
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 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Φωτίου, Ἀνικήτου Μαρτύρων, Παλάµωνος Ὁσίου, 12 Μαρτύρων, Κάστορος Ὁσίου, Σεργίου, Στεφάνου Ὁσίων ΕΤΟΣ ΝΣΤ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2129

Μετεβλήθη ἡ Ἐκκλησία εἰς σωματεῖον; Τά «ψιλά γράμματα» τοῦ Κολυμβαρίου ἐπέτυχον αὐτό πού ἐπί ἔτη ἐπεδίωκον αἱ Κυβερνήσεις...

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἤδη ἀπὸ τὴν ἑποµένην ἡµέραν
τῆς λήξεως τῆς Συνόδου τῆς Κρή-
της ἐδόθησαν τὰ τελικὰ κείµενα εἰς
τὴν δηµοσιότητα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ
ἔχει παραπλανήσει κάποιους εἰς τὸ
νὰ ἀσχολοῦνται µὲ τὰ ἴδια τὰ κείµε-
να. Ἰδιαιτέρως εἰς τὸ κείµενον τῶν
διαχριστιανικῶν σχέσεων ἐδόθη
τόσον πρὶν τὴν Σύνοδον ὅσον καὶ
µετὰ ἀπὸ αὐτὴν µεγάλη ἔµφασις. Ἡ
ἀποκλειστικὴ αὐτὴ ἐνασχόλησις
καταντᾶ µαταία διότι: ἡ ἑποµένη
παροµοία Σύνοδος, ἡ ὁποία ἤδη
ἑτοιµάζεται καὶ ἡ ὁποία δὲν θὰ περι-
λαµβάνη κείµενον διὰ τοὺς αἱρετι-
κοὺς καὶ σχισµατικούς, δὲν ἀποτε-
λεῖ προώθησιν τοῦ οἰκουµενισµοῦ;
∆ὲν εἰσάγει τὴν ἀντικανονικότητα
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν;

Ἐξ ἀρχῆς ὁ Ο.Τ. ἐνέµεινεν εἰς τὴν
γραµµὴν ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἔπρε-
πε νὰ µαταιωθῆ διότι: α) ἡ συγκεκρι-
µένη θεµατολογία δὲν συνιστοῦσε
ἐπαρκῆ αἰτίαν γενικῶς διὰ σύγκλη-
σιν οἱασδήποτε Συνόδου, διότι
ἐπρόκειτο διὰ λελυµένα ζητήµατα,
πλὴν ἐκείνου τῆς «∆ιασπορᾶς», διὰ
τὸ ὁποῖον ὅµως εἶχον ἀναγγείλει ὅτι
δὲν θὰ ὑπάρξη καµία µεταβολή, β) ἡ
Σύνοδος συνεκλήθη µὲ ἀπολύτως
ἀντικανονικὰ κριτήρια (π.χ. ἀπο-
κλεισµὸς τῶν Αὐτονόµων Ἐκκλη-
σιῶν, ἀποκλεισµὸς Ἐπισκόπων
ἀπὸ τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας,
ἀποστέρησις ψήφου, ὑποτυπῶδες
δικαίωµα λόγου, ὑποχρεωτικὴ ὁµο-
φωνία κ.ἄ.) καὶ γ) ἀπὸ τοὺς ὁρισθέν-
τας ὡς «ἀντιπροσώπους» πλεῖστοι
διεκρίνοντο διὰ τὰ οἰκουµενιστικά
τους φρονήµατα, ἀλλὰ κανεὶς δὲν
διεκρίνετο διὰ τὴν ἁγιότητά του.

Τοιουτοτρόπως δυστυχῶς καὶ
παρὰ τὰς προειδοποιήσεις ἡ σύγ-
κλησις τῆς Συνόδου ὡδήγησεν εἰς
τὰ ἑξῆς τραγικὰ ἀποτελέσµατα: α)
τέσσερις Τοπικαὶ Ἐκκλησίαι δὲν
συµµετεῖχαν (µεταξὺ τῶν ὁποίων: τὸ

παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῆς
Ἀντιοχείας, τῆς «µητρὸς τῶν χρι-
στιανῶν», καὶ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς
Ρωσίας, πέµπτον τῆς Πενταρχίας

τῶν Πατριαρχῶν κατὰ συνοδικὸν
γράµµα τοῦ Πατριαρχείου Κων/πό-
λεως) µὲ ἀποτέλεσµα νὰ προκληθῆ
ἕνα ἄτυπον σχίσµα εἰς τὴν Ὀρθοδο-

ξίαν. β) Αἱ ἀντιπροσωπίαι ἀπεδέ-
χθησαν ἄλλα ἀπὸ ἐκεῖνα, διὰ τὰ
ὁποῖα εἶχον λάβει ἐντολήν, δροῦσαι
ἔτσι παρανόµως χωρὶς νὰ ἐκπρο-
σωποῦν πλέον κανένα. γ) Πέντε ἐκ
τῶν συµµετεχόντων Ἐπισκόπων νὰ
µὴ συνυπογράψουν ἕνα κείµενον
(πρόκειται διὰ τοὺς Μητροπολίτας:
Ναυπάκτου, Μόρφου, Λεµεσοῦ,
Μπάτσκας καί Μαυροβουνίου) προ-
καλοῦντες ἐσωτερικὰ προβλήµατα
εἰς τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας
των. Βεβαίως, διὰ τὴν Σύνοδον ἡ
διαφωνία τους δὲν θεωρεῖται ση-
µαντικὴ καθὼς κατὰ τὸν Κανο-
νισµὸν «ἡ διαφωνία καταχωρίζεται
εἰς τὰ ΠρακτικάMἡ ἀξιολόγησις τῶν
διαφωνιῶν αὐτῶν εἶναι πλέον ἐσω-
τερικὸν ζήτηµα τῆς εἰς ἥν ἀνήκουν
αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας». δ) Ἀπερ-
ρίφθησαν ὅλαι αἱ εἰσηγήσεις Ἐκκλη-
σιῶν καὶ Ἱερῶν Μονῶν ἀκόµη καὶ
ἐκείνη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους! Βεβαίως, αἱ τροποποι-
ήσεις δὲν θὰ ὠφέλουν τελικῶς εἰς
οὐδέν, ὡστόσο ἡ ἀπόρριψις αὐτὴ
κατέδειξε µεγάλην ὑποτίµησιν καὶ
ἀπαξίωσιν. ε) Ἡ Σύνοδος κατέληξεν
ὄργανο διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας
ἀπὸ τοὺς «πρώτους» καὶ ἀπὸ τὸν
«πρῶτον» τῶν «πρώτων», ἐπι-
βολῆς δηλ. «πρωτείου» εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν καὶ στ) ἡ ἐµπλοκὴ τῶν
ΗΠΑ, ὡς παρεδέχθη τὸ Πατριαρχε-
ῖον Κων/πόλεως, καὶ ὁ ἀποκλεισµὸς
τῶν ἀραβοφώνων (ὅλαι αἱ Ἐκκλησί-
αι ἐγνώριζον ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον
Ἀντιοχείας δὲν εἶχεν ὑπογράψει τὸν
κανονισµὸν συγκλήσεως, ἀλλὰ
ἀδιαφόρησαν) µετέτρεψε τὴν Σύνο-
δον εἰς ὄργανον πολιτικῆς καὶ γεω-
πολιτικῆς, τὸ ὁποῖον θὰ ἐνεργοποι-
ήση νέας ἐξελίξεις.

Τὰ κείµενα τῆς Συνόδου
Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα

Μηνιαία διακοπὴ
τοῦ «᾿Ορθ. Τύπου»
ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

● Λόγῳ τῶν θερινῶν δια-
κοπῶν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ
«᾿Ορθοδόξου Τύπου», ἡ ἔκδο-
σις τῆς ἐφηµερίδος διακόπτεται
τήν 12ην Αὐγούστου 2016. Τὸ
ἑπόµενον φύλλον θὰ ἐκδοθῆ,
σὺν Θεῷ, τὴν 9ην Σεπτεµβρίου.

● Τὰ γραφεῖα τοῦ «Ο.Τ.» καὶ
τὸ βιβλιοπωλεῖον (Κάνιγγος 10)
παραµένουν ἀνοικτὰ καθηµε-
ρινὰ καί Σάββατον µόνον τὰς
πρωϊνὰς ὥρας, ἤτοι ἀπὸ 9:00
π.µ. ἕως 2:00 µ.µ. (τηλ. 210.
3816206).

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὴν 15ην Αὐγούστου ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ
ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου·
δεσπόζει ὅλου τοῦ μηνὸς Αὐγούστου καὶ θεωρεῖται
ὡς τὸ Πάσχα τοῦ θέρους.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου Ἁγίου
Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει
τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν
ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς
σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπὸ τὴν «γενετήσιον ἀγωγήν»
εἰς τὸν Ὀρθόδοξον γάμον

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

Προσευχή: ἀνάγκη τῆς ψυχῆς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΟΠΙΣΤΟΣ ἄνθρωπος θεωρεῖ τὴν προσευχὴ ἀνάγκη τῆς ψυχῆς του καὶ ὄχι
καθῆκον,ποὺπρέπεινὰἐκτελεῖσὲτακτὰχρονικὰδιαστήµατα,ὅτανφυσικὰ
δὲνἔχειἄλλεςἀπασχολήσειςκαὶ εἶναι ἐλεύθεροςἀπὸβιοτικὲςµέριµνες.

Ἡ προσευχὴ δὲν περιορίζεται στὴν κοινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τοῦ ναοῦ,
ἀλλὰ πρέπει νὰ λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τόπο καὶ τὸ χρόνο. Ὡστόσο,
χρειάζονται οἱ πνευµατικὲς προϋποθέσεις προκειµένου ἡ προσευχὴ νὰ εἶναι
καρποφόρος. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόµενος στὸ µαθητή τουΤιµόθεο,
ἀναφέρεται στὴν προσευχή, ποὺ πρέπει νὰ κάνουν οἱ ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες καὶ
σηµειώνει τί πρέπει νὰ προσέχουν, γιὰ νὰ µὴ ἐπιδίδονται σ’ ἕνα ἔργο, ποὺ δὲν
θὰ ἀπέδιδε τίποτα τὸ οὐσιαστικό. Γιὰ τοὺς ἄντρες λέει: «Βούλοµαι οὖν προσεύ-
χεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ
διαλογισµοῦ» (Α΄ Τιµ. β΄ 8). ∆ηλαδή, ὁ Παῦλος ζητάει νὰ προσεύχονται οἱ
ἄντρες σὲ κάθε τόπο, νὰ ἔχουν χέρια καθαρὰ ἀπὸ κάθε µολυσµό, νὰ µὴ ἔχουν
µέσα τους ὀργὴ γιὰ πρόσωπα καὶ βέβαια νὰ µὴ ἔχουν δισταγµὸ ὀλιγοπιστίας.

Ἡ προσευχὴ γίνεται παντοῦ. Σὲ κάθε τόπο, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεται ὁ ἄνθρω-
πος, ἀνάµεσα σὲ ἄλλους ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ µακριὰ σὲ ἐρηµικὲς περιοχές.
Στὴν ἐποχή µας, ποὺ εὔκολα µετακινοῦνται οἱ ἄνθρωποι µὲ τὰ ἰδιωτικά τους
αὐτοκίνητα, οἱ ἐρηµικοὶ καὶ ἥσυχοι τόποι εἶναι προσιτοὶ σχεδὸν σ’ ὅλους καὶ
µποροῦν νὰ προσεύχονται ἀπερίσπαστοι. Ἀκόµα καὶ οἱ καθηµερινὲς πορεῖες,
ὅταν δὲν εἶναι ὁµαδικές, προσφέρονται γιὰ προσευχή. Περπατᾶς µέσα στὸ
δάσος καὶ προσεύχεσαι.∆οξολογεῖς τὸ Θεὸ καὶ ζητᾶς τὸ ἔλεός του.

Παρενθετικὰ πρέπει νὰ πῶ δυὸ λόγια γιὰ τὴν ἐνόχληση καὶ τὸν περισπα-
σµό, ποὺ προκαλεῖ τὸ κινητὸ τηλέφωνο µὲ τὰ συνεχῆ χτυπήµατα γιὰ δευτε-
ρεύοντα καὶ ἀσήµαντα πράγµατα. Καλὸ εἶναι νὰ µὴ ἔχει κανεὶς τὸ κινητὸ τηλέ-
φωνο κοντά του. Ἀντὶ νὰ κρατᾶ τὸ τηλέφωνο, ἂς κρατᾶ τὸ κοµποσχοίνι, µὲ τὸ
ὁποῖο µπορεῖ νὰ ἐπικοινωνεῖ µὲ τὸ Θεό.

Ἡ ἐπιθυµία γιὰ προσευχὴ καὶ ἡ ἀποτελεσµατικότητά της ἔχουν στενότατη
σχέση µὲ τὴν καθαρότητα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ἀγαθὰ ἔργα του, τὴν
ἐσωτερική του γαλήνη καὶ τὴν ἀκλόνητη πίστη του.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπίσης ζητάει καὶ ἀπὸ τὶς γυναῖκες νὰ προσεύχονται,
οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικὲς στὶς ἐπιθυµίες τους. Θέλω «καὶ τὰς γυ-
ναῖκας ἐν καταστολῇ κοσµίῳ, µετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσµεῖν ἑαυτάς,
µὴ ἐν πλέγµασιν ἤ χρυσῷ ἤ µαργαρίταις ἤ ἱµατισµῷ πολυτελεῖ, ἀλλ’ ὅ πρέπει
γυναιξὶν ἐπαγγελοµέναις θεοσέβειαν δι’ ἔργων ἀγαθῶν» (Α΄ Τιµ. β΄ 9-10). Το-
νίζει δηλ. τὴ σεµνὴ ἐνδυµασία τῶν γυναικῶν, τὴ συστολὴ καὶ σωφροσύνη καὶ
τὶς προτρέπει νὰ ἀποφεύγουν τὰ φιλάρεσκα πλεξίµατα τῶν µαλλιῶν τους καὶ
τὰ χρυσὰ καὶ µαργαριταρένια κοσµήµατα καὶ τὰ πολυτελῆ ροῦχα, τὰ ὁποῖα
δὲν ταιριάζουν µὲ τὴ θεοσέβεια. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον πρέπει νὰ ἔχουν γιὰ τὸν
ἐσωτερικὸ στολισµό, ὁ ὁποῖος ἐξασφαλίζεται µὲ τὰ καλὰ ἔργα.

Οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ ἀποφεύγουν τὸν ἐντυπωσιασµὸ τόσο µὲ τὴν ἐξωτε-
ρική τους ἐµφάνιση ὅσο καὶ µὲ τὰ πολυτελῆ σπίτια τους καὶ τὴν ἀριστοκρατική
τους συµπεριφορά. Νὰ µὴ εἶναι πρόσωπα ποὺ θὰ προκαλοῦν τὸ σχολιασµὸ
τῶν κοσµικῶν, ἀλλὰ νὰ ἐργάζονται ταπεινά, χωρὶς ἐπίδειξη, καταπολεµώντας
τὴ φιλαρέσκεια, ἡ ὁποία τὶς παρασέρνει σὲ µάταια καὶ ἀνωφελῆ πράγµατα, µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ µὴ ἔχουν τὸ χρόνο νὰ ἀσχοληθοῦν µὲ τὰ πνευµατικὰ καὶ κυ-
ρίως µὲ τὴν προσευχή, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴ σωµατικὴ δύναµη, ἀφοῦ εἶναι κατα-
πονηµένες ἀπὸ τὶς ἀτέλειωτες ἐργασίες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ σπιτιοῦ τους. Οἱ
γυναῖκες δὲν πρέπει νὰ βρίσκονται σὲ διαρκῆ ἀγχώδη κατάσταση, γιὰ νὰ τὰ
προλάβουν ὅλα. Ξεχνοῦν δυστυχῶς ὅτι οἱ βιοτικὲς µέριµνες δὲν ἔχουν τελει-
ωµὸ καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι περιορισµένες, µὲ µοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐξα-
σφάλιση ἐλευθέρου χρόνου καὶ τὴν πνευµατική του ἀξιοποίηση.

Τὰ βιώµατα τῆς προσευχῆς δὲν ἐξωτερικεύονται. Ὁ καθένας τὰ κρατάει µέ-
σα του ὡς πολύτιµο θησαυρό. Τὰ ἀποτελέσµατα τῆς προσευχῆς ὅµως στὴ
ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι µερικῶς ἐµφανῆ. Ἐὰν κανεὶς προσέξει τὴ συµπερι-
φορά του, θὰ διαπιστώσει τὴν καλὴ ἀλλοίωση ποὺ τοῦ ἔχει προκαλέσει. Καὶ
αὐτὸ εἶναι τὸ ἀξιοθαύµαστο.

Λίαν ἐπίκαιρον τυγχάνει τὸ παρὸν ἄρθρον τοῦ π. Γεωργίου τόσον διότι ἡ
Σύνοδος τῆς Κρήτης ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τοῦ γάμου ὅσον καὶ διότι ὁ Ὑπ.
Παιδείας ἀνεκοίνωσε τὴν πιθανὴν εἰσαγωγὴν μαθήματος «γενετησίου
ἀγωγῆς» εἰς ὅλας τὰς βαθμίδας.

Α΄. Ἡ προσέγγιση ἑνός θέµατος, ὃπως τό παρόν1, µόνο στό πλαίσιο τῆς
ἀποστολικοπατερικῆς παράδοσης εἶναι δυνατή.Ἒξω δηλαδή ἀπό τό κλίµα
τοῦ οἰκουµενιστικοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ, τελείως ξένου πρός τήν Ὀρθοδοξία
τῶν Ἁγίων µας καί τήν πατερική θεραπευτική Ποιµαντική. Αὐτό πού προέχει
στά θέµατα τῆς Πίστεώς µας εἶναι ἡ νοηµατοδότησή τους µέσα ἀπό τήν ἁγιο-
πνευµατική ἐµπειρία τῶν Ἁγίων.

Σύµφωνα µέ ἓνα ἀτελῆ ὁρισµό τό θεανθρώπινο µέγεθος Ὀρθοδοξία εἶναι
ἡ συνείδηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ «ἐν Χριστῷ» µέσα στόν κόσµο µέχρι
συντελείας τῶν αἰώνων, καί ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει θεός κατά
χάριν, νά φθάσει στή θέωση, τόν αἰώνιο προορισµό του. Αὐτός εἶναι ὁ σκο-
πός τῆς δηµιουργίας, ἡ ἐµφάνιση δηλαδή τοῦ Θεανθρώπου στήν ἱστορία µέ
τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Αὐτό, κατά τόν ἃγιο Μάξιµο, εἶναι «τό µακά-
ριον, δι’ὃ τά πάντα συνέστηκε, τέλος»2. Ἡ Σάρκωση, ὡς ἡ παρουσία τοῦ Θε-
ανθρώπου στήν ἱστορία, νοηµατοδοτεῖ τά πάντα µέσα στόν κόσµο. Αὐτό
ἰσχύει καί γιά τόν ἐν Χριστῷ γάµο.

Ὁ γάµος
Κατά τόν ἱ. Χρυσόστοµο «δύο ταῦτά ἐστιν, δι’ ἃπερ εἰσενήνεκται ὁ γάµος,

ἳνα τε σωφρονισθῶµεν καί ἳνα πατέρες (=γονεῖς) γινώµεθα. Τῶν δέ δύο τού-
των προηγουµένη ἡ τῆς σωφροσύνης ἐστί πρόφασις» (σκοπός)3. Στήν χρυ-
σοστόµεια ἐπισήµανση ἀντιστοιχεῖ ἡ φράση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάµου: «ἡ
ἒννοµος συζυγία καί ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιία». Ἡ «σωφροσύνη» καί κατά Χρι-
στόν «νοµιµότητα» προηγεῖται τῆς «παιδοποιΐας», πού µπορεῖ καί νά µή
ὑπάρξει4. Βέβαια, κατά τόν ἃγιο Πατέρα ἡ σύνδεση τῶν συζύγων στό γάµο
εἶναι τό παιδί, ὡς «γέφυρα» µεταξύ τους, προερχόµενο «ἐκ τῆς ἑκατέρων
οὐσίας»5.

Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ-χριστιανικοῦ γάµου, συνδεοµένου
ἂµεσα µέ τήν σωτηρία, τήν παράθεση τῆς ζωῆς, στό σύνολό της (ἀτοµικά καί

Περὶ τῶν µικτῶν γάµων
Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη

∆ιαβάζουµε περί τῆς συνεντεύξεως τοῦ Πατριάρχου, στήν ἐφηµερίδα La
Repubblica, ὅτι ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στά περί τῆς Ληστρικῆς Συνόδου
τῆς Κρήτης. Ἕνας ὁρκισµένος Ἀρχιοικουµενιστής καί δή ὁ «Πράσινος Πα-
τριάρχης» πού πρωτοστάτησε διά τήν σύγκληση αὐτῆς τῆς δῆθεν «Μεγάλης
καί Ἁγίας Πανορθοδόξου Συνόδου» τί ἄλλο θά ἔλεγε; Θά ἦτο µεγίστη ἀφέ-
λεια, νά ἀνέµενε κανείς, ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος ἐπρόκειτο νά
ὑποσκάψει τό µεγαλεπήβολο ὄνειρό του.

Τό πατριαρχικό ὄνειρο «θερινῆς νυκτός» ἔχει ὅµως καί ἡµεροµηνία λήξε-
ως, ὅσον καί νά προσπαθεῖ, νά ἑδραιώσει, τήν ἐκκλησιαστική Νεορθόδοξο
(ἐπι)κυριαρχία του. Τό ζητούµενο διά κάθε ἱστορική Συνοδική ἐνέργει εἶναι:
ποία ἀκριβῶς θά εἶναι ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων, θεόπνευστος καί τελεσίδικη, ἀπό-
φαση, τοῦ Πνευµατοφόρου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πού συµπεριλαµβάνει θεοφό-
ρους Κληρικούς καί Λαϊκούς· τουτέστιν τό Βασίλειον Ἱεράτευµα!

∆ιά τά δῆθεν «Ποιµαντικά προβλήµατα», λ.χ. περί τῶν ἀλγεινῶν Μικτῶν
Γάµων, δηλ. γάµος ὀρθοδόξων µετά ἑτεροδόξων ἤ καί ἑτεροθρήσκων,
ἔχουν δοθεῖ θεόπνευστες λύσεις, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων διά τῶν θείων
καί Ἱερῶν Κανόνων (ιδ΄ ἱ. Κανὼν τῆς ∆΄ Οἰκ. Συν., ια΄ καί λα΄ ἱ. Κανῶνες τῆς
ἐν Λαοδικείᾳ Συν., κα΄ Κανὼν ἐν Καρχηδόνι, οβ΄ Κανὼν τῆς Πενθέκτης
κ.ο.κ.). Ὑφίσταντο σωρηδόν ἱεροί Κανόνες πού κατεπατοῦντο καί παρεβιά-

Ἀποκαλυπτικά συμπεράσματα προκύπτουν ἀπό τήν προσεκτικήν μελέτην τῶν ἀποφάσεων τῆς Κρήτης. Μήπως ὑπάρχει
ὑπεράσπισις τοῦ Ἰσλάμ; Ποῖος Προκαθήμενος ἀναλαμβάνει νέας ἐξουσίας; Ποῖοι Ἐπίσκοποι ἐξισώνονται μέ... συμβού-
λους;Ἐκκλησίαικαθίστανται«ὑπάλληλοι»;Διατίτελικῶςδένσυνεζητήθησαντά«δίπτυχα»;ΧαρακτηρίζειἡΣύνοδος ἀπό-
φασίν της ὡς ἀντικανονικήν; Ἰσχύει ὅτι ὑπάρχει ἔμμεσος ἀποδοχή τοῦ πολιτικοῦ γάμου καί τοῦ «β´ γάμου» τῶν κληρικῶν;

Τοὺς τελευταίους µῆνες στὸ Ἅγ. Ὄρος παρατηρεῖται µία ἀναταραχὴ
λόγῳ τῶν γνωστῶν θεµάτων τῆς πανορθοδόξου Συνόδου καὶ πιὸ συγκε-
κριµένα γιὰ τὴν προσπάθεια τοῦ Φαναρίου νὰ χαρακτηρίσει ὡς ἐκκλησία
τοὺς Λατίνους. Πολλοί πατέρες ὑπόγραψαν κείµενο διακοπῆς τοῦ µνηµο-
σύνου τοῦ Πατριάρχη, τὸν ὁποῖο καὶ χαρακτηρίζουν ὡς αἱρετικό. Ἀκούστη-
κε ὅτι στὴν Ἱ. Μονὴ Χιλιανδαρίου τέσσερις µοναχοὶ ἀρνήθηκαν νὰ µνηµο-
νεύουν τὸν Πατριάρχη καὶ διώχθηκαν. Ἡ ἀντίδραση σιγὰ σιγά παίρνει δια-
στάσεις, θὰ γίνει ἀνεξέλεγκτη.

Πᾶµε γιὰ σχίσµα.
Μὲ πολὺ πόνο βλέπουµε µοναχούς, ποὺ πορεύονταν µαζὶ µέσα στὴν

χάρη τῆς ἀσκήσεως νὰ χωρίζονται, νὰ ἀποµακρύνονται, ὁ ἀριθµὸς αὐξά-
νεται καὶ ἄλλοι ἑτοιµάζονται µὲ ἐπανάσταση καὶ κόψιµο τοῦ µνηµοσύνου.

Ἴσως πρέπει νὰ προλάβει τὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἱερὰ Κοινότητα καὶ τὰ µο-
ναστήρια ἐνεργώντας µὲ πατρικὴ ἀγάπη νὰ διασωθεῖ ἡ ἑνότητα τῶν µο-
ναχῶν. Ἂς ἀφήσουµε τὶς ἀγάπες πρὸς τοὺς φραγκολατίνους τῆς ΕΕ, τὴν
ἀγάπη πρὸς τοὺς πατέρες συνασκητὲς ποὺ δώρισαν τὴν ζωή τους στὸν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.
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Εἰς τήν Κοίµησιν
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

(†)Τοῦ Ἀρχ/του π. Γεωργίου Καψάνη
Πατέρες καὶ ἀδελφοί µου, σὲ ὅλη τὴν ἱερὰ ἀγρυπνία, καὶ µὲ τοὺς λόγους

τοὺς ἐγκωµιαστικοὺς καὶ µὲ τὰ ἱερὰ ἐγκώµια, ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία γεραίρει
καὶ ὑµνεῖ καὶ δοξάζει τὴν ἀειπάρθενο Θεοτόκο, καὶ µάλιστα σήµερα ἐπὶ τῇ
σεπτῇ Κοιµήσει της.

Ἀνέβηκε πολὺ ὑψηλά, ὑψηλότερα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς
Ἀγγέλους. Ἔτσι εἶπε ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ ποὺ δια-
βάσαµε1. Ἀπ’ ὅλα τὰ λογικὰ ὄντα τοῦ Θεοῦ ὑψηλότερα πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
πλησιέστερα ἡ Παναγία ἀνέβηκε. Γιατί ἀνέβηκε τόσο ψηλά; ∆ιότι κατέβηκε
πολὺ χαµηλά. Ἐὰν δὲν εἶχε κατέβει µὲ τὴν εὐλογηµένη ταπείνωσι καὶ τὴν
τελεία ὑπακοὴ στὸ ἅγιο θέληµα τοῦ Θεοῦ χαµηλότερα ἀπὸ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους τῆς γῆς, δὲν θὰ ἀνέβαινε ὑψηλότερα ἀπὸ ὅλους. Αὐτὸ εἶναι τὸ
µυστικὸ τῆς ἀνόδου τῆς Παναγίας µας, ποὺ προϋποθέτει τὴν κάθοδό της.
Τὸ εἶπε καὶ ἡ ἰδία στὸν ὕµνο της· «καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ
ὕψωσε ταπεινούς»2. Καὶ ἐπειδὴ τόσο κατέβηκε καὶ τόσο ἀνέβηκε, τὴν
ἀξίωσε ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ ἐπιτέλεση τὴν µεγαλυτέρα ἀποστολή, τὴν
ὁποία ἄνθρωπος ποτὲ δὲν ἐπετέλεσε ἐπάνω στὴν γῆ· νὰ γίνη ἡ Μητέρα
τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ νὰ εἶναι ἐκείνη διὰ τῆς ὁποίας, ὅπως καταλήγουν τὰ ἱερὰ
ᾄσµατα τῆς Ἐκκλησίας µας, τὸ µέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται στὸν κόσµο.
Τὰ προσέξατε χθὲς στὸν Ἑσπερινό; Ἔλεγαν: «διὰ σοῦ τὸ µέγα ἔλεος».

Τὸ µέγα ἔλεος τῆς Ἁγίας Τριάδος -ἀπὸ τὸ ὁποῖο ζῆ ὁ κόσµος, ὑπάρχει ὁ
κόσµος, συντηρεῖται ὁ κόσµος, καὶ χωρὶς τὸ ὁποῖο οὔτε ἐµεῖς θὰ µπορού-
σαµε νὰ ὑπάρχουµε, ἔρχεται στὴν ἀνθρωπότητα, σὲ πιστοὺς καὶ ἀπί-
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Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος καὶ αἱ ἐπιπτώσεις της
εἰς τὸν µοναχισµὸν τοῦ Ἁγ. Ὄρους

Γράφει ὁ Μοναχὸς Πρόδροµος

Ἡ ἐλλιπὴς ὀρθόδοξος «Σύνοδος» (σύναξις) τῆς Κρήτης εἶναι πιστὸ ἀντί-
γραφο τῆς ἐλλιποῦς ψευτοπανορθοδόξου συνάξεως στοὺς κήπους τοῦ
Φαναρίου τὸ 1923 ἀπὸ τὸν ἀρχιµασόνο Μ. Μεταξάκη. Ὅπως ἐκείνη διαί-
ρεσε τὴν Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µὲ τὴν ἀντίχριστη ἀλλαγὴ τοῦ ἡµερο-
λογίου, ἔτσι καὶ αὐτὴ ἀνεγνώρισε ὡς πρῶτο βῆµα τὴν ἱστορικὴ ὑπόσταση
τῶν αἱρετικῶν «ἐκκλησιῶν», καὶ πλέον διαφαίνονται καθαρὰ στὸν ὁρίζον-
τα νέα σχίσµατα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Μία Σύνοδος εἶναι ἀναγκαία νὰ συνέλθη, γιὰ νὰ καθαιρέση κάθε αἵρεση,
ποὺ ἀναφύεται στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ προλάβη καὶ νὰ θερα-
πεύση τὶς διαιρέσεις καὶ τὰ σχίσµατα. Ὅµως αὐτὸ δὲν συνέβη στὴν «Σύν-
οδο» (σύναξι) οὔτε κατεδίκασε τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ οὔτε
ἐθεράπευσε τὴν διαίρεση, ποὺ ἐπῆλθε ἀπὸ τὴν παράνοµη ἀλλαγὴ τοῦ
ἡµερολογίου, ἀπεναντίας ἀνεγνώρισε τὴν ἱστορικὴ ὑπόσταση τῶν αἱρε-
τικῶν ἐκκλησιῶν!

Τώρα ὡς πρὸς τὸ θέµα τῆς «Συνόδου» «σχέσεις ὀρθοδόξου ἐκκλησίας
πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσµον» στὸ ὑποκριτικὸ αὐτὸ ἐρώτηµα
ἔχουµε νὰ ποῦµε τὰ ἑξῆς: Ὅ,τι παράνοµο ἔχει ποιήσει καὶ ἔχει περάσει µέ-
χρι σήµερα ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ στὸ χῶρο τῆς ὀρθοδοξίας,
πρῶτον σὲ συµπροσευχές, ἤτοι σὲ Πατριαρχικὴ θεία λειτουργία, µνηµό-
νευση τοῦ ὀνόµατος τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα, λειτουργικοὶ ἀσπασµοί,
ἀπαγγελία τοῦ Πάτερ ἡµῶν, δοξολογικὲς τιµὲς κ.λπ., δεύτερο, σὲ ὑπο-
γραφὴ προδοτικῶν κειµένων Μονάχου 1982, Μπάρι 1987, Νέο Βάλαµο
1988, Μπαλαµάντ 1993, Πόρτο Ἀλέγκρε κ.λπ. καὶ ὅ,τι αἱρετικὸ ἔχει περά-
σει ἀπὸ τὴ συµµετοχή µας στὸ παγκόσµιο συµβούλιο τῶν ἐκκλησιῶν
(αἱρέσεων) πέρασαν πανηγυρικὰ σήµερα διὰ πύλης Ὀρθοδόξου «Συνό-
δου». Ἔτσι ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστᾶ τὸ πιὸ σηµαντικὸ αἱρετικὸ βῆµα τῆς

Συµπαιγνία Πατριάρχου - Μακαριωτάτου;
Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος ὁ Ἁγιορείτης

• «Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε» Τοῦ
Ἀρχιµ. π. Κων/νου Χαρα-
λαµποπούλου, Πρωτοσυγ.
τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας. Σελ. 3

• Ἐµπειρίες ἀπὸ τὴν πνευµα-
τικὴν δρᾶσιν τοῦ π. Μάρ-
κου Μανώλη. Σελ. 4

• Οἱ ἅγιοι Γέροντες εἰς τὸ
Σῶµα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας µας Γράφει ὁ
Μοναχὸς Ἀρσένιος,Σκήτη
Κουτλουµουσίου Ἅγιον
Ὄρος. Σελ. 5

• Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὁ
Σεβ. Ὕδρας καὶ τὸ µήνυµα
τοῦ Κολυµβαρίου. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

4ον - Τελευταῖον
Γιά νά µή µακρυγοροῦµε, ἡ ἀλή-

θεια γιά τά κορυφαῖα σωτηριώδη γε-
γονότα τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, γιά
τό Πάθος, τήν Ἀνάσταση, τήν Ἀνά-
ληψη, τή ∆ευτέρα Παρουσία, δια-
στρέφεται πλήρως. Εἶναι γνωστή
ἡ διδασκαλία τῆς ἑταιρείας ἀπό τό
1936 καί ἔπειτα[72], ὅτι ὁ Χριστός
δέν σταυρώθηκε σέ Σταυρό, ἀλλά
σέ ὄρθιο πάσσαλο, διδασκαλία πού
κατατάσσει τούς ὀπαδούς της µετα-
ξύ τῶν «ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ τοῦ
Χριστοῦ», «ὧν τό τέλος ἀπώλεια»,
κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο[73]. Κά-

τι ἀνάλογο συµβαίνει καί µέ τήν
Ἀνάσταση, ἀφοῦ ἡ ἑταιρεία πιστεύει
ὅτι ἡ ψυχή δέν εἶναι ἀθάνατη,
ἀλλά πεθαίνει µαζί µέ τό σῶµα. Ὁ
Χριστός θά ἐπανέλθη στόν κόσµο
στή µάχη τοῦ Ἀρµαγεδώνα, ὡς «µέ-
γας σφαγεύς», γιά νά καταστρέψει
τόν ἁµαρτωλό κόσµο. Ἔπειτα θά
ἐγκαθιδρύσει ἐγκόσµια χιλιετῆ βασι-
λεία στή γῆ, ὄχι βέβαια, βασιλεία
αἰώνια, τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται τέ-
λος»[74], ἀλλά βασιλεία προσωρι-
νή, µέ ἀρχή καί τέλος. Ἄς σηµει-
ωθεῖ, ὅτι ἡ βασιλεία αὐτή, ὅπως πε-
ριγράφεται ἀπό τούς ὀπαδούς τῆς
«Σκοπιᾶς», προσιδιάζει περισσότε-

ρο στή βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου,
παρά στή βασιλεία τοῦ Χριστοῦ[75].

Τό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλη-
σία, ὅπως εἶναι ἀναµενόµενο, δέ-
χεται συνεχῶς τίς σφοδρές ἐπιθέ-
σεις τῆς ἑταιρείας. Ἡ ἑταιρεία διδά-
σκει ὅτι κάποια ἐποχή, τόν δ’ µ.Χ.
αἰ., ἤ καί ἐνωρίτερα, µετά τήν κοί-
µηση τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, «ἡ
πρώτη Ἐκκλησία ἀπεστάτησε καί
ἐπλανήθη ἀπό τόν ∆ιάβολο, ἔγινε
µέρος τῆς ὀργανώσεώς του»[76].
Τώρα ἡ ἐκπεσοῦσα Ἐκκλησία
ἀνήκει πλέον στό κράτος τοῦ
διαβόλου. Στά ἔντυπα τῆς αἵρεσης
ἀποκαλεῖται «πόρνη ἡ µεγάλη»,
«Βαβυλῶνα», «γόνος τοῦ Σα-
τανᾶ», «κατοικητήριο δαιµόνων»,
οἱ δέ κληρικοί της θεωροῦνται ὡς
«ὁ ὁρατός σύνδεσµος µεταξύ τῶν
ἀνθρώπων καί τῶν ἀοράτων δαι-
µόνων»[77]. Κατά συνέπειαν, γιά
πολλούς αἰῶνες αὐθεντική
Ἐκκλησία δέν ὑπῆρχε. Ἐπανεµ-
φανίσθηκε τό 1884, ὅταν ἱδρύθη-
κε ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά», ἡ ὁποία,

ὑποτίθεται, τήν ὑποκαθιστᾶ.

Θρησκευτική
κερδοσκοπία!

Σεβασµιώτατε, σεβαστοί πατέρες
καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἐπιστρέφοντας στό ἀρχικό ἐρώ-
τηµα γιά τό τί τελικά εἶναι οἱ Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, θρησκεία ἤ κερδο-
σκοπική ἐπιχείρηση, νοµίζω ὅτι ἀπ’
ὅσα προηγήθηκαν προκύπτει ὅτι ἡ
ὀργάνωση τῶν Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ εἶναι ἀµφότερα, καί κερδο-
σκοπική ἐπιχείρηση καί θρη-
σκεία, δηλαδή αἵρεση. Ἡ ἑταιρεία
«Σκοπιά» εἶναι µιά ὁλοκληρωτική
ὀργάνωση, ἀπό τήν ὁποία προέρ-
χεται διπλός κίνδυνος, φυσικός καί
πνευµατικός. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ στυ-
γνή οἰκονοµική ἐκµετάλλευση καί ἡ
ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητας τῶν
µελῶν της, καί ὁ δεύτερος εἶναι ὁ
κίνδυνος ἔκπτωσης ἀπό τήν κοινω-
νία µέ τόν Χριστό καί τή σωτηρία,
ἀφοῦ ἡ ἑταιρεία διδάσκει ἕνα ἄλλο

Χριστό καί ἕνα ἄλλο Θεό, πού δέν
ἔχουν καµία σχέση µέ τόν Χριστό
καί τόν Θεό τῆς Βίβλου καί τῆς
Ἐκκλησίας.

Ὅσα προαναφέρθηκαν, εἶναι
ἐνδεικτικά ὄχι µόνο γιά νά κατανοή-
σουµε τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἑταιρεία
«Σκοπιά», ἀλλά καί γιά νά ἀξιοποι-
ήσουµε κάποια ἀπό αὐτά στό ποι-
µαντικό µας ἔργο, ἀποφεύγοντας
ἀτοπήµατα καί σφάλµατα. Γιά νά
ἐπιτευχθεῖ, βέβαια, αὐτό, δέν ἀρκεῖ
ἡ καλή πρόθεση, ἀλλά ἀπαιτοῦνται
καί συγκεκριµένες γνώσεις. Κατα-
νοοῦµε πόσο ἐσφαλµένος ἦταν ὁ
τρόπος πού χρησιµοποιούσαµε κά-
ποιοι ἀπό µᾶς παλαιότερα, ὅταν λέ-
γαµε σέ κάποιον Μάρτυρα τοῦ
Ἰεχωβᾶ: «Προδότη! Πόσα χρήµα-
τα πῆρες γιά νά προδώσεις τήν
πίστη τῶν πατέρων σου;». Καί
ἐκεῖνος, πού γνώριζε καλά ὅτι
δέν πῆρε καθόλου χρήµατα,
ἀλλά µᾶλλον προσέφερε, σχη-
µάτιζε ἐντός του τήν ἑδραία πε-
ποίθηση ὅτι οἱ παπάδες εἶναι ψε-

ῦστες, ἀπατεῶνες, ὄργανα τοῦ
Σατανᾶ κ.λπ. Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ
ἑταιρεία «Σκοπιά» δέν προσφέρει,
ἀλλά µαζεύει χρήµατα καί ἐκµεταλ-
λεύεται συνανθρώπους µας καί
αὐτό πρέπει νά τό ἀξιοποιήσουµε
κατάλληλα στό ποιµαντικό µας
ἔργο. Ἄν σέ σπάνιες περιπτώσεις
ἐνισχύει κάποιους οἰκονοµικά, αὐτό
τό κάνει ἀποβλέποντας σέ µεγαλύ-
τερο µελλοντικό κέρδος. Ἐνδεχοµέ-
νως δανείζει, ἀλλά δέν χαρίζει,
ὅπως ἀκριβῶς µιά τράπεζα δέν δα-
νείζει ἐπειδή ἀγαπᾶ τόν δανειολή-
πτη, ἀλλά δανείζει ἀποβλέποντας
στό κέρδος ἀπό τούς τόκους τοῦ
δανείου.

Ἄν εἶναι ἔτσι τά πράγµατα, τότε ὁ
Μάρτυς τοῦ Ἰεχωβᾶ πού κτυπᾶ τήν
πόρτα µας γιά προσηλυτισµό, πα-
ρά τό γεγονός ὅτι εἶναι ἱκανός νά
προκαλέσει τεράστια πνευµατική
ζηµιά, ἄν τυχόν τόν ἐµπιστευθοῦµε,
δέν εἶναι ὁ πραγµατικός ἐχθρός
µας. Εἶναι κι αὐτός τό θῦµα, ἕνα ἀπό

«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»: Θρησκεία
ἤ κερδοσκοπική ἑταιρεία;

Τοῦ πρωτ. Σωτηρίου Ὀ. Ἀθανασούλια

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἐκ τοῦ διαχρονικῶς ἐκφραζοµένου ὀρθο-
δόξου φρονήµατος ἔχει συντελεσθῇ παρέκκλι-
σις ἀπό τινα ἡγετικὰ πρόσωπα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας κατὰ τὸν 20ον αἰῶνα, τὰ ὁποῖα ἐχά-
ραξαν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, µίαν
πνευµατικὴν πορείαν καὶ τοποθέτησιν, ἔναντι
τῶν αἱρετικῶν τῆς ∆ύσεως, τελείως διάφορον
ἀπὸ ἐκείνην τὴν ὁποίαν τὸ σεπτὸν Οἰκουµενικὸν
Πατριαρχεῖον καὶ τὸ σύνολον τῶν Ὀρθοδόξων
Πατριαρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν
προηγουµένων αἰώνων καὶ αὐτῆς ἀκόµη τῆς δυσ-
χειµέρου ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας, εἶχε καὶ
διεκήρυττε εἰς τὸ πλήρωµά Της καὶ τὸν κό-

σµον ἅπαντα.
Ἐὰν π.χ. ἀναδιφήσῃ τις ἅπαντα τὰ κείµενα –

διακηρύξεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῶν
τεσσάρων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς κατὰ τὴν
Τουρκοκρατίαν, τὰ καλούµενα Συµβολικὰ Μνη-
µεῖα, θὰ διαπιστώσῃ, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Πα-
τριάρχαι, ἔχουν σαφῆ πεποίθησιν καὶ ἀταλάν-
τευτον φρόνηµα, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,

εἶναι «ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία», ἡ µόνη ἀληθὴς Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ὁποία ταυτίζεται µὲ τὴν τοιαύτην δια-
χρονικῶς διὰ µέσου τῶν αἰώνων Ἐκκλησίαν, ἣν
ἵδρυσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.

Τὴν Ρώµην καὶ τοὺς χριστιανούς της συνή-

θως µαζὶ µὲ τὰς αἱρετικὰς πλάνας της καὶ πα-
ρεκκλίσεις ἐκ τῶν ὑγιῶν δογµάτων, ὀνοµάζουν
«Λατίνους», τὰς στηλιτεύουν σαφῶς, χωρὶς νὰ
τὰς ἀποσιωποῦν στρουθοκαµηλικῶς.

Οὐδαµοῦ ἡ Ρώµη ὀνοµάζεται «ἀδελφὴ
Ἐκκλησία» καὶ οὐδαµοῦ ὁ Πάπας «Ἁγιώτα-

τος ἀδελφός», κατὰ τὰ σήµερον εἰθισµένα.
(ὅρα: τὰ ∆ογµατικὰ καὶ Συµβολικὰ Μνηµεῖα τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὑπὸ Ἰωάν-
νου Καρµίρη, τόµ. Β΄, Ἀθῆναι 1953).

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι κακῶς ὁ ἅγιος Περ-
γάµου συκοφαντεῖ τὸν ἀείµνηστον καθηγητὴν
ἡµῶν κ. Καρµίρην, ὅτι ἐθεώρει τὸν Παπισµὸν
Ἐκκλησίαν, µὲ τὴν ἔννοιαν, ὅτι «κέκτηται σώ-

ζουσαν Θ. Χάριν καὶ ἔγκυρα Μυστήρια». (Τὸ
ἐδήλωσεν, ἐν Φαναρίῳ, εἰς τὴν σύσκεψιν τῶν
ἀντιπροσωπιῶν τῶν ὀρθοδόξων αὐτοκεφάλων
Ἐκκλησιῶν, κατὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς προεδρίας
ἐκ µέρους τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸν διάλογον
µετὰ τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν).

Ὁ ἴδιος, ὡς διδάκτωρ καὶ βοηθὸς παρὰ τῷ κα-
θηγητῇ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, κ. Γ. Κονι-
δάρῃ, ἐνώπιον τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογίας,
περὶ τὸ 1965 – 1966, ἐδήλωσεν, ὅτι ὁ Φλωρόφ-
σκυ ἐπίστευε, ὅτι «ὁ Φραγκίσκος τῆς Ἀσσίζης
δὲν εἶναι ἅγιος. ∆ιότι Ἅγιος γίνεταί τις µόνον

Τό διαχρονικόν φρόνημα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Τοῦ ἱεροµονάχου ∆αµασκηνοῦ, Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου Ἁγ. Ὄρους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΟΣ, Τριμηνιαῖον πληροφοριακὸν
δελτίοντοῦ«ΠανελληνίουΧριστιανικοῦ
Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς».
Ὀκτ.-Νοέμβ.,Δεκ.-Ἰαν.,Φεβρ.-Μάρτ.,
Μάϊος - Ἰούν. 2015-2016. Ἀθήνα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, Μη-
νιαῖον Ὀρθόδοξον περιοδικόν. Μάϊος,
Ἰούν., Ἰούλ. 2016. Ἀθήνα.

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ, Διμηνιαῖον ὄργα-
νον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν
Ἑνώσεων. Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος –
Ἰούν. 2016 Ἀθῆναι.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ,Διμηνιαῖονδελτίον πνευ-
ματικῆςκατάρτισηςἹ.Μητρ.Χίου,Ψαρῶν
καὶ Οἰνουσσῶν. Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2016.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Δελτίον τῆς «Πανελ-
ληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων». Ἰαν. –
Μάρτ. 2016. Ἀθῆναι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΤΟΜΕΣ,οἰκογένεια
– παιδεία – Πατρίδα. Ἐκπαιδευτήρια
«Ἀπόστολος Παῦλος». Μάϊος – Ἰούν.
2016. Κόρινθος.

ΚΟΝΙΑΚΟΣ,Περιοδικὴἔκδοσητῆς
Ἀδελφότητος Κονιακιωτῶν Δωρίδος.
Ἰαν. – Φεβρ. 2016. Ἀθῆναι.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, Διμη-
νιαῖον φυλλάδιον παιδικῶν ἐνοριακῶν
συνάξεων Ἱ. Μ. Ἱεραπύτνης καὶ Σητεί-
ας. Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2016.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ,
Μηνιαῖον περιοδικὸν Χριστιανικῆς

Ἑνώσεως «Ἀκτῖνες». Μάρτ. – Ἀπρίλ.,
Μάϊος – Ἰούν. 2016. Ἀθῆναι.

ΤΑ ΚΡΙΝΑ, Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον
Χριστιανικὸν περιοδικόν γιὰ ἐφήβους.
Μάρτ., Ἀπρίλ., Μάϊος 2016. Κάντζα
Ἀττικῆς.

«ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚ ΣΥΛΗΜΝΟΥ - ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ», ΕΚ∆ΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ, σελ. 142.

Τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ ὁσίου Νι-
κοδήμου στό Πεντάλοφο Παιονίας
προέβη στήν παροῦσα ἔκδοση μέ
τίτλο «Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος
ἐκ Σηλύμνου - ἀφηγηματική βιο-
γραφία». Τό βιβλίο εἶναι χωρισμένο
σέ δύο μέρη, ὅπου στό πρῶτο πα-
ρουσιάζεται μέ ἁπλό καί ἀφηγημα-
τικό τρόπο ὁ βίος τοῦ Νεομάρτυρος
Δημητρίου τοῦ ἐκ Σηλύμνου, τῆς πε-
ριοχῆς τῆς Ἀνδριανουπόλεως, τῆς
Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας, τοῦ ὁποίου ἡ
μνήμη ἑορτάζεται στίς 31 Ἰανουαρί-
ου, στό δέ δεύτερο μέρος παρατίθε-
ται ἡ ἀσματική ἀκολουθία τοῦ ἁγί-
ου, συγγραφεῖσα ἀπό τόν ἱερομόνα-
χο Ἀθανάσιο τόν Σιμωνοπετρίτη.

Οἱ μάρτυρες ποτέ δέν ἔλλειψαν
ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης καί κα-
τά τήν μακραίωνη περίοδο τῆς
τουρκικῆς δουλείας εὐδόκησε ὁ Θε-
ός νά ὑπάρξη ἕνας μεγάλος ἀριθμός
νέων Μαρτύρων, οἱ Νεομάρτυρες,
γιά νά εἶναι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Νι-
κόδημος, δόξα καί καύχημα τῆς
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἔλεγχος δέ
καί ντρόπιασμα τῶν ἑτεροδόξων. Οἱ
μάρτυρες αὐτοί πότισαν μέ τό αἷμα
τους τό δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας καί
ἔγιναν παράδειγμα ὑπομονῆς γιά
ὅλους τούς Ὀρθοδόξους χριστια-
νούς τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά καί γιά
τούς μετέπειτα. Πολλοί ὅμως ἀπό
τούς μάρτυρες αὐτούς, ὅπως καί ἡ
περίπτωση τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐκ
Σηλύμνου δέν εἶναι γνωστοί στό χρι-
στεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας. «Οὔτε τιμῶνται ἐπισήμως ὡς
Ἅγιοι, ἀφοῦ εἶναι ἄγνωστα ἀκόμη
τά στοιχεῖα τοῦ βίου καί τοῦ μαρτυ-
ρίου τους. Συνακόλουθα, οὔτε συν-
αριθμοῦνται ἀπό τήν μεγάλη τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία στή χορεία τῶν
ἑορταζόντων Ἁγίων. Ἡ τιμή καί ἡ
εὐλαβής μνήμη πολλῶν Νεομαρτύ-
ρων εἶναι περιορισμένη στά στενά
τοπικά πλαίσια καί στήν προκειμένη
περίπτωση τῆς πόλεως τῆς Σηλύ-

μνου, ὅπου τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου
Δημητρίου ἔχει καταγραφεῖ στήν
μνήμη καί τήν συνείδηση τῶν χρι-
στιανῶν τῆς περιοχῆς αὐτῆς».

Ἔτσι, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ὁσίου Νι-
κοδήμου καί οἱ πατέρες της θεώρη-

σαν καθῆκον τους νά τιμήσουν τόν
Ἅγιο Δημήτριο ἐκδίδοντας αὐτό τό
βιβλίο, ὥστε νά γίνη εὐρύτερα γνω-
στή ἡ ζωή καί τό μαρτύριό του. Καί
μάλιστα, στήν ἐποχή μας τό παρά-
δειγμα τοῦ νεομάρτυρος Δημητρίου
εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο. Διότι τό
ἀσυμβίβαστο καί ἀκλόνητο φρόνη-
μά του εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση
σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀμφισβητοῦν
καί χλευάζουν τήν ὀρθόδοξη πίστη
μας. Ἐπίσης, τό παράδειγμα τοῦ
ἁγίου Δημητρίου εἶναι ἕνας δριμύς
ἔλεγχος γιά τούς χλιαρούς καί συμ-
βιβασμένους χριστιανούς τῆς
ἐποχῆς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰδιαίτε-
ρη ἀνάγκη αὐτῶν τῶν παραδειγμά-
των, γιά νά τονωθῆ ἡ πίστη τους,
ὥστε νά τό μιμηθοῦμε στήν καθημε-
ρινή ζωή μας, καὶ νά γίνουμε ἀνδρεῖ-
οι στούς πειρασμούς.

Γ.Κ.Τ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΣ

ΟΑΥΓΟΥΣΤΟΣ εἶναι ὁ µήνας τῆς Παναγίας µας, µὲ
ἐπίκεντρο τὴ µεγάλη θεοµητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιµή-
σεώς Της καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς Μετάστασή Της. Ἡ
ἁγία µας Ἐκκλησία θέσπισε δεκαπενθήµερη πνευ-
µατικὴ προετοιµασία γιὰ τοὺς πιστούς, µὲ νηστεία,
ἐξοµολόγηση, θεία κοινωνία, ὥστε νὰ ἑορτάσουµε θε-
άρεστα τὴ µεγάλη ἑορτή. Νὰ Τὴν τιµήσουµε ὅπως τῆς
ταιριάζει. Κι’ αὐτὸ διότι ἡ Θεοτόκος ὑπῆρξε τὸ ἁγιώ-
τερο ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ γι’ αὐτὸ ἀξιώθηκε νὰ
γίνει ἡ νοητὴ σκηνή, στὴν ὁποία καταδέχτηκε νὰ σκη-
νώσει ὁ Θεός. Ἡ Παναγία µας ὀνοµάζεται «∆εύτερη
Εὔα». Στὴν πρώτη Εὕα χρωστᾶµε τὴν ἀνθρώπινη
ὕπαρξή µας, ἀλλὰ ἐκείνη, διὰ τῆς παρακοῆς, µᾶς κλη-
ροδότησε τὴν ἁµαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Στὴ
«∆εύτερη Εὔα», χάρις στὴν ὑπακοή Της, χρωστᾶµε
τὴν ἀναγέννησή µας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή
µας ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁµαρτίας καὶ τὸ θάνατο. Ὁ

Θεῖος Τόκος Της, ὁ Λυτρωτής µας Χριστός, ἔγινε
ἄνθρωπος, χάρις στὴ συγκατάθεσή Της νὰ καταστεῖ
Μητέρα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος κατὰ χά-
ριν Θεός. Ἐὰν ἡ Παναγία µας δὲν ἔλεγε ἐκεῖνο τὸ τρι-
σευλογηµένο «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό µοι κατὰ
τὸ ρῆµα σου» (Λουκ.1,38), ἡ σωτηρία µας θὰ ἦταν
ἀδύνατη! Ἡ Θεοτόκος χαρακτηρίζεται ὡς ἡ Μητέρα
τοῦ κόσµου, διότι χάρις στὴ δική Της συµβολὴ ἀνα-
γεννήθηκε τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ συντελέστηκε τὸ
θεῖο ἔργο τῆς σωτηρίας µας. Καὶ µετὰ τὴν σεπτή Της
Κοίµηση καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς Μετάστασή Της, συνε-
χίζει νὰ εἶναι ὁ ὑπέρτατος ἀρωγός µας, καθότι δέεται
ἀέναα γιὰ τὴν σωτηρία µας καὶ τὴ λύση τῶν καθηµε-
ρινῶν µας προβληµάτων. Γι’ αὐτὸ ἔχουµε τὴν ὑπο-
χρέωση νὰ Τὴν µακαρίζουµε καὶ νὰ Τὴν τιµοῦµε,
ὅπως ταιριάζει, ὡς ἀληθῆ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ δική
µας!

Βατικανόν: Ταύτισις
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ
µὲ τὸν Ἀλλάχ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α µας ἔκαµε µία
καταπληκτικὴ ἀποκάλυψη: Τὸ Βατι-
κανὸ θεωρεῖ ἐπίσηµα τὸν Τριαδικὸ
Θεὸ ταυτόσηµο µὲ τὸν Ἀλλάχ! ∆εῖτε
τὴν ἀποκάλυψη: «Ἀνακοινωθὲν τοῦ
Βατικανοῦ κάνει λόγον διὰ τὸν
κοινὸν Ἐλεήµονα Θεὸν χριστιανῶν
καὶ µουσουλµάνων! Συµφώνως
πρὸς τὴν ἠλεκτρονικὴν ἐφηµερίδα
vatican insider τῆς 17ης Ἰουνίου
2016: «Τὸ Ποντιφικὸ Συµβούλιο γιὰ
τὸν ∆ιαθρησκευτικὸ διάλογο ἀπεύ-
θυνε αὐτὰ τὰ λόγια στοὺς µουσουλ-
µάνους σὲ ὅλο τὸν κόσµο στὸ ἐτή-
σιο µήνυµά του γιὰ τὸ µήνα τοῦ Ρα-
µαζανιοῦ καὶ τὸ τέλος τῆς Id al-Fitr
γιορτῆς. “Ἐµεῖς, οἱ Χριστιανοὶ καὶ
Μουσουλµάνοι, καλούµαστε νὰ κά-
νουµε τὸ καλύτερο δυνατό, γιὰ νὰ
µιµηθοῦµε τὸν Θεό. Αὐτός, ὁ Ἐλεή-
µων, µᾶς ζητᾶ νὰ εἴµαστε φιλεύ-
σπλαγχνοι καὶ συµπονετικοὶ πρὸς
τοὺς ἄλλους, εἰδικὰ σὲ ἐκείνους ποὺ
εὑρίσκονται σὲ κάθε εἴδους ἀνάγκη.
Ἔτσι, ἐπίσης µᾶς καλεῖ νὰ εἴµαστε
συγχωρετικοὶ ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλο.
Τὸ κείµενο δηµοσιεύθηκε ἐπίσης
στὰ ἀραβικὰ καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ
τὸν πρόεδρο, Καρδινάλιο Jean-Louis
Tauran καὶ τὸν γραµµατέα, Mgr. Mi-
guel Angel Ayuso Guixot»! Εἶναι
ὄντως φρικτὸ τὸ γεγονὸς νὰ ἐξοµοι-
ώνεται ὁ ἐν τῷ Χριστῷ ἀποκαλυ-
φθεὶς ἀληθινὸς Τριαδικὸς Θεός, µὲ
τὶς δαιµονικὲς φαντασιώσεις ἑνὸς
σεληνιασµένου ἡδονιστῆ ἄραβα βε-
δουίνου, ἀπὸ τὴν «καθολικὴ ἐκκλη-
σία» καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ «ἀλάθη-
του» θλιβεροῦ ἡγετίσκου της! Εἶναι
φοβερὴ βλασφηµία κατὰ τοῦ ἀληθι-
νοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, νὰ προσδίδε-
ται στὸν Ἀλλὰχ ἡ ἰδιότητα τοῦ «ἐλεή-
µονα», τὴ στιγµὴ ποὺ µέσῳ τοῦ
«ἁγίου» Κορανίου «διατάσσει» τὸν
ὄλεθρο καὶ τὴν καταστροφὴ στοὺς
«ἀπίστους»! ∆οξάστε τὸν «ἀλάθη-
το» καὶ τὴν «ἐκκλησία» του!

Βατικανόν: Ἰσλὰµ
καὶ χριστιανισµὸς
θρησκεῖαι
τοῦ ἑνὸς Θεοῦ!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουµέ-
νου σχολίου µας, παραθέτουµε τὴ
συνέχεια τῆς σηµαντικῆς ἀποκάλυ-
ψης τῆς ἐφηµερίδος µας, γιὰ νὰ δεῖ-
τε τί εἴδους «θεὸ» λατρεύουν στὸ
Βατικανό: «Εἶναι µία πηγὴ µεγάλης
ἐλπίδας, ὅταν βιώνουµε ἤ ἀκοῦµε
µουσουλµάνους καὶ χριστιανοὺς
ποὺ ἑνώνουν τὰ χέρια, γιὰ νὰ βοη-
θήσουν τοὺς ἐνδεεῖς. Ὅταν ἑνώνου-
µε τὰ χέρια, λαµβάνουµε σοβαρὰ
ὑπόψη µία σηµαντικὴ ἐντολὴ στὶς
θρησκεῖες µας καὶ δείχνουµε τὸ ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ, προσφέροντας ἔτσι
µία πιὸ ἀξιόπιστη µαρτυρία, ἀτοµικὰ
καὶ συλλογικά, γιὰ τὶς πεποιθήσεις
µας. Εἴθε ὁ Ἐλεήµων καὶ Παντοδύ-
ναµος Θεὸς νὰ µᾶς βοηθήσει νὰ
περπατοῦµε κατὰ µῆκος τῆς δια-
δροµῆς τῆς καλοσύνης καὶ τῆς συµ-
πόνιας!». Τὸ κείµενον ἀναφέρεται
ἐπίσης σὲ «ἕνα θέµα ποὺ εἶναι
κοντὰ ὁµοίως στὶς καρδιὲς τῶν µου-
σουλµάνων καὶ χριστιανῶν, τὸ ἔλε-
ος. Γνωρίζουµε ὅτι ὁ Χριστιανισµὸς
καὶ τὸ Ἰσλὰµ πιστεύουν σὲ ἕναν φι-
λεύσπλαγχνο Θεό, ὁ ὁποῖος δείχνει
ἔλεος καὶ συµπόνια πρὸς ὅλα τὰ
πλάσµατά του, ἰδίως στὴν οἰκογέ-
νεια»! Ρωτᾶµε τοὺς σατανικοὺς πα-
πικοὺς καρδιναλίους, ποὺ συνέτα-
ξαν τὸ δαιµονικῆς ἐµπνεύσεως αὐτὸ
κείµενο: γνωρίζουν τί ἐστὶ Ἰσλάµ;
Γνωρίζουν τὶς ἀνελέητες ἐπιταγὲς
τοῦ Κορανίου γιὰ τὸν ἀφανισµὸ τῶν
«ἀπίστων»; Γνωρίζουν τὴν ὡς τώρα
ἱστορία του; Γνωρίζουν τί γίνεται
αὐτὴ τὴ στιγµὴ στὸν κόσµο; Ποῦ τὸ
εἶδαν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὸ Ἰσλάµ;
Ποῦ εἶδαν τὴ δυνατότητα «µου-
σουλµάνων καὶ χριστιανῶν», νὰ
«ἑνώνουν τὰ χέρια, γιὰ νὰ βοηθή-
σουν τοὺς ἐνδεεῖς»; Πότε εἶδαν
στοὺς 14 αἰῶνες ὕπαρξης αὐτῆς τῆς
δαιµονικῆς θρησκείας, παρόµοιο
φαινόµενο; Ἰδοὺ ἡ ἀνείπωτη κατά-
πτωση τοῦ παπισµοῦ!

Τὸ Ἅγιον Ὄρος
προσεκάλεσε
τὸν ἄθεον Τσίπραν
εἰς τὰ ἐγκαίνια
τοῦ Πρωτάτου!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ ὁ λαός µας (καὶ
µὲ δική του εὐθύνη) γεύεται τὰ δεινὰ
τοῦ «4ου µνηµονίου», τὸ ὁποῖο
ἀδειάζει τὰ ἄδεια πορτοφόλια του,
τὸ Ἅγιο Ὄρος κάνει πὼς δὲν κατα-
λαβαίνει καὶ τὸ χειρότερο: τιµᾶ τὸν
πρωτεργάτη τῶν βασάνων µας
πρωθυπουργὸ κ. Ἀλέξη Τσίπρα!∆ε-

ῖτε τὴν εἴδηση: «Πρόσκληση στὸν
Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα φέρε-
ται νὰ ἀποφάσισε νὰ ἀπευθύνει ἡ
Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
προκειµένου νὰ παραστεῖ στὴν ἐπί-
σηµη τελετὴ ἐγκαινίων τοῦ ἀναστη-
λωµένου ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Πρω-
τάτου. Οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἐγκαίνια
τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἄθωνα
προγραµµατίζονται γιὰ τὴν περίοδο

Σεπτεµβρίου - Ὀκτωβρίου. Οἱ ἐργα-
σίες ἀποκατάστασης τοῦ ἱστορικοῦ
Ναοῦ ὁλοκληρώθηκαν καὶ ἔχουν
ἤδη ἀποδοθεῖ σὲ χρήση σχεδὸν
ὅλοι οἱ ἐσωτερικοὶ καὶ ἐξωτερικοί του
χῶροι» (Ἱστολ. Τρωκτικό2)! Ρωτᾶµε
τοὺς ἀθωνίτες πατέρες: γνωρίζουν
ὅτι ὁ κ. Τσίπρας εἶναι δεδηλωµένος
ἄθεος καὶ ὡς ἐκ τούτου ποιὸς µπο-
ρεῖ νὰ εἶναι ὁ ρόλος του στὰ ἐγκαίνια
τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ; Γνωρίζουν ὅτι
συζεῖ µὲ σύµφωνο συµβίωσης µὲ
τὴν σύντροφό του, καταπατώντας
τὸν τίµιο Γάµο; Γνωρίζουν ὅτι ἔχει
ἀβάπτιστα τὰ δύο του παιδιά; Γνω-
ρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνησή του ψήφισε
τὸ σύµφωνο συµβίωσης τῶν ὁµο-
φυλοφίλων; Γνωρίζουν τὶς ἀπαξιω-
τικὲς δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν του
καὶ κυρίως τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας
γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν;
Ἰδοὺ ἡ κατάπτωση καὶ τοῦ ἁγιωνύ-
µου Ὄρους!

Αὐτὸς εἶναι ὁ «κόσµος»
τῆς γιόγκα!

∆ΙΑΒΑΣΑΜΕ ἕνα εὔστοχο σχόλιο
γιὰ τὴ δαιµονικὴ µόδα τῆς γιόγκα τῆς
κ. Ἑλένης Παπαδοπούλου. Τὰ ἄτυ-
χα θύµατά της εἶναι ἀξιολύπητα:
«Ποὺ πιστεύουν πὼς ὁ Χριστὸς
ἦταν ἕνας γιόγκι ποὺ πέρασε ἔτσι
ἁπλὰ ἀπὸ τὴν ζωή. Ποὺ φιλοῦν τὰ
πόδια τοῦ κάθε γκουροὺ καθὼς τὸν
βλέπουν σὰν θεό τους. Ποὺ βλέ-
πουν τὸν συνάνθρωπό τους ἑτοιµο-
θάνατο καὶ δὲν τὸν λυποῦνται καθὼς
πιστεύουν πὼς πληρώνει κάρµα
ἀπὸ µία προηγούµενη ζωή γιὰ τὶς
ἁµαρτίες ποὺ ἔκανε. Ποὺ ζοῦν σὲ
ἄθλιες συνθῆκες χειρότερα καὶ ἀπὸ
τὰ ζῷα. Ποὺ σκοτώνουν καὶ βιάζουν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλον χωρὶς κανένα δι-
σταγµό. Ποὺ µὲ θράσος µιλοῦν γιὰ
τὴν παγκόσµια ἀγάπη καὶ σκέφτον-
ται, κινοῦνται καὶ ὀνειρεύονται µόνο
µὲ ἐγωισµὸ καὶ ὑπερηφάνεια. Ποὺ
νοµίζουν πὼς εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι θεοὶ
καὶ πὼς ὅσο περισσότερο διαλογί-
ζονται γίνονται ἕνα µὲ τὸ ὅλον, µὲ τὸ
σύµπαν. Λένε πὼς πιστεύουν στὴ
φύση, στὸ σύµπαν κλπ καλλιεργών-
τας τὴν ἀθεΐα, γιὰ νὰ βρεῖ χῶρο ὁ

διάβολος νὰ εἰσχωρήσει καὶ νὰ φτά-
σεις στὸ σηµεῖο νὰ τὸν προσκυνή-
σεις χωρὶς νὰ τὸ καταλάβεις κἄν. ∆ί-
νουν ψαλµοὺς νὰ διαβάζουν οἱ µα-
θητὲς ποὺ ἡ ἀκριβὴς µετάφραση δὲν
ὑπάρχει πουθενά. Ψαλµοὶ ποὺ βρί-
ζουν τὸν δικό µας ἀληθινὸ τριαδικὸ
Θεό, Τὸν Χριστό µας. Καῖνε τὰ ἐγκε-
φαλικά σου κύτταρα βάζοντάς σε νὰ
ψάλλεις τὸ ὤµ, γιὰ νὰ σταµατήσει νὰ
δουλεύει τὸ µυαλὸ καὶ νὰ καταστρα-
φεῖ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβεις. Σὲ πεί-
θουν πὼς γυµνάζεσαι καὶ θεραπεύε-
σαι ἀπὸ τὶς ἀσκήσεις τῆς γιόγκα, ἐνῷ
καταστρέφεις τὸ σῶµα σου καὶ τὸ
τραυµατίζεις ἀνεπανόρθωτα. Γεννή-
θηκες ἄνθρωπος καὶ σοῦ ἔδωσε ὁ
Θεὸς αὐτὸ τὸ πολύτιµο δῶρο καὶ
ἐσὺ ἀκολουθεῖς τὶς στάσεις τῆς γιόγ-
κα δηλαδὴ τὴν γάτα, τὸν σκύλο, τὴν
κόµπρα, τὴν ἀγελάδα κ.λπ., γιὰ νὰ
γίνεις τελικὰ ζῷο;» (Ἱστολ. Βῆµα
Ὀρθοδοξίας)! Συµφωνοῦµε ἀπόλυ-
τα!

Αὐτὸς εἶναι ὁ δαιµονικὸς
«κόσµος»
τοῦ ἀποκρυφισµοῦ!

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ τὴ συνέχεια τοῦ
πετυχηµένου ἄρθρου τῆς κ. Ε. Πα-
παδοπούλου γιὰ τὴ γιόγκα: «Σοῦ
γνωρίζουν ἀνθρώπους ποὺ δὲν κοι-
µοῦνται, ποὺ φοροῦν µόνο λευκά,
ποὺ τὰ µάτια τους εἶναι θαµπά, ποὺ
σὲ βλέπουν καὶ διαβάζουν τὴν σκέ-
ψη σου. Εἶναι αὐτοὶ πραγµατικοὶ
ἄνθρωποι ἢ ὑπάρχουν τέρατα ἀνά-
µεσά µας καὶ ἐµεῖς δὲν τὸ ἔχουµε κα-
ταλάβει. Μὲ ποιὰ δύναµη τὰ κάνουν
ὅλα αὐτά; Παρέδωσαν τὴν ψυχή
τους στὴν αἰώνια κόλαση καὶ ἔχουν
ἔρθει, γιὰ νὰ πάρουν µαζί τους ὅσες
πιὸ πολλὲς ψυχὲς µποροῦν. Σοῦ
σταµατοῦν τὸ µυαλό, προσπαθοῦν
νὰ σὲ µυήσουν σὲ πολλὰ µονοπάτια
τοῦ διαβόλου µὲ ρέϊκι, αὐτοβελτίω-
ση, ὑπνωτισµὸ κ.λπ., γιὰ νὰ ἐπι-
σπεύσουν τὴν ἀποστολή τους. ∆ὲν
σὲ ἀφήνουν νὰ φορέσεις σταυρὸ
στὸ λαιµό σου, γιὰ νὰ µὴ σ’ ἐνοχλεῖ
ὑποτίθεται στὶς ἀσκήσεις. Σοῦ ἀφαι-
ροῦν ὁποιοδήποτε κόσµηµα φορᾶς
σὲ µία συνεδρία, γιὰ νὰ µὴ µπλοκά-
ρει ἡ ἐνέργεια. Κλείνουν τὰ φῶτα καὶ
χορεύουν ὅλοι µαζὶ στὸ σκοτάδι σὰν
τὰ δαιµόνια ἐνεργοποιώντας τὴν σε-
ξουαλικὴ ἐνέργεια ποὺ ἔχεις µέσα
σου. Σοῦ τρελαίνουν τὸ µυαλὸ καὶ
ἀρχίζει ὁ δαίµονας νὰ µπαίνει στὴ
ζωή σου καὶ νὰ σὲ κάνει ὅ,τι θέλει.
Ἀρχίζεις καὶ γίνεσαι πιόνι του καὶ σὲ
ταΐζει ἀνὰ διαστήµατα µὲ διάφορα
«τυράκια», ὅτι ἠρεµεῖς, χαλαρώνεις,
δὲν ἔχεις ἄγχος, θεραπεύεις κάθε
σωµατικὴ καὶ ψυχικὴ ἀσθένεια, γιὰ
νὰ συντηρεῖ τὸν δαιµονισµό σου»
(Ἱστολ. Βῆµα Ὀρθοδοξίας!). Αὐτὸς
εἶναι ὁ δαιµονικὸς κόσµος τοῦ ἀπο-
κρυφισµοῦ, ὁ ὁποῖος προωθεῖται
πανταχόθεν, καὶ µέσα ἀπὸ τὰ Σχο-
λεῖα µας!

Ἐπαινετὴ
ἡ ὁµολογιακὴ στάσις
τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου
εἰς τὴν Μ. Σύνοδον!

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ τὴν ὑποχρέω-
ση νὰ ἐπαινέσουµε τὴ στάση τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου στὴν
«Ἁγία» καὶ Μεγάλη Σύνοδο, τοῦ πε-
ρασµένου Ἰουνίου στὴν Κρήτη.
Ὑπῆρξε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σφοδρὸς
ἐπικριτὴς τῶν καινοτοµιῶν ποὺ ἑτοί-
µαζαν οἱ οἰκουµενιστές, ἐν κρυπτῷ
καὶ παραβύστῳ, ἐδῶ καὶ χρόνια. Ὡς
διακεκριµένος ὀρθόδοξος θεολό-
γος, µέσα ἀπὸ τὰ γραπτά του κείµε-
να, ἀποκάλυψε τὶς ἀντορθόδοξες
θέσεις τῶν προσυνοδικῶν κειµένων
καὶ πρότεινε τὶς ἀπαιτούµενες ἀλλα-
γές, οἱ ὁποῖες θὰ ἦταν σύµφωνες µὲ
τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία. Τὸ
ἴδιο καὶ στὴ Σύνοδο ἔδωσε µάχες
γιὰ νὰ µὴ περάσουν αὐτές. Ὅµως
µάταια, δὲν ἔγιναν δεκτὲς καὶ γι’ αὐτὸ
ὁ ἴδιος, ὡς µέλος τῆς ἀντιπροσω-
πίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, δὲν
τὰ ὑπέγραψε. Γιὰ τὴν ὁµολογιακή
του αὐτὴ στάση ὑπέστη συνέπειες,
ὅπως ὁ ἴδιος τόνισε σὲ ἀνακοίνωσή
του: «Τουλάχιστον ἐγὼ προσωπικὰ
δέχθηκα σοβαρὴ πίεση καὶ ὑβρι-
στικὴ ἀντιµετώπιση ἀπὸ Ἱεράρχες
γιὰ τὴν στάση µου, πληροφορήθη-
κα δὲ ὅτι πιέσεις δέχθηκαν καὶ ἄλλοι
Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας µας. Καὶ
ἐπειδὴ πάντοτε ἐνεργῶ µὲ ψυχραι-
µία, νηφιαλιότητα καὶ ἐλευθερία, δὲν
µποροῦσα νὰ ἀποδεχθῶ τέτοιες
ὑβριστικὲς πρακτικὲς» (Ἱστολ.
Ἀκτῖνες)! ∆υστυχῶς, ὁ Σεβαµιώτα-
τος δὲν µᾶς δίνει περισσότερες πλη-
ροφορίες γιὰ τοὺς ὑβριστὲς Ἱεράρ-
χες, γιὰ νὰ γνωρίζουµε ποιοὶ τὸν
ἔβρισαν γιὰ τὴν ἐµµονή του στὴν
Ὀρθοδοξία. Προβληµατιζόµαστε:
αὐτὴ ἦταν τελικὰ ἡ «ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
µατι συγκληθεῖσα Σύνοδος»;

Ἡ Ἁγία Σοφία
µεταβάλλεται

σταδιακὰ εἰς τζαµί!
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ βρισκόταν

σὲ «λειτουργία» ἡ «Ἁγία» καὶ
Μεγάλη Σύνοδος, ἡ ἀεὶ ἐχθρική
µας χώρα Τουρκία προκαλοῦ-
σε τὴν Ὀρθοδοξία µας, µὲ τὶς
ἀναγνώσεις τοῦ Κορανίου µέ-
σα στὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταν-
τινουπόλεως, κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ Ραµαζανίου! Βεβαίως,
οὐδεµία φωνὴ διαµαρτυρίας
δὲν ἀκούστηκε στὸ Κολυµπά-
ρι! Ὁ καθ’ ὕλην ἁρµόδιος, κ.
Βαρθολοµαῖος τήρησε σιγὴ
ἰχθύος! Βλέποντας ἡ θρασὺς
Τουρκία ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀντί-
δραση, παγίωσε αὐτὴ τὴν τα-
κτική της. Ἔτσι σὲ καθηµερινὴ
πλέον βάση ὁ δαιµονικὸς
µουεζίνης καλεῖ σὲ προσευχὴ
τοὺς µουσουλµάνους ἀπὸ τὴν
Ἁγία Σοφία! ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
«Μουεζίνης κάλεσε γιὰ πρώτη
φορά µετὰ ἀπὸ 85 χρόνια σὲ
µουσουλµανικὴ προσευχὴ µέ-
σα ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἁγίας
Σοφίας στὴν Κωνσταντινού-
πολη. Ἔντονη ἡ ἀντίδραση
τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν ποὺ κάνει λόγο
γιὰ “ἕνα ἀκόµη βῆµα ὑπονό-
µευσης τοῦ χαρακτήρα τῆς
Ἁγίας Σοφίας”. Σὲ ζωντανὴ τη-
λεοπτικὴ µετάδοση ἐµφανίζε-
ται ὁ µουεζίνης νὰ ἀπαγγέλλει
κάλεσµα προσευχῆς µέσα ἀπὸ
τὴν Ἁγία Σοφία. Ἡ µουσουλµα-
νικὴ προσευχὴ Azan ἀκούγε-
ται µέσα ἀπὸ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ
γιὰ πρώτη φορά µετὰ ἀπὸ 85
χρόνια. Ἂν καὶ τὸ κάλεσµα τῆς
προσευχῆς ἀκουγόταν ἀπὸ
τοὺς µιναρέδες τῆς Ἁγίας Σο-
φίας τὰ τελευταῖα τέσσερα χρό-
νια, ἐντούτοις ὁ µουεζίνης πάν-
τα ἔψελνε ἀπὸ ἕνα δωµάτιο
προσευχῆς στὸν περίβολο τῆς
Ἁγίας Σοφίας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ
ἐσωτερικὸ» (Ἱστ. Τὰ Νέα)! Ξέ-
ρουν πολὺ καλὰ τί κάνουν οἱ
µεµέτηδες. Ἀργά, ἀλλὰ σταθε-
ρά, προωθοῦν τὶς θέσεις τους,
πατώντας πάνω στὴ δική µας
ἀδιαφορία!

Στίς 12 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν
µνήµη τῶν ἁγίων µαρτύρων Φωτίου καί Ἀνι-

κήτου. Ὁ ἅγιος Φώτιος ἦταν ἀνιψιός τοῦ ἁγίου
Ἀνικήτου καί ἔζησαν τήν ἐποχή τοῦ αὐτοκράτορα
∆ιοκλητιανοῦ. Ὅταν ὁ ∆ιοκλητιανός πῆγε στήν
Νικοµήδεια καί µίλησε δηµόσια κατά τῶν χρι-
στιανῶν τονίζοντας ὅτι θά ἐξαφανίση ὅλους τούς
χριστιανούς ἀπό τήν αὐτoκρατορία, τότε παρου-
σιάσθηκε ὁ µάρτυς Ἀνίκητος καί τόν ἔλεγξε µέ
παρρησία. Γιά αὐτό τόν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολά-
τρες καί τόν κτύπησαν µέ τόση µανία πού φάνη-
καν τά κόκκαλά του. Κατόπιν ἐλευθέρωσαν ἕνα
ἄγριο λιοντάρι, τό ὁποῖο ὅρµησε µέ µανία κατά
τοῦ µάρτυρα, ὅµως χάριτι Θεοῦ ὅταν πλησίασε
τόν ἅγιο Ἀνίκητο ἔγινε ἥµερο. Τότε ἕνας φοβερός
σεισµός συγκλόνισε τήν Νικοµήδεια µέ ἀποτέλε-
σµα νά σκοτωθοῦν πολλοί ἄνθρωποι καί νά κα-
ταστραφῆ τό εἴδωλο τοῦ ἥρωα Ἡρακλῆ. Κατόπιν
ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νά ἀποκεφαλίσουν τόν
ἅγιο, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὅµως ἀκινητοποίησε τόν

δήµιο. Ἔπειτα ἔδεσαν τόν µάρτυρα σέ ἕνα τρο-
χό, ὁ ὁποῖος γύριζε πάνω ἀπό µία τεράστια φω-
τιά· ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὅµως ἐλευθέρωσε τόν ἅγιο
καί ἔσβησε τήν φωτιά. Τότε ὁ ἅγιος Φώτιος ἔτρε-
ξε κοντά στόν θεῖο του, ὅµως οἱ δήµιοι τούς συ-
νέλαβαν καί τούς ὑπέβαλαν σέ φοβερά βασανι-
στήρια, ἀλλά καί πάλι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ διαφύ-
λαξε τούς ἁγίους. Μετά ἀπό τρία χρόνια καθη-
µερινῶν βασανιστηρίων οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ Ἀνί-
κητος καί Φώτιος ὁδηγήθηκαν σέ ἕνα πυρωµέ-
νο λουτρό, ὅπου καί πάλι ἔµειναν ἀβλαβεῖς. Τέ-
λος ὁ δυσσεβής ∆ιοκλητιανός τούς ἔριξε σέ µία
κάµινο· ἐκεῖ ἀφοῦ προσευχήθηκαν παρέδωσαν
τίς ψυχές τους στόν Κύριο καί ἔλαβαν τούς στε-
φάνους τοῦ µαρτυρίου. Ἡ παράδοση ἀναφέρει
ὅτι ὅταν οἱ εἰδωλολάτρες συνέλεξαν τά σώµατά
τους αὐτά ἦταν ἀκέραια καί µάλιστα οὔτε οἱ τρί-
χες τῆς κεφαλῆς τους δέν εἶχαν καεῖ ἀπό τήν φω-
τιά.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφηµερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης καί ∆ιευ-
θυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος
Τραµπούλης, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υπεύθυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος
Μιχ. Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15,
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Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ-
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»: Θρησκεία ἤ κερδοσκοπική ἑταιρεία;

τά πολλά θύµατα, µιᾶς ὁλοκληρωτικῆς καί ἐπικίνδυνης
παγκόσµιας ὀργάνωσης. Ὁ πραγµατικός ἐχθρός µας
στή συγκεκριµένη περίπτωση εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἑταιρία,
ἡ διδασκαλία της καί οἱ µεθοδεύσεις της. Ἐνεργών-
τας στό πνεῦµα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
µας, µισοῦµε τήν αἵρεση, ἀλλά ἀγαπᾶµε τόν αἱρετικό.
Τόν ἀγαπᾶµε, ὄχι βέβαια ὡς ἀληθεύοντα, ἀλλά ὡς πε-
πλανηµένο, ὡς ἀσθενῆ, ὡς χρήζοντα θεραπείας.
Ἀσκώντας τό ποιµαντικό µας ἔργο ἐν ἀγάπῃ, ἀλλά καί
ἐν ἀληθείᾳ, δηλαδή «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ»[78], ἐνερ-
γώντας µετά ταπεινώσεως, µετά διακρίσεως, ἀλλά καί
µετ’ ἐπιστήµης, δέν ἀποβλέπουµε µόνο στό νά προ-
στατεύσουµε τή λογική Ποίµνη τοῦ Χριστοῦ «ἐκ λύκων
λυµαινοµένων αὐτήν»[79], ἀλλά καί στό νά λυτρώσου-
µε ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ διαβόλου πεπλανηµένα πρόβατα,
ὀπαδούς τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», πρώην ἀδελφούς µας
ἐν Χριστῷ, ὥστε νά ἐπιστρέψουν στήν Κιβωτό τῆς σω-
τηρίας, στή Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστόλική Ἐκκλη-
σία, νά γίνουν καί πάλι µέλη τοῦ Σώµατος τοῦ ζῶντος
Χριστοῦ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»: Βιβλίο
Ἔτους τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ 2015, Σκοπιά (πε-
ριοδικό), Ξύπνα (περιοδικό), Ρόδερφορδ Ἰω., Ἀπελευ-
θέρωσις, ἔκδ. 1926, Ρόδερφορδ Ἰω., ∆ηµιουργία, ἔκδ.
1927, Ρόδερφορδ Ἰω., ∆ιεκδίκησις, τ.Α’, ἔκδ. 1932, Ρό-
δερφορδ Ἰω., Καταλλαγή, ἔκδ. 1928, Ρόδερφορδ Ἰω.,
Κυβέρνησις, ἔκδ. 1928, Ρόδερφορδ Ἰω., Προφητεία,
ἔκδ. 1929, Ρόδερφορδ Ἰω., Φῶς, τ. Α’, ἔκδ. 1930, Ἀγα-
θά νέα, ἔκδ. 1976-1978, Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα Παρά-
δεισο στόν ἀποκατεστηµένο Παράδεισο, ἔκδ. 1958-
1960, Ἔστω ὁ Θεός ἀληθής, ἔκδ. 1950, Ἐχθροί, ἔκδ.
1930, Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς, ἔκδ. 1943, Ἡ ἀλή-
θεια πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή, ἔκδ. 1968, Νέοι Οὐρα-
νοί καί Νέα Γῆ, ἔκδ. 1953-1957, Πλούτη, ἔκδ. 1936,

Πράγµατα εἰς τά ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νά ψευστεῖ ὁ Θε-
ός, ἔκδ. 1965, Τό Ἅγιον Πνεῦµα. Ἡ δύναµις πίσω ἀπό
τήν ἐπικείµενη Νέα Τάξη, ἔκδ. 1976.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ: Ἀθανασούλια Σωτ. Πρωτ., «Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός καί ἡ αἵρεση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», στό
Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρή-
σεις περί τοῦ Χριστοῦ, ἔκδ. Ἱ. Μ. Φθιώτιδος,Λαµία 2014,
σ. 205-251. Ἀλεβιζοπούλου Ἀντ. Πρωτ., Ἐγχειρίδιο
αἱρέσεων καί παραχριστιανικῶν ὁµάδων, Ἀθήνα 19943,
Ἀλεβιζοπούλου Ἀντ. Πρωτ., Ἡ λατρεία τῆς Σκοπιᾶς, τ.
Α’: Παλαιότερη καί νεότερη ἱστορία µέ βάση γνωστές καί
ἄγνωστες πηγές, Ἀθῆναι 1993, Ἀλεβιζοπούλου Ἀντ.
Πρωτ., Ἡ λατρεία τῆς Σκοπιᾶς, τ. Β’: Μιά δικτατορία στό
Μπρούκλιν, Ἀθῆναι 1994, Ἀλεβιζοπούλου Ἀντ. Πρωτ.,
Ἡ λατρεία τῆς Σκοπιᾶς, τ. Γ’: «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»
καί Ὀρθοδοξία, Ἀθῆναι 1995, Ἀλεβιζοπούλου Ἀντ.
Πρωτ., Οἱ Χιλιαστές µᾶς γράφουν, ἔκδ. Ἀποστολική∆ια-
κονία, Ἀθήνα 19852, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν
Ἑλλάδα», στό Βικιπαίδεια, «https://el.wikipedia.org/wi-
ki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%
CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF
%85_%CE%99%CE%B5%CF%87%CF%89%CE%B
2%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_
%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%
CE%B1, Μαυροµάγουλου Νικ., Ἀναζητώντας τήν ἀλή-
θεια. Ἕνα βιβλίο πού πρέπει νά διαβάσετε πρίν ἐντα-
χθεῖτε στήν ἑταιρεία «Σκοπιά», ἔκδ. Ἱ. Βασιλική καί Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Μαχαιρᾶ, Κύπρος 2004, Μπουρδά-
κου Ἀ., «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἀπό τό Α στό Ω, ἔκδ.
Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 2008, Παπαδοπούλου Στ., Πατρολογία,
τ. Β’. Ὁ τέταρτος αἰῶνας (Ἀνατολή καί ∆ύση), Ἀθήνα
19992, Schaeffr Fr., Ἀναζητώντας τήν Ὀρθόδοξη πίστη
στόν αἰῶνα τῶν ψεύτικων θρησκειῶν. Χορεύοντας µό-
νος, µτφρ. Ἀρχιµ.Αὐγ. Μύρου, ἔκδ. Μακρυγιάννης, Κο-
ζάνη 2000, Φειδᾶ Βλ., Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α’, Ἀθῆναι
19942, Χατζῆ Ἐλ. Ἱερ., Τό ξεσκέπασµα τῶν Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ. Μιά ἀποκαλυπτική µελέτη γιά τό σκοτεινό
καί ὕπουλο ρόλο τους, ἔκδ. Ν. Παναγόπουλος, Ἀθήνα
1990.
Σηµειώσεις:

[72] Πλούτη, ἔκδ. Μ.τ.Ἰ., 1936, στό Ἀ. Μπουρδάκου,
«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἀπό τό Α στό Ω, ἔκδ. Π.Ε.Γ.,
Ἀθήνα 2008, σ. 344. [73] Φιλιπ. 3,18-19. [74] Σύμβολο Πί-
στεως. [75] Πρωτ. Σωτ. Ἀθανασούλια, ὅ.π., σ. 245. [76] Ἰω.
Ρόδερφορδ, Προφητεία, ἔκδ. Μ.τ.Ἰ., 1929, σ. 171. [77]
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Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι

δύνανται νά καταθέτουν τήν συνδροµήν των ἢ ἐνίσχυσιν
καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνοµα «Πανελλήνιος
Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασµοῦ 129/296140-
76. ΙΒΑΝ: GR 1201101290000012929 614076. Τό δέ
SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξο-
δα ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἰς
τὰς συνδροµάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδο-
σιν τοῦ «Ο.Τ.».
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπιλεγόµενα εἰς µίαν βιβλιοπαρουσίασιν
διὰ τάς «Θεοµητορικάς Ἑορτάς»

Τοῦ Κ. ∆εληγιάννη, Ὁµοτ. Καθηγητοῦ Βυζ. Τέχνης
Στὴν ὡραία µελέτη του «Θεοµητορικὲς Ἑορτές»,

ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν Ὑπεραγία Θεο-
τόκο, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος
Βλάχος, συγκέντρωσε προσεκτικὰ ὑλικὸ γιὰ τὴν Πανα-
γία, ἀπὸ τὸν εὐρύτατο πνευµατικὸ λειµώνα τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀπ’ ὅλες δηλονότι τὶς Πηγὲς τῆς Πίστεως καὶ τῆς
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας µας, λουσµένα ὅλα τὰ παρατιθέ-
µενα στοιχεῖα στὸ φῶς καὶ τὴν ἀτµόσφαιρα τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Ἡ µελέτη αὐτὴ ἀποτελεῖ, ὅπως ὑπο-
στηρίζει καὶ ὁ ἴδιος, συνέχεια µιᾶς ἄλλης ὡραίας µελέ-
της του «Οἱ ∆εσποτικὲς Ἑορτὲς – Εἰσοδικὸν στὸ ∆ωδε-
κάορτο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστολογία».

Ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση µοῦ προκάλεσε ἡ
ἀναφορά του στοὺς εἰκονογραφικοὺς κύκλους ποὺ πα-
ραθέτει ἀπὸ διάφορα µνηµεῖα µὲ ἔξοχες τοιχογραφίες
σὲ διάφορους Ἱεροὺς Ναοὺς ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα, ὅπως
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς Μαυριώτισσας, τῆς Κουµ-
πελίδικης τοῦ Ταξιάρχου τῆς Μητροπόλεως τῆς Καστο-
ριᾶς, τοῦ ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρφανῶν στὴ Θεσσαλο-
νίκη, στὸ Χριστὸ τῆς Βεροίας, στὸ Πρωτάτο καὶ βέβαια
οἱ σκηνὲς ἰδιαίτερης τρυφερότητας καὶ φροντίδας ποὺ
κοσµοῦν τὸν ἐσωνάρθηκα τοῦ ἀνεπανάληπτου µνη-
µείου τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Βασιλεύουσα. Τὰ
ψηφιδωτὰ αὐτὰ ἔκαναν τὸν µεγάλο βυζαντινολόγο
Ἀνδρέα Grabar νὰ ἀναφωνήσει στὸ Symposium τῆς
Copocani, «αὐτὲς εἶναι µεγάλες ὧρες τῆς Βυζαντινῆς
Τέχνης».

Βέβαια, ἡ ἐξαιρετικὰ πρώιµη αἰσθητοποίηση τῆς ἰδι-
αίτερης τιµῆς καὶ θέσης τῆς Παναγίας στὴν Τέχνη ἄρχι-
σε ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν διωγµῶν µὲ τὶς πρώιµες
ἀπεικονίσεις, τοιχογραφίες καὶ φορητὲς εἰκόνες στὶς κα-
τακόµβες. Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ χριστιανισµοῦ µέ-
χρι τὸ 431, µὲ τὴν Γ’ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο, στὴν εἰκονο-
γραφία ἐµφανίζεται ἡ µορφὴ τῆς Θεοτόκου στὸν τύπο
τῆς δεοµένης γυναίκας τῆς Γαλακτοτροφούσας ἀπὸ
τὸν 2ο αἰώνα, ἐνῷ ἀπὸ τὴν Γ’ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο
ἀναπτύσσεται ἡ εἰκονογραφία σὲ διάφορους τύπους
τῆς Ὁδηγήτριας Γλυκοφιλούσας καὶ λοιπές, ὅπου τρυ-
φερὰ ἡ Μητέρα παρακολουθεῖ τὶς ἀδιόρατες ἀπ’ τοὺς
ἀγγέλους συγκινήσεις ποὺ ἡ αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος καταγράφει στὴν ἐπιφάνεια τῆς ἀθῴας καρδιᾶς
Της.

Τὸν 3ο αἰώνα ὅµως, µὲ τὴν ἐκδίωξη τῶν κατακτητῶν
ἀνίερων καθολικῶν καὶ παρὰ τὴν στρατιωτικὴ καὶ πολι-
τικὴ παρακµὴ µιᾶς ὀλιγαρχίας, συµβαίνει µία πνευµα-
τικὴ ἀναγέννηση, ὅπως γράφει ὁ Παῦλος Lemerle, δια-
τυπωµένη ἀπὸ ἕνα ἀνθηρὸ ἀνθρωπιστικὸ πνεῦµα µὲ
τὴν ἐπανάσταση τοῦ Συµεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, ὁ
ὁποῖος κηρύττει τὴν σωµατικὴ καὶ ἀτοµικὴ αἴσθηση τοῦ
θείου φωτός. Ἀπὸ τὰ µέσα τοῦ 13ου αἰώνα ἕως τὸν
14ο αἰῶνα δηµιουργεῖται πλούσιο ὑπέδαφος µὲ τὴν
λαµπρὴ παλαιολόγεια τέχνη. Σ’ αὐτὸ συνέβαλε καὶ ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, ἀκολουθώντας πιστὰ τὴ
διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἐστήριξε τὴν πίστη
τῶν Ὀρθοδόξων καὶ κατήσχυνε ὅλους ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι τὴν πολεµοῦσαν.

Βέβαια αὐτὰ τὰ ζητήµατα ἐκλαµβάνονται πολὺ θεο-
λογικὰ καὶ φαίνονται ὅτι ἀπέχουν τοῦ ρεαλισµοῦ τῆς
Ὀρθοδόξου Τέχνης. Ἡ πραγµατικότητα εἶναι ὅτι ἔχουν
µεγάλη καὶ τεράστια σχέση, διότι ἔτσι, µὲ τὴ διδασκαλία
αὐτῶν τῶν Πατέρων, Συµεών, Γρηγορίου καὶ ἄλλων,
βλέπουµε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι κάτι ἀπρόσιτο. Ἡ Οὐσία
Του βεβαίως εἶναι ὄντως ἀπρόσιτος καὶ ἄγνωστος εἰς
ἡµᾶς, ἀλλὰ γίνονται γνωστὲς σὲ µᾶς οἱ ἐνέργειες τοῦ

Κυρίου.
Ἀπὸ τοὺς προαναφερθέντες ἁγίους Πατέρες παίρνει

ἀφορµὴ ὁ µεγάλος καλλιτέχνης καὶ ἐκφράζει µὲ εἰκα-
στικὸ λόγο τὴν ὑπόστασή της. Ἔδωσε ἀφορµὴ στὸν
γεφυροπρορητικὸ µεσιτηριακὸ ρόλο τῆς Θεοτόκου ὡς
συνδέσµου γῆς καὶ οὐρανοῦ, Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Νο-
µίζω ὅτι ὁ εὐσεβὴς πόθος καὶ ἡ ταυτόχρονη ἀνάγκη τῆς
ἀτοµικότητας παρακίνησε κυρίως τὸν ἄγνωστό µας
ἁγιογράφο τῆς Μονῆς τῆς Χώρας νὰ συγκινηθεῖ καὶ νὰ
µᾶς συγκινήσει. Ἡ ἀνάγκη τῆς κοινωνίας γιὰ ἀτοµικὴ
συνείδηση καὶ ὁ ἀνθρώπινος ζεστὸς τρόπος ἔκφρασης
τοῦ ψηφιδογράφου ἐδῶ συνυπάρχουν. Ἀπὸ τὶς 18
σκηνὲς ποὺ ὑπάρχουν στὴ Μονὴ τῆς Χώρας, θὰ σχο-
λιάσουµε τὶς πιὸ ἐνδιαφέρουσες καὶ τρυφερές: Ἡ Ἄννα
ἀγκαλιάζει τρυφερὰ τὸν Ἰωακεὶµ (σύλληψη). Ἡ ἁγία
Ἄννα καθισµένη στὸ κρεβάτι της δέχεται τὴν ἐπίσκεψη
τῶν τριῶν γυναικῶν µὲ τὰ δῶρα. Μία γυναίκα ἑτοιµάζει
τὸ νερὸ γιὰ τὴ µικρὴ Μαρία – Παναγία τὴν ὁποία κρατᾶ
προσεκτικὰ καὶ τρυφερὰ ἡ θεραπαινίδα.

Παραδίπλα ἡ Θεοτόκος, 6-7 µηνῶν, κάνει τὰ πρῶτα
αὐτὰ βήµατά της προχωρώντας προσεκτικὰ στὴν Μη-
τέρα της Ἄννα. Ἡ ἑπόµενη σκηνὴ παρουσιάζει τὸν
Ἰωακεὶµ καὶ τὴν Ἄννα νὰ κρατοῦν τρυφερὰ στὰ γόνατά
τους τὴν µικρὴ Παναγία, ἐνῷ ὁ Ἰωακεὶµ ἀκουµπᾶ τρυ-
φερὰ τὸ πρόσωπό του στὸ κεφάλι τῆς Παναγίας, ἐνῷ ἡ
Θεοτόκος χαϊδεύει τὸ πρόσωπο τῆς Μητέρας Της. Ἡ
τέρψη τοῦ παρατηρητῆ εἶναι ἀπερίγραπτη καθὼς ἡ
ἁρµονία τῶν σχηµάτων καὶ τῶν ἁπαλῶν χρωµάτων
εἰσάγουν τὸν ἐπισκέπτη στὴ χαρὰ τοῦ Θεοῦ. Σκηνὴ
πνευµατικῆς τελειότητας. Ἀνάµεσα στὴ δοξασµένη
αὐτὴ σύναξη τῶν προσώπων διακρίνουµε τὸ ὑπέροχο
πρόσωπο τῆς Παρθένου Μαρίας γεµάτο χάρη καὶ ἀγά-
πη, ἀθῳότητα καὶ εὐσπλαγχνία.

Μέσα στὸ φῶς αὐτῆς τῆς θεωρήσεως καὶ µέσα στὸ
πνεῦµα τῆς Πίστεως, ὁ παρατηρητὴς-µελετητὴς πρέ-
πει νὰ ἐκπληρώσει τὸ λειτούργηµά του νὰ ἐξηγεῖ στοὺς
παρατηρητὲς ὅτι τὸ µήνυµα µυστηρίου τῆς Θεοτόκου
ἀνατρέπει καὶ ὑπερβαίνει ὅλες τὶς συµβάσεις, τοὺς
συµβιβασµούς, τὰ στερεότυπα καὶ περιορισµοὺς τοῦ
κόσµου.

Ἡ µορφὴ τῆς Παναγίας γίνεται ὄχηµα γιὰ ζητήµατα
ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν κάθε ἐποχή. Συνισταµένη κοινὴ
ὅλων τῶν φάσεων ἀνάπτυξης τῆς εἰκονογραφίας στὸ
Βυζάντιο ὑπῆρξε ἡ ἀναζήτηση τῶν ὅρων τῆς σαρκώ-
σεως τοῦ Λόγου. Ἡ Παναγία, δηλαδή, καὶ ὁ δοκιµιακὸς
λόγος ποὺ ἀναπτύχθηκε γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό Της,
εἶχε κύριο σκοπὸ καὶ στόχο τὴν κατανόηση τοῦ ἀκατά-
ληπτου µυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἀναµφισβήτητα τὸ πρόσωπο ποὺ µετὰ τὸν
Χριστό, ὡς τὸν ἀναµενόµενο Σωτήρα µας καὶ Λυτρωτὴ
καταλαµβάνει τὴ σηµαντικότερη θέση σ’ ὅλη τὴν ὀρθό-
δοξη χριστιανικὴ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Οἱ τρυ-
φερὲς σκηνὲς στὴ Μονὴ τῆς Χώρας δὲν εἶναι µονα-
δικὲς, γιατί ὅλες οἱ σκηνὲς µὲ τὴ Μορφή Της ἀπὸ τὴν
Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, τῶν κατακοµβῶν, ἔχουν
ἐπισωρεύσει ἕνα σηµαντικὸ ἀριθµὸ δοξολογικῶν κει-
µένων, πεζῶν καὶ ποιητικῶν-λατρευτικῶν ποὺ δεί-
χνουν νὰ ἀκολουθοῦν τὸ οἰκοδόµηµα γιὰ τὸ πρόσωπό
της, τὸ ὁποῖο ἀφετηριάζεται ἤδη πρὸ τῆς γεννήσεως.
Τὸ δείχνουν οἱ περισσότερες σκηνὲς στὴ Μονὴ τῆς
Χώρας, ἐκτείνονται ἀπὸ τὴ Γέννηση ὡς τὴν ἐνσώµατη
µετάστασή Της στοὺς Οὐρανοὺς, γιὰ τὴν ὁποία θὰ γίνει
ἀλλοῦ ἐκτενὴς λόγος.

∆ΩΡΑ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κυκλοφοροῦν δύο καλαίσθητα βιβλία µὲ πολλές ἔγχρωµες εἰκόνες,
«Ὁ Βίος τῆς Παναγίας» (Τιµᾶται 3,50€) µὲ τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα καὶ
«Τὰ θαύµατα τῆς Παναγίας» (Τιµᾶται 3,80€) τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιµ.
Χαραλάµπους ∆. Βασιλοπούλου, στὴ σειρὰ τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθοδόξου
Τύπου» «Βίοι Ἁγίων». Εἶναι ἀπό τά καλύτερα δῶρα.

Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς: «Ἐὰν διψᾶς γιὰ τὴν αἰώνια ∆ι-
καιοσύνη καὶ Ἀλήθεια, ἐὰν διψᾶς γιὰ τὴν θεία ἀθανασία καὶ αἰώνια ζωή, ἐὰν
διψᾶς γιὰ τὴν πίστη, ἐὰν ποθῆς τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλήθεια, τὴν δικαιοσύνη, τὴν
ἐλπίδα, τὴν πραότητα, τὴν ταπείνωση, τὴν µετάνοια, τὴν προσευχή, ἤ ὁποι-
ανδήποτε ἀρετή καὶ ἄσκηση διάβασε τοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων”. Ἐὰν θέλης
παρηγοριὰ καὶ θάρρος καὶ δύναµη, γιὰ νὰ ἀντιµετωπίσης κάθε θλίψη, κάθε
µαρτύριο, κάθε δοκιµασία, διάβασε τοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων”».

Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων. Μᾶς τὸ συνιστοῦν οἱ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας. Γἰ αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους µας
προσφέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιµὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς
τιµῆς τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Αἰτωλοακαρνάνες ῞Αγιοι 2) Ἅγιος ᾿Ακίνδυνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 3) ῞Αγιος ᾿Αµ-
βρόσιος 4) ῞Αγιος Ἀντώνιος Νεοµάρτυς 5) ῞Αγιος ᾿Αργυρὸς 6) Οἱ Μάρτυρες
Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Μαρδάριος, Εὐγένιος, Ὀρέστης 7) ῞Αγιος Βίκτωρ 8)
῞Αγιος Γεώργιος ὁ Σέρβος 9) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης 10) ῞Αγιος Γεώργιος
Χιοπολίτης 11) ῞Αγιος Ἀµφιλόχιος 12) ῞Αγιος∆ηµήτριος Πελοπον. 13) Ἁγία Εὐδο-
κία 14) ῞Αγιος Εὐδόκιµος 15) Ἅγιοι Εὐλάµπιος & Εὐλαµπία 16) Ἁγία Εὐφηµία
17) Ἁγία Εὐπραξία 18) Εὐρυτάνες Νεοµάρτυρες 19) ῞Αγιος Θεόδωρος Στουδί-
της 20) ῞Αγιος Θεόδωρος Συκεώτης 21) ῞Αγιος Θεόφιλος Μυροβλύτης 22) Ἁγία
Θεοδώρα Αὐγούστα 23) Οἱ Ἅγιοι Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος 24) ῞Αγιος Ἰγνάτιος ὁ
Θεοφόρος 25) ῞Αγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας 26) ῞Αγιος Ἰωάννης ∆αµασκηνὸς 27)
῞Αγιος ἸωάννηςὁἐνΛυκῷ28) ῞Αγιος Ἰωάννηςὁ ῾Ησυχαστὴς29) ῞Αγιος Ἰωαννί-
κιος ὁ Μέγας 30) Ἅγιοι Κλήµης ᾿Αγκύρας & ᾿Αγαθάγγελος 31) ῞Αγιος Κύριλλος ὁ
Φιλεώτης 32) Ματθαῖος Εὐαγγελιστὴς 33) ῞Αγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ 34) ῞Αγιος
Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις 35) ῞Αγιος Ξενοφὼν 36) ῞Αγιος Σεβαστιανὸς 37) ῞Αγιος
Σεραφείµ Φαναρίου. 38) ῞Αγιος Σισώης ὁ Μέγας 39) ῞Αγιοι Συµεών, Θεόδωρος
καὶ Εὐφροσύνη 40) ῞Αγιος Ταράσιος



2ον - Τελευταῖον
5. Εἶναι ἀπόλυτα λάθος ἡ ἄπο-

ψη ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν µὲ τὸ νόµο
νὰ ὑποχρεώσουµε τὰ παιδιὰ νὰ µά-
θουν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, διότι ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι:

α) Ὅλοι ὀφείλουν νὰ σέβονται τὸ
Σύνταγµα καὶ τοὺς νόµους, διαφο-
ρετικά, ὅταν ὁ καθένας ἐνεργεῖ κατὰ
τὸ δοκοῦν καὶ κατὰ τὸ συµφέρον του
ἢ τὴν ἰδεολογία του, ἡ εὐνοµούµενη
πολιτεία µετατρέπεται σὲ ἀναρχικὴ
καὶ ἐµπόλεµη ἀκολασία, µὲ ἀποτέ-
λεσµα ὁ βίος τῶν πολιτῶν νὰ γίνεται
ἐπισφαλής, ταραγµένος καὶ ἀνήσυ-
χος, µὲ ὅτι αὐτό, τελικά, µπορεῖ νὰ
συνεπάγεται γι’ αὐτὴ τὴν πολιτεία καὶ

τοὺς πολίτες της.
β) Εἶναι ἐπίσης, ἀλήθεια ὅτι µὲ τὴν

ἐπίκληση τῶν συνταγµατικῶν ἐπι-
ταγῶν δὲν ὑποχρεώνουµε τὰ παιδιὰ
νὰ ἀποδεχθοῦν µὲ τὴ βία µία πίστη,
ἀλλὰ πρώτιστα ἀπευθυνόµαστε
στοὺς ἁρµόδιους κυβερνητικοὺς πο-
λιτικοὺς καὶ ἀπαιτοῦµε ἀπὸ αὐτοὺς
νὰ ἐφαρµόσουν πολιτικὲς στὸ χῶρο
τῆς Παιδείας, ποὺ νὰ ἀπορρέουν ὄχι
ἀπὸ τὶς προσωπικὲς ἢ τὶς κοµµατι-
κές τους ἰδεοληψίες, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
πιστὴ τήρηση τῶν συνταγµατικῶν
ὑποχρεώσεων καὶ τῆς θελήσεως
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

6. Εἶναι ἀπόλυτα λάθος ἡ θέση
ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ἐπ’ ἄπειρον µὲ

τὴν ἐπίκληση τῶν νόµων νὰ ὑπο-
χρεώνουµε πολιτικούς, ποὺ δὲν
ἐµφοροῦνται ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ ἰδε-
ώδη νὰ ἐφαρµόσουν πολιτικὲς χρι-
στιανικές, τὴ στιγµή, µάλιστα, ποὺ
καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ συµπολίτες
µας ἀδιαφοροῦν ἢ καὶ δὲν δέχονται
νὰ συµπορευθοῦν µὲ τὶς χριστια-
νικὲς ἀξίες, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι:

α) Ὄντως, πολλοὶ πολιτικοί µας,
ἀπὸ ὅλο τὸ πολιτικὸ - κοµµατικὸ φά-
σµα καὶ πολλοὶ χριστιανοί, ἐπίσης,
εἶναι ἄγευστοι τῆς χριστιανικῆς ἀλή-
θειας καὶ ζωῆς καὶ ζοῦν πελαγοδρο-
µώντας µέσα στοὺς κοσµοπολίτι-
κους ὠκεανοὺς τῆς ἐκκοσµίκευσης.
Ὅµως, εἶναι ἐξ ἴσου ἀλήθεια ὅτι
ὀφείλουµε ὅσοι πιστοί, καὶ δόξα τῷ
Θεῷ ὑπάρχουν ἀκόµη πάρα πολλοὶ
στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, νὰ ἀγωνι-
ζόµαστε γιὰ τὰ αὐτονόητα καὶ νὰ δια-
κηρύττουµε καὶ νὰ ὁµολογοῦµε παν-
τοῦ, µὲ δύναµη καὶ παρρησία, τὴν
ἀλήθεια τῆς πίστεως καὶ τὴ δύναµη
τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Χριστὸς εἶπε
στοὺς µαθητές του: «ὃ εἰς τὸ οὖς
ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωµά-
των» (Αὐτὸ ποὺ ἀκοῦτε µυστικὰ στὸ
αὐτί, διαλαλῆστε το σὲ ὅλους ἀπὸ τὶς
ταράτσες) (Ματθ. 10, 27).

β) Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀγωνιζόµαστε
καὶ ὀφείλουµε νὰ ἀγωνιζόµαστε ἀκό-
µα καὶ ὅταν, οἱ ἀδελφοί µας, κληρι-
κοὶ καὶ λαϊκοί, δὲν ἀγωνίζονται, διότι
προσωρινὰ µπορεῖ νὰ εἶναι ὀλιγόπι-
στοι, ρᾴθυµοι, κουρασµένοι, ἀπο-
γοητευµένοι, φοβισµένοι, δειλοί, µοι-
ραῖοι καὶ ἄβουλοι, ἀποτραβηγµένοι
στὰ ἴδια, συµφεροντολόγοι ποὺ δὲν
τολµοῦν νὰ ἀντισταθοῦν στὴν πληµ-
µυρίδα τῆς ἀδιαφορίας καὶ τῆς ἀθεΐ-
ας ἢ πάλι, διότι κοιµίζουν τὴ συνεί-
δησή τους ὅτι ἔπραξαν τὸ καθῆκον
τους, ἐκφωνώντας ἕνα λόγο ἢ γρά-
φοντας κάποια κείµενα, χωρίς,
ὅµως, νὰ ἔχουν οὐσιαστικὰ διάθεση
γιὰ ὁµόνοια, συναδέλφωση, ἀλλη-
λεγγύη καὶ συστράτευση σὲ ἕνα
ἀγώνα διαρκείας µὲ συγκεκριµέ-
νους στόχους, στρατηγικὴ καὶ τακτι-
κή.

γ) Εἶναι ἀλήθεια ἐπίσης, ὅτι ἀγω-
νιζόµαστε καὶ θὰ ἀγωνιζόµαστε µὲ
στρατηγικὴ καὶ τακτικὴ καὶ µάλιστα,
µὲ κάθε νόµιµο µέσο, µὲ στόχο πάν-
τα νὰ εἴµαστε ἀποτελεσµατικοί, ἕως
ὅτου ἐπιτρέψει ὁ Θεός, διότι, τελικά,
τὸ θέληµα Ἐκείνου θὰ τελεσθεῖ.

7. Εἶναι ἀκόµη, ἀπόλυτα λάθος
ἡ πρόταση ὅτι τὰ νέα πιλοτικὰ Προ-
γράµµατα Σπουδῶν εἶναι ἡ πεµ-
πτουσία τῆς ὀρθῆς διδασκαλίας τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, διό-
τι ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι:

α) Ἂν πράγµατι ἐφαρµοσθοῦν
τὰ νέα Προγράµµατα Σπουδῶν,
θὰ ἀλλάξει ἄρδην ὁ χαρακτήρας
τοῦ µαθήµατος στὴ Χώρα µας,
καὶ αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ αὐτόµατα θὰ
µετατρέψει τὸ µάθηµα σὲ µία κοι-
νωνικο-πολιτικο-φιλοσοφικο-
ἀνθρωπιστικοῦ περιεχοµένου
πολυθρησκειακὴ φλυαρία, ὅπου
ἐνδεχόµενα, ἀκόµη καὶ ἡ ἀνα-
φορὰ στὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ νὰ
θεωρεῖται µὴ πολιτικὰ καὶ διδα-
κτικὰ ὀρθὴ ἤ, ἀκόµη, καὶ µὴ νόµι-
µη, δυσκολεύοντας ἔτσι τὸ ἔργο
τοῦ διδάσκοντος καὶ ὁδηγώντας
τοὺς µαθητὲς στὴ θρησκευτικὴ
σύγχυση καὶ οὐσιαστικὰ στὴν
ἄρνηση τῆς πίστης τους, στὸ µη-
δενισµὸ καὶ στὴν ἀθεΐα.

Τελικὰ καὶ οἱ ὑπέρµαχοι καὶ οἱ πο-
λέµιοι τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ὅλοι, ὀφείλουµε νὰ συν-
ειδητοποιήσουµε ὅτι οἱ νέοι ζητοῦν
τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία φαινοµενικά,
µέσα στὴν ἐπαναστατικότητα τῆς
ἐφηβείας τους, µπορεῖ καὶ νὰ τὴν
ἀπορρίψουν. Ὅµως εἶναι ἀλήθεια
ὅτι διψοῦν καὶ θέλουν τὴν ἀλήθεια
καὶ πρέπει νὰ ἀκούσουν τὴν ἀλή-
θεια καὶ ὀφείλουµε νὰ τοὺς δώσου-
µε αὐτὴν τὴν ἀλήθεια καὶ ἂς τὴν
ἀπορρίψουν προσωρινά. Ἐµεῖς θὰ
ἔχουµε κάνει τὸ χρέος µας ἀπέναν-
τι στὰ παιδιά µας. Θὰ ἔχουµε πρα-
γµατοποιήσει τὴ σπορὰ τοῦ ζωντα-
νοῦ καὶ ἀγαπητικοῦ λόγου τῆς
Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Παιδείας
στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν καὶ θὰ τοὺς
ἔχουµε προσφέρει µία ἀσφαλῆ πα-
ρακαταθήκη γεµάτη µὲ πνευµατικὰ
καὶ ὑπαρξιακὰ νοήµατα γιὰ τὴ ζωή
τους.

Τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
εἶναι τελικά, ἡ Λυδία λίθος τῆς ἐπι-
βίωσής µας ὡς ἔθνους καὶ ὀφείλου-
µε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουµε πρὶν
ζήσουµε, ὡς λαός, λόγῳ τῆς µὴ
καλλιέργειας τῆς πνευµατικῆς µας
ταυτότητας καὶ ἰδιοπροσωπίας ἀνε-
πανόρθωτες ἀπώλειες καὶ τελικά,
τὴν ταπείνωση τῶν δικῶν µᾶς Καυ-
διανῶν δικράνων.
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Οἱ διωγµοὶ χθὲς
καὶ σήµερα

Πολλές φορές οἱ ἐπίσκοποι τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ἀρκετοί
ἱερεῖς, μιλοῦν γιά διωγμούς πού ὑφί-
στανται καί γιά σκοτεινές δυνάμεις
πού ὑπονομεύουν τό ἔργο τους. Τά
ὅσα ἰσχυρίζονται ἔχουν μιά δόση
ὑπερβολῆς, γιατί οἱ διωγμοί, πού τυ-
χόν ὑφίστανται, εἶναι μόνο μέ λόγια
καί ὄχι μέ συγκεκριμένες πράξεις.
Ἀντιδροῦν μερικοί, χωρίς ὅμως καί νά
τολμοῦν. Διαφωνοῦν, ἀλλά δέν συλ-
λαμβάνουνοὔτε καίφυλακίζουν.Ἤδη
ἔχουν περάσει περίπου ἑπτά δεκαε-
τίες ἀπό τόν τελευταῖο ἐμφύλιο τῆς
Χώρας μας, ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέχτηκε
ἄγριες ἐπιθέσεις ἀπό τούς ἀντίχρι-
στους κομμουνιστές καί εἶχε πολλές
πληγές, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες δέν
ἔχουν ἐπουλωθεῖ ἀκόμα. Σήμερα
ἔχουμε μόνο ἀρνητές τῆς πίστεως, ὄχι

ὅμως αἱμοδιψεῖς διῶκτες τῆς Ἐκκλη-
σίας. Πρέπει νά δοξάζουμε τό Θεό,
γιατί ζοῦμε σέ δημοκρατική Χώρα,
ὅπου μποροῦμε νά δραστηριοποιού-
μαστε ἐλεύθερα. Μᾶς λείπει ὡστόσο
ὁ ἀπαραίτητος ζῆλος. Σέ περίοδο
ἠρεμίας ραθυμοῦμε, ἐνῶ οἱ πρῶτοι
χριστιανοί, ζώντας σέ περίοδο
σκληρῶν διωγμῶν, ἦταν ὁλοκληρωτι-
κά ἀφοσιωμένοι στό Θεό!

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτη καί συνάμα
ἐντυπωσιακή μιά περιπέτεια τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. Κάποτε ὁ ἀπό-
στολος βρισκόταν στή Δαμασκό,
ὅπου ὁ διοικητής φρουροῦσε τήν πό-
λη προκειμένου νά τόν συλλάβει. Τό-
τε οἱ χριστιανοί σκέφτηκαν ἕνα πρω-
τότυπο τρόπο νά τόν φυγαδεύσουν.
Τόν ἀνέβασαν στό τεῖχος τῆς πόλης
καί ἀπό ἕνα ἀπόμερο παράθυρο τόν
κατέβασαν ἀπό τήν ἐξωτερική μεριά,
ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε μπεῖ σ᾿ ἕνα

δικτυωτό καλάθι. Ἦταν μιά ἐπικίνδυ-
νη ἐπιχείρηση, τόσο γιά τόν ἴδιο τόν
Παῦλο ὅσο καί γιά τούς χριστιανούς,
οἱ ὁποῖοι τόν προστάτεψαν καί τόν
φυγάδευσαν (Β΄ Κορ. ια΄ 32-33).

Ὅταν σταμάτησαν οἱ διωγμοί τῶν
εἰδωλολατρῶν,ἡἘκκλησίαδένἡσύχα-
σε. Ἐμφανίστηκαν οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁπο-
ῖοι μέ ὕπουλο τρόπο συνέχισαν τούς
διωγμούς. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει
σχετικά:«Σκεφτήκατετήνπονηρήτε-
χνική τοῦ διαβολικοῦ πολέμου πῶς
δηλαδή, ἐπειδή ὁ διάβολος εἶδε ὅτι μέ
τούς διωγμούς ἐκ μέρους τῶν εἰδωλο-
λατρῶν ἡ Ἐκκλησία πληθύνεται καί
ἀκμάζει περισσότερο, ἄλλαξε τή γνώ-
μη του καί δέν πολεμάει πλέον φανε-
ρά, ἀλλά τοποθετεῖ γιά μᾶς κρυφά
καρτέρια, σκεπάζοντας τή δολιότητα
τῶν αἱρετικῶν μέ τό ὄνομα τοῦ χρι-
στιανοῦ πού περιφέρουν, ἔτσι ὥστε
καί τά ἴδια μέ τούς Πατέρες μας νά
πάθουμε καί νά μή φανοῦμε ὅτι πά-
σχουμε γιά τό Χριστό, ἐφόσον καί οἱ

διῶκτες μας ἔχουν τό ὄνομα τῶν χρι-
στιανῶν» (ΒασιλείουΔ.Χαρώνη,Παι-
δαγωγική ἀνθρωπολογία Μεγάλου
Βασιλείου, τόμος Α ,́ 2002, σελ. 573).

Ἡ κακοπάθεια γιά τό Χριστό δέν
πρέπει νά φοβίζει τούς πιστούς. Ἀντί-
θετα πρέπει νά τούς χαλυβδώνει, νά
τούςκάνει σταθερούςκαίἀκλόνητους.
Νά μένουν ἀκόμα ἀνεπηρέαστοι ἀπό
κάθε ἀρνητική συμπεριφορά πού
ἔχουν διάφοροι ἀρνητές τῆς πίστεως,
οἱ ὁποῖοι ἄλλοτε φανερώνονται καί
ἄλλοτε προσπαθοῦν νά κρυφτοῦν μέ
τήν ὑποκρισία. Νά τούς ἀντιμετωπί-
ζουν μέ ψυχραιμία, νηφαλιότητα καί
ὑπομονή. Ἰσχυρό ὅπλο ἐναντίον τους
εἶναι τό ἦθος καί ἡ πραότητα. Ὁ πι-
στόςπούμέἀκρίβειατηρεῖ τίς ἐντολές
καί καταπολεμεῖ τά πάθη του ἔχει μιά
μυστική θωράκιση καί μένει ἀπλήγω-
τοςἀπότίς ἐπιθέσεις τῶνἀντιχρίστων.

Σήμερα δέν ἀντιμετωπίζουμε
ὀργανωμένους διωγμούς. Ἡ κοσμική
ἐξουσία προστατεύει ἀκόμα τούς

ἐκκλησιαστικούς ἄρχοντες καί μισθο-
δοτεῖ τούς κληρικούς. Ὑπάρχουν
ὅμωςμεμονωμένοιἀρνητές τῆςπίστε-
ως, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά μει-
ώσουν τή δύναμη τῆς Ἐκκλησίας νά
ἐπηρεάζει τό λαό, χωρίς ὅμως ἐπιτυ-
χία. Προκαλοῦν βέβαια κλυδωνισμό
στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας γιά ἕνα χρο-
νικό διάστημα καί μετά σβήνουν, γιά
νά ἐμφανιστοῦν πάλι στήν ἑπόμενη
εὐκαιρία. Τά πρόσωπα αὐτά μερικές
φορές βρίσκονται καί στήν ἐξουσία
καί κυβερνοῦν τή Χώρα καί ψηφίζουν
ἀντιχριστιανικούς νόμους, γεγονός
πού εἶναι ἕνας ἔμμεσος διωγμός κατά
τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ συγκεκριμένοι νό-
μοι στοχεύουν στή χαλάρωση τῶν
ἠθῶν καί τή νομιμοποίηση τῆς ἁμαρ-
τίας στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας καί
τῆς δημοκρατίας.Θέλουν νάπροστα-
τέψουν ἐκείνους πού ζοῦν χωρίς ἠθική
καί νά τούς ἀναγνωρίσουν ἄθλια δι-
καιώματα, γεγονός πού καταστρέφει
τήν παράδοση, περιφρονεῖ τή διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀποτέλε-

σμα νά μετατρέπεται ἡ κοινωνία σέ
ζούγκλα.Καίμετάπροσπαθοῦνοἱ ἴδι-
οι μέ νέους νόμους νά ἐπιβάλουν τήν
τάξη καί νά βελτιώσουν τήν ποιότητα
ζωῆς. Ἀλλά καί οἱ νέοι νόμοι πάσχουν
ἀπό ἔλλειψη ἠθικῶν ἀρχῶν καί ἄρα
μένουν ἀναποτελεσματικοί. Ἔτσι ἡ
κοινωνία μας παραμένει στό τέλμα.

Οἱ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί δι-
ῶκτες τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ προκαλοῦν
ἀθλιότητα στήν κοινωνία καί ἀφαιροῦν
κάθε δυνατότητα καί κάθε ἐλπίδα νά
ἀνυψωθεῖ ὁ λαός πνευματικά καί νά
ἀποκτήσει ὁράματα καί εὐγενικές φι-
λοδοξίες. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει
ἠθικές ἀξίες καί νά τίς ὑπερασπίζεται
μέ σταθερότητα, θυσιάζοντας καθετί
πού εἶναι ἰδιοτελές, πού ὑπηρετεῖ σκο-
πιμότητες καί δέν συμβάλλει στή βελ-
τίωση τῆς κοινωνίας. Μόνο τότε μπο-
ροῦμε νά ἐλπίζουμε γιά κάτι καλύτερο
τόσο στήν προσωπική μας ζωή ὅσο καί
στήν εὐρύτερη κοινωνία πού ζοῦμε.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

2. Εὐτυχῶς ἀπερρίφθη ἡ ἕνωσις 
ὑπὸ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
µὲ εἰδικὴν «Εἰσήγησιν» 2-2-1994

Παραθέτοµεν αὐτούσιον τὸ κείµενον, τὸ ὁποῖον ὑπο-
γράφει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Πατρῶν Νικόδηµος,
ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς:

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Ἀθήνησι τῇ 2ᾳ Φεβρουαρίου 1994
Πρὸς
Τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐνταῦθα

Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιπτροπὴ ἐπὶ τῶν ∆ογµατικῶν καὶ Νο-
µοκανονικῶν Ζητηµάτων ἀφορµὴν λαβοῦσα ἐκ τῶν
θεµάτων τῶν προκυψάντων ἐκ τῶν δύο «∆ηλώσεων»
τῶν ἐτῶν 1989 καὶ 1990 ὑπὸ τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀντιχαλκηδονίων
Ἐκκλησιῶν, περὶ τῆς πορείας τοῦ διαλόγου µεταξὺ τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν, εὐσεβάστως ἀναφέρει τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ
τὰ κάτωθι:

Μετὰ διεξοδικὴν συζήτησιν ἡ Ἐπιτροπὴ διαπιστοῖ
ὅτι, ἡ πορεία τοῦ διαλόγου µετὰ τῶν Ἀντιχαλκηδονίων
ἔφθασεν εἰς ἐπίσηµον σηµεῖον µὲ τὴν ὑπογραφὴν τῆς
παρ. 8 τῆς «Κοινῆς ∆ηλώσεως» τοῦ 1990 ὑπὸ τῆς
Μικτῆς Ἐπιτροπῆς. ∆ιὰ τοῦτο ὁµοφώνως εἰσηγεῖται,
ὅπως µὴ σπεύση νὰ ἀποδεχθῆ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος τὰς «∆ηλώσεις» ταύτας, καὶ θεωρεῖ ὡς ἀπαραι-
τήτους δογµατικὰς προϋποθέσεις τῆς ἑνώσεως τῶν
Ἀντιχαλκηδονίων µετὰ τῆς Ὀρθόδοξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας τὰς κάτωθι:

α) τὴν ἀποδοχὴν ὑπὸ τῶν Ἀντιχαλκηδονίων τοῦ
ὅρου τῆς ∆΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου διαλαµβάνοντος
τὰς χριστολογικὰς ἐπισηµάνσεις «ἐν δύο φύσεσι», καὶ
κατ’ ἀκολουθίαν, «δύο φυσικὰς θελήσεις, ἤτοι θελήµα-
τα ἐν αὐτῷ (τῷ Κυρίῳ) καὶ δύο φυσικὰς ἐνεργείας
ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀµερίστως, ἀσυγχύτως»,
κατὰ τὴν τῶν ἁγίων Πατέρων διδασκαλίαν,

β) τὴν ἀναγνώρισιν τῶν ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ καὶ Ζ΄ Οἰκου-
µενικῶν Συνόδων ὡς Οἰκουµενικῶν, ὡς καὶ τὴν
ἀποδοχὴν τῆς δογµατικῆς διδασκαλίας (τῶν «Ὅρων»)
αὐτῶν, δίχα ἑρµηνευτικῶν δηλώσεων, ὡς περιλαµβά-
νει ἡ παρ. 8 τῆς «Κοινῆς ∆ηλώσεως» τοῦ 1990,

γ) τὴν ἀποθάρρυνσιν τῶν «συλλειτουργιῶν» ἢ καὶ
ἄλλων «κοινῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων», ἐὰν καὶ
ὅπου αὗται ὑφίστανται, µεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι, ἐφ ὅσον
ἐξακολουθοῦν νὰ ἀρνοῦνται τὸν ὅρον τῆς ∆΄ ἐν Χαλ-
κηδόνι Οἰκουµενικῆς Συνόδου καὶ τὰς ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ καὶ Ζ΄
Οἰκουµενικὰς Συνόδους, ὡς Οἰκουµενικάς, παραµέ-
νουν (παρὰ τὴν ταυτότητα τῆς πίστεώς των εἰς τὰ ἄλλα
-πλὴν τοῦ Χριστολογικοῦ-δόγµατα, πρὸς τὴν πίστιν τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας), ἑτερόδοξοι. ∆ὲν

θὰ πρέπει ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους
ἀδελφοὺς ἡµῶν νὰ παρασύρη τοὺς Ὀρθόδοξους εἰς
ἀποφάσεις καὶ ἐνεργείας δηµιουργούσας συγχύσεις
ὡς πρὸς τὴν πίστιν καὶ τὴν λατρευτικὴν ζωήν.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφὸς
Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Πατρῶν ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
(ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 1-15.1.95, σελὶς 31)

Κατεδικάσθη ἡ ὑπογραφὴ ἑνώσεως µὲ τοὺς µονο-
φυσίτας ἀπὸ τὴν εἰδικὴν ἐπὶ τῶν ∆ογµάτων καὶ Νοµο-
κανονικῶν ζητηµάτων Ἐπιτροπήν. Ἀναµένοµεν καὶ τὴν
καταδίκην ἀπὸ τὴν ∆.Ι.Σ. καὶ τὴν Ι.Σ.Ι.Ε., ἀπὸ τὴν ὁλο-
µέλειαν τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ὥστε τὸ ποίµνιον νὰ γνωρίση ὅτι ἔχοµεν Ὀρθοδόξους
Ἱεράρχας καὶ Ὀρθοδοξίαν.

Οἱ πιστοὶ ἀνησυχοῦν. Μελετοῦν τὰ σχετικὰ ἄρθρα
καὶ προβληµατίζονται. ∆ιαβάζουν τὰ σχετικὰ ντοκου-
µέντα εἰς ἐµπεριστατωµένας µελέτας καὶ ἀγωνιοῦν.
Λίαν κατατοπιστικὰ εἶναι τὰ βιβλία τῆς Ἱερᾶς Κοινότη-
τος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως: 1. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛ-
ΚΗ∆ΟΝΙΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ; Κείµενα τῆς Ἱερᾶς Κοινότη-
τος, Ἱερὰ Μονὴ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
1995, Σελίδες 205.

2. ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡ-
ΘΟ∆ΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗ∆ΟΝΙΩΝ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ,
1996, σελίδες 112.

Πάντες ἀναµένοµεν τὴν καταδίκην τοῦ µονοφυσιτι-
σµοῦ καὶ τὴν διαφύλαξιν τῆς µητρὸς ἡµῶν Ὀρθοδοξίας
ἀµιάντου, ἀναλλοιώτου, ἀκεραίας καὶ λαµπρᾶς, ὅπως
µᾶς τὴν παρέδωσαν Οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ αἱ Οἰκουµ.
Σύνοδοι.

Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ σέβωνται ὅσοι κάµουν δια-
λογους µὲ ἑτεροδόξους τὸ σῶµα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν
κλῆρον, τὸν λαόν, τὸν µοναχισµόν. Εἶναι καιρὸς νὰ
ἀφυπνισθῆ καὶ λειτουργήση ἡ συνείδησις τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας καὶ νὰ µὴ δέχεται συµβιβασµούς,
ψευδενώσεις, προδοσίας, ἀλλοιώσεις τῆς Παραδόσε-
ως.

Μὴ λησµονῶµεν ὅτι ὁ φρουρὸς τῆς ἀληθείας, τῆς
Ὀρθοδοξίας, εἶναι αὐτὸς ὁ λαός, ὁ κλῆρος καὶ οἱ µονα-
χοί. Πάντες συναποτελοῦµεν τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὡς µέλη
τοῦ αὐτοῦ σώµατος. Ἂς ἀκούσωµεν τὴν φωνὴν τῶν
Πατριαρχῶν τοῦ 1848: «... Παρ’ ἡµῖν οὔτε Πατριάρχαι
οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ
ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶµα τῆς
Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρή-
σκευµα αὐτοῦ αἰωνίως ἀµετάβλητον καὶ ὁµοειδὲς τῷ
τῶν Πατέρων αὐτοῦ». (Ἐν Ἰ. Καρµίρῃ, ∆.Σ. Μνηµεῖα τ.
2, 920).

ΑΘΗΝΑΙ 1998 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΡΧΙΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΚΑΛΥΒΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ Ι.Μ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ.Κ. 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΤΗΛ.-ΦΑΞ 8020275

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ὄχι εἰς τὴν ψευδένωσιν Ὀρθοδοξίας - Μονοφυσιτισµοῦ
Ὑπόµνηµα Ἀρχιµ. Ἐµµανουὴλ Καλύβα

Ἡ φράσις αὐτή τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
διαλαλεῖ µέσῳ τῶν αἰώνων τήν ἀγάπην, τόν σεβα-
σµόν καί τό δέος ἡµῶν πρός τό Σεπτόν πρόσωπον
τῆς Θεοτόκου, ἧς τήν Κοίµησιν ἑορτάζοµεν σήµερον.
Ἡ εὐλάβεια πρός τό πανάγιον πρόσωπόν Της καθιε-
ρώθη ἐπισήµως ὑπό τῶν Συνοδικῶν Πατέρων τῆς Γ΄
Οἰκουµενικῆς Συνόδου (22 Ἰουνίου 431) διά τῆς κατ’
ἐξοχήν ἡµέρας τῆς Θεοτόκου Μαρίας, τῆς ἡµέρας τῆς
Κοιµήσεώς Της.

Ἡ συσταθεῖσα αὕτη θεοµητορική ἑορτή εἰς τήν
Ἁγίαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύµων ἐστάθη ἡ ἀφετηρία
ὅλου τοῦ κύκλου τῶν θεοµητορικῶν ἑορτῶν τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς Συλλήψεως, τοῦ Γενεσίου καί τῶν
Εἰσοδίων. Ἡ θεόνυµφος Μαριάµ παραδίδει τό πνεῦ -
µα της εἰς χεῖρας τοῦ ἀγαπητοῦ της Υἱοῦ καί τό σῶµα
Της µένει ἄπνουν εἰς τόν νεκρικόν κράββατον. Ὄντως
παράδοξον µυστήριον. Ἡ Μητέρα τῆς ζωῆς, τό σκή-
νωµα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ δέχεται νέκρωσιν. Καί ὁ
ἱερός ∆αµασκηνός µελωδεῖ τήν ἔκπληξιν «Πῶς ὁ τά-
φος ἐχώρησε τό δοχεῖον τοῦ Θεοῦ, τόν οὐρανόν τοῦ
Παµβασιλέως τόν ἔµψυχον, τήν θεοδόχον καί πανά-
χραντον Θεοµήτορα».

Ὁ θάνατός της κατά τόν Κοσµᾶ τόν Μελῳδό ἔγινε
«ζωῆς ἀϊδίου καί κρείττονος διαβατήριον». Κατέστη
κλῖµαξ ἐκ τῶν γηΐνων πρός τά οὐράνια, ἐκ τῶν
φθαρτῶν πρός τά αἰώνια. ∆έν παρίστανται βασιλεῖς
καί αὐτοκράτορες, ἀλλά «οἱ αὐτόπται καί τοῦ Λόγου
θεράποντες, οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ θεαρχίῳ νεύ-
µατι». Αὐτοί µεταφέρουν εἰς τόν τάφον τό Σεπτόν Της
σκήνωµα. Ἀγγελικαί δυνάµεις δορυφοροῦν τό πανά-
γιον Σῶµα Της καί τό καλύπτουν διά τῶν πτερύγων
µελωδοῦντες µετά τῶν Ἀποστόλων. Ἡ πανακήρατος
κόρη ὑψοῦται ἄνωθεν τῶν Ἀγγέλων, ἄνωθεν τῶν
θρόνων τῶν Χερουβείµ καί τῶν Σεραφείµ. Εἰσέρχεται
εἰς τάς αἰωνίους µονάς, ἐκεῖ ὅπου ὁ καθαρός ἦχος
τῶν ἑορταζόντων πλησίον τοῦ θρόνου τοῦ ἠγαπηµέ-
νου Υἱοῦ Της: «Ἰδού ἡ Βασίλισσα παρέστη ἐκ δεξιῶν
σου, ἐν ἱµατισµῷ διαχρύσῳ, περιβεβληµένη πεποι-
κιλµένη» (Ψαλµ. 44, 10). 

Ἔζησε τήν παναγίαν ζωήν Της ἐν «σιωπῇ» καί
πρός τοῦτο ὁ Ντοστογιέφσκι παρατηρεῖ ὅτι «ἡ
εὐγλωττία τῆς σιωπῆς τῆς Μαρίας ἔχει ἐντονωτάτη
ἐκφραστικότητα καί ἀπό αὐτόν τόν καλλιεπῆ ρητορι-
κόν λόγον». ∆έν ὡµίλησε διά τόν Λόγον µέ λόγον,
ἀλλά µέ σιωπήν, τῆς σιωπήν Της, ἡ ὁποία σωπαίνει
τάς κραυγάς τῆς ἀπελπισίας τῶν περιφρονηµένων
καί πονεµένων τῆς γῆς. Ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν
ζωήν Της, ὅπως διακηρύττει ἡ Σοφία Σειράχ, «ὅσο µέ-
γας εἶσαι, τόσο ταπείνωσε σεαυτόν καί ἔναντι Κυρίου
εὑρήσεις χάριν» (Σειράχ γ΄ 18). Ἡ µετά Θεόν Θεός, τά

δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα, ὅπως ποιητικῶς Τήν
ὀνοµάζει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Κρής, ἐπισυνάπτων
«θυµήρης γάρ οὐ πενθήρης ἡ Κοίµησίς Της», εἶναι
κατά τόν Γρηγόριον τόν Παλαµᾶν «τό σύνορον τῆς
κτιστῆς καί ἀκτίστου φύσεως», ὁ δέ Ἅγιος Κύριλλος ὁ
Ἱεροσολύµων εἰς τάς µυσταγωγικάς κατηχήσεις ὁµιλεῖ
«περί ἐπισκιάσεως ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύµατος τῆς
Ἀειπαρθένου Μαρίας».

Αὐτήν τήν Μαρίαν τῶν δακρύων κατά τόν Ντοστο-
γιέφσκι προπέµποµεν σήµερον διά τῆς Κοιµήσεώς
Της, δεόµενοι, ὅπως ἐκ τῆς ἀφθόνου ἡλιοβολίας τοῦ
θείου φωτός Της λάβωµεν καί ἡµεῖς µίαν µακαρίαν
ἀκτῖνα φωτός εἰς τόν ἐσκοτισµένον µας νοῦν καί
ἐµπεριπατήσωµεν δι’ ἐπιµελείας τήν ὁδόν τῶν θείων
δικαιωµάτων, ἰδόντες ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει τήν µακαρίαν
µορφήν Της τήν προσκυνητήν εἰς αἰῶνας αἰώνων.

«Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, τό Σεπτόν Κειµήλιον πάσης τῆς Οἰκουµένης»
Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιµανδρίτου π. Κωνσταντίνου Χαραλαµποπούλου,

Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσόν µε»
Ἡ Θεοτόκος εἶναι τὸ σπουδαιότερο καὶ ἁγιώτερο πρόσωπο, ποὺ πα-

ρουσίασε ἡ γῆ. Ποία ἄλλη ξεπέρασε στὴν ἁγιότητα ὅλους τοὺς Ἁγίους,
τοὺς Προφῆτες, τοὺς Πατέρες, τοὺς Ἀσκητές, τοὺς Μάρτυρες, τοὺς
Ἀποστόλους; Πρώτη μετὰ τὸν Ἕνα εἶναι ἡ Παναγία, ἡ Ἀειπάρθενος
Θεοτόκος, αὐτὴ εἶναι, κατὰ τὸν θεολόγο Ἅγιο Γρηγόριο, ἡ «μετὰ Θεόν,
Θεός». Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὀνομάζεται ἁπλῶς Ἁγία, ἀλλὰ Παναγία.

Ἡ Ἀειπάρθενος εἶναι ἡ γυνή, «ἐξ ἧς πηγάζει τὰ κρείττω». Διότι εἶναι
ἡ εὐεργέτις ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους. Χάρις στὴν ἰδικὴ Της ἀρετή,
ἐπισκέφθηκε τὴν γῆ ὁ Ὕψιστος Θεὸς καὶ σώθηκε ὁ κόσμος. Κανένας
ἄλλος ἀπόγονος τῆς Εὔας δὲν εὐεργέτησε τόσο τὴν ἀνθρωπότητα ὅσο
ἡ στοργικὴ Αὐτὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ὑπέφερε Αὐτὴ καὶ ταλαιπωρήθη-
κε γιὰ τὴν σωτηρία ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Αὐτὴ εἶναι καὶ εὐεργέτις τοῦ κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ προσωπι-
κά. Ποιὸς πιστὸς Ὀρθόδοξος δὲν ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν Θεοτόκο; Ποιὸς
Χριστιανὸς στὰ βάσανά του δὲν ἔτρεξε σὲ Αὐτὴν καὶ δὲν βοηθήθηκε
θαυματουργικά; Σ’ Αὐτὴ δὲν καταφεύγουμε περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν
μητέρα μας; Στὰ βάσανα ποὺ μᾶς κτυποῦν, «Παναγιά μου»! δὲν φω-
νάζουμε;

Ποιὰ ἄλλη ἀπόγονος τῆς Εὔας κατόρθωσε νὰ Τὴν πλησιάσει στὴν
ἀπροσμέτρητη δόξα; 

Αὐτὴ εἶναι ἡ «εὐλογημένη ἐν γυναιξί», ἡ «τιμιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ
καὶ ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ». Εἶναι ἡ «ἁγιωτέρα πάν-
των τῶν Ἀγγέλων» καὶ ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν!

«Θέλω νὰ µὲ φωνάζετε...»
Μία νεαρὰ σχετικῶς κυρία εἶχε ὑποστῆ κάποιο ἐγκεφαλικὸ ἐπεισό-

διο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραλύση τελείως ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω, ἔμει-
νε παράλυτη ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω, καὶ ἐλαφρὰ ἀπὸ τὴ δεξιά της
πλευρά. Τὸ μυαλό της, ὅμως, καὶ ἡ ὁμιλία της δὲν πειράχτηκαν καθό-
λου… Ἀπὸ τὴ γερόντισσα Μακρίνα, αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη κυρία εἶχε
μάθει, πρὶν ἀπὸ τέσσερα – πέντε χρόνια, τὴν εὐχὴ καὶ ἐπεκαλεῖτο συν -
εχῶς, ὄχι μόνο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔτσι, κατάκοιτη καὶ ἀκίνητη, ὅπως ἦταν, μὲ τὸ
ἐλεύθερο ἀριστερό της χέρι, ἔκαμε συνέχεια κομποσχοίνι στὸ ὄνομα
τῆς Παναγίας, λέγοντας καὶ φωνάζοντας μὲ πόνο καὶ θέρμη «Ὑπερα-
γία Θεοτόκε, βοήθει μοι».

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσόν με».
«Παναγία μου, σῶσέ με, εἶμαι ἁμαρτωλή».
Ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὲς ἡμέρες συνεχῶν ἐπικλήσεων, ὢ τοῦ θαύματος

θὰ ἀνακράζαμε ὅλοι μαζί, παρουσιάστηκε ἕνα βράδυ τὴν ὥρα ποὺ ἦτο
ξυπνητή, καὶ ἀπευθυνόταν πρὸς τὴν Παναγία μὲ τὸ κομποσχοινάκι
της, παρουσιάστηκε Ἐκείνη ὁλόλαμπρη μπροστά της. Φωτεινὴ σὰν τὸν
ἥλιο. Καὶ εἶχε τέτοια ὀμορφιὰ ποὺ θαμπώθηκε, ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν
θεϊκὴ ἀκτινοβολία της, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀπερίγραπτη ὡραιότητά της.
Τὸ ἀνάστημά της ἦτο μεγαλοπρεπέστατο, οὐράνιο καὶ ἀκατάληπτο,
ἐνῷ πίσω της ἐφαίνοντο πολὺ καθαρὰ ἕνα πλῆθος ἀπὸ τάγματα ἀγγέ-
λων καὶ ἀρχαγγέλων. Ταυτόχρονα εἶχε τὴν ὁρατὴ αἴσθηση ὅτι μὲ τὴ
θεία της παρουσία ἡ Παναγία σκέπαζε ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Καὶ μέσα στὸ ἱερὸ δέος της, τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴν κατάπληξή της,
ἄκουσε τὴν οὐράνια φωνή Της νὰ τὴν ρωτάει.

- Τί θέλεις νὰ σοῦ κάνω, Μαρία, παιδί μου; – Μαρία τὴν ἔλεγαν.
Καὶ ἡ ἄρρωστη ἀλλὰ εὐλαβὴς ἐκείνη χριστιανή, χωρὶς δισταγμό, Τῆς

ἀπάντησε:
Θέλω νὰ γυρίζω ἀπὸ τὸ ἕνα πλευρὸ στὸ ἄλλο, γιατί εἶμαι παράλυτη

ἀπ’ τὴ μέση καὶ κάτω, καὶ δὲν μπορῶ. Κουράστηκε ἡ πλάτη μου ἀπ’
τὴν ἀκινησία. Ἰδιαιτέρως, ὅμως, θέλω νὰ σωθῶ. Τὴ σωτηρία μου ποθῶ,
γι’ αὐτὸ καὶ Σὲ φωνάζω.

Καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ γλυκυτάτη Παναγία μας, ποὺ συμπο-
νάει μὲ τοὺς πόνους μας καὶ τὰ βάσανά μας, τῆς ἀπάντησε:

- Αὐτὰ θὰ σοῦ τὰ δώσω. Καί, γι’ αὐτὸ ἦλθα, ἐπειδὴ μὲ φωνάζεις κά-
θε μέρα, ἀπ’ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ. Γιατί θέλω νὰ μὲ φωνάζετε! Νὰ
μὲ φωνάζετε συνεχῶς. Καὶ ’γὼ ἀκούω καὶ ἔρχομαι. Θέλω νὰ μὲ φωνά-
ζης, τῆς εἶπε. Θέλω νὰ μὲ φωνάζετε ὅλοι σας, ὅλοι οἱ χριστιανοί. 

Πλημμύρισε, ὄχι μόνον τὸ δωμάτιο ἀπὸ τὴν ὑπέρλαμπρη φωτοχυσία
της, καὶ τὸ οὐράνιο ἄρωμά της, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ σπίτι της. Ὅλα
τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς της, κατὰ τὴν μαρτυρία τῆς ἀείμνηστης γε-
ρόντισσας, ἔζησαν αὐτὸ τὸ ὁλοζώντανο θαῦμα. Ἡ δὲ οὐράνια αὐτὴ
εὐωδία παρέμεινε διάχυτη γιὰ μέρες μέσα στὸ σπίτι, καὶ ἰδιαίτερα στὸ
δωμάτιο τῆς ἄρρωστης. Τὸ πρόσωπο τῆς Μαρίας ἔλαμπε ἀπὸ τὴν
πολλὴ χάρη ποὺ ἔλαβε. Καὶ ὄχι μόνον ἄρχιζε νὰ κινῆ τὸ σῶμα της, καὶ
νὰ γυρίζη πλευρὸ μὲ εὐκολία, ἀλλὰ σὲ λίγες μέρες ἔγινε τελείως καλὰ
καὶ σηκώθηκε ὑγιεστάτη.

Ἄς μὴ μείνουμε στὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ θαῦμα τῆς θείας παρουσίας
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, οὔτε στὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τῆς ἄρρω-
στης. Ἀλλὰ ἄς ἐνθυμούμεθα αὐτὰ ποὺ εἶπε ἡ Παναγία μας, ἡ Μητέρα
ὅλων μας. Τί εἶπε; «Θέλω νὰ μὲ φωνάζετε». «Θέλω νὰ μὲ ἐπικαλῆσθε.
Καὶ ’γω ἀκούω καὶ ἔρχομαι. Θέλω νὰ μὲ φωνάζετε. »

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ με»,
«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσέ με»,
«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσε τὸ παιδί μου», καὶ ὅ,τι ἄλλο νομίζετε ὅτι

μπορεῖτε νὰ φωνάξετε ἀπ’ τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς σας, αὐτὸ ποὺ μᾶς
πονάει συνήθως περισσότερο.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι�
Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, γενικοῦ γραµµατέως τῆς Π.Ε.Θ.

ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης συγκινηµένος καὶ συνεπαρµένος ἀπὸ τὴν ἀπέ-

ραντη  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν κόσµο, ἀποκορύφωµα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ
θυσία τοῦ µονογενοῦς Υἱοῦ Του ἐπάνω στὸν Γολγοθᾶ, τονίζει: Τόσο πολὺ
ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσµο, ὥστε θυσίασε γιὰ τὴν σωτηρία του τὸ µονάκρι-
βο παιδί Του, τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, γιὰ νὰ µὴ χάνεται ὅποιος
πιστεύει σ᾽αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχη ἐξασφαλίσει τὴν µακαρία ζωὴ τῆς αἰωνιότη-
τος, τοῦ Παραδείσου, τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Προηγουµένως µᾶς εἶπε ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς ὅτι ὅπως ὁ Μωϋσῆς
κατ᾽ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ὕψωσε στὴν ἔρηµο τὸ χάλκινο φίδι γιὰ νὰ τὸ βλέπουν
οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ δέχονταν τὰ θανατηφόρα τσιµπήµατα ἀπὸ τὰ φαρµακερὰ
φίδια τῆς ἐρήµου, καὶ νὰ σώζονται ἀπὸ τὸν βέβαιο θάνατο, ἔτσι πρέπει νὰ
ὑψωθῆ, νὰ σταυρωθῆ, νὰ κρεµασθῆ ἐπάνω στὸ Σταυρὸ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
γιὰ τὸν λόγο ποὺ εἴπαµε πιὸ πάνω. ∆ηλαδή, γιὰ νὰ µὴ ὁδηγῆται στὴν ἀπώ-
λεια καὶ τὴν καταστροφὴ αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὸν Σωτῆρα Χριστό, ἀλλὰ νὰ
ἀπολαµβάνη τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀτέλειωτη εὐφροσύνη τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ
µακαριότητας. 

Πόσο ἰσχυρὸ καὶ πειστικὸ εἶναι τὸ ἐπιχείρηµα αὐτό, ποὺ ἀποδεικνύει πε-
ρίτρανα τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς θείας ἀγάπης, ἡ ὁποία ἐκφράζεται µὲ τὸν
καλύτερο καὶ ζωηρότερο τρόπο τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου!

Ὁ χριστιανὸς ποιητὴς βάζει στὸ στόµα τοῦ Ἐσταυρωµένου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τὰ ἑξῆς λόγια:

«Γιὰ τὸ δικό σου τὸ καλό, ἀνέβηκα εἰς τὸν Σταυρό, γιὰ τὴν ἀγάπη τὴ δική
µου, τὶ ἔκανες ἐσὺ παιδί µου;».

Ἐνθυµοῦµαι ἕνα συγκλονιστικὸ περιστατικό, ποὺ διάβαζα παλαιότερα γιὰ
ἕνα Ἱεροκήρυκα τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ σᾶς ἀναφέρω.

Ὁ Ἱεροκήρυκας αὐτὸς ἐπρόκειτο νὰ ἐγκαινιάση τὴν καινούργια τους
αἴθουσα καὶ ἤθελε νὰ δοκιµάση τὴν ἀκουστική της. Καὶ ἀντὶ νὰ εἰπῆ στὸ µι-
κρόφωνο: ἕνα - δύο, ἕνα - δύο, ποὺ λένε συνήθως, ἐκεῖνος ἐκφώνησε αὐτὸν
τὸν στίχο ποὺ ἀναφέραµε καὶ ὁµιλεῖ γιὰ τὴν ἀπύθµενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
ποὺ ἐκφράζεται µὲ τὴν συγκλονιστικὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Θείου ∆ιδασκά-
λου. 

Εἶπε δηλαδή στὸ µικρόφωνο τῆς αἴθουσας: «Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ
Θεὸς τὸν κόσµο, ὥστε ἔδωσε τὸν Υἱόν Του τὸν µονογενῆ, διὰ νὰ µὴ χάνεται
ὅποιος πιστεύει σ᾽αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχη ζωὴν αἰώνιον. Καὶ µόλις τελείωσε τὸν
στίχο αὐτό, τὸν ἐπανέλαβε γιὰ νὰ ἔχη πιὸ σωστὸ συµπέρασµα. Τελείωσε ἡ
δοκιµὴ καὶ ἀκολούθησαν µετὰ ἀπὸ λίγες µέρες τὰ ἐγκαίνια τῆς αἴθουσας µὲ
ἐπιτυχία. 

Πέρασαν τρεῖς µῆνες ἀπὸ τότε καὶ ὁ ἱεροκήρυκας ἐκεῖνος δέχθηκε µιὰ
ἀναπάντεχη ἐπίσκεψι. Ἦρθε στὸ γραφεῖο του ποὺ ἦταν δίπλα στὴν αἴθου-
σα κάποιος ἄγνωστος σ᾽ἐκεῖνον ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος τὸν χαιρέτισε µὲ
πολλὴ ἐγκαρδιότητα καὶ µὲ µεγάλη εὐγνωµοσύνη τὸν θερµοευχαριστοῦσε...

Ἔκπληκτος ὁ Ἱεροκήρυκας τοῦ ἐζήτησε νὰ τοῦ ἐξηγήση τὸν λόγο αὐτῶν
τῶν θερµῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τὸ πρόσωπόν του. Καὶ ὁ ἄγνωστος τοῦ
ἀπάντησε: «Σᾶς εὐγνωµονῶ γιατὶ µοῦ ἐσώσατε τὴ ζωή. Πρὶν τρεῖς µῆνες
εἶχα τελείως ἀπογοητευθῆ ἀπὸ τὸν ἑαυτό µου, τὴ ζωή µου καὶ τὸν κόσµο
ὅλο καὶ ἀποφάσισα νὰ θέσω τέρµα στὴ ζωή µου ἀπὸ τὴν σκαλωσιὰ τοῦ
πέµπτου ὀρόφου τῆς γειτονικῆς πολυκατοικίας. Καὶ ἐνῶ εἶχα κλείσει τὰ µά-
τια µου καὶ ἤµουν ἕτοιµος νὰ πέσω στὸ κενό, ἄκουσα µιὰ γλυκειὰ φωνὴ νὰ
λέη: Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσµο, ὥστε ἔδωσε τὸν Υἱόν του τὸν
µονογενῆ, γιὰ νὰ µὴ χάνεται ὅποιος πιστεύει σ᾽αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχη ζωὴ αἰώ-
νια. Καὶ ὥσπου νὰ καταλάβω τὶ γίνεται, ἄκουσα γιὰ µιὰ ἀκόµη φορὰ τὰ ἴδια
λόγια. Κατάλαβα ὅτι δὲν εἶµαι πιὰ µόνος καὶ ἐγκαταλελειµµένος, ἀλλὰ ὑπάρ-
χει κάποιος ποὺ µὲ ἀγαπάει πολὺ µέχρι θυσίας καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς
Θεός. 

Κατέβηκα ἀµέσως ἀπ᾽τὴν σκαλωσιά, εὐχαρίστησα τὸ Θεό γιὰ τὴν ἀγάπη
Του, µετάνοιωσα γἰ αὐτὸ ποὺ πῆγα νὰ κάνω, ἄλλαξα ἐντελῶς τὴ ζωή µου...

Καὶ σήµερα ὑπάρχουν καὶ χύνουν τὸ θανατηφόρο δηλητήριό τους ὄχι µό-
νο τὰ φίδια τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα τὰ ἄτοµα, ποὺ ἀποκαλοῦνται φίδια
µὲ τὴν πνευµατικὴ ἔννοια τῆς λέξεως. 

Εἶναι φίδια τῆς ἀθεΐας τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τὴς εἰδωλοµανίας, τοῦ δωδε-
καθεϊσµοῦ, τῶν ποικιλωνύµων αἱρέσεων καὶ αἱρετικῶν παραφυάδων, τοῦ
ἀποκρυφισµοῦ καὶ ἀποκρυφιστικῶν θρησκειῶν, τῆς πανθρησκείας καὶ τῆς
παγκοσµιοποιήσεως τῶν πάντων, τοῦ σατανισµοῦ καὶ τῆς σατανολατρίας,
τῆς σκοτεινῆς ἐκστρατείας τῆς ἀποϊεροποιήσεως τῶν πάντων. 

Ὅλα αὐτὰ τὰ νοητὰ καὶ θανατηφόρα φίδια τῶν καιρῶν µας, ἀλλὰ καὶ κά-
θε ἐποχῆς χύνουν ἀνελέητα καὶ µεθοδευµένα τὸ δηλητήριό τους στοὺς
ἀνθρώπους, στὶς οἰκογένειες, στὴν κοινωνία, στὴ νεολαία µας, σὲ δηµόσι-
ους καὶ ἰδιωτικοὺς χώρους, ὅπου µποροῦν καὶ εὐκολύνονται. 

Ὅποιοι, ὅµως,  µὲ πίστι, ἐλπίδα καὶ λαχτάρα κυττάξουν τὸν Ἐσταυρωµέ-
νο καὶ τόνΖωοποιὸ Σταυρὸ Του καὶ ἀποφασίσουν νὰ σηκώσουν µὲ θάρρος,
ὑποµονὴ καὶ καρτερία τὸν προσωπικό τους σταυρὸ καὶ νά βαδίσουν τὴν
σταυροαναστάσιµη χριστιανικὴ πορεία καὶ ζωή, καθόλου δὲν κινδυνεύουν
ἀπ᾽τὸ φοβερὸ αὐτὸ δηλητήριο τῶν νοητῶν φιδιῶν, δηλ. τῶν ἐχθρῶν τῆς πί-
στεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ἀντίθετα βγαίνουν ἰσχυροὶ καὶ δυναµωµένοι
ἀπ᾽τὴ σθεναρὴ αὐτὴ ἀντίστασι καὶ  τὸν σκληρὸ αὐτὸ πνευµατικὸ ἀγῶνα. 

Εἶναι ἀπαραίτητο καὶ ψυχοσωτήριο νὰ ἔχουµε προσηλωµένα τὰ µάτια
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος στὸν γλυκύτατό µας Ἰησοῦ καὶ οἱ καρδιές µας νὰ
εἶναι γεµάτες ἀπὸ ἀγάπη ὁλόθερµη καὶ βαθύτατο σεβασµὸ πρὸς Ἐκεῖνον.
Εἶναι πολὺ µεγάλη καὶ σπουδαία ὑπόθεσις νὰ εἴµαστε πιστὰ καὶ ἀφοσιωµέ-
να παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας, νὰ καθαριζόµαστε καὶ νὰ φωτιζόµαστε ἀπὸ τὸ Παν -
άγιο Πνεῦµα, νὰ εἴµαστε παιδιὰ φωτὸς καὶ ἡµέρας, νὰ ζοῦµε µὲ τὸν σύνδε-
σµο τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης καὶ νὰ περπατοῦµε ἄξια πρὸς
τὴν χριστιανική µας κλῆσι καὶ πρὸς τὸ µεγάλο καὶ φωτεινὸ ὄνοµα τοῦ Χρι-
στοῦ. 

Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ ἱερώτατο σύµβολο τῆς θυσιαστικῆς θείας ἀγάπης.
Εἶναι πηγὴ χάριτος, δυνάµεως καὶ ἁγιασµοῦ γιὰ τοὺς πιστούς. «Ὁ Σταυρός
σου Κύριε ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει  τῷ λαῷ σου» ψάλλουµε στὰ ἀνα-
στάσιµα τροπάρια τῆς Ὀκτωήχου. 

Ὁ Τίµιος Σταυρὸς εἶναι ζωηφόρος, εἶναι «τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρό-
παιον, ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὁ τῶν πιστῶν στηριγµὸς τὸ τῆς Ἐκκλησίας
περιτείχισµα». Εἶναι τὸ ὅπλον, τὸ ἀκαταµάχητον ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου
καὶ τῶν ὀργάνων του. 

Γιὰ τίποτε ἄλλο δὲν ἤθελε νὰ καυχηθῆ ὁ µέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος Πα-
ῦλος, παρὰ µόνο γιὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὑπέρτατη αὐτὴ θυσία τοῦ
Θεανθρώπου. Καὶ καυχόµενος ὁ Ἀπ. Παῦλος γιὰ τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου µας
ἔνοιωθε ὅτι ὁ κόσµος τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁµαρτίας ἦταν σταυρωµένος γἰ αὐτόν,
δηλ. ἦταν σὰν νὰ µὴ ὑπῆρχε, καὶ ὁ ἴδιος ἔνοιωθε ὅτι ἦταν σταυρωµένος γιὰ
τὸν ἁµαρτωλὸ κόσµο, δηλ. δὲν ὑπῆρχε γιὰ τὸν κόσµο τῆς ἁµαρτίας. 

Νά, λοιπόν, ποιὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ καύχηµα τοῦ χριστιανοῦ: ὁ Σταυρὸς
τοῦ Χριστοῦ. Νὰ καυχᾶται, διότι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, παρακι-
νούµενος ἀπὸ τὴν µεγάλη ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία ἔγινε ταπεινὸς ἄνθρω-
πος καὶ σταυρώθηκε γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσµου και τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ
πρέπει νὰ εἶναι ἡ χαρά, τὸ καύχηµα καὶ ἡ γλυκειὰ ἀπαντοχή µας: Ἡ σταυ-
ρωµένη θεία ἀγάπη. 

Αὐτὸ ἁρµόζει νὰ εἶναι καὶ τὸ Κυριακάτικο µήνυµά µας. Νὰ ἀνταποκριθο-
ῦµε στὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ µας, ποὺ τὸν ἀνέβασε στὸ
ἀτιµωτικὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, τὸ ὁποῖο ὅµως ἀπὸ τότε εἶναι τίµιον καὶ ἅγιον
ξύλον, ὁ Τίµιος καὶ Πανάγιος Σταυρός, ἡ σωτηρία, ἡ χαρά, τὸ σέµνωµα καὶ
τὸ καύχηµα τῶν Χριστιανῶν. 

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείµ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
῾Ο Βίος καὶ ἡ ᾿Ακολουθία ῎Ορ-

θρου καὶ ῾Εσπερινοῦ τοῦ ῾Ιε-
ροµάρτυρος καὶ ᾿Εθνοµάρ τυ ρος
῾Αγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἐξεδ-
όθη καὶ πάλιν ἀπὸ τὶς ᾿Εκδόσεις
τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου» στὴ
σειρὰ «Βίοι ῾Αγίων» (12η ἔκδοσι).

Βιβλίο καλαίσθητο µὲ ἔγχρω-
µες εἰκόνες, στὴ γλῶσσα τοῦ
Γέροντος π. Χαραλάµπους ∆.
Βασιλοπούλου, ἁπλῆ, γλαφυρή,
ποὺ παραστατικὰ δίδει τὶς δι-
δαχὲς καὶ τὶς προφητεῖες τοῦ
῾Αγίου Κοσµᾶ.

Εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν οἱ Νε-
οέλληνες τὸν ᾿Εθναπόστολο, ποὺ
ἔβαλε θεµέλια γιὰ τὴν Νεώτερη
῾Ελλάδα. Τιµᾶται 8€.
Βιβλιοπωλεῖο τοῦ «ΟΡΘΟ-

∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Τηλ. 210–38.16.206 ΦΑΞ 210–38.28.518

Ἡ πρώτη μετὰ ἀπὸ 200 ἔτη ἐπισκευὴ τοῦ Παναγίου
προσκυνήματος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσε-
λίδα huffingtonpost τῆς 24ης Ἰουνίου 2016:

«Οἱ Ἕλληνες συντηρητὲς θὰ ἐπισκευάσουν τὸν
Πανάγιο Τάφο µὲ καρφιὰ τιτανίου, σὲ ἐργασίες ποὺ
θὰ διαρκέσουν 9 µῆνες, ἀναστηλώνοντας τὸ παρεκ-
κλήσι ποὺ εἶναι χτισµένο πάνω καὶ γύρω ἀπὸ τὴν
αἴθουσα, ὅπου ἐτάφη ἡ σορὸς τοῦ Ἰησοῦ, πρὶν τὴν
ἀνάστασή του. Τὸ παρεκκλήσι καταρρέει κάτω ἀπὸ
τὸ ἴδιο τὸ βάρος του, καὶ οἱ συντηρητὲς θὰ πρέπει νὰ
µποῦν µέσα σὲ ἕνα χῶρο µερικῶν τετραγωνικῶν µέ-
τρων, µέσα στὰ ἐρείπια τοῦ τάφου, ποὺ ἀνάγεται
στὸν 1ο αἰώνα µ.Χ. Ἐκεῖ θὰ καθαρίσουν ὑπολείµµατα
κεριῶν αἰώνων, θὰ σταθεροποιήσουν µάρµαρα καὶ
θὰ περάσουν κονίαµα σὲ ὑλικά τοῦ 12ου αἰώνα- τῆς
ἐποχῆς τῶν Σταυροφοριῶν. Ἐπίσης, στὴν «καρδιὰ»
τοῦ µνηµείου, θὰ σηκώσουν τὴν πλάκα τὴν ὁποία
ἑκατοµµύρια ἐπισκέπτες ἔχουν προσκυνήσει, καὶ θὰ
κοιτάξουν ἀπὸ κάτω της γιὰ πρώτη φορά ἐδῶ καὶ πά-
νω ἀπὸ 200 χρόνιαM Ἤδη ἔχουν γίνει µελέτες τοῦ
παρεκκλησιοῦ καὶ τοῦ τάφου µὲ ραντὰρ καὶ λέϊζερ,
ἐνῶ σὲ ἐξέλιξη εἶναι καὶ µελέτες µὲ drones. Ἔχει ἤδη
ἐντοπιστεῖ µία ρωγµὴ στὸν βράχο τοῦ τάφου, ποὺ µέ-
χρι σήµερα ἦταν ἄγνωστη. Ἐκτιµᾶται ὅτι εἶναι ἀποτέ-
λεσµα πιέσεων ἀπὸ τὶς ἄνωθεν δοµὲς- ἀλλὰ καὶ πάλι,
εἶναι ἐρωτηµατικό, καθὼς κανένας σύγχρονος ἐπι-
στήµονας δὲν ἔχει δεῖ στὸ ἐσωτερικό του...».

Ἐργασίαι ἐπισκευῆς
τοῦ Παναγίου Τάφου
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7ον 
Ὡστόσο, καλοί µου φίλοι, ἡ ἐµπορευµατοποίηση τοῦ

σώµατος, δὲν γίνεται µόνο γιὰ κερδοσκοπικοὺς σκο-
πούς. ∆ὲν γίνεται µόνο γιὰ τὸ µεγάλο οἰκονοµικὸ πάρτυ
τῶν πολυεθνικῶν. Γίνεται καὶ γιὰ τὴν ἀπώλεια τῆς
ψυχῆς µας. Ναί! Κι ἂς δοῦµε πῶςM

α. Μὲ τὴν ἀπολυτοποίηση 
τοῦ σωµατικοῦ κάλλους!

«Ἡ ὀµορφιὰ θὰ σώσει τὸν κόσµο», ἔλεγε ὁ Ντοστο-
γιέφσκι. Ποιὰ ὀµορφιὰ ὅµως; Ἀσφαλῶς ἐκείνη ποὺ τεί-
νει πρὸς τὸ Ἀγαθό, τὸν Θεὸ δηλαδή, γιατί ὁ Θεὸς
εἶναι τὸ ὑπέρτατο Κάλλος. Αὐτὸ τὸ Κάλλος ὅταν
µπαίνει διὰ τοῦ ἀγώνα τῆς ἐσωτερικῆς µας ὀµορφιᾶς
στὴ ζωή µας, µᾶς καθιστᾶ ὑπέρλαµπρους, πανέµορ-
φους, ὡραιότατους, ἁγίους.

Οἱ λεγόµενοι «νεοεποχίτες», ὅµως, κινοῦν τὰ πρά-
γµατα ἀκριβῶς στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση. ∆ὲν εἶναι ὅτι
ἀσχολοῦνται µόνο µὲ τὴν ἐξωτερικὴ ὀµορφιά, τὴν τόσο
γήινη, φθαρτὴ καὶ µάταιη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπολυτοποιοῦν
κιόλας σὲ τέτοιο βαθµὸ ποὺ µονάχα αὐτὴ νὰ φαίνεται
ὅτι τάχα ἀξίζει, αὐτὴ νὰ εἶναι τὸ µέτρο καὶ ἡ ἀξία τῶν
πάντων! Ὅλα νὰ κρίνονται ἀπ’ αὐτὴν καὶ µόνο! Τί κο-
σµικότητα! Τί ὑλισµός! 

Πολὺ ὡραῖα τὸ εἶπαν: «Ἀπὸ τὴν “ἀρία φυλὴ”
περνᾶµε τώρα στὴν “ὡραία φυλή”»! Μία φυλὴ
ποὺ τὴν προσδιορίζουν καὶ τὴν διαπλάθουν ὅπως
τὴν θέλουν οἱ ἴδιοι κι εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ποὺ θέ-
λουν νὰ κυριαρχεῖ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων! Ὅσοι δὲν
ἀνήκουν σ’ αὐτὴ εἶναι σαφῶς ὑποδεέστεροι καὶ
δὲν ἔχουν καµµιὰ ἀπολύτως ἀξία!

Λέγει ὁ Βενιαµὶν Φραγκλίνος: «Ἡ ὀµορφιὰ καὶ ἡ µω-
ρία εἶναι παλιοὶ σύντροφοι»! Τί µωρία, λοιπόν, νὰ τὰ
στηρίζουµε ὅλα στὴν ἐξωτερικὴ ὀµορφιὰ ἀδιαφορώντας
γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ποὺ µᾶς προάγει πρὸς τὸ ὑπέρτατο
αἰώνιο Κάλλος! Τί µωρία νὰ τὴν ἀπολυτοποιοῦµε κιόλας!
Αὐτὴ δὲ ἡ ἀπολυτοποίησή της, δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο τελι-
κά, παρὰ πτυχὴ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ἀπολυτοποίησης
τοῦ κακοῦ στὴ ζωή µας. Εἶναι ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ ἀπερ-
γάζεται στὴ ζωή µας ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν»

β. Μὲ τὴν διὰ τοῦ σωµατικοῦ κάλλους 
καθοδήγηση στὴ «νέα σκέψη» 

καὶ τὴ «νέα συµπεριφορά»!
Εἶναι πολλοὶ οἱ τρόποι γιὰ νὰ ἀποκτήσουµε τὴ «νέα

σκέψη» καὶ τὴ «νέα συµπεριφορὰ» τῆς «Νέας
Ἐποχῆς», αὐτῶν ποὺ βρίσκονται σὲ ἀντίθετη κατεύθυν-
ση ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔλεγε καὶ πάσχιζε ὁ Ἀπόστολος Παῦ -
λος, τὸν «νοῦν Χριστοῦ». Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι καὶ τὸ
M σωµατικὸ κάλλος, ξέρετε!

Εἶν’ ἀλήθεια πὼς ἀναδεικνύουν τὸ σωµατικὸ κάλλος
σὲ ὑπέρτατη ἀξία καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὅλοι µας πρέπει
νὰ ἀποβλέπουµε, ἀνεξαρτήτως µάλιστα φύλου καὶ ἡλι-
κίας! Ἐξάλλου τὸ κατ’ αὐτοὺς «ὡραῖο» καὶ τὸ «ὄµορφο»
εἶναι ὁπωσδήποτε καὶ καλό! Κι αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο στὸ
ὁποῖο καλούµαστε νὰ φθάσουµε!

Μέσα δὲ ἀπ’ τὴ λογικὴ αὐτὴ ἀλλάζει ὅλο τὸ σύστη-
µα τῶν ἀξιῶν, τῶν στόχων, τῶν προτεραιοτήτων καὶ
τῶν ἐπιδιώξεών µας. Ἄλλα εἶναι πλέον τὰ «µὴ» καὶ
τὰ «πρέπει»! Καὶ µέσα ἀπ’ αὐτὴ τὴ λογικὴ οἰκοδοµεῖ -
ται ἡ «νέα σκέψη» ποὺ εἶναι καὶ τὸ ζητούµενο!

Ἡ ἀρθρογράφος τῶν «New York Times» στὸ βιβλίο
της «Ἡ οὐσία τοῦ στὺλ» ἀναφέρει τοῦτο τὸ πολὺ ση-
µαντικό: «Ἡ ἀναβάθµιση τῆς ἀξίας τῆς αἰσθητικῆς
ἐπιδρᾶ στὸ ἐµπόριο, τὸν πολιτισµὸ καὶ τὴ συνείδηση»!

Ἐµεῖς θὰ τὸ λέγαµε ἁπλά, πὼς µέσα ἀπὸ τέτοιες
διαδικασίες, κατορθώνουν νὰ ἀποστρέφουν τὸν
σύγχρονο ἄνθρωπο καὶ τὴ νεολαία ἀπ’ ὅ,τι πρα-
γµατικὰ ἀξίζει, ἀπ’ τὸ πραγµατικὰ ἀνώτερο, τὴν
ἐσωτερικὴ ὀµορφιά! Ἔτσι αὐτοὶ πιὰ δὲν ἀναζητοῦν
τὰ πνευµατικά, τὰ οὐράνια, τὰ ὄντως µεγάλα, τὴν
ἀρετή, ἀλλὰ τὰ ὑλικά, τὰ γήινα, τὰ µάταια, ποὺ τόσο
εὔκολα καὶ γρήγορα, ἔρχονται καὶ παρέρχονται! 

Γιατί τελικὰ ἡ ἀρετὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ ὀµορφαίνει ὅσο τί-
ποτ’ ἄλλο τὴ ζωή µας, ποὺ ἀναδεικνύει τὴν προσωπικό-
τητά µας, ποὺ µένει αἰώνια, ποὺ ἀκτινοβολεῖ πρὸς ὄφε-
λος δικῶν µας καὶ τῶν γύρω µας, ποὺ πραγµατικὰ ἔχου-
µε ἀνάγκη. Γι’ αὐτὸ ἔλεγε πολὺ εὔστοχα ὁ Εὐριπίδης:
«Μὴν ὀµορφαίνεις τὴ µορφή σου, ἀλλὰ τὴ ζωή σου». 

Ὑπόψη µας καὶ τοῦτα τὰ σοφὰ λόγια τοῦ Χρυσοστό-
µου: «∆ὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ εὐχάριστο ἀπὸ τὴν
ἀρετή, τίποτα πιὸ γλυκὸ ἀπὸ τὴν κοσµιότητα, τίπο-
τα πιὸ ποθητὸ ἀπὸ τὴν σεµνότητα».

Βλέπετε ἐνοχλεῖ πολὺ ἡ διαφορετικότητα. Καὶ κυρίως για-
τί ἀνατρέπει τὶς συνθῆκες δηµιουργίας τῆς «νέας σκέψης». 

Θέλουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ µοιάζουν ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο µεταξύ τους ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά, νὰ
εἶναι ὁµογενοποιηµένοι στὰ πάντα. Καὶ δι’ αὐτῆς
τῆς ὁδοῦ νὰ σκέπτονται καὶ νὰ συµπεριφέρονται τὸ
ἴδιο ἀκριβῶς! Μιλᾶµε ἀσφαλῶς γιὰ τὴ ζωή καὶ τὴ
συµπεριφορὰ τοῦ κοπαδιοῦ!

Εἶπαν πολὺ σωστά: «Ἂν οἱ γυναῖκες ἔχουν χάσει κάτι,
εἶναι γιατί πᾶνε νὰ γίνουν ὅλες ἴδιες»! Νὰ κάνουν ὅλες τὰ
ἴδια ἀκριβῶς πράγµατα, ἐκεῖνα τὰ πράγµατα ποὺ θὰ
τοὺς καθορίζουν, νὰ µιλᾶνε συνέχεια γι’ αὐτά, νὰ ἐνδια-
φέρονται καὶ νὰ σκέπτονται µόνον αὐτά, καὶ γενικὰ νὰ
ἔχουν τὸν πανοµοιότυπο τρόπο συµπεριφορᾶς, σκέψης
καὶ ζωῆς. Αὐτὸ τὸν τρόπο ποὺ βασίζεται στὴ λογικὴ «κά-
νε ὅ,τι κάνω»!

Κι ἐνῷ ἐπιχειρεῖται ὅλα νὰ γίνουν ἕνα, ἀντίθετα ὁ
Ἕνας ἐπιχειρεῖται νὰ γίνει πολλὰ (κατὰ τὸ «Ὅλοι
ἕνας - Ὅλοι Θεὸς») καὶ γι’ αὐτὸ νὰ εἶναι σχετικὰ καὶ
µηδαµινὰ ὅλα τους! Ἡ Ἀλήθεια νὰ µὴ εἶναι µία,
ἀλλὰ σχετικοποιούµενη κι αὐτὴ νὰ σηµαίνει πολλὰ
πράγµατα καὶ γιὰ τοῦτο τίποτα! Ἡ Ζωή νὰ µὴ εἶναι

µία ἀλλά, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, πολλὰ καὶ «ὡραῖα»
σχετικὰ πράγµατα καὶ γι’ αὐτὸ χωρὶς νόηµα!
γ. Μὲ τὴν προώθηση τοῦ ἀνδρόγυνου στύλ!1

Φαίνεται ὑπερβολικὸ αὐτό, ἔτσι δὲν εἶναι; Κι ὅµως!
Ἐδῶ καὶ χρόνια ἡ βιοµηχανία τῆς µόδας ἔχει ἀποποι-
ηθεῖ τὴ θηλυκότητα τῶν γυναικείων µοντέλων καὶ προ-
ωθεῖ ἔµµεσα τὸ ἑρµαφρόδιτο στύλ. Οἱ λόγοι ποὺ συµ-
βαίνει αὐτὸ εἶναι εἴτε πρακτικοὶ (σ’ ἕνα σκελετωµένο
σῶµα εὔκολα ταιριάζουν ὅλα τὰ ροῦχα), εἴτε ὀφείλεται
στὶς πεποιθήσεις τῶν ὁµοφυλόφιλων µόδιστρων! Ἀλλ’
ἂς τὸ δοῦµε αὐτὸ µέσα ἀπὸ κάποια πολὺ χαρακτηρι-
στικὰ δηµοσιεύµατα, τὰ ὁποῖα σαφῶς προβληµατί-
ζουν. 

Ναί! Στὰ πλαίσια τῆς UNISEX ἐµφάνισης καὶ συµπε-
ριφορᾶς, πολλὰ γίνονται. Ἀπ’ τὰ ροῦχα ὅπου οἱ βιοµη-
χανίες κάνουν τὰ πάντα, γιὰ νὰ ἐπιβάλουν µόδα στοὺς
ἄντρες στὸν ἴδιο βαθµὸ ποὺ τὸ κάνουν καὶ γιὰ τὶς γυνα-
ῖκες, ὡς τὶς κοµµώσεις ποὺ δὲν περιορίζονται πιὰ στὸ
κλασσικὸ ἀντρικὸ κούρεµα, τὰ κοσµήµατα (καδένες,
ἁλυσίδες, ταυτότητες, ὡς καὶ σκουλαρίκια ἀκόµη), τὰ
καλλυντικὰ (λοσιόν, after shave, κρέµες, µάσκες, πο-
ῦδρες κι ἕνα σωρὸ ἀρώµατα) ὡς τὰ ἰνστιτοῦτα καλ-
λονῆς! 

Κι ὅλα αὐτὰ προωθοῦνται σιγὰ-σιγά. Συνηθίζοντας
λίγο-λίγο. Γιατί τὸ πρᾶγµα αὐτὸ γιὰ τοὺς ἄντρες, δὲν
εἶναι καὶ τόσο εὔκολο. Αὐτὴ ἡ προσπάθεια καλλωπι-
σµοῦ του, τὸν ἰσοπεδώνει µὲ τὰ σωµατικὰ χαρακτηρι-
στικὰ τῆς γυναίκας ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση µ’ ἐκεῖ -
να τῶν ὁµοφυλοφίλων!

Ὅλοι ἐπισηµαίνουν, πιά, αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάληξη
τοῦ ἄντρα ποὺ τὸν ἐκθηλύνει καὶ τὸν παρουσιάζει θη-
λυπρεπῆ, σὲ ἀντίθεση ἀπ’ αὐτὸ ποὺ ἦταν στοὺς
αἰῶνες: Ρωµαλέος, δυνατός, ἔξυπνος, δραστήριος,
εὐφυής, στιβαρός.

δ. Μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀνορεξίας ὡς πρότυπο
(ἢ τοῦ κινήµατος τῶν «pro-ana»)!

Ὑπάρχει κι αὐτὸ σήµερα. Τὸ κίνηµα τῶν «pro-ana»!
Τί εἶναι πάλι αὐτό;

Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ «promote» καὶ τὸ «anore-
xia» καὶ σηµαίνει «προωθῶ» τὴν «ἀνορεξία»! Πίσω
τους δέ, ὑπάρχει ἕνας ὁλόκληρος κόσµος, ἕνα πρωτό-
τυπο κίνηµα, θὰ λέγαµε φοβερὸ καὶ ἀπαίσιο!

Ἡ πρώτη «αἴσθηση» ποὺ µπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ κα-
νεὶς γι’ αὐτό, εἶναι τὸ διαδίκτυο! Γιατί τὸ κίνηµα αὐτὸ
οὐσιαστικὰ εἶναι κίνηµα µέσῳ τοῦ διαδικτύου, τὸ ὁποῖο
τὸ διαµορφώνει, τὸ προβάλλει καὶ τὸ ἐπιβάλλει! Ἂς ση-
µειωθεῖ ὅτι οἱ σχετικὲς ἱστοσελίδες αὐξάνουν ραγδαῖα µὲ
διάφορους τίτλους καὶ ὀνόµατα. Ἔτσι, ἐνῷ οἱ ἱστοσελί-
δες αὐτὲς τὸ 2003 ἦταν µόλις 6.500, τὸ 2006 ἔφθασαν
σὲ 1.300.000 καὶ τὸ 2010 τὰ 2.600.000!

Τὸ κίνηµα αὐτὸ ἔχει τὴν ἀνορεξία ὡς πρότυπο ζωῆς
καὶ ὡς ἰδεολογία ἀκόµη! Μάλιστα χρησιµοποιοῦν καὶ τὴν
ὁρολογία «Thinspiration», ποὺ προέρχεται ἀπ’ τὶς λέξεις
«thin» καὶ «inspiration» ποὺ ἑρµηνεύονται ὡς ἐκεῖνον
ποὺ «ἐµπνέεται» ἀπ’ τὸ «ἀδύνατο»!

Ἐκεῖ ποὺ στοχεύει τὸ κίνηµα αὐτὸ εἶναι νὰ προάγει
τὴν ἀνορεξία ὄχι µόνο στὸ ἐπίπεδο τῆς σίτισης, ἀλλὰ καὶ
σ’ ὁλόκληρη τὴ ζωή τῶν µελῶν του, ἡ ὁποία πρέπει νὰ
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν µέχρι θανάτου αὐτοέλεγχο, τὴν
αὐτοσυγκράτηση καὶ τὴν τελειότητα! ∆ηλαδὴ ξεκινᾶ ἀπ’
τὴ διατροφὴ καὶ ὁλοκληρώνεται στὸν τρόπο ποὺ τὸ ἄτο-
µο σκέφτεται, νοιώθει καὶ ἀλληλεπιδρᾶ µὲ ἄλλα ἄτοµα!

Γι’ αὐτοὺς ἡ ἀνορεξία εἶναι ἡ ἀπόλυτη ὀµορφιά, ἡ τε-
λειότητα, ἡ ἁγνότητα, ἡ δύναµη, ἡ πίστη, τὸ ἰδανικό, ἡ
ἀφοσίωση, ἡ ἀγάπη καὶ τὸ µῖσος µαζί! Οἱ «πιστοὶ» ἀνο-
ρεκτικοὶ τὰ υἱοθετοῦν καὶ τὰ ἀκολουθοῦν αὐτὰ ἀπολύτως
κι ἔχουν ὡς µοναδικὸ προορισµὸ νὰ ἐπιτύχουν τὸ «τέ-
λειο» ποὺ εἶναι αὐτὸ τὸ ἀποστεωµένο ἀνορεκτικὸ σῶµα!

Γράφει γιὰ παράδειγµα µία τέτοια ἀνορεκτική:
«Αἰσθάνοµαι τόσο ὑπερήφανη ποὺ βρίσκοµαι µαζί

σας, µαζὶ στὸν ἀγώνα µας, µαζὶ στὴ ζωή καὶ στὸν θάνα-
το, στὰ καλὰ καὶ στὰ κακά. Ἡ Αna µὲ κρατάει στὰ χέρια
της µὲ ἀγάπη καὶ µοῦ ψιθυρίζει ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά.
Ὅτι ἐδῶ κανεὶς δὲν θὰ µὲ πειράξει. Ἐδῶ εἶναι ὁ κόσµος
µου. Ἐδῶ θέλω νὰ εἶµαι. Μαζί σας, ἀδέλφια µου»!

Γράφει καὶ µία ἄλλη ἀνορεκτική:
«Ἐδῶ καὶ τρεῖς ἡµέρες ἔπαψα νὰ τρώω. ∆ὲν ἔχω

δύναµη νὰ κινηθῶ. Κοιτάζω ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο
δίχως νὰ βλέπω. Νιώθω τὸν χρόνο νὰ κυλάει ἀργά.
Ὁ πόνος µοῦ ἀξίζει... εἶναι ἡ σωτηρία µου»!

Χωρὶς τὴν ἀνορεξία αἰσθάνονται µηδαµινοί, ἕνα «τί-
ποτε»! Περιγράφουν τὸν ἑαυτό τους ὡς κενὸ χωρὶς τὴν
«Ana», τιποτένιο! Μὲ τὴν «Ana» ὅµως, εἶναι σηµαντικοί,
ἔχουν ταυτότητα, ὑπάρχουν καὶ ζοῦν!

Τί φοβερό! Τί διαβολικό! Κι ἐκεῖνο τὸ «Ana» τὸ γρά-
φουν πάντα µὲ κεφαλαῖο, τὸ ἀποκαλοῦν θεά, δέχονται
τὶς ὅποιες προσταγὲς ὡς αὐτῆς τῆς θεᾶς, στὴν ὁποία
ἀπόλυτα ὑπακούουν! Θεέ µου!

Μέλη τοῦ ἐν λόγῳ «κινήµατος» εἶναι ἔφηβες κοπέλλες
ἢ καὶ νεαρὲς γυναῖκες δυτικῶν χωρῶν ποὺ πάσχουν
ἀπὸ ἀνορεξία, ποὺ δηµιουργοῦν µία ἄτυπη ὡστόσο δὲ
συµπαγῆ κλειστὴ κοινότητα!

Στὶς σχετικὲς ἱστοσελίδες µπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς τὰ
πάντα. Ἀπὸ διαιτολόγια, θερµιδοµετρητὲς καὶ φωτογρα-
φίες ἀνορεκτικῶν µοντέλων, µέχρι ποιήµατα καὶ ἄλλα
κείµενα προώθησης τῆς ἰδεολογίας, ἀλλὰ καὶ τρόπους
νὰ µείνει κρυφὸ τὸ πρόβληµα ἀπ’ τὴν οἰκογένεια!

(Στὸ ἑπόµενο θὰ δοῦµε πῶς χρησιµοποιοῦνται καὶ οἱ
ἀποκρυφιστικὲς µέθοδοι στὴν ὅλη διαδικασία τῆς ὀµορφιᾶς)

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµείωσις:

1. Περισσότερα βλέπετε στὸ βιβλίο μας «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ UNISEX;»

Τὴν 18ην Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἀνακομιδήν
τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Πάρῳ.

Ο OSIOS ARSENIOS O NEOS Ο EN ΠARV

Ὁ Αὔγουστος γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι
µήνας χαρᾶς καὶ ξεγνοιασιᾶς, ἀφοῦ εἶναι ἄρρηκτα συνδε-
δεµένος µὲ τὶς διακοπὲς τῶν περισσοτέρων. Αὐτὸ σὲ µε-
γάλο βαθµὸ καλλιεργήθηκε κυρίως ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς
καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ αὐτόν, ποὺ ἔχει τὴν µεγαλύτερη εὐθύνη
σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν ἐξαχρείωση τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλή-
νων, στὸν ὀλετῆρα τῆς πολιτικῆς ἠθικῆς (καί, ἴσως, ὄχι
µόνο), Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου.

Αὐτός, ἄλλωστε, εἶχε πεῖ τὴν περιβόητη φράση «δὲν
θὰ χαλάσουµε τὰ µπάνια τοῦ λαοῦ»,ἀπαντώντας σὲ συνερ-
γάτες του, ὅταν τὸν πίεζαν νὰ προχωρήσει σὲ πρόωρες
ἐκλογὲς τὸν Αὔγουστο τοῦ 1987. Φυσικά, ὁ λόγος ἦταν
τὸ ὅτι προσπαθοῦσε νὰ κερδίσει χρόνο ἔναντι τῶν πολι-
τικῶν του ἀντιπάλων, κάτι ποὺ τελικὰ κατάφερε ἐξαντ-
λώντας τὴν θητεία τῆς κυβερνήσεώς του καὶ ὁδηγώντας
τὸν τόπο –µέχρι τελικὰ νὰ χάσει τὴν ἐξουσία– σὲ τέσσε-
ρις ἀλλεπάλληλες ἐκλογικὲς ἀναµετρήσεις, σὲ διάστηµα
περίπου ἑνὸς ἔτους!

Ἡ ἀλήθεια, ὅµως, εἶναι πὼς ὁ Αὔγουστος εἶναι συνδε-
δεµένος µὲ πολλὲς Ἐθνικὲς συµφορές, ποὺ θὰ ἦσαν
ἀκόµα περισσότερες ἐὰν δὲν εἶχε φυλάξει ἡ Παναγία
µας, ποὺ τιµᾶται ἰδιαιτέρως αὐτὸν τὸν µήνα.

Ἡ µεγαλύτερη Ἐθνικὴ τραγῳδία, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέ-
λεσµα τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ τὴν συρρί-
κνωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, ξεκίνησε τὴν 6η
πρωινὴ τῆς 14ης Αὐγούστου τοῦ 1922, σύµφωνα µὲ
τοὺς αὐτόπτες µάρτυρες τοῦ δράµατος, καὶ ὁλοκληρώ-
θηκε µέσα σὲ 15 µέρες. Στὶς 30 Αὐγούστου τοῦ 1922 δὲν
ὑπῆρχε τίποτε ἄλλο παρὰ φωτιές, ποὺ ἔκαιγαν τὰ τελευ-
ταῖα ὑπολείµµατα τοῦ Χριστιανισµοῦ στὴν Σµύρνη καὶ
στὰ ὑπόλοιπα παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ κάτοικοι
τῆς περιοχῆς ἀπὸ τότε δὲν γιόρτασαν ποτὲ ξανὰ τὴν Κοί-
µηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ ἀναντίρρητα σιωνιστὴς Ἐλευθέριος Βενιζέλος εἶχε
ὁδηγήσει µὲ µαθηµατικὴ ἀκρίβεια τὴν Ἑλλάδα σὲ πολι-
τικὸ καὶ διπλωµατικὸ ἀδιέξοδο, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων,
κόστισε στὴν Πατρίδα µας τὴν ἐδαφικὴ κυριαρχία της καὶ
τὸν ἄδικο χαµὸ τόσων Ἑλλήνων.

Ἴσως, στὸ µέλλον, πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦµε µὲ τὴν
προσωπικότητα τοῦ Βενιζέλου, διότι οἱ παραχαράκτες
τῆς Ἱστορίας τὸν ἔχουν ἐσκεµµένα κατατάξει στοὺς
"Ἐθνάρχες", ἐνῷ πρόκειται καθαρὰ γιὰ ἕνα πειθήνιο
ὄργανο τοῦ διεθνοῦς σιωνισµοῦ καθώς, σύµφωνα µὲ
µαρτυρίες, ὁ ἴδιος δὲν δίσταζε νὰ ἀποκαλεῖ τὸν ἑαυτό του
ὡς «σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ
σύµπαντος».

Ἀλλὰ καὶ ἡ πολιτική του δὲν χωράει ἀµφιβολία πὼς
ἦταν ὑποκινούµενη ἀπὸ τὸ Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο. ∆ια-
βάζουµε στὸ ἐπίσηµο ὄργανο τοῦ Συµβουλίου, τὸ λεγό-
µενο "Χρονικά1": «Ὁ διοικητὴς τῆς Θεσσαλονίκης Ρα-
κτιβὰν σὲ συνεντεύξεις του σὲ τοπικὲς Ἑβραϊκὲς ἐφηµερί-
δες, προβάλλει τὶς ἀρχὲς τῆς ἰσονοµίας ποὺ διέπουν τὴν
Ἑλληνικὴ διοίκηση καὶ τὸ πνεῦµα τῆς ἀνεξιθρησκίας ποὺ
χαρακτηρίζει τὸν Ἑλληνικὸ λαό, µὲ παράδειγµα τοὺς
Ἑβραίους τῆς παλιᾶς Ἑλλάδας, ποὺ παρὰ τὸν µικρὸ
ἀριθµό τους κατέχουν σηµαντικὲς θέσεις στὴ δηµόσια
ζωή. Καὶ ὁ Ἑβραϊκὸς τύπος τῆς Θεσσαλονίκης, ἐκφρά-
ζοντας τὶς διαθέσεις τῆς κοινῆς γνώµης, ἐπαινεῖ τὴν Ἑλλη-
νικὴ κυβέρνηση καὶ τὸν πρωθυπουργὸ Ἐλευθέριο Βενι-
ζέλο, ποὺ προσφέρει στοὺς Ἑβραίους προνόµια ποὺ
δὲν ὑπάρχουν σὲ κανένα ἄλλο Βαλκανικὸ Κράτος,

προετοιµάζοντας γι’ αὐτοὺς ἕνα λαµπρὸ µέλλον».
Στὸ ἴδιο ἔντυπο2 διαβάζουµε ἄρθρο τοῦ πρώην

ὑπουργοῦ Γεράσιµου Ἀποστολάτου, µὲ τίτλο «Ὁ Ἐλευ-
θέριος Βενιζέλος πρῶτος ὑποστήριξε τὴ δηµιουργία
ἐλεύθερου ἑβραϊκοῦ κράτους».

Ἡ οὐσία εἶναι πὼς ἡ µεγάλη ζηµιωµένη, ἀκόµα µία φο-
ρά, ἦταν ἡ Ἑλλάδα µας, ἀλλὰ καὶ οἱ φιλότιµοι στρατηγοὶ
καὶ στρατιωτικοί, ποὺ προσπάθησαν νὰ διασώσουν τὸ
γόητρο καὶ τὰ ἐδάφη τῆς Πατρίδος. Ἀπογοητευµένοι ἀπὸ
τὴν ἐξέλιξη ἔνιωσαν τὴν εὐθύνη νὰ βαραίνει τὶς πλάτες
τους, χωρὶς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζουν πὼς ἐπὶ τῆς
οὐσίας εἶχαν προδοθεῖ ἀπὸ τὴν κρυφίως ἀνθελληνικὴ
πολιτικὴ τοῦ "ἐθνάρχη" Βενιζέλου.

Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, εἶναι συγκλονιστικὴ ἡ µαρτυ-
ρία τοῦ Νικολάου Ι. Καραµάνου, ἐγγονοῦ τοῦ Κωνσταντί-
νου Καραµάνου, ἀνθυπασπιστοῦ τοῦ Πλαστήρα,  σχε-
τικὰ µὲ τὰ γεγονότα τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1922: «Στὶς 16
Αὐγούστου, οἱ µεραρχίες τοῦ Τρικούπη µάχονταν ἡρωικὰ
στὴν περιοχὴ Χαµούρκιοϊ-Ἰλµπουλάκ. Τότε, ὁ Πλαστή-
ρας ζήτησε νὰ βοηθήσει µὲ τὸ σύνταγµά του, τὸ
ἡρωικὸ 5/42 Σύνταγµα Εὐζώνων, χωρὶς ὅµως νὰ γί-
νει δεκτὴ ἡ πρότασή του. Ὁ Πλαστήρας ὅµως ἐπέµε-
νε, ἀφοῦ προέβλεπε ὅτι µὲ τὶς κινήσεις του ὁ στρα-
τηγὸς Τρικούπης (ἀπόγονος τῶν Τρικούπηδων) θὰ
ὁδηγοῦσε τὸ στράτευµα στὴν καταστροφή. Ἔτσι,
τὴν ἑπόµενη µέρα ἔστειλε στὸν Τρικούπη τὸν ὑπα-
σπιστή του, ἀνθυπασπιστὴ Κωνσταντῖνο Καραµά-
νο, νὰ προτείνει σχέδιο διαφυγῆς. Ὁ Τρικούπης
ἦταν ἀνένδοτος καὶ ἀκολούθησε ὁ ἀποδεκατισµὸς
τοῦ στρατεύµατος. Γλύτωσαν ὁρισµένα τµήµατα µόνο
τοῦ στρατοῦ, ποὺ µὴ ἔχοντας ἄλλη ἐπιλογή, ἀκολούθη-
σαν τὴν πρόταση τοῦ Πλαστήρα.

Ὁ τότε ἀνθυπασπιστὴς ἐπ' ἀνδραγαθίᾳ καὶ κατόπιν
ἀνθυπολοχαγὸς ἐπ' ἀνδραγαθίᾳ γεννήθηκε στὴ Μακρινὴ
∆ωρίδος τὸ 1897 καὶ πέθανε ἐκεῖ 1977. Τὸ 1915, σὲ ἡλι-
κία 18 ἐτῶν κλήθηκε στὸ στρατὸ καὶ παρέµεινε 7 χρόνια
στὸ πλευρὸ τοῦ Πλαστήρα, παίρνοντας µέρος στὸν
Πρῶτο Παγκόσµιο Πόλεµο, στὴν Ἐκστρατεία στὴν
Οὐκρανία καὶ τέλος στὴ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία. Πα-
ρουσιάστηκε ἁπλὸς στρατιώτης καὶ στὸ πεδίο τῆς µάχης
λάµβανε προαγωγές. Ἀργότερα, ἔλεγε σὲ ὅλους τὶς ἱστο-
ρίες του ἀπὸ τὸν πόλεµο. Ἐπέµενε ὅµως νὰ µὴ ἀναφέρει
τί ἀκριβῶς συνέβη στὶς 17 Αὐγούστου, ἀφοῦ ἔνιωθε
κατὰ κάποιον τρόπο συνυπεύθυνος τῆς κατα-
στροφῆς ποὺ ἀκολούθησε, µὴ δεχόµενος ὁ ὑπο-
στράτηγος Τρικούπης τὸ σχέδιο διαφυγῆς ποὺ τοῦ
παρουσίαζε κατ' ἐντολὴν τοῦ συνταγµατάρχη Πλα-
στήρα».

Σήµερα στὴν πατρίδα µας ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα
ἔχουν ξεχαστεῖ ἢ ἔχουν παραποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀστοιχεί-
ωτους καὶ τοὺς προδότες τῆς Πίστεως καὶ κατ’ ἐπέκταση
τῆς Πατρίδος. Οἱ Ἕλληνες σήµερα δὲν γνωρίζουν τὴν
Ἱστορία τους καὶ γι’ αὐτὸ τιµοῦν πρόσωπα, ποὺ δὲν τὸ
ἀξίζουν καὶ παραθεωροῦν τοὺς ἀληθινοὺς ἥρωες τοῦ Γέ-
νους. Ἴσως, αὐτὸ τὸ καλοκαίρι νὰ εἶναι ἡ κατάλληλη
εὐκαιρία νὰ µελετήσουµε ξανὰ τὸ ποιοὶ εἴµαστε, ποιοὶ
µᾶς κυβέρνησαν, ποῦ µᾶς ὁδήγησαν καί, κυρίως, τί µᾶς
ἀφαίρεσαν ἀπὸ τὴν ζωή µας. Θὰ διαπιστώσουµε πὼς
µάθαµε νὰ ζοῦµε χωρὶς τὸν Θεό µας, καὶ ἄρα χωρὶς Ἀλή-
θεια, χαρὰ καὶ ἐλπίδα.

Μ. Β.

Ἡ συνωµοσία τῆς τέλειας ὀµορφιᾶς

∆ιερωτήθη ποτὲ κανείς, τί τέλος πάντων εἶναι αὐτὸς
ὁ χρόνος καθ᾽ ἑαυτός, ἔχει οὐσιαστικὴν ὑπόστασιν,
ὑπάρχει ὡς καινούργιος ἢ ὡς παλιός, ἀνανεώνεται ἢ
γηράσκει καὶ ἀποθνήσκει;

Τίποτε κανεὶς δὲ µπορεῖ νὰ ὑποστηρίξῃ ἀπὸ ὅλα
αὐτά.

Τὸ µεγάλο αὐτὸ πρόβληµα, τὸ πρόβληµα τοῦ χρό-
νου, ἀπησχόλησε τὴν ἀνθρώπινη διανόηση ἀπὸ κατα-
βολῆς κόσµου καὶ κυρίως τοὺς Ἕλληνες φιλοσόφους
καὶ στοχαστές.

Κατὰ τὸν Πλάτωνα, ὁ χρόνος δηµιουργήθηκε µαζὶ µὲ
τὸν οὐρανὸ ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι κυκλικός, ἔχει ὡς πρό-
τυπό του τὴν αἰωνιότητα τοῦ ὄντος, καὶ εἶναι δεµένος
µὲ τὴν κίνηση τῶν οὐρανίων σωµάτων.

Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη «ὁ χρόνος εἶναι ἀριθµὸς κινή-
σεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον», εἶναι ἀριθµὸς
ποὺ µετρᾶ µία οἱαδήποτε συνεχῆ κίνηση.

Ὁ Γερµανὸς φιλόσοφος Ἔγελος (Ηegel), λέγει ὅτι ὁ
χρόνος ὁρίζεται µὲ τὴν ἄρνηση τοῦ εἶναι του, δηλαδὴ
εἶναι ὅταν δὲν εἶναι, καὶ δὲν εἶναι ὅταν εἶναι. ∆ηλαδὴ,
ὅταν εἶναι δὲν τὸν ἔχει ταυτοχρόνως ὁ νοῦς, διὰ νὰ τὸν
ἀξιολογήσει, καὶ ὅταν ὁ νοῦς τὸν ἀξιολογεῖ, ἔχει φύγει ὁ
χρόνος. Ὁ νοῦς καὶ ὁ χρόνος εἶναι ἀδύνατον νὰ συναν-
τηθοῦν. Φαίνεται νὰ συµβαίνῃ ὅ,τι µὲ αὐτόν, ποὺ προσπα-
θεῖ νὰ συλλάβῃ τὴ σκιά του.

Ἔχοντας κατὰ νοῦ καὶ τὶς πιὸ πάνω διατυπωθεῖσες
ἀπόψεις τῶν φιλοσόφων περὶ χρόνου, εἴµαστε σὲ θέ-

ση νὰ ποῦµε ὅτι ὁ χρόνος εἶναι µία ἀφηρηµένη καὶ
ἀδιάλειπτος ροή, µέρος καὶ πρὸς τὴν ἄπειρη συνέχεια
τοῦ αἰωνίου. Εἶναι µία κινητὴ εἰκόνα τῆς αἰωνιότητος,
ἕνα φανταστικὸ γίγνεσθαι, µέσα εἰς τὸ ἄπειρο καὶ ἀκί-
νητο εἶναι, τοῦ αἰωνίου.

Ἡ ἀφηρηµένη καὶ ἀπρόσωπη αὐτὴ δυνατότητα τῆς
ροῆς τοῦ γίγνεσθαι, οὐσιώνεται καὶ συγκεκριµενοποι-
εῖται ἀπὸ τὴ δραστηριότητα καὶ µόνον τοῦ ἀνθρώπου.

Χωρὶς τὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου τὸ 1821
π.χ. θὰ ἦταν µία ἀφηρηµένη, φανταστική, ἀπρόσωπη
καὶ ἀπροσδιόριστη ροή. Αὐτὸ ὅµως δὲν συµβαίνει, διό-
τι ἡ ροὴ αὐτὴ ἀποκτᾷ ὑπόσταση ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση
τῶν Ἑλλήνων.

Αὐτὸς εἶναι ὁ χρόνος καὶ µὴ τοῦ ζητᾶµε τίποτα, παρὰ
οἱ ἴδιοι ἐµεῖς νὰ δηµιουργοῦµε αὐτὸ ποὺ κάθε φορὰ
εὐχόµαστε νὰ µᾶς φέρει.

Ἔτσι λοιπὸν καθὼς ἔχουν τὰ πράγµατα, διαγράφε-
ται καὶ τὸ χρέος ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος ὡς πρὸς τὸ χρό-
νο, νὰ δηµιουργῆ ὅ,τι συντελεῖ στὸ εὖ ζῆν, στὴν πρα-
γµατικὴ ζωή, στὸ φῶς καὶ στὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ αἰσθά-
νεται τρισµάκαρος καὶ εὐτυχής.

Καὶ ἐπειδὴ τὸ φῶς ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ εἶναι ὁ Χρι-
στός, κατὰ τὸ ἀδιάψευστον ρῆµα τοῦ Κυρίου, ὀφείλου-
µε νὰ δηµιουργοῦµε καὶ νὰ βιώνουµε Χριστοκεντρικά,
γιὰ νὰ εἴµαστε ἐµεῖς εὐτυχεῖς, καὶ ἀνεπιφύλακτα νὰ κη-
ρύττεται ὅτι καὶ ὁ ἀσύλληπτος χρόνος καὶ «τὰ πάντα ἐν
πᾶσι Χριστός».

Ὁ χρόνος καὶ τὸ χρέος τοῦ ἀνθρώπου
Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης ∆. Μπερδαλῆς, τ. Ἐπιθ/τής Ἐκπ/σεως, Φιλόλογος - Θεολόγος

1984-1985 Ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο ποὺ ὁ π. Μᾶρκος ἦρθε στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν ∆ιόνυσο, ἄρχισε νὰ κηρύττει τὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ καὶ στὶς γύρω περιοχές.

Ἕνα ἀπόγευµα ἦρθε στὴν παλιὰ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου ∆ρο-
σιᾶς. Εἴχαµε συγκεντρωθεῖ ἀρκετὲς γυναῖκες. Τὸ κήρυγµά του ἄγγιξε τὶς
καρδιές µας. Καθὼς ἔφευγε τρέξαµε καὶ τὸν εὐχαριστήσαµε. Τὰ λόγια σας
µᾶς ἔκαναν µεγάλο καλὸ τοῦ εἴπαµε -Ἔ, τότε νὰ ξανάρχοµαι, µᾶς ἀπάντη-
σε. Ἔτσι µιὰ µέρα κάθε ἑβδοµάδα (κάθε ∆ευτέρα ὥρα 3-4) εἴχαµε κοντά
µας τὸν π. Μᾶρκο, εὐλογία Θεοῦ γιὰ µᾶς. Ὅταν τελείωνε ἡ ὁµιλία σὲ µιὰ
γωνιὰ τῆς µικρῆς Ἐκκλησίας ἄρχιζε τὴν ἐξοµολόγηση, ἐνῶ οἱ κυρίες ἔψαλ-
λαν τὴν παράκληση στὴν Παναγία· τὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ γινόταν καὶ ἡ
ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου.

∆ὲν παρέλειπε νὰ ἔρχεται στὸν Ἅγιο ∆ηµήτριο ἀκόµα καὶ µὲ κακοκαιρία.
Μιὰ µέρα ποὺ εἶχε χιονίσει καὶ ἡ Ἐκκλησία ἦταν κλειδωµένη, ὁ π. Μᾶρκος
κάθισε ἔξω σὲ µιὰ ἄκρη της καὶ δύο-τρεῖς γυναῖκες ὄρθιες στὰ χιόνια τὸν
ἀκούγαµε νὰ µιλάει γιὰ τὸν Ἅγιο ∆ιονύσιο, ποὺ συγχώρεσε, ἔκρυψε καὶ
ἔσωσε τὸ φονιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του.

Ὅταν τελείωσε τὸ κάτω µέρος τῆς καινούργιας Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου ∆η-
µητρίου, ὁ π. Μᾶρκος ἔκανε τὸ κήρυγµα καὶ τὴν ἐξοµολόγηση ἐκεῖ γιὰ
ἀρκετὸ καιρό.

Ἀργότερα συνέχισε τὸ ἔργο του στὴν Ἐκκλησία τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴ
Ροδόπολη (µιὰ µέρα τὴν ἑβδοµάδα, κάθε Τετάρτη).

Καθὼς πέρασαν ἀρκετὰ χρόνια, οἱ ὑποχρεώσεις του αὐξήθηκαν. Τὰ
πνευµατικά του παιδιὰ ἔγιναν πολλὰ κι ἔρχονταν ἀπὸ διάφορα µέρη τῆς
Ἀττικῆς νὰ τὸν ἀκούσουν, νὰ ἐξοµολογηθοῦν.

Τώρα τὴν ὥρα τοῦ κηρύγµατος τὴ διαθέταµε κάποιες φορὲς γιὰ τὴν ἀνά-
γνωση κειµένων, ποὺ ἀναφέρονταν σὲ διάφορα θρησκευτικὰ θέµατα,
ὅπως Μετάνοια, περίοδος Τριωδίου. Σχετικὰ κείµενα οἱ «Ὁδοὶ καὶ τρόποι
πρὸς τὴν ἁγιότητα», τοῦ Κωνσταντίνου Καβαρνοῦ καὶ «Τί γιορτάζουµε ἀπὸ
τὸ Τριώδιο ἕως τὴν Πεντηκοστή» τοῦ Ἱερώνυµου ∆εληµάρη. Γινόταν καὶ
ἀνάγνωση βίων Ἁγίων, ὅπως τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Εὐπρόσ-
δεκτα ἦταν καὶ τὰ λογοτεχνικὰ κείµενα (πεζογραφήµατα ἤ ποιήµατα), ποὺ
σχετίζονταν µὲ τὸ θέµα µας. Μάλιστα ὑπῆρχαν καὶ χαρισµατικὲς κυρίες,
ποὺ ἔγραφαν θρησκευτικὰ ποιήµατα. Ὁ π. Μάρκος δεχόταν νὰ διαβάσου-
µε τὰ κείµενα αὐτὰ καὶ ἐπαινοῦσε ὅσες τὰ ἔφερναν ἤ τὰ ἔγραφαν.

Μέσα στὴν Ἐκκλησία πρὶν ἔρθει ὁ π. Μᾶρκος πνευµατικά του παιδιὰ µᾶς
ἔκαναν λόγο γιὰ θαυµαστὰ γεγονότα. Κάποια κυρία γιὰ τὴ θεραπεία της µὲ
τὴν προσευχὴ τοῦ π. Μάρκου ἀπὸ χαλάζιο στὸ µάτι, κάποια ἄλλη ἀπὸ
αἱµορροΐδες. Κάποια µέρα παρουσίᾳ τοῦ π. Μάρκου µιὰ κυρία ἄρχισε νὰ
φωνάζει: «Ἔχουµε µπροστά µας ἕνα ἅγιο ἄνθρωπο, βλέπετε τὸ πρόσωπό
µου; Ἦταν µαῦρο, µελανό, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος αὐτός µοῦ τὸ γιάτρεψε».

Ἤρεµος ὁ π. Μᾶρκος µᾶς εἶπε: Ἕνας Ἐπίσκοπος, ὅταν τὸν ἐπισκέφθη-
κε κάποιος καὶ ἄρχισε νὰ τοῦ λέει: «Ἐπίσκοπο σὰν ἐσένα δὲν ἔχω γνωρίσει,
εἶσαι µεγάλος», τοῦ ἀπάντησε: Ἄν µοῦ λὲς τέτοια λόγια, καλύτερα νὰ µὴ ξα-
νάρθεις.

Ἔµµεσα ὁ π. Μᾶρκος µᾶς ἔδειξε πόσο ταπεινὸς ἦταν.
Μὲ τὴ φράση «Καλῶς ἤλθατε», ποὺ µαρτυρεῖ εὐγένεια καὶ ταπείνωση,

µᾶς ὑποδεχόταν στὴν ἐξοµολόγηση.
Ὅταν τοῦ λέγαµε ὅτι εἴµαστε στενοχωρηµένοι «Γεµίστε τὶς µπαταρίες

σας», µᾶς ἀπαντοῦσε καὶ µᾶς ἔδινε θάρρος. Κάποτε ποὺ πήγαµε καὶ τὴν
ἑποµένη µέρα γιὰ ἐξοµολόγηση καὶ ζητήσαµε συγγνώµη γι’ αὐτό, µᾶς εἶπε:
Νὰ τὰ χαλᾶµε τὰ παπούτσια µας στὴν ἐξοµολόγηση. Ἄν παραπονιόµα-
σταν, γιατὶ ἔφυγε ἕνα ἀγαπητὸ πρόσωπο ποὺ τοῦ λέγαµε τὰ βάσανά µας,
στὸν Χριστό µας νὰ τὰ λέτε, µᾶς συµβούλευε.

Μερικὲς φορὲς καταλαβαίναµε ὅτι γνώριζε τὶς σκέψεις µας ἤ καὶ τὶς πρά-
ξεις µας χωρὶς νὰ τοῦ ποῦµε τίποτε. Ἐνδιαφερόταν καὶ προσευχόταν ὄχι
µόνο γιὰ µᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ συγγενικά µας πρόσωπα. ∆ὲν ὑπολόγιζε τὸν κό-
πο νὰ πάει ξηµερώµατα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ ἐξοµο-
λογήσει καὶ νὰ κοινωνήσει συγγενικά µας πρόσωπα καὶ νὰ γυρίσει ἔπειτα
στὸν Ἅγιο Γεώργιο, γιὰ νὰ λειτουργήσει.

Τὰ προβλήµατά µας τὰ ἔκανε δικά του, τὰ ζοῦσε καὶ µὲ τὶς προσευχές
του µᾶς ἔδινε πολλὲς φορὲς τὶς καλύτερες λύσεις. Ὅταν πάλι ἦταν δύσκο-
λα, µᾶς συνιστοῦσε νὰ περιµένουµε τὴ λύση τους «διὰ τῆς προσευχῆς».
Γνώριζε τὴ δύναµη τῆς προσευχῆς.

Μᾶς ἔλεγε: Ἡ προσευχὴ εἶναι ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, συνάντηση καὶ κοι-
νωνία µαζί Του. Εἶναι τρόπος ζωῆς. Πρώτη προϋπόθεσή της εἶναι ἡ ἀµνη-
σικακία, ἡ συγχωρητικότητα. ∆εύτερη ἡ ταπείνωση, ἡ ἀναξιότητα (τελώ-
νης). Τρίτη ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους µὲ πράξεις ἐλέους
καὶ φιλανθρωπίας.

Ἡ προσευχὴ µέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς χρειάζεται ἀγώνα. Πρέπει νὰ
ἀσκούµαστε στὴν προσευχή. Ποιὸς τρόπος ζωῆς ἔχει κούραση; Ἡ προσ -
ευχή. Κάθε φορὰ ὁ διάβολος θέλει νὰ τὸν ἐµποδίσει. Ἡ ἀπουσία τῆς προσ -
ευχῆς εἶναι νέκρωσις τῆς πνευµατικῆς ζωῆς, γιατὶ στερούµαστε τὴ Χάρη
τοῦ Θεοῦ.

Τὸ κήρυγµα καὶ ἡ ἐξοµολόγηση στὴν Ἐκκλησία τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴ
Ροδόπολη συνεχίστηκαν ὡς τὴ Μεγάλη Ἑβδοµάδα τοῦ 2010 καὶ ἦταν
εὐλογία Θεοῦ γιὰ ὅσους παρευρίσκονταν.

Στὸ Γυµνάσιο τῆς Νέας Ἐρυθραίας ὁ π. Μᾶρκος συνεργάστηκε ἀρκετὰ
χρόνια µὲ τὸ σεβαστό µας Γυµνασιάρχη κ. Κλεοµένη Στεργίου, µὲ τὴ θεο-
λόγο κ. ∆ήµητρα Γριτσοπούλου καὶ µὲ τοὺς ἄλλους καθηγητές. Ἔτσι στὶς
µεγάλες γιορτὲς τῆς Ἐκκλησίας Χριστούγεννα καὶ Πάσχα ἐρχόταν γιὰ ἐξο-
µολόγηση καὶ ἐκκλησιασµό. Τὰ παιδιὰ ὅταν τὸν ἔβλεπαν στὴν αὐλὴ ἔτρε-
χαν νὰ τοῦ φιλήσουν τὸ χέρι. Ἔνιωθαν τὴν ἀνωτερότητα, τὴν ἁγιότητά του.
Μὲ τάξη πήγαιναν στὴν ἐξοµολόγηση. Καὶ καθηγητὲς ἐξοµολογοῦνταν.
Ἀκολουθοῦσαν οἱ ἐκκλησιασµοὶ κατὰ τάξεις. Ἥσυχα µέσα στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου παρακολουθοῦσαν τὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν τελείωνε,
ἔπαιρναν τὴν εὐλογία τοῦ π. Μάρκου καὶ τὸ ἀντίδωρο καὶ ἔβγαιναν ἔξω.
Ἐκεῖ περίµενε τὰ παιδιὰ µιὰ εὐχάριστη ἔκπληξη.

Ἦταν τὰ µελοµακάρονα, ποὺ µὲ ἀγάπη εἶχαν ἑτοιµάσει ἡ κ. Γριτσοπού-
λου µὲ τὴ µητέρα της.

Εὐχαριστοῦµε τὸν Πανάγαθο καὶ Πάνσοφο Θεό, ποὺ µᾶς ἀξίωσε νὰ
γνωρίσουµε ἕνα ἄνθρωπο δικό Του. Ἕνα ἄνθρωπο ποὺ ποτὲ δὲ θύµωνε
µαζί µας, ποτὲ δὲν παραπονιόταν, ποτὲ δὲ µᾶς πίκραινε, ἀλλὰ εἶχε ὑποµο-
νή, ἀνοχή, διακριτικότητα, εὐγένεια, καλοσύνη, ἀγάπη, µιὰ ἀγάπη ποὺ δὲν
ὑπολόγιζε κόπους καὶ θυσίες γιὰ µᾶς.

Σ’ εὐχαριστοῦµε π. Μᾶρκο γιὰ ὅσα µᾶς πρόσφερες γιὰ τὴν πνευµατική
µας ὠφέλεια.

Στοὺς δύκολους καιροὺς ποὺ ζοῦµε πρέσβευε στὸν Παντοδύναµο Κύριό
µας νὰ µᾶς βοηθήσει νὰ ἀγωνιστοῦµε, ὥστε ἡ ζωή µας νὰ εἶναι µία συν -
εχὴς πορεία πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ τόσο πολὺ ἀγάπησες.

Σ.Β.

Ἐµπειρίες ἀπὸ τὴν πνευµατικὴν
δρᾶσιν τοῦ π. Μάρκου Μανώλη

Αὔγουστος τοῦ 1922: Ἡ µεγάλη Ἐθνικὴ τραγῳδία,
ποὺ βαρύνει τὶς πλάτες τοῦ "ἐθνάρχου" Ἐλ. Βενιζέλου

Παρὰ τὴν καταβληθεῖσαν κατὰ τὰ τελευταῖα 150 χρό-
νια, ἤτοι ἀπὸ τῆς δηµιουργίας τοῦ νεωτέρου ἑλληνικοῦ
Κράτους προσπάθειαν ἐκ µέρους τῶν ἐχθρῶν τῶν ἑλλη-
νορθοδόξων ἰδεωδῶν συνεχῆ προσπάθειαν θρησκευτι-
κοῦ ἀποχρωµατισµοῦ τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ
Ἔθνους οὐδὲν οὐσιῶδες ἐπέτυχον δεδοµένου, ὅτι καὶ
σήµερον κατὰ τὴν µεγάλην αὐτοῦ πλειοψηφίαν ὁ ἑλλη-
νικὸς λαὸς παραµένει πιστὸς εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ τὰς ἑλληνορθοδόξους παρα-
δόσεις του. Οἱ ἐπιδιώκοντες τὸν θρησκευτικὸν ἀποχρω-
µατισµὸν τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους κατενόησαν, ὅτι ἐν’ ὅσῳ
ὑπάρχει ἡνωµένη ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία, ἔστω καὶ µὴ
πλήρως ἀνταξία τῆς ἀποστολῆς της, ἡ ἐκπλήρωσις τῶν
στόχων των θὰ εἶναι, ἀνέφικτος. Ὡς ἐκ τούτου ἐκµεταλ-
λευόµενοι τὴν ἀνωµαλίαν τῆς δικτατορικῆς περιόδου — ὁ
λύκος στὴν ἀναπουµπούλα χαίρεται — ὅταν ὁλόκληρος ἡ
Ἑλλὰς εἶχε µεταβληθῆ εἰς ἀπέραντον στρατόπεδον συγ-
κεντρώσεως καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶχε φιµωθῆ, κατέφεραν
θανάσιµα πλήγµατα κατὰ τῆς ἑνότητος τῆς Ἱεραρχίας, τὴν
ὁποίαν καὶ τελεσιδίκως διέσπασαν καὶ ἐξουδετέρωσαν καὶ
µάλιστα διὰ τῆς τοποθετήσεως χουντικοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ἡ ἐξαίρεσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ τὴν ἀποχουντο-
ποίησιν καὶ ἡ παραµονὴ εἰς τὸν θρόνον, ἐστερηµένου
λόγῳ προελεύσεως οἱουδήποτε κύρους ἡ δυνατότητος κι-
νητοποιήσεως τοῦ πιστοῦ λαοῦ, παρεῖχε µοναδικὴν δυνα-
τότητα πραγµατώσεως τοῦ θρησκευτικοῦ ἀποχρωµατι-
σµοῦ τοῦ Ἔθνους καὶ ἔδωσε οὕτω τὴν ἐξήγησιν καὶ τὴν
ἀπάντησιν εἰς τὸ συγκλονιστικὸν ἐρώτηµα διατὶ εἶναι ὁ µό-
νος Χουντικὸς ἀνώτατος τιτλοῦχος, τὸν ὁποῖον, ὡς εἴπο-
µεν, ἡ Κυβέρνησις διετήρησεν εἰς τὸ ἀξίωµά του. Ἐπιτευχ-
θείσης οὕτω τῆς πλήρους, σχεδόν, ἐξουδετερώσεως τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, ἂν ὄχι καὶ τῆς σιωπηλῆς ἤ ἔµµε-
σου συµπαραστάσεως τοῦ Προκαθηµένου αὐτῆς πρὸς
ἀποφυγὴν τοῦ κινδύνου ἀπωλείας τῆς θέσεώς του, ἤρχι-
σεν ἡ συστηµατικὴ ἐφαρµογὴ τοῦ καλῶς καταρτισθέντος
µετὰ πολλῆς ἐπιµελείας σχεδίου θρησκευτικοῦ ἀποχρω-
µατισµοῦ τοῦ Ἔθνους, διὰ τῆς ἀπωθήσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας εἰς τὸ περιθώριον τοῦ ἐθνικοῦ βίου.

Ἤδη εὐθὺς ἀπὸ τῆς µεταπολιτεύσεως ἡ συγκροτηθεῖ -
σα ἐπιτροπὴ πρὸς σύνταξιν τοῦ σχεδίου τοῦ νέου Συντάγ-

µατος προέβη εἰς τὴν ἐξάλειψιν ἐκ τῶν στόχων τῆς Παιδεί-
ας τῶν ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν καὶ τῆς ἐν ἀρχῇ
αὐτοῦ ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόµατος τῆς Ἁγίας καί ὁµοουσίου
Τριάδος. ∆εύτερος στόχος ὑπῆρξεν ἡ ἐθνική µας γλῶσσα,
τὴν ὁποίαν ὑποκατέστησαν διὰ µιᾶς µιξοβαρβάρου διαλέ-
κτου, ἀδιαµορφώτου ἄνευ πλήρους γραµµατικῆς καὶ συν-
τακτικοῦ. Ἴσως σχεδιάζεται καὶ ἡ κατάργησις τῶν τόνων
καί εἰσαγωγὴ τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου, ὅτε καὶ θὰ καταστῆ
τελείως ἀδύνατον ἡ γνωριµία ὑπὸ τῶν ἐπερχοµένων γε-
νεῶν τοῦ πολιτιστικοῦ µας θησαυροῦ. Τὰ ἑλληνικὰ θὰ
ὁµοιάζουν δι’ αὐτοὺς µὲ τὰ κινέζικα! Τρίτος στόχος
ὑπῆρξεν ἡ Ἑλληνικὴ Οἰκογένεια, τὸ ἔσχατον ὀχυρὸν τοῦ
Ἑλληνισµοῦ. Αὐτόµατον ∆ιαζύγιον, νοµιµοποίησις τῶν
ἀµβλώσεων, ἀποποινικοποίησις τῆς µοιχείας ὡς καὶ τὰ
ἐµφανιζόµενα εἰς τὸν Τύπον διάφορα σχέδια διὰ τὴν µε-
ταρρύθµισιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, θὰ ὁδηγήσουν ἐκ
τοῦ ἀσφαλοῦς εἰς τὴν ἀποσύνθεσιν τῆς παραδοσιακῆς
ἑλληνικῆς οἰκογενείας. Παραλλήλως µὲ τὴν ἐξασθένισιν
τῶν βασικῶν θεσµῶν τοῦ Ἔθνους καὶ ἐνῷ ἡ Ἁγία τοῦ Χρι-
στοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐξουδετερώθη κατ’ οὐσίαν ἐξ
ἐπόψεως ἡγετικῆς ἐκπροσωπήσεως καί κατέστη εἰς τὰς
ἡµέρας µας ὁ µέγας ∆εσµώτης δεχόµενος πανταχόθεν
ἐµπαιγµοὺς καὶ προπηλακτσµούς, οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τοῦ Ἔθνους οἱ ἀπάτριδες Χιλιασταὶ ἐξησφάλισαν
πᾶσαν ἐλευθερίαν εἰς τὴν πραγµάτωσιν τῶν καταλυτικῶν
σκοπῶν των. Καὶ τώρα εἰσβάλλει εἰς τὸν ἑλληνικὸν χῶρον
καὶ ὁ ∆ίκερως Γίγας τῆς Ρώµης... Θὰ ἐχρειάζετο χρόνος
καὶ χῶρος πολύς, διὰ νὰ ἀναφερθοῦν καὶ τὰ συντελούµε-
να εἰς τὰ σκοτεινὰ ἄντρα τῶν διαφόρων µυστικῶν ὀργα-
νώσεων, ὡς καὶ τὰ καταφερόµενα κατὰ τοῦ ὀρθοδόξου
ἤθους ἐν ὀνόµατι τῆς ταλαιπώρου τέχνης πλήγµατα δι'
ἐπαισχύντων θεαµάτων καὶ διὰ τῶν ὁποίων ἀποσκοπεῖται
ἡ ἀποκτήνωσις τῆς νεολαίας. Ἀλλά, βεβαίως, εὑρισκόµε-
θα εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ὠδίνων! Τὸ τέρµα θὰ εἶναι ὁ χω-
ρισµὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς Πολιτείας, ἡ καθιέρωσις
τοῦ ἀθρήσκου Κράτους, τῆς ἀθρήσκου Παιδείας µὲ τρα-
γικὴν συνέπειαν τὸν ἐκ µαρασµοῦ θάνατον τοῦ Ἑλληνι-
σµοῦ διὰ τῆς πλήρους ἀποκοπῆς ἀπὸ τὰς ρίζας του.

* Ἀπό τό βιβλίον «Αἱ σχέσεις μέ τό Βατικανόν», Ἐκδ. «Ὀρθοδό-
ξου Τύπου», Ἀθῆναι 1979.

Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Ἔθνος µέ... ἄθρησκον Κράτος!*
Τοῦ ἀειµνήστου καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Μουρατίδου

∆ὲν ὑπάρχει νοµίζω χειρότερη καταδίκη ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ σὲ ἕνα κόσµο, ὅπου τὸ φαίνεσθαι ὑπερ -
ισχύει τοῦ εἶναι, ὅπου ἡ ἀξία ἑνὸς ἀνθρώπου δὲν κρίνεται
ἀπὸ τὶς πράξεις του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν εἰκόνα του καὶ µάλιστα
στὴν πιὸ ἀσήµαντη µορφή της. ∆υστυχῶς ὅµως ἡ µνήµη
µας ἀποθηκεύει καλύτερα ἕνα ἀσήµαντο ἄνθρωπο ποὺ
φαίνεται σηµαντικὸς ἀπὸ ἕνα σηµαντικὸ ἄνθρωπο ποὺ
φαίνεται ἀσήµαντος. Θέλεις παράδειγµα; Ἡ περίπτωση
τῆς Πανωραίας Χατζηκώστα- Ἀϊβαλιώτη, τῆς πάµπλουτης
ἀρχόντισσας ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, ἡ ὁποία χρη-
σιµοποιεῖται ἕως σήµερα µὲ διάθεση εἰρωνείας καὶ εὐτελι-
σµοῦ, ἐπειδὴ ἡ ταπεινή της εἰκόνα κέρδισε τὴν ἀθανασία
σὲ βάρος τῆς ψυχῆς καὶ τῆς προσωπικότητάς της. Εἶναι
πιθανὸν νὰ ἰσχυριστεῖς πὼς τὸ ὄνοµά της δὲ θυµίζει τίπο-
τε, οὔτε καλό, οὔτε κακό! Ἔτσι εἶναι ἀκριβῶς: παρὰ τὴ
συγκλονιστική της παρουσία, τὸ ἀληθινὸ ὄνοµα καὶ ἡ ἱστο-
ρία της χάθηκαν στὸ χρόνο κι ἔµεινε τὸ προσωνύµιό της ,
ποὺ µάλιστα εἶναι στὶς µέρες µας γνωστὸ σὰν ὑποτιµη-
τικὸς χαρακτηρισµός: κι ὅµως ἡ Πανωραία Χατζηκώστα-
Ἀϊβαλιώτη, παρέµεινε σ’ ὅλη της τὴ ζωή ἕνας ὑπερήφανος
καὶ γενναῖος ἄνθρωπος, µία ἀληθινὴ Ἀρχόντισσα: ὅταν τὸ
1821 οἱ Τοῦρκοι κατέστρεψαν τὶς Κυδωνιές, µέσα σὲ µία
στιγµὴ ἔχασε τὸν ἄνδρα της Κώστα Ἀϊβαλιώτη, καὶ τὰ παι-
διά της, κατέληξε πρόσφυγας στὰ Ψαρὰ κι ἀπ’ ἐκεῖ στὸ
Ναύπλιο, κι ἔγινε γνωστὴ ὡς ἡ γυναίκα τοῦ Κώστα ἀπὸ τὰ
Ψαρά, ἢ ἀλλιῶς Ψαροκώσταινα: µία ἀρχόντισσα ποὺ ἔγι-
νε ζητιάνα καὶ πλύστρα, κουβαλώντας τὸν πόνο γιὰ τὴν
ἀπώλεια τῶν ἀγαπηµένων της, µὰ ποὺ παρέµεινε ἀρχόν-
τισσα ἀκόµα καὶ µὲ τὰ ροῦχα τῆς ζητιάνας. Μία ζητιάνα
ποὺ ταπείνωσε τοὺς ἄρχοντες καὶ ἔγινε σηµαιοφόρος τοῦ
Πατριωτισµοῦ: ὅταν τὸ 1826 ζητήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες
νὰ συνδράµουν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν πολιορκηµένων τοῦ

Μεσολογγίου, ἡ Πανωραία Χατζηκώστα- Ἀϊβαλιώτη,ποὺ
εἶχε γίνει Ψαροκώσταινα καὶ τελικὰ Ψωροκώσταινα, πλη-
σίασε πρώτη κι πρόσφερε ὅτι εἶχε κερδίσει ζητιανεύοντας
καὶ κάνοντας εὐκαιριακὲς δουλειές, σὲ ἕνα σπάνιο συν-
δυασµὸ παρρησίας καὶ ἁπλότητας. Τὰ λόγια της, καθὼς
ἔδινε τὸν ὀβολό της στὸν Ἀγώνα, τάραξαν τὶς συνειδήσεις
ὅσων ἔγιναν µάρτυρες στὴ σκηνή: «∆ὲν ἔχω τίποτα ἄλλο
ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀσηµένιο δαχτυλίδι κι αὐτὸ τὸ γρόσι. Αὐτὰ τὰ
τιποτένια προσφέρω στὸ µαρτυρικὸ Μεσολόγγι». Μὲ τὴ
µεγαλειώδη "τιποτένια" προσφορά, φιλοτιµήθηκαν οἱ ἀξιό-
τιµοι ἄρχοντες καὶ στήριξαν τὴν προσπάθεια, ἀπὸ ντροπὴ
ποὺ ἡ ζητιάνα εἶχε φανεῖ γενναιόδωρη σὲ αἰσθήµατα καὶ
δῶρα. Μετὰ τὸν ἀγώνα, ἡ ζητιάνα Ψωροκώσταινα, ἔδωσε
κι ἄλλα στὸ νεοσύστατο Κράτος: ὅταν ὁ Καποδίστριας
ἵδρυσε στὴν Αἴγινα τὸ ὀρφανοτροφεῖο γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ
πολέµου, ἡ Ψωροκώσταινα δὲ δίστασε νὰ προσφέρει τὶς
ὑπηρεσίες της ἐκεῖ, πλένοντας τὰ ροῦχα τους, ὥς τὸ τέλος
τῆς ζωῆς της. 

Γιὰ ὅλους ἐµᾶς, τοὺς σύγχρονους καὶ δῆθεν πολιτισµέ-
νους συνεχιστὲς ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, τὸ προσωνύµιο
τῆς Ἀϊβαλιώτη ἔγινε εἰρωνεία: Ψωροκώσταινα δὲ σηµαίνει
ἁπλῶς τὴν φτωχὴ Ἑλλάδα ἀλλὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ στερε-
ῖται πολιτισµοῦ, ἀξιοπρέπειας καὶ σηµασίας. Κι ὅµως, µα-
κάρι νὰ γίνουµε σὰν τὴν Ψωροκώσταινα: µία χώρα ἀπὸ
ἀξιοπρεπεῖς ἀνθρώπους ποὺ ἀκόµα καὶ στὴ δυστυχία
µας, στηρίζουµε τὸ διπλανό µας µὲ ὅλες τὶς µικρές µας δυ-
νάµεις. Τὸ πρόβληµα δὲν εἶναι ὅτι εἴµαστε Ψωροκώσταινα
ἀλλὰ ὅτι δὲν εἴµαστε σὰν ἐκείνη τὴ ζητιάνα ἀρχόντισσα. Κι
ὄχι µόνο δὲν εἴµαστε ἀλλὰ ἔχουµε καὶ τὸ θράσος νὰ εἰρω-
νευόµαστε χρησιµοποιώντας τὸ ὄνοµά της, καὶ τὴν ἀπαι-
δευσία νὰ µὴ ἀντιλαµβανόµαστε πὼς τὸ νὰ εἶσαι Ψωρο-
κώσταινα δὲν ἀποτελεῖ ὕβρη, ἀλλὰ τίτλο ὕψιστης τιµῆς!

Τίτλος τιµῆς καὶ ὄχι ὕβρις!
Tῆς κα Μάρως Σιδέρη, Θεολόγου
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Τό διαχρονικόν φρόνηµα τοῦ Ἁγ. Ὄρους 
ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπειδὴ ἔζησε, µετὰ τὸ Σχίσµα,
ἐκτὸς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι ἅγιος». Τὰ ἐξέχασε
ὅµως τώρα, ὡς συµπρόεδρος τοῦ ∆ιαλόγου.

∆ιὰ τοῦτο, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας,
θεωρεῖται ἀπαράδεκτος ἡ παρουσία Πατριαρχῶν
Ὀρθοδόξων καὶ Ἀρχιερέων, δυστυχῶς ἐξ ὅλων
σχεδὸν τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, εἰς
συµπροσευχὰς µετ΄ ἀλλοθρήσκων καὶ αἱρετικῶν,
τύπου Ἀσίζης καὶ Ρώµης, τὰς ὁποίας ἐνεπνεύσθη
πρῶτος ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας καὶ τὰ σκοτεινὰ κέντρα,
ὑφ΄ ὧν ἄγεται. Οἱ δὲ ἡµέτεροι Πατριάρχαι ἀντὶ νὰ εἶναι
Φῶς τοῦ κόσµου καὶ ἅλας τῆς Γῆς, µὲ τὴν συµµετοχήν
των, γίνονται οὐραγοὶ τῶν Πολιτικῶν καὶ τοῦ Πάπα. Θέ-
τουν ἐν κινδύνῳ τὴν σωτηρίαν των, δίδουν κακὸν πα-
ράδειγµα ζωῆς καὶ µιµήσεως ἀπὸ τῆς τηλεοράσεως εἰς
τοὺς Ὀρθοδόξους, ἐπαναπαύουν τοὺς ἀλλοθρήσκους
εἰς τὰς πλάνας των, δηµιουργοῦν πρόβληµα συνειδή-
σεως κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ ὀνόµατός των εἰς τὴν
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τοὺς εὐσεβεῖς, καθότι δὲν ὀρθο-
τοµοῦν τὸν Λόγον τῆς Ἀληθείας καὶ γίνονται πρόξενοι
διασπάσεως καὶ σκανδαλισµοῦ τοῦ πληρώµατος τῆς
ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς καὶ αἴτιοι τῆς δηµιουργίας
τοῦ ἀρρωστηµένου ζηλωτισµοῦ, ἤτοι τῆς ἀποτειχίσεως
πολλῶν ἐκ τῆς µάνδρας τῆς Ἐκκλησίας.

Τὰ γεγονότα ταῦτα εἶναι πλάνη καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν τι-
κτοµένη «πνευµατικότης» πεπλανηµένη. Αἱ θρη-
σκειολογικαὶ αὗται ἐπαφαὶ θεωροῦνται δυστυχῶς ὑπὸ
πολλῶν σήµερον γνησία καὶ σύγχρονος ὀρθόδοξος
µαρτυρία, ἐν τῷ κόσµῳ, καὶ καταβάλλεται προσπάθεια
νὰ περιβληθῇ µὲ Συνοδικὸν κῦρος. Αἱ ὑγιεῖς φωναὶ
θεωροῦνται φονταµενταλισµὸς καὶ ζηλωτισµός.

Ἐκ τῶν µετεχόντων Ἀρχιερέων εἰς τὰς Πατριαρχικὰς
καὶ Ἀρχιεπισκοπικὰς Συνόδους, ἄλλοι προσποιοῦνται
ὅτι δὲν βλέπουν, ἕτεροι συµφωνοῦν, ἄλλοι φοβοῦνται
νὰ ἐκφράσουν τὴν κεκρυµµένην συνειδησιακήν των
ἀντίρρησιν καὶ γίνονται συνυπεύθυνοι εἰς τὰ κακά, ποὺ
προξενοῦνται, διότι ἄγονται ἀπὸ ἄλλας ἐφηµέρους
σκοπιµότητας, ἀτενίζουν µόνον τοὺς ἐπιγείους θρό-
νους καὶ δὲν σκέπτονται «τὴν ἀπολογίαν εἰς τὸ ἀδέ-
καστον καὶ φοβερὸν βῆµα τοῦ Χριστοῦ».

Ἐπιδείξατε ἡµῖν µίαν ἔστω περίπτωσιν ἐκ τῆς δισχι-
λιετοῦς ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας, ἑνὸς Ἁγίου,
νὰ συµµετάσχῃ εἰς τοιαύτας προσευχὰς καὶ διαλό-
γους. Οἱ Πατριάρχαι, ὁ κλῆρος καὶ ὁ ὀρθόδοξος λαὸς
τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας, ὑπῆρξαν µάρτυρες
τοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, χωρὶς νὰ προ-
δώσουν ἢ νὰ ἀλλοιώσουν τὸ Καθολικὸν φρόνηµα
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔµειναν πιστοὶ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
µέχρι θανάτου. Αὐτοὶ θὰ µᾶς κρίνουν, εἰς τὴν ∆ευτέραν
Παρουσίαν τοῦ Κυρίου.

Ποίαν µετάνοιαν ἔχει ἐπιδείξει ὁ Παπισµὸς ἐκ τῶν
µακροχρονίων διαλόγων; Ἡ δήλωσις τοῦ Πάπα Βενε-
δίκτου ΙΣΤ΄ εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς ἀµετανοησίας τοῦ Πα-
πισµοῦ: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, εἶναι Ἐκκλησία,
ἀλλὰ ἐλλιπὴς Ἐκκλησία, χωρὶς τὸν Πάπαν».

Πόσας πλάνας ἔχει ἀποκηρύξει ὁ Πάπας µετὰ ἀπὸ
τόσους µακροχρονίους διαλόγους; Οὐδεµίαν. Ἁπλῶς
προσπαθεῖ νὰ χρυσώσῃ τὴν πλάνην του καὶ νὰ παρα-
σύρῃ, τοὺς µὴ νήφοντας Ὀρθοδόξους, εἰς τὰς πλάνας
του, ὡς ὁ ἀρχέκακος ὄφις παρέσυρε τὴν Εὔαν.

Ὁ ἄλλοτε συµπρόεδρος τοῦ ∆ιαλόγου µετὰ τῶν Ρω-
µαιοκαθολικῶν, Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλια-
νός, ἀντιληφθεὶς τὴν ἀµετανοησίαν τῶν Παπικῶν καὶ
τὸ ἄσκοπον τῆς περαιτέρω ἐνασχολήσεως µὲ τὸν ∆ιά-
λογον, ἐδήλωσε δηµοσίως καὶ γραπτῶς εἰς τὴν παγ-
κόσµιον κοινὴν γνώµην: «παρῃτήθην οἰκειοθελῶς ἀπὸ
τὴν συµπροεδρίαν τοῦ διαλόγου, διότι δὲν ἐπιθυµῶ νὰ
ἔχω πλέον οὐδεµίαν σχέσιν µὲ αὐτὸ τὸ ἀνόσιον παί-
γνιον.» (Ἐφηµερὶς ΒΗΜΑ τῆς Αὐστραλίας)

Ἓν ὑπόδειγµα Ὀρθοδόξου φρονήµατος καὶ βιοτῆς,
ἐκφράζει διαχρονικῶς ὁ Ἁγιορειτικὸς Μοναχισµός, διὰ
τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἐπραγµάτωσαν τὸ
γνήσιον µοναχικὸν ἰδεῶδες, πάλαι τε καὶ προσφά-
τως.

Τὸ γνήσιον αὐτὸ Ἁγιορειτικὸν Ὀρθόδοξον φρόνηµα,
ὑφ΄ οὗ ἐµφοροῦνται ἅπαντες οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες, ἐν
ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ, ἔχει ἀποδοκιµάσει καὶ στη-
λιτεύσει, κατὰ διαφόρους καιρούς, τὰς τοιαύτας πα-
ρεκκλίσεις Πατριαρχικῶν Συνόδων ἢ µεµονωµένων
προσώπων ἐν τῇ πρὸς τὸν ἔξω κόσµον συµπεριφο-
ράν, εἰς τὰς σχέσεις µὲ τοὺς ἑτεροδόξους ἢ ἀλλοθρή-

σκους, ὁσάκις ἔκρινε, ὅτι αἱ σχέσεις αὗται δὲν εἶναι σύµ-
φωνοι µὲ τὸ διαχρονικὸν Ὀρθόδοξον φρόνηµα, τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ.

Ἔχων ἰδίαν προσωπικὴν πεῖραν κατὰ τὴν µακρὰν εἰς
τὸ παρελθὸν θητείαν µου εἰς τὴν σεπτὴν Ἱερὰν Κοινό-
τητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους Ἄθω, ὡς Ἀρχιγραµµατεύς, δύνα-
µαι νὰ πληροφορήσω ὅτι σύµπας ὁ Ἁγιορειτικὸς Μο-
ναχισµὸς διατηρεῖ ἀπέραντον σεβασµὸν πρὸς ὅ,τι
ἐκφράζει διαχρονικῶς ὁ ἱερώτατος θεσµὸς τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν
καὶ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων. Ἐκτιµᾷ τὰς µαρτυρικὰς
καὶ δυσκόλους συνθήκας, ἔνθα διαβιοῖ. Ὁµοίως ἔχεται
τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀκαταλύτων δεσµῶν, µὲ τὴν Ἑλλάδα,
ὡς ἀπέδειξε ἡ Ἱστορία. Ὅµως ὁ σεβασµὸς οὗτος δὲν
ἠµπόδισε ἅπαξ καὶ πολλάκις, πάλαι τε καὶ νῦν, νὰ
ἐκφράσῃ ὁµοφώνως τὴν διαφωνίαν του πρὸς θέσεις
καὶ ἐνεργείας ἃς ἐθεώρησε παρέκκλισιν ἐκ τῆς
ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας.

Ὡς ἐκ τούτου τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει σαφῆ συνείδησιν
καὶ σήµερον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ταυτίζεται
µὲ τὴν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ», τὴν ταµειοῦχον τῆς Θείας
Χάριτος καὶ τῶν ἐγκύρων ἱερῶν Μυστηρίων.

Ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπάρχουν µό-
νον αἱρέσεις καὶ σχίσµατα, χωρὶς σώζουσαν Θείαν
Χάριν καὶ χωρὶς ἔγκυρα Μυστήρια, κατὰ τὸ ὁµόφω-
νον Ἁγιορειτικὸν φρόνηµα.

∆ιὰ ταῦτα εἰς ὅσους προσῆλθον, ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, κατὰ
καιρούς, ἐκ τῶν ἑτεροδόξων, οἰκείᾳ βουλήσει, καὶ
αἰτήσαντας νὰ ἀσπασθοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν, δὲν
ἀνεγνώρισε τὰ µυστήρια οὔτε τοῦ Παπισµοῦ οὔτε
τῶν Προτεσταντῶν οὔτε τῶν Ἀγγλικανῶν.

Ἐβάπτισε Ὀρθοδόξως τοὺς ἑτεροδόξους. Ἐχειροτό-
νησε πρώην Ρωµαιοκαθολικοὺς ἱερεῖς, ὡς καὶ δὲν
ἐδέχθη τὴν ἱερωσύνην τῶν Ἀγγλικανῶν.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω µίαν κλασσικὴν περίπτωσιν
προσελεύσεως εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν τῷ 1978 τοῦ
πρώῃν Ρωµαιοκαθολικοῦ κληρικοῦ Ἀρχιµ. Πλακῖδα καὶ
τῆς Συνοδίας του. Οὗτοι ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς τὴν Ὀρθο-
δοξίαν ὑπὸ τῶν Ἁγιορειτῶν δι’ Ὀρθοδόξου βαπτίσµα-
τος καὶ Ὀρθοδόξου χειροτονίας, καίτοι ἦσαν Ρωµαι-
οκαθολικοὶ ἱερεῖς.

Τὸ γεγονὸς τοῦτο εἶχε συνταράξει τὰ σαθρὰ θεµέλια
τοῦ Βατικανοῦ, εἶχον ἀσχοληθῆ µεγάλαι Γαλλικαὶ ἐφη-
µερίδες µὲ τὸ γεγονός, διότι ὁ π. Πλακῖδας εἶχε κῦρος
εἰς τὴν ∆ύσιν, οἷον ὁ π. Παῒσιος εἰς τὴν Ἀνατολήν, καὶ
παρενέβη προσωπικῶς ὁ Πάπας εἰς τὸ σεπτὸν Οἰκου-
µενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον ἀντέδρασε ἀποστεῖλαν
σεπτὴν Πατριαρχικὴν Ἐξαρχίαν, ὑπὸ τὸν µακαριστὸν
Μητροπολίτην Σταυρουπόλεως Μάξιµον, µὲ τὴν
ἐντολὴν νὰ τιµωρηθῇ ἡ Ἱ. Μονὴ ἥτις ἔσχε τὴν τοιαύτην
πρωτοβουλίαν, ἣν ὅµως τιµωρίαν ἀπέτρεψε ἡ
ἀρραγὴς ἑνότης ὁλοκλήρου τῆς Ἱ. Κοινότητος. Ἐκ τῆς
ἀφορµῆς ταύτης ἐχειροτονήθη Ἀρχιερεὺς ὁ ἅγιος Ρο-
δοστόλου, µὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου, µόνον αὐτὸς νὰ ἱερουργῇ Ἀρχιερατικῶς ἐν
Ἁγ. Ὄρει, πρὸς ἀποτροπὴν παροµοίων φαινοµένων.

Ἡ σεπτὴ Ἱ. Κοινότης, ἧς κατὰ τὴν περίοδον ταύτην
ἤµην Ἀρχιγραµµατεύς, ἐδέξατο ἀσµένως τὴν Ἀρχιε-
ρωσύνην τοῦ ἀξίου κατὰ πάντα Σχολάρχου τῆς Ἀθω-
νιάδος ἁγ. Ροδοστόλου, δὲν ἐφήρµοσε ὅµως ποτὲ τὴν
Πατριαρχικὴν ἐντολὴν περὶ ἀποκλειστικότητος τῆς δι’
ὃν λόγον γενοµένης προαγωγῆς του εἰς τὴν Ἀρχιερω-
σύνην, καὶ ἠξίωσε νὰ ἐφαρµοσθῇ τὸ γράµµα καὶ τὸ
πνεῦµα τοῦ 173ου ἄρθρου τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου
τοῦ Ἁγ. Ὄρους, καθ΄ ὃ ἑκάστη Ἱ. Μονή, διατηρεῖ τὴν
ἐλευθερίαν της νὰ καλέσῃ οἱονδήποτε Ἀρχιερέα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διὰ τὰς Ἀρχιερατικὰς τελε-
τουργίας καὶ χειροτονίας. Συνεχίζει δὲ µέχρι σήµερον
νὰ µὴ ἀναγνωρίζῃ τὰ µυστήρια τῶν ἑτεροδόξων
εἰς τὰς προσελεύσεις εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνετάραξε τὸ Βατικανόν, πρᾶγµα
τὸ ὁποῖον ἠνάγκασε τὸν µόλις ἀναδειχθέντα νέον Πον-
τίφηκα τῆς ἐκπεσούσης ἐκ τῆς Ὀρθοδοξίας Παλαιᾶς
Ρώµης, Ἰωάννην – Παῦλον Β΄, περὶ τὸ ἔτος 1978, νὰ
δηλώσῃ πρὸς τὸν Ρωµαιοκαθολικὸν κόσµον: «Ἡ Ρω-
µαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει ὅλα τὰ µέσα τῆς σωτη-
ρίας», πρὸς καθησυχασµὸν τῶν κλονισθέντων µελῶν
τοῦ Ρωµαιοκαθολικοῦ κόσµου, ἐκ τῆς στάσεως τῶν
Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Τὸ αὐτὸ φρόνηµα διατηρεῖ εἰσέ-
τι σύµπας ὁ Ἁγιορειτικὸς κόσµος.

Παναγιώτατε,
Ἡ τῆς παραχωρήσεως τῶν Νέων χωρῶν εἰς τὴν

Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλαδος διοικητικῶς ἐκκρεµότης θὰ
ἔπρεπε νὰ λήξει κάποτε, ὅπως καὶ (µὲ) τὸ θέµα τῆς
«ἡµιαυτόνοµου» Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία θὰ
πρέπει νὰ ὑπαχθεῖ καὶ αὐτὴ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος. ∆ὲν µπορεῖ, Παναγιώτατε κ.κ. Βαρθολοµαῖε, ἡ
ὅσον θεωρεῖται (ἀκόµα) ἀνεξάρτητος χώρα (καὶ ∆ηµο-
κρατία) τῆς Ἑλλάδος, νὰ διέπεται ἀπὸ πέντε ἐκκλησια-
στικὲς περιφέρειες, ἄνευ ἐκκλησιαστικῆς ἐξαρτήσεως
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα) ∆ηλαδή: Οἱ, 1.Παλαιὲς Χῶρες, 2.Νέες
Χῶρες, 3.Κρήτη, 4.Ἅγιο Ὄρος, 5.∆ωδεκάνησος. Αὐτὸ
ἦταν καὶ τὸ ὅραµα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Μακαριστοῦ ΧΡΙΣΤΟ-
∆ΟΥΛΟΥ, τὸν ὁποῖον καὶ Αὐτὸν ἐπικράνατε σφοδρὰ
(τὸ 1986), πρὶν κοιµηθεῖ.

Παναγιώτατε: Μὲ αὐτὲς τὶς συγκεκριµένες καὶ
πολλὲς ἄλλες ἐνέργειές σας ἔχετε τραυµατίσει ἐπανει-
ληµµένως τὸ Ὀρθόδοξο «ποίµνιο», κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς Πατριαρχείας σας µὲ λάθη! Καὶ κατεβαίνοντας ἀπὸ
τὸ ἀεροπλάνο τὴν Τετάρτη 15 Ἰουνίου στὰ Χανιά, καὶ
κατὰ τὴν ἄφιξή σας στὴν Κρήτη, ἐπιρρίψατε τὴν εὐθύ-
νη τῆς µὴ συµµετοχῆς, στοὺς ἀπόντες καὶ τὶς ἀποῦ σες
Ἐκκλησίες καὶ εἴπατε ἐπίσης, στὴν ἐναρκτήρια συν -
εδρίαση τῆς ∆ευτέρας 20 Ἰουνίου ὅτι, ὅσοι δὲν ἀποδέ-
χονται καὶ δὲν ἐφαρµόζουν τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνό-
δων ἀποµονώνονται καὶ µετατρέπονται σὲ αἱρετικούς!
Λάθος Παναγιώτατε, διότι στὴν Ὀρθόδοξη πραγµατι-
κότητα τὰς Συνόδους ἐγκρίνει ἢ ἀπορρίπτει ὁ εὐσεβὴς
Λαὸς τοῦ Θεοῦ! Ὑπῆρξαν Σύνοδοι, καὶ τὸ γνωρίζετε,
ποὺ ἐπειδὴ ἡ Συνείδηση τοῦ Λαοῦ δὲν τὶς ἐνέκρινε, δὲν
ἀναγνωρίστηκαν ὡς Οἰκουµενικές! Ὅσον ἀφορᾶ τὴν
παροῦσα Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὄχι µόνον δὲν µπορεῖ νὰ
ὀνοµαστεῖ οἰκουµενική, ἀλλὰ οὔτε καὶ πανορθόδοξος
(δὲν) µπορεῖ νὰ ὀνοµαστεῖ, διότι ὅπως ἀναφέραµε
ἀπουσιάζουν (4) τέσσερεις ἀπὸ τὶς δέκα τέσσερεις (14)
αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἀριθµη-
τικὰ ἀπὸ πλευρᾶς πληθυσµοῦ ὑπερτεροῦν (χάριν τῆς
Ρωσίας) τῶν δέκα παρουσιῶν. ∆ι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν
λόγο, ὁ Μακαριώτατος Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας, συναισθανόµενος τὶς εὐθύνες ποὺ ἔχετε ἐσεῖς
Παναγιώτατε, κ.κ.Βαρθολοµαῖε γιὰ τὴν «ἀποτυχία»
αὐτῆς τῆς Συνόδου προκειµένου νὰ ἐπιτύχει τὴν περι-
πόθητη Πανορθόδοξη τὸ µέλλον συµµετοχὴ σ’ Αὐτή,
ὁµίλησε σήµερα (22.6.2016) γιὰ µία ἄλλη Σύνοδο, ἡ
ὁποία θὰ πρέπει ἀργότερα νὰ συγκληθεῖ, καὶ ἡ ὁποία
µὲ εὐρύτερη καὶ Πανορθόδοξη πλέον συµµετοχή, θὰ
δώσει λύση καὶ κατεύθυνση, καὶ καταλλαγὴ στὰ προ-
βλήµατα ποὺ ἔχουν ἐπισωρεύσει οἱ ∆έκα-τρεῖς αὐτοὶ
αἰῶνες ἀπὸ τὴν (7η) ἕβδοµη Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τὸ
787 µ.Χ., διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ζῶν ὀργανισµὸς καὶ
Ζῶσα καὶ Σώτειρα, καὶ διωκοµένη εἶναι ζωντανὴ εἰς
τοὺς αἰῶνες «Ὡς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδοὺ ζῶµεν»
(Β΄Κορινθίους στίχος 9).

Ὅσον γιὰ τὰ συνεχῆ κηρύγµατά σας κατὰ τοῦ Ἐθνι-
κισµοῦ, Παναγιώτατε, ἐνιστάµεθα σθεναρῶς στὸ θέµα
αὐτό, διότι ὁ ἴδιος ὁ τριαδικὸς Θεός, ἐποίησε «Ἔθνη
καὶ Γλώσσας» καὶ παρήγγελε ὁ ἴδιος κατὰ τὴν ἔνδοξον
Ἀνάληψίν του «Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τὰ
ΕΘΝΗ!....» (Κατὰ Ματθαῖον ΚΗ΄ Στίχος 19) καὶ

(Λουκᾶς Κ∆ 47) «M Κηρυχθῆναι µετάνοιαν M εἰς πάν-
τα τὰ ΕΘΝΗ».

Γιὰ ἐµᾶς εἶναι ἀδιανόητον νὰ µὴ τιµοῦµε, νὰ µὴ µνη-
µονεύωµε καὶ νὰ µὴ δεώµεθα γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν
ψυχῶν τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Ἀθα-
νάσιου ∆ιάκου καὶ τοῦ Μακρυγιάννη, ἀλλὰ καὶ τοῦ ∆α-
σκαλογιάννη. Αὐτὸ ἄλλωστε κάνει καὶ ἡ συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας µας, εἰς ὅλας τὰς Ἐθνικὰς ἑορτὰς καὶ ἐπε-
τείους, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας!

∆ι’ αὐτὸν τὸν λόγο κακὴ ὑπηρεσία προσέφεραν ἐν
προκειµένῳ, ὁ κατὰ τὰ ἄλλα σοφὸς Ἱεράρχης τῆς
Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος (Γιαννουλάτος) καὶ ὁ Κύπρου
κ. Χρυσόστοµος καθὼς καὶ ὁ Ἀρχ. Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος, οἱ ὁποῖοι στὶς ὁµιλίες τους τὴν
∆ευτέρα 20-6-2016 µεταξὺ ἄλλων χρήσιµων προτάσε-
ων –στὴν προκειµένη περίπτωση, ἔρριψαν ἔλαιον εἰς
ἐσφαλµένας Πατριαρχικὰς ἀπόψεις ὁµιλήσαντες (ὁ κ.
Ἀναστάσιος), γιὰ τὸν ἐγωισµὸν τῶν ἀπόντων!

Τελειώνοντας ἤθελα νὰ ἐπισηµάνω, τὸ ἀπαράδεκτο
γιὰ ὀρθόδοξους Ἱεράρχες τῆς παρουσίας «∆ρακόντει-
ων» Ἀστυνοµικῶν δυνάµεων τῆς Ἀστυνοµικῆς ∆ιεύ-
θυνσης Κρήτης καὶ Χανίων, ἐνισχυµένες καὶ ἀπὸ τὴν
ἄλλη Ἑλλάδα, ὅπου δὲν ἀφήνουν νὰ πλησιάσει «κου-
νούπι», χωρὶς διαπίστευση στοὺς χώρους τῆς Ἀκαδη-
µίας, καὶ στοὺς Ἱ. Ναοὺς ποὺ ἐπραγµατοποιήθησαν καὶ
θὰ πραγµατοποιηθοῦν τελετὲς καὶ Θεῖες Λειτουργίες,
καθὼς καὶ ἀπὸ µαρτυρίες ὀργάνων τῆς Ἀστυνοµίας
Κρήτης ὑπάρχει καὶ παρουσία καὶ Ἀµερικάνων πρα-
κτόρων µὲ πολιτικά!

Ὅσον γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἀεροπλανοφόρου
«ΤΡΟΥΜΑΝ» µὲ τοὺς 5.000 ἀξιωµατικοὺς – ναῦτες καὶ
πλήρωµα, ἡ παρουσία του θεωρεῖται ἐντελῶς συµ-
πτωµατικὴ καὶ δὲν ἔχει σχέσιν ἀσφαλῶς µὲ τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον!

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Θέλω νὰ πιστεύω, µὲ τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, παρὰ τὶς

ἀτέλειες καὶ τὰ σφάλµατά µου ὅτι δὲν ἀπέχω ἀπὸ τὰ
Θεῖα καὶ Ἱερὰ ∆όγµατα καὶ τὸ Φρόνηµα τῆς Ἐκκλησίας
µας, τὰ παραγγέλµατα καὶ ἐπιταγὲς τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων καὶ ὅτι ὕστερα ἀπὸ τὴν προσωπική σας ἀποτυχία
κ.κ. Βαρθολοµαῖε, τῆς ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας τῶν Αὐτο-
κεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (οὔτε Πανορθόδο-
ξος δὲν ὑφίσταται), θὰ πρέπει νὰ ἀναλάβετε τὰς εὐθύ-
νας σας καὶ νὰ παραιτηθεῖτε ἀπὸ τὸν Οἰκουµενικὸν
θρόνον, µήπως κάποιος ἄλλος µὲ καταλληλότερους
χειρισµοὺς καὶ περισσότερη ἀγάπη πρὸς τὴν Ἀλήθεια,
ἐπιτύχει αὐτὸ τὸ ὁποῖον Σεῖς ὁµολογουµένως δὲν ἔχετε
καταφέρει! Στὰ εἴκοσι πέντε χρόνια (25) τῆς Πατριαρ-
χείας Σας, ἔχετε προσφέρει ὅσα εἴχατε νὰ προσφέρετε:
Θετικὰ καὶ ἀρνητικά! ∆ὲν ἀκούσατε ἐν προκειµένῳ τὴν
ἔκκληση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Προκα-
θηµένου της, γιὰ ἀναβολή, καὶ καλύτερη προπαρα-
σκευή, προκειµένου νὰ ἐπιτευχθεῖ τουλάχιστον ἡ Πανορ-
θόδοξος εὐλογηµένη Ἀπαρτία! Ἴσως κάποιος Ἄλλος
ἐπιτύχει τὸ ἀκατόρθωτον ἀπὸ Ἐσᾶς, ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων
µας καὶ µάλιστα τῆς Ἀµωµήτου ἡµῶν Πίστεως.

Μετὰ τιµῆς καὶ σεβασµοῦ, εἰς τὸν θεσµὸν τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου, Ζεῖ Κύριος.

Χανιὰ 22-23 Ἰουνίου 2016

«Φωνή ἐκ τῆς Κρήτης»
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Μ. ∆ιακωνάκης

Ἐπειδὴ κατὰ καιροὺς σχολιάζεται ἀπὸ µερικοὺς ἀδελ-
φοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἡ λέξη γεροντισµός, θέ-
λοντας νὰ µᾶς δείξουν πὼς αὐτοὶ ποὺ ἀναζητοῦν γέρον-
τες προχωρηµένους στὴν ἀρετὴ µὲ χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, ὑπερβάλλουν κατὰ τὴ γνώµη τους, διότι
ἰσχυρίζονται, πὼς ἀρκεῖ ὁ πνευµατικὸς πατέρας ποὺ ἔχει
ὁ καθένας, γιὰ νὰ καλύψει τὶς πνευµατικές του ἀνάγκες.
Ὅµως ἀνάγκη εἶναι νὰ ξεκαθαρίσουµε ποιὸς εἶναι ὁ ρό-
λος τοῦ Πνευµατικοῦ- ἐξοµολόγου καὶ ποιὸς ὁ ρόλος τοῦ
χαρισµατούχου Γέροντος.

Ὅµως, τί σηµαίνει Γέροντας φωτισµένος ἀπὸ τὸ Θεὸ
καὶ χαρισµατοῦχος; Γέροντας φωτισµένος σηµαίνει καθέ-
δρα τῆς διακρίσεως, σηµαίνει φάρος φωτεινὸς στὸ
πηχτὸ σκοτάδι, σηµαίνει ὁδηγὸς τῶν πλανεµένων, ρύ-
στης τῶν ἀπελπισµένων, σηµαίνει παρηγορητὴς τῶν
ψυχῶν καὶ προπάντων µᾶς ὑποδεικνύει τὴ σύντοµη καὶ
ἀπλανῆ ὁδὸ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς µας. Ὅλα αὐτὰ καὶ
πολλὰ ἀκόµα ἀνεκτίµητα χαρίσµατα τοῦ Θεοῦ µας ποὺ
ἔχει ἕνας χαρισµατοῦχος εἶναι ἄκρως ἀναγκαῖα γιὰ τὴν
πνευµατικὴ πορεία τοῦ ἁπλοῦ ποιµνίου τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ. Ἂν –ὅ µὴ γένοιτο- λείψουν αὐτοὶ οἱ χαρι-
σµατοῦχοι Γεροντάδες ἀπὸ τὸ Σῶµα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, τότε θὰ µιλᾶµε γιὰ φοβερὸ λιµὸ πνευµατικό. 

Ὅµως, ἂς δοῦµε πῶς γίνεται κάποιος χαρισµατοῦχος
Γέροντας, δηλαδὴ ὄργανο τοῦ Παρακλήτου. Συνήθως
αὐτὸ τὸ ὑπεράγαθο φαινόµενο τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
εὐδοκιµεῖ στὸ Μοναχισµό. Καὶ γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ σὲ µία
ψυχὴ καὶ νὰ τὴν καταστήσει στὴ συνέχεια ὄργανό Του,
χρειάζονται ὁρισµένες προϋποθέσεις. Καὶ ἂς ἀναφέρουµε
µερικὲς ἀπὸ αὐτές. Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νὰ ζεῖ σὲ ὀρθόδοξο
περιβάλλον µακριὰ ἀπὸ κάθε ἴχνος πλάνης καὶ αἱρέσεως.
Πρέπει γιὰ ἀρκετὰ χρόνια νὰ εἶναι ὑποταγµένος, στὸν
πνευµατικό του πατέρα, στὴν κατὰ Θεὸν ὑπακοή. Πρέπει
νὰ εἶναι ὑπερβολικὰ εὔσπλαγχνος, νὰ ἔχει πάρει ὁριστικὸ
διαζύγιο ἀπὸ τὴ φιλαυτία του, τὴ µητέρα ὅλων τῶν παθῶν.
Πρέπει νὰ ἀντιλαµβάνεται συνεχῶς τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ
καὶ νὰ ζεῖ µόνον γιὰ αὐτό. Καὶ προπάντων πρέπει νὰ δώ-
σει αἷµα, γιὰ νὰ λάβει Πνεῦµα. Βλέπουµε τελικά, πὼς δὲν
εἶναι τόσο ἁπλὸ καὶ τόσο εὔκολο νὰ γίνει κανεὶς κάτοχος
αὐτῆς τῆς µακαρίας καταστάσεως. Καὶ µὴ νοµίζουµε πὼς
αὐτὰ τὰ πολύτιµα σκεύη τοῦ Θεοῦ µας, ἐπιδιώκουν τὴ συνα-
ναστροφὴ µὲ τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων. Ἀντιθέτως τὴ µό-
νωσή τους ἐπιδιώκουν, γιὰ νὰ µὴ διακοπεῖ ἡ ἕνωση ποὺ
ζοῦν µὲ τὸν ποθούµενό τους Χριστό. Ἀλλὰ ἐπειδὴ αὐτοὶ
δὲν γνωρίζουν ἀπὸ παρακοὴ στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, δε-
χτήκανε ταπεινὰ αὐτὸ τὸ διακόνηµα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ κάνει
τρόπον τινὰ καὶ ὁ Θεός µας τὴ δουλειά Του. 

Ἄρα λοιπόν, χαρισµατοῦχος καὶ φωτισµένος Γέροντας
σηµαίνει τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ ποὺ βοηθάει τὸ λαό Του. Ὁ
πνευµατικὸς-ἐξοµολόγος ποὺ εἶναι ἐκτὸς τῆς Μοναχικῆς
ζωῆς, δηλαδὴ ἔξω στὸν κόσµο καὶ ἐξοµολογεῖ τοὺς πι-
στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὁ ρόλος του κυρίως εἶναι
νὰ τελεῖ τὸ µυστήριο τῆς Ἐξοµολογήσεως, ποὺ δὲν εἶναι
ἄλλο ἀπὸ τὴν ἄφεση τῶν ἁµαρτηµάτων. Σπάνια ἔχουµε
παρατηρήσει νὰ ἐκπληρώνει δύο ρόλους ὁ Πνευµατικὸς-
ἐξοµολόγος, δηλαδὴ νὰ εἶναι συγχρόνως καὶ Γέροντας.
Ὅµως ἄλλο εἶναι τὸ Μυστήριο τῆς ἐξοµολογήσεως καὶ ἡ
ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν µὲ τὸ πετραχήλι καὶ ἄλλο εἶναι ὁ Γέ-
ροντας ὁ ἅγιος, ὁ φωτισµένος καὶ χαρισµατοῦχος. Καὶ τὰ
δύο αὐτὰ στοιχεῖα ὑπάρχουν καὶ εἶναι δοσµένα ἀπὸ τὸν
Θεό µας. Ὅµως ἄλλη δουλειὰ κάνει ὁ Πνευµατικὸς- ἐξο-
µολόγος καὶ ἄλλη δουλειὰ κάνει ὁ φωτισµένος Γέροντας.
Ὁ µὲν Πνευµατικὸς- ἐξοµολόγος ξελαφρώνει καὶ συγχω-
ρεῖ ἁµαρτίες ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ὅµως στὴ συνέχεια
δὲν ἔχει τὸν πλοῦτο τῆς διακρίσεως νὰ τὸν καθοδηγήσει
στὰ µεγάλα καὶ δύσκολα µονοπάτια τῆς πνευµατικῆς
ζωῆς, µὲ ἀποτέλεσµα ὁ πιστὸς νὰ εἶναι ὅλο ἀπορίες καὶ
σκοτασµοὺς ἀπὸ ἔλλειψη πνευµατικῶν ἀπαντήσεων ποὺ
δὲν τὶς βρίσκει στὸν Πνευµατικὸ-ἐξοµολόγο του. ∆ιότι οἱ
περισσότεροι Πνευµατικοὶ- ἐξοµολόγοι ἔξω στὸν κόσµο,
πέραν τῆς ἐξουσίας ποὺ τοὺς παρέχει ἡ Ἱερωσύνη καὶ τὸ
µυστήριο τῆς Ἐξοµολογήσεως, δὲν ἔχουν ἄλλο τί νὰ δώ-
σουν στὸν πιστό. ∆ιότι αὐτὰ τὰ ἀνεκτίµητα χαρίσµατα ποὺ
προαναφέραµε, δὲ λαµβάνονται µόνο διὰ τῆς χειροτονίας
τῆς Ἱερωσύνης ποὺ ἔκανε κάποιος καὶ ἔγινε ἱερέας καὶ στὴ
συνέχεια πνευµατικὸς- ἐξοµολόγος. 

Ὥστε λοιπόν, οἱ πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ φυσικὸ εἶναι νὰ ψά-
χνουν νὰ βροῦν στὰ Μοναστήρια καὶ στὶς ἐρήµους
αὐτοὺς ποὺ προαναφέραµε, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους καὶ φω-
τισµένους Γεροντάδες. Ἄρα λοιπόν, εἶναι ἄστοχο καὶ λά-
θος ὅταν λένε µερικοὶ πὼς «πέραν ἀπὸ τὸν πνευµατικὸ ἡ
ἀναζήτηση ἁγίων Γεροντάδων εἶναι καὶ λέγεται νοσηρὸς
γεροντισµός». ∆ιότι πῶς µποροῦµε νὰ παραβλέψουµε τὴ
µεγαλειώδη προσφορὰ τῶν τελευταίων Ἁγίων Γεροντά-
δων µας, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ἰακώβου, Ἐφραὶµ Κατου-
νακιώτου καὶ ἄλλων παλαιοτέρων; Καὶ ποιὸς µπορεῖ νὰ
συγκρίνει τὴ δική τους προσφορὰ µὲ τῶν ἄλλων; Ὥστε
θὰ λέγαµε µὲ ἁπλὰ λόγια, πὼς ἡ ἐξοµολόγηση στὸν
πνευµατικό µας, µᾶς ἀνοίγει τὴν πύλη τοῦ παλατιοῦ, ἐνῷ
ὁ Ἅγιος καὶ χαρισµατοῦχος Γέροντας, µᾶς ὑποδεικνύει τὸ
χῶρο ποὺ µένει ὁ Βασιλεύς, γιὰ νὰ Τὸν συναντήσουµε. 

Ἀλλά, ἂς ἀναφέρουµε µερικὰ γεγονότα ποὺ θὰ µᾶς
δείξουν τὴ µεγάλη διαφορὰ καὶ ἀνεκτίµητη προσφορὰ
αὐτῶν τῶν Ἁγίων. Ἕνας νέος ἐξοµολογεῖτο σὲ πνευµα-
τικὸ ἱερέα ἔξω στὸν κόσµο ἀρκετὰ µορφωµένο- γραµµα-
τικὰ θεολόγο. Ὁ νέος ἐξοµολογήθηκε µία ἐνέργεια ποὺ
ἔνιωθε στὴν προσευχή του καὶ ὁ λεγόµενος πνευµατικός
του δὲν µποροῦσε νὰ τοῦ ἀπαντήσει, παρόλη τὴ µόρφω-
σή του. Σήκωσε τὰ χέρια ψηλὰ καὶ εἶπε στὸ νέο πὼς µό-
νο ὁ Γέροντας Παΐσιος -ζοῦσε τότε ὁ Ἅγιος Παΐσιος- µπο-
ροῦσε νὰ τοῦ δώσει ἀπάντηση στὴν ἀπορία του, ὅπως
καὶ ἔγινε. Πῆγε ὁ νέος γρήγορα στὸ Ἅγιον Ὄρος, συνάν-
τησε τὸν Γέροντα Παΐσιο καὶ πῆρε τὴν ἀπάντηση ἀπὸ
τὸν Ἅγιο, ὅπως µοῦ ἔλεγε ὁ ἴδιος, µὲ τόση ἁπλότητα καὶ
εὐκολία. Ἐδῶ σ’ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ βλέπουµε ξεκάθα-
ρα τοὺς δύο ρόλους. Ὁ µὲν Πνευµατικὸς µὲ πετραχήλι
νὰ συγχωρεῖ ἁµαρτίες, ὁ δὲ ἅγιος καὶ φωτισµένος Γέρον-
τας νὰ βγάζει ψυχὲς ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἀπορίας, κάτι

ποὺ δὲν µποροῦσε νὰ τὸ κάνει ὁ µορφωµένος καὶ θεολό-
γος πνευµατικὸς ἱερέας στὸν νέο ποὺ ἐξοµολόγησε. 

Ἀπορῶ, αὐτὴ τὴν µεγάλη διαφορὰ δὲν τὴ βλέπουν οἱ
ἀδιάκριτοι σχολιαστές; Εἶναι πάµπολλα τὰ περιστατικὰ
τέτοιων παραδειγµάτων ποὺ χρειάστηκε νὰ ἐπέµβει ἕνας
Ἅγιος Γέροντας χαρισµατοῦχος σὲ δυσδιάκριτα θέµατα.
Ὅπως καὶ σὲ ἄλλη περίπτωση, πάλι ὁ ἅγιος Γέροντας
Παΐσιος, διέκρινε σὲ ἕνα νέο ποὺ εἶχε ἔρθει στὸ Ἅγιον
Ὄρος νὰ µονάσει, λανθασµένη ἐπιλογή. Μὲ ἀποτέλεσµα
νὰ τοῦ πεῖ πὼς τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ ἦταν νὰ κάνει οἰκο-
γένεια, ὅπως καὶ ἔγινε στὴ συνέχεια καὶ φυσικὰ ὁ νέος
εὐχαρίστησε πάρα πολὺ τὸν Ἅγιο Παΐσιο, ἀργότερα ποὺ
κατάλαβε καὶ ὁ ἴδιος τὴν κλίση του. Ἄρα λοιπόν, ἄλλο
πρᾶγµα εἶναι ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου ἀπὸ τὸν ἱερέα καὶ
ἄλλο πρᾶγµα εἶναι ἡ βίωσις τῶν µυστηρίων τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ τοὺς φίλους τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐταπεινώθησαν καὶ δώ-
σανε πάµπολλο αἷµα σωµατικὸ καὶ ψυχικό, γιὰ νὰ ὀνο-
µασθοῦν γνήσιοι φίλοι τοῦ Χριστοῦ. 

Νὰ ποῦµε πὼς αὐτὸς ὁ θεσµὸς τῶν ἁγίων γερόντων
ποὺ πραναφέραµε, ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη µὲ
τοὺς προφῆτες ποὺ ὅλοι γνωρίζουµε, τὴ µεγαλειώδη
προσφορὰ τῶν προφητῶν στὸν ἅγιο, ἀγαπηµένο λαὸ
τοῦ Θεοῦ µας. Τόσο πολύτιµη ἦταν ἡ προσφορὰ τῶν
προφητῶν στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ χωρὶς τοὺς προ-
φῆτες, ὁ λαὸς βάδιζε στὸ σκοτάδι. Κινδύνευε ἀνὰ πᾶσα
ὥρα καὶ στιγµὴ νὰ ἐπιδοθεῖ στὴν εἰδωλολατρία. Ὅµως, ἡ
φωνὴ τῶν Προφητῶν ποὺ ἦταν καθαρὰ ἡ φωνὴ τοῦ
Θεοῦ, ἔφερνε τὴν ἰσορροπία καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀσφάλεια
ἀπὸ τοὺς πολυάριθµους κίνδυνους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Τὸ κεντρικὸ σηµεῖο τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθή-
κης ἦταν ἡ προαναγγελία στὸ λαὸ τῆς γέννησης τοῦ Σω-
τῆρος µας Χριστοῦ. Ὅλες οἱ προφητεῖες εἶχαν σηµεῖο
ἀναφορᾶς τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Εἰσερχόµενος ὁ
λαὸς τοῦ Θεοῦ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη, ὅπου ὁ Μεσσίας καὶ
ὁ λυτρωτὴς τοῦ Ἰσραὴλ ἐµφανίστηκε, ἔγιναν τὰ µεγαλει-
ώδη γεγονότα ποὺ ὅλοι γνωρίζουµε. 

Ὁ ρόλος πλέον τῶν Προφητῶν ὁλοκληρώθηκε καὶ τὴ
θέση τους πῆραν οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ µας, ποὺ ὁ
στόχος τους ἦταν νὰ µὴ ὑπάρχει µέρος τῆς γῆς ποὺ νὰ
µὴ ἔχει κηρυχθεῖ τὸ χαρµόσυνο µήνυµα, πὼς ὁ Λυ-
τρωτὴς ἦρθε στὴ γῆ καὶ οἱ ψυχὲς πλέον δὲν θὰ βασανί-
ζονται στὸν Ἅδη, ὅπως γινόταν πρὶν ἔρθει ὁ Μεσσίας
Χριστός. Καὶ φυσικά, ἀφοῦ θεολογήθηκε πλήρως ἡ Ἁγία
Τριάδα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ ἀπὸ τοὺς µετέ-
πειτα µεγάλους Ἁγίους, Τρεῖς Ἱεράρχες κλπ., ἡ ὀρθόδο-
ξος πίστη ἔγινε παγκόσµιο χαρµόσυνο γεγονός. Ὡστόσο
ὅµως, στὸν ἐχθρὸ ∆ιάβολο δὲν ἄρεσε αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη τῶν
πραγµάτων, ποὺ οὔτε καὶ τὴν εἶχε ποτὲ φανταστεῖ, διότι
ὡς ὑπερήφανος ποὺ εἶναι, µόνον ἡ βασιλεία του ὀνει-
ρεύεται νὰ προοδεύει. Κι ὅπως εἶναι φυσικό, κήρυξε
σφοδρὸ πόλεµο ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ κυρίως
πρὸς τοὺς Ἁγίους της. Καὶ ὁ ρόλος τώρα τῶν ἐπιγείων
ἀγγέλων, δηλαδὴ τῶν ἁγίων Γερόντων, ποὺ εἶναι τὸ θέ-
µα µας, εἶναι νὰ µᾶς ἑρµηνεύουν τὶς δόλιες παγίδες ποὺ
µᾶς στήνει ὁ ∆ιάβολος µὲ τὰ ὄργανά του, ποὺ δυστυχῶς
εἶναι ἄνθρωποι ὑποταγµένοι στὸ φρόνηµά του. Ὥστε
λοιπόν, ὅπως στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὁ Θεός µας µὲ τοὺς
Προφῆτες Του ἀσφάλιζε τὸ λαὸ Του ἀπ’ τοὺς κινδύνους
τοῦ ἐχθροῦ-διαβόλου, ἔτσι καὶ τώρα στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη
ποὺ διανύουµε, ὁ Τριαδικὸς Θεὸς ἀσφαλίζει µὲ τὴν πα-
ρουσία τῶν Ἁγίων Του, ποὺ χωρὶς τὴν φωνή τους, δὲ νο-
µίζω πὼς θὰ µποροῦσε νὰ διατηρηθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πί-
στη. Ἄλλωστε, ἔχουµε τρανὴ ἀπόδειξη τοὺς αἱρετικοὺς
τῆς ∆ύσεως ποὺ ἔπαψαν νὰ ἔχουν ἁγίους καὶ ὄχι µόνον
ἔπαψαν, ἀλλὰ δὲν δέχονται καὶ δὲν πιστεύουν πὼς
ὑπάρχουν ἅγιοι. Καὶ δυστυχῶς ὅλοι µας βλέπουµε τὸ
οἰκτρὸ κατάντηµά τους, ὥστε νὰ χειροτονοῦν γυναῖκες
ἱέρειες καὶ γυναῖκες ἐπισκόπους καὶ τὸ ἀκόµα πιὸ βδε-
λυκτὸ ὁµοφυλόφιλους ἐπισκόπους µὲ ἀλλαγὴ φύλου!!
Καὶ τὸ ἐρώτηµα εἶναι, γιατί ἡ ∆ύση ἔφτασε σὲ τέτοιο κα-
τάντηµα; Μὰ εἶναι τόσο ἁπλό, µᾶς τὸ ἑρµηνεύει ξεκάθα-
ρα ὁ µέγας τῶν ἡµερῶν µας, ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
πὼς ἡ ∆ύση µὲ ἀρχηγὸ τὸν Πάπα, ἐδίωξε τὸν ἀληθινὸ
σωτῆρα Χριστὸ µὲ τοὺς Ἁγίους Του καὶ τὴ θέση Του πῆρε
µὲ ἑωσφορικὴ ἀναίδεια ὁ Πάπας, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν πίστη
ποὺ εἴχανε στὸν θεάνθρωπο Χριστὸ πρῶτα, τώρα πι-
στεύουν καὶ ἐλπίζουν στὸν ἄνθρωπο Πάπα. Ποὺ σηµαί-
νει, πὼς δὲν ὑπάρχει τὸ Ἅγιον Πνεῦµα στὴν ταλαίπωρη
∆ύση καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει τὸ Ἅγιο Πνεῦµα τοῦ Κυρίου
µας, ἐκεῖ ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο κατασκηνώνει τὸ πο-
νηρὸ πνεῦµα. ∆ιότι αὐτὰ τὰ αἴσχη ποὺ συµβαίνουν στὸν
Παπισµὸ καὶ στὶς λοιπὲς αἱρετικὲς συνάξεις, µόνον τὸ πο-
νηρὸ πνεῦµα τοῦ διαβόλου τὰ διδάσκει. 

Ὥστε λοιπόν, ὁ ρόλος τώρα τῶν ἁγίων Γεροντάδων
εἶναι νὰ µᾶς προαναγγέλλουν τοὺς κινδύνους ποὺ προ-
έρχονται ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦµα καὶ τὰ ὄργανα ποὺ
προαναφέραµε καὶ µᾶλλον πρέπει νὰ παρακαλοῦµε τὸν
Θεό µας, νὰ µᾶς στέλνει τέτοιους ἐπίγειους ἀγγέλους, γιὰ
νὰ πετύχουµε ἀσφαλέστερα τὴν σωτηρία µας. Φυσικὰ
δὲν λείπουν οἱ ψεύτικοι, αὐτοαποκαλούµενοι ἅγιοι, χωρὶς
νὰ τοὺς ἔχει δώσει τὸ χάρισµα ὁ Θεός µας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
δικιά τους ἀρρωστηµένη κενοδοξία, παίρνουν τὴ θέση
τοῦ φωτισµένου Γέροντος, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ γελοιοποι-
οῦνται οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὰ καµώµατά τους. ∆ιότι ἄλλο εἶναι ἡ
γεύση ἐνέργειας ἑνὸς ἁγίου Γέροντος καὶ ἄλλο ἡ γεύση
ἑνὸς πλανεµένου, ψεύτικου γέροντος, ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ
ἴδιος πὼς εἶναι χαρισµατοῦχος. Ὡστόσο ὅµως, χρειάζε-
ται πάντα νὰ ρωτᾶµε, ὅταν µάλιστα εἴµαστε ἀρχάριοι
στὴν πνευµατικὴ ζωή. 

Ἐν κατακλεῖδι, σὲ ὅσους µὲ προχειρότητα καὶ ἴσως µὲ
ἐπιπολαιότητα κολλᾶνε τὴν ἐτικέττα «νοσηρὸς γερον-
τισµὸς» σὲ αὐτὴν τὴν ἱερὰ ἀναζήτηση ποὺ ἔχουν οἱ πι-
στοὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τοὺς λέω ἁπλά:
«Στῶµεν καλῶς, στῶµεν µετὰ φόβου». ∆ιότι εἴτε ἀκού-
σια, εἴτε ἑκούσια γίνονται ἐµπόδιο στὴν πνευµατικὴ ὠφέ-
λεια τῶν πιστῶν. Εὔχοµαι ὁ καθένας µας, νὰ ἀξιωθεῖ
ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό µας νὰ συµβάλει στὸ σωστικό Του
σχέδιο, ποὺ ἔχει γιὰ ὅλους µας. Ἀµήν.

Οἱ ἅγιοι Γέροντες εἰς τὸ Σῶµα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας
Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος,Σκήτη Κουτλουµουσίου Ἅγιον Ὄρος

Ἡ ἑλληνική λέξη ἀνάθεµα, ἀποτελεῖται ἀπό δύο λέξεις:
τήνἀνά,πού εἶναι µία πρόθεση ἡ ὁποία δεικνύει κίνηση πρός
τά ἄνω, καί τόθέµα,πού σηµαίνει ἕνα ξεχωριστό τµῆµα ἀπό
κάτι. Στή στρατιωτική ὁρολογία θέµα σήµαινε ἕνα ἀπόσπα-
σµα· στήν πολιτική διακυβέρνηση,θέµασήµαινε µία ἐπαρχία.
Τώρα χρησιµοποιοῦµε τή λέξη «theme», πού προέρχεται
ἀπό τό θέµα, γιά νά σηµάνουµε µία συγκεκριµένη ἐνασχό-
ληση [topic] µιᾶς γραπτῆς καί διανοητικῆς ἐργασίας.

Κυριολεκτικῶς τό ἀνάθεµα σηµαίνει τήν ἀνύψωση κά-
ποιου ξεχωριστοῦ πράγµατος. Στήν Παλαιά ∆ιαθήκη αὐτή
ἡ ἔκφραση ἐχρησιµοποιεῖτο ἐξ ἴσου σέ ἀναφορά πρός
αὐτό πού ἦταν ἀποξενωµένο ἐξαιτίας ἁµαρτωλότητος,
ἀλλά παροµοίως καί πρός αὐτό πού ἦταν ἀφιερωµένο
στό Θεό. Στήν Καινή ∆ιαθήκη, στά κείµενα τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου χρησιµοποιεῖται ἅπαξ σέ συνδυασµό µέ το µα-
ράν ἀθᾶ, πού σηµαίνει τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου. Ὁ συν-
δυασµός αὐτῶν τῶν λέξεων σηµαίνει χωρισµό µέχρι τήν
ἔλευση τοῦ Κυρίου· µέ ἄλλες λέξεις - τό νά παραδοθεῖ κά-
ποιος [ὡς ὑπόλογος] σέ Αὐτόν (Α΄ Κορ. 16, 22).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χρησιµοποιεῖ τόἀνάθεµασέ ἄλλο
µέρος χωρίς τήν προσθήκη τοῦ µαράν ἀθᾶ (Γαλ. 1, 8-9).
Ἐδῶ τόἀνάθεµαἐκφωνεῖται ἐναντίον τῆς διαστρεβλώσεως
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτό κηρυσσόταν ἀπό
τόν Ἀπόστολο, ἀνεξαρτήτως ἀπό ποιόν θά µποροῦσε αὐτή
[ἡ διαστρέβλωση] νά διαπράττεται, εἴτε ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἀπό-
στολο εἴτε ἀπό Ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ. Σέ αὐτήν τήν ἴδια ἔκφρα-
ση ἐπίσης ὑπονοεῖται: «Ἄς κατακρίνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος», διό-
τι ποιός ἄλλος µπορεῖ νά κατακρίνει τούς Ἀγγέλους;

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Ἀποκάλυψη (22,
3) λέγει ὅτι στή Νέα Ἱερουσαλήµ δέν θά ὑπάρχει ἀνάθε-
µα· αὐτό µπορεῖ νά κατανοηθεῖ µέ δύο τρόπους, δίνοντας
στή λέξη ἀνάθεµα καί τά δύο νοήµατα: 1) δέν θά ὑπάρ-
χει καµµία ἀνύψωση στήν κρίση τοῦ Θεοῦ, διότι αὐτή ἡ
κρίση ἔχει ἤδη ἔλθει εἰς πέρας· 2) δέν θά ὑπάρχει καµµία
ἰδιαίτερη ἀφιέρωση στόν Θεό, διότι ὅλα τά πράγµατα θά
εἶναι τά ἱερά πράγµατα τοῦ Θεοῦ, ἀκριβῶς ὅπως τό φῶς
τοῦ Θεοῦ φωτίζει τούς πάντες (Ἀπ. 21, 23).

Στά πρακτικά τῶν Συνόδων καί τήν περαιτέρω πορεία
τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ἡ λέ-
ξη ἀνάθεµα κατέληξε νά σηµαίνει τέλειο διαχωρισµό ἀπό
τήν Ἐκκλησία. «Ἡ Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία
ἀναθεµατίζει», «ἀνάθεµα οὗτος ἔστω», ἤ «ἀνάθεµα το-
ῦτο ἔστω», σηµαίνει τελεία ἀπόσχιση ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Ἀντιθέτως, σέ περιπτώσεις «διαχωρισµοῦ ἀπό τήν κοι-
νωνία τῆς Ἐκκλησίας» καί ἄλλων ἐπιτιµίων ἤ κανόνων µε-
τανοίας ἐφαρµοσµένων σέ ἕνα πρόσωπο, τό ἴδιο τό πρό-
σωπο παρέµενε µέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἦταν πε-
ριορισµένη ἡ συµµετοχή του στήν πλήρη χάριτος ζωή Της.
Παρά ταῦτα, αὐτοί πού παρεδίδοντο σέ ἀνάθεµα ἀπε-
σχίζονταν τελείως ἀπό Αὐτήν, µέχρι τή µετάνοιά τους. Ἡ
ἐπί γῆς Ἐκκλησία συνειδητοποιώντας, ἐν ὄψει τῆς ἰσχυ-
ρογνωµοσύνης καί σκληροκαρδίας τους, ὅτι δέν µπορεῖ
νά κάνει τίποτε γιά τή σωτηρία τους, τούς ἀνυψώνει στήν
κρίση τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ κρίση εἶναι ἐλεήµων πάνω στούς
µετανοοῦντες ἁµαρτωλούς, ἀλλά φοβερή πρός τούς πεί-
σµονες ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ. «Φοβερόν τό ἐµπεσεῖν εἰς χεῖ -
ρας Θεοῦ ζῶντος ... καί γάρ ὁ Θεός ἡµῶν πῦρ καταναλί-
σκον» (Ἑβρ. 10, 31. 12, 29).

Τό ἀνάθεµα δέν εἶναι τελεία καταδίκη: µέχρι τόν θάνα-
το εἶναι δυνατή ἡ µετάνοια. Τό ἀνάθεµα δέν εἶναι φοβερό,
ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία εὔχεται συµφορές γιά ὁποιονδήποτε
ἤ ἐπειδή ὁ Θεός ἐπιδιώκει τήν καταδίκη του. Ἐπιθυµοῦν
[ὁ Θεός καί ἡ Ἐκκλησία] νά σωθοῦν ὅλοι. Ἀλλά εἶναι φο-
βερό νά ἵσταται κάποιος ἔµπροσθεν τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ σέ κατάσταση ἀποσκληρυµένου κακοῦ: τίποτε δέν
εἶναι κρυφό ἀπό Αὐτόν.

«Φοβερόν τό ἐµπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος· οὗτος
Κριτής ἐστιν ἐνθυµήσεων καί ἐννοιῶν καρδίας· µηδείς
εἰσέλθῃ πειράζων τήν πίστιν τήν ἀµώµητον, ἀλλ’ ἐν πρα-
ότητι καί φόβῳ Χριστῷ προσέλθωµεν, ἵνα λάβωµεν ἔλε-
ον καί χάριν εὕρωµεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Στιχηρά
τῶν Ἀποστίχων, Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων).

[Οἱ λέξεις στίς ἀγκύλες, ὄχι στίς παρενθέσεις, εἶναι προσθή-
κη τῆς µεταφράσεως]

Ἡ λέξη ἀνάθεµα καί ἡ σηµασία της
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίµοβιτς), Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Σάν Φρανσίσκο

Στὶς 11 Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία τιµᾶ καὶ γεραίρει
τὴν ἱερὰ µνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νεοµάρτυρος Νεκταρίου (κατὰ κόσµον
Νικολάου) τοῦ ἐκ Βρυούλων (ἀπὸ τὰ Βουρλὰ Μ. Ἀσίας). 

Ὁ Ἅγιος νεοµάρτυς Νεκτάριος, ποὺ µαρτύρησε τὸ 1820, τιµᾶται ἰδιαίτε-
ρα καὶ στὴ Χίο, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύφωνος «Ἀγελάστων» Κάµπου,
ἀπὸ τὴν εὐσεβῆ οἰκογένεια τῶν Τρύφωνος καὶ Ἑλένης Φιλιππίδη, οἱ ὁποῖοι,
ὡς θεµατοφύλακες τῆς ἱερῆς παράδοσης, περιποιοῦνται τὸν ὑστεροβυ-
ζαντινὸ αὐτὸ Ναὸ καὶ φυλάσσουν ὡς «κόρην ὀφθαλµοῦ» τὸ τεµάχιο τοῦ
ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου νεοµάρτυρος, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸν Ναό, τε-
λώντας κατ’ ἔτος τὴν Θεία Λειτουργία πρὸς τιµήν του.

Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι τὸ τεµάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἔφθασε
στὴ Χίο στὰ 1922, ὅταν οἱ πρόγονοι τοῦ
κ. Φιλιππίδη καὶ εἰδικότερα ἡ γιαγιά του
(µὲ τέσσερα παιδιὰ στὴν ἀγκαλιά της)
θεώρησε ἱερὴ ὑποχρέωσή της νὰ πάρει
µαζί της καὶ τὸν Ἅγιο, µὴ πέσει σὲ χέρια
ἀπίστων, κατὰ τὸν αἰφνίδιο ξεριζωµὸ τῆς
Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ἡ οἰκογέ-
νεια αὐτὴ εἶχε φύγει ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου, τὰ Βουρλά, ἀπέναντί
µας. Ὁ Ἅγιος ἔχει ἐµφανιστεῖ καὶ ἔχει µε-
σιτεύσει σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, ἐνι-
σχύοντας καὶ παρηγορώντας ὅσους µὲ
εὐλάβεια τὸν ἐπικαλοῦνται. Ἔτσι, τὸ ἱερὸ
λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου παρέχει
θεία εὐλογία καὶ ἔφθασε στὴ Χίο ὡς
«πρόσφυγας» ἀπὸ τὴ γειτονικὴ ἀκτή,
ἔργο ποὺ ἡ θεία πρόνοια µερίµνησε νὰ
πραγµατοποιηθεῖ, ὥστε νὰ καταλήξει σὲ
τόπο φιλόξενο καὶ µὲ τιµὴ στὸν Ἅγιο.

Οὐράνια, πνευµατική, χαρὰ θὰ αἰσθανθεῖ ὅποιος ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ
ἐκκλησιαστεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Τρύφωνος τῶν «Ἀγελάστων» στὸν
Κάµπο καὶ ὡς ἱκέτης ἀξιωθεῖ νὰ προσκυνήσει τὰ Ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου
νεοµάρτυρος Νεκταρίου (κατὰ κόσµον Νικολάου) ἐκ Βρυούλων Μικρᾶς
Ἀσίας.

Ὅµως, γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου νεοµάρτυρος Νεκταρίου, θὰ δανειστοῦµε
τὰ λόγια, τὸ ἱερὸ κήρυγµα, ποὺ συνέγραψε ὁ µακαριστὸς Μητροπολίτης
Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ µεγαλύτερος θεολόγος καὶ ἱεροκή-
ρυκας τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὅπως τὸν περιγράφει στὸ βιβλίο του (ἕνα ἀπὸ τὰ
100 καὶ πλέον ποὺ ἐξέδωκε) «ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» (Ἔκδοσις
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ», Ἀθήνα 1980)
καὶ εἰδικότερα στὸ κήρυγµα µὲ τίτλο «Ὁδηγὸς Καµήλων Μάρτυρας».

*   *   *

ΕΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΜΗΛΩΝ, 
ΜΑΡΤΥΣ (Νεκτάριος νεοµάρτυς -11 Ἰουλίου)

Θά µιλήσουµε, ἀγαπητοί, γιά ἕνα νεοµάρτυρα, πού τόν γιορτάζουµε στίς
11 Ἰουλίου. Ὀνοµάζεται Νεκτάριος. Τό πρῶτο του ὄνοµα ἦταν Νικόλαος.
Γεννήθηκε στή Μ. ‘Ασία, στήν πόλι Βουρλά. Ὁ πατέρας του πέθανε, ὅταν
ἀκόµα ἦταν µικρός. Ὀρφανός ὁ Νικόλαος, γιά νά ζήση τόν ἑαυτό του καί τή
µητέρα του, πῆγε κι ἔγινε ὑπηρέτης. Ὁ ἀγᾶς τοῦ ἀνέθεσε τήν ὑπηρεσία τῶν
καµήλων. Ἔγινε καµηλιέρης. Τά ταξίδια τότε γίνονταν µέ καµῆλες, πού εἶνε
ζῶα ἀνθεκτικά στήν πεῖνα, στή δίψα, καί µποροῦν νά βαδίσουν πολλά χι-
λιόµετρα στήν ἔρηµο.

Στά Βουρλά ἔπεσε θανατικό, κι ἔφυγε ὁ ἀγᾶς. Μαζί του κι ὁ καµηλιέρης,
ὁ νεαρός Νικόλαος. Ἑπτά χριστιανοί νέοι ὑπηρετοῦσαν στήν περιοχή σάν
καµηλιέρηδες στούς ἀγαρηνούς. Ἀποµονωµένοι ὅπως ἦταν ἀπό τούς
ἄλλους χριστιανούς, ὑφίσταντο τήν ἐπίδρασι τοῦ περιβάλλοντος. Οἱ ἀγαρη-
νοί κατώρθωσαν µέ διάφορες ὑποσχέσεις νά τούς παρασύρουν, κι ἔτσι οἱ
ἑπτά νέοι ἀρνήθηκαν τή χριστιανική πίστι κι ἔγιναν µωαµεθανοί.

Ὅταν σταµάτησε τό θανατικό, οἱ ἀγαρηνοί µαζί µέ τούς ἑπτά νέους γύρι-
σαν στά Βουρλά. Ὁ Νικόλαος νόµιζε πώς ἡ µητέρα του εἶχε πεθάνει, καί γι’
αὐτό, ὅταν ἔµαθε ὅτι ζῆ, χάρηκε καί ἔτρεξε νά τή συναντήση. Ὁ Νικόλαος
φοροῦσε τούρκικα φορέµατα καί δέν εἶχε συναίσθησι τοῦ τί κακό εἶχε κάνει
πού ἀρνήθηκε τήν πίστι του. Ἡ µητέρα του, µόλις τόν εἶδε, ταράχθηκε καί
δέν ἄφησε τό Νικόλαο νά τήν πλησίαση. – Μή ἔρχεσαι κοντά µου, τοῦ εἶπε,
δέν µπορῶ νά σέ βλέπω µ’ αὐτή τήν ἐµφάνισι!.. Κι ὅταν ὁ Νικόλαος προσπά-
θησε νά δικαιολογηθῆ γιά τήν ἐµφάνισί του, ἡ εὐσεβής µητέρα, πού παρα-
πάνω ἀπό τό παιδί της ἀγαποῦσε τό Χριστό, τοῦ εἶπε: – Φύγε ἀπό κοντά
µου, φύγε τό γρηγορώτερο. Ἐγώ δέν γέννησα Τοῦρκο, ἀλλά γέννησα χρι-
στιανό, καί τά µάτια µου δέν µποροῦν νά σέ βλέπουν τώρα Τοῦρκο.

Ὁ Νικόλαος ὕστερα ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς µητέρας του δέν γύρισε πιά στό
σπίτι τοῦ ἀγᾶ, ἀλλά πῆγε στή Σµύρνη. Ἐκεῖ συνάντησε ἕνα θεῖο του πού
ἦταν πλοίαρχος καί σ’ αὐτόν φανέρωσε τήν φρικώδη ἁµαρτία πού διέπρα-
ξε. Ὁ θεῖος του, βλέποντας τή µετάνοιά του, τόν λυπήθηκε. 

Τόν ἔντυσε µέ ροῦχα πού φοροῦσαν τότε οἱ χριστιανοί καί τόν συµβού-
λεψε νά φύγη στήν Κωνσταντινούπολι. Ἔφτασε στήν Πόλι. Ἔµεινε ἐκεῖ ἕνα
µικρό διάστηµα. Ἀπό ἐκεῖ πῆγε στή Βλαχία, τή σηµερινή Ρουµανία. Ἀλλ’
ὅπου καί ἄν πήγαινε, δέν εὕρισκε ἡσυχία. Μέσα του ἡ συνείδησις σάν
σκορπιός τόν κεντοῦσε γιά τήν ἁµαρτία πού εἶχε κάνει.

Ὁ Νικόλαος ἔφυγε ἀπό τή Βλαχία καί γύρισε στή Σµύρνη. Συναντήθηκε
πάλι µέ τόν θεῖο του, ἀλλά έκεῖνος τόν µάλωσε γιατί δέν ἔκανε ὅ,τι τοῦ εἶπε.

Ἀπελπισµένος ἀπό τούς ἀνθρώπους ἄρχισε νά κλαίη καί νά ζητάη τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή του ἦταν: «Θεέ µου πολυεύσπλαγχνε,
παντοκράτορα καί ἐλεήµονα, φώτισέ µε τί δρόµο νά ἀκολουθήσω. Μή ἀπο-
στρέψης τό πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐµοῦ καί ἄς µή νικήση τό µέγεθος τῶν
ἁµαρτηµάτων µου τήν ἄµετρη εὐσπλαγχνία σου». Καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ
φάνηκε. Χριστιανοί τῆς πόλεως ὡδήγησαν τόν Νικόλαο σέ κάποιον Ἁγιο-
ρείτη πνευµατικό πατέρα. Ὁ πνευµατικός τόν παρηγόρησε καί τοῦ συνέ-
στησε νά πάη στό Ἅγιο Ὄρος γιά νά ἠρεµήση ψυχικά.

Στό Ἅγιο Ὄρος συνάντησε πολλούς πνευµατικούς πατέρας καί ἀδελ-
φούς. Ἐξοµολογούµενος συχνά ἀπέκτησε τόν θεῖο φωτισµό καί εἶχε πιά
ζωηρή ἐπιθυµία νά πάη στόν κόσµο, νά ὁµολογήση τόν Χριστό καί νά µαρ-
τυρήση. Ἀλλά οἱ πνευµατικοί πατέρες καί ἀδελφοί, προβάλλοντας τούς
πολλούς κινδύνους καί τίς δυσκολίες πού ἔχει τό µαρτύριο, τοῦ ἔλεγαν ὅτι
«Καί ἐδῶ ἄν µείνης καί ζήσης ὅπως θέλει ὁ Θεός, θά σωθῆς». Στά µονα-
στήρια ὅπου πήγαινε ὁ Νικόλαος δέν εὕρισκε κατανόησι. Πολλά ὑπέφερε.
Ἀλλ’ ἐκεῖνος ὅλα τά ὑπέµενε, λέγοντας ὅτι ὅλα ὅσα τοῦ συµβαίνουν, συµ-
βαίνουν γιά τήν ἄφεσι τῶν ἁµαρτηµάτων καί τή σωτηρία του.

Τέλος ὁ Νικόλαος κατέφυγε στή σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὅπου ἀσκήτευε
ἕνας συµπατριώτης του ὀνοµαζόµενος Χατζηστέφανος. Ἀλλά καί στή σκή-
τη οἱ µοναχοί δέν συµπεριφέρονταν καλά στόν Νικόλαο καί ὁ Νικόλαος
ὑπέφερε πολύ. Ἡ ὑποµονή του ὅµως στό τέλος νίκησε. Ὅλοι πείσθηκαν ὅτι
ὁ Νικόλαος εἶνε µία εὐγενής ὕπαρξις, πού παρασύρθηκε µέν στήν ἄρνησι
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τώρα µετανοεῖ εἰλικρινῶς καί φλέγεται ἀπό τόν πόθο τοῦ
µαρτυρίου. Σέ λίγο οἱ µοναχοί δέχτηκαν, ὁ Νικόλαος νά γίνη δεκτός στήν
ἀδελφότητα καί νά γίνη µοναχός. Ἔγινε µοναχός καί ἀπό Νικόλαος ὀνοµά-
στηκε Νεκτάριος. Ἄν καί ἦταν ἀκόµη νέος εἴκοσι ἐτῶν, ὅµως ἡ προθυµία
του γιά τήν ἄσκησι ἦταν µεγάλη. Νήστευε, προσευχόταν, ἀγρυπνοῦσε,
σκληραγωγοῦσε τόν ἑαυτό του καί ὅλοι θαύµαζαν γιά τήν πρόοδό του.

Ἀλλά ὁ Νεκτάριος, ταπεινή καί συντετριµµένη καρδιά, δέν ἔµενε εὐχαρι-
στηµένος ψυχικῶς, παρ’ ὅλη τήν ἄσκησί του. Ἡ ψυχή του ζητοῦσε κάτι πολύ
ἀνώτερο. Ζητοῦσε τό µαρτύριο. Προσευχή του ἦταν: «Θεέ µου, οἰκτίρµων καί
ἐλεήµων, σπλαχνίσου µε. Πλάσµα σου εἶµαι καί δοῦλος σου. Μόλυνα τό
σῶµα µου µέ τήν ἄρνησί µου καί θέλω νά καθαριστῆ τώρα µέ τό αἷµα µου.
Καί ὅπως, Χριστέ, σέ ἀρνήθηκα, ἔτσι θέλω νά σέ κηρύξω καί νά σέ ὁµολογή-
σω λαµπρά σάν ἀληθινό Θεό µπροστά στούς ἄπιστους καί ἄθεους ἀγαρη-
νούς. Χριστέ, ἐλέησόν µε διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου».

Ὁ συµπατριώτης του Χατζηστέφανος, βλέποντας ὅτι ὁ Νεκτάριος µένει
ἀπαρηγόρητος, τόν ὡδήγησε καί σέ ἄλλους πνευµατικούς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, πού καί αὐτοί ὅµως τόν ἐµπόδισαν ἀπό τό µαρτύριο. Ἀλλά ἦταν
τόσο θερµή ἡ παράκλησις τοῦ Νεκταρίου γιά νά µαρτυρήση, ὥστε κι οἱ
ἄλλοι πνευµατικοί πατέρες πείσθηκαν πώς δέν πρέπει νά τόν ἐµποδίσουν,
ἀλλά νά τόν ἀφήσουν νά πάη στόν κόσµο καί νά δώση τή µαρτυρία του γιά
τό Χριστό.

Μέ τίς εὐχές τῶν πατέρων ὁ Νεκτάριος ἔφυγε ἀπ’ τό Ἅγιον Ὄρος. Συνω-
δευόταν κι ἀπ’ τόν Χατζηστέφανο, πού δέν ἤθελε νά τόν ἀποχωρισθῆ. Ἦρθαν
σέ διάφορα µέρη. Ἔφτασαν µέχρι τήν Πόλι. Τούς βρῆκαν πολλοί διωγµοί καί
πολλές περιπέτειες, ἀλλ’ ἡ ὥρα τοῦ µαρτυρίου δέν εἶχε ἀκόµα φτάσει.

Τέλος ἀποφάσισαν ὁ µέν Χατζηστέφανος νά πάη καί νά παραµείνη στή
Σµύρνη καί ἀπ’ ἐκεῖ νά παρακολουθῆ καί νά ἐνισχύη τό Νεκτάριο, ὁ δέ Νε-
κτάριος νά πάη στά Βουρλά κι ἐκεῖ νά ὁµολογήση καί νά µαρτυρήση. Ἔτσι
κι ἔγινε. Ὁ µέν πῆγε στή Σµύρνη, ὁ δέ στήν πατρίδα του, τά Βουρλά. Ἐκεῖ
στά Βουρλά στήν ἀρχή παρουσιάστηκε µέ τούρκικη ἐνδυµασία καί γιόρτα-
σε µαζί µέ τούς ἀγαρηνούς τό µπαϊράµι. Ἀλλ’ ὅταν τελείωσε τό µπαϊράµι,
παρουσιάστηκε στόν κριτή, ἐξιστόρησε τή ζωή του, ὡµολόγησε τήν πίστι
του καί µέ µεγάλη φωνή κήρυξε ὅτι εἶνε καί πάλι χριστιανός, ἕτοιµος γιά κά-
θε µαρτύριο. Ἔρριξε κάτω τό σαρίκι καί τό φέσι καί εἶπε: – Πάρε τά σηµάδια
τῆς ψεύτικης πίστεώς σας. Ἐγώ χριστιανός γεννήθηκα, Νικόλαος βαφτί-
στηκα, καί χριστιανός θέλω νά πεθάνω καί µέ τό αἷµα µου νά ξεπλύνω τή
µεγάλη µου ἁµαρτία. Ὁ κριτής ἐξεπλάγη. ∆ιατάχθηκε ἡ φυλάκισίς του. Στίς
ἀνακρίσεις πού ἔγιναν ὁ Νεκτάριος ὡµολογοῦσε τήν πίστι του καί ἐξέφρα-
σε σταθερά τήν ἀπόφασί του νά µαρτυρήση γιά τό Χριστό. Καµµιά ἀπειλή,
κανένα βασανιστήριο, κανένα φόβητρο δέν µπόρεσε νά τόν κλονίση.

Τέλος στίς 11 Ἰουλίου 1820, ἕνα ἔτος πρίν ἀπ’ τήν ἑλληνική ἐπανάστασι,
ὁ Νεκτάριος ὡδηγήθηκε στόν τόπο τοῦ µαρτυρίου καί ἀποκεφαλίστηκε.

*: - Ἀντιδήµαρχος Παιδείας-Πρόνοιας - Κήρυκας τοῦ θείου λόγου.

Ὁ λαµπρὸς ἑορτασµὸς τοῦ Ἁγίου Νεοµάρτυρος
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διαπροσωπικά) στόν Χριστό. (Πρβλ. τήν γνωστή λειτουργική
φράση: «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡµῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα»). Αὐτό ἐπεσήµανε ἢδη ὁ ἃγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀναφερόµενος στήν σάρκωση τοῦ
Θεοῦ Λόγου: «Ὃλος ὃλον ἀνέλαβέ µε καί ὃλος ὃλῳ ἡνώθη, ἳνα
ὃλῳ τήν σωτηρίαν χαρίσηται», γιά νά προσθέσει: «Τό γάρ
ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον»6. Ὃ,τι δέν ἒχει ὑπαρκτική σχέση
µέ τόν Χριστό καί δέν ζωογονεῖται µέ τή Χάρη Του, δέν σώζεται.

Γι’ αὐτό ἀπ’ ἀρχῆς ὁ χριστιανικός γάµος συνδέθηκε µέ τή
Θεία Λειτουργία, τήν σύναξη δηλαδή τῆς τοπικῆς χριστιανικῆς
κοινότητας. Μέ τό µυστήριο τοῦ γάµου καί τήν πίστη τοῦ ζεύ-
γους ἡ βιολογική ζωή ἐντάσσεται στό ἐκκλησιαστικό σῶµα γιά
τήν ὑπέρβαση τῆς γήινης σχέσης µέσα στήν κοινωνία τῆς Χά-
ρης. Ἒτσι, ἡ φυσική ἓνωση καταξιώνεται σέ «ὑπερατοµική προ-
σωπικότητα». Καί αὐτό εἶναι τό θεµέλιο τῆς ἐν Χριστῷ οἰκογένει-
ας. Στόν ἐν Χριστῷ γάµο, συνεπῶς, πέρα καί πάνω ἀπό τή φυ-
σική ἓνωση καί τήν οἰκογένεια εἶναι ἡ εὐχαριστιακή σύναξη, τό
ἐκκλησιαστικό σῶµα. Ἡ βιολογική σχέση εἰσέρχεται, ἒτσι, σέ µιά
ἐσχατολογική προοπτική. Αὐτό δηλώνεται µέ τόν κυκλικό χορό
(«Ἡσαΐα, χόρευε...»), πού εἰσάγει τούς νεονύµφους στό αἰώνιο
ταξείδι τους. Γι’ αὐτό στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας ὁ Ἱερεύς, βγά-
ζοντας τά στέφανα ἀπό τά κεφάλια τῶν νεονύµφων, λέγει στόν
Χριστό: «’Ανάλαβε τούς στεφάνους αὐτῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου». 

Ὁ γάµος συνεπῶς εἶναι γεγονός, πού ἀφορᾶ ὁλόκληρη τήν
Ἐκκλησία, καί µόνο µέ αὐτή τήν προϋπόθεση τό ζεῦγος τῶν νε-
ονύµφων ἐντάσσεται στήν παναδελφότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σώµατος «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις», γιά νά βιώσουν ἓνα νέο ἦθος,
τό εὐχαριστιακό ἦθος τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας, ὑπερβαίνοντας
τήν διασπαστική κίνηση τῆς πτωτικῆς ἐγωκεντρικότητας. Βέ-
βαια, ἡ πραγµάτωση ὃλων αὐτῶν δέν γίνεται αὐτόµατα, οὒτε
εἶναι δυνατή, ἂν δεν ὑπάρχει ἡ πλήρης («ὁλοτελής», Α΄ Θεσσ.
5,13) ἒνταξη τῶν νεονύµφων στήν ἐν Χριστῷ ζωή, τόν συνεχή
πνευµατικό ἀγώνα, πού καθιστᾶ τό ζεῦγος δεκτικό τῆς ἂκτιστης
θεϊκῆς Χάρης.

Φυσικὴ ἕλξις καὶ ἐκτροπή
Β΄ Κατά τήν ὁµόφωνη παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὃπως

ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, ἡ ὁρµή καί βούληση γιά τόν γάµο, ὡς
ἓνωση ἀνδρός καί γυναικός (Γεν. 1,27), ἀνθρώπων δηλαδή δια-
φορετικοῦ φύλου, συνδέεται µέ τήν γενετήσια λειτουργία, πού
κατέχει κεντρική θέση στόν ἀνθρώπινο βίο. Εἶναι ἡ λειτουργία
τοῦ ἑνός ἀπό τά δύο ἒνστικτα, τά ὁποῖα ὃµως ἒχει ἐµφυτεύσει
στόν ἂνθρωπο ὁ ∆ηµιουργός γιά τήν ὀρθή ἀνάπτυξη τῆς βιολο-
γικῆς πορείας του µέσα στόν κόσµο. Ἡ ἓνωση ἀνθρώπων τοῦ
ἰδίου φύλου δέν µπορεῖ χριστιανικά νά χαρακτηρισθεῖ γάµος,
διότι δέν πληροῖ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γι’ αὐτό ἐκτροπή
ἀπό τήν ὁρισθεῖσα ἀπό τόν ∆ηµιουργό φυσικότητα, ὀφειλόµενη
σέ νοσηρή λειτουργία τοῦ φύλου καί ἀλλοτρίωσή του. Πρόκειται
δηλαδή, γιά ἀρρώστια ψυχοσωµατική, πού χρειάζεται ἀγαπητι-
κή ποιµαντική συµπαράσταση, δηλαδή φιλανθρωπία, γιά νά
ἐπιτευχθεῖ ἡ θεραπεία της. ∆έν εἶναι ὃµως ποτέ δυνατή, χριστια-
νικά, ἡ ἀποδοχή της στήν ἐν Χριστῷ κοινωνία, ἐφ’ ὃσον ὁ Χρι-
στός «ἂρσεν καί θῆλυ» ἐδηµιούργησε τόν ἂνθρωπο, καί αὐτός
ὁ ἂνθρωπος, ὑπό τά δύο φῦλα του, εἰσέρχεται στή γαµική σχέ-
ση καί κοινωνία. Ἡ ὀρθή λειτουργία τῶν ἐνστίκτων ἐλευθερώνει
τόν ἂνθρωπο ἀπό τήν δυναστεία καί διαστροφική καταπίεσή
τους. Ὁ ἂνθρωπος, ἂλλωστε, εἰσέρχεται καί ζεῖ στό σῶµα τοῦ
Χριστοῦ γιά τήν θεραπεία τῆς ὁποιασδήποτε νόσου του καί ὂχι
γιά τήν διαιώνιση καί µάλιστα τήν καταξίωσή της. Αὐτό δηλώνει
ἡ στάση τοῦ Ἀπ. Παύλου ἀπέναντι στόν «αἱµοµίκτη» τῆς Κορίν-
θου (Α΄ Κορ. 5,1 ἑπ.), πού ἀποβλήθηκε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική
κοινωνία γιά τήν σωτηρία του. Ὁ ἀπ. Παῦλος εἶναι σαφής, ὃταν
λέγει, ὃτι ὁ νόµος δέν εἶναι ἀναγκαῖος γιά τόν δίκαιο7, ἀλλά γι’
αὐτούς πού δέν τηροῦν τόν νόµο τοῦ Θεοῦ, οὒτε ὑποτάσσονται
σ’ αὐτόν ..., γιά τούς πόρνους, τούς ἀρσενοκοῖτες, τούς δουλεµ-
πόρους ... καί γιά ἐκείνους, πού κάνουν ὃ,τι εἶναι ἀντίθετο πρός
τήν σωστική διδασκαλία (Α΄ Τιµ. 1, 9-10).

Ὁ ἱερός Χρυσόστοµος διδάσκει, ὃτι ὁ ἒρωτας µεταξύ τῶν δύο
φύλων εἶναι κατ’ ἀρχάς ἀναγκαῖος: «Οὐδέν γάρ οὓτως ἡµῶν
συγκροτεῖ (=στηρίζει) τόν βίον, ὡς ἒρως ἀνδρός καί γυναικός»8.
Ὁ ἒρωτας, ἂλλωστε, δέν εἶναι «ἀνθρώπινον», ἐπίτευγµα δηλα-
δή τοῦ ἀνθρώπου, «ἀλλ’ ὁ Θεός τούς ἒρωτας τούτους ἐγκατέ-
σπειρεν»9, τούς ἒβαλε µέσα στόν ἂνθρωπον γιά τήν συγκρότη-
ση τῆς οἰκογένειας. Ἡ ἐρωτική ἐπιθυµία, λοιπόν, εἶναι θεόσδοτη
γιά τήν σύµπηξη τῆς οἰκογένειας, πού ὃµως προϋποθέτει τήν
διαφορετικότητα τῶν φύλων. Μόνο ἒτσι νοµιµοποιεῖται. Εἶναι δέ
προκλητικός γιά τούς ἠθικιστές-εὐσεβιστές ὁ ἀκόλουθος λόγος
τοῦ ἱεροῦ Χυσοστόµου: «Ἄν θέλεις νά βλέπεις καί νά τέρπεσαι,
κοίταζε τήν γυναῖκά σου καί ἀγάπα την ἐρωτικά συνεχῶς· αὐτό
κανένας νόµος δέν τό ἐµποδίζει»10.

Ἡ παρθενία
Θεόσδοτη ὃµως, λέγει ὁ ἃγιος Πατέρας, εἶναι καί ἡ δυνατότη-

τα ὑπέρβασης τοῦ σωµατικοῦ ἒρωτα. «Ὁ τῶν σωµάτων ἒρως,
φυσικός µέν ἐστιν, οὐκ ἀναγκαῖος δέ. Πολλοί γάρ αὐτοῦ περιγε-
γόνασι (= τόν ξεπέρασαν) καί οὐκ ἀπώλοντο»11. Ἐδῶ ὑπονοε-
ῖται ἡ ζωή τῆς παρθενίας καί τῆς ἂσκησης πού µετασχηµατίζει
τόν σωµατικό ἒρωτα σέ ἒρωτα γιά τόν Χριστό. «Ὁ τοῦ Χριστοῦ
πόθος τό ἐλάττωµα τῆς φύσεως ἐνίκησε (=συνήθως τό νικᾶ)12,
παραµερίζοντας κάθε ἂλλον ἒρωτα. Ὁ θεῖος ἒρωτας καθιστᾶ
δυνατή τήν παρθενία καί µέσα στό γάµο: «∆υνατόν, καί σφό-
δρα δυνατόν, καί γυναῖκας ἒχοντας τήν ἀρετήν µετιέναι΄ ἐάν
ἒχοντες γυναῖκα, ὡς µή ἒχοντες ὦµεν» (πρβλ. Α΄ Κορ. 7,29).
«Οὐχ ὁ γάµος ἐµπόδιον, ἀλλ΄ ἡ προαίρεσις ἡ κακῶς χρησαµέ-
νη τῷ γάµῳ»13. Ὃλα εἶναι, δηλαδή, ὑπόθεση τῆς ὑγείας τῆς θε-
λήσεως τοῦ ἀνθρώπου. ∆έν ἀναιρεῖται, λοιπόν, ὁ λόγος τοῦ
Ἀποστόλου: «µή ἀποστερεῖτε ἀλλήλους...» (Α΄ Κορ. 7,5), ἀλλά
ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ δίνει τή δύναµη ὑπέρβασης τοῦ ἐνστίκτου καί
τῆς τυραννίας του14. Εἶναι, δηλαδή, διαµετρικά ἀντίθετο τό ἐν
Χριστῷ ἦθος ἀπό ἐκεῖνο τῆς κοινωνίας τῆς πτώσης. ∆υστυχῶς
ὃµως, ἡ πτωτικότητα προβάλλεται καί στηρίζεται ὂχι µόνο ἀπό
κοσµικούς, ἀλλά ἀκόµη καί ἀπό «θεολόγους» στήν ἐποχή µας,
µέ τήν ἀποδοχή της ὡς φυσικότητας καί ἐναρµονίζοντάς την µέ

τήν χριστιανική ἀνθρωπολογία. Ἂλλο ὃµως εἶναι ἡ ἀγάπη πρός
τόν ἂρρωστο καί τή νόσο του καί ἂλλο ἡ θεώρηση τῆς νόσου
ὡς ὑγείας. Ἡ θεολογία µας ἐξ ἂλλου δέν στηρίζεται στούς οὐδε-
µία ἐµπειρική σχέση ἒχοντες µέ τήν χριστιανική Πίστη ἐπιστή-
µονες, ἀλλά στήν παράδοση τῶν Ἁγίων µας. Αὐτοί εἶναι οἱ µόνι-
µοι δεῖκτες πορείας γιά τούς χριστιανούς κάθε ἐποχῆς, ὁριοθε-
τώντας τό ὀρθόδοξο ἦθος σέ ὃλες τίς ἐκφράσεις του. Χίλιοι ψυ-
χίατροι ἢ ψυχολόγοι δέν µποροῦν νά ὑποκαταστήσουν τόν φο-
ρέα τῆς «ἂνωθεν σοφίας», τὸν Ἅγιο (Ἰακ. 3,17).

Θανάσιµες πτώσεις
Γ΄ Εἶναι ὃµως γεγονός, ὃτι καί ἐµεῖς οἱ λεγόµενοι χριστιανοί,

λόγω ἀπουσίας ἐµπειρικῆς σχέσης µέ τήν πίστη µας, κυριαρ-
χούµεθα ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώσης µας, ὃπως εἶναι οἱ σχε-
τιζόµενες µέ τήν διαστροφική χρήση τῆς γενετήσιας λειτουργίας,
πορνεία καί µοιχεία. Τά σαρκικά ἁµαρτήµατα (ἐδῶ ἀνήκει καί ἡ
ὁµοφυλοφιλία) κατά τόν ἁγιογραφικό καί πατερικό λόγο, ἐπιφέ-
ρουν τήν πλήρη ἀποκοπή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τήν κοινωνία Του. Ἀρκεῖ νά ληφθεῖ ὑπόψει, ὃτι συνι-
στοῦν, πατερικά, βαρύτατα κωλύµατα τῆς ἱερωσύνης.

Ὁ παραδιδόµενος στή σαρκική πορνεία ὑποδουλώνεται στίς
ἀπρόσωπες βιολογικές ὁρµές καί τήν αὐτονοµηµένη ἐγωκεντρι-
κή ἡδονή καί τήν «παρά φύσιν» χρήση τῆς λειτουργίας τοῦ γε-
νετήσιου ἐνστίκτου. Ἡ πορνεία καί τά συναφῆ σαρκικά ἁµαρτή-
µατα, ἐξ ἂλλου, παρά τήν προσπάθεια τῶν φροϋδικά σκεπτο-
µένων, πού µιλοῦν γιά «τρίτο φῦλο», συνιστοῦν θανάσιµη
ἁµαρτία, διότι ἐνσαρκώνουν τήν ὑποτίµηση καί χρήση τοῦ συν -
ανθρώπου γιά χάρη τῆς ἐγωκεντρικῆς ἀπόλαυσης καί ἱκανοποί-
ησης. Γι’ αὐτό ἀποκόπτονται ἀπό τήν κοινωνία τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ σώµατος. Αὐτό ὃµως ἐπιβάλλει καί ἀνάλογη λειτουργία τῆς
ἐκκλησιαστικῆς δεοντολογίας.

Ὃταν τά βαρέα σαρκικά ἁµαρτήµατα προβάλλονται δηµό-
σια, ζητώντας µάλιστα, τήν κοινωνική καταξίωσή τους, καί ἡ
«παρά φύσιν» κατάσταση διεκδικεῖ ἐξίσωση µέ τήν φυσικότητα,
τό ἐκκλησιαστικό σῶµα διά τῆς Ἱεραρχίας του ὀφείλει δηµόσια
νά δηλώσει, ὃτι οἱ καταστάσεις αὐτές συνιστοῦν ἐκπτώσεις καί
αὐτοαφορισµό ἀπό τό σῶµα τοῦ Χριστοῦ, διότι οὐδεµία σχέση
µποροῦν νά ἒχουν µέ τήν ἐν Χριστῷ κοινωνία. Καί αὐτό βέβαια,
ἰσχύει στίς περιπτώσεις, πού ὁ βαρυνόµενος µέ παρόµοιες θα-
νάσιµες ἁµαρτίες εἶναι βαπτισµένος Ὀρθόδοξος. ∆ιαφορετικά ἡ
ὃποια παρέµβαση τῆς Ἐκκλησίας δέν µπορεῖ νά εἶναι νόµιµη
καί ἀποτελεσµατική στόν ἀποχριστιανοποιηµένο κόσµο τῆς Νέ-
ας Ἐποχῆς, πού ἒχει ἢδη καταβροχθίσει καί τήν Ἑλλάδα.

Ἡ πολιτικὴ εὐθύνη
Ἡ Χώρα µας –πρέπει νά κατανοηθεῖ αὐτό- δέν εἶναι πιά ἡ

Ἑλλάδα τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἡρώων της,
ἀρχαίων καί νέων. Αὐτή ἡ Ἑλλάδα, σχεδόν στό σύνολό της, ἒχει
πεθάνει. Πολύ περισσότερο δέν εἶναι «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χρι-
στιανῶν», ὃπως κάποιοι πιστεύουν. Ἢδη ἀπό τήν ἳδρυση τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τήν βαυαρική θεµελίωση τοῦ ἐκδυτικι-
σµοῦ του, ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα θρησκεία µέν, ἀλλ’ ὂχι Ὀρθο-
δοξία! Εἶναι ὃµως εὐνόητο, ὃτι θέτουν ἑαυτούς ἐκτός τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ σώµατος καί οἱ βαπτισµένοι πολιτικοί, πού καταξιώ-
νουν νοµικά, δηλαδή µέ κάθε κρατική ἐγκυρότητα αὐτές τίς κα-
ταστάσεις. Ποτέ ὃµως δέν µποροῦν, ὀρθόδοξα, νά ἀντιµετωπι-
σθοῦν αὐτές οἱ νεοεποχίτικες ρυθµίσεις µέ ἐκδηλώσεις µεσαι-
ωνικές, διότι τότε ἁπλῶς εὐτελίζεται ἡ Πίστη. Ἐξ ἂλλου κάθε
παρόµοια ἀντίδραση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, προ-
ϋποθέτει, ὃτι τά ἐλεγχόµενα πρόσωπα στόν κοινωνικό ἢ
πολιτικό χῶρο διατηροῦν οὐσιαστική καί ὂχι τυπική σχέ-
ση µέ τήν Ὀρθοδοξία, καί ἑποµένως µποροῦν νά δεχθοῦν τόν
ποιµαντικό ἒλεγχο τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ποιµένων. Αὐτό πού θά
ἀνέµενε τό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα, κλῆρος καί λαός, ἀπό τήν
Ἱεραρχία του, εἶναι ἐνέργειες κατά τό παράδειγµα τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου στήν περίπτωση τοῦ αἱµοµίκτη τῆς Κορίνθου...

Σῶµα Χριστοῦ
Τά διαπραττόµενα µέ τήν παράχρηση τοῦ γενετησίου ἐνστί-

κτου ἐγκλήµατα ἀφοροῦν σ’ ὃλο τό ἐκκλησιαστικό σῶµα. Κατά
τόν ἃγιο Γρηγόριο Νύσσης, ἐνῶ νυµφαγωγός (παράνυµφος)
στόν κατά Χριστόν γάµο εἶναι ὁ Θεός, «στήν µοιχεία «νυµφα-
γωγός» εἶναι ὁ διάβολος. Ἐξ ἂλλου, οἱ θανάσιµες σαρκικές
πτώσεις (πορνεία, µοιχεία), ἀναπτύσσουν πολυεδρική δυναµι-
κή κατά τόν Ἀπ. Παῦλο, ὃπως περιγράφονται ἀπό αὐτόν στήν
Α’ Πρός Κορινθίους ἐπιστολή του (6,12 ἑπ.). Κατ’ ἀρχάς τό
σῶµα στίς πορνικές σχέσεις ἐκλαµβάνεται ὡς σκεῦος ἡδονῆς,
ἐνῶ ἀναµένεται νά ἀναστηθεῖ κατά τήν Κρίση, διά νά συνδοξα-
σθεῖ ἢ συγκολασθεῖ µέ τήν ψυχή. Ὁ λόγω τῆς πτώσεως χωρι-
σµός ψυχῆς καί σώµατος διά τοῦ σωµατικοῦ θανάτου εἶναι τό
τραγικότερο γεγονός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, ὃπως ψάλλουµε
στή νεκρώσιµη Ἀκολουθία: «Οἲµοι, οἷον ἀγῶνα ἒχει ἡ ψυχή, χω-
ριζοµένη ἐκ τοῦ σώµατος! Οἲµοι, πόσα δάκρυα τότε, καί οὐχ
ὑπάρχει ὁ ἐλεῶν αὐτήν!».

Τό σῶµα, ἀκόµη, δεχόµενο ἒνοικο τή Θεία Χάρη, γίνεται ναός
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ὁ Ἀπόστολος ὃµως ὑπογραµµίζει καί κά-
τι συνταρακτικότερο: Μέ τό Βάπτισµα τό σῶµά µας γίνεται µέ-
λος Χριστοῦ, στό σῶµα τοῦ Ὁποίου ἐγκετριζόµεθα. Τό πρόβλη-
µα µετά τό βάπτισµα εἶναι πῶς ὁ φωτισµός τοῦ ἁγίου Πνεύµα-
τος θά διατηρηθεῖ ἐντός τοῦ βαπτισθέντος. Γι’ αὐτό ἀπαιτεῖται ἡ
µετά τό βάπτισµα συνεχής ἐν Χριστῷ παιδαγωγία καί πνευµα-
τική ζωή (ἂσκηση, µετοχή στά Μυστήρια), γιά νά µπορεῖ νά
προχωρήσει ὁ πιστός πρός τή θέωσή του. Ἡ χρήση, συνεπῶς
τῶν ἐν Χριστωµένων µελῶν τοῦ σώµατός µας γιά τήν διάπρα-
ξη ὁποιασδήποτε ἁµαρτίας, σηµαίνει χρήση µελῶν ὂχι δικῶν
µας, ἀλλά τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Ἀναγκάζονται, ἒτσι τά µέ-
λη τοῦ Χριστοῦ νά ἁµαρτήσουν. Βέβαια, ὁ Χριστός δέν βλάπτε-
ται ἀπό τήν ἐφάµαρτη αὐτή χρήση τῶν µελῶν Του. Ὁ ἁµαρτά-
νων εἶναι αὐτός πού ἀποκόπτεται ἀπό τό Κυριακό σῶµα. Αὐτή
εἶναι ἡ τραγικότητα τῆς ἁµαρτίας. Ἂρα ὁ θανασίµως ἁµαρτά-
νων, ὃπως ὁ πόρνος ἢ µοιχός, ἀποκόπτεται ἀφ’ ἑαυτοῦ ἀπό τό
σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτό ἒχει χρέος ἡ ἐκκλησιαστική Ποι-
µαντική νά ὑπενθυµίζει.

Κανείς, λοιπόν, δέν µπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ, κατά τόν Ἀπόστο-
λο, ὃτι τό σῶµα εἶναι δικό του, ὣστε νά τό διαχειρισθεῖ κατά τήν

βούλησή του, ὃπως διατείνονται ὁ φεµινισµός καί ἡ ὁµοφυλοφι-
λία. ∆ιότι ὁ ἂνθρωπος, ὡς κτίσµα, δηµιούργηµα τοῦ Χριστοῦ,
«ὃ,τι καλόν» (Γέν. 1,31) ἒχει, εἶναι τοῦ Θεοῦ. «Ἂνθρωπε τί ἒχεις,
ὃ οὐκ ἒλαβες;» - λέγει ὁ Ἀπόστολος. «Εἰ δέ ἒλαβες, τί καυχᾶσαι
ὡς µή λαβών;» (Α΄ Κορ. 4,7). ∆έν εἲµεθα παρά διαχειριστές τῶν
δώρων τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία µας. Ἀλλά ὁ ἂνθρωπος καί γιά
ἓνα ἀκόµη λόγο δέν ἀνήκει στόν ἑαυτό του, διότι ἒχει ἐξαγορα-
στεῖ µέ τό αἷµα τοῦ Χριστοῦ («Ἠγοράσθητε γάρ τιµῆς», λέγει ὁ
Ἀπόστολος). Ἒτσι, εἲµασθε «ἐξαγορασµένοι σκλάβοι», ὃπως
ἑρµηνεύει ὁ ἃγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης. Γι’ αὐτό καταλήγει ὁ
Παῦλος µέ τήν ἀγωνιώδη καί βαθύτατα πατρική ἐκείνη κραυγή:
«Φεύγετε τήν πορνείαν»! ∆ιότι ἡ πορνεία –λέγει ὁ ἃγιος Γρηγό-
ριος Νύσσης- «κατατοξεύει κατ’ ὀφθαλµῶν καί ἒστι τῶν ἂλλων
πονηρευµάτων (ἁµαρτηµάτων) φοβερώτερον»!

Πρόληψις
∆´ Στήν ὀρθοδοξοπατερική παράδοσή µας περιλαµβάνεται

καί ὁ τρόπος ἀντιµετώπισης τῶν πορνικῶν ἐκτροπῶν, πού
ἀνήκει στήν καρδιά τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ποιµαντικῆς. Τό βασικό
φάρµακο εἶναι ἡ ἀντιµετώπισή τους ταυτόχρονα µέ τήν ἐµφάνι-
σή τους. ∆ιότι, ἂν ἀφεθοῦν ἀσύδοτα, τότε θά κυριαρχήσουν
στόν ἂνθρωπο. Γι’ αὐτό συνιστᾶ ἀπό τήν πεῖρα του ὂχι µόνον
ὡς ἐκκλησιαστικός ποιµένας, ἀλλά καί ὡς συνήγορος -δικηγό-
ρος-, γνώστης δηλαδή καί τῆς κοινωνίας, ὁ ἱ. Χρυσόστοµος:
«’Εκβάλωµεν τοίνυν τά φρονήµατα τά σαρκικά». Συγκαταλέγει
δέ σ’ αὐτά τήν δίψα τοῦ πλούτου, τῆς τρυφῆς, τήν φιλοδοξία καί
τόν σαρκικό ἒρωτα15. Αὐτό ὃµως σηµαίνει «ἐξορία τοῦ τῆς ἀκο-
λασίας λόγου», ἐπιτυγχανόµενη µέ τά θεραπευτικά µέσα τῆς
Ὀρθοδοξίας: «∆ίδαξον αὐτόν (ἢ αὐτήν) νήφειν, ἐγρηγορέναι, εἰς
προσευχάς ἀγρυπνεῖν...»16. Ἡ θεραπευτική ἀγωγή τῆς παρά-
δοσής µας λαµβάνει ὑπόψει κάθε ἀφορµή πτώσης: τά θεάµα-
τα, τά ἀκούσµατα, τά θέατρα, τά συµπόσια καί τά µεθύσια (καί
τά ναρκωτικά, θά προσθέταµε σήµερα). Μέ βεβαιότητα δέ ἐπι-
σηµαίνει ὁ Ἃγιος, ὃτι «οὓτω καί οἱ ἒρωτες (µεταξύ τῶν συζύ-
γων) θερµότεροι, καί ἡ εὒνοια γνησιωτέρα, καί ἡ φιλία ἀκριβε-
στέρα γίνεται, ὃταν µετά τοιαύτης φυλακῆς ἐπί τούς γάµους οἱ
νέοι βαδίζωσιν»17. Ἡ φύλαξη τῆς σωµατικῆς παρθενίας πρό τοῦ
γάµου εἶναι, κατά τόν Χρυσόστοµο, ἡ βασική προϋπόθεση τῆς
ἐπιτυχίας του.

Θά µποροῦσε κάποιος, στηριζόµενος στούς ὁλότελα ξένους
πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση ἐπιστήµονες, πού ἀναπαρά-
γουν τό ἀνθρώπινο µοντέλο τῆς ἀποχριστιανοποιηµένης κοι-
νωνίας τους, νά ἰσχυρισθοῦν, ὃτι οἱ σηµερινές κοινωνικές συνθ-
ῆκες εἶναι διαφορετικές. Καί ὃµως ἡ ἱστορική γνώση τῆς κοινω-
νίας ἐπιβεβαιώνει, ὃτι σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν οἱ ἀφορµές γιά
τήν ὑποδούλωση στήν ἁµαρτία, ὃπως τίς ὑπογραµµίζει καί ὁ
Χρυσόστοµος παραπάνω. Βέβαια οὒτε τότε, οὒτε σήµερα ἡ
Ὀρθοδοξία παραπέµπει σέ κάποιον Καιάδα, διά τούς βαρέως
ἁµαρτάνοντες, ἀλλά καί δέν µπορεῖ καί νά δεχθεῖ τήν πλάνη ὡς
ἀλήθεια καί τόν θάνατο ὡς σωτηρία. ∆ιότι τότε αὐτοκαταργεῖται,
«συσχηµατιζόµενη µέ τόν κόσµο» (Ρωµ.12,1) καί ἀρνούµενη
τήν ἀποστολή της νά ἀποτελεῖ τό φῶς καί τήν ἐλπίδα τοῦ κό-
σµου. ∆έν παύει ποτέ νά ἀγαπᾶ τόν ἁµαρτωλό, καλώντας τον
στή µετάνοια καί τήν σωτηρία. ∆ιότι µόνο ἒτσι τόν ἀγαπᾶ ἀληθι-
νά.

Γενετήσιος ἀγωγή
Ε΄. Γίνεται, συνεπῶς, φανερό, ὃτι ἡ «σεξουαλική ἀγωγή»

στήν πατερική χριστιανικότητα δέν ἒχει τίποτε κοινό µέ τήν κα-
τανόησή της ἀπό τή Σχολική µας Ἐκπαίδευση καί τούς Πάτρο-
νές της. Οἱ Ἃγιοι µᾶς διδάσκουν τήν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων µύηση
τῶν Νέων στή θεολογία τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος καί τήν
ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. ∆έν πρόκειται συνεπῶς, γιά µιά ψυ-
χολογική ἢ ψυχιατρική ἀντιµετώπιση, πού µένει µόνο στήν φαι-
νοµενολογία, οὒτε ὃµως καί γιά µιά ἠθικολογική καθοδήγηση,
ἀλλά γιά παιδαγωγία, στηριζόµενη στήν ἁγιοπνευµατική θεώ-
ρηση τοῦ ἀνθρώπου, µέσα στό φῶς τῆς θείας ἀποκάλυψης καί
τῆς ὀρθόδοξης σωτηριολογίας. Πόσοι, ὃµως ἀπό τούς κατ’ ὂνο-
µα Ὀρθοδόξους καταντοῦν θύµατα τῶν θανατηφόρων µεθο-
δεύσεων τῆς Κρατικῆς µηχανῆς καί τῶν ἂχριστων –καί γι’ αὐτό
καί ἂχρηστων- Μεντόρων της, πού κατευθύνουν στή θανάτωση
ψυχοσωµατικά τῆς νέας Γενιᾶς τοῦ Ἒθνους! Τό σῶµα καταντᾶ
ὑποτιµηµένη ἀξία καί ἀντικείµενο στήν ἐπίτευξη ἡδονῆς.

Ἡ ὀρθοδοξοπατερική ὃµως παράδοση µᾶς ἒχει κληροδοτή-
σει τήν θεόσδοτη στάση ἀπέναντι στό σῶµα, ἐντάσσοντάς το
στήν πορεία καί διαδικασία τῆς σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.
Αὐτό προσφέρει κυρίως ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου τῆς Α’ Πρός
Κορινθίους (κεφ. 6, 12-20), πού ἐκλέχθηκε ἀπό τούς Πατέρες
µας ὡς κατάλληλο ἀποστολικό ἀνάγνωσµα τῆς Κυριακῆς τοῦ
Ἀσώτου. Ἡ περικοπή αὐτή -ἀντίδοτο στήν αὐτονοµηµένη ζήτη-
ση ἡδονῆς καί τήν πνευµατική νέκρωση τοῦ ἀνθρώπου- εἶναι ἡ
µεγαλύτερη καταξίωση τοῦ σώµατος µέσα στό φῶς τοῦ αἰώνιου
προορισµοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ὀρθοδοξοπατερική ἀντίληψη ὃµως γιά τόν ἂνθρωπο καί τό
σῶµα δέν διδάσκεται θεωρητικά, οὒτε καί ἐπιβάλλεται. Ἐµπνέε-
ται µέσα ἀπό τήν ἒνταξη τῶν παιδιῶν σέ µιά ἐµπειρία ζωῆς,
στήν οἰκογένεια καί τήν ζωή τῆς ἐνορίας, κοντά στόν πνευµατικό
Πατέρα. Αὐτή ἡ σχέση πρέπει νά ἀρχίζει ἐνωρίς, στήν παιδική
ἡλικία. Σέ ἀντίθετη περίπτωση διαµορφώνεται ἓνας ψευδής
Χριστιανισµός, πού µέ κάθε ἀφέλεια µπορεῖ νά ὀνοµάζεται
Ὀρθοδοξία, ἀλλά δέν διαφέρει ἀπό τήν χωρίς Χριστό κοινωνία.

Σ’ αὐτό τό κλίµα ἐντάσσονται καί οἱ ἀξιώσεις τῶν κατ’ ὂνοµα
Χριστιανῶν, πού ἀπαιτοῦν ἡ νόσος τῆς διαστροφῆς τῆς γενετή-
σιας λειτουργίας νά γίνεται ὂχι ἁπλῶς ἀνεκτή, ἀλλά καί νά κατα-
ξιώνεται καί ἀπό τούς νόµους τῆς ἑλληνορθόδοξης κοινωνίας.

Τό ἐπιχείρηµα τέλος, ὃτι, ἐφ’ ὃσον πολλοί τῶν Χριστιανῶν δέν
εἶναι συνεπεῖς στήν Πίστη τους καί γι’ αὐτό προκύπτει ἡ ἀνάγκη
ἀναπροσαρµογῆς καί τῆς Ὀρθοδοξίας στίς σηµερινές συνθ-
ῆκες, µέ τήν ἀποδοχή τοῦ φρονήµατος τοῦ κόσµου, θά ὁδηγή-
σει σέ ἓνα «Χριστιανισµό» οἰκουµενιστικοῦ τύπου χωρίς θερα-
πευτική καί σωτηριολογική δύναµη. Θά ἰσοδυναµοῦσε δέ µέ τήν
ἀλλοίωση τῶν µεθόδων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήµης, ἐπειδή ὁ ἀσθε-
νής µένει ἀµετάθετα ταυτισµένος µέ τή νόσο του, θέλοντας µά-
λιστα νά ἐπιβάλει τήν ἀσθένειά του ὡς ὑγεία.

(Ἀνακοίνωση σέ Ἡµερίδα τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀθηνῶν, στίς 27.2.2016)
Σηµειώσεις: 

1. Βλ. εὐρύτερη διαπραγμάτευση στίς μελέτες τοῦ π. Γ.Δ.Μ:
«Τό μυστήριο τοῦ Γάμου ὡς ἐκκλησιαστικό γεγονός» καί «Οἱ
διαφυλικές σχέσεις στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ Ὀρθόδοξη γενετήσια
ἀγωγή», στό βιβλίο του «Ἀγωνιστικά», Ὀρθόδοξος Κυψέλη,
Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 95-110 καί 111-123. 2) Αὐτή εἶναι ἡ βα-
σική διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης Χριστολογίας καί Σωτηριολο-
γίας. 3) Εἰς ρητόν «Διά δέ τάς πορνείας», 3 PG 51,213. 4) Ἱερός
Χρυσόστομος: «Ἐδόθη μέν οὖν καί παιδοποιΐας ἓνεκεν ὁ γάμος,
πολλῷ δέ πλέον ὑπέρ τοῦ σβέσαι τήν τῆς φύσεως πύρωσιν» (ἐπι-
καλεῖται τόν Παῦλο, Α΄ Κορ. 7,2. 15). Περί Παρθενίας ιθ΄, PG
48,547. 5) PG 52, 387. 6) PG 37, 181/4 7) Στήν πρός Διόγνητον Ἐπι-
στολή (β  ́αἰ.) διαβάζουμε, ὃτι «οἱ (ἀληθινοί) Χριστιανοί τοῖς ἰδί-
οις βίοις νικῶσι –καθιστοῦν περιττούς- τούς νόμους (V, 10). 8)
Εἰς Ἐφεσίους, Ὁμιλία Κ, 1 PG 62,136. 9) Ἐγκώμιον εἰς Μάξι-
μον, 3. PG 51,230. 10) «Εἰ βούλει ὁρᾶν καί τέρπεσθαι, ὃρα τήν σε-
αυτοῦ γυναῖκα καί ταύτης ἒρα διηνεκῶς  ́οὐδείς κωλύει νόμος»
Εἰς Ματθ., ὁμιλία ΙΖ, 2 PG 57,257 11) Ἱερός Χρυσόστομος, PG
60, 342. 12) Ἱερός Χρυσόστομος, PG 50,713  13) Ἱερός Χρυσό-
στομος, PG 63,68. 14) Εἶναι ὑπέροχο, πράγματι, τό σχετιζόμενο μέ
τό θέμα μας Ποίημα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Περί
ἁγνείας»: «Ἀρετή πᾶσα δικαίοις/ ἓνα βαθμόν προβιβάζει./ Ὁ μέν
ἀλλότριος εὐνῆς/ ἲσος ἀγγέλοις ὑπάρχει./ Ὁ δέ τ’ ἐγκράτειαν
ἀσκῶν / μετά παρθένων τετάχθω./ Ὁ δέ τόν γάμον φυλάσσων, /
ἲσος ἐγκρατεῖ γινέσθω./ Μόνον ἀσκεῖτε τό σῶφρον, / ἳνα μειζό-
νων τύχοιτε». (μετάφραση: «Κάθε ἀρετή τόν δίκαιο/ τόν ἀνεβά-
ζει ἓνα σκαλί./ Καί ὃποιος δέν ἐγνώρισε γάμο /γίνεται μέ τούς
ἀγγέλους ἲσος./ Αὐτός πού κρατεῖ ἐγκράτεια/ ἂς ταχθεῖ μαζί μέ
τούς παρθένους./ Κι ὃποιος τόν γάμο του φυλάει / ἂς ἀξιώνεται
μέ τόν ἐγκρατή. Τήν σωφροσύνη μή ἀφήνετε,/ γιά νά ἀνεβῆτε
ψηλότερα.  15) Ἱερός Χρυσόστομος, PG 63,136. 16) Περί κενο-
δοξίας... Ἓλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 30, 642. 17) Ἱερός
Χρυσόστομος, PG 54, 642. Ὁ ἱερός Πατέρας μέ δύναμη λόγου
καί ρεαλισμό ἐπισημαίνει τή σημασία τοῦ παρθενικοῦ βίου στούς
νέους καί τήν εἲσοδό τους στό γάμο χωρίς προηγούμενες σε-
ξουαλικές ἐμπειρίες: «Διό παρακαλῶ πρῶτον αὐτῶν τάς ψυχάς
ρυθμίζειν. Ἂν γάρ ἁγνῇ τῇ νύμφῃ προσέλθῃ, ἂν ἐκείνης μόνον
ἲδῃ τό σῶμα, καί ὁ πόθος ἒσται μείζων, καί τίμιος ὁ γάμος ὂντως,
καθαρά καί ἀμίαντα δεχόμενος σώματα΄ καί τά τικτόμενα
πολλῆς εὐλογίας ἒσται μεστά, καί ἀλλήλοις εἴξουσιν (=θά εἶναι
ὑποχωρητικοί ὁ ἓνας πρός τόν ἂλλον), ὃτε νυμφίος καί ἡ νύμφη.
Ἑτέρων γάρ ἠθῶν ὂντες ἑκάτεροι ἂπειροι, ἀλλήλοις ὑποταγή-
σονται. Νεώτερος δέ ἐρχόμενος ἀσελγαίνειν καί πορνικῶν ἠθῶν
πεῖραν λαμβάνειν, μέχρι μέν τῆς πρώτης ἑσπέρας καί τῆς δευτέ-
ρας ἐπαινέσεται τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα· μετά δέ ταῦτα ταχέως πρός
ἐκείνην ἐξολισθήσει (θά γλιστρήσει) τήν ἀσέλγειαν...». Εἰς τήν Α΄
Πρός Θεσσ., Ὁμιλ. Ε,3. PG 62, 426).

Ἀπὸ τὴν «γενετήσιον ἀγωγήν» εἰς τὸν Ὀρθόδοξον γάµον

∆ιώκεται ἡ παρρησία
εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος

Ἐν Ἀγίῳ Ὄρει τῇ 13/26-7-2016
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ,

Στεφάνου Σαββαΐτου
Ὁ διωγµὸς τῶν ὀρθοδόξων µο-

ναχῶν ἐντὸς τοῦ Ἁγ. Ὄρους πλέον
κλιµακώνεται. Ἐχθὲς ἔλαβε χώρα
στὴν Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας ἡ -ἐρήµην- δί-
κη τοῦ ὁµολογητοῦ µοναχοῦ Σάββα.
Ἐρήµην διότι, ἐνῶ ἀπαιτεῖτο ἡ ἐπι-
στροφὴ τοῦ ἐν λόγῳ µοναχοῦ κοντὰ
στὸν ἀσθενοῦντα πατέρα του (ἔχον-
τος καρκίνο τελικοῦ σταδίου), οἱ διοι-
κοῦντες, καίτοι ἐγνώριζαν τὸ πρό-
βληµα, προχώρησαν ἐσπευσµένα
στὴν ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ κατηγορουµέ-
νου δίκη-καταδίκη του. Ὡς ἀφορµὴ
τῆς δίκης ἦταν ἡ κοινοποιηθεῖσα ἐπι-
στολὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυ-
δωνίας καὶ Ἀποκορώνου (Χανίων
Κρήτης), πρὸς τὴν Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας,
τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καθὼς καὶ τὸ Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως, σύµφωνα µὲ
τὴν ὁποία, συκοφαντικῶς, ἐκατηγο-
ρεῖτο ὁ γέρων Σάββας γιὰ πρόκληση
"ταραχῆς" στὸ ποίµνιο τῆς ἐν λόγῳ
Μητροπόλεως. Τὸ ὀρθόδοξο πε-
παρρησιασµένο κήρυγµα ἑνὸς ἁγιο-
ρείτου µοναχοῦ, ὁ ὁποῖος στοι-
χῶντας στὸ διαχρονικὸ ἀξίωµα, τὸ
ὁποῖο ἐκφράζεται χαρακτηριστικὰ
διὰ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδί-
του ἤτοι: «ἔργον δὲ µοναχοῦ µηδὲ τὸ
τυχὸν ἀνέχεσθαι καινοτοµεῖσθαι τὸ
εὐαγγέλιον» (PG 99, 1049), ἐνόχλη-
σε τοὺς οἰκουµενιστές, οἱ ὁποῖοι καὶ
«ἐτάχυναν εἰς τὸ διῶξαι». Ἡ σύναξη
τῆς Ἱ. Μονῆς προχώρησε ἔτσι στὴν
ἐπιβολὴ τῆς ποινῆς τῆς ἔκπτωσης ἐκ
τοῦ ἀξιώµατος τοῦ προϊσταµένου,
δηλαδὴ στὴν ἐκβολὴ τοῦ πατρὸς
Σάββα ἐκ τῆς Γεροντίας τῆς Ἱ.
Μονῆς. Χαρακτηριστικὴ ἐπίσης εἶναι
ἡ ἄρνηση, τόσο τῆς Ἱ. Μονῆς ὅσο καὶ
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, καὶ τοῦτο κατὰ
πλήρη παράβαση τῶν ἁρµοδίων
ἄρθρων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στὸ αἴτηµα τοῦ γέ-
ροντος Σάββα ἀποστολῆς τοῦ φακέ-
λου µὲ τὸ ἔγγραφο κατηγορητήριο
καὶ τὴν ἐπίσης ἔγγραφη καὶ ἐνυπό-
γραφη (ἐκ τῶν µελῶν τῆς συνάξεως)
καταδίκης του. Καθηκόντως ἐνηµε-
ρώνουµε τὸ πιστὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ
τὶς νέες αὐτὲς ἐξελίξεις καὶ ἀναµένου-
µε τὶς ἀπαντήσεις ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς
καθὼς καὶ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.

Ἁγιορεῖτες Πατέρες

Περί λογοκρισίας
τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου

Κύριε ∆ιευθυντά,
ὄχι µόνο προσωπικὴ γνωριµία µὲ

τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου ἀλλὰ
καὶ διάθεση δὲν ἔχω νὰ τὸν ὑπερα-
σπιστῶ, διότι ὁ ἴδιος µπορεῖ - ἀπ’ ὅ,τι
γνωρίζω - νὰ τὸ πράξει ἂν κρίνει κάτι
τέτοιο ἀναγκαῖο. Στὴν ἔγκριτη ἐφηµε-
ρίδα σας (Α.φ.: 2127/29-7-2016, 6) ἡ
Καθηγήτρια κ. Β. ∆ερουκάκη µὲ ἐπι-
στολὴ της κακίζει µεταξὺ ἄλλων καὶ
τὸν "Ο.Τ.", διότι δηµοσιεύει κείµενα
τοῦ Σεβ. Ἱεροθέου, ποὺ ἀποκαλύ-
πτουν τὰ σοβαρὰ δογµατικὰ καὶ κα-
νονικὰ ὀλισθήµατα τοῦ γνωστοῦ
ἀρχιερέα τοῦ οἰκουµενισµοῦ κ. Ζηζι-
ούλα.  Στήν οὐσία ζητᾶ ἀπὸ τὴν ἐφη-
µερίδα νὰ ἀσκεῖ λογοκρισία! ∆ὲ
γνωρὶζω τί εἴδους καθηγήτρια εἶναι ἡ
ἐν λόγῳ κυρία, ἀλλὰ ἂν κρίνω ἀπὸ
τὴν πρότασή της νὰ λογοκρίνει ὁ
"O.Τ." τὰ κείµενα τοῦ κ. Ἱεροθέου, τό-
τε εἰλικρινὰ δὲ θὰ ἤθελα τὰ παιδιά
µου νὰ ἔχουν δασκάλα πρόσωπο µὲ
φασιστικὲς ἀντιλήψεις. Πολὺ φοβ-
ᾶµαι ὅτι ἡ ἐπίθεση αὐτή τῆς... Καθη-
γήτριας κατὰ τοῦ "O.Τ." ἐντάσσεται
στὰ πλαίσια φίµωσης καὶ ἑνὸς πε-
ρίεργου ἐκφοβισµοῦ τοῦ κ. Ἱεροθέ-
ου, στὸν ὁποῖο ἐκτοξεύτηκαν
ἀπειλὲς καὶ ὕβρεις στὴ Σύνοδο τοῦ
Κολυµβαρίου. Ἡ πρόταση τῆς κ. ∆ε-
ρουκάκη γιὰ λογοκρισία γίνεται πιὸ
ἀπεχθὴς, ἂν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι δὲν
ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὰ λάθη τοῦ κ. Ζηζι-
ούλα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ
µαθαίνουµε δηµοσιευόµενα καὶ
ἐµεῖς οἱ ὑπόλοιποι ποὺ δὲν τὰ ξέρου-
µε! Μὲ ἄλλα λόγια ἐνοχλεῖται, γιατί
ξεσκεπάζεται ὁ κ Ζηζιούλας καὶ γιὰ
νὰ µὴ τὸ πεῖ ἔτσι, βρῆκε τὸ "σοφό" ...
τέχνασµα περὶ ἐµπαθείας τοῦ Ἱερο-
θέου γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ κ. Ζηζιού-
λα. Ὅποιος προσπαθεῖ νὰ ἀφανίσει
τὶς ἀπόψεις ἄλλων, κάτι θέλει νὰ
κουκουλώσει ζητώντας ... διακριτικό-
τητα καὶ µὴ ἐπώνυµη διατύπωση θέ-
σεων κατά τοῦ Σεβ. Περγάµου, ὥστε
νὰ µὴ τὸν θίγει!  Ἀλλὰ τὴν ἀλήθεια,
ὅσους τόνους λάσπης καὶ ψεύδους
νὰ ρίξει ἡ κ. ∆ασκάλα πάνω της δὲ
θὰ µπορέσει ποτὲ νὰ τὴν ἐξαφανίσει.

Μετὰ τιµῆς
Βασ. Πλατανιώτης

Ἐναυάγησαν
περὶ τὴν πίστιν

Κύριε ∆ιευθυντά,
Μὲ τὸ σκοπίµως καὶ δολίως ἐπα-

ναλαµβανόµενο σύνθηµα τῶν
οἰκουµενιστῶν ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦµα
«ὅπου θέλει πνεῖ», πέτυχε ἡ «µεγά-
λη» µας «σύνοδος» αὐτὸ ποὺ
ἀκριβῶς ἐπεδίωκε:

Ἔδωσε µία ἀκόµη ἀφορµὴ νὰ ση-
κώνουν µπαϊράκι οἱ ὅπου γῆς ἀλλόπι-
στοι, ἀδιάφοροι, ἐθελόθρησκοι καὶ
αἱρετικοὶ -οἱ ὁποῖοι στὸ ἑξῆς θὰ ἀποκα-
λοῦνται ἑτερόδοξοι µὲ τὶς εὐλογίες τῶν
ἁγίων τῆς «ἁγίας» αὐτῆς συνόδου, γιὰ
νὰ ἔχη ὁ καθένας ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς
τὸν θεό του καὶ τὸν τρόπο του νὰ θρη-
σκεύη, καταργώντας, ὄχι µόνο τοὺς
ἱεροὺς Κανόνες- τοὺς ἤδη ἐξ ἄλλου
καταργηµένους ἀπὸ χρόνια ἀπὸ τοὺς
κατ’ ἐπίφασιν ὀρθοδόξους- ἀλλὰ ἀκό-
µη καὶ αὐτὸν τὸν «∆εκάλογο»!!!

Ἑποµένως «δύο καὶ πονηρὰ
ἐποίησε» ἡ κατὰ τἄλλα «ἱστορικὴ»
αὐτὴ «σύνοδος»: Αὐτὴ ἡ ἴδια «περὶ
τὴν πίστιν ἐναυάγησε», ἐµᾶς δὲ τοὺς

-κατὰ τὸ φρόνηµα τουλάχιστον- ἐνα-
ποµείναντες ὀρθοδόξους προσπά-
θησε νὰ µᾶς ἐξαπατήση ὀνοµάζον-
τας τοὺς αἱρετικούς, ἑτεροδόξους!

Ἐρωτᾶται ὅµως: Πῶς ἀντιπαρέρ-
χονται χωρὶς τύψεις συνειδήσεως ὁ
Παναγιώτατος, ὁ Μακαριώτατος καὶ
οἱ Σεβασµιώτατοι Ἀρχιερεῖς µας τὸν
λόγον τοῦ Χριστοῦ «ὅς ἐὰν λύση
µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχί-
στων καὶ διδάξη οὕτως τοὺς ἀνθρώ-
πους ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»; Καὶ τὸ «ἑτερο-
διδασκαλεῖν» τοῦ Ἀποστόλου, (Α΄
Τιµ. α΄, 3-στ, 3) τὸ ὁποῖο γεννᾶ τὶς
αἱρέσεις ἀπὸ διδασκάλους, κατὰ τὸν
Π.Ν. Τρεµπέλα- «φουσκωµένους
ἀπὸ ὑπερηφάνεια ποὺ νοµίζουν ὅτι
τὰ ξέρουν ὅλα, ἀλλὰ δὲν ξέρουν τί-
ποτε»;

Ὅσον, λοιπὸν, ἀφορᾶ εἰς ἡµᾶς
καὶ οὕτως ἐχόντων τῶν πραγµάτων
«τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν µαρτύρων», γιὰ
νὰ ἀπορρίψουµε αὐτὴν τὴν ψευτο-
σύνοδον καὶ νὰ καταδικάσουµε τὰ
παραπλανητικὰ τεχνάσµατα τῶν
συγχρόνων ἑτεροδιδασκάλων, οἱ
ὁποῖοι «στριµωγµένοι» ἀπὸ τὶς ἀντι-
δράσεις µας, ἑλίσσονται παντοιοτρό-
πως, ἀποδεικνύοντες δυστυχῶς ὅτι
δὲν ἰσχύει πάντοτε τὸ γνωµικὸν «χεί-
λη ἀρχιερέως οὐ ψεύδονται»;

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἐπίσης ἐρωτᾶται:
Γιατὶ ὁ χαρακτηρισµὸς τῶν αἱρε-

τικῶν κοινοτήτων ὡς χριστιανικῶν,
ἱκανοποιεῖ ὅσους ἱκανοποιεῖ, ἐνῶ θὰ
ἔπρεπε νὰ ὀνοµάζωνται ὅλες αὐτὲς
οἱ κατηγορίες δογµάτων µᾶλλον ΑΝ-
ΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

Καὶ ἐφ’ ὅσον ὡς χριστιανοὶ πρέπει
νὰ κυριολεκτοῦµε καὶ οἱ αἱρετικοὶ
εἶναι «καθ’ ἡµῶν» (Λουκ. θ. 50) πῶς
θεωροῦνται ἀπὸ πολλοὺς ὀρθοδό-
ξους οἱ κοινότητες τῶν αἱρετικῶν χρι-
στιανικές, ὅταν ὄχι µόνον ἀρνοῦνται
ἀλλὰ καὶ πολεµοῦν τὴν Ὀρθοδοξία;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι µία καὶ µοναδική:
Ἡ παγκοσµιοποίηση καὶ ἡ προ-

ετοιµασία τῆς πανθρησκείας ἀπαι-
τοῦν τὴν ἰσοπέδωση τῶν πάντων, γιὰ
νὰ τὰ βρῆ ὅλα ἕτοιµα ὁ ἄνοµος ποὺ
ἔρχεται καὶ νὰ ἐπευφηµηθῆ ἀπὸ τὴν
ἀποστατηµένη ἀνθρωπότητα καὶ νὰ
ἐπαληθευθῆ ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάν-
νου ποὺ λέγει ὅτι «ἐθαύµασεν ὅλη ἡ
γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου» ἐξ οὗ καὶ οἱ
πυρετώδεις διεργασίες θρησκευ-
τικῶν καὶ πολιτικῶν καὶ ἡ πρωτο-
φανὴς στὴν ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότη-
τος κινητοποίηση καὶ βιασύνη ὅλων
αὐτῶν τῶν µικρῶν ἀντιχρίστων, γιὰ
νὰ κατευνασθῆ ὁ θυµὸς ἐκείνου ποὺ
γνωρίζει ὅτι «ὀλίγον καιρὸν ἔχει» ὡς
ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου.

Μετὰ τιµῆς
Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

Πάτρα

Λεηλατοῦν 
τὴν Ὀρθοδοξίαν
καὶ τὴν Ἑλλάδα

Κύριε ∆ιευθυντά,
σὲ µία συνοπτικὴ ἀνάλυση τῶν

ἐννοιῶν "ρατσισµὸς" καὶ σεξισµὸς
σᾶς ἀναφέρω τὰ ἀκόλουθα:

Μὲ τὸν ὅρο "ρατσισµὸς" ἐννοοῦµε
ἕνα πλέγµα ἀντιλήψεων, στάσεων,
συµπεριφορῶν καὶ/ἢ θεσµικῶν
δοµῶν ποὺ ἐξαναγκάζει ὁρισµένους
ἀνθρώπους σὲ ὑποτελῆ διαβίωση,
κι αὐτὸ µόνο καὶ µόνο ἐπειδὴ ἀνή-
κουν σὲ µία διακριτὴ ὁµάδα ἀνθρώ-
πων ποὺ ἀφορᾶ στὴ φυλετικὴ ἢ
ἐθνοτικὴ καταγωγή, στὴν ἀναπηρία,
στὴν ἡλικία, στὴ θρησκεία ἢ στὶς πε-
ποιθήσεις τῆς ὁµάδας καὶ στὸν σε-
ξουαλικὸ προσανατολισµό. Ὡς δι-
καιολογία γιὰ τὶς διακρίσεις χρησιµο-
ποιεῖται ἡ διαφορετικότητα τῆς ὁµά-
δας, στὴν ὁποία διαφορετικότητα
προσάπτεται συνήθως µία ὑποτιθέ-
µενη κατωτερότητα.

Σεξισµὸς ἢ ἔµφυλη διάκριση εἶναι
µία προκατάληψη ἢ διάκριση σχε-
τικὰ µὲ τὸ φῦλο ἑνὸς ἀτόµου ἢ τὸν
σεξουαλικό του προσανατολισµό. Ὁ
ἀκραῖος σεξισµὸς µπορεῖ νὰ ὑπο-
θάλπει τὴ σεξουαλικὴ παρενόχληση,
τὸ βιασµὸ καὶ ἄλλες µορφὲς σεξουα-
λικῆς βίας.

Προσφάτως, µία κατ' ἀνάθεση ∆ι-
ευθύντρια τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας
καὶ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν
ὑπαλλήλων µὲ χαρακτήρισε στὴ κα-
ταγγελία της, ρατσιστή, σεξιστὴ καὶ
χυδαῖο, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ τεθῶ σὲ
ἀργία γιὰ τὸ ἀδίκηµα τῆς ἀπρεποῦς
καὶ ἀνάρµοστης συµπεριφορᾶς ποὺ
µπορεῖ νὰ ἐπισύρει τὴν ἀπόλυση,
κυρίως γιὰ µία φωτογραφία (ποὺ
εἶχε ἀναρτηθεῖ σὲ πίνακες ἀνακοινώ-
σεων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας), στὴν
ὁποία ἀπεικονίζεται µία γυναίκα µὲ
µουσουλµανικὴ µαντήλα, ντυµένη
(ὄχι γυµνὴ) µὲ φόρµα γυµναστικῆς
σὲ στάση γιόγκα µὲ γραµµένα τὰ
ἀκόλουθα: «Στὸ Σχιστὸ σὲ εἰδυλ-
λιακὸ περιβάλλον γίνονται σεµινάρια
ἀναρχοαπλυτοαριστερίστικης τζι-
χαντιστικῆς ἐπαναστατικῆς γυµνα-
στικῆς, χὸτ γιόγκα, διαλογισµοῦ,
ὑπνωτισµοῦ καὶ ὑπερβατικῆς ἀρι-
στερόχειρης αὐτοϊκανοποίησης».
Ἀπειλοῦµαι λοιπὸν µὲ ὁριστικὴ παύ-
ση, διότι τόλµησα νὰ ἐπικρίνω τὴν
ἀνθελληνικὴ καὶ µισελληνικὴ πολι-
τικὴ τοῦ κυβερνῶντος πολιτικοῦ κόµ-
µατος, τὴν κατ' ἐντολὴ τῶν ξένων
ἐπικυρίαρχων πολιτικὴ τῶν
ἀνοιχτῶν συνόρων καὶ τὴν ἀθρόα
καὶ κατόπιν προσκλήσεως εἰσβολή,
τοῦ λαθροµεταναστευτικοῦ Ἰσλάµ
καὶ νὰ διαµαρτυρηθῶ γιὰ τὸν ρα-
τσισµὸ κατὰ τῶν γηγενῶν, τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Αὐτὲς τὶς δό-
λιες µεθόδους χρησιµοποιοῦν οἱ δια-
στρεβλωτὲς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς
πραγµατικότητας, οἱ ἄσσοι τοῦ ψέµ-
µατος καὶ τῆς ὑποκρισίας, οἱ νεοταξι-
κοὶ ἀριστεροδεξιοὶ ποὺ κυβερνοῦν
τὴ Χώρα µας, προκειµένου νὰ
ἑδραιώσουν τὸ ἀντίχριστο καθεστώς
τους. ∆ιαπόµπευση, κατατροµοκρά-
τηση, ἐκβιασµὸς καὶ πειθαρχικὴ
καὶ/ἤ ποινικὴ δίωξη εἶναι τὰ ὅπλα

ποὺ µεταχειρίζονται, προκειµένου νὰ
κάµψουν τὶς ἀντιστάσεις µας καὶ νὰ
παραδειγµατίσουν ἀποτρεπτικῶς,
ὅσους σκοπεύουν νὰ ἀντιδράσουν,
προβάλλοντας τὴ δῆθεν "παντοδυ-
ναµία" καὶ τὸ δῆθεν "ἀήττητο" τῆς κα-
θεστηκυίας Τάξης. 

Ἐπειδὴ ἡ κατηγορία τῆς «ἀναξιο-
πρεποῦς καὶ ἀνάρµοστης συµπερι-
φορᾶς» εἶναι ἐντελῶς ἀσαφὴς καὶ
αὐθαίρετη, γίνεται «ἐκµετάλλευση»
ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους ὑπαλλήλους
τῆς ἀδυναµίας ἀποδείξεως τῆς
ἀθῳότητας τῶν «στοχοποιηµένων»
ἀπὸ αὐτούς. Ἔτσι, τὸ ∆ηµόσιο µετα-
τρέπεται σὲ φασιστικὸ-ρατσιστικὸ
µόρφωµα µὲ στρατιωτικὴ δοµή,
ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ τυφλὴ ὑποταγὴ
στὸν ἀνώτερο, ἡ ἀµείλικτη στάση
στὸν κατώτερο, οἱ «κατασκευασµέ-
νες» σκευωρίες καὶ ἐπιβάλλεται τὸ
µέτρο τῆς ἀργίας ἀφηρηµένα καὶ
ἀδιακρίτως, γιὰ νὰ «ξεφορτωθεῖ»
τοὺς µὴ «ἀρεστούς». Προκειµένου
λοιπὸν νὰ ἀπαλλαγοῦν εὐκολότερα
ἀπὸ ἐµένα µηχανεύτηκαν τὸν
ἐµπλουτισµὸ τοῦ κατηγορητηρίου
µου, µὲ τὶς ἰδεοληπτικὲς ἐµµονές
τους περὶ δῆθεν ρατσιστικῆς, σεξι-
στικῆς, ὁµοφοβικῆς, φασιστικῆς καὶ
χυδαίας συµπεριφορᾶς. Μὲ τὸ αὐτὸ
ψυχολογικὸ τέχνασµα κατάφεραν νὰ
προβάλουν καὶ νὰ µεταθέσουν σὲ
µένα, τὸ ρατσισµό τους (ποὺ πάντο-
τε ἐµπεριέχει τὸ στοιχεῖο τῆς ὑποτί-
µησης) κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι τοῦ Υ.Υ.
οὔτε ἡ οὐδετερότητα οὔτε ἡ σιωπὴ
ἀποτελοῦν λύση στὰ προβλήµατά
µας. Ἄλλωστε, σύµφωνα µὲ τὸ ρητὸ
«ὁ σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν», ἡ
σιωπὴ µπορεῖ νὰ ἑρµηνευθεῖ σὰν
ἀποδοχὴ ἢ συναίνεση. Οἱ κυ-
βερνῶντες σὲ ἀγαστὴ συνεργασία
µὲ τοὺς δῆθεν ἀντιπολιτευόµενους,
σφυγµοµετροῦν τὸ ὀρθόδοξο χρι-
στιανικὸ καὶ τὸ ἐθνικό µας φρόνηµα
καὶ ἐνεργοῦν ἀναλόγως µὲ τὶς ἀντι-
δράσεις µας. ∆υστυχῶς, τὴ στιγµὴ
αὐτὴ τὸ φρόνηµά µας ἔχει καµφθεῖ
λόγω τῆς γενικευµένης νεοταξικῆς
ἐπίθεσης τῆς σχολῆς Σικάγου καὶ
τοῦ δόγµατος τοῦ Σὸκ καὶ προπάν-
των λόγω τῆς δικῆς µας ἀµετανοη-
σίας καὶ σκληροκαρδίας καὶ γι' αὐτὸ
θυµίζει τὸ σφυγµὸ ἑνὸς µελλοθάνα-
του. Ἔτσι, οἱ θρασύδειλοι νενέκοι,
βλέποντας ὅτι "δὲν κινεῖται τίποτα"
στὴ λεηλατηµένη Πατρίδα µας, προ-
βαίνουν σὲ ὁλοένα καὶ µεγαλύτερα
ἐθνικὰ ἐγκλήµατα. Θὰ ἀφήσουµε
τοὺς ἐγχώριους ὀλετῆρες νὰ συνεχί-
σουν τὴ διάλυση καὶ τὴ καταστροφή;
Θὰ τοὺς ἀφήσουµε νὰ ἐξαφανίσουν
τὴν Ἑλληνορθοδοξία; Θὰ τοὺς πα-
ραχωρήσουµε ἀµαχητὶ τὸ Χριστὸ καὶ
τὴ ψυχή µας, στὸ ὄνοµα µιᾶς ἀνύ-
παρκτης ἀσφάλειας, ψευτοευηµε-
ρίας, "ἄνετης" καὶ "εὔκολης" ζωῆς;

Κρίτων Ἰακώβου,
δρ φαρµακοποιός

Ἀπάντησις Ο.Τ.:
Ἀξιότιμε κ. Ἰακώβου, δυστυχῶς

χρησιμοποιεῖτε καὶ ἐσεῖς τὴν φράσιν
«σεξουαλικὸς προσανατολισμός»,
μὲ τὴν ὁποίαν διαφωνοῦμεν. Ἔχετε
δίκαιον ὡς πρὸς τὸ ὅτι ὀφείλομεν νὰ
ἀντιδρῶμεν, ὅμως πάντοτε εἰς τὸ
πλαίσιον ποὺ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιον.

Παναγία µου, σῶσε
τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ τὴν Ἑλλάδα

Ἀγαπηµένη µου Παναγιά, γιὰ ἄλλη
µία φορά, πλησιάζει ἡ ἑορτή σου, τὸ
λεγόµενο Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ. Τί
νὰ πρωτοπεῖ κάνεις γιὰ ἐσένα, Ποία
λόγια πρέπει νὰ χρησιµοποιήσει γιὰ
νὰ φανοῦν ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο,
ἀντάξια, τῆς ἁγνότητας, τῆς ἁγιότητας,
τῆς µεγαλοσύνης σου. Μανούλα µου
γλυκιὰ συνεχῶς, ὡς ἑλληνικὸ ἔθνος,
σὲ πληγώνουµε, σὲ στεναχωροῦµε,
σὲ κάνουµε νὰ κλαῖς καὶ νὰ ἱκετεύεις
τὸν Χριστὸ νὰ µακροθυµήσει καὶ νὰ
σώσει τὴν Ἑλλάδα. Εἴµαστε ἀναπο-
λόγητοι, ὅ,τι καὶ νὰ σοῦ ποῦµε θὰ
ἔχουµε ἄδικο. Ὅµως µανούλα θυµή-
σου καὶ σκέψου αὐτοὺς τοὺς λίγους,
τοὺς ἐκλεκτούς, τοὺς ἀληθινὰ µετανο-
οῦντες, ποὺ σὲ εὐαρεστοῦν µὲ τὴν
ζωή τους καὶ σὲ ἀγαπᾶνε πραγµατικά,
λόγοις καὶ ἔργοις. Θυµήσου τοὺς συγ-
χρόνους Ἁγίους τῆς Ἑλλάδος µας,
Πορφύριο, Παΐσιο, Ἰάκωβο, Μάρκο
Μανώλη, Ἐφραὶµ Κατουνακιώτη,
Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ποὺ ὅταν
ἀναφερόντουσαν στὸ πρόσωπό σου,
ἔκλαιγαν, συνταρασσόταν τὸ εἶναι
τους, ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ εἶχαν πρὸς
τὸ πανάγιο πρόσωπό σου. Θυµήσου
ἀκόµα καὶ τὸν ἀδικηµένο µέχρι καὶ σή-
µερα, ἅγιο Νεκτάριο, ποὺ τόσο σὲ
ἀγαποῦσε, πού σοῦ συνέθεσε αὐτὸ
τὸ ὑπέροχο τροπάριο, εἰδικὰ γιὰ σένα.
Κυρία µου Θεοτόκε εἴµαστε ἀναπολό-
γητοι, ὅµως σὲ ἱκετεύω, µακροθύµη-
σε, σῶσε τὴν Ἑλλάδα µας, σῶσε τὴν
ὀρθοδοξία µας, ποὺ βάλλεται ὅσο
ποτὲ ἄλλοτε, ἀπὸ τὴν µεγαλύτερη
αἵρεση ὅλων τῶν αἰώνων, τὸν οἰκου-
µενισµό, σῶσε καὶ φώτισε τοὺς ὀρθο-
δόξους νὰ παραµείνουν µέσα στὸ κα-
ράβι τῆς πίστεως ἀγωνιζόµενοι, ἀπο-
φεύγοντας κάθε ἄκρο, σῶσε ἀκόµα
καὶ τοὺς πατριάρχες, ἀρχιεπισκό-
πους, ἱερεῖς καὶ λαϊκούς, ποὺ ἔχουν
σαγηνευτεῖ ἀπὸ τὴν κοσµικὴ παπικὴ
αἵρεση. Μεσίτευσε γιὰ ὅλους µας
στὸν πολυεύσπλαγχνο Κύριό µας.
Ξέρω ὅτι δὲν τὸ ἀξίζουµε, ἀλλά κάνε
το, στὸ ζητᾶµε µὲ ὅλη µας τὴν ψυχή,
ἄλλωστε εἶσαι ἡ µάνα µας καὶ γνωρί-
ζουµε ὅτι µᾶς ἀγαπᾶς ἀφάνταστα. Τέ-
λος, ἀγαπηµένη µου µανούλα, ἐµεῖς
στὸ ὑποσχόµαστε, ὅσο περνάει ἀπὸ
τὸ χέρι µας, θὰ µετανοήσουµε, θὰ
κλάψουµε, θὰ ξαναεπιστρέψουµε
κοντά σου. Σὲ εὐχαριστοῦµε γιὰ ὅλα
καὶ σὲ ἀγαπᾶµε. Χίλιες δόξες νὰ ἔχει
τὸ ὄνοµά σου πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Ἕνας δοῦλος σου ποὺ σὲ ἀγαπάει.
Βασίλειος Γεωργίου

Περὶ τῶν µικτῶν γάµων
ζοντο, χάριν τῶν συγκρητιστικῶν ψευδο-γάµων. Πλέον, πρό-
κειται νά κατεπατοῦνται, θεσµικῶς καί ἐπισήµως, βάσει
δῆθεν «πανορθόδοξης ἀπόφασης». Ἄν ἐτηροῦντο µέ ἔλλογη
εὐλάβεια αὐτοί οἱ θεόπνευστοι Κανόνες, δέν θά εἴχαµε ποσῶς,
τέτοιου εἴδους «ποιµαντικά προβλήµατα», ὥστε νά χρήζουν καί
εἰδικῆς ἐπιλύσεως, µέσα στά Ληστρικά πλαίσια, «ἀποίµαντης
παρά-οἰκονοµίας» ἤ καί «(παρα)οἰκονοµικῆς ποιµαντικῆς». 

Οἱ Μικτοί Γάµοι, σαφῶς καί ἀπαγορεύονται ἀπό τούς ἱερούς
Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐµεῖς οἱ ἐκκλησιαστικοί
ἄνθρωποι, «ποῖοι εἴµεθα», πού θά στήσουµε τό µικροσκοπικό
ἀνάστηµά µας ὑπέρ ἄνω (!) τῶν αἰωνίων Ἁγιοπνευµατικῶν Κα-
νόνων; ∆έν εἶναι, ἀπλανές καί ὀρθόδοξο, νά θεσµοθετεῖται, ἀντί-
θετη καί ἄκρως (ἀ)διάφορη, ληστρική Συνοδική ἀπόφανση,
συγκριτικά, µέ ἐκείνων τῶν ἁγίων Συνόδων καί τῶν θείων Κα-
νόνων τῆς Ἐκκλησίας πού (προ)ἐθεσπίσθησαν. 

Ἡ Ποιµαντική Οἰκονοµία, σαφῶς καί δύναται νά ἐνεργηθεῖ,
διακριτικά, ἀλλά ΠΟΤΕ εἰς βάρος τῆς Ποιµαντικῆς καί ∆ογµα-
τικῆς ἀκριβείας· ᾆρά γε, διά λόγο δέν ὡµολογεῖτο ὑπό τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ἡ Ἱεροκανονική ἀκρίβεια περί τῶν
Μικτῶν Γάµων, ἐνῷ ἄλλοτε, ἀπεσιωπεῖτο καί ἀπεκρύβετο; ∆ιά
νά ἑδραιωθεῖ ἡ «(παρα)οἰκονοµία» τῶν Μικτῶν Γάµων καί ἡ
ἀντικανονική πράξη τους, ὡς ἀκρίβεια, ἐξουδετερώνοντας καί
παρασιωπώντας τήν ἱεροκανονική ἀκρίβεια στό ζήτηµα;

Ἡ ἀλήθεια κύριοι Οἰκουµενισταί, ὅσον καί νά τήν φιµώνετε,
ἔχει τόν ἀπλανή τρόπο της νά αὐτο-φανερώνεται. Καί πάλιν
ἐδῶ, ἐναπόκειται στό Βασίλειο Ἱεράτευµα, τό Χριστεπώνυµο
πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας, ἄν θά ἐπικυρώση τήν ἀντικανονική
ἐνέργεια τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου καί τῶν σύν αὐτῷ,
πού προώθησαν, ὡς µή ὤφειλαν, ληστρικο-Συνοδική ἔγκριση,
καί ἐθεσµοθέτησαν παρανόµως, τούς Μικτούς Γάµους. Ὁ Λαός
τοῦ Θεοῦ ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, συγκατοικοῦσε καί διέµε-
νε, σέ ἑτερόδοξα καί ἀλλόδοξα γεωγραφικά διαµερίσµατα καί
ἔθνη, καί ὅµως ἐπεκύρωσε καί ἐφάρµοζε, κατά γράµµα καί κα-
τά πνεῦµα, τούς Ἱερούς Κανόνες. Ἡ ἀπαξίωση καί ἡ ἀλγεινή
σχετικοποίηση αὐτῶν, τῶν ἱ. Κανόνων, µήπως πρόκειται
διά βλασφηµία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος;

Οἱ Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες, ἔθεσαν ἀπ’ ἀρχῆς ὡς ἀναντίρ-
ρητη Κανονική προϋπόθεση, διά τήν τέλεση τοῦ Μικτοῦ Γάµου,
τό ἑτερόδοξο ἤ καί ἑτερόθρησκο µέρος, νὰ ὑποσχεθεῖ κατ’
ἀρχήν, ὅτι θά ἐγκαταλείψει, τήν πλάνη καί τήν αἵρεσή του, καί
ἀσπασθεῖ ἐν τέλει τήν Ὀρθοδοξία καί ὄχι νά µετατίθεται(;) ὁ ἐν
λόγῳ ὅρος, στά µελλούµενα τέκνα πού «θά» καί «ἄν» προκύ-
ψουν ἀπό τόν ἐν λόγῳ γάµο. Ἰδού καί µία ἱεροκανονική ἀποδει-
κτική καί Πατρολογική θεόπνευστος ἄποψις: «εἰ µή ἄρα ἐπαγ-

γέλειτο µετατίθεσθαι εἰς τήν ὀρθόδοξον πίστιν» (ιδ΄ ἱερός Κανὼν
τῆς ∆΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου).

Ὡστόσον, κατά πρῶτον: ὁ ἑτερόδοξος µελόνυµφος ποθεῖ
διακαῶς, ἐλεύθερα καί ἀβίαστα, νά τελέσει τόν Γάµο του στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· δεύτερον: προσυπογράφει, βάσει τῆς
ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς προϋποθέσεως, ἀναντίρρητο ὅρο,
ἐλεύθερα καί ἀβίαστα, ὅτι τά τέκνα πού πρόκειται νά προκύ-
ψουν, θά βαπτισθοῦν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί... ᾆράγε, τί ἄλλο
ἀποµένει στούς Κληρικούς µας, γιὰ νὰ ἐφαρµόσουν, ποιµαν-
τικῶς, τήν προδιατυπωθεῖσα Εὐαγγελική ∆ιαταγή, καί νά προ-
τεινώνουν στόν ἑτερόδοξο νὰ ἀπαρνηθεῖ, ἐλεύθερα καί ἀβία-
στα, τήν πλάνη καί τήν κακοδοξία του [µιᾶς καί εἶναι, προ-
φανῶς, σέ ἕνα µεγάλο ποσοστό, θετικά προσκείµενος, πρός
τήν Ὀρθοδοξία] καί λάβει πρώτιστα, κανονική κατήχηση, καί τέ-
λος βαπτισθεῖ, µέ τό Ὀρθόδοξο καί Κανονικό Βάπτισµα, καί
ἔπειτα ἐν κατακλεῖδι νά ἱερουργηθεῖ, κανονικάς, καί τό Ἱερό Μυ-
στήριο τοῦ Γάµου;! 

Ἐπίσης, στόν Μικτό Γάµο, δέν ἔχω ἀκόµη ἀντιληφθεῖ
καλά, τί εἴδους ὀρθόδοξο καί ἱερό Μυστήριο ἐπιτελεῖται;
Ἐκτός κι ἄν ξεπέφτει, ἀπό τήν Μυστηριακή θεία ἱερουργία του,
καί περιπίπτει σέ ἕνα εἴδος ἀκαλαίσθητης, µαγικῆς τελετουρ-
γίας, ἄνευ Μυστηριακῆς µετοχῆς καί Ἁγιοπνευµατικῆς συνοχῆς;(!)
∆ιότι, ὁ Μικτός Γάµος δέν δύναται καί οὔτε πρόκειται νά συνδέ-
σει καί νά παραπέµψει, τελικά, τό «ἀνδρόγυνο», στήν Θεία
Εὐχαριστία, ὅταν τό ἕνα µέρος (ἑτερόδοξος/αἱρετικός ἤ καί ἑτε-
ρόθρησκος) ἐξ αὐτοῦ, παραµένει, στήν πλάνη καί τήν αἵρεση.
Ἄρα, µήπως ἡ «ποιµαντική οἰκονοµία» καί τό κωµικοτραγικό
παραµύθι τῶν Μικτῶν Γάµων, ἀποκοιµίζουν, τὰς ἐκκοσµικευ-
µένες συγκρητιστικές συνειδήσεις;

Ἐννοεῖται ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στό
τέλος τῶν Ἡµερῶν, θά θερίσει τήν ἀποκλειστική εὐθύνη
τῆς νεοπαγοῦς ληστρικότητος πού ἀποπειρᾶται, ἐπί ἕνα
αἰῶνα σχεδόν, νά ἐµβολιάσει τό ὀρθόδοξον πλήρωµά Της. Ἐν
κατακλεῖδι, µέ τήν ἐν λόγῳ πατριαρχική συνέντευξη, γίνεται ἕνα
ἀκόµη σηµεῖο φανερό: ὅτι κάποιοι ἑτοιµάζονται, ἄκρως ἐνθου-
σιαστικά, διά χορούς καί πανηγύρια, κατά τό ἐπερχόµενο καί
µελλούµενο, ἐπετειακόν ἔτος τοῦ 2025 µ.Χ. ἐξ αἰτίας τῆς περι-
φήµου Μεγάλης καί Ἁγίας Α΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου πού διε-
ξήχθη κατά τό 325 µ.Χ. Νά ὑπενθυµίσουµε ὅµως, ὅτι καί κατά
τό 1920 µ.Χ. (δεῖτε εἰς τά Πρακτικά τοῦ «Πανορθόδοξου Συνε-
δρίου 1923») ὁ προκάτοχος τοῦ κ. Βαρθολοµαίου, ὁ Ἀρχιµασό-
νος Οἰκουµενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, προετοίµα-
ζε «βιολιά καί νταούλια», γιὰ νὰ συνεορτάσει µετά τῶν Φραγκο-
λατίνων καί Λουθηροκαλβίνων πατρόνων του, τά ἔκτοτε ἐπετει-
ακά τῆς ἰδίας περιπτώσεως κατά τό 1925... τόν πρόλαβε ὅµως
ἡ Μικρασιατική Εἰσβολή...!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Σελὶς 7η

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ἔχει νόηµα νὰ ἀσχοληθῆ κανεὶς µὲ τὰ κείµενα; Οὐσιαστικῶς
ὄχι. Ὡστόσο θὰ ἀφιερώσωµεν ὀλίγον χῶρον διὰ τὴν σφαι-
ρικὴν ἐνηµέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν.

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ὑπενθυµίσωµεν ὅτι τὰ τελικὰ κείµενα δὲν
ἔχουν µεγάλας διαφοράς, πρὸς τὰ κείµενα τὰ ὁποῖα ὑπεβλή-
θησαν. Τὸ γεγονὸς πάντως ὅτι προσῆλθαν ὅλοι εἰς µίαν Σύν -
οδον µὲ προκατασκευασµένα κείµενα, τὰ ὁποῖα ἐγνωστοποι-
ήθησαν µόλις τρεῖς µῆνας πρίν, δηµιουργεῖ πολλὰ ἐρωτηµατι-
κά. Μάλιστα, συµφώνως πρὸς τὸν κανονισµὸν «τὸ τελικόν
Μήνυµα τῆς Συνόδου, τὸ ὁποῖον θὰ προετοιµασθῆ ἐν σχεδίῳ
ὑπὸ Πανορθοδόξου Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς µίαν ἑβδοµάδα πρὸ
τῆς συγκλήσεως αὐτῆς» ἐδόθη πράγµατι ἕτοιµον εἰς τοὺς
Προκαθηµένους! Ἐπίσης, νὰ προσθέσωµεν ὅτι ὅποιος ἀνα-
γνώσει ὅλα τὰ κείµενα ἀπὸ ἀρχῆς µέχρι τέλους ὅπως καὶ τὸ
µήνυµα καὶ τὴν ἐγκύκλιον τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης θὰ παρα-
τηρήση ὅτι πρόκειται περὶ ἐκθέσεων ἰδεῶν, οὐδὲν καίριον
προσθέτουν οὔτε λύνουν κάποιο πρόβληµα, µὲ περιορισµέ-
νην, µάλιστα, χρῆσιν χωρίων ἐκ τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης καὶ
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀναγνώρισις τῶν αἱρετικῶν 
ὡς Ἐκκλησιῶν;

Ἡ τελικὴ διατύπωσις εἰς τὸ ἐπίµαχον κείµενον διὰ τὰς διαχρι-
στιανικὰς σχέσεις ἦτο ἡ ἀκόλουθος: «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴν ὀνοµασίαν τῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν
κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλη-
σιῶν καὶ Ὁµολογιῶν». Ἡ φράσις κατὰ πολλοὺς εἶναι ἀµφίση-
µος, ὥστε νὰ ἀφήνη εἰς τὴν κάθε πλευρὰν περιθώρια ἑρµηνεί-
ας της κατὰ τὸ δοκοῦν. Ὅµως εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχη διά-
στασις µεταξὺ ἱστορίας καὶ πραγµατικότητος; Εἶναι δυνατὸν Σύν -
οδος νὰ καταντᾶ συνέλευσις ἱστορικῶν ἐπιστηµόνων;

Παρ’ ὅλα αὐτὰ κατὰ τὴ γνώµην µας ἡ συγκεκριµένη διατύ-
πωσις δὲν ἔχει καµίαν σηµασίαν ἐφ’ ὅσον εἰς ἄλλα σηµεῖα τοῦ
κειµένου χρησιµοποιεῖται ὁλοκάθαρα ὁ ὅρος Ἐκκλησία: «διό-
τι αἱ µὴ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καὶ ὉµολογίαιM ὅλοι οἱ Χρι-
στιανοίM εἰς τὸν διηρηµένον χριστιανικὸν κόσµονM». Μάλι-
στα καὶ εἰς τὸ κανονισµὸν τῆς Συνόδου λαµβάνονται µέτρα
διὰ τὴν «κατάλληλον πληροφόρησιν τῶν παρισταµένων Πα-
ρατηρητῶν τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ἘκκλησιῶνM» καὶ
ὑπάρχει καὶ παράγραφος ποὺ ἐπιγράφεται ὡς «Παρατηρηταί
ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν».

Καλυτέρα ἐπιβεβαίωσις δι’ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπουσία ἀνάγκης
Ὀρθοδόξου κατηχήσεως τῶν αἱρετικῶν. Συµφώνως πρὸς
τὴν ἐγκύκλιον τῆς Συνόδου ἀποστολὴ εἶναι «Ὁ ἐπανευαγγε-
λισµὸς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς συγχρόνους ἐκκοσµικευµέ-
νας κοινωνίας, ὡς ἐπίσης καὶ ὁ εὐαγγελισµὸς ὅσων εἰσέτι δὲν
ἐγνώρισαν τὸν Χριστόν, ἀποτελοῦν ἀδιάλειπτον χρέος τῆς
Ἐκκλησίας», ἀλλὰ ὄχι τῶν αἱρετικῶν.

Εἰς αὐτὰ ὀφείλουν νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλα δευτερεύοντα
ἀπὸ τὸ κείµενον τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων ὅπως: α) ὅτι
γίνεται λόγος διὰ ἀποκατάστασιν καὶ ὄχι ἐπιστροφήν: «ἀπο-
καταστάσεως τῆς ἑνότητος τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντωνM
ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος µετὰ τῶν ἄλλων Χριστιανῶν ἐν
τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ ἘκκλησίᾳM µὲ ἀντι-
κειµενικὸν σκοπὸν τὴν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης
πρὸς τὴν ἑνότητα». β) ὅτι εὑρισκόµεθα εἰς ἀναζήτησιν καὶ ὄχι
κατοχὴν τῆς ἀληθείας: «ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἀναζητήσεως, βάσει
τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας τῶν ἑπτὰ ΟἰκουµενικῶνM πρὸς τὴν κοινὴν κατα-
νόησιν τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας (σηµ: ἄνευ
ἀναφορᾶς εἰς «καθολικοῦ κύρους» συνόδους!). γ) δίδεται ἡ
ἐντύπωσις ὅτι ἔχουν καὶ οἱ αἱρετικοὶ µυστήρια: «Mἀποσαφη-
νίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέµατος καὶ ἰδιαιτέρως τῆς
γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περὶ µυστηρίων, χάρι-
τος, ἱερωσύνης καὶ ἀποστολικῆς διαδοχῆςM τὴν ἀναζήτησιν
τῶν κοινῶν στοιχείων τῆς χριστιανικῆς πίστεως»

Ἐπικύρωσις τῶν διαλόγων
Εἰς τὸ κείµενον διὰ τὰς διαχριστιανικὰς σχέσεις ἡ ἀπόφασις

εἶναι οἱ διάλογοι νὰ συνεχισθοῦν µὲ κάθε τίµηµα χωρὶς νὰ δύ-
ναται νὰ τοὺς σταµατήση κανείς, διότι ὑπάρχει ἡ δέσµευσις τῆς
ὁµοφωνίας. Συγκεκριµένως: «Ἐν ᾗ περιπτώσει τοπική τις
Ἐκκλησία ἤθελεν ἀποφασίσει νὰ µὴ ὁρίση ἐκπροσώπους
αὐτῆς εἴς τινα διάλογον ἢ συνέλευσιν διαλόγου, ἐὰν ἡ ἀπόφα-
σις αὕτη δὲν εἶναι πανορθόδοξος, ὁ διάλογος συνεχίζεταιM Ἐν
περιπτώσει ἀδυναµίας ὑπερβάσεως συγκεκριµένης τινὸς θεο-
λογικῆς διαφορᾶς ὁ θεολογικὸς διάλογος δύναται νὰ συνεχίζη-
ταιM» Ἐνῶ διὰ τὴν περάτωσιν ἑνὸς διαλόγου ἀπαιτεῖ ται «ἔκθε-
σιν πρὸς τὸν Οἰκουµενικὸν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος, ἐν συµφω-
νίᾳ καὶ µετὰ τῶν Προκαθηµένων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, κηρύσσει τὴν λῆξιν τοῦ διαλόγουM» διὰ «ὁµοφω-
νίας πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».

Μία ἐξόφθαλµος ἀντίφασις εἶναι ὅτι ἐνῶ «Αἱ Ὀρθόδοξοι
Ἐκκλησίαι Γεωργίας καὶ Βουλγαρίας ἀπεχώρησαν ἐκ τοῦ
Παγκοσµίου Συµβουλίου ἘκκλησιῶνM Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἀπεδέχθη προθύµως τὴν ἀπόφασιν τοῦ Π.Σ.Ε. νὰ
ἀνταποκριθῆ εἰς τὸ αἴτηµά της περὶ συστάσεως Εἰδικῆς Ἐπι-
τροπῆς διὰ τὴν Ὀρθόδοξον συµµετοχὴν εἰς τὸ Π.Σ.Ε.»! ∆ιὰ
ποίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν γίνεται λόγος, ὅταν ἀπουσιά-
ζουν δύο Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι;

«Σκοπὸς τοῦ Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν δὲν
εἶναι νὰ διαπραγµατεύεται ἑνώσεις µεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν,
ὅπερ δύναται νὰ γίνη µόνον ὑπὸ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνερ-
γουσῶν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας, ἀλλὰ νὰ φέρη τὰς Ἐκκλησίας
εἰς ζῶσαν ἐπαφὴν πρὸς ἀλλήλαςM ἀξιόλογον βῆµα εἰς τὴν
Οἰκουµενικὴν Κίνησιν διὰ τὴν προσέγγισιν τῶν χριστιανῶνM
διὰ πράξεων ἀµοιβαίας κατανοήσεως». Ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐπικυ-
ρώνεται ὡς ἐπιδιωκόµενον ἀγαθὸν ὁ λαϊκὸς οἰκουµενισµὸς
ὑποκρύπτεται κάτι πολὺ περισσότερον ἐπιζήµιον: ἡ ἱδρυµα-
τοποίησις τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Ἐκκλησία δὲν νοεῖται ὡς ἡ µονα-
δικὴ πραγµατικότης καὶ µόνη σωτηρία τοῦ µαταίου τούτου κό-
σµου, ἀλλὰ ὡς ἕνα καθίδρυµα καλῶν ἔργων πλησίον ἄλλων
καθιδρυµάτων καλῶν ἔργων. Ἀπόλυτος σχετικοποίησις τοῦ τί
ἐστὶ Ἐκκλησία! 

Ὑπεράσπισις τῶν ἄλλων θρησκειῶν
Κάποιοι θεωροῦν µέγα ἀτόπηµα ὅτι ἡ Σύνοδος ἐπεκύρωσε

τοὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους ὡς ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐγκύ-
κλιον: «Ὁ εἰλικρινὴς διαθρησκειακὸς διάλογος συµβάλλει εἰς τὴν
ἀνάπτυξιν ἀµοιβαίας ἐµπιστοσύνης, εἰς τὴν προώθησιν τῆς
εἰρήνης καὶ τῆς καταλλαγῆς». Ὅµως τελικῶς ἀπεκαλύφθη ὅτι
ἐπεδιώκετο κάτι σπουδαιότερον: ἡ ὑπεράσπισις τῶν ἄλλων
θρησκειῶν! Αὐτὸ εἶναι καταφανὲς ἀπὸ προσεκτικὴν ἀνάγνωσιν
τῆς ἐγκυκλίου: «Mδικαιώµατος ἑκάστου πιστοῦ νὰ τελῆ ἀκωλύ-
τως ἀπὸ οἱανδήποτε κρατικὴν παρέµβασιν τὰ θρησκευτικά του
καθήκοντα, καθὼς καὶ τῆς ἐλευθερίας δηµοσίας διδασκαλίας
τῆς θρησκείας καὶ τῶν προϋποθέσεων λειτουργίας τῶν θρη-
σκευτικῶν κοινοτήτωνM Αἱ ἐκρήξεις φονταµενταλισµοῦ εἰς τοὺς
κόλπους τῶν θρησκειῶν κινδυνεύουν νὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν
ἐπικράτησιν τῆς ἀπόψεως ὅτι ὁ φονταµενταλισµὸς ἀνήκει εἰς
τὴν οὐσίαν τοῦ θρησκευτικοῦ φαινοµένουM (Ἡ Σύνοδος) κα-
ταγγέλλει τὴν καταστροφὴν ναῶν, θρησκευτικῶν συµβόλων καὶ
µνηµείων πολιτισµοῦ». Ἀποροῦµεν: εἶναι ἔργον Ὀρθοδόξου
Συνόδου νὰ κατοχυρώνη τὸ «θρησκευτικὸν φαινόµενον»; Ἡ
αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ µίαν θρη-
σκείαν; Πρέπει νὰ καταδείξη ὅτι καµία θρησκεία δὲν περιέχει
ἐγγενῶς τὰς ἀκρότητας; ∆ὲν θὰ ἦτο ἀρκετὸν (ἂν καὶ τὸ θεωροῦ -
µεν περιττὸν) ἡ καταδίκη ἁπλῶς τῶν πολέµων; ∆ιατί κόπτονται
τόσον κάποιοι διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ ψεύδους;

Ἀτοµικαὶ ὑπερεξουσίαι 
τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως

Ὅσον καὶ νὰ διατείνεται ὁ Πατριάρχης ὅτι δὲν εἶναι ὁ «Πά-
πας τῆς Ἀνατολῆς», ἂν καὶ ἐπρόκειτο µόνον διὰ µίαν ἀπο-
στροφὴν τοῦ λόγου του, ἡ Σύνοδος αὐτή, λειτουργοῦσα ὡς
Σύνοδος Προκαθηµένων, ἑδραιώνει τὴν γενικὴν ψευδοθεω-
ρίαν περὶ «πρώτων» καὶ «πρώτου τῶν πρώτων». Ὅµως καὶ
αἱ ἀποφάσεις της ἐνίσχυσαν προσωπικῶς τὸν Πατριάρχην
ὡς ρυθµιστὴν καὶ κριτὴν ὑπεράνω τῶν Ἐκκλησιῶν. Σχετικῶς
εἴχοµεν προειδοποιήσει τοὺς Ἱεράρχας πρὸ τῆς Συνόδου εἰς
τὸ φ. 2117/ 20.05.2016.

Εἰς τὸ κείµενον διὰ τὰς διαχριστιανικὰς σχέσεις σχετικῶς µὲ
Ἐκκλησίας ποὺ δὲν ἐπιθυµοῦν τὴν συµµετοχήν των εἰς τοὺς
διαλόγους προβλέπεται ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἢ αἱ Ἐκκλησίαι αὗται
κοινοποιοῦν ἐγγράφως τὴν ἄρνησιν αὐτῶν εἰς τὸν Οἰκουµε-
νικὸν Πατριάρχην καὶ εἰς πάσας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας
κατὰ τὰ πανορθοδόξως ἰσχύοντα. Κατὰ τὴν πανορθόδοξον
διαβούλευσιν ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης ἀναζητεῖ τὴν ὁµό-
φωνον συναίνεσιν τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».
Ἀπὸ τὴν µίαν πλευρὰν τῆς ζυγαριᾶς ὁ Πατριάρχης, ἀπὸ τὴν
ἄλλην αἱ Ἐκκλησίαι! Οὔτε κἄν ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου,

ἀλλὰ ὁ ἴδιος αὐτοπροσώπως!
Εἰς τὸ κείµενον διὰ τὴν «διασπορὰν» γράφεται ὅτι «Σύστα-

σις νέας, κατάτµησις ἢ κατάργησις ὑφισταµένης Ἐπισκοπικῆς
Συνελεύσεως ἢ συγχώνευσις δύο ἢ περισσοτέρων τοιούτων
γίνεται µετ’ ἀπόφασιν τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθηµένων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατόπιν αἰτήσεως Ἐκκλησίας τινὸς ἢ
τοῦ Προέδρου Ἐπισκοπικῆς τινὸς Συνελεύσεως πρὸς τὸν
Οἰκουµενικὸν Πατριάρχην». Ἐπίσης, «Εἰς ζητήµατα γενικωτέ-
ρου ἐνδιαφέροντος, ἀπαιτοῦντα, κατ’ ἀπόφασιν τῆς Ἐπισκο-
πικῆς Συνελεύσεως, πανορθόδοξον ἀντιµετώπισιν ὁ πρό-
εδρος αὐτῆς ἔχει τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ εἰς τὸν Οἰκουµενικὸν
Πατριάρχην». Ἡ ἀναφορὰ ἑποµένως ὁλοκλήρου τῆς δια-
σπορᾶς περνάει εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Πατριάρχου!

Εἰς τὸ κείµενον περὶ αὐτονόµου ἀναφέρεται ὅτι «Εἰς τὸν
χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου ∆ιασπορᾶς δὲν ἱδρύονται Αὐτόνοµοι
Ἐκκλησίαι εἰ µὴ µόνον µετὰ πανoρθόδοξον συναίνεσιν, ἐξα-
σφαλιζοµένην ὑπὸ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου». Εἰς περί-
πτωσιν µάλιστα ὅπου δύο Ἐκκλησίαι ἐρίζουν διὰ τὴν ἀπόδο-
σιν αὐτονόµου «αἱ ἐµπλεκόµεναι πλευραὶ ἀναφέρονται, ὁµοῦ
ἢ κεχωρισµένως, εἰς τὸν Οἰκουµενικὸν Πατριάρχην ἵνα οὗτος

ἐξεύρη τὴν κανονικὴν λύσιν ἐπὶ τοῦ θέµατος κατὰ τὰ πανορ-
θοδόξως ἰσχύοντα». Ἄρα ὑπεράνω τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
τίθεται ὁ Πατριάρχης ὡς πρόσωπον!

Ἄρνησις δικαιώµατος ψήφου
Εἰς τὴν Σύνοδον ἀπεστερήθησαν οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ ἀναφαι-

ρέτου ἐκκλησιολογικὰ θεµελιωµένου δικαιώµατός των νὰ
ἔχουν ψῆφον. Τὸ ἀπεδέχθησαν ἄνευ ἀντιρρήσεως µὴ ἀντιλαµ-
βανόµενοι τὸν ὑποβιβασµόν τους καὶ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς ἐκκλη-
σιολογίας. ∆ιὰ νὰ φανῆ ἐναργῶς ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ὑποβιβα-
σµοῦ ἂς ἀνατρέξη κανεὶς εἰς τὸ κείµενον περὶ «διασπορᾶς»,
ὅπου ὁριοθετεῖται ποῖοι ἔχουν δικαιώµατα συµµετοχῆς εἰς τὰς
συνελεύσεις: «Οἱ ἐφησυχάζοντες καὶ οἱ ἐπισκεπτόµενοι τὴν Πε-
ριοχὴν ἐπίσκοποιM δύνανται νὰ προσκληθοῦν, ὅπως συµµε-
τάσχουν εἰς τὴν Συνέλευσιν, ἀλλὰ ἄνευ δικαιώµατος ψήφουM
Σύµβουλοι ἐπίσης καὶ εἰδικοὶ δύνανται νὰ προσκαλῶνται,
ὅπως συµµετάσχουν εἰς τὴν Ἐπισκοπικὴν Συνέλευσιν ἢ εἰς τὴν
Ἐκτελεστικὴν Ἐπιτροπήν, χωρὶς δικαίωµα ψήφου». Μὲ αὐτοὺς
ἐξισώθηκαν ὅσοι µετεῖχαν εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης! ∆ιότι ἡ
ψῆφος ἐπιφυλάσσεται µόνον διὰ τοὺς Προκαθηµένους τόσον
εἰς τὴν Κρήτην ὅσον καὶ εἰς τὴν ἑκασταχοῦ συγκληθεῖσαν συνέ-
λευσιν, καθὼς αὐτὴ εὑρίσκεται «ἀπαρτιζοµένη ἐκ τῶν πρώτων
ἐπισκόπων ἑκάστης Ἐκκλησίας»!

Τὸ ζήτηµα τῶν διπτύχων
Ἐνῶ τὸ ζήτηµα τῶν διπτύχων εἶχε ἐξαιρεθῆ ἀπὸ τὰ θέµατα,

διὰ νὰ συζητηθῆ εἰς ἑποµένην Σύνοδον ὑπῆρξε µεθόδευσις,
διὰ νὰ ἐπικρατήση ἡ σειρὰ τῶν διπτύχων τοῦ Πατριαρχείου
Κων/πόλεως. Εἰς τὸ κείµενον περὶ «διασπορᾶς» ὁρίζεται ὅτι
αἱ συνελεύσεις «θὰ προεδρεύωνται ὑπὸ τοῦ πρώτου ἐκ τῶν
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως ὑπαγοµένων ἀρχιε-
ρέων, ἐλλείψει δὲ τούτου συµφώνως πρὸς τὴν τάξιν τῶν ∆ι-
πτύχωνM Πρόεδρος εἶναι ex officio ὁ πρῶτος τῶν ἐπισκό-
πων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου». Κατοχυρώνει ἐµµέ-
σως τὴν σειρὰν τῶν διπτύχων τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλε-
ως, τὴν ὁποίαν µακροσκοπικὰ θεµελιώνει εἰς αὐθεντίαν «ex
officio»! Ἐπίκλησις τῆς αὐτῆς τάξεως τῶν ∆ιπτύχων γίνεται
ἐπανειληµµένως καὶ εἰς τὸν κανονισµόν. 

Κείµενον ποὺ ὑπάρχει εἰς τὴν ἐγκύκλιον δίνει ἀφορµὰς διὰ
περαιτέρω προώθησιν τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ Πατριαρχείου:
«Εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτὴν (τῆς ἱεραποστολῆς) ὀφείλουν
νὰ συµµετέχουν πᾶσαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι µὲ τὸν δέον-
τα σεβασµὸν εἰς τὴν κανονικὴν τάξιν». Ποία εἶναι ἡ κανονικὴ
τάξις; Πλὴν τῆς Ἀφρικῆς ὅπου τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως
ἀναγνωρίζει δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας δι’
ἱεραποστολὴν ὅλη ἡ ὑπόλοιπος ὑφήλιος θεωρεῖται κατὰ τὴν
ἑρµηνείαν τοῦ Πατριαρχείου ὡς δικαιοδοσία του!

Ἡ «∆ιασπορὰ»
Εἰς τὸ σχετικὸν κείµενον ἀναγράφεται ὅτι «∆ιεπιστώθη

ὡσαύτως ὅτι κατὰ τὴν παροῦσαν φάσιν δὲν εἶναι ἐφικτὴ δι’
ἱστορικοὺς καὶ ποιµαντικοὺς λόγους ἡ ἄµεσος µετάβασις εἰς
τὴν αὐστηρῶς κανονικὴν τάξιν τῆς ἘκκλησίαςM ἀποφασίζε-
ται, ὅπως διατηρηθοῦν αἱ θεσµοθετηθεῖσαι ὑπὸ τῆς ∆΄ Προ-
συνοδικῆς Πανορθοδόξου ∆ιασκέψεως Ἐπισκοπικαὶ Συνε-
λεύσεις». Ἑποµένως, ἀναγνωρίζεται διὰ Συνόδου ὅτι ὁ
θεσµὸς εἶναι ἀντικανονικός! Καίτοι ἐπισηµοποιεῖται ἡ ἀντικα-
νονικότης αὐτοῦ καί θεσµοθετεῖται ὡς ὑποχρεωτικὴ ἡ ὁµοφω-
νία εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς συνελεύσεως ὁρίζεται ὅτι «Αἱ ἐργα-
σίαι τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως διεξάγονται συµφώνως
πρὸς τὰς ἀρχὰς τῆς ὀρθοδόξου συνοδικῆς παραδόσεως»!
Τὸ ἴδιο ἐπαναλαµβάνεται µετ’ ἐπιτάσεως εἰς τὴν ἐγκύκλιον: «ἡ
δὲ συνεπὴς λειτουργία αὐτῶν ἐγγυᾶται τὸν σεβασµὸν τῆς
ἐκκλησιολογικῆς ἀρχῆς τῆς συνοδικότητος».

∆ὲν πρόκειται περὶ αὐτοαναιρουµένης ἀντιφάσεως, ἀλλὰ
διὰ κάτι χειρότερον: περὶ τῆς ἱδρυµατοποιήσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας! Τί σηµαίνει αὐτό; Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκπρόσωποι τῆς
Συνόδου εἶπαν ψέγοντες τὰς ἀπουσιαζούσας Ἐκκλησίας ὅτι ἡ
Ἐκκλησία δὲν εἶναι «ὁµοσπονδία» διὰ τοῦ κειµένου αὐτοῦ
εἰσάγεται ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ νοοτροπία. ∆ιὰ νὰ καταστῆ κατα-
νοητὸν παραθέτοµεν δύο ἀκόµη παραδείγµατα ἀπὸ τὸ κείµε-
νον.

Μία παράγραφος τοῦ κειµένου ἐνηµερώνει ὅτι «Αἱ Ἐπισκο-
πικαὶ Συνελεύσεις ἀποβλέπουν εἰς τὴν διαµόρφωσιν κοινῆς
θέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ διαφόρων θεµάτων»,
δηλ. δὲν πρόκειται περὶ µιᾶς θέσεως, ἀλλὰ µιᾶς συνισταµένης
ἀπόψεων. Μία ἄλλη παράγραφος σηµειώνει ὅτι «Ἡ συνέλευ-
σις ἀποτελεῖται ἀπὸ «ἕνα Πρόεδρον, ἕνα ἢ δύο Ἀντιπρο-
έδρους, ἕνα Γραµµατέα καὶ ἕνα Ταµία,M Ὁ Γραµµατεύς, ὁ Τα-
µίας καὶ οἱ λοιποὶ ὑπεύθυνοι ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς Συνελεύσε-
ως, δύνανται δὲ νὰ µὴ προέρχωνται ἐκ τοῦ βαθµοῦ τῶν ἐπι-
σκόπων» καὶ ἡ σύγκλησις αὐτὴ δύναται νὰ γίνη «τῇ ἐγγράφῳ
καὶ ᾐτιολογηµένῃ αἰτήσει τοῦ 1/3 τῶν µελῶν τῆς Συνελεύσε-
ωςM Ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ διὰ τῆς
παρουσίας τῶν 2/3 τῶν µελῶν αὐτῆς». Αἱ προϋποθέσεις, λοι-
πόν, λειτουργίας αὐτοῦ τοῦ ὀργάνου εἶναι κατὰ τὸ φαίνεσθαι
ὡς σύναξις κατὰ τὴν οὐσίαν ὡς ἕνα σωµατεῖον!

Εἰς αὐτὰ θὰ ἠδύνατο νὰ προστεθῆ καὶ ἡ ἄστοχος διατύπω-
σις τῆς ἐγκυκλίου τῆς Συνόδου ὅτι «Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολικὴ
Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἐκ δεκατεσσάρων κατὰ τόπους Αὐτοκε-
φάλων Ἐκκλησιῶν, πανορθοδόξως ἀνεγνωρισµένων».

Μέλη τῆς Συνόδου θεωροῦν ὅτι ἕνα πρακτικὸν µέτρον ποὺ
ἔλαβαν εἶναι ἡ ἀπαγόρευσις «ἀπόδοσις τίτλων ὑφισταµένων
ἤδη εἰς Ἀρχιερεῖς». Τὸ µέτρον αὐτὸ θὰ προκαλέση µόνον
συγκρούσεις ἐφ’ ὅσον αἱ Ἐκκλησίαι αἱ ὁποῖαι ἀπουσίαζον δὲν
θὰ τὸ δεχθοῦν, διότι ἤδη τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως ἔχει
τοποθετήσει Ἀρχιερεῖς παντοῦ.

Τὸ «αὐτόνοµον»
Εἰς τὸ σχετικὸν κείµενον ἡ Σύνοδος ἐπικαλεῖται διὰ τὴν θε-

σµοθέτησιν τοῦ ζητήµατος ὅτι «Κατὰ τὴν ἐφαρµογὴν τοῦ θε-
σµοῦ τούτου εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν πρᾶξιν διεµορφώθησαν
βαθµίδες ἐξαρτήσεως». Ὅµως ἡ αὐτονοµία δὲν ὑπάρχει εἰς
τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καθὼς ἅπασαι αἱ Τοπικαὶ
Ἐκκλησίαι ἦσαν Αὐτοκέφαλοι! Πόσον µᾶλλον βαθµοὶ ἐξαρτή-
σεως! Πρόκειται περὶ ἑνὸς παραλογισµοῦ ἀρκεῖ µόνον νὰ
ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι ὑπάρχουν αὐτόνοµοι, ἡµιαυτόνοµοι καὶ
εἰδικοῦ καθεστῶτος ἡµιαυτόνοµοι ἘκκλησίαιM! Τὸ «αὐτόνο-
µον» εἶναι µία ἀντικανονικὴ πρακτική, ἡ ὁποία ἐπεκράτησεν
ἀπὸ τὴν ὕστερην Τουρκοκρατίαν καὶ κατέστη σήµερα ἐπισή-

µως καὶ µὲ τὴ βούλλα θεσµός! Τὸ ἴδιον εἴµεθα βέβαιοι ὅτι θὰ
συµβῆ καὶ µὲ τὴν «διασπορὰν» εἰς µερικὰ ἔτη!

Ἡ ἀντικανονικότης ἐνυπάρχει, µάλιστα, εἰς κάθε πτυχὴν
τῶν ἀποφάσεων περὶ αὐτονόµου. ∆ιὰ τὸν Προκαθήµενον τῆς
Αὐτονόµου Ἐκκλησίας προβλέπεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία ποὺ
προΐσταται ἐκφράζεται «διὰ τῆς συµµετοχῆς τοῦ Πρώτου
αὐτῆς εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Αὐτοκεφάλου ἘκκλησίαςM Ἡ
Αὐτόνοµος Ἐκκλησία ἐκφράζεται διὰ τῆς ἐξ ἧς ἔλαβε τὴν
αὐτονοµίαν αὐτῆς Αὐτοκεφάλου ἘκκλησίαςM Τὸ ὄνοµα τοῦ
Πρώτου τῆς Αὐτονόµου Ἐκκλησίας δὲν ἀναγράφεται εἰς τὰ ∆ί-
πτυχα». ∆ηµιουργοῦνται, ἑποµένως, ἐπισήµως ὑπάλληλοι
ἀντικανονικαὶ σχέσεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, δηλ. Ἐκκλησίαι αἱ
ὁποῖαι ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἄλλας Ἐκκλησίας! Ἀλλὰ καὶ ὑπάλλη-
λοι σχέσεις µεταξὺ Ἐπισκόπων, ἐφ’ ὅσον µόνον ὁ «Πρῶτος»
συµµετέχει εἰς «κανονικὴν» Σύνοδον, ἐνῶ ἀποκλείονται οἱ
ὑπόλοιποι. Παραλλήλως, δηµιουργοῦνται ἐπισήµως ὑπάλλη-
λα εἴδη Συνόδων, καθὼς ἡ Σύνοδος τῆς αὐτονόµου καταντᾶ
ὑποτυπώδης! Εἶναι ἀνήκουστον πάντως Ἐπίσκοπος ἔστω
καὶ ἂν εἶναι «προκαθήµενος» νὰ συµµετέχη εἰς δύο Συνό-
δους! Ὑπάρχει πλήρης ἀλλοίωσις τῆς ἐκκλησιολογίας!

Ὁ γάµος
Εἰς τὸ σχετικὸν κείµενον τῆς Συνόδου ἀναφέρεται ὅτι «Τὰ

συνάπτοντα πολιτικὸν γάµον µέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ
ἀντιµετωπίζωνται µετὰ ποιµαντικῆς εὐθύνης, ἡ ὁποία ἐπιβάλ-
λεται, διὰ νὰ κατανοήσουν τὴν ἀξίαν τοῦ µυστηρίου τοῦ γά-
µου καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ ἀπορρεουσῶν εὐλογιῶν δι’ αὐτούςM Ἡ
Ἐκκλησία πρέπει νὰ καταβάλη πάσας τὰς δυνατὰς ποιµαν-
τικὰς προσπαθείας, ὥστε τὰ παρεκκλίνοντα µέλη αὐτῆς εἰς
τοιαύτας µορφὰς συµβιώσεως νὰ δυνηθοῦν νὰ κατανοήσουν
τὴν πραγµατικὴν ἔννοιαν τῆς µετανοίας καὶ τῆς εὐλογηµένης
ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀγάπης».

Εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει καµία ἀναφορὰ εἰς τὰς προγα-
µιαίας σχέσεις οὔτε εἰς τὰ ἐπιτίµια. Μάλιστα, δὲν ἐπικροτοῦν-
ται αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἄλλων
Ἐκκλησιῶν διὰ ἀπαγόρευσιν συµµετοχῆς εἰς µυστήρια καὶ
τῆς τελέσεως κηδείας εἰς τοιαύτας περιπτώσεις.

Τὸ πρόβληµα καθίσταται πλέον περίπλοκον µὲ τὴν διατύ-
πωσιν ποὺ περιλαµβάνει ἡ «ἐγκύκλιος» διὰ τὸ συγκεκριµένον
θέµα: «Ἡ σύγχρονος ἐκκοσµικευµένη κοινωνία προσεγγίζει
τὸν γάµον µὲ ἀµιγῶς κοινωνιολογικὰ καὶ πραγµατιστικὰ κριτή-
ρια, θεωροῦσα αὐτὸν ὡς µίαν ἁπλῆν µορφὴν σχέσεως, µεταξὺ
ὅλων τῶν ἄλλων, αἱ ὁποῖαι δικαιοῦνται ἐξ ἴσου θεσµικῆς κατο-
χυρώσεως». Ἡ ἄποψις ὅτι δικαιοῦνται κατοχυρώσεως ἀνήκει
εἰς τοὺς ἐκκοσµικευµένους ἢ ἐκφράζει καὶ θέσιν τῆς Συνόδου;

Ἐπιπροσθέτως εἰς τὸ κείµενον περὶ γάµου ἐνῶ ἀναφέρεται
ὅτι «κατ’ ἀκρίβειαν ἀπαγορεύεται ὁ γάµος µὲ ἑτεροδόξους» ἐν
συνεχείᾳ γράφει ὅτι «Ἡ δυνατότης ἐφαρµογῆς τῆς ἐκκλησια-
στικῆς οἰκονοµίας ὡς πρὸς τὰ κωλύµατα γάµου δέον ὅπως
ἀντιµετωπίζεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἑκάστης αὐτοκεφά-
λου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἑποµένως, ἐγκρίνονται πλέον
Συνοδικῶς οἱ διαχριστιανικοὶ γάµοι παρὰ τὰς ἀπαγορεύσεις
Οἰκουµενικῶν Συνόδων! Ἀφήνεται ὅµως µετέωρον ἂν αὐτὴ ἡ
οἰκονοµία ἀφορᾶ µόνον ἑτεροδόξους ἢ καὶ ἄλλας περιπτώ-
σεις ποὺ ἀναφέρονται πχ. «κωλύεται κατ’ ἀκρίβειαν ἡ ἱερολό-
γησις γάµου µετὰ τὴν µοναχικὴν κουράν». Πρὸ τῆς Συνόδου
ὁ Σεβ. Γαλλίας εἶχε δηλώσει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως
θὰ ἦτο θετικὸν διὰ δεύτερον γάµον τῶν κληρικῶν, ὑπάγεται
καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἀσαφῆ διατύπωσιν;

Ἡ νηστεία
Εἰς τὸ σχετικὸν κείµενον µετὰ τὰς πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν

σφοδρὰς ἀντιδράσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶχε ἀποσυρθῆ ἡ
προτεινοµένη µείωσις τῶν ἡµερῶν νηστείας. Ἐθεωρήθη
ψευδῶς «συµβολὴ» τῆς Συνόδου (ἢ «καινοτοµία») ἡ ἀναφορὰ
ὅτι «ἐπαφίεται εἰς τὴν διάκρισιν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν νὰ καθορίσουν τὴν φιλάνθρωπον οἰκονοµίαν καὶ
ἐπιείκειαν, ἁπαλύνουσαι, κατὰ τὰς εἰδικὰς ταύτας περιπτώ-
σεις, τὸ τυχὸν «στυφὸν» τῶν ἱερῶν νηστειῶν», καθὼς αὐτὸ
συνέβαινε πάντοτε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν π.χ. περίοδοι πολέµων.
Ἑποµένως, ἡ Σύνοδος θὰ καυχᾶται τώρα ὅτι τῆς ἐδόθη ἡ
ἁρµοδιότης καὶ ἡ ἐξουσία νὰ ἐπικυρώνη (ἢ νὰ ἀπορρίπτη µελ-
λοντικῶς) τὴν ὑπερδισχιλιετῆ παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας!

Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας σήµερον
∆ιὰ τοῦ κειµένου αὐτοῦ ὡς µᾶς πληροφορεῖ τὸ µήνυµα τῆς

Συνόδου «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἄνοιξε τὸν ὁρίζοντά
µας στὴ σύγχρονη πολύµορφη οἰκουµένη». Ἑποµένως, κα-
λούµεθα οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀποδεχθῶµεν ὅτι ἕως τώρα ἡ
Ἐκκλησία µας ἦτο Ἐκκλησία τοῦ παρελθόντος καὶ εὐτυχῶς
εὑρέθησαν οἱ σύγχρονοι «Πατέρες», διὰ νὰ ἐπικαιροποι-
ήσουν τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας!

Τὸ κείµενον περιλαµβάνει ζητήµατα τὰ ὁποῖα θὰ ἐζήλευε
καὶ ὁ Ο.Η.Ε., διότι ἀναφέρεται εἰς τὴν βιοηθικήν, τοὺς νέους,
τὴν οἰκονοµίαν, τὴν ἐκκοσµίκευσιν, τὸν καταναλωτισµόν, τὴν
ἐπιστηµονικὴν ἔρευναν, τὰ µέσα ἐνηµερώσεως, τὴν οἰκολο-
γίαν ἀκόµα µάλιστα καὶ τὰς γενετικὰς ἀλλαγάς!

Θὰ σταθῶµεν µὲ ὑπαινικτικὸν σχόλιον εἰς ἕνα µόνον σηµεῖ -
ον, ὅπου ἀπεφάσισαν ὅτι «Καταδικάζονται ἐπίσης πόλεµοι,
ἐµπνεόµενοι ὑπὸ ἐθνικισµοῦ, προκαλοῦντες ἐθνοκαθάρσεις,
µεταβολὰς κρατικῶν ὁρίων καὶ κατάληψιν ἐδαφῶν». ∆ηλαδή,
δὲν «θὰ πάρουµε τὴν Πόλη»;

Συµπέρασµα
Ἡ Σύνοδος αὐτὴ τόσον εἰς τὴν σύγκλησίν της ὅσον καὶ εἰς τὰς

ἀποφάσεις της δὲν προωθεῖ µόνον τὸν οἰκουµενισµόν, ἀλλὰ
πρόκειται περὶ ἀνατροπῆς συνόλου τῆς ἐκκλησιολογίας. Ἡ ἀντι-
κανονικότης εἰσάγεται εἰς κάθε πτυχὴν τῆς Ἐκκλησίας εἴτε
ἀφορᾶ τὰς διαπροσωπικὰς σχέσεις εἴτε ἀφορᾶ εἰς τοὺς Ἐπισκό-
πους εἴτε τὰς σχέσεις τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ὁδηγεῖ εἰς
τὴν ἱδρυµατοποίησιν τῆς Ἐκκλησίας καθιστοῦσα αὐτὴν σωµατεῖ -
ον κατὰ τὴν νοοτροπίαν καὶ τελικῶς τὴν ἐκκοσµικεύει. Εἶναι πε-
ρισσότερον ἀπὸ βέβαιον ὅτι εὑρισκόµεθα πρὸ σχίσµατος εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν. Εἶναι ἐπιβεβληµένον νὰ συγκληθῆ ἐκτάκτως ἡ
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ συζητήση διὰ τὸ
Πανορθόδοξον πρόβληµα ποὺ προεκάλεσεν ἡ Σύνοδος τῆς
Κρήτης.

Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος καὶ αἱ ἐπιπτώσεις της εἰς τὸν µοναχισµόν...
Θεὸ ὀφείλουµε, γιὰ αὐτὴν τὴν ἀγάπη θὰ δώσουµε λό-
γο. Γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς Λατίνους δὲν ἔχουµε κα-
µία ὑποχρέωση ὅσο παραµένουν στὰ αἱρετικὰ πι-
στεύω τους. Θὰ ἀπολογηθοῦν γιαυτοὺς οἱ Ἅγιοι
Μᾶρκος Εὐγενικός, καὶ οἱ ἁγιορεῖτες Ἅγ. Κοσµᾶς
(Αἰτωλὸς) καὶ Ἅγ. Κοσµᾶς ὁ Πρῶτος. Τὸ Ἅγιο Ὄρος
σφράγισε µὲ αἷµα καὶ πανηγυρίζει τὴν ἀντίσταση πρὸς
τοὺς Λατινόφρονες καὶ τοὺς ἀκολούθους των. ∆ὲν ξε-
χνιοῦνται αὐτὰ ἔτσι ἁπλὰ ἐν ὀνόµατι τῆς γενικῆς ἀγά-
πης πρὸς ὅλους. Μακάρι νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὶς αἱρέσεις
τους οἱ Παπικοὶ καὶ τοὺς στρώνουµε χαλὶ νὰ µποῦν
στὴν Ἐκκλησία. Τὸ Ἅγιο Ὄρος ζεῖ στὸ ὀξυγόνο τῶν
ἄκτιστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ (κατὰ τὸν Ἁγιορείτη Ἅγ.
Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ)· ἂν κοπεῖ αὐτὸ τὸ ὀξυγόνο, θὰ
διαλυθεῖ. Οἱ Λατῖνοι ἀκοῦν γιὰ ἅγιο Γρηγόριο καὶ παθαί-
νουν ὁµαδικὴ ἀλλεργία. Τί µᾶς ἑνώνει λοιπὸν µὲ
αὐτούς;

Μόνο οἱ ἐκβιαστικὲς ἐπιταγὲς σκοτεινῶν κύκλων θέ-
λουν µία τέτοια ἕνωση. Μία ἕνωση ποὺ θὰ ἐξαφανίσει
ὅποια ἐκκλησία τὴν ἀποδεχθεῖ. Αὐτὰ τὰ ἐξωθεσµικὰ
κέντρα ἐνεργοῦν ἐκβιάζοντας χρόνια τώρα τὸ σκλαβω-
µένο Πατριαρχεῖο µας καὶ τὴν σκλαβωµένη πλέον Χώ-
ρα µας.

Ἂς ἐλπίσουµε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο θὰ σκύψει µὲ πα-
τρικὴ ἀγάπη ν’ ἀκούσει τὶς ἀνιδιοτελεῖς φωνὲς τοῦ
ἀγγελικοῦ σχήµατος, ὥστε νὰ δοθοῦν ἐξηγήσεις καὶ
ἐγγυήσεις ὅτι δὲν θὰ πουληθεῖ  ἡ πίστη µας, λόγῳ
ἀπειλῶν καὶ ἐκβιασµῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ πακτωλοῦ χρη-
µάτων τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, µέσα σὲ ἕνα ἀπειλητικὸ
περιβάλλον πολέµων, ἀνέχειας καὶ λιτότητας. 

Παραθέτουµε κάποια ἀποσπάσµατα ὁµιλιῶν ἀπὸ
τὴν ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγ. Κοσµᾶ τοῦ Πρώ-
του (18 Νοεµβρίου 1981) στὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου Κα-
ρυῶν πρὸς ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρω.

Ὁ Πρωτεπιστάτης Προηγούµενος Ματθαῖος Βατο-
παιδινὸς στὸν πάνσεπτο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου µε-
ταξὺ ἄλλων ἀνέφερε: «Πιστὸς συνεχιστὴς τῆς εὐσε-
βοῦς Ἁγιορείτικης Παραδόσεως τὸ Ἱεροκοινοτικὸν
Σῶµα ἤχθη εἰς τὴν ἱστορικὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ, ὅπως
προβῆ εἰς τὴν ἀνακοµιδὴν τῶν λειψάνων τοῦ ὑπὸ τῶν
Ἑνωτικῶν ἀποκταθέντος Πρώτου Κοσµᾶ, ἀποκταθέν-
τος, τοῦτο τὸ λέγω καὶ τὸ διακηρύττω µετὰ πεποιθήσε-
ως, τόσον ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως ὅσον καὶ ἐκ τῆς ἐκθέσε-
ως τοῦ ἰατροῦ κ. Χατζηεµµανουὴλ κατὰ τὴν γενοµένη
γνωµάτευση αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς διατάξεως τῶν λειψά-
νων ἅτινα κεῖνται ἀνέπαφα ὡς εὑρέθησαν, καὶ ἠµπορεῖ
ὁ καθένας νὰ ἐκφέρη τὴν γνώµην του. Καὶ ὅµως εὑρέ-
θησαν ἄνθρωποι κατέχοντες ὑψηλὰς θέσεις ἐν τῇ
Ἐκκλησιαστικῇ Γραµµατολογίᾳ καὶ ἀπεφάνθησαν γρά-
φοντες ὅτι ὁ τοῦ 13ου αἰῶνος θρυλούµενος διωγµὸς
τῶν Ἁγιορειτῶν εἶναι µῦθος. Τὴν ἀπάντησιν δὲν τὴν δί-
δοµεν ἡµεῖς, ἀλλὰ τὰ εὑρεθέντα διὰ τῆς ἀνακοµιδῆς
λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἱεροµάρτυρος Κοσµᾶ, ὅλως δὲ ἰδι-

αιτέρως ἡ διάταξις αὐτῶν, ἐντὸς τοῦ εὑρεθέντος τάφου.
Τὴν ὡς ἄνω ἀπάντησιν τὴν δίδει τὸ Ἱεροκοινοτικὸν
Σῶµα πρὸς τοὺς δυσφοροῦντας».

Ὁ καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἀρχιµ.
Γεώργιος σὲ ὁµιλία του στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου
ἀνέφερε µεταξὺ ἄλλων ἐµπνευσµένα καὶ ὁµολογιακά:
«Ἐδῶ τελειοῦται µαρτυρικῶς ὁ ὁµολογητὴς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους Ἱεροµάρτυς Κοσµᾶς, τοῦ ὁποίου τὸ σεβάσµιο,
εὐωδιάζον καὶ χαριτόβρυτο µαρτυρικὸ λείψανο ἀνεκα-
λύφθη, µερίµνῃ τῆς Σεβαστῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, στὸ
Νάρθηκα τοῦ πανσέπτου αὐτοῦ Ναοῦ. Ἐδέχθη τὸν
µαρτυρικὸ θάνατο ὁ µακάριος ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν
Χριστό. Τὸ µαρτύριο εἶναι ὅ,τι ὑψηλότερο ἔχει νὰ προσ -
φέρει ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεό. Μακάριε καὶ Σεπτὲ
Πρῶτε τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἱεροµάρτυς τοῦ Χριστοῦ
Κοσµᾶ, πρῶτος στὸ ἱερὸ διακόνηµα τοῦ Πρώτου τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος, πρῶτος καὶ στὸ µαρτύριο καὶ τὴν
ὁµολογία τοῦ Χριστοῦ. Πρῶτος στὴν ἕδρα τοῦ Πρωτά-
του, πρῶτος καὶ στὴν ἀγχόνη καὶ τὸν θάνατο καὶ τὸν τά-
φο. Τὸ πολύαθλο καὶ µαρτυρικό σου σῶµα ὡς πολύτι-
µο θησαυρὸ ἔκρυψε καὶ ἐφύλαξε ἡ ἱερὰ αὐτὴ γῆ. Τώρα,
µὲ θεία νεῦσι, ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἀνατέλλεις πάλι στὸ
Ἁγιώνυµο αὐτὸ Ὄρος καὶ στὴν ἁπανταχοῦ Ἐκκλησία
τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ φωτίσης καὶ ὁδηγήσης τὶς ψυχές µας
στὴν ἀκλινῆ ὁµολογία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.
Σφραγίζονται σήµερα τὰ στόµατα ὅσων ἠθέλησαν νὰ
ἀµφισβητήσουν τὴν ὁµολογία τῶν Ἁγιορειτῶν καὶ τὴν
µαρτυρική τους τελείωσι ἀπὸ τοὺς λατινόφρονες. Χά-
ρις στὴν ἰδική σου θυσία ἠµπορεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ λέγουν πρὸς τὸν σύγχρονο
ἄνθρωπο «ἔρχου καὶ ἴδε», τὸν ἀληθινὸ Χριστό, τὸ πλή-
ρωµα τῆς ἀληθείας του καὶ τῆς Χάριτός του, τὸν ὅλο
Χριστό, τὴν κεφαλὴ καὶ τὸ σῶµα του. Ἡ φωνή σου ὡς
φωνὴ ὑδάτων πολλῶν ἀκούγεται σήµερα. Ἀπὸ τὸν τά-
φο σου ἕνας µυστικὸς ποταµὸς ἀναβλύζει, τοῦ ὁποίου
τὰ ὁρµήµατα εὐφραίνουν τὴν Πόλιν τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγία
ἀνὰ τὴν οἰκουµένην Ὀρθόδοξο Καθολικὴ Ἐκκλησία.
Εὐλογηµένη ἡ ἄσκησίς σου. Εὐλογηµένη ἡ ὁµολογία
σου. Εὐλογηµένος ὁ µαρτυρικός σου θάνατος. Εὐλο-
γηµένη ἡ ἐπὶ 700 χρόνια σπορά σου στὴν Ἁγιορειτικὴ
γῆ. Εὐλογηµένη καὶ ἡ φανέρωσίς σου στοὺς δύσκο-
λους γιὰ τὸν κόσµο καὶ τὴν Ἐκκλησία καιρούς µας. Τὸ
Ἅγιον Ὄρος στὸ πρόσωπό σου καὶ στὰ πρόσωπα τῶν
ἄλλων ἁγίων Ἁγιορειτῶν ὁσιοµαρτύρων τῶν ἐλεγξάν-
των τοὺς Λατινόφρονες δὲν συνεβιβάσθη οὔτε συµβι-
βάζεται. Ἡ ἀγχόνη σου ἐπιβάλλει καὶ σὲ µᾶς νὰ ἀνανε-
ώσουµε σήµερα τὴν ὁµολογία τὴν ἰδική σου καὶ τῶν
λοιπῶν ὁσιοµαρτύρων, ὄντες διάδοχοί σας καὶ συνεχι-
σταὶ τῆς παραδόσεώς σας. Ὁµολογοῦµε, λοιπόν,
ὅπως ἔγραψαν οἱ Ἁγιορεῖται πρὸς τὸν λατινόφρονα
Αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Η΄ τὸν Παλαιολόγο, λήγοντος
τοῦ 13ου αἰῶνος, ὅτι “Πᾶσα ἡ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ
ἡµῶν ποίµνη ἕν σῶµά ἐστιν, ὑπὸ µιᾶς κεφαλῆς διοι-
κούµενον, ὃς ἐστι Χριστὸς Ἰησοῦς”».

Καρυὲς Ἁγ. Ὄρους 14.7.2016

Συµπαιγνία Πατριάρχου...
ὀρθοδόξου ἀληθείας πρὸς τὰς ποικίλας αἱρέσεις. Τὸ ἑπόµε-
νο τελικὸ βῆµα, τὸ ὁποῖο θὰ γίνη σύντοµα, λόγῳ τῶν κελευ-
σµάτων τῆς Ν. Ἐποχῆς, εἶναι τὸ κοινὸ ποτήριο. Ἡ ὑποχώρη-
ση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου στὸ πρόβληµα τῶν Νέων
Χωρῶν, καὶ ἡ ὑποχώρηση καὶ ἡ στοίχισή του στὴν οἰκουµενι-
στικὴ γραµµὴ τῆς «Συνόδου», τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύ-
µου, ἀπὸ τὴ γραµµὴ τὴν ὁποία τοῦ εἶχε θέσει ἡ Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ θέµα τῆς Συνόδου «σχέσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κό-
σµον», ἔχει καµία σχέση;

Τελικὰ οἱ οἰκουµενιστὲς καὶ προγραµµατίζουν καὶ βλέπουν
καὶ µακρυά, καὶ ὁ νοῶν νοήτω. Ἡ λεγόµενη «Μ. Σύνοδος»
διέκρινε πολὺ καθαρὰ τὴν µόλυνση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον-
τος, τὴν µόλυνση ὅµως τοῦ ἠθικοῦ περιβάλλοντος, µὲ τὰ
σύµφωνα συµβίωσης τῶν Σοδοµιτῶν, ποὺ βάλλεται εὐθέως
ἡ οἰκογένεια, καὶ τὴν ἀποβολὴ ἀπὸ τὰ σχολεῖα τοῦ µαθήµα-
τος τῶν θρησκευτικῶν µὲ τὸ τῆς θρησκειολογίας κ.λπ. δὲν
τοὺς ἀγγίζουν καθόλου, διότι αὐτὰ εἶναι διαταγὲς καὶ κελεύ-
σµατα τῆς Ν. Ἐποχῆς. Μὲ τὸν τρόπο τους αὐτὸ διατηροῦν τὸ
προφίλ τους εἰς τὰ ὕψη. Στὴν δισχιλιοστῆ παράδοση τῆς
ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ πρώτη φορὰ ἔγινε εἰσαγωγὴ νέων
συστηµάτων λειτουργίας στὴν λεγόµενη «Ἁγία καὶ Μ. Σύνο-
δο» τουτέστιν, στὴν συνοδικότητα καὶ στὴν λειτουργικότητα
τῆς «Συνόδου».

Κατόπιν αὐτῶν τὸ πρέπον καὶ ἐπάξιον ὄνοµα αὐτῆς εἶναι
«Σύνοδος τῆς Νέας Ἐποχῆς». Ὅσα εἰσαγωγικὰ καὶ ἄν τε-
θοῦν στὴν νεοεποχίτικη αὐτὴ «Σύνοδο» δὲν ἐπαρκοῦν. Ἐὰν
στὸ µέλλον ἐπαναληφθῆ τέτοια νεοεποχίτικη «Σύνοδος»,
ποὺ προκάλεσε µεγάλο σάλο καὶ σύγχυση στὶς τάξεις τῶν
Ὀρθοδόξων πιστῶν, µὲ τὴν ἀντιπατερικὴ στάση τους, εὐχῆς
ἔργον εἶναι νὰ µὴ συνέλθη πάλι στὸν πλανήτη γῆ, ποὺ σταυ-
ρώθηκε ὁ Κύριος καὶ τὴν ἁγίασε µὲ τὴν θυσία του, ἀλλὰ νὰ
χρησιµοποιήσουν τὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγµατα τῆς σηµερινῆς
ἐποχῆς µας, καὶ µὲ τὴν συνεργασία µὲ τὴν ΝΑΣΑ νὰ γίνη σὲ
ἄλλο πλανήτη. Ὅταν µία Σύνοδος δὲν ἀσχολεῖται µὲ τὰ καυτὰ
προβλήµατα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἀλλὰ δηµιουργεῖ προ-
βλήµατα, εἶναι ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. «Στερεώσαι Κύριος ὁ
Θεὸς τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθο-
δόξων χριστιανῶν».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Ἡ Σύνοδος τῆς Μιλήτου»
Ἀναµφίβολα, ἡ συµπαγὴς ἑνότητα πίστεως καὶ ἀποστο-

λικῆς δράσης τοῦ Ἀπ. Παύλου βρῆκε τὴν ἔκφρασή της,
σφαιρικά, στὴ σύνοδο τῆς Μιλήτου, τὴν ὁποία συγκάλεσε
στὴν τρίτη ἀποστολικὴ περιοδεία του. Ὁ εὐαγγελιστὴς
(Πράξ. 20,17) Λουκᾶς γράφει: «Ἀπὸ τὴ Μίλητο ὁ Παῦλος
ἔστειλε στὴν Ἔφεσο καὶ κάλεσε τοὺς πρεσβυτέρους τῆς
Ἐκκλησίας». Τότε καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ
ἀρχιερεῖς λέγονταν «πρεσβύτεροι». Ἡ
συνέπεια στὴν ποιµαντικὴ στάση καὶ
δράση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πνευµατικὴ
ποιότητα τῆς συνείδησης, ἀπὸ τὴν πνευµατική της εὐαι-
σθησία, ποὺ εἶναι συνάρτηση τῆς πνευµατικῆς προσήλω-
σης στὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐνεργοποίησε καὶ διατήρησε τὴ Θεία
Χάρι µέσα του. Φανέρωσε σηµεῖα-τεκµήρια ἁγιοπνευµα-
τικὰ γιὰ τὴ γνησιότητα τῆς ἀποστολῆς του, γιὰ τὴν πραγ-
µατικότητα τῆς παρουσίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ µέσα
στὴν Ἐκκλησία. Ὁ π. Χαράλαµπος Βασιλόπουλος γρά-
φει σὲ βιβλίο του γιὰ τὸ περιεχόµενο τῆς συνόδου: «Τοὺς
ὁµολογεῖ ὁ Παῦλος ὅτι ἔκανε τὸ καθῆκον του. Τοὺς κάνει
συστάσεις γιὰ τὴν συµπεριφορά τους στὸ ποίµνιο καὶ
τοὺς ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ ἀπὸ ψευτοδιδασκάλαυς-αἱρε-
τικούς. Τέλος, ἀναθέτει τοὺς ἐπισκόπους στὴ Χάρι καὶ
στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ».

Ὁ Ἀπ. Παῦλος στὴ σύνοδο αὐτὴ ἔδωσε τὸν καθολικὸ
τύπο τοῦ ἐπισκόπου-ποιµένα καὶ πατέρα τῆς Ἐκκλησίας
καὶ διαµόρφωσε τὸ πνευµατικὸ πλαίσιο λειτουργίας-σύν-
θεσης µιᾶς ὄντως Ἐκκλησιαστικῆς συνόδου.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ ὁ Παῦλος, πραγ-
µάτωσαν στὴν ὕπαρξή τους τὸ προαιώνιο σχέδιο τοῦ
Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο (Ἐφεσ. 1,4-5).

Γιὰ τοὺς Πατέρες ὁ Ἱ. Χρυσόστοµος τονίζει: «Τίποτε λι-
γότερο δὲν ἔχετε τοῦ Χριστοῦ, ὅπως σὲ ἐκεῖνον κατοίκη-
σε ἡ Θεότητα ἔτσι καὶ σὲ ἐσᾶς» (Ε.Π.Ε. 22,194). Ἔζησαν
δηλαδὴ ἄξιοι τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὸν παρόντα κόσµο ἔγι-
ναν µέτοχοι τῆς ἄκτιστης δόξας καὶ βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι µία πραγµατικότητα, ποὺ δὲν τὴν καταλαβαίνουν
κυρίως οἱ Προτεστάντες καὶ κατὰ προέκταση ἡ µεταπατε-
ρικὴ σκέψη-θεολογία.

Ἡ σύνοδος τῆς Μιλήτου καὶ ἡ σύνοδος τῶν Ἱεροσολύ-
µων, δροµολόγησαν τὴν πνευµατικὴ λειτουργία τῶν
ἑπόµενων συνόδων (Οἰκουµενικῶν).

Σὲ ὅλες τὶς συνόδους προβλήθηκε ἡ ἀλήθεια τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ στὶς δύο ὄψεις της δηλ. καὶ ὡς φῶς καὶ
ὡς ἔλεγχος. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν ἄξονα αἵρεση-σχίσµα ὁ

Παῦλος στὴ σύνοδο ἦταν ἰδιαίτερα
προφητικός. Σὲ βάθος χρόνου θὰ
ἐµφανισθοῦν -τόνισε- ποιµένες αἱρε-
τικοί, ὀργανωµένες αἱρέσεις καὶ ἀλη-

θοφανῆ µορφώµατα πίστεως, ποὺ θὰ ἐµφανίζονται ὡς
ἀληθινὴ Ἐκκλησία. Ἴσως διέκρινε προφητικὰ-χαρισµα-
τικὰ τοὺς κινδύνους τῶν αἱρέσεων στὸ ἀπώτερο µέλλον,
στὸ σήµερα. Ἡ σηµερινὴ οἰκουµενιστικὴ αἵρεση, ποὺ
προσπαθεῖ νὰ µορφοποιήσει µία "νέα ἐκκλησία" ἐπι-
στρατεύει καὶ τὴν Γραφή. Ὅµως δὲν ὑποστηρίζεται ἀπὸ
ἁγιοπνευµατικὰ σηµεῖα-τεκµήρια, ἀπὸ θαύµατα, ἀπὸ
ἰάσεις καὶ ἀπὸ ἄλλα χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
ποὺ κοσµοῦν τὸ βίο τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τὴν ἱστορία
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Χωρὶς τὸν ὀρθόδοξο πατε-
ρικὸ νοῦ ὁ οἰκουµενισµὸς ἀκολουθεῖ "ἴδιον θέληµα", ἀνυ-
πακοὴ δηλαδὴ στὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία.

Ἡ µελέτη τῆς συνόδου στὴ Μίλητο σὲ ἀπογειώνει ἀπὸ
τὴ χλιαρότητα τῆς σηµερινῆς Ἐκκλησιαστικῆς πραγµατι-
κότητας καὶ σὲ συνδέει νοερὰ - πνευµατικὰ µὲ τοὺς
Ἱεροὺς Ναοὺς Ἀλεξανδρείας, Καισαρείας, Ἀντιοχείας,
Κωνσταντινουπόλεως, Ἱππῶνος καὶ Μεδιολάνων καθὼς
καὶ µὲ ὅλα τὰ κέντρα τοῦ µαχόµενου Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανισµοῦ, ὅπου µεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µὲ τὰ
«στίγµατα» τοῦ Χριστοῦ στὸ σῶµα τους -ὅπως ὁ Παῦ -
λος - λειτουργοῦσαν ὡς ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς Ὀρθόδο-
ξης διδασκαλίας.

Ὁ π. Ἐφραιµ ὁ Κατουνακιώτης, ὁ ἅγιος αὐτὸς µο-
ναχὸς - πατέρας τῶν ἡµερῶν µας, ὑπογράµµιζε ἰδιαίτε-
ρα τὴν ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς στὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία
καὶ κατὰ προέκταση στὸν πνευµατικό. Ἔλεγε πατρικά:
«τὸ ζητούµενο στὴν ὑπακοὴ εἶναι ἡ συµµόρφωσή µας
πρὸς τὸ Θεῖο θέληµα καὶ ὁ τελικὸς ἀποδέκτης τῆς ὑπα-
κοῆς µας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Τριαδικὸς Θεός».

Εἰς τήν Κοίµησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (1985)
στους, διότι καὶ οἱ ἄπιστοι καὶ οἱ µὴ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ
µέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ ζοῦν, ἐπειδὴ «τὸν ἥλιον αὐτοῦ
ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δι-
καίους καὶ ἀδίκους»3- αὐτὸ τὸ µέγα ἔλεος ἔρχεται στὸν
κόσµο διὰ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ ἰδιαιτέρως
στὴν Ἐκκλησία καὶ στοὺς πιστοὺς καὶ εὐλαβεῖς Χριστια-
νούς. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν καὶ ἐµεῖς, πῶς νὰ ἐκφράσουµε
τὴν εὐγνωµοσύνη µας στὴν Παναγία µας γιὰ ὅλα αὐτὰ
τὰ ὁποῖα µᾶς προσέφερε;

Ὑποφέραµε ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος ἐδῶ καὶ λίγους
µῆνες ἀπὸ λειψυδρία καὶ φθάσαµε νὰ σκεπτώµεθα τί
νὰ κάνουµε, διότι µειωνόταν ἐπικίνδυνα τὸ νερό, καὶ
κάναµε λιτανεία πρὸ ὀλίγων ἡµερῶν καὶ εἴχαµε τὴν
ἐλπίδα µας, ὅτι ἡ Ἔφορος τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ τόπου, ἡ
Κυρία Θεοτόκος, δὲν θὰ παρίδη τὶς ἀνάξιες προσευχές
µας. Θὰ µποροῦσε καὶ ἐκείνη τὴν ὥρα νὰ βρέξη. ∆ὲν
ἔβρεξε ὅµως. Ὅταν γυρίζαµε ἀπὸ τὴν λιτανεία, εἶχα µία
βεβαιότητα µέσα στὴν ψυχή µου, ὅτι ἡ Παναγία δὲν
µπορεῖ παρὰ νὰ ἀκούση τὰ τέκνα της. Εἶπα στὸν ∆ιά-
κονο ποὺ ἦταν κοντά µου: "Θὰ βρέξη σὲ λίγες ἡµέρες".
Ἔτσι µία τέτοια βεβαιότητα εἶχα µέσα στὴν ψυχή µου.
Ὄχι ἐπειδὴ εἴµεθα ἄξιοι νὰ µᾶς ἀκούση ἡ Παναγία ἤ
προσφέραµε τὴν προσευχή µας καὶ τὴν ἱκεσία µας µὲ
τὴν δέουσα πίστι, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ Παναγία µας µᾶς
ἀγαπᾶ, διότι εἶναι ἡ µητέρα µας, ὅλων τῶν Χριστιανῶν,
καὶ κατὰ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο µητέρα ἐκείνων ποὺ ἐγκα-
τέλειψαν τὶς µητέρες τους γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Μονογε-
νοῦς της Υἱοῦ, δηλαδὴ τῶν Μοναχῶν. Καὶ νὰ ποὺ ἔγινε
τὸ θαῦµα τῆς Παναγίας. Περίµενε σήµερα νὰ βρέξη,
γιὰ νὰ µᾶς δείξη, ὅτι ὄντως ἡ βροχὴ αὐτὴ ἐπὶ τῇ ἱερᾷ
της µνήµῃ εἶναι δική της εὐλογία καὶ δική της δωρεά.

Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔγινε σήµερα καὶ χαροποιεῖ τὴν
ψυχή µας, αὐτὸ εἶναι περίπου καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἔγινε µὲ
τὴν σωτηρία µας. Ἄνυδρος γῆ ἦταν ὁ κόσµος πρὸ τῆς
ἐλεύσεως τοῦ Θεανθρώπου. Ἐξηραίνοντο οἱ ψυχὲς
τῶν ἀνθρώπων. Ξηρασία µεγάλη, λιµὸς πνευµατικός,
θάνατοι πνευµατικοί, ὅλα µέσα σὲ µία ξηρότητα, σὲ µία
ἀπελπισία. Καὶ περίµενε ὁ κόσµος νὰ ἔλθη µία οὐρά-
νιος βροχὴ νὰ ποτίση τὶς ψυχὲς ποὺ εὑρίσκοντο «ἐν γῇ
ἐρήµῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ»4. Καὶ ἡ Οὐράνιος
Βροχὴ ἦλθε. Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν οὐράνιο βροχή, τὸν Θε-
άνθρωπο Χριστό, ποὺ ἦλθε καὶ ἐδρόσισε τὶς ψυχές
µας, τὴν ἔφερε ἡ Οὐράνιος Νεφέλη, ἡ Ὀµβροτόκος Νε-
φέλη καὶ Ὀµβροφόρος Νεφέλη, κατὰ τοὺς ἱεροὺς Πατέ-
ρας τῆς Ἐκκλησίας. Νεφέλη Ὀµβροφόρος, ποὺ φέρνει
βροχή, καὶ Νεφέλη Ὀµβροτόκος, ποὺ γεννάει βροχή.
Καὶ αὐτὴ ἡ Ὀµβροφόρος καὶ Ὀµβροτόκος Νεφέλη ἡ

Παναγία µας ὑπῆρξε. «Νεφέλη Κούφη»5, κατὰ τὸν
προφήτη Ἡσαΐα, ἐλαφρά, ὡραία. Ὄχι νεφέλη ὁρµητι-
κή, ποὺ θὰ φέρη καταιγίδα καὶ θὰ πνίξη τὸν κόσµο,
ὅπως ἐπνίγη στὸν καιρὸ τοῦ κατακλυσµοῦ, ἀλλὰ νεφέ-
λη ποὺ θὰ φέρη εὐφροσύνη στὶς καρδιές µας, θὰ φέρη
παρηγοριά, θὰ φέρη τὸν Θεὸ τῆς εἰρήνης, θὰ φέρη
βροχὴ ἁπαλὴ καὶ ποτιστικὴ καὶ σιγανὴ καὶ ἀποτελεσµα-
τική.

Αὐτὴ ἡ Ὀµβροφόρος Νεφέλη εἶναι ἡ Κυρία Θεοτό-
κος καὶ αὐτὴ τὴν Ὀµβροφόρο καὶ Ὀµβροτόκο Νεφέλη
σήµερα ἐκήδευσαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἐν νεφέλαις
αἰρόµενοι καὶ προσερχόµενοι εἰς τὴν ἁγίαν Σιών, γιὰ νὰ
κηδεύσουν τὸ Πανάχραντο Σῶµα τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου. Καὶ ἐµεῖς µαζί τους προσκυνοῦµε τὸ πάνσεπτο
Σῶµα τῆς Παναγίας µας καὶ ἱκετεύουµε καὶ ζητοῦµε τὴν
εὐλογία της καὶ τὴν χάρι της. Καὶ ἐπειδὴ ἐµαθητεύσαµε
καὶ διδαχθήκαµε τόσο ἀπὸ τὴν ἴδια ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν
Μονογενῆ της Υἱό, ὅτι, µόνον ἐὰν κατεβοῦµε µὲ τὴν τα-
πείνωσι καὶ τὴν ἄκρα ὑπακοή, τότε καὶ θὰ ἀνεβοῦµε,
καὶ ἐπειδὴ γνωρίζουµε πόσο δύσκολο εἶναι νὰ κατεβοῦ -
µε γιὰ νὰ ἀνεβοῦµε, τὴν παρακαλοῦµε σήµερα µὲ τα-
πείνωσι νὰ µᾶς βοηθήση νὰ κόψουµε τὸ ἀρρωστηµένο
καὶ ἐγωιστικό µας θέληµα, ποὺ εἶναι τὸ κυριώτερο
ἐµπόδιο στὴν ὕψωσί µας πρὸς τὸν Θεό. Νὰ ἀποκτή-
σουµε τὴν ἀληθινή, καρδιακή, ἀδιάκριτο ὑπακοή,
χωρὶς τὴν ὁποία δὲν ἔρχεται ἡ εὐλογηµένη ταπείνωσις.
Καὶ ἔτσι νὰ ἔχουµε καὶ ἐµεῖς µερίδα καὶ κλῆρο µαζί της.
∆ιότι δὲν θὰ µᾶς σώση τὸ Σχῆµα, δὲν θὰ µᾶς σώση ἡ
ἐξωτερικὴ ἐπιτέλεσις τῶν τύπων τῆς λατρείας, δὲν θὰ
µᾶς σώσουν οἱ ἀγρυπνίες καὶ οἱ ψαλµῳδίες, ἂν πίσω
ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν βρίσκεται ἡ βαθεῖα ταπείνωσις, ἡ
συντετριµµένη καρδία, µὲ ὑποταγὴ στὸ θέληµα τοῦ
Θεοῦ καὶ στὸν πνευµατικό µας πατέρα.

Αὐτὰ λοιπόν, πατέρες, ἂς ζητήσουµε σήµερα ἀπὸ
τὴν Παναγία µας καὶ ἂς εἴµεθα βέβαιοι ὅτι θὰ µᾶς τὰ
δώση, διότι Αὐτὴ εἶναι ἀοράτως καὶ µυστικῶς προεξάρ-
χουσα τῆς πανηγύρεώς µας, ἔχει καὶ τὰ αὐτιά της ἰδιαι-
τέρως ἀνοικτὰ καὶ ἀκούει τοὺς εὐλαβεῖς πόθους µας
καὶ τὶς ἱερὲς προσδοκίες καὶ ἱκεσίες. Τὴν εὐχαριστοῦµε,
τὴν προσκυνοῦµε καὶ τὴν παρακαλοῦµε νὰ µεσιτεύη
στὸν Μονογενῆ της Υἱόν.
Σηµειώσεις:

1. Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὁμιλία ΛΖ΄, Εἰς τὴν πάν-
σεπτον Κοίμησιν τῆς πανυπεράγνου Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ΕΠΕ, Θεσ/νίκη
2008, τόμ. 10, σελ. 438, §2. 2. Λουκ. α΄ 52. 3. Ματθ. ε΄ 45.
4. Ψαλμ. ξβ΄ 2. 5. Ἡσ. ιθ΄ 1.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τοῦ κ. κ. Νικολάου Σακαλάκη,
Μαθηµατικοῦ

Ἀπό ἀριστερά: Σεβ. Περγάμου, Πατριάρχης Κων/λε-
ως, Σεβ. Γαλλίας,  οἱ ὁποῖοι ἔλαβον τὰς ἀποφάσεις εἰς
τήν Σύνοδον καί οἱ ὑπόλοιποι συνυπέγραψαν.



Σελὶς 8η

Πραγµατοποιήθηκε µὲ ἐπιτυχία
ἀπὸ 22 - 24 Ἰουλίου 2016, στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Γκούρας,
στὸ Ἀηδονοχώρι Κονίτσης, τὸ ἐτή-
σιο Σεµινάριο Στελεχῶν τῆς ΣΦΕ-
ΒΑ, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασµιω-
τάτου Μητροπολίτου ∆ρυϊνουπόλε-
ως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.
Ἀνδρέου.

Συζητήθηκαν ἐκτενῶς οἱ σχέσεις
Ἑλλάδος- Ἀλβανίας ὡς πρὸς τὸ ζή-
τηµα τῶν Τσάµηδων. ∆ιαπιστώθη-
κε συµπερασµατικὰ ὅτι: 

1. Ἡ Ἀλβανία χρησιµοποιεῖ τοὺς
Τσάµηδες ὡς τὴν αἰχµὴ τοῦ δόρα-
τος τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισµοῦ, µὲ
ἀλυτρωτικὲς βλέψεις κατὰ ἑλλη-
νικῶν ἐδαφῶν. 2. Οἱ Τσάµηδες
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἰταλογερµα-
νικῆς κατοχῆς προέβησαν σὲ κα-
κουργηµατικὲς πράξεις (ὅπως δο-
λοφονίες, βιασµούς, κλοπές,) κατὰ
τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ τῆς Θε-
σπρωτίας. 3. Ἦταν συνεργάτες
τῶν Ναζὶ µὲ τὴ βοήθεια τῶν ὁποί-
ων διέφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα κατὰ
τὴν ἀναχώρηση τῶν κατοχικῶν
στρατευµάτων, προκειµένου νὰ
ἀποφύγουν τὶς συνέπειες τῶν

ἐγκληµατικῶν τους πράξεων.
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολί-

της ∆ρυινουπόλεως Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας εἰσηγήθη-
κε τὸ θέµα: «1946-2016: 70 χρόνια
ἀπὸ τὸ συνέδριο τῆς εἰρήνης.» Το-
νίσθηκε ἰδιαίτερα, ἡ παραποµπὴ
τοῦ ζητήµατος τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου πρὸς ἐπίλυση ἀπὸ τὸ Συµβού-
λιο τῶν ΥΠΕΞ τῶν τεσσάρων Με-
γάλων ∆υνάµεων (Ἀγγλίας, Γαλ-
λίας, Ρωσίας, ΗΠΑ), µετὰ τὴ διευ-
θέτηση τοῦ αὐστριακοῦ καὶ γερµα-
νικοῦ προβλήµατος. 

Ἐπαναβεβαιώθηκε ἡ θέση ὅτι,
τὸ Βορειοηπειρωτικὸ συνιστᾶ
ἐνεργὸ ἐθνικὸ ζήτηµα, τὸ ὁποῖο πα-
ραµένει ἀνοιχτὸ βάσει τοῦ διεθνοῦς
δικαίου καὶ συναρτᾶται ἄµεσα τόσο
µὲ τὴν πλήρη κατοχύρωση τῶν δι-
καίων καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
µάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅσο
καὶ µὲ τὰ γενικότερα ἐθνικὰ συµφέ-
ροντα τῆς Ἑλλάδας.

Ἐπιβεβαιώθηκε, τέλος, τὸ ὑψηλὸ
φρόνηµα τῶν στελεχῶν µας καὶ ἡ
ἀπόφασή µας νὰ συνεχίσουµε ἀτα-
λάντευτα τὸν Ἀγώνα µας. 

Τὸ Κεντρικὸ ∆.Σ. ΣΦΕΒΑ

Ἡ ἐργαλειοποίησις τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἡ Κυβέρνησις διὰ τοῦ ὑφ. Ἐξωτε-

ρικῶν κ. Ἰ. Ἀμανατίδη, ὁ ὁποῖος ἐστή-
ριξε μὲ κάθε δύναμιν τὴν Σύνοδον τῆς
Κρήτης, δείχνει μὲ πλήρη διαφάνειαν
τὰς προθέσεις τῆς «ἀριστερᾶς» πολι-
τικῆς, μὲ τὴν ὁποίαν ὀλιγώτερον ἢ πε-
ρισσότερον συμφωνοῦν μὲ ἀνακοινώ-
σεις τους ὅλα τὰ κόμματα. Στόχος
εἶναι ἡ Ἐκκλησία νὰ καταστῆ ἕνας φι-
λανθρωπικὸς ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος
μεταξὺ ἄλλων θὰ προάγη τὰ ἀνθρώ-
πινα δικαιώματα. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος
τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως παρόμοια δὲν
ἔγραφε καὶ τὸ «μήνυμα» τῆς Συνό-
δου τῆς Κρήτης; ArtPress.gr τῆς 31ης
Ἰουλίου 2016: 

«Ἡ κυβερνητικὴ πρωτοβουλία γιὰ
τὴ συνταγµατικὴ ἀναθεώρηση ἀπο-
τελεῖ µία προσπάθεια περαιτέρω
ἐναρµόνισης τοῦ ὑφιστάµενου νοµι-
κοῦ πλαισίου µὲ τὶς σύγχρονες κοι-
νωνικὲς καὶ πολιτισµικὲς ἀνάγκες.
Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσµα, ἔχουν τεθεῖ
στὰ ζητήµατα πρὸς διαβούλευση γιὰ
τὴν ἐπικείµενη συνταγµατικὴ ἀναθε-
ώρηση καὶ οἱ σχέσεις τῆς Πολιτείας
µὲ τὴν ἘκκλησίαM Ἄλλωστε, σήµε-
ρα ἡ συνεργασία µεταξὺ Πολιτείας
καὶ Ἐκκλησίας εἶναι πιὸ ἐπιτακτικὴ
ἀπὸ ποτέ, ἂν σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι παγ-
κόσµιες προκλήσεις, ὅπως ἡ προσ -
φυγικὴ κρίση καὶ ὁ θρησκευτικὸς

ἐξτρεµισµός, µᾶς φέρνουν ὅλους
ἀντιµέτωπους µὲ τὴν ἀνάγκη ἀνα-
στοχασµοῦ ἀπέναντι στὶς ἀρχὲς τῆς
ἀγάπης, τῆς ἀλληλεγγύης, τοῦ ἀλλη-
λοσεβασµοῦ, ποὺ διέπουν κατὰ κό-
ρον τὴν Ὀρθοδοξία.

Τὸ θεµελιῶδες ἄρθρο γιὰ τὴ θρη-
σκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴ σχέση τῆς
Πολιτείας µὲ τὶς θρησκευτικὲς κοινό-
τητες (συµπεριλαµβανοµένης καὶ
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) εἶναι τὸ
ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγµατος, βάσει
τοῦ ὁποίου ἡ Ἑλληνικὴ ∆ηµοκρατία
ὀφείλει νὰ ἐγγυᾶται καὶ νὰ προστα-
τεύει τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Βά-
σει αὐτοῦ, θὰ πρέπει νὰ ἐξετάζεται
τὸ ἄρθρο 3, τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖ δύο
κύριες λειτουργίες: ἀφενὸς διασφα-
λίζει τὴ θέση τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ ἀφετέρου προχωρᾶ
σὲ µία διαπίστωση µὲ ὅρους ἱστορι-
κούς, πολιτισµικούς, ἀλλὰ καὶ ἀριθ-
µητικῆς, τῆς θέσης τῆς Ὀρθοδοξίας
στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἡ θέση σὲ καµία
περίπτωση δὲν ἀπειλεῖται, οὔτε
ἀποµειώνεται µὲ τὴν κυβερνητικὴ
πρόταση γιὰ τὴ συνταγµατικὴ ἀνα-
θεώρηση. Τὸ ἀντίθετο µάλιστα...
Αὐτὸ ποὺ ἀποµένει τώρα εἶναι ὁ
ἐξορθολογισµὸς τῶν διακριτῶν ρό-
λων, προκειµένου αὐτοὶ νὰ ἀποκρυ-
σταλλωθοῦν καὶ νὰ ἀποτυπωθοῦν
πλήρως».

Μετὰ τὸν Ὑπουργὸν ὁ ∆ήµαρχος
Πρὸ ἡμερῶν ὁ Ὑπ. Παιδείας μὲ

τὸν Γεν. Γραμματέα Θρησκευμά-
των κ. Γ. Καλατζῆ παρευρέθησαν
εἰς τὸ ἑορταστικὸν δεῖπνον διὰ τὴν
λῆξιν τοῦ ραμαζανίου. Τώρα ὁ Δή-
μαρχος τῆς πρωτευούσης τῆς
Ἑλλάδος κ. Καμίνης, γνωστὸς ὑπο-
στηρικτὴς τοῦ συμφώνου συμβιώ-
σεως, παρευρέθη εἰς Ἰνδουιστικὸν
συμπόσιον. Αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ
ἡγεσία τοῦ τόπου! Συμφώνως πρὸς
τὴν ἐφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ» τῆς 29ης Ἰουλίου 2016:

«Τὸ µεγαλύτερο ἰνδουιστικὸ
συµπόσιο στὸν κόσµο, Ram Ka-
tha, φιλοξενεῖ ἡ Ἀθήνα αὐτὴ τὴν πε-

ρίοδο µὲ τὴ συµµετοχὴ 1.500 συνέ-
δρων. Οἱ συµµετέχοντες ἦρθαν ἀπ'
ὅλο τὸν κόσµο, γιὰ νὰ παρακολου-
θήσουν τὶς ὁµιλίες τοῦ Ἰνδοῦ ρήτο-
ρα Σρὶ Μοράρι Μπαποῦ. Στὴν
ἔναρξη τοῦ συµποσίου -ποὺ ὁλο-
κληρώνεται στὶς 31 Ἰουλίου- παρα-
βρέθηκε ὁ δήµαρχος Ἀθηναίων, ὁ
ὁποῖoς παρακολούθησε µέρος τῆς
τελετῆς ἔναρξης καὶ συνοµίλησε µὲ
τὸν φηµισµένο ὁµιλητὴ καὶ τοὺς
διοργανωτές. Ἡ προτίµηση στὴν
πόλη τῆς Ἀθήνας εἶναι ἀποτέλεσµα
τῆς κατάταξης ποὺ ἔχει λάβει ἡ πό-
λη ἀνάµεσα στὴ λίστα µὲ τοὺς 25
σηµαντικότερους συνεδριακοὺς
προορισµοὺς στὸν κόσµο».

Γενετήσιος ἀγωγὴ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖον;
Πνευματικὴν «παραμόρφωσιν»

ἐπιδιώκει ὁ Ὑπ. Παιδείας διὰ τῶν
καινοτομιῶν, τὰς ὁποίας ἐπιθυμεῖ νὰ
εἰσάγη εἰς «ὅλες τὶς βαθμίδες»
ἐκπαιδεύσεως, ὡς τὸ μάθημα τῆς
«σεξουαλικῆς ἀγωγῆς», τὸ ὁποῖον ὡς
γνωστὸν διδάσκεται εἰς ἄλλας χώρας
καὶ εἰς τὰ νηπιαγωγεῖα. Συμφώνως
πρὸς ἄρθρον τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου
Φωτιάδη εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ» τῆς 13ης Ἰουλίου 2016:

«Σὲ τοποθέτησή του στὴ Βουλὴ
τῶν Ἐφήβων ὁ Νίκος Φίλης πρότεινε
τὴ διεύρυνση τῶν παρεχόµενων
γνώσεων στὰ σχολεῖα µὲ ἐπίκεντρο
τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ καὶ τὶς πάσης
φύσεως ἐξαρτήσεις. "∆ὲν µπορεῖ ἡ
σεξουαλικὴ ἐνηµέρωση καὶ τὰ ζητή-
µατα ἐθισµοῦ, πάσης φύσεως ἐθι-
σµοῦ, ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ µέχρι τὰ
τάµπλετ, νὰ βρίσκονται ἐκτὸς σχο-
λικῆς συζήτησης. Εἶναι ἔγκληµα αὐτὸ
ποὺ συµβαίνει. Πρέπει νὰ ἐξετάζον-
ται καὶ αὐτὰ ὡς γνωστικὰ ἀντικείµενα
καὶ ὄχι ὡς περιθωριακὰ πρότζεκτ καὶ
νὰ ὑπάρχουν µέσα στὸ σχολεῖο", τό-
νισε ὁ ὑπουργός... τὸ Ἰνστιτοῦτο
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς θὰ µελετή-
σει µέσῳ τῶν σχετικῶν ἐπιτροπῶν

τὴν ἔνταξη τοῦ µαθήµατος σὲ ὅλες
τὶς βαθµίδες τῆς ἐκπαίδευσης.
"Οὐδετερόθρησκο" καὶ "χωρὶς πα-
ρέµβαση στὴ συνείδηση τῶν παι-
διῶν" χαρακτήρισε τὸ ἐπιθυµητὸ
σχολεῖο ὁ Νίκος Φίλης καὶ ἐρωτηθεὶς
γιὰ τὶς ἐπικείµενες µεταρρυθµίσεις
στὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν σχο-
λίασε: "∆ὲν θέλουµε νὰ εἶναι κατηχη-
τικό. Γιατί; Τὸ κατηχητικὸ σηµαίνει ὅτι
πηγαίνει µέσα ὁ δάσκαλος, ὁ θεολό-
γος, γιὰ νὰ κάνει κάποιον χριστιανό.
Θὰ βαθµολογεῖται αὐτό; ∆ηλαδή, θὰ
βαθµολογοῦµε ἂν κάποιος εἶναι
καλὸς ἢ κακὸς χριστιανός;"... Ἀναφο-
ρικὰ µὲ τὴν προσευχὴ εἶπε... ὅτι "δὲν
ὑποχρεώνουµε νὰ γίνονται προσ -
ευχὲς στὰ σχολεῖα, ὅµως, ἂν κάποιοι
τὸ θελήσουν, εἶναι ἄλλη ἱστορία".
Ἀναφερόµενος στὶς σχολικὲς παρε-
λάσεις, ὁ κ. Φίλης τόνισε ὅτι "ἐφαρ-
µόστηκαν ἀπὸ τὸ 1937, ἐπὶ δικτατο-
ρίας Μεταξᾶ, γιὰ τὸν ἐθνικὸ φρονη-
µατισµὸ τῶν ἑλληνοπαίδων, δὲν
ἀποτελοῦσαν ποτὲ στοιχεῖο τῆς
ἐθνικῆς ταυτότητας τοῦ παιδιοῦ καὶ
τοῦ νεοέλληνα". Τέλος ἐπισήµανε ὅτι
οἱ ἐθνικὲς ἐπέτειοι ἔχουν ἀξία µόνο
γιὰ τὴν ἐκµάθηση τοῦ πολιτισµοῦ καὶ
τῆς ἱστορίας».

Ἀναρχικοὶ διέκοψαν τὴν θ. Λειτουργίαν
Εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱ. Ναὸν

τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ
Θεσ/κης εἰσέβαλαν τὴν Κυριακὴν
31ην Ἰουλίου ἀντιεξουσιασταί, διὰ
νὰ διαμαρτυρηθοῦν διὰ τὴν κατε-
δάφισιν κτιρίων, τὰ ὁποῖα εἶχον πα-
ρανόμως καταλάβει. Δὲν διέκοψαν
μόνον τὴν θ. Λειτουργίαν, ἀλλὰ
καὶ προξένησαν φθοράς. Εἰς αὐτὸν
τὸν μαρτυρικὸν καὶ ἁγιασμένον τό-
πον θὰ ἐξασφαλίζεται ἀπὸ τὴν Πο-
λιτείαν ἡ ἀπρόσκοπτος λατρεία
μόνον τῶν ἄλλων θρησκειῶν; Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσε-
λίδα Seleo.gr τῆς 31ης Ἰουλίου
2016:

«Οἱ εἰσβολεῖς διαµαρτύρονταν
γιὰ τὴν ἐκκένωση τῶν ὑπὸ κατάλη-
ψη κτιρίων στὴν πόλη καὶ ἦρθαν σὲ
ἀντιπαράθεση µὲ τοὺς πιστοὺς -
Μετὰ τὴν ἀποµάκρυνσή τους ἀπὸ
τὰ ΜΑΤ, ἡ Λειτουργία συνεχίστηκε

κανονικά. Μία ὁµάδα περίπου 25
ἀτόµων πραγµατοποίησε σήµερα
ἕφοδο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Γρη-
γορίου Παλαµᾶ στὴν Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης, τὴν ὥρα τῆς Κυρια-
κάτικης Λειτουργίας. Ὅπως ἔγινε
γνωστό, πρόκειται γιὰ ἀντιεξου-
σιαστὲς ποὺ διαµαρτύρονταν γιὰ
τὴν ἐκκένωση τῶν ὑπὸ κατάληψη
κτιρίων στὴν πόλη ἀπὸ πρόσφυγες
καὶ µετανάστες. Οἱ ταραξίες πέτα-
ξαν φέϊγ βολὰν καὶ ἦρθαν σὲ ἀντι-
παράθεση µὲ πιστοὺς ποὺ βρί-
σκονταν ἐκείνη τὴν ὥρα στὸν ναό.
Στὴ συνέχεια ἱερεῖς καὶ πιστοὶ κατά-
φεραν νὰ τοὺς βγάλουν ἔξω, ἐνῶ
στὸ σηµεῖο κατέφθασαν µετὰ ἀπὸ
λίγη ὥρα ἄνδρες τῶν ΜΑΤ ποὺ
προχώρησαν σὲ 20 προσαγωγές.
Ἡ ἐπέµβαση τῆς ἀστυνοµίας ἦταν
ἄµεση καὶ µὲ τὴ λήξη τοῦ συµβάν-
τος, ἡ κυριακάτικη Λειτουργία συνε-
χίστηκε κανονικά».

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Σεβαστοὶ πατέρες, εὐλογεῖτε.
Ἀπευθυνόµαστε σὲ ἐσᾶς, τοὺς

πνευµατικοὺς προεστῶτες τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, µετὰ βαθυτάτου ἀνησυχίας
καὶ ἀγανακτήσεως, ἐξ’ ἀφορµῆς
τῶν καταστροφικῶν ἀποφάσεων,
τῆς λεγοµένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου τῆς Κρήτης.

Κι ἐνῷ γνωρίζουµε, πὼς µία Σύν -
οδος συγκαλεῖται, γιὰ νὰ καταδικά-
σει αἱρέσεις, ἐδῶ συνέβει τὸ πρω-
τόγνωρο κι ἀνήκουστο γεγονός,
τῆς νοµιµοποίησης τῆς παναιρέσε-
ως τοῦ ἀντίχριστου καὶ ἐπάρατου
Οἰκουµενισµοῦ. Ἀναγνωρίστηκε
λοιπὸν « ἡ θεωρία τῶν κλάδων »
καὶ ἔτσι ἀποδόθηκε ἐκκλησιαστικό-
τητα στὶς αἱρέσεις.

Ἄρα, καταπατήθηκε καὶ ἰσοπε-
δώθηκε τὸ Σύµβολο τῆς Πίστεώς
µας, ποὺ διακηρύσσει τὴν ὕπαρξη
τῆς ΜΙΑΣ καὶ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗΣ Ἐκκλη-
σίας.

Ἄρα, σεβαστοὶ πατέρες, µετακι-
νήθηκαν τὰ ὅρια, «ἅ, οἱ Πατέρες
ἔθεντο». Τί πιὸ λῃστρικό, τί πιὸ
βλάσφηµο, τί πιὸ λυπηρό;

Τὸ ὅλο σκηνικὸ αὐτῆς τῆς λεγο-
µένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου,
σᾶς θύµιζε τίποτα ἀπὸ εὐαγγελικὴ
ταπείνωση τῶν ἐπισκόπων; Σᾶς
θύµιζε µήπως σεµνὴ συµπεριφορὰ
ἀρχιερέων; Ἐκεῖ εἴχαµε ἕνα κοσµι-
κό, κοσµικότατο γεγονός, µὲ ἔντονο
παρασκήνιο, πιέσεις, ὑβριστικὲς
ἀντιµετωπίσεις µεταξὺ ἐπισκόπων
καὶ Προκαθηµένων! Συµµετοχὴ

ἀκόµα - ἀκόµα ὑπερατλαντικῶν καὶ
εὐρωπαϊκῶν πρακτόρων σὲ µία
Ὀρθόδοξη Σύνοδο ἐπισκόπων.
Προφανῶς ὅλα ὑποκινούµενα;

Τί σχέση µπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὸ τὸ
κοσµικὸ πνεῦµα, αὐτὴ ἡ κοσµικὴ
στάση µὲ µία, κατὰ τὰ ἄλλα,, Ὀρθό-
δοξη Σύνοδο; Οὐδεµία! Τὸ διαβε-
βαιώνει προφητικὰ καὶ περίτρανα ὁ
µακαριστὸς πατὴρ Ἀθανάσιος Μυ-
τιληναῖος, σὲ µία ὁµιλία του τὸ
1991, ἀναφερόµενος στὴν Ἀπο-
στολικὴ Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύµων.
Ἔλεγε λοιπὸν τὰ ἑξῆς συγκλονιστι-
κά: «Σκοτεινὲς δυνάµεις προωθοῦν
τὴν Σύνοδο. Μία τέτοια Σύν οδο δὲν
τὴν κινεῖ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο, ἀλλὰ
τὴν κινοῦν σκοτεινὲς δυνάµεις, µὲ
ἐπικεφαλῆς τὴν Μασονία. Προσέξ-
τε. Οἱ σκοτεινὲς δυνάµεις ἔχουν
ἤδη χαλκεύσει καὶ ἔχουν ἤδη πείσει
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους (ὑψηλό-
βαθµους ρασοφόρους), καὶ ἔτσι κα-
τέχονται ἀπὸ οἰκουµενιστικὲς θέ-
σεις. Βεβαίως! Βεβαίως! Πλὴν ἐξαι-
ρέσεων - τὸ ὑπογραµµίζω αὐτὸ -
εἶναι Οἰκουµενιστές! ∆υστυχῶς. Γι’
αὐτό, ἐὰν γίνει αὐτὴ ἡ Σύνοδος, θὰ
χαρακτηριστεῖ Ψευδοσύνοδος. ∆ὲν
θὰ γίνει ἀποδεκτή».

Τί λοιπὸν σεβαστοὶ πατέρες τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητας, θὰ καθίσετε µὲ
σταυρωµένα χέρια;

Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀποκαλεῖται κά-
στρο, φρούριο καὶ προπύργιο τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ ὡς ἐκ τούτου, ὅταν
οἱ Σύνοδοι ἐπισκόπων δὲν ὀρθοτο-
µοῦν τὴν Ἀλήθεια τοῦ  Εὐαγγελίου
καὶ κατ’ ἐπέκταση, δὲν ἀκολουθοῦν

τὴν Πατερικὴ διδασκαλία, ὁ Ἁγιο-
ρείτικος Μοναχισµὸς ἀναλαµβάνει
τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως,
φρουρεῖ καὶ ἐπαγρυπνεῖ ὑπὲρ τῆς
Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἔπραττε δια-
χρονικά.

Ὁ µακαριστὸς γέρων Γεώργιος
Γρηγοριάτης - σάρκα ἐκ τῆς σαρ-
κός σας - ἔλεγε: 

«Οἱ µοναχοὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ ἐγκατέλειψαν τὸν κόσµο,
γιὰ νὰ ἐφαρµόσουν πιὸ τέλεια τὸ
Εὐαγγέλιο χωρὶς συµβιβασµοὺς
καὶ τοιουτοτρόπως δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ἀνεχθοῦν τὶς αἱρέσεις, οἱ
ὁποῖες προσβάλλουν τὸ πανάγιο
πρόσωπο τοῦ Κυρίου, τὴν διδα-
σκαλία Του καὶ τὴν Ἐκκλησία Του.
∆ὲν εἶναι δυνατόν, οἱ µοναχοὶ νὰ
ἀδιαφοροῦν, ὅταν ἡ Πίστις εἶναι τὸ
κινδυνευόµενον». Μάλιστα, οἱ πα-
λαιοὶ Ἁγιορεῖτες γέροντες τοῦ ἔλε-
γαν: « Ἐὰν δὲν διαµαρτυρώµεθα
διὰ τὰς γενοµένας παραβάσεις εἰς
θέµατα πίστεως, διατὶ φυλᾶµε αὐτὰ
τὰ βράχια»;

Ἐµεῖς, ὡς ζωντανὰ καὶ συνειδητὰ
µέλη τῆς ΜΙΑΣ καὶ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗΣ
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, βρισκόµα-
στε σὲ κρίση συνειδήσεως καὶ σᾶς
παρακαλοῦµε, ἀλλὰ καὶ ἀπαιτοῦµε
νὰ πράξετε τὸ αὐτονόητο καὶ νὰ
σώσετε τὴν ψυχή σας.

Κατατροπῶστε τοὺς κακοδόξους
καὶ χαροποιῆστε τοὺς Ὀρθοδό-
ξους.

Καταδικάστε καὶ ἀποκηρύξτε τὴν
προκλητικὴ καὶ δαπανηρὴ Ψευδο-

σύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ διακόψτε
τὸ µνηµόσυνο τοῦ ἀρχιοικουµε-
νιστῆ καὶ πρωτεργάτη αὐτῆς τῆς
Ψευτοσυνόδου κ. Βαρθολοµαίου.

Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, θὰ
βεβηλώσετε καὶ θὰ ἀµαυρώσετε
τὴν ἔνδοξη παράδοση τοῦ Ἁγιορει-
τικοῦ Μοναχισµοῦ, ὅσον ἀφορᾶ
τοὺς ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ θὰ καταγραφοῦν τὰ ὀνό-
µατά σας µὲ τὰ µελανότερα χρώµα-
τα στὴν ἱστορία τοῦ Ἁγιορειτικοῦ
Μοναχισµοῦ. Θὰ ἐκτεθεῖτε ἀνεπα-
νόρθωτα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο
– ποὺ ἀποκαλεῖ ἐχθρούς της, τοὺς
Λατίνους – καὶ θὰ εἶστε καταδικα-
στέοι ἀπὸ ὅλους τοὺς φιλοαγιορεῖ -
τες προσκυνητές:

Ἐὰν θέλετε νὰ µὴ µολυνθεῖ ἡ
Ἁγία Πίστη µὲ αἱρέσεις καὶ νὰ εἶστε
«ἑπόµενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι »,
τότε ὀφείλετε νὰ ἀκολουθήσετε τὴ
γνωστὴ διακήρυξη τοῦ Συνοδικοῦ
τῆς Ὀρθοδοξίας: «Οἱ Προφῆται ὡς
εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ
Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν οἱ ∆ιδά-
σκαλοι ὡς ἐδογµάτισαν, ἡ Οἰκουµέ-
νη ὡς συµπεφρόνηκενMὁ Χριστὸς
ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦµεν,
οὕτω λαλοῦµεν, οὕτω κηρύσσο-
µενM Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστό-
λων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων,
αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων,
αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουµένην ἐστή-
ριξε». 

Μετὰ βαθυτάτου σεβασµοῦ
«ΦΩΝΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΛΑΪΚΩΝ»

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὁ Σεβ. Ὕδρας καὶ τὸ µήνυµα τοῦ Κολυµβαρίου
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου προέβη

ἐπισήμως εἰς ἐνημέρωσιν τοῦ ποιμνί-
ου της διὰ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμ-
βαρίου μὲ μήνυμα, ποὺ ἀνηρτήθη εἰς
τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα της τὴν
31ην Ἰουλίου 2016. Ἀκολούθως πα-
ραθέτομεν μέρος αὐτοῦ:

«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ συν -
έχεια τῶν ἑπτὰ Οἰκουµενικῶν Συνό-
δων, καθὼς καὶ ἄλλων µεγάλων το-
πικῶν Συνόδων ποὺ ἀκολούθησαν,
µερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν τὸ
κῦρος τῶν ΟἰκουµενικῶνM Ἡ σύγ-
κληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου ἦταν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ πολλοὺς
λόγους: θὰ ἔπρεπε, πρῶτα, νὰ δια-
κηρυχθεῖ µὲ σαφήνεια ὅτι, παρὰ τὶς
ἀντιξοότητες ποὺ προέκυψαν κατὰ
τὴ δεύτερη χιλιετία τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παρα-
µένει ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κατέχει
καὶ διαφυλάσσει τὸ πλήρωµα τῆς
Ἀληθείας, ὅπως τὸ παρέλαβε ἀπὸ
τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἀποστόλους. Θὰ
ἔπρεπε, ὕστερα, νὰ διευκρινιστεῖ σὲ
ὅλους ὅτι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
δὲν διαταράσσεται ἀπὸ τὴ διοικητικὴ
διάρθρωσή της σὲ δεκατέσσερις το-
πικὲς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ
δηλώνεται µὲ τὴν κοινὴ ὁµολογία τῆς
Πίστεως καὶ τὴν τέλεση τῆς Θείας
Εὐχαριστίας καὶ τῶν ἄλλων µυστη-
ρίων. Καὶ τέλος, θὰ ἔπρεπε νὰ κατα-
στεῖ σαφὲς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία µπορεῖ να συλλαµβάνει τὰ µηνύ-
µατα καὶ τὰ προβλήµατα τῶν καιρῶν
καὶ νὰ ὑποδεικνύει λύσεις σὲ αὐτάM
ἡ µὴ προσέλευση, τὴν τελευταία
στιγµή, τεσσάρων τοπικῶν Ἐκκλη-
σιῶν, ποὺ ὀφειλόταν σὲ πολιτικούς,
ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικοὺς τῶν Ἐκκλη-
σιῶν αὐτῶν λόγους, δὲν µειώνει κα-
θόλου τὴ σηµασία καὶ τὸ κῦρος τῶν
ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
ΣυνόδουM (ἡ Μ. Σύνοδος) ἔδωσε τὸ
δικαίωµα σὲ κάθε Αὐτοκέφαλη
Ἐκκλησία νὰ ρυθµίζει τὶς ἐπὶ µέρους
διατάξεις της, ἀνάλογα µὲ τὶς κλιµατο-
λογικὲς καὶ ἄλλες συνθῆκες τῆς πε-
ριοχῆςM ἐνέκρινε, παρέχουσα καὶ

πάλι σὲ κάθε Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία
τὸ δικαίωµα νὰ κρίνει κατὰ τὶς τοπικὲς
συνθῆκες, διατάξεις, γιὰ τέλεση γά-
µου µεταξὺ ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδό-
ξων. Ἀντιµετωπίστηκε, ἐπίσης, ἡ
ἀντικανονικὴ ὕπαρξη περισσοτέρων
τοῦ ἑνὸς Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων,
σὲ µία πόλη, ὅπως συµβαίνει στὴ
∆ιασποράM Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύν -
οδος ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴ ὀνο-
µασία «Ἐκκλησία» καὶ γιὰ ὁµάδες
ποὺ ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ Αὐτή, χωρὶς
αὐτὸ νὰ σηµαίνει ἀναγνώριση τῆς
ὀρθότητας τῆς πίστης τους. Τοῦτο
ἔπραττε καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος γιὰ
τοὺς Ἀρειανούς, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος

γιὰ τοὺς ΡωµαιοκαθολικούςM Ἀπο-
δεχόµενοι τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου ὡς ὁδοδεῖκτες
γιὰ τὴ ζωή µας..».

Σχόλιον Ο.Τ.
Εἶναι ἰδιαιτέρως ἀξιοσημείωτον ὅτι

ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀπέφυγε νὰ
ἀποστείλη εἰς τὰς ἐνορίας τὸ «μήνυ-
μα» τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ ἀντ’
αὐτοῦ συνέταξε τὸ παρόν, μὲ τὸ ὁποῖ -
ον ἐπιχειρεῖ ἐμμέσως ἡ Ἱεραρχία τῆς
Κύπρου νὰ καθησυχάση τὸ ποίμνιόν
της. Ἀκόμη ὅμως καὶ ὁ ἀνυποψίαστος
ἀναγνώστης παρατηρεῖ ὅτι καμία
ἀναφορὰ δὲν γίνεται εἰς τοὺς Παν.
Μητροπολίτας Μόρφου καὶ Λεμε-
σοῦ, οἱ ὁποῖοι ἠρνήθησαν νὰ ὑπογρά-
ψουν τὸ κείμενον περὶ τῶν διαχριστια-
νικῶν σχέσεων. Αὐτὸ συμβαίνει διότι
μετὰ τὰς ἀποκαλύψεις τῆς ἱστοσελί-
δος «ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ὅτι τὸ
κενὸν τῶν ὑπογραφῶν τοῦ κειμένου
τὸ συνεπλήρωσεν ἀντικανονικῶς ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὑπογράφων
ἀντ᾽ αὐτῶν, οἱ φίλα προσκείμενοι
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἀγωνίζονται,
διὰ νὰ ἀποσιωπήσουν  κάθε γεγονὸς
τὸ ὁποῖον τοὺς ἐκθέτει. Εἶναι ὑπόλο-
γοι ὅσοι συμμετέχουν εἰς αὐτὸ τὸ σύ-

στημα συγκαλύψεως, διὰ νὰ καταπνί-
ξουν ὅσους ἀντέδρασαν, ἐνῷ ταυτο-
χρόνως προεκτείνουν τὴν ἀντικανονι-
κότητα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.

Τυγχάνει ἀπορίας ἄξιον πῶς συνά-
γεται τὸ ἀνέριστον συμπέρασμα ὅτι ἡ
Σύνοδος εἶναι συνέχεια τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων ἐφ’ ὅσον τόσον ἡ σύγ-
κλησίς της ὅσον καὶ αἱ ἀποφάσεις της
εἶναι ἀντιπαραδοσιακαί. Κατ’ ἀρχὰς
τὸ «ἐπιτακτική» θὰ ἐδικαιολογεῖτο
μόνον διὰ ἐπίλυσιν φλέγοντος ζητήμα-
τος, τὸ ὁποῖον ὅμως δὲν ὑπῆρξε. Ἔπει-
τα ἡ διακήρυξις ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι
ἡ Μία Ἐκκλησία ἢ ὅτι ἡ Αὐτοκεφαλία

δὲν σημαίνει διαίρεσιν ἤδη ἔχει συμβῆ
ἀπὸ κανονικὰς Συνόδους εἰς τὸ πα-
ρελθόν. Ὅσον διὰ τὸ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία
ἔδωσε ἀπαντήσεις διὰ τὰ προβλήμα-
τα τῶν καιρῶν ἐκτὸς ὅτι ἡ ὑποτιθεμέ-
νη Σύνοδος ἠρκέσθη εἰς κοινοτοπίας
καὶ ὄχι συγκεκριμένας προτάσεις,
εἶναι ἐντελῶς ὑποτιμητικὸν διὰ τὴν
Ἐκκλησίαν καθώς ἀκυρώνει τὸν λόγον
καὶ τὸ ἔργον της. Εἶναι ἀδιανόητον νὰ
βάλη μὲ τὸ νοῦν του κανεὶς ὅτι εἰς τὴν
ἀντίληψιν αὐτὴν ὑποκρύπτεται ἡ
ἄποψις ὅτι ἀνεζωογόνησαν τὴν Ἐκκλη-
σίαν! Ἡ ἀπαξίωσις ἐπίσης τῶν
ἀπουσῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς ἀμελητέας
ποσότητος, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότη-
τα ἀποτελοῦν πληθυσμιακὰ τὸ μεγα-
λύτερον μέρος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπο-
δαυλίζει τὸ ἤδη τεταμένον κλῖμα. Θὰ
ἦτο προτιμώτερον νὰ μὴ ἀνεφέροντο
καθόλου εἰς αὐτὰς ἢ νὰ ἐξέφραζαν μὲ
βεβαιότητα τὴν εὐχὴν ὅτι συντόμως
θὰ συμφωνήσουν καὶ αὐταί. Ὅμως ἡ
ἀγωνία τους νὰ πείσουν τὸ ποίμνιον
ὅτι ἔχει κανονικὴν ἰσχὺν ἡ Σύνοδος
τοὺς ὡδήγησεν εἰς τὸ σφάλμα τοῦτο,
δηλ. «νὰ ρίξουν λάδι στὴν φωτιά». 

Τώρα, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς ἀποφά-
σεις ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἑρμη-

νεύει κατὰ τὸ δοκοῦν ὅτι εἰς τὴν νη-
στείαν καὶ εἰς τὸν γάμον ἐδόθη ἡ ἐλευ-
θερία εἰς ἑκάστην τοπικὴν Ἐκκλησίαν
νὰ πράξη ὡς νομίζει! Δηλαδή, ἑτερό-
δοξοι ποὺ ἦλθον εἰς κοινωνίαν γάμου
εἰς τὴν Ἀμερικὴν θὰ δύνανται νὰ θεω-
ροῦνται ὡς μὴ συζευγμένοι ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας, ἡ ὁποία δὲν
ἀναγνωρίζει μικτοὺς γάμους; Ἐκεῖνο
τὸ ὁποῖον εἶναι ἐντελῶς ψευδὲς εἶναι
ὅτι ἐδόθη λύσις εἰς τὴν Διασποράν,
ἐνῷ ἡ ἀπόφασις τῆς Συνόδου ἀναφέ-
ρει ὅτι δὲν ἐλύθη τὸ ζήτημα· ἁπλῶς
προσκαίρως συνεχίζεται νὰ παραμένη
εἰς ἰσχὺν παλαιοτέρα ἀπόφασις τῆς
Συνόδου τῶν Προκαθημένων. Διὰ τὴν
ἀναγνώρισιν τῶν αἱρετικῶν ἀφ’ ἑνὸς
χρησιμοποιοῦνται ἐπιλεκτικῶς οἱ Ἅγι-
οι, ἀφ’ ἑτέρου δὲν ὑπολογίζεται ὅτι
εὑρισκόμεθα σήμερον μετὰ καὶ τὴν
Β΄ Βατικανὴν καὶ κατὰ τρίτον δὲν
ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ἄλλο με-
μονωμένοι χαρακτηρισμοὶ διὰ τεχνι-
κοὺς λόγους καὶ ἄλλο συνοδικὴ ἀπό-
φασις.

Ἡ Ἱ. Σύνοδος νὰ καλέση
τὸν Σεβ. Ὕδρας

Ἀποκλειστικαὶ πληροφορίαι τοῦ
Ο.Τ. γνωστοποιοῦν ὅτι ὁ Σεβ. Ὕδρας
ἀπέστειλεν εἰς τὰς ἐνορίας του
ἐντολὴν νὰ ἀναγνωσθῆ τὸ «μήνυ-
μα» τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Μετὰ
ἀπὸ ἐπικοινωνίαν τοῦ Ο.Τ. μὲ τὸν
Θεοφ. Μεθώνης κ. Κλήμεντα, Ἀρχι-
γραμματέα τῆς Ἱ. Συνόδου, ἐνημερώ-
θημεν ὅτι δὲν ἐδόθη ἐντολὴ ὑπὸ τῆς
Ἱ. Συνόδου. Πῶς ὁ Σεβ. Ὕδρας ἔλαβε
πρωτοβουλίαν δι᾽ ἕν τόσον κρίσιμον
ζήτημα, ἐνῷ δὲν ἔχει συνέλθει ἡ
Ἱεραρχία, διὰ νὰ τοποθετηθῆ σχε-
τικῶς μὲ τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης;
Πῶς ἔδωσεν ἐντολὴν ἄνευ οἱασδήπο-
τε ἐγκρίσεως ἢ συνεννοήσεως; Ἐρω-
τῶμεν τὴν Ἱ. Σύνοδον ἂν εἶναι εἰς τὴν
προσωπικὴν εὐχέρειαν ἑκάστου Ἐπι-
σκόπου νὰ καθιερώση τὰς ἀποφά-
σεις τοῦ Κολυμβαρίου εἰς τὴν ἐπαρ-
χίαν του;

Ἡ Οὐνία πολεµεῑ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας,
ἐνῷ Μόσχα καὶ Φανάρι ἐρίζουν διά τήν αὐτοκεφαλίαν της

Ἡ Οὐνία εἰς Οὐκρανίαν συκο-
φαντεῖ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Εὐθύνην ἔχει καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ποὺ ἀνέχεται ἐδῶ καὶ ἔτη
τὰς ψευδεῖς ὑποσχέσεις τῶν
Παπῶν διὰ κατάργησιν τῆς Οὐνι-
τικῆς κοινότητος τῶν Ἀθηνῶν, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ
Οὐκρανούς. Συμφώνως πρὸς τὸ
ἀνακοινωθὲν τοῦ τμήματος ἐξωτε-
ρικῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρωσίας τῆς 1ης Αὐγούστου 2016:

«Στὶς 27 Ἰουλίου 2016 στὸ Κίεβο
ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἄνευ προηγου-
µένου ἀπὸ πλευρᾶς πνευµατικῆς
καὶ πολιτικῆς σηµασίας της ἐκδή-
λωση, δηλαδὴ ἡ Πανουκρανικὴ
θρησκευτικὴ ποµπὴ εἰρήνης, ἀγά-
πης καὶ προσευχῆς γιὰ τὴν Οὐκρα-
νία, πρωτοβουλία τῆς ὁποίας ἀνέ-
λαβε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
ΟὐκρανίαςM Ἐν τούτοις, ἀκόµη καὶ
ἕνα τέτοιο καλὸ ἐγχείρηµα, γιὰ νὰ
θεραπευθεῖ ὁ διχασµὸς ἐντὸς τῆς
Οὐκρανικῆς κοινωνίας συνάντησε
κυνικὲς ἐπιθέσεις καὶ ἄδικες κατη-
γορίες ἐκ µέρους τῆς ἡγεσίας τῆς
Ἑλληνοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας (ΕΚΕΟ), τῆςὁποίαςἡ ἡγε-
σία ἐπωφελήθηκε τοῦ γεγονότος
αὐτοῦ, βλέποντάς το ὡς ἀφορµὴ
γιὰ νέες φαῦλες καὶ κυνικὲς κατηγο-
ρίες σὲ βάρος τῆς κανονικῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Ὁ ὕπατος ἀρχιεπίσκοπος τῆς
ΕΚΕΟ Σβιατοσλὰβ Σεβτσιοὺκ στὶς
24 Ἰουλίου παραχώρησε συνέντευ-
ξη στὸ Τµῆµα Πληροφοριῶν τῆς
ΕΚΕΟ, ὅπου δήλωσε ὅτι ἡ Πανου-
κρανικὴ θρησκευτικὴ ποµπὴ εἶναι
µία πολιτικοῦ περιεχοµένου φιλο-
ρωσικὴ ἐνέργεια. Σύµφωνα µὲ τὸν
ἀρχιεπίσκοπο, «τὸ Πατριαρχεῖο
Μόσχας συχνὰ χρησίµευε ὡς
ἐργαλεῖο στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ». Ὁ
Ἀρχηγὸς τῆς ΕΚΕΟ παροµοίωσε
τὴ θρησκευτικὴ ποµπὴ µὲ «ζων-
τανὴ ἀσπίδα ἀπὸ ἀµάχους πολί-

τες» καὶ προειδοποίησε ὅτι «ἡ
ἐνδεχόµενη ἐξαπόλυση ἀντιουκρα-
νικῶν συνθηµάτων καὶ ἡ διενέργεια
ἀντιουκρανικῶν προβοκατσιῶν
ἀπὸ τοὺς µετέχοντες τῆς θρησκευ-
τικῆς ποµπῆς αὐτῆς θὰ ὑποδηλώ-
νει τὸ τέλος τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας στὴν Οὐκρανία». Ὁ ἀρχιεπί-
σκοπος ἐπίσης ἰσχυρίσθηκε ὅτι  σὲ
σχέση µὲ τοὺς κληρικοὺς τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας «καταγράφη-
καν πάµπολλα παραδείγµατα συµ-
περιφορᾶς ἀσυµβίβαστης πρὸς
τὸν τίτλο τοῦ Οὐκρανοῦ πολίτη καὶ
αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ἀναλάβει ἡ
Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας τῆς Οὐκρα-
νίας»M

Στὶς 19 Ἰουλίου στὴν ἐπίσηµη
ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΕΟ ἀναρτήθηκε
συνέντευξη τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ
τῆς ἐκκλησίας αὐτῆς καρδιναλίου
Λιουµποµὶρ Γκούζαρ, ὁ ὁποῖος
ἐκτόξευσε κατηγορίες ἔναντι τῶν
ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Οὐκρανίας, ἡ ὁποία δῆθεν κινεῖται
ἀνιδιοτελῶς καὶ πολιτικά: «Αὐτὲς οἱ
θρησκευτικὲς ποµπὲς τὶς κηρύσσει
καὶ ὀργανώνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία τῆς ΟὐκρανίαςMὍλα αὐτὰ
φαίνονται ὡς πονηρὸ κόλπο. Εἶναι
κυνισµὸς καὶ δυσκολεύεται  κανεὶς
νὰ φαντασθεῖ κάτι χειρότερο ἀπὸ
αὐτό». Ἀπὸ αὐτὲς τὶς δηλώσεις, µέ-
σα στὶς ὁποῖες ὁ ἐν λόγῳ  Καρδινά-
λιος πνίγεται ἀπὸ τὴν ὀργὴ καὶ τὸ
µῖσος, συµπεραίνεται ὁλοφάνερα
πὼς ἡ κανονικὴ Ὀρθοδοξία ἐξακο-
λουθεῖ νὰ παραµένει στὸ στόχα-
στρο τῶν λυσσωδῶν ἐπιθέσεων
τῶν Οὐνιτῶν ἡγετῶν. Στὸ διάβα
τῶν αἰώνων οἱ οὐνίτες, εἴτε, ὅταν
ἦταν δυνατόν,  µὲ ὑποστήριξη τῶν
κοσµικῶν ἀρχῶν, εἴτε µέσα ἀπὸ
ρᾳδιουργίες, παραποιήσεις καὶ ψέ-
µατα, ἀποπειράθηκαν νὰ ἐξαφανί-
σουν τὴν ὈρθοδοξίαM

Στὴ Κοινὴ ∆ήλωση τοῦ Ἁγιωτά-
του Πατριάρχου Μόσχας καὶ

Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου καὶ
τοῦ Πάπα Ρώµης Φραγκίσκου, τὴν
ὁποία συνεπέγραψαν στὶς 12 Φε-
βρουαρίου 2016 στὴν Ἀβάνα, πα-
ράλληλα µὲ τὴν ἀποδοχὴ ὅτι «ἡ µέ-
θοδος τοῦ «οὐνιατισµοῦ» τῶν προ-
ηγούµενων αἰώνων, ἡ ὁποία προ-
έβλεπε τὴν προσαγωγὴ µιᾶς κοινό-
τητας στὴν ἑνότητα µὲ τὴν ἄλλη διὰ
τῆς ἀποσχίσεως αὐτῆς ἀπὸ τὴν ἰδι-
κή της Ἐκκλησία, δὲν ἀποτελεῖ πλέ-
ον τρόπον ἀποκαταστάσεως τῆς
ἑνότητας», ἐπίσης περιλαµβάνει
καὶ τὴν ἔκκληση στὴ συµφιλίωση
καὶ τὴν ἀναζήτηση τῶν ἀµοιβαίως
ἀποδεκτῶν µορφῶν συνυπάρξεως
(παρ. 25). Καὶ ὅµως αὐτὴ ἡ ἔκκλη-
ση ὄχι µόνο δὲν εἰσακούσθηκε ἀπὸ
τὴν ἡγεσία τῆς ΕΚΕΟ, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ
τελευταία ἐκτόξευσε ἐπιθέσεις σὲ
βάρος τῆς Κοινῆς ∆ηλώσεως καὶ
τῶν συντακτῶν της τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου καὶ τοῦ Πατριάρχη Κυ-
ρίλλου καὶ µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο συνέ-
βαλε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συµβάλει
στὴν ἀντιπαράθεση µέσα στὴν
Οὐκρανικὴ κοινωνία.

Λόγω τῆς ἄνευ προηγουµένου
ἐπιθετικῆς ρητορικῆς τοῦ ὕπατου
ἀρχιεπισκόπου τῆς ΕΚΕΟ Σβια-
τοσλὰβ Σεβτσιοὺκ καὶ τοῦ καρδινα-
λίου Λιουµποµὶρ Γκούζαρ σὲ βάρος
τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας ἐν γένει, τὸ
Τµῆµα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας πιστεύει ὅτι εἶναι ἄµεση ἡ
ἀνάγκη ἐπαναφορᾶς στὸ θέµα κα-
νονικῶν καὶ ποιµαντικῶν συνε-
πειῶν τῆς οὐνίας στὰ πλαίσια τῆς
ἑπόµενης συνεδρίας τῆς ὁλοµέλει-
ας τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ
Θεολογικοῦ ∆ιαλόγου, ἡ ὁποία
προγραµµατίσθηκε ἀπὸ 15 ἕως 22
Σεπτεµβρίου 2016 στὴν πόλη Κιέτι
Ἰταλίας. Εἶναι δυνατὸν νὰ διεξάγου-
µε διάλογο µὲ τὴν Ρωµαιοκαθολικὴ

Ἐκκλησία ἐπὶ ἑτέρων θεολογικῶν
θεµάτων, τὴ στιγµὴ κατὰ τὴν ὁποία
τὸ θέµα τῆς οὐνίας παραµένει
αἱµορραγοῦσα πληγὴ καὶ οἱ ἀρχη-
γοὶ τοῦ οὐνιατισµοῦ δὲν ἀπέχουν
ἀπὸ τὴν βλάσφηµη καὶ πολιτικοποι-
ηµένη ρητορικὴ σὲ βάρος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρα-
νίας; Πρέπει νὰ ἀποκατασταθεῖ
ἄµεσα ὁ διάλογος ἐπὶ τοῦ θέµατος
τῶν κανονικῶν καὶ ποιµαντικῶν
συνεπειῶν τῆς οὐνίας, ὁ ὁποῖος
διακόπηκε βιαίως µὲ εὐθύνη τῶν
Ἑλληνοκαθολικῶν».

Ἔρις Φαναρίου-Μόσχας
Ἐνῷ αὐτὰ συμβαίνουν εἰς τὴν

Οὐκρανίαν τὸ ζήτημα τῆς αὐτοκε-
φαλίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησία δη-
μιουργεῖ τριβὰς εἰς τὰ Πατριαρ-
χεῖα Κων/πόλεως καὶ Μόσχας,
καθὼς ἑκάστη θεωρεῖ τὴν Οὐκρα-
νίαν ἰδικήν της δικαιοδοσίαν. Δὲν
εἶναι τυχαῖον ὅτι τὸ ζήτημα τῆς
«αὐτοκεφαλίας» δὲν συνεζητήθη
εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον
τοῦ κ. Αἰμιλίου Πολυγένη εἰς τὴν
ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 2ας
Αὐγούστου 2016:

«...ὁ κ. Ἰὼβ ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ θέµα
τῆς Αὐτοκεφαλίας, τόνισε πώςM "Ἡ
Κωνσταντινούπολη ἀνέκαθεν πί-
στευε ὅτι ἡ Οὐκρανία εἶναι κανονικὸ
ἔδαφος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου. Καὶ µὴ ξεχνᾶµε τὸ πολωνικὸ
κράτος τὸ 1924 ἔκανε ἔκκληση
πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ
χορήγηση αὐτοκεφάλου, ἦταν ἕνα
αἴτηµα µιᾶς πολιτικῆς λύσης"... Σὲ
ἄλλο σηµεῖο ὁ κ. Ἰὼβ τόνισε: "Ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης ἔχει δη-
λώσει ἐπανειληµµένα ὅτι ἡ Κων-
σταντινούπολη εἶναι ἡ Μητέρα
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ὁ ἴδιος
ἔχει τονίσει ὅτι εἶναι ὁ πνευµατικὸς
πατέρας τῆς ΟὐκρανίαςM».

Ἡ Ἀκαδηµία τοῦ Βόλου καὶ ὁ Οἰκουµενισµός

21° Συνέδριον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς

Συνεργάτης τῆς Ἀκαδημίας τοῦ
Βόλου ἐξελέγη γραμματεύς τοῦ
οἰκουμενιστικοῦ ὀργανισμοῦ τῶν λε-
γομένων «Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλη-
σιῶν» μὲ στόχον νὰ προωθήση τὸν
διαθρησκειακὸν διάλογον. Πρόκει-
ται διὰ ἐπισφράγισιν ὅτι ἡ Ἀκαδη-
μία προωθεῖ τὸν οἰκουμενισμὸν καὶ
τὸν θρησκευτικὸν συγκρητισμόν.
Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα e-
thessalia.gr τῆς 28ης Ἰουλίου 2016:

«Ἡ Κατερίνα Πεκρίδου, ἐπιστη-
µονικὴ συνεργάτιδα τῆς Ἀκαδηµίας
Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀπὸ
τὸ 2008, ἐκλέχθηκε Γραµµατέας
∆ιαλόγου τῆς Συνέλευσης τῶν
Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (CEC) καὶ
πρόκειται νὰ ἀναλάβει καθήκοντα
στὰ κεντρικὰ γραφεῖα τοῦ ὀργανι-
σµοῦ στὶς Βρυξέλλες (Βέλγιο) ἀπὸ
τὸ φθινόπωρο τοῦ 2016. Ἡ Συνέ-
λευση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλη-
σιῶν ἔχει 120 Ἐκκλησίες-µέλη, ἀπὸ
ὅλες σχεδὸν τὶς χριστιανικὲς παρα-
δόσεις (Ὀρθόδοξη, Προτεσταντική,
Ἀγγλικανική, Παλαιοκαθολική,

καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση τῶν
Ἐλεύθερων Ἐκκλησιῶν). Ἡ κ. Πε-
κρίδου θὰ συντονίζει τὸν θεολογικὸ
διάλογο µὲ τὶς Ἐκκλησίες – µέλη τῆς
CEC, ὅπως ἐπίσης καὶ µὲ τὴν Ἕνω-
ση τῶν Συνελεύσεων τῶν Καθο-
λικῶν Ἐπισκόπων τῆς Εὐρώπης,
ἐπίσηµο ὄργανο τῆς Ρωµαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Κατερίνα Πεκρί-
δου σπούδασε θεολογία στὴ Θεσ-
σαλονίκη, στὴν Ἑλληνορθόδοξη
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιµίου Σταυ-
ροῦ στὸ Brookline τῆς Μασσαχου-
σέττης (Η.Π.Α.) κ.ἄ.M Ἡ κ. Πεκρί-
δου θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τῆς Ἐπι-
τροπῆς γιὰ τὸν ∆ιάλογο τῶν Ἐκκλη-
σιῶν, ἡ ὁποία εἶχε τὴν ἕδρα της
στὴν Γενεύη, στὸ πλαίσιο τῶν νέων
συνθηκῶν, ὅπως ἔχουν διαµορφω-
θεῖ στὶς ΒρυξέλλεςM ὅπου οἱ
Ἐκκλησίες στὴν Εὐρώπη περιγρά-
φουν τὸ κοινό τους ὅραµα γιὰ µία
ὁλοένα στενότερη συνεργασία µε-
ταξὺ τῶν χριστιανῶν, γιὰ τὴν προ-
ώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλό-
γου καὶ τὴν οἰκοδόµηση τῆς εἰρήνης
στὴν Εὐρώπη».

Τὸ δεύτερον βῆµα τῆς Ρωσίας διὰ «ἕνωσιν»
Τὸ πρῶτον βῆμα ἐπετεύχθη μὲ

τὴν συμφωνίαν τῆς Ἀβάνας με-
ταξὺ Πάπα καὶ Πατριάρχου Μό-
σχας. Τώρα κοινὸν ἀνακοινωθὲν εἰς
τὴν Λουμπλιάνα, ποὺ συνυπέγρα-
ψαν ὁ Μητρ. Βολοκολάμσκ, ὁ
Μητρ. Ζάγκρεμπ, ὁ τοπικὸς Νούν-
τσιος καὶ ὁ Παπικὸς «Ἐπίσκοπος»,
καλεῖ εἰς ἄμεσον «ἕνωσιν» ἐξ
αἰτίας τοῦ πολέμου τῆς Μ. Ἀνα-
τολῆς! Συμφώνως πρὸς τὸ ἱστολό-
γιον ΑΚΤΙΝΕΣ τῆς 30ῆς Ἰουλίου
2016:

«M∆ὲν µποροῦµε νὰ µείνουµε
σιωπηλοὶ καὶ νὰ παρακολουθοῦµε
τὴν Εὐρώπη νὰ χάνει τὶς χριστια-
νικὲς ρίζες της καὶ νὰ ρέει σὲ ἕνα
αὐξανόµενο ἀντιχριστιανισµό.
Εἴµαστε ἑνωµένοι στὴν ἄποψη ὅτι
οἱ Χριστιανοὶ θὰ πρέπει νὰ ἑνω-
θοῦν γιὰ κοινὴ µαρτυρία για τὸν

Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, ἔτσι ὥστε
ἡ Εὐρώπη νὰ διατηρήσει τὴν ψυχή
της, ποὺ προκύπτει ἀπὸ δύο χιλιά-
δες χρόνια χριστιανικῆς παράδο-
σηςM Μεταξὺ τῶν προσφύγων
εἶναι καὶ πολλοί Χριστιανοὶ ἀπὸ τὴ
Μέση Ἀνατολή. Μαζὶ µὲ τὸν Πάπα
καὶ τὸν Πατριάρχη, ρωτᾶµε: θὰ δοῦ -
µε στὸν κόσµο ἠρεµία ἢ ὁ Χριστια-
νισµὸς θὰ καταστραφεῖ πλήρως σὲ
αὐτὲς τὶς περιοχέςM “Ἐµεῖς γιὰ χι-
λιάδες χρόνια ἔχουµε κοινὲς ρίζες
καὶ µία κοινὴ πνευµατικὴ κληρονο-
µιά. Τὸ 2013 σηµατοδότησε τὰ
1.150 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ  τὰ
ἀδέλφια  Κύριλλος καὶ Μεθόδιος
ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη  ἔφε-
ραν στὴ Μεγάλη Μοραβία τὸ φῶς
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν παιδεία.
Πραγµατοποίησαν τὴν ἀποστολή
τους σὲ µία ἐποχὴ ποὺ οἱ χριστια-
νοὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς ∆ύσης δὲν
εἶχαν ἀκόµη διαχωριστεῖ».

Σέρβοι: ''∆ὲν ἔπρεπε νὰ ἐνηµερωθοῦµε
γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη;'' 

Ἐνοχλημένη ἐμφανίζεται ἡ
Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἀπὸ τὴν μυ-
στικὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου
Κων/πόλεως εἰς τὴν ἐκκλησιαστι-
κήν της δικαιοδοσίαν. Συμφώνως
πρὸς ἐπιστολὴν ποὺ ἀπέστειλεν ἡ
Ἱ. Μ. Ζάγκερμπ πρὸς τὴν ἱστοσελί-
δα Romfea.gr τῆς 29ης  Ἰουλίου
2016:

«Ἀπὸ τὸ κείµενο τοῦ κ. Αἰµιλίου
Πολυγένη ὑπὸ τὸν τίτλο "Ἐπέστρε-
ψε στὸ Φανάρι ὁ Οἰκουµενικὸς Πα-
τριάρχης" δηµοσιευθὲν εἰς τὴν
ΡΟΜΦΑΙΑ τὴ 27η Ἰουλίου ἐ.ἔ.,
ἐπληροφορήθηµεν, ὅτι ὄντως ὁ
Παναγιώτατος ἔµεινε, ἀναπαύσε-
ως χάριν, ὀλίγας ἡµέρας εἰς τὴν
Σλοβενίαν... Ἀπὸ τὴν εἴδησιν αὐτὴν
δύναται νὰ σχηµατισθῆ ἡ ἐσφαλµέ-
νη ἐντύπωσις, ὅτι οὐδείς ἀπὸ τὸ
Πατριαρχεῖο Σερβίας, εἰς τοῦ ὁποί-
ου τὴν κανονικὴ δικαιοδοσία ὑπά-

γεται ἡ Σλοβενία κατὰ ρητὴν ἀπό-
φασιν τοῦ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνο-
δικοῦ Τόµου τοῦ ἔτους 1922, δὲν
ἐθεώρησε σκόπιµον νὰ πράξη τὸ
στοιχειωδῶς ἐπιβαλλόµενον, δη-
λαδὴ νὰ ἐπισκεφθῆ τὸν Παναγιώ-
τατο Πατριάρχη.

Συµβαίνει ὅµως ἀκριβῶς τὸ ἀντί-
θετον. Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης
Ζάγκρεµπ καὶ Λιουµπλιάνας κ.
Πορφύριος ἀνήκει εἰς τοὺς τελευ-
ταίους ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἤθελον
ἀδιαφορήσει διὰ τὴν παρουσίαν
οἱουδήποτε ἀρχιερέως... αἱ ὑπηρε-
σίαι τῆς Μητρὸς Ἁγιωτάτης Ἐκκλη-
σίας Κωνσταντινουπόλεως δὲν
ἐθεώρησαν σκόπιµον νὰ ἐνηµερώ-
σουν τυπικῶς τὸν ἐπιχώριον ποι-
µενάρχην ἤ οἱονδήποτε ὄργανον
τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας περὶ τῆς παρουσίας τοῦ Πα-
ναγιωτάτου, ἔστω µετὰ τὴν ἄφιξίν
τουM».

Ὁ Σεβ. Ἀµερικῆς καὶ ἡ πολιτικὴ πανθρησκεία
Διατί ὁ Θεὸς νὰ ἐξυψώση τὰς

ΗΠΑ; Συμφώνως πρὸς ἄρθρον
τοῦ κ. Θεοδώρου Καλμούκου εἰς
τὴν ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κήρυ-
κας» τῆς 29ης Ἰουλίου 2016:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀµε-
ρικῆς κ. ∆ηµήτριος ἀνέπεµψε τὴν
ἐναρκτήρια προσευχὴ στὸ ∆ηµο-
κρατικὸ Ἐθνικὸ Συνέδριο στὴ Φιλα-
δέλφεια... Τονίζεται ὅτι τὸ ἴδιο εἶχε
συµβεῖ καὶ κατὰ τὴν ἀνάπεµψη τῆς
προσευχῆς στὸ Ρεπουµπλικανικὸ
Συνέδριο τὴν περασµένη ἑβδοµά-
δα στὸ Κλίβελαντ τοῦ Ὀχάϊο. Ἡ
προσευχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.
∆ηµητρίου στὸ ∆ηµοκρατικὸ Συνέ-
δριο, σὲ ἐλεύθερη µετάφραση τοῦ
«Ἐθνικοῦ Κήρυκα» εἶναι ἡ ἀκόλου-
θη. 

«Παντοδύναµε καὶ φιλεύσπλαγ-
χνε Θεὲ ἀπείρου ἀγάπης καὶ ἀνεν-
δότου πιστότητος, κατ’ αὐτὴν τὴν

εὔσηµο ἡµέρα καὶ ὥρα, ἐπικαλού-
µεθα τὸ µεγάλο καὶ ἅγιο ὄνοµά Σου
καὶ Σὲ παρακαλοῦµε νὰ ἔλθεις καὶ
νὰ µείνεις µαζί µας, φωτίζοντας τὸν
νοῦν καὶ τὶς ψυχές µας µὲ τὸ φῶς
τῆς ἀληθείας καὶ τῆς καλοσύνης
Σου.... Εὐλόγησε σήµερα τὸ
Ἔθνος µας Κύριε... νὰ οἰκοδοµή-
σουµε ἕνα καλύτερο κόσµο γιὰ
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἐξαπέ-
στειλε τὰ ἐλέη Σου ἐπὶ τῶν δούλων
Σου, τοὺς συνέδρους τοῦ ∆ηµο-
κρατικοῦ Ἐθνικοῦ Συµβουλίου.
Εὐλόγησε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν
προταθεῖ γιὰ τοὺς ὑψηλοὺς καὶ πο-
λυεύθυνους θεσµοὺς τοῦ Προ-
έδρου καὶ Ἀντιπροέδρου τῶν Ἡνω-
µένων Πολιτειῶν τῆς Ἀµερικῆς –Χί-
λαρι Ρόνταµ Κλίντον καὶ Τὶµ Κέϊν –
.... Ἅγιε Θεέ: ἐξύψωσε τὶς Ἡνωµέ-
νες Πολιτεῖες τῆς Ἀµερικῆς νὰ ἀκο-
λουθοῦν τὸ νόµο Σου...».

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ συνερ-
γάται τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ἡ Πρόεδρος
καὶ τὰ µέλη τοῦ ∆.Σ. σᾶς προσκα-
λοῦν εἰς τὸ 21ο Συνέδριον ποὺ
ὀργανώνει ὁ Ὅµιλός µας ἀπὸ 19ης
ἕως 21ης Αὐγούστου 2016 (Παρα-
σκευή, Σάββατο καὶ Κυριακή) µὲ
γενικὸν θέµα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερα-
ποστολὴ σήµερα».

Τὸ Ἀρχηγεῖο τῆς Κατασκηνώσε-
ως τῆς "ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ", ὅπως
πάντα ἔτσι καὶ ἐφέτος, εὐχαρίστως
µᾶς προσφέρει τὸν φιλόξενον
χῶρον του, εἰς τὴν Ἀράχωβα Βοι-
ωτίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

- Προσφώνησις τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων
κ. Σεραφείµ, Πνευµατικοῦ Πατρὸς
τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

- Εἰσήγησις ἀπὸ τὸν Πρωτοπρε-
σβύτερον π. Ἰωάννην Κιµπούκαν,
Ἱεραπόστολον µὲ θέµα: «Ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἱεραποστολὴ στὴν Οὐγκάν-
τα χθές, σήµερα καὶ αὔριο».

- Εἰσήγησις ἀπὸ τὸν κ. Κων-
σταντῖνον Νιάρχον, Καθηγητὴν Φι-
λοσοφίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. µὲ θέµα:
«Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὡς
Ἱεραπόστολος ἐντὸς τοῦ σύµπαν-
τος».

- Εἰσήγησις ἀπὸ τὸν κ. ∆ηµή-
τριον Λυκούδην, Θεολόγον-Φιλό-
λογον, µὲ θέµα: «Ἡ διαδικτυακὴ

δυνατότητα τῆς Ἱεραποστολικῆς
διακονίας».
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

- Εἰσήγησις ἀπὸ τὸν Πρωτοπρε-
σβύτερον π. Εὐάγγελον Παπανικο-
λάου, Ἱεραπόστολον µὲ θέµα: «Ἡ
τρελὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ».

- Εἰσήγησις ἀπὸ τὸν κ. ∆ηµή-
τριον ∆ηµητρίου, Ἰατρὸν µὲ θέµα:
«Πορεία ἀγάπης: ἐξωτερικὴ Ἱερα-
ποστολὴ στὴν Οὐγκάντα καὶ Τανζα-
νία - προβολὴ slides».

Τό Βορειοηπειρωτικόν

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Ἱερὰ Πανήγυρις
Ἁγίου Κοσµᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ

Τήν Τετάρτην 24 Αὐγούστου, τιµ-
ᾶται ἡ µνήµη τοῦ ἱεραποστόλου καὶ
ἐθνεγέρτου Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ (1714 – 1779).

Κατ᾽  αὐτήν πανηγυρίζει καὶ ὁ φε-
ρώνυµος ἱερὸς ναὸς τῆς «Παν ελ-
ληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»
(ΠΟΕ) εἰς Νέαν Ἐρυθραίαν (Λ. Θη-
σέως 25).

Τὸ πρόγραµµα τῆς ἑορτῆς ἔχει
ὡς ἀκολούθως: Τρίτη 23 Αὐγού-
στου 7.00 µ.µ. Μέγας Ἑσπερινὸς
µετ᾽  ἀρτοκλασίας. Τὸ πρωΐ τῆς Τε-
τάρτης: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουρ-
γία 7.30π.µ. καὶ περιφορὰ τῆς
ἱερᾶς εἰκόνος πέριξ τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ.


