοήθει µοι»
Α´

Εἶναι ἀναγκαιοτάτη ἡ προσευχή. Τὸ βλέποµεν εἰς τὸ πρόσωπον τῆς
Χαναναίας. Ἡ εἰδωλολάτρις αὐτὴ ἠναγκάσθη νὰ καταφύγῃ εἰς τὸν
Χριστὸν καὶ νὰ τὸν παρακαλέσῃ ἐπιµόνως, διότι εἶχε µεγάλο βάσανον
εἰς τὸ σπίτι της. Ἐδαιµονίζετο ἡ θυγάτηρ της. Φαντασθῆτε τὸν πόνον
της νὰ βλέπῃ τὸ παιδί της, τὸ σπλάγχνο της, νὰ τὸ πετᾷ ὁ σατανᾶς κά-
τω καὶ νὰ τὸ βασανίζῃ. ∆ὲν µπορεῖ κανείς, κανεὶς νὰ τὴν βοηθήσῃ. Μό-
νον ὁ Χριστὸς µπορεῖ νὰ τὴν βοηθήσῃ καὶ εἰς Αὐτὸν καταφεύγει καὶ τὸν
παρακαλεῖ. «Κύριε, τοῦ λέγει, ἐλέησόν µε. Κύριε, βοήθει µοι».

Ὅπως ἡ Χαναναία ἔτσι καὶ ἐµεῖς εἶναι ἀνάγκη νὰ καταφεύγωµεν εἰς
τὸν Θεόν. ∆ιότι ἔτσι καὶ ἐµᾶς µᾶς περιβάλλουν ἀνάγκες πολλὲς καὶ διά-
φορες. Καὶ ἐµᾶς µᾶς ζώνουν τόσες στενοχώριες, φτώχειες, πεῖνες καὶ
δυστυχίες. Καὶ µᾶς κυνηγᾶ ὁ θάνατος καὶ ἀπειλεῖ νὰ µᾶς κόψῃ τὸ νῆµα
τῆς ζωῆς µας ἀπὸ στιγµῆς εἰς στιγµήν. Καὶ ἐµεῖς ἔχοµεν ἀνάγκας σω-
µατικάς, ἀνάγκας ψυχικάς. Καὶ ἐµεῖς ἔχοµεν ἀνάγκην νὰ µᾶς φωτίσῃ ὁ
Θεός, νὰ µᾶς ἐλεήσῃ ὁ Θεός.

Καὶ αὐτὰς τὰς ἀνάγκας, ἐὰν δὲν εἴχαµε, ἀνάγκην τῆς προσευχῆς θὰ
εἴχαµε. ∆ιότι ἀνήκοµεν εἰς τὸν οὐράνιον, τὸν πνευµατικὸν κόσµον,
«Ἡµῶν τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». Ἀνήκοµεν εἰς τὴν οἰκογέ-
νειαν τοῦ Θεοῦ. Εἴµεθα «οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ». Κάθε οἰκογένεια δὲν ἔχει ζη-
τήµατα νὰ συζητήσῃ; Πόσα δὲν ἔχοµε νὰ ποῦµε! ∆ιατὶ ἐµεῖς εἰς τὴν οἰκο-
γένειαν αὐτὴν νὰ µένωµε βωβοὶ καὶ ἄλαλοι; Ποία θλῖψις δὲ εἰς τὴν οἰκο-
γένειαν, ὅταν ἕνα παιδὶ καὶ πολὺ περισσότερο περισσότερα, δὲν µι-
λοῦν. Ἠµπορεῖ ποτὲ τὸ παιδὶ εἰς τὸ σπίτι νὰ µὴ µιλήσῃ, νὰ µὴ συζητήσῃ
µὲ τὸν πατέρα, τὴν µητέρα, τὰ ἀδέλφια; Ἠµπορεῖ καὶ ὁ χριστιανὸς νὰ µὴ
προσευχηθῇ εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα, τὸν Χριστόν, τὴν Παναγία, τοὺς Ἁγί-
ους, τοὺς Ἀγγέλους;

Πολὺ περισσότερον εἶναι ἀνάγκη νὰ προσευχώµεθα, διότι εὑρισκό-
µεθα µακρὰν τῆς οἰκογενείας µας αὐτῆς εἰς τὸν ἀφιλόξενον αὐτὸν κό-
σµον, διεξάγοντες ἕνα πόλεµον ἄνευ προηγουµένου. Ὅπως ἕνα παιδί,
ποὺ βρίσκεται εἰς τὸ µέτωπον καὶ πολεµάει, λαχταρᾶ πότε νὰ ἐπικοινω-
νήσῃ µὲ τὸ σπίτι του καὶ τοὺς ἰδικούς του καὶ χρησιµοποιεῖ τηλέφωνα,
ἐπιστολές, σήµατα κ.λπ., ἔτσι καὶ ὁ χριστιανός, ποὺ εὑρίσκεται µακρυὰ
εἰς αὐτὸν τὸν κόσµο καὶ διεξάγει λυσσώδη πόλεµον, µὲ τὴν προσευχὴ
θὰ ἐπικοινωνήσῃ µὲ τὸν Θεόν, τὸν Πατέρα του. Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ τη-
λέφωνον. Μὲ αὐτὴν συνοµιλοῦµε µὲ τὸν Θεὸν καὶ τὸν Πνευµατικὸν κό-
σµον. Εἰς αὐτὴν δὲν βλέποµεν µὲν τὸν Θεόν, µὲ τὸν ὁποῖον συνοµιλο-
ῦµε, µᾶς ἀκούει ὅµως αὐτὸς καὶ µᾶς ἀπαντᾶ δίδοντας ὅ,τι τοῦ ζητήσω-
µεν.

∆ιακόπτεται ἡ προσευχή; Νεκροῦται ὁ χριστιανός. Ἡ προσευχὴ εἶναι
κατ᾽ εὐθεῖαν ἀνάλογος τῆς ψυχικῆς ὑγείας καὶ προόδου τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι τὸ θερµόµετρον, ποὺ δείχνει τὸν ζῆλον καὶ τὴν ὑγείαν. Ἀνάγκη
λοιπὸν ἀπόλυτος ἡ προσευχή.

Β´
Ἔχει ἐµπόδια, ὅµως, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ὑπερπηδῶνται.
Τὸν κόπον πρῶτον. Ἡ Χαναναία, µόλις ἐπληροφορήθη ποῦ εὑρίσκε-

το ὁ Κύριος, ἐξῆλθεν ἐκ τῶν ὁρίων τῆς πατρίδος της καὶ ἔτρεξε πρὸς
Αὐτόν, νὰ τὸν παρακαλέσῃ. ∆ὲν ὑπελόγισε τὸν δρόµον καὶ τὸν κόπον.
Οὔτε ἀνέβαλε.

Μήπως ὁ Κύριος, ποὺ ἦταν καὶ ἄνθρωπος, σὰν καὶ µᾶς, δὲν ἦταν
κουρασµένος µετὰ τὴν διατροφὴν τῶν πεντακισχιλίων; Καὶ ὅµως
«ἀνῆλθεν εἰς τὸ ὄρος καὶ ἦν ἐκεῖ διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ». Ὁ
∆αβίδ ὁ βασιλεύς, ὁ πολυάσχολος κυβερνήτης τοῦ Ἰσραήλ, µὲ τὴν πο-
λυµελεστάτην ἐκείνην οἰκογένειαν, δὲν ἐκουράζετο; Καὶ ὅµως ἑπτὰ
φορὲς τὴν ἡµέρα προσηύχετο. «Ἑπτάκις τῆς ἡµέρας ἤνεσά σε», λέγει.

Λέγεις ὅτι εἶσαι κουρασµένος καὶ δὲν µπορεῖς νὰ προσευχηθῇς. Καὶ
ἐγὼ σὲ ἐρωτῶ: Ἂν τὸ βράδυ, ποὺ εἶσαι κουρασµένος καὶ δυσκολεύεσαι
νὰ προσευχηθῇς, ἔλθῃ φίλος ἢ ἀγαπητὸν πρόσωπον, δὲν κάθησαι
ὧρες ὁλόκληρες καὶ συζητεῖς καὶ µπορεῖ νὰ διανυκτερεύσητε εἰς τὴν συ-
ζήτησιν; Ἄχ! Χριστιανοί µου, δὲν γλυκαθήκαµε ἀπὸ τὴν προσευχήν.
Ὅποιος γλυκάθηκε δὲν ἐµποδίζεται ἀπὸ τὸν κόπο.

Οὔτε καὶ ἀπὸ τὰ ἐµπόδια τῶν ἄλλων ἐµποδίζεται. ∆ιότι δυστυχῶς
παρεµβάλλουν ἐµπόδια οἱ ἄλλοι καὶ οἱ δικοί µας πολλάκις. Μὴ ἀµφι-
βάλλετε ὅτι τὴν Χαναναίαν τὴν ἠµπόδισαν νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν Χριστὸν οἱ
ὁµοεθνεῖς της, οἱ εἰδωλολάτραι.

Ἐµπόδιον ἄλλο δι᾽ ἐµᾶς εἶναι ὁ σατανᾶς. Ὁ σατανᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπεί-
ραζε τὴν κόρην τῆς Χαναναίας, ὁ ἴδιος καὶ ἐµᾶς µᾶς ἐµποδίζει. Πόσα
δὲν µᾶς σφυρίζει εἰς τὸ αὐτί! Πόσες φορὲς µᾶς ἀπογοητεύει µὲ τὴν σκέ-
ψιν ὅτι εἴµεθα ἁµαρτωλοὶ καὶ δὲν µᾶς ἀκούει ὁ Θεός! Ἐκείνη τὴν ὥρα
τῆς προσευχῆς µᾶς φέρει ὕπνον, τεµπελιά, χασµουρητό.

Ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς ἐπιτίθεται λυσσωδῶς. Καὶ
ξεύρετε διατί; ∆ιότι βλέπει αὐτὸς καλλίτερα ἀπὸ ἐµᾶς τὴν ὠφέλειαν, ποὺ
λαµβάνοµεν ἐκ τῆς προσευχῆς. ∆ιὰ τῆς προσευχῆς παίρνοµεν ὅπλα, διὰ
νὰ τὸν πολεµήσωµεν. Ὅπως δὲ ὁ ἐχθρὸς ὅλα τὰ πυρά του τὰ συγκεν-
τρώνει καὶ κτυπᾶ τοὺς κόµβους τῶν συγκοινωνιῶν, διὰ νὰ παρακωλύῃ
τὸν ἀνεφοδιασµόν, οὕτω καὶ ὁ σατανᾶς ὡς ἔµπειρος στρατηγὸς εἰς τὴν
προσευχὴν ἐπιτίθεται λυσσωδῶς. ∆ἰ  αὐτὸ ὅµως πρέπει νὰ γνωρίζωµε.

Γ´
Πῶς πρέπει νὰ προσευχώµεθα. Μὲ ἡσυχίαν. Χρειάζεται νὰ ἐκλέγω-

µεν ἥσυχον µέρος διὰ τὴν προσευχήν. Θὰ κλεισθῇς εἰς τὸ δωµάτιόν
σου καὶ θὰ ἀνοίξῃς τὴν καρδιάν σου εἰς τὸν Θεὸν «Σὺ δέ, ὅταν προσ -
εύχῃ, συνέστησεν ὁ Κύριος, εἴσελθε εἰς τὸ ταµιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν
θύραν σου, πρόσευξαι τῷ Πατρί σου, τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ».

Μποροῦµε ὅµως καὶ εἰς πάντα χῶρον καὶ χρόνον νὰ προσευχώµε-
θα, ἐφ᾽ ὅσον ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ τόσον καταδεκτικός,
ὥστε νὰ µᾶς ἀκούῃ «ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ». Ἡ Χαναναία τὸν παρε-
κάλεσεν εἰς τὸν δρόµον του ποὺ ἐβάδιζε. Μπορεῖς ἑποµένως καὶ εἰς τὸ
λεωφορεῖον, εἰς τὸ τραῖνον, εἰς τὸ πλοῖον, εἰς τὸ καφενεῖον, εἰς τὸ γρα-
φεῖον, εἰς τὸν δρόµον ν᾽ ἀνυψώσῃς τὸν ἀσύρµατον τῆς προσευχῆς καὶ
νὰ ἐπικοινωνήσῃς µὲ τὸν οὐράνιον κόσµον. Θὰ προσεύχεσαι ἐν
ἀνάγκῃ καὶ καθήµενος. Μπορεῖς φανερά. Μπορεῖς καὶ κρυφὰ ν᾽ ἀνυ-
ψώνῃς τὸν νοῦ σου, χωρὶς νὰ σὲ ἀντιλαµβάνεται κανείς. Μπορεῖς µὲ κα-
θιερωµένες προσευχές. Μπορεῖς καὶ µὲ αὐτοσχέδιες.

Μπορεῖς µόνος σου. Μπορεῖς καὶ µὲ ἄλλους. Μὲ ἄλλους εἰς τὴν
ἐκκλησία. Μὲ τὴν οἰκογένεια εἰς τὸ σπίτι. Αὐτὴ συνδέει τὰ µέλη πρὸς
ἄλληλα καὶ τὴν οἰκογένειαν µὲ τὸν Θεόν. Αὐτὴ συγκρατεῖ τὰ παιδιά.

Συνηθισµένοι δὲ ἀπὸ ἐδῶ, ὅταν ἀπέλθωµεν ἐκεῖ θὰ εἰσέλθωµεν εἰς
τὴν ὁµήγυριν τῶν ἀνωτέρων πνευµάτων, διὰ νὰ τὸν λατρεύωµεν µαζὺ
µὲ αὐτὰ ἀκαταπαύστως, διότι εἶναι ὀ προορισµὸς παντὸς ἀνωτέρου
πνεύµατος καὶ εἰς αὐτὸ ἔγκειται ἡ µακαριότης.

†Ἀρχ/της Χαράλαµπος Βασιλόπουλος, «Τὰ Μυστικά τῆς Εὐτυχίας»
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2ον
Στὸ προηγούµενο φύλλο εἴδαµε

τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ κοινὴ γνώµη, ὅτι
αὐτὴ κατορθώνουν νὰ τὴν κάνουν
παντοδύναµη καὶ ὅτι αὐτὴ εἶναι
σαφῶς εὐµετάβλητη. Τώρα θὰ δο-
ῦµε τὰ ἑξῆς�

Ἡ κοινὴ γνώµη 
«κατασκευάζεται»!

Σήµερα πλήθυναν τὰ µέσα ποὺ
χρησιµοποιοῦνται ἀποτελεσµατικὰ
πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Κι ἂς
πάρουµε ὡς παράδειγµα τὶς δηµο-
σκοπήσεις ἢ τὰ λεγόµενα «γκά-
λοπ». Οἱ δηµοσκοπήσεις ἔχουν ὡς
σκοπὸ τὴ σφυγµοµέτρηση τῆς
κοινῆς γνώµης. Προσπαθοῦν νὰ
τὴν ἐκφράσουν. Νὰ τὴν ἀποτυπώ-
σουν ὅποια κι ἂν εἶναι τὴ δεδοµένη
στιγµή. 

Ὅµως τὸ ἐρώτηµα εἶναι διάχυ-
το. Οἱ δηµοσκοπήσεις χρειάζον-
ται τελικά, γιὰ νὰ µᾶς ἐνηµερώ-
νουν ἢ γιὰ νὰ µᾶς 7 πείθουν;
Καταµετροῦν ἢ χειραγωγοῦν
τὴν κοινὴ γνώµη;

Ὁλόκληροι ἐπιστηµονικοὶ κλάδοι
-ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ψυχολογία ὡς
τὴν πειραµατικὴ κοινωνιολογία-
ἔχουν ἀποφανθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχουν
«ἀθῷες» ἐρωτήσεις. Ἀκόµη περισ-
σότερο. Ὑπάρχουν ἐρωτήσεις ποὺ
ὑποβάλλουν ἢ καὶ ἐκµαιεύουν τὴν
ἀπάντησή τους. Σὲ ἄλλες δὲ περι-
πτώσεις µπορεῖ νὰ προκαλέσει
σύγχυση ὡς πρὸς τὸ ζητούµενο.
Πέραν τοῦ ὅτι οἱ πολίτες καλοῦνται
ἀκατάπαυστα νὰ ἐκφράζουν τὴ
γνώµη τους γιὰ τὰ πάντα, ἀκόµη
καὶ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀγνοοῦν!

Γράφει ἔγκυρο περιοδικὸ µεγά-
λης κυκλοφορίας:

«Οἱ παγίδες εἶναι πολλές. Μπο-
ρεῖ νὰ βρίσκονται µέσα στὸ ἐρωτη-
µατολόγιο µὲ ἐρωτήσεις ποὺ προσ -
ανατολίζουν πρὸς συγκεκριµένη
κατεύθυνση τὶς ἀπαντήσεις. Μπο-
ρεῖ τὸ δεῖγµα τῶν ἐρωτώµενων νὰ
µὴ εἶναι ἀντιπροσωπευτικὸ ἢ µπο-
ρεῖ οἱ ἐρωτώµενοι νὰ µὴ θέλουν νὰ
ἀπαντήσουν ἢ ὅταν ἀπαντοῦν νὰ
µὴ λένε τὴν ἀλήθεια. Μπορεῖ νὰ
εἶναι ἄπειροι οἱ ἐρευνητὲς-δειγµα-
τολῆπτες ἢ µπορεῖ ἡ σειρὰ τῶν
ἐρωτήσεων νὰ εἶναι κακή. Μπορεῖ
ἀκόµη τὸ ἀποτέλεσµα µιᾶς δηµο-
σκόπησης νὰ ἰσχύει στὴ συγκεκρι-
µένη χρονικὴ στιγµὴ ποὺ διενεργή-
θηκε, ἀλλ’ ὄχι µία ἑβδοµάδα ἀργό-
τερα. Καὶ βέβαια ὑπάρχουν πάντο-
τε οἱ ἀναποφάσιστοι ποὺ ἀνεβά-
ζουν καὶ κατεβάζουν κυβερνήσεις,
ψηφίζοντας ἐκεῖνο ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι
µπορεῖ νὰ µὴ γνώριζαν µὲ σαφή-
νεια πέντε λεπτὰ πρὶν µποῦνε στὸ
παραβάν. Βέβαια, µία σοβαρὴ
δειγµατοληπτικὴ ἔρευνα λαµβάνει
πάντοτε ὑπόψη της τὰ παραπάνω
καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ ὑπολογίζει.
Θεωρητικὰ ὅµως...».

Ἂς φέρουµε ἕνα παράδειγµα. Τὸ
ἐρώτηµα λέει «ποιὸν ἐπιθυµεῖτε γιὰ
ἀρχηγὸ τοῦ Α κόµµατος;» καὶ πα-
ραθέτει ἀµέσως 5 ὀνόµατα. Τὸ
σωστὸ ὅµως ποιὸ εἶναι; Νὰ µὴ µπεῖ
κανένα ὄνοµα. Γιατί αὐτὸ κατευθύ-
νει τὸν ἐρωτώµενο σὲ συγκεκριµέ-
να πρόσωπα. Ἔπειτα ἄλλο εἶναι ἡ
ἀπάντηση νὰ περιορίζεται σὲ 5
ὀνόµατα κι ἄλλο σὲ 10, 15, 20 ἢ 30
ὀνόµατα.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἐπίσης ἡ
περίπτωση τῆς Μ. Βρετανίας. Στὶς
ἐκλογὲς τοῦ 1970, τέσσερις ἀπ᾽ τὶς
πέντε ἑταιρεῖες δηµοσκοπήσεων
εἶχαν προβλέψει τὴ νίκη τῶν Ἐργα-
τικῶν. Νίκησαν ὅµως οἱ Συντηρητι-
κοί! Τὸ 1974 προέβλεπαν τὴν σα-
ρωτικὴ νίκη τοῦ Ἔντ. Χὶθ ποὺ ὅµως
δὲν ὑπῆρξε καὶ γι’ αὐτὸ παρέµεινε
µόνο 4 ἡµέρες στὴν πρωθυπουρ-
γία! Τὸ 1987 ἔδειξαν πὼς οἱ Συντη-
ρητικοὶ θὰ νικήσουν µέν, ἀλλὰ µὲ
µία ἰσχνὴ πλειοψηφία. Ἡ Μ. Θά-
τσερ ὅµως κέρδισε µὲ πολὺ µεγάλη
πλειοψηφία!

Ὁ καθηγητὴς τῆς Πολιτικῆς Οἰκο-
νοµίας τοῦ Παν. Ἀθηνῶν Θ.Π. Λια-
νός, γράφει:

«Ἕνας ἐπιτήδειος ἐρευνητὴς
µπορεῖ νὰ πραγµατοποιήσει δηµο-
σκοπήσεις ποὺ νὰ δίνουν τὸ ἀπο-
τέλεσµα ποὺ θέλει ὁ πελάτης του.
Ἐπιλέγοντας τὴν περιοχὴ τῆς δει-
γµατοληψίας, τὸν χρόνο (ἐποχή,
ἡµέρα, ἀκόµη καὶ ὥρα τῆς ἡµέρας),
τὶς ἐρωτήσεις καὶ τὸν τρόπο µὲ τὸν
ὁποῖο θέτει τὶς ἐρωτήσεις κ.λ.π.,
ἕνας «καλὸς» ἐρευνητὴς µπορεῖ νὰ
ἀντλήσει τὶς ἀπαντήσεις ποὺ ἐπιθυ-

µεῖ ἡ καρδιά του. Γι’ αὐτὸ πιστεύω
ὅτι γενικὰ οἱ δηµοσκοπήσεις, τὶς
ὁποῖες διαβάζουµε στὸν ἡµερήσιο
Τύπο εἶναι µεροληπτικὲς καὶ µάλι-
στα µερικὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι οὐσια-
στικὰ στατιστικὲς σαχλαµάρες.

Οἱ στατιστικὰ σωστὲς δηµοσκο-
πήσεις µπορεῖ νὰ εἶναι ἰδιαίτερα
χρήσιµες γιὰ ἄλλους σκοπούς,
ὅπως π.χ. ἡ διερεύνηση τῶν προτι-
µήσεων τοῦ καταναλωτικοῦ κοινοῦ
σχετικὰ µὲ κάποιο προϊόν. Εἶναι
ὅµως περιττὲς καὶ ἐπικίνδυνες,
ὅταν παρεµβαίνουν στὴν πολιτικὴ
ζωή τοῦ τόπου. Ἐν τούτοις θὰ συν -
εχίσουν νὰ γίνονται καὶ νὰ δηµοσι-
εύονται στὶς ἐφηµερίδες µὲ σκοπὸ
τὸν ἐπηρεασµὸ τῶν πολιτῶν ὑπὲρ
τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου κόµµατος.
∆ὲν µποροῦµε νὰ τὶς σταµατή-
σουµε, µποροῦµε ὅµως νὰ τὶς
ἀγνοοῦµε».

Ὁ Darrell Huff στὸ βιβλίο του
«Πῶς νὰ λέτε ψέµατα µὲ τὴ στατι-
στικὴ» ἀποδεικνύει µὲ πολλὰ ἐπι-
χειρήµατα καὶ παραδείγµατα πὼς ὁ
ἀνυποψίαστος ἢ ἐπιστηµονικὰ
ἀπροετοίµαστος ἀναγνώστης µπο-
ρεῖ εὔκολα νὰ ξεγελαστεῖ ἀπὸ ἐπι-
τήδειους ποὺ κάνουν κακὴ χρήση
τῆς στατιστικῆς.

Εἶναι ἐξάλλου γνωστὸς ὁ πόλε-
µος ποὺ πολλὲς φορὲς ἔχει ξεσπά-
σει µὲ τὴν AGB Hellas ποὺ µετρᾶ
τὴ θεαµατικότητα τῶν τηλεοπτικῶν
καναλιῶν. Κι αὐτὸ γιατί οἱ διαφη-
µιστὲς διοχετεύουν τὰ τεράστια
κονδύλια τῶν διαφηµίσεών τους
στὶς θεαµατικότερες ἐκποµπές.

Στὴν Εὐρώπη µάλιστα ἔχει συ-
σταθεῖ πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἰδικὴ
ἐπιτροπὴ ἀπ’ τὴ βιοµηχανία τῆς τη-
λεόρασης, ἡ ὁποία δὲν κάνει τίποτ’
ἄλλο ἀπ’ τὸ νὰ ἐλέγχει σὲ τακτικὰ
χρονικὰ διαστήµατα, τόσο τὸ δεῖγ-
µα τῆς ἑταιρείας ποὺ ἐρευνᾶ ὅσο
καὶ τὴν ἴδια της τὴ µεθοδολογία!

Τέλος µὴ ξεχνοῦµε πὼς σὲ
πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ
στὴ δική µας, ἀπαγορεύεται ἡ δη-
µοσίευση δηµοσκοπήσεων συγκε-
κριµένο διάστηµα πρὶν ἀπ’ τὶς ἐκλο-
γές, προκειµένου νὰ µὴ ἐπηρεά-
ζουν τὸ ἐκλογικὸ σῶµα!

Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸν τεράστιο
ρόλο ποὺ παίζουν ἐπὶ τοῦ θέµατος
αὐτοῦ τὰ µέσα ἐνηµέρωσης;

Κοινὴ γνώµη δὲν ὑπάρχει;
Πρόσφατα ὁ Γάλλος Κοινωνιο-

λόγος Πιὲρ Μπουρντιὲ διατύπωσε
µὲ τὰ συγγράµµατά του τὴν ἄποψη
πὼς «Ἡ κοινὴ γνώµη δὲν ὑπάρ-
χει»!! Μὲ αὐτὸ δὲν θέλει νὰ ἀµφι-
σβητήσει τὴν ὕπαρξη τῆς κοινῆς
γνώµης, αὐτῆς καθ’ ἑαυτῆς. Ἀµφι-
σβητεῖ ὅµως τὴν ἄλλη «κοινὴ γνώ-
µη», αὐτὴν δηλαδὴ ποὺ κατα-
σκευάζεται στὰ «ἐργαστήρια» τῶν
τόσων «εἰδικῶν»!

Πρόκειται, λέει, γιὰ ἕνα θεωρη-
τικὸ κατασκεύασµα αὐτῶν τῶν
«εἰδικῶν» ποὺ τὴν ἐπικαλοῦνται
καὶ τὴν χρησιµοποιοῦν, γιὰ νὰ
κάνουν καλὰ τὴ δουλειὰ ποὺ
τοὺς ἀνέθεσαν οἱ πελάτες τους!

Μετροῦν, λέει, ἕνα πρᾶγµα ποὺ
ὑπάρχει µόνο χάρη στὴ µέτρησή
του. Ἐπικαλοῦνται κάτι, ποὺ οἱ ἴδιοι
κατασκευάζουν. Κοινὴ γνώµη δὲν
ὑπάρχει µὲ τὴ µορφὴ ποὺ τῆς ἀπο-
δίδουν ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν συµφέ-
ρον νὰ βεβαιώνουν κάθε τόσο τὴν
ὕπαρξή της!

Ἀληθινὸ εἶναι αὐτὸ 
ποὺ δέχονται οἱ πολλοί;
Ἡ φιλοσοφία ἔχει θέσει πολλὲς

φορὲς τὸ ἐρώτηµα, ἂν ἡ ἀλήθεια
εἶναι θέµα πλειοψηφίας, ἂν ἀληθινὸ
εἶναι αὐτὸ ποὺ δέχονται οἱ πολλοί,
ἂν τὸ κῦρος µιᾶς ἄποψης προέρχε-
ται ἁπλῶς καὶ µόνο ἀπ’ τὸν ἀριθµὸ
τῶν προσώπων ποὺ τὴ δέχεται. 

Αὐτὸ βέβαια δὲν συµβαίνει! 
∆ίκιο εἶχε π.χ. ὁ Γαλιλαῖος ποὺ

ὑποστήριζε µὲ πάθος πὼς «ἡ γῆ
κινεῖται», ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι σύγχρο-
νοί του ἀναφέρονταν στὸ ἀκριβῶς
ἀντίθετο! Λάθος ἀποδείχθηκε πὼς
τελικὰ εἶχαν οἱ πολλοί! 

Ὁ Σάµ. Μὸρς προκάλεσε τὴν
κριτικὴ τῶν ἐφηµερίδων, ἀκόµη καὶ
τὴν ἐπίθεση τοῦ Κογκρέσσου τῶν
Η.Π.Α. γιὰ τὴν ἀνακάλυψή του. Σή-
µερα ὅµως ὁ τηλέγραφός του
ἀκούγεται σ᾽ ὅλο τὸν κόσµο! 

Τὸ ἴδιο ἔπαθε καὶ ὁ Γκράχαµς
Μπέλ, ὁ ἐφευρέτης τοῦ τηλεφώ-
νου. Οἱ πιὸ πολλοὶ τὸν ὀνόµασαν

τρελλὸ στὴ Φιλαδέλφεια τῶν
Η.Π.Α., τότε ποὺ τὸ ἀνακάλυψε!1

Μὴ ξεχνᾶµε δὲ πὼς οἱ τραυµα-
τικὲς ἐµπειρίες τῆς δηµοκρατίας
(φασισµός, ναζισµός, δικτατορίες
κ.λ.π.) ἀνέτρεψαν τὴν ἐµπιστοσύνη
στὴν κριτικὴ ἱκανότητα τῶν πο-
λιτῶν, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται πλέον
εὔκολα θύµατα τῆς προπαγάνδας.

Αὐτό, ὡστόσο, δὲν σηµαίνει
ὅτι οἱ πολίτες ἑνὸς τόπου δὲν
διαθέτουν κριτική, ἱκανότητα καὶ
σκέψη. Ἀντίθετα, ὅταν εἶναι
σωστὰ πληροφορηµένοι καὶ
ἀνεπηρέαστοι, µποροῦν καὶ κρί-
νουν ὀρθολογικὰ σὲ πράγµατα
ποὺ γνωρίζουν ἢ διαισθάνονται.
Κι αὐτὸ πολλὲς φορὲς τὸ ἔχουν
ἀποδείξει. 

Γιὰ παράδειγµα πολλοὶ φιλόσο-
φοι τάχθηκαν κατὰ τοῦ δηµοκρατι-
κοῦ πολιτεύµατος ἢ ἐξίσωσαν ὅλα
τὰ πολιτεύµατα. Τὸ δηµοκρατικὸ
πολίτευµα ἦταν αὐτὸ ποὺ ἐξασφά-
λιζε καλύτερα τὰ συµφέροντα ἢ τὰ
δικαιώµατα ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ κι
ὄχι τὸ πολίτευµα ποὺ φάνηκε πιὸ
λογικὸ σὲ ὁρισµένους φιλοσόφους. 

Ἐπιπλέον φιλόσοφοι ποὺ ἔνοι-
ωθαν περιφρόνηση γιὰ τὸ λαό,
ἀπέρριπταν καὶ τὸ δηµοκρατικὸ
πολίτευµα. Στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἡ σκέ-
ψη τους ἦταν ἐλάχιστα λογικὴ ἢ
«φιλοσοφική». Στὸ καλύτερο πολί-
τευµα τελικά, δὲν φθάσαµε µέσῳ
τῆς φιλοσοφίας, ἀφοῦ ὑπῆρχαν φι-
λόσοφοι ποὺ κατοχύρωναν τυραν-
νικά, µοναρχικὰ ἢ ὀλιγαρχικὰ πολι-
τεύµατα. 

Μὲ αὐτὰ θέλουµε νὰ ποῦµε
πὼς ἡ ἐπικρατοῦσα τάση δὲν
εἶναι ὁπωσδήποτε καὶ ἡ σωστή.
Κι ἀκόµη πὼς τὸ ἀληθινό, ποὺ
ἀσφαλῶς πρέπει ὁπωσδήποτε
νὰ µᾶς ἀπασχολεῖ, δὲν βρίσκεται
ὁπωσδήποτε στὴν «γνώµη τῶν
πολλῶν». Μπορεῖ νὰ βρίσκεται
ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ στὴ γνώµη τῶν
ὀλίγων, ὅπως καὶ στοὺς ἑνὸς τὴ
γνώµη ἀκόµη!

Ὁ Σωκράτης ἔλεγε πὼς πρέπει
νὰ κάνουµε αὐτὸ ποὺ λέει ὁ «ἐπαΐ-
ων». ∆ηλαδὴ αὐτὸς ποὺ ἀληθινὰ
γνωρίζει, ὁ εἰδήµονας, ὁ εἰδικὸς

Ὁ Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστοµος τονί-
ζει πὼς δὲν πρέπει νὰ µᾶς
ἐνδιαφέρει ἡ γνώµη τοῦ πλή-
θους, ἀλλὰ τῶν ἐναρέτων. Γρά-
φει: 

«Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ἀξία δὲν εἶναι
τὸ µέγα πλῆθος τῶν ἀνθρώπων,
ἀλλὰ ἡ γνησιότητα τῆς ἀρετῆς τους.
Ὁ κόσµος ἀποτελεῖται ἀπὸ µυριά-
δες ἀνθρώπους, ἀλλὰ δὲν εἶναι µυ-
ριάδες, ὅταν δὲν µποροῦν νὰ ἐξι-
σωθοῦν ὡς πρὸς τὴν ἀρετὴ οὔτε
µὲ τὸν ἕνα ἐνάρετο. Εἶναι προτι-
µότερο ἕνας, ποὺ ἐκτελεῖ τὸ θέ-
ληµα τοῦ Κυρίου, παρὰ ἀµέτρη-
τοι παράνοµοι. Αὐτὸ µπορεῖ νὰ τὸ
δεῖ κανεὶς καὶ στὸ πόλεµο, στὸν
ὁποῖο εἶναι προτιµότερο δέκα
ἐµπειροπόλεµοι καὶ γενναῖοι
ἄνδρες, παρὰ ἀµέτρητοι καὶ χωρὶς
πολεµικὴ πεῖρα. Αὐτοὶ ὄχι µόνο δὲν
προσφέρουν καµµία ὑπηρεσία,
ἀλλ’ ἐµποδίζουν κι ἐκείνους ποὺ
προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους!
Τὸ ἴδιο θὰ µποροῦσε νὰ δεῖ κανεὶς
καὶ σ’ ἕνα πλοῖο. Εἶναι προτιµότεροι
δύο ἔµπειροι ναῦτες, παρὰ ἀµέτρη-
τοι ναῦτες χωρὶς πεῖρα, γιατί αὐτοὶ
εἶναι δυνατὸν καὶ νὰ βυθίσουν τὸ
πλοῖο! Τὸ πλῆθος ποτὲ δὲν εἶναι
ἄξιο ἐµπιστοσύνης7 Ἂς µὴ µᾶς
ἐνδιαφέρει ὑπερβολικὰ ἡ γνώµη
τῶν πολλῶν καὶ ἡ κρίση τους,
οὔτε νὰ φροντίζουµε γι’ αὐτὴν
περισσότερο ἀπ’ ὅσο πρέπει».2

Συµπέρασµα
Ἂν τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ἱ. Χρυσο-

στόµου ἀναφέρονται στὴν «κοινὴ
γνώµη» ποὺ ὑπάρχει, τί µπορεῖ νὰ
πεῖ κανεὶς γιὰ τὴν κοινὴ γνώµη ποὺ
δὲν ὑπάρχει, αὐτὴν ποὺ «κατα-
σκευάζεται» µέρα καὶ νύχτα στὰ
«ἐργαστήρια» τῶν τόσων
«εἰδικῶν»;

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµειώσεις:

1. Βλέπε πολλὰ τέτοια παραδεί-
γματα στὸ θέμα «Καὶ τὸ πλῆθος κά-
νει λάθος!» τοῦ βιβλίου μας «ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 2ο».

2. Περισσότερα βλέπετε στὸ βι-
βλίο μας «ΣΕ ΠΟΙΩΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ
ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΜΑΣΤΕ; Ἀπαντᾶ ὁ Ἅγ.
Ἰω. Χρυσόστομος.

4ον
Εἴδαµε τὶς προηγούµενες ἑβδοµά-

δες πῶς τὸ “ὅραµα” γιὰ τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν
ἐπιδίωξη δηµιουργίας µιᾶς «Οἰκονο-
µικῆς Κοινότητας» µὲ σκοπὸ τὴν
ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν, ποὺ
ἀφοροῦσαν στὶς ἐµπορικὲς συναλ-
λαγὲς µεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν
κρατῶν. Στὴν πορεία, ὡστόσο, φά-
νηκε πὼς δὲν ἦταν αὐτὸς ὁ πραγµα-
τικὸς σκοπὸς τῆς Ἕνωσης, ἀλλὰ τὸ
δόλωµα προκειµένου νὰ ξεγελα-
σθοῦν οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης.

Τὸ ἄρθρο Ζ΄ τῆς Συνθήκης τοῦ
Maastricht ξεκαθαρίζει εὐθὺς ἐξ
ἀρχῆς τὸ ποιὰ εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση, ποὺ πρόκειται νὰ ἱδρυθεῖ:
«Ἡ συνθήκη γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονοµικῆς Κοινότη-
τας τροποποιεῖται σύµφωνα µὲ τὶς
διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου
προκειµένου νὰ ἱδρυθεῖ ἡ Εὐρω-
παϊκὴ Κοινότητα» καὶ συνεχίζει:

«Α. Σὲ ὁλόκληρο τὸ κείµενο τῆς
συνθήκης:

1) Ὁ ὅρος “Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονο-
µικὴ Κοινότητα” ἀντικαθίσταται ἀπὸ
τὸν ὅρο “Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα”.

Β. Στὸ πρῶτο µέρος “Οἱ ἀρχές”:
2) Τὸ ἄρθρο 2 ἀντικαθίσταται ἀπὸ

τὸ ἀκόλουθο κείµενο:
“Ἄρθρο 2
Ἡ Κοινότητα ἔχει ὡς ἀποστολή,

µὲ τὴ δηµιουργία κοινῆς ἀγορᾶς,
οἰκονοµικῆς καὶ νοµισµατικῆς
ἕνωσης καὶ µὲ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν
κοινῶν πολιτικῶν ἢ ὁράσεων
ποὺ ἀναφέρονται στὰ ἄρθρα 3 καὶ
3Α, νὰ προάγει τὴν ἁρµονικὴ καὶ
ἰσόρροπη ἀνάπτυξη τῶν οἰκονο-
µικῶν δραστηριοτήτων στὸ σύνολο
τῆς Κοινότητας, µία σταθερὴ καὶ
διαρκῆ, µὴ πληθωριστικὴ καὶ σεβό-
µενη τὸ περιβάλλον ἀνάπτυξη, ἕνα
ὑψηλὸ βαθµὸ σύγκλισης τῶν οἰκο-
νοµικῶν ἐπιδόσεων, ἕνα ὑψηλὸ ἐπί-
πεδο ἀπασχόλησης καὶ κοινωνικῆς
προστασίας, τὴν ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ
ἐπιπέδου καὶ τῆς ποιότητας ζωῆς,
τὴν οἰκονοµικὴ καὶ κοινωνικὴ συνοχὴ
καὶ τὴν ἀλληλεγγύη µεταξὺ τῶν
κρατῶν µελῶν”.

3) Τὸ ἄρθρο 3 ἀντικαθίσταται ἀπὸ
τὸ ἀκόλουθο κείµενο:

“Ἄρθρο 3
Γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ ἄρθρου 2, ἡ

δράση τῆς Κοινότητας περιλαµβά-
νει, σύµφωνα µὲ τοὺς ὅρους καὶ µὲ

τὸ χρονοδιάγραµµα ποὺ προβλέπει
ἡ παροῦσα συνθήκη:

α) τὴν κατάργηση, µεταξὺ τῶν
κρατῶν µελῶν, τῶν δασµῶν καὶ
τῶν ποσοτικῶν περιορισµῶν
κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ τὴν ἐξα-
γωγὴ ἐµπορευµάτων, καθὼς καὶ
ὅλων τῶν ἄλλων µέτρων ἰσοδυ-
νάµου ἀποτελέσµατος·

β) µία κοινὴ ἐµπορικὴ πολιτική·
γ) µία ἐσωτερικὴ ἀγορὰ τὴν

ὁποία θὰ χαρακτηρίζει ἡ ἐξάλειψη
τῶν ἐµποδίων στὴν ἐλεύθερη κυ-
κλοφορία τῶν ἐµπορευµάτων,
τῶν προσώπων, τῶν ὑπηρε-
σιῶν καὶ τῶν κεφαλαίων, µεταξὺ
τῶν κρατῶν µελῶν·

δ) µέτρα σχετικὰ µὲ τὴν εἴσοδο
καὶ τὴν κυκλοφορία τῶν προσώ-
πων στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, σύµ-
φωνα µὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου
100 Γ·

ε) µία κοινὴ πολιτικὴ στὸν το-
µέα τῆς γεωργίας καὶ τῆς ἁλιείας·

στ) µία κοινὴ πολιτικὴ στὸν το-
µέα τῶν µεταφορῶν·

ζ) ἕνα καθεστὼς ποὺ ἐξασφαλίζει
ἀνόθευτο ἀνταγωνισµὸ µέσα στὴν
ἐσωτερικὴ ἀγορά•

η) τὴν προσέγγιση τῶν
ἐθνικῶν νοµοθεσιῶν στὸ βαθµὸ
ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ λειτουργία τῆς
κοινῆς ἀγορᾶς·

θ) µία πολιτικὴ στὸν κοινωνικὸ
τοµέα, ἡ ὁποία περιλαµβάνει ἕνα
Εὐρωπαϊκὸ Κοινωνικὸ Ταµεῖο·

ι) τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκονο-
µικῆς καὶ κοινωνικῆς συνοχῆς·

ια) µία πολιτικὴ στὸν τοµέα τοῦ
περιβάλλοντος·

ιβ) τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνταγωνι-
στικότητας τῆς βιοµηχανίας τῆς
Κοινότητας·

ιγ) τὴν προώθηση τῆς ἔρευνας
καὶ τῆς τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης·

ιδ) τὴν ἐνθάρρυνση τῆς δηµιουρ-
γίας καὶ τῆς ἀνάπτυξης διευρω-
παϊκῶν δικτύων·

ιε) συµβολὴ στὴν ἐπίτευξη
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου προστασίας
τῆς ὑγείας·

ιστ) συµβολὴ σὲ µία παιδεία καὶ
κατάρτιση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, καθὼς
καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν πολι-
τισµῶν τῶν κρατῶν µελῶν·

ιζ) µία πολιτικὴ στὸν τοµέα τῆς
συνεργασίας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη·

ιη) τὴ σύνδεση µὲ τὶς ὑπερπόν-
τιες χῶρες καὶ ἐδάφη, µὲ σκοπὸ
τὴν αὔξηση τῶν συναλλαγῶν καὶ
τὴν προώθηση µὲ κοινὴ προσ -
πάθεια τῆς οἰκονοµικῆς καὶ κοι-
νωνικῆς ἀνάπτυξης·

ιθ) συµβολὴ στὴν ἐνίσχυση τῆς
προστασίας τῶν καταναλωτῶν·

κ) µέτρα στοὺς τοµεῖς τῆς ἐνέρ-
γειας, τῆς πολιτικῆς ἄµυνας καὶ
τοῦ τουρισµοῦ”».

Πρὶν νὰ συνεχίσουµε στὴν µελέτη
τοῦ ἄρθρου Ζ΄ εἶναι ἀνάγκη νὰ δια-
βάσουµε προσεκτικὰ ἀκόµα µία φο-
ρά τὴν προσεκτική, ἀλλὰ σαφῆ, δια-
τύπωση τοῦ κειµένου καὶ νὰ ἐπιση-
µάνουµε κάποια πολὺ βασικὰ ση-
µεῖα.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου Ζ΄ οἱ
ἱδρυτὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
ξεκαθαρίζουν πὼς πρόκειται γιὰ µία
ὁλοκληρωτικὴ Ἕνωση καὶ ὄχι
ἁπλῶς οἰκονοµική. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε
σὲ ὁλόκληρο τὸ κείµενο τῆς Συνθή-
κης τοῦ Maastricht «ὁ ὅρος “Εὐρω-
παϊκὴ Οἰκονοµικὴ Κοινότητα” ἀντι-
καθίσταται ἀπὸ τὸν ὅρο “Εὐρω-
παϊκὴ Κοινότητα”».

Τὸ ἑπόµενο βῆµα ποὺ ὁρίζεται
εἶναι ἡ «ἐφαρµογὴ τῶν κοινῶν
πολιτικῶν ἢ ὁράσεων ποὺ ἀνα-
φέρονται στὰ ἄρθρα 3 καὶ 3Α».
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς “κοινὲς πολιτι-
κές” καταργεῖται ἡ ἔννοια τοῦ κρά-
τους, ἀφοῦ στὸ ἑξῆς θὰ εἶναι µία ἡ
πολιτικὴ γιὰ τὴν οἰκονοµία, γιὰ τὸ
ἐµπόριο, γιὰ τὴν γεωργία, γιὰ τὴν
ἁλιεία, γιὰ τὶς µεταφορές, γιὰ τὸν
“κοινωνικὸ τοµέα”, γιὰ τὸ περιβάλ-
λον, γιὰ τὴν συνεργασία καὶ τὴν ἀνά-
πτυξη τῶν κρατῶν-µελῶν. Αὐτὴ ἡ
µία πολιτικὴ θὰ καθορίζεται, ὅπως
θὰ δοῦµε παρακάτω στὴν Συνθήκη
τοῦ Maastricht, ἀπὸ ἕνα κέντρο καὶ
ἀπὸ τὰ ὄργανα, ποὺ αὐτὸ θὰ θε-
σπίσει προκειµένου νὰ ὑλοποιοῦν
τὴν πολιτική του.

Ἀκόµα κι ἂν θελήσουµε νὰ δεχ-
θοῦµε πὼς ὅλα ὅσα περιγράφονται
θὰ ὑλοποιηθοῦν ἐπακριβῶς καὶ
χωρὶς παρεκκλίσεις, ἀντιλαµβανό-
µαστε πὼς ἡ Ἐθνικὴ κυριαρχία
τῶν κρατῶν-µελῶν καταργεῖται ἤ
µᾶλλον ὀρθότερα, παραδίδεται
οἰκειοθελῶς στὴν Ἕνωση. Ἐπι-
πλέον, στὴν πράξη φάνηκε πὼς ὅλα
αὐτὰ τὰ “ὡραῖα λόγια” δὲν ὑλοποι-
ήθηκαν σὲ ὅλα τὰ µέλη µὲ τὸν ἴδιο
τρόπο.

Πῶς ἐπηρέασε τὴν οἰκονοµία τῆς
Πατρίδος µας ἡ «κατάργηση, µεταξὺ
τῶν κρατῶν µελῶν, τῶν δασµῶν καὶ
τῶν ποσοτικῶν περιορισµῶν κατὰ
τὴν εἰσαγωγὴ καὶ τὴν ἐξαγωγὴ ἐµπο-
ρευµάτων, καθὼς καὶ ὅλων τῶν
ἄλλων µέτρων ἰσοδυνάµου ἀποτε-
λέσµατος•»; Οἱ ἀσθενέστερες οἰκο-
νοµίες, ὅπως τῆς Ἑλλάδος, δέχθη-
καν τοὺς περιορισµοὺς καὶ τὶς ἀνα-
λογίες ποὺ ἐπέβαλαν οἱ ἰσχυροὶ τῆς
Ἕνωσης, χωρὶς νὰ ἀσκήσουν ποτὲ
τὸ δικαίωµα τοῦ veto, φοβούµενες
τὶς κυρώσεις. Ἔτσι ἀποδείχθηκε
πὼς ὁ «ἀνόθευτος ἀνταγωνισµὸς
µέσα στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορὰ» εἶναι
µία ἀπάτη τῶν ἰσχυρῶν σὲ βάρος
τῶν ἀδυνάµων. Θὰ µποροῦσε ποτὲ
κάποιος µὲ κινητικὰ προβλήµατα νὰ
συναγωνιστεῖ τὸν κάτοχο τοῦ παγκο-
σµίου ρεκὸρ στὸ τρέξιµο; Θὰ µπο-
ροῦσε ποτὲ νὰ ὑπάρξει ἀνάµεσα
στοὺς δύο ἀνταγωνισµός; Πῶς, λοι-
πόν, µποροῦν νὰ ἀνταγωνισθοῦν οἱ
οἰκονοµίες τῆς Γερµανίας καὶ τῆς
Ἑλλάδος;

Αὐτὴ ἡ ἀνισορροπία ἰσχύει σὲ
ὅλους τοὺς τοµεῖς, ὅπως γιὰ παρά-
δειγµα ἡ ἁλιεία. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ
Ἑλλάδα καὶ τὸ Λουξεµβοῦργο, ἡ
Οὑγγαρία, ἡ Αὐστρία, ἡ Τσεχία, ἡ
Σλοβακία, ποὺ δὲν ἔχουν κἄν πρόσ -
βαση στὴν θάλασσα, νὰ ἔχουν κοινὴ
πολιτικὴ σὲ αὐτὸν τὸν τοµέα; Ὡστό-
σο, στηριζόµενοι σὲ αὐτὴν τὴν διάτα-
ξη οἱ διοικοῦντες τὴν Ἕνωση χρηµα-
τοδότησαν τοὺς ψαράδες προκειµέ-
νου νὰ “σπάσουν” τὰ καΐκια τους, µὲ
ἀποτέλεσµα ἡ Ἑλλάδα νὰ ὑποστεῖ
διπλὴ ζηµία: (α) ἔχασε µία πηγὴ ἐσό-
δων στὴν οἰκονοµία της καὶ (β) ἐπέ-
τρεψε τὴν ἀµφισβήτηση τῶν χω-
ρικῶν της ὑδάτων ποὺ µέχρι πρότι-
νος ὁριοθετοῦσαν καθηµερινὰ τὰ
σκάφη τῶν ἁλιέων.

Πέρα ἀπὸ τὰ ζητήµατα ποὺ ἀφο-
ροῦν στὶς οἰκονοµίες τῶν κρατῶν καὶ
στὸν περιορισµὸ τῆς ἀνεξαρτησίας
τους, ὑπάρχει ἕνα ἀκόµα πιὸ σο-
βαρὸ ζήτηµα ποὺ δὲν πρέπει νὰ πε-
ράσει ἀπαρατήρητο.  Ἡ πρόθεση γιὰ
«µία παιδεία» ἀλλὰ καὶ ἡ «ἀνάπτυ-
ξη τῶν πολιτισµῶν τῶν κρατῶν
µελῶν» εἶναι ὅ,τι πιὸ ἐπικίνδυνο
ἔχει διατυπωθεῖ µέσα σὲ αὐτὴν τὴν
Συνθήκη. Ἐδῶ φαίνεται καθαρὰ πὼς
τὰ κίνητρα τῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἕνωσης
δὲν εἶναι ἡ οἰκονοµία, ἀλλὰ ἡ παι-
δεία τῶν Εὐρωπαίων.

Βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς Ἕνωσης
εἶναι ἡ κατάργηση τῆς θρησκείας,
τῆς γλώσσας, τῆς κουλτούρας καὶ
τοῦ πολιτισµοῦ τῶν Εὐρωπαϊκῶν
κρατῶν καὶ ἡ ἀντικατάστασή του
ἀπὸ τὸν “πολὺ-πολιτισµικὸ” (ὅπως
ἀποκαλεῖται στὴν νέο-κουλτουριάρι-
κη γλώσσα τῆς ∆ύσης) πολιτισµό(;)
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ποὺ δὲν
εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἀπόλυτη
ἔκφραση τῆς διαστροφῆς καὶ τῆς
ἀνηθικότητας. Αὐτὴ καὶ µόνο ἡ διάτα-
ξη θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε σταθεῖ ἡ ἀφορ-
µή, γιὰ νὰ µὴ ὑπογραφεῖ ἀπὸ τοὺς
ἐκπροσώπους τῆς Πατρίδος µας ἡ
Συνθήκη τοῦ Maastricht.

Τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα, σὺν
Θεῷ, θὰ συνεχίσουµε τὴν µελέτη
στὸ ἄρθρο Ζ΄ καὶ θὰ φανεῖ ἀκόµα
πιὸ καθαρὰ τὸ ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση εἶναι ὁ πρόδροµος µιᾶς
οἰκουµενιστικῆς (παγκοσµιοποιηµέ-
νης) πραγµατικότητος ποὺ ἔχει ἀπο-
βάλει ἐντελῶς τὸν Θεό.

Μ. Β.

Ἡ7 δικτατορία τῆς κοινῆς γνώµης!

πουµε στὴ γνωστὴ παραβολὴ
τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο αὐξανόταν ἡ
σοδειὰ τῶν ἀγρῶν του τόσο
ἀνησυχοῦσε, γιατὶ εἶχε τὴν
ἔγνοια νὰ τὴν ἀποθηκεύσει, νὰ
µὴ τὴ χάσει, νὰ µὴ τὴν ἁρπά-
ξουν κακοὶ ἄνθρωποι. Τελικὰ
πέθανε χωρὶς νὰ προλάβει νὰ
ἀπολαύσει τὸν πλοῦτο του.

Ὁ ἀββᾶς Εὐπρέπιος, ὅταν
τὸν ρώτησε κάποιος ἀδελφὸς
πῶς ἔρχεται στὴν ψυχὴ ὁ φό-
βος τοῦ Θεοῦ, εἶπε: «Ἐὰν ὁ
ἄνθρωπος ἔχει τὴν ταπείνωση
καὶ τὴν ἀκτηµοσύνη, ἔρχεται
µέσα του ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ».
∆ηλαδὴ ἡ ἀκτηµοσύνη καὶ ἡ
αὐτάρκεια ὁδηγοῦν στὸ φόβο
τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ ἀγωνία γιὰ
τὴν ἀπόκτηση καὶ διαφύλαξη
τοῦ πλούτου ἐµποδίζει τὸ
φόβο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Χριστός, ἀναφερόµενος

στοὺς πλούσιους καὶ τὴν αἰώ-
νια ζωή, εἶχε πεῖ στοὺς µαθη-
τές του τοῦτο τὸ συγκλονιστικὸ
λόγο: «Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι δυ-
σκόλως πλούσιος εἰσελεύσε-
ται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν. Πάλιν δὲ λέγων
ὑµῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάµη-
λον διὰ τρυπήµατος ραφίδος
διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν»
(Ματθ. ιθ´ 23-24). Μόνο ἡ
ἀπάρνηση τοῦ πλούτου καὶ ἡ
διανοµή του στοὺς φτωχοὺς
καθιστᾶ εὔκολη τὴν εἴσοδο
στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι
στοχαστοῦν πάνω στὸ λόγο
τοῦ Χριστοῦ καὶ πιστέψουν
στὴν ὀρθότητά του, θὰ ἀπαλ-
λαγοῦν ἀπὸ τὴν ἑκούσια αἰχ-
µαλωσία στὸν πλοῦτο καὶ θὰ
βιώσουν τὴν παρουσία τοῦ
Χριστοῦ µέσα στὴν ψυχή τους.

Ἡ ἀµµᾶς Εὐγενία ἔλεγε:
«Μᾶς συµφέρει νὰ ζοῦµε σὰν

ζητιάνοι, ἀρκεῖ µόνο νὰ εἴµα-
στε µαζὶ µὲ τὸν Ἰησοῦ. Γιατὶ
ὅποιος εἶναι µαζὶ µὲ τὸν Ἰησοῦ,
εἶναι πλούσιος καὶ ὅταν ἀκόµα
ὑλικὰ εἶναι φτωχός». Καὶ συµ-
πλήρωνε: «Αὐτὸς ποὺ προ-
τιµᾶ τὰ γήινα ἀπὸ τὰ πνευµα-
τικά, θὰ χάσει καὶ τὰ δύο· ἐνῶ
ἐκεῖνος ποὺ ἐπιθυµεῖ τὰ οὐρά-
νια, θὰ βρεῖ ὁπωσδήποτε καὶ
ἐπίγεια ἀγαθά». Εὔκολα συµ-
περαίνει κανεὶς ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἀσχολεῖται µὲ τὰ
πνευµατικὰ ἔχει διπλῆ ὠφέ-
λεια, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ
ἀσχολεῖται µὲ τὰ γήινα ἔχει
διπλῆ ἀπώλεια. Ὁ πρῶτος
εἶναι κοντὰ στὸ Χριστὸ καὶ θὰ
βρεθεῖ στὴ µακαριότητα τοῦ
παραδείσου, ἐνῶ ὁ δεύτερος
εἶναι µακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ
δὲν θὰ σωθεῖ. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ
αὐτάρκεια σώζει καὶ ἡ ἀφθο-
νία καταστρέφει.

Πλοῦτος: Τὸ μεγάλο ἐμπόδιον

1ον
1. Ἑρµηνεύοντας τό Ψαλτήριο,

ἀδελφοί µου χριστιανοί, βρισκόµα-
στε στόν 18ο ψαλµό! Ὁ ψαλµός
αὐτός δέν εἶναι ἑνιαῖος, δέν εἶναι
ἕνας, ἀλλά εἶναι δύο ψαλµοί, µέ
διαφορετικό θέµα ὁ καθένας, καί
ἀργότερα ἑνώθηκαν σέ ἕνα ψαλµό.
∆υστυχῶς ὅµως κατά τήν ἕνωση
τῶν δύο ψαλµῶν ἐξέπεσαν µερικοί
στίχοι καί µερικές λέξεις ἀπό τόν
πρῶτο ψαλµό καί γι᾽ αὐτό φαίνεται
ἐλλιπής. Στό σηµερινό µας κήρυ-
γµα θά ἑρµηνεύσουµε τόν πρῶτο
αὐτό ψαλµό!

Ὁ ποιητής τοῦ ψαλµοῦ µας βλέ-
πει τήν γύρω φύση, τήν ἀπολαµβά-
νει καί τήν θαυµάζει, καί τήν θεωρεῖ
σάν ἕνα δυνατό κήρυκα, πού κη-
ρύττει τήν µεγαλοπρέπεια καί τήν
δόξα τοῦ Θεοῦ. Τό ἴδιο αὐτό εἴδαµε
καί στόν 8ο ψαλµό καί θά τό δοῦµε
ἀκόµη καί σέ ἄλλους ψαλµούς (τόν
103 καί 146). Ἔτσι εἶναι χριστιανοί
µου. Ἡ γύρω µας φύση, πού γιά
τήν ὀµορφιά της τήν λέµε «κόσµο»,
εἶναι ἕνα θαυµαστό βιβλίο, βιβλίο
µέ ἀκαταµέτρητες σελίδες, πού µιλ-
ᾶνε γιά τό µεγαλεῖο τοῦ ∆ηµιουρ-
γοῦ Θεοῦ. Ἡ φύση λέγει καί φωνά-
ζει ὅτι ὑπάρχει Θεός καί ὅτι αὐτός ὁ
Θεός εἶναι πάνσοφος καί παντοδύ-
ναµος. Ναί! Ὁ ποιητής τοῦ ψαλµοῦ
µας ἀτενίζοντας πρός τά ἐπάνω
βλέπει τούς οὐρανούς καί λέγει ὅτι
αὐτοί οἱ ἄφωνοι οὐρανοί «διηγοῦν-
ται τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ» καί τό
«στερέωµα» τοῦ οὐρανοῦ πάλιν
«ἀναγγέλλει» τήν «ποίησιν τῶν
χειρῶν» τοῦ Θεοῦ. Ὅτι, δηλαδή, οἱ
οὐρανοί καί ὅλα εἶναι φτιαγµένα
ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ: Ὁ Θεός βέ-
βαια δέν ἔχει σῶµα, γιά νά µιλᾶµε
γιά «χέρια» Θεοῦ, ἀλλά ἔτσι τό λέ-
µε ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι, γιά νά τό
νοήσουµε καλύτερα.

2. Τό «κήρυγµα» αὐτό τῶν
οὐρανῶν, ὅτι δηµιουργήθηκαν ἀπό
τόν Θεό εἶναι ἀσταµάτητο, εἶναι
παντοτινό, καί θά διαρκεῖ ὅσο
ὑπάρχουν οὐρανοί. Ἡ µία µέρα τό
λέει στήν ἄλλη µέρα καί ἡ µία νύκτα
τό λέει στήν ἄλλη νύκτα: «Ἡµέρα τῇ
ἡµέρᾳ, ἐρεύγεται ρῆµα καί νύξ νυ-
κτί ἀναγγέλει γνῶσιν» (στίχ. 3). Καί
τί λέγουν οἱ µέρες καί οἱ νύκτες, ἡ
µιά στήν ἄλλη; Λέγουν ὅτι οἱ οὐρα-
νοί καί ὅλα εἶναι δηµιουργήµατα
τοῦ Θεοῦ.

Οἱ «λόγοι» αὐτοί καί οἱ ἡµερονύ-
κτιες αὐτές «λαλιές» τῶν οὐρανῶν
δέν ἀκούγονται µέν (στίχ. 4), ἀλλά
ὁ ἀντίλαλός τους γεµίζει ὅλη τήν γῆ
καί τά λόγια τους φθάνουν µέχρι τά
πέρατα τῆς οἰκουµένης. «Εἰς
πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτῶν καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκου-
µένης τά ρήµατα αὐτῶν» (στίχ. 5).
Πραγµατικά! Οἱ οὐρανοί, δέν µιλ-
ᾶνε µέν, γιά νά ἀκούσουµε µέ τά
αὐτιά µας, ἀλλά µέ τήν µεγαλοπρέ-
πειά τους, µέ τήν ἁρµονία τους καί
τήν οὐράνια γαλήνη καί τάξη τους,
κάνουν τό ἠχηρότερο κήρυγµα
στούς ἀνθρώπους γιά τήν δόξα τοῦ
Θεοῦ, γιατί ὅλα εἶναι δικά Του δηµι-
ουργήµατα.

3. Μετά ἀπό τήν γενική αὐτή θε-
ώρηση τῶν οὐρανῶν ὁ ποιητής
µας, ἔρχεται τώρα γιά νά µιλήσει
γιά κάθε ἕνα ἀπό τά οὐράνια σώ-
µατα. Καί ἀρχίζει ἀπό τόν µεγαλο-
πρεπέστατο ἥλιο. «Ἐν τῷ ἡλίῳ
ἔθετο τό σκήνωµα αὐτοῦ», λέγει
(στίχ. 5). ∆υστυχῶς ὅµως ὁ λόγος
αὐτός τοῦ ποιητοῦ µας εἶναι ἀκατα-
νόητος, γιατί λείπει τό ὑποκείµενο.
Ποιός ἔχει τό «σκήνωµά του», δη-

λαδή τήν σκηνή του, τήν κατοικία
του, στόν ἥλιο; Ὁ Θεός; Ἀλλά που-
θενά στήν Παλαιά ∆ιαθήκη δέν φαί-
νεται ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ στόν ἥλιο.
∆ύσκολο τό χωρίο στήν ἑρµηνεία
του. Καί ὁ Ζιγαβηνός λέγει ὅτι εἶναι
«ἀσύντακτον» (Migne 128,253).
Ἐδῶ ζητᾶµε τήν βοήθεια τοῦ
Ἑβραϊκοῦ κειµένου πού λέγει ὅτι «ὁ
ἥλιος ἔχει τό σκήνωµά του σ᾽
αὐτούς», δηλαδή στούς οὐρανούς.
Ἔτσι λοιπόν τήν δύσκολη στήν
ἑρµηνεία της φράση τοῦ ψαλµω-
δοῦ «ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τό σκήνωµα
αὐτοῦ» θά νοήσουµε ὅτι ὁ ἥλιος
ἔχει τήν σκηνή του στούς οὐρα-
νούς. Εἶναι ἡ λαϊκή ἀντίληψη πού
πίστευαν τότε, ὅτι ὁ ἥλιος ἀνατέλ-
λοντας βγαίνει ἀπό τήν σκηνή του
καί δύοντας ξαναµπαίνει σ᾽ αὐτήν,
γιά νά ἀναπαυθεῖ. Τό στοιχεῖο αὐτό
εἶναι λαϊκή ἀντίληψη, ἀλλά πρέπει
νά µᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι ὁ ποι-
ητής µας ἄφοβα τήν χρησιµοποιεῖ,
γιατί καί αὐτή ἐξυπηρετεῖ τόν σκο-
πό του, τήν δόξα καί µεγαλοπρέ-
πεια τοῦ Θεοῦ, πού θέλει νά ὑµνή-
σει. Ἀξίζει νά παρατηρήσουµε ὅτι
ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ὁµιλοῦν γιά ἀνά-
κτορο τοῦ ἡλίου, ὁ Ἰσραηλίτης πού
ἔζησε σέ σκηνές στήν ἔρηµο, ὁµιλεῖ
γιά «σκήνωµα», γιά σκηνή τοῦ ἡλί-
ου.

Στόν καταγάλανο οὐρανό τῆς
Ἀνατολῆς ὁ ἥλιος ἀνατέλλοντας
παρουσιάζεται µέ λαµπρή µεγαλο-
πρέπεια. Θαυµάζοντας τήν µεγα-
λοπρέπεια αὐτή τοῦ ἡλίου ὁ ποι-
ητής µας παριστάνει ἐδῶ τόν ἥλιο
ὡς νυµφίο πού ἐξέρχεται ἀπό τήν
νυµφική παστάδα στολισµένος καί
ἀπαστράπτοντας µέ τήν λαµπρό-
τητα τῶν ἱµατίων του. Λέγει λοιπόν
ὁ ποιητής µας: «Καί αὐτός (δηλαδή
ὁ ἥλιος) ὡς νυµφίος ἐκπορευόµε-
νος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ» (στίχ. 6α).

Μετά τήν λαµπρότητα τοῦ ἡλίου
ὁ ποιητής µας θαυµάζει τό ὅτι, ὁ
ἥλιος πάλι ἀκολουθεῖ πιστά τήν
τροχιά του καί µάλιστα τήν τρέχει
γρήγορα («δραµεῖν»), σάν γίγαν-
τας, σάν ἥρωας: «Ἀγαλλιάσεται ὡς
γίγας δραµεῖν τήν ὁδόν αὐτοῦ»
(στίχ. 6β). Ὅπως ὁ γίγαντας, ὁ
ἥρωας χαρούµενος καί µέ ταχύτη-
τα τρέχει στόν ἀγώνα, ἔτσι καί ὁ
ἥλιος ζωηρός πάντοτε («ἀγαλλιά-
σεται»), χωρίς νά κουράζεται, τρέ-
χει τόν δρόµο του.

Ἀνατέλλοντας ὁ ἥλιος, κυριαρχεῖ
στήν γῆ ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον, δί-
νοντας σ᾽ αὐτήν τό φῶς καί τήν
θερµότητα. Γι᾽ αὐτό καί λέγει στό
τέλος ὁ ποιητής µας γιά τόν µεγα-
λοπρεπῆ ἥλιο: «Ἀπ᾽ ἄκρου τοῦ
οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ καί τό κα-
τάντηµα αὐτοῦ ἕως ἄκρον τοῦ
οὐρανοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὅς ἀποκρυ-
βήσεται τῆς θέρµης αὐτοῦ» (στίχ.
7). Ὁ ποιητής µας, ζῶντας στήν
Παλαιστίνη µέ τό ξηρό καί θερµό
της κλῖµα, µιλάει ἰδιαίτερα γιά τήν
θερµότητα, τήν καύση τοῦ ἡλίου.

Τελείωσε ἐδῶ ὁ ψαλµός µας τόν
λόγο του γιά τόν ἥλιο. Γιά ἄλλα
οὐράνια σώµατα δέν λέγει. Θά
πρέπει ὅµως νά ὑποθέσουµε ὅτι
ὑπῆρχαν στίχοι πού ἔκαναν λόγο
καί γιά ἄλλα οὐράνια σώµατα, ἀλλά
κατά τήν συνένωση τοῦ ψαλµοῦ
µας µέ τόν ἄλλο ψαλµό ἐξέπεσαν
οἱ στίχοι αὐτοί.

Ἂς δοξάσουµε, χριστιανοί µου,
τό µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ µας ἀπό τόν
ὄµορφο κόσµο πού ζοῦµε καί ἄς
λέµε πάντα: «Ὡς ἐµεγαλύνθη τά
ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησας»!

«Οἱ Οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ»
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 18ος ΨΑΛΜΟΣ
Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
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Πάτερ ἡµῶν....

«Κάποτε, διηγήθηκε ὁ Γέροντας,
µοῦ ἦρθαν δύο καθολικοί... Μοῦ λέ-
γει λοιπὸν ὁ ἕνας: - Ἔλα νὰ ποῦµε
τὸ “Πάτερ ἡµῶν...”. -Γιὰ νὰ τὸ πο-
ῦµε µαζί, τοῦ εἶπα, πρέπει νὰ
συµφωνοῦµε στὸ ∆όγµα. Ὅµως
µεταξὺ ἡµῶν καὶ ὑµῶν χάσµα
µέγα ἐστί. - Ὕστερα µοῦ λέει: -
Μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι κοντὰ στὸ
Θεὸ καὶ µόνο αὐτοὶ θὰ σωθοῦνε; Ὁ
Θεὸς εἶναι µὲ ὅλο τὸν κόσµο. - Ναί,
τοῦ εἶπα. Ἐσὺ µπορεῖς νὰ µοῦ πῆς
καὶ πόσος κόσµος εἶναι κοντὰ στὸ
Θεό; Ἔχουµε λοιπὸν διαφορές.
Εἴµαστε φυσικὰ παιδιὰ τοῦ ἑνὸς Πα-
τέρα, ἀλλὰ µερικὰ µένουν στὸ σπίτι
καὶ µερικὰ γυρίζουν ἔξω»!

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Οἱ παπόφιλοι
Ὤ ἄκουσµα ἀνόσιον! Ὤ ἄκουσµα

ἀπίστευτον! Ὁ ποιµὴν νὰ ὁδηγῆ τὰ
πρόβατα εἰς τὴν φωλεὰν τῶν λύ-
κων! Ὁ Κύριος εἶπεν ὅτι ὁ κακὸς
ποιµὴν εἶναι «ὁ µισθωτός, οὗ οὐκ
εἰσι τὰ πρόβατα ἴδια», καὶ ὅτι «θεω-
ρεῖ τὸν λύκον ἐρχόµενον καὶ ἀφίησι
τὰ πρόβατα καὶ φεύγει». Πλὴν οἱ
παπόφιλοι ποιµένες τῆς Ὀρθοδο-
ξίας δὲν εἶναι κἄν «µισθωτοί», ἀλλὰ
χειρότεροι τῶν «µισθωτῶν», διότι
δὲν ἀφήνουν τὰ πρόβατα καὶ φεύ-
γουν, ἀλλὰ τὰ ὠθοῦν εἰς τὸ στόµα
τοῦ λύκου.

Φ. Κόντογλου, «Ἀντιπαπικά»

Συµπροσευχὲς
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ πρό-

γραµµα, ποὺ ἔχει δηµοσιευθῆ στὴν
ἱστοσελίδα τοῦ Π.Σ.Ε., ἡ συµπροσ -
ευχὴ θὰ εἶναι καθηµερινὸ φαινό-
µενο. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ὅµως ὁρί-
ζουν «ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ
σχισµατικοῖς συνεύχεσθαι», «µὴ
συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς
τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιµένοντας τῇ
αἱρέσει» καὶ «εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κἄν

ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέ-
σθω» λγ´καὶ στ´ Λαοδικείας, ι´ ἁγ.
Ἀποστόλων). 

Ἀρχιµ.  Γεώργιος Καψάνης (†)

Γνώσεσθε τὴν Ἀλήθειαν
Γιατὶ ἡ διάσωση - σωτηρία µας

ὡς ἀληθινὰ ἐλευθέρων ἀνθρώπων
κερδίζεται - δωρίζεται µὲ τὴ γνώση
τῆς Ἀλήθειας. «Γνώσεσθε τὴν Ἀλή-
θειαν καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει
ὑµᾶς» (Ἰωάν. 8, 32). Ἀλλὰ µὲ δεδο-
µένο Γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀλήθεια εἶναι
Πρόσωπο, τὸ Ἀληθινὸ Πρόσωπο
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ: «Ἐγὼ
εἰµι ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή»
(Ἰωάν. 14, 16) ∆ηλαδὴ ἡ ἀληθινὴ
Ὁδὸς καὶ ἡ ἀληθινὴ Ζωή, ὁ Ζωο-
δότης καὶ Φωτοδότης.

Μ.οναχὸς Νικόδηµος Μπιλάλης (†)

Ἡ ἀλήθεια µόνο 
στὴν Ὀρθοδοξία

«Παπικοί, Προτεστάνται, Χιλια-
σταί, Μασῶνοι, Ἑνωτικοί, Οἰκουµε-
νισταί, καὶ κάθε ἄλλη “ρίζα πικρίας”,
ὅλοι αὐτοὶ «µίαν γνώµην ἔχουσι, καὶ
τὴν δύναµιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν
τῷ θηρίῳ διδόασιν. Οὗτοι µετὰ τοῦ
ἀρνίου πολεµήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον
νικήσει αὐτούς, ὅτι ὁ κύριος κυρίων
ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ
µετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ  καὶ
πιστοί» (Ἀποκ.ιζ´ 13-14). 

«Φρονοῦµεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία
δὲν ἔχει καµµία θέση ἀνάµεσα
σ᾽αὐτὸ τὸ συνονθύλευµα τῶν
πλανῶν καὶ τῶν αἱρέσεων. Αὐτὸ τὸ
δόλιο «οἰκουµενικό» κατασκεύα-
σµα δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν ἀναζή-
τηση τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ κατὰ τὸν
π. Χαράλαµπον Βασιλόπουλον
«εἶναι ἕνα ἀνακάτεµα ἀφανισµοῦ
τῆς Ἀλήθειας. Εἶναι µία προσπά-
θεια ὄχι νὰ βροῦν τὴν ἀλήθεια οἱ
πλανεµένοι, ἀλλὰ νὰ τὴν χάσουν
καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἔχουν ....».

Γέρων Ἐφραίµ Φιλοθεΐτης

Τό ἡµερολόγιον τῆς Π.Ο.Ε. 2016

L

Ὁ  Ἅ γ ι ο ς
Θ ε ό δ ω ρ ο ς

ὁ  Σ τ ρ α τ η λ ά τ η ς

Τὴν 8ην Φεβρουαρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ Ἁγίου Θεο-
δώρου τοῦ Στρατηλάτου.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγί-
ου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Διονυσίου Ἁγ.Ὄρους.

L

Συνθήκη τοῦ Maastricht 1992: Τί ὑπέγραψεν ἡ Ἑλλὰς
καὶ ποίας ἀλλαγὰς ὑπέστη ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπογραφῆς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΠΟΡΕΙΑ
Οἱ κάτοικοι τῆς 4ης Γειτονιᾶς τῶν

ἄνω Μελισσίων τοῦ ∆ήµου Πεντέ-
λης ὕστερα ἀπὸ ἄοκνες προσπά-
θειες ἐτῶν ἀπέκτησαν ἀπὸ δωρεὰ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως οἰκόπεδο
τριῶν στρεµµάτων περίπου γιὰ τὴν
ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ καὶ Πνευµατικὸ Κέντρο σὲ
περίοπτο θέση. Μὲ τὸν ἐθελον-
τισµὸ κατοίκων τῆς περιοχῆς αὐτῆς
ἄρχισε ἡ ἐκσκαφὴ γιὰ τὴν ἀνέγερ-
ση τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου καὶ
εὐελπιστοῦµε, παρὰ τὶς ποικίλες
δυσκολίες καὶ ἀντιδράσεις, ὡς µὴ
ὄφειλε, ποὺ ἀντιµετωπίζουµε, τὸ
ἔργο αὐτό, µὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ,
τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν
ἀµέριστη συµβολὴ τῶν κατοίκων,

θὰ ὁλοκληρωθεῖ πολὺ σύντοµα. Γιὰ
τὸ σκοπὸ αὐτὸ µὲ τὴ σύµφωνη
γνώµη τοῦ Μητροπολίτη Κηφισίας,
Ἀµαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυ-
ρίλλου ἱδρύθηκε ὁ Σύλλογος Ἑλλη-
νορθόδοξη Πορεία. Σκοπὸς τοῦ
Συλλόγου αὐτοῦ εἶναι ἡ 4η Γειτονιὰ
τῶν ἄνω Μελισσίων καὶ µὲ τὴ συν-
δροµὴ τοῦ ∆ήµου Πεντέλης νὰ γίνη
καὶ 4η ἐνορία τῶν Μελισσίων µὲ
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, Ἐνο-
ριακὸ Κέντρο πνευµατικῶν ἐκδη-
λώσεων καὶ µὲ Κοινόχρηστο χῶρο
(προσφορὰ γῆς) στὸ ∆ῆµο Πεντέ-
λης, ὁ ὁποῖος θὰ διαµορφωθῆ ἀνα-
λόγως.

Ἠλίας ∆. Μπάκος

Ἀνακάλυψις πρωτοβυζαντινοῦ
ἱεροῦ ναοῦ εἰς τὸ Ἰσραὴλ

Ὁ ἱ. ναὸς ἦτο τμῆμα μοναστηρί-
ου. Εἰς τὴν ἰδίαν περιοχὴν ἀνεκα-
λύφθη καὶ ἀγρόκτημα τῆς Ἑλληνι-
στικῆς περιόδου. Ὡς ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

«Τὰ ἐρείπια µίας πρωτοβυζαν-
τινῆς ἐκκλησίας µὲ ἐξαιρετικὰ δια-
τηρηµένο ψηφιδωτὸ δάπεδο στὴν
αὐλὴ ἑνὸς χριστιανικοῦ µοναστη-
ριοῦ ἀνακάλυψε ἡ ἀρχαιολογικὴ
σκαπάνη στὸ κεντρικὸ Ἰσραήλ. Ὁ
Ἰσραηλινὸς ἀρχαιολόγος δήλωσε
στὴν «Jerusalem Post» ὅτι ὁ
χῶρος τοῦ µοναστηρίου περιλάµ-
βανε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ἕνα
ἐλαιοτριβεῖο, κοιτῶνες καὶ ἕνα στά-
βλο µὲ παχνὶ γιὰ τὰ ζῶα. Τὴν πα-
ράσταση ἔκλεψε ἕνα πολύχρωµο
ψηφιδωτὸ µὲ γεωµετρικὰ σχήµατα
καὶ µία ἐπιγραφὴ ποὺ µνηµονεύει
ὡς κτήτορα τῆς µονῆς κάποιον

ἱερέα Θεοδόσιο. Σύµφωνα µὲ τοὺς
Ἰσραηλινοὺς ἐπιστήµονες, τὸ µο-
ναστήρι ἐρήµωσε κατὰ τὴν Ὀθω-
µανικὴ περίοδο καὶ τὰ κτίσµατά του
καταστράφηκαν ἀπὸ τὴ χρήση µιᾶς
ἀσβεστοκαµίνου. Στὴν ἴδια τοποθε-
σία, κοντὰ στὴν πόλη Ρὸς Χααγίν,
ἀνακαλύφθηκε κι ἕνα ἀγρόκτηµα
ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι λειτούργησε
ἀπὸ τὸ 700 π.Χ. ἕως τοὺς Ἑλληνι-
στικοὺς Χρόνους (4ος - 2ος π.Χ.
αἰ.). Ἐγκαταλείφθηκε ὁριστικὰ τὸν
5ο µ.Χ. αἰώνα, ὅταν ἡ περιοχὴ χτυ-
πήθηκε ἀπὸ µακρὰ ξηρασία. Σύµ-
φωνα µὲ τὸν διευθυντὴ τῶν ἀνα-
σκαφῶν, δρα Ἀµὶτ Σέντµαν, τὸ
ἀγρόκτηµα ἀποτελεῖτο ἀπὸ 24 δω-
µάτια καὶ στὰ ἐρείπιά του βρέθηκαν
δύο ἑλληνικὰ νοµίσµατα τοῦ 4ου
π.Χ. αἰώνα, ποὺ ἀπεικονίζουν τὴ
θεὰ Ἀθηνᾶ µὲ τὸ ἱερὸ πουλὶ τῆς
γλαύκας».
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Εἶναι ἀλήθεια πὼς ζοῦµε σὲ δύσ -
κολες ἐποχές, ἐπιπλέον δέ,  κάποτε
ἔρχονται σὲ ὅλους µας καὶ οἱ δύσκο-
λες στιγµὲς καὶ οἱ ἀπρόοπτες κατα-
στάσεις. Τόσο ἀπρόοπτες καὶ δύσ -
κολες, ποὺ πραγµατικὰ τὰ χάνουµε,
µᾶς δηµιουργεῖται ἡ πεποίθηση πὼς
δὲν ὑπάρχει πουθενὰ φῶς καὶ ὁ πει-
ρασµὸς µᾶς λέει πὼς δὲν θὰ ὑπάρ-
ξει(!). 

Στ’ ἀλήθεια τί κάνουµε τότε; Ἄλλοι
ἀπελπιζόµαστε καὶ λέµε: Πάει, χάθη-
κα! Ἄλλοι τρέχουµε νὰ βροῦµε γνω-
στοὺς καὶ φίλους ἐκλιπαρώντας τους
γιὰ βοήθεια! Ἄλλοι δὲν τὸ βάζουµε
κάτω, γιατί πιστεύουµε στὶς δυνάµεις
καὶ τὰ προσόντα µας, ὁπότε καὶ πε-
ριµένουµε ἀπὸ ἐκεῖ τὴ λύτρωση!
Ἄλλοι ὑπολογίζουµε σὲ ὑλικὰ πρά-
γµατα (χρήµατα, κτήµατα κ.λπ.)!
Ἄλλοι «ποντάρουµε» στὶς «µεγάλες
δυνάµεις», ἀκόµη καὶ στὶς Jµαγικές!
Ἄλλοι καταφεύγουµε στοὺς εἰδικούς,
τοὺς τόσους εἰδικοὺς ποὺ ἔχουµε γιὰ
ὅλα σήµερα!

Ὡστόσο ὑπάρχουν καὶ κάποιοι
ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐλπίζουν σὲ τί-
ποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά, τὰ µάταια, τὰ ἀνί-
σχυρα καὶ τὰ φθαρτά, ἀλλὰ ποῦ;
Μονάχα στὸν Πανάγοθο, Φιλάν-
θρωπο καὶ Παντοδύναµο Θεό. Ναί,
σ’ Αὐτὸν µονάχα! Ὁπότε καὶ σ’ Αὐτὸν
καταφεύγουν. Σ’ Αὐτὸν ἀφήνουν τὴ
ζωή τους, τὴν ὑγεία τους, τὴν οἰκογέ-
νειά τους, τὸ µέλλον τους, τὰ πάντα.
Γι’ αὐτὸ καὶ µὲ ἀπόλυτη ἐµπιστοσύνη
τοὺς ἀκούει κανεὶς νὰ λένε: «Ἔχει ὁ
Θεός»! Καὶ «θὰ δώσει ὁ Θεός»!
Καὶ πορεύονται ἀτάραχοι, γαλήνιοι,
ἥσυχοι J 

Καὶ τί J περίεργο! Ἐκεῖ ποὺ ἡ λο-
γικὴ ἔλεγε ὅτι θὰ καταποντιστοῦν
ὅπου νὰ ‘ναι, τελικὰ τίποτε δὲν ἔγινε!
Ἐκεῖ ποὺ ὅλοι ἔβλεπαν τὸ ἀδιέξοδο,
ἔπεσαν παταγωδῶς ἔξω ὡς καὶ οἱ
εἰδικοὶ ἀκόµη! Ἐκεῖ ποὺ περίµενε κα-
νεὶς ὅλα νὰ συντριβοῦν, στὸ τέλος
συντρίφτηκαν ὅλες οἱ κακὲς κατα-
στάσεις καὶ ὅσοι τὶς ὑποκινοῦσαν! 

Στ’ ἀλήθεια πόσο µεγάλο καὶ ση-
µαντικὸ πρᾶγµα εἶναι νὰ ἐλπίζει κα-
νεὶς στὸν Θεό! «Ἡ ἐλπίδα στὸν
Θεὸ ὅλα τὰ µεταβάλλει», θὰ πεῖ ὁ ἱ.
Χρυσόστοµος, καὶ πὼς «ἡ ἐλπίδα
εἶναι ὄντως ἡ αἰτία ὅλων τῶν
ἀγαθῶν». 

Λοιπόν, στὸ µεγάλο αὐτὸ θέµα, τὸ
τόσο σύγχρονο, ποιὰ εἶναι ἆραγε ἡ
θέση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
µας; Γιατί αὐτοί, δὲν εἶναι µόνο ὅτι
δοκιµάστηκαν ὅλοι τους καὶ γιὰ τὰ
καλὰ στὴ ζωή τους, ὅσο λίγοι, ἀλλὰ
καὶ γιατί ὅλα τὰ ἀντιµετώπισαν µὲ τὸ
φῶς τῆς Θεογνωσίας ποὺ ἀπέκτη-
σαν. 

*   *   *
Λοιπόν, τὸ πρῶτο ποὺ µᾶς λένε

εἶναι ὅτι ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ φροντί-
ζει γιὰ ὅλους µας ἀνεξαιρέτως. 

Μᾶς εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν Ἁγία
Γραφή, πὼς ὁ Θεὸς µετὰ τὴν δηµι-
ουργία τοῦ κόσµου, ἀναπαύτηκε.
Αὐτὸ δὲν σηµαίνει ὅτι ἔπαυσε καὶ νὰ
ἐργάζεται. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς µᾶς
εἶπε: «Ὁ Πατέρας µου ἕως ἄρτι – δη-
λαδὴ µέχρι αὐτὴ τὴ στιγµὴ – ἐργάζε-
ται κι ἐγὼ ἐργάζοµαι». 

Ἐπὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ
ὁ ἱ. Χρυσόστοµος θέτει τὸ ἑξῆς εὔλο-
γο ἐρώτηµα. «Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ
ἐργασία ποὺ κάνει καὶ µάλιστα ἡ
τόσο ἀδιάκοπη καὶ συνεχής;» Καὶ
νὰ ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνει ὁ ἴδιος: Ἡ
ἐργασία αὐτὴ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν
συνεχῆ φροντίδα ποὺ ἔχει γιὰ ὅλα
ἀνεξαιρέτως τὰ πλάσµατά Του, ἰδιαί-
τερα ὅµως γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 

Γι’ αὐτὸ καὶ τονίζει µὲ ἀπόλυτη βε-
βαιότητα ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσ-
σης: «Ἐκεῖνος πού σοῦ ἔδωσε
τὴν ἡµέρα, θὰ σοῦ δώσει καὶ ὅσα
ἔχεις ἀνάγκη γιὰ τὴν ἡµέρα».

Ἀλλὰ θὰ µποροῦσε νὰ πεῖ κάποι-
οςJ Καὶ τότε γιατί ὁ Θεὸς θέλει καὶ
ζητᾶ ἀπὸ µᾶς νὰ ἐλπίζουµε σ’ Αὐτόν;
Ἡ ἀπάντηση τῶν Πατέρων στὸ ἐρώ-
τηµα αὐτὸ εἶναι ἡ ἑξῆς:

Ὁ ἱ. Χρυσόστοµος λέγει πὼς ἡ
ἐλπίδα καὶ ἡ καταφυγή µας στὸν
Θεό, εἶναι τὸ δικό µας δῶρο καὶ ἡ
δική µας εἰσφορὰ στὸν Θεὸ γιὰ
τὴν σωτηρία µας. Ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος Νύσσης τονίζει πὼς «συνενώ-
νεται κατὰ κάποιο τρόπο µὲ τὸν
Θεό, ὅποιος προσκολλᾶται σ’
Αὐτὸν µὲ τὴν ἐλπίδα καὶ γίνεται
ἕνα µαζί Του». Ὁ Ἅγιος Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας ἐξηγεῖ ὅτι ἡ ἐλπίδα
µας πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι, µεταξὺ
ἄλλων, ὁ τρόπος τῆς ἀναίµακτης
θυσίας µας πρὸς Αὐτόν. Κατὰ τὸν
Ἅγ. Ἰσίδωρο Πηλουσιώτη καὶ τὸν
Ἅγ. Θεόδωρο Στουδίτη δέ, ἡ ἐλπί-
δα µας στὸν Θεὸ συντελεῖ στὴν
ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. 

*   *   *
Ἀλλὰ τί εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐλπίδα

µας πρὸς τὸν Θεό; Κατ’ ἀρχήν, εἶναι
ἀρετὴ καὶ µάλιστα πολὺ µεγάλη.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος καὶ ὁ
Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας τὴν
συναριθµοῦν στὶς µεγάλες καὶ θεµε-
λιώδεις ἀρετὲς ποὺ βάζει µέσα µας ὁ
Χριστός. Κι ἐν τέλει εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός. Ρητὰ τὸ τονίζει αὐτὸ ὁ ἱ.
Χρυσόστοµος λέγοντας «Ἡ ἐλπίδα
δὲν ντροπιάζεται. Γιατί εἶναι ὁ
Χριστός».

*   *   *
Ἆραγε σὲ τί διαφέρει ἡ ἐλπίδα

πρὸς τὸν Θεὸ ἀπ’ τὴν κοσµικὴ ἐλπί-

δα, δηλαδὴ τὴν ἐλπίδα σὲ ἀνθρώ-
πους καὶ πράγµατα; Ἐπιγραµµατι-
κά, ἡ ἀπάντηση τὴν ὁποία δίνουν οἱ
Πατέρες εἶναι πὼς ἡ ἐλπίδα στὸν
Θεό:

- Ἔχει νὰ κάνει µὲ τὸν ἴδιο τὸν
Θεὸ καὶ ὄχι µὲ κάτι ἄλλο ὁπωσδή-
ποτε εὐτελέστερο!

- Εἶναι σταθερὴ καὶ βέβαιη!
- Εἶναι µοναδικὰ ἀποτελεσµατική! 
- ∆ὲν ἀπατᾶ καὶ δὲν ντροπιάζει

κανένα!
- Μετατρέπει τὸν Θεὸ σὲ σύµ-

µαχό µας!
- Μᾶς δίνει µεγάλη χαρὰ καὶ

εὐχαρίστηση!
- Πολὺ πιὸ εὔκολα καταφεύγει

κανεὶς σ’ αὐτήν, παρὰ στὴν ἄλλη! 
*   *   *

Στ’ ἀλήθεια ποιὰ εἶναι ἐπ’ αὐτοῦ ἡ
τακτική τοῦ διαβόλου; 

Ἀπαντᾶ ὡς ἑξῆς ὁ ἱ. Χρυσόστο-
µος: «Εἶναι πονηρὸ θηρίο ὁ διάβο-
λος κι οὐδέποτε χάνει τὴν ἐλπίδα,
πρᾶγµα ποὺ µᾶς καταδικάζει σὲ µε-
γάλο βαθµό, ὅτι δηλαδὴ ἐκεῖνος
µὲν οὐδέποτε ἀπελπίζεται ὅτι θὰ
µᾶς καταστρέψει, ἐνῷ ἐµεῖς δὲν
ἐλπίζουµε γιὰ τὴ σωτηρία µας».
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ὅσιος Βαρσανούφιος
µᾶς συµβουλεύει: «Μὴ κόψεις τὴν
ἐλπίδα. ∆ιότι αὐτὸ εἶναι χαρὰ τοῦ
διαβόλου».

*   *   *
Ποιοὶ καὶ γιατί δὲν ἐλπίζουν στὸν

Θεό; Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πι-
στεύουν καὶ δὲν ἀγαποῦν τὸν Θεὸ
καὶ βασίζονται στὰ µάταια κοσµικὰ
πράγµατα. 

Λέγει ὁ  Μέγας  Βασίλειος: «Ἐκε-
ῖνος ποὺ στηρίζει τὶς ἐλπίδες του
σὲ ἄνθρωπο ἢ βασίζεται σὲ κάτι
βιοτικό, ὅπως ἐξουσία ἢ χρήµατα
ἢ κάτι ἀπ’ αὐτὰ ποὺ θεωροῦνται
ἀπ’ τοὺς πολλοὺς ὅτι εἶναι λαµπε-
ρά, αὐτὸς δὲν µπορεῖ νὰ πεῖ, «σὲ
Σένα, Κύριε, στήριξα τὶς ἐλπίδες
µου» (Ψαλµ. 30, 2). 

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, παρὰ τὶς
πολὺ µεγάλες δυσκολίες τῆς
ἐποχῆς, εἶχε ἀπαγορεύσει στὶς µο-
ναχές του, καὶ µάλιστα πολὺ αὐστη-
ρά, νὰ ἀποθηκεύουν ὁτιδήποτε γιὰ
τὴν τροφή τους. Ἡ ἐντολὴ του ἦταν
νὰ µοιράζουν τὰ τυχὸν πλεονάσµα-
τα στοὺς φτωχούς, ἐναποθέτοντας
τὴν ἐλπίδα τους στὸν Θεὸ καὶ τὴν µέ-
ριµνα τῆς συντήρησής τους στὴν
Θεία Του Πρόνοια. 

*   *   *
Ἆραγε τί πρέπει νὰ κάνουµε σὲ

περιόδους θλίψεων καὶ δοκιµασιῶν; 
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας

βασισµένοι σὲ πολλὰ χωρία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, [ὅπως «καταραµένος
εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ στηρίζει τὶς
ἐλπίδες του σὲ ἄνθρωπο ἢ σὲ κά-
ποιο ἀνθρώπινο ἀγαθὸ» (Ἰερ. 17, 5),
«µὴν ἐλπίζετε σὲ ἄρχοντες» (Ψάλµ.
145, 3), «ὁ πολεµιστὴς δὲν θὰ σώσει
τὴ ζωή του, καὶ ὁ ταχὺς στὰ πόδια
δὲν θὰ µπορέσει νὰ σωθεῖ» (Ἀµώς
2, 14) κ.λπ.], µᾶς ἀπαντοῦν ὡς ἑξῆς:

- Νὰ µὴ καταφεύγουµε ποτὲ σὲ
ἀνθρώπους!

- Νὰ µὴ στηριζόµαστε οὔτε στὶς
δικές µας δυνάµεις!

- Νὰ µὴ λιποψυχοῦµε! 
- Νὰ ἀγκυροβολοῦµε γιὰ τὰ

καλὰ στὴν Πίστη!
- Νὰ εἴµαστε ἀποφασισµένοι

γιὰ µετάνοια1! 
- Νὰ µελετοῦµε τὸν Λόγο τοῦ

Θεοῦ2! 

- Νὰ ἔχουµε ὡς παράδειγµα
τοὺς Ἁγίους!

*   *   *
Ἆραγε πότε ἔρχεται ἡ βοήθεια καὶ

τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ τότε ποὺ δοκιµα-
ζόµαστε;

Γιὰ ἕνα θὰ πρέπει νὰ εἴµαστε ἀπο-
λύτως βέβαιοι. Ὅτι ποτὲ τὸ ἔλεος
τοῦ Θεοῦ δὲν µᾶς ἐγκαταλείπει.
Ἑποµένως θὰ πρέπει νὰ ἐλπίζουµε
ἀκράδαντα σ’ αὐτὸ τὸ ἔλεος καὶ τὴν
εὐσπλαγχνία Του. Ἀκόµη καὶ τότε
ποὺ γιὰ τὸ δικό µας τὸ καλὸ ἐπιτρέ-
πει τὴ θαλασσοταραχὴ στὴ ζωή µας,
δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ µᾶς
ἀφήσει νὰ καταποντιστοῦµε, ὅταν
µάλιστα ἀκατάπαυστα καὶ ἐπίµο-
να ζητοῦµε τὴν βοήθειά Του. 

Κάποτε αὐτὸ µπορεῖ νὰ γίνει καὶ σ’
αὐτὴν ἀκόµη τὴν ἔσχατη στιγµή, δη-
λαδὴ τότε ποὺ ἀρχίζουµε καὶ κατα-
ποντιζόµαστε, λὲς καὶ θέλει νὰ δοκι-
µάσει ἕως τέλους αὐτὴ τὴν ἐλπίδα
µας πρὸς Αὐτόν. Ὅπως ἔγινε καὶ µὲ
τούς τούς τρεῖς παῖδες, ποὺ ἐπέτρε-
ψε µὲν νὰ µποῦν στὸ ἀναµµένο κα-
µίνι δὲν τοὺς ἄφησε ὅµως καὶ νὰ
καοῦν ἢ µὲ τὸν προφήτη ∆ανιήλ,
ποὺ ἐπέτρεψε µὲν νὰ βρεθεῖ στὸ
λάκκο µὲ τὰ λιοντάρια, ὄχι ὅµως καὶ
νὰ κατασπαραχθεῖ ἀπ’ αὐτά! Τὸ ἴδιο
ἔγινε µὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ὅταν
κλείστηκε στὴ φυλακὴ καὶ στὸ τέλος
τὸν ἀπελευθέρωσε ὁ Ἄγγελος ἢ µὲ
τοὺς Ἀποστόλους Παῦλο καὶ Σίλα
ποὺ τοὺς ἔσωσε µὲ τὸν σεισµὸ ποὺ
ἔγινε, ἀφοῦ προηγουµένως ἐπέτρε-
ψε νὰ µποῦν στὴ φυλακή!

Γι’ αὐτὸ καὶ τονίζει ὁ ἱ. Χρυσόστο-
µος: «Ὅταν τὰ πράγµατα περιέλ-
θουν σὲ ἀδιέξοδο, τότε πρὸ πάν-
των ἔλπιζε. Γιατί τότε πρὸ πάν-
των ὁ Θεὸς δείχνει τὴ δύναµή
Του, ὄχι ἀπ’ τὴν ἀρχή, ἀλλ’ ὅταν
τὰ τῶν ἀνθρώπων φτάσουν στὴν
ἀπελπισία. Γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ
καιρὸς τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ».
Καὶ συµβαίνει πολλὲς φορὲς αὐτὸ
«γιὰ νὰ µὴ στηρίζουµε τὴν πεποίθη-
σή µας στὸν ἑαυτό µας, ἀλλὰ στὸ
Θεὸ ποὺ ἀνασταίνει τοὺς νεκροὺς»
(B´ Κορ. 1,9).

*   *   *
Ἀλλὰ θὰ πεῖ κάποιος: Ἐνῷ ἤλπι-

σα στὸ  Θεό, καταντροπιάστηκα! Τί
ἔχουµε νὰ ἀπαντήσουµε σ’ αὐτό; 

Θὰ ποῦµε αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ ἱ.
Χρυσόστοµος: «Σιώπα, ἄνθρωπε,
καὶ µὴ ἀντιλέγης στὴ θεία Γραφή.
Κι ἂν ἀκόµα καταντροπιάστηκες,
αὐτὸ συνέβη ἐπειδὴ δὲν ἤλπισες
ὅπως ἔπρεπε, ἐπειδὴ ὑποχώρη-
σες, ἐπειδὴ δὲν περίµενες τὸ τέ-
λος, ἐπειδὴ ἔδειξες ὀλιγοψυχία.
Μὴ κάνεις λοιπὸν αὐτό, ἀλλ’ ὅταν
δεῖς τὶς συµφορὲς µπροστά σου,
µὴ χάσεις τὸ θάρρος σου. Γιατί
αὐτὸ πρὸ πάντων ἀποτελεῖ ἐλπί-
δα, τὸ νὰ παραµένεις ὄρθιος, ἐνῷ
βρίσκεσαι µέσα στὶς συµφορὲς».

Συµπέρασµα
∆ὲν βρῆκα, ἀδελφοί µου, καλύτε-

ρα λόγια γιὰ νὰ κλείσει αὐτὴ ἡ πα-
ρουσίαση, ἀπ’ αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ:
«Θάρρος! Ἐγὼ εἶµαι, µὴ
φοβᾶστε» (Ματθ. 28). Ἢ αὐτὰ τοῦ
Ψαλµῳδοῦ: «Σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ
ἐλπίδα µου» (Ψαλµ.90, 9). Ἢ αὐτὰ
τοῦ Ἁγίου Συµεὼν τοῦ Νέου Θεολό-
γου: «Ἐὰν ἐγὼ ἔχω Ἐσένα, τί νὰ
ἐλπίσω περισσότερο;» Ἤ καὶ
αὐτὰ τοῦ Ὁσίου Βαρσανουφίου:
«Μὴ φοβηθεῖς τίποτε, ἀλλὰ πάρε
δύναµη καὶ ἐλπίδα µὲ τὴ βοήθεια
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Πίστεψε ὅτι
τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ εἶναι µαζί σου».

Ναί, ἂς τὸ πιστέψουµε ἀκράδαν-
ταJ Κι ἐν τέλει ἂς κάνουµε αὐτὸ ποὺ
µᾶς προτρέπει ὁ Ἅγιος Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας: «Ἔχε ἐµπιστοσύνη
στὸν Θεὸ καὶ προχώρα7». Γιατί,
ὅπως λέγει καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος
«∆ὲν ἐγκαταλείπει ὁ Κύριος ἐκεί-
νους ποὺ ἐλπίζουνε σ’ Αὐτὸν».
Σηµειώσεις:

1. Λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Νὰ
ἐλπίζεις στὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ
καὶ νὰ περιμένεις τὴ βοήθειά Του,
ἀφοῦ γνωρίζεις ὅτι, ἐὰν ἐπιστρέψου-
με σ’ Αὐτὸν ὁλοκληρωτικὰ καὶ εἰλι-
κρινά, ὄχι μόνον δὲν θὰ μᾶς ἀπορρί-
ψει καθόλου, ἀλλά, ἐνῷ ἀκόμη ἐμεῖς
θὰ προφέρουμε τὰ λόγια τῆς προ-
σευχῆς, θὰ μᾶς πεῖ: «Ἰδού, εἶμαι κον-
τά σου» (Ἡσ. 58. 9). 2. Κατὰ τὸν
Ἅγιο Ἰσίδωρο Πηλουσιώτη, ἡ πνευ-
ματικὴ διδασκαλία συνηθίζει νὰ
διώχνει τὸν καπνὸ τῆς κακίας ποὺ
τοποθετήθηκε στὶς ψυχές. Ἀλλὰ καὶ
τὰ πανάγια λόγια ἔχουν θεϊκὴ δύνα-
μη, καὶ μποροῦν, αὐτὸν ποὺ τὰ με-
λετᾶ μὲ πόθο, νὰ τὸν φέρουν ἀπὸ
τὴν κακὴ κατάσταση στὴν ἀγαθή. 

*Περίληψις ὁµιλίας εἰς τήν αἴθου-
σαν τῆς Π.Ο.Ε., (25.1.16)

«Σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μου» (Ψαλμ.90, 9)*
Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδηµητρακοπούλου

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Νέαν Ὁμολο-
γίαν Πίστεως ποὺ ἐξέδωσεν ἡ σύναξις
κληρικῶν καὶ μοναχῶν εἰς τὴν Ἱ.Μονὴν
Ἁγίας Τριάδος ἄνω Γατζέας Πηλίου:

«...Ἀποστασιοποιούµαστε ἀπὸ
τὴν ἐπαίσχυντη ἐνέργεια τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου νὰ προσκαλέ-
σει στὸ Φανάρι τὸν ψευδεπίσκοπο
τῆς Ρώµης, Βενέδικτο ΙΣΤ΄, τὸ 2006,
ἀλλὰ καὶ τὸν ψευδεπίσκοπο Φραγκί-
σκο Α΄, τὸ 2014.

Ἀποστασιοποιούµαστε, ἐπίσης,
καὶ ἀπὸ τὴν µνηµόνευση τοῦ «πά-
πα» Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ στὴν αἴτηση
«Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπουJ» τῶν
εἰρηνικῶν.

Ἀποστασιοποιούµαστε, παραλ-
λήλως, ἀπο τὶς ψευδολογίες, τὶς
ὁποῖες ἔδωσε ὁ «πάπας» Βενέδι-
κτος ΙΣΤ΄ στὴν Ἐκκλησία τοῦ ἁγίου
ἐνδόξου µεγαλοµάρτυρος Γεωργίου
στό Φανάρι καὶ ἀπὸ τὴν ἐκφώνηση
τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς ἀπ’ τὸν
ἴδιο. 

Ἀποστασιοποιούµαστε, ταυτο-
χρόνως, καὶ ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ Πα-

τριάρχου κ. Βαρθολοµαίου Α΄ νὰ
προσκαλέσει στὰ Ἱεροσόλυµα τὸν
ψευδεπίσκοπο τῆς Ρώµης, Φραγκί-
σκο Α΄, γιὰ νὰ ἑορτάσουν µαζὶ τὴν
ψευδῆ ἄρση τῶν ἀναθεµάτων, πού
ἀπαγγέλθηκαν τὸ 1054, καθὼς καὶ
ἀπὸ ὅλες τὶς ἐνέργειες ὑπὲρ τῆς
ψευδοενώσεως µὲ τὴν αἱρετικὴ πα-
πωσύνη.

∆ηλώνουµε δηµόσια ὅτι οἱ ἐκπρό-
σωποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
οἱ ὁποῖοι κάνουν δογµατικούς συµβι-
βασµούς καί λειτουργικές πράξεις, οἱ
ὁποῖες ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπό τούς
Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας,
ἐκπροσωποῦν µόνο τόν ἑαυτό τους
καί ὄχι ἐµᾶς, τούς πιστοὺς τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τό πλήρω-
µά της. 

∆ηλώνουµε, ἐπίσης, ὅτι ἀποστα-
σιοποιούµαστε ἀπό ὅλες τίς οἰκου-
µενιστικές καί συγκρητιστικες ἐνέρ-
γειές τους καί περιµένουµε νά δηλώ-
σουν δηµόσια µετάνοια, ἐπειδή καί ἡ
αἱρετική καί ἑτερόδοξή τους ἐνέργεια
ἔγινε δηµόσια.

Σέ µία ζῶσα Ἐκκλησία, ὅταν ἕνας
ἐπίσκοπος διδάσκει µιά διδασκαλία

ἀλλότρια ὡς πρός τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς ἐκείνης τῆς ἐπαρ-
χίας ἔχουν τήν δυνατότητα νά διακό-
ψουν τήν µνηµόνευση τοῦ ἐπισκό-
που, ὁ ὁποῖος διδάσκει δηµόσια καί
γυµνῇ τῇ κεφαλῇ τήν αἵρεση, ἕως
ὅτου θά κριθεῖ ἀπό τήν Σύνοδο,
σύµφωνα µέ τόν ιε΄ Κανόνα τῆς ΑΒ΄
Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Γι’ αὐτό, ἐµεῖς, κλῆρος καί λαός, διὰ
τῆς παρούσης ὁµολογίας, ἐπιπλήτ-
τουµε τοὺς πατριάρχες, τούς ἐπι-
σκόπους καί τούς πιστούς, ποὺ δι-
δάσκουν τήν αἵρεση, µέ πόνο καί µέ
ἐλπίδα ἐπανορθώσεώς τους, γιά τήν
ὁποία προσευχόµαστε στόν Ἀγαθό
Θεό. Ἐπίσης, ἐπιπλήττουµε καί ἐκεί-
νους, ποὺ δέν προσπαθοῦν νά
διορθώσουν τούς ἀδελφούς τους, οἱ
ὁποῖοι ἔπεσαν στήν οἰκουµενιστική
πλάνη, υἱοθετώντας µιά παθητική,
ἐφησυχαστική καί σιωπηλή στάση,
τήν ὁποία ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαµᾶς βλέπει ὡς τό τρίτο εἶδος ἀθεΐ-
ας, µετά τόν ἀθεϊσµό καί τήν αἵρεση.

Εὐχόµαστε ὑπέρ τῆς παρά τοῦ ἐν
Τριάδι δοξαζοµένου καί προσκυνου-
µένου Θεοῦ βοηθείας! Ἀµήν».

Ἡ Νέα Ὁµολογία Πίστεως τῆς Ρουµανικῆς Σκήτης Τιµίου Προδρόµου Ἁγ. Ὄρους

Ἡ λέξη "δικαιοσύνη" ἔχει σπου-
δαία σηµασία καὶ σηµαίνει πολλά.
Κατ᾽ ἀρχὰς ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύ-
νης ταυτίζεται µὲ τὶς ἠθικὲς ἀρχὲς
τῆς τιµιότητας, τῆς χρηστότητας καὶ
τῆς ἰσότητας. Ἡ ἀπόδοση τῆς δι-
καιοσύνης εἶναι ἡ σηµαντικότερη
κοινωνικὴ λειτουργία. Μὲ αὐτὴ
µπαίνουν φραγµοὶ στὴν ἀσυδοσία,
τιµωρεῖται τὸ ψέµα καὶ ἡ παρανο-
µία, καὶ τιθασεύεται ἡ χωρὶς ἠθικοὺς
φραγµοὺς ἐγκληµατικὴ τάση τῶν
κακοποιῶν. Ἔχει λοιπὸν µεγάλη
σηµασία ἡ δικαιοσύνη, γιατί µὲ αὐτὴ
διατηρεῖται ἡ κοινωνικὴ τάξη καὶ
ἰσορροπία καὶ παρεµποδίζεται ἡ
ἀδικία.

Μὲ τὸν ὅρο ὅµως "δικαιοσύνη"
δὲν ἐννοοῦµε µόνο τὴν ἐνάσκηση
καὶ τὴν ἀπονοµὴ τοῦ δικαίου. Αὐτὸς
ὁ διανεµητικὸς χαρακτήρας τῆς δι-
καιοσύνης, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν
οὐσία τῆς στενῆς νοµικῆς ἔννοιας,
ἀπευθύνεται κυρίως στὴν Πολιτεία,
γίνεται νόµος τοῦ κράτους, ἀναγκα-
στικὸς κανόνας δικαίου, γραπτὴ
βούληση τῆς Πολιτείας, γιὰ νὰ ἰσχύ-
σει κάτι ὡς ∆ίκαιο ἀντὶ τῆς Ἠθικῆς,

Ἀπέναντι ὅµως στὸ θετικὸ ∆ίκαιο,
τὸ δίκαιο ποὺ θέσπισαν οἱ ἄνθρω-
ποι, ποὺ περιορίζεται καὶ ἱκανοποι-
εῖται ἁπλῶς στὴν ἐκτέλεση ἢ τὴν
παράλειψη ὁρισµένων πράξεων,
ὑπάρχει τὸ Φυσικὸ ∆ίκαιο. Τὸ δίκαιο
τοῦ Θεοῦ, ὁ ἠθικὸς νόµος µὲ τὶς
ἀπαιτήσεις του στὸ φρόνηµα ἀπὸ
τὸ ὁποῖο αὐτὸ ἐκπορεύεται.

Τὸ ∆ίκαιο ποὺ διασφαλίζει τὴν
ἔννοµη τάξη, ἔχει τὸ ὄνοµά του ἀπὸ
τὸ δίκαιο µὲ τὴν ἔννοια τοῦ δικαιώ-
µατος. Τὸ δικαίωµα καὶ ὄχι τὸ κα-
θῆκον εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ ξεκίνηµα
τῆς νοµικῆς σκέψης. Ὑπάρχει
σαφὴς διαφορὰ ἀνάµεσα στὸ δι-
καίωµα, ποὺ εἶναι σύστοιχο µὲ τὴ
νοµικὴ ὑποχρέωση, καὶ στὸ δικαίω-
µα, ποὺ ἔχει τὴν προέλευσή του
ἀπὸ τὸ καθῆκον τῆς ἀγάπης. Τὰ κα-
θήκοντα τῆς ἀγάπης δὲν ἐπιβάλ-
λονται µὲ τὴ χρήση βίας ἢ ἀπειλῆς.

Ὁ Χριστιανισµὸς δέχεται καὶ συµ-
φωνεῖ µὲ τὸν καθολικὸ χαρακτήρα
τῆς ∆ικαιοσύνης, ἀλλὰ ὅµως δὲν
ταυτίζει αὐτὴ µὲ τὴν οὐσία τοῦ
Θεοῦ. Ἡ ταύτιση τῆς δικαιοσύνης
µὲ τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἔργο
τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, τοῦ
ἰουδαϊσµοῦ καὶ κυρίως τῶν µετέπει-
τα αἱρέσεων τοῦ Χριστιανισµοῦ.
Π.χ. ὁ Προτεσταντισµός, τὸ σύνολο
τῶν δογµάτων καὶ ἀπόψεων τῶν
ἐκκλησιῶν στὴ ∆ύση, ποὺ προέρ-
χονται ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ µεταρ-
ρύθµιση τοῦ Λούθηρου, ἰσχυρίζεται
ὅτι ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἔγινε, γιὰ νὰ
ἱκανοποιηθεῖ πρωτίστως ἡ δικαιο-
σύνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία προσβλή-
θηκε µὲ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπι-
νου γένους. Καὶ διδάσκει πὼς ὁ
Θεὸς ἔδωσε τὸ πολύτιµο αἷµα Του
ὡς λύτρο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση
τῆς «τρωθήσης δικαιοσύνης Του».
Μεγαλύτερη προσβολὴ ἀπὸ αὐτή,
ἀλλὰ καὶ ὕβρις, δὲν ὑπάρχει γιὰ τὸν
Θεό: Προσβάλλω σηµαίνει προ-
ξενῶ ζηµία, βλάπτω, ὑβρίζω κάποι-
ον, ἀµφισβητώντας τὸ κῦρος καὶ
τὴν ἠθική του. Ὁ Θεὸς ὅµως δὲν
ὑπόκειται σὲ καµία προσβολή,
ἀλλαγή, ἀλλοίωση ἢ σκιὰ µετα-
βολῆς - προσβολῆς στὴν οὐσία Του
καὶ τὶς ἰδιότητές Του. Ὁ Θεὸς εἶναι
τέλειος, καὶ τὸ τέλειο δὲν ἐπιδέχεται

µεταβολὴ πρὸς τὸ καλύτερο ἢ τὸ
χειρότερο. «Ἀπαθὲς τὸ θεῖ   ον».

Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ διακρίνε-
ται σαφῶς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη δι-
καιοσύνη. Προσλαµβάνει ὑπερφυ-
σικὴ καὶ µεταφυσικὴ διάσταση.
Ἀποτελεῖ τὴν ἐκδήλωση καὶ πρα-
γµατοποίηση ὑπερκόσµιας βούλη-
σης! Προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη,
ἀναµιγνύεται µὲ τὴ σοφία, τὴν ἀγα-
θότητα, τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη τοῦ
Θεοῦ καὶ προσφέρεται ὡς θυσία γιὰ
τὴ δικαίωση τῶν ἀνθρώπων. Κι
αὐτὴ ἡ δικαίωση εἶναι ὁ λόγος, ἡ
ζωή, τὸ ἔργο καὶ ἡ θυσία τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ Ὁποῖος καὶ ἀποδείχθηκε σ᾽
ἐµᾶς τοὺς πιστούς, σοφία καὶ δύνα-
µη Θεοῦ, δικαίωση, ἁγιασµός, ἀνα-
γέννηση καὶ σωτηρία: «Ὅς ἐγενήθη
ἡµῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη
τε καὶ ἁγιασµὸς καὶ ἀπολύτρωσις,
ἵνα, καθὼς γέγραπται, ὁ καυχώµε-
νος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω» (Α´ Κορ.
α´31).

Ὁ Θεός, ὡς ἀγάπη, δὲν ἐπιβάλ-
λεται ἐξαναγκαστικά, ἀλλὰ βιώνεται
ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα: «ὅστις θέλει
ὀπίσω µου ἀκολουθεῖνJ» (Μάρκ.
η´ 34). Ἡ δικαιοσύνη εἶναι πλέον
προσαρµοσµένη στὴ νέα «ἐξ ἀπο-
καλύψεως» πραγµατικότητα. Προ-
έρχεται ἀπὸ τὸ Θεό, τὴν Ἀγάπη, καὶ
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ περιέχει καὶ φα-
νερώνει ἀπόλυτη δικαιϊκὴ πληρότη-
τα καὶ αὐτάρκεια. Ἐκεῖνο ποὺ ἦταν
ἀδύνατο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, νὰ κατα-
νικήσει δηλαδὴ τὴν ἁµαρτωλότητα
καὶ τὴν ἀντίσταση τῆς σάρκας, τὸ
πραγµατοποιεῖ µὲ τὴν Ἐνανθρώπη-
σή του ὁ ἴδιος ὁ Θεός: «Καὶ ὁ Λόγος
σάρξ ἐγένετο» (Ἰωάν. α´ 4). Ἐκπλή-
ρωσε κάθε δικαιοσύνη, καταδίκασε
τὴν ἁµαρτία, νίκησε τὸν θάνατο, καὶ
χάρισε τὴ δικαίωση. Ἡ κατάσταση
τῆς ἁµαρτίας, ποὺ κάνει τὸν ἄνθρω-
πο ὑπόδικο, δηλαδὴ ἐχθρὸ τοῦ
Θεοῦ, παραµερίζεται ὀλοσχερῶς
ἀπὸ τὴ θεία δύναµη µὲ τὴ δικαίωση.
Ἡ δικαίωση, ἡ ἀναγέννηση, ὡς
πραγµατικὴ µεταβολὴ τοῦ ἀνθρώ-
που, εἶναι µὲν ἀπόσβεση τῆς ἁµαρ-
τίας καὶ τῆς ἐνοχῆς, ἀλλὰ τὴν ἴδια
στιγµὴ εἶναι καὶ ἐµφύτευση νέας
ζωῆς µὲ ἁγιότητα καὶ δικαιοσύνη.
Εἶναι τὸ ἀγαθὸ φρόνηµα, ἡ ἅγια διά-
θεση, ποὺ µᾶς χαρίζει καὶ µᾶς δια-
σφαλίζει ἡ «ἐνοίκησις» τοῦ Χριστοῦ
µέσα µας! Τὸ Ἅγιο Πνεύµα ποὺ δέ-
χεται καὶ λαµβάνει ὁ κάθε πιστὸς
κατὰ τὴ στιγµή, ποὺ γίνεται τὸ ἱερὸ
µυστήριο τοῦ βαπτίσµατος: «βαπτι-
σθήτω ἕκαστος ὑµῶν ἐπὶ τῷ ὀνόµα-
τι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁµαρ-
τιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος» (Πράξ. β´ 38).

Οἱ ἄνθρωποι ὅµως, ἐν γνώσει ἢ
ἐν ἀγνοίᾳ τους, δὲν λαµβάνουν
αὐτὴ τὴν «δωρεὰ τοῦ Θεοῦ», τὴ δι-
καίωση, ποὺ προσφέρει ὁ Χριστὸς
στοὺς ἀνθρώπους, καὶ προσπα-
θοῦν νὰ δικαιωθοῦν ἀπὸ µόνοι
τους, µὲ τὰ ἔργα τους. ∆ὲν µποροῦν
νὰ καταλάβουν πὼς ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς εἶναι ὁ µόνος, ποὺ µπορεῖ
νὰ χαρίσει τὴ δικαίωση καὶ τὴ σωτη-
ρία σὲ ὅποιον τὸν πιστέψει καὶ βα-
πτισθεῖ στὸ ὄνοµά Του. «Ἀγνοοῦν-
τες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην,
καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες
στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ
ὑπετάγησαν. Τέλος γὰρ νόµου
Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ
πιστεύοντι» (Ρωµ. ι´ 3, 4). 

Μεταξὺ θείας ἀγάπης καὶ θείας δικαιοσύνης
Τοῦ κ. Γεωργίου Ποντίκα, δηµοσιογράφου - συγγραφέως

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας
Βουτυρᾶς (1929-2016)

Ὁ µακαριστὸς ἀρχιµανδρίτης π.
Νικήτας (κατὰ κόσµον Νικήτας)
Βουτυρᾶς τοῦ Ἐµµανουὴλ καὶ τῆς
Αἰκατερίνης γεννήθηκε στὶς 28 Νο-
εµβρίου 1929 στὴν Κέα Κυκλάδων.

Τελείωσε τὸ 2ο Γυµνάσιο τοῦ
Πειραιῶς  (περιοχὴ Βρυώνη).

Ἔλαβε τὸ πτυχίο Θεολογίας στὶς
28 Φεβρουαρίου 1955.

Ἐκάρη µοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ∆αδιᾶς
Ἕβρου ,στὶς 8 Σεπτεµβρίου 1973.
Χειροτονήθηκε διάκονος στὶς 9 Σε-
πτεµβρίου 1973 ἀπὸ τὸν Μητρο-
πολίτη ∆ιδυµοτείχου Κωνσταντῖνο.
∆ιορίσθηκε ὡς διάκονος στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίας Κυριακῆς Ἀλεξανδρου-
πόλεως. Χειροτονήθηκε πρεσβύτε-
ρος στὶς 28 Ἀπριλίου 1974 ἀπὸ τὸν
Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως
Κωνστάντιο Χρόνη καὶ συγχρόνως
ἱεροκήρυκας ,ὅπου ὑπηρέτησε ἕως
τὸ 1996.

Στὶς 24 Ἰουλίου 1992 ἐνεγράφη
στὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἀετοχωρίου τῆς Μητροπόλεως
Ἀλεξανδρουπόλεως. Ἀνέλαβε τὴν
ὀργάνωση τῶν Κατασκηνώσεων
τῆς Μητρόπολης στὴν περιοχὴ τῆς
Μάκρης. Ἐξοµολογοῦσε καὶ κήρυτ-
τε σὲ ὅλους τούς Ναοὺς τῆς Μη-
τροπόλεως καὶ στὶς αἴθουσες τοῦ
Πνευµατικοῦ Κέντρου καὶ τοῦ Κέν-
τρου Νεότητος, ἐνῷ ἐξέδωσε βι-
βλίο µὲ τίτλο «Πατερικὲς Ἐµπει-
ρίες» καὶ συνάµα ἀρθρογραφοῦσε
τακτικὰ στὸ περιοδικὸ "Γνωριµία"
τῆς  ἀκριτικῆς αὐτῆς Ἐπισκοπῆς.

Σύντοµα ἀνέλαβε  προϊστάµε-
νος τῆς γνωστῆς Ἀδελφότητος Θε-
ολόγων “Η ΖΩΗ» τοῦ π. Εὐσέβιου
Ματθόπουλου στὴν Ἀθήνα,  ἐνῷ
µέχρι τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς
του, διέµενε στὸ οἴκηµα ποὺ βρί-
σκεται ἐντός τοῦ καταπράσινου
κτήµατος τῆς Ἀδελφότητος   στὴν
Ἁγ. Παρασκευὴ καὶ τελευταῖα, λό-
γω ἀσθενείας,  στὸ "Οἶκο Εἰρήνης"
αὐτῆς( πίσω ἀπὸ τὴν ΕΡΤ). Ἐπὶ
χρόνια  ἱερουργοῦσε κατὰ τοὺς θε-
ρινοὺς µῆνες στὸ ἀπὸ τὸ 1927 ἀνε-
γερθέν  ἐκκλησάκι τῆς Μεταµορ-
φώσεως τοῦ Κυρίου, ὡς ἐπίσης καὶ
στὸ παρεκκλήσι τοῦ "Ἀποστόλου
Παύλου" ( Καρύτση 14), ὅπου ἐξο-
µολογοῦσε καὶ κήρυττε τὸν Θεῖον

Λόγον. Συνέγραψε πολλὰ βιβλία
καὶ ἄρθρα στὰ γνωστὰ περιοδικὰ
"Ζωή", "Ἀκτῖνες" , "ὁ Κόσµος τῆς
Ἑλληνίδος"  καὶ "ἡ Ζωή τοῦ Παι-
διοῦ" καὶ προήγαγε  τὸ ἔργο τῆς
Ἀδελφότητας καὶ τῶν συνεργαζο-
µένων µετ᾽ αὐτῆς χριστιανικῶν σω-
µατείων καὶ ὀργανώσεων τοῦ
"Ἀποστόλου Παύλου" . Προσέτι
βοηθοῦσε ποικιλοτρόπως τὸ ἔργο

τῆς "Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνω-
σης" (Χ.Φ.Ε), τῆς "Χριστιανικῆς
Ἕνωσης Ἐπιστηµόνων" , τῆς "Χρι-
στιανικῆς Ἕνωσης Ἐκπαιδευτικῶν
Λειτουργῶν"  καὶ τῆς "Χριστιανικῆς
Ἕνωσης Ἐργαζοµένης Νεολαί-
ας".τῶν Χ.Μ.Ο. καὶ τῶν κατασκη-
νώσεων τῶν µαθητῶν καὶ φοι-
τητῶν  στὸν Παρνασσὸ καὶ τὴ
Βραυρώνα Ἀττικῆς.

Τακτικὰ ἐπισκεπτόταν τὴν Ἀλε-
ξανδρούπολη καὶ µιλοῦσε  στὴν
αἴθουσα τοῦ Κέντρου Νεότητος.

Ἐκοιµήθη τὸ ἀπόγευµα τῆς Πέµ-
πτης 21 Ἰανουαρίου 2016 σὲ ἡλικία
87 ἐτῶν.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέ-
σθηκε  τὸ  Σάββατο 23 Ἰανουαρίου
2016  στὸ παρεκκλήσι τῆς Μετα-
µορφώσεως τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸν
Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως
κ. Ἄνθιµο , παρισταµένου τοῦ Μη-
τροπολίτη Ν. Σµύρνης κ. Συµεὼν,
ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
ὅλων τῶν µελῶν τῆς Ἀδελφότητος
"Ζωή " καὶ µελῶν τοῦ "Σωτήρα",
πλῆθος κόσµου  καὶ  ἐτάφη µὲ τὸ "
Χριστὸς Ἀνέστη" ποὺ ἔψαλαν ὅλοι
οἱ πιστοὶ ,ἐντός τῆς ὑπόγειας  κρύ-
πτης, ὅπου ἀναπαύονται, ὁ ποι-
ητὴς Γ. Βερίτης (Ἀλέξανδρος Γκιά-
λας), ὁ π. Σεραφεὶµ Παπακώστας ,
ὁ Ἰωάννης Κολιτσάρας, ὁ Ἀπόστο-
λος Κουτούγιας, καί ἄλλοι.

Συγχαρητήρια
πρὸς τὴν ∆.Ι.Σ. 

διὰ τὴν διαµαρτυρίαν της 
κατὰ τοῦ Ν/Σ

«Περὶ τοῦ Συµφώνου 
Συµβιώσεως

τῶν ὁµοφυλοφίλων»

Σεβασµιώτατε Μητρ. Ἠλειας,
Ἀνέγνωσα εἰς τὸ διαδίκτυον τὴν

πρόσφατον ἀπόφασιν τῆς ∆.Ι.Σ.
τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Καθο-
λικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, διὰ
τῆς ὁποίας ἐκφράζει τὴν διαφωνίαν
της ὡς πρὸς τὴν ὑπὸ τῆς Πολιτείας
ψήφισιν ἐν τῇ Βουλῇ τοῦ Σχεδίου
Νόµου ὑπὲρ τῆς συµβιώσεως τῶν
ὁµοφυλοφίλων. Θερµῶς συγχαίρω
Ὑµᾶς καὶ τοὺς ἐν τῇ Συνόδῳ Ἱεράρ-
χας, διότι ὑψώσατε φωνὴν ποιµαν-
τικῆς διαµαρτυρίας καὶ ἀντιδράσε-
ως κατὰ τοῦ Νοµοσχεδίου, τὸ ὁπο-
ῖον, ἐάν καταστῆ Νόµος τοῦ Κρά-
τους, θὰ ἀλλοιώση καὶ νοµικῶς τὴν
φυσικὴν ὑπόστασιν τῆς Χριστια-
νικῆς Οἰκογενείας. Πρὸς τοῦτο
φρονῶ ὅτι πρέπει ἡ Ἐκκλησία µας
νὰ προβῆ εἰς διαφώτισιν τῆς Κοινῆς
Γνώµης ἐπὶ τοῦ προβλήµατος
αὐτοῦ µὲ ἀτράνταχτα ἐπιστηµονι-
κά, ἠθικὰ καὶ ψυχολογικὰ ἐπιχειρή-
µαρα, καθ᾽ ὅσον ἔχουν ἐπικρατή-
σει διεστραµµέναι ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ
προβλήµατος τῆς φυσικῆς ἐκτρο -
πῆς ἐνίων συνανθρώπων µας,
ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν. Ἡ ἐπι-
στράτευσις φωτισµένων ἐπιστηµό-
νων τῆς Γενετικῆς, τῆς Ψυχολογίας,
τῆς Κοινωνιολογίας καὶ τῆς Ὀρθό-
δοξου Θεολογίας εἶναι ἀπολύτως
ἀναγκαία. ∆ὲν πρέπει νὰ περιορι-
σθῶµεν µόνον εἰς ἠθικολογικὰ ἐπι-
χειρήµατα, τὰ ὁποῖα, λόγω τῆς
κακῆς νοοτροπίας ὡρισµένων, συ-
νολικῶς παραγνωρίζονται ἐξ αἰτίας
τῆς ἀλλοπροσάλλου ἠθικῆς τῶν
καιρῶν µας. «Οἱ καιροὶ οὐ µενετοί».
Πέραν τῶν ἄλλων δεινῶν τῆς πα-
τρίδος µας ἐπικρέµαται καὶ ἡ «δα-
µόκλειος σπάθη» τῆς διαλύσεως
τοῦ κοινωνικοῦ µας ἱστοῦ, τῆς Χρι-
στιανικῆς Οἰκογένειας.

Μετὰ σεβασµοῦ
Κωνσταντῖνος Γ. - Α. Νιάρχος

Καθηγητὴς Φιλοσοφίας
Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν

Πρὸς τὴν ὁµογένειαν
διὰ τὰ ἐθνικά µας

ζητήµατα

«Ἀδελφοὶ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνί-
δες ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, τῆς Κύ-
πρου καὶ τῆς σκλαβωµένης Βορεί-
ου Ἠπείρου,

Σᾶς ἀποστέλλω συνηµµένα τὴν
ἐντολὴ γιὰ δικαίωµα ψήφου, ὥστε
νὰ ἀσκεῖτε αὐτὸ ἀπὸ τὸν τόπο κα-
τοικίας σας, ὑποχρέωση ποὺ βάσει
τοῦ Συντάγµατος µετὰ τὴν ἀναθεώ-
ρηση τοῦ ἔτους 2001 δὲν θεσµοθε-
τήθηκε εἰσέτι, ἀπὸ ὅλες ἀνεξαιρέ-
τως τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ὡς
ὄφειλαν νὰ εἶχαν πράξει.

Κατόπιν τούτου εἶναι ἀδήριτη
ἀνάγκη νὰ ξεκινήσει σταυροφορία,
γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προσφυγῆς
στὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας
(Σ.Τ.Ε,) ἀλλὰ καὶ στὸ ∆ιεθνὲς ∆ικα-
στήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των.

Προκειµένου νὰ ἔχετε τὸ δικαίω-
µα ψήφου, δηλαδὴ τοῦ ἐκλέγειν καὶ
ἐκλέγεσθαι σὲ Ἐθνικὲς Ἐκλογές,
καθὼς καὶ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκη-
σης, ὅπου καὶ ἐὰν διαβιεῖτε ἀνὰ τὴν
ὑφήλιο καὶ νὰ ἀσκεῖτε αὐτὸ ἀπὸ τὸν
τόπο κατοικίας, χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται
νὰ ἔρχεσθε στὴν Ἑλλάδα, ἐφόσον
ἔχετε τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα. Μὲ
τὴν συνδροµὴ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ
διαβιοῦν στὴν ἀλλοδαπή, καθίστα-
ται φανερὸ ὅτι διευρύνεται τὸ ἐκλο-
γικὸ σῶµα καὶ µάλιστα µὲ σᾶς τὰ
ξενιτεµένα ἀδέλφια µας, ποὺ πάλ-
λεται ἡ καρδιά σας ἀπὸ ἀγάπη γιὰ
τὴν πατρίδα, ἐνῶ ἀναµφισβήτητα
ἔχετε µεγαλύτερη εὐαισθησία ἀπὸ
«ἐµᾶς τοὺς ἐντὸς συνόρων» στὰ
Ἐθνικὰ Θέµατα καὶ ἀγωνιᾶτε γιὰ τὸ
µέλλον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβίωσή µας
ὡς ἔθνους.

Ἡ δική σας ἐνεργὴ µαζικὴ συµ-
µετοχὴ στὰ κοινά, ὄχι ἁπλὰ µᾶς
ἑνώνει, ἀλλὰ πλέον ἀποτελοῦµε
µία συνεκτικὴ ὑπολογίσιµη δύναµη
µὲ τὰ εἴκοσι ἑκατοµµύρια καὶ πλέον
Ἑλλήνων καὶ ἔτσι διασφαλίζουµε τὰ
ἐθνικά µας δίκαια, ὅπως: Κυπρια-
κό, Βορειοηπειρωτικό, Προστασία
ὁµογενῶν σὲ Κωνσταντινούπολη,
Ἴµβρο, Τένεδο, Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο Νέας Ρώµης καὶ Κων-
σταντινουπόλεως, Αἰγαῖο, ΑΟΖ,
Αἰγιαλίτιδα Ζώνη, Ἐναέριο Χῶρο
κ.λπ.

Ἀναλογιστεῖτε, ὅτι ἐὰν ψήφιζαν οἱ
Ἕλληνες, ποὺ ζοῦν στὸ ἐξωτερικὸ
κανένα τουρκικὸ προξενεῖο δὲν θὰ
ἐπηρέαζε τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσµα
καὶ δὲν θὰ ἐκλέγονταν µόνο µου-
σουλµάνοι βουλευτὲς στὴ Ροδόπη
µὲ τὴν ὀλέθρια πάντα συνδροµὴ
τῶν κοµµάτων, ποὺ ἔγινε ἔτσι ἁπλὰ
γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους.

Προτείνω γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ
ἐγχειρήµατος νὰ βγοῦµε πρὸς
ἐνηµέρωση τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλή-
νων διαδικτυακὰ καὶ σὲ συντο-
νισµὸ µὲ τὴν δικηγόρο κυρία Μα-
ρία Μαγδαληνὴ Τσίπρα, (δὲν εἶναι
συγγενής τοῦ πρωθυπουργοῦ,
ἀλλὰ σύζυγος Ἕλληνος Ἀξιωµατι-
κοῦ πιλότου τῆς Ἀεροπορίας Στρα-
τοῦ ταγµατάρχου κυρίου Λάµπρου
Κωτίτσα).

Σᾶς προτείνω καὶ σᾶς θερµοπα-
ρακαλῶ νὰ ἐνεργοποιηθεῖτε ἄµεσα,
ὅπως καὶ οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι
σας, ποὺ ἔχουν ἑλληνικὴ ὑπηκοό-
τητα σὲ Κύπρο, Ἀγγλία, ΗΠΑ, Κα-

ναδά, Αὐστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Αἴγυπτο κ.λπ.

Τὸ µόνο ποὺ ἀπαιτεῖται, χωρὶς
καµιὰ οἰκονοµικὴ ἐπιβάρυνση, εἶναι
νὰ συµπληρώσετε τὴν «ἐντολὴ γιὰ
δικαίωµα ψήφου» καὶ νὰ τὴν στεί-
λετε µὲ email ἢ µὲ ἐπιστολὴ στὴν δι-
κηγόρο κ. Τσίπρα, (ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙ-
ΩΝ 11 ΑΘΗΝΑ,ΕΝΑΝΤΙ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΑΡΕΩΣ, ΤΚ: 10682 ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΣΤΑΘΕΡΟ 2103302240. ΚΙΝΗΤΟ
6932152240 ΕΜΑΙL: mtsipra@ote-
net.gr) ποὺ ἀφιλοκερδῶς ἀνέλαβε
τὴν Ἱερὴ αὐτὴ Ἀποστολὴ καὶ πρό-
θυµα θὰ ἀπαντήσει σὲ κάθε ἐρώτη-
µά σας!

Μὲ βαθειὰ ἐκτίµηση καὶ ἀγάπη
Φράγκος Φραγκούλης, 
Ἐπίτιµος Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, 

Στρατηγὸς ἐ.ἀ.».

Ὑπάρχουν Προφῆται
µετά Χριστόν;

Κύριε ∆ιευθυντά, 
Σήµερα  δυστυχῶς πού ἡ πλάνη,

ἡ κακοδοξία, οἱ κάθε εἲδους αἱρέ-
σεις και ἡ παναίρεση τοῦ ἐπαρά-
του οἰκουµενισµοῦ, ‘‘ἁλωνίζουν’’
(κατά τό δεῖ λεγόµενον), µέσα στόν
κόσµο, στήν Ἁγιοτόκο Ἑλλάδα (καί
ἀλίµονο) και σ’ὃσους ἒχουν παρεκ-
κλίνει ἀπό τα Ὀρθόδοξα δόγµατα
τῆς ἀληθείας, ‘‘Ὀρθοδόξους’’ λεγο-
µένους Χριστιανούς, κληρικούς,
µοναχούς καί λαϊκούς καί προβάλ-
λουν τήν βλάσφηµη καί αἱρετική
‘‘µεταπατερική θεολογία’’ κατά τήν
ἀπαίτηση τῶν σκοτεινῶν δυνάµε-
ων τῆς ‘‘Νέας Ἐποχῆς-Τάξεως
Πραγµάτων’’,  σήµερα πού ἀκόµα
καί τά βασικά σηµεῖα τῆς ὑγειοῦς
διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδοξίας µας
ἀµφισβητοῦνται  καί τίποτε δέν θε-
ωρεῖται αὐταπόδεικτο,  εἶναι ἀνάγ-
κη νά ἀπολογούµεθα γιά τό κάθε τι
πού ἀφορᾶ τήν Ὀρθόδοξη πίστη
µας.

Μὲ ἀφορµὴ τὴν κακοδοξία κά-
ποιου (πλανεµένου καὶ σὲ ἕνα ἄλλο
τουλάχιστον θέµα: ἔχει πεῖ ὅτι ‘‘γιὰ
τὴν ἐποχὴ του ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ
Αἰτωλὸς καλῶς εἶπε ‘‘τὸν Πάπα νὰ
καταρᾶσθε, γιατί αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ
αἰτίαJ’’, σήµερα ὅµως ἔχουν
ἀλλάξει τὰ πράγµατα!!!’’), κληρι-
κοῦ!!! καὶ µάλιστα θεολόγου!!!  δυσ -
τυχῶς,  ὁ ὁποῖος  εἶπε τὸ ἀνήκου-
στο ὅτι  µετὰ Χριστὸν δὲν ὑπάρ-
χουν Προφῆτες.

Θέλοντας δὲ νὰ δικαιολογήσει
αὐτὸ ποὺ εἶπε, ἔφερε ὡς πρόσχη-
µα τὸ χωρίο τοῦ κατὰ Ματθαῖον ια´
13 ‘‘7πάντες γὰρ οἱ Προφῆται
καὶ ὁ νόµος ἕως Ἰωάννου προ-
εφήτευσαν7’’ .  Σὲ ἐρώτησή µου
ἐὰν ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς
εἶναι ἢ ὄχι Προφήτης, εἶπε, ὅτι
‘‘µετὰ Χριστὸν δὲν ὑπάρχουν
Προφῆτες, ἀλλὰ µόνον προορα-
τικὸ χάρισµα’’.  Ὄχι Γιάννης, ἀλλὰ
Γιαννάκης (κατὰ τὸ λαϊκὸ ἀπόφθε-
γµα). 

Παλαιότερα ὄντας λαϊκός, εἶχα
δεῖ  σὲ ἕνα κανάλι τηλεοράσεως κά-
ποιον ὁ ὁποῖος σὲ ἐκποµπή του,
ὑποστηρίζοντας καὶ αὐτός ὅτι δὲν
ὑπάρχουν Προφῆτες µετὰ Χριστόν,
εἶχε πεῖ τὸ βλάσφηµο, ὅτι ‘‘πᾶς
µετὰ Χριστὸν Προφήτης, γάϊδα-
ρος’’.  

Ἐπειδὴ τὰ δηµοσίως λεγόµενα
πρέπει καὶ δηµοσίως νὰ ἐλέγχον-
ται (κατὰ τὸ ρητόν τοῦ Ἀποστό-
λου), καὶ ἐπειδὴ  τὸ νὰ πεῖ κανείς,
ὅτι ‘‘µετὰ Χριστὸν  κατηργήθη τὸ
Προφητικὸν χάρισµα καὶ ἔπαψαν
οἱ Προφῆται’’, (τὴν στιγµὴ ποὺ
αὐτὸ δὲν ἰσχύει, ἀλλὰ τουναντίον
τὸ Ἅγιον Πνεῦµα καὶ βρύει Προφη-
τεῖες καὶ Προφήτας ἀναδεικνύει καὶ
µάλιστα, ὅταν αὐτὸ ἀνακηρύττουν
ἡ Ἁγία Γραφὴ σὲ πολλὰ χωρία καὶ
οἱ  Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
µας), µπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς
βλασφηµία στὸ Ἅγιον Πνεῦµα
καὶ  ὡς αἵρεση (καὶ ὅπως λέγουν
οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἡ βλασφηµία στὸ
Ἅγιον Πνεῦµα εἶναι ἡ αἵρεση καὶ ἡ
ἀµετανοησία), θελήσαµε µὲ τὴν
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ διασαφήσω-
µε τὸ θέµα αὐτό, καὶ νὰ συµβάλλω-
µε καὶ ἐµεῖς µὲ τὶς µικρές µας δυνά-
µεις στὴν ἐξάλειψη τῆς πλάνης καὶ
τῆς κακοδοξίας, πρὸς ὠφέλεια καὶ
οἰκοδοµή τῶν πλανεµένων
ἀδελφῶν µας, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐνη-
µέρωση τῶν εἰς ἅγνοιαν διατε-
λούντων.

Ἀλλὰ ἂς προσπαθήσουµε νὰ
ἀναιρέσουµε αὐτὴν τὴν κακοδοξία,
χρησιµοποιώντας χωρία ἀπὸ τὴν
Ἁγ.Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση
(δηλ.τοὺς Ἁγ.Πατέρες) τῆς Ἐκκλη-
σίας µας. 

1. Πράξεων τῶν Ἀποστόλων β´
17-18: [ὁµιλεῖ ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος
Πέτρος στοὺς Ἑβραίους γιὰ τὴν
προφητεία τοῦ Προφήτη Ἰωὴλ,
ποὺ ἐπαληθεύθηκε πρὶν λίγο, ὅταν
ἄκουαν ὁ καθένας στὴν γλώσσα
του, ὁµιλοῦντος τοῦ Ἀποστόλου
στὰ πλήθη (βλέπε Πράξ. β´ 5-16).
Τὸ Πνεῦµα τὸ  Ἅγιον λοιπὸν ὁµιλεῖ
διὰ στόµατος τοῦ Προφήτου Ἰωήλ,
γιὰ Προφῆτες µετὰ τὴν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ,  στοὺς ὁποίους ὁ
Θεὸς  ἐκχέει ἀπὸ τοῦ Πνεύµατός
του τοῦ Ἁγίου καὶ οἱ ὁποῖοι προφη-
τεύουν βλέποντας ὁράσεις καὶ
µέσῳ ἐνυπνιασµοῦ]. 2. Πράξεων
τῶν Ἀποστόλων ια´ 27-28. 3. Πρά-
ξεων τῶν Ἀποστόλων ιγ´ 1-3. 4.
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ιθ´ 6-7.
5. Πράξεων τῶν Ἀποστόλων κα´ 8-
11. 6. Κυριακὴ Πεντηκοστῆς ἐν τῷ
Μεγ. Ἑσπερινῷ: ‘‘Πάντα χορηγεῖ
τὸ Πνεῦµα τὸ ἅγιον  βρύει προ-
φητείας.’’ [βρύει  λέγει  προφητεί-
ας (πάντοτε βρύει),  ὄχι ἔβρυε,
ὅπως  παρακάτω  λέγει:  ἐδίδαξεν
ἢ ἀνέδειξεν]. 7. ∆ευτέρα τοῦ Ἁγ.
Πνεύµατος (Κυρ.Ἑσπέρας στὴν α’
Εὐχὴ γονυκλισίας):  προεφήτευ-

σανJ’’.  8. Τρίτη µετὰ τὴν Πεντη-
κοστὴν Ἑσπέρας εἰς τὸν Στίχον Στι-
χηρὸν Προσόµοιον 3ον. διδούς
προφητεύειν. 9. Ἁγιολόγιον: Πολ-
λοί Ἅγιοι καὶ ὁ µόλις πρόσφατα
Ἁγιοκαταταχθείς Ὅσιος Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης,  Προφητεύει.

Ὑπάρχουν πάµπολλοι Προφῆται
µετὰ Χριστόν, διότι τὸ Ἅγιον Πνε-
ῦµα ἐκχέει σ’αὐτοὺς τὸ Χάρισµα
τῆς Προφητείας (ὅπως καὶ στοὺς
νεωτέρους αἰῶνες: ὁ Ἅγ.Λαυρέν-
τιος τοῦ Τσέρνικωφ  Ρῶσσος,
Ὁσία  Ματρώνα  τῆς  Μόσχας,
Ἅγιος  Ἀριστοκλῆς  ὁ  Ἀθωνίτης
Μόσχας,  Στάρετς  Ἀνατόλιος τῆς
Ὄπτινα,  Ὅσιος  Ἰωάννης ὁ Χοζεβί-
της  µὲ ἀφθαρσία τοῦ σκηνώµατός
του  καὶ  ἄλλοι πολλοί). 

Συµπέρασµα: 
Ἐκ τῶν ὡς ἄνω ἀβίαστα συνά-

γεται ὅτι (ἐφ’ὅσον ἡ Ἁγία Γραφὴ
καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὁµιλοῦν γιὰ
Προφῆτες καὶ Προφητεῖες µετὰ
Χριστὸν καὶ ὁ Κύριος λέγει :
‘‘Jπάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ
νόµος ἕως Ἰωάννου προεφήτευ-
σανJ’’) προφανέστατα ἐννοεῖ ὁ
Κύριος τούς προφῆτες ποὺ
προφήτευσαν τὴν ἔλευσή του
στὸν κόσµο καὶ  ὄχι  ὅτι  µετὰ
Χριστὸν καταργήθηκε τὸ Προφη-
τικὸν χάρισµα (ἄπαγε τῆς βλασφη-
µίας). Ἡ προόρασις  εἶναι  καὶ  αὐτὴ
ἕνας τρόπος προφητείας.  Ὁ Θεὸς
ἐκχέει τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος στοὺς Προφῆτες, εἴτε µὲ προ-
όραση, διόραση καὶ ἐνόραση,  εἴτε
µὲ ἐνυπνιασµό,  εἴτε µὲ ἀκρόαση
τῆς φωνῆς Του ἢ Ἀγγέλου Του,  εἴτε
µὲ ἐσωτερικὴ νεῦσι τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος καὶ προφητεύουν (βλέ-
πε καὶ ὡς ἄνω 1: Πράξ.β´ 17) .

Τὸ ὡς ἄνω συµπέρασµα δὲν
εἶναι γνώµη µόνον δική µου, ἀλλά
καὶ ἄλλων: Ἀρχιµανδρίτου, Πρωτο-
πρεσβυτέρου Πανεπιστηµιακοῦ
Καθηγητοῦ Θεολόγου, Πρωτοπρε-
σβυτέρων, Πανεπιστηµιακοῦ Κα-
θηγητοῦ Θεολόγου καὶ ἄλλων
(‘‘..ἵνα ἐκ δύο καὶ τριῶν σταθῆ πᾶν
ρῆµα..). 

Εὐχόµενος καλὴν
κατ’ ἄµφω ὑγείαν, 

συνέχιση τοῦ ὁµολογιακοῦ
ἀντιοικουµενιστικοῦ  ἀγῶνος

γιὰ τὴν ἐφηµερίδα σας, 
διατελῶ µετὰ ἀγωνιστικῶν

χαιρετισµῶν καὶ ἀγάπης Χριστοῦ.
ἐλάχιστος ἐν Μοναχοῖς

π. Νεκτάριος, 
Ἱ. Μονὴ Ἁγ.Παρασκευῆς

Μάνδρας Θέρµου

Ἑλλάδα, τὴν γῆ
στοὺς ὤµους
σου κρατᾶς

Κύριε ∆ιευθυντά,
Σκεφτήκαµε ταπεινά, ὡς τέκνα

φωτόµορφα τῆς Λεβεντογέννας
Ἑλλάδας, νὰ στείλουµε ἕνα µήνυµα
ΕΛΠΙ∆ΑΣ πρὸς τὸν ἀγαπηµένο
µας ἑλληνικὸ λαό, ὁ ὁποῖος συν -
εχῶς προδίδεται, χτυπιέται καὶ ἐκεῖ
ποὺ φαίνεται πὼς πεθαίνει, ξαφνι-
κά, ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατος,
ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ! 

Ἡ Ἀνάσταση αὐτὴ ὀφείλεται στὴν
καλὴ µαγιά, ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ ἥρωας
Μακρυγιάννης, ἡ ὁποία ὑπάρχει
ἀκόµα καὶ σήµερα, δόξα τῷ Θεῷ
καὶ ΠΟΤΕ δὲν θὰ ἐκλείψει. 

Παρόλο ποὺ οἱ ἑταῖροι µας, µᾶς
µισοῦν κυριολεκτικά, διότι µᾶς ζη-
λεύουν ἀφόρητα, ὅπως χαρακτη-
ριστικὰ ἀνέφερε σὲ ποίηµά του ὁ
Γερµανὸς ποιητὴς Σίλλερ («Ἕλλη-
να ὅπου καὶ νὰ κοιτάξω, ἐσένα
βρίσκω µπροστά µου»), παρόλο
ποὺ ἡ γείτονα χώρα παραµονεύει
πότε θὰ µπορέσει νὰ µᾶς χτυπή-
σει καὶ νὰ µᾶς καταλάβει µὲ τὴν
βοήθεια τῶν χιλιάδων λαθροµετα-
ναστῶν, ἡ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ
ΝΙΚΗΣΕΙ! Καὶ αὐτὸ διότι ἔχει στὸ
πλευρό της, τὴν Ὑπέρµαχο Στρα-
τηγό, τὴν Παναγία µας, ἡ ὁποία
µᾶς ἀγαπᾶ!

Ἑλληνικὲ λαὲ, µὴ ἀποκάµνεις, µὴ
σταµατᾶς νὰ ἀγωνίζεσαι, δὲν εἶσαι
µόνος σου, ἔχεις καὶ ἐµᾶς τοῦ πλη-
γωµένους µὰ συνάµα ὄρθιους νέ-
ους τοῦ Χριστοῦ στὸ πλευρό σου!
Μαζὶ µποροῦµε νὰ νικήσουµε!

Τελειώνοντας, ἀφοῦ ξαναδοξά-
σουµε τὸν Κύριό µας, ποὺ µᾶς
ἀξίωσε νὰ γεννηθοῦµε Ὀρθόδοξοι
Ἕλληνες, προειδοποιοῦµε τοὺς
ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς
Πατρίδος µας ὅτι θὰ ΧΑΣΟΥΝ, διό-
τι γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι
ΜΕΘ᾽ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ! Ἀµήν! Ἡ
Παναγία µαζί σου Ἑλληνικὲ Λαέ!
Χαῖρε καὶ Ἀγάλλου!

Μετὰ βαθυτάτου σεβασµοῦ
πρὸς τὴν Πατρίδα

Φοιτητὲς Θεολογικῆς Σχολῆς
Α.Π.Θ.

τέκνα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου

Τὸ δίλεπτoν
τοῦ «Λευΐτου»

Ἀγαπητή µου ∆ιεύθυνση τῆς ἐφη-
µερίδος τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

∆εχθῆτε τὸ µικρὸ αὐτὸ ποσὸν γιὰ
τὴν συνέχισι τῆς ἐκδόσεώς της πού
τόσο µᾶς ὠφελεῖ πνευµατικά· γιὰ
τὸν πνευµατικὸν ἀγῶνα ποὺ κάνε-
τε πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς ἀγά-
πης τῆς Πατρίδος. Χίλια συγγνώµη
παρακαλῶ πού ἀδυνατῶ γιά πε-
ρισσότερα.

Εἴθε ὁ Νεογέννητος Χριστὸς νὰ
σᾶς τὰ ἀνταποδώση διπλὰ ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ τῇ µεγάλῃ.

Μὲ σεβασµὸ 
Ἱερεὺς Κ. Μήτσιος
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πελον ἠθέλησε νὰ ὑπερβῆ ὁ Πα-
τριάρχης μὴ ρίπτων «λάδι εἰς τὴν
φωτιὰ» καὶ δι᾽ αὐτὸ δὲν ἀπήντησε… 
Πρὸς τί αἱ «ὑποχωρήσεις»;

Ἡ στροφὴ εἰς τὴν φαναριώτικην
πολιτικὴν εἶναι ἀξιοσημείωτος. Κατέ-
στη ὁλοφάνερον καὶ διὰ τὸν πλέον
ἀνυποψίαστον ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐπι-
θυμεῖ τὴν σύγκλησιν τῆς Μ. Συνόδου
μὲ κάθε κόστος καὶ θὰ θυσιάση ὁ,τι-
δήποτε, διὰ τὴν πραγματοποίησίν
της. Ἑπομένως, δὲν  πρόκειται  πρα -
γματικὰ διὰ «ὑποχωρήσεις», ἀλλὰ
διὰ ἑλιγμούς, ἐφόσον θὰ ἐπιτευχθῆ
κάτι τὸ ὁποῖον θὰ ἔχη πολλαπλάσια
ὀφέλη διὰ τὸ Πατριαρχεῖον. Ἄλλως
διὰ ποῖον λόγον νὰ θέση εἰς κίνδυνον
τὴν ἑνότητα ἁπάσης τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας; Ἀπὸ ποῦ προέρχεται τό-
σος ζῆλος;

Αἱ ἐκτιμήσεις ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπι-
βεβαιώση διὰ τῆς Συνόδου τὸ πρωτεῖ ον
τιμῆς, νὰ λάβη ἔγκρισιν διὰ τὰς
οἰκουμενιστικὰς του ἕως τώρα κινή-
σεις ἢ ἀπὸ προσωπικὴν φιλοδοξίαν,
δηλ. νὰ ἐγγραφῆ εἰς τὰς δέλτους τῆς
ἱστορίας ὅτι συνεκάλε-
σε μίαν τοιαύτην Σύνο-
δον, δὲν ἀνταποκρίνον-
ται πλήρως εἰς τὰ
πραγματικὰ σχέδια τοῦ
Πατριάρχου.

Εἰς τὸ τραπέζι τίθεν-
ται καὶ ἄλλαι ἀπόψεις
ποὺ ἑρμηνεύουν περαι-
τέρω τὴν στάσιν τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου. Μία
ἄποψις ἀναφέρει ὅτι ὁ
ἴδιος ἀσθενεῖ βαρέως
καὶ δι᾽ αὐτὸ πιέζεται
καὶ ἀπὸ ἄλλους, δεδο-
μένου ὅτι εἶναι ἄγνω-
στον εἰσέτι ποῖος θὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος
Πατριάρχης, νὰ φέρη εἰς πέρας τὸ
ἔργον ποὺ τοῦ ἀνετέθη: ἡ ἕνωσις
Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ. Θὰ προ-
κύψη αὐτὴ εἰς τὴν παροῦσαν Σύνο-
δον; Ὄχι, ἔστω καὶ ἂν ἀρχικῶς
ὑπῆρχεν ὡς ἰδέα νὰ ἀρχίση ἡ συζήτη-
σις διὰ κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα.
Ἐπειδὴ αἱ συνθῆκαι δὲν εὐνοοῦν διὰ
παρόμοια ἀνοίγματα τὸ μεῖζον κατὰ
τὸ Πατριαρχεῖον αὐτὴν τὴν στιγμὴν
εἶναι νὰ πραγματοποιηθῆ μία Μ. Σύν -
οδος, ὥστε νὰ τεθῆ εἰς κίνησιν τὸ
ὅλον ζήτημα περὶ Συνόδων, προκει-
μένου τὸ ἑπόμενον ἔτος νὰ πραγμα-
τοποιηθῆ καὶ μία ἀκόμη καὶ πιθανῶς
καὶ ἄλλαι. Αὐτὸ τὸ σχέδιον δὲν προ-
κύπτει μόνον ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ζη-
τήματα τοῦ ἀρχικοῦ καταλόγου ἔμει-
ναν ἐκτὸς τῆς προγραμματιζομένης
Συνόδου, ὁπότε θὰ χρειασθῆ νὰ συ-
ζητηθοῦν εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ πηγάς, αἱ ὁποῖαι ἀποκαλύ-
πτουν ὅτι τὸ ἀνέφερε καὶ ὁ Σεβ.
Μητρ. Περγάμου. Ἐφ᾽ ὅσον, τεθοῦν
εἰς λειτουργίαν τέτοιου εἴδους Σύνο-
δοι, εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον θὰ εἶναι δυ-
νατὸν νὰ προωθήσουν τὰ ζητήματα,
τὰ ὁποῖα λόγῳ ἀντιδράσεων ἔχουν
μείνει ἐκτός. Τέτοια ζητήματα εἶναι ἡ
περαιτέρω διαθρησκειακὴ συνεργα-
σία, διὰ τὴν ὁποίαν ἐκέρδισε τὰ εὔση-
μα ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἀπὸ τὸν κ. Δ.
Παπαδημούλην, Εὐρωβουλευτήν, ὁ
ὁποῖος προέτεινεν εἰς τὸν Πρόεδρον
τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου νὰ κληθῆ ὁ
Πατριάρχης, διὰ νὰ ὁμιλήση.

Ἡ ἀντιπροσωπία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἡ προσέγγισις τοῦ Πατριάρχου

μὲ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ὤθη-
σεν ὀρθῶς τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκο-
πον Ἀθηνῶν νὰ ἀποστείλη ὡς
ἐκπρόσωπόν του εἰς τὴν Γενεύην
τὸν Σεβ. Μητρ. Ἠλείας κ. Γερμα-
νόν, ὁ ὁποῖος δὲν ἀνήκει μόνον εἰς
τοὺς συνετοὺς Ἱεράρχας, ἀλλὰ καὶ
τηρεῖ ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ κυβερνῶν
κόμμα. Ἐνδεικτικὸν εἶναι ὅτι εἰς
κοπὴν τῆς πρωτοχρονιάτικης βασι-
λοπίττας εἰς τὸν Πύργον τῆς Ἠλείας
δὲν παρευρέθη κανεὶς ἐκ τῶν βου-
λευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (iliaoikono-
mia.gr 2.1.2016). Παραλλήλως ἡ
πλαισίωσίς του διὰ τῶν Σεβ. Μητρ.
Περιστερίου καὶ Μεσσηνίας, δὲν
ἐσχετίζετο μόνον μὲ τὴν πεῖραν
τους εἰς τέτοια ὄργανα, οὔτε μόνον
μὲ τὰς σχέσεις τους πρὸς τὴν Κυ-
βέρνησιν, ἀλλὰ κυρίως διότι ἀμφό-
τεροι ἀνήκουν εἰς τοὺς Μητροπολί-
τας τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος, ἔτσι
ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ δεχθοῦν
εὐκόλως πιέσεις. Ἤδη αὐτὸ διεφάνη
ὅταν κατὰ τὴν ἰδιαιτέραν συνάντη-
σιν ποὺ εἶχαν μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρ-
χην ὁ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας ἐφάνη
νὰ τηρῆ ἀποστάσεις… Ἡ ἀντιπρο-
σώπευσις αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἤθελε νὰ στείλη ἕνα μήνυ-
μα παρὰ τὰς πιέσεις τοῦ Φαναρίου:

«Τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
κατέβαλλε µέχρι τὴν τελευταία
στιγµὴ προσπάθειες, µὲ εἰδικὸ ἀπε-
σταλµένο ποὺ συναντήθηκε µὲ τὸν
κ. Ἱερώνυµο ἀλλὰ καὶ µὲ τηλεφώ-
νηµα λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ
ἐπίσηµου ἀνακοινωθέντος γιὰ τὴ
σύγκληση τῆς Σύναξης, προκειµέ-
νου νὰ µεταπείσει τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν. Ὅλες ὅµως οἱ προσ -
πάθειες ἔπεσαν στὸ κενὸ καὶ ὁ Μα-
καριώτατος ἐπέµεινε ὡς τὸ τέλος
νὰ µὴ παραστεῖ, ἂν καὶ γνώριζε ὅτι
αὐτή του ἡ ἀπουσία θὰ ἔστελνε
προσωπικὸ µήνυµα πρὸς τὸν ἴδιο
τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη. «Στὴν
οὐσία τοῦ εἶπε µὲ τὸν τρόπο του
«ἂν πράγµατι χρειάζεσαι τὴν ὑπο-
στήριξη ὄχι µόνο τὴ δική µου, ἀλλὰ
καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θὰ
πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθεῖ κάθε προσ -
πάθεια ὑπονόµευσης τοῦ Αὐτοκε-
φάλου της» (ΕΠΙΚΑΙΡΑ 28.1.2016).

Αἱ «Νέαι Χῶραι»
Πράγματι, ἡ Μεγάλη Σύνοδος

ἔχει ἀναδείξει τὸ πρόβλημα τῶν λε-

γομένων «Νέων Χωρῶν», ὅσον
ποτὲ ἄλλοτε. Οἱ Μητροπολῖται
αὐτῶν τῶν περιοχῶν, ἂν συμμετά-
σχουν ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τότε ὁ Πατριάρχης θὰ
πρέπη νὰ  ἀποδεχθῆ  ἐκ  τῶν  πρα -
γμάτων ὅτι δὲν ὑπάρχει οὐδεμία
ἐξάρτησις μεταξὺ Φαναρίου καὶ
«Νέων Χωρῶν». Δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἰδική του δι-
καιοδοσία καὶ παραλλήλως αὐτοὶ
νὰ δίδουν μαρτυρίαν ὡς μέλη τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Ἡ συμμε-
τοχή τους ὅμως ἴσως καταστῆ προ-
βληματική, διότι ὁ Πατριάρχης θὰ
δύναται νὰ ἐπιδιώξη νὰ ἀσκήση
ἐπιρροὴν κατὰ τὰς ψηφοφορίας
τῆς Μ. Συνόδου. Αἱ ἐνέργειαι τοῦ
Πατριάρχου κατὰ τὸ τελευταῖον
χρόνον ὄχι μόνον νὰ ἐπισκέπτεται
Μητροπόλεις, ὄχι μόνον νὰ καλῆ
τοὺς Μητροπολίτας εἰς τὸ Φανάρι,
ἀλλὰ καὶ νὰ ὁρίζη αὐτοὺς ἀντιπρο-
σώπους του εἰς διαφόρους περιστά-
σεις δείχνει ὅτι ἐμφιλοχωρεῖ ὁ κίνδυ-
νος νὰ τοὺς συμπεριλάβη εἰς τὴν
ἀντιπροσωπίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως! Ἄλλωστε καὶ

μόνον ὅτι ἡ Σύνοδος θὰ λάβη χώραν
εἰς τὴν Κρήτην, μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ θέ-
ματά της νὰ εἶναι τὸ ποῖος παραχω-
ρεῖ τὸ Αὐτόνομον εἰς μίαν Ἐκκλη-
σίαν, λειτουργεῖ σημειολογικῶς
ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ὁποίου
εἶναι δικαιοδοσία… καὶ στέλλνει
ἐμμέσως τὸ μήνυμα ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν
θὰ ὑπάρξη ποτὲ ἑνωμένη ἐκκλησια-
στικῶς! Ἀρκεῖ νά θυμηθῆ κανείς τήν
εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Νέας Σμύρνης
πρός τήν Ἱεραρχίαν (Ο.Τ. φ. 2089/
23.10.2015). Πάντως, ἢ μὲ τὸν ἕνα ἢ
μὲ τὸν ἄλλον τρόπον δυσκόλως θὰ
ἀποφευχθῆ ἡ σύγκρουσις.
Τί συνέβη εἰς τὴν Γενεύην;

Πηγαὶ τοῦ Ο.Τ. μᾶς μετέφεραν
πληροφορίας διὰ τὰ τεκταινόμενα
εἰς τὴν Πανορθόδοξον. Κατ᾽ ἀρχὰς
οἱ Μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἠναγκάσθησαν νὰ τηλε-
φωνήσουν εἰς τὸ μέσον τῆς Συνόδου
εἰς τὸν Μακαριώτατον, διὰ νὰ ζητή-
σουν ὁδηγίας, ὅταν τὰ πράγματα
ἔφθασαν εἰς σημεῖον, ὅπου δὲν
εἶχον λάβει τὴν ἁρμοδιότητα ἀπὸ
τὴν Ἱ. Σύνοδον. 

Τὰ θέματα ποὺ ἔφεραν τὰς μεγα-
λυτέρας δυσκολίας ἦσαν τὰ κωλύ-
ματα τοῦ γάμου καὶ τὸ ζήτημα τοῦ
Κατάρ. Εἰς τὸ πρῶτον ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀμερικῆς καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀλβανίας ἔθεσαν ἐπιμόνως τὴν
ἀνάγκην νὰ συμπεριληφθῆ καὶ ἡ
ἀναγνώρισις τοῦ διαθρησκειακοῦ
γάμου, τὸ θεωρητικὸν πλαίσιον τοῦ
ὁποίου εἶχε πρὸ ὀλίγων ἐτῶν μὲ
ἄρθρον του ἀναπτύξει ὁ Ἀρχιμ.
Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητὴς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν
Ἀθηνῶν, ἐνῶ πρό τριακονταετίας
τό θέμα εἶχεν ἀναδείξει τό Πα-
τριαρχεῖον Ἀντιοχείας. Οἱ δύο
Ἀρχιεπίσκοποι ἐζήτησαν αὐτό, διότι
εἰς τὰς περιοχάς τους ὑπάρχουν τέ-
τοιοι μεικτοὶ γάμοι, οἱ ὁποῖοι πολλά-
κις ὁδηγοῦν τὰς τοπικὰς Ἐκκλησίας
καὶ εἰς τὰ δικαστήρια, ὅταν δὲν ἱκα-
νοποιοῦνται κάποια ζητήματά τους.
Βεβαίως, ἡ Πανορθόδοξος μετὰ
ἀπὸ σχοινοτενεῖς συζητήσεις ἀπέρ-
ριψε κάτι τέτοιο.

Τὸ ἄλλο ζήτημα διὰ τὴν δια-
κοπὴν κοινωνίας ἐδαπάνησε τὰς
δύο ἀπὸ τὰς ἕξι ἡμέρας. Ἡ ἀντιπρο-
σωπία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχεί-
ας τελικῶς ὑπεχώρησεν αἰτουμένη
μόνον νὰ ἀλλάξη τὸ ὄνομα τῆς ἐπι-
σκοπῆς τοῦ Κατάρ, ἀλλὰ τὸ Πα-
τριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρέμει-
νεν ἀνυποχώρητον. Ἄν καὶ ὁ Οἰκ.
Πατριάρχης ἀσκεῖ ἐπιρροὴν εἰς τὸν
Πατριάρχην Ἱεροσολύμων (ὡς εἶχε
διαφανῆ καὶ πρὸ μηνῶν, ὅταν
στενὸς συνεργάτης τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν κ.
Θεόφιλον νὰ μεταβῆ εἰς ἐπίσκεψιν
τοῦ ἀσθενοῦς Πατριάρχου Εἰρηναί-
ου συμφώνως πρὸς τὸ ekklisiaonli-
ne.gr 8.11.2015) δὲν ἐπέτυχε τὸν
συμβιβασμόν. Πάντως μετὰ ἀπὸ
αὐτὴν τὴν τροπὴν οἱ περισσότεροι
ἐσχημάτισαν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι δί-
καιον ἔχει τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιο-
χείας, τὸ ὁποῖον δὲν ὑπέγραψε τε-
λικῶς τὸν κανονισμὸν λειτουργίας
τῆς Μ. Συνόδου, γεγονὸς ποὺ θὰ
δημιουργήση μὲ βεβαιότητα προ-
βλήματα…

Ζήτημα διαφωνίας ὑπῆρξε καὶ
διὰ τοὺς ἑτεροδόξους παρατηρη-
τάς. Φαίνεται πὼς ὁ Πατριάρχης
τοὺς ἔπεισεν ὅλους μὲ τὸ νὰ περιο-
ρισθοῦν αὐτοὶ εἰς τὴν ἔναρξιν καὶ
τὴν λῆξιν. Μᾶλλον ὅμως δὲν ἀντε-
λήφθησαν ὅτι αἱ φωτογραφίαι τῆς
ἐνάρξεως καὶ τῆς λήξεως εἶναι ποὺ
θὰ κάνουν τὸν γῦρον τοῦ κόσμου
καὶ θὰ δώσουν ἄλλην εἰκόνα περὶ
τῆς Συνόδου… Ἐν τῷ μεταξὺ κανεὶς
ἐξ ὅλων τῶν παρισταμένων δὲν
ἠγέρθη νὰ θέση τὸ θέμα τῶν Οἰκου-
μενιστικῶν πρακτικῶν τοῦ Πα-
τριάρχου οὔτε κἄν ἐτόλμησε νὰ τὸν
ἐρωτήση!

Τὸ πλέον λυπηρὸν ἦτο ἡ ἀπόφα-
σις διὰ τὴν ἀντιπροσώπευσιν καὶ
τὴν μίαν ψῆφον ἀνὰ Ἐκκλησία. Ἡ
μεθόδευσις τοῦ Πατριαρχείου δι-
καιολογεῖ πράγματι τὴν φήμην διὰ
τὸ ὅτι οἱ Φαναριῶται εἶναι οἱ καλύ-
τεροι διπλωμάται. Ἐπείσθησαν τὰ
μέλη τῆς Πανορθοδόξου ὅτι ἡ Μ.
Σύνοδος δὲν θὰ εἶναι μία κλασσικὴ
Σύνοδος ὡς μέχρι σήμερα ἡ παρά-
δοσις ἀποδεικνύει, ἀλλὰ κάτι νέον!
Ἑπομένως, δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι
ὅλοι! Τὸ ἀκόμη πλέον παράδοξον
εἶναι ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ψηφίζουν
–οὔτε κἄν νὰ ὁμιλοῦν- ὅλοι, διότι
καὶ εἰς τὰς κατὰ τόπους Ἐκκλησίας
δὲν ὁμιλοῦν πάντοτε ὅλοι, ἐνῶ
ὑπάρχουν καὶ θέματα τὰ ὁποῖα
ἀνατίθενται εἰς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν
Σύνοδον καὶ ὄχι εἰς τὴν Ἱεραρχίαν!
Δηλαδή, ἐπειδὴ τὸ Πατριαρχεῖον
δὲν συγκαλεῖ ποτὲ Ἱεραρχίαν τὸ
ἴδιο, ἐθέσπισε διὰ τὴν Μ. Σύνοδον!

Δὲν ἔχουν ἀντιληφθῆ οἱ Ἱεράρχαι
ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εὔγλωττα ὁ Σεβ.
Μητρ. Ναυπάκτου ἔχει γράψει:

«Συνήθως ἐµεῖς οἱ Ἐπίσκοποι�
ἀπασχολούµαστε µὲ τοπικὰ προ-

βλήµατα, χωρὶς
ὅµως νὰ ἀποδε-
σµευόµαστε ἀπὸ τὰ
γενικότερα προβλή-
µατα τῆς Ἐκκλησίας,
γιατί κάθε Ἐπίσκο-
πος εἶναι Ἱεράρχης
ταυτοχρόνως καὶ τῆς
καθ’ ὅλου Ἐκκλη-
σίας� Γι’ αὐτὸ καὶ
µερικὲς φορὲς ἐνερ-
γοῦµε λίγο «ἐπαρ-
χιώτικα», δηλαδὴ
ἀποσπᾶ τὴν ὅλη
µας προσοχὴ ὁ
προβληµατισµὸς
τῆς ἰδιαίτερης ἐπαρ-
χίας µας» (βιβλίο:

Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος).

Δὲν ὑπάρχει Σύνοδος δι᾽ ἀντιπρο-
σωπεύσεως! Καθένας ἐκπροσωπεῖ
τὸ ποίμνιόν του καὶ πρωτίστως εἶναι
Ἐπίσκοπος τῆς καθ᾽ ὅλου Ἐκκλη-
σίας! Αὐτὸ καθίσταται ἀκόμη πλέ-
ον σημαντικόν, ὅταν ἐνῶ κάποιοι θὰ
«μείνουν πίσω», θὰ εὑρίσκωνται
παρόντες Τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι
τοῦ Πατριαρχείου ἄνευ ποιμνίου!
Αὐτοὶ ποὺ θὰ «μείνουν πίσω», τί
εἶναι ὀλιγώτερον Ἐπίσκοποι; Μει-
ωμένων προσόντων; Πῶς μποροῦν
οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος νὰ ἀποδέχωνται νὰ μὴ
ἔχουν ψῆφον, ὅταν ἡ Ἑλλὰς ἦτο τὸ
πρῶτον κράτος εἰς ὁλόκληρον τὴν
Εὐρώπην, τὸ ὁποῖον ἐθέσπισε τὴν
καθολικὴν ψηφοφορίαν τὸ 1844;
(Ἱστορικὰ Θέματα τ. 25, σ. 23-35).
Θὰ ἀκυρωθῆ ὅλη ἡ ἐκκλησιαστικὴ
καὶ ἑλληνικὴ παράδοσις;

Τὰ µεγάλα ἐρωτήµατα
Ἀπὸ τὴν τελικὴν θεματολογίαν

καθίσταται γνωστὸν ὅτι θὰ συζητη-
θοῦν δύο εἴδη θεμάτων: α) τὰ ἤδη
λελυμένα ἀπὸ τὴν παράδοσιν τῆς
Ἐκκλησίας καὶ β) τὸ ζήτημα τῆς δια-
σπορᾶς, διὰ τὸ ὁποῖον, ἤδη πολλοὶ
λέγουν ὅτι δὲν θὰ λυθῆ καὶ θὰ πα-
ραμείνη ὡς ἔχει. Ἑπομένως, δὲν προ-
βληματίζεται κανεὶς ποία ἡ σκοπι-
μότης μιᾶς Συνόδου ἄνευ θεμάτων;

Προχείρως ἀπήντησεν ὁ Σεβ.
Μητρ. Γαλλίας λέγων ὅτι «θὰ εἶναι
ἡ αὐθεντικὴ ἔνδειξις τῆς ἑνότητας
τῶν Ὀρθοδόξων», κάτι τὸ ὁποῖον
ἔχει ἀρχίσει καὶ πείθει μόνον τοὺς
ἀφελεῖς. Δηλαδὴ ἀπὸ μίαν καινο-
φανῆ ἀντιπαραδοσιακὴν εἰς τὴν
συγκρότησίν της Σύνοδον θὰ φανῆ
αὐτό; Δὲν περιμένομεν νὰ λάβωμεν
ἀπάντησιν, διότι ὁ Σεβ. Μητρ. Γαλ-
λίας δὲν ἔχει ἀπαντήσει οὔτε εἰς τὸ
παρακάτω δημοσίευμα:

«Προχθὲς ἀνακοινώθηκε ἡ συν -
άντηση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτε-
ρικῶν, ἁρµόδιου γιὰ τὸν Ἀπόδηµο
Ἑλληνισµό, Γιάννη Ἀµανατίδη µὲ τὸν
µητροπολίτη Γαλλίας Ἐµµανουὴλ
στὸ Παρίσι. Ἂν θυµᾶµαι καλά, ὁ
συγκεκριµένος ἱεράρχης εἶναι...
γαµπρὸς τοῦ Ἀλέκου Παπαδόπου-
λου» (ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
8.11.2015).

Ἀπαντήσεις ὅμως δὲν ἔχουν λάβει
ὁ Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀλλὰ καὶ
θεολόγοι, κάποιοι ἐκ τῶν ὁποίων
ἀνήκουν εἰς τοὺς φιλοοικουμενιστάς.
Ἂς ἀπαντήσουν εἰς αὐτοὺς τουλάχι-
στον. Ὡς ὑπενεθύμισεν ὁ Σεβ. μητρ.
Ζιμπάμπουε ὁ κεκοιμημένος οἰκου-
μενιστὴς Γέρων Ἐφέσου Χρυσόστο-
μος Κωνσταντινίδης εἶχε γράψει:

«Ὁ π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἐξέ-
χουσα προσωπικότης τῆς ὀρθόδο-
ξης Σερβικῆς Θεολογίας, ἦταν ὁ
πρῶτος ποὺ ἔδειξε τὴν ἐπιφυλακτικὴ
καὶ συντηρητικὴ στάση του ἔναντι
τῆς συνόδου, στὴν περίπτωση ποὺ
ἡ σύνοδος αὐτὴ θὰ καθίστατο συνέ-
λευση ἐπιφορτισµένη µὲ καθήκοντα
καὶ προσπάθειες καθαρὰ ἀνθρωπο-
κεντρικὲς καὶ ἀναµφισβήτητα κοσµι-
κές. ∆ιότι, ἂν πράγµατι συνέβαινε
κάτι τέτοιο, τίποτε δὲν θὰ ἐγγυᾶτο
τὸν πνευµατικὸ χαρακτήρα τῆς συν -
όδου, θὰ ὡδηγούµεθα δέ, ἀντιθέ-
τως, σὲ ἀληθινὸ «στίβο συγκρούσε-
ων» γιὰ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες. Ἀνάλογες ἀπόψεις ἐξέφρασε
καὶ ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς� (καὶ) ὁ
καθηγητὴς Ὀλιβιὲ Κλεµὰν τῶν Παρι-
σίων� Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦµα ἐκφρά-
σθηκαν ἐπίσης ὁ καθηγητὴς π.
Ἰωάννης Μάϊντορφ τῆς Νέας Ὑόρ-
κης,ὁ Μητροπολίτης Ὄρους Λιβά-
νου Γεώργιος Χόδρ καὶ ὁ γράφων
τὶς σελίδες αὐτές, σὲ πολλὲς εὐκαι-
ρίες, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἀκόµη. Ὅλοι
αὐτοὶ ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχία,
ποὺ εἶναι ἐνδεχόµενο νὰ δηµιουρ-
γηθῆ ἀπὸ τὴ µία στιγµὴ στὴν ἄλλη
στὴν Ὀρθοδοξία, ἐὰν ἡ σύνοδος
δὲν λάβει σοβαρῶς ὑπ’ ὄψη τὶς
«προσδοκίες» αὐτὲς τοῦ πιστοῦ
λαοῦ�».

Στερεότυπα καί παρερμηνεῖαι
Τοῦ Σταύρου Σ. Φωτίου, καθηγ. εἰς τὸ Τµῆµα Ἐπιστηµῶν 

τῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Κύπρου

Ἕνα στερεότυπο, ποὺ κατὰ δια-
στήµατα κάνει τὴν ἐµφάνισή του,
εἶναι ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦταν
µισογύνης. Ὡς µία ἀπόδειξη περὶ
τούτου ἐπισυνάπτεται τὸ ὅτι ἔγραψε
«ἡ γυναίκα νὰ φοβᾶται τὸν ἄνδρα».

Ἡ ἀλήθεια,
ὅµως, εἶναι
ἐντελῶς διαφορετι-
κή. Κατ᾽ ἀρχήν,
εἶναι ἑρµηνευτικὸ
ἀτόπηµα ἡ χρήση
χωρίων ἀποκοµµέ-
νων ἀπὸ τὴ συνά-
φειά τους. Γιὰ νὰ
κατανοηθεῖ ὀρθὰ
ἕνα χωρίο πρέπει
νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ
ἐρωτήµατα: ποιός,
ποῦ, πότε, πῶς καὶ
γιατί εἰπώθηκε.

Στὴ συγκεκριµέ-
νη περίπτωση ἡ
ὀρθὴ φράση βρί-
σκεται σὲ ἐπιστολὴ
ποὺ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύ-
νει πρὸς τοὺς πιστούς τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἐφέσου. Στὴν ἐπιστολὴ
αὐτὴ ὁ Παῦλος παρουσιάζει τὸ νέο
ὅραµα ζωῆς ποὺ ἔφερε ὁ Χριστιανι-
σµός: ὁλόκληρη ἡ κτίση εἶναι ἔργο
τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνθρωπότητα
καλεῖται νὰ µεταµορφωθεῖ σὲ µία
παγκόσµια ἀδελφικὴ κοινωνία. Κάθε
ἐχθρότητα καὶ διαµάχη ἀνθρώπων
καὶ λαῶν πρέπει νὰ ἀντικατασταθεῖ
ἀπὸ τὴ συµφιλίωση καὶ τὴν καταλλα-
γή. Συνεπῶς, ὅσοι θέλουν νὰ εἶναι
Χριστιανοὶ ὀφείλουν νὰ υἱοθετήσουν
αὐτὴ τὴ νέα θέαση τῆς ζωῆς καὶ νὰ
µεταµορφώσουν ἀνάλογα κάθε
πτυχὴ τοῦ βίου. 

Ἔτσι, στὸ πέµπτο κεφάλαιο τῆς
ἐπιστολῆς του, ὁ Παῦλος ἀναφέρε-
ται στὴ µεταµόρφωση ποὺ πρέπει
νὰ ἐπέλθει στὴ σχέση ἄνδρα καὶ γυ-
ναίκας. Ὁ Παῦλος ἐπιζητεῖ ὄχι
ἁπλῶς τὴν ἀλλαγὴ τοῦ νοµικοῦ
πλαισίου ἀλλά, πρωτίστως, τὴ µετα-
µόρφωση τῶν συνειδήσεων. Στὴν
τότε κοινωνία ἡ γυναίκα ὄφειλε πλή-
ρη ὑποταγὴ στὸν ἄνδρα, ἐνῶ ὁ
ἄνδρας δὲν εἶχε καµία ὑποχρέωση
ἔναντι τῆς γυναίκας. Ἀπορρίπτοντας
αὐτὴν τὴ νοοτροπία ὁ Παῦλος προ-
βάλλει ἕνα νέο πρότυπο, µία και-
νούργια στοχοθεσία: τὴν ἀµοιβαι-
ότητα τῆς ἀγάπης. 

Ἀρνούµενος τὴ µονοµερῆ ὑποτα-
γή, ὁ Παῦλος προτείνει τὴν ἀµοιβαία
αὐτοπαράδοση. Ἔτσι στὸ µεγαλύτε-
ρο µέρος τοῦ σχετικοῦ κειµένου γρά-
φει γιὰ τὶς «ὑποχρεώσεις» τοῦ
ἄνδρα. Γιὰ νὰ «ὑποτάσσεται» ἡ γυ-
ναίκα στὸν ἄνδρα, πρέπει προηγου-
µένως ὁ ἄνδρας νὰ τὴν ἀγαπᾶ µὲ

τὴν ἴδια ἔνταση ἀγάπης µὲ τὴν ὁποία
ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία·
πρέπει προηγουµένως ὁ ἄνδρας νὰ
τὴν ἀγαπᾶ µὲ τὴν ἴδια ἔνταση ἀγά-
πης µὲ τὴν ὁποία κάθε ἄνθρωπος
ἀγαπᾶ τὸ σῶµα του· πρέπει προ-

ηγουµένως ὁ ἄνδρας
νὰ τὴν ἀγαπᾶ µὲ τέ-
τοια ἔνταση ἀγάπης,
ὥστε νὰ θυσιάζει ἀκό-
µη καὶ τὴ ζωή του γιὰ
χάρη της. Τότε ἡ γυ-
ναίκα καλεῖται νὰ
«ὑποτάσσεται» σὲ
αὐτόν, ἀνταπαντών-
τας µὲ τὴν ἴδια ἰσχυρὴ
ἀγάπη. Σὲ αὐτὴν τὴν
ἀνταπάντηση ἀγάπης
ἀναφέρεται ὁ Παῦλος,
στὸ τέλος τῆς περι-
κοπῆς, ὅταν γράφει:
«ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβεῖ ται
τὸν ἄνδρα». Τὸ «ἵνα»,
(καὶ ὄχι «νά», ὅπως
γράφουν ὅσοι παρερ-

µηνεύουν τὸ κείµενο), σηµαίνει ὅτι ἡ
ἀγάπη τῆς γυναίκας ἀκολουθεῖ τὴν
ἀγάπη τοῦ ἄνδρα.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴ λέξη «φοβεῖται»,
κάθε λέξη ἔχει πολλὲς σηµασίες
ἀνάλογα µὲ τὴν κειµενική της συνά-
φεια. Ἐδῶ δὲν ἐννοεῖται ὅτι ἡ γυναί-
κα πρέπει νὰ φοβᾶται τὸν ἄνδρα.
Πῶς θὰ ἦταν ἄλλωστε δυνατὸ νὰ
φοβᾶται κάποιον πού τὴν ἀγαπᾶ
στὸν ὕψιστο δυνατὸ βαθµό; Ἡ λέξη
ἐξυπονοεῖ τὸ ἑξῆς: ἐπειδὴ ἡ γυναίκα
δέχεται µέγα δῶρο -τὴ µέχρι αὐτο-
θυσίας ἀγάπη τοῦ ἄνδρα-, ὀφείλει
νὰ «φοβᾶται» τὸν ἑαυτό της µήπως
δὲν ἀποδειχθεῖ ἀντάξια τοῦ δώρου
αὐτοῦ. Παράδειγµα: ὅταν κάποιος
ἔχει προσκληθεῖ ὡς ὁ κύριος ὁµιλη-
τής σὲ ἕνα διεθνὲς καὶ ὑψηλοῦ κύ-
ρους συνέδριο καὶ λέει ὅτι φοβᾶται,
δὲν ἐννοεῖ ὅτι ἔξω ἀπὸ τὴν αἴθουσα
ὑπάρχει κάποιος ποὺ θὰ τοῦ κάνει
κακό. Αὐτὸ ποὺ «φοβᾶται» εἶναι µή-
πως ἡ ὁµιλία του δὲν εἶναι ἀνάλογου
ἐπιπέδου καὶ ἔτσι δὲν ἀνταποκριθεῖ
ἐπάξια στὴν τιµὴ ποὺ τοῦ ἔγινε.

Τὸν τέταρτο αἰώνα, ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος, ἀκολουθώντας
τὸ παράδειγµα τοῦ Παύλου, θὰ καυ-
τηριάσει καὶ αὐτὸς τὴ διπλὴ ἠθική
τοῦ ἀνδροκεντρισµοῦ: «Γιὰ ποιὸ λό-
γο ἄραγε τιµωροῦν τὴ γυναίκα, ἐνῶ
τὸν ἄνδρα ὄχι; Γιατί ὅταν ἡ γυναίκα
προδίδει τὴ συζυγικὴ κλίνη θεωρεῖ ται
ὅτι µοιχεύει καὶ τιµωρεῖται αὐστηρὰ
ἀπὸ τὸν νόµο, ἐνῶ ὅταν πορνεύει ὁ
ἄνδρας θεωρεῖται ἀνεύθυνος; ∆ὲν
δέχοµαι αὐτὴ τὴ νοµοθεσία, δὲν
ἐγκρίνω αὐτὴ τὴ συνήθεια. Ἄνδρες
ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν τοὺς νόµους
καὶ γι᾽ αὐτὸ εἶναι ἐναντίον τῶν Γυ-
ναικῶν ἡ νοµοθεσία». 

∆ιατί ἐσιωπήσατε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς...
Β)θµίου.

Ἐὰν εἰς τὰ παιδιὰ δὲν λέγεται
σαφῶς ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ µο-
ναδικὴ Ἀλήθεια περὶ Θεοῦ, δηµι-
ουργίας καὶ ἀνθρώπου, τί νόηµα
ἔχει νὰ διδάσκωνται τὰ θρησκευτικά.
Ἐὰν δὲν διδάσκεται εἰς τὰ παιδιά, ὄχι
µόνον τὸ φρόνηµα, ἀλλὰ καὶ τὸ
ἦθος τῆς ὀρθοδοξίας, ποιὰ ὠφέ-
λεια θὰ ἔχῃ ἡ διδασκαλία τοῦ µαθή-
µατος διὰ τὴν διάπλασιν ὀρθῆς συν -
ειδήσεως Ἐθνικῆς, πολιτισµικῆς καὶ
Ἐκκλησιαστικῆς;

Ἐὰν δὲν λέγεται σαφῶς ὅτι ἡ πα-
ραχάραξις τῆς Ἀληθείας ἀπὸ τὰς
αἱρέσεις, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ διδασκαλί-
αι τῶν ψευδοθρησκειῶν, ὁδηγοῦν
εἰς τὴν αἰωνίαν ἀπώλειαν τοῦ
ἀνθρώπου, τί νόηµα θὰ ἔχῃ νὰ διδά-
σκεται τό µάθηµα;

Εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπι-
τρέπῃ νὰ τὴν «παίζει µονότερµα»,
ἡ ἕνωσις «Θεολόγων ΚΑΙΡΟΣ», ἡ
ὁποία ἀµύνεται τῆς θέσεώς της ὅτι τὸ
σχολεῖον δὲν εἶναι χῶρος διδασκα-
λίας τῆς Ὀρθοδοξίας;

Τότε ἡ Ἐκκλησία καταντᾷ οὐραγὸς
τῆς Νέας Τάξεως Πραγµάτων, καὶ
ἀποδοχὴ τῆς ἀρρωστηµένης µεθό-
δου τῶν συγχρόνων παιδευτικῶν
δεδοµένων!

∆ιαφεύγει τῆς προσοχῆς τῆς Ἱ. Συν -
όδου ἡ µέδοδος «τῶν συγχρόνων
παιδευτικῶν δεδοµέων», ὡς εἶναι ἡ
ὀργάνωσις κοινῶν γενεθλίων,
προσφάτως, Χριστοῦ καὶ Μωά-
µεθ, σὲ παπικὸν ναόν, Beguniage
(=ἀρχιτεκτονικὸν συγκρότηµα ἀφιε-
ρωµένων γυναικῶν, αἱ ὁποῖαι ζοῦν
σὲ κοινότητα, χωρὶς νὰ δώσουν
ὅρκον ἀποσύρσεως ἀπὸ τὸν κό-
σµον (εἰς τὴν ἔρηµον δηλ.) ἐν Βελ-
γίῳ, Ὁλλανδίᾳ καὶ Ἀγγλίᾳ;

Ἀρνεῖται τὸ Σύνταγµα ἡ Ἐκκλησία,
καὶ τὰς ἀποφάσεις τῶν διοικητικῶν
∆ικαστηρίων;

Γιατὶ δὲν ἀποκόπτει, ὡς σεσηπότα
µέλη της, τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ὁµά-
δος τῶν ἐµπειρογνωµόνων κ. Γιαγ-
κάζογλου καὶ τὴν ὁµάδα του, τοὺς
ὁποίους ἔχει πλανήσει «ἀρχικὸν δαι-
µόνιον», καθὼς καὶ τοὺς ψευδοθεο-
λόγους τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ»; Τοὐναντίον
πράττει· τοὺς ἀµείβει µὲ τὴν ∆ιεύθυν-
σιν τοῦ πρώτου περιοδικοῦ τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας «ΘΕΟΛΟ-
ΓΙΑ»!

Ἡ Θεολογία τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» καὶ
τῶν ὁµοίων των εἶναι «Θεολογικὸν
ρεῦµα», ἅγιε Ναυπάκτου, ἤ πλάνη,
µὴ ἔχουσα σχέσιν µὲ ὀρθοδόξους
θεολόγους;

Φαίνεται ὅµως, ὅτι τὸ «ἀρχικὸν»
δαιµόνιον τῆς πλάνης ταύτης ἔχει
ἐπηρεάσει καὶ ἀρκετοὺς Ἀρχιερεῖς,
εἰς τοὺς ὁποίους ἀναθέτει ὁ Μακα-
ριώτατος καὶ ἡ Ἱ. Σύνοδος, νὰ τὴν
ἐκπροσωποῦν εἰς ὅλα τὰ διεθνῆ Fo-
rum; (εἶναι γνωστοί).

Ποῖα καλὰ στοιχεῖα περιέχει τὸ
«Πιλοτικὸν πρόγραµµα» τῆς ὁµάδος
Γιαγκάζογλου;

Ἅγιε Ναυπάκτου, θὰ ἔκαµε αὐτὴν
τὴν πρότασιν ὁ πατὴρ Σωφρόνιος

(ἅγιος Σωφρόνιος) τοῦ Essex καὶ ὁ
Ἅγιος Παΐσιος (τοὺς ὁποίους εὐλα-
βεῖσθε καὶ θαυµάζετε), ἐὰν ἦσαν εἰς
τὴν θέσιν Σας.

Ἡ καθ᾽ ἡµᾶς σωστὴ πρότασις θὰ
ἦτο νὰ διδάσκεται εἰς τὸ σχολεῖον τὸ
µάθηµα, ὀρθοδόξως εἰς ὅλας τὰς τά-
ξεις ∆ηµοτικοῦ, Γυµνασίου καὶ Λυ-
κείου καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου τῆς
Γ´ Λυκείου νὰ προστεθοῦν 20 σελί-
δες δίδουσαι πληροφοριακὰς γνώ-
σεις διὰ τὰ θρησκεύµατα, ὅτε τὰ παι-
διὰ θὰ εἶναι ὥριµα.

Φρονῶ ὅτι τὴν πρώτην εὐθύνην,
διὰ τὸ ὡς µὴ ὤφειλε, ταλανίζον πρό-
βληµα τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τοὺς Θεο-
λόγους τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς Χώ-
ρας, φέρει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος, ἀλλὰ καὶ σύµπασα ἡ σεπτὴ
Ἱεραρχία, ἡ ὁποία συνέρχεται κατὰ
καιρούς, µόνον δἰ  ἐκλογὰς Ἀρχιε-
ρέων, διαφόρων γεωγραφικῶν δια-
µερισµάτων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ διὰ
τὸ µεῖζον αὐτὸ θέµα τῆς διαπαιδα-
γωγήσεως τῶν νέων Ἑλλήνων,
τῆς ἐλπίδος τῆς Ἑλλάδος «τὰ χρυσᾶ
παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος», ὡς ἔλεγε ὁ
Μακαρίτης Ἀρχιεπίσκοπος Χριστό-
δουλος, οὐδέποτε ὁ Μακαριώτατος
συνεκάλεσε τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν,
διὰ τὸ θέµα αὐτό, καθὼς δὲν συνεκά-
λεσε τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν καὶ διὰ
τὴν µετάλλαξιν τῶν νόµων, ποὺ
ἀποχριστιανίζουν τὸ ἦθος τῶν Ἑλλή-
νων. Αὐτὴ ἡ στάσις τοῦ Μακαριωτά-
του δεικνύει ὅτι δὲν κατανοεῖ «τὸ
τριαδικὸν τῆς Βουλῆς καὶ ἐνεργεί-
ας τῶν τριῶν προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἱεραρχίας, εἶναι εἰκὼν τῆς ζωῆς
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Περιττεύει νὰ
εἴπωµεν, ὅτι ὁ Πατὴρ δὲν ὑποτάσ-
σει οὔτε διατάσσει οὔτε παρασύ-
ρει εἰς τὴν Βουλήν Του, παθη-
τικῶς τὰ λοιπὰ πρόσωπα, τὸν
Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον.

Ὅσοι ἐκ τῶν προέδρων Ἱερῶν
Συνόδων δὲν κατανοοῦν ὀρθῶς τὴν
θέσιν τοῦ Πρώτου, εἰς τὸ Συνοδικὸν
- «Τριαδικόν», Πολίτευµα τῆς
Ἐκκλησίας, ταλαιπωροῦν τὴν
Ἐκκλησίαν, δὲν ὀρθοτοµοῦν τὸν λό-
γον τῆς Ἀληθείας, καὶ µιµοῦνται κατ᾽
ἐξοχὴν τὴν συµπεριφορὰν τοῦ Ρω-
µαίου Ποντίφηκος τῆς Ρώµης, ὅστις
φρονεῖ ὅτι εἶναι «ἀλάθητος καὶ
Πρῶτος» τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ρώµη
ἔχει εἰς τὴν θεωρίαν καὶ πρᾶξιν, τὸ
ἀλάθητον τοῦ Πρώτου, καὶ οἱ ὀρθό-
δοξοι, ὄχι εὐτυχῶς ὅλοι, προκα-
θήµενοι, τὸ ἀλάθητον καὶ τὴν ὑπο-
ταγὴν εἰς τὴν βουλήν των ἐν τῇ πρά-
ξει. Ἡ ἀντίθετος γνώµη θεωρεῖται
ἔλλειψις σεβασµοῦ τῶν Ἀρχιερέων
εἰς τὸν θεσµὸν τοῦ Προέδρου. Τὸ
πλήρωµα ὅµως κατηγορεῖ τοὺς
Ἀρχιερεῖς διὰ τὴν σιωπήν των καὶ
τὴν ἐκλαµβάνει, ὡς ἔλλειψιν θάρ-
ρους, πνευµατικῆς ἀνδρείας, µὴ
συναισθήσεως τῶν εὐθυνῶν των
καὶ ἀπεµπόλησιν τῶν Συνοδικῶν
των δικαιωµάτων. Γι᾽ αὐτὸ προ-
χωρεῖ τὸ κακὸν καὶ εἰς τὸ Κράτος
καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διότι δίδο-
µεν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι εἴµεθα
πνευµατικῶς ναρκωµένοι. Περὶ
τούτου ὅµως θὰ ἐπανέλθωµεν προσ -
εχῶς.

Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ...
κληρικῶν µαςJ Ἐκτὸς πλέον καὶ
ἄνJ (ὅ µὴ γένοιτο)!

Εἶναι ἀξιοσηµείωτο, ὅτι οἱ ὡς µα-
σόνοι ἀναφερόµενοι κατὰ καιροὺς
κληρικοί µας ἔχουν εὐφήµως βαρὺ
ὄνοµα, ἰδίως στοὺς κύκλους τοῦ
«κόσµου», ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐκκλη-
σιαστικοὺς κύκλους µας. Ἀνήκουν
δηλαδὴ εἰς τὴν χορεία τῶν σπου-
δαίων ἱεραρχῶν, ἔτσι ὅπως πα-
ρουσιάζονται ἀπὸ τοὺς βιογράφους
τους. Νὰ δοῦµε ὀλίγα.

Πατριάρχης Φώτιος 
Ἀλεξανδρείας (1900-1925)

Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι, ὅταν οἱ τέ-
κτονες ὁµιλοῦν γιὰ τοὺς φερόµε-
νους παρ’ αὐτῶν ὡς «ἀδελφούς»
των (µασόνους) κληρικούς µας,
ὁµιλοῦν µὲ κολακευτικότα-
τους λόγους. Τὸν φερόµενο
ἔτσι ὡς µασόνο Πατριάρχην
Ἀθηναγόρα ἀπεκάλεσαν
«Μέγαν» (Στὸ µασονικὸ-θε-
οσοφικὸ περιοδικὸ «Ἰλισὸς»
1979, τεῦχος 97, σελ 41.
Βλέπε σχετικῶς καὶ τὰ
εὔστοχα ἐπ’ αὐτῶν σχόλια
παρὰ τοῦ πρωτοπρεσβυτέ-
ρου π. Ἀναστασίου Κ. Γκο-
τσόπουλου, στὸ «Ὀρθόδο-
ξος Τύπος», φ. 2086/
2.10.20152, φ.
2087/9.10.2015 καὶ φ.
2088/16.10.2015), τὸν δὲ
ἐπίσης ὡς τέκτονα ἀναφερό-
µενον ἀείµνηστον ἐθνοµάρ-
τυρα (καὶ ἅγιον τῆς Ἐκκλη-
σίας µας) Χρυσόστοµον
Σµύρνης ἀπεκάλεσαν οἱ µασόνοι
«Ὁ Ἅγιος Τέκτων» (Τεκτ. περιο-
δικὸ «Πυθαγόρας» 1994, τεῦχος
46, σελ 30). (µὲ κεφαλαῖο τὸ
«ταῦ»!)

Ἀλλὰ οἱ ὑπερβολικὲς αὐτὲς
ἐκφράσεις θὰ µποροῦσαν νὰ κατα-
ταγοῦν στὶς ἀνθρώπινες ρητορικὲς
ὑπερβολὲς πρὸς φίλους.

Γιὰ δύο ὅµως ἐκ τῶν φεροµένων
ὡς µασόνων Πατριαρχῶν µας, οἱ
κολακευτικὲς τεκτονικὲς ὑπερβολὲς
µοιάζουν ἀπίστευτες. Τί εἶπαν
λοιπὸν γιὰ τὸν περὶ τοῦ ὁποίου ὁ
λόγος Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας
Φώτιον;

Ἰδέστε το:
-«Ἡ ὅλη ζωή καὶ πολιτεία του,

ἀπὸ πᾶσαν ἄποψιν ἐξαιρετικοῦ
αὐτοῦ, ἱερωµένου ἀποδεικνύει
ὅτι δὲν ἐγεννήθη µόνον µέγας
Πατριάρχης, ἀλλὰ ἐγεννήθη καὶ
Τέκνων ἀληθινὸς καὶ συνειδη-
τός. Τέκνων ποὺ ἐφάρµοσε,
ὅσον οὐδείς παντοῦ καὶ πάντο-
τε, τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ παραγγέλµα-
τα τῆς τεκτονικῆς φιλοσο-
φίας7» (Τεκτονικὸ περιοδικὸ
«Τεκτονικὸν ∆ελτίον», Ὄργανον
τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλά-
δος, τεῦχος 67, Μάϊος-Ἰούνιος
1966, σελ. 178).

Ὄχι µόνο «Πατριάρχης» ἦταν
λοιπὸν ἀπὸ γεννησιµιοῦ του ὁ Πα-
τριάρχης Φώτιος ἀλλὰ ἦταν µαζὶ
καὶ «µασόνος»!

Ἐν τούτοις ἐκκλησιαστικὲς ἀνα-
κρίσεις, ὅταν ἐγράφοντο εἰς τὰ τε-
κτονικὰ ἔντυπα αὐτὰ τὰ πράγµατα
(συχνάκις ἐπαναλαµβανόµενα) καὶ
πάλι δὲν διετάχθησανJ

Ἀνήκουστο:
Ὁ Φώτιος γίνεται µασόνος
ὄντας Πατρ. Ἀλεξάνδρείας!

Ὡς χριστιανοὶ ἐρευνητὲς ἔχουµε
συναντήσει κατὰ τὶς ἔρευνές µας
ἀπίστευτα σχετικῶς πράγµατα, ἕνα
ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ τοῦτο, ὅτι ὁ
Φώτιος αὐτὸς δὲν ἔγινε µασόνος,
ὅταν ἦτο ἀρχιµανδρίτης, µὲ τὴν
(ἐφάµαρτη, βεβαιότατα) «φιλοδο-
ξία» νὰ γίνει κάποτε «∆εσπότης»,
χάριν τῆς διαθρυλούµενης ἀλλη-
λεγγύης καὶ ἀλληλοϋποστηρίξεως
µεταξὺ τῶν τεκτόνων, ὄχι, ἀλλὰ ἔγι-
νε µασόνος ὄντας Πατριάρχης ἐν
ἐνεργείᾳ, δηλαδὴ «Πατὴρ τῶν Πα-
τέρων, ∆έκατος καὶ Τρίτος τῶν
Ἀποστόλων, Κριτὴς τῆς Οἰκουµέ-
νης», κατὰ τοὺς τίτλους αὐτοῦJ
Καὶ ἡ µύησή του ἔγινε εἰς αὐτὸ το-
ῦτο τὸ πατριαρχικὸ γραφεῖο, τὸ δια-
σκευασθὲν εἰς τεκτονικὴν Στοὰν ἐπὶ
τούτῳ.

Μὲ βαθύτατη θλίψη καὶ πικρὲς
σκέψεις «ἀπολαῦστε» το, ὅπως
παρουσιάζεται εἰς (πολλαπλὰ) τε-
κτονικὰ ἔντυπα:

«7 Ὁ Φώτιος ἦταν τέκτων.
Μυήθηκε ὄχι σὲ νεαρὴ ἡλικία,
ποὺ ὁ ἐνθουσιασµὸς γιὰ κάτι νέο
καὶ φαινοµενικὰ ὡραῖο προσελ-
κύει πολλούς, ἀλλὰ ὥριµος
ἄνδρας καὶ ὑπεύθυνος ἀρχηγὸς
Ἐκκλησίας. Ὄχι σὲ µία ὁποιαδή-
ποτε Τεκτονικὴ Στοά. Τοῦ δόθηκε
τὸ τεκτονικὸ φῶς [ποιὸ φῶς;] σὲ
ἐπιβράβευση τοῦ τρόπου ποὺ
ἀντιλαµβανόταν τὰ καθήκοντά
του καὶ σὰν ἔνδειξη ἀγάπης καὶ
ὕψιστης ἐκτίµησης, ἀφοῦ τοῦ
ἐξηγήθηκε τί ἐπιδιώκει τὸ τάγµα
[τῶν µασόνων] καὶ πόσο ἡ πολι-
τεία του καὶ ἡ Χριστιανικὴ Πίστη
στὸν Μ.Α.Τ.Σ. [στὸν θεὸ-ποιὸν
«θεό»;] συµβιβάζονταν µὲ τὴ δι-
δασκαλία τοῦ Τεκτονισµοῦ καὶ
τὸ βρῆκε αὐτὸ ἀληθινὸ  καὶ  ἐδέ -
χθηκε νὰ γίνει τέκτων. Καὶ τοῦ

δόθηκε τὸ 1910, τὸ φῶς τὸ τεκτο-
νικὸ ἀπὸ τὸ Αἰγυπτιακὸ Ὕπατο
Συµβούλιο τοῦ 33ου σὲ ἰδιαίτερη
τελετὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὕπατο
Μεγάλο Ταξιάρχη [τὸν ἀρχηγὸ
τῆς αἰγυπτιακῆς Μασονίας], τὸν
Idzis Bey Raghed, ἐπὶ κεφαλῆς
ὁλοκλήρου τοῦ Ὑπάτου Συµβου-
λίου τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Μεγά-
λης Στοᾶς τῆς Αἰγύπτου, µεταξὺ
τῶν ὁποίων συγκαταλέγονταν
καὶ οἱ ἀδελφοὶ Collucci Bey 33ο,
Ἀθαν. Γαρόφαλος 33ο, Ἐµµ.
Αὐγερινὸς 33ο, Κων. Φακὸς 33ο
καὶ ἄλλοι, µέσα σ’ αὐτὸ τὸ Πα-
τριαρχικὸ Μέγαρο τοῦ Καΐρου,
στὸ ἰδιαίτερο γραφεῖο του, ποὺ
τὸ µεταβάλανε, γιὰ τὴν περίστα-
ση, σὲ κανονικὴ Στοὰ καὶ γιὰ
ἀξιωµατικούς της ἐχρησίµευσαν
αὐτὰ τὰ µέλη τοῦ Ὑπάτου Συµ-
βουλίου (7). 

Ἀργότερα «κατέβηκε στὴν
Ἀλεξάνδρεια ὁλόκληρο τὸ Ὕπα-
το Συµβούλιο τὸ 33ο τῆς Αἰγύ-
πτου µὲ ἐπικεφαλῆς καὶ πάλι τὸν
Iazis Bey Ragheb καὶ τοῦ ἀπονέ-
µει σὰν φόρο τιµῆς, τὸν ἀνώτατο
βαθµὸ τοῦ Τάγµατος, τὸν 33ο,
µέσα στὸ γραφεῖο τὸ Πατριαρχι-
κό7»! (Τεκτονικὸν ∆ελτίον ὑπ’
ἀριθ. 67 τοῦ ἔτους 1966, σελ.
178, Νικολάου Νικηταρίδη, Εἰσα-
γωγὴ στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Τεκτονισµοῦ στὴν Αἴγυπτο,
σελ. 87, «180 χρόνια του Ἑλληνι-
κοῦ Ἐλευθεροτεκτονισµοῦ 1811-
1991», σελ. 121, κ.λπ.)

Ἀνάγνωσµα θλιβερό. Τὰ σχόλια
στοὺς ἀναγνῶστες µας καὶ εἰς πάν-
τα εἰλικρινῶς ἐνδιαφερόµενον.

Ὁ Φώτιος 
στὴν οἰκουµενιστικὴ Κίνηση7

Οἱ µεγάλες τιµὲς (καὶ οἱ «τιµὲς»)
ποὺ ἔγιναν εἰς τὸν πατριάρχην ἐκε-
ῖνον ὀφείλονται - κατὰ τὴ γνώµη
µας - καὶ στὸ ὅτι ὁ Φώτιος ἔσπευδε
νὰ ὑποστηρίξει καὶ νὰ εἶναι παρὼν
στὶς περισσότερες ἐκ τῶν πρώι-
µων οἰκουµενιστικῶν κινήσεων τῆς
ἐποχῆς του. Παρουσιάζουµε µερι-
κές, ἔτσι ὅπως ἐγκωµιαστικῶς
ἀναφέρονται στὸ «Τεκτονικὸν ∆ελ-
τίον» 67/1996:

- Συµµετέχει στὸ Παγχριστια-
νικὸ Συνέδριο Ἑλβετίας µελε-
τόντι τὰ προπαρασκευαστικὰ
τῆς µελλούσης Παγκοσµίου Χρι-
στιανικῆς Συνδιασκέψεως ἐπὶ
µελέτῃ παντὸς συντελεστικοῦ
εἰς διευκόλυνσιν τῆς κοινῆς
πάντων τῶν χριστιανικῶν συ-
στηµάτων [!] συνεννοήσεως. 

- Στέλνει ἀντιπροσωπία στὸ
Κάϊρο καὶ λαµβάνει µέρος σὲ
συσκέψεις ποὺ γίνονται στοῦ
Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου Αἰγύ-
πτου καὶ Σουδάν, Siz Gwyune,

διὰ τὸ ζήτηµα τῆς Ἑνώσεως τῶν
Ἐκκλησιῶν.

- Στὶς 7 Μαρτίου 1922 αὐτὸς ὁ
Φώτιος, ὡς ἀναγνωρισµένος
ἀπ’ ὅλους ὡς ἔχων τὸ προβάδι-
σµα, µεταβαίνει πρὸς τὴν Αἰγυ-
πτιακὴν Κυβέρνησιν καὶ ὑπο-
βάλλει, ἐκ µέρους ὅλων τῶν
ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων θρη-
σκειῶν τῆς Αἰγύπτου, τὰ συγχα-
ρητήριά των γιὰ τὴν ἀνακήρυξη
τῆς Αἰγύπτου σὲ κράτος ἀνεξάρ-
τητο.

- Αὐτὸς [ὁ Φώτιος] ὑποδείχτη-
κε, γιὰ νὰ ἀντιπροσωπεύσει τὴν
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὴ Ἐκκλη-
σία εἰς τὸ Χριστιανικὸ Συνέδριο
τοῦ Λονδίνου.

- [Συµµετεῖχε] εἰς τὸ «Συνέδριο
τῆς Παγκοσµίου Χριστιανικῆς

Συνδιασκέψεως βίου καὶ
ἐργασίας» στὴ Στοκχόλµη.

- Ἐπῆγε στὴν Ὀξφόρδη
καὶ µίλησε περὶ τοῦ Πι-
στεύω καὶ τῆς Ἑνώσεως
τῶν Ἐκκλησιῶν στὸ ἐκεῖ
πανεπιστήµιον7

Ἐπιµείναµε στὶς οἰκουµε-
νιστικῆς κατευθύνσεως
αὐτὲς δραστηριότητες τοῦ
Φωτίου. ∆ιότι αὐτὸ ἀκριβῶς
εἶναι ποὺ προβληµατίζει
ἀρνητικά τοὺς ὀρθοδόξους
χριστιανούς, ὅτι δηλαδὴ ἡ
εἰσδοχὴ ἀνώτατων ἐκκλη-
σιαστικῶν µας ἡγετῶν (καὶ
παντὸς κληρικοῦ) εἰς τὶς τε-
κτονικὲς Στοὲς - πέραν τῶν
ἄλλων, - ὁδηγεῖ αὐτοὺς σὲ

οἰκουµενιστικὲς ἐνέργειες, σφόδρα
βλαπτικὲς στὴν ἐξέλιξή τους ὡς
πρὸς τὶς διδασκαλίες καὶ τὰ θέσµια
τῆς παραδοσιακῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας µας. Μασονία καὶ Συγ-
κρητιστικὸς Οἰκουµενισµὸς πηγαί-
νουν ἀντάµαJ Μερικοὶ ἐκ τῶν
κληρικῶν µας, ἀκολουθοῦν
(ἀφελῶς;)

Μασόνος 
καὶ ὁ Ἀρχιεπ. Χρύσανθος;

∆ὲν ἔχουν πραγµατικὰ τὸ Θεό
τους οἱ τέκτονες (ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ
Μασονία, ποὺ ἐπιτρέπει τὴ δηµο-
σίευση παροµοίων πραγµάτων!).
Μὰ εἶναι δυνατὸν καὶ αὐτὸς ὁ ἀπὸ
Τραπεζοῦντος Χρύσανθος (1913-
1941) νὰ ἦταν µασόνος;

Ναί, γράφουν (πολλὲς φορὲς) οἱ
τέκτονες, καὶ µάλιστα - καθὼς λένε
- «εἶχε γεννηθεῖ [καὶ αὐτός!] τέ-
κτων»! 

Ἰδοὺ τί ἀκριβῶς διαβάζουµε σὲ
τεκτονικὰ ἔντυπα:

«Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕ-
ΚΤΟΝΙΣΜΟΣ», εἶναι ὁ τίτλος τοῦ
σχετικοῦ δηµοσιεύµατος, στὸ
ὁποῖο διαβάζουµε ἔκπληκτοι:

«Στὸ τέλος τοῦ 1921 ἐµυήθη
καὶ στὸν Τεκτονισµό. Ἐνωρίτε-
ρα, τὸ 1919, εἶχε συνδεθεῖ στενὰ
µὲ τὸν Ἐθνικὸ Σύµβουλο τῶν
Πατριαρχείων στὴν Πόλη, καὶ
κατόπιν Ὑπουργὸ ἐπὶ Βενιζέ-
λου, Ἀλέξανδρο Παπά7 Ὁ
Παπὰς ἦταν Τέκτων (7). Τοῦ
πρότεινε νὰ γίνει δεκτὸς σὲ Τε-
κτονικὴ Στοά7 Σ’ αὐτὸ βρέθη-
καν σύµφωνοι καὶ ἄλλοι Ἕλλη-
νες ἀδελφοὶ καὶ ἔτσι ἔγινε
δεκτὸς ὁ Χρύσανθος µαζὶ µ’ ἕνα
ἀκόµη ἀγλάϊσµα τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Θρόνου ποὺ ζήτησε νὰ γίνει
Τέκτων, τὸν Μητροπολίτην Σά-
µου Εἰρηναῖον[!].

Καὶ οἱ δύο Μητροπολῖται µυή-
θηκαν ταυτόχρονα, σὲ πανηγυ-
ρικὴ συνεδρία τῆς Στοᾶς «Re-
naissance» (7).

Ἀπὸ τοὺς τότε παρόντες στὴν
µύησί των ὑπάρχουν ἀκόµη ἐν
ζωῇ στὴν Ἀθήνα ὁ ἀδελφὸς Γε-
ώργιος Κικριλής, τῆς Σεπτῆς
Στοᾶς «Βυζάντιον» καὶ ὁ γρά-
φων [µασόνος Ἀλέξανδρος Ἰ.
Ζερβουδάκης]. Ὁ Σεβάσµιος τῆς
Σεπτῆς Στοᾶς «Renaissance»,
κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς
ἐπιβλητικῆς παρουσίας τῶν
δύο ἱεραρχῶν, τοὺς ἐζήτησε νὰ
ἀναπτύξουν πῶς ἀντιλαµβά-
νονται τὸ Θεό, ∆ηµιουργό, ∆ύ-
ναµη τοῦ Σύµπαντος.

Τὴν ὑπέροχη ἀπάντηση ἔδω-
κεν ὁ ἀδελφὸς [µασόνος!] Χρύ-
σανθος. Μίλησε ἐπὶ µισὴ ὥρα
καὶ γοήτευσε ὅλους µὲ τὴ σύγ-
κριση ποὺ ἔκαµε ἀνάµεσα σὲ
ὅσα ἄκουσε κατὰ τὴ µύηση καὶ
τὴν δική του θεολογικὴ κατάρτι-
ση [!], τὶς πεποιθήσεις του καὶ
τὴν ἰδεολογία, ἡ ὁποία κανόνιζε
τὶς πράξεις του. Ἐδήλωσεν ὅτι,
ὕστερα ἀπὸ ὅσα λέγονται ἐναν-
τίον τοῦ Τεκτονισµοῦ, δὲν περί-
µενε ὅτι θὰ εὕρισκε αὐτὰ ποὺ
ἄκουσε κατὰ τὴ µύηση, νὰ εἶναι
τόσο πολὺ σύµφωνα [!] µὲ τὶς
δικές του θρησκευτικὲς πεποι-
θήσεις7

Καὶ τὸ ἀπίστευτο αὐτὸ µασονικὸ
δηµοσίευµα γιὰ τὸν ἀείµνηστο
Χρύσανθο καταλήγει ὡς ἑξῆς:

«7Γιὰ µένα, ὁ ὁποῖος παρα-
κολούθησα ὁλόκληρη τὴ µύηση
καὶ γιὰ κάθε ἕνα τέκτονα ποὺ θὰ
διαβάσει τὴν ἱστορία του, ἕνα
µόνο συµπέρασµα βγαίνει, ὅτι ὁ
Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος
(γιατί µ’ αὐτὸ τὸν τίτλο θὰ µείνει
στὴν ἱστορία) Χρύσανθος, ὁ
ἁγνὸς καὶ ὑπέροχος χριστιανός,
δὲν ἐµυήθηκε ἐκεῖνο τὸ βράδυ
τοῦ 1921 στὸν Τεκτονισµό, ἀλλὰ
εἶχε γεννηθεῖ τέκτων7» («Τεκτο-
νικὸν ∆ελτίον» ἔτους 1965, τε-
ῦχος 61, σελ. 80-81 καὶ ἀλλοῦ,
πολλὲς φορές).

Σχόλιο δικό µας;
Οὐδέν.
-Συλλογιστεῖτε ἐσεῖςJ
(Στὸ ἑπόµενο φύλλο κι ἄλλοι

κληρικοὶ φερόµενοι ὡς µασό-
νοι)

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«ΝΑΡΚΗ» ΑΙ ΝΕΑΙ ΧΩΡΑΙ...

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

π. ∆ηµήτριος Βακάρος (†) 
Μὲ ἀφορµὴ

τὴν εἴδησιν ἐκ
τῆς ἐφηµερίδος
σας τῆς κοιµή-
σεως τοῦ ἀδελ-
φοῦ καὶ συµπα-
τριώτου µου
πατρὸς ∆ηµη-
τρίου Βακάρου,
σᾶς ἀναφέρω
ὅτι ὁ µεταστάς
γεννήθηκε στὸ
Βρυσοχώρι Ζα-
γορίου Ἰωαννί-
νων, σπούδασε
στὸ Ἱεροδιδα-
σκαλεῖο Βελλᾶς
Ἰωαννίνων, συ-
νέχισε τὶς σπου-
δές του στὴν
Ἀµερικὴ καὶ
ἐπέστρεψε στὴν Θεσσαλονίκη,
ποὺ τόσο ἀγαποῦσε. Χειροτονήθη-
κε διάκονος καὶ πρεσβύτερος ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη Παντελεήµονα
Παπαγεωργίου. Ἐπίσης τοποθετή-
θηκε Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτρο-
πος Θεσσαλονίκης ἐπὶ Παντελεή-
µονος τοῦ Β΄ καὶ ἐφηµέριος στὸν
Ἅγιο ∆ηµήτριο Θεσσαλονίκης µέ-
χρι τῆς κοιµήσεώς του. Ἔγραψε
πολλὰ βιβλία καὶ δὲν πρόλαβε νὰ
γράψει καὶ γιὰ τὸν ἐπίσης συµπα-
τριώτη µας Ἀρχιεπίσκοπο Σπυρί-
δωνα Βλάχο ἐκ Ρουψιᾶς Πωγωνί-

ου, ποὺ τόσο
ἀγαποῦσε, τὸν
πολλὰ προσφέ-
ροντα στὴν Κύ-
προ καὶ στὴν Β.
Ἤπειρο διὰ τὴν
ἕνωσίν τους µὲ
τὴν Ἑλλάδα καὶ
ἀπὸ πολλοὺς
συκοφαντηθέν-
τα. Ὁ πατὴρ ∆η-
µήτριος γνώριζε
πολλὰ γιὰ τὸν
Μ α κ α ρ ι σ τ ὸ
Ἀρχιεπίσκοπο
Σπυρίδωνα Βλά-
χο. Θὰ πρέπει
διὰ τῆς παρού-
σης µου ἐπι-
στολῆς νὰ συλ-
λυπηθῶ τὴν

πρεσβυτέρα Φεβρωνία, ποὺ τόσο
ἀγαπῶ καὶ σέβοµαι ὡς καὶ τὰ τέκνα
του Σωτήριο καὶ Γεώργιο ἀπὸ καρ-
δίας. ∆ὲν θά παύσω νὰ προσεύχο-
µαι διακαῶς καὶ γιὰ τὸν Μακαριστὸ
ἀδελφὸ π. ∆ηµήτριο ποὺ καὶ
ἐκεῖνος µὲ ἀγαποῦσε καὶ µὲ προσ -
καλοῦσε πάντοτε στὸν Ἅγιο ∆ηµή-
τριο. Ἡ παροῦσα φωτογραφία εἶναι
λίγες µέρες πρὶν κοιµηθεῖ. Τὸ µνη-
µόσυνόν του νὰ εἶναι αἰώνιο.

Ὁ συµπατριώτης του 
πρωτοπρ. Ἰωάννης Κατῆς
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Τὸ ἀληθινὸν πρόσωπον τοῦ σκανδάλου
θέλετε ὑπάγειν;». Καὶ ἀλλοῦ διακη-
ρύσσει: «Μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ
σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί». Ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος ἐξ αὐτοῦ διαβεβαιώνει
ὅτι ὁ Σταυρὸς θὰ καταστῆ «τοῖς µὲν
ἀπολλυµένοις µωρία, τοῖς δὲ σῳζο-
µένοις ἡµῖν δύναµις Θεοῦ» καὶ «Ἰου-
δαίοις µὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ
µωρίαν». 

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ σκάνδαλο,
ὡς δοκιµασία τῆς πίστεως, συνεχίζε-
ται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀνθρωπί-
νης Ἱστορίας. Ὁ Μ. Βασίλειος τὸ βε-
βαιώνει: «Ὁ κατὰ τὴν πίστιν εὐπερί-
τρεπτος, σκανδαλίζεται ἐν τῇ πέτρᾳ,
ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστός».

Τὸ µυστικὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, ἡ
Ἁγία µας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,
εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντοτε σηµεῖο
ἀντιλεγόµενο µέσα στὸν κόσµο. «Ὁ
γὰρ Χριστιανισµὸς λίθος ἐστὶ ‘‘προσ -
κόµµατος’’ καὶ πέτρα ‘‘σκανδάλου’’».
Ὅµως, ὁ Ἐνανθρωπήσας Λόγος
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς τὸ εἶχε προείπει:
«Ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα µὴ σκαν-
δαλισθῆτε. ἀποσυναγώγους ποι-
ήσουσιν ὑµᾶς· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα
πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑµᾶς δόξῃ λατρεί-
αν προσφέρειν τῷ θεῷ. καὶ ταῦτα
ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πα-
τέρα οὐδὲ ἐµέ».

Αὐτὴ εἶναι ἐν συντοµίᾳ ἡ µία
ἔννοια τοῦ σκανδάλου. Ἡ ἄλλη
ἀφορᾶ στὸ σκάνδαλο, τὸ ὁποῖο συµ-
βαίνει µεταξὺ ἀνθρώπου καὶ συναν-
θρώπου καὶ εἶναι αἰτία τῆς ἀποµα-
κρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν
Θεὸ ∆ηµιουργό του.

Ὁ ὅρος σκάνδαλο ἐµπεριέχει καὶ
τὴν ἔννοια τοῦ προσκόµµατος -κάθε
πράγµατος δηλαδή, τὸ ὁποῖο ἐµπο-
δίζει τὸν ἄνθρωπο νὰ πράξη τὸ καλὸ
ἢ τὸν ὁδηγεῖ πρὸς τὸ ἠθικῶς κακό-
γενικώτερα τὴν ἔννοια τῆς ἀφορµῆς
πρὸς ἁµαρτία. Σκανδαλίζω σηµαίνει
«ἐµβάλλω τινὰ εἰς πειρασµόν, ἐρεθί-
ζω, πειράζω τινά, διεγείρω τὴν ἐπι-
θυµίαν τινὸς πρὸς τὸ κακὸν» ἢ συµ-
περιφέροµαι µὲ τρόπο, ὁ ὁποῖος θί-
γει τὸ κοινὸ αἴσθηµα.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Πα-
ῦλος γράφει στοὺς Ρωµαίους: «Μὴ
τιθέναι πρόσκοµµα τῷ ἀδελφῷ ἢ
σκάνδαλον». Ἡ ρήση αὐτὴ τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου θὰ ἠµποροῦσε νὰ
χρησιµοποιηθῆ ὡς γενικὸς κανόνας,
ἀπαγορεύων τὴν καθ᾽ οἱονδήποτε
τρόπο πρόκληση σκανδάλου, ἀφοῦ,
κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο, «πᾶν τὸ ἀντι-
κείµενον τῷ τοῦ Κυρίου θελήµατι
σκάνδαλόν ἐστιν». Παροµοίως καὶ ὁ
Ἱερὸς Χρυσόστοµος ἀποφαίνεται:
«Τί δέ ἐστι τὰ σκάνδαλα; Τὰ κωλύ-
µατα τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ».

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος τρανῶς
διεκήρυξε ὅτι, ἂν κάποιος σκανδαλί-
ση ἕνα συνάνθρωπό του, τὸν συµ-
φέρει νὰ κρεµάση µυλόπετρα περὶ
τὸν τράχηλόν του καὶ νὰ ριφθῆ στὴν
θάλασσα: «Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ
ἕνα τῶν µικρῶν τούτων τῶν πι-
στευόντων εἰς ἐµέ, συµφέρει αὐτῷ
ἵνα κρεµασθῇ µύλος ὀνικὸς περὶ τὸν
τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ
ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης». Ὁ
Ἅγιος Ἐφραὶµ ὁ Σύρος ἀναλύει τὰ
ἀνωτέρω λόγια τοῦ Κυρίου: «Χρὴ
γὰρ πάντα Χριστιανόν, µᾶλλον δὲ
πάντα ἄνθρωπον, τρέµειν καὶ ἀγω-
νιᾶν περὶ τῆς τοῦ πλησίον σωτηρίας,
καθότι µέλη ἐσµὲν ἀλλήλων. Ἐξαιρέ-
τως δὲ χρὴ ἀσκανδαλίστους διαφυ-
γόντας πρὸς Κύριον, δεδιότας τὴν
ἀπειλὴν τοῦ εἰπόντος· ὃς δ’ ἂν σκαν-
δαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων τῶν
πιστευόντων εἰς ἐµέ, συµφέρει αὐτῷ
ἵνα κρεµασθῇ µύλος ὀνικὸς περὶ τὸν
τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ
ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης».

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι δυνατὸν νὰ καταστῆ
σκάνδαλο γιὰ τὸν συνάνθρωπο,
ὅταν προσπαθῆ νὰ τὸν παρασύρη
στὴν ἁµαρτία µὲ ἀπώτερο σκοπὸ
τὴν ἀποµάκρυνσή του ἀπὸ τὴν πι-
στότητα στὸν Θεὸ ∆ηµιουργό του.
Καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐπιδίωξη χρησιµο-
ποιεῖ ἢ τὴν ἀδυναµία τοῦ συνανθρώ-
που του ἢ τὴν τυχὸν ἐξουσία ποὺ
ἔχει ἐπ᾽ αὐτοῦ. «Σκανδαλίζει µέν τις,
παρανοµῶν λόγῳ ἢ ἔργῳ, καὶ ἕτε-
ρον πρὸς παρανοµίαν ἐνάγων, ὡς ὁ
ὄφις τὴν Εὔαν, καὶ ἡ Εὔα τὸν Ἀδάµ»,
λέγει ὁ Μ. Βασίλειος.

Ἡ πρόκληση σκανδάλου ἐγκρύ-
πτει βαθύτατη τάση ἀσκήσεως βίας
πρὸς τὸ στοχευόµενο πρόσωπο, τὸ
ὁποῖο σαφῶς βιώνει διάφορη κατά-
σταση ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἐπιχειρεῖται
νὰ τοῦ ἐπιβληθῆ χωρὶς τὴν θέλησή
του. Γἰ  αὐτὸ καὶ ὁ σκανδαλίζων βιά-
ζει ὀντολογικῶς τὴν ἐλευθερία τοῦ
ἑτέρου προσώπου, τὸ ὁποῖο διαφο-
ροποιεῖται ἀπὸ τὴν δική του στάση
ζωῆς, µὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν κατά-
λυση τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς τοῦ
πλησίον νὰ ἑτεροπροσωπῆ.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἐπι-
σηµαίνει ὅτι πολλάκις χρησιµοποι-
οῦνται ὡς µέσα, γιὰ νὰ συµπαρασύ-
ρη κανεὶς τὸν συνάνθρωπο πρὸς
τὴν ἁµαρτία, φιλικὰ σχήµατα ἀγά-
πης καὶ ἐνδιαφέροντος, ὥστε «ἐν
σχήµατι φιλίας καὶ εὐνοίας πρὸς τὸν
τῆς ἁµαρτίας ὄλεθρον καθέλκοντες
τὸν πειθόµενον». Συνεπῶς ἡ πρό-
κληση σκανδάλου δὲν προϋποθέτει
ὅτι ὁ σκανδαλουργὸς ἀπαραιτήτως
εὑρίσκεται σὲ ἀπόσταση πνευµατικὴ
ἢ συγγενικὴ ἀπὸ τὸ ἀντικείµενο τῆς
ἐπιθετικῆς συµπεριφορᾶς του. Σκάν-
δαλο ἠµπορεῖ νὰ προέλθῃ καὶ ἀπὸ
τὸ στενό, ἄµεσο συγγενικὸ περιβάλ-
λον. «Καὶ ἐχθροὶ αὐτοῦ οἱ οἰκιακοὶ
αὐτοῦ», βεβαιώνει τὸ Κυριακὸ λόγιο.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Θεάνθρωπος
Κύριος ἀπαιτεῖ ἀπάρνηση καὶ τοῦ
στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος,
ὅταν πρόκειται νὰ σταθῆ ἐµπόδιο
στὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς
τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ Πατρός: «Εἰ
δὲ ὁ ὀφθαλµός σου ὁ δεξιὸς σκαν-
δαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ
σοῦ· συµφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται
ἓν τῶν µελῶν σου καὶ µὴ ὅλον τὸ
σῶµά σου βληθῇ εἰς γέενναν».

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος παραινε-
τικῶς προτρέπει νὰ ἀποφεύγεται κά-
θε συντυχία µὲ ἀνθρώπους, οἱ ὁπο-
ῖοι ἠµπορεῖ νὰ καταστοῦν σκάνδαλο

- πρόσκοµµα στὴν σωτηρία τῶν
ἀγωνιζοµένων πιστῶν καὶ παροµοι-
άζει τὴν ἐξ ἀπροσεξίας µετάδοση
τῶν σωµατικῶν ἀσθενειῶν µὲ τὴν ἐξ
ἀµελείας συναναστροφὴ µὲ πονη-
ροὺς - σκανδαλοποιοὺς ἀνθρώ-
πους, ἡ ὁποία προκαλεῖ παροµοίως
τὴν µετάδοση τῶν ψυχικῶν παθῶν.
Λέγει συγκεκριµένα: «Καθάπερ γὰρ
σώµατα πολλάκις ἀπὸ τῆς τῶν
ἀέρων τῶν διεφθαρµένων λύµης
ἀπόλλυνται· οὕτω δὴ καὶ ψυχὴ πολ-
λάκις ἐδέξατο βλάβην ἀπὸ τῆς τῶν
πονηρῶν συνουσίας· καὶ καθάπερ
ὀφθαλµὸς ὑγιαίνων, ὅταν νοσοῦντα
ἴδῃ, πλήττεται, καὶ ὁ ψώρας ἐµπε-
πλησµένος, µεταδίδωσι καὶ τοῖς ὑγι-
αίνουσιν· οὕτω δὴ συµβαίνει πολλά-
κις καὶ ἐπὶ τῆς συνουσίας τῶν πο-
νηρῶν ἀνθρώπων. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὁ
Χριστὸς παρῄνει οὐ µόνον φεύγειν
τοὺς τοιούτους, ἀλλὰ καὶ ἐκτέµνειν
[...] κελεύων καὶ τὴν φιλίαν τῶν τοι-
ούτων ἀτιµάζειν, ὥστε τὴν σωτηρίαν
τὴν ἑαυτῶν ἀσφαλεστέραν ποιεῖν».

Ἴσως, ὅµως, ἀντείπει κάποιος ὅτι
ἠµπορεῖ νὰ κινῆται ἐλεύθερα, ὡς
ἐλεύθερο ὄν. Στὴν Ἁγία Γραφή,
ὡστόσο, βλέπουµε ὅτι ἡ ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ εἶναι ὀντολο-
γική, πρέπει νὰ ἔχη κέντρο της τὴν
ἀγάπη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπι-
σηµαίνει: «Ὑµεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ
ἐκλήθητε, ἀδελφοί· µόνον µὴ τὴν
ἐλευθερίαν εἰς ἀφορµὴν τῇ σαρκί,
ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε
ἀλλήλοις». Συνεπῶς ἡ ἐλευθερία
δὲν χαρίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο
Κύριο στὸν ἄνθρωπο, «ἵνα ἀδεῶς
ἁµαρτάνῃ», ἀλλά, κατὰ τὸν Ἱερὸ
Χρυσόστοµο, ὁ Χριστὸς µᾶς ἀπε-
λευθέρωσε ἀπὸ τὸν ζυγὸ τῆς δουλεί-
ας καὶ µᾶς κατέστησε κυρίαρχους
τῶν πράξεών µας, ὄχι γιὰ νὰ χρησι-
µοποιήσουµε αὐτὴν τὴν ἐξουσία γιὰ
τὴν διάπραξη τῆς κακίας, ἀλλὰ γιὰ
νὰ τὴν θεωρήσουµε ἀφορµὴ πνευ-
µατικοῦ κέρδους καὶ νὰ ζήσουµε µὲ
πραγµατικὴ φιλόσοφο διάθεση.

Ἔτσι, φθάνει στὸ σηµεῖο ὁ Ἀπό-
στολος τῶν Ἐθνῶν νὰ πῆ καὶ τοῦτο:
«Εἰ βρῶµα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν
µου, οὐ µὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα,
ἵνα µὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλί-
σω». Τοῦτο σηµαίνει ὅτι, ἐὰν ὑπολογί-
ζη κανεὶς τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν
ἑαυτόν του, δὲν θὰ ἐξακολουθήση κά-
ποια συµπεριφορά, εἴτε αὐτὴ εἶναι
στάση ζωῆς εἴτε εἶναι τρόπος ἐνδυµα-
σίας ἢ γενικότερης διαγωγῆς στὶς
διανθρώπινες σχέσεις, ἂν αὐτὴ σκαν-
δαλίζη τὸν πλησίον. Αὐτὴ ἡ στάση νή-
ψεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν ἀδελφό
προφυλάσσει τὸν ἀγωνιζόµενο πιστὸ
ἀπὸ τὴν πρόκληση σκανδάλου.

Νὰ γιατὶ ὁ Χρυσορρήµων Ἰωάν-
νης, τονίζοντας τὴν βαρύτητα τοῦ
ἁµαρτήµατος τοῦ σκανδάλου, ἐπιβε-
βαιώνει ὅτι δὲν ὠφελεῖται σὲ τίποτε ὁ
προκαλῶν σκάνδαλο ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ ὑπόλοιπος βίος του
ἠµπορεῖ νὰ εἶναι σύµφωνος µὲ τὸ
θέληµα τοῦ Θεοῦ: «Βίος γὰρ κἂν
σφόδρα ὀρθὸς ᾖ, σκάνδαλον ἑτέ-
ροις παρέχων, τὸ πᾶν ἀπώλεσε».

Τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ αὐθεντικὴ
ἑρµηνεία του, ἡ ὁποία εὑρίσκεται
στὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων, καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ νικήση
τὸν κόσµο τῆς ἁµαρτίας, νὰ σηκώση
τὸν σταυρὸ τοῦ πνευµατικοῦ
ἀγῶνος καὶ νὰ µαρτυρήση τὴν ἀλή-
θεια µὲ κέντρο της τὴν ἀγάπη.

Ὁ πνευµατικὸς αὐτὸς ἀγώνας
περνάει, βεβαίως, µέσα ἀπὸ τὸ προ-
σωπικὸ µαρτύριο καὶ περιλαµβάνει,
ὅπως τονίσαµε πιὸ πάνω καὶ τὴν
προσοχή-νήψη, ὥστε νὰ µὴ σκαν-
δαλίζεται ὁ πλησίον, ὁ ἀδελφός. 

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος ὑπογραµ-
µίζει ὅτι ὁ σκανδαλισµὸς ἐπιβαρύνει
ἐκεῖνον ποὺ τὸν προκαλεῖ, ὅταν ἐπι-
διώκη παντοιοτρόπως νὰ βλάψη τὸν
ἀδελφό. Ὡστόσο, ὑπάρχει καὶ ἡ πε-
ρίπτωση ποὺ ἡ εὐθύνη τοῦ σκανδα-
λισµοῦ ἐπιβαρύνει τὸν σκανδαλι-
σθέντα, ὅταν δὲν τοῦ ἔχη δοθῆ
ἀφορµὴ ἔξωθεν. Λέγει χαρακτηριστι-
κά: «Ὅταν µὲν γὰρ παρ’ ἡµᾶς γένη-
ται, οὐαὶ ἡµῖν· ὅταν δὲ µὴ παρ’ ἡµᾶς,
οὐκέτι».

Ἔτσι διακρίνουµε κάποια διαφο-
ροποίηση περὶ τὴν αἰτία τοῦ σκανδά-
λου. Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπισηµαίνει ὅτι
«τὸ σκάνδαλον γίνεται κατὰ πλεί-
ονας αἰτίας. Ἢ γὰρ παρὰ τὸν σκαν-
δαλίζοντα τὸ σκάνδαλον γίνεται, ἢ
παρὰ τὸν σκανδαλιζόµενον τὸ σκαν-
δαλισθῆναι συµβαίνει». 

Καὶ πάλι ὁ Χρυσορρόας Ἰωάννης,
χρησιµοποιώντας ὡς παράδειγµα
τὸν Ἰούδα καὶ τὸν Ἰώβ, διευκρινίζει
ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν ἀµελῶς καὶ διά-
γουν ἐµπαθῆ βίο, σκανδαλίζονται
ἀκόµη κι ἀπὸ τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ
καὶ ἀπὸ ὅσους ἐκφράζουν τὸ θέληµα
τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀντιθέτως ἐκεῖνοι ποὺ
ζοῦν µὲ νήψη, ἀγωνιζόµενοι σύµφω-
να µὲ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, δὲν πί-
πτουν στὶς παγίδες τῶν σκανδάλων:
«Ὁρᾷς ὅτι οἱ µὲν ἀγνώµονες καὶ ἠµε-
ληµένοι, οὐδὲ ἀπὸ τῶν ὠφελούντων
κερδαίνουσιν· οἱ δὲ εὐγνώµονες καὶ
νήφοντες ἀφ’ ὧν ἕτεροι σκανδαλί-
ζονται, ἀπὸ τούτων τὰ µέγιστα ὠφε-
λοῦνται; Τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ Ἰούδα καὶ
ἐπὶ τοῦ Ἰὼβ ἔστιν ἰδεῖν. Ὁ µὲν γὰρ
Ἰούδας οὐδὲ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ τοῦ
τὴν οἰκουµένην διορθώσαντος ἐσώ-
θη· ὁ δὲ Ἰὼβ οὐδὲ ἀπὸ τοῦ διαβόλου
τοῦ τοσούτους ἀπολέσαντος ἐβλά-
βη».

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι
ὑπάρχει καὶ ἐκείνη ἡ περίπτωση
σκανδαλισµοῦ, ὅταν δὲν θέλει ὁ
ἄνθρωπος νὰ ἀποδεχθῆ αὐτὰ ποὺ
πράττει ἢ λέγει ὁ κληρικὸς ἢ ὁ λαϊκὸς
κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. Τότε τὸ σκάν-
δαλο σαφῶς δὲν προέρχεται ἀπὸ
τὸν ὑποτιθέµενο σκανδαλίζοντα,
ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν σκανδαλισθέν-
τα. Ὁ Μ. Βασίλειος συµπληρώνει ὅτι
αἰτία σκανδάλου ἠµπορεῖ νὰ ὑπάρξη
εἴτε γιατὶ κάποιος ἐκτελεῖ τὴν ἐντολὴ
τοῦ Θεοῦ εἴτε γιατὶ κάποιος χρησιµο-
ποιεῖ ἐλεύθερα τὰ δικαιώµατά του.
Ἐπισηµαίνει δὲ ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς
στὸ Εὐαγγέλιο, µερικοὶ σκανδαλί-
σθηκαν ἐξ αἰτίας τῶν λόγων καὶ τῶν
πράξεων τοῦ Κυρίου, ποὺ ἦταν κατὰ
τὸ θέληµα τοῦ Πατρός, ἔτσι καὶ πολ-
λοὶ ἄνθρωποι προσκρούουν σ᾽αὐτὰ

ποὺ γίνονται κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ
εἴτε ἐκ µέρους κληρικῶν εἴτε ἐκ µέ-
ρους λαϊκῶν µελῶν τῆς Ἐκκλησίας
καὶ ἐξ αἰτίας αὐτῶν σκανδαλίζονται.
Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐπικαλεῖται τὸ
Ματθ. 15, 13-14, ὅπου ὁ Κύριος,
ὅταν προσῆλθαν οἱ Μαθητὲς καὶ τοῦ
εἶπαν ἂν γνωρίζη ὅτι οἱ Φαρισαῖοι
ποὺ ἄκουσαν τοὺς λόγους Του
ἐσκανδαλίσθησαν, ἀπήντησε:
«Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ
πατήρ µου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσε-
ται. ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδη-
γοί· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ,
ἀµφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται».

Eἶναι χαρακτηριστικό, ὡστόσο, τὸ
γεγονός, κατὰ τὸ ὁποῖο, ὅταν ὁ Θε-
άνθρωπος Κύριος βρισκόταν στὴν
Καπερναούµ, οἱ εἰσπράκτορες τοῦ
φόρου πλησίασαν τὸν Ἀπόστολο
Πέτρο καὶ διαµαρτυρήθηκαν, διότι ὁ
∆ιδάσκαλος «οὐ τελεῖ τὰ δίδραχµα».
Καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιὰ νὰ µὴ
σκανδαλίση τοὺς Ἰουδαίους, προ-
στάζει τὸν Πέτρο: «Ἵνα µὴ σκανδαλί-
σωµεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θά-
λασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀνα-
βάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοί-
ξας τὸ στόµα αὐτοῦ εὑρήσεις στα-
τῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ
ἐµοῦ καὶ σοῦ». Ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ
Ἰησοῦ φανερώνει τὴν σοβαρὴ διά-
σταση, τὴν ὁποία λαµβάνει τὸ σκάν-
δαλο, ὅταν προέρχεται ὄχι µόνον
ἀπὸ τὸ λαϊκὸ µέλος τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ πολὺ περισσότερο, ὅταν αἰτι-
ᾶται γἰ  αὐτὸ ἀνώτερος ἢ κατώτερος
κληρικός.

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι µέσα στὸν ἀγώνα
τοῦ πιστοῦ περιλαµβάνεται καὶ ἡ
προσοχὴ γιὰ τὴν ὅλη διαγωγή του.
Πῶς ὁµιλεῖ, πῶς περπατᾶ, πῶς
ἐνδύεται, πῶς ἐκφράζει τὸ «θέλω»
τοῦ Θεοῦ, ὥστε πάντοτε νὰ εὑρίσκε-
ται ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ σκανδά-
λου. Κι αὐτὸ ὀφείλει νὰ συµβαίνει
ὥστε, κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστοµο,
«ὅταν ὁ ἄπιστος ἴδῃ σὲ τὸν πιστὸν
κατεσταλµένον, σωφρονοῦντα, κό-
σµιον ὄντα, ἐκπλαγήσεται καὶ ἐρεῖ·
Ἀληθῶς µέγας ὁ τῶν Χριστιανῶν
Θεός, οἵους κατέστησεν ἀνθρώ-
πους, οἵους ἐξ οἵων ἐποίησεν, ἀγγέ-
λους αὐτοὺς ἐξ ἀνθρώπων εἰργάσα-
το». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Μ. Βασίλει-
ος µετ᾽ ἐπιτάσεως ὑποστηρίζει ὅτι
κάθε τι τὸ ὁποῖο σκανδαλίζει τὸν
ἀδελφὸ πρέπει νὰ ἐκκόπτεται, ὅσο
ἀγαπητὸ καὶ ἀναγκαῖο κι ἂν εἶναι
αὐτό: «∆εῖ πᾶν τὸ σκανδαλίζον ἐκκό-
πτειν, κἂν οἰκειότατόν τι καὶ ἀναγ-
καιότατον εἶναι δοκῇ». 

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ
ἀγαπᾶ καὶ τὸν συνάνθρωπο, ἀφοῦ
«ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχοµεν ἀπ’
αὐτοῦ [τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου],
ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ». Ὅσο ἀφήνεται
ὁ ἄνθρωπος στὸ µυστήριο τῆς µυ-
στικῆς κατὰ χάριν ἑνώσεώς του µὲ
τὸν Θεό, τόσο ἀλλοιώνεται καὶ νοι-
ώθει τὴν δόξα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καὶ συγχρόνως αὐξάνει καὶ ἡ
ἀγάπη του πρὸς τὸν συνάνθρωπο.
Ὁ Μ. Ἀντώνιος εἶχε πεῖ: «Ἐκ τοῦ
πλησίον ἐστὶν ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος.
Ἐὰν γὰρ κερδήσωµεν τὸν ἀδελφόν,
τὸν Θεὸν κερδαίνοµεν· ἐὰν δὲ σκαν-
δαλίσωµεν τὸν ἀδελφόν, εἰς Χριστὸν
ἁµαρτάνοµεν».

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ζεῖ στὸν
κόσµο, ταυτοχρόνως, ὅµως, εἶναι
µέλος τοῦ µυστικοῦ Σώµατος τοῦ
Χριστοῦ, τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας.
Ὁ Χριστός, ἀπευθυνόµενος στοὺς
Μαθητάς Του, λέγει: «Ἐκ τοῦ κό-
σµου οὐκ ἐστέ». Ἀνήκετε σ᾽ ἕνα
ἄλλο κόσµο, ὁ ὁποῖος πορεύεται
πρὸς τὸ φῶς καὶ ἔχετε τὴν ἀποστολὴ
νὰ φωτίσετε τοὺς συνανθρώπους
σας µὲ αὐτὸ τὸ φῶς - «Ὑµεῖς ἐστὲ τὸ
φῶς τοῦ κόσµου [...] οὕτως λαµψά-
τω τὸ φῶς ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων» - γιατὶ εὑρίσκονται στὸ
σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας.

Κανεὶς δὲν ἠµπορεῖ νὰ παραµερί-
ση ἢ νὰ παραβλέψη ἢ νὰ ἀποσιω-
πήση τοὺς Ἁγιογραφικοὺς καὶ Πατε-
ρικοὺς λόγους ὡς πρὸς τὸ θέµα τοῦ
σκανδάλου. Ἐκτὸς καὶ θελήση νὰ
παραµορφώση ἢ νὰ ἀλλοιώση τὸ
νόηµά τους. 

Ἑποµένως, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο πρέ-
πει νὰ γνωρίζωµε, κληρικοὶ καὶ λαϊ-
κοί, εἶναι ὅτι ὁ σκανδαλισµός, τὸν
ὁποῖο θὰ προκαλέσουµε στὸν συν -
άνθρωπο, θὰ ὁδηγήση καὶ ἐµᾶς
στὴν αἰώνια καταδίκη, στὴν αἰώνια
κόλαση.

Πνευµατική ἀνατοµία τῆς ἐλευθεριότητος
δηµόσια δράση. Ἀλλά τό πλήρω-
µα τῆς θεότητος ἦτο εὐθύς ἐξ
ἀρχῆς «ἅµα τῇ Συλλήψει, ἅµα
τῇ Γεννήσει», ὅπως λέγει ὁ
Ἅγιος Μάξιµος ὁ ὁµολογητής,
ἡνώθη ἡ θεία µέ τήν ἀνθρωπίνη
φύση, ὅπως ὁ σίδηρος µέ τήν φω-
τιά. Φωτιά ἡ θεία φύση, σίδηρος ἡ
ἀνθρωπίνη φύση, ἀλλά ἡ ἀνθρω-
πίνη φύση ἐπυρακτώθη, ἡνώθη
µέ τήν θεία καί γι᾿ αὐτό καί δέν
ὑπετάσσετο στήν θεία φύση ἡ
ἀνθρωπίνη φύση. Ἔτσι ἔχοµε µιά
προοδευτική φανέρωση, ἀποκά-
λυψη· δέν ἔχοµε πρόοδο κατά τό
ἀνθρώπινο. Ἐµεῖς λέµε «προέκο-
πτε σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι». Ὁ
καθένας µας σάν ἄνθρωπος προ-
κόπτει, στήν περίπτωση τοῦ Κυρί-
ου µας, ὅπως ἑρµηνεύουν οἱ ἅγιοι
Πατέρες καί τό ἐξήγησε τελευταί-
ως ὁ π. Θεόκλητος σέ ἄρθρο του
στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» αὐτή ἡ
ἔννοια εἶναι ὅτι ἀπεκάλυπτε σύν
τῷ χρόνῳ προοδευτικῶς ὁ Κύριος
ὁ ὁποῖος τί; ἐφανέρωνε τήν θεότη-
τά του, τό πλήρωµα κατά τό
ἀνθρώπινον.

Γι᾿ αὐτό ἡ χαρά τοῦ Συµεών ἦτο
µεγίστη, διότι αὐτόν πού περίµενε
τώρα αἰῶνες τόν εἶχε στήν ἀγκάλη
του. Εἴδατε τί εἶπε, λέγε Συµεών
ποιός εἶναι αὐτός πού κρατᾶς;
ποιός εἶναι αὐτός; καί ἀρχίζει καί λέ-
ει: εἶσαι ὄχι ἁπλῶς ἕνα παιδάκι, ὄχι
ἁπλῶς κάτι τό τυχαῖο πού θά προ-
έκοπτε κλπ, ἀλλά ὁ ἀληθινός Θεός,
ὅπως µᾶς εἶπε καί ὁ κ. Τσατσαρώ-
νης στήν ἑρµηνεία.

Σήµερα θά ἤθελα νά ἐντοπίσου-
µε τήν προσοχή µας σέ κάτι σηµαν-
τικό, τό ὁποῖο µᾶς ἦλθε ἐξ Ἁγίου
Ὄρους καί τό δηµοσιεύουµε στόν
«Ὀρθόδοξο Τύπο» ἐκ τῆς ὁµιλίας
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ
στήν Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ µας.
Ὁ µοναχός πού τό εὗρε αὐτό τό
ἀπόσπασµα θέλει νά ὑπογραµµίση
µιά µεγάλη ἀλήθεια, τήν ὁποία δυσ -
 τυχῶς πολλοί θεολόγοι σήµερα νε-
ορθόδοξοι κατά κάποιο τρόπο τήν
ἀποφεύγουν νά τήν τονίσουν. Μιλ-
ᾶµε εὔκολα γιά τόν θεῖο ἔρωτα, τήν
ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν
πλησίον, ἀλλά δύσκολα γιά τά τῆς
πτώσεως, τά τῆς ἁµαρτίας. Ἐπίσης
δέν ἀναφέρουµε τά τῆς αἰωνίου κο-
λάσεως, τίς τιµωρίες, αὐτά φαίνον-
ται κηρύγµατα, κατά κάποιο τρόπο,
καθυστερηµένα. Ἔχουµε µοντέρ-
νους θεολόγους στήν ἐποχή µας,
ὅπως καί ἕνας σέρβος Ἱεροµόνα-
χος, ὅταν σπούδαζε ἐδῶ, ἔχει γρά-
ψει ἕνα περισπούδαστο ἄρθρο καί
ἔλεγε, πολλοί λέγουν «ἤγγικε γάρ ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν» ἀλλά κό-
βουν, παραλείπουν τήν ἀρχή «µε-
τανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν». Αὐτό τό «µετανοεῖτε»
δέν λέγεται, ἀλλά ἁπλῶς ὅτι ἔφθα-
σε, ἔφθασε κάτι ξερό, ἀλλά ὑπάρχει
καί µιά προηγουµένως προτροπή
«µετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν». Ἔτσι καί ἐδῶ εὔκο-
λα µιλοῦν πολλοί γιά τόν θεῖο ἔρω-
τα, ἀγάπη γιά τόν Χριστό, δύσκολα
ὅµως γιά τήν ἁµαρτία, τήν σαρκική
καί τήν αἰώνιο κόλαση, πού φέρνει
αὐτή τήν τιµωρία καί τήν καταδίκη.
Πάνω σ᾿ αὐτό λοιπόν, ἐπειδή πολύ
ἐκτιµοῦν οἱ νεορθόδοξοι τόν Ἅγιο
Γρηγόριο τόν Παλαµᾶ ὡς ἕνα φω-
στήρα πραγµατικά τῆς ὀρθοδοξίας
µας, τό σχετικό ἀπόσπασµα ἔχει
ὡς ἐξῆς καί αὐτό θά προσπαθή-
σουµε ν᾿ ἀναπτύξουµε ἀπόψε στήν
ἀγάπη σας.

«Βλέπετε ὅτι ἐξ αἰτίας τῶν πορ-
νευόντων, λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαµᾶς, θά κατεστρέφετο
παλαιά ὁ κόσµος αὐτός, ἄν δέν
διετηρεῖτο ἀπὸ τοὺς σωφρο-
νοῦντας. Αὐτοί δέ οἱ ὁποῖοι δέν
εἶναι ἄξιοι οὔτε τοῦ παρόντος κό-
σµου ἐφ᾿ ὅσον τόν µεταβάλλουν σὲ
ἀκοσµία, πῶς δέν θά ἐξωσθοῦν καί
ἀπό τόν µέλλοντα αἰῶνα παραδι-
δόµενοι στό πῦρ τῆς γεέννης, ἐπει-
δή δέν ἄντεξαν στό πῦρ τῶν σαρ-
κικῶν ἡδονῶν, ἄν δέν σπεύσουν
τώρα νά τό ἀποσβέσουν διά τῆς
µετανοίας καί νά ἐκπλύνουν µέ δά-
κρυα τούς ἀπ᾿ αὐτό γενοµένους
µολυσµούς;» εἴδατε πῶς µιλάει ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος; Εἶναι θεόπνευ-
στος, εἶναι πραγµατικά αὐτός πού
ἀγάπησε πολύ τόν Κύριόν µας καί
ἄφησε µεγαλεῖα καί πανεπιστήµια
καί δόξες καί πῆγε στ᾿ Ἅγιο Ὄρος
καί ταπεινώθηκε καί ἀσκήθηκε,
ἀλλά τί µ᾿ αὐτό; ἡ ἀλήθεια εἶναι µε-
γάλη, ἡ ὁµολογία κρυσταλλίνη καί
λέγει ὅτι αὐτά πού ἐµεῖς πού διαβά-
ζοµε στήν Ἁγία Γραφή, γιατί ὁ λό-
γος του ἦταν ἁγιογραφικός, πρακτι-
κός, ὅτι θά κατεστρέφετο παλαιά ὁ
κόσµος ἐξ αἰτίας τῶν πορνευόντων
(σαρκικές ἁµαρτίες), ἄν δέν διετη-
ροῦντο σώφρονες, οἱ ἄνθρωποι,
ὅπως παρακαλοῦσε καί ὁ Ἀβραάµ.
Καί αὐτοί οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι ἄξιοι
τοῦ παρόντος κόσµου ἐφ᾿ ὅσον µε-
ταβάλλουν τόν κόσµο πού εἶναι
στολίδι σέ ἀκοσµία, πῶς δέν θά
ἐξωσθοῦν καί ἀπό τόν µέλλοντα
αἰώνα, ἀφοῦ δέν εἶναι ἄξιοι νά ζή-

σουν οὔτε σ᾽ αὐτό τόν κόσµο, πῶς
θά ζήσουν στόν µέλλοντα αἰώνα,
τήν αἰώνιο ζωή, παραδιδόµενοι στό
πῦρ τῆς γεέννης, ἐπειδή δέν ἄντε-
ξαν στό πῦρ τῶν σαρκικῶν
ἡδονῶν;

Ἐφ᾿ ὅσον δέν ἄντεξαν θά πᾶνε
γιά τήν κόλαση, τελείωσε. Ἐκτός
ἐάν, λέγει ὁ Ἅγιος καί ἐδῶ εἶναι πά-
λι κρυσταλλίνη ἡ ἀλήθεια, αὐτό πού
εἴπαµε «µετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν», ἐκτός
ἐάν σπεύσουν τώρα νά τό ἀποσβέ-
σουν διά τῆς µετανοίας καί νά
ἐκπλύνουν µέ δάκρυα τούς ἀπ᾿
αὐτό γενοµένους µολυσµούς. Ὄχι
δηλαδή νά κάνης καί τήν ἁµαρτία,
νά λές καί ἀπό πάνω
ὅτι εἶµαι ἄξιος γιά τήν
βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. ∆έν γίνεται
αὐτό, ὅπως ἔλεγε κά-
ποιος ἀπαντώντας
στόν π. Θεόκλητο:
«καί τί σέ πειράζει
ἐσένα ἄν ἔχω ἐγώ τήν
φιλενάδα µου ἀπό
τήν µιά καί ἀπό τήν
ἄλλη κοµποσχοίνι».
Γίνονται αὐτά; κοµπο-
σχοίνι ἀπό τήν µιά,
ἀγκαζέ µέ τήν φιλενά-
δα ἀπό τήν ἄλλη.
Αὐτός εἶναι ὁ νέος τύ-
πος τοῦ Ὀρθοδόξου
νέου καί τοῦ ὀρθοδό-
ξου θεολόγου; ποῦ
φθάσαµε; ποῦ φθά-
σαµε; Ἐδῶ θέλουµε
νά φθάσουµε στήν
Ἀνάσταση χωρίς
σταυρό, χωρίς µετά-
νοια, χωρίς νηστεία,
χωρίς προσευχή. Τε-
λεία διαστροφή τοῦ
πνεύµατος τῆς
Ἐκκλησίας µας.

Λοιπόν ὁ Ἅγιος λέ-
γει µία εἶναι ἡ ὁδός
τῆς σωτηρίας µας.
Ἄνθρωπος εἶσαι,
ἔπεσες, ἁµάρτησες,
ὑπάρχει ἡ ὁδός τῆς
µετανοίας νά ἐκπλύ-
νης µέ τά δάκρυα
τούς ἀπ᾿ αὐτό γενο-
µένους µολυσµούς.
Ἄν δέν τό κάνης αὐτό
στήν παροῦσα ζωή
πού εἶναι καιρός µετανοίας, πότε
θά τό κάνης; Θά περιµένης νά δῆς
ἐν συνεχείᾳ Θεοῦ πρόσωπο; «Ἄς
µή ἀγνοοῦν καί τοῦτο, ὅτι ἄν δέν
σπεύσουν ν᾿ ἀντισταθοῦν στό πά-
θος διά τῆς µετανοίας σύν τῷ
χρόνῳ θά παραδοθοῦν σὲ χείρονα
παρά φύση πάθη, τά ὁποῖα εἶναι
γεννήµατα πορνικῆς ἐπιθυµίας·
ἑλκύει δέ ἐδῶ τό πῦρ τῆς γεέννης,
διά νά συναρπάση ἀπ᾿ ἐδῶ τούς
ἀκολάστους στήν αἰώνια κόλαση».
Εἶναι µιά µεγάλη ἀλήθεια αὐτή ὅτι
δέν σταµατάει κανείς σ᾿ ἕνα πταῖ σµα
σέ µιά µικρή ἁµαρτία τῶν σαρ-
κικῶν ἡδονῶν, προχωρᾶ καί ὅπως
λέει κάπου ὁ Ἅγιος Νικόδηµος
στήν ἀρχή µεταβαίνει, πηγαίνει
στήν ἁµαρτία σάν τό βόδι σπρώ-
χνοντας, µετά ὅµως γλυκαίνεται
ἀπό τήν ἁµαρτία καί πηγαίνει σάν
τό ἐλάφι, πῶς τρέχει τό ἐλάφι ἔτσι
πάει µετά· καί µετά ὅταν ἀκόµη πέ-
ση στήν ἁµαρτία, τρέχει σάν τό
ὄρνεο, σάν τό πουλί πού ξεπερνά-
ει καί τό ἐλάφι. Γι᾿ αὐτό λέει αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι δέν προσέχουν καί δέν
µετανοοῦν καί ξεγελοῦν µέ ἀγαθό
λογισµό πρῶτον µέν κάνουν πολ-
λές ἁµαρτίες προσωπικάς, δεύτε-
ρον, λέει, «κεκοραῖες» ἁµαρτίες
βαρύτατες, θανάσιµες, γι᾿ αὐτό λέει
καί ἐδῶ ὁ Ἅγιος ὅτι, ἄν δέν σπεύ-
σουν καθώς τό πάθουν σύντοµα,
σύν τῷ χρόνῳ θά παραδοθοῦν εἰς
χείρονα παρά φύση πάθη, δέν
εἶναι ἁπλῶς ἡ σαρκική ἁµαρτία, θά
γίνη ὅ,τι χειρότερο, τό ὁποῖον ἔγινε
παλαιότερα, τό ζοῦµε καί στίς ἡµέ-
ρες µας «ἄρσεσι ἐν ἄρσεσι ἀσχυ-
µοσύνην κατεργαζόµενοι» καί ἐπι-
σήµως σήµερα στήν Γαλλία καί
στήν Ὁλλανδία πάνε ἄνδρες µέ
ἄνδρες καί γυναῖκες µέ γυναῖκες θά
µᾶς τά φέρουν µέσω τῆς ΕΟΚ καί
σέ µᾶς ἐδῶ πέρα, γιά νά παραδειγ-
µατιστοῦµε. Ἀλλά αὐτά ἐδῶ µέν
ἑλκύουν τό πῦρ τῆς γεέννης καί
ἐδῶ κολάζονται οἱ ἄνθρωποι, φο-
βερά, φοβερά εἶναι ἡ κατάστασή
τους καί ὁ θάνατος ἐν συνεχείᾳ
ἔρχεται ὁ σωµατικός καί ὁ ψυχικός
στήν αἰώνιο κόλαση. Καί ἐδῶ κο-
λασµένοι καί στήν αἰώνιο κόλα-
ση. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Βλέπετε
πῶς ἕνας Ἅγιος µιλάει; ∆έν µᾶς
χαϊδεύει, δέν µᾶς κολακεύει, δέν
θέλει ὀπαδούς, ἀλλά τί θέλει; σω-
στούς ἀνθρώπους ἤ µᾶλλον θέλει
τήν σωτηρία µας. Σοῦ λέει ἡ σωτη-
ρία µας περνάει δι᾿ αὐτῆς, «στενή
καί τεθλιµµένη ὁδός», σταυρός, νη-
στεία, προσευχή, ἀγρυπνία, ἐκεῖ θ᾿
ἀγωνισθοῦµε, νά ἀγωνισθοῦµε κα-
τά τῶν παθῶν καί φέρνει καί ὁρι-
σµένα, παραδείγµατα.

«Ποιός δέν γνωρίζει τούς Σο-
δοµῖτας καί τήν παρανοµωτέραν

ἐκείνην ἔξαψιν ἐκ τῆς πορνείας καί
τήν παραδοξοτέραν βροχήν τοῦ
πυρός ἐπ᾿ αὐτούς καί τήν κατα-
στροφήν των». Ὁρίστε, οἱ σοδοµί-
τες περνοῦσαν ἁµαρτίας ἐξ ἁµαρ-
τίας, ἀλλά δέν σταµάτησαν ἁπλῶς
στήν κατά φύση, προχώρησαν ἔτι
περισσότερο στό σοδοµισµόJ,
ἀλλά ἦλθε καί ἡ ὥρα τῆς τιµωρίας·
δέν εἶναι παῖξε-γέλασε. Κατεστρά-
φησαν ὁλοσχερῶς διά πυρός καί
πρόκειται γιὰ ἐµᾶς παράδειγµα οἱ
σοδοµιταῖοι. Ὅποιος πάει προσκυ-
νητής στούς Ἁγίους Τόπους καί
περνάει ἀπό κεῖ βλέπει ὅτι ἀκόµη
εἶναι νεκρά χωρίς ζωή τίποτα ἔπε-
σε φωτιά ἐκεῖ πέρα καί κατεστρά-
φησαν. «Πολλάκις µάλιστα ὁλό-

κληρος πόλις ὑπέστη τάς συνεπεί-
ας τῆς διαγωγῆς ἑνός µόνον ἀσελ-
γοῦς, ὅπως συνέβη εἰς τήν πόλιν
τῶν Σικίµων». Εἴδατε τί ὡραῖα ξέ-
ρει ὁ Ἅγιος τήν Ἁγία Γραφή, τήν
µελετάει, δίνει παραδείγµατα, µα-
κάρι καί µεῖς νά διαβάζαµε τήν Ἁγία
Γραφή, νά ξέρουµε καλά τί λέγει ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἑρµη-
νεύουµε σωστά διά τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων. Ἔτσι λοιπόν κατεστράφη,
ὅπως συνέβη στήν πόλη τῶν Σικί-
µων. Γιατί; «ἠφανίσθησαν τελείως
ἀπό τούς υἱούς Ἰακώβ, ἐπειδή ὁ
Συχέµ ἥρπασε τήν θυγατέρα τοῦ
Ἰακώβ ∆είνα». Τήν πῆρε ὁ Συχέµ
τήν ∆είνα, τήν ἔκλεψε, τήν ἀφήρ-
πασε ἀλλά µετά κατεστράφη ὁλό-
κληρη πόλη· δέν εἶναι παῖξε-γέλα-
σε. Τί λέει ὁ προφήτης ∆αυΐδ
«ρῦσαι µε ἐξ αἱµάτων ὁ Θεός» τί
εἶναι αὐτό Θεέ µου, τράβηξέ µε,
σῶσε µε Κύριε. Ἐκεῖνος δέν ἦταν
ἁπλῶς ὅτι ἔπεσε στήν µοιχεία
ἀλλά ἐµµέσως σκότωσε καί τόν
ἄνδρα της· τόν ἄφησε στή πρώτη
γραµµή καί σκοτώθηκε ὁ ἄνθρω-
πος καί γι᾿ αὐτό ἦταν αἴτιος τοῦ θα-
νάτου ὄχι µόνο τῆς µοιχείας ἀλλά
καί τοῦ θανάτου. Γι᾿ αὐτό κλαίει ὁ
∆αυΐδ, µετανοεῖ καί µᾶς ἄφησε τόν
ἀθάνατο πεντηκοστό ψαλµό νά
τόν λέµε ὅλοι, πρωΐ καί µεσηµέρι
καί βράδυ, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος
Κοσµᾶς στήν Ἐκκλησία καί νά πα-
ρακαλοῦµε τόν Θεό καί γιά τά σαρ-
κικά ἁµαρτήµατα «ἐλέησόν µε ὁ
Θεός κατά τό µέγα ἔλεός σου».
Ἀρχίζουµε τώρα καί τό Τριώδιο τήν
προσεχῆ Κυριακή, ἀλλά καί νά
σκεπτώµεθα ὅτι ἡ σαρκική ἁµαρτία
δέν εἶναι ἁπλῶς µιά ἡδονή καί µιά
εὐχαρίστηση, ἀλλά ἔχει καί τίς
ἄλλες συνέπειες µεταξύ τῶν ὁποί-
ων συνδέθηκε καί τό ἔγκληµα.

*  *  *
«Ἀλλά γιά νά ἀφήσουµε τώρα

τούς πρό τοῦ νόµου. Ὁ ἴδιος ὁ µω-
σαϊκός νόµος δέν προστάζει νά λι-
θοβολῆται ἡ νύµφη ἄν δέν εὑρεθῆ
παρθένος»; Μέχρι τώρα ὁ Ἅγιος
εἴδατε τί ὡραῖα ἤξερε τήν Ἁγία Γρα-
φή, µᾶς φέρνει παραδείγµατα ἀκό-
µα καὶ ἀπὸ τὸν µωσαϊκό νόµο. Πο-
λύ παλιά οἱ ἄνθρωποι ἐκυβερνῶν-
το µέ τόν ἔµφυτο νόµο, πού εἶχε
δώσει ὁ Θεός στήν ἀρχή τῆς δηµι-
ουργίας, ἀλλά ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεός,
ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος µᾶς
ἔδωσε καί νόµο, τόν µωσαϊκό νό-
µο, ἔστω αὐτός ὁ βασικός τρόπον
τινα πού λέµε, γιά νά µᾶς βοηθήση
νά ξέρουµε ποῦ βαδίζοµε παρ᾿ ὅλο
πού τότε οἱ ἄνθρωποι ἦταν σέ νη-
πιακή ἡλικία ἀπό πλευρᾶς πνευ-
µατικῆς ἡλικίας καί ὁπωσδήποτε
δέν ἐδέχοντο πολλά πράγµατα,
ἀλλά ἤθελε ὁ Κύριός µας ἔστω τά
βασικά «οὐ φονεύσεις, οὐ µοιχεύ-
σεις, οὐ κλέψεις, τίµα τόν πατέρα
σου καί τήν µητέρα σου» κ.λπ.,
ὅλες τίς ἐντολές πού ἔβαλε, ἀγάπη
πρός τόν Θεό, ἀγάπη πρός τόν
πλησίον. Σέ γενικές γραµµές ὅπως
θά λέγαµε βασικές τρόπον τινα.
Ἔτσι λοιπόν ὁ µωσαϊκός νόµος,
λέει, «δέν προστάζει νά λιθοβολ-
ῆται ἡ νύµφη ἐάν δέν εὑρεθῆ παρ-
θένος;» Εἴδατε πόσο σοβαρά εἶναι
τά πράγµατα καί λένε τώρα δέν
εἶναι τίποτε οἱ σχέσεις, προγαµι-
αῖες σχέσεις, βρήκαµε καί τόν τίτλο
καί ἄν λέη δέν ὑπάρχει αὐτό, γά-
µος δέν γίνεται, τό τελείως ἀντίθε-
το, τό τελείως ἀντίθετο εἶναι τό σω-
στό. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει ἄν
ὑπάρχουν σχέσεις αὐτός ὁ γάµος
νά µή γίνη, τελείωσε, καί ἄν γίνη
δέν εὐλογεῖται, πολλά προβλήµατα
ἀναφύονταιJ καί ἐδῶ ἰσχύει «ἐλέ-
ησόν µε ὁ Θεός κατά τό µέγα ἔλεός
σου», συγχώρεσέ µας Κύριε, ἀλλά
ὁ νόµος ἦτο αὐστηρός καί ἐµεῖς
τώρα στήν ἐποχή τῆς χάριτος τό

ξέροµε καί τό ἐνθυµεῖσθε ὅτι ἡ
Παρθένος εὑρέθη ἔγκυος πρίν
εἰσελθεῖν, ἡ Παναγία µας καί αὐτό
τόν προβληµάτισε τόν Ἰωσήφ. Τί
ὡραῖα τά λέγει ἡ ὑµνολογία τῶν
Χριστουγέννων. Τί γίνεται ἐδῶ πέ-
ρα, πῆγε νά τά χάση, ἀλλά ἦταν δί-
καιος ὁ Ἰωσήφ καί «µή θέλων
αὐτήν παραδειγµατίσαι», τήν Παν -
αγία µας, ἠβουλήθη λάθρα, ἐσκέ-
φθη νά τήν ἀφήση κρυφά νά φύγη
γιά νά σωθῆ, διότι κανονικά ἔπρε-
πε νά τήν παραδώση στούς Ἰου-
δαίους καί νά τήν λιθοβολήσουν. Ὁ
λιθοβολισµός ἦταν ἡ τιµωρία γιά
µιά παρθένο πού τελοῦσε ἔγκυος
προτοῦ νά γίνη ὁ γάµος. Φάνηκε
ἄγγελος Κυρίου καί τοῦ λέγει,

Ἰωσήφ µή φοβηθῆς
«παράλαβε τήν γυ-
ναῖκα σου τό γάρ γε-
νόµενον ἐξ αὐτῆς ἐκ
Πνεύµατος Ἁγίου
ἐστι», δέν εἶναι θέµα
αὐτό, δέν εἶναι ἀπ᾿
αὐτά πού νοµίζεις
ἐσύ, Πνεῦµα Ἅγιον
εἰσῆλθε σ᾽ αὐτήν,
εἶπε στόν Ἰωσήφ καί
ἔτσι ἡσύχασε.

Ἐπίσης πόσο
αὐστηρός ἦταν ὁ νό-
µος, ποὺ ἡ πορνευο-
µένη κόρη ἱερέως νά
ἐκτίθεται στή πυρά.
∆ιασώζεται αὐτό καί
τώρα ἀκόµη, θέλουν
τά παιδιά τοῦ ἱερέως
νά εἶναι σωστά καί ἄν
βλέπουν καµιά πα-
παδοπούλα δέν πάει
καλά, πώ πώ τί προσ -
βολή καί γιά τόν πα-
πά καί γιά τήν οἰκογέ-
νεια κ.λπ.· ἀλλά ὁ νό-
µος στήν Παλαιά ∆ια-
θήκη ἦταν αὐστηρός.
Ἐάν διά τήν κόρη
ἁπλῶς πού εἶναι
παρθένος θἆταν τι-
µωρία ὁ λιθοβολι-
σµός, διά τήν κόρη
τοῦ ἱερέως τῆς Πα-
λαιᾶς ∆ιαθήκης ἡ τι-
µωρία ἦτο διά πυρός.
Ἐκ δικαίων κόπων,
µέ καθαρά καρδιά,
ὅπως ἅµα εἶναι ἀπό
ἀδικίες, λέει ἕνας πα-

τέρας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στοµος ὅτι εἶναι σάν νά προσφέρης
στό ναό τί; ἕνα ψόφιο γάϊδαρο καί
µολύνεις καί τό ναό ἅµα πᾶς ἕνα
ψόφιο γάϊδαρο καί τούς ἱερεῖς ἐπί
τέλους πού δέχονται αὐτό τό
πρᾶγµα. Ὅποιος ξέρει τόν νόµο
τοῦ Θεοῦ λέει ὄχι ἐξ ἀδικιῶν.

Ὅταν δέ οἱ Ἰσραηλίτες συνῆλθαν
πορνικῶς µέ τίς Μωαβίτιδες, τίς
εἰδωλολάτρισσες δηλαδή, ἔπεσε
µάχαιρα καί σέ µία ἡµέρα εἴκοσι
τρεῖς χιλιάδες ἄνδρες ἀπέθαναν·
δέν εἶναι παῖξε-γέλασε. Ἐσύ θέλεις
νά κάνης τό κέφι σου, ἀλλά θ᾿ ἔλθη
ἡ ὥρα τῆς τιµωρίας. Αὐτά λοιπόν τά
παραδείγµατα ἐκ τῆς Παλαιᾶς ∆ια-
θήκης. Πόσο σοβαρή ἁµαρτία
εἶναι ἡ σαρκική ἁµαρτία καί τί
ἐπιπτώσεις ἔχει καί στόν ἴδιο
πού πράττει τήν ἁµαρτία καί τό
τί συνέπεια ἔχει ἡ κόλαση καί
ἐδῶ στήν παροῦσα ζωή καί
στήν µέλλουσα. Θἀρθῆ γενικώ-
τερα καταστροφή ὄχι µόνο τοῦ
ἰδίου, ὄχι µόνο τῆς οἰκογενείας,
ἀλλά καί µιᾶς πόλεως καί ἑνός
κράτους.

Τί πρέπει λοιπόν νά πράττουµε
ἐµεῖς οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ
διετάχθηµεν νά σταυρώσουµε τήν
σάρκα µας µετά τῶν παθῶν καί
τῶν ἐπιθυµιῶν, περιπίπτουµε πάλι
στά ἴδια, διά τά ὁποῖα ἔρχεται ἡ
ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τούς υἱούς τῆς
ἀπειθείας; Ἐµεῖς τώρα εἴµαστε µέ-
λη σέ µιά ἄλλη ἐποχή, εἴµαστε στήν
ἐποχή τῆς χάριστος, θά ἔπρεπε νά
ζοῦµε πολύ ἀνώτερα, πολύ πιό
πνευµατικά ἀπ᾿ ὅτι ζοῦσαν οἱ
ἄνθρωποι προτοῦ νά ἔλθη ὁ Χρι-
στός J Καί ὅµως ἐνῶ εὑρισκόµεθα
στήν ἐποχή τῆς χάριτος, ζοῦµε σάν
νά µή ἦλθε ὁ Χριστός καί προκαλο-
ῦµε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ.

Πῶς θά ἔπρεπε νά ζοῦµε; Εἶναι
σπουδαῖο αὐτό, εἶναι κατευθυντή-
ριος γραµµή. Ὅταν ἐµεῖς οἱ χριστια-
νοί πού διετάχθηµεν νά σταυρώ-
σουµε τήν σάρκα µετά τῶν παθῶν
καί τῶν ἐπιθυµιῶν, αὐτός εἶναι ὁ κα-
νόνας, αὐτό εἶναι ὅπως τό λέµε καί
τήν Μεγάλη Ἑβδοµάδα σ᾿ ἕνα
ὡραῖο τροπάριο, ν᾿ ἀνεβοῦµε καί
µεῖς µαζί µέ τόν Κύριο καί νά «συ-
σταυρωθῶµεν ταῖς τοῦ βίου ἡδο-
ναῖς», γιά νά συναναστηθοῦµε· ἄν
δέν συσταυρωθοῦµε δέν πρόκειται
νά συναναστηθοῦµε. Καί αὐτή ἡ πε-
ρίοδος τὄχαµε πεῖ καί ἄλλοτε εἶναι
µιά σπουδαία περίοδος προετοιµα-
σίας διά τό Πάσχα· ἀρχίζει ἐπί πλέ-
ον ἐργασία, ἀλλά σᾶς ἔλεγα ὅτι ἀπό
τήν ἡµέρα τῶν Θεοφανείων τήν
ἑποµένη ἀπό τῶν Θεοφανείων ἤ
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἤ τοῦ Ἁγίου
Εὐθυµίου ἀργότερα ξεκινοῦσαν
πολλοί πατέρες νά ἀγωνισθοῦν στό
διάστηµα αὐτό µέχρι τήν Κυριακή
τῶν Βαΐων, µέχρι τό Πάσχα, νά κτυ-
πήσουν, νά πολεµήσουν πάθη καί
ἀδυναµίες καί ἐν συνεχείᾳ φέροντες
τά βαΐα τῆς νίκης, τά βάγια, τήν Κυ-
ριακή τῶν Βαΐων νά ἔλθουν πάλι
στό µοναστήρι καί νά ποῦν «ἡ χάρις
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος πάντας ἡµᾶς
συνήγαγε», µᾶς µάζεψε πάλι, ἀφοῦ
σκορπισθήκαµε στήν ἔρηµο ν᾿
ἀγωνισθοῦµε καί νά νικήσουµε τά
πάθη καί πάντες φέροντες τά βαΐα
τῆς νίκης, νικηφόροι στόν ἀγώνα
τόν πνευµατικό ἐρχόµεθα τώρα
πάλι στό µοναστήρι µας, γιά νά
ἑορτάσουµε τήν µεγάλη ἑορτή τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου µας.

Ἆραγε ἐµεῖς κάνοµε µιά τέτοια
προετοιµασία καί µιά τέτοια ζωή;
Ἄν φυσικά δέν τό καταφέρουµε,
τοὐλάχιστον ἄς µᾶς βοηθήση ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἑρµηνεία τῶν
Ἁγίων Πατέρων µας καί µάλιστα
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ,
πού ἀκοῦµε ἀπόψε, ὥστε νά συµ-

µορφώσουµε τήν ζωή µας, ὅπως
θέλει ὁ Κύριός µας. Μή λέµε ὅλοι
ἔτσι κάνουν, ἔτσι κάνουν, δέν γίνε-
ται αὐτό· νά ἀγωνισθοῦµε σύµφω-
να µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἔστω
καί ἄν φαίνεται πρός στιγµή ὅτι ὁ
δρόµος αὐτός εἶναι στενός καί τε-
θλιµµένος, στενή καί τεθλιµµένη ἡ
ὁδός, ναί, ἀλλά τί λέγει πιό κάτω «ὁ
γὰρ ζυγὸς µου χρηστός καί τό φορ-
τίον µου ἐλαφρόν ἐστιν». Ἐνῶ φαί-
νεται ὅτι αὐτή ἡ ζωή εἶναι στενή καί
τεθλιµµένη, ἔχει κόπο ἀρκετό βέ-
βαια µετά γίνεται ἀνάλαφρη, χαίρε-
ται κανείς. Τί εἶναι προτιµώτερο
νἆσαι µαζί µέ τόν γείτονά σου, µέ
τήν σύζυγό σου, τά παιδιά σου,
τούς δικούς σου ἤ νά τρέχης ἀπό
δῶ καί ἀπό κεῖ. Πώ! πώ! πώ! J ξε-
φτελισµοί, ταπεινώσεις, θάνατοι,
αὐτοκτονίες, ἐγκλήµατα ἐπακολου-
θοῦν αὐτό πού φαίνεται σάν ἐλεύ-
θερη ζωή, ἀπελευθερωµένη, ἐνῶ
στενή καί τεθλιµµένη ἡ ὁδός καί
ἀπό ἐδῶ τήν χαίρεσαι τήν χαρά
τοῦ παραδείσου καί προετοιµά-
ζεσαι, ἐνῶ ἄν δέν προσέξης
ἀπό ἐδῶ ἔχεις ἤδη τήν κόλαση.

Γι᾿ αὐτό µᾶς λέγει ὁ Ἅγιος ἐπί τέ-
λους νά ξυπνήσουµε καί δέν θά
φοβηθοῦµε κάποτε ἄν ὄχι τίποτε
ἄλλο τοὐλάχιστο τίς θεοµηνίες,
αὐτά πού συµβαίνουν καί τώρα,
τάς κάτωθεν, τάς ἄνωθεν, τάς πα-
ρελθούσας, τάς µελλοντικάς ἐκεί-
νας, πού θά γίνουν. Ἐνῶ πᾶµε κα-
λά δέν ἔχοµε νερό, δέν ἔχοµε αὐτά.
Τί νά δῆ ὁ Κύριος ἀπό µᾶς, τί νά
δῆ; ποῦ εἶναι ἡ µετάνοιά µας. ∆έν
πᾶνε καλά τά Ἐθνικά µας ζητή-
µατα, δέν πᾶνε καλά τά ἀτοµικά,
βεβαίως, ἀλλά ποιά εἶναι ἡ συµ-
περιφορά µας; ποῦ εἶναι ἡ µετά-
νοιά µας.

Εἴθε λοιπόν ἡ ἑορτή τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου µας πού κλείνει
ὁ κύκλος τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου
∆ωδεκαηµέρου νά µᾶς βοηθήση
καί µᾶς καί νά καταλάβουµε, νά κα-
τανοήσουµε πόσο µᾶς ἠγάπησε ὁ
Κύριος πού ἦλθε ἐδῶ στόν κόσµο,
γιά νά µᾶς ἀναπλάση, γιά νά µᾶς
θεώση, γιά νά µᾶς ὁδηγήση στή
βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί αὐτό
δέν ἀποκτᾶται µέ κάποια ἀνευθυ-
νότητα ἤ ἄν θέλετε µέ κάποια ἔτσι
τολµηρότητα, ὅπως ἔφθασαν,
ὅπως εἴπαµε πολλοί νεορθόδοξοι
θεολόγοι καί µή, ἀκόµη καί νά τολ-
µήσουν νά λένε περί θείου ἔρω-
τος...

Μακάρι λοιπόν καί µεῖς ν᾿ ἀκού-
σουµε αὐτή τήν φωνή τῆς ἀληθεί-
ας, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά προσ -
έχουµε στή ζωή µας καί νά ἑτοιµα-
ζώµαστε τώρα µάλιστα πού µπαί-
νουµε καί στήν τόσο κατανυκτική
περίοδο τῆς µετανοίας πού εἶναι τό
Τριώδιο, πού ἀρχίζει ἀπό τήν προσ -
εχῆ Κυριακή.

*  *  *
Θά ἤθελα µιά εἴδηση νά σᾶς πῶ,

ὅτι ὁ µήνας Φεβρουάριος καθώς
µπαίνει µᾶς ἐνθυµίζει τόν µακαρι-
στό Γέροντα τόν π. Χαράλαµπο
Βασιλόπουλο τόν ἱδρυτή τῆς
«ΠΟΕ» καί τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύ-
που» πού ἐκοιµήθη ὡς εἶναι γνω-
στό στίς 14 Φεβρουαρίου 1982,
ἐδῶ καί 11 χρόνια µάλιστα τήν Κυ-
ριακή τοῦ Ἀσώτου καί ἐφέτος συµ-
πίπτει ἴδια µέρα, Κυριακή τοῦ
Ἀσώτου πού ἐκοιµήθη. Ἀλλά ἐπει-
δή ἀξιώθηκε ὁ µακαριστός Γέρον-
τας νά ἑορτάση τήν γιορτή του,
ἔκαµε τήν γιορτή του τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάµπους 10 τοῦ µηνός, µᾶς µί-
λησε καί ἐν συνεχείᾳ µετά τρεῖς
ἡµέρας ἀνεπαύθη, συνηθίζουµε
καί τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς του πού
εἶναι 10 Φεβρουαρίου νά κάνουµε
καί τότε θεία Λειτουργία. Μάλιστα
θυµᾶµαι ὅτι εἶχα πάει στόν ἀείµνη-
στο Γέροντα µαζί µέ ἕνα ἱερέα ἐκ
Λήµνου. Ἤτανε πονεµένος, ταλαι-
πωρηµένος καί ἐπισκεφθήκαµε
τόν Γέροντα, τώρα ἀνήµερα τῆς
ἑορτῆς του τήν ἑποµένη δέν τό
ἐνθυµοῦµαι καλά αὐτό καί ὅταν
ἔµαθε ἐκεῖνος ὁ ἱερέας ὅτι ἐκοιµήθη
ὁ Γέροντας τά ἔχασε. Καλά λέει
ἦταν ὁ Γέροντας, πῶς ἀνεπαύθη;
µιλήσαµε τόσο ὡραῖα, τόσο ἄνετα.

Ἔτσι ἤθελε καί ὁ Γέροντας,
πραγµατικά ἐκεῖνο πού µᾶς ἔλεγε
πολλές φορές νά µή χάσω τά µυα-
λά µου, θέλω ἔτσι νἆµαι στά καλά
µου. Εἶναι τροµερό πολλές φορές
στό τέλος τῆς ζωῆς µας, χριστιανά
τά τέλη, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα,
καί νά τἄχης χάσει. Καί µοὔλεγε
ἕνα τροµερό πρᾶγµα κάποτε ἕνας
ἀρχιεπίσκοπος τελείως χαµένα
τἄχε· ἦταν τραγική ἡ κατάσταση. Ὁ
Γέροντας πραγµατικά µετέστη, ἐκ
τοῦ προσκαίρου εἰς τήν αἰωνιότητα
κατ᾽ εὐθεῖαν, ἑτοιµαζόµενος· εἶχε
«σκόλοπα τῇ σαρκί», τόν εἶχε ἑτοι-
µάσει πολύ καιρό προηγουµένως,
γιατί ἐνθυµοῦµαι µιά µέρα ἦταν Με-
γάλη Παρασκευή· κατέβηκα ἀπό
τό µοναστήρι, ἀπ᾿ τόν Ἅγιο Παντε-
λεήµονα καί µοῦ λέει: «παρ᾿ ὀλίγον
δέν θά µ᾿ εὕρισκες, κατέβηκα στόν
ἅδη σήµερα». «Οἱ ἐνοχλήσεις πού
εἶχε ἡ καρδιά» πολλές φορές τόν
ἐνοχλοῦσαν καί πῆγε στόν ἅδη,
ἀλλά ὁ Κύριος µᾶς τόν χάρισε ἐπί
κάποιο διάστηµα καί ὅλο αὐτό ἦταν
στάδιο προετοιµασίας τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ, τῆς φιλανθρωπίας τοῦ
Θεοῦ καί ἔτσι ἔφυγε ἑτοιµασµένος
ὁ Γέροντας γιά τήν ἄλλη ζωή γρά-
φοντας καί γράφοντας καί εἶχε τήν
µεγάλη χαρά µαζί µέ ὅλα τ᾿ ἄλλα
νά ἑρµηνεύση ὁλόκληρη τήν Καινή
∆ιαθήκη. Τώρα λέει τήν κατάλαβα
διά τῶν Ἁγίων Πατέρων µαζί µέ
τήν Ἀποκάλυψη, ἀλλά εἶχε περάσει
καί ὅλη τήν Καινή ∆ιαθήκη καί ὄχι
ἁπλῶς νά ποῦµε διάβασµα, ἑρµη-
νευτικῶς. Τώρα λέει τήν κατάλαβα,
τώρα τήν ἔνοιωσα βάσει τῶν Πατέ-
ρων. Ἦταν µεγάλη εὐλογία, µαζί
µέ ὅλα τά ὡραῖα, τ᾿ ἄλλα διδακτικά
βιβλία, ἡ µελέτη τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ διά τῶν Ἁγίων Πατέρων.

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε. (Κά-
νιγγος 10, Ἀθῆναι), Δευτέρα
8/2/1993.

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

Μνηµόσυνον διὰ τὸν  ἥρωα       
τοῦ Ἔθνους Θεόδωρον Κολοκοτρώνην

Εἶναι συγκινητικὸν, ὅταν αἱ Ἱεραὶ
Μητροπόλεις ὑπενθυμίζουν εἰς
τοὺς Ἕλληνας τὸν σεβασμὸν πρὸς
τοὺς ἥρωας τοῦ
Ἔθνους καὶ τὰς
λίαν ἐπικαίρους
παρακαταθήκας,
τὰς ὁποίας αὐτοὶ
μᾶς ἐνεπιστεύθη-
σαν. Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «ΑΡ-
ΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙ-
ΔΗΣΕΙΣ» τῆς
21ης Ἰανουαρίου 2016:

«Τοῦ µακαριστοῦ Στρατηλάτου,
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ἀποθα-
νόντος τὴν 3ην Φεβρουαρίου

1843, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαντινεί-
ας καὶ Κυνουρίας τὴν Κυριακὴν 7ην
Φεβρουαρίου ἀρξαµένου ἔτους,

στὸν Μητροπολι-
τικὸ Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Βασιλείου
Τριπόλεως, θὰ
τελέση Ἱερὸν
Μ ν η µ ό σ υ ν ο ν
ὑπὲρ ἀναπαύσε-
ως τῆς ψυχῆς
του. Ἐπίσης, τὸ
ἀπόγευµα τῆς
ἰδίας ἡµέραςJ
θὰ ὁµιλήση ἡ Φι-

λόλογος - Ἀρχαιολόγος κ. Λίτσα
Χατζηφώτη µὲ θέµα: «Ο ΚΟΛΟΚΟ-
ΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΣ
ΜΑΣ».

Συλλογή ὑπογραφῶν
Συνεχίζεται ἡ συλλογὴ τῶν ὑπο-

γραφῶν διὰ τὴν ἐπιστολὴ ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων πρὸς τὴν Κυβέρ-
νησιν, τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὴν
Ἱερὰν Κοινότητα:

Μοναχός Παΐσιος, Ἱ.Κ. Ἀρχαγ-
γέλων, Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου, Μονα-
χός Πέτρος,  Ἱ.Κ. Ἀρχαγγέλων,
Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου, Μοναχός Σάβ-
βας, Ἱ.Κ. Ἀρχαγγέλων, Ἱ.Μ.Χιλαν-
δαρίου, Ἱεροµ. Γαβριήλ, Καρυές,
Μοναχός Σπυρίδων, Ἱ.Κ.Ἁγ. Νικο-
λάου, Ἱ.Μ. Κουτλουµουσίου, Γέ-
ρων Ὀνούφριος, Ἱ.Κ.Γενέσιον τῆς
Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος,
Μοναχός Γεώργιος Ἱ.Κ.Γενέσιον
τῆς Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Παντοκράτο-
ρος, Γέρων Ἀντώνιος, Ἱ.Κ.Κοιµή-
σεως τῆς Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Παντο-
κράτορος, Γέρων Ἱεροµ. Χρυσό-
στοµος, Ἱ.Κ.Ἁγ. Σπυρίδωνος,
Ἱ.Μ.Κουτλουµουσίου, Μοναχός
Ἠλίας, Καρυές, Ἱεροµ. Παχώµιος,
Καψάλα, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος, Γέ-
ρων Νεκτάριος, Ἱ.Κ.Ζωοδόχου
Πηγῆς, Ἱ.Σκήτη Κουτλουµουσίου,
Γέρων Νικόδηµος Καψάλα,
Ἱ.Μ.Παντοκράτορος, Γέρων Νικό-
δηµος, Ἱ.Κ.Ἁγ. Ἰωάννου, Καρυές,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας, Μοναχός Ἀθανά-
σιος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀθανασίου, Βου-
λευτήρια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας, Μονα-
χός Παΐσιος, Ἁγία Ἄννα Βουλευ-
τήρια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας, Γέρων  Γε-
ώργιος Γέννησις Χριστοῦ καί συν -
οδεία αὐτοῦ (10 µοναχοί), Βου-
λευτήρια Ἁγίας Ἄννας,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας, Ἱεροµ. Συµεών,
Ἱ.Κ.Προφήτου Ἠλιού, Αἰγυπτάδι-
κα, Ἱ.Μ.Βατοπαιδίου.



Σελὶς 8η

Εἰς ἀποκαλύψεις προέβη ὁ Σεβ.
Μητρ. Σισανίου Παῦλος ὅτι κατὰ τὸ
τελευταῖον ἔτος τῆς ποιµαντορίας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδού-
λου ὑπῆρξε µυστικὴ συνάντησις
τεσσάρων καναλαρχῶν, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν ἀποφασίσει νὰ ἀρχίσουν
ὀργανωµένην ἐπίθεσιν ἐναντίον
τῆς Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, ὡς ἀνέφε-
ρε, αὐτὸ δὲν ἐπραγµατοποιήθη πο-
τέ, διότι µεσολάβησε ἡ ἀσθένεια
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ οἱ ἐνορχη-
στρωταὶ τοῦ σχεδίου τὸ ἀνέβαλαν,
ἀφοῦ εἶδαν οἱ ἴδιοι ὅτι δὲν θὰ ζοῦσε
διὰ πολὺ ἀκόµη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
Τὸ ἀνησυχητικὸν τῶν ἀποκαλύψε-

ων δὲν εἶναι τὸ ἱστορικὸν µέρος,
ἀλλὰ ὁ ἰσχυρισµὸς τοῦ Μητροπολί-
του ὅτι τὸ σχέδιον αὐτὸ ὑπάρχει καὶ
θὰ τεθῆ πιθανῶς πάλιν εἰς ἐφαρµο-
γήν. ∆ιὰ τοῦτο ὀφείλουν πάντοτε,
κυρίως οἱ Ἱεράρχαι νὰ µὴ δίνουν
ἀφορµὰς καὶ ὁ πιστὸς λαὸς νὰ ζητῆ
πάντοτε διαφάνειαν, ἀλλὰ καὶ νὰ
ἐπαγρυπνῆ καὶ νὰ µὴ εἶναι εὔπι-
στος εἰς ὅλα ὅσα πληροφορεῖται
ἀπὸ διαπλεκόµενα µέσα ἐνηµερώ-
σεως. ∆ὲν θὰ πρέπη πάντως νὰ
ἀναθέση καὶ ἡ Ἱεραρχία εἰς ὀλιγο-
µελῆ ὁµάδα Ἱεραρχῶν ἐκπόνησιν
σχεδίου εἰς περίπτωσιν ἀήθους
ἐπιθέσεως;

Μητροπολίτης Σερρῶν: «Οἱ Γερµανοὶ
αἱµατοκύλισαν δύο φορὲς τὸν κόσµο» 

Ἐπικροτοῦμεν τὰς δηλώσεις τοῦ
Σεβασμιωτάτου διὰ τοὺς Γερμανούς,
διότι πρόκειται διὰ τὴν ἱστορικὴν
ἀλήθειαν. Ὡστόσο, ἀνεφέρθη καὶ εἰς
τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Χρι-
στόδουλον καὶ εἰς τὴν προσβολὴν
τοῦ κ. Σόϊμπλε πρὸς τὸν Πρωθυ-
πουργόν. Σεβασμιώτατε, εὐθύνας ἡ
Κυβέρνησις καὶ ἡ Βουλὴ δὲν ἔχουν;
Ἐπίσης, περιμένετε ἀπὸ τοὺς κεκοι-
μημένους νὰ δώσουν τὴν λύσιν ἢ μή-
πως ἀπαιτεῖται κάθε Ἱεράρχης νὰ
ὑψώση σήμερον τὸ ἀνάστημά του;
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἱστο-
λόγιον romfea.gr τῆς 30ῆς Ἰανουάρι-
ου 2016: 

«Ἡ πατρίδα µας δὲν θὰ εἶχε φτά-
σει σὲ αὐτὸ τὸ κατάντηµα, ἐὰν ζο-
ῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος», τόνισε µεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολό-
γος, µετὰ τὸ πέρας τοῦ µνηµοσύ-
νου ποὺ τέλεσε στὶς Σέρρες. Ὁ Σε-
βασµιώτατος ποὺ ὑπῆρξε πνευµα-
τικὸ τέκνο τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Χριστοδούλου, συµπλή-

ρωσε ὅτι «ὁ λαὸς ἂν ἦταν σήµερα ὁ
Χριστόδουλος θὰ εἶχε κάπου νὰ
ἀκουµπήσει καὶ δὲν θὰ φοβόταν».

Σὲ ἄλλο σηµεῖο ὁ Μητροπολίτης
Σερρῶν ἀνεφέρθη στὸν Ὑπουργὸ
Οἰκονοµικῶν τῆς Γερµανίας κ. Σόϊµ-
πλε, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τὸν
Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα
"ἀνόητο". "∆ὲν ἔχει τὸ δικαίωµα κα-
νεὶς νὰ ταπεινώνει καὶ νὰ προσβάλει
τὸν ἕλληνα Πρωθυπουργὸ καὶ νὰ
τὸν ὀνοµάζει ἀνόητο...Αὐτοὶ εἶναι
ἀνόητοι ποὺ τὰ λένε, καὶ ποὺ αἱµατο-
κύλησαν δύο φορὲς τὸν κόσµο ὅλο"
ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητρο-
πολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος. Ἐπί-
σης ὁ Σεβασµιώτατος τόνισε: "Μιλ-
ᾶνε αὐτοὶ ποὺ κατέστρεψαν καὶ λεη-
λάτησαν τὴν πατρίδα µας, ποὺ τὴν
φτωχοποίησαν, ποὺ µᾶς ἔκλεψαν
τὴν ψυχὴ καὶ τὰ χρήµατα καὶ ἔχουν
τὸ θράσος νὰ κουνοῦν τὸ χέρι στὸ
ἕλληνα Πρωθυπουργὸ καὶ νὰ τὸν
ἀποκαλοῦν ἀνόητο." "Ντροπή τους,
ντροπή τους, ντροπή τους" συµπλή-
ρωσε µὲ στεντόρεια φωνὴ ὁ κ. Θεο-
λόγος.

Μητροπολίτης Κοµοτηνῆς: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
συνεκρούσθησαν µὲ τὴν ἐξουσία»

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρω-
νείας ἐπέλεξε τὴν τεχνολογίαν, διὰ
νὰ προσεγγίση τοὺς νέους κατὰ
τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Αἱ συμβουλαὶ πρὸς τοὺς νέους βε-
βαίως δὲν ἀφοροῦν μόνον τὴν νεο-
λαίαν ἀλλὰ κάθε πολίτην. Ὡς κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ ἄρθρον τῆς κ.
Σοφίας Καρεκλᾶ εἰς τὸ orthodo-
xia.info τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2016:

«Ὁ κ. Παντελεήµων ἔστειλε τὸ
µήνυµά του γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρ-
χες µέσω κινητοῦ τηλεφώνου
στοὺς ἐφήβους τῆς Κοµοτηνῆς, θέ-
λοντας νὰ τοὺς βάλει νὰ προβλη-
µατιστοῦν σχετικὰ µὲ τὴν προσω-
πικότητα τῶν τριῶν αὐτῶν µεγά-
λων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας.

«Ἀγαπητά µου παιδιάJ Σκοπός
µου εἶναι νὰ σᾶς θέσω τρία ἐρωτή-
µαταJ Θὰ µπορούσατε νὰ ξεπε-
ράσετε τὸν φόβο, γιὰ νὰ πλησιάσε-

τε κάποιον ποὺ πάσχει ἀπὸ µία
ἐπιδηµικὴ ἢ µολυσµατικὴ ἀσθέ-
νεια;J.µελετήσετε τὴ ζωὴ τοῦ Με-
γάλου Βασιλείου, θὰ δεῖτε ὅτι ὁ ἴδιος
«ἔδινε τὸ χέρι στοὺς λεπρούςJ». Θὰ
µπορούσατε νὰ ἐκδαπανήσετε τὴν
προσωπική σας περιουσία, γιὰ νὰ
φροντίσετε ἕνα ξένο;J Καὶ οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες προσφέρουν ὅ,τι διαθέ-
τουν ἀπὸ τὴν προσωπική τους πε-
ριουσία θέτοντας ὡς στόχο ζωῆς
νὰ στηρίξουν τοὺς φτωχούςJ Θὰ
µπορούσατε, ἔχοντας ἀποκτήσει
τεράστια ἀποθέµατα γνώσης, δύ-
ναµης, ἐξουσίας καὶ ἀναγνώρισης,
νὰ σταθεῖτε ἀπέναντι στὸ φαῦλο
κατεστηµένο τῆς ἐποχῆς σας, στὶς
διεφθαρµένες Ἀρχές, χωρὶς νὰ γί-
νετε µικρὸ ἢ µεγαλύτερο γρανάζι
ἑνὸς συστήµατος παραγωγῆς σή-
ψης καὶ κρίσης;J Οἱ Τρεῖς Ἱεράρ-
χες δὲν δίστασαν νὰ συγκρου-
στοῦν µὲ κάθε διεφθαρµένη ἐξου-
σίαJ».

Ὁ Σεβ. Καστορίας διά τά Θρησκευτικά
Αὐτὴν τὴν φορὰν μὲ ἀφορμὴν τὰ

εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα
ἐπιχειρεῖ ἡ Κυβέρνησις νὰ θέση καὶ
πάλιν τὸ ζήτημα τῆς ἀπαλλαγῆς
ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
δι᾽ ὅλους. Παρὰ τὰς μεγαλοστομίας
ἡ Κυβέρνησις ὁδεύει πρὸς περιθω-
ριοποίησιν τοῦ μαθήματος. Τὴν θέ-
σιν του ἐξέφρασεν ὁ Σεβ. Μητρ.
Καστορίας εἰς συνέντευξιν μὲ τὴν κ.
Δώραν Κωτσοπούλου διὰ τὴν ἐφη-
μερίδα «ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» τῆς
31ης Ἰανουαρίου 2016:

«Εἶναι ἀναγκαία ἡ διδασκαλία τῶν
θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Τὸ βι-
βλίο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ στοι-
χεῖα θὰ πρέπει νὰ περιέχει καὶ στοι-
χεῖα γιὰ τὸν πολιτισµὸ καὶ τὴν  παρά-
δοση τῆς πατρίδας µας», τόνισε ὁ
Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος συµµετεῖχε
στὴν ἐπιτροπὴ τῶν µελῶν τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, ποὺ ἐπισκέφτηκε πρόσ -
φατα τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ µε-
τέφεραν σὲ αὐτὸν τὶς θέσεις τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν. «Ἡ ὀρθόδοξη χριστια-
νικὴ ἀγωγὴ σὲ ὅλες τὶς βαθµίδες τοῦ
σχολείου εἶναι, ἴσως ἡ καλύτερη µέ-

θοδος γιὰ νὰ δώσουµε στὰ παιδιά
µας ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία, µέσα
στὴν πολύµορφη κρίση ποὺ ζοῦµε»
εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολί-
της Καστοριᾶς, γιὰ νὰ συνεχίσει «Ἡ
ὀρθόδοξη χριστιανικὴ κληρονοµιά
µας εἶναι στοιχεῖο ἄρρηκτα συνδεδε-
µένο µὲ τὴν ἱστορία µας, τὴν ἐθνική
µας ἀξιοπρέπεια, µὲ τοὺς ἥρωες καὶ
τοὺς µάρτυρες τοῦ λαοῦ µας. Ἡ ἰδιο-
προσωπία τῆς ὀρθόδοξης χριστια-
νικῆς τέχνης, ἡ συµβολὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας στὴ διατήρηση τῆς διαχρονικῆς
µας γλώσσας, ἡ ἐπίδραση τοῦ
ὀρθοδόξου Ἑλληνισµοῦ στὴν οἰκο-
δόµηση τοῦ πολιτισµοῦ, αὐτὰ καὶ
πολλὰ ἄλλα, δίνουν στοὺς νέους
µας µία σφαιρικὴ εἰκόνα γιὰ τὸ πα-
ρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ µέλλον τοῦ
γένους µας. Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία λειτουργεῖ καὶ δραστηριο-
ποιεῖται ὡς πρεσβευτὴς τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἰδεώδους σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ
συνιστᾶ τὸν συνεκτικὸ κρίκο τῶν
ἁπανταχοῦ ἀποδήµων Ἑλλήνων µὲ
τὸ ἐθνικὸ κέντρο». «... Γιὰ νὰ γνωρί-
σει κανεὶς ὅλες τὶς ἄλλες θρησκεῖες,
θὰ πρέπει προηγουµένως νὰ γνωρί-
σει τὴν ἴδια τὴν παράδοσή του», κα-
τέληξε ὁ Σεβασµιώτατος».

Συγκέντρωσις - διαµαρτυρία 7 Φεβρουαρίου
2016 καί ὥραν 3µµ. εἰς τά Προπύλαια

Σύσσωµος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει 7
Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3µµ. στά Προπύλαια στήν µεγάλη συγκέν-
τρωση-διαµαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς,
ὀργανώσεις καί σωµατεῖα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους:

1) στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ὕπουλα καί ἐκβιαστικά
θέλουν νά µᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,

2) στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στήν ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ
5) στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑ∆ΟΣ.
Μετά τό πέρας τῶν ὁµιλιῶν θά πραγµατοποιηθεῖ πορεία στήν Βουλή

τῶν Ἑλλήνων (πλατεῖα Συντάγµατος).

Ὁ Σεβ. Χίου κατὰ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ
Ἀναβρασμὸς ὑπάρχει εἰς τὴν

κοινωνίαν καὶ Μητροπολῖται τάσ-
σονται ὑπὲρ τῶν δικαίων τῶν
ἀγροτῶν. Εἰς τὴν Χίον, νῆσον ναυ-
τικῶν, ἡ ὁποία σηκώνει καὶ μεγάλο
βάρος τῶν μεταναστῶν, ὁ οἰκεῖος
Ποιμενάρχης ἐτάχθη κατὰ τῶν
ἀλλαγῶν ποὺ πλήττουν τοὺς ἐργα-
ζομένους εἰς τὴν ναυτιλίαν. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ proto-
thema.gr. τῆς 1ης Φεβρουαρίου
2016:

«Σὲ µέτωπο κατὰ τῆς κυβερνη-
τικῆς πολιτικῆς ποὺ ὑποβαθµίζει τὸ
ΝΑΤ καὶ τὸν Οἶκο Ναύτου καὶ ποὺ
θέτει προσχώµατα στὴν ἀσφάλιση
καὶ ὑγειονοµικὴ περίθαλψη χιλιά-
δων Ἑλλήνων ναυτικῶν, προχωρᾶ
ὁ Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ
Οἰνουσσῶν ΜᾶρκοςJ

«Ὡς γιὸς ναυτικοῦ, ζητῶ νὰ µὴ
διαπράξει ἡ κυβέρνηση ἕνα λάθος
κατὰ τοῦ ἐθνικοῦ κεφαλαίου ποὺ
λέγεται ναυτιλία» ὑπογράµµισε ὁ
Μητροπολίτης, ἀναφερόµενος
στὸν ἐθνικὸ ρόλο τοῦ συγκεκριµέ-
νου κλάδου.

Θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε πὼς
γιὰ πρώτη φορά ἐκπρόσωπος τῆς
Ἐκκλησίας καὶ µάλιστα τόσο
ὑψηλὰ στὴν ἱεραρχία ἐκφράζεται
ἀνοικτὰ κατὰ τῆς ἀσφαλιστικῆς µε-
ταρρύθµισης, ποὺ ἡ κυβέρνηση
προωθεῖ, δηµιουργώντας νέα δε-
δοµένα, ἐνῷ πληροφορίες ἀναφέ-
ρονται καὶ σὲ ἄλλες παρεµβάσεις
ἰδιαίτερα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ ἀγροτικὲς κι
εὐαίσθητες ἐθνικὰ περιοχὲς ποὺ θί-
γουν οἱ κυβερνητικὲς παρεµβά-
σειςJ».

Προώθησις τῶν οἰκουµενιστικῶν συµπροσευχῶν εἰς τὴν ὑφήλιον
Θὰ ἰσχυρισθῆ κανεὶς ὅτι αἱ πε-

ρισσότεραι ἀπὸ αὐτὰς τὰς ἐκδηλώ-
σεις γίνονται διὰ καλὸν σκοπὸν π.χ.
ἐναντίον τῶν ἀμβλώσεων. Ὅμως ἂν
αὐτὸ τὸ φαινομενικῶς καλὸν ὁδη-
γεῖ τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὸν συγ-
κρητισμὸν καὶ εἰς τὴν ἄποψιν ὅτι
ὅλοι οἱ χριστιανοὶ εἶναι τὸ ἴδιον, τό-
τε δὲν εἶναι τὸ κακὸν ἀσυγκρίτως
χειρότερον; 

Οἰκουµενιστικὴ λιτανεία
εἰς Τῆνον

Συμφώνως πρὸς τὸ ἐπίσημον
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Σύρου τῆς
30ῆς Ἰανουαρίου 2016:

«Χιλιάδες κεριὰ κράτησαν ἀπό-
ψε στὰ χέρια τους οἱ µαθητὲς ὅλων
τῶν σχολείων τῆς Τήνου, καὶ µαζί
τους ὁ Σεβ. κ. ∆ωρόθεος Β´ , ὁ Ἐπί-
σκοπος τῶν Ρ/Καθολικῶν Τήνου κ.
Νικόλαος,  οἱ ∆ήµαρχοι Τήνου καὶ
Μυκόνου, ὁ Ἔπαρχος Τήνου, Περι-
φερειακοὶ καὶ ∆ηµοτικοὶ Σύµβουλοι,
οἱ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ πλῆθος κό-
σµου. Τὴν ἔναρξη τῆς παραδο-
σιακῆς αὐτῆς ὁλόφωτης ἐκδήλω-
σης «ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ» ἔδωκαν ἀπὸ
τὰ προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύµατος
ἡ Φιλαρµονικὴ καὶ ὁ καθηγητὴς κ.
Εὐάγγελος Περιβολαράκης, ποὺ
εἶχε καὶ τὴν  εὐθύνη τῆς ἐκδηλώσε-
ως µὲ τοὺς παραδοσιακοὺς ὕµνους
γιὰ τὴν Εὕρεση.

Στὴν ἐξέδρα Παντανάσσης ὁ
Σεβ. Πρόεδρος ἐκ µέρους τῆς ∆ιοι-
κούσης Ἐπιτροπῆς ἀπένειµε τὰ
χρηµατικὰ βραβεῖα ποὺ εἶχαν ἐξαγ-
γελθεῖ ἀπὸ µηνῶν µὲ τὴν εὐκαιρία
τοῦ 4ου προαιρετικοῦ µαθητικοῦ
διαγωνισµοῦ µὲ τὴν ἀφορµὴ τῆς
ἑορτῆς τῆς Εὑρέσεως σὲ τρία πρω-
τεύσαντα δοκίµια, τρία ἀπὸ τὸ Γε-
νικὸ Λύκειο Τήνου καὶ τρία ἀπὸ τὸ
ΕΠΑΛ ἀντιστοίχως, καὶ συνεχάρη
τοὺς ἀριστεύσαντες. Μετὰ τὴν ὁµι-
λία τοῦ κ. ∆ηµάρχου καὶ τὴν καύση
πυροτεχνηµάτων ἡ ποµπὴ κατέλη-
ξε στὸν Ναὸ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν».

Οἰκουµενιστικὸς 
Ἑσπερινὸς εἰς τὴν Ρώµην

Συμφώνως πρὸς τὸ ἱστολόγιον
ΑΚΤΙΝΕΣ τῆς 26ης Ἰανουαρίου
2016:

«Στὸν Οἰκουµενι(στὶ)κὸ Ἑσπερι-
νό γιὰ τὸ τέλος τῆς ἑβδοµάδας
προσευχῆς γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἑνό-
τητα ἔλαβαν µέρος ὁ Ὀρθόδοξος
Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μάλτας
Γεννάδιος, ὁ Πάπας Φραγκίσκος
καὶ ὁ Ἀγγλικανὸς “Ἀρχιεπίσκοπος”
David Moxon».

Οἰκουµενιστικὴ ἀγρυπνία
εἰς Βρυξέλλας

Συμφώνως πρὸς τὸ ἱστολόγιον
ΑΚΤΙΝΕΣ τῆς 27ης Ἰανουαρίου
2016:

«Οἰκουµενιστικὴ ἀγρυπνία τελέ-
σθηκε στὶς Βρυξέλλες (21/01/2016)
στὴν Ἑνωµένη Προτεσταντικὴ

“Ἐκκλησία” τοῦ Βελγίου (EPUB)
στὸ πλαίσιο τῆς ἑβδοµάδας παγκό-
σµιας προσευχῆς γιὰ τὴ χριστια-
νικὴ ἑνότητα. Ἔλαβαν µέρος
Ὀρθόδοξοι (Μητροπολίτης Βελγίου

Ἀθηναγόρας), Ἀγγλικανοί, Παπικοί,
Προτεστάντες  καὶ  Ἀρµένιοι. Μή-
πως ὅµως τελικὰ ἐµπαίζουν τὸν
ζῶντα Θεό;».

Οἰκουµενιστικὴ ἀγρυπνία
εἰς Οὐάσινγκτον

Συμφώνως πρὸς τὸ ἐπίσημον ἀνα-
κοινωθὲν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμε-
ρικῆς τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2016:

«Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 43ης ἐπετεί-
ου τοῦ Roe v. Wade, Ὀρθόδοξοι καὶ
Καθολικοὶ Χριστιανοὶ θὰ ἑνωθοῦν
σὲ προσευχὴ καὶ σὲ µία δηµόσια
συγκέντρωση, γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴ
µακροχρόνια πεποίθησή τους ὅτι
ὅλη ἡ ζωή εἶναι ἱερή.

Μία ἐπίσηµη ἀντιπροσωπία τῆς
Συνέλευσης τῶν Κανονικῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐπισκόπων τῶν ΗΠΑ θὰ

συµµετάσχει στὴ χορωδία στὴν
ἀνοικτὴ ἀκολουθία Ἐθνικῆς Ἀγρυ-
πνίας Προσευχῆς γιὰ τὴ ζωή, στὴ

Ρωµαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Εὐαγγελι-
σµοῦ τῆς Θεοτόκου στὶς 17:30 τὴν
Πέµπτη, 21 Ἰανουαρίου. Τὴν ἑπόµε-
νη µέρα, 22 Ἰανουαρίου, Καθολικοὶ

καὶ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι θὰ προσ -
φέρουν ἀπὸ κοινοῦ προσευχή, γιὰ
νὰ ἀρχίσει ἡ «πορεία γιὰ τὴ ζωή»
στὶς 12 τὸ µεσηµέρι στὸ National
Mall.

Ὅπως δήλωσε γιὰ τὴ σηµασία
τῆς ἐφετινῆς ἱερότητας τῶν γεγονό-
των τῆς ζωῆς, ὁ Σεβασµιώτατος
Καρδινάλιος Timothy Μ. Dolan,
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Νέας Ὑόρκης

καὶ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Pro-
Life ∆ραστηριότητες τῆς ∆ιάσκεψης
τῶν Ἀµερικανῶν Καθολικῶν Ἐπι-
σκόπων (USCCB): «Ἐνῷ ἐµεῖς
θρηνοῦµε τὴν τραγῳδία τῶν
ἀµβλώσεων στὴ χώρα µας, ὁ Κύ-
ριός µας συνεχίζει νὰ µᾶς δείχνει
πὼς τὸ καλὸ δύναται νὰ προέλθει
καὶ ἀπὸ τὸ κακό. Οἱ προσπάθειες
συνεργασίας µας, γεµάτες προσευ-

χή, µὲ τοὺς Ὀρθόδοξους ἀδελφούς
µας καὶ ἀδελφές µας εἶναι σίγουρα
ἕνα σηµάδι ἐλπίδας στὶς συνδυα-
σµένες προσπάθειές µας γιὰ τὴν
οἰκοδόµηση µιᾶς κουλτούρας τῆς
ζωῆς». 

Ὑπογραµµίζοντας τὴ σηµασία
τῆς προσευχῆς γιὰ τὴν ἀντιµετώπι-
ση τοῦ θέµατος τῆς ἄµβλωσης, ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Σάβ-
βας τοῦ Πίτσµπουργκ, τόνισε τὴν
ἀνάγκη νὰ «προσευχηθοῦν, ὄχι µό-
νο γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόν-
τος σκέφτονται τὴν ἔκτρωση, ἀλλὰ
καὶ γιὰ ὅσους ἔχουν ἤδη ὑποστεῖ τὴ
διαδικασία καὶ αἰσθάνονται ἀποκοµ-
µένοι τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους τοῦ
Θεοῦ».

Οἱ πιστοὶ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
καλῆς θέλησης καλοῦνται νὰ συµµε-
τάσχουν τόσο στὴν ἀγρυπνία προσ -
ευχῆς ὅσο καὶ στὴν πορεία γιὰ τὴ
ζωή. Ἡ ἀκόλουθη δήλωση ὑπεγρά-
φη ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Joseph
E. Kurtz τοῦ Louisville, Κεντάκι,
πρόεδρο τῆς USCCB, τὸν Σεβα-
σµιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς
∆ηµήτριο, πρόεδρο τῆς Συνέλευσης
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, τὸν
Καρδινάλιος Dolan καὶ τὸν Μητρο-
πολίτη Σάββα: 

«Ἀναζητώντας ζωή, 
ἔλεος, καὶ θεραπεία» 

Στὶς 22 Ἰανουαρίου, Καθολικοὶ καὶ
Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ δείξουν γιὰ
ἄλλη µία φορά ἀλληλεγγύη µὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς 43ης ἐπετείου τοῦ Roe
v Wade. Καθὼς οἱ κοινότητές µας
πιστεύουν ἀκράδαντα στὴν ἱερότητα
τῆς ζωῆς, ἔτσι οἱ πιστοί, µαζὶ µὲ πολ-
λοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ἄλλες παρα-
δόσεις µὲ καλὴ θέληση, θρηνοῦν τὶς
νοµικὲς συνθῆκες, ποὺ διευκολύ-
νουν τὴν ἔκτρωση καὶ τὰ πολιτιστικὰ
φαινόµενα ποὺ παρουσιάζουν τὴν
ἄµβλωση ὡς τὴ µόνη ἐπιλογὴ γιὰ τὶς
µέλλουσες µητέρες ποὺ ἀντιµετωπί-
ζουν δύσκολες συνθῆκες. Ἀναγνω-
ρίζουµε ὅτι ἡ ἐπιλογὴ νὰ ἐγκαταλεί-
ψετε τὸ ἔµβρυο ἀντανακλᾶ τελικὰ
τὴν κακὴ κατάσταση τῆς ἀνθρωπό-
τητας.

Ὑπενθυµίζουµε στὸν κόσµο τὴν
κοινή µας διδασκαλία ὅτι ἡ ζωή ἀρχί-
ζει κατὰ τὴ σύλληψη καὶ ὅτι ἡ ζωή, σὲ
ὅλα τὰ στάδια τῆς ἀνάπτυξής της,
εἶναι ἱερή. Καταγγέλλουµε τὸν τερµα-
τισµὸ µιᾶς ζωῆς ὡς ἀπάντηση σὲ
ἀνεπιθύµητες ἐγκυµοσύνες ἢ ὡς µέ-
θοδο γιὰ τὴν ὑπερνίκηση τῶν κοινω-
νικῶν καὶ οἰκονοµικῶν προκλήσεων.
Ἀγκαλιάζουµε τὶς µητέρες καὶ τὰ ζευ-
γάρια πού, παρὰ τὶς δυσκολίες, ἐπι-
λέγουν νὰ φέρουν τὴν ἐγκυµοσύνη
εἰς πέρας. Ταυτόχρονα, ὅµως,
καλοῦ µε ὅσους µπορεῖ νὰ ἔχουν
ὑποστεῖ ἢ διευκολύνει µία ἄµβλωση
νὰ στραφοῦν πρὸς τὸν Χριστὸ µὲ
συντετριµµένη καρδιά, ὥστε νὰ ξε-
περάσουν τὴ θλίψη τους µέσῳ τῆς
συγχώρεσης, τοῦ ἐλέους καὶ τῆς θε-
ραπείας του».

Βουλευτὴς ἐζήτησε συγγνώµην
διὰ τὸ σύµφωνον συµβιώσεως
Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἐκ

τῶν βουλευτῶν ἔχουν καταντήσει
παντελῶς ἀναξιόπιστοι, ὥστε ὁ,τι-
δήποτε δηλώσεις καὶ ἂν κάνουν νὰ
μὴ λαμβάνωνται σοβαρῶς ὑπ᾽
ὄψιν, καθὼς δὲν γνωρίζει τελικῶς
κανεὶς ἂν πιστεύουν εἰς κάτι!
Ὅμως, ἀκόμη καὶ ἂν πιστεύη εἰς
τὴν συγγνώμην ὁ συγκεκριμένος
βουλευτής, αὐτὸ μπορεῖ μὲν νὰ
εἶναι ἐλαφρυντικὸν διὰ τὴν συνεί-
δησίν του, ἀλλὰ δὲν ἀποτρέπει
τὴν καταστροφὴν ποὺ προκαλεῖ ἡ
ὑπογραφὴ τοῦ «συμφώνου» εἰς
τὴν κοινωνίαν, διὰ τὴν ὁποίαν θὰ
δώση λόγον εἰς τὸν Θεόν, ἀλλὰ βε-
βαίως θὰ ἀντιμετωπίση τὰς συνε-
πείας τὰ ἑπόμενα χρόνια. Ἂν
ὄντως ὑπάρχουν βουλευταί, οἱ
ὁποῖοι μετενόησαν εἰλικρινῶς, τό-
τε νὰ ὑποβάλουν αἴτημα εἰς τὴν
Βουλὴν ἐπανεξετάσεως τοῦ ζητή-

ματος καὶ ἂν αὐτὸ δὲν γίνη δεκτὸν
νὰ παραιτηθοῦν.  Συμφώνως πρὸς
τὸ ekklisiaonline.gr τῆς 26ης
Ἰανουαρίου 2016:

«JἈφοπλιστικὸς ἦταν ὁ βου-
λευτὴς Αἰτωλοακαρνανίας τοῦJ,
ποὺ εὐχήθηκε γιὰ τὸν νέο ἔτος νὰ
εἶναι πιὸ δηµιουργικό, πιὸ εὐλογη-
µένο καὶ νὰ χαρίζει αἰσιοδοξία καὶ
ἐλπίδα. ∆ήλωσε: χριστιανὸς ὀρθό-
δοξος καὶ παπαδοπαίδι, ποὺ θέλει
νὰ ἔχει τὸ Θεὸ µαζί του καὶ ὅτι ἀγα-
πάει τὴ Μονή. «Προσωπικὰ νιώθω
σὰν ἐξοµολόγηση αὐτὰ ποὺ λέω.
Ψηφίσαµε ἕνα σύµφωνο στὴ Βου-
λή. Ζήτησα νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ δύο
ἄρθρα καὶ µάλιστα τὸ ἕνα ἀφορο-
ῦσε τὴν υἱοθεσία καὶ ἀφαιρέθηκαν.
Ἡ µόνη διάταξη ποὺ ψηφίστηκε, µὲ
λυπεῖ. Ψηφίστηκε καὶ ἀπὸ ἐµένα. Ὁ
Θεὸς νὰ µὲ συγχωρέσει. Νιώθω
µεγάλο τὸ βάρος πάνω µου. Νὰ
προσεύχεστε στὸ Θεὸ νὰ µὲ συγ-
χωρέσει».

Ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας εἰς  Αἴγιναν

Ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος
μετέβη εἰς τὴν Αἴγιναν διὰ νὰ
προσκυνήση τὸν Ἅγιον Νεκτάριον
καὶ νὰ τιμήση τὸν Ἰ. Καποδί-
στριαν. Θὰ ἦτο καλόν, ἂν δὲν δύ-
ναται νὰ μιμηθῆ τὸν Ἅγιον, του-
λάχιστον νὰ ἀκολουθήση εἰς
σύνε σιν τὸν δεύτερον, ὅμως τὸ γε-
γονὸς ὅτι δὲν ἀντέδρασε διὰ τὸ
σύμφωνον συμβιώσεως φανερώνει
πὼς ὑπάρχει ἀσυνέπεια θέσεων
καὶ πράξεων. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὸ dogma.gr τῆς 27

Ἰανουαρίου 2016:
«Ὁ κ. Παυλόπουλος ἐπισκέφθη-

κε τὴν Αἴγινα, γιὰ νὰ παραβρεθεῖ
στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ἐπ’
εὐκαιρία τῆς ἐπετείου ἀφίξεως καὶ
ὁρκωµοσίας τοῦ Ἰ. Καποδίστρια
στὴν Αἴγινα ὡς πρώτου κυβερνήτη
τῆς Ἑλλάδος. Τὸν κ. Παυλόπουλο
ὑποδέχθηκε στὴ Μονὴ ὁ Μητροπο-
λίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης
κ. Ἐφραὶµ καὶ τὸν ξενάγησε στὸ
Μοναστήρι, στὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ
στοὺς χώρους καὶ τὶς ἐγκαταστά-
σεις».

Πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς 
∆ηµοκρατίας διὰ τὸ Τάµα τοῦ Ἔθνους
Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθµ. 2/4.1.2016 Γ.Ι. 
Κύριε Πρόεδρε,

Ἔχουµε ζητήσει κατ᾽ἐπανάληψι
νὰ σᾶς συναντήσουµε, ὄντες ἐξου-
σιοδοτηµένοι ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνο-
δο. Τὸ Θέµα εἶναι τὸ ΤΑΜΑ τῶν
Ἡρώων-Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἢ
Τάµα τοῦ Ἔθνους. Ἕνα λεπτὸ
χρειαζόµαστε, ὅπου καὶ ὅποτε
θέλετε, ὁποιονδήποτε 24ωρο
καὶ ὅποια ὥρα ἐπιθυµεῖτε.

Τί θέλουµε ἀπὸ ἐσᾶς; Ἕνα νε-
ῦµα, µία λέξι, γιατὶ ὁ Πρόεδρος
τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας
ἐκφράζει τὴν Ἑνότητα τοῦ
Ἔθνους, Σύµβολο αὐτῆς ἐπιθυ-
µοῦµε νὰ καταστῆ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ
Ἔθνους σὲ δεσπόζουσα καὶ πε-
ρίοπτη θέσι τῶν Ἀθηνῶν. Μία δι-
κή σας φράσι εἶναι ἀναγκαία γιὰ
τὴν ἔναρξι. Π.χ. «Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ
θεµελιώσουµε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ
Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
σὲ περίοπτη καὶ δεσπόζουσα
θέσι τῆς Ἀθήνας». Ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος ἔχει προσδιορίσει ὀρθῶς
ἐγκαίνια τοῦ Μεγαλοπρεποῦς
Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτοῦ τὴν 25/03/2021.
Ὁ χρόνος ὅµως παρέρχεται ρα-
γδαίως.

Ἐὰν πάλι δὲν ἔχετε οὔτε ἕνα λε-
πτό, τότε καλέσατε τοὺς Πολιτει-
ακοὺς καὶ Ἐκκλησιαστικοὺς Ἡγέτες
καὶ προβεῖτε στὴν δέουσα ἀνακοί-

νωσι, ποὺ θὰ προσδιορίσῃ τὴν
ἔναρξι τῶν διαδικασιῶν διαλόγου –
καταγραφῆς ἀναγκῶν καὶ ἀναγ-
καίων ρυθµίσεων µὲ τὴν ρητὴ δια-
βεβαίωσί µας ὅτι δὲν θὰ δαπανηθῇ
οὔτε δεκάρα ἀπὸ τὸν προϋπολο-
γισµὸ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.

Μεγάλα ἔργα, µέγιστες ἐπενδύ-
σεις, ὑψηλότατοι στόχοι µποροῦν
νὰ ἐπιτευχθοῦν µὲ τὴν ρητὴ διακοί-
νωσι «χωρὶς δαπάνες τοῦ ∆ηµοσί-
ου». 

Μακάρι νὰ ἐγκρίνατε ἕνα ἐτήσιο
συνέδριο «Ἀνάγκες – Προτάσεις –
∆ράσεις χωρὶς δαπάνες τοῦ ∆ηµο-
σίου» ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ Προ-
έδρου τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας.
Ἡ προσφορά σας στὸ διηνεκὲς θὰ
εἶναι ἄπειρη. Θὰ µείνετε στὴν ἱστο-
ρία. Ἀλλὰ ἐὰν ἀφαιρέσουµε ἀπὸ
τὴν σηµερινὴ πρωτεύουσα καὶ τὴν
Ἑλλάδα (νοερῶς) τὰ ἔργα τῶν
Εὐεργετῶν, τὶ ἤθελεν ἀποµείνει ; Ἡ
πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος ὑστερεῖ
ἀκόµη σὲ ὑποδοµὲς σὲ σχέσι ὄχι
µόνο µὲ τὶς Εὐρωπαϊκὲς πρω-
τεύουσες ἀλλὰ καὶ µὲ τὶς περισσό-
τερες πρωτεύουσες χωρῶν τοῦ κό-
σµου. 

Βέβαιοι γιὰ τὴν φιλοπατρία καὶ
τὴν πίστι σας, σᾶς εὐχαριστοῦµε ἐκ
τῶν προτέρων. Ἐν ἀναµονῇ.

Μετ᾽ ἐξαιρέτου τιµῆς 
Ὁ Πρόεδρος           

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος  

Μητροπολίτης Σισανίου: «Τέσσερις 
καναλάρχες ἑτοίµαζαν ἐπίθεση»

Ὥσπερ ἀνεμένετο καὶ ἐγένετο…
καθὼς αἱ μελέται τοῦ Σεβ. Περγά-
μου ἔχουν καταδειχθῆ ὡς βρίθουσαι
θεολογικῶν ἀστοχιῶν, ἐνίοτε καὶ κα-
κοδοξιῶν, ἦτο ζήτημα χρόνου Ἱεράρ-
χης νὰ ζητήση τὴν ἀπόσυρσίν τους
ἀπὸ τὰς Σχολάς. Ἀπορίας ἄξιον
εἶναι πῶς ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐζήτη-
σε τὴν ἀποβολὴν τῶν μελετῶν
αὐτῶν, ἀλλὰ δὲν διεμαρτυρήθη διὰ
τὸν κ. Γιακάζογλου, πιστὸν θιασώ-
την τῆς θεολογίας τοῦ Σεβ. Περγά-
μου, εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ὁποίου εὑρί-
σκεται ἡ θεολογικὴ διδασκαλία ὅλης
τῆς νεολαίας; Συμφώνως πρός τό
orthodoxia.info τῆς 2ας Φεβρουα-
ρίου 2016:

«Τὴν ἀποβολὴ τῶν µελετῶν τοῦ
µητροπολίτη Περγάµου κ. Ἰωάννη
γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀπὸ τὶς θεολο-
γικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς σχολὲς ζητᾶ
ὁ µητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερό-
θεος µέσῳ µιᾶς µακροσκελέστατης
ἀνάλυσης ποὺ ἔδωσε στὴ δηµοσιό-
τητα.

Ὁ µητροπολίτης Ναυπάκτου, ὁ
ὁποῖος ἐγκαλεῖ τὸν µητροπολίτη
Περγάµου γιὰ παρερµηνεία τῆς δι-
δασκαλίας τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου,
τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων καὶ τοῦ
ἁγίου Μάξιµου τοῦ Ὁµολογητῆ γιὰ
τὸν Τριαδικὸ Θεό, κάνει λόγο γιὰ
«ἀντιπατερικὴ ἄποψη» ποὺ «πρέ-
πει νὰ ἀποβληθεῖ», ὅπως χαρακτη-
ριστικὰ σηµειώνει, ἐνώπιον τοῦ κιν-
δύνου «νὰ µεγαλώση µιὰ γενιά θεο-
λόγων καὶ Κληρικῶν µὲ ἀνορθόδο-
ξες ἀπόψεις στὸ δόγµα τῆς Ἁγίας
Τριάδος»J ἐπισηµαίνοντας ὅτι εἶναι
θεολογικὸ λάθος καὶ θεολογικὸ ἀτό-
πηµα νὰ συνδέεται ἡ φύση µὲ τὴν
ἀνάγκη, ἡ βούληση µὲ τὸ πρόσωπο,
νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἐλευθερία
τοῦ προσώπου, γιὰ προτεραιότητα
τοῦ προσώπου ἔναντι τῆς οὐσίας,
γιὰ κοινωνία προσώπων καὶ ὄχι γιὰ
κοινωνία φύσεως. Ἐπίσης εἶναι µε-
γάλη πλάνη νὰ εἰσέρχεται κανεὶς
στοχαστικὰ καὶ ὑπαρξιακὰ στὰ ἐνδό-
τερα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καταργών-
τας τὸν ἀποφατισµό, καὶ εἰσάγοντας
µιὰ αἰώνια θέληση στὸν Πατέρα».

Σεβ. Ναυπάκτου: Νὰ ἀποβληθοῦν
αἱ µελέται τοῦ Σεβ. Περγάµου
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Τό µήνυµα τοῦ κ. Νικολάου 
Φίλη διά τήν ἑορτήν τῶν

Τριῶν Ἱεραρχῶν
«Οἱ σχολικὲς ἑορτὲς καὶ ὅλες γε-

νικὰ οἱ ἐπέτειοι, µὲ τὴν κατ' ἔτος
ἐπανάληψή τους, κινδυνεύουν νὰ
ἀπογυµνωθοῦν ἀπὸ κάθε περιε-
χόµενο καὶ νὰ γίνουν µία κούφια
ἐθιµοτυπία», ἀναφέρει ὁ
ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης.

«Ἂν θέλουµε νὰ ἀποφύγουµε
τὸν κίνδυνο αὐτό, πρέπει νὰ ἀνα-
ζητοῦµε ἐντατικά, κάθε φορά, τὸ
νόηµά τους γιὰ µᾶς σήµερα. Ποιὰ
µπορεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι ἡ σηµασία
γιὰ τοὺς σηµερινοὺς Ἕλληνες µα-
θητές, φοιτητὲς καὶ δασκάλους
ὅλων τῶν βαθµίδων ἡ µνήµη
Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ 4ου αἰώνα;»,
διερωτᾶται ὁ ὑπουργὸς καὶ συµ-
πληρώνει: «Ὡς µικρὴ συµβολὴ σὲ
αὐτὴ τὴ διερώτηση, σᾶς προτείνω
τρία σηµεῖα:

1) Οἱ τρεῖς ἑορταζόµενοι ἅγιοι
τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν ὅλοι τους, σὲ
διαφορετικὸ βαθµὸ ὁ καθένας, βα-
θιὰ ἀγάπη γιὰ τὰ ἑλληνικὰ γράµ-
µατα, γνώριζαν σὲ βάθος καὶ πλά-
τος τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, διέθεταν
ἐκπληκτικὴ ἑλληνοµάθεια. ∆ὲν
ἀρκέστηκαν στὴν µελέτη τῆς Βί-
βλου καὶ τῶν ἱερῶν γραµµάτων,
ἀλλὰ σπούδασαν µὲ σεβασµὸ
καὶ αὐτὸ µὲ τὸ ὁποῖο διαφωνο-
ῦσαν, τὴν θύραθεν γραµµατεία.
Οἱ δύο ἀπὸ αὐτούς, ὁ Μέγας Βασί-
λειος καὶ ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζη-
νός, ὑπῆρξαν συµφοιτητὲς στὴν
εἰδωλολατρικὴ Ἀθήνα, τὴν πιὸ φη-
µισµένη τότε πανεπιστηµιούπολη
τοῦ κόσµου, ὁ τρίτος σπούδασε
στὴν Ἀντιόχεια. Εἶχαν καὶ οἱ τρεῖς
ἐθνικοὺς δασκάλους. Ἀναζήτη-
σαν τὴ γνώση καὶ τὴν ἀλήθεια
µὲ ἀνοιχτότητα, χωρὶς ἀποκλει-
σµοὺς καὶ περιορισµούς. Ὁ Βα-
σίλειος θὰ ἀναδείξει τὴ σηµασία
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, µὲ ἁπλὸ
καὶ νηφάλιο τρόπο, στὴ γνωστὴ
µικρὴ πραγµατεία του «Πρὸς τοὺς
νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφε-
λοῖντο λόγων».

2) Μολονότι  καὶ οἱ τρεῖς Ἱεράρ-
χες εἶχαν ἀναχωρητικὴ καὶ µο-
ναχικὴ διάθεση, θὰ ἀναλάβουν
δράση, ὅταν κληθοῦν νὰ τὸ κά-
νουν. ∆ὲν θὰ κλειστοῦν στὸ κελί
τους, ἀλλὰ θὰ δώσουν, στὸν δη-
µόσιο χῶρο, µάχες γιὰ τὴν ἀλήθεια
καὶ τὴ δικαιοσύνη, ἀπὸ πολὺ
ὑψηλὲς µάλιστα θέσεις εὐθύνης.
Θὰ ἀσκήσουν τὰ δηµόσια καθή-
κοντά τους µὲ εὐθύνη, πνεῦµα δια-
κονίας, θάρρος καὶ παρρησία, γε-
γονὸς ποὺ θὰ ὁδηγήσει, ὡς γνω-
στόν, τὸν Ἰωάννη Χρυσόστοµο
σὲ ἀνοιχτὴ σύγκρουση µὲ τὴν
αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία  καὶ συν -
ακόλουθα στὴν ἐξορία.

3) Καὶ οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέ-

γας Βασίλειος περισσότερο ἀπὸ
ὅλους, εἶχαν τεράστιο φιλανθρω-
πικὸ ἔργο. Ἔδωσαν ἀγῶνες
ὑπὲρ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνά-
των. Ὁ καινὸς ἄνθρωπος τοῦ
Εὐαγγελίου ἦταν γιὰ αὐτοὺς ἀπε-
ρίφραστα ὁ
φ ιλάλλη -
λος ἄν -
θρωπος, ὁ
ἄνθρωπος τῆς ἔµπρακτης καὶ
ἔµπονης ἀγάπης γιὰ τὸν ἀναγκε-
µένο συνάνθρωπο.  ∆ὲν διαχώρι-
σαν ποτὲ τὴν  πίστη στὸ Θεὸ ἀπὸ
τὴν ἔγνοια γιὰ τὸν φτωχὸ  καὶ τὸν
ξένο. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡστόσο
προχώρησαν ἕνα βῆµα παραπέ-
ρα ἐν προκειµένῳ: δίδαξαν (καὶ
ἔκαναν οἱ ἴδιοι πράξη στὴ ζωή
τους) ὅτι ὅποιος νοιάζεται τοὺς
φτωχοὺς δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι ὁ
ἴδιος  σωρευτὴς πλούτου. Ὁ φι-
λόπτωχος πρέπει νὰ ἐπιλέγει τὴν
πτωχεία καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του,
ἀρκούµενος στὰ χρειαζούµενα
γιὰ τὴ ζωή, χωρὶς περιττὲς πο-
λυτέλειες».

Σχόλιον εἰς τὸ µήνυµα 
τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας 
1. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ πρῶτον

σηµεῖον τῆς προτάσεώς του:
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι, εἰδικώτερον ὁ

ἅγιος Βασίλειος καὶ ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος, ἐσπούδασαν εἰς τὰς Ἀθήνας
φιλοσοφίαν καὶ ὅλας τὰς τότε
γνωστὰς ἐπιστήµας, οὐχὶ ὡς
ἔφηβοι, ἀλλ᾽ ὡς ὥριµοι ἄνδρες
καὶ πρὶν βαπτισθοῦν ἀµφότε-
ροι, ὡς χριστιανοί.

Ἐσπούδασαν τὴν ἐπιστήµην
καὶ τὴν φιλοσοφίαν, ὡς καὶ τὰς
µεταφυσικὰς δοξασίας καὶ ἀνα-
ζητήσεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλή-
νων, τῶν µὴ Χριστιανῶν.

Ὅτε ὅµως ἀργότερον ἐγένοντο
χριστιανοί, ἐπισήµως διὰ τοῦ ἁγί-
ου Βαπτίσµατος, ἐδήλωσαν
γραπτῶς, ὅτι «προσηνάλωσαν
ἑαυτοὺς τῇ µαταιότητι εἰς τὴν
σπουδὴν τῆς µαταίας σοφίας».

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ἐθεωρήθησαν
εἰς τὴν Βυζαντινὴν ἐποχὴν καὶ εἰς
τὸ νεώτερον Ἑλληνικὸν Κράτος,
ὡς προστάται τῶν Γραµµάτων
καὶ τῆς σπουδαζούσης νεολαί-
ας, ἁπάντων τῶν βαθµίδων τῆς
Ἐκ/σεως, µέχρι καὶ τῆς Ἀνωτά-
της, ὄχι µόνον, διότι δὲν ἦσαν
σκοταδισταί, δηλαδὴ δὲν
ἀρνοῦνται τὴν ἀξίαν τῆς ἐπιστή-
µης εἰς τὴν ἐξερεύνησιν τοῦ φυ-
σικοῦ κόσµου, ἀλλὰ κυρίως διό-
τι µὲ τὴν ζωήν των, δὲν ἠρκέσθη-
σαν ἁπλῶς εἰς τὴν διὰ βίου ἐνα-
σχόλησιν µὲ τὴν ἐπιστήµην,
ἀλλ᾽ ἔδειξαν τὸν Τριαδικὸν
Θεὸν ὀρθοδόξως, ὡς ὑψίστην
ἐπιδίωξιν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου
ὡς ὑπέρβασιν τοῦ κακοῦ, τοῦ θα-

νάτου καὶ τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώ-
που, διὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐν Ἀθήναις ἔλεγον, «ἐµάθο-
µεν καταφρονεῖν δαιµόνων,
ἔνθα θαυµάζονται δαίµονες».
Ἑποµένως κατέπτυσαν ἐµπρά-

κτως τὴν
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τῶν φιλοσόφων περὶ τοῦ θείου.
Προφανῶς ὁ συντάκτης τοῦ

Ὑπουργικοῦ διαγγέλµατος καὶ
γνωστὸς σύµβουλός του, θρη-
σκειολόγος, ἐπιχειρεῖ, παραποιῶν
τὴν προσωπικότητα τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, νὰ δικαιολογήσῃ τὴν
προσπάθειαν τοῦ Ὑπουργοῦ καὶ
τῶν θρησκειολόγων, νὰ εἰσαγά-
γουν εἰς τὴν Α/θµιον καὶ Β/θµιον
ἐκπαίδευσιν, τὰ τῆς διδασκαλίας
τῶν θρησκειῶν, -καὶ οὐχὶ ἁπλῶς
τὰς φυσικὰς ἐπιστήµας-, πα-
ραλλήλως πρὸς τὰς εἰδωλολα-
τρικὰς πλάνας τῶν συγχρόνων
θρησκειῶν (γιατὶ καὶ τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων), καὶ µάλιστα εἰς τὰ ἀνώ-
ριµα παιδιὰ τοῦ ∆ηµοτικοῦ, Γυ-
µνασίου καὶ Λυκείου. Παρασιωπᾷ
ὅτι ἦσαν ὥριµοι ἄνδρες, ὅτε
ἐσπούδασαν εἰς Ἀθήνας καὶ
ἦσαν σπουδασταὶ κυρίως τῆς φι-
λοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήµης τῆς
ἐποχῆς των. 

Ὁ κ. Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας
ἀγνοεῖ ὅτι ὁ τέταρτος αἰὼν εἶναι ὁ
θρίαµβος τοῦ χριστιανισµοῦ, καὶ
τῆς µεταµορφώσεως τοῦ Ρω-
µαϊκοῦ Κράτους, τῆς Αὐτοκρα-
τορικῆς ἐξουσίας, εἰς τὴν ἐπώνυ-
µον τοῦ Χριστοῦ «καινὴν Πολι-
τείαν»;

Ἔκτοτε τὸ κράτος τῆς Νέας Ρώ-
µης - Κων/λεως διὰ τοῦ µεταµορ-
φωµένου, ὡς πρὸς τὸ µεταφυ-
σικὸν περιεχόµενον Ἑλληνι-
σµοῦ, διὰ τοῦ Χριστιανισµοῦ,
ἐκφράζει διὰ τῶν κατηγοριῶν
τῆς Ἑλληνικῆς σκέψεως καὶ δει-
κνύει τὴν Ὀρθόδοξον Χριστια-
νικὴν Ἀλήθειαν εἰς τοὺς πολίτας
του, καὶ τὰ ἐκπαιδευτήριά του.

Κατὰ τὴν περίοδον τῆς Τουρκο-
κρατίας καὶ µέχρι σήµερον τὸν νέ-
ον Ἑλληνικὸν Κράτος, δεικνύει,
ἀταλαντεύτως, εἰς τὸν λαὸν - πο-
λίτας, πιστοὺς καὶ ἀπίστους,
τὴν ὀρθόδοξον χριστιανικὴν
Ἀλήθειαν.

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἕξ ἔτη, ἡ
Ἑλληνικὴ Πολιτεία καταπατεῖ διὰ
τῶν, ἀναξίως τῆς Ἱστορίας τοῦ
Ἑλληνισµοῦ, δρώντων πολι-
τικῶν, τὸ Σύνταγµα βαναύσως
καὶ ἀσεβῶς, καὶ δίκην στυγνῶν
δικτατόρων, -χωρὶς τὴν συναί-
νεση τοῦ λαοῦ, ναρκωµένου
ἀπὸ τὰ οἰκονοµικά του προβλή-
µατα, τὰ ὁποῖα συνεσώρευσεν ἡ
φαῦλος ζωὴ καὶ πολιτική των

(ἠγνόησαν τὴν ἀλήθειαν, ὅτι εἶναι
Ὑπουργοί = ὑπηρέται τοῦ λαοῦ καὶ
οὐχὶ δυνάσται), καπηλεύονται τὴν
∆ηµοκρατίαν καὶ τὴν ἐλευθερίαν
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,
ὄργανα τυφλὰ τῆς Νέας Τάξεως
πραγµάτων, µὲ ὅραµα µόνον τὴν
ἐξουσίαν διὰ τὴν ἐξουσίαν καὶ
οὐχὶ διὰ τὸν λαόν, -ἤλλαξε τοὺς
νόµους καὶ τὸ ἦθος τοῦ διαχρονι-
κοῦ πολιτισµοῦ τῶν Ἑλλήνων,
ὑπερέβη εἰς βαρβαρότητα καὶ εἰς
ἀλογίαν τὴν ἐποχὴν τοῦ πρὸ Χρι-
στοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐνοµοποίησε
µὲ τοὺς ν. 4285/2014 καὶ
4301/2014 καὶ 4356/2015 τὰς
πλάνας τῶν θρησκειῶν καὶ τὸν
τρόπον ζωῆς, τὸν ἀπάδοντα εἰς
τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ Σύνταγµα
τοῦ Κράτους.

Ἡ πρόσφατος ἐπίµονος προσ -
πάθεια ὀλίγων θεολόγων καὶ πολι-
τικῶν δι᾽ εἰσαγωγὴν τῆς θρησκειο-
λογίας εἰς τὰ Σχολεῖα, χωρὶς νὰ
δεικνύεται ἡ µοναδικότης τῆς
ὀρθοδόξου Ἀληθείας καὶ νὰ
στηλιτεύωνται αἱ πλάναι τῶν
αἱρέσεων καὶ τῶν θρησκειῶν,
ὁδηγεῖ εἰς τὴν βαρβαρότητα τῆς
πρὸ Χριστοῦ ἐποχῆς, ἐξαπατᾷ
τοὺς ἀνωρίµους εἰσέτι νέους, καὶ
τὸ µόνον ποὺ ἐπιτυγχάνει εἶναι, ἡ
µὴ ἐπικράτησις τῆς εἰρήνης εἰς
τὸν κόσµον, ἡ µὴ εὐτυχία τοῦ
ἀνθρώπου καὶ ὁ µὴ ἀληθὴς προ-
ορισµός του.

Εἶναι ἡ προσπάθεια αὕτη µία
ἀπάτη. Ἐν ὅσῳ εἶναι καιρὸς ἂς
ἀνακρούσουν πρύµναν.

2. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ 2ον σηµεῖον
τῆς προτάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ, οἱ
Τρεῖς Ἱεράρχαι ἔζησαν, ἀναχωρη-
τικῶς, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὴν ἔρηµον,
καὶ ἀφοῦ «ἐκαθάρθησαν» ἐκ τῶν
παθῶν, ἐκλήθησαν ὑπὸ τῆς θεί-
ας χάριτος, διὰ νὰ καταστοῦν ποι-
µένες τῆς Ἐκκλησίας, δεικνύοντες
εἰς τὸν λαὸν τὸν Χριστόν, ὡς τὸν
µόνον ἀληθῆ Θεὸν καὶ τὸ ἦθος
τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ὡς τὸ ἦθος
τοῦ ἀληθινοῦ µεταµορφωµένου εἰς
τὴν Θεοείδειαν ἀνθρώπου.

3. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ τρίτον ση-
µεῖον δὲν ἐξήντλησαν τὴν ποιµαν-
τικήν των µόνον εἰς τὴν κατὰ
Θεὸν πτωχείαν, καὶ εἰς τὴν δια-
κονίαν τῶν πτωχῶν διὰ τῆς φι-
λανθρωπίας - ἐπαινετὴ καὶ αὐτὴ ἡ
πλευρὰ τῆς ζωῆς των -ἀλλὰ προ-
πάντων, ἁγιασθέντες, ὡµολόγη-
σαν τὸν Χριστιανισµὸν καὶ τὴν
Ἀλήθειαν, θυσιαστικῶς, µὴ ὑπο-
λογίζοντες τὴν ζωήν των, ἐνώπιον
Βασιλέων καὶ ἀρχόντων, δει-
κνύοντες τὴν θέωσιν, ὡς ὑψίστην
προτεραιότητα παντὸς ὑγιῶς σκε-
πτοµένου ἀνθρώπου. ∆ὲν ἀνέ-
παυσαν τοὺς λαοὺς εἰς τὰ ψέµατα,
ὡς οἱ ἄθεοι πράττουν καὶ οἱ θρη-
σκειολόγοι, χάριν τῆς ψευδοῦς
εἰρήνης.

∆ίκην στυγνῶν δικτατόρων οἱ ἀνάξιοι τῆς Ἱστορίας
τοῦ  Ἑλληνισµοῦ πολιτικοί καταπατοῦν τό Σύνταγµα

Γράφει ὁ Ἱεροµόναχος ∆αµασκηνὸς 
τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου

Ὁ Σεβ. Βελγίου εὐλογῶν εἰς διαχριστιανικήν συμπροσευχήν

Ὁ Σεβ. Ἰταλίας εὐλογῶν μαζί μέ τόν Πάπαν 

Ὁ Σεβ. Σύρου μετά τοῦ παπικοῦ εἰς λιτανείαν 




