
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 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Εὐφηµίας Μεγαλοµάρτυρος, Μελιτινῆς Μάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΣΤ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2131

Τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Φαναρίου ἀπειλεῖ ἡ διαθρησκειακὴ πορεία ποὺ ἠκολούθησαν οἱ Πατριάρχαι

ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Κλύδων μέγας ἔχει προκληθῆ εἰς
τὸ διεθνὲς σκηνικὸν μετὰ τὴν Σύν-
οδον τοῦ Κολυμβαρίου. Ἀπὸ τὰς
στήλας τοῦ Ο.Τ. ὁ κ. Λιβανὸς εἶχε
προειδοποιήσει τὸν Πατριάρχην
Κωνσταντινουπόλεως ὅτι μέγας
«σεισμὸς» θὰ ἐπισυμβῆ ἐκεῖ ὅπου
ἵσταται ἡ «λυχνία» τοῦ Φαναρίου,
ἂν πραγματοποιηθῆ ἡ Σύνοδος καὶ
ἰδοὺ τώρα τὸ Πατριαρχεῖον εὑρί-
σκεται περιζωσμένον ἀπὸ τὸν
ἀσφυκτικὸν κλοιὸν τοῦ προέδρου
τῆς Τουρκίας Ρ.Τ. Ἐρντογάν.
Ἀφορμὴν ἀποτελοῦν αἱ ἀποκαλύ-
ψεις περὶ τῶν σχέσεων τοῦ Πα-
τριαρχείου μὲ τὰς ΗΠΑ. Ὁ Ο.Τ.
ἤδη ἀπὸ δεκαετίας μὲ ἄρθρον τοῦ
πρωτ. Βασιλείου Βολουδάκη εἶχε
διίδει ὅτι αἱ σχέσεις αὐταὶ δὲν θὰ
βλάψουν μόνον τὴν Ὀρθοδοξίαν,
ἀλλὰ θὰ ζημιώσουν καὶ τὸ ἴδιον τὸ
Πατριαρχεῖον. Ἠκολούθησαν πρὸ
τῆς Συνόδου ἀλλὰ καὶ μετὰ νέα
ἄρθρα ποὺ κατεδείκνυαν τὴν ἄμε-
σον ἐμπλοκὴν τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς
CIA μέσῳ προσώπων, ὅπως τοῦ π.
Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, τῆς κ.
Ἐλισάβετ Προδρόμου κ.ἄ. Δυσ-
τυχῶς, τὸ Πατριαρχεῖον ἐκώφευσε
καὶ τώρα ἀπειλεῖται.

Ὁ Πατριάρχης
εἰς τὸ στόχαστρον

σκευωρίας;
Τὸ προηγούμενον διάστημα

πλῆθος ἄρθρων ἐδημοσιεύθησαν
ποὺ ἐνέπλεκαν τὸ Πατριαρχεῖον
εἰς τὸ πραξικόπημα ἢ ἀντιθέτως
ἀπέδιδαν τὰς πληροφορίας αὐτὰς
εἰς τὴν ρωσικὴν προπαγάνδα. Εἰς
τὸ φ.2130/09.09.2016 ὁ Ο.Τ. ἐδημο-
σίευσε τὰς μεταφράσεις δύο κειμέ-
νων ἀπὸ τὰ ἀγγλικά. Τὸ πρῶτον
ἦτο τὸ φερόμενον ὡς κείμενον τοῦ
Ἀμερικανοῦ πρέσβεως κ. Ἄρ.
Χιοὺζ καὶ τὸ δεύτερον ἑνὸς ἀμερι-
κανοῦ λέκτορος ἀναλυτοῦ γεω-
στρατηγικῆς, ὁ ὁποῖος συνεπλήρω-
νε πληροφορίας εἰς τὸ πρῶτον κεί-

μενον. Εἰς τὴν προσπάθειαν τῶν
ΜΜΕ νὰ καταδειχθῆ ὡς ρωσικὴ
προπαγάνδα ἐναντίον τοῦ Πα-
τριαρχείου ἦλθον εἰς τὸ φῶς καὶ
ἄλλαι πληροφορίαι. Εἰς τὴν «Κα-
θημερινὴ» τῆς 11ης Σεπτεμβρίου
ἀνεγνώσαμεν ἄρθρον τῆς κ. Κατε-

ρίνας Σώκου, εἰς τὸ ὁποῖον γράφον-
ται καὶ τὰ ἑξῆς:

«Τὸ ἐπίµαχο ἄρθρο παραθέτει
τὶς περιστάσεις ὅπου ὁ Πατριάρχης
συνάντησε (µία φορά, τὸ 1996) ἢ
ἀναφέρθηκε (τρεῖς φορές, τὸ 2012)
στὸν Φετουλὰχ Γκιουλέν, ὅλες στὸ

πλαίσιο τοῦ θρησκευτικοῦ διαλό-
γου, στὸν ὁποῖο πιστεύει καὶ καλ-
λιεργεῖ. Ἡ πλέον συνωµοσιολογικὴ
κατηγορία, ὡστόσο, εἶναι ὅτι µέσῳ
τῶν Ἑλληνοαµερικανῶν ἐπιχειρη-
µατιῶν καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµε-
ρικῆς, ἡ CIA ὑπαγορεύει τὴν ἀτζέν-
τα της στὸν Πατριάρχη, µὲ στόχο
νὰ ἀσκήσει πίεση στὴν Ἄγκυρα.
Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται ὅτι ὁ
ὑπεύθυνος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, πατέρας Ἀλεξ
Καρλοῦτσος, βοήθησε τὸν
Γκιουλὲν νὰ διαφύγει στὶς Ἡνωµέ-
νες Πολιτεῖες.

Ὅπως, ὡστόσο, τονίζει στὴν
«Κ» ὁ κ. Καρλοῦτσος, ὁ Γκιουλὲν
δὲν διέφυγε ποτὲ ἀπὸ τὴν Τουρκία,
οὔτε τὸν βοήθησε βέβαια ἐκεῖνος
νὰ διαφύγει. Ὅπως θυµίζει, «ὅταν
ἔφυγε ἀπὸ τὴν Τουρκία ἡ σχέση
του µὲ τὸν Ἐρντογάν ἦταν ἁρµονι-
κή, ἦταν φίλοι καὶ ὑποστήριζαν ὁ
ἕνας τὸν ἄλλον. ∆ὲν διέφυγε, ἦλθε
στὶς ΗΠΑ γιὰ ἰατρικοὺς λόγους.
Ὅταν θέλησε νὰ µετοικήσει ἐδῶ,
µοῦ ζήτησαν νὰ ἐπιβεβαιώσω ὅτι
εἶναι ἕνας εἰρηνικὸς θρησκευτικὸς
ἡγέτης, κάτι ποὺ ἔκανα. Αὐτὸ ἦταν
κοντὰ στὴν 11η Σεπτεµβρίου, ὅταν
ὅλοι προσέβλεπαν σὲ µία µετριο-
παθῆ ἰσλαµικὴ κοινότητα ποὺ θὰ
καταδικάσει τὴν τροµοκρατία.
Ὅπως θὰ θυµάστε, τότε ὁ Γκιουλὲν
εἶχε προσεγγίσει τὸν Πάπα καὶ τὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὸν δια-
θρησκευτικὸ διάλογο».

Ὁ πρέσβης Χιοὺζ ἀπέστειλε ἐπι-

Μία µεγάλη
βλασφηµία πρὸς
τὴν Παναγίαν µας

Τοῦ Ἀρσενίου Μοναχοῦ, Σκήτη
Κουτλουµουσίου, Ἅγ. Ὄρος
Ἕνα ἀπὸ τὰ σηµεῖα τῶν

καιρῶν εἶναι καὶ ἡ βλασφηµία
πρὸς τὴν Παναγία µας ἐκ µέρους
τοῦ Ἱεροµονάχου Γεωργίου
Ἀλευρᾶ, ποὺ ἔχει ἐκδώσει τὸ βι-
βλίο «Ὁ Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς».
Μέσα στὸ βιβλίο αὐτὸ ἔχει µία
εἰκόνα τῆς Παναγίας µας νὰ κρα-
τάει στὸ δεξὶ χέρι της τὸ Βατικα-
νό! καὶ στὸ ἀριστερὸ χέρι τὸ Βυ-
ζάντιο!

Τί νὰ ποῦµε καὶ τί νὰ λαλήσου-
µε; Κρῖµα καὶ πάλι κρῖµα γιὰ τὸν
Ἱεροµόναχο Γεώργιο ποὺ δὲν σε-
βάστηκε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παν-
αγία µας καὶ τοὺς παριστάνει νὰ
θέλουν καὶ νὰ εὐλογοῦν τὴν

Ο ΑΓ ΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΕΥΣΤΑΘ ΙΟΣ

Τὴν 20ὴν Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἴκου Παχωμαίων.

Πολιτιστικὴ ὑποβάθµισις,
ἡ τῆς βλασφηµίας ἀποποινικοποίησις

Τοῦ Ἀρχιµ. Χρυσοστόµου Κ. Παπαθανασίου,
Ἱεροκήρυκος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν

ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ,
Π Α Ν Α Γ Ι Ω ΤΑΤ Ε !

ἘπιστολὴΓέροντοςΣάββαΛαυριώτου
πρὸςτὸνΟἰκουμενικὸνΠατριάρχηνκ.κ.Βαρθολομαῖον
Παναγιώτατε,

Ὡς πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σεβόµενος τοὺς θεσµοὺς
καὶ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας καὶ θέλοντας νὰ παραµείνω Ὀρθόδοξος µέχρι
τὸ τέλος τῆς ζωῆς µου, σᾶς καταθέτω τὰ ἑξῆς:

Μέχρι τώρα ἀπευθυνόµασταν καθηκόντως εἰς τὴν Ἱερά Κοινότητα καὶ στὰ
Μοναστήρια ὅπου ἀνήκουµε, διὰ νὰ δηλώσουµε τὴν ἀντίθεσή µας µὲ τὰ δικὰ
σας οἰκουµενιστικὰ φρονήµατα, τὶς δηλώσεις σας καὶ τὶς πράξεις σας.

Ἐξαντλήσαµε κάθε ἀνθρώπινη δυνατότητα µέσω γραµµάτων, ὁµιλιῶν
καὶ παρεµβάσεων νὰ ἐπισηµάνουµε τὸν ὀλισθηρὸ δρόµο ποὺ ἀκολουθεῖ-
τε ἐσεῖς καὶ ἡ ἀδιαφόρως χειραγωγούµενη, ἀπὸ ἐσᾶς, µοναστηριακὴ διοί-
κηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ καὶ τὴν προσφάτως δηµοσίευση τῶν πρα-
κτικῶν τῆς ∆ιπλῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ 1979, ὅπου σύσσωµοι
τότε οἱ Ἁγιορεῖτες ἀπορρίπτουν συλλήβδην τὴν ὕπαρξη χάριτος στοὺς Πα-
πικοὺς ἀπευθυνόµενοι πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο1. Καταδείξαµε ἐξαντλητικὰ τὸν
ρόλο σας, ὡς πρωτεργάτη τῆς οἰκουµενιστικῆς ἀντίχριστης αἵρεσης. Ἀπει-
ληθήκαµε, ἐκβιαστήκαµε καὶ ἐξοριστήκαµε, γιατὶ ἀντιστεκόµαστε στὴν πνευ-
µατικὴ χολέρα καὶ τὸν ψυχικὸ θάνατο ποὺ ἐµβάλλετε στὸ ποίµνιο τοῦ Χρι-
στοῦ, µέσω τῆς ἀντίθεης κακοδοξίας ποὺ ἐπιµόνως ὑπηρετεῖτε .

Τὸ ἄηθες, ἀντιπατερικὸ καὶ ἀνίερο πνεῦµα ποὺ διαπνέει ἐσᾶς καὶ τοὺς
ἀνθρώπους τῆς αὐλῆς σας καὶ ποὺ κορυφώθηκε µὲ τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ
Κολυµπαρίου, δὲν σᾶς ἐπιτρέπει οὔτε κἂν νὰ µᾶς περάσετε ἀπὸ Συνοδικὸ
δικαστήριο, ὅπου θὰ διαφαινόταν τὸ πόσο ἀντιστρατεύεστε τὸν Χριστό,
τοὺς ἁγίους καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη. Φοβᾶστε, Παναγιώτατε, ὅτι
ἂν τὸ κάνατε, ὁ ὑπνωτισµένος λαὸς ἴσως ξυπνοῦσε καὶ σᾶς πετοῦσε στὸν
Βόσπορο, ὅπως ἔγινε καὶ µετὰ τὴν Φερράρα-Φλωρεντία. Ὡς εὐστόχως τὸ
διετύπωσε κάποτε ὁ µακαριστὸς πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἀπευ-
θυνόµενος προσωπικῶς πρὸς τὸν ἐγκωµιαζόµενον ἀπὸ ἐσᾶς σήµερον
ἀλλά τεκµηριωµένως γνωστὸ µασόνο Πατριάρχη Ἀθηναγόρα2 καὶ συνε-
τάχθησαν σὲ αὐτὸ σήµερον ἀγωνιστὲς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας: «Πανα-
γιώτατε, µυριάκις προτιµότερον νὰ ἐκριζωθῆ ὁ ἱστορικὸς τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως Θρόνος καὶ νὰ µεταφυτευθῆ εἰς ἔρηµόν τινα νησίδα τοῦ πελά-
γους, ἀκόµη δὲ καὶ νὰ καταποντισθῆ εἰς τὰ βάθη τοῦ Βοσπόρου, ἤ νὰ ἐπι-
χειρηθῆ ἔστω καὶ ἡ ἐλαχίστη παρέκκλισις ἀπὸ τῆς χρυσῆς τῶν Πατέρων
γραµµῆς, ὁµοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστε-
ως».

Σύρετε τὴν Ὀρθοδοξία στὰ ὑπόγεια τῶν ἀσεβῶν διαβουλιῶν ποὺ πάν-
τα τὴν µισοῦσαν. Σχίζετε τὴν Ἐκκλησία κατασκανδαλίζοντας τὸ Ὀρθόδοξο
ποίµνιο. Μετατρέπετε τὸ Ἅγιο Ὄρος – διὰ τῆς τυφλῆς καὶ βίαιης ὑπακοῆς
ποὺ ἐπιβάλλετε – σὲ νεκρὸ ὄστρακο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει φύγει ὁ Μαργαρί-
της.

∆έν γνωρίζετε, Παναγιώτατε, ὅτι ὅποιος σχίζει τὴν Ἐκκλησία, δὲν τὸν ξε-
πλένει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁµαρτία οὔτε τὸ αἷµα τοῦ µαρτυρίου, ὡς λέγει ο Χρυ-
σορρήµων Πατήρ, τοῦ ὁποίου τὸν θρόνον κατέχετε; Περιµέναµε ἀπὸ ἐσᾶς,
Παναγιώτατε, νὰ ὀρθοτοµήσετε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Νὰ σταθεῖτε ἀντά-
ξιος τοῦ ὑπουργήµατός σας. Ἐσεῖς, ἀντὶ νὰ στηρίξετε τοὺς Ὀρθοδόξους
στὴν Πίστη µας, προτρέπετε τοὺς αἱρετικοὺς νὰ παραµείνουν στὴν πλάνη
τους, ὁδηγώντας ἔτσι τοὺς µὲν στὸν βόρβορο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, τοὺς δὲ

Μὲ τὸ ἄρθρο 198 τοῦ Εἰδικοῦ Μέρους τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος καὶ ὑπὸ τὸν
τίτλον «κακόβουλος βλασφηµία», θέλησε ὁ νοµοθέτης νὰ προστατεύσει
τὸ θρησκευτικὸ συναίσθηµα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Καὶ ὀρθῶς.

Ἡ πρώτη παράγραφος συγκεκριµένα ὁρίζει ὅτι: «Μὲ φυλάκιση µέχρι δύο ἐτῶν
τιµωρεῖταιὅποιοςδηµόσιακαὶ κακόβουλαβρίζειµὲὁποιοδήποτε τρόποτὸνΘεό».

Ἐν προκειµένῳ ἀπαιτεῖται δόλος, εἶναι δὲ ἀρκετὸς καὶ ὁ ἐνδεχόµενος
δόλος καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται ἐν προκειµένῳ ὁ Θεὸς γε-
νικῶς. «Ἔννοµον ἀγαθὸν δὲν εἶναι ὁ Θεός, διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πολὺ
µικρός, ἵνα ἐξυψώσει ἑαυτὸν εἰς προστάτην τοῦ Θεοῦ, ἐφόσον αἰτεῖται
πάντοτε τὴν προστασίαν Αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸ θρησκευτικὸν αἴσθηµα τῶν πο-
λιτῶν, τὸ ὁποῖον προσβάλλεται διὰ τῆς καθυβρίσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ προ-
στασία τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν ἁρµονικὴν συµβίωσιν τῶν
πολιτῶν» (Καρανίκα ∆ηµ., Καθηγητοῦ Πανεπιστηµίου, Ἐγχειρίδιον Ποινι-
κοῦ ∆ικαίου, τ. Β΄[1954], σελ. 224).

Ἡ δεύτερη παράγραφος ὁρίζει ὅτι: «Ὅποιος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση

Τοὺς ἐνόχλησεν ὁ Χίου
Τοῦ κ. Χ. Μηνάογλου

Μία µέρα µετὰ τὶς ἀναφορὲς τοῦ µητροπολίτη Χίου Μάρκου σὲ λαθρο-
µετανάστες καὶ ὄχι πρόσφυγες καὶ σὲ πολιτικοὺς ποὺ ἔχουν κατεβάσει τὰ
παντελόνια καὶ προδίδουν τὴν Ἑλλάδα κινητοποιήθηκε ἄµεσα ὁ ἀνθελλη-
νικὸς µηχανισµὸς ἐναντίον του, ἴσως καὶ χωρὶς ἐντολὴ Σόρος. Βλέπετε µετὰ
τὴν δηµοσιοποίηση ἐγγράφων τῶν ἱδρυµάτων τοῦ Σόρος τὶς προηγούµε-
νες µέρες, στὰ ὁποῖα φαίνεται νὰ δίνει ἀπευθείας ἐντολὲς ἀκόµη καὶ στὴν
τότε Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, ἔχει ἀποδειχθεῖ περί-
τρανα ποιὸς κατευθύνει καὶ χρηµατοδοτεῖ τὴν µουσουλµανοποίηση τῆς
Εὐρώπης καλύπτοντάς την µὲ τὸ πρόσχηµα τοῦ δῆθεν ἀντιρατσισµοῦ. Ὁ
γ.γ. ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων ζήτησε ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία νὰ διερευνηθοῦν
οἱ δηλώσεις τοῦ Χίου ὡς πρὸς τὸ ἂν ἐµπίπτουν σὲ ὅσα διώκονται ἀπὸ τὸν
ἀντιρατσιστικὸ νόµο.∆ὲν εἴδαµε, ὅµως, ὁ κ. Γενικὸς νὰ ἔπραξε τὸ ἴδιο, ὅταν
ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ συγκεκριµένα ὁ ὑπουργὸς παιδείας ἀρνήθηκε
ἀνοικτὰ καὶ ξεκάθαρα τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων, τὴν ὁποία ρητὰ κολά-
ζει ὁ ἰσχύων ἀντιρατσιστικός.

∆ὲν θὰ ἐξηγήσουµε ἐδῶ τὸ γιατὶ οἱ δηλώσεις τοῦ σεβασµιωτάτου δὲν συ-

Ὁ «Ἰμάμης τῆς Χίλαρυ Κλίντον», ὅπως ἔχει χαρακτηρισθῆ ὁ Φετουλὰχ Γκιουλέν, διατηρεῖ ὀργανωμέ-
νους πυρῆνας εἰς τὰς «Νέας Χώρας». Ἡ σύγκλησις τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμβαρίου ἀποβαίνει καταστρο-
φικὴ διὰ τὸ Φανάρι καθὼς ἐφάνη ὡς ἀντίπραξις εἰς τοὺς Ρωσοτουρκικοὺς δεσμούς. Ἡ ἐκκρεμότης τῆς
Οὐκρανικῆς αὐτοκεφαλίας δυναμιτίζει τὸ κλῖμα καὶ ἐμπλέκει τὴν Ἑλληνικὴν Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν.

1. Ἀποδοχὴ ἢ ἀπόρριψη τῆς Συνόδου;
Ἐπειδὴ κάποιοι ὑποστηρικτὲς τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης ἐνδύονται

τὸν µανδύα τῶν ἐµβριθῶν ἱστορικῶν καὶ ἐκκλησιολόγων καὶ µὲ ἀνέρειστες
ἀερολογίες, συκοφαντίες, ὕβρεις καὶ ἀπειλὲς περὶ καθαιρέσεων καὶ ἀφο-
ρισµῶν ἐπιβεβαιώνουν ὅσα περὶ ληστρικότητος τῆς «Συνόδου» κατήγγει-
λαν ἐπίσκοποι ποὺ ἔλαβαν µέρος στὴν «Σύνοδο», ἐµεῖς θὰ συνεχίσουµε
µὲ νηφάλιο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐπιστηµονικὸ λόγο νὰ συµβάλλουµε στὴν µὴ
ἀποδοχὴ καὶ ἀπόρριψη τῆς «Συνόδου», ἡ ὁποία, ὅπως διὰ πολλῶν ἐδεί-
ξαµε, δὲν ἔχει κανένα γνώρισµα συνοδικότητος καὶ Ὀρθοδοξίας. Τὴν ἀπα-
ραίτητη αὐτὴ διεργασία τῆς ἀποδοχῆς ἢ τῆς ἀπορρίψεως ὁποιασδήποτε
συνόδου, ὁλοφάνερη καὶ αὐτονόητη γιὰ τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καὶ

«Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἐν συγκρίσει
µὲ τὴν Ὀρθόδοξον Σύνοδον

τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1273)
(Ἐπίλοιπα Ἁγίων Πατέρων καὶ Συνόδων)

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁµότιµος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.

Ἐδηµοσιεύθη τὴν 5-6-2016 ὡς ἔνθετο τῆς «Καθηµερινῆς» ἕνα Σχέδιο
Συντάγµατος, προτεινόµενον πρὸς ψήφισιν, µὲ τίτλο «Ἕνα καινοτόµο
Σύνταγµα γιὰ τὴν Ἑλλάδα». Ἡ πιὸ σηµαντικὴ τοµὴ τοῦ ἐν λόγῳ σχεδίου
εἶναι ἡ ἀφαίρεση ἀπὸ τὸ ἐν ἰσχύι Σύνταγµα τοῦ προοιµίου µὲ τὴν ἐπίκλησιν
τῆς «Ἁγίας Ὁµοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», ἡ κατάργηση τοῦ
θρησκευτικοῦ ὅρκου, τῆς διατάξεως τῆς σχετικῆς µὲ τὴν ἐπικρατοῦσα
θρησκείαν τοῦ ἄρθρου 3 καὶ τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 16, ποὺ ἐπιτάσ-
σει παιδείαν τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἀποβλέπουσα στὴν «...ἠθική...ἀγωγὴ
καὶ ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση». Φρονῶ ὅτι ἡ τοµὴ αὐτὴ εἶναι
θανατηφόρος γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

1) Στὸ ἄρθρο 1 τοῦ Σχεδίου διαβάζουµε: «Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν
ἀπὸ τὸ Ἔθνος». Ἡ καρδιὰ ὅµως τοῦ κάθε ἔθνους εἶναι ἡ θρησκεία. Ἄρα
ἡ ἐξουσία τοῦ νοµοθετεῖν πρέπει νὰ πηγάζει ὄχι µόνον ἀπὸ τὸν νοῦ, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ Ἔθνους. «Ἄκαρδο» ἔθνος δὲν ὑπάρχει. Ἄρα τὸ ἐν
λόγῳ Σχέδιο πλήττει τὴν καρδιὰ τοῦ Ἔθνους.

2) «Ἀρχὴ παντὸς συλλογισµοῦ τὸ τί ἐστί», λέει ὁ Ἀριστοτέλης. «Τί
ἐστί», λοιπόν, ἐπίκλησις τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ ἐν ἰσχύι Σύνταγµα; Κατὰ

Ἕνα ἐθνοκτόνον σχέδιον Συντάγµατος
Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορµπίλας, Ὑποστρ/γος ΕΛ.ΑΣ.

• ∆ίδοµεν ἀντίδωρον εἰς τοὺς
αἱρετικούς; Τοῦ κ. Βασιλεί-
ου Χατζητριανταφύλλου.
Σελ. 4

• «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διε-
στραµµένη...». Τοῦ πρωτο-
πρεσβυτέρου π. Ἀθανασί-
ου Μηνᾶ. Σελ. 4

• Ἠπειρῶτες νεοµάρτυρες.
Γράφει ὁ Ἀρχιµ. π. Σαράν-
της Σαράντος. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ὁ Οἰκουµενικός µας Πατριάρχης συµπλήρωσε φέτος 25 χρόνια πα-
τριαρχίας (1991-2016) στόν µαρτυρικό θρόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Κατά τήν διάρκεια τῆς πατριαρχίας του, ἔλαβαν χώρα,
µεταξύ πολλῶν ἄλλων, καί «σαράντα ἁγιοκατατάξεις στίς Ἁγιολογικές ∆έλ-
τους τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»1. Στούς ἁγί-
ους αὐτούς εἶναι ἀφιερωµένη καί ἡ ἐπετηρίς τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχεί-
ου γιά τό 2016, στό προλογικό σηµείωµα τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολοµαῖος «ἐκφράζει ἐκ τῶν µυχίων τῆς ὑπάρξεώς του τά “φιλάγια αἰσθή-
µατα”, τήν βαθύτατη ἀγάπη καί εὐλάβειά του πρός τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλη-
σίας, τούς “φίλους τοῦ Θεοῦ”� “τούς ἥρωας τούτους τῆς πίστεως”»2.
«Μνείαν, λοιπόν, ποιούµεθα» γράφει, «πάντων τούτων τῶν ἀπό τοῦ ἔτους
1991 ἕως σήµερον καταταγέντων δι’ ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῶν ἡµῶν καί Συν-
οδικῶν Πράξεων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπογραµ-
µίζοντες συνοπτικῶς καί ἀξιοµνηµόνευτα χαρακτηριστικά τοῦ βίου αὐτῶν,
εἰς ὑπόµνησιν καί παραδειγµατισµόν ἡµῶν τῶν περιλειποµένων, τῶν συν-
εχιζόντων τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ σταθεροῦ θεµελίου τῆς ὁµο-
λογίας καί τῆς σωτηριώδους προσφορᾶς καί τῶν Ἁγίων τούτων»3.

Γιά νά παραδειγµατιστοῦµε λοιπόν ἅπαντες, κυρίως ἀπό τό ὁµολογιακό
πνεῦµα τῶν νεοκαταταγέντων ἁγίων καί ἀπό τή στάση τους ἔναντι τῶν
αἱρετικῶν καί ἀλλοθρήσκων, αὐτό δηλαδή πού τόσο λείπει στήν διεστραµ-
µένη ἐποχή µας, θά ἀναφερθοῦµε, σταχυολογικῶς, σέ κάποιους ἀπό
αὐτούς.

Οἱ ἐν Ἀχαΐᾳ µαρτυρήσαντες Χριστόδουλος καί Ἀναστασία
Οἱ ἐν Ἀχαΐᾳ µαρτυρήσαντες Χριστόδουλος καί Ἀναστασία ἁγιοκατετάγη-

2ον
Εἰς τὸ σπήλαιον

τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου
Τήν ἐποχή ἐκείνη ἡ σπηλιά ὅπου

ἀσκήθηκε ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ
Ἀθωνίτης ἦταν ἀκατοίκητη, γιατί ὁ
παπα-Νικηφόρος πού ἀσκήτευε
ἐκεῖ κοιµήθηκε. Ἔτσι οἱ Πατέρες
τῆς Μεγίστης Λαύρας, στήν ὁποία
ὑπάγεται, ἀποφάσισαν νά στείλουν
ἐκεῖ τόν παπα-Χαρίτωνα. Ἄνθρω-
πος τῆς ὑπακοῆς καθὼς ἦταν ὁ
παπα-Χαρίτων τόν ∆εκέµβριο τοῦ
1891 ἦλθε καί κατοίκησε στό σπή-
λαιο τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ

Ἀθωνίτου.
Ἐδῶ µεγάλωσε τά παλαίσµατά

του καί τούς ἀγῶνες του γιά τήν κά-
θαρση τῆς ψυχῆς του. Στό ἀσκητή-
ριό του δεχόταν τίς κουρασµένες
καί τραυµατισµένες ἀπό τήν ἁµαρ-
τία ψυχές καί ἐπούλωνε µέ τίς συµ-
βουλές καί τίς νουθεσίες του τά
τραύµατά τους.

Ὡς διακριτικός πνευµατικός πού
ἦταν, τόν προσκαλοῦσαν νά ἐξο-
µολογήσει στίς Ἱερές Μονές Ἁγίου
Παντελεήµονος (Ρωσικό), Κουτ-
λουµουσίου, Κωνσταµονίτου
καθὼς καί στήν εὐρύτερη περιοχή

τῆς Μεγίστης Λαύρας. Ὁ παπα-Χα-
ρίτων, ὡς πνευµατικός «ἄφησε
ἐποχή», στερέωσε καί βοήθησε δυσ-
αρίθµητες ψυχές, πού προσέτρε-
χαν σ᾽ αὐτόν στούς τόπους πού
κατά καιρούς ἀσκήθηκε.

Στήν αὐτοβιογραφία του διαβά-
ζουµε: «Ἐδῶ στή Σπηλιά πολύ
σκληρά πολεµήθηκα ἀπό τόν πο-
λυµήχανο ἐχθρό τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους, τό ∆ιάβολο. Ὅπως βλέπε-
τε κι ἐσεῖς παιδιά µου, ἔλεγε, κάθε
µέρα ἐξακολουθεῖ νά µᾶς πειράζει
καί τώρα, ρίχνει βράχια στή σπηλιά
µπροστά γιά νά µᾶς σκοτώσει,
ἀλλά ἐπειδή δέν ἔχει ἐξουσία δέν
ἔχει τήν ἄδεια ἀπό τό Θεό, δέ µπο-
ρεῖ νά µᾶς βλάψει».

Ἕνας ἀπό τούς βιογράφους του
σηµειώνει: «Ὁ περιφηµότερος τῶν
τελευταίων χρόνων, πού ἀγωνί-
στηκε στήν σπηλιά αὐτήν, τοῦ ἁγί-
ου Αθανασίου, ἦταν ὁ παπά-Χαρί-
των ὁ Πνευµατικός. Αὐτός ἔζησε
στό Κάθισµα στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ

αἰ. µέ µεγάλη γιά τόν χῶρο συνο-
δεία. Ὁ Γέροντας αὐτός ἦταν ὀνο-
µαστός γιά τήν ἁγιότητα καί τήν σο-
φία του καί ἐξοµολογοῦσε τούς
προϊσταµένους καί µοναχούς τῆς
ἀδελφότητας τῆς Λαύρας, τούς
ἀσκητές τῆς περιοχῆς καί πολλούς
ἄλλους πού προσέρχονταν στό πε-
τραχήλι του καί στήν σωστική του
πατρότητα».

Ἄλλος βιογράφος σηµειώνει:
«Κοιµόταν λίγο καί στό στασίδι,
ἔτρωγε µία φορά τήν ἡµερα, καί λά-
δι µόνο τό Σαββατοκύριακο. Ἀγα-
πητοί του τόποι τά σπήλαια τῶν
ἁγίων τῆς µείζονος περιοχῆς τῶν
Καυσοκαλυβίων. Ἐπρόκειτο γιά
ἡσυχαστή, σιωπηλό, φιλήσυχο,
ἐγκρατῆ, ταπεινό καί φιλοµαθῆ».

Ἀνάµεσα σ᾽ αὐτούς πού τοῦ ζή-
τησαν νά τούς θεραπεύσει ἀπό τά
δαιµονικά τραύµατα ἦταν κι ἕνας
περιβόητος ληστής, ὁ ὁποῖος ὄχι
µόνον ἐξοµολογήθηκε στόν παπα-
Χαρίτωνα, ἀλλά ἔµεινε κοντά του

καί µετά ἀπό δοκιµασία ἔγινε µο-
ναχός µέ τό ὄνοµα Νικήτας καί εἶχε
ὁσιακό τέλος.

Στό κελλί αὐτό σύντοµα προσῆλ-
θαν καί ἄλλοι πατέρες κι ἔγιναν
ὑποτακτικοί του. Οἱ πατέρες αὐτοί
ἦταν: ὁ ἱεροµόναχος Κοσµᾶς καί ὁ
αὐτάδελφός του ∆αµιανός ἱεροδιά-
κονος. Τίς χειροτονίες τῶν παρα-
πάνω πατέρων ἔκανε στό καθολι-
κό τῆς Μεγίστης Λαύρας ὁ Οἰκου-
µενικός Πατριάρχης ᾽Ιωακείµ ὁ Γ´.
Οἱ ἄλλοι πατέρες πού προσετέθη-
σαν στή συνοδεία ἦταν οἱ µοναχοί
Ἀθανάσιος καί Χαρίτων.

Ὅλοι µαζί ἀγωνίζονταν γιά τήν
τελείωσή τους. Τό τυπικό τους ἦταν
ἀσκητικὸ καὶ ἡσυχαστικό. Ἔτρω-
γαν µία φορὰ τὴν ἡµέρα ἀλάδωτο.
Τὸ συνηθισµένο τους φαγητὸ ἦταν
φασουλόζουµο µὲ παξιµάδι. Ἀλλὰ
γιὰ περισσότερη ἡσυχία ἐφάρµο-
ζαν τὸ τυπικὸ τοῦ Ἁγίου Παχωµίου.
Ἔπαιρνε ὁ καθένας τὸ πιάτο του
καὶ πήγαινε καὶ ἔτρωγε στὸ κελλί

του µόνος του. Κάθε πρωΐ, ξυπνοῦ-
σαν στὶς 5:30 µὲ τὸ ἁγιορείτικο· πε-
ρίπου µισὴ ὥρα πρὶν τὸ µεσονύ-
κτιον. Ἀφοῦ ἔκαναν τὸν κανόνα
τους στὰ κελλιά τους, µετὰ διάβα-
ζαν τὴν ἀκολουθία τους ὅλοι µαζὶ
στὴν ἐκκλησία καὶ ἔπειτα γινόταν ἡ
Θεία Λειτουργία. Τὰ ἔλεγαν ὅλα
ψαλτικά. Ὅλο τό χρόνο ἔκαναν τό
Μεγάλο Ἀπόδειπνο.

Ἡ συνοδεία του ἦταν πολὺ ὑπά-
κουη, πιστή στό καθῆκον. Εἶχαν
τήν νηπτική. Ὁ ἕνας δὲν ἔβλεπε τὸν
ἄλλο τήν ἡµέρα. Προσευχή, διακο-
νήµατα καὶ γραψίµατα.

Ποτέ δέν ξέχασε ὁ παπα-Χαρί-
των τό πρῶτο του διακόνηµα, πού
ἦταν νά ἀντιγράφει χειρόγραφα,
προκειµένου νά τά γλιτώσει ἀπό τή
φθορά τοῦ χρόνου κι ἐδῶ ἐπιδόθη-
κε µέ µεγάλη ἀφοσίωση στό ἔργο
αὐτό.

Τή ζωή του ὁ παπα-Χαρίτων τήν
πέρασε µέσα στίς σπηλιές µέ συν-

π. Χαρίτων Βιγλιώτης ὁ πνευµατικός,
ἀπό τό Μεγάλο Μέρτσι Τρικάλων

Tοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ παροῦσα ἐργασία εἶναι ἀποτέλεσµα προσ-
ευχῆς καὶ µελέτης, ἐπὶ τῶν τελικῶν κειµένων τῆς
λεγοµένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (εἰς τὸ
ἑξῆς ΑκΜΣ). Παραδίδουµε στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ
πρὸς κρίσιν καὶ ἐνηµέρωσιν, τὸ α´ µέρος της,
ἐνῶ συντόµως θὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ τὸ β´ µέρος
ἀποκλειστικῶς ἀναφερόµενο στὸ ἓκτο κείµενο
τῆς ἐν λόγῳ συνόδου, αὐτό περὶ τῶν σχέσεων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τοὺς ἐκτὸς
αὐτῆς ἑτεροδόξους.

Εἰσαγωγή
Ἔχοντας ὁλοκληρωθεῖ οἱ ἐργασίες τῆς λεγο-

µένης ΑκΜΣ, ἂµεσα ἐξεδόθησαν καὶ τὰ τελικά

της κείµενα, ὁπότε καὶ παρεδόθησαν στὸ ὀρθό-
δοξο κριτήριο τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, οὕτως ὥστε
νὰ κριθοῦν ἐπὶ ὀρθοδοξίᾳ ἢ κακοδοξίᾳ. Ὁ ἁγιο-
ρειτικὸς µοναχισµὸς καλεῖται νὰ τοποθετηθεῖ
ἐπ᾽ αὐτῆς, µετά τῆς δεούσης προσοχῆς, λαµ-
βάνων ὑπ᾽ὄψιν τόσο τὴν κρισιµότητα τῆς
στιγµῆς ὅσο καὶ τὴ σηµασία ποὺ ἡ σύνοδος θὰ
ἔχει γιὰ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Σὺν Θεῷ καὶ ὑπὸ
τὸ ἀγλαὸν φῶς τῆς χιλιοχρόνου ὀρθοδόξου
ὁµολογιακῆς ἁγιορειτικῆς παραδόσεως, µὲ τὸ

παρὸν κείµενο2 θὰ προσπαθήσουµε νὰ ἐξετά-
σουµε τὰ σηµεῖα ἐκεῖνα ποὺ χρήζουν προσοχῆς,
βάσει τῶν ὁποίων θὰ ἀξιολογηθεῖ καὶ σύνολη ἡ
σύνοδος, τὸ ἐάν δηλαδὴ εἶναι ἑποµένη τοῖς ἁγί-
οις πατράσι ἢ ὄχι.

Ἡ διαχρονικὴ ἐµπέδωσις καὶ βίωσις τῆς ἀπο-
στολικῆς Παραδόσεως συνιστᾶ πρώτιστα ἐµπει-

ρικό-χαρισµατικὸ γεγονὸς καὶ ἐνῶ διακρίνεται σὲ
θεωρία καὶ πράξη, ἐν τούτοις συναπαρτίζει τὸ
ὅλον τῆς ἁγιοπνευµατικῆς µαρτυρίας τοῦ ἀενά-
ως ἱερουργουµένου Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.
Συνέχεια τῆς ἀποστολικῆς Παραδόσεως δὲν νο-
εῖται ἔξω καὶ πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ τὰ αὐθεντικὰ
ἐκµαγεῖα τοῦ Πνεύµατος, οἱ θεοφόροι Πατέρες

ἔθεσαν. Ἤδη κατὰ τὸ 4ο αἰώνα, καὶ ἐνῶ ἡ Ἐκκλη-
σία ἐχειµάζετο ὄχι ἁπλῶς ὑπὸ µιᾶς ἀκόµη αἱρέ-
σεως, διότι ἕως τότε δεκάδες αἱρέσεων ἤδη εἶχαν
ἀναφανεῖ, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ὑπὸ µιᾶς λαίλα-
πας πελωρίων διαστάσεων, ὅπου ἔφτασε τὴν
παρουσία τῶν ὀρθοδόξων νὰ περιορίζεται κυ-
ριολεκτικὰ σὲ µία χούφτα ἀνθρώπων, “εὑρέθη
ἄνθρωπος ἀπὸ Θεοῦ” ὁ ὁποῖος, “ ἔστη ἀνὰ µέ-
σον τῶν τεθνηκότων καὶ τῶν ζώντων καὶ ἐκόπα-
σεν ἡ θραῦσις” (Ἀριθµ. 16,48)· καὶ αὐτὸς ὁ

ἄνθρωπος ἦταν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ στῦλος καὶ
τὸ ἑδραίωµα τῆς ἀληθοῦς πίστεως τῶν ὀρθοδό-
ξων. Στὰ δογµατικά του κείµενα, καθὼς καὶ στὶς
πολυάριθµες ἐπιστολές του ἐπεσήµαινε διαρκῶς
τὸν ἀποστολικὸ καὶ σωτηριώδη χαρακτήρα τῆς
Παραδόσεως καὶ τὴν ἐµµονὴ σ᾽αὐτήν3, ποὺ ἀπο-
τελεῖ καὶ τὴ µοναδικὴ ἐγγύηση τῆς “ἐκ δυνάµεως
εἰς δύναµιν” ἁγιοπνευµατικῆς πορείας συνόλου
τῆς ἐπὶ τῆς γῆς Ἐκκλησίας.

Ὄντας ἀδύνατον νὰ ἀναπτυχθεῖ ἐδῶ τὸ µεῖζον
καὶ κεφαλαιώδους σηµασίας ζήτηµα τοῦ ἀρρή-
κτου συνδέσµου ἁγιότητος καὶ ἁγιοπνευµατικῆς

Ἀποκρυπτογράφησις τοῦ “κώδικος” πεπραγµένων τῆς “ΑκΜΣ”
Τοῦ µοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὑπάρχει ἀκόμη ὀλιγοστὸν φῶς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΣΕ ΜΙΑ µικρὴ κοινωνία οἱ ἄνθρωποι γνωρίζονται µεταξύ τους καὶ
εὔκολα ὁ ἕνας βγάζει συµπεράσµατα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου. Εἶναι
γνωστὰ ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ οἱ λεπτοµέρειες τῆς προσωπικῆς

τους ζωῆς. Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ παρουσιάζει ἐνδιαφέρον εἶναι οἱ προτι-
µήσεις τῶν κοσµικῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων ποὺ εἶναι ἐλεύ-
θεροι ἀπὸ ἐπαγγελµατικὲς ὑποχρεώσεις ἤ εἶναι συνταξιοῦχοι. Τὶς
ἐκδηλώσεις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων θέλω νὰ σχολιάσω στὴ συνέχεια.

∆υστυχῶς, οἱ περισσότεροι εἶναι ἀτοµιστὲς καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ
τὴν κοινωνία. ∆ὲν προσφέρουν τίποτα στοὺς συνανθρώπους τους, ἐνῶ
ἀκούραστα διατυπώνουν παράπονα γιὰ τοὺς ἄλλους, γιατὶ ποτὲ δὲν
νοιάστηκαν γι’ αὐτούς! Θέλουν οἱ ἄλλοι νὰ προσφέρουν, ἐνῶ οἱ ἴδιοι
ἔχουν συνηθίσει νὰ λαµβάνουν µόνο ἤ νὰ ἐπιλέγουν τὶς προσφορές!
Ὅµως τὰ πράγµατα πρέπει νὰ ἀλλάξουν. Νὰ ἀποκτήσουν οἱ ἄνθρωποι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.
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«Ἐντὸς ἡµῶν»

Ἔτος Λ∆´, Ἀριθµ. 39/16 Σεπτεµβρίου 2016
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ. Διμηνιαῖον Ἱερᾶς Συνό-
δου Γνησίων Ὀρθοδόξων. Ἰαν. –
Μάρτ. 2015. Ἀθῆναι.

ΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ-
ΤΟΥ, Διμηνιαῖον περιοδικὸν Γ.Ο.Χ.
Μάϊος – Ἰούν. 2016. Λυκόβρυση.

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ, Μηνιαῖο περιο-
δικὸ Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν.Ἰαν. –
Μάρτ. 2016. Γρεβενά.

ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ, Τριμηνιαῖο
Ἱεραποστολικὸ περιοδικό. Ἰαν. – Φεβρ.
– Μάρτ. 2016. Ἀθήνα.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ,Διμηνιαία Ἔκδοση
Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.Ἀπρίλ. –
Ἰούν. 2016.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, Ἔκδοση τῆς Χρι-
στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης. Ἰαν. –
Φεβρ. - Μάρτ. 2016. Ἀθήνα.

ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖο
ὀρθόδοξο περιοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως
Βεροίας,ΝαούσηςκαὶΚαμπανίας.Ἰαν.
– Φεβρ. 2016. Βέροια.

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Μηνιαῖο
περιοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.
Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. 2016. Μηνιαία
ἔκδοση τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος. Μάϊος
– Ἰούν. 2016. Βόλος.

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄: “Η
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΗΡΙΚΑΛΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ”, ΕΚ∆. “ΚΡΗΝΗ”, ΑΘΗΝΑ 2016, σελ. 86.

Μέ τόν τίτλο «Ἡ Ἀπάντηση τῆς
ἘκκλησίαςστάμυθεύματατοῦἈντι-
κληρικαλιστικοῦ Λαϊκισμοῦ» κυκλο-
φορήθηκε προσφάτως ἕνα βιβλίο–
ντοκουμέντο τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ ἀπό τίς
Ἐκδόσεις «ΚΡΗΝΗ»

Πρόκειται γιά βιβλίο πού κονιορτο-
ποιεῖὅλεςτίςψευδεῖςκαίσαθρέςαἰτιά-
σειςκαίσυκοφαντίεςκατάτῆςἘκκλη-
σίας, πού προέρχονται ἀπό τό ἀθεϊστι-
κό περιβάλλον τῆς πολιτικῆς, τῆς ψευ-
δοεπιστήμηςκαίἀπόὅλουςτούςφορεῖς
πού ἐκμεταλλεύονται τόν λαό μας.

Ὁ Μακαριώτατος μέ τήν σύνεση
καί τήν πνευματική ἠρεμία πού τόν
διακρίνουν κάνει βαθειά ἀνατομία
καί ἀποκαλύπτει μέ εὐγένεια καί λε-
πτότητα ὅλους ἐκείνους πού ἐπιβου-
λεύθηκαν καί ἐπιβουλεύονται τήν
πνευματικότητα ἀλλά καί τήν εὐημε-
ρία τοῦ λαοῦ τῆς Πατρίδος μας, με-
θοδεύοντας τήν πανουργία τους μέ
τέτοιο τρόπο ὥστε μέ τίς ψευδολογίες
καί τίς συκοφαντίες τους κατά τῆς
Μητέρας τοῦ Γένους μας Ἐκκλησίας
νά προφασίζονται ὅτι ἐνεργοῦν τἄχα
γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς Ἑλλάδος!

Ἰδιαιτέρως ἀπαντᾶ, ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πός μας, στό βιβλίο «Πραγματιστές,
Δημαγωγοί καί ὀνειροπόλοι» τοῦ κα-
θηγητοῦ κ. Νίκου Κ. Ἀλιβιζάτου, ὁ
ὁποῖος, σημειωτέον εἶναι ἕνα ἀπό τά
ἀγαπημένα παιδιά τοῦ διεθνοῦς μα-
γειρείου τῆς Παγκοσμιοποιήσεως,
δηλαδή τοῦ Global Citizen Foundation
(GCF), ἑνός ὀργανισμοῦ, τοῦ ὁποίου
τά “χαϊδεμένα παιδιά” «πραγματο-
ποιοῦν μελέτες γιὰ τὴν προώθηση τῆς
παγκοσμιοποίησης στὴν οἰκονομία,
τὸ ἐμπόριο, τὴν ὑγεία, τὴν παιδεία,
τὸν πληθυσμὸ καὶ τὸ περιβάλλον»!
Νά προσθέσουμε δέ, εἰς ἐπίρρωσιν
τῆς δικαίας κατά Θεόν ἀγανακτήσε-
ως τοῦ Μακαριωτάτου κατά τῶν
ἀντιεκκλησιαστικῶν μεθοδεύσεων,
ὅτιὁκ.Ἀλιβιζάτοςεἶναικαίμέλοςτῆς
Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συν-
τάγματος, μέ ἀποστολή νά “σφάξη
τήν Ἐκκλησία μέ τό βαμβάκι”! Αὐτό,
βεβαίως, ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν
ὁμολογία τοῦ ἴδιου τοῦ καθηγητοῦ
ὅτι μετέχει καί στήν Ἑλληνική Ἕνω-
ση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου
(Ε.Ε.Δ.Α.), ἡ ὁποία ἀπό τό καλοκαί-
ρι τοῦ 2005 ἀνέλαβε πρωτοβουλία νά
καταρτίση πρόταση Νόμου γιά τόν
χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας!

ὉλόκληροτόβιβλίοτοῦΜακαριω-
τάτου εἶναι ἕνας ἀποδεδειγμένος
πραγματισμός.Παραθέτειἀδιάσειστα
στοιχεῖα γιά τίς παραχωρήσεις ἐκκλη-
σιαστικῆςγῆςκαίπεριουσίαςστόκρά-
τος καί ἀποδεικνύει ὅτι ὁλόκληρη ἡ
κτιριακή ἔκφραση τοῦ Κράτους μας
ἔχει ἀνοικοδομηθεῖ σέ οἰκόπεδα ἰδιο-
κτησίας τῆς Ἐκκλησίας μας! Μόνο ἡ
Ἱ. Μονή Πετράκη (πού, γιά τό «εὐχα-
ριστῶ»τήνβομβάρδισανπρόσφαταοἱ
Ἀναρχικοί),ἔδωσεἐδάφηἀπότάοἰκό-
πεδά της, γιά νά κτισθοῦν ὅλα τά Νο-
σοκομεῖατῶνἈθηνῶν(συνολικάἄνω
τῶν 10.000 στρεμμάτων) καί 2000 ἐπι-
πλέον στρέμματα γιά δημιουργία Σα-
νατορίου τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγε-
λισμός»(πούἡΠολιτείαἐπίΚωνσταν-
τίνου Καραμανλῆ ἄλλαξε τόν σκοπό
τῆς παραχωρήσεως καί ἔχτισε τό Μόν
Παρνές=σημερινό Καζίνο!), ἀλλά καί
ἡ Ἐθνική Βιβλιοθήκη, ἡ Ἐθνική Πι-
νακοθήκη, τό Πολεμικό Μουσεῖο, τό
Μέγαρο Μουσικῆς, ἡ Ἀμερικανική
Πρεσβεία, τό Σκοπευτήριο, τό Πολυ-
τεχνεῖο, ἡ Ἀκαδημία, ἡ Γεννάδιος Βι-
βλιοθήκη,ἡΠυριτιδαποθήκη,τόΠΙΚ-
ΠΑ, τά κτίρια τῶν περισσοτέρων

Ὑπουργείων καί πλεῖστα ὅσα!
Σέ Ἐκκλησιαστική περιουσία κτί-

σθηκαν, ἐπίσης, τά Κοιμητήρια ὅλης
τῆς Χώρας μας, Κοινωφελῆ Ἱδρύμα-
τα, ἐγκαταστάσεις Ἀγροτικῶν Συνε-
ταιρισμῶν, πλῆθος Σχολείων καί πα-
ραχωρήθηκαν σέ ἀκτήμονες ἀγρότες
ἑκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα
Ἀγροτικῆς καί Δασικῆς γῆς πρός
καλλιέργεια καί ἐκμετάλλευση!

Τό βιβλίο τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου μας εἶναι μιά περιλη-
πτική ἐπιτομή τῆς ὑλικῆς προσφορᾶς
τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Πατρίδα
μας.Ἐάνοἱἀναγνῶστεςἀναπτύξουν
νοερῶςστήν διάνοιάτους μέ κάθελε-
πτομέρεια τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ
βιβλίου θά κατανοήσουν μέ ἀπόλυτη
ἐνάργεια ὅτι ὅλη ἡ ὑποδομή καί ἡ
ἀνοικοδόμηση τῆς Δημόσιας ζωῆς
τῆς Πατρίδος μας προέρχονται ἀπό
τήν Ἐκκλησία μας καί ὀφείλονται
στήν Μητρική ἀγάπη Της. Αὐτή ἡ
ἀγάπη τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας
φρόντισε,ὄχιμόνονάπροσφέρηστόν
τόπο μας ἐκτάσεις γῆς ἀπό τῆς Πα-
λιγγενεσίας μέχρι τῶν ἡμερῶν μας,
ἀλλά προσέθεσε καί πλέον τῶν 800
ὀκάδωνχρυσοῦ,ἀπότάἱεράτιμαλφῆ
Της (ἐκτός τοῦ ἀργύρου καί τῶν χρη-
μάτων Της), γιά τήν ριζική ἀνασυγ-
κρότηση τῆς κυριολεκτικά κατακρη-
μνισμένης Πατρίδος μας!

Ὁ Μακαριώτατος μέσῳ τοῦ βιβλί-
ου του αὐτοῦ ἀφήνει νά ἐννοηθῆ καί
ἡ μεγάλη συμβολή τῆς Ἐκκλησίας
στήν διαμόρφωση και ἀνάπτυξη τῆς
Παιδείας τοῦ Γένους μας, ἀφοῦ ἡ
ἀναφορά του καί μόνο στόν ἀπίστευ-
το ἀριθμό τῶν Σχολείων, τῶν Σχολῶν
καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων πού ἀνη-
γέρθησαν μέ Ἐκκλησιαστικά χρήμα-
τα εἶναι ἀποδεικτική τῆς πρωταγωνι-
στικῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας
στήν δημιουργία, στήν ἀνάπτυξη καί
ὁλοκλήρωση ἑνός Κράτους συγκρο-
τημένου, μέ τίς πνευματικές προδια-
γραφές, γιά νά παραδειγματίση ἀκό-
μη καί τά προηγμένα κράτη καί νά τά
καθοδηγήση μέ τό Φῶς τῆς καθ’
ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς!

Στόβιβλίο, ἐπίσης,γίνεταιἐμφανής
ἡ τεράστια εὐθύνη τῶν ἀπό τοῦ Κα-
ποδίστρια καί ἐντεῦθεν Διοικήσεων
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖ-
ες ἀδιαφόρησαν παντελῶς γιά τήν
Πολιτική καί Πολιτειακή κατάσταση
τῆς Πατρίδος μας, ἄφησαν τούς Πο-
λιτικούς–χωρίςτήνἄγρυπνηπνευμα-
τικήτουςἐπιστασία,χωρίςνάτούςφέ-
ρουν καμμιά ἀντίσταση– νά ἁλωνί-
ζουν ἀνεξέλεγκτοι ὅπως θέλουν καί
ὅπως τούς ὑπαγορεύουν τά ξένα
ἀφεντικά τους, νά ρουφοῦν τόν
ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ Ἕλληνα, καί νά
ἐπιχειροῦν μέ θρασύτητα νά πετά-
ξουν ἔξω ἀπό τήν ζωή τοῦ Κράτους
μας, τήν Εὐεργέτιδα τοῦ Ἔθνους
Ἐκκλησία, «σάν τήν τρίχα ἀπ’ τό ζυ-
μάρι»ἤ«σάνστυμμένηλεμονόκουπα»!

Υἱικῶς καί βαθυσεβάστως συγχαί-
ρουμε τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπί-
σκοπό μας γιά τήν συγγραφή αὐτοῦ
τοῦβιβλίου,τόὁποῖοθεωροῦμεΣταθ-
μό στήν Ἐκκλησιαστική Ἀντίσταση
κατά τῶν ψευδολόγων Κυβερνητῶν
μας,οἱὁποῖοιὡςἀδίστακτοικαίἀγνώ-
μονεςπατραλοῖες,ἐπιχειροῦνκαθημε-
ρινά νά στρέψουν τόν λαό μας ἐναν-
τίον τῶν Πνευματικῶν του Πατέρων,
πούτόνἀφυπνίζουν,τόνκαθοδηγοῦν
καί τοῦ παρέχουν τήν θαλπωρή, τήν
στοργή καί τήν ὑλική καί πνευματική
βοήθεια πού πηγάζουν ἀστείρευτα
ἀπό τήν μοναδική καί πραγματική
Μητέρα μας, τήν Ἐκκλησία!

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Σὲ µία πρόσφατη ἐκκλησιαστικὴ ἐκποµπὴ ἕνας
γνωστὸς ὁµιλητὴς χρησιµοποιώντας τὸ γνωστὸ χωρίο «Ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑµῶν ἐστι» (Λουκ. 17, 21),
ἐπέµεινε στὴν µετάφραση: Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι
ἀνάµεσά σας καὶ ὄχι µέσα σας. Θὰ µποροῦσε κάποιος νὰ
τὸ προσπεράσει, ἄν δὲν προέκυπτε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπόδο-
ση ἕνα θεολογικὸ πρόβληµα, ποὺ συνδέεται µὲ τὶς δυτικὲς
ἐπιδράσεις στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ θεολόγηση.

∆ύο φορὲς στὴν Κ. ∆ιαθήκη χρησιµοποιεῖται τὸ ἐπίρ-
ρηµα «ἐντός». Στὸ Λουκ. 17, 21 καὶ στὸ Ματθ. 23, 26.
Στὴ δεύτερη περίπτωση πρόκειται γιὰ µιὰ φράση ἀπὸ
τὸν ἔλεγχο τοῦ Χριστοῦ µας πρὸς τοὺς Φαρισαίους:
«Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτη-
ρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν
καθαρόν» (Ματθ. 23, 26), ὅπου φαίνεται καθαρὰ ὅτι τὸ
ἐντὸς σηµαίνει µέσα καὶ τίποτε ἄλλο, ὅπως ἀκτιβῶς καὶ
στὸΛουκ. 17, 21. Ὅλες δὲ οἱ µεταφράσεις, ἑλληνικὲς καὶ
ξένες, ἔτσι τὸ ἀποδίδουν. «Ἐντὸς» ἑλληνικὰ µόνο «µέ-
σα» µπορεῖ νὰ σηµαίνει. Γιὰ τὴν ἔννοια «ἀνάµεσά σας»,
«µεταξύ σας», θὰ ἐχρησιµοποιεῖτο ἡ φράση «ἐν (τῷ)
µέσῳ ὑµῶν», ὅπως στὸ Ματθ. 18, 20: «Οὗ γὰρ εἰσι δύο
ἤ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα, ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ
αὐτῶν». Ἴσως ἀπὸ τὸ χωρίο αὐτὸ προῆλθε ἡ σύγχυση.

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ (ἡ χάρις του δηλαδὴ καὶ ὅ,τι ἄλλο
αὐτὸ σηµαίνει) προϋποθέτει τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ διὰ
τῆς ἀκτίστου χάριτός του «ἐντὸς ἡµῶν», δηλαδὴ στὴν κε-
καθαρµένη καρδία µας. Ὅταν ἡ καρδία τῶν Χριστιανῶν
εἶναι πλήρης χάριτος, δηλαδὴ «Πνεύµατος ἁγίου», τότε
εἶναι ἑνωµένοι µεταξύ τους. Ἄλλου εἴδους ἑνότητα δὲν
µπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Αὐτὸ µᾶς ἐδίδαξε ὁ Χριστός µας στὴ
ἀρχιερατικὴ προσευχή Του (Ἰωάν. 17, ιε.), παρακαλών-
τας τὸν Πατέρα διὰ τοὺς πιστοὺς σ’ Αὐτόν, «ἵνα πάντες
ἕν ὦσιν». Οἱ µὴ ὀρθόδοξοι δέ, ἐκτὸς καὶ ἐντὸς τῆς Ὀρθο-
δοξίας, δίδουν στὸν Κυριακὸ αὐτὸ λόγο, ποὺ ἐπαναλαµ-
βάνεται ἀπὸ τὸν στ΄ 21 καὶ ἑξῆς µὲ διαφόρους τρόπους,
διάφορες ἑρµηνεῖες κοινωνικοπολιτικοῦ χαρακτήρα. Θε-
ωροῦν τὴν ἑνότητα ὡς καρπὸ τῆς προσπάθειας τῶν χρι-
στιανῶν, ἔστω καὶ τῆς περισσότερο ἐντατικῆς. Ἡ ἀπάν-
τηση ὅµως δίδεται στὸν στ΄ 24: «ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν
τὴν ἐµήν». Ἀληθινὴ ἑνότητα µπορεῖ νὰ ὑπάρξει στοὺς θε-
όπτες, τοὺς Ἁγίους, ὅπως µᾶς ἐδίδαξε ὁ ἀείµνηστος π.
Ἰωάννης Ρωµανίδης, κινούµενος στὴν ἡσυχαστικὴ -
ἁγιοπατερικὴ παράδοση. Ὁ Χριστὸς ἐνεργεῖ σωστικὰ καὶ
ἑνωτικά, ὅταν διὰ τῆς Χάριτος καὶ ἀκτίστου ἐνεργείας Του
βρίσκεται «ἐντὸς ἡµῶν» καὶ ὄχι ἁπλῶς ἀνάµεσά µας.

(π. Γ. ∆. Μ.)

Βατικανὸν καὶ Ἰσλὰµ
προωθοῦν τὴν ἔλευσιν
τοῦ Ἀντιχρίστου!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ περνάει παροδι-
κή κρίση ἡ παγκοσµιοποίηση,
ἔρχονται οἱ δύο «πυλῶνες» της, νὰ
τὴν στηρίξουν, ὁ «ἀλάθητος» καὶ
«πρῶτος» τῆς «καθολικῆς ἐκκλη-
σίας» καὶ τὸ Ἰσλάµ, προαναγγέλλον-
τας τὴν ἔλευση τοῦ «παγκόσµιου κυ-
βερνήτη»! ∆εῖτε τὴν ἀποκαλυπτικὴ
εἴδηση: «Πλησιάζουµε στὴν δικτατο-
ρία τοῦ παγκόσµιου ἡγέτη, τὸν
ὁποῖο περιµένουν οἱ µουσουλµάνοι,
ἀλλὰ ὅπως θὰ δεῖτε καὶ οἱ καθολικοί.
(Σὲ σχετικὸ) βίντεο ὁ συγγραφέας
Tom Hoorn ἀναφέρει πὼς οἱ ἰσλα-
µικὲς προφητεῖες γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ
Ἰµὰµ Μαχντί, δηλαδὴ τοῦ Ἀντίχρι-
στου, εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἐκπλη-
ρωθοῦν ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο,
τώρα ποὺ οἱ ὀρδὲς τοῦ Ἰσλὰµ κατα-
κλύζουν τὴν Εὐρώπη καὶ οἱ ἰσλα-
µιστὲς ἐξαπολύουν ἐπιθέσεις κατὰ
τῆς παλιᾶς “Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατο-
ρίας”. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅπως ὑπο-
γραµµίζει ὁ Hoorn, καὶ τὸ Βατικανὸ
περιµένει τὸν τελευταῖο “Ρωµαῖο
Αὐτοκράτορα”. Ὅλοι, ἐν ὀλίγοις πε-
ριµένουν τὸν “Σωτήρα” τους, ἐκτὸς
ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους,τοὺς ὁποίους
ὅµως ὁ Πάπας εἰσάγει στὴν Αἵρεση
τῆς Πανθρησκείας, τῆς ἕνωσης δη-
λαδὴ ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ὅλων
τῶν δογµάτων κάτω ἀπὸ τὴν σιδηρᾶ
πυγµὴ τῆς παγκόσµιας ἐξουσίας.
Ἐπιπλέον, γίνεται ἐπίκληση σιβυλ-
λικῆς προφητείας, ἡ ὁποία ἀναφέρει
πώς: 1. Ὅλα θὰ ξεκινήσουν ὅταν
φτάσει ὁ τελευταῖος Πάπας 2. Ἡ ∆η-
µοκρατία θὰ θεωρηθεῖ ὡς ἀποτυχη-
µένο πολίτευµα (ἀµέσως ὁ συγγρα-
φέας σχολιάζει πὼς θὰ ἀντικαταστα-
θεῖ ἀπὸ παγκόσµια δικτατορία σο-
σιαλιστικοῦ τύπου) 3. Ὁ “Αὐτοκράτο-
ρας” καὶ ὁ Πάπας θὰ ἑνώσουν τὶς
θρησκεῖες καὶ θὰ διώξουν τὰ ἀκραῖα
δόγµατα» (Ἱστ. Τρικλοποδιά)! ∆ὲν
χρειαζόµαστε τὸν κ. Hoorn νὰ µᾶς
βεβαιώσει γιὰ τὸν παγκοσµιοποι-
ητικὸ ρόλο τοῦ «ἀλάθητου», τὸν βλέ-
πουµε ἀνελλιπῶς στὰ «ἔργα καὶ τὶς
ἡµέρες» του, «χέρι – χέρι» µὲ τὸ δαι-
µονικὸ Ἰσλάµ!

∆αλάϊ Λάµα:
Ὁ ἰσχυρὸς «κράχτης»
τοῦ ἀντιχρίστου!

ΕΝΑΣ ΕΤΕΡΟΣ «πυλώνας» τῆς
παγκοσµιοποίησης καὶ «κράχτης»
τοῦ ὁσονούπω ἐρχόµενου µεγάλου
ἄνοµου, εἶναι καὶ ὁ ∆αλάϊ Λάµα, ὁ
ὁποῖος πρόσφατα διακήρυξε γιὰ
πολλοστὴ φορά τὴν ἀνάγκη δηµι-
ουργίας τῆς πανθρησκείας, διὰ τῆς
ἄθρησκης παιδείας! ∆εῖτε τὴν εἴδη-
ση: «Ἡ σύγχρονη ἐκπαίδευση σὲ
ὅλο τὸν κόσµο πρέπει νὰ εἶναι κο-
σµικὴ καὶ χωρὶς θρησκευτικὲς πεποι-
θήσεις, δήλωσε ὁ ∆αλάϊ Λάµα, Ten-
zin Gyatso, τὴν Παρασκευή. “Χρει-
αζόµαστε συστηµατική, ὁλιστικὴ καὶ
κοσµικὴ παιδεία, ποὺ δὲν στηρίζεται
στὰ θρησκευτικὰ δόγµατα, ἀλλὰ σὲ
τεκµήρια καὶ ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα”,
δήλωσε ὁ ∆αλάϊ Λάµα σὲ συζήτηση
γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα, ἡ
ὁποία πραγµατοποιήθηκε στὸ περι-
θώριο τῆς συνάντησης τοῦ ΟΗΕ γιὰ
τὰ Ἀνθρώπινα ∆ικαιώµατα, στὴν
31η σύνοδο τοῦ Συµβουλίου∆ικαιω-
µάτων. Τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξα-
πλωθεῖ τὸ καθολικὸ ἐκπαιδευτικὸ
σύστηµα σὲ ὅλο τὸν κόσµο. “Ἔχου-
µε τὴν ἱκανότητα νὰ χρησιµοποι-
ήσουµε τὴ νοηµοσύνη µας, γιὰ νὰ
ἐξαπλώσουµε τὴν ἀνταλλαγὴ γνώ-
σεων µέσα σὲ ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώ-
πινο ἔθνος, ἰδιαίτερα στὸ σηµερινὸ
κόσµο ποὺ ἀντιµετωπίζει τὴν παγκο-
σµιοποίηση καὶ ὅπου ἡ Ἀνατολὴ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ∆ύση καὶ ἡ ∆ύση
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή”, πρόσ-
θεσε. Μὲ λίγα λόγια ὁ “ἀγαπητός”
∆αλάϊ Λάµα καλεῖ τὸν κόσµο νὰ γίνει
µία µᾶζα, µὲ µία κοινὴ σὲ ὅλους
ἐκπαίδευση, ἐνῷ παράλληλα βάζει
στὴν ἄκρη τὰ θρησκευτικὰ πιστεύω
τοῦ καθενὸς πολὺ ἁπλά, γιατί προ-
ωθεῖ τὴν πανθρησκεία!» (Ἱστ.Ξυ-
πνῆστε Ρέ)! Ὄντως σατανικὲς πρα-
κτικές. Ἡ καταστροφὴ τῶν ἐπιµέ-
ρους θρησκευτικῶν πίστεων θὰ δη-
µιουργήσει τὴν «ἀνάγκη» µιᾶς
κοινῆς θρησκευτικῆς πίστεως, τῆς
δαιµονικῆς θρησκείας τοῦ Ἀντιχρί-
στου! Κράχτης της ὁ θλιβερὸς «ἐπὶ
γῆς θεὸς»∆αλάϊΛάµα! Βοήθειά µας!

Σατανιστικὴ
προσευχὴ εἰς δηµαρχεῖον
εἰς τὰς Η.Π.Α.!

ΕΙΜΑΣΤΕ στὰ ἔσχατα! Ὁ

Ἑωσφόρος λατρεύεται ἐπισήµως
στὶς Η.Π.Α. µέσα στὰ ∆ηµαρχεῖα!
∆εῖτε τὴ φρικτὴ εἴδηση καὶ προ-
βληµατιστεῖτε: «Πρὶν λίγες ἡµέρες,
ὁ David Suhor µέλος τοῦ "Σατανι-
κοῦ Ναοῦ" τῆς ∆υτικῆς Φλώριντα
καὶ συµµέτοχος τοῦ ∆ηµοτικοῦ
Συµβουλίου τοῦ ∆ήµου Πενσακό-
λα τῶν Η.Π.Α.,ἀπαίτησε βάσει τῶν
συνταγµατικῶν δικαιωµάτων του
περὶ ἀνεξιθρησκίας νὰ προσευχη-
θεῖ στὸν δικό του "θεό", τὸν Σα-
τανᾶ, πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς Συνε-
δρίασης, ζητώντας νὰ µὴ ἀντιδρά-

σουν τὰ ὑπόλοιπα δηµοτικὰ µέλη.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ ∆ηµοτικοῦ Συµ-
βουλίου ζήτησε ἀπὸ τοὺς ὑπολοί-
πους παρισταµένους χριστιανοὺς
νὰ σεβασθοῦν τὸ αἴτηµα κι ἄν
προσευχηθοῦν νὰ τὸ κάνουν χα-
µηλόφωνα, εἰδάλλως νὰ ἀποχω-
ρήσουν! Βέβαια, ὑπῆρξαν ἀντι-
δράσεις σὲ ὑψηλοὺς τόνους καὶ
παράλληλες χριστιανικὲς προσ-
ευχὲς ἐπίσης σὲ ὑψηλὴ ἔνταση τὴν
ὥρα ποὺ ὁ Σατανιστὴς ἔκανε τὴν
ἐπίκλησή του, προκειµένου νὰ
"σκεπάσουν" τὰ δαιµονικὰ λόγια
τῆς "προσευχῆς" του» (Ἱστ. Καιό-
µενη Βάτος)! Πάντα ὑπῆρχαν δύσ-
τυχες ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖες λά-
τρευαν τὸν «ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωπο-
κτόνο». Μόνο ποὺ στὸ παρελθὸν
τὸν λάτρευαν στὰ κρυφὰ καὶ ἰδιωτι-
κά. Τώρα τὸν λατρεύουν δηµόσια
καὶ σὲ θεσµικὸ ἐπίπεδο: σὲ δηµό-
σιες ὑπηρεσίες, γιὰ τὴν εὐόδωση
τῶν ἐργασιῶν τῶν δηµοτικῶν
ἀρχόντων! Τὸ ἐν λόγῳ ἱστολόγιο
ἀνέβασε καὶ τὸ σχετικὸ βίντεο, µὲ
τὸν σατανικὸ «ἱερέα» νὰ προσεύ-
χεται στὸν ∆ιάβολο! Ἀναµφίβολα,
ἀρχίσαµε νὰ «δρέπουµε» τοὺς
«καρποὺς» τοῦ οἰκουµενιστικοῦ
συγκρητισµοῦ, µόνο ποὺ αὐτοὶ οἱ
«καρποὶ» εἶναι γλυκόπιοτα δηλη-

τήρια αἰωνίου θανάτου γιὰ τὸν
σύγχρονο ἀποστατηµένο ἄνθρω-
πο! Ἀλίµονο!

Συγκρητιστικὴ
προσευχὴ ἀπὸ
τὸν Ἀρχ. Ἀµερικῆς!

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ποὺ προσευχόταν
ὁ σατανιστὴς «ἱερέας» σὲ ∆ηµαρ-
χεῖο τῶν Η.Π.Α. στὸ «θεό» του
Ἑωσφόρο, προσευχήθηκε καὶ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς κ. ∆ηµή-
τριος στὸ Συνέδριο τοῦ Ρεπουµπλι-
κανικοῦ Κόµµατος. Ἀλλὰ δεῖτε σὲ
ποιὸ «θεὸ» προσευχήθηκε καὶ
αὐτός. Ὄχι πάντως στὸν Τριαδικὸ
Θεὸ καὶ στὸν Ἰησοῦ Χριστό! «Ὕψι-
στε Θεέ, Κύριε τῆς εἰρήνης, τῆς δι-
καιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης, Μεγα-
λύνοµε τὸ δοξασµένο ὄνοµά σου
γιὰ ὅλες τὶς εὐλογίες τὶς ὁποῖες ἔχει
ἐπιδαψιλεύσει ἐπὶ τοῦ Ἔθνους µας:
Εὐλογίες ἐπὶ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης,
ὑγείας καὶ εὐηµερίας, νοµιµότητας
καὶ ἀρχῶν, πίστης καὶ ἐλευθερίας.
[O] Πρὸς τοῦτο διάνοιξε τὴν καρδιὰ
καὶ τὸν νοῦ ὅλων τῶν ἀνθρώπων
µας, ὥστε µὲ ἕνα σκοπό, ἐν πνεύ-
µατι καὶ ἀληθείᾳ, οἱ Ἡνωµένες Πο-
λιτεῖες τῆς Ἀµερικῆς µας θὰ σὲ
ὑπηρετοῦν Θεὲ πιστὰ καὶ ἔνθερ-
µα.[O] Ἐπουράνιε Πατέρα, πρόσ-
θεσε τὴν ὑπέρτατη εὐλογία τῆς
εἰρήνης: Εἰρήνη ἐντὸς τῶν συνό-
ρων µας καὶ εἰρήνη ἀνὰ τὸν κόσµο.
[O] Σὲ παρακαλοῦµε ἀκόµα Ἀθά-
νατε Κύριε, ἑξαπέστειλε τὸ κατευ-
θυντήριο χέρι σου ἐπὶ τοὺς δού-
λους Σου τούτους, τοὺς ἀντιπρο-
σώπους τοῦ Ρεπουµπλικανικοῦ
Συνεδριου καὶ τοὺς ὑποψηφίους
τους γιὰ τὶς ὕψιστες καὶ θέσεις τοῦ
Προέδρου καὶ τοῦ Ἀντιπροέδρου
τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν Ἀµε-
ρικῆς καὶ κατεύθυνε αὐτοὺς ἐν σο-
φίᾳ καὶ διακρίσει, ὥστε νὰ πράτ-
τουν τὸ Ἅγιο θέληµά Σου σὲ ὅλες
τὶς περιπτώσεις καὶ κάτω ἀπὸ ὅλες
τὶς περιστάσεις καὶ νὰ εἶναι πάντοτε
φορεῖς ἑνότητας, εἰρήνης, δικαιοσύ-
νης καὶ ἀγάπης,στὴ χώρα µας καὶ
σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο O» (Ἱστ.
Ροµφαία)! Πουθενὰ ἀναφορὰ στὸν
Τριαδικὸ Θεό, στὸν Κύριό µας
Ἰησοῦ Χριστό! Ἀπεύθυνε µία προσ-
ευχή, τὴν ὁποία κάλλιστα θὰ µπο-
ροῦσε νὰ ἀπευθύνει ἕνας Ἑβραῖος,
ἕνας Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἕνας
Μουσουλµάνος, ἕνας τέκτονας!
Προσευχήθηκε στὸ «θεὸ» τῶν
Η.Π.Α., ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι, δὲν
µπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός!
∆υστυχῶς!

Ἀµερικῆς ∆ηµήτριος:
Οἱ ἡγέτες τῶν Η.Π.Α.
ὑπηρετοῦν τὸν Θεόν!

Ο «ΑΓΙΟΣ» Ἀµερικῆς στὴν συγ-
κρητιστικὴ προσευχή του διαβεβαί-
ωσε τὸν (ὄχι βεβαίως Τριαδικὸ)
Θεὸ πὼς «ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ,
οἱ Ἡνωµένες Πολιτεῖες τῆς Ἀµε-
ρικῆς µας θὰ σὲ ὑπηρετοῦν Θεὲ
πιστὰ καὶ ἔνθερµα»! Σὲ ἄλλο ση-
µεῖο προσευχήθηκε: «τὸ κατευθυν-
τήριο χέρι σου ἐπὶ τοὺς δούλους
Σου τούτους,τοὺς ἀντιπροσώπους
τοῦ Ρεπουµπλικανικοῦ Συνεδρίου
καὶ τοὺς ὑποψηφίους τους γιὰ τὶς
ὕψιστες θέσεις τοῦ Προέδρου καὶ
τοῦ Ἀντιπροέδρου τῶν Ἡνωµένων
Πολιτειῶν Ἀµερικῆς καὶ κατεύθυνε
αὐτοὺς ἐν σοφίᾳ καὶ διακρίσει,
ὥστε νὰ πράττουν τὸ Ἅγιο θέληµά
Σου σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις καὶ κά-
τω ἀπὸ ὅλες τὶς περιστάσεις καὶ νὰ
εἶναι πάντοτε φορεῖς ἑνότητας,
εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης,
στὴ χώρα µας καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν
κόσµο»! Ποιὸν τελικὰ «δουλεύει» ὁ
Σεβασµιώτατος: τὸ Θεό, τοὺς Ἀµε-
ρικανοὺς ἢ ὅλους ἐµᾶς; Μπορεῖ νὰ
µᾶς πεῖ πότε ἔγιναν οἱ Η.Π.Α.
«ὑπηρέτες πιστοὶ καὶ ἔνθερµοι»
τοῦ Θεοῦ; Πότε οἱ ἡγέτες τῆς ὑπερ-
ατλαντικῆς αὐτῆς δύναµης διακρί-
θηκαν ἀπὸ «σοφία καὶ διάκριση»;
Πότε ὑπῆρξαν «φορεῖς ἑνότητας,
εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης,
στὴ χώρα τους καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν
κόσµο»; Γνωρίζει ἆραγε ἱστορία ἢ
χάριν σκοπιµοτήτων τὴν «κάνει
γαργάρα»;Μπορεῖ νὰ µᾶς ἀπαριθ-
µήσει τὰ ἑκατοµµύρια θύµατα τῶν
πολέµων ποὺ ὀργάνωσε καὶ ὀργα-
νώνει σὲ ὅλον τὸν κόσµο καὶ ἰδίως
στὴν πολύπαθη Μέση Ἀνατολή;
Γνωρίζει τὸν ρόλο τῶν Η.Π.Α.στὴ
δηµιουργία τοῦ «Ἰσλαµικοῦ Κρά-
τους»; Γνωρίζει τὴν ἀδιαφορία των
στὴν διάλυση τοῦ ISIS; Κρῖµα, Σε-
βασµιώτατε! Ἀφοῦ δὲ φοβᾶστε τὸ
Θεό, σεβαστεῖτε τουλάχιστον τὸν
ἑαυτό σας!

Ἀπειλαὶ ἐν ὄψει
µαταιώσεως τοῦ σχεδίου
τῆς παγκοσµιοποιήσεως!

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς ἡ δροµολό-
γηση ἀποχώρησης τῆς Μ.
Βρεττανίας ἀπὸ τὴν ἐκτρωµα-
τικὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, χά-
λασε τὰ σχέδια τῶν προ-
ωθητῶν τῆς παγκοσµιοποί-
ησης καὶ γι’ αὐτὸ ἄρχισαν τὶς
ἀπειλές τους πρὸς τὰ «ἄτα-
κτα» κράτη, ὅτι θὰ «ὑποστοῦν
συνέπειες», ἂν µείνουν ἔξω
ἀπὸ αὐτή. Τὸ ρόλο, νὰ «κουνή-
σει τὸ δάκτυλο», πρὸς αὐτὰ
ἀνάλαβε ἡ γνωστὴ διευθύν-
τρια τοῦ ∆.Ν.Τ. κ. Κ. Λαγκάρντ.
«Μὲ ὡραῖο καί: εὐγενικὸ τρό-
πο, ἐν εἴδει προειδοποίησης,
ἐµµέσως πλὴν ὅµως σα-
φοῦς: σαφέστατης ἀπειλῆς,
ἡ Λαγκὰρντ λέει τί θὰ πάθουν
οἱ χῶρες, ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν
τοὺς κανόνες τῆς παγκοσµιο-
ποίησης, ἀνεξάρτητα σὲ ποιὸ
νόµισµα ἢ µπλὸκ ἀνήκουν. Τὸ
ἄρθρο δηµοσιεύτηκε πρόσφα-
τα στὸ Bloomberg: Ὁ κίνδυνος
τῶν χωρῶν, ποὺ γυρίζουν τὴν
πλάτη τους στὴν παγκόσµια
συνεργασία εἶναι ἡ µεγαλύτε-
ρη πρόκληση ποὺ ἀντιµετωπί-
ζει ὁ κόσµος, καθὼς ἡ χαµηλὴ
ἀνάπτυξη καὶ ἡ ἀνισότητα τρο-
φοδοτοῦν τὴν ἄνοδο τοῦ λαϊκι-
σµοῦ, δήλωσε ἡ ∆ιευθύντρια
τοῦ ∆ΝΤ, Κριστὶν Λαγκάρντ.
“∆ὲν χρειαζόταν ἡ ψῆφος τοῦ
Brexit νὰ καταλάβουµε ὅτι ἡ
χαµηλὴ ἀνάπτυξη, ἡ αὐξανό-
µενη ἀνισότητα καὶ ἡ ἔλλειψη
θέσεων ἐργασίας σὲ συν-
δυασµὸ µὲ τὶς κοινωνικὲς καὶ
γεωπολιτικὲς ἀνησυχίες τρο-
φοδοτοῦν τὴν ἄνοδο τοῦ λαϊκι-
σµοῦ καὶ τὶς ἐσωστρεφεῖς δυ-
νάµεις”, δήλωσε ἡ Λαγκὰρντ
µιλώντας τὴν Πέµπτη στὸ Κέν-
τρο γιὰ τὴν Παγκόσµια Ἀνά-
πτυξη στὴν Οὐάσιγκτων. “Ἡ
µεγαλύτερη πρόκληση, ποὺ
ἀντιµετωπίζουµε σήµερα εἶναι
ὁ κίνδυνος τοῦ κόσµου νὰ γυ-
ρίσει τὴν πλάτη του στὴν παγ-
κόσµια συνεργασία. Ἡ συνερ-
γασία ποὺ µᾶς ἔχει ἐξυπηρετή-
σει ὅλους καλὰ”» (Ἱστ. nea.all-
newz)! Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει
καὶ τὸ ἀπρόβλεπτο καὶ ἀπρό-
οπτο στὴν ἱστορία καὶ µαται-
ώνονται, κατὰ καιρούς, σχέδια
τῶν ἐπίδοξων «ἀφεντικῶν τοῦ
κόσµου»!

Στίς 16 Σεπτεµβρίου ἡ Ἐκκλη-
σία µας τιµᾶ τήν µνήµη τῆς

ἁγίας µεγαλοµάρτυρος καί παν-
ευφήµου Εὐφηµίας. Ἡ ἁγία
Εὐφηµία ἔζησε κατά τούς χρό-
νους τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ, καταγό-
ταν ἀπό τήν Χαλκηδόνα, ἀπό γο-
νεῖς πλούσιους καί εὐσεβεῖς, οἱ
ὁποῖοι τῆς δίδαξαν τήν πίστη.
Τήν ἐποχή ἐκείνη ἀνθύπατος τῆς
Ἀσίας ἦταν ὁ εἰδωλολάτρης Πρί-
σκος, ὁ ὁποῖος εἶχε προστάξει νά
θυσιάσουν οἱ κάτοικοι τῆς ἐπαρ-
χίας τῆς Χαλκηδόνας στόν ψεύ-
τικο θεό Ἄρη. Γιά τόν λόγο αὐτό
οἱ χριστιανοί κρυβόντουσαν,
ὅταν ὅµως συνελήφθηκε ἡ ἁγία
Εὐφηµία µαζί µέ ἄλλους χριστια-
νούς καί ὁδηγήθηκαν στόν ἡγε-
µόνα ὁµολόγησαν µέ πολύ θάρρος τήν πίστη
τους, µέ ἀποτέλεσµα νά τούς δείρουν γιά εἴκοσι
ἡµέρες τόσο σκληρά πού οἱ δήµιοι ἔπεσαν στήν
γῆ ἡµιθανεῖς. Ὅταν τούς ἀποφυλάκισαν ἡ ἁγία
παρά τούς βασανισµούς ἔλαµπε ἀπό τήν χάρη
τοῦ Θεοῦ· ὅµως καί πάλι τήν κτύπησαν στό πρό-
σωπο µέ ὠµά δέρµατα καί τήν ξαναφυλάκισαν.

Κατόπιν τήν ὁδήγησαν στόν
ἀνθύπατο, ὁ ὁποῖος διέταξε νά
συντρίψουν τό σῶµα της µέ τρο-
χούς, ἡ χάρις ὅµως τοῦ Θεοῦ τήν
διατήρησε ἀβλαβῆ. Ἔτσι ὁ Πρί-
σκος διέταξε νά τήν ρίξουν σέ µία
ἀναµµένη κάµινο, ὅµως ἄγγελος
Κυρίου τήν προστάτευσε καί µά-
λιστα οἱ ὑπηρέτες πού τήν ὁδή-
γησαν στήν κάµινο βλέποντας τό
θαῦµα πίστευσαν στόν Χριστό
καί βρῆκαν µαρτυρικό θάνατο.
Κατόπιν τήν ἔρριξαν σέ ἕνα λάκ-
κο µέ νερό γεµάτο µέ σαρκοβό-
ρα θηρία τῆς θάλασσας πού καί
πάλι ἔµεινε ἀβλαβής. Μετά τήν
ἔρριξαν σέ ἄλλο λάκκο στρωµέ-
νο µέ αἰχµηρά σουβλιά, ἀπό τά
ὁποῖα διατηρήθηκε ὑγιής. Ἔπει-

τα τήν πριόνισαν καί τήν ἔκαψαν σέ τηγάνια πυ-
ρωµένα, ὅµως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τήν προστάτευ-
σε. Τέλος τήν ἔδωσαν σέ ἄγρια θηρία, ὅπου ἡ
ἁγία παρέδωσε τό πνεῦµα της στόν Κύριο µετά
ἀπό ἕνα δάγκωµα ἀπό ἀρκούδα. Τό ἅγιο λείψανό
της οἱ γονεῖς της τό ἐνταφίασαν κοντά στήν Χαλ-
κηδόνα µέ πολύ εὐλάβεια.

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,
∆ροσιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου
Τύπου» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981).

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδροµεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ-
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Τρά-
πεζα, στὴν ὁποία ἔχει λογαριασµὸ ἡ ΠΟΕ, δὲν δέχεται πλέον ἐπιταγὲς (ch-
ecks) σὲ δολλάρια ἢ σὲ ἄλλο νόµισµα ἐκτὸς Εὐρώ. Ἐὰν ἐπιθυµῆ κάποιος
συνδροµητὴς νὰ στείλη τὴ συνδροµή του µπορεῖ νὰ τὸ κάνη µὲ 2 τρόπους:

1) Ἢ νὰ καταθέτη τὸ ποσὸν κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τόν λογαριασµὸν τῆς ΠΟΕ ποὺ
διὰ τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι: ΙΒΑΝ εἶναι: GR 1201101290000012929614076. Τό δέ
SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

2) Ἢ νὰ µετατρέπη εἰς εὐρὼ τὰ δολλάρια ποὺ θέλει νὰ στείλη καὶ νὰ
στέλνη τὴν ἐπιταγὴ σὲ εὐρώ.

Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἀπαραιτήτως ὁ καταθέτης πρέπει νὰ βάζη τὸ
ὀνοµατεπώνυµό του.

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

π. Χαρίτων Βιγλιώτης ὁ πνευµατικός, ἀπό τό Μεγάλο Μέρτσι Τρικάλων
εχῆ νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή, κυρίως τή νοερά,
καί χαµαικοιτία. Εἶχε κανονίσει νά µή µαθαίνει κανεὶς
λεπτοµέρειες ἀπὸ τόν βίο του. ∆ὲν πήγαινε οὔτε σὲ
Μοναστήρια οὔτε σὲ µαγαζιά. Μόνο κελλὶ-ἐκκλησία καὶ
ἀντέγραφε. Καὶ τὶς ἀγρυπνίες τὶς ἔκαναν στὸ Σπήλαιο
µόνοι τους. Ἦταν ἔγκλειστος, ἀπέ-
φευγε καὶ τὶς συζητήσεις µὲ ἄλλους
πατέρες. ∆εχόταν µόνο γιὰ ἐξοµολό-
γηση. Ὅλα αὐτά εἶχαν ὡς ἀποτέλε-
σµα ὅλοι νά τὸν σέβονται καί νά ζη-
τοῦν τήν εὐχή του καί τίς συµβουλές
του .

Ὁ Κύριος, πού τόσο ἀγάπησε καί
ἀγαπήθηκε ἀπ᾽ Αὐτόν τόν εὐλόγησε
πολύτροπα καί πολυποίκιλα, τοῦ
ἔδωσε πολλά οὐράνια χαρίσµατα.
Αὐτό δέ σηµαίνει ὅτι ἡ ζωή του ἦταν
ἀνέφελη. Ἀντίθετα πολλές φορές
ἀρρώστησε, ποτέ ὅµως δέ γόγγυσε,
ἔλεγε ὅτι: «οἱ ἀσθένειες καθαρίζουν
τήν ψυχή ἀπό τά πάθη της». ∆έχθη-
κε πειρασµικές καί δαιµονικές ἐπιθέ-
σεις, στίς ὁποῖες βγῆκε νικητής µέ
τήν προσευχή καί τόν Τίµιο Σταυρό.

Ὅταν στό κελλί του ἔρχονταν ἐπι-
σκέπτες, µοναχοί καί λαϊκοί, τούς πα-
ρέθετε ἐκτός ἀπό ὑλική καί πνευµα-
τική τράπεζα. Πάντοτε τήν ὁµιλία του τήν ἄρχιζε ὡς
ἑξῆς: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἤρξατο ὁ ᾽Ιησοῦς ποιεῖν τε καί
διδάσκειν». Τά λόγια του ἦταν µετρηµένα, πάντα ἀπέ-
φευγε τήν ἀργολογία ὡς πρόξενο πολλῶν κακῶν.

Τήν περίοδο ἐκείνη ἐπισκέφθηκαν τὴν Μεγίστη Λαύ-
ρα Ἰταλοὶ ἐπιστήµονες καί εἶχαν συζήτηση µὲ τὸν π.
Ἀθανάσιο Καµπανάο, τὸν ἰατρό. Αὐτὸς ἔχοντας σὲ
εὐλάβεια τὸν παπα-Χαρίτωνα τοὺς ἀνέφερε τὸ ὄνοµά
του καὶ οἱ Ἰταλοὶ ζήτησαν νὰ τὸν δοῦν. Πράγµατι πῆγαν
στό σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου καί συνοµίλησαν
µὲ τὸν παπα-Χαρίτωνα στὴ γλῶσσα τους. Ὅταν ἐπέ-
στρεψαν στή Λαύρα εἶπαν στὸν Καµπανάο: «Ἀπ᾽ ὅσα
µᾶς εἶπες, εἴδαµε περισσότερα».

Ὁ παπα-Χαρίτων καί ἡ συνοδεία του οἰκονοµοῦνταν
πολὺ δύσκολα, διότι δὲν δεχόταν εὐλογίες ἀπὸ κανένα,
µόνο τὴν εὐλογία τῆς Λαύρας ἔπαιρναν καὶ ὅ,τι ἀπέδι-
δε τὸ ἐργόχειρό τους, ἡ ῥαπτική. Πολλές φορές οἱ
Ῥῶσσοι τούς προσέφεραν τρόφιµα, χρήµατα καὶ
ἐκκλησιαστικὰ εἴδη, ἀλλὰ δὲν τὰ ἐδέχετο γιὰ λόγους
καλογερικῆς ἀκρίβειας.

Ὅσους τόν ἐπισκέπτονταν καθὼς καί τούς πατέρες
τῆς συνοδείας του τούς νουθετοῦσε ὡς ἑξῆς: «Τήν
ἀγρυπνίαν ἀγάπα, νηστείαν, δάκρυα, εὐχάς καί ψαλ-
µωδίας καί Γραφῶν τήν µελέτην, γενοῦ ταπεινόφρων
καί γαληνός, καί τόν τῦφον ἀπόρριπτε, µή σέ νικήση ὁ
φθόνος καί τῶν παθῶν, ἀκρασία ἡ ψυχόλεθρος».

Ὁ Παπα-Χαρίτων καί ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
Ἡ σπηλιά τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου πάντα ἦταν πόλος

ἕλξεως θεοφιλῶν καί φιλαγίων ψυχῶν. Παρά τίς δυσ-
κολίες πρόσβασης οἱ Θεοτοκόφιλες ψυχές ἔρχονταν
νά προσκυνήσουν, νά ζητήσουν ἀπό τόν Ὅσιο Ἀθα-
νάσιο νά µεσιτεύσει στό Θεό γιά κάτι πού εἶχαν ἀνάγ-
κη καί νά ξεκουραστοῦν πνευµατικά στό πετραχήλι τοῦ
πνευµατικοῦ, πού πάντα ὑπῆρχε ἐκεῖ.

Τήν περίοδο πού στό σπήλαιο ἀσκοῦνταν ἡ εὐλο-
γηµένη συνοδεία τοῦ παπα-Χαρίτωνα ὁ ἀριθµός τῶν
προσκυνητῶν αὐξήθηκε κατά πολύ. Ἀνάµεσα σ᾽
αὐτούς πού ἦλθαν νά προσκυνήσουν εἶναι καί ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὅπως διαβάζουµε στή
βιογραφία του, ἦλθε πολλές φορές στό Περιβόλι τῆς
Παναγίας µέ στόχο νά προσκυνήσει θαυµατουργές
εἰκόνες, ἅγια λείψανα, ἀλλά καί νά συναντήσει διακρι-
τικούς πατέρες ἀπό τή συναναστροφή τους καί τίς συν-
οµιλίες µαζί τους πολλά ὠφελήθηκε. Μεταξύ τῶν πα-
τέρων πού ἦρθαν ἦταν καί ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Οἱ βιο-
γράφοι δέ µᾶς διασώζουν τί συζήτησαν οἱ δυό ἅγιοι
κληρικοί, πάντως γνωρίζουµε ὅτι ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
ἐξετίµησε τόν παπα-Χαρίτωνα καί τοῦ προσέφερε δυό
του βιβλία, τά ὁποῖα διασώζονται στή βιβλιοθήκη τοῦ
Κυριακοῦ τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων. Τά βιβλία
εἶναι: 1. Οἱ ”Κατηχήσεις 1899” (ὑπ’ ἀριθµὸν 203). Στήν
ἀφιέρωσή του γράφει: «Τῷ πανοσιοτάτῳ πνευµατικῷ
πατρί Χαρίτωνι εἰς ἔνδειξιν ὑπολήψεως καί ἀγάπης.
Εὐχετικῶς. † ὁ Πενταπόλεως» καί 2. ἡ ”Χριστολογία,
1900” (ὑπ’ ἀριθµὸν 184). Στήν ἀφιέρωσή του ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος σηµειώνει: «Τῷ πανοσιοτάτῳ πνευµατικῷ
Χαρίτωνι εἰς σπήλαιον τῆς Παναγίας. Εὐχετικῶς. † ὁ
Πενταπόλεως Νεκτάριος». Ἡ δωρεά τῶν βιβλίων καί οἱ
θερµές ἀφιερώσεις δείχνουν τό µέγεθος τῆς κατά Θε-
όν ἀγάπης πού εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἀνάµεσα στούς δύο
ἁγιασµένους Πατέρες ἀλλά καί τή µεγάλη ἐκτίµηση
πού ἔτρεφε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στό πρόσωπο τοῦ πα-
πα-Χαρίτωνα.

Τό προορατικόν του χάρισµα
Χάρις στόν προσωπικό του ἀγῶνα καί µέ τή βοή-

θεια τοῦ Θεοῦ ὁ παπα-Χαρίτων ἀπέκτησε πολλά χαρί-
σµατα. Ἕνα ἀπό αὐτά ἦταν καί τό προορατικό χάρισµα,
πού λίγοι τό ἀποκτοῦν.

Τό ὅτι εἶχε τό χάρισµα αὐτό φαίνεται ἀπό τά ἀκόλου-
θα γεγονότα:

1. Τό 1905 ἔγινε στό Ἅγιον Ὄρος µεγάλος καί κατα-
στροφικός σεισµός. Ὁ π. Χαρίτων τόν προεῖδε καί ξύ-

πνησε τούς ὑποτακτικούς του µισή ὥρα γρηγορότερα
ἀπό τό καθορισµένο καί τούς συµβούλεψε νά µποῦν στό
βάθος τῆς σπηλιᾶς, στό ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας τῆς
Ἐγγυήτριας καί νά προσπέσουν µέ δάκρυα στήν προσ-
ευχή, γιατί θά ἀκολουθήσει µεγάλος χαλασµός, πρᾶγµα
πού ἔγινε. Οἱ πατέρες ὅπως περιέγραφαν ἀργότερα, γο-

νάτισαν φοβισµένοι κι ἄρχισαν τό κοµ-
ποσχοίνι ζητῶντας τό ἔλεος καί τήν
προστασία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Πανα-
γίας. Κάποια στιγµή αἰσθάνθηκαν τό
ἔδαφος καί ὅλα ὅσα ἦσαν γύρω τους
νά χοροπηδοῦν, ἄκουγαν τά βράχια
νά ξεκολλᾶνε ἀπό τούς γκρεµούς καί
νά ἐκσφενδονίζονται µέ πάταγο στή
θάλασσα καί φαινόταν ὅτι ὅλο τό ὄρος
εἶχε διαρρηγεῖ σάν ἀπό κρατῆρα ἡφαι-
στείου. Καπνοί, κονιορτοί καί δυνατή
ὀσµή ἀπό τήν προστριβή τῶν ἀλλε-
πάλληλων βράχων ἔδιναν τήν ἐντύ-
πωση ὅτι τό πᾶν εἶχε χαθεῖ. Οἱ λίθοι
παρέσυραν καί τά οἰκήµατα τῶν µο-
ναχῶν, κελλιά, πού ἦσαν ἔξω ἀπό τό
σπήλαιο καί τά γκρέµισαν στή θάλασ-
σα πού εἶναι σέ 300 µέτρα βάθος σέ
µέρος πολύ κατωφερές καί ἀπόκρη-
µνο.

Ἄς ἀφήσουµε τούς ὑποτακτικούς
τοῦ Παπα-Χαρίτωνα νά µᾶς περιγρά-
ψουν τά τοῦ σεισµοῦ: «Εἰσελθόντες οἱ

Πατέρες καί µελετῶντες ἐν κατανύξει τὴν Ἀκολουθίαν,
κατά ἐκείνη ἀκριβῶς τήν ὥραν ἤρχισε νά σείεται ὅλον τό
Σπήλαιον καί ὀγκωδέστατοι λίθοι ἔπεσον ἐκ τοῦ ὕψους
τοῦ Σπηλαίου µετά µεγάλου κρότου, ὥστε ἐφαίνετο ὅτι
ὅλον τό ὄρος διεῤῥηγνύετο ὡς ὑπό κρατῆρος ἡφαιστεί-
ου· καπνοί, κονιορτοί, καὶ ἰσχυρά ὀσµή ἐκ τῆς προ-
στριβῆς τῶν ἀλλεπαλλήλων βράχων, ἐφαίνετο ὅτι τό
πᾶν ἐχάνετο. Τούτων γενοµένων, οἱ λίθοι παρέσυραν καί
τά ἔξωθεν τοῦ Σπηλαίου οἰκήµατα ἕως τῆς θαλάσσης
ἥτις ἐκ τοῦ Σπηλαίου ἀπέχει ἄνω τῶν τριακοσίων µέ-
τρων ὡς λίαν ἀπόκρηµνον καί κατωφερές µέρος. Τοι-
ουτοτρόπως ἡ Κυρία Θεοτόκος, Προστάτις καί Φρουρός
τους, ἐσκέπασε αὐτούς ἀβλαβεῖς ἐντός τοῦ Σπηλαίου
χωρίς νά ὑποστῶσιν οὐδεµίαν σωµατικήν βλάβην.
Ἀφοῦ δέ ἐφάνη ἡ φωταυγής ἡµέρα ἐξῆλθον ἐκ τοῦ Σπη-
λαίου δοξάζοντες τόν Κύριον καί εὐχαριστοῦντες τήν Κυ-
ρίαν Θεοτόκον ἥτις τούς διεφύλαξεν ἀβλαβεῖς ἐκ τοῦ τρο-
µεροῦ κινδύνου».

Μετά τό σεισµό ὁ ἡγούµενος τῆς Μεγίστης Λαύρας
ἔστειλε πατέρες µέ ζῶα καί ἱερέα, γιά νά δώσουν βοή-
θεια σέ ὅποιον τυχόν εἶχε γλυτώσει ἀπό τό σεισµό, ὑπο-
θέτοντας ὅτι ἀναµφίβολα δέν θά εἶχε σωθεῖ κανείς. Ὅταν
ὅµως κατέβηκαν στό σπήλαιο, βρῆκαν τούς πατέρες, ὄχι
µόνο σώους καί ἀβλαβεῖς ἀλλά καί ψύχραιµους, παρό-
λο πού εἶχαν χάσει ὅλα τά ὑπάρχοντά τους ἀπό τήν µα-
νία τοῦ σεισµοῦ. Συγκλονισµένοι τότε, ἄκουσαν τούς πα-
τέρες γιά τό παράδοξο θαῦµα τῆς Θεοτόκου, ἐνῶ ἐκεῖνοι
πῆγαν νά τούς ψάλλουν τρισάγια καί ἄλλα νεκρώσιµα
τροπάρια, ὡς κεκοιµηµένους. Καί ἀναχώρησαν, δοξά-
ζοντας τόν Θεό καί τήν Θεοτόκο, πού ἐγγυᾶται τή σωτη-
ρία ὅλων ὅσων µέ εὐλάβεια καί πίστη προστρέχουν στή
σκέπη της.

2. Ὅταν πῆγε νὰ µείνει στὴν συνοδεία τους ὁ νε-
ώτερος ἀδελφὸς τοῦ παπα-Κοσµᾶ, ὁ π. ∆αµιανός, ὁ
παπα-Χαρίτων τόν ρώτησε: «Μπορεῖς νά τόν οἰκονο-
µήσεις καί νά τόν συντηρήσεις ἢ νά τόν στείλω κάπου
ἀλλοῦ; Γιατί ὁ Θεός, θὰ παραχωρήσει γιά κανόνα νά
γηροκοµήσεις τόν ἀδελφό σου». Ὁ παπα-Κοσµᾶς
δέχθηκε νά µείνει ὁ ἀδελφός του καί νά τοῦ προσφέ-
ρει ὅ,τι χρειασθεῖ. Πράγµατι ἀργότερα ἐπαληθεύθηκε
ἡ πρόρρηση τοῦ παπα-Χαρίτωνος. Ὁ π. ∆αµιανός
ἔσπασε τὸ χέρι του καί ἦταν πλέον ἀνίκανος γιά ἐργό-
χειρο, ἔτσι ὁ ἀδελφός του τόν ὑπηρέτησε µέ µεγάλη
αὐταπάρνηση.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΑΣ
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.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
εὐγενικὲς φιλοδοξίες καὶ ὅραµα γιὰ κάτι καλύτερο,
διαθέτοντας ὅ,τι ἔχουν, χωρὶς νὰ ἀρνοῦνται καὶ τὴν
προσωπική τους συµµετοχή.

Ἡ συνήθης εἰκόνα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι
ἀποκαρδιωτική. Συχνάζουν στὰ κεντρικὰ καὶ πολυ-
σύχναστα µέρη, περιφέρονται ἄσκοπα καὶ ράθυµα
ἐδῶ κι ἐκεῖ, γιὰ νὰ περάσει ἡ ὥρα τους ἤ γιὰ νὰ
βροῦν ὁµοίους τους, νὰ κάνουν παρέα, νὰ χασοµε-
ρήσουν, νὰ σαχλαµαρίσουν καὶ µὲ ἐπιπολαιότητα νὰ
κρίνουν πρόσωπα καὶ πράγµατα. Εἶναι ἀπρόθυµοι
νὰ κάνουν τὸ παραµικρό. ∆ὲν συµµετέχουν σὲ κά-
ποια πρωτοβουλία οὔτε καὶ προσφέρουν κάτι.
Ἀργόσχολοι καθὼς εἶναι, περιεργάζονται τὰ πάντα,
ἔχουν πονηρὲς σκέψεις, ἁµαρτωλὲς ἐπιθυµίες καὶ
κατακριτέες κρυφὲς πράξεις.

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι προκαλοῦν µὲ τὴν ἐνοχλητική
τους παρουσία καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τοὺς πλησιά-
σεις, γιὰ νὰ τοὺς ἀφυπνίσεις πνευµατικά. Ὁ ἕνας
εἶναι ἐπαίτης, µὲ λιγδιασµένα ροῦχα καὶ ἀπεριποί-
ητο κεφάλι, ποὺ πηγαινοέρχεται κραυγάζοντας ἤ
τραγουδώντας, ὁ ἄλλος εἶναι τεµπέλης ποὺ καπνί-
ζει καὶ πίνει, ἐλέγχοντας τὴν κίνηση, ὁ ἄλλος εἶναι
ψευτοευγενὴς ποὺ ἀρέσκεται σὲ ἀτέρµονες συζητή-
σεις, χωρὶς ὅµως νὰ κουνάει τὸ δαχτυλάκι του γιὰ τί-
ποτα, ὁ ἄλλος ἀσχολεῖται µὲ τὰ πολιτιστικὰ καὶ τὶς
ἐκδηλώσεις καὶ θέλει ὅλοι νὰ τὸν χειροκροτοῦν καὶ
νὰ τὸν ἐπιβραβεύουν, ὁ ἄλλος εἶναι «ἄρχοντας» τῆς
τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, ποὺ λέει πολλὰ καὶ κάνει
ἐλάχιστα καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ φαίνονται, ἀλλὰ δὲν
κάνουν τίποτα.

Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις. Εἶναι ἐκεῖνοι
ποὺ προσφέρουν χωρὶς νὰ φαίνονται καὶ νὰ ἀκού-
γονται. Ἐπιδίδονται σὲ κάποιον τοµέα ἀνιδιοτελῶς,
προσπαθοῦν νὰ δώσουν αὐτὸ ποὺ ἔχουν καὶ νὰ πα-
ρακινήσουν καὶ ἄλλους καλοπροαίρετους νὰ κάνουν
τὸ ἴδιο. Εἶναι οἱ ταπεινοὶ καὶ εὐλογηµένοι ἄνθρωποι,
ποὺ ἔχουν ἀναφορὰ στὸ Θεὸ καὶ ἀρνοῦνται κάθε κο-
σµικὴ προβολή. Αὐτοὶ συντηροῦν τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν
χάθηκαν τὰ πάντα. Ὑπάρχει ἀκόµα λιγοστὸ φῶς...

Ὑπάρχει ἀκόμη ὀλιγοστὸν φῶς



Τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ. ἐξέδωσε τὸ
ἀκόλουθον Δελτίον Τύπου:

«Ἀπαιτοῦµε ΙΣΟΝΟΜΙΑ
Λέµε ὄχι στὸν γκεµπελικῆς

ἐµπνεύσεως προσηλυτισµὸ
τῶν µαθητῶν στὴν πολυθεΐα

τῆς πολυθρησκείας
Ἡ συνέντευξη τοῦ κ. Σταύρου

Γιαγκάζογλου γιὰ τὸ µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν ποὺ δηµοσιεύτηκε
στὶς 2 Σεπτεµβρίου 2016 στὸ ΑΠΕ –
ΜΠΕ (ἀναδηµοσίευση alfavita.gr καὶ
real.gr) εἶναι ἡ κορυφαία, ἕως τώρα,
ἐπιχείρηση ἀσεβοῦς ἐµπαιγµοῦ ποὺ
διαπράττει πρὸς τὴν Ἐκκλησία,
πρὸς τὴν ἑλληνικὴ∆ικαιοσύνη, πρὸς
τοὺς Θεολόγους, πρὸς τὸν Ὀρθόδο-
ξο ἑλληνικὸ λαό, βαπτίζοντας καὶ
παρουσιάζοντας τὸ πολυθρη-
σκειακὸ Πρόγραµµα τοῦ ΙΕΠ ὡς
ὀρθόδοξο.

Ὁ κ. Γιαγκάζογλου, µὲ αὐτὴν τὴ
συνέντευξη, ἔδειξε γιὰ µία ἀκόµη φο-
ρά, ἐκ µέρους καὶ ὅλων τῶν συνερ-
γατῶν του καὶ τῶν συγγραφέων τῶν
Προγραµµάτων στὸ ΙΕΠ, ὅτι αὐτὸς
καὶ ἡ ὁµάδα του ὡς ἐντολοδόχοι τοῦ
κ. Φίλη, µὲ ὅπλα τὴν προπαγάνδα,
τὴ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, τὴν
παραπλάνηση καὶ τὴν ἐξαπάτηση,
δὲν διστάζουν νὰ καταπατήσουν,
στὴν πράξη, τὸ Σύνταγµα, τοὺς Νό-
µους, τὶς ἀποφάσεις τῶν ἀνωτάτων
δικαστηρίων, δείχνοντας, ταυτόχρο-
να, ἀφενὸς τὴν ἐναντίωσή τους τόσο
πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, τὸν
Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τὶς ὁµόφωνες ἀποφάσεις τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ ἀφετέρου τὴν περιφρό-
νησή τους πρὸς τοὺς Θεολόγους
συναδέλφους τους καθὼς ἐπίσης
καὶ πρὸς τοὺς Ὀρθόδοξους γονεῖς
καὶ µαθητές.

Οἱ ὡς ἄνω Θεολόγοι, µὲ τὴ µετα-
τροπὴ τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν ἀπὸ Ὀρθόδοξο σὲ πολυ-
θρησκειακὸ ἢ θρησκειολογικὸ ἢ
πανθρησκειακό, µέσῳ τῆς ἐφαρ-
µογῆς τοῦ νέου Προγράµµατος, δια-

πράττουν, σὲ συνεργασία µὲ τὸν κ.
Φίλη, δύο ἀδικήµατα(σύµφωνα µὲ
γνωµοδοτήσεις ἔγκριτων νοµικῶν):
α) Τὸ ἀδίκηµα τοῦ Προσηλυτισµοῦ
στὴν ἀθεΐα καὶ µάλιστα σὲ βάρος
ἀνήλικων παιδιῶν, ποὺ δὲν εἶναι σὲ
θέση νὰ ἀµυνθοῦν πνευµατικὰ καὶ
β) Τὸ ἀδίκηµα τῆς ἀνισονοµίας,
ἀφοῦ τὸ πολυθρησκειακὸ ἢ ὅπως
τὸ ὀνοµάζει ὁ κ. Φίλης Θρησκειολο-
γικὸ αὐτὸ Πρόγραµµα ἐφαρµόζεται
ἢ µᾶλλον ἐπιβάλλεται, ρατσιστικά,
µόνον στοὺς ὀρθόδοξους µαθη-
τές. Οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Μουσουλµάνοι, οἱ
Ρωµαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάν-
τες Ἕλληνες µαθητὲς ἀπολαµβά-
νουν -καὶ πολὺ σωστὰ- ἀπὸ τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας τὸ δικαίωµα νὰ
διδάσκονται ἀποκλειστικὰ τὴ δική
τους πίστη ἀπὸ διδάσκοντες καὶ ὕλη,
ποὺ οἱ θρησκευτικές τους κοινότητες
ἐπιλέγουν καὶ ἐγκρίνουν. Ἀντίθετα,
µὲ τὸ πολυδιαφηµισµένο ἀπὸ τὸ νε-
οµαρξιστικὸ κατεστηµένο στὴν
Ἑλλάδα, νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν
γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν,
οἱ Ὀρθόδοξοι µαθητές, ἀντίθετα
µὲ τὸ Σύνταγµα καὶ τὸν ἐκπαιδευ-
τικὸ Νόµο, δὲν θὰ διδάσκονται
πλέον, τὴ δική τους πίστη, ἀλλὰ
ἀναγκάζονται νὰ διδαχθοῦν ἕνα
µεῖγµα ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκεῖες.

Ἡ ΠΕΘ συνεχίζει ἀταλάντευτα τὸν
ἀγώνα της, παρὰ τὴν περιφρόνηση
τῆς φωνῆς της ἀπὸ µέρους τῆς Πο-
λιτείας καὶ ἀπὸ ἕνα µέρος τῆς διοι-
κούσας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δυσ-
τυχῶς, µὲ τὴν ἀντιφατικὴ στάση της,
ἀπὸ τὴ µία νὰ ἀγκαλιάζει, νὰ ἐµπι-
στεύεται καὶ νὰ ἐπιβραβεύει τὸν κ.
Γιαγκάζογλου καὶ κάποιους συνερ-
γάτες του καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, νὰ
παίρνει ὁµόφωνες ἀποφάσεις, ποὺ
ἀποδοκιµάζουν τὰ Προγράµµατά
τους ἀλλὰ ὄχι καὶ τοὺς ἴδιους, τοὺς
ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ φτάσουν ἐδῶ
ποὺ ἔφτασαν, «ἐµπαίζοντας» οὐσια-
στικὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ δίνοντας
ἐναντίον τῆς ὀρθόδοξης διδασκα-
λίας τῶν νέων βαπτισµένων µελῶν
της, τὸ µεγαλύτερο, ἀπὸ πλευρᾶς

πνευµατικῆς, ἐγκληµατικὸ κτύπηµα
ποὺ ἔχει δεχθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Σχολικὴ
Ἀγωγὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς τουρκο-
κρατίας ἕως σήµερα.

Ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε τὸ πρό-
βληµα τῶν Πιλοτικῶν Προγραµµά-
των, ἡ ΠΕΘ ἀπευθύνθηκε µὲ ἔντιµο
καὶ σταθερὸ λόγο στὴν Ἱερὰ Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέδει-
ξε τὸ θέµα, ἔστειλε ὑποµνήµατα,
διοργάνωσε πανελλήνια συνέδρια
καὶ ἡµερίδες, ἐξέδωσε καὶ δηµοσίευ-
σε σὲ τόµους ὅλες τὶς σχετικὲς ἐπι-
στηµονικὲς µελέτες, προσέφυγε στὴ
∆ικαιοσύνη καὶ κέρδισε δύο τελεσίδι-
κες ἀποφάσεις (115/ 2012 καὶ
1/2015) καὶ προσκάλεσε ἀνώτατους
δικαστικοὺς νὰ γνωµατεύσουν καὶ
νὰ ξεκαθαρίσουν τὸ ὑφιστάµενο
στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη γιὰ
τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν νο-
µικὸ καθεστὼς καθὼς καὶ τὸ νοµικὰ
κατοχυρωµένο δικαίωµα τῆς Ἐκκλη-
σίας νὰ ἔχει λόγο γιὰ τὰ Προγράµµα-
τα καὶ τὰ βιβλία τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν.

Γι’ αὐτὸν τὸ ἀγώνα της, ἐν µέσῳ
διωγµῶν καὶ ὕβρεων, καταβάλλει
φιλότιµα µία ὑπεράνθρωπη προσ-
πάθεια, ἔχοντας στὴ διάθεσή της
ἐλάχιστους οἰκονοµικοὺς πόρους,
ποὺ προσφέρουν ὁλοπρόθυµα Συν-
άδελφοι καὶ κάποιοι Μητροπολίτες
ἀπὸ τὸ ὑστέρηµά τους, µέσα στὸν
ὀρυµαγδὸ τῆς οἰκονοµικῆς κρίσης
ποὺ µαστίζει τὴ Χώρα µας. Ἡ ΠΕΘ
δὲν διαθέτει πρόσβαση στὰ παχυλὰ
ΕΣΠΑ ἢ στὰ ταµεῖα βουδιστικῶν,
ἰνδουιστικῶν καὶ πνευµατιστικῶν
ὀργανώσεων, ὅπως τῆς νεοβουδι-
στικῆς, παραθρησκευτικῆς ὀργάνω-
σης Arigatou, ποὺ ἐπιδιώκει καὶ
αὐτὴ νὰ ἐπιβάλει τὴ δική της θρη-
σκευτικὴ Παιδεία στὴν Ἑλλάδα,
µέσῳ συνεργατῶν της καὶ µάλιστα
«Θεολόγων»!

Τὰ µέλη τῆς ΠΕΘ καὶ τὸ∆ιοικητικό
της Συµβούλιο αἰσθάνονται τὸ βά-
ρος τῆς εὐθύνης αὐτοῦ τοῦ προβλή-
µατος, πού, ἀντὶ νὰ λύνεται, διογκώ-
νεται καὶ θὰ ἀγωνιστοῦν, µὲ κάθε νό-
µιµο τρόπο, προκειµένου νὰ µὴ
ἐφαρµοστεῖ αὐτὸ τὸ δηλητηριασµέ-
νο πνευµατικὰ νέο Πρόγραµµα
Σπουδῶν τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Μὲ εὐθύνη καὶ ἀγάπη
πρὸς τὰ παιδιά, θὰ ὑψώσουν τὴ φω-
νή τους καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὴν
ἀποορθοδοξοποίησή τους, ἡ ὁποία,
δυστυχῶς, ἐπιχειρεῖται, µὲ ἀνίερα
µέσα, ἀπὸ συγκεκριµένους «Θεολό-
γους» µὲ τὴν εὐλογία, τὴν ἀνοχὴ καὶ
τὴ σιωπὴ αὐτῶν ποὺ τὰ βάπτισαν
καὶ ἔπρεπε, ὡς πνευµατικοὶ ἡγέτες,
νὰ µεριµνοῦν γιὰ τὴν ἀσφαλῆ καὶ
ἀπρόσκοπτη πνευµατική τους ἀνά-
πτυξη.

∆υστυχῶς, βλέπουµε νὰ ὁλοκλη-
ρώνεται ἡ µέσῳ τῆς Παιδείας, λυσ-
σαλέα ἐπίθεση ἐναντίον τῆς πνευµα-
τικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, χωρὶς
δυναµικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς ὑπεύ-
θυνους καὶ νὰ χρησιµοποιοῦνται,
σχεδὸν ἀνυπεράσπιστα, τὰ ἀνήλικα
καὶ ἀνυποψίαστα µικρὰ παιδιά, ὡς
πρώτη ἀναλώσιµη ὕλη στὰ σχέδια
ξένων κέντρων γιὰ τὴν παγκοσµιο-
ποίηση καὶ τὴν ἀποχριστιανοποίηση
τόσο τῆς Εὐρώπης ὅσο καὶ τοῦ ἁγιο-
τόκου τόπου µας.

∆υστυχῶς, ἐπίσης, ἕως τώρα,
δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει σθεναρὴ
καὶ ἀξιόπιστη ἀντίσταση ἀπέναντι
σὲ µία παραπαίουσα καὶ καταρρέ-
ουσα πολιτικὴ ἡγεσία, ποὺ τὸ µόνο
ποὺ µπορεῖ νὰ ἐπιδείξει, γιὰ νὰ κα-
τευνάσει τὸ µένος, ἀκόµη καὶ τῶν
ψηφοφόρων της, γιὰ τὶς ἀµέτρητες
ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις της,
εἶναι οἱ κοµµατικὲς στεῖρες προπα-
γάνδες, ἀνασυρµένες ἀπὸ τὸ χρο-
νοντούλαπο τῆς µαύρης Ἱστορίας
τῆς Πατρίδας µας. Ἐφιαλτικὲς
µνῆµες καὶ µεταρρυθµίσεις, ποὺ κα-
ταρρίφθηκαν στοὺς κοµµουνιστι-
κοὺς «παραδείσους», ἀνάµεικτες µὲ
ἕνα τυφλὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ
ἀντιεκκλησιαστικὸ µῖσος, ἀνα-
βιώνουν καὶ σερβίρονται στὸν ὀρθό-
δοξο λαό µας, στὸ πλαίσιο τῶν νέ-
ων «παραδείσων» ποὺ ἐπαγγέλλε-
ται ἡ νέα τάξη πραγµάτων σὰν και-
νοτοµίες καὶ προοδευτισµούς, βά-
ζοντας τὴν πνευµατικὴ ἐλευθερία
τῆς Χώρας µας σὲ νέες περιπέτειες.

Μὲ ὅλο τὸν σεβασµὸ καὶ ὅλη τὴ
δύναµη τῆς ψυχῆς µας καλοῦµε
καὶ παρακαλοῦµε τὸν Ὀρθόδοξο
Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀναλάβουµε
ὅλοι µαζὶ τὶς πνευµατικές µας εὐθύ-
νες καὶ νὰ ἀντισταθοῦµε στὴν κυ-
βερνητικὴ φαλκίδευση τῶν
ἀνθρωπίνων - ἀτοµικῶν δικαιω-
µάτων µας, ἂν θέλουµε τὴ διατή-
ρηση καὶ τὴ συνέχιση τῆς Ὀρθόδο-
ξης παραδόσεως στὴ Χώρα µας:
«Στῶµεν καλῶς»

Τὸ ∆Σ τῆς ΠΕΘ»
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Ἡ ἀληθινὴ ζωή
Στήν ἐποχή τῶν ἀποστόλων

ὑπῆρχαν καί ἰουδαΐζοντες χριστια-
νοί, οἱ ὁποῖοι ὑποστήριζαν ὅτι ἔπρε-
πε νά τηρεῖται ὁ νόµος τοῦ Μωϋσῆ
προκειµένου νά δικαιωθεῖ ὁ ἄνθρω-
πος. Αὐτούς τούς χριστιανούς οἱ
ἀπόστολοι καί ἰδιαίτερα ὁ Παῦλος
ἔλεγχαν αὐστηρά καί τόνιζαν ὅτι οἱ
διατάξεις τοῦ νόµου δέν πρέπει νά
τηροῦνται, γιατί ἡ σωτηρία προῆλθε
µέ τήν ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ, τό
πάθος του καί τήν ἀνάστασή του.

Ὁ Χριστός µᾶς ἔδωσε τήν ἀληθι-
νή ζωή. Μόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ κά-
νει τούς ἀνθρώπους ζωντανά µέλη
τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Μέ τά
µυστήρια ὁ Χριστός µᾶς προσφέρει
τή θεία ζωή του. Σέ µᾶς ἀποµένει νά
ἀποδεχτοῦµε τή µεγάλη προσφορά
καί νά ἔχουµε πάντα µπροστά µας
τό σκοπό τῆς παρούσης ζωῆς πού

εἶναι ὁ διαρκής ἀγώνας γιά τήν ἀπό-
κτηση καί τή διατήρηση τῶν ἀρετῶν.
Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀγαθή
προαίρεση καί τούς καθοδηγεῖ ἡ πί-
στη στό Χριστό, ἀγωνίζονται µέ ὅλες
τους τίς δυνάµεις γιά τόν ἐξαγιασµό
τους. Εὑρισκόµενοι πάντα µέσα
στήν Ἐκκλησία, προσπαθοῦν νά
ζοῦν µέ συναίσθηση τῆς ἁµαρτωλό-
τητάς τους, ζητώντας τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ καί διατηρώντας τό ταπεινό
φρόνηµα. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξα-
σφαλίζουν τίς ἀναγκαῖες προϋποθέ-
σεις, γιά νά ἔχει ἡ κατά Θεόν πορεία
τους πνευµατικά ἀποτελέσµατα.
Παράλληλα µελετοῦν τήν Ἁγία Γρα-
φή, τούς Πατέρες καί τούς βίους τῶν
ἁγίων µέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιά
νά ἀντλοῦν χρήσιµα διδάγµατα. Στά
ἱερά αὐτά κείµενα βρίσκονται φωτει-
νά παραδείγµατα ἁγίων ἀνθρώ-
πων, ἀλλά καί πλούσια πνευµατική

ἐµπειρία. Μέ τή µελέτη αὐτῶν ἀνοί-
γονται νέοι ὁρίζοντες καί ὁ πνευµατι-
κός ἀγώνας γίνεται ἐντονώτερος.

Ὅµως δέν ἀντλοῦµε µόνο ἀπό τό
παρελθόν διδάγµατα. Ἔχουµε σύγ-
χρονους ἁγίους καί νεώτερα πνευ-
µατικά βιβλία, πού σηµαίνει ὅτι ἡ
παράδοση συνεχίζεται καί στίς δύσ-
κολες µέρες µας, ὅπου πολλοί νοµί-
ζουν ὅτι τά ὅσα διδάσκει ἡ Ἐκκλησία
εἶναι µιᾶς ἄλλης ἐποχῆς καί εἶναι
ἀδύνατο νά ἐφαρµοστοῦν στή σηµε-
ρινή. Ἡ ἀντίληψη αὐτή εἶναι ἐσφαλ-
µένη καί ἄς διατυπώνεται ἀπό κατά
κόσµον σοφούς. Οἱ χριστιανοί βιώ-
νουν ὅλες τίς ἐποχές τό θέληµα τοῦ
Θεοῦ καί ὄχι θεωρίες καί διδάγµατα
ἀνθρώπων πού ἐπιδέχονται συνε-
χεῖς µεταβολές καί συµπληρώσεις.
Γι᾿ αὐτό οἱ πνευµατικές ἐµπειρίες
ἔχουν πάντα τήν ἴδια ἀξία καί ὅσοι
τίς ἀξιοποιοῦν ὠφελοῦνται καί προσ-
παθοῦν νά βαδίσουν στά χνάρια
τῶν συγχρόνων ἁγίων, ἔχοντάς
τους ὡς σταθερό κανόνα ζωῆς.

Οἱ πιστοί ζητοῦν τίς πρός τόν Θε-
όν πρεσβεῖες τῶν ἁγίων, ἰδιαίτερα
ἐκείνων πού εἶχαν γνωρίσει κι εἶχαν
ἐπικοινωνήσει µαζί τους, ὅταν βρί-
σκονταν στή ζωή καί µετέδιδαν τό
φῶς τοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώπους
πού τούς ἐπισκέπτονταν καί εἶχαν
καλή προαίρεση. Παράλληλα ἐντρυ-
φοῦν στίς διδαχές τους πού ἔχουν
καταγραφεῖ καί τίς ἀποδέχονται
πλήρως, ἀφοῦ κάθε ἀµφιβολία τους
διαλύεται ἀπό τή λάµψη τῶν θαυµά-
των πού ἐπιτρέπει ὁ Χριστός νά γί-
νονται µέσῳ τῶν ἁγίων του. Ὅταν ὁ
Χριστός ἐµπιστεύεται τούς ἁγίους,
πῶς εἶναι δυνατό οἱ πιστοί νά τούς
ἀµφισβητοῦν;

Οἱ ἀρετές τῶν ἁγίων ἔχουν µεγά-
λη πνευµατική ἀξία γιά ὅσους τίς
γνωρίζουν καί τίς στοχάζονται. Εἶναι
µιά ἀποτελεσµατική διδασκαλία
εὐσεβοῦς ζωῆς. ∆ιδασκαλία δίχως
λόγια, δίχως ἐντυπωσιασµούς, δί-
χως χειροκροτήµατα ἀπό τή µεριά
τῶν θεατῶν.

Ὁ ἱερός Χρυσόστοµος µιλάει µέ
θερµά λόγια γιά τή µεγάλη ἐπίδρα-
ση τῶν ἀρετῶν τῶν ἁγίων στή ζωή
τῶν ἀνθρώπων. «Ἀπό τή διδασκα-
λία µέ τά λόγια εἶναι πολύ πιό ἀκρι-
βής καί πολύ πιό ἀξιόπιστη ἡ διδα-
σκαλία µέ τά ἔργα. Γιατί ἐκεῖνος πού
ἔχει νά παρουσιάσει ἔργα καί ὅταν
σιωπᾶ καί ὅταν εἶναι ἀθέατος µπο-
ρεῖ νά διδάσκει». Ὁ ἐνάρετος εὐχα-
ριστεῖ τό Θεό γιά ὅλα ὅσα συµβαί-
νουν στή ζωή, παρακινεῖ συγχρό-
νως καί ὅλους ἐκείνους πού τόν
γνωρίζουν νά κάνουν τό ἴδιο. Ἀλλά
καί ὅσοι τόν γνωρίζουν ἀπό µακριά,
ἀπό περιγραφές ἄλλων προσώ-
πων, ἤ ἀπό κείµενα σχετικά µέ τό
πρόσωπό του πού ἔχουν διαβάσει
ἤ µέ πολλούς ἄλλους τρόπους, πα-
ρακινοῦνται νά δοξολογοῦν τό Θεό,
καί ἔτσι «µέ ἄπειρες γλῶσσες καί µέ
πολλά στόµατα προσφέρει τίς εὐχα-
ριστίες καί τούς ὕµνους στό Θεό
τῶν ὅλων». Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀνα-
φέρει καί κάτι ἄλλο πού παρουσιά-

ζει ἐνδιαφέρον: «Ἡ δύναµη τῆς
ἀρετῆς κλείνει τά στόµατα αὐτῶν
πού τήν πολεµοῦν καί φιµώνει τή
γλώσσα τους. Καί ὅπως ἀκριβῶς
ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἄρρωστα µάτια
δέν τολµοῦν νά ἀτενίσουν τίς ἡλια-
κές ἀκτίνες ποτέ, ἔτσι οὔτε ἡ κακία
θά µπορέσει ποτέ νά ἀτενίσει τήν
ἀρετή, ἀλλά θά ὑποχωρήσει καί θά
στρέψει τά νῶτα καί θά ὁµολογήσει
τήν ἧττα» (Βασιλείου ∆. Χαρώνη,
Παιδαγωγική ἀνθρωπολογία Ἰωάν-
νου Χρυσοστόµου, τόµος Α΄, 1993,
σελ. 301-302).

Ὅλοι οἱ χριστιανοί πρέπει νά πά-
ρουν τό σωτήριο µήνυµα πού
ἐκπέµπουν οἱ ἅγιοι καί εἰδικότερα οἱ
σύγχρονοι, γιά νά γίνει ἡ ζωή τους
ἀληθινή, µακριά ἀπό τήν κόλαση τῆς
ἁµαρτίας καί κοντά στή µακαριότητα
τοῦ παραδείσου, τήν ὁποία ἀπό τώ-
ρα µποροῦν νά προγεύονται.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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35ον
Ἡ δυτικὴ ὀφρύς: Ψευδοκωνσταντίνειος
∆ωρεὰ καὶ Ψευδοϊσιδώρειαι ∆ιατάξεις
Ἤδη στὸ προηγούµενο ἄρθρο ἀναφερθήκαµε στὶς

πιὸ πετυχηµένες πλαστογραφίες ὅλων τῶν ἐποχῶν,
τὴν Ψευδοκωνσταντείνιο ∆ωρεὰ (Constitutum Con-
stantini) καὶ τὶς Ψευδοϊσιδώρειες ∆ιατάξεις (Decretales
Isidorianae), οἱ ὁποῖες χρησιµοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν πα-
πικὸ θεσµὸ γιὰ τὴ διεκδίκηση τῆς ἀπόλυτης ἐξουσίας
(plenitudo potestatis), τῆς ἀπόλυτης κυριαρχίας τόσο
στὰ µέλη τῆς παγκόσµιας Ἐκκλησίας ὅσο καὶ στὶς κο-
σµικὲς ἐξουσίες. Ἡ διεκδίκηση αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ συ-
νέπεια τῆς προοδευτικῆς ἐµφάνισης τῆς δυτικῆς
ὀφρύος τοῦ παπικοῦ θεσµοῦ καὶ τῆς θεώρησης ὅτι ὁ
ἑκάστοτε Πάπας εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ
(vicarius Christi) στὴ γῆ. Ἑποµένως τοῦ ἁρµόζει καὶ ἡ
«Πᾶσα ἐξουσία» τοῦ Χριστοῦ σύµφωνα µὲ τὰ ἴδια τὰ
λόγια τοῦ Κυρίου στὸ ἁγιογραφικὸ χωρίο Ματθ. 28,18:
«ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς», ὄχι
βέβαια στὸν οὐρανό, ἀφοῦ ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Χριστὸς
αὐτοπροσώπως, ἀλλὰ στὴ γῆ, ὅπου ὁ ἐκπρόσωπός
Του ὀφείλει νὰ ἀσκεῖ αὐτὴ τὴν ἐξουσία. 

Ἤδη µὲ τὸν πάπα Ζαχαρία (741-752) εἶχε συντελε-
στεῖ ἡ τελικὴ ἀποστροφὴ τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας
τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς καὶ ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἀνα-
δυθεῖσα νέα δύναµη τῶν Φράγκων στὴ ∆ύση. Στὸν
πάπα Στέφανο Β΄(752-757) παρατηροῦµε τὴν ταύτιση
τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου µὲ τὸ πρόσωπο τοῦ
Πάπα1. Καὶ αὐτὴ ἡ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου στὸ πρόσωπο τοῦ Πάπα προφανῶς ἀποτελεῖ
τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀσφαλῆ πορεία τοῦ Πάπα καὶ ἤδη
ἕνα εἶδος ἀλάθητου, ἀφοῦ ὁδηγεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστο-
λο Πέτρο αὐτοπροσώπως.  Γιὰ πρώτη φορά στὴν ἱστο-
ρία ἕνας Πάπας διαβαίνει τὶς Ἄλπεις καὶ χρίει τὸν Πιπί-
νο καὶ τοὺς υἱούς του σὲ βασιλεῖς,  παρέχοντάς τους
τὸν τίτλο «patricius romanorum». Τὸ ἀνταποδίδει στὴ
συνέχεια ὁ βασιλιὰς τῶν Φράγκων µὲ ἐκστρατεία στὴν
Ἰταλία καὶ τὴν ἐπίσηµη δηµιουργία τοῦ παπικοῦ κρά-
τους (756). Ὁ Πάπας πλέον εἶναι καὶ κοσµικὸς ἄρχον-
τας, ἀλλὰ βρίσκεται ἀκόµα µακρυὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κα-
τανοοῦσε µὲ τὸν ὅρο «Πᾶσα ἐξουσία O ἐπὶ γῆς». Ἔτσι
δηµιουργοῦνται µέσα στὸ διάστηµα περίπου ἑκατὸ
ἐτῶν δύο πανίσχυρα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν πραγµατοποί-
ηση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ.

Τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐργαλεῖα εἶναι ἡ ψευδοκων-
σταντίνειος δωρεά2, ἕνα ἔγγραφο ποὺ πρωτοπαρου-
σιάστηκε πρὸς τὸ τέλος τοῦ 8ου αἰώνα στὴν ἐπιστολὴ
τοῦ Ἀδριανοῦ Α΄(772-795) πρὸς τὸν Καρλοµάγνο,
στὴν ὁποία ἐκθέτει στὸν βασιλέα τῶν Φράγκων  τὰ
προνόµια καὶ δικαιώµατά του σὲ ὅλες τὶς δυτικὲς ἐπαρ-
χίες τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας σύµφωνα µὲ τὴ δω-
ρεὰ ποὺ δῆθεν ἔγινε ἀπὸ τὸν Μεγάλο Κωνσταντῖνο
στὸν τότε πάπα Ρώµης Σίλβεστρο3. Πιθανότατα ἡ συγ-
γραφὴ τοῦ πλαστοῦ ἐγγράφου ἔχει γίνει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τοῦ Στεφάνου Β, περίπου στὸ χρονικὸ διάστηµα 755-
770. Ἡ δῆθεν δωρεὰ στηρίζεται σὲ ἕνα µῦθο τοῦ 5ου
αἰώνα, σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος
κατηχήθηκε καὶ βαπτίστηκε ἀπὸ τὸν πάπα Σίλβεστρο
καὶ θεραπεύτηκε ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς λέπρας, ἀπὸ
τὴν ὁποία ἔπασχε πρὶν βαπτιστεῖ. Ἔτσι ὁ Μέγας Κων-
σταντῖνος ἀπὸ εὐγνωµοσύνη πρὸς τὸν Πάπα προβαί-
νει σ’ αὐτὴ τὴ δωρεά, µὲ τὴν ὁποία παρέχονται στὸν
Σίλβεστρο καὶ τοὺς διαδόχους του µέχρι τῆς συντέλειας

τοῦ κόσµου:
Ὅτι εἶναι ἀνώτεροι ὅλων τῶν βασιλέων.
Ὅτι εἶναι ἐπικεφαλῆς τῶν τεσσάρων θρόνων, Ἀλε-

ξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύµων καὶ Κωνσταντι-
νουπόλεως καὶ γενικὰ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι σὲ
αὐτοὺς θὰ στηρίζεται καὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ κρίνεται ὅλη ἡ
Ἐκκλησία, ὅτι αὐτοὶ θὰ εἶναι τὸ θεµέλιο τῆς νοµοθεσίας. 

Ὅτι τοὺς δωρίζεται τὸ βασιλικὸ παλάτι, τὸ Λατερανό,
ὅτι περιβάλλονται µὲ ὅλη τὴ δόξα τοῦ Αὐτοκράτορα, τὸ
διάδηµα ἀπὸ καθαρὸ χρυσὸ µὲ πολύτιµα διαµάντια, τὸ
λῶρο καὶ τὸ ὠµοφόριο, τὴν πορφυρὰ χλαµύδα, τὸν
κόκκινο χιτώνα, ὅλα τὰ βασιλικὰ ἐνδύµατα, τὰ ἀξιώµα-
τα τῶν βασιλικῶν ἀλόγων κ.ἄ.

Ὅτι ὅλοι οἱ βασιλεῖς καὶ ἡγεµόνες, ἀκολουθοῦντες τὸ
παράδειγµα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὀφείλουν νὰ
κρατοῦν τὰ λουριὰ τῶν ἀλόγων τῶν Παπῶν εἰς ἔνδειξιν
τῆς ἀνωτερότητας τοῦ παπικοῦ θεσµοῦ ἔναντι τῆς κο-
σµικῆς ἐξουσίας.

Ὅτι τοὺς δωρίζεται ἡ πόλη τῆς Ρώµης, ὅλη ἡ Ἰταλία
καὶ ὅλες οἱ δυτικὲς περιοχὲς τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ὅτι
ὁ ἴδιος γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ µεταφέρει τὴ δική του αὐτο-
κρατορικὴ ἐξουσία στὴν Ἀνατολή.

Γιὰ περίπου 800 χρόνια αὐτὴ ἡ δωρεὰ προβλήθηκε
ἀπὸ τὸν παπικὸ θρόνο ὡς ἀληθινή, παρότι ἤδη στὸν
15ο αἰώνα δύο λόγιοι ἀπέδειξαν ὅτι πρόκειται περὶ
πλαστογραφίας. Ὁ πρῶτος, ὁ Γερµανὸς θεολόγος καὶ
φιλόσοφος Νικόλαος τῆς Κούζας, ἀσχολήθηκε µὲ τὸ
θέµα τὸ 1433 στὸ σύγγραµµά του De Concordantia
Catholica4 καὶ ὁ δεύτερος, ὁ Ἰταλὸς οὑµανιστὴς φιλό-
σοφος Λορέντζο Βάλλα, γύρω στὸ 14405. Παραθέτουν
µεγάλη πληθώρα ἀποδεικτικῶν στοιχείων, ἀπὸ τὰ
ὁποῖα φαίνεται ξεκάθαρα, ὅτι πρόκειται γιὰ πλαστὸ κεί-
µενο6. 

Ἡ πλαστογραφία δὲν ἐξυπηρέτησε ὅµως µόνο τοὺς
Πάπες ἀλλὰ καὶ τοὺς Φράγκους βασιλεῖς. Ὁ Καρλοµά-
γνος στέφεται τὸ 800 ἀπὸ τὸν πάπα Λέοντα Γ΄ Αὐτο-
κράτωρ τῶν Ρωµαίων7, δηλ. τοῦ παρέχει ὁ Πάπας τὴν
ἐξάσκηση αὐτῆς τῆς ἐξουσίας, ποὺ οὐσιαστικὰ µὲ βά-
ση τὴν Ψευδοκωνσταντίνειο ∆ωρεὰ ἀνήκει στὸν πα-
πικὸ θρόνο.
Σηµειώσεις:

1. βλ. τὴν ἐπιστολὴ τοῦ πάπα Στεφάνου Β΄ πρὸς τὸν
βασιλέα τῶν Φράγκων Πιπίνο στὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Μελέτη ἱστο-
ρικὴ περὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ Σχίσματος, τόμ. Α΄, Ἐν Ἀθή-
ναις 1911, σ. 183-184. 2. Λατινικὸ κείμενο βλ.
http://www.thelatinlibrary.com/donation.html Γιὰ τὸ ἑλλη-
νικὸ κείμενο βλ. Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπ. παρ., σ. 190-194.
3. Στὸ ἴδιο, σ. 190. 4. De concordantia catholica, ἔκδοση
τοῦ  Gerhard Kallen (Nicolai de Cusa opera omnia, iussu et
auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codi-
cum fidem edita, Bde XIV/1-4), Hamburg 1964-68. 5. Βλ.
Monumenta Germaniae Historica, Quellen zur Geistesge-
schichte des Mittelalters, τόμ. 10: Lorenzo Valla, De falso
credita et ementita Constantini Donatione, Weimar 1976. 6.
Γιὰ τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα αὐτὰ βλ. ἐν συντομίᾳ: Ἅγ.
Νεκταρίου, ὅπ. παρ. σσ.196-199. 7. Ὁ ἐπίσημος τίτλος
τοῦ Καρλομάγνου ἦταν: «Serenissimus Augustus a deo
coronatus magnus, pacificus, imperator romanum gubernans
imperium, qui et per misericordiam dei rex Francorum et
Langobardorum».
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

Καρδίτσα 6-8-2016
Πρός: τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας.
Κοινοποίηση: Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, Πολιτικὸ
∆ιοικητὴ Ἁγίου Ὄρους, Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν

Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,
Ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοί, πληροφορηθήκαµε τὶς ἐξελίξεις

σχετικὰ µὲ τὴν ἀβάσιµη καὶ ἄδικη δίωξη τοῦ πατρὸς
Σάββα Λαυριώτη. 

Μὲ µεγάλη λύπη διαπιστώνουµε ὅτι ἡ ἱστορικὴ καὶ
ἀρχαιότερη Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὄχι µόνο δὲν
πρωτοστατεῖ στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς παναίρεσης τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, δίνοντας τὸ παράδειγµα στοὺς ὑπόλοι-
πους Ἁγιορεῖτες, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐκδιώκει καὶ τοὺς ἐλά-
χιστους ἀγωνιστὲς στὰ θέµατα Πίστεως, ὅπως τὸν πα-
τέρα Σάββα Λαυριώτη. Ἀντὶ νὰ τὸν ἐπαινέσετε καὶ νὰ µι-
µηθεῖτε τὸ παράδειγµά του, ἐσεῖς συντάσσεστε µὲ τὰ
φρονήµατα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου Ἀρχοντώνη
ποὺ ἀποδεικνύεται ἔργῳ καὶ λόγῳ ἄξιος διάδοχος τοῦ
λατινόφρονος προκατόχου του Βέκκου καὶ δέχεσθε ὡς
Ὀρθόδοξη τὴ λῃστρικὴ καὶ αἱρετικὴ ψευδοσύνοδο τοῦ
Κολυµπαρίου Κρήτης.

Γι’ αὐτὸ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νιώθουµε ἀπογοή-
τευση καὶ ἀγανάκτηση ἀπὸ τὴ στάση σας αὐτή. ∆ιότι
ἐνῷ ὀφείλετε νὰ ὑπερασπίζεστε µὲ κάθε κόστος τὸν ἀτί-
µητο θησαυρὸ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεως τοῦ γένους µας,
ἐπιλέξατε νὰ ὑποταχθεῖτε δουλοπρεπῶς στὶς ἐπιταγὲς
καὶ ἐντολὲς τοῦ ἡγέτη τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ Πατριάρχη Βαρθολοµαίου.

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει ἀνα-
δείξει πλῆθος ὁµολογητῶν καὶ µαρτύρων τῆς Πίστεως
τόσο κατὰ τῶν κακοδοξιῶν τοῦ παπισµοῦ ὅσο καὶ τῶν
ὑπολοίπων αἱρέσεων, καὶ ἂν µὴ τί ἄλλο, ἀναµέναµε ἀπὸ
σᾶς νὰ τοὺς µιµηθεῖτε καὶ µὲ τὸ φωτεινὸ παράδειγµά
σας νὰ καθοδηγήσετε τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα στὴν
ἀσφαλῆ ὁδὸ τῆς σωτηρίας. 

Ἐσεῖς ὅµως πράττετε δυστυχῶς τὸ ἀντίθετο. ∆ὲν ἀκο-
λουθεῖτε τὸ παράδειγµα τῶν 26 ὁσιοµαρτύρων µο-
ναχῶν τῆς Ἱ. Μ. Ζωγράφου ποὺ προτίµησαν νὰ καοῦν
ζωντανοί, ἀπὸ τοὺς - προσκυνηµένους στὸν Πάπα- Πα-
τριάρχη Ἰω. Βέκκο καὶ αὐτοκράτορα Μιχ. Παλαιολόγο
στὶς 22 Σεπτεµβρίου 1280, παρὰ νὰ προδώσουν τὴν
ὀρθόδοξη πίστη ποὺ παρέλαβαν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πα-
τέρες. 

Φαίνεται ὅτι προτιµᾶτε τὴ µίµηση τῶν ἀναθεµατισµέ-
νων µοναχῶν τῆς µονῆς σας ποὺ ἐπέλεξαν νὰ συλλει-
τουργήσουν τότε µὲ τοὺς προδότες τῆς Πίστεως λατινό-
φρονες «ἡγέτες» µὲ συνέπεια νὰ µείνουν ἄλειωτοι καὶ

τυµπανιαῖοι µέχρι σήµερα πρὸς αἰώνιο παραδειγµα-
τισµὸ ὅλων!

Ἆραγε δὲ φοβᾶστε µήπως πέσετε καὶ σεῖς στὸ ἀνάθε-
µα τῶν Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουµενικῶν συνόδων ὅπως ἐκεῖνοι;
Μήπως νοµίζετε ὅτι τὰ ἀναθέµατα ἔχουν ἀρθεῖ ἀπὸ τὸν
πατριάρχη Ἀθηναγόρα ποὺ ὡς ἄλλος Πάπας Ρώµης
ἔθεσε ἑαυτὸν πάνω ἀπὸ τὶς Οἰκουµενικὲς Συνόδους
ἀποφασίζοντας ἀφ’ ἑαυτοῦ καὶ διατάσσοντας τὴν ἄρση
τῶν ἀναθεµάτων κατὰ τοῦ παπισµοῦ; Ἆραγε εἶστε σί-
γουροι ὅτι δὲν ἔµεινε καὶ αὐτὸς ἄλειωτος καὶ τυµπανιαῖος,
ὅπως ἐκεῖνοι οἱ ταλαίπωροι λαυριῶτες ἐν ἔτει 1280;

Τουλάχιστον δὲ σᾶς προβληµατίζουν τὰ λεγόµενα
τῶν ὁσίων Παϊσίου καὶ Πορφυρίου τῶν ἁγιορειτῶν καὶ
τοῦ πάπα-Ἐφραὶµ Κατουνακιώτη κατὰ τοῦ οἰκουµενι-
σµοῦ;

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ λοιπὸν σᾶς παρακαλοῦµε
νὰ συνέλθετε παύοντας τὶς διώξεις ἐναντίον ὅσων τολ-
µοῦν νὰ ὑψώσουν τὴ φωνή τους ἐνάντια στὴν παναίρε-
ση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ. 

Σᾶς παρακαλοῦµε νὰ ἀνανήψετε τὸ συντοµότερο καὶ
νὰ µιµηθεῖτε τὸ ὁµολογιακὸ παράδειγµα τοῦ πατρός
Σάββα. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἀποδείξετε καὶ στὸν ὀρθό-
δοξο λαό, ἀλλὰ πρωτίστως στὸν ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΟ καὶ στὴν Κυρία τοῦ Ἁγιώνυµου Ὄρους Ὑπεραγία
Θεοτόκο, ὅτι πραγµατικὰ δὲ σᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ θέσεις
σας καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια ἀλλὰ ἡ σωτηρία σας,
καθὼς καὶ ἡ σωτηρία τῶν ὑπολοίπων ὀρθόδοξων. Ἐπί-
σης ὅτι σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ διαφύλαξη τῆς Ὀρθόδοξου Πί-
στεως, τὴν ὁποία οἱ Ἅγιοί µας µὲ τὸ αἷµα τους διαφύλα-
ξαν µέχρι σήµερα παραδίδοντάς την σὲ µᾶς ἀκέραια καὶ
ἀνόθευτη. 

Ἡ στάση σας ἐφεξῆς ἂς ἐµπνέεται ἀπὸ τὴν
ἀπάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνα-
τολῆς πρὸς τὸν Πάπα Πίο τὸν Θ΄ τὸ 1848: «παρ’
ἡµῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἠδυνήθησαν
ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὑπερασπιστὴς τῆς
Θρησκείας ἐστὶ αὐτὸ τὸ σῶµα τῆς Ἐκκλησίας ἤτοι
αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευµα αὐτοῦ
αἰωνίως ἀµετάβλητον καὶ ὁµοειδὲς τῶν Πατέρων
αὐτοῦ» καὶ ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Ἰωσὴφ Βρυέννι-
ου (1350-1431): «Οὐκ ἀρνησόµεθά σε, φίλη Ὀρθο-
δοξία· οὐ ψευσόµεθά σου πατροπαράδοτον σέ-
βας· ἐν σοί ἐγεννήθηµεν, καὶ σοὶ ζῶµεν, καὶ ἐν σοί
κοιµηθησόµεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ µυριάκις
ὑπέρ σοῦ τεθνηξόµεθα».

∆ιά τούς φίλους Ἁγ. Ὄρους Ν. Καρδίτσης,
Κωσταντῖνος Νάσιος

Ἐπιστολὴ διαµαρτυρίας πρὸς τὴν Ἱ. Μονὴν Μεγίστης
Λαύρας διά τήν δίωξιν τοῦ π. Σάββα Λαυρεώτη

Ἀνεξοµολόγητα ἁµαρτήµατα
Ἕνας Γέροντας εἶπε: «Μία εἶναι ἡ φωνὴ ποὺ πρέπει νὰ βοᾶ στὰ

αὐτιὰ τοῦ ἀνθρώπου: Σήμερα νὰ ἐπιστρέψης»
Ἕνας ἄλλος Γέροντας εἶπε: «Αὐτὴ ἡ γενεὰ δὲν ζητεῖ τὸ σήμερον,

ἀλλὰ τὸ αὔριον. (δηλαδή ἀναβάλλει τὰ ἔργα τῆς μετανοίας)».
Ναί, ἀδελφοί μου, δὲν πρέπει νὰ ἀναβάλουμε τὴν ἐξομολόγηση.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ ἀναβάλουμε τὴν μετάνοιά μας,

ἀλλὰ νὰ κάνουμε αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἕνας Γέροντας. Ὅταν οἱ λογισμοί
του, τοῦ ψιθύριζαν, ἄφησε σήμερα καὶ αὔριο μετανοεῖς, τοὺς ἀντέ-
κρουσε λέγοντας. Ὄχι ἐγὼ θὰ μετανοήσω σήμερα καὶ αὔριο ἄς γίνῃ τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ.

*  *  *
Τὸ 1963 ὁ μακαριστὸς π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος εὑρίσκετο μὲ

ἄλλους σ’ ἕνα ἑστιατόριον τοῦ Αἰτωλικοῦ, ποὺ εἶναι κοντὰ στὸ Μεσο-
λόγγι. Μεταξὺ αὐτῶν ἦσαν καὶ τρεῖς, ποὺ μόλις εἶχαν ἐπιστρέψει ἀπὸ
τὴν Κεφαλλονιά, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεράσιμο. Εἶχαν πάει στὴν γιορτή του.
Ὁ ἕνας ἦτο δικηγόρος, ὁ ἄλλος τελωνειακὸς καὶ ὁ τρίτος καθηγητής.

Τοὺς ρωτήσαμε πῶς πέρασαν καὶ μᾶς εἶπαν:
- Ἀφῆστε τα. Μᾶς κάμανε ρεζίλι οἱ δαιμονισμένοι. Ἦταν ἀρκετοὶ

ἀπὸ δαύτους στὴν αὐλὴ κατὰ σειρὰν καὶ μόλις μᾶς εἶδαν, ἄρχισαν νὰ
μᾶς βγάζουν τ’ ἄπλυτα. Τὰ φώναζαν στὸν κόσμο ὅ,τι εἴχαμε κάμει. Μό-
νο δὲν ἔλεγαν τίποτε τοῦ καθηγητοῦ. Τοὺς ρωτήσαμε τότε τοὺς δαιμο-
νιζομένους:

- Γιατὶ τὰ δικά μας τὰ λέτε καὶ δὲν λέτε καὶ τοῦ καθηγητοῦ, ὅσα ἔχει
κάμει;

- Ἄχ! Μᾶς εἶπαν. Αὐτὸς πρόλαβε καὶ τὰ ἔσβησε.
- Τί συμβαίνει, τὸν ἐρωτήσαμε καὶ μᾶς εἶπε ὅτι ἔχει ἐξομολογηθῆ τὰ

ἁμαρτήματά του!
Πράγματι! Τί δύναμη ἔχει τὸ Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως! Τὰ σβή-

νει τελείως!
*  *  *

Ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος:
Κάποτε φθάνοντας σὲ ἕνα Κοινόβιο ἔτυχε νὰ περάση κάποιος μονα-

χός, ὁ ὁποῖος προηγουμένως ἦταν ληστής. Αὐτὸς εἶχε ἐντολὴ ἐπὶ ἑπτὰ
ἡμέρες νὰ ἀπολαύση κάθε ἀνάπαυση καὶ νὰ παρατηρῆ τὴν ζωὴ καὶ τὴν
τάξη τῆς Μονῆς.

Μετὰ τὴν ἕβδομη ἡμέρα τὸν κάλεσε ὁ Ἡγούμενος καὶ τοῦ ζήτησε νὰ
ἐξομολογηθῆ ὅλα τὰ ἁμαρτήματά του καὶ νὰ τὰ φανερώση μπροστὰ σὲ
ὅλη τὴν ἀδελφότητα. Καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε περιφρονῶντας κάθε
ἐντροπὴ ὅτι: «Καὶ ἄν θέλης ἀκόμη, τοῦ λέγει, τὰ ἐξομολογοῦμαι καὶ
στὸ κέντρο τῆς Ἀλεξανδρείας».

Ὕστερα, ἀφοῦ κάλεσε ὁ Ἡγούμενος ὅλη τὴν ἀδελφότητα διακό-
σους τριάντα ἀδελφοὺς καὶ ἐνῶ ἐτελεῖτο ἡ θεία Λειτουργία, ἦταν
ἡμέρα Κυριακή, μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου, ἔφεραν τὸν
ἀδελφὸ μὲ τὰ χέρια πίσω φορῶντας τρίχινο σάκκο καὶ ἔχοντας ρι γμέ-
νη στάχτη στὸ κεφάλι του. Μόλις πλησίασε στὴν πύλη τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὁ Ἡγούμενος φώναξε μὲ δυνατή φωνή. «Στάσου! Εἶσαι ἀνάξιος
νὰ εἰσέλθης ἐδῶ μέσα». Ἐκεῖνος τότε ταράχθηκε ἀπὸ τὴν φωνὴ τοῦ
Ποιμένος, ποὺ τὴν ἄκουσε ἀπὸ τὸ ἱερό. (Ὅπως ἀργότερα μᾶς βεβαί-
ωνε μὲ ὅρκο, τοῦ φάνηκε ὅτι ἄκουσε βροντὴ καὶ ὄχι φωνὴ ἀνθρώ-
που). Πέφτει ἀμέσως φοβισμένος μὲ τὸ πρόσωπο στὴν γῆ καὶ μὲ δά-
κρυα ἄρχισε νὰ ἐξομολογῆ ται. Ἔλεγε ἕνα-ἕνα τὰ ἁμαρτήματά του,
ὄχι μόνο σαρκικὰ παρὰ φύσιν, κατὰ φύσιν, μὲ ἀνθρώπους, μὲ ζῶα,
ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μαγεῖες καὶ φόνους καὶ ἄλλα ποὺ οὔτε πρέπει νὰ τὰ
ἀκούση κανείς, οὔτε νὰ τὰ γράψη. Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐξομολό-
γηση ὁ Ἡγούμενος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ καρῆ μοναχὸς καὶ νὰ συγκατα-
ριθμηθῆ στοὺς ἀδελφούς. Ἐγὼ ρώτησα ἰδιαιτέρως τὸ σοφὸ Γέροντα
γιὰ ποιὸ λόγο ἔκανε αὐτὴ τὴν παράδοξη ἐνέργεια. Καὶ ἀπάντησε:
«Πρῶτον, χάριν τοῦ ἰδίου, ὥστε μὲ τὴν ἐντροπὴ τῆς παρούσης ἐξο-
μολογήσεως νὰ τὸν ἀπαλλάξω ἀπὸ τὴν μέλλουσα ἐντροπή, πρᾶγμα
ποὺ ἀσφαλῶς ἔγινε. Διότι, ἀδελφέ μου Ἰωάννη, δὲν σηκώθηκε ἀπὸ τὸ
ἔδαφος, μέχρις ὅτου πέτυχε τὴν ἄφεση ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν του. Καὶ
μὴ ἀμφιβάλης γι’ αὐτό, διότι κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ εὑρι-
σκόταν ἐκεῖ πῆρε θάρρος καὶ μοῦ εἶπε· «Ἔβλεπα τὴν ὥρα ἐκείνη κά-
ποιο φοβερὸ καὶ ἐπιβλητικὸ ἄνδρα ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια του ἕνα
χαρτὶ γραμμένο καὶ ἕνα κοντύλι στὸ καλάμι καὶ κάθε φορὰ ποὺ ὁ
ριγμένος στὸ ἔδαφος ἐξωμολογεῖτο μία ἁμαρτία του, ἐκεῖνος μὲ τὸ
κοντύλι τὴν διέγραφε.

Δεύτερον, τὸ ἔκανα αὐτό, ἐπειδὴ ἔχω μερικοὺς ἀδελφοὺς μὲ ἀνεξο-
μολόγητες ἁμαρτίες καὶ μὲ τὸ παράδειγμα αὐτὸ τοὺς παρακινῶ καὶ
ἐκείνους στὴν ἐξομολόγηση, χωρὶς τὴν ὁποία κανεὶς δὲν θὰ ἐπιτύχη τὴν
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του».

Καλοῦµεν τὸν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν λαὸν νὰ ἀντισταθῆ εἰς τὴν κυβερνητικὴν
φαλκίδευσιν τῶν ἀνθρωπίνων - ἀτοµικῶν δικαιωµάτων του

«Νὰ ἐµβαθύνωµεν εἰς τὰ πνευµατικά»
Στὸ σηµερινὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσµα γίνεται λόγος γιὰ τὴν θαυ-

µαστὴ ἁλιεία τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καὶ τῆς συνοδείας του καὶ τὴν µε-
γάλη πνευµατικὴ ὠφέλεια, ποὺ ἀπεκόµισε ὁ Πέτρος καὶ οἱ συνεργάτες
του, καθὼς ἔµεινε κατάπληκτος καὶ ἐκστατικὸς µετὰ τὸ συγκλονιστικὸ
αὐτὸ θαῦµα τοῦ θείου ∆ιδασκάλου καὶ τὴν διαβεβαίωσί Του ὅτι «ἀπὸ
τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν», δηλ. ὅτι ὁ φλογερὸς αὐτὸς Ἀπόστο-
λος θὰ ἀναδειχθῆ στὸ ἑξῆς ψαράς ἀνθρώπων.

Ὁ ἀείµνηστος καὶ λίαν εὐπαίδευτος περὶ τὰ θεολογικὰ γράµµατά του
Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης ∆ιονύσιος (Ψαριανὸς) νὰ πῶς
σχολιάζει ἑρµηνευτικὰ τὴν θαυµάσια αὐτὴ Εὐαγγελικὴ Περικοπὴ τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (σὲ ἁπλουστευµένη γλῶσσα).

«Ἡ σηµερινὴ Εὐαγγελικὴ Περικοπὴ µᾶς λέγει γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἀπὸ τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ τῶν 4 πρώτων Ἀποστόλων... Ἀπὸ τὴν κλῆσι τῶν 4 πρώ-
των Ἀποστόλων προηγήθηκαν ἡ διδασκαλία καὶ µετὰ ἀπὸ αὐτὴ ἕνα
θαυµαστὸ σηµεῖο, ποὺ ἐτέλεσε ὁ Ἰησοῦς. Μὲ τὸ σηµεῖο αὐτὸ πιάστηκαν
στὰ (πνευµατικὰ) δίχτυα καὶ τὸν ἀκολούθησαν ὁριστικὰ τὰ δυὸ ζεύγη
τῶν µαθητῶν.

Ὁ λαὸς καθόταν στὸν γιαλὸ καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐδίδασκε ἀπὸ τὸ πλοῖο. Ἡ
σκηνὴ αὐτὴ ἐκφράζει µὲ πληρότητα ἀφ’ ἑνὸς µὲν τὴν ἁπλότητα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς διδαχῆς Του καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὰ αἰσθήµατα ἀφο-
σιώσεως τοῦ λαοῦ πρὸς αὐτόν. Πότε ἄλλοτε εἶδε ὁ λαὸς τόσο κοντά του
∆ιδάσκαλο καὶ ἄκουσε τόσο ἁπλῆ καὶ ἄδολη τὴν ἀλήθεια, ὅπως ὅταν µι-
λοῦσε ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαὸ ἀπὸ τὸ πλοῖο; Ποιὸ βῆµα καὶ ποιὸς
ἐκκλησιαστικὸς ἄµβωνας εἶχε τὴν δόξα τοῦ ἁλιευτικοῦ πλοιαρίου τῆς λί-
µνης Γεννησαρέτ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκείνη τὴν ἡµέρα ἐδίδασκε ὁ Ἰησοῦς;

Πρέπει νὰ ἀποβάλωµε πολὺ ὄγκο ἀπὸ τὰ ἀξιώµατά µας καὶ νὰ πετά-
ξωµε πολὺ ἄχρηστο φορτίο ἀπὸ τὶς γνώσεις µας καὶ νὰ ἁπλουστεύσω-
µε πολὺ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς µας, καὶ νὰ κατεβοῦµε ἀνάµεσα στοὺς
φτωχοὺς τοῦ κόσµου, νὰ εἰσέλθωµε στὰ πλοιάρια τῶν ψαράδων, νὰ
καθίσωµε πάνω στὰ νοτισµένα σύνεργα τῆς ἁλιείας, νὰ προχωρήσωµε
λίγα µέτρα µέσα στὴν θάλασσα, νὰ ἰδοῦµε µπροστά µας τὸν λαὸ ἐπά-
νω στὸν γιαλό, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦµε τὴν φυσικὴ ὡραιότητα τῆς σκηνῆς,
γιὰ νὰ ζήσωµε τὸ πνευµατικό της βάθος καὶ γιὰ νὰ µπορέσωµε νὰ λα-
λήσωµε τὴν γλῶσσα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλὰ ἐµεῖς, συνεχίζει ὁ ἀείµνηστος Ἐπίσκοπος ∆ιονύσιος, δὲν τὴν
γνωρίζουµε αὐτὴ τὴν σεµνὴ οἰκειότητα καὶ ἀποφεύγουµε τὸ πλησίασµα.
Τὸ ἀξίωµα καὶ ἡ δῆθεν σοφία µᾶς κρατοῦν µακρυά ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ὁ
λαὸς πορεύεται «ἐφ’ ὕδωρ», ἀναζητάει τὸ νερό. ∆ιψάει καὶ πηγαίνει νὰ
βρῆ νερὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει.... «Γραµµατέα τῆς πραότητος τοῦ
Ἰησοῦ» ὠνόµασαν τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ. Καὶ πράγµατι ὁ ἱερὸς Εὐαγ-
γελιστὴς καὶ στὴ σηµερινὴ περικοπὴ µὲ δεξιότητα διαζωγραφεῖ τὴν πρα-
ότητα τοῦ Θείου ∆ιδασκάλου. Τὴν πραότητα, ποὺ ἐκεῖνος ἐµακάρισε ὡς
τὴν µεγάλη δύναµη ποὺ θὰ κληρονοµήση τὴν γῆ.

Μετὰ τὴν διδαχὴ πρὸς τὸν λαό, µὲ τὴν ἴδια ἁπλότητα, µὲ πραότητα
καὶ εἰρήνη ὁ Ἰησοῦς εἶπε στὸν Σίµωνα Πέτρο: «ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος
καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑµῶν πρὸς ἄγραν», δηλ. ξαναγύρισε (τὸ πλοι-
άριόν σου) στὸ βάθος (τῆς θάλασσας) καὶ ξαναρίξτε τὰ δίχτυά σας γιὰ
τὸ ψάρεµα. Ἡ ὥρα ἦταν ἀκατάλληλη καὶ ἡ ὁλονύκτια κοπιαστικὴ ἐργα-
σία ἀπέβη ἄγονη. Καµµιὰ λοιπὸν ἔνδειξι δὲν ὑπῆρχε ὅτι ἡ προσπάθεια
δὲν θὰ ἦταν µάταιη. Ὑπῆρχε ὅµως ἡ ἐγγύησις τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ
ἔπειτα ἀπὸ κάθε ἄγονη προσπάθεια θέλει νὰ ξαναγυρίζωµε «εἰς τὸ βά-
θος» καὶ νὰ ἐµβαθύνωµε ἀκόµη περισσότερο µέσα στὴν καρδιά µας καὶ
στὰ πνευµατικὰ θέµατα.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος εἶπε «ἐπειδὴ ἐσὺ Κύριε τὸ πρόσταξες, ἐγὼ θὰ
ξαναρίξω στὴ θάλασσα τὸ δίχτυ µου. Καὶ ἡ οἰκειοθελὴς συµµόρφωσίς
του πρὸς τὸν λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐστέφθη ἀπὸ πρωτοφανῆ ἐπιτυ-
χία. Ἀλλὰ ἐπρόκειτο πλέον περὶ «σηµείου» γιὰ ἕνα θεϊκὸ σηµάδι, ποὺ
ἐπακολούθησε, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθῆ ὁ θεῖος λόγος Του. Καὶ ὄχι µόνο γιὰ
νὰ ἐπιβεβαιωθῆ, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ καταφανοῦν τὰ ἀποτελέσµατά του στὶς
ψυχὲς τῶν ἁλιέων· «θάµβος περιέσχε πάντας», ὁ δὲ Πέτρος, συναι-
σθανόµενος τὴν ἁµαρτωλότητά του, ἔπεσε στὰ γόνατα τοῦ Ἰησοῦ καὶ
εἶπε· «ἔξελθε ἀπ’ ἐµοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁµαρτωλὸς εἰµι, Κύριε».

Ὁ Ἰησοῦς τὸν καθησύχασε, µὲ ἕνα λόγο, ποὺ προέλεγε τὸ ἔργο τοῦ
Πέτρου εἰς τὸ ἑξῆς ὡς ἁλιέως ἀνάµεσα στοὺς ἀνθρώπους· «Μὴ φοβ-
ᾶσαι ἀπὸ τώρα καὶ ἐµπρὸς θὰ εἶσαι ψαρὰς ἀνθρώπων, πνευµατικὸς
ψαράς µέσα στὴ θάλασσα τοῦ κόσµου».

Ἦταν ἡ ἀµοιβὴ αὐτὴ τῆς ὑπακοῆς τοῦ Πέτρου; Ἦταν ἡ ἐξοµολόγησίς
του, ποὺ ἀπέσπασε ὑπερπερισσεύουσα τήν Θεία Χάρι; Πάντως ἦταν ἡ
κλῆσις τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀκολουθοῦσε τὴν κατὰ τρόπο ἀπόρρητο πρό-
γνωσι καὶ ἐκλογὴ τῶν Ἀποστόλων. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ 4 ἁλιεῖς «καταγαγόν-
τες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ».

Αὐτὴ εἶναι ἡ βαθύτερη σηµασία τοῦ σηµείου... εἶναι θεία ἐνέργεια ποὺ
ἀφυπνίζει τὴν συνείδησι καὶ διεγείρει τὴν βούλησι σὲ ἐλεύθερες πρά-
ξεις... εἶναι τὸ ἀποτέλεσµα µιᾶς µακρᾶς διεργασίας καὶ συνεργασίας
ὑπερφυσικῶν καὶ φυσικῶν παραγόντων· τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς
προαιρέσεως τῶν ἀνθρώπων».

Τὸ µήνυµα τῆς σηµερινῆς Κυριακῆς εἶναι ὅτι ὁ Πανάγιος Θεὸς καὶ Κύ-
ριός µας δὲν εἶναι θαυµαστὸς µόνον µὲ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας µας,
κατὰ τὸν λόγον τοῦ Προφητάνακτος ∆αβίδ, ἀλλὰ εἶναι πολὺ περισσότε-
ρο θαυµαστὸς καὶ εὐλογητὸς µὲ τὴν Πανάχραντη Θεοτόκο Μαρία, τὴν
∆έσποινα τοῦ κόσµου καὶ τὰ ἄπειρα θαύµατα τῶν θαυµατουργῶν
Ἁγίων Εἰκόνων της, ποὺ εἶναι διεσπαρµένες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

«Θαυµαστός, λοιπόν, ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ» καὶ τῇ Ὑπεραγίᾳ
Θεοτόκῳ, τῇ Βασιλίσσῃ τῶν Οὐρανῶν.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείµ

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (Θαῦµα ἁλιείας)
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἀπόστολος: Β΄Κορ. α΄21 - β΄4
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε´ 1 - 11
Ἦχος: πλ. α΄.– Ἑωθινόν: Γ΄

∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩ-
ΣΙΣ» καὶ οἱ ἐκδόσεις
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ» προσφέρουν ὡς
δῶρο στὸ ἥμισυ τῆς τιμῆς
(5€ ἕκαστος) τοὺς δύο
τόμους «ΤΑ ΜΥΣΤΙ-
ΚΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥ-
ΧΙΑΣ» γραμμένα ἀπὸ
τὸν μακαριστὸ π. Χαρά-
λαμπο Βασιλόπουλο.

Ὁ ά τόμος περιέχει κηρύ-
γματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β́ τόμος περιέχει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα
εἶναι ὁμιλίες περιεκτικές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται
εὔκολα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς καὶ οἰκοδο-
μητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγάλη πνευματικὴ ὠφέλεια.



Σελὶς 4η 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τὴν 22αν Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν 26 Ἁγιορειτῶν μαρτύρων ἀνθενωτικῶν μοναχῶν τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ζωγράφου, οἱ ὁποῖοι κατεκάησαν ζωντανοί
εἰς τον πύργον τῆς Μονῆς ὑπό τῶν λατινοφρόνων Μιχαήλ
Η΄ Παλαιολόγου καί Ἰωάννου Βέκκου.

OI  26 MARTYRES TΗΣ Ι.Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8ον
Λέγαµε στὸ προηγούµενο, καλοί µου φίλοι, ὅτι ἡ ὅλη

ἐµπορευµατοποίηση τοῦ σώµατος, τὴν ὁποία διεξο-
δικὰ περιγράψαµε, δὲν γίνεται µόνο γιὰ κερδοσκοπι-
κοὺς σκοπούς. ∆ὲν γίνεται µόνο γιὰ τὸ µεγάλο οἰκονο-
µικὸ πάρτυ τῶν πολυεθνικῶν. Γίνεται καὶ γιὰ τὴν ἀπώ-
λεια τῆς ψυχῆ µας! Καὶ πώς αὐτὴ διενεργεῖται α) µὲ τὴν
ἀπολυτοποίηση τοῦ σωµατικοῦ κάλλους, β) µὲ τὴν διὰ
τοῦ σωµατικοῦ κάλλους καθοδήγηση στὴ «νέα σκέψη»
καὶ τὴ «νέα συµπεριφορὰ» τῆς «Ν. Ἐποχῆς», γ) µὲ τὴν
προώθηση τοῦ ἀνδρόγυνου στὺλ καὶ δ) µὲ τὴν ἀνάδει-
ξη τῆς ἀνορεξίας ὡς προτύπου ζωῆς! Τώρα θὰ δοῦµε
πὼς αὐτὴ ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχῆς µας διενεργεῖται καὶ O

ε. Μὲ τὴν προώθηση 
τῶν ἀποκρυφιστικῶν µεθόδων!

Στὸν τόσο µεγάλο ἀγώνα ποὺ ἔχουν ρίξει, τὴ γυναί-
κα εἰδικά, γιὰ νὰ εἶναι πάντοτε ὄµορφη καὶ µὲ τὰ συγκε-
κριµένα κιλά, καὶ στὴν προσπάθειά τους αὐτὲς νὰ φθά-
σουν τὰ κυριολεκτικὰ  ἄφθαστα πρότυπα, εἶναι γνωστὸ
πὼς κάνουν τοῦ κόσµου τὶς θυσίες καὶ ταλαιπωροῦνται
ἀπερίγραπτα. Μέσα σ’ αὐτὴν τὴν κατάσταση, ἡ «Ν.
Ἐποχὴ» περνᾶ εὔκολα κι αὐτὲς ἀκόµη τὶς ἀποκρυφι-
στικὲς µεθόδους προκειµένου νὰ τὶς O βοηθήσει νὰ
ἐπιτύχουν τὸν σκοπό τους.

Ποιὲς εἶναι αὐτές; Πολλές! Ὅπως ὁ διαλογισµός, ἡ
γιόγκα, τὸ pilates, ἡ ἀστρολογία κ.λπ.

Ι. Ὁ διαλογισµός!
∆ιαβάζουµε κάθε τόσο στὶς ἐφηµερίδες: «Χάστε κιλὰ

  χαλαρώνοντας. Ἡ ἄσκηση εἶναι πολὺ ἀποτελεσµα-
τικὴ µαζὶ µὲ χαλάρωση καὶ διαλογισµό»! Καὶ «ἡ σωµα-
τικὴ ἄσκηση σὲ συνδυασµὸ µὲ τὸν διαλογισµὸ εἶναι
ἄκρως ἀποτελεσµατικὴ µέθοδος, γιὰ νὰ χάσει κάποιος
βάρος, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ µὴ ξαναπάρει κιλὰ στὴ συνέ-
χεια»!!!

Ἔγραψε ἐφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας: «Οἱ
ἐργοδότες στὴν Ε.Ε. συνειδητοποιοῦν ὅτι πρέπει νὰ
βροῦν τρόπους ἐνίσχυσης τῆς παραγωγικότητας, βελ-
τιώνοντας τὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον καὶ τὴν ὑγεία τῶν
ἐργαζοµένων. Ἐκπρόσωποι µεγάλων πολυεθνικῶν µί-
λησαν γιὰ τὸ πῶς προωθοῦν θέµατα ὑγείας καὶ
σωστῆς διατροφῆς στοὺς ἐργαζοµένους τους. Σεµινά-
ρια γιὰ τὴ διατροφή, στὰ ἑστιατόρια τῶν χώρων ἐργα-
σίας µόνο ὑγιεινὲς τροφές, µὲ προτεραιότητα στὰ φροῦ -
τα καὶ τὰ λαχανικά, γυµναστήρια, µασάζ, γιόγκα,
ἐκπτωτικὰ κουπόνια γιὰ γυµναστήρια, µέχρι καὶ διαλο-
γισµὸ κάνουν σὲ ὁρισµένες ἑταιρεῖες».

ΙΙ. Ἡ γιόγκα!
Στὰ γυναικεῖα περιοδικὰ καὶ τὰ περιοδικὰ µόδας συν -

αντᾶµε συχνὰ τίτλους σὰν αὐτούς: «Γιόγκα γιὰ πρόσω-
πο λευκὸ καὶ λαµπερό»! 

Χιλιάδες ἱστοσελίδες προπαγανδίζουν τὴ βοήθεια
τῆς γιόγκα στὴν ὀµορφιά, µὲ λεζάντες ὅπως αὐτή: 

► «Θιβετιανὲς ἀσκήσεις µὲ στοιχεῖα γιόγκα. Ἕνας
ἐξαιρετικὸς συνδυασµὸς ποὺ θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ γυ-
µνάσετε τὸ σῶµα καὶ τὸ πνεῦµα σας. Ἐνῷ παράλληλα
θὰ µάθετε µικρὰ µυστικὰ γιὰ τὴν περιποίηση τοῦ σώµα-
τος καὶ τοῦ προσώπου»!

► «Θὰ ἤθελες νὰ ἔχεις πιὸ γεµάτα, σαρκώδη χεί-
λη ἀλλὰ δὲν ξέρεις πῶς µπορεῖς νὰ τὸ πετύχεις; Εἶναι
ἁπλό! Θὰ χρειαστεῖς περίπου 10 λεπτὰ κάθε µέρα, λίγο
νερὸ καὶ τὸ ἀγαπηµένο σου λὶπ µπάλµ. Μάθε πῶς µπο-
ρεῖς νὰ ἀποκτήσεις  γρήγορα  τὰ σέξι  χείλη ποὺ ὀνει-
ρεύεσαι µὲ τὴ βοήθεια καθηµερινῶν ἀσκήσεων γιόγκα
γιὰ τὸ πρόσωπο»!

Ἄλλες µιλοῦν γιὰ τὸ power yoga, ὡς ἑξῆς: «Τὰ ἀπο-
τελέσµατα τοῦ power yoga εἶναι ὄντως ἐµφανῆ σὲ 30
ἡµέρες -µὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι γίνεται καθηµερινά»!!!

«Κι ἄλλες γιὰ «face yoga», ὡς ἑξῆς: «Μήπως µε-
ρικὲς ἁπλὲς ἀσκήσεις γιόγκα γιὰ τὸ πρόσωπο µποροῦν
νὰ ὑποκαταστήσουν ἢ νὰ καθυστερήσουν τὴν ἐπίσκε-
ψη στὸν πλαστικὸ χειρουργό; Σοῦ προτείνουµε µερικὲς
ἁπλὲς ἀσκήσεις ποὺ θὰ σὲ κάνουν νὰ νιώθεις καὶ νὰ
δείχνεις πιὸ ὄµορφη καὶ φρέσκια. Ἀλλὰ Τί εἶναι ἡ «face
yoga»; Ἕνα πρόγραµµα ἀσκήσεων ποὺ δυναµώνουν
τοὺς µῦς τοῦ προσώπου, ἀναζωογονοῦν τὰ κύτταρα
τοῦ δέρµατος, ἐνεργοποιοῦν τοὺς νευρῶνες σὲ ὅλο τὸ
κεφάλι ἀφυπνίζοντας περιοχὲς στὰ ὄργανα τοῦ προ-
σώπου ποὺ δὲν γυµνάζονται εὔκολα ».

ΙΙΙ. Ἡ ἀστρολογία!
Ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐπιταγὲς µόδας καὶ ζῴδια» ἔγραψε

ἡ «Καθηµερινή»: «Κλασσικὸ στὺλ ἤ πολύχρωµα ἐνδύ-
µατα; Ὅ,τι κι ἂν προτιµᾶτε, ἡ ἐξήγηση βρίσκεται στὸ
ζῳδιακὸ κύκλοO Ἐκεῖ θὰ βρεῖτε τὴν ἀπάντηση»!!! Καὶ
συνεχίζει µὲ τὰ ἑξῆς: 

«Ἆραγε µπορεῖ νὰ ὑπάρξει σχέση ἀνάµεσα στὴ µό-
δα καὶ τὴν ἀστρολογία; Οἱ ἐναλλαγὲς τοῦ χρόνου ρυθµί-
ζουν τόσο τὶς νέες τάσεις τῆς µόδας, ὅσο καὶ τὴ διάθεση
κάθε ζῳδίου. Ἡ ἐπιρροὴ τῆς ἔκλειψης τῆς σελήνης δὲν
ἔχει νὰ κάνει µόνο µὲ τὰ κέφια µας, ἀλλὰ καὶ µὲ τὰ χρώ-
µατα ποὺ ἐπιλέγουµε νὰ φορέσουµε. Ὑπάρχουν
ἄνθρωποι ποὺ παρακολουθοῦν τὸ δελτίο καιροῦ, µόνο
καὶ µόνο γιὰ νὰ ξέρουν τί ροῦχα θὰ πρέπει νὰ φορέ-
σουν τὴν ἑπόµενη ἡµέρα. ∆ὲν θὰ ἦταν ὑπερβολικό, λοι-
πόν, νὰ συµβουλεύονται καὶ τὸ ζῴδιό τους »!!!

∆ιαβάζουµε, γιὰ παράδειγµα, ὁδηγίες πρὸς O κρι-
ούς: «Τὸ κόκκινο εἶναι τὸ χρῶµα σου, γιατί ταιριάζει
ἀπόλυτα µὲ τὸν φλογερὸ χαρακτήρα σου! Ἕνα κόκκινο
φόρεµα ποὺ θὰ ταιριάζει στὸν σωµατότυπό σου εἶναι ἡ
ἰδανικὴ πρόταση γιὰ µία νυχτερινὴ ἔξοδο, ὅπου θέλεις
νὰ κερδίσεις τὶς ἐντυπώσεις! Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γοητευ-
τικὰ σηµεῖα στὸ πρόσωπό σου εἶναι τὰ ζυγωµατικά
σου, ἐπέλεξε λοιπὸν χτενίσµατα ποὺ θὰ προβάλουν τὸ
πρόσωπό σου, βάλε ἕνα διακριτικὸ ροὺζ καὶ φόρεσε
τοὺς ἀγαπηµένους σου κρίκους! Τὰ ὄµορφα καὶ προσ -
εγµένα ἀξεσουάρ, ὅπως ἕνα καπέλο, ἕνας µπερὲς καὶ
ἕνα φουλάρι ταιριάζουν ἀπόλυτα στὸ προσωπικό σου
στὺλ καὶ µποροῦν νὰ σὲ κάνουν νὰ ξεχωρίζεις!».

Χιλιάδες εἶναι ἐπ’ αὐτοῦ οἱ ἱστοσελίδες µὲ διάφορα
τέτοια προοριζόµενα κυριολεκτικὰ γιὰ ἀφελεῖς! πού
σοῦ δίνουν συµβουλὲς ὀµορφιᾶς σύµφωνα µὲ τόO
ζῴδιό σου!

(Στὸ ἑπόµενο θὰ ὁλοκληρώσουµε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ
θέµατός µας ἀναφέροντας πώς, ἐν τέλει, ἡ ἀληθινὴ
ὀµορφιὰ βρίσκεται µέσα µας)

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Ἡ συνωµοσία τῆς τέλειας ὀµορφιᾶς

● (Die Orthodoxe Kirche. Eine Handreichung fuer
nicht - Orthodoxe und Orthodoxe Christen und
Kirchen) Lembeck.

● Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἕνα Ἐγχειρίδιο γιὰ
τοὺς µὴ Ὀρθόδοξους καὶ Ὀρθόδοξους Χριστια-
νοὺς καὶ Ἐκκλησίες) 

Γράφει στὴν σελ. 58, 74, ὅτι (Owelches am Ende
des Gottesdienstes allen
Gottesdienststeilnehmern,
auch den Nicht – Orthodo-
xen, ublicherweise ausgeteilt wird. S. 58) Τὸ Ἀντίδω-
ρο τὸ µοιράζετε στὸ τέλος τῆς Λειτουργίας καὶ στοὺς
µὴ-Ὀρθόδοξους. σελ.58

(ONicht-OrthodoxenO.ausgeteilte “gesegnete
Brot”, genannt Antidoron, bekommen. S. 74)Τὸν
εὐλογηµένο Ἄρτο τὸν λαµβάνουν καὶ οἱ µὴ- Ὀρθόδο-
ξοι.

Ἰσχυρίζεται στὸ βιβλίο του ὅτι τὸ δίνουν τὸ ἀντί-
δωρο χάρι τῆς οἰκονοµίας ποὺ τοὺς κάνουν
στοὺς αἱρετικούς.

Γράφει στὴν σελ. 58, 74, ὅτι (Owelches am Ende
des Gottesdienstes allen Gottesdienststeilneh-
mern, auch den Nicht – Orthodoxen, ublicherweise
ausgeteilt wird. S. 58)Τὸ Ἀντίδωρο τὸ µοιράζετε
στὸ τέλος τῆς Λειτουργίας καὶ στοὺς µὴ-Ὀρθόδο-
ξους. σελ. 58

(ONicht-OrthodoxenO.ausgeteilte “gesegnete
Brot”, genannt Antidoron, bekommen. S. 74) Τὸν
εὐλογηµένο Ἄρτο τὸν λαµβάνουν καὶ οἱ µὴ- Ὀρθόδο-
ξοι.

Ὁ δὲ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
στὸ βιβλίο του «Ἡ Θεία Εὐχαριστία»: 

∆. Ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως. Γράφει ὅτι δὲν γίνονται
δεκτοὶ οἱ ἑτερόδοξοι, οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ αἱρετικοί.
Στὸ µυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας Σελ. (24) 

Ἐπίσης στὸ 18. Τί εἶναι τὸ ἀντίδωρο σελ. 64 γρά-
φει ὅτι δικαιοῦνται νὰ λάβουν µόνο οἱ πιστοί, ὄχι
οἱ κατηχούµενοι καὶ ὅσοι ἔχουν ἐπιτίµιο.

Καὶ τὸ ξανὰ τονίζει στὴν σελ. 66 ὅτι τὸ ἀντίδωρο
δὲν δίνεται οὔτε στοὺς ἑτερόδοξους, οὔτε στοὺς
σχισµατικοὺς ἢ αἱρετικούς.

Ὑπάρχουν ἀδελφοί µας στὴν Γερµανία, ἐξαι-
τίας αὐτῆς τῆς προπαγάνδας ἢ κίνησης ἢ χιονο-
στιβάδα µίγµα αἱρέσεων πᾶνε στοὺς ἑτέρους να-
οὺς Ρωµαιοκαθολικούς, Προτεσταντικούς, Μο-
νοφυσίτες :καὶ ὅπου βροῦν ναὸ «Ἐκκλησία»
καὶ κοινωνοῦν, ἄλλες’’ Θεῖες Κοινωνίες “:ξένες
πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία ...Ὄστιες : κ.ἄ. καὶ σοῦ λέ-
νε ἀφοῦ τὸ ἴδιο εἴµαστε, δὲν βλέπεις δὲν ἄκου-
σες τί µᾶς λένε οἱ δικοί µας (ἱερεῖς, δεσποτά-
δες:) καὶ αὐτοὶ συµπροσεύχονται καὶ παραβρί-
σκονται στὶς Θεῖες Λειτουργίες (Λατίνων, Προτε-
σταντῶν, Μονοφυσιτῶν κ.ἄ.) στοὺς ξένους να-
ούς.
Συµπεράσµατα:

Ἀφοῦ κατάργησαν τὴν εὐχὴ τῶν κατηχουµένων
ἐλεύθερα µπαίνουν οἱ αἱρετικοὶ καὶ ἀλλόθρησκοι
καὶ δὲν ὑπάρχει οὔτε θυρωρὸς οὔτε ἔλεγχος γίνε-
ται ἀπὸ τοὺς διακόνους σύµφωνα µὲ τὴν Ὀρθό-
δοξη τάξη τῆς Ἐκκλησίας µας.

Βαπτίζονται, χρίονται, κοινωνοῦν ἀλλὰ δὲν
σῴζονται. ∆ὲν γίνονται στὴν οὐσία λαὸς τοῦ
Θεοῦ, λαός χάριτος, Ἐκκλησία. «Ταῦτα γὰρ τυ-
πικῶς ἐγένετο ἐκείνοις» Κλασικὸ παράδειγµα
εἶναι ὁ Σίµων ὁ µάγος ποὺ ἀναφέρεται στὴν Κ.∆.
καὶ ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐπεξηγεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος,
«ἐβαπτισθη, ἀλλ οὐκ ἐφωτίσθη καὶ µὲν σῶµα
ἔβαψε ὕδατι, τὴν δὲ καρδία οὐκ ἐφώτισε Πνεύµα-
τι».

Ἔτσι ἔµεινε στὴν ἐξωτερικὴ διαδικασία τοῦ Μυστη-
ρίου χωρὶς νὰ καρπωθεῖ τὴ χάρη καὶ ἀσφαλῶς χωρὶς
νὰ δεχθεῖ τὰ σωτηριώδη ἀποτελέσµατα τοῦ µυστηρί-
ου, ἀφοῦ τελικὰ «οὐδὲ συνηγέρθη» µετὰ τοῦ Χρι-

στοῦ. Ἡ ἐξωτερικὴ αὐτὴ µετοχὴ στὰ Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας µπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ καὶ σὰν «ἐµπαι-
γµός», ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐσιαστικὰ «πειράζει τὴν
χάριν» καὶ δὲν δέχεται τὴν σωτήρια ἀλλοίωση ποὺ
αὐτὴ ἐπενεργεῖ. Προκατήχηση 2.

Εὐθύνη γιὰ τὴν ἄκαιρη προσέλευση στὰ Μυστήρια
(«νῦν δὲ ἀκαίρως εἰσῆλθες»), ἔχουν ἀσφαλῶς οἱ
πιστοί, οἱ ὁποῖοι πράγµατι πολλὲς φορές ἀνέτοιµοι

προσέρχονται καὶ χωρὶς
συνείδηση τῆς ἱερότητας
τῶν τελουµένων. Προκα-

τήχηση 3. Ἀλλὰ τὴν µεγαλύτερη εὐθύνη τὴν φέρνουν
κυρίως «οἱ διάκονοι Χριστοῦ», οἱ ποιµένες, οἱ ὁποῖ οι
ἐπιτρέπουν ὄχι µόνο τὴν εἴσοδο στὸ ναὸ ἀλλὰ καὶ
τὴν µετοχὴ στὰ Μυστήρια ἐκείνων ποὺ ἔχουν
«βεβορβορωµένην τὴν ψυχὴν ἁµαρτίαις καὶ τὴν
προαίρεσιν ἐσπιλωµένην». Ἔτσι ἀφήνοντας οἱ
διάκονοι ἀνοιχτὲς τὶς πόρτες σὲ ὅλους («ἄνετην
ἀφήκαµεν τὴν θύραν»), ἐπιτρέπουν µίαν «ἀκαί-
ρως» πραγµατοποιούµενη συµµετοχή, ἀλλὰ καὶ
δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου βεβήλωση τῶν Μυστηρίων.
Ἂν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, κατὰ τὴν
ὁποία οἱ χριστιανικὲς κοινότητες ἦταν τόσο µικρές καὶ
ἕκαστος Ποιµένας γνώριζε καλὰ τὸ ποίµνιό του καὶ
τὴν πνευµατικὴ κατάσταση τῶν πιστῶν του, συνέβαι-
ναν τέτοιου εἴδους ἐκτροπὲς καὶ «ὑπερβάσεις»,
µπορεῖ νὰ φαντασθεῖ κανεὶς τί εἶναι δυνατὸ νὰ
συµβαίνει στὴ δική µας ἐποχὴ καὶ στὶς δικές µας
πολυπληθέστατες ἐκκλησιαστικὲς ἐνορίες µὲ
ἐντελῶς ἄγνωστους πιστούς. Ἡ παρατηρούµενη
σήµερα πνευµατικὴ κατάσταση στὴν Ἐκκλησία, πι-
θανῶς νὰ ἔχει καὶ τὴν αἰτία της καὶ στὸ σηµεῖο αὐτό,
στὴν ἔλλειψη δηλ. ἐγρηγόρσεως ἐκ µέρους τῶν ποι-
µένων καὶ στὴν ἐλλιπέσταση προετοιµασία ἐκ µέ-
ρους τῶν πιστῶν.

Ἐξάλλου µὲ κάτι τέτοιες κινήσεις καὶ ἐκδηλώ-
σεις οὔτε οἱ Παπικοὶ ὠφελοῦνται. Ἀντίθετα βλά-
πτονται καίρια. ∆ιότι ἀναπαύονται µὲ τὴν ψευδῆ
ἰδέα ὅτι δὲν βρίσκονται σὲ λανθασµένο δρόµο, ὅτι
βαδίζουν σωστά, ὅτι δὲν εἶναι αἱρετικοί. Καὶ ἄρα
δὲν ἔχουν ἀνάγκη µετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὴ
µία, τὴ µόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τὴν Ὀρθόδο-
ξη.

Ἔτσι καλλιεργεῖται τὸ ἔδαφος ὅτι ἔγινε ἡ ἕνωση
καὶ ὅλοι εἴµαστε τὸ ἴδιο µόνο τὸ κοινὸ ποτήριo
µᾶς ἔλειπε, ἀφοῦ ὅλα τὰ πράξαµε µὲ ὅλους τοὺς
αἱρετικούς.

Καλὴ Μετάνοια στοὺς Οἰκουµενιστές.

∆ίδοµεν ἀντίδωρον εἰς τοὺς αἱρετικούς;
∆ιαβάζοντες ἕνα ἄλλο βιβλίον τοῦ ∆ρ. Ἀθ. Μπασδέκη

Τοῦ κ. Βασιλείου Χατζητριανταφύλλου

ΧΡΗΣΙΜΟΤΑΤΗ ΝΕΑ 
ΕΚ∆ΟΣΙΣ: ΕΓΚΟΛΠΙΟ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ
Εἴµαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἐνηµερώ-

σουµε ὅτι οἱ ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» µό-
λις ἐκυκλοφόρησαν τὸ
«ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΟΡΘΟ-
∆ΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕ-
ΩΣ», ποὺ πάρα πολ-
λοὶ ἀδελφοί µας εἶχαν
ζητήσει. Εἶναι πολὺ
χρήσιµο γιὰ κάθε
πιστὸ ποὺ πρόκειται
νὰ ἀναδεχθῆ ἕνα νεο-
φώτιστο ἢ γιὰ κάποιον
ἑτερόδοξο ἢ καὶ ἀλλό-
θρησκο, ποὺ ἑτοιµά-
ζεται νὰ γίνη µέλος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Περιλαµβάνει
ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο

καὶ χρήσιµο γιὰ τὴν συνοπτική, ὀρθὴ ἐνηµέρωση
ἐπὶ θεµάτων τῆς πίστεώς µας. Ἔγχρωµο, καλαίσθη-
το καὶ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα.

Τιµᾶται 4 εὐρὼ

Ἀναρωτιέται, κανείς, πῶς ὑπάρχουν ἀνάµεσά µας Ὀρθόδοξοι κληρικοί
καί λαϊκοί πού προσφωνοῦν τόν αἱρεσιάρχη ποντίφηκα τῆς Ρώµης «ἀρχη-
γό τῆς Χριστιανοσύνης» καί οἱ ὁποῖοι, στήν πλάνη τους αὐτή, ταυτίζουν
τούς δόλιους Φαρισαίους καί σταυρωτές τοῦ Κυρίου µέ τούς Ὀρθοδόξους
ἐκείνους πού παραµένουν µέ φόβο Θεοῦ ἕως κεραίας στήν Ὀρθόδοξη
παράδοση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Πατέρων µας. 

Ἰσχυρίζονται σήµερα ὅτι, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι ἀπεφάσισαν τότε πώς µία
Παράδοσις, ἡ ὁποία ὑπῆρχε γιά αἰῶνες δέν ἔπρεπε νά παραµερισθεῖ ἐξαι-
τίας τῆς ∆ιδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ὁποίου ἡ προσωπικότης καί τά ση-
µεῖα (θαύµατα) ἦταν δύσκολο νά προσδιορισθοῦν, ἔτσι καί κατά τήν πλά-
νη τους οἱ παραµένοντες στήν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως κληρικοί,
µοναχοί καί λαϊκοί ἀρνοῦνται τό «καινούριο», δηλαδή τήν ὑποταγή τῆς
Ἐκκλησίας στήν παναίρεση τοῦ παπισµοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἐπίσης,
ὅπως οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Γραµµατεῖς παρ’ ὅτι σταύρωσαν τόν Χριστό ἡττή-
θηκαν µέ τήν Ἀνάστασίν Του, ἔτσι θά ἡττηθεῖ καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί
θά συρθεῖ πίσω ἀπό τόν πάπα καί τήν Νέα Ἐποχή! 

Γνωστό εἶναι τοῖς πᾶσι ὅτι οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Γραµµατεῖς ἀρνοῦνταν νά
πιστέψουν καί νά δεχθοῦν τούς λόγους τῶν Προφητῶν, ὥστε νά ἀναγνω-
ρίσουν τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί Υἱό τῆς Παρθένου στό Πρόσωπο τοῦ Μεσσί-
ου. Στήν ἐρώτηση, ἐάν ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί στήν καταφατι-
κή ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ, Τόν ἀπεκάλεσαν βλάσφηµο καί ληστή, Τόν κα-
τεδίκασαν καί Τόν σταύρωσαν. Συνέχισαν µέ τήν δωροδοκία τῶν στρα-
τιωτῶν καί τήν συκοφαντία περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἐπίσης, µέ
τόν διωγµό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό πόλι εἰς πόλιν καί δέν σταµάτησαν
οἱ σατανοκίνητοι, µέ φοβερούς διωγµούς τούς πρώτους αἰῶνες καί µέ
παντοδαπεῖς αἱρέσεις ἕως τήν σήµερον σέ συνεργασία µέ τήν παναίρεση
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς πάπα Ρώµης. Ἔτσι
ἀποδεικνύεται ὅτι οὐδέποτε οἱ σταυρωτές τοῦ Ἰησοῦ, οἱ Φαρισαῖοι, κατεῖ -
χαν ἔστω καί γιά µία στιγµή τήν ἀρχαία Παράδοση τῶν Πατριαρχῶν καί
τῶν Προφητῶν, πού προανήγγειλαν τόν ἐρχοµό τοῦ Χριστοῦ καί προεικό-
νιζαν τό Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονοµίας Του, ἀλλά ἀπεναντίας ὡς νόθα
τέκνα τήν ἀρνοῦνταν ζητώντας τήν ἰδίαν δόξαν.

Χρειάζεται κάποιος νά παραθέσει χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ὥστε νά
καταλάβουµε ὅτι οἱ Φαρισαῖοι οὐδέποτε σεβάσθηκαν τήν Παράδοση τῶν
Ἁγίων Πατριαρχῶν, τοῦ Μωϋσέως, τοῦ ∆αυΐδ; Πρός τί λοιπόν ἡ δόλια ἤ
πλανεµένη σοφιστεία, τήν ὁποίαν προβάλλουν σήµερα οἱ Νεοεποχίτες, ὅτι
δῆθεν οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί κληρικοί, µοναχοί καί λαϊκοί πού παραµένουν
µέ κάθε θυσία ἑπόµενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν ταυτίζονται µέ τούς Φαρισαί-
ους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή ἀρνοῦνται τό «καινούριο», δηλαδή
τήν παναίρεση τοῦ πάπα; Γιατί τάχα δέν καταλαβαίνουν; Τί βλασφηµίες
εἶναι αὐτές πού ἀκούγονται, ὅµοιες µέ ἐκεῖνες τῶν φονευσάντων τόν Κύ-
ριον τῆς ∆όξης, πού ὅταν τούς ἀπεκάλυψε τήν ἀλήθεια, Τόν ἀπεκάλεσαν
πλάνο καί βλάσφηµο; Τί εἴδους τακτική εἶναι αὐτή πού ἀκολουθοῦν οἱ ση-
µερινοί ψευτοορθόδοξοι ἀκόλουθοι τοῦ παπισµοῦ; Εἶναι τόσο ἄπιστοι καί
διεστραµµένοι;

Νά θυµήσουµε ὅτι στίς 21 Μαΐου ἡ Κρήτη ἑόρτασε τή µάχη τῆς Κρήτης
καί τή νίκη κατά τῶν φασιστῶν καί τῶν φασιστικῶν δυνάµεων τῆς Εὐρώ-
πης. Ὁ Χίτλερ ἀπαγόρευσε νά γίνουν ἄλλες ἀεροµαχίες στήν Κρήτη καί νά
πολεµοῦν ἀπό θαλάσσης καί ἀπό ξηρᾶς, διότι ἡ Κρήτη ἔγινε νεκροταφεῖο
τῶν Γερµανῶν (ἀλεξιπτωτιστῶν). Τώρα ἡ Κρήτη θά γίνει νεκροταφεῖο τῆς
Ὀρθοδοξίας, µέ ὄργανο τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο»;
Μή γένοιτο!

Σηµείωσις: 1. Κατὰ Ματθ., κεφ.ιζ΄,στ.17

«Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραµµένη...1»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ

Ὁλόκληρη ἡ ∆ηµιουργία ἀντανακλᾶ τὸν πλοῦτο τῆς δόξης καὶ τῆς µεγα-
λειότητας τοῦ Θεοῦ. Φανερώνει, ἐµµέσως πλὴν σαφῶς, τὴν αἰώνια παρου-
σία καὶ πρόνοια τοῦ ∆ηµιουργοῦ Θεοῦ µέσα στὴ φύση. Οὐδεὶς ἄλλος δι-
καιοῦται νὰ ἰδιοποιηθεῖ τὴν ἔµφυτη δόξα Του, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἄµεσα ἀπὸ
τὴ φύση του καὶ τὶς ἀρετές Του: «Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, τοῦτό µού ἐστι τὸ
ὄνοµα· τὴν δόξαν µου ἑτέρῳ οὐ δώσω οὐδὲ τὰς ἀρετάς µου τοῖς γλυπτοῖς»
(Ἡσ. µβ΄ 8).

Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη βλέπουµε ὅτι ἡ δόξα, δηλαδὴ ἡ ἀκτινοβολία καὶ ἡ
λαµπρότητα τοῦ Θεοῦ, πηγάζει καὶ ἀκτινοβολεῖ ἐξίσου καὶ ἀπὸ τὰ τρία πρό-
σωπα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας καὶ Ὁµοούσιας Τριάδας: ἀπὸ «τὸν Πατέρα τῆς δό-
ξης» (Ἐφεσ. α΄ 17), ποὺ µᾶς ἔδωσε ζωή. «τὸν Κύριο τῆς δόξης» (Α΄ Κορ. β΄
8), ποὺ ἔδωσε τὴ ζωή Του γιὰ µᾶς· καὶ «τὸ Πνεῦµα τῆς δόξης» (Α΄ Πέτρ. δ΄
14), ποὺ δηµιουργεῖ καὶ συντηρεῖ µία νέα, «ἐν Χριστῷ» ζωή µέσα µας.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος µᾶς βεβαιώνει, ὅτι ὅλοι ἐµεῖς ποὺ πιστεύουµε καὶ
τιµοῦµε τὴ διδασκαλία τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτήρα µας, «τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χρι-
στοῦ» (Γαλ. α΄ 17), µὲ σωφροσύνη, µὲ δικαιοσύνη καὶ µὲ εὐσέβεια στὸν πα-
ρόντα αἰώνα, θὰ ζήσουµε καὶ τὴ µακαριότητα ποὺ περιµένουµε καὶ ἐλπί-
ζουµε: «τὴν ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ µεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τιτ. β΄ 13), κατὰ τὴ ∆ευτέρα Παρουσία.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος - Γιαγβὲ ἐνσαρκωµένος. Ἐµεῖς
εἴµαστε δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, «δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Φιλ. α΄ 11). Καὶ ὁ δο-
ῦλος ὀφείλει νὰ ἀποδίδει τὴν πρέπουσα δόξα καὶ τιµὴ στὸν Κύριο, τὸ Θεό.
Ἔτσι, «ἵνα πάντες τιµῶσι τὸν υἱὸν, καθὼς τιµῶσι τὸν πατέρα. ὁ µὴ τιµῶν
τὸν υἱὸν οὐ τιµᾶ τὸν πατέρα τὸν πέµψαντα αὐτόν» (Ἰωάν. ε΄ 23).

Ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς, «ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ» (Α΄ Κορ. ιε΄ 47), στὴ
Βηθλεὲµ τῆς Ἰουδαίας, ἔφτασαν στὰ Ἱεροσόλυµα µάγοι - σοφοὶ ἀπὸ τὴν
Ἀνατολὴ καὶ ρωτοῦσαν, «ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδο-
µεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθοµεν προσκυνῆσαι αὐτῷ»
(Ματθ. β΄ 2). Κι ὅταν τὸ ἄστρο τοὺς ὁδήγησε στὸ νεογέννητο Χριστό, ἔπε-
σαν στὴ γῆ «καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ» µὲ βαθειὰ καὶ ἱερὴ εὐλάβεια, προσ -
φέροντας δῶρα: «χρυσόν καὶ λίβανον καὶ σµύρναν» (Ματθ. β΄ 11).

Ὁ Σατανᾶς ὅµως, ὁ ἄρχων τοῦ σκότους καὶ ὁ Θεὸς τοῦ κόσµου τούτου,
ἔχει τυφλώσει τὸ νοῦ καὶ τὴ σκέψη τῶν ἀπίστων, ὥστε νὰ µὴ µποροῦν νὰ
δοῦν τὸ φῶς «τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ», νὰ µὴ γνωρίσουν
τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν ἀληθινὸ Θεό, ἔτσι ὥστε καὶ νὰ µὴ εἶναι, «κατὰ χάριν»,
µέτοχοι «τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡµέραν
αἰῶνος· ἀµήν» (Β΄ Πετρ. γ΄ 18).

Τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴ Θεότητα τοῦ Κυρίου καὶ Χριστοῦ, κανένας ἀπὸ τοὺς
ἄρχοντες ποὺ κυβερνοῦν αὐτὸν τὸν κόσµο δὲν τὴν κατάλαβε καὶ δὲν τὴν
ἔχει γνωρίσει. Γιατί, ἄν τὴν εἶχαν καταλάβει καὶ τὴν εἶχαν δεχθεῖ, «οὐκ ἄν
τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν» (Α΄ Κορ. β΄ 8).

Ὁ Κύριος τῆς δόξης
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, ∆ηµοσιογράφος - Συγγραφεύς

29ον
Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ εἶναι ἕνα (ἂν ὄχι τὸ σηµαν-
τικότερο) ἀπὸ τὰ κύρια θεσµικὰ ὄργανα τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ ρόλος καὶ ἡ ἀποστολή της εἶναι νὰ
ἐκπροσωπεῖ καὶ νὰ προασπίζει τὰ συµφέροντα τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καί, ὅπως ἔχει δείξει ἡ καθη-
µερινὴ πρακτική, εἶναι ὁ µοχλὸς πίεσης καὶ ἐπι-
βολῆς τῆς πολιτικῆς τῆς Ἑνώσεως σὲ ὅλα τὰ κράτη µέ-
λη.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ποὺ σὲ πολλὰ Ἑλληνικὰ
Μέσα Ἐνηµερώσεως συχνὰ ἀναφέρεται λανθασµένα
ἀλλὰ χάριν συντοµίας ὡς Κοµισιόν, εἶναι κατὰ κάποι-
ον τρόπο ταυτόχρονα ἡ "καρδιὰ" καὶ ὁ "ἐγκέφαλος" τῆς
Ἑνώσεως, ἀφοῦ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν χάραξη καὶ τὴν
ὑλοποίηση τῆς πολιτικῆς της, ἀλλὰ καὶ τῆς διαθέσεως
τῶν ἀντίστοιχων κονδυλίων.

Σύνθεσις
Οἱ 27 –µετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Ἡνωµένου Βασι-

λείου τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ τῆς Βορείου Ἰρλαν-
δίας– ἐπίτροποι, δηλαδὴ ἕνας ἀπὸ κάθε χώρα τῆς
Ε.Ε., ἀποτελοῦν τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἐπιτροπῆς. Ἡ θητεία τους διαρκεῖ 5 χρόνια. Κάθε Ἐπί-
τροπος ἀναλαµβάνει τὴν εὐθύνη γιὰ συγκεκριµένους
τοµεῖς πολιτικῆς σύµφωνα µὲ τὰ καθήκοντα, ποὺ τοῦ
ἀναθέτει ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ὁ Λουξεµβουργιανῆς καταγωγῆς σηµερινὸς πρό-
εδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Jean-Claude
Juncker, ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του τὴν 1η Νοεµβρίου
τοῦ 2014, ἀντικαθιστώντας τὸν ἐπὶ δύο συναπτὲς θητεῖ -
ες ἀπελθόντα Πορτογάλο Jose Manuel Barroso.

Ὁ πρόεδρος διορίζεται ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συµ-
βούλιο. Τὸ Συµβούλιο διορίζει ἐπίσης τοὺς ἄλλους
Ἐπιτρόπους, πάντοτε σὲ συµφωνία µὲ τὸν διορισθέν-
τα πρόεδρο. Ὁ πρόεδρος εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Σύµφωνα µὲ τὶς Συνθῆκες
τῆς Ἑνώσεως, ἀποφασίζει σχετικὰ µὲ τὴν ὀργάνωση
τῆς Ἐπιτροπῆς, κατανέµει τὰ χαρτοφυλάκια καὶ τὶς
ἁρµοδιότητες τῶν µελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ µπορεῖ
νὰ κάνει ἀλλαγὲς ὁποιαδήποτε στιγµή. Ὁ πρό-
εδρος καθορίζει ἐπίσης τὴν πολιτικὴ agenda τῆς Ἐπι-
τροπῆς καὶ ὑπερασπίζεται τὴν ἐν γένει Εὐρωπαϊκὴ
πολιτική.

Γιὰ τὸν διορισµὸ ὅλων τῶν Ἐπιτρόπων, συµπερι-
λαµβανοµένου τοῦ προέδρου, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ (τυ-
πικὴ) ἔγκριση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Κατὰ τὴ
θητεία τους, τόσο ὁ πρόεδρος ὅσο καὶ οἱ Ἐπίτροποι
ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ὑπόλογοι στὸ Κοινοβούλιο, ποὺ
θεωρητικὰ ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ καθαιρέσει τὴν Ἐπιτρο-
πή. Ὡστόσο, ἡ λεγόµενη "σχετικὴ πλειοψηφία" ἐξα-
σφαλίζει στοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑνώσεως πὼς δὲν θὰ
κινδυνεύσει ποτὲ τὸ σχῆµα τῶν "ἐκλεκτῶν" πειθήνιων
ὀργάνων τους.

Γιὰ τὴν καθηµερινὴ λειτουργία τῆς Ἐπιτροπῆς µε-
ριµνᾶ τὸ προσωπικό της, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ διοικη-
τικοὺς ὑπαλλήλους, νοµικούς, οἰκονοµολόγους, µετα-
φραστές, διερµηνεῖς, γραµµατεῖς κ.λπ. κατανεµηµέ-
νους σὲ διάφορες ὑπηρεσίες, γνωστὲς ὡς Directorate-
Generals (DGs), δηλαδὴ Γενικὲς ∆ιευθύνσεις (Γ∆).

Ὁ ὅρος "Ἐπιτροπὴ" χρησιµοποιεῖται τόσο γιὰ τοὺς
27 Ἐπιτρόπους, ὅσο καὶ γιὰ τὸ µόνιµο προσωπικὸ ἢ
καὶ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ θεσµικὸ ὄργανο.

Σκοπὸς
Ὅπως προείπαµε, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἐκπρο-

σωπεῖ καὶ προασπίζει τὰ συµφέροντα τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως στὸ σύνολό της, µὲ τὸ νὰ ἐπιβλέπει καὶ νὰ
ὑλοποιεῖ τὴν πολιτικὴ τῆς Ἑνώσεως ὡς ἑξῆς:

● προτείνοντας νέους νόµους στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοι-
νοβούλιο καὶ στὸ Συµβούλιο,

● διαχειριζόµενη τὸν προϋπολογισµὸ τῆς Ε.Ε. καὶ
κατανέµοντας τὰ διαθέσιµα κονδύλια,

● µεριµνώντας γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τοῦ δικαίου τῆς
Ε.Ε. µαζὶ µὲ τὸ ∆ικαστήριο,

● ἐκπροσωπώντας τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὴν
διεθνῆ σκηνή.

Ὑποβολὴ νοµοθετικῶν προτάσεων
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει τὸ "δικαίωµα τῆς πρωτοβουλίας",

µπορεῖ δηλαδὴ νὰ προτείνει νέους νόµους προκειµέ-
νου  νὰ προστατεύσει τὰ συµφέροντα καὶ τὴν πολι-
τικὴ τῆς Ε.Ε., µὲ πρόφαση πάντοτε τὸ συµφέρον τῶν
Εὐρωπαίων πολιτῶν. Θεσµικὰ καὶ βάσει τῶν Συν-
θηκῶν τῆς Ἑνώσεως αὐτὸ µπορεῖ νὰ γίνει µόνον σὲ
θέµατα, ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιµετωπισθοῦν
ἀποτελεσµατικὰ σὲ Ἐθνικό, Περιφερειακὸ ἢ Τοπικὸ
ἐπίπεδο (ἀρχὴ τῆς ἐπικουρικότητας). Ἡ πρακτική,
ὡστόσο, ἔχει ἀποδείξει πὼς ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπι-

τροπὴ πολλάκις ἔχει παρέµβει στὰ ἐσωτερικὰ
Κρατῶν µελῶν ἐπιβάλλοντας καὶ τροποποιών-
τας ἀκόµα καὶ τὴν Ἐθνική τους πολιτική!

Οἱ ὑπηρεσίες τῆς Ἐπιτροπῆς καταρτίζουν µία νοµο-
θετικὴ πρόταση. Ἐὰν µὲ τὴν πρόταση αὐτὴ συµφω-
νοῦν τουλάχιστον οἱ 14 ἀπὸ τοὺς 27 Ἐπιτρόπους, ἡ
πρόταση ὑποβάλλεται στὸ Συµβούλιο καὶ στὸ Κοινο-
βούλιο. Ἀφοῦ συζητήσουν καὶ ἐνδεχοµένως (σχεδὸν
ποτὲ) τροποποιήσουν τὴν πρόταση, τὰ δύο αὐτὰ ὄργα-
να ἀποφασίζουν ἐὰν θὰ τὴν ἐγκρίνουν (σχεδὸν πάντο-
τε), ὥστε νὰ γίνει νόµος.

∆ιαχείρισις τοῦ προϋπολογισµοῦ 
τῆς ΕΕ καὶ κατανοµὴ τῶν κονδυλίων

Ἀπὸ κοινοῦ µὲ τὸ Συµβούλιο καὶ τὸ Κοινοβούλιο, ἡ
Ἐπιτροπὴ καθορίζει τὶς εὐρύτερες µακροπρόθεσµες
προτεραιότητες γιὰ τὶς δαπάνες τῆς Ε.Ε. στὸ λεγόµενο
"δηµοσιονοµικὸ πλαίσιο" τῆς Ἑνώσεως. Καταρτίζει
ἐπίσης τὸν ἐτήσιο προϋπολογισµό, ποὺ ὑποβάλλεται
πρὸς ἔγκριση στὸ Κοινοβούλιο καὶ στὸ Συµβούλιο, ἐνῷ
παρακολουθεῖ µὲ ποιὸ τρόπο δαπανῶνται τὰ κονδύλια
τῆς Ε.Ε. ἀπὸ τοὺς διάφορους Ὀργανισµούς, τὶς
Ἐθνικὲς καὶ τὶς Περιφερειακὲς Ἀρχές. Ἡ διαχείριση τοῦ
προϋπολογισµοῦ ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ ἐλέγχεται ἐξονυ-
χιστικὰ ἀπὸ τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο.

Ἡ Ἐπιτροπὴ διαχειρίζεται ἐπίσης καὶ τὰ κονδύλια,
ποὺ ἀφοροῦν στὴν πολιτικὴ τῆς Ε.Ε., π.χ. τὴν Γεωρ-
γία καὶ τὴν Ἀγροτικὴ Ἀνάπτυξη, καθὼς καὶ διάφορα
προγράµµατα ὅπως τὸ Erasmus, ποὺ ἀφορᾶ στὶς
ἀνταλλαγὲς φοιτητῶν µεταξὺ τῶν κρατῶν µελῶν. Τὰ
συγκεκριµένα παραδείγµατα κονδυλίων µαρτυροῦν
τὶς προτεραιότητες τῆς Ἑνώσεως, ποὺ εἶναι ὁ ὁλο-
κληρωτικὸς ἔλεγχος τῶν Οἰκονοµιῶν τῶν
κρατῶν µελῶν, καθὼς καὶ ἡ πολιτικὴ τῆς ἀναµεί-
ξεως τῶν λαῶν τῆς Ε.Ε. µὲ σκοπὸ τὴν ἀλλοίωση
καὶ τὴν ἐξαφάνιση τῆς Ἐθνικῆς Ταυτότητος τῶν
µελῶν της.

Ἐφαρµογὴ τοῦ δικαίου τῆς Ε.Ε.
Ὡς "θεµατοφύλακας τῶν Συνθηκῶν", ἡ Ἐπιτροπὴ

ἐλέγχει κατὰ πόσο κάθε χώρα µέλος ἐφαρµόζει ὀρθὰ
τὸ δίκαιο τῆς Ε.Ε. καὶ ἀναλόγως παρεµβαίνει. Τραν-
ταχτὸ παράδειγµα ἡ ὠµὴ παρέµβαση τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἐπιτροπῆς πρὶν ἀπὸ λίγες µέρες στὸ ἔργο τῆς
Ἑλληνικῆς ∆ικαιοσύνης,  σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν περίπτω-
ση τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς.

Ἐὰν ἡ Ἐπιτροπὴ κρίνει ὅτι µία Ἐθνικὴ κυβέρνηση
ἀδυνατεῖ νὰ ἐφαρµόσει τὸ δίκαιο τῆς Ε.Ε., ἀποστέλλει
ἀρχικὰ ἐπίσηµη ἐπιστολή, ζητώντας ἀπὸ τὴν κυβέρνη-
ση αὐτὴ νὰ διορθώσει τὸ πρόβληµα. Ἂν δὲν ὑπάρξουν
θετικὰ ἀποτελέσµατα, ἡ Ἐπιτροπὴ παραπέµπει τὴν
ὑπόθεση στὸ ∆ικαστήριο. Τὸ ∆ικαστήριο µπορεῖ νὰ
ἐπιβάλει κυρώσεις καὶ οἱ ἀποφάσεις του εἶναι δε-
σµευτικὲς γιὰ τὰ κράτη µέλη καὶ τὰ θεσµικὰ ὄργανα
τῆς Ἕνωσης.

Ἐκπροσώπησις τῆς Ε.Ε. 
εἰς τὴν διεθνῆ σκηνὴν

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐκπροσωπεῖ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. σὲ
διεθνεῖς ὀργανισµούς, ὅπως ὁ Παγκόσµιος Ὀργα-
νισµὸς Ἐµπορίου (WTO), στὶς συνεδριάσεις τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Συµβουλίου, στὶς Συνόδους Κορυφῆς τοῦ
G7 καὶ τοῦ G20, στὶς ∆ιµερεῖς Συναντήσεις Κορυφῆς µὲ
τρίτες χῶρες, καθὼς καὶ σὲ σηµαντικὲς συζητήσεις στὸ
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο καὶ στὸ Συµβούλιο µὲ ἐκπρο-
σώπους τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων.

∆ιαπραγµατεύεται ἐπίσης διεθνεῖς συµφωνίες γιὰ
λογαριασµὸ τῆς Ε.Ε., ὅπως εἶναι ἡ Συµφωνία Coto-
nou, ποὺ ἔχει ὡς ἀντικείµενο τὴν ἀναπτυξιακὴ βοήθεια
καὶ τὸ ἐµπόριο µεταξύ τῆς Ε.Ε. καὶ τῶν ἀναπτυσσόµε-
νων χωρῶν τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Καραϊβικῆς καὶ τοῦ Εἰρη-
νικοῦ Ὠκεανοῦ, καθὼς καὶ τὴν διαβόητη καὶ ἁµαρτωλὴ
∆ιατλαντικὴ Ἑταιρικὴ Συµφωνία Ἐµπορίου καὶ Ἐπεν-
δύσεων (TTIP).

Ἕδρα
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει τὴν ἕδρα της στὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ

Λουξεµβοῦργο, ἐνῷ διαθέτει Γραφεῖα σὲ κάθε χώρα
τῆς Ε.Ε. καθὼς καὶ ἀντιπροσωπίες στὶς διάφορες
πρωτεύουσες τοῦ κόσµου.

Τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα θὰ δοῦµε τὸ τί ἀκριβῶς
εἶναι τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Ἡ µελέτη τόσο τῶν
τεσσάρων θεσµικῶν ὀργάνων τῆς Ἑνώσεως, ὅσο καὶ
τῶν λοιπῶν ὀργάνων της, θὰ µᾶς ἐπιτρέψουν νὰ κατα-
νοήσουµε ἀκόµα πιὸ πολὺ τὸ µέγεθος τῆς Ἐθνικῆς
προδοσίας, ποὺ συνεπάγεται ἡ εἴσοδος τῆς Ἑλλά-
δος σὲ ἕνα ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς, δηλαδὴ στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση,  ποὺ εἶναι τὸ ἐπίσηµο ὄργανο τῆς
Παγκοσµιοποιήσεως.

Μ.Β.

Τὸ ἵδρυμα «χρονίων πασχόντων» ποὺ ἐπιθυμεῖ
νὰ κατασκευάση ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης εὑρίσκει
ἐμπόδια εἰς τὰς δημοσίους ὑπηρεσίας. Τί συμβαίνει;
Διατὶ δὲν ἐπεμβαίνει ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας; Συμφώ-
νως πρὸς ἄρθρον τοῦ κ. Θάνου Χερχεϋετζῆ εἰς τὴν
ἐφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ»:

«∆ίνει µάχη ἀπὸ τὸ 2011, γιὰ νὰ δηµιουργήσει στὴ
Θεσσαλονίκη ἕνα ἐκκλησιαστικὸ ἵδρυµα ποὺ θὰ προσ -
φέρει ἀνακούφιση καὶ θαλπωρὴ σὲ χρόνια πάσχοντες,
τὸ Μακεδονίας Μέλαθρον. Βρῆκε οἰκόπεδο στὸ πρώην
ὀρφανοτροφεῖο «Μ. Ἀλέξανδρος» στὴν Τούµπα, ἐξα-
σφάλισε τοὺς ἀπαραίτητους πόρους καὶ ἑτοίµασε τὰ
σχέδια. Τὸ ἔργο, ὅµως, ποὺ ὁραµατίστηκε νὰ ὑλοποι-
ήσει ὁ µητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος, παρα-
µένει ἐπὶ ἕνα χρόνο στὰ χαρτιά. «Ἐδῶ καὶ 13 µῆνες
εἴµαστε ἕτοιµοι γιὰ νὰ ξεκινήσουµε τὴ θεµελίωση τοῦ

ἱδρύµατος τῆς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο
θὰ περιθάλπει 150 χρόνια πάσχοντες. Ὡστόσο, δὲν
µποροῦµε νὰ προχωρήσουµε, καθὼς ὑπηρεσίες τοῦ
∆ηµοσίου προβάλλουν διάφορα προσκόµµατα καὶ δι-
καιολογίες ποὺ δὲν εὐσταθοῦν, δηµιουργώντας µεγάλη
ἀπογοήτευση σὲ δεκάδες ἀνθρώπους ποὺ στηρίζουν
τὸ ἔργο καὶ ζητοῦν νὰ ὑλοποιηθεῖ, ὥστε νὰ βροῦν στή-
ριγµα συνάνθρωποί µας ποὺ ἔχουν ἀνάγκη» σηµει-
ώνει ὁ κ. Ἄνθιµος. Τὸν περασµένο ∆εκέµβριο ἄτοµα
τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου κατέλαβαν τὶς ἐγκατα-
στάσεις τοῦ πρώην ὀρφανοτροφείου καὶ παρὰ τὶς
ἐκκλήσεις τοῦ µητροπολίτη δὲν τὶς ἐγκαταλείπουν.
«Παρακαλῶ τὸ κράτος νὰ ἐξασφαλίσει τὶς ἀπαραίτητες
προϋποθέσεις, ὥστε ἀπὸ αὔριο κιόλας νὰ ἐγκαταστα-
θοῦν τὰ συνεργεῖα καὶ νὰ ἀρχίσει ἡ ἀνέγερση τοῦ κτιρί-
ου πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίθαλψη χρόνια πασχόντων
ἀτόµων, θὰ προσφέρει καὶ δεκάδες νέες θέσεις ἐργα-
σίας» προσθέτει ὁ κ. Ἄνθιµος».

Κυβερνητικὰ προσκόµµατα εἰς τὴν Ἱ. Μητρ. Θεσσαλονίκης;

Ἀξιοσέβαστε, πνευµατικέ µου πατέρα,
Πανασιολογιώτατε Σάββα.

Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ὑποκλίνοµαι στὴν ἁγία µορ-
φή σου.

Σὰν «κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ» µοῦ ἀνακοινώθηκε ἡ κοί-
µησή σου.

Ἡ κοίµησή σου ποὺ δὲν ὀφείλεται µόνον στὴν ἡµε-
ροµηνία γεννήσεώς σου, ἀλλὰ κυρίως στὶς ταλαιπω-
ρίες καὶ τοὺς διωγµοὺς ποὺ ὑπέστης στὸ ἄνθος τῆς
ἡλικίας σου γιὰ τὴν ἀγαπηµένη σου πατρίδα Κύπρο
καὶ κυρίως στὴν ἀγνωµοσύνη καὶ ἀχαριστία ποὺ δοκί-
µασες κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ἐπιγείου ζωῆς σου, ὡς
κληρικός.

«Ἔσεται ὅµως ἦµαρ» ποὺ ὁ πανάγαθος δικαιοκρί-
της Θεὸς θὰ ἀπονείµει τὴ δικαιοσύνη του σὲ ζῶντας καὶ
νεκρούς.

Ὑπῆρξες ἄδολος ἀφιλοχρήµατος, ἀφιλήδονος, ἀκά-
µατος, καὶ πιστὸς ἐργάτης τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς
µας.

Προσόντα, ποὺ στὴ σηµερινὴ ἐποχή µας εὑρίσκον-
ται ἐν ἀνεπαρκείᾳ καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ πολλούς, µὴ ἐξαι-
ρουµένων καὶ τῶν κληρικῶν, θεωροῦνται ἐνοχλητικά,

σὲ ὁδήγησαν στὸ µοιραῖο τέλος τῆς ζωῆς σου.
Ἐξεπλήρωσες εἰς τὸ ἀκέραιο τὶς ὑποσχέσεις ποὺ

ἔδωσες στὸ Θεὸ κατὰ τὴν ὥρα τῆς χειροτονίας σου ὡς
κληρικός.

∆ιέσωσες µὲ τὶς προσευχές σου καὶ τὶς νουθεσίες
σου πλῆθος ἀνθρώπων καὶ εἰδικότερα νέα παιδιὰ ἀπὸ
τὶς παγίδες τοῦ σατανᾶ.

∆ηµιούργησες τὸ µεγαλούργηµα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ
ποὺ σὲ ὑποδέχεται σήµερα καὶ ποὺ θὰ εἶναι τὸ κοιµη-
τήριο τῶν λειψάνων σου.

Ὑπῆρξες ἥρωας στὰ νιάτα σου καὶ ἥρωας στὴν
ἱερατική σου σταδιοδροµία.

Ἀξιοσέβαστε πατέρα Σάββα.
Ὡς πνευµατικό σου παιδὶ κλίνω τὸ γόνυ µου στὸ

σεπτὸ σκήνωµά σου καὶ σὲ παρακαλῶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ
βρίσκεσαι νὰ ἱκετεύεις τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία ὄχι µόνο
τῶν πνευµατικῶν σου παιδιῶν ἀλλὰ καὶ ὅσων σὲ πί-
κραναν καὶ σὲ ἀδίκησαν στὴ ζωή σου.

Αἰωνία σου ἡ µνήµη, καλέ µου πατέρα.
Ἠλίας Ἁρµύρος 

Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.

Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον..

Ἀρχιµανδρίτης Σάββας Ἀχιλλέως

Συνθήκη τοῦ Maastricht 1992: Τί ὑπέγραψεν ἡ Ἑλλὰς
καὶ ποίας ἀλλαγὰς ὑπέστη ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπογραφῆς
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µαρτυρίας καὶ Παραδόσεως, καθίσταται σαφὲς ὅτι θεολογικὲς
θέσεις, ἀπ᾽ ὅπου καὶ ἂν προέρχονται αὐτές, ἀκόµη καὶ ἀπὸ
γενικὲς συνόδους, κρίνονται ἀποκλειστικὰ καὶ µόνον ὑπὸ τὸ
φῶς τῆς διαχρονικῆς ἀποστολικοπαραδότου ἁγιοπνευµατικῆς
µαρτυρίας τῶν θεοφόρων ἁγίων Πατέρων, τῶν µόνων αὐθεν-
τικῶν ἐκφραστῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, τῶν ἀποστολοδέκτων πυ-
ρίνων γλωσσῶν τῆς Πεντηκοστῆς. Ὀφείλει ἐδῶ νὰ τονισθεῖ ἡ
βαθεῖα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας:  Ἁγία Παράδοσις καὶ ἁγιασµὸς
εἶναι στοιχεῖα ἀλληλένδετα, καθώς ὁ ἁγιασµὸς ἑκάστου συν-
τελεῖται ἀποκλειστικῶς ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσε-
ως.

Ὁ χαρακτήρ καὶ τὸ κῦρος τῆς ΑκΜΣ
Βάσει τοῦ προσυµπεφωνηµένου κανονισµοῦ τῆς ΑκΜΣ στὸ

Σαµπεζύ, ἄρθρο 13 παράγραφος 2, οἱ ὑπογεγραµµένες
ἀποφάσεις τῆς ΑκΜΣ ἔχουν ΠΑΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΚΥΡΟΣ. Τί
σηµαίνει αὐτό; Ἁπλᾶ ὅτι εἶναι ὑποχρεωτικὲς γιὰ ὅλες τὶς το-
πικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὡς θὰ συνέβαινε ἐὰν ἦταν τῷ
ὄντι Οἰκουµενικὴ ἡ ΑκΜΣ. Παρότι οἱ ἴδιοι οἱ διορ-
γανωτὲς τῆς ΑκΜΣ, προεξάρχοντος τοῦ Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολοµαίου
(προστεθέντος, διαρκοῦντος τῆς συνόδου, καὶ
τοῦ Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου) ἀρνοῦνται -πλέ-
ον- τὸν χαρακτηρισµό “Οἰκουµενικῆς” ἐπὶ τῆς
ΑκΜΣ, λόγῳ τῆς µὴ συµµετοχῆς τῆς (ψευ-
δο)ἐκκλησίας τῆς Ρώµης(!), παρ᾽ὅλα ταῦτα καὶ
µόνη ἡ ἀναφορὰ περὶ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ τῶν
ἀποφάσεών της προσδίδει, καὶ συµφώνως
πρὸς τὰ ὀρθοδόξως κρατοῦντα, οἰκουµενικὸν
κῦρος.

Παρενθετικῶς, ἀξίζει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἐξαρχῆς
ὁ χαρακτήρας τῆς ΑκΜΣ προσδιοριζόταν ὡς
οἰκουµενικός. Ἡ ἴδια ἡ ἰδέα περὶ συγκλήσεως
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ἀποτελεῖ ἀπότοκο τοῦ
καταστροφικοῦ γιὰ τὴν ὀρθόδοξο ἑνότητα, ἀπο-
κληθέντος “Πανορθοδόξου Συνεδρίου” τοῦ γε-
νοµένου ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὸ ἔτος
1923, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ κατεγνωσµένου
ὡς µασόνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως Μελετίου τοῦ ∆´.4 Τὸ ὅραµα τῆς οἰκουµε-
νικῆς συνεχίστηκε µετ᾽ ἐπιτάσεως καὶ ὑπὸ τοῦ
πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος ἐπανειληµµέ-
νως ἀναφερόταν ρητῶς στὴν ἀνάγκη συγκλήσε-
ως· ἐνδεικτικὰ στὴν ἐγκύκλιο τοῦ 1951 ἐξήγγειλε
τὴν πρόθεση συγκλήσεως «Μεγάλης Οἰκουµενικῆς Συνό-
δου», ὅταν ἡ χρονικὴ στιγµὴ θὰ ἐκρίνετο κατάλληλος5. Ἐδῶ
νὰ προστεθεῖ, ὅτι ἡ ὀνοµασία τῆς συνόδου ὡς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης, χρησιµοποιήθηκε µ᾽εὐθεῖα ἀναφορὰ στὸ τρόπο ποὺ
οἱ Οἰκουµενικὲς σύνοδοι κατὰ τὸ παρελθὸν ὀνόµαζαν ἑαυτές·
ἦταν οἱ ἑπόµενες ποὺ τελικὰ τοὺς ἀπέδιδαν τελεσιδίκως
οἰκουµενικὸν κῦρος6.

Ἀξίζει πάντως νὰ σηµειωθεῖ καὶ κάτι ἀκόµα. Ἡ λεγοµένη
ΑκΜΣ, διὰ στόµατος ἀρχιερέων καὶ λοιπῶν συµµετασχόντων,
µετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν της (δὲν τολµήθηκε πρίν), ἀπε-
κλήθη ὡς “ἡ Β´ Βατικανὴ σύνοδος” τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τὸ
ἀντίστοιχο δηλαδὴ τῆς τελευταίας οἰκουµενικῆς συνόδου
(21ης) τοῦ παπισµοῦ, ἡ ὁποία δηµιούργησε τεράστιες ἀνατα-
ράξεις στοὺς κόλπους του, ἐπιφέροντας ἀλλαγὲς τέτοιας ση-
µασίας7, ὥστε νὰ χαρακτηρισθεῖ, ἐκ τῶν ἰδίων τῶν πρωτα-
γωνιστῶν της, ὡς τέµνουσα τὴν ἱστορία τῆς “ἐκκλησίας” στὴν
ἐποχὴ πρὶν καὶ µετὰ τὴν σύνοδο. Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἐνδιαφέρον
καὶ µᾶς ἀναγκάζει νὰ κάνουµε ἀναφορὰ στὴν σύνοδο τοῦ πα-
πισµοῦ εἶναι οἱ µεθοδολογικὲς ὁµοιότητες τῆς ΑκΜΣ πρὸς
αὐτήν. Ἔτσι “γιὰ τὴν σύγκληση µιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου,
εἶναι εὐρέως γνωστὸ πὼς ὁ τρόπος ἐργασίας τῆς Β´ Βατι-
κάνειας Συνόδου χρησίµευσε κατὰ κάποιον τρόπο ὡς
πρότυπο γιὰ τὶς διαδικασίες αὐτές.”8. Πράγµατι, ἡ ∆ιορθόδο-
ξη Προπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπή, οἱ Προσυνοδικὲς Πανορ-
θόδοξες ∆ιασκέψεις, ἡ διαρκὴς Γραµµατεία γιὰ τὴν Προπα-
ρασκευὴ τῆς Συνόδου, καθὼς τέλος ὁ τρόπος ἑτοιµασίας καὶ
ἐπεξεργασίας τῶν κειµένων τῆς ΑκΜΣ, ΟΛΑ ἀπηχοῦν τὸ τρό-
πο λειτουργίας τῆς Β´ Βατικανῆς9.

Τὰ κριτήρια οἰκουµενικότητος 
κατὰ τὴν ὀρθόδοξον κανονικὴν παράδοσιν
Ὁ ἐξ ἀρχῆς προσδιορισµὸς τῆς ΑκΜΣ ὡς οἰκουµενικῆς (κυ-

ριολεκτικὰ µέχρι τὴν τελευταία στιγµὴ πρὸ τῆς συγκλήσεώς
της), σὲ συνάρτηση πρὸς τὸ ὑποχρεωτικὸν διὰ πάντας τῶν
ἀποφάσεών της, τὴν κατατάσσει ἑποµένως στὶς συνόδους µὲ
ἀπαίτηση οἰκουµενικοῦ κύρους. 

Ἐφ᾽ὅσον λοιπὸν ἔχουν ἔτσι τὰ πράγµατα, ἂς στραφοῦµε
στὸν µέγα ἁγιορείτη καὶ κανονολόγο τῆς Ἐκκλησίας, ὅσιο Νι-
κόδηµο, γιὰ νὰ δοῦµε τί λέει σχετικὰ περὶ τῶν ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ἀναγνώρισης µιᾶς συνόδου ὡς οἰκουµενικῆς: 

α) ἡ σύνοδος ὀφείλει νὰ συγκαλεῖται ὄχι ἀπὸ κάποιον πα-
τριάρχη ἀλλὰ “διὰ προσταγῶν Βασιλικῶν”,κάτι τὸ ὁποῖο σήµε-
ρα εἶναι ἀνέφικτο καὶ ἑποµένως ἀνενεργὸ δίχως περαιτέρω θε-
ολογικὲς ἐπιπλοκές, 

β) πρέπει νὰ γίνεται “ζήτησις περὶ πίστεως καὶ ἀκολούθως νὰ
ἐκτίθεται ἀπόφασις καὶ ὅρος δογµατικός”, 

γ) ὀφείλουν, “νὰ ᾖναι πάντα τὰ ἐκτιθέµενα παρ᾽αὐτῶν δό-
γµατα καὶ οἱ κανόνες, ὀρθόδοξα εὐσεβῆ καὶ σύµφωνα ταῖς Θεί-
αις Γραφαῖς, ἢ ταῖς προλαβούσαις Οἰκουµενικαῖς συνόδοις.”
καὶ προσθέτει ὁ ὅσιος Νικόδηµος τό “πολυθρύλητον”, ὅπως
λέει, ἀξίωµα τοῦ ἁγ. Μαξίµου, ὅτι: “ Τὰς γενοµένας συνόδους,
ἡ εὐσεβὴς πίστις κυροῖ ”, καὶ πάλιν, “ἡ τῶν δογµάτων ὀρθότης
κρίνει τὰς συνόδους.”, 

δ) τέλος ὀφείλουν, “νὰ συµφωνήσουν καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν τὰ
παρὰ τῶν Οἰκουµενικῶν συνόδων διορισθέντα, καὶ κανονι-
σθέντα ἅπαντες οἱ ὀρθόδοξοι Πατριάρχες καὶ Ἀρχιερεῖς τῆς Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας, εἴτε διὰ τῆς αὐτοπροσώπου παρουσίας
αὐτῶν, εἴτε διὰ τῶν ἰδίων τοποτηρητῶν, ἢ καὶ τούτων ἀπόντων,
διὰ γραµµάτων αὐτῶν.”10.

Τὰ ἀνωτέρω ὀφείλουν νὰ ἀποτελέσουν τὸν ὁδηγὸ στὴν τε-
λικὴ ἀξιολόγηση τόσο περὶ τοῦ οἰκουµενικοῦ-πανορθοδόξου

χαρακτήρα τῆς ΑκΜΣ, ὅσο καὶ περὶ τοῦ κατὰ πόσον ἀποτελεῖ
ὂντως συνέχεια τῶν πρὸ αὐτῆς Οἰκουµενικῶν Συνόδων, κατὰ
τὴν πίστιν. 

Κατ᾽ἀρχὰς γεννᾶται τὸ ἐρώτηµα, ἐὰν καὶ κατὰ πόσον πλη-
ροῦται ὁ ὅρος ἀπαίτησις τοῦ κανονισµοῦ γιὰ ΠΑΝΟΡΘΟ∆Ο-
ΞΟ ΚΥΡΟΣ τῆς συνόδου. Ἡ µόνη δυνατὴ ἀπάντηση εἶναι ΟΧΙ,
καὶ ἐξηγούµαστε: 

Ἀπουσίαζαν ὡς γνωστὸν τέσσερεις τοπικὲς Ἐκκλησίες· ἀπὸ
αὐτὸ καὶ µόνον αἴρεται ὁ πανορθόδοξος-οἰκουµενικὸς χα-
ρακτήρας της11· ἐδῶ νὰ παρατηρήσουµε ὅτι διὰ χειλέων ἐπι-
σκοπικῶν, ἐλέχθη ὅτι τοῦτο δὲν συνιστᾶ πρόβληµα καθότι καὶ
στὴ Γ´ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο ἀπουσίαζε ἡ Ἐκκλησία Ἀντιοχείας,
ὅµως ἡ Σύνοδος παρ᾽ ὅλα ταῦτα, λειτούργησε ὡς Οἰκουµενι-
κή! Ὅπως πάντα οἱ οἰκουµενιστὲς διαστρέφουν τὴν ἀλήθεια
λέγοντας τὰ πράγµατα µισά: ἡ Ἐκκλησία Ἀντιοχείας καὶ ὁ Πα-
τριάρχης της Ἰωάννης, ἔχοντες παρεξηγήσει τὴ θεολογία τοῦ
ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, ἀντιδρῶντας καὶ στὴ καθαίρεση
τοῦ Νεστορίου, ἐδηµιούργησαν ἀντισύνοδο µαζί µὲ ἄλλους,
ὄντως νεστοριανούς, ἐπισκόπους οἱ ὁποῖοι ἀποκήρυξαν τὴ Σύν -

οδο τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐφέσου, κατεδίκασαν τὶς ἀπο-
φάσεις της καὶ καθαίρεσαν τὸν ἅγιο Κύριλλο καὶ τὸν ἐπίσκοπο
Ἐφέσου Μέµνωνα! Ἀντιστοίχως ἡ ἁγία Σύνοδος ἔθεσε σὲ
ἀργία τὸν Ἰωάννη Ἀντιοχείας καὶ κήρυξε ὡς ψευδοσύνοδο τὴν
σύναξή τους. Τελικὰ µετὰ ἀπὸ ἕνα περίπου χρόνο ἐλύθησαν
οἱ παρεξηγήσεις καὶ ἡ Ἀντιόχεια ἀποδέχθηκε τὴν Σύνοδο τῆς
Ἐφέσου ὡς ὄντως Ἁγία καὶ Οἰκουµενική. Οὐδεµία λοιπὸν σχέ-
σις µὲ τὰ λεχθέντα ὑπὸ τῶν οἰκουµενιστῶν! 

Ὁ προβληµατικὸς χαρακτήρ 
τοῦ Κανονισµοῦ τῆς ΑκΜΣ:

αἱ ἐκκλησιολογικαὶ συνέπειαι.
Σὲ κείµενα ποὺ ἐκυκλοφόρησαν πρὶν τὴ σύνοδο ὑπῆρξε

πυκνὴ ἀναφορὰ στὸν πρωτόγνωρο καὶ ἐξόχως προβληµατικὸ
χαρακτήρα τοῦ Κανονισµοῦ τῆς συνόδου. Πρὸς ἀπόδοσιν
λοιπὸν πλήρους εἰκόνας σχετικὰ µὲ τὴ σύνοδο ὀφείλουµε τὴν
παρουσίαση ὅλων τῶν σχετικῶν προβληµατικῶν διατάξεων
τοῦ Κανονισµοῦ της, ὥστε νὰ ἀποδειχθεῖ καὶ µέσω αὐτῆς ὅτι
ἡ ἀπαίτηση τῆς συνόδου γιὰ πανορθόδοξο κῦρος καθίστα-
ται ἀδύνατη. 

Ἐν πρώτοις στὸ ἄρθρο 8 παράγραφος 2 ὁρίζεται
κατ᾽οὐσίαν ἡ ἀπαγόρευσις ἐλευθέρας τοποθετήσεως ἐπι-
σκόπων ἢ καὶ αὐτῶν τῶν προκαθηµένων τῶν τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν, ἐπὶ νέων, µὴ ὁµοφώνως συµπεφωνηµένων ζη-
τηµάτων στὶς Προσυνοδικὲς Πανορθόδοξες ∆ιασκέψεις. Τοῦ -
το στὴ διαχρονικὴ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ θεσµοῦ, συνιστᾶ
βαρύτατη στρέβλωσή του καὶ οὐσιαστικὰ κατεργάζεται τὴ φί-
µωσή του. Σὲ ὅλες τὶς Οἰκουµενικὲς συνόδους ὑπῆρχε ἡ πλή-
ρης ἐλευθερία οἱουδήποτε ἐπισκόπου νὰ θέσει ζήτηµα πρὸς
συζήτηση καὶ ἐπίλυση. Ἀκολούθως στὸ 9,3, τὸ ὁποῖο λει-
τουργεῖ κατ᾽ οὐσίαν ὡς συνέχεια τοῦ 8,2, ἀπαγορεύεται ρητὰ
πᾶσα παρέµβασης ἐπισκόπου, ἐπὶ ποινῇ ἀφαιρέσεως τοῦ
λόγου(!), εἰς “ἐκτὸς θέµατος” ζήτηµα. Ἐν ἀντιθέσει, σ᾽ὅλες τὶς
συνόδους τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρχε πλήρης ἐλευθερία λόγου
εἰς πάντας, ἀκόµη καὶ σὲ µὴ ἐπισκόπους, ὅπως βλέπουµε
ἐπὶ παραδείγµατι στὴ συζήτηση µοναχῶν καὶ ἁγίου Ταρασί-
ου (Α´ πρᾶξις Ζ´ Οἰκουµενικῆς συνόδου). Ἐπεκτείνονται δὲ
οἱ ἀνωτέρω ἀπαγορεύσεις στὸ 10,3 περί “ἄσχετων διαλο-
γικῶν ἀντιπαραθέσεων” τῶν ἐπισκόπων, ὡσὰν οἱ ἐπίσκοποι
νὰ µὴ ἔχουν ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς τους καὶ τοῦ ὕψους
τοῦ λειτουργήµατός τους καὶ ἔτσι νὰ ἐκτρέπονται -δῆθεν- σὲ
διενέξεις “ξένες, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετες πρὸς τὴν ἀποστολήν” τῆς
συνόδου, ὅπως ἀναφέρεται στὸ κείµενο! 

Στὸ 11,2 καθορίζεται ἡ ἀπαραίτητος ἀρχὴ τῆς “ὁµόφωνης”
ἀποδοχῆς τῶν τροπολογιῶν ἐπὶ τῶν ἀρχικῶν, προσυνοδικὰ
συµπεφωνηµένων, κειµένων πρὸς διαµόρφωσιν τῶν τε-
λικῶν κειµένων, καθὼς καὶ ἡ ἀπόρριψις τῶν µὴ ὁµοφώνως
ἀποδεκτῶν τροπολογιῶν. Οἱ παρατηρήσεις µας ἐν συντοµίᾳ:
ὅπως θ᾽ἀποδειχθεῖ κατωτέρω, συγκεκριµένα τελικὰ κείµενα
τῆς συνόδου σχετίζονται ἀµέσως ἀλλὰ καὶ ἐµµέσως µὲ δο-
γµατικὰ ζητήµατα πρωταρχικῆς σηµασίας καὶ ὄχι ἁπλῶς δι-
οικητικοῦ ἢ ποιµαντικοῦ χαρακτήρα. Τίθεται τὸ ἐρώτηµα: σὲ
ποία Οἰκουµενικὴ Σύνοδο σὲ ζήτηµα δογµατικὸ ὑπῆρχε ἡ πε-
ρίπτωση ἀπορρίψεως δογµατικῆς διατυπώσεως, (“τροπο-
λογίας” κατὰ τὴν φρασεολογία τῆς συνόδου), καὶ ὅλα νὰ συν -
εχίζονταν “κανονικά”; Ὑπενθυµίζουµε αὐτὸ ποὺ ὁ ὅσιος Νι-
κόδηµος ὁ ἁγιορείτης µᾶς εἶπε ὅτι συνιστᾶ τὸν τρίτο ὅρο-ἰδίω-
µα ἀληθοῦς Οἰκουµενικῆς συνόδου: τὸ ὀρθόδοξον τῶν δο-
γµάτων της. Εἶναι δυνατὸν ἐπὶ δογµατικοῦ ζητήµατος νὰ
ὑπάρχει διαφωνία καὶ νὰ συνεχίζουν οἱ διαφωνοῦντες
ὡς νὰ µὴ συνέβαινε τίποτε; Καθίσταται λοιπὸν σαφὲς ὅτι ἡ
λεγοµένη ΑκΜΣ λειτουργοῦσε ὡς νὰ ἦταν ἡ Βουλή, ὅπου ψη-
φίζουν βουλευτὲς πολιτικῶν κοµµάτων ὑπὲρ ἢ κατὰ µιᾶς τρο-
πολογίας νόµου τοῦ κράτους, καὶ ὄχι ἁγιοπνευµατικὴ σύνα-
ξις ποιµένων ὁµονοούντων ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ... 

Τὸ 12,1 ἀναφέρεται στὰ περὶ τῆς ψηφοφορίας ἐπὶ τῶν τε-
λικῶν κειµένων καὶ διαµορφώνει µία πραγµατικότητα κατ᾽
ἐπίφασιν συνοδικὴ µέν, ἐν πράγµατι δὲ πλήρως ἀντισυνο-
δικὴ καὶ παντελῶς ἀµάρτυρη στὴν καθολική, ἁγιοπνευ-
µατική, συνοδικὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Συγκεκριµένα,
ἡ διαχρονικὰ ἀκολουθούµενη πρακτικὴ ὅλων τῶν συνόδων,
Τοπικῶν ἢ Οἰκουµενικῶν, ἐρειδοµένη σ᾽αὐτὰ ταῦτα τὰ θε-
µέλια τῆς ὀρθόξοξης Ἐκκλησιολογίας, ἦταν ἡ πλήρης καὶ
ὁµότιµη συµµετοχὴ τῶν ἁπανταχοῦ ἐπισκόπων, νοουµένων
ὡς ποιµένων καὶ ὄχι ἁπλῶς ὡς ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι ἐν
ἀληθείᾳ µαρτυροῦσαν τὴ καθολικὴ πίστη, τὸ θεµέλιο δη-
λαδὴ ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἰκοδοµήθηκε τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, ἡ
Ἐκκλησία12. Οἱ ἐπίσκοποι, ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ ὁµοτίµου τῆς
ἀρχιερατικῆς τους ἱερωσύνης, ψήφιζαν πάντες καὶ δὲν ἦσαν
-δῆθεν- ἐκπροσωπούµενοι ἀπὸ τὸν πρῶτο τους καὶ τὴν
ψῆφο του. Ἡ νέα αὐτὴ διαδικασία ἀκύρωσε τὴ διαχρο-
νικὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀρχὴ τοῦ ὁµοτίµου ἐπισκόπου
πρὸς ἐπίσκοπον, διαχώρισε κυριαρχικὰ τοὺς πρώ-
τους, (τοὺς προέδρους δηλαδὴ τῶν τοπικῶν αὐτοκε-
φάλων Ἐκκλησιῶν), ἀπὸ τοὺς περὶ αὐτοὺς  ἐπισκό-
πους, µὲ συνέπεια τὴ διαµόρφωση δύο τύπων ἐπι-
σκόπων: ἀφ᾽ ἑνὸς τοῦ πρώτου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ὅλων
τῶν ὑπολοίπων, µὲ οὐσιαστικὴ διάκριση ὁ πρῶτος νὰ
ψηφίζει, ἀντιπρόσωπος πλέον τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ
ὑπόλοιποι ὄχι. Ἡ συνοδικότητα κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο
ὁδηγήθηκε σὲ κάτι νέο, τὸ ὁποῖο µετὰ τὴ Κρήτη θὰ λει-
τουργεῖ ὡς παραδεδοµένο ἱστορικὸ προηγούµενο ποὺ
θὰ καθορίζει πλέον τὴν λειτουργία καὶ ὅλων τῶν µετέ-
πειτα µεγάλων συνόδων, ὅπου ἤδη ἔχει ἀγγελθεῖ ὅτι
θὰ ὑπάρξουν.

Συνυφασµένο µὲ τὸ 12,1 εἶναι καὶ τὰ 12,2 καὶ 12,3 στὰ
ὁποῖα ἐπεκτείνεται ἡ ἐκθεµελίωση τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώµα-
τος, ὀρθοδόξως νοουµένου, µὲ συνέπεια τὴν ἵδρυση ἑνὸς νέ-
ου τοιούτου, τοῦ ἐπισκόπου-αὐλικοῦ. Συγκεκριµένα, γιὰ νὰ
ὑπάρξει καταφατικὴ ἢ µὴ ψῆφος ἐπὶ τῶν τελικῶν κειµένων,
ὑπὸ τοῦ πρώτου ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας προηγεῖται
ἐσωτερικὴ ψηφοφορία ὅλης τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς κάθε το-
πικῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ὁποία δύναται νὰ µὴ ὑπάρχει
ὁµοφωνία, καὶ τοῦτο καὶ ἐπὶ δογµατικῶν ζητηµάτων. Μὲ
ἁπλὰ λόγια δύνανται ἕνας ἢ καὶ περισσότεροι ἀρχιερεῖς νὰ

διαφωνήσουν, ἀλλ᾽ὡς µειοψηφοῦντες ἀποδέχονται τὴν
ἀπόφαση, ποὺ εἶναι τελικὰ ἀπόφαση τῆς πλειοψηφίας! Ἡ
ἀξιολόγηση δὲ τῶν δαφωνιῶν, συνιστᾶ πλέον κατὰ τὸ 12,3
“ἐσωτερικὸν ζήτηµα” ἑκάστης  τοπικῆς Ἐκκλησίας!

∆ιαµορφώνεται ἐκ τῶν πραγµάτων µία νέα ἐκκλησιολογικὴ
ἀντίληψη, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία δύναται (καὶ βάσει τοῦ 12,3
νοµιµοποιεῖται) νὰ ὑπάρχει διαφοροποίηση στὸ ἐπαρχιακὸ
ἐπίπεδο, ἀλλὰ τελικὰ νὰ ἐπιτυγχάνεται ὁµοφωνία στὸ οἰκου-
µενικό. Κατ᾽οὐσίαν τὸ 12,3 ἔρχεται σὲ ἀντίφαση ἕως καὶ µὲ
αὐτὸ τὸ κείµενο τῆς Ραβέννας, τὸ ὁποῖο ἐν παρόδῳ νὰ λε-
χθεῖ ὅτι, ἐµµέσως πλὴν σαφῶς ἀποδέχεται καὶ νοµιµοποιεῖ
ὁµοφώνως ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης στὸ ἓκτο κείµενό της! 

Πιὸ συγκεκριµένα, τὸ κείµενο τῆς Ραβέννας ἀσχολούµενο
µὲ τὸ θέµα “Πρωτεῖο καὶ Συνοδικότης” διέβλεπε ὅτι ἡ συνο-
δικότης λειτουργεῖ σὲ τρία ἐπίπεδα: τὸ τοπικό (local = ἡ περὶ
τὸν ἐπίσκοπο τοπικὴ Ἐκκλησία π.χ. ἕνας ἐπίσκοπος καὶ ἡ
περὶ αὐτὸν ἱερεῖς13), τὸ ἐπαρχιακό (regional = ἡ σύνοδος τῶν
ἐπισκόπων µίας τοπικῆς Ἐκκλησίας π.χ. τῆς Ἑλλάδος) καὶ τὸ
οἰκουµενικό14 (universal = ἡ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος)· σὲ κάθε

ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα ὑπάρχει πρῶτος καὶ
σύνοδος (στὸ τοπικὸ ἐπίπεδο ὡς σύνοδος λαµ-
βάνεται -δῆθεν- ἡ εὐχαριστιακὴ σύναξη). Ἀνε-
ξαρτήτως τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ κείµενο τῆς Ρα-
βέννας εἶναι ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου παντελῶς
ἀπορριπτέο, καὶ οἱ παραπάνω θέσεις περὶ τῆς
συνοδικότητος ἐντὸς τοῦ συνολικοῦ νοηµατι-
κοῦ πλαισίου τοῦ κειµένου ἐπίσης ἀπόβλητες,
παρατηρεῖται ὅτι τὸ 12,3 τοῦ κανονισµοῦ τῆς
ΑκΜΣ καταστρέφει τὴν ἐσωτερικὴ ἑνότητα τῶν
τριῶν ἐπιπέδων: ἄλλα δύναται νὰ λέει καὶ νὰ
συµφωνεῖ ὁ ἐπίσκοπος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Ἐκκλη-
σία τῆς ἐπισκοπῆς του, ἄλλα νὰ συµφωνοῦνται
στὴ σύνοδο στὴν ὁποία συµµετέχει, καὶ τέλος
στὸ οἰκουµενικὸ ἐπίπεδο, βάσει τῆς ἐπιτευχ-
θείσας ὁµοφωνίας, αὐτὸς ὁ ἐπίσκοπος καὶ ἡ
περὶ αὐτὸν τοπικὴ Ἐκκλησία, ἄλλα νὰ ἀναγκά-
ζεται ν᾽ ἀποδεχθεῖ ὡς καθολικὴ µαρτυρία τῆς
ἀληθείας! 

Αὐτὴν τὴν ἀλληλοπεριχώρηση τῶν τριῶν ἐπι-
πέδων, µὰ µὲ τρόπο στρεβλό, ἀντικανονικὸ καὶ
κυριολεκτικὰ ἀντισυνοδικό, τὴν εἴδαµε στὴν

Κρήτη µὲ τὴν ἐπιλεκτικὴ παρουσία ἐπισκόπων
(24 γιὰ κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία), τὴν διαδικασία
ἐσωτερικῆς ψηφοφορίας τῶν 24 ἀντιπροσώπων

ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῶν τελικῶν κειµένων (τό -
δῆθεν- δεύτερο ἐπίπεδο συνοδικότητος), καὶ τέλος τὴν ὁµό-
φωνη ψηφοφορία-ἀποδοχὴ τῶν τελικῶν κειµένων ἀπὸ τοὺς
10 προκαθηµένους-πρώτους (τὸ ὁποῖο συνιστᾶ τὸ τρίτο -
δῆθεν- ἐπίπεδο, τό (ψευδο)οἰκουµενικό). Ἀποτέλεσµα ὅλων
αὐτῶν εἶναι κάποιος µειοψηφῶν, κατὰ τὴν ἐσωτερικὴ ψη-
φοφορία τῶν ἐπισκοπικῶν ἀντιπροσωπιῶν ἐπίσκοπος, µὲ
δεδηλωµένη διαφωνία ἐπὶ δογµατικοῦ ζητήµατος15 ἐπὶ πα-
ραδείγµατι, νὰ ἐπιστρέφει στὴν ἐπισκοπή του καὶ νὰ εἶναι
ἀναγκασµένος νὰ διδάξει τ᾽ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐδί-
δασκε προτοῦ ἀναχωρήσει γιὰ τὴ σύνοδο· αὐτὸ ἦταν καὶ
τὸ τελικὸ ζητούµενο τοῦ νεοπαγοῦς τρόπου “ὁµοφωνίας” ἐπὶ
τῶν τελικῶν κειµένων, ὅσον ἀφορᾶ τὴ ζωὴ τῆς κάθε, ὑπὸ ἐπί-
σκοπον, τοπικῆς (=local) Ἐκκλησίας. 

Περαιτέρω ἔγκριση τῶν ἀποφάσεων τῆς ΑκΜΣ δὲν προ-
βλέπεται, δηλαδὴ οἱ ἀποφάσεις της εἶναι τελεσίδικες καὶ ὅπως
ρητῶς ἀναφέρεται στὸ 13,2 ἔχουν πλέον πανορθόδοξο
κῦρος καὶ ἁπλῶς κοινοποιοῦνται στὶς αὐτοκέφαλες τοπικὲς
Ἐκκλησίες πρὸς ἐνηµέρωσιν τοῦ ποιµνίου τῶν Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων.

Κλείνοντας τὴν παρουσίαση περὶ τοῦ Κανονισµοῦ τῆς
ΑκΜΣ περιοριζόµαστε νὰ δηλώσουµε αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔχει γί-
νει σαφές: ἡ σύναξη τῆς Κρήτης δὲν πληροῖ ἀπολύτως κανέ-
να κριτήριο ὀρθοδόξου συνόδου· οἱ ὅροι λειτουργίας της καὶ
ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐργασιῶν της ποὺ ὡδήγησαν καὶ στὶς σχε-
τικὲς ἀποφάσεις της, συγκροτοῦν ἕνα ἀντι-παράδειγµα “συν -
όδου”, κυριολεκτικὰ µία ἀντισύνοδο καὶ δίχως ἀµφιβολία αὐτὸ
ποὺ στὴν ἐκκλησιαστικὴ γραµµατεία χαρακτηρίζεται ὡς ψευ-
δοσύνοδος. Ἡ ἐπιβολὴ τῆς παρουσίας µάλιστα ἀνιέρων,
ἑτεροδόξων, ψευδεπισκόπων τόσο στὸ ἄνοιγµα ὅσο καὶ στὸ
κλείσιµο τῶν ἐργασιῶν τῆς συνόδου, κάτι ποὺ καὶ αὐτὸ προ-
βλέπεται ἀπὸ τὸν Κανονισµό της (ἄρθρο 14), µᾶς σαφηνίζει
τὸ γενικὸ τόνο, τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ σκοπὸ τῆς συγκεκριµέ-
νης συνάξεως.

Σημείωσις Ο.Τ.: Τό παρόν κείμενον ἀπέστειλεν ἀπο-
κλειστικῶς εἰς τόν Ο.Τ. ὁ π. Ἐπιφάνιος καί ἀποτελεῖ τό
1ον μέρος μίας συνολικῆς ἐμβριθοῦς θεολογικῆς μελέ-
της διά τήν Σύνοδον τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία θά δημοσι-
ευθῆ εἰς συνεχείας θεματικῶς, διά τήν καλυτέραν προ-
αγωγήν τοῦ δημοσίου διαλόγου.
Σηµειώσεις:

1. Βλ. ἐφημερὶς Ὀρθόδοξος Τύπος, τ. 2125, 15 Ἰουλίου
2016, σελ. 5. 2. Ἡ ἐξέταση θὰ ἀρκεσθεῖ ἐπὶ τῶν σημαντικοτέ-
ρων καὶ τρόπόν τινα οὐσιωδεστέρων. Ὁ λεπτομερὴς σχολια-
σμός-ἔλεγχος θὰ ἀπαιτοῦσε, κατ᾽ἀνάγκην, τὴν τμηματικὴ
ἐξέταση κατὰ παράγραφον ὅλων τῶν συνοδικῶν κειμένων ,
κάτι ποὺ δὲν κρίνεται ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀναγκαῖος· ἄλλως τὸ
κείμενο θὰ κινδύνευε νὰ λάβει διαστάσεις βιβλίου. 3. “ Ὅσοι
γὰρ δι΄ εὐστάθειαν τρόπων τὸ τῆς ἀρχαιότητος σεμνὸν τοῦ
καινοπρεποῦς προετίμησαν͵ καὶ ἀπαραποίητον τῶν πα-
τέρων διεφύλαξαν τὴν παράδοσιν͵ …  Οἱ δὲ διακορεῖς τῶν
συνήθων͵ καὶ τῶν παλαιῶν ὡς ἑώλων κατεπαιρόμενοι͵
οὗτοί εἰσιν οἱ τὰς νεωτεροποιίας παραδεχόμενοι͵ ὥσπερ ἐπὶ
τῆς ἐσθῆτος οἱ φιλόκοσμοι τὴν ἐξηλλαγμένην ἀεὶ τῆς κοινῆς
προτιμῶντες·”, PG 32, 92CD καὶ πάλιν, “Πίστις δέ ἐστι τὸ πο-
λεμούμενον καὶ κοινὸς σκοπὸς ἅπασι τοῖς ἐναντίοις καὶ
ἐχθροῖς τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας͵ τὸ στερέωμα τῆς εἰς
Χριστὸν πίστεως κατασεῖσαι͵ ἐκ τοῦ τὴν ἀποστολικὴν παρ-
άδοσιν ἐδαφισθεῖσαν ἀφανισθῆναι.”, ὅ.π. 112C καὶ τέλος,
“Τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμ-
άτων͵ τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν͵ τὰ δὲ ἐκ
τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυ-
στηρίῳ παρεδεξάμεθα· ἅπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει
πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Καὶ τούτοις οὐδεὶς ἀντερεῖ͵ οὐκοῦν
ὅστις γε κατὰ μικρὸν γοῦν θεσμῶν ἐκκλησιαστικῶν πεπείρα-
ται. Εἰ γὰρ ἐπιχειρήσαιμεν τὰ ἄγραφα τῶν ἐθῶν ὡς μὴ με-
γάλην ἔχοντα τὴν δύναμιν παραιτεῖσθαι͵ λάθοιμεν ἂν εἰς
αὐτὰ τὰ καίρια ζημιοῦντες τὸ Εὐαγγέλιον· μᾶλλον δὲ εἰς
ὄνομα ψιλὸν περιιστῶντες τὸ κήρυγμα.”, ὅ.π. 188Α. 4. Βλ.
Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορ-
θοδόξου Συνεδρίου 10 Μαΐου-8 Ἰουνίου 1923, Ἀθῆναι 1982.
Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθει κατὰ τὴν Η´ συνεδρία, καὶ ὡς ἔτος ὁρί-
στηκε τὸ 1925, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῶν 1600ων ἐτῶν ἀπὸ τῆς
συγκλήσεως τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 325. Ἔγινε δὲ
καὶ πρόταση, ὅπως διαβάζουμε, “νὰ ἀποταθῶμεν εἰς τοὺς
ἐπισκόπους τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου συμπεριλαμβανομέ-
νων καὶ τῶν καθολικῶν ἐπισκόπων, ἵνα προσέλθωσιν εἰς τὴν
χριστιανικὴν ἑνότητα.” ὅ.π. σελ 164. Τελικῶς ἡ πρόταση ψη-
φίστηκε νὰ ἀποτελέσει τὴν ΣΤ´ Ἀπόφαση τοῦ Συνεδρίου, ὅ.π.
σελ. 221. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι κύριο ἔργο τοῦ ἐν λόγῳ συνεδρίου
ἦταν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου καθώς καὶ
ἡ υἱοθέτηση,ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, νέων διατάξεων περὶ νηστεί-
ας καὶ μικτῶν γάμων, στὰ ὁποῖα ὅπως κατωτέρω θὰ δειχθεῖ,
ἡ νῦν λεγομένη ΑκΜΣ προσέδωσε καθολικὸ κῦρος... 5. Βλ.
Brun Maria, Ὁ ἀντίκτυπος τῆς Β´ Βατικάνειας Συνόδου στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Θεολογία 2/2015, σελ. 222, (ἡ Maria
Brun εἶναι Δρ. Θεολογίας (παπική), πρώην ἐπιστημονικὴ συν -
εργάτις στὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης). Γιὰ περαιτέρω μαρτυρίες
ἐπὶ τοῦ ἀρχικῶς σχεδιασθέντος οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος
τῆς ΑκΜΣ, βλ. πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδος, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 52-56. 6. Ἐπὶ παραδείγμα-
τι ἡ Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐπισήμως ἀναγνωρίσθηκε ὡς
τέτοια ἀπὸ τὴν Δ´ Οἰκουμενικὴ, ἐνῶ ἡ Ζ´ Οἰκουμενικὴ τελε-
σιδίκως ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τὴν Η´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἐπὶ
Μ. Φωτίου τὸ 879. 7. Κυρίως ἦταν ἡ ἀπόφασή της γιὰ τὴν
υἱοθέτηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, (μέσω τοῦ συνοδικοῦ Δια-
τάγματος Unitatis Redintegratio), ὡς μεθόδου ἑνώσεως τῶν
“χριστιανῶν”, καθὼς καὶ οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς ποὺ ἐπέφερε
στὴ λειτουργικὴ ζωή (λειτουργικὴ μεταρρύθμιση). 8. Brun,
ὅ.π. σελ. 231. 9. Ἀναλυτικά, Brun, .ὅ.π. σελ. 232-234. 10. Ὁσίου
Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον, Ἀθῆναι 1957, σελ. 118.
11. Ἐπ᾽αὐτοῦ σημειώνει ὁ ὅσιος Νικόδημος ὅτι τυχόν ἀσυμ-
φωνία τινῶν Πατριαρχῶν, καὶ τὰς Οἰκουμενικὰς ποιεῖ Τοπι-
κάς.” ὅ.π. σελ. 119. 12.  Βλ. Μτ. 16,18. 13. Σύμφωνα μὲ τὸ Ρα-
βέννα 20.

Ἀποκρυπτογράφησις τοῦ “κώδικος” πεπραγµένων τῆς “ΑκΜΣ”

ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ!
στὴν αἰώνια καταδίκη νὰ παραµένουν ἀφώτιστοι καὶ ἔτσι
νὰ ὁδηγηθοῦν ἀπὸ τὸν διάβολο στὴν αἰώνια κόλαση.
Ἀµφοτέρων τὸ αἷµα τῶν ψυχῶν αὐτῶν θὰ ζητηθεῖ ἀπὸ
τὰ χέρια σας. Μετανοῆστε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων,
πρὶν αὐτὸ γίνει ἀναπόφευκτα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 

Ὕστατη ἱκεσία σᾶς ἀπευθύνουµε, νὰ γίνετε Πατὴρ
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι πατὴρ τῶν ἐχθρῶν της. Ἀπο-
λογηθεῖτε στὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας, ἢ ἀπαρνηθεῖτε
τὶς «γυµνῇ τῇ κεφαλῇ» βλάσφηµες κατὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος θέσεις σας:

1. Ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας».3
2. Ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρη-

σκειῶν) εἶναι «ἴσο µὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως
αὐτή»4 καὶ ὅτι οἱ Μουσουλµάνοι µποροῦν νὰ πᾶνε στὸν
παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.5

3. Ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές.6
4. Ὅτι εἶναι «εὐλογηµένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραί-

ων, ποὺ ἀπεκήρυξε ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν σταυρωθεὶς Κύριος.7
5. Ὅτι ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας, δηλαδὴ ἡ ἄπο-

ψη ὅτι: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως]
προτιµᾷ ». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν
συµβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ µάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖ -
οι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖ αι
ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν µεταξὺ τῶν τριῶν µεγάλων µο-
νοθεϊστικῶν θρησκειῶν»8, εἶναι ἀποδεκτή.

6. Ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες εἶναι: «Τείχη τοῦ αἴσχους»9.
7. Ὅτι ἡ Ρωµαϊκὴ «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ µυ-

στήριά της ἔγκυρα10 καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος.
Ὅτι ὁ Πάπας γιὰ ἐσᾶς εἶναι: «προφητικὸς ἀρχηγὸς ὄχι
µόνο τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσµου» καὶ
«πρότυπον» καὶ «ἀδαπάνητος θησαυρὸς καὶ ὁδοδεί-
κτης»11.

8. Ὅτι οἱ συλλειτουργίες καὶ συµπροσευχὲς µὲ τοὺς
αἱρετικοὺς εἶναι «ἀγάπη». Κάτι ποὺ, ὄχι µόνο δὲν δίδα-
ξε ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ἔπραξε τὸ ἀντίθετο µὲ στρατιὲς
µαρτύρων. 

9. Ὅτι οἱ καταδικασµένοι, ἀπὸ τὴν ∆΄ Οἰκουµενικὴ Σύν -
οδο, Μονοφυσίτες εἶναι «Ὀρθόδοξοι». 

10. Ὅτι οἱ χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν εἶναι ἔγκυ-
ρες.12

11. Ὅτι ἡ Οὐνία εἶναι ἀποδεκτή.
12. Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι µία, ἀνάµεσα

στὶς 348 «ἐκκλησίες» – µέλη τοῦ Π.Σ.Ε – οἱ ὁποῖες δι-
ευθύνονται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα.13

13. Ὅτι: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡµᾶς τὴν διάσπασιν
(τὸ Σχίσµα) προπάτορες ἡµῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύµατα
τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας
τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ!!!14

Ἀπὸ ἐσᾶς περιµένουµε:
1) Νὰ καταδικάσετε τὸν Οἰκουµενισµό, ὡς τὴν χειρό-

τερη αἵρεση ὅλων τῶν αἰώνων.
2) Νὰ καταδικάσετε τὸ Π.Σ.Ε.
3) Νὰ καταδικάστε διὰ µίαν ἀκόµη φορὰ τὸν παπισµό.

4) Νὰ διορθώσετε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔγκληµα τοῦ ἡµε-
ρολογίου ποὺ διέπραξε ὁ καθηρηµένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος Μ. Μεταξάκης καταφέροντας ἀδυσώ-
πητο πλῆγµα στὴν Ἐκκλησία.

5) Νὰ παύσουν τὰ σχίσµατα ποὺ δηµιουργήθηκαν τὸ
1924.

6) Νὰ καταδικάσετε τὶς ἠλεκτρονικὲς κάρτες µὲ τὸν δυσ -
ώνυµο ἀριθµὸ 666.

7) Νὰ διακηρύξετε τὴν ἐπίσηµη διαχρονικὴ θέση τῆς
Ἐκκλησίας µας: Μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη ὑπάρχει
τὸ πλήρωµα τῆς Χάριτος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐµεῖς εἴµαστε ἕτοιµοι νὰ σᾶς φιλήσουµε καὶ τὰ πόδια
καὶ νὰ σᾶς ἀγκαλιάσουµε ἂν ὀρθοτοµήσετε τὸν λόγον
τῆς ἀληθείας καὶ νὰ εἴµαστε στὸ πλευρὸ σας σὲ ὁτιδή-
ποτε µᾶς χρειαστεῖτε. Ἂν ὅµως παραµείνετε στὰ Οἰκου-
µενιστικὰ σας σχέδια, τότε καθηκόντως, ἑπόµενοι τῶν
ἁγίων Πατέρων καὶ ἐφαρµόζοντας τοὺς κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας, θὰ συνεχίσουµε τὴν διακοπὴ µνηµοσύνου.

Μετὰ σεβασµοῦ καὶ ἀληθείας
Γέρων Σάββας

Σηµειώσεις:
1. «Ὀρθ. Τύπος» φ. 2130/09.09.2016. 2. «Ὀρθ. Τύπος»

φ. 2125/15.07.2016, ὅπου δημοσιεύθηκε ἡ ἀπόδειξη πλη-
ρωμῆς στὴ μασονικὴ στοά. 3. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 603,
σελ. 15 καὶ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη
1994 . «Ἐπίσκεψις» 511/30-11-1994 καὶ  Ὀρθόδοξος Τύ-
πος» 11-9-2009, «Ἀδέσμευτος Τύπος» (Μήτση)
21/9/2004,  «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 523, σ. 12, Γενεύη
1995. 4. Ἀντιφώνηση πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν Moha-
mend Khatami στὶς 13-1-2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 606, σ.
2 . «Ὀρθ. Τύπος», 15/3/2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 563,
σ. 21.5. ww.romfea.gr/index.php?option =com_
content&task=view&id=3117&Itemid=2, Ἐκκλ. Πρακτο-
ρεῖο Εἰδήσεων www.amen.gr 20/1/2013. 6. «ΑΠΟΓΕΥ-
ΜΑΤΙΝΗ», 21/9/2003. 7. Νέα Ὑόρκη, 28η Ὀκτ. 2009.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραλαμβάνει τὸ βρα-
βεῖο «Μακκαβαίων», μὲ τὸ ὁποῖο τὸν «τίμησε» ἡ
Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς πόλης. 8. Ὁμιλία στὸ Μπα-
χρέϊν, στὶς 25−9−2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 588, σελ. 16
καὶ ἀπὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στοὺς Μουσουλμάνους
ὅλου τοῦ κόσμου μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρε-
πορτὰζ τοῦ  Νίκου Παπαδημητρίου στὸ “Flash” στὶς
16.12.2001. 9. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 423, 15/7/1989, σ, 6-7.
10. Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γιὰ τὸν Οἰκου-
μενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. «Θεοδρομία», τεῦχ.
4ο. 11. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 647, σελ. 2-3 30/4/2005.
«Καθολική» 22/7/2003, ἐπίσημη ἐφημερίδα τῶν ΡΚαθο-
λικῶν στὴν Ἑλλάδα. 12. Στεφανίδου Β., Ἐκκλησια-
στικὴ Ἱστορία, σ. 711. 13. «Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (Ἰαν.–Μάρτιος
2008) σ. 145. 14. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»  15-6-1989, «Ἐκκλ.
Ἀλήθεια» 16.12.1998 καὶ ἐφημερίδα «Νέοι Ἄνθρωποι»
26-2-1999.

Ἡ ἐνορία Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ ὁµω-
νύµου προαστείου Ἀττικῆς κατ’ ἔτος διοργανώνει ἐδῶ
καί ἀρκετά χρόνια τά «Σωτήρεια». Λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις, ἀγρυπνίες, ἐπίκαιρες ὁµιλίες, µεταφορά καί
προσκύνηση ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίων µας. 

Τό χριστεπώνυµο πλήρωµα τρέχει, γιά νά προσκυ-
νήσει τά χαριτόβρυτα ἅγια λείψανα, νά εὐφρανθεῖ µέ τά
πλουσιοπάροχα ἄκτιστα ἀγαθά τῆς θεόπνευστης
ὀρθόδοξης Λατρείας µας καί νά τραφεῖ µέ τίς ὁµιλίες
ἐγκρίτων ὁµιλητῶν.

Οἱ αἰδεσιµολογιώτατοι πατέρες τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ
Ναοῦ ἀπεφάσισαν νά ἀφιερώσουν τά φετεινά «Σωτή-
ρεια» στούς ἁγίους νεοµάρτυρες τῆς Ἠπείρου

Βοηθούµαστε στή γνωριµία µας µέ τούς νεοµάρτυ-
ρες ἀπό τό ἐξαιρετικό βιβλίο τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν
Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου «Νέον Μαρτυρολόγιον».
Ἐκεῖ ὁ Ἅγιος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ µελέτη τοῦ βίου καί τοῦ
ἐνδόξου Μαρτυρίου τῶν Ἁγίων γενικῶς, ἀναβαθµίζουν
ὁλόκληρη τή στρατευόµενη Ἐκκλησία µας καί τήν ἑνώ-
νουν µέ τή θριαµβεύουσα, στήν ὁποία ἤδη δοξασµένοι
καί στεφανωµένοι ὡς εὐχέτες µας ζοῦν οἱ Ἅγιοι.

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν τήν ἐµπειρία τῆς
Μεταφορφώσεως τοῦ Χριστοῦ καί ζοῦσαν τήν ἄκτιστη
ἀγάπη τοῦ Κυρίου καί τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ ἐν Τριάδι
Θεοῦ. Μαζί µέ αὐτούς ἐξέχουσα θέση στό νέφος τῶν
ἐνδόξων ἀνά τούς αἰῶνας Μαρτύρων κατέχουν καί οἱ
ἠπειρῶτες Ἅγιοι Νεοµάρτυρες τῆς περιόδου τῆς Τουρ-
κοκρατίας.

Μερικοί συκοφαντήθηκαν ἄδικα. Ἄλλοι παραδόθη-
καν ἑκουσίως καί ἐνῷ εἶχαν ἐξισλαµισθεῖ, ὅµως ζητοῦ -
σαν εὐκαιρία ἐπιστροφῆς καί τούς τήν ἔδωσε ὁ πρωτο-
µάρτυρας Κύριός µας. Οἱ βασανιστές καί οἱ δήµιοι µέ
ὅλη τους τή δαιµονοκίνητη µανία τούς κατατυραννοῦ -
σαν. Ἡρωικότατα ὑπέµειναν, ἐνῷ ἀφόρητα πονοῦσαν.
Ἀπό ἕνα σηµεῖο καί ἔπειτα ὁ Κύριος ἐπιτελοῦσε θερα-
πεία τῶν πληγῶν τους, γιά νά ἑλκύονται καί ἄλλοι στό
ἱερό µαρτύριο. Ἄλλοι, ὅπως µᾶς λέγει τό ὑµνολογικό
βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς, «ἔπασχον ὥσπερ ἄλλου πά-
σχοντος». Ἡ χάρη τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου
µας ἦταν τόσο δυνατή, ὥστε δέν ἔνιωθαν τούς πόνους
τοῦ ἱεροῦ µαρτυρίου, ἀφοῦ ὁ Κύριος ἀθρόα χορηγοῦσε
τήν ἄκτιστη Χάρη τῆς Ἁγίας Του Μεταµορφώσεως καί
ζοῦσαν θεοφώτιστες ἐν Χριστῷ καταστάσεις, πού δια-
χέονταν καί σ’ ὁλόκληρο τό ταλαίπωρο χριστεπώνυµο
πλήρωµα.

Ἡ ἐποχή πού ζοῦµε ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί σήµερα, ἐποχή ὁλοκληρωτισµοῦ καί σκλα-
βιᾶς τῆς δικτατορίας τῆς Νέας Ἐποχῆς, δέν εἶναι καθό-
λου ἀνετότερη καί καλύτερη ἀπό τήν ἐποχή τῶν καλῶς
ἀθλησάντων καί στεφανωθέντων ἁγίων Μαρτύρων
τῆς Ἠπείρου. Ὁ ἡρωισµός τους, ἡ ἐν Χριστῷ ὁµολογία
τους, ἡ ἐν Χριστῷ θυσία τους, ἀποτελοῦν ζωντανά πα-
ραδείγµατα γιά ὅλους µας. Τοσοῦτο µᾶλλον καθόσον ἡ
ἰσοπέδωση τῆς ἀµωµήτου ὀρθοδόξου Πίστεώς µας καί
ἡ µείξη της µέ τό ἄµεικτο σκοτεινό ἔρεβος τοῦ παπι-
σµοῦ, προτεσταντισµοῦ καί τῶν ἄλλων ἑτεροδόξων
πλανῶν, πιέζουν ἀφόρητα τούς Ὀρθοδόξους νά
«ἐκσυγχρονισθοῦν» καί νά ἐξοµώσουν.

Νά τί γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης στό
«Νέο Μαρτυρολόγιον» (1794).

Ἀπό τήν Εἰσαγωγή του διαβάζουµε, 
Ἐπίγραµµα Ἰαµβικόν εἰς τούς Νεοµάρτυρας:
«Αἴνους καί ᾠδάς οἱ φίλαθλοι σύν πόθῳ,
Ἄδωµεν ἀεί, τοῖς νέοις τῶν Μαρτύρων. 
Ὁ γάρ γεραίρων Μάρτυρας, Χριστοῦ φίλους, 
Χριστόν γεραίρει, τόν φίλον τῶν Μαρτύρων».
«Εἰ δέ καί ἐρωτᾶ τινας, διά ποίαν αἰτία εὐδόκησεν ὁ

Θεός νά γίνωνται οὗτοι οἱ νέοι Μάρτυρες εἰς τούς τωρι-
νούς καιρούς; Ἀποκρίνοµαι, ὅτι διά πέντε τινα:

α. διά νά ἦναι ἀνακαινισµός ὅλης τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεως.

β. διά νά µένουν ἀναπολόγητοι οἱ ἀλλόπιστοι ἐν τῇ
ἡµέρᾳ τῆς Κρίσεως·

γ. διά νά ἦναι δόξα µέν καί καύχηµα τῆς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας, ἔλεγχος δέ καί καταισχύνη τῶν ἑτεροδό-
ξων·

δ. διά νά ἦναι παράδειγµα ὑποµονῆς εἰς ὅλους τούς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὁπού τυραννοῦνται ὑποκά-
τω εἰς τόν βαρύν ζυγόν τῆς αἰχµαλωσίας· 

ε. καί τελευταῖον, διά νά ἦναι θάρρος, καί παρακίνη-
σις εἰς τό νά µιµηθοῦν διά τοῦ ἔργου τό µαρτυρικόν
τους τέλος, καί ὅλοι µέν οἱ Χριστιανοί, οἱ κατά περίστα-
σιν εἰς τό µαρτυρῆσαι ἐξαναγκαζόµενοι· καί µάλιστα
ὅσοι ἔφθασαν νά ἀρνηθοῦν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν. 

Καταπληκτικός εἶναι ὁ ἐγκωµιασµός τους στούς Ἁγί-
ους µάρτυρες:

«Ἀλλ’ ὦ νέοι τοῦ Χριστοῦ ἀθληταί, καί Μάρτυρες, τά
γλυκύτατα πᾶσι Χριστιανοῖς καί πράγµατα, καί ὀνόµατα
(στρέφω γάρ τώρα τόν λόγον µου πρός ἐσᾶς) τοῦ
ἐπουρανίου βασιλέως παρεµβολή καινή, καί γενναιότα-
τον στράτευµα· τῆς Ἁγίας Τριάδος οἱ διαπρύσιοι Κήρυ-
κες· τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διαλαληταί καρτε-
ρόψυχοι· τῆς τῶν Χριστιανῶν εὐσεβείας οἱ ὑπέρµαχοι,
καί τῆς ἀσεβείας οἱ ἀντίπαλοι· οἱ τῶν παθηµάτων τοῦ
Κυρίου κοινωνοί, καί µιµηταί, καί ἀκόλουθοι· οἱ νικηταί,
καί τροπαιοῦχοι τῶν τριῶν µεγάλων ἐχθρῶν, σαρκός,
καί κόσµου καί Κοσµοκράτορος· οἱ βαπτισθέντες µέ τό
δι’ αἵµατος βάπτισµα, ὅ δευτέροις ρύποις οὐ µολύνεται,
κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον· ἐσεῖς ἀληθῶς εἶσθε ὁ
ἀνακαινισµός ὅλης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως· ἐσεῖς ἐδεί-
ξατε ἀναπολογήτους τούς ἀλλοπίστους ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς
Κρίσεως· ἐσεῖς εἶσθε ἡ δόξα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλη-
σίας, καί τῶν αἱρετικῶν ἡ καταισχύνη, καί ὁ ἔλεγχος·
ἐσεῖς ἐδείχθητε παράδειγµα ὑποµονῆς εἰς ὅλους τούς
Χριστιανούς ὁπού εἶναι αἰχµάλωτοι· καί ἐσεῖς παρακινεῖ -
τε τούς Ὀρθοδόξους καί µάλιστα τούς ἀρνησιχρίστους
νά µιµοῦνται διά τοῦ ἔργου τό ἐδικόν σας Μαρτύριον·
ἐσεῖς, ἐσεῖς ἀληθῶς κατά τόν ἀπόστολον Παῦλον,
«ἀντανεπληρώσατε τά ὑστερήµατα τῶν θλίψεων τοῦ
Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί σας» (Κολ. α΄ 24) «καί ἐγενήθητε
θέατρον τῷ κόσµῳ καί ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις»
(α΄Κορ. δ΄ 9) θέατρον ἀνθρώποις, εἰς µέν τούς ἀλλοπί-
στους ἐντροπή, καί ἀτιµία καί λύπη· εἰς δέ τούς Ὀρθο-
δόξους Χριστιανούς καύχηµα, καί δόξα, καί χαρά· θέα-
τρον Ἀγγέλοις, εἰς µέν τούς πονηρούς δαίµονας πόνος,
καί ἀθυµία ἀνυπόφορος· εἰς δέ τούς Μακαρίους ἀγγέ-
λους εὐφροσύνη, καί ἀγαλλίασις ἀνεκλάλητος· φέρουσι
γάρ καί αὐτοί οἱ ἴδιοι ἄγγελοι, καί ἐπιθυµοῦσι νά παρα-
κύπτουσι, διά νά θεωροῦν τά παθήµατα ὑµῶν τῶν νέ-
ων Μαρτύρων. Καί τοῦτο θέλει νά φανερώσῃ κατά τι-
νας διδασκάλους, ἐκεῖνο ὁπού λέγει ὁ Μακάριος Πέ-
τρος· «εἰς ἅ (ἤτοι εἰς τά παθήµατα τῶν Ἁγίων) ἐπιθυµο-
ῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι» (Α΄ Πέτρ. α΄ 12)· καί ἀγκαλά
αὐτοί βλέπουν παντοτεινά τό Μακάριον πρόσωπον τοῦ
Θεοῦ, ὡς λέγει ὁ Κύριος· «οἱ Ἄγγελοι αὐτῶν διά παν-
τός βλέπουσι τό πρόσωπον τοῦ Πατρός µου τοῦ ἐν
οὐρανοῖς» (Ματθ. ιη΄10)· ἐπειδή ὅµως κατά τόν ἅγιον
Κυπριανόν, τό θέαµα τῶν Μαρτύρων εἶναι τόσο Μακά-
ριον, ὁπού φέρει µαζή του τήν µακαριότητα, διά τοῦτο
καί οἱ Ἄγγελοι δέν νοµίζουν καµίαν ἐλάττωσιν τῆς Μα-
καριότητός των, τό νά ἀφήνουν τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ,
καί νά θεωροῦν ὑµᾶς τούς νέους Μάρτυρας, ἀλλ’ ὅσον
χαίρουσι καί µακαρίζονται, διά τί βλέπουν τήν µακαρίαν
ὄψιν τοῦ Θεοῦ, ἄλλον τόσο χαίρουσι καί µακαρίζονται,
διά τί βλέπουν ὑµᾶς τούς νέους Μάρτυρας ἀνάµεσα εἰς
τά διά Χριστόν µακάρια πάθη, καί Μαρτύρια· ἕνα γάρ
εἶναι νά εἰπῇς δόξαν καί µακαριότητα, καί ἕνα νά εἰπῇς
πάθος διά τόν Χριστόν, καί Μαρτύριον· δι’ ὅ καί ὁ Κύ-
ριος δόξαν ὠνόµασε τόν σταυρόν, καί τό πάθος Του
«νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάν. ιγ΄ 31).

Παραθέτουµε τά ὀνόµατα τῶν γνωστῶν Ἁγίων ἐνδό-
ξων Νεοµαρτύρων τῆς Ἠπείρου, γιά νά τούς ἐπικαλού-
µαστε, νά στηριζόµαστε µέ τίς σωτήριες εὐχές τους καί
νά µεθοῦµε µέ τά ἀξιοθαύµαστα ἔνδοξα µαρτύριά τους:

Γεώργιος ὁ ἐν Ἰωαννίνοις, Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἰωαννί-
νων, Νικόλαος ὁ ἐκ Μετσόβου, Νικόλαος ὁ ἐξ
Ἰωαννίνων, Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, Χρῆστος ὁ ἐκ
Πρεβέζης, Αὐξέντιος ὁ ἐκ Βελλᾶς, Νικόδηµος ὁ ἐξ
Ἐλβασάν, Χρῆστος ὁ Κηπουρός, Ἀναστάσιος ὁ ἐκ
Παραµυθίας, Παναγιώτης ὁ ἐκ ∆ελβινακίου, Ζαχα-
ρίας ὁ ἐξ Ἄρτης, Ἀνώνυµος Ἀρτινός νεοµάρτυρας,
∆ηµήτριος ὁ ἐκ Σαµαρίνης.

Πατρικῶς καί ἀδελφικῶς προτρέπουµε παρακλη-
τικῶς τούς ἀγαπητούς φιλοµάρτυρες τοῦ ἐκλεκτοῦ
ὀρθοδόξου ποιµνίου τοῦ Χριστοῦ, νά διαβάσουν τούς
βίους τῶν ὡς ἄνω Ἁγίων ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἁγίου Νικο-
δήµου, ἀπό ἄλλα συναξάρια ἤ τό διαδίκτυο. Θά πλη-
ρωθεῖ ἀρρήτου καί ἀνεξαλείπτου εὐωδίας νοῦς, ψυχή
καί τό σῶµα τους καί δέν θά τούς σέρνει λιπόθυµους
«τό ἀντίθετο πνεῦµα» κατά τήν ὁρολογία τοῦ Ἁγίου
Πορφυρίου, στά ψυχοκτόνα καταγώγια τῆς αἰσχρῆς τη-
λεόρασης καί τοῦ internet.

Μύριες εὐχαριστίες στούς εὐλαβεστάτους ἐφηµερί-
ους τοῦ Ἱ.Ν.Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί τούς
ἁγίους ἱεροψάλτες τῆς ὡς ἄνω ἐνορίας, γιατί µᾶς χάρι-
σαν τέτοια εὐκαιρία καί δυνατότητα βαρέως πνευµατι-
κοῦ ὁπλισµοῦ κατά τήν δεσποτική ἑορτή τῆς ἐνδόξου
Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἐνδόξων τριῶν Ἀποστόλων Του
καί τῶν δύο ἁγίων ἐνδόξων Προφητῶν ἐν τῷ ὄρει Θα-
βώρ.

Ἠπειρῶτες νεοµάρτυρες
Γράφει ὁ Ἀρχιµ. π. Σαράντης Σαράντος, ἐφηµέριος Ἱ.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Ἀµαρουσίου
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μητροπολῖται εἰς διαρκῆ ἀπουσίαν;
Ὁ δημοσιογράφος κ. Σωτήρης Τζούμας θίγει ἐσχάτως ἕνα

ζήτημα τὸ ὁποῖον καὶ ἄλλοτε ἔχει ἀπασχολήσει τὰ μέσα ἐνη-
μερώσεως, σχετικῶς μὲ Ἱεράρχας «διπλοθεσίτας». Δὲν κω-
λύεται βεβαίως κανονικῶς Ἱεράρχης νὰ διατελῆ καὶ ὡς Κα-
θηγητὴς Πανεπιστημίου ὅμως ὑπάρχει ἡ ἀπορία πῶς δύναν-
ται νὰ εἶναι συνεπεῖς εἰς τὰ καθήκοντά τους... Ἁπλοὶ ἱερεῖς
καὶ δὲν ἐπαρκοῦν διὰ μίαν ἐνορίαν, πῶς Ἱεράρχαι ἐπαρκοῦν
διὰ δύο ὑψηλῆς εὐθύνης καθήκοντα; Μάλιστα, διὰ μερικοὺς
αἱ ἀποστάσεις εἶναι ἰδιαιτέρως μακριναί: Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας
μεταβαίνει Καλαμάτα-Ἀθήνα, ὁ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου Κρήτη-
Θεσσαλονίκη κ.ἄ. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα exapsal-
mos.gr:

«Σύµφωνα µὲ πληροφορίες τὸ “µαγειρεῖο” ποὺ µεθοδεύει
διὰ τῶν εἰσηγήσεων, τὸ “ποιοὶ” θὰ καταλάβουν τὶς θέσεις
τῶν ∆ιευθυντῶν τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδη-
µιῶν, πρότεινε: γιὰ τὴν Ἀκαδηµία τῶν Ἰωαννίνων ὡς ∆ιευ-
θυντὴ τὸν Μητροπολίτη Ἰωαννίνων Μάξιµο, γιὰ τὴν Ἀκαδη-
µία τῆς Κηφισιᾶς, τὸν Μητροπολίτη Ἰλίου Ἀθηναγόρα καὶ γιὰ
τὴν Ἀκαδηµία Θεσσαλονίκης τὸν Μητροπολίτη Κίτρους Γε-
ώργιο(!). Μπορεῖ ὁ Γεώργιος νὰ εἶναι καθηγητὴς τῆς Ἀκαδη-
µίας (γεγονὸς ποὺ τὸν ἀναγκάζει νὰ ἀπουσιάζει κάποιες
ὧρες ἀπὸ τὴν Μητρόπολή του, ἀφοῦ εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ Μη-
τροπολίτης µιᾶς µεγάλης Μητρόπολης), ἀλλὰ τὰ καθήκοντα
τοῦ ∆ιευθυντῆ γιὰ τὰ ὁποῖα τὸν προτείνουν, ἀπαιτοῦν πλήρη
ἀπασχόληση µακριὰ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία του– ἐκτὸς ἂν πρό-
κειται νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Μητροπολίτη Κίτρους
καὶ ἐπιδοθεῖ στὴν Ἀκαδηµία!... Γιατί δὲν πρότειναν τὸν οἰκεῖο
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθιµο, ὅπως ἔκαναν στὶς δύο
ἄλλες Ἀκαδηµίες µὲ τοὺς ἐκεῖ Μητροπολίτες; Γιατί δὲν πρό-
τειναν µὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ καὶ γιὰ τὴν Ἀκαδηµία Ἰωαννίνων
τὸν Μητροπολίτη Κεφαλληνίας ∆ηµήτριο;...Ἐπιτέλους θὰ
πρέπει νὰ σταµατήσει τὸ φαινόµενο τῶνO”ἐπισκεπτῶν ἢ
ταξιδιάρηδων Μητροπολιτῶν”, τὸ ὁποῖο ἐµφανίσθηκε καὶ
ἀναπτύσσεται ἐσχάτως µὲ ραγδαίους µάλιστα ρυθµούς, µὲ
τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν κάθονται
καθόλου στὴν ἐπαρχία τους, ἀλλὰ γυρίζουν ἀπὸ Μητρόπολη
σὲ Μητρόπολη καὶ ἐπιδιώκουν νέες ἀσχολίες καὶ δραστηριό-
τητεςO».
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τοὺς γνῶστες τῆς πατερικῆς καὶ συνοδικῆς γραµµατείας, µό-
νον ὀπαδοὶ τοῦ παπικοῦ ἀντισυνοδικοῦ ἀλαθήτου, τοῦ φα-
σιστικοῦ ὁλοκληρωτισµοῦ, ἀπαίδευτοι δὲ καὶ ἀγράµµατοι
στὴν γνώση τῶν Ὀρθοδόξων κειµένων καὶ πηγῶν, µόνον
αὐτοί, παπίζοντες, φασίζοντες καὶ ἀγνοοῦντες µποροῦν νὰ
ἀπορρίπτουν.

2. Ὁ Αὐτοκράτωρ Μιχαὴλ Η´ Παλαιολόγος
πιέζει καὶ ἀπειλεῖ τὴ σύνοδο τοῦ 1273. 

Πολιτικὰ τὰ κριτήρια
Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν συνόδων ποὺ ἀσχολήθηκαν µὲ πα-

ρόµοια θέµατα πρὸς αὐτὰ τῆς «συνόδου» τῆς Κρήτης, ἰδι-
αίτερα δὲ πρὸς τὸ κεντρικὸ καὶ ἐπίµαχο θέµα «Σχέσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κό-
σµον», θὰ ἐπιλέξουµε τὴν πατριαρχικὴ σύνοδο ποὺ συνῆλ-
θε τὸ 1273 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ
ὁµολογητοῦ καὶ ἁγίου πατριάρχου Ἰωσὴφ τοῦ Α´ (1267-
1275, 1282-1283), τὴν µνήµη τοῦ ὁποίου ἑορτάζει ἡ Ἐκκλη-
σία µας στὶς 30 Ὀκτωβρίου. Ἡ σύνοδος ἐκαλεῖτο νὰ ἐξετά-
σει τὸν φιλοπαπικό «Τόµο», ποὺ ἔστειλε ὁ αὐτοκράτωρ Μι-
χαὴλ ὁ Παλαιολόγος (1259-1282), γιὰ νὰ πείσει τοὺς συνο-
δικοὺς ἀρχιερεῖς νὰ συµφωνήσουν στὴν ἕνωση µὲ τὸν πά-
πα, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀνακατάληψη τῆς Κωνσταντι-
νούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους µὲ µία νέα σταυροφορία ποὺ
ἑτοίµαζε ὁ πάπας ὑπὸ τὸν Κάρολο Ἀνδεγαβικό. Ἂς σηµει-
ώσουµε ὅτι µόλις εἶχαν περάσει δώδεκα χρόνια ἀπὸ τὴν
ἀπελευθέρωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγ-
κους (1261), ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μιχαὴλ Η´ Παλαιολόγου,
καὶ πάλι ἐπισειόταν ὁ ἴδιος σοβαρὸς κίνδυνος ἀπὸ τοὺς
«ἀδελφούς» µας τῆς ∆ύσεως. Στὸν ἀναγκαστικὸ διπλωµα-
τικὸ διάλογο ποὺ ἄνοιξε ὁ αὐτοκράτωρ µὲ τὸν πάπα, ἐπειδὴ
ἐγνώριζε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἀδύνατον νὰ συναινέσει σὲ
ἕνωση, χωρὶς ἡ ∆ύση νὰ ἀποκηρύξει τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς πλά-
νες της, κατέληξε σὲ µία συµφωνία ἡ ὁποία θὰ ἄφηνε ἄθι-
κτες καὶ ἀσυζήτητες τὶς θεολογικὲς διαφορές, τὰ ὀρθόδοξα
ἤθη καὶ ἔθιµα, καὶ θὰ προσέφερε στὸν πάπα τρία δῶρα: τὸ
πρωτεῖο, τὸ ἔκκλητο καὶ τὴν µνηµόνευση τοῦ ὀνόµατός του
στὶς ἀκολουθίες. Πρόκειται οὐσιαστικῶς γιὰ τὸ ἐπαίσχυντο
µοντέλο τῆς Οὐνίας, τὸ ὁποῖο ἐπέβαλαν σὲ κατακτηµένους
καὶ πτωχοὺς λαοὺς διὰ τῆς βίας, ἑτοιµάζουν δὲ συνεσκια-
σµένα καὶ τώρα νὰ προωθήσουν στὸν θεολογικὸ διάλογο
µὲ τοὺς Ρωµαιοκαθολικούς, τῇ συνεργίᾳ «Ὀρθοδόξων»
κληρικῶν καὶ θεολόγων.

∆ὲν ἐγνώριζαν ὁ πατριάρχης Ἰωσὴφ καὶ οἱ συνοδικοὶ
ἀρχιερεῖς τὸν ἐπικρεµάµενο κίνδυνο γιὰ τὴν αὐτοκρατορία
καὶ τὸν λαό της; ∆ὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσκήσουν τὴν περιβόη-
τη καὶ παρεξηγηµένη «οἰκονοµία» ποὺ τοὺς ζητοῦσε ὁ αὐτο-
κράτωρ, γνώστης πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ τοῦ µεγάλου κιν-
δύνου, καὶ ἀποφασισµένος γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ νὰ ἀσκήσει
πιέσεις, νὰ ἐξορίσει, νὰ φυλακίσει, νὰ βασανίσει, νὰ καθαι-
ρέσει ὅσους ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἀντιδρο-
ῦσαν στὰ ἑνωτικά του σχέδια; Ἤδη εἶχε ἀποφασισθῆ ἡ σύγ-
κληση τῆς παπικῆς συνόδου τῆς Λυών (1274)1, ὅπου ἀνα-
µενόταν ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἑνώσεως ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἀντι-
προσωπία. Ἔπρεπε ὅµως ἐνωρίτερα νὰ γνωρίζει ὁ αὐτο-
κράτωρ ἂν ὁ πατριάρχης καὶ ἡ σύνοδος θὰ ἔκαναν ἕνα
βῆµα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔστειλε τὸν
χρυσόβουλο «Τόµο» µὲ τὶς θέσεις του, ἀναµένοντας τὴν
ἀπάντηση τῆς συνόδου.

3. Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης 
γιὰ πρώτη φορὰ ἀντιτίθεται 

στὴν συνοδικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση
Ὁ πατριάρχης Ἰωσὴφ καὶ ἡ σύνοδος ἔστειλαν ὡς ἀπάν-

τηση τὸν δικό τους συνοδικό «Τόµο», ἕνα ἐξαιρετικὸ θεολο-
γικὸ κείµενο, ὅπου ἀκραιφνέστατα ἐκφράζεται ἡ ὀρθόδοξη
θεολογία, χωρὶς τὴν παραµικρὴ παρέκκλιση ἀπὸ τὴν προ-
ηγούµενη συνοδικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση, ἡ ὁποία συνε-
χίσθηκε ἀλώβητη καὶ στὴν συνέχεια καὶ ἔφθασε µέσῳ τῆς
ἀπορρίψεως τῆς ψευδοσυνόδου Φερράρας – Φλωρεντίας
στὶς συνόδους τῆς Τουρκοκρατίας µέχρι καὶ τοῦ τέλους τοῦ
19ου αἰῶνος.

Ἡ συνολικὴ αὐτὴ πατερικὴ καὶ συνοδικὴ παράδοση αἰώ-
νων χαρακτηρίζει ἀνενδοίαστα καὶ ἀπερίφραστα τοὺς Λατί-
νους – Παπικοὺς ὡς αἱρετικούς, ὅπως καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν
προελθόντας Προτεστάντες, ποὺ κληρονόµησαν πολλὲς
παπικὲς αἱρέσεις καὶ προσέθεσαν πολὺ περισσότερες δικές
τους. Κατὰ συνέπειαν ὡς πρὸς τὶς σχέσεις πρὸς τοὺς αἱρε-
τικούς, ποὺ τώρα ὀνοµάζονται «λοιπὸς χριστιανικὸς κό-
σµος», ἡ συνοδικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση εἶναι ἀναντίρ-
ρητη καὶ ὑποχρεωτική· ἀπαγορεύει τὴν µετ᾽ αὐτῶν κοινω-
νία (συµπροσευχὲς κ.ἄ.) καὶ σὲ ὅσους τὴν παραβαίνουν ἐπι-
βάλλει τὶς ποινὲς τῆς καθαιρέσεως γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ
τοῦ ἀφορισµοῦ γιὰ τοὺς λαϊκούς.

Ὅσοι ὀνειρεύονται αὐτὸν τὸν καιρὸ καὶ προτείνουν κα-
θαιρέσεις καὶ ἀφορισµοὺς ἂς ψάξουν νὰ τὰ ἐφαρµόσουν
στοὺς ἐκθεµελιωτὰς τῆς σταθερῆς συνοδικῆς καὶ κανονικῆς
αὐτῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καταρρακώ-

θηκε καὶ ἐπίσηµα στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης. Εἶναι ἡ
πρώτη σύνοδος καθ᾽ ὅλην τὴν δεύτερη χιλιετία καὶ µετ᾽
αὐτήν, ποὺ ὄχι µόνον ἀποφεύγει νὰ ὀνοµάσει καὶ νὰ κατα-
δικάσει τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ τὶς ὀνοµάζει καὶ ἐκκλησίες. Ἐπὶ
πλέον ἀντὶ νὰ ἀπαγορεύει τὴν κοινωνία µὲ τοὺς αἱρετικούς,
ἐπαινεῖ τὴν συµµετοχὴ καὶ συµπερίληψή µας στὸ προτε-
σταντικὸ «Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν», δηλαδὴ σὲ
ἕνα «Παγκόσµιο Συµβούλιο
Αἱρέσεων». Ἐπαινεῖ ἀκόµη
καὶ τοὺς Θεολογικοὺς ∆ια-
λόγους, οἱ περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς ὁποίους παρήγα-
γαν κείµενα ποὺ δικαιολο-
γοῦν καὶ ἀθωώνουν τὶς
αἱρέσεις. Μνηµονεύουµε
µόνον τὸν ∆ιάλογο µὲ τοὺς
Ἀντιχαλκηδονίους – Μονο-
φυσίτες, ποὺ τοὺς ἀναγνω-
ρίσαµε ὡς Ὀρθοδόξους2,
καὶ τὸν ∆ιάλογο µὲ τοὺς Ρω-
µαιοκαθολικούς (Balamand
1993) στὸν ὁποῖο ἐκτὸς τοῦ
ὅτι ἀθωώσαµε καὶ δικαιολο-
γήσαµε τὴν Οὐνία, δεχθή-
καµε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ
αἱρετικοὶ Λατῖνοι τοῦ Παπι-
σµοῦ ἀποτελοῦν µαζὶ µὲ
ἐµᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους τὴν
Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
ἔχουν ἀποστολικὴ διαδοχή,
Χάρη καὶ Μυστήρια, ἔγκυρο
Βάπτισµα, ὥστε νὰ ἀπαγο-
ρεύεται ὁ ἀναβαπτισµός,
καὶ εἶναι συνυπεύθυνοι γιὰ
τὴν σωτηρία τοῦ κόσµου3.
Ποιοί; Οἱ αἱρετικοὶ Λατῖνοι ποὺ
ὁδήγησαν καὶ ὁδηγοῦν ἑκατοµµύρια ἀνθρώπων, ὁλόκλη-
ρους λαούς, ὁλόκληρες χῶρες καὶ ἠπείρους στὸν ἀποχρι-
στιανισµὸ καὶ στὴν πνευµατικὴ καταστροφή;

4. Γιατὶ πήραµε ἀποστάσεις 
ἀπὸ τὴν γραµµὴ τοῦ Φαναρίου

Ἂς κάνουν τὸν κόπο νὰ διαβάσουν οἱ προκατειληµµένοι
ἐπικριτές µας τὴν αὐστηρὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκήσαµε στὶς ἀπο-
φάσεις αὐτὲς4 καὶ θὰ ἀρχίσουν, ἂν εἶναι καλοπροαίρετοι, νὰ
καταλαβαίνουν γιὰ ποιούς λόγους ἀποξενωθήκαµε ἀπὸ τὸ
σηµερινὸ οἰκουµενιστικὸ περιβάλλον τοῦ Φαναρίου, ὄχι
ὅµως καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τὴν πα-
τερικὴ καὶ συνοδικὴ γραµµὴ τῆς ὁποίας µέχρι τῶν ἀρχῶν
τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, µὲ πιστότητα ἀκολουθοῦµε. Σὲ ποιόν
νὰ κάνουµε ὑπακοή; Στὸν σηµερινὸ λατινόφρονα καὶ οἰκου-
µενιστὴ πατριάρχη ἢ στοὺς προηγουµένους ἀντιπαπικοὺς
πατριάρχες καὶ µεγάλους Ἁγίους; Στὴν ψευδοσύνοδο τῆς
Κρήτης ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἀµνηστεύει καὶ ἀθωώνει τὶς
αἱρέσεις, ἢ στὸ σύνολο τῶν προηγουµένων, ἀληθινὰ ὀρθο-
δόξων, συνόδων, ποὺ καταδικάζουν ἀπερίφραστα τὶς αἱρέ-
σεις τοῦ Παπισµοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισµοῦ; Ποῦ ὑπάρχει
φατρία καὶ παρασυναγωγή; Σὲ ἐκείνους ποὺ συµφωνοῦν
µὲ τοὺς Ἁγίους καὶ τὶς Ὀρθόδοξες συνόδους ἢ σὲ ἐκείνους
ποὺ δικαιολογοῦν τὶς αἱρέσεις καὶ ἀποκόπτονται ἀπὸ τὴν
συνοδικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση;

5. Καµµία ὀρθόδοξη σύνοδος 
δὲν ἔκανε φιλοπαπικὰ βήµατα 

πρὸ τοῦ 20οῦ αἰῶνος
Ὁ ἅγιος πατριάρχης Ἰωσὴφ καὶ ἡ πατριαρχικὴ σύνοδος

τοῦ 1273 δὲν ἔκαναν τὸ φιλοπαπικὸ βῆµα, ποὺ περίµεναν
ἐναγωνίως ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ὁ πάπας, καὶ τοὺς στενοχώ-
ρησαν. Μετὰ ἀπὸ δύο αἰῶνες ἄλλος αὐτοκράτωρ καὶ ἄλλος
πάπας περίµεναν τὸ ἴδιο βῆµα, µετὰ τὴν ψευδοσύνοδο
Φερράρας – Φλωρεντίας (1438-1439), ἀλλὰ καὶ πάλι ἀπο-
γοητεύθηκαν. Ἀπογοητεύθηκαν οἱ παπικοὶ καὶ οἱ φιλοπαπι-
κοὶ καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, διότι οἱ παπικὲς
καὶ προτεσταντικὲς ἱεραποστολὲς ὡς καὶ ἡ περιβόητη Οὐνία
δὲν εἶχαν τὰ προσδοκώµενα ἀποτελέσµατα. Ἡ Μεγάλη
Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ἀγρυπνοῦσε τότε καὶ ἐφύ-
λαττε· εἶχαν τότε ὄντως γνῶσιν οἱ φύλακες. Μὲ ἐπανειληµ-
µένες συνοδικὲς ἀποφάσεις, µερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες πα-
ρουσιάσαµε πρὶν ἀπὸ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης5, ἐλπί-
ζοντας νὰ ἀφυπνίσουµε κάποιους ἐπισκόπους καὶ τὸ ὀρθό-
δοξο πλήρωµα, κατεδίκασε µὲ αὐστηρὲς ἐκφράσεις ὡς
αἱρέσεις τὸν Παπισµὸ καὶ τὸν Προτεσταντισµό. Ἦταν ἀδύ-
νατο ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἀληθινή, νὰ ἀµνηστεύσει καὶ νὰ ἀθωώ-
σει τὶς αἱρέσεις, νὰ ἔλθει σὲ κοινωνία µὲ τοὺς αἱρετικούς,
πρὶν ἀποκηρύξουν τὴν αἵρεση. Τὸ ἐξέφρασε αὐτὸ ἀξιωµα-
τικὰ µεταξὺ τῶν δύο ψευδοσυνόδων, τῆς Λυὼν καὶ τῆς Φερ-
ράρας – Φλωρεντίας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαµᾶς, ἀπευ-
θυνόµενος πρὸς τοὺς Λατίνους. Τοὺς εἶπε ὅτι εἶναι ἀδύνα-
το, δὲν θὰ σᾶς δεχθοῦµε ποτὲ σὲ κοινωνία, µέχρις ὅτου ἐξα-
κολουθεῖτε νὰ ὑποστηρίζετε τὴν αἵρεση τοῦ Filioque, τὴν
ἐκπόρευση δηλαδὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ»:
«Οὐδέποτ᾽ ἂν ὑµᾶς κοινωνοὺς δεξαίµεθα, µέχρις ἂν καὶ ἐκ
τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦµα λέγητε»6. 

6. Ἡ χαρὰ τοῦ πάπα 
γιὰ τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης

Τὸ φιλοπαπικὸ αὐτὸ βῆµα ποὺ δὲν ἔγινε ποτὲ στὴν ὀρθό-
δοξη πατερικὴ παράδοση τὸ ἔκανε ἡ ψευδοσύνοδος τῆς
Κρήτης, σύµφωνα καὶ µὲ ἐκτιµήσεις τοῦ σηµερινοῦ πάπα
Φραγκίσκου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴ χαρά του γιὰ τὶς ἀπο-
φάσεις τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, λέγοντας ὅτι «τὸ πρῶτο
βῆµα ἔγινε» καὶ ἐννοώντας ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ὀρθόδο-
ξη σύνοδο δὲν χαρακτηρίζονται οἱ Λατῖνοι ὡς αἵρεση, ἀλλὰ
ὡς ἐκκλησία. Εἶχε συστήσει µάλιστα ἐνωρίτερα στοὺς πι-
στοὺς τοῦ Παπισµοῦ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς
«Συνόδου» τῆς Κρήτης. Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ Παπισµὸς δὲν
εἶναι αἵρεση ἀλλὰ ἐκκλησία µὲ συνοδικὴ ἀπόφαση, εἶναι
εὔκολο στὴν συνέχεια νὰ ἀποκατασταθεῖ πλήρως ἡ κοινω-
νία στὸ κοινὸ Ποτήριο µὲ παραµένουσες τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς
διαφορὲς ἀνάµεσα στὶς δύο πλευρές, ὅπως ἐπανειληµµέ-
νως ἔχει ἐπισηµάνει ὁ καρδινάλιος Kurt Koch, συµπρό-
εδρος στὸν Θεολογικὸ ∆ιάλογο µεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Πα-
πικῶν. Ἂς χαίρονται λοιπὸν µαζὶ µὲ τὸν πάπα οἱ σηµερινοὶ
λατινόφρονες ὑποστηρικτὲς τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης.
Ἐµεῖς λυπούµαστε γιὰ τὴν νέα αὐτὴ ἀποστασία, ἀκολουθοῦ -
µε τὴν σταθερὴ καὶ ἀδιάκοπη συνοδικὴ καὶ πατερικὴ παρά-
δοση ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς Λατίνους ὡς αἱρετικοὺς καὶ θὰ
νοιώσουµε µεγάλη χαρά, ἂν ἀξιωθοῦµε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία
νὰ ὑποστοῦµε διώξεις, ὕβρεις καὶ συκοφαντίες, ὅπως ὑπέ-
στη καὶ ὁ πατριάρχης Ἰωσήφ, καθαιρεθεὶς καὶ ἀντικαταστα-
θεὶς ἀπὸ τὸν περιβόητο Ἰωάννη Βέκκο, ὁ ὁποῖος στὴν συν -
έχεια σὲ συνεργασία µὲ τὸν αὐτοκράτορα Μιχαήλ, ἤγειρε
τοὺς φοβεροὺς διωγµοὺς ἐναντίον τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέ-
ρων καὶ ἔγινε αἰτία νὰ ὑποστοῦν φρικτὰ µαρτύρια οἱ ὁσιο-
µάρτυρες Ἁγιορεῖτες καὶ ὁ πρῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἱερο-
µάρτυς Κοσµᾶς, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς ἀπο-
φάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Λυών (1274). Τὶς δύο ἐπι-
στολὲς ποὺ ἔστειλαν οἱ Ἁγιορεῖτες πρὸς τὸν λατινόφρονα
αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Η´ τὸν Παλαιολόγο καὶ στὴν νέα λατι-
νόφρονα σύνοδο µετὰ τὴν καθαίρεση τοῦ πατριάρχη
Ἰωσήφ, λίγο πρὶν τὴν ἀνάδειξη σὲ πατριάρχη τοῦ Ἰωάννη
Βέκκου, θὰ τὶς παρουσιάσουµε σὲ ἑπόµενο ἄρθρο µας γιὰ
ἀναζωπύρωση τῆς µνήµης καὶ ἐνίσχυση τῆς ἁγιορειτικῆς
ἐπαγρύπνησης στοὺς σηµερινοὺς δύσκολους καιρούς.

7. Στὸ ἴδιο θέµα διαφορετικὴ 
ἀπάντηση ἀπὸ τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης
Ὁ συνοδικὸς «Τόµος» ποὺ ἐστάλη ἀπὸ τὸν πατριάρχη

Ἰωσὴφ ὡς ἀπάντηση στὸν «Τόµο» τοῦ αὐτοκράτορος Μι-
χαὴλ εἶναι ἕνα ἀρκετὰ ἐκτενὲς κείµενο ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ παρουσιασθεῖ ἐδῶ ἀναλυτικά. Στὸ πρῶτο µέρος ἀνα-
πτύσσει τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ
ἀσκεῖται ἡ οἰκονοµία, γιὰ τὴν µεγάλη αἵρεση τῶν Λατίνων
σχετικὰ µὲ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καὶ γιὰ τὴν
παρεξηγηµένη ἔννοια τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης. Στὸ δεύ-
τερο µέρος παρατίθενται οἱ λατινόφρονες θέσεις τοῦ αὐτο-
κρατορικοῦ «Τόµου» καὶ ἀναιροῦνται, ἰδιαίτερα αὐτὲς γιὰ τὴν
παραχώρηση στὸν πάπα τοῦ πρωτείου, τοῦ ἐκκλήτου, τῆς
µνηµόνευσης τοῦ ὀνόµατός του· ἐκτενῶς ἀναλύονται τὰ
περὶ ἀγάπης καὶ εἰρήνης. Στὸ τρίτο µέρος, πρὸς κατοχύρω-

ση τῶν ὀρθοδόξων θέσεων, παρατίθενται κείµενα συνοδικὰ
καὶ πατερικά7.

Ἐµεῖς ἐνδεικτικὰ καὶ πολὺ σύντοµα θὰ παραθέσουµε κά-
ποιες θέσεις, γιὰ νὰ φανεῖ µὲ πόση τόλµη, παρρησία, ὀρθό-
δοξη σαφήνεια καὶ ἀνακρίβεια, χωρὶς διπλωµατικὲς ἀσά-
φειες, ἀντιφάσεις καὶ ἀποκρύψεις, ἐκφράζονται οἱ ὀρθόδο-
ξες σύνοδοι, πρὸς τὶς ὁποῖες δὲν ἔχει καµµία σχέση ἡ ψευ-

δοσύνοδος τῆς Κρήτης.
Ἕνα ἀπὸ τὰ θέµατα στὰ
ὁποῖα ἐκλήθη νὰ ἀπαντή-
σει ἡ σύνοδος τοῦ 1273
τῆς Κωνσταντινούπολης
µὲ ἐρώτηµα τοῦ αὐτοκρά-
τορος, εἶναι τὸ ἴδιο θέµα,
τὸ κεντρικὸ θέµα τῆς «Συν -
όδου» τῆς Κρήτης, δηλαδὴ
τὸ ἂν οἱ Λατῖνοι εἶναι αἱρε-
τικοὶ ἢ ὄχι, καὶ ποιές πρέ-
πει νὰ εἶναι οἱ σχέσεις µας
µὲ αὐτούς, ὅπως τώρα
στὴν Κρήτη τὸ ποιές εἶναι
οἱ σχέσεις µας «πρὸς τὸν
λοιπὸν χριστιανικὸν κό-
σµον». Ἀκόµη καὶ στὸν τίτ-
λο ἀποφεύγεται τώρα ἡ
λέξη αἵρεση, ἐνῶ µία
ὀρθόδοξη διατύπωση,
ὅπως γράψαµε καὶ παλαι-
ότερα, θὰ ἀπαιτοῦσε νὰ
γραφεῖ: «Σχέσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρὸς τὰς παλαιὰς καὶ συγ-
χρόνους αἱρέσεις». ∆ὲν
ἦταν ἀρκετὸ πάντως γιὰ
τοὺς αἱρετίζοντας Οἰκουµε-
νιστὰς τὸ ὅτι ἀποφευγόταν
ἡ λέξη «αἵρεση» καὶ στὸ

κείµενο ὀνοµάζονταν «χρι-
στιανικὲς κοινότητες», ὅπως ἐπρότεινε ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος· ἤθελαν καὶ πέτυχαν νὰ χαρακτηρίζονται οἱ αἱρέ-
σεις ὡς ἐκκλησίες, πρᾶγµα ποὺ χαροποίησε τοὺς κακοδό-
ξους καὶ κατήσχυνε τοὺς Ὀρθοδόξους, ὅπως εἴδαµε ἀπὸ
τὴν ἔκφραση τῆς χαρᾶς τοῦ πάπα Φραγκίσκου. Ἂς µάθουν
λοιπὸν ὅλοι ὅτι ὁ πατριάρχης Βαρθολοµαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
δὲν ἐκφράζουν διαχρονικὰ οὔτε τὴν Ἐκκλησία Κωνσταντι-
νουπόλεως οὔτε τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Συνόδων καὶ Ἁγίων Πατέρων.

Ὁ ἅγιος πατριάρχης Ἰωσὴφ µὲ τὴν σύνοδό του τοῦ 1273
ἀπαντᾶ εὐθέως καὶ µὲ ἀπολυτότητα στὸ ἐρώτηµα τοῦ αὐτο-
κράτορος σὲ ποιά ἀπὸ τὶς τρεῖς τάξεις ποὺ διακρίνει ὁ Μ.
Βασίλειος τοὺς ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας κατατάσσει ἡ σύνοδος
τοὺς Λατίνους: στοὺς αἱρετικούς, στοὺς σχισµατικοὺς ἢ
στοὺς παρασυναγώγους. Ἡ ἀπάντηση ποὺ στηρίζεται ὄχι
σὲ προσωπικὲς ἐµπαθεῖς γνῶµες, ἀλλὰ στοὺς θεοφόρους
Πατέρες καὶ στοὺς θείους κανόνες εἶναι ὁλοφάνερη. Οἱ Λατῖ -
νοι ἀνήκουν στὴν πρώτη τάξη, τῶν αἱρετικῶν, ἄξιοι παντε-
λοῦς ἀποκοπῆς ἀπὸ τὸ σῶµα τῆς Ἐκκλησίας: «Ἐπεὶ γὰρ
ἐρώτησις προέβη ἀπαιτοῦσα ἡµᾶς εἰπεῖν ἐν ποίᾳ τάξει ἔχο-
µεν τοὺς Ἰταλοὺς τῶν παρὰ τῷ µεγάλῳ Βασιλείῳ διαιρου-
µένων τοῦ κοινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος, ἐν τῇ τῶν αἱρε-
τικῶν, ἐν τῇ τῶν σχισµατικῶν, ἢ ἐν τῇ τῶν παρασυναγωγὰς
ποιούντων -ταύτας γὰρ τὰς διαφορὰς ἐν τούτοις ὁ µέγας
ἐκεῖνος εἶναί φησι-, µηδὲν δὲ “ἀπὸ κοιλίας” φωνεῖν προ-
ετράπηµεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν θεοφόρων πατέρων καὶ τῶν θείων
κανόνων καὶ νόµων, τοῦτο δὴ καὶ ποιησόµεθα πάντως· καὶ
ὅσα οἱ νόµοι καὶ οἱ κανόνες καὶ οἱ θεῖοι πατέρες εἰς τὸ προ-
κείµενον συµβαλλόµενα ἐξεφώνησαν, ταῦτα δὴ καὶ προθή-
σοµεν καὶ δειχθήσεται. Οἴδαµεν γὰρ τοῦτο καὶ προδιαγγέλ-
λοµεν ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ τάξει τῶν ἄνωθεν ἀπηριθµηµένων,
τῶν ἀποβάλλεσθαι δὴ παντάπασιν ἀξίων καὶ οἱ Ἰταλοὶ τάτ-
τεσθαι καθεστήκασιν ἄξιοι»8.

8. Αἱρέσεις ἢ ἐκκλησίες;
Ἡ «σύνοδος» τῆς Κρήτης ἀπήντησε ὄχι µὲ βάση τοὺς θε-

οφόρους Πατέρες καὶ τοὺς θείους κανόνες καὶ νόµους, ἀλλά
«ἀπὸ κοιλίας». Ἐπειδὴ οἱ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας ὑποχρεω-
τικὰ ἐντάσσονται στὶς τρεῖς τάξεις κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο, τῶν
αἱρετικῶν, τῶν σχισµατικῶν καὶ τῶν παρασυναγώγων,
ἐφευρίσκει τέταρτη, ἀνύπαρκτη τάξη, στὴν φαντασία µόνον
τῶν συνοδικῶν τῆς Κρήτης ὑπάρχουσα, τὴν τάξη τῶν «ἑτε-
ροδόξων ἐκκλησιῶν». ∆ὲν βρέθηκε κάποιος νὰ τοὺς πεῖ ὅτι
µὲ αὐτὸ κοροϊδεύουν καὶ τοὺς ἑτεροδόξους (=αἱρετικούς) καὶ
τὴν ἐκκλησία, διότι τὸ «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» εἶναι «ἀντί-
φασις ἐν τοῖς ὅροις»· οἱ ἐκκλησίες εἶναι πάντοτε ὁµόδοξες
καὶ ὁµογνώµονες, καὶ οἱ ἑτερόδοξοι, δηλ. οἱ αἱρετικοί, δὲν
εἶναι, δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι ἐκκλησίες. Ἀνατρέπει λοιπὸν ἡ
ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης ὅλη τὴν προηγούµενη συνοδικὴ
καὶ πατερικὴ παράδοση, µετονοµάζει τοὺς αἱρετικοὺς σὲ ἑτε-
ροδόξους καὶ τοὺς καθιστᾶ ἐκκλησίες.

Εἶναι ἐπισφαλὲς τὸ ἐπιχείρηµα ὅτι τὸν ὅρο «ἐκκλησίες»
ὡς τεχνικὸ ὅρο τὸν χρησιµοποιοῦν πολλοί, καὶ ἑποµένως
ἔχουν ἄδικο ὅσοι διαµαρτύρονται. Εἶναι ἐπισφαλὲς ἐπιχεί-
ρηµα γιὰ δύο λόγους. Ἐν πρώτοις, διότι ἡ χρησιµοποίηση
τοῦ ὅρου ἀπὸ µεµονωµένα πρόσωπα (π.χ. Ἀνδροῦτσος,
Τρεµπέλας κ.ἄ.) δὲν εἶναι τὸ ἴδιο µὲ τὴν χρήση του ἀπὸ ἐπί-
σηµη σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας· ἂς µᾶς δείξουν καὶ ἂς παρα-
πέµψουν σὲ κάποιο συνοδικὸ κείµενο, τὸ ὁποῖο ὀνοµάζει
τοὺς αἱρετικοὺς ἐκκλησία. Ὑπάρχει πουθενὰ στὰ συνοδικὰ
κείµενα τέτοια θεολογικὴ παραδοξολογία; Ὁµιλοῦν ποτὲ γιὰ
ἐκκλησία τῶν Ἀρειανῶν, τῶν Πνευµατοµάχων, τῶν Μονο-
φυσιτῶν, τῶν Εἰκονοµάχων; ∆ὲν τοὺς ὀνοµάζουν ὅλους
αὐτοὺς αἱρέσεις µὲ βαρεῖς χαρακτηρισµούς, δὲν τοὺς κατα-
δικάζουν καὶ τοὺς ἀναθεµατίζουν; Ἤδη εἴπαµε ὅτι τὸ ἴδιο
ἰσχύει γιὰ τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες. Ἂν κά-
ποιοι, µὲ διαβρωµένη τὴν ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ µὲ
ἐλλιπῆ ἱστορικὴ καὶ θεολογικὴ γνώση, θεωροῦν τὸν Πα-
πισµὸ ὡς ἐκκλησία, ἂς µᾶς ἐξηγήσουν γιατὶ ἐπὶ αἰῶνες τώ-
ρα δὲν ἔχουµε «κοινωνίαν ἐν τοῖς µυστηρίοις» (intercom-
munio), καὶ γιατί τουλάχιστον δύο φορὲς συνοδικὰ καὶ ἐπί-
σηµα, στὴν Λυὼν καὶ στὴν Φερράρα, δὲν ἔγινε ἡ ἕνωση;
Ἔκαναν λάθος ὅσοι ἀντέδρασαν, ἔκαναν λάθος ὅσοι ἐµαρ-
τύρησαν, γιὰ νὰ µὴ κοινωνήσουν µὲ τοὺς Λατίνους, οἱ Κύ-
πριοι Ὁσιοµάρτυρες τῆς Καντάρας καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες Ὁσιο-
µάρτυρες; Ἀφοῦ λοιπὸν οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες, ὡς
καὶ οἱ ἀρχαῖοι Μονοφυσίτες, εἶναι ἐκκλησίες, γιατί δὲν τολ-
µοῦν ὅσοι τὸ ἰσχυρίζονται νὰ συλλειτουργήσουν µαζί τους
καὶ νὰ κοινωνήσουν δηµόσια καὶ φανερὰ ἀπὸ κοινὸ Ποτή-
ριο;

Ὁ δεύτερος λόγος ποὺ καθιστᾶ ἐπισφαλὲς τὸ ἐπιχείρηµα
ὅτι τό «ἐκκλησίες» χρησιµοποιεῖται εὐρέως ὡς τεχνικὸς
ὅρος στὴν θεολογικὴ βιβλιογραφία, συνάγεται ἐκ τοῦ ὅτι κά-
ποιοι ὅροι ἐπιβάλλονται καὶ χρησιµοποιοῦνται, χωρὶς νὰ
εἶναι ὀρθοί, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης καὶ κυριαρχούσης δυ-
νάµεως αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τοὺς ὅρους. Εἶναι
γνωστὸν καὶ ἔχει ἀποδειχθῆ διὰ πολλῶν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἀκα-
δηµαϊκὴ θεολογία ἔχει ὑποστῆ τοῦ κόσµου τὶς ἐπιδράσεις
ἀπὸ τὴν ∆ύση, ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς Προτε-
στάντες, καὶ ὡς πρὸς τὴν χρήση τῆς θεολογικῆς ὁρολογίας.
Ὁ ὅρος π.χ. «καθολικός» ἢ «καθολική» σηµαίνει ὀρθόδο-
ξος, ὀρθόδοξη, καὶ προσιδιάζει κατ᾽ ἐξοχὴν στοὺς Ὀρθοδό-
ξους καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία. Καὶ ὅµως
χρησιµοποιεῖται, γιὰ νὰ χαρακτηρίζονται οἱ Λατῖνοι, οἱ Παπι-
κοὶ ὡς «Καθολικὴ Ἐκκλησία». Οἱ ὅροι ἐπίσης «ἕνωση τῶν
ἐκκλησιῶν», «ἑνωτικοί» καὶ «ἀνθενωτικοί» εἶναι ἐσφαλµέ-
νοι, χρησιµοποιούµενοι εὔλογα µόνον ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς
θεολόγους καὶ ἱστορικούς, ἄκριτα ὅµως καὶ παράλογα ἀπὸ
ἐµᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Γιὰ µᾶς ἀντὶ τοῦ «ἕνωση τῶν ἐκκλη-
σιῶν» τὸ σωστὸ εἶναι «ἕνωση µὲ τὴν Ἐκκλησία», ἀντὶ τοῦ
«ἑνωτικοί» τὸ λατινίζοντες, λατινόφρονες, φιλοπαπικοὶ καὶ
ἀντὶ τοῦ «ἀνθενωτικοί» τὸ ὀρθόδοξοι. Καὶ αὐτὸ διότι ὑπὸ τὴν
ἀληθῆ ἔννοια τῆς ἑνώσεως στὴν πίστη καὶ στὰ δόγµατα κατ᾽
ἐξοχὴν ἑνωτικὸς εἶναι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ἐνῶ ὁ
Βησσαρίων ποὺ ἐπρόδιδε τὰ δόγµατα καὶ τὴν πίστη καὶ ἤθε-
λε τὴν ψευδῆ ἕνωση, µὲ τὸν πάπα ἦταν ἀνθενωτικός. Μὲ
τὴν λογικὴ τῆς συνηθισµένης ὁρολογίας θὰ ἔπρεπε καὶ στὸ
χῶρο τῆς ἱστορίας, ἂν ἐπικρατοῦσε ἡ ἄποψη τῆς Ρεπούση,
ἡ σφαγὴ τῆς Σµύρνης νὰ ὀνοµάζεται «συνωστισµός» καὶ ἡ
«γενοκτονία» τῶν Ποντίων καὶ τῶν ἄλλων κατὰ τὸν
ὑπουργὸ Παιδείας Ν. Φίλη νὰ ὀνοµάζεται ἁπλῶς διωγµὸς
ἢ ἐκδίωξη. Ἄλλο λοιπὸν ἡ ἐπιβολὴ καὶ ἡ χρήση κάποιας
ὁρολογίας καὶ ἄλλο τὸ ἂν ἡ ὁρολογία αὐτὴ εἶναι ὀρθή. Καὶ ἡ
χρήση τοῦ ὅρου ἐκκλησίες, γιὰ τὶς αἱρέσεις εἶναι θεολογικά,

ἱστορικὰ καὶ λογικὰ ἀπαράδεκτη.

9. Μὲ τὸ µέρος τοῦ Χριστοῦ 
ἢ µὲ τὸ µέρος τῶν Λατίνων;

Πρὸς ἐνίσχυση τῶν λεχθέντων µερικὲς ἀκόµη θέσεις,
ὅπου οἱ Παπικοὶ ὀνοµάζονται αἱρετικοί, ἀπὸ τὸν συνοδικό
«Τόµο» τῆς Κωνσταντινούπολης τοῦ 1273. Λέγουν οἱ ἀλη-
θινὰ Ὀρθόδοξοι συνοδικοὶ ὅτι ἀποδεικνύεται µὲ ὅσα ἐκθέ-
σαµε ὅτι οἱ Ἰταλοί (=Λατῖνοι, Παπικοί), σφάλλουν στὰ ὑγιῆ
δόγµατα, εἶναι ἀρνηταὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀνήκουν στὴν τά-
ξη τῶν αἱρετικῶν µὲ µαθηµατικὴ ἰσχυρότατη ἀναγκαιότητα.
Ἡ Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία τὸ ἐβεβαίωσε αὐτὸ µὲ
ἀναντίρρητη ἐπιχειρηµατολογία καὶ τοὺς ἔθεσε πολλὲς
φορὲς σὲ ἀναθεµατισµό. Πῶς λοιπὸν θὰ µποροῦσε κανεὶς
νὰ ζητήσει ὁποιαδήποτε κοινωνία µαζί τους ἢ νὰ συναριθ-
µεῖ τὸν δικό του χῶρο µὲ τὸν χῶρο τῶν Λατίνων; Νοµίζου-
µε ὅτι κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ τὸ πράξει αὐτό, ἐὰν ἐπιθυµεῖ νὰ
εἶναι µὲ τὸ µέρος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐπὶ λέξει τὸ κείµενο: «Ὃν
τοίνυν ἀρνητὴν τῆς Τριάδος, ὡς τῶν ὑγιῶν δογµάτων ἀπο-
σφαλλόµενον, ὁ λόγος ἀπέδειξεν, ὃν τῇ τῶν αἱρετικῶν συ-
στοιχίᾳ καὶ γραµµικῶν, ὅ φασιν, ἰσχυρότερον ἀναγκῶν, ὃν
καὶ ὑπὸ ἀναθεµατισµὸν τίθεσθαι ἐν πολλοῖς καὶ πολλάκις
παρὰ τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, ἀναντιρρήτοις ταῖς ὑφηγήσε-
σιν, ἐπιστώσατο, πῶς ἄν τις τῆς οἱασοῦν ἀξιώσειε κοινω-
νίας ἢ τὴν ἑαυτοῦ µερίδα µετ᾽ ἐκείνου συναριθµήσειεν; Οὐκ
ἔγωγε, οἶµαι οὐδείς· οὔκουν εἰ τὴν µετὰ Χριστοῦ µερίδα πο-
θεῖν»9.

∆ιαβεβαιώνει ὁ «Τόµος» ὅτι οἱ πρὸ αὐτῶν Ἅγιοι Πατέρες
ἔκριναν ὅτι οἱ Λατῖνοι εἶναι ἄξιοι ἀποβολῆς ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία, ὅπως αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὰ θεοσύνθετα συγγράµ-
µατα τοῦ πατριάρχου Γερµανοῦ (1223-1240) καὶ τῶν πρὸ
αὐτοῦ θείων ἀρχιερέων, τὰ ὁποῖα ἐπικυρώθηκαν κατὰ και-
ροὺς µὲ συνοδικὲς συναντήσεις καὶ ψήφους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ ξαναγίνουν δεκτοὶ σὲ κοινωνία, χωρὶς νὰ
µεταβληθοῦν καθόλου πρὸς τὸ καλύτερο. Ἂν συνταχθοῦµε
µαζί τους, δικαιολογηµένα θὰ συναποβληθοῦµε µαζί τους,
καὶ ἐπειδὴ ὡς καλὴ ἐλιὰ θὰ µπολιασθοῦµε µὲ ἀγριελιά, θὰ
µᾶς περιµένει, τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον: Καὶ ἐπὶ λέξει τὸ κείµενο:
«Εἰ γοῦν οἱ Ἰταλοί, ἐπαναληπτέον γὰρ αὖθις τὸν λόγον πρὸς
τὸ ἐξ ἀρχῆς προτεθέν, παρὰ τῶν πρὸ ἐµοῦ ἁγίων πατέρων
ἀποβολῆς ἐκρίνοντο ἄξιοι -οἶδε πᾶς ὁ ἐντυγχάνων τοῖς τοῦ
ἐν πατριάρχαις µακαριστοῦ Γερµανοῦ θεοσυνθέτοις συγ-
γράµµασιν, ὃν ἡµεῖς τε οἴδαµεν καὶ οὗ ἀκηκόαµεν, ἔτι δὲ τῶν
πρὸ αὐτοῦ θείων ἀρχιερέων καὶ µακαρίων ἀνδρῶν, ἃ συν -
οδικαῖς ἀκροάσεσι καὶ ψήφοις κατὰ καιροὺς τὸ κῦρος εἰλή-
φασιν-, εἶτα ἐγὼ παραδέξοµαι τούτους µὴ µεταβαλλοµένους
πρὸς τὸ κρεῖττον κατὰ µηδέν; καὶ συντετάξοµαί γε δήπου-
θεν τούτοις καὶ συναποβληθείην ἐνδίκως, καὶ ὡς εἰς ἀγριέ-
λαιον ἐκ καλιελαίου ἐγκεκρισθεὶς τὸ πῦρ ἀνταλλάξοµαι τὸ
αἰώνιον»10.

Θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ παραθέσουµε πλῆθος θέσεων τοῦ
ὀρθοδόξου συνοδικοῦ «Τόµου» τοῦ 1273 κατὰ τῶν Λατί-
νων ὡς αἱρετικῶν καὶ ἀποβλήτων. Θεωροῦµε ὅτι ἀξίζει νὰ
ἐνηµερωθεῖ ὁ ἀκατήχητος καὶ ἀποίµαντος λαός, ὁ ὁποῖος
ἔχει χάσει τὸν πνευµατικό του προσανατολισµὸ µέσα στὴ
σύγχυση καὶ στὴν πολυγνωµία. Θὰ παραθέσουµε µία ἀκό-
µη, γιὰ νὰ ταρακουνηθοῦν λίγο οἱ ἐφησυχάζοντες καὶ κοι-
µώµενοι ποιµένες. Εἴµαστε βέβαιοι πὼς οἱ κακοπροαίρετοι
θὰ ἀντιδράσουν σὲ ὅλα αὐτά, θὰ στραφοῦν καὶ ἐναντίον τῆς
σταθερῆς καὶ ἀδιάκοπης συνοδικῆς καὶ πατερικῆς παρα-
δόσεως, θὰ ἰσχυρισθοῦν µαζὶ µὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολο-
µαῖο ὅτι «οἱ πατέρες ἡµῶν οἱ προκαλέσαντες τὸ σχίσµα
ὑπῆρξαν θύµατα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως». Ὅλοι πάντως οἱ
προηγούµενοι πατριάρχες µέχρι καὶ τὸ τέλος τοῦ 19ου
αἰῶνος, µεταξὺ αὐτῶν πολλοὶ Ἅγιοι, ἐκτιµοῦν σταθερὰ καὶ
ἀδιάκοπα ὅτι θύµατα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως ὑπῆρξαν ὄχι
οἱ «οἱ πατέρες ἡµῶν», ἀλλὰ οἱ Παπικοί, οἱ Λατῖνοι καὶ οἱ
αἱρετικοὶ ὅλων τῶν αἰώνων. Στὸν καθρέπτη τῆς ὀρθοδόξου
συνοδικῆς καὶ πατερικῆς παραδόσεως ἂς καθρεπτισθοῦν
οἱ συντελεστὲς καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ψευδοσυνόδου τῆς
Κρήτης, γιὰ νὰ ἀντικρύσουν τὸ κακοποιηµένο τους πρόσ -

ωπο, καὶ ἂς ἀφήσουν τὶς ἀερολογίες, τὶς καυχήσεις γιὰ ἱστο-
ρικὸ ἐπίτευγµα καὶ τὶς κολακεῖες πρὸς τὸν πατριάρχη Βαρ-
θολοµαῖο. Λέγει ὁ ὀρθόδοξος συνοδικός «Τόµος» τοῦ 1273,
ἀπευθυνόµενος πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους, ὅτι σεῖς, ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὴν ἐµνηστεύθη ὡς νύφη ἄµωµη καὶ
ἀµίαντη, πρέπει νὰ προφυλαχθῆτε ἀπὸ τὸ µίασµα αὐτὸ
τῶν Λατίνων· νὰ µὴ κολλήσετε στοὺς ἑαυτούς σας τὸν µο-
λυσµό τους, γιατὶ θὰ σᾶς ἀποστραφῆ ὁ νυµφίος τῶν ψυχῶν
καὶ θὰ καταισχυνθῆτε αἰώνια. ∆ὲν πρέπει νὰ δώσετε τόπο
στὸν ∆ιάβολο. Καὶ ἐπί λέξει: «∆ιὰ τοῦτο, ὑµεῖς, ἡ τοῦ Χρι-
στοῦ ἐκκλησία, ἣν ἑαυτῷ νύµφην “ἄµωµον” καὶ ἀµίαντον
ἐµνηστεύσατο, φυλάξασθε ἀπὸ τοῦ µιάσµατος τούτου, πα-
ρακαλῶ, τοῦ τῶν Ἰταλῶν· µὴ προσάψωµεν ἑαυτοῖς τὸν ἐκ
τούτων µιασµόν, καὶ ἀποστραφῇ ἡµᾶς ὁ τῶν ψυχῶν νυµ-
φίος καὶ αἰωνίως καταισχυνώµεθα. “Μὴ δῶµεν τόπων τῷ
διαβόλῳ”»11.

Ἐπίλογος
Μᾶς ἀφήνει καθόλου περιθώρια ἡ συνοδικὴ καὶ πατερικὴ

Παράδοση νὰ ὀνοµάζουµε τὶς αἱρέσεις ἐκκλησίες καὶ νὰ συν -
αποτελοῦµε µαζί τους τό «Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλη-
σιῶν»; Θὰ εἴµαστε µὲ τοὺς λατινόφρονες πατριάρχες Ἰωάν-
νη Βέκκο (1275-1282), Ἰωάννη Καλέκα (1334-1347) καὶ τὸν
ἀποστάτη καρδινάλιο Βησσαρίωνα ἢ µὲ τοὺς ὀρθοδόξους
πατριάρχες Μ. Φώτιο (858-867, 877-886), Μιχαὴλ Κηρου-
λάριο (1043-1058), Γερµανὸ Β´ (1222-1240), Ἀρσένιο
(1255-1259, 1261-1265), Ἰωσὴφ Α´ (1267-1275, 1282-
1283), Γρηγόριο Β´ Κύπριο (1283-1289), Ἀθανάσιο Α´
(1289-1293, 1303-1310), Γεννάδιο Σχολάριο (1354-;), οἱ πε-
ρισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους τιµῶνται ὡς Ἅγιοι; Μὲ τοὺς
Ἁγίους Γρηγόριο Παλαµᾶ, Μᾶρκο Εὐγενικό, Κοσµᾶ τὸν
Αἰτωλό, Νικόδηµο Ἁγιορείτη, Ἀθανάσιο Πάριο καὶ τοὺς ὁσιο-
µάρτυρες τῆς Καντάρας καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Ἡ ἀπάντηση
εἶναι εὔκολη καὶ προφανής. Λυπούµαστε γιὰ ὅσους ἀποδέ-
χονται καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ ὅσους ἐγκωµιάζουν τὴν
«Σύνοδο» τῆς Κρήτης.
Σηµειώσεις:

1. Γιὰ τὴν σύνοδο τῆς Λυὼν (1274) βλ. τὴν διδακτορικὴ
διατριβὴ τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, Ἡ Σύνοδος τῆς
Λυών. Πρόσωπα καὶ Θεολογία, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσ-
σαλονίκη 2002. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ
ἡ Ρώμη κατὰ τὸν 13ο αἰώνα. Θεολογικὴ καὶ ἱστορικὴ προσ -
έγγιση, ἐκδ. Μεταμόρφωσις, Θεσσαλονίκη 2001. Καὶ στὶς
δύο μελέτες ὑπάρχει πλούσια σχετικὴ βιβλιογραφία. 2.
Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ποὺ ἐγράφησαν, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους βλ. καὶ
Πρωτοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Ἡ «Ὀρθοδοξία»
τῶν Ἀντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτῶν, Θεσσαλονίκη 1994.
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Εἶναι οἱ Ἀρμένιοι Ὀρθόδοξοι; Οἱ θέσεις τοῦ
Μ. Φωτίου, Θεσσαλονίκη 1995. Τὰ ἴδια καὶ στὸ βιβλίο μας
Τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Οἰκουμενισμὸς καὶ Παπισμός,
Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 104 ἐ.ἔ. 3. Βλ. σχετικὰ Πρωτο-
πρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Οὐνία. Ἡ καταδίκη καὶ ἡ
ἀθώωση, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 156 ἑ. 4. Στὰ σημειού-
μενα στὶς προηγούμενες ὑποσημειώσεις βιβλία μας καὶ
στὴν συνεχῆ καὶ ἐκτενῆ ἀρθρογραφία μας στὰ τεύχη τοῦ
περιοδικοῦ Θεοδρομία ποὺ συμπληρώνει ἐφέτος τὸ 18ο
ἔτος τῆς ἐκδόσεώς του, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ 1999. 5.
Βλ. Πρωτοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, «Ἀπό τὴν
Ὀρθοδοξία στὸν Οἰκουμενισμό. Ἡ μεγάλη ἀνατροπὴ τοῦ
20οῦ αἰώνα», στὸ βιβλίο μας Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος.
Πρέπει νὰ ἐλπίζουμε ἢ νὰ ἀνησυχοῦμε;, Θεσσαλονίκη
2016, σελ. 23 ἐ.ἔ. 6. Ὅτι οὐχὶ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἀλλ᾽ ἐκ μό-
νου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Λόγος
πρῶτος, εἰς Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγ-
γράμματα, τόμ. Α´, Θεσσαλονίκη 1962, σελ. 26. 7. Τὸ κεί-
μενο ἐκδίδεται εἰς V. LAURENT - J. DARROYZES, Dossier Grec
de l’ union de Lyon (1273-1277), Institut Francais d’ Études By-
zantines, Paris 1976, σελ. 136-301. 8. Αὐτόθι, σελ. 143. 9.
Αὐτόθι, σελ. 163. 10. Αὐτόθι, σελ. 172. 11. Αὐτόθι, σελ.
289.

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἐν συγρίσει µὲ τὴν Ὀρθόδοξον Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1273)

Πολιτιστικὴ ὑποβάθµισις, ἡ τῆς βλασφηµίας ἀποποινικοποίησις
τῆς παραγράφου 1, ἐκδηλώνει δηµόσια µὲ βλασφηµία,
ἔλλειψη σεβασµοῦ πρὸς τὰ θεῖα, τιµωρεῖται µὲ κράτηση
ἕως ἕξι (6) µῆνες ἢ µὲ πρόστιµο ἕως τρεῖς χιλιάδες (3000)
εὐρώ».

Ἐδῶ ἀπαιτεῖται ἡ ἴδια µορφὴ τοῦ δόλου καὶ ἡ ἔννοια σε-
βασµὸς πρὸς τὰ θεῖα, περιλαµβάνει ἐκτὸς βεβαίως τοῦ
Θεοῦ καὶ τὰ ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς ἐπίσης
καὶ τὴν Παναγία, τὸν Σταυρό, τὴν Θεία Κοινωνία, τοὺς Ἁγί-
ους κ.λπ.

Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο ἀποτελεῖ ἕνα γενικὰ ἀποδεκτὸ κανό-
να κοινωνικῆς συµπεριφορᾶς καὶ δὲν ἔχει καµµία σχέση µὲ
τὴν λεγοµένη «ρητορικὴ µίσους».

∆ὲν ἔχει σχέση ἀκόµη οὔτε µὲ τὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. ∆ι-
καίωµα τοῦ καθενὸς εἶναι νὰ πιστεύει ἢ νὰ µὴ πιστεύει.

Οὔτε τὸ ἄρθρο παρέχει ποινικὴ στήριξη σὲ κρατικὴ θρη-
σκευτικότητα, γιατὶ δὲν ἔχουµε στὴν Ἑλλάδα «θεοκρατικὸ
κράτος», ἀλλ' οὔτε καὶ ποινικοποιεῖ τὴν ἐλευθερία γνώµης
καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως.

Ὁ νοµοθέτης ὅµως ἔχει ὑποχρέωση νὰ ἐξασφαλίσει τὸν
σεβασµὸ πρὸς τὰ θεῖα καὶ νὰ ἐξυψώσει τὴν συµπεριφορὰ
τῶν πολιτῶν πρὸς τὰ θεῖα καὶ νὰ τηρήσει τὴν τάξη στὰ θρη-
σκευτικὰ ζητήµατα µιᾶς συντεταγµένης πολιτείας.

Ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης εἶναι ἀπολύτως σεβαστή,
ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ὅρια τὰ ὁποῖα θέτει ὁ νόµος, γιὰ νὰ δια-
σφαλίζεται καὶ νὰ ὑφίσταται ἡ ἐλευθερία µιᾶς πολιτισµένης
καὶ δηµοκρατικῆς κοινωνίας.

Σ' αὐτὴν τὴν ἐλευθερία ἐντάσσεται καὶ ἡ θρησκευτικὴ
ἐλευθερία καὶ κατ’ ἐπέκτασιν καὶ ἡ θρησκευτικὴ εἰρήνη ὡς
εἶναι καὶ ὁ τίτλος τοῦ ἑβδόµου κεφαλαίου τοῦ εἰδικοῦ µέ-
ρους τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος.

Ἡ πρόταση γιὰ ἀποποινικοποίηση τοῦ ἐγκλήµατος τῆς
βλασφηµίας δὲν βελτιώνει ποιοτικὰ τὴν κοινωνία, δὲν τὴν
ἀναβιβάζει καὶ δὲν κατοχυρώνει τὰ ἀτοµικὰ καὶ ἀνθρώπινα
δικαιώµατα.

Ἀντιθέτως δηµιουργεῖ ἀναταραχή, σκλήρυνση τῶν
ἀνθρωπίνων σχέσεων, κακία, µοχθηρότητα, µνησικακία
καὶ ἀλληλοεξόντωση, καθ' ὅτι ὅταν δὲν σέβεται ὁ ἄνθρω-
πος τὸν Θεό, γιατί νὰ σεβαστεῖ καὶ τὸν πλησίον.

Σχετικῶς µὲ τὴν ἄποψη ποὺ διατυπώθηκε, ὅτι στὴν πε-
ρίπτωση τῆς βλασφηµίας «λείπει ὁποιαδήποτε ἀποδείξιµη
ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου βλαπτικὴ συνέπεια τῆς πράξης
καὶ ἑποµένως ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκλήµατος δὲν διακρίνεται», τὸ
γεγονὸς τῆς τελέσεως τῆς πράξεως τῆς βλασφηµίας ἀνα-
φέρεται µὲν στὴν ὕβρι κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν προστα-
τεύεται ὁ Θεός, ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως δὲν ἔχει ἀνάγκη καµ-
µιᾶς ἀνθρώπινης ἢ νοµικῆς προστασίας ἀλλ' αὐτὴ ἡ
ἀνθρώπινη προσωπικότητα καὶ τὸ θρησκευτικό του συναί-
σθηµα.

Ἐφ' ὅσον στὴν ὅλη νοµικὴ θεµατική, δίκαιον καὶ ἠθικὴ
συνυπάρχουν καὶ ἔχουν ἀλληλοεξάρτηση, µέσα στὴν
ἔννοια τοῦ δικαίου καὶ τῆς δικαιοσύνης κρύπτεται καὶ ἡ
προστασία τοῦ ἔννοµου ἀγαθοῦ τοῦ θρησκευτικοῦ συναι-
σθήµατος.

Ἡ βλασφηµία ἀφορᾶ τοὺς ἀνθρώπους. Προσβάλλεται
τὸ δικό µας τὸ συναίσθηµα τοῦ θρησκεύειν, τὸ ὁποῖο εἶναι
βαθύτατα ἐρριζωµένο στὴν ἀνθρώπινη ψυχή.

Ὅπως µὲ τὰ ἐγκλήµατα στὰ ἄρθρα κατὰ τῶν ἠθῶν
(ἄρθρα 336 ἑπ. Π.Κ.) προσβάλλεται ἡ αἰδὼς τῶν προσώ-
πων ἢ ἐκεῖνα περὶ τὸν γάµον καὶ τὴν οἰκογένεια ἢ κατὰ τῆς
τιµῆς, προσβάλλεται ἡ τιµὴ καὶ ἡ ὑπόληψη τοῦ προσώπου,
ἔτσι καὶ µὲ τὴν κακόβουλη βλασφηµία δίδεται λάκτισµα
στὸν ἐσώτερο πυρῆνα τοῦ homo religious.

Προσέτι προσβάλλει καὶ µειώνει καὶ τὸν πολιτισµό, κα-
θότι τὸ θρησκευτικὸ συναίσθηµα καὶ τὸ θρησκευτικὸ βίωµα
συντελεῖ τὰ µέγιστα στὴ µορφωτικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀνάπτυ-
ξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ κατ' ἐπέκτασιν τῆς κοινωνίας.

Εἶναι γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὅτι ἡ θρησκεία στη-
ρίζει καὶ ἀνυψώνει ποικιλοτρόπως τὰ ἤθη καὶ τὸν τρόπον
βίου τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Καὶ ὁ νόµος εἶναι ἀναγ-
καῖος γιὰ τὴν ἐναρµόνιση καὶ τὴν κοινὴ εἰρήνη τῶν πο-
λιτῶν.

Ἡ ἀθέτηση τῶν νόµων δηµιουργεῖ δυστυχία καὶ πτώση
τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου τῆς κοινωνίας, καθ' ὅτι ὅταν
δὲν λειτουργοῦν καὶ δὲν ἐφαρµόζονται οἱ νόµοι καὶ µάλι-
στα περιφρονοῦνται καὶ ἀκυρώνονται πρωτίστως οἱ ἠθι-
κοὶ νόµοι, τότε ἡ κοινωνία ὁδηγεῖται σὲ ἀκαταστασία καὶ
παρακµή.

Εἰδικότερα ὅταν δὲν ὑπάρχει τὸ σέβας καὶ ὁ φόβος τοῦ
Θεοῦ τότε οἱ ἄνθρωποι «ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς
καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται» (Πα-
ροιµ. 1, 3) δηλ. θὰ φάγουν τοὺς καρποὺς τῆς πονηρᾶς δια-
γωγῆς τους καὶ ἀσεβείας καὶ ἡ ζωή τους θὰ πληµµυρίσει
ἀπὸ ἀθλιότητες. Καὶ αὐτὰ µὲν ἐξ ἐπόψεως νοµικῆς θεωρή-
σεως.

Ἐξ ἐπόψεως δὲ θεολογικῆς καὶ εἰδικότερα τῆς χριστια-
νικῆς ἠθικῆς, ἡ βλασφηµία εἶναι µία φοβερὴ ἁµαρτία, ἕνα
πάθος ποὺ αἰχµαλωτίζει τὸν ἄνθρωπο στὸν Πονηρό. Ἡ
βλασφηµία εἶναι ἠθικὸ κακό.

Εἶναι πράξη ἐναντιότητος πρὸς τὸν θεῖο νόµο καθ' ὅτι
«ἡµεῖς οἱ ἄνθρωποι, ὀφείλοµεν νὰ ἀγαπῶµεν τὸν Θεόν, ὅτι
αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡµᾶς» (Α΄ Ἰω. 4, 13) καὶ µὲ τὴ
βλασφηµία δὲν δείχνουµε τοὐλάχιστον ἀγάπη πρὸς τὸν
∆ηµιουργόν µας.

Βλασφηµία ὁρίζεται ὡς ἡ ἀσεβὴς καὶ ἀνίερη φράση κατὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ γενικότερα ἡ ὁµιλία µὲ αἰσχρὲς καὶ ἀνευλαβεῖς
λέξεις ἐνάντια στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια.

Κατὰ πρῶτον, αὐτὸς ὁ θεῖος νόµος περιέχει τὴν βλα-
σφηµία µὲ τὴν ἐντολὴν «οὐ λήψῃ τὸ ὄνοµα Κυρίου τοῦ
Θεοῦ σου ἐπὶ µαταίῳ» (Ἐξ. 20, 7).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε: «Πᾶν ρῆµα ἀργόν, ὃ ἐὰν λαλή-
σωσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσι λόγον ἐν ἡµέρᾳ κρίσε-
ως» (Ματθ. 12, 36). Ἀλήθεια, πόσο θὰ πρέπει νὰ σκέ-
πτωνται οἱ ἄνθρωποι ὅτι Αὐτὸν ποὺ βλασφηµοῦν καὶ ὑβρί-
ζουν, ἀπ' αὐτὸν θὰ κριθοῦν στὴν Τελικὴ Κρίση.

Ἰδιαιτέρως δέ, ἡ βλασφηµία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος τυγχά-
νει βαρύτατον ἁµάρτηµα (Ματθ. 12, 31).

Ὁ Ἀπ. Παῦλος συνιστᾶ: «Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στό-
µατος ὑµῶν µὴ ἐκπορευέσθω» (Ἐφεσ. 4, 29) καὶ ὀλίγον
παρακάτω τονίζει: «Πᾶσα πικρία καὶ θυµὸς καὶ ὀργὴ καὶ
κραυγὴ καὶ βλασφηµία ἀρθήτω ἀφ' ὑµῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ»
(Ἐφ, 4, 31).

Ὑπογραµµίζει ἀκόµη: «Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑµεῖς τὰ
πάντα ὀργήν, θυµόν, κακίαν, βλασφηµίαν, αἰσχρολογίαν
ἐκ τοῦ στόµατος ὑµῶν» (Κολ. 3, 8).

Ἔπειτα ὁ Θεὸς ἔδωκε στὸν ἄνθρωπο τὸ θαυµάσιο
ὄργανο τῆς γλώσσας, ὄχι γιὰ νὰ ἐκφέρει σαπροὺς καὶ βλά-
σφηµους λόγους, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑµνεῖ, νὰ εὐχαριστεῖ καὶ νὰ
δοξολογεῖ τὸν Θεόν.

Ὀφείλουµε νὰ σκεφθοῦµε τί τὸ ἀσεβέστερο νὰ προσφέ-
ρονται βλάσφηµες λέξεις κατὰ τοῦ Θεοῦ, ∆ηµιουργοῦ τοῦ
παντὸς καὶ Πλάστου τοῦ ἀνθρώπου;

Tί ἀνοσιώτερον νὰ ἐκστοµίζονται λέξεις ἀνίερες κατὰ τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος καὶ Λυτρωτοῦ τοῦ κόσµου καὶ κατὰ
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας µας;

Ἀντὶ ἀπὸ τὸ στόµα µας νὰ ἐκφέρονται «κηρία µέλιτος λό-
γοι καλοί» εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκστοµίζεται ἡ «παµµίαρη», ὡς
τὴν ἀποκαλεῖ ὁ Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, βλασφηµία;

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν εἴµεθα τῆς γνώµης ὅτι τὸ ἐν λόγῳ
ἄρθρο τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος θὰ πρέπει νὰ παραµείνει ὡς
ἔχει, καθ’ ὅτι ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφηµίας δὲν ση-
µατοδοτεῖ πολιτισµὸ ἀλλὰ σηµεῖο παρακµῆς.

Ἄλλωστε καὶ ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς πολιτισµὸς µᾶς κλη-
ροδότησε «Ὅπου γὰρ ἄνδρες θεοὺς σέβοιντο...πῶς οὐκ
εἰκὸς ἐνταῦθα πάντα µεστὰ ἐλπίδων ἀγαθῶν εἶναι;» (Ξε-
νοφῶν, Ἑλληνικά Γ΄, ΙV, 18).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Φωνὴ ἐκ τῆς Κρήτης» - Παροράµατα
Εἰς τὸ φ. 2129/12-08-2016 ἐδηµοσιεύθη ἄρθρον  µὲ  τί -

τλον «Φωνὴ ἐκ τῆς Κρήτης». Ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «Γεώργιος
Μ. ∆ρακωνάκης» ἐγράφη ἐσφαλµένως τὸ ἐπώνυµον τοῦ
ἀρθρογράφου ὡς «∆ιακωνάκης». Ἐπίσης εἰς τὴν πρώτην
παράγραφον ἡ ὀρθὴ χρονολογία εἶναι «2008» καὶ ὄχι
«1986».

Τοὺς ἐνόχλησεν ὁ Χίου
νιστοῦν ρατσισµό, καθὼς αὐτὸ τὸ ἔχουµε κάνει ἀλλοῦ καὶ
ἐκτενῶς. Αὐτὸ ποὺ ἔχει σηµασία ὅµως εἶναι ὁ πανικὸς τοῦ
ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀντορθοδόξου συστήµατος, τὸ ὁποῖο δεί-
χνει πόσο φοβᾶται τοὺς µητροπολίτες ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ
ἐλέγξει. Τὰ ἴδια εἶχαν συµβεῖ παλαιότερα καὶ µὲ ἀνάλογες
δηλώσεις τοῦ Πειραιῶς Σεραφείµ, ὁ ὁποῖος µάλιστα εἶχε
πάει τὸ πρᾶγµα βαθύτερα ἐντάσσοντάς το στὸν εὐρύτερο
σιωνιστικὸ σχεδιασµό. Ἄρα λοιπόν φοβοῦνται τοὺς ἀνυ-
πάκουους στὰ σιωνιστικὰ σχέδια τῆς παγκοσµιοποίησης
µητροπολίτες· καὶ γιατὶ τοὺς φοβοῦνται; Γιατὶ γνωρίζουν
καλὰ ὅτι µποροῦν νὰ ξυπνήσουν τὸν κόσµο. Καὶ ἂν
αὐτὸ γίνει, τότε ὅλα ἀλλάζουν καὶ τὰ σχέδιά τους πάνε στὸν
«κουβά». Τὸ συµπέρασµα, λοιπόν, εἶναι ὅτι κάθε µητρο-
πολίτης νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγµα τοῦ Χίου καὶ τότε
θὰ δοῦµε µία ἄλλη Ἑλλάδα, µία Ἑλλάδα ποὺ δὲν θὰ συναι-
νεῖ τουλάχιστον στὰ δεινά της. Καὶ µία Ἐκκλησία ποὺ δὲν
θὰ τὴν βεβηλώνουν καθηµερινὰ οἱ µπαχαλάκηδες καὶ οὔτε
θὰ ὑφίσταται τὴν ἀπαξίωση τῶν ἀλλόθρησκων κυβερνών-
των. Ἐπειδὴ µερικοὶ «γνωστικοί» θὰ µᾶς ποῦν ὅτι οἱ µη-
τροπολίτες πρέπει νὰ ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικὰ µὲ τὰ θρη-
σκευτικά τους καθήκοντα καὶ τὰ «πνευµατικά» ζητήµατα,
παραθέτουµε ὅσα ἔλεγε σχετικὰ ἕνας σύγχρονος Ἅγιος, ὁ
γέροντας Παΐσιος: 

«Ἂν οἱ σηµερινοὶ Χριστιανοὶ µὲ τὴν λογική τους ζοῦσαν
στὸν καιρὸ τῶν διωγµῶν, δὲν θἄχαµε κανένα µάρτυρα. Οἱ
πρῶτοι Χριστιανοὶ δὲν ἔβαζαν καθόλου τὴν λογική, ἀλλὰ
ἀκράδαντα ὡµολογοῦσαν τὸν Χριστὸ καὶ φλέγονταν γιὰ τὸ
µαρτύριο. Τοὺς ἔδιναν ἀξιώµατα, τοὺς ἔλεγαν: “Πὲς µόνο ὅτι
δὲν εἶσαι Χριστιανὸς καὶ µέσα σου πίστευε στὸν Θεό σου,
βάλε λίγο λιβάνι, κάνε ὅτι θυσιάζεις καὶ ὕστερα µὴ θυσιάζης,
κάνε ὅτι τρῶς εἰδωλόθυτα καὶ σὺ φάε καθαρὸ κρέας, µὴ κη-
ρύττης σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, πήγαινε ἀλλοῦ”· καὶ ὅµως µὲ τί-
ποτε δὲν ἀρνοῦνταν τὸν Χριστό. Μὲ χαρὰ ἔτρεχαν νὰ µαρ-
τυρήσουν γιὰ τὸν Χριστό. Φλέγονταν ἀπὸ θεῖο ἔρωτα»1. 

«Στὴν περίοδο τῆς εἰκονοµαχίας δέκα Χριστιανοὶ ὑπερα-
σπίστηκαν δυναµικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν Χρυσὴ
Πύλη καὶ µαρτύρησαν γι’ αὐτήν. Τώρα ποὺ βλασφηµεῖται τὸ
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦµε. Ἂν
ζούσαµε τότε ἐµεῖς οἱ “διακριτικοί” καὶ “γνωστικοί” θὰ λέγα-
µε στοὺς δέκα µάρτυρες: “Ἔτσι δὲν ἐνεργεῖτε πνευµατικά·
περιφρονεῖστε τὸν Σπαθάριο ποὺ ἀνεβαίνει νὰ γκρεµίση τὴν
εἰκόνα, καὶ ὅταν ἀλλάξη ἡ κατάσταση, θὰ βάλουµε στὴν θέ-
ση της ἄλλη εἰκόνα, καὶ µάλιστα πιὸ βυζαντινή”. Αὐτὸ εἶναι
τὸ φοβερό! Τὴν πτώση µας, τὴν δειλία, τὸ βόλεµά µας τὸ
παρουσιάζουµε σὰν κάτι ἀνώτερο»2. 

Σεβασµιώτατε, µὴ πάρετε τίποτε πίσω, ὅσα εἴπατε εἶναι
ἡ ἀλήθεια. Καὶ µὴ σταµατήσετε. Συνεχίστε µὲ καθηµερινὲς
ἀναφορὲς σὲ αὐτὰ τὰ ζητήµατα. ∆ὲν µποροῦν νὰ µᾶς κά-
νουν τίποτε, ἁπλῶς προσπαθοῦν νὰ µᾶς ἐκφοβίσουν. «Εἰ
ὁ Θεὸς µεθ’ ἡµῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡµῶν».

Σηµειώσεις:
1. Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ

Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2004, 300. 2. Ἱερομονάχου Ἰσα-
άκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος
2004, 304-305.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀπεικόνισις τῆς παπικῆς συνόδου τῆς Λυών τοῦ 1274
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τὴν ταπεινή µου γνώµη αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ φωνὴ τοῦ πο-
ταµοῦ αἵµατος τῶν προγόνων µας, ποὺ χύθηκε γιὰ «τοῦ Χριστοῦ τὴν πί-
στη τὴν ἁγία καὶ τὶς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Ὑπενθυµίζει ἡ «Φωνὴ»
αὐτὴ στὸν ἑκάστοτε Νοµοθέτην τὴν θείαν Ἐντολὴν «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»
καὶ «ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε». Ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ τῆς «Ἀγάπης»,
Θεοῦ τῶν Ἑλλήνων.

Ὑπενθυµίζει ὅτι ὅπου «τὸ Πνεῦµα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία». (Παύλ.
Β, Κορ. Γ, 17).

Ὑπενθυµίζει τὸ βαθυστόχαστον δίδαγµα τοῦ Ἡρακλείτου, ποὺ λέει ὅτι
«τρέφονται πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόµοι ὑπὸ ἑνός, τοῦ θείου». (Βλ.
Ἀνθ. Στοβ.,1,177).

Ὑπενθυµίζει τὸ Πυθαγόρειον δίδαγµα «ἕπου Θεῷ καὶ ὁµοιοῦσθαι
αὐτῷ» (Βλ. Πλάτ. «Πολιτεία» 612Ε -613Β καὶ «Νόµοι»715Ε - 718Α).

Ὑπενθυµίζει τὸ Πλατωνικὸ δίδαγµα, ποὺ λέει ὅτι «ὅσων ἂν πόλεων
µὴ θεὸς ἀλλά τις ἄρχῃ θνητός, οὐκ ἔστιν κακῶν αὐτοῖς οὐδὲ πόνων
ἀνάφυξις». (Σὲ ὅσες πόλεις συµβαίνει νὰ κυβερνᾶ θνητὸς καὶ ὄχι ὁ Θεός,
δηλ. ἡ θεία δικαιοσύνη, σ’ αὐτὲς εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀποφυγὴ τῶν κακῶν καὶ
τῶν πόνων). (Βλ. «Νόµοι» 713Ε -714Α).

Ὑπενθυµίζει τὸ Ἀριστοτελικὸ δίδαγµα, ποὺ λέει ὅτι «...ἄρχων ὁ θε-
ός,.... ἥτις οὖν αἵρεσις καὶ κτίσις τῶν φύσει ἀγαθῶν ποιήσει µάλιστα
τὴν τοῦ θεοῦ θεωρίαν, ἢ σώµατος ἢ χρηµάτων ἢ φίλων ἢ τῶν ἄλλων
ἀγαθῶν, αὕτη ἀρίστη καὶ οὗτος ὁ ὅρος κάλλιστος· εἴ τις δ’ ἢ δι’ ἔνδει-
αν ἢ δι’ ὑπερβολὴν κωλύει τὸν θεὸν θεραπεύειν καὶ θεωρεῖν, αὕτη δὲ
φαύλη». (...ὁ Θεὸς εἶναι ἄρχων... Ὅποια, λοιπόν, ἐπιλογὴ καὶ κτῆσις ἐκ
τῶν φύσει ἀγαθῶν, εἴτε πρόκειται περὶ ἀγαθῶν σωµατικῶν ἢ χρηµάτων ἢ
φίλων ἢ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, συντελεῖ εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ εἰς
βαθµὸν ὕψιστον, αὕτη εἶναι ἀρίστη καὶ ὁ κανὼν αὐτὸς ἄριστος. Ὅποια
ὅµως, εἴτε ἀπὸ ἔνδεια, εἴτε ἀπὸ ὑπερβολήν, µᾶς κωλύει ἀπὸ τὸ νὰ λα-
τρεύουµε καὶ νὰ ἐνατενίζουµε νοερῶς τὸν Θεόν, αὕτη εἶναι φαύλη....). (Βλ.
Ἠθ. Εὐδ.1249Β).

Ὑπενθυµίζει, τέλος, ὅλη τὴν Ὀρθόδοξον Πατερικὴν Θεολογίαν καὶ
Ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν, ποὺ ἐπὶ γενεὲς γενεῶν ὑπῆρξεν ὁ ἐπιούσιος πνευ-
µατικὸς ἄρτος τῶν Ἑλλήνων. Τί θὰ συµβῆ, λοιπόν, ἂν τὸ Ἔθνος µας στε-
ρηθῆ τοῦ «ἄρτου» τούτου; ∆ὲν θὰ πεθάνη;

3) Πιστεύω ὅτι ὁ συνταγµατικὸς Νοµοθέτης διαµορφώνει τὸν χαρα-
κτῆρα καὶ τὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν. Π.χ. ὁ Σόλων καὶ ὁ Κλεισθένης διέπλασαν
τὸν Ἀθηναῖον, ὁ ὁποῖος ἐνίκησε στὸν Μαραθῶνα τὸν Περσικὸ κολοσσό.
Ὁ Λυκοῦργος διέπλασε τὸν Σπαρτιάτη, ὁ ὁποῖος ἐπὶ 400 χρόνια παρέ-
µενε ἀήττητος, ἀναλλοίωτη ἔµψυχη εἰκόνα ἀρετῆς, καὶ ἐπέτυχεν ἀξιοθαύ-
µαστα µεγαλουργήµατα. Ὁ Σαρδανάπαλος διέπλασε τὸν ἀποκτηνωµένο
Βαβυλώνιο, ἔχοντας ὡς δόγµα τὸ «Ἔσθιε, πῖνε, παῖζε, ἀφροδισίαζε»
(Βλ. Ἀθήναιον, 336, 530).

Τὰ προϊσχύσαντα Ἑλληνικὰ Συντάγµατα, ποὺ ρύθµιζαν τὴν παιδεία µὲ
«ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση», διέπλασαν τὸν Ἕλληνα, ποὺ
ἔγραψε τὸ Ἔπος τοῦ 1940. Τὸ ἐν ἰσχύι Σύνταγµα τὴν ἴδια παιδεία θέλει,
ἀλλὰ οἱ ἐθνοπατέρες µας τὸ ἔχουν παραβιάσει σὲ µεγάλο βαθµὸ µὲ ἀντι-
συνταγµατικοὺς νόµους. (Τὸ λέει ὁ ἐντιµότατος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πά-
γου ἐ.τ. Κύριος Β. Νικόπουλος στὸ βιβλίο του «Ἀγαπηµένο µου... Σύν-
ταγµα», ἐκδ. ΑΡΜΟΣ). Τὸ ἐν θέµατι Σχέδιο καθιστᾶ «συνταγµατικοὺς»
ὅλους αὐτοὺς τοὺς παράνοµους νόµους καὶ δίνει τὴν «χαριστικὴ βολή»
στὸ ἐν ἰσχύι Σύνταγµα. Πεθαίνει, λοιπόν, ἤ δὲν πεθαίνει µὲ τέτοιο Σύντα -
γµα τὸ Ἔθνος, χωρὶς ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση;

Μὰ ἡ Χώρα µας φιλοξενεῖ χιλιάδες ἀλλοθρήσκους πρόσφυγες καὶ λα-
θροµετανάστες, ἰσχυρίζονται οἱ ἀντιτείνοντες. Καὶ ἐγὼ τοὺς ἐρωτῶ:

Ἄν στὸ σπίτι µας περιθάλψουµε κάµποσους δυστυχεῖς ἀλλοθρή-
σκους, θὰ πρέπει νὰ ἐξαφανίσουµε τὸ εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ µας;

Βέβαια τὸ ἐν λόγῳ Σχέδιο λέει ὅτι «Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ
τὸ Ἔθνος». Ἀλλὰ τί Ἔθνος θὰ εἶναι αὐτό; Μᾶλλον Βαβυλώνιον θὰ προ-
κύψει καὶ ὄχι Ἑλληνικό, µὲ πολίτες «ὁµοιοπαθεῖς Σαρδαναπάλῳ», κατὰ
Ἀριστοτελικὴν ἔννοιαν. (Βλ. Ἠθικὰ Νικ. 1095Β).

Οἱ «ἔχοντες ὦτα ἀκούειν», ἀκοῦνε τὴν «Φωνὴ» τῶν προγόνων µας
ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, ὅπως τὴν διερµηνεύουν οἱ µεγάλοι µας ποιηταὶ
µὲ τοὺς πιὸ κάτω στίχους:

«Μὴ λησµονεῖς πὼς Ἕλληνα σ’ ἔχει γεννήσει ἡ µοῖρα
κι ἐντὸς σου λάµπει ἀδάµαστη τοῦ Γένους σου ἡ ψυχή» (Γ. Στρατήγης).

Καὶ ἡ ἄλλη «Φωνὴ» διὰ τοῦ Κ. Παλαµᾶ λέει:
«Χρωστᾶµε σ’ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θὰ ‘ρθοῦνε, θὰ περάσουν.

Κριτὲς θὰ µᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί».

ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
στολὴ καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς ∆ηµήτριο,
στὴν ὁποία δηλώνει κατηγορηµατικὰ ὅτι «δὲν ἔγραψα
τὸ ἄρθρο, δὲν τὸ κατέθεσα σὲ ὁποιοδήποτε µέσο, οὔτε
ἔχω γνώση τῶν εἰκασιῶν καὶ καταγγελιῶν ποὺ παρα-
θέτει»O Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι αὐτὸ ἔφτασε στὰ δηµο-
σιογραφικὰ γραφεῖα ἀπὸ µία δική του διεύθυνση ἠλε-
κτρονικοῦ ταχυδροµείου. Τὸ γεγονὸς δείχνει χάκερ, λέ-
ει πηγὴ τῆς «Κ», ἡ ὁποία µάλιστα προσθέτει ὅτι, σύµ-
φωνα µὲ στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν
ΗΠΑ, αὐτοὶ ἐντοπίζονται στὴ Ρωσία».

Ἀπὸ τὸ ἄρθρον αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἐμπλοκὴ τοῦ
π. Ἀλ. Καρλούτσου, προφανῶς εἰς συνεννόησιν μὲ τὸ
Πατριαρχεῖον, διὰ τὴν παραμονὴν τοῦ Φ. Γκιουλὲν εἰς
τὴν Ἀμερικήν. Ἐπί-
σης ὅτι τὸ κείμενον
τοῦ πρέσβεως ἔφερε
τὴν ἰδικὴν του ἠλε-
κτρονικὴν διεύθυν-
σιν (ὅτι πρόκειται
διὰ ἠλεκτρονικὴν
παραβίασιν Ρώσων
εἶναι εἰκασία ὄχι γε-
γονός). Τὴν σχέσιν
μὲ τὸν Γκιουλὲν ἐπι-
βεβαιώνει καὶ
ἄρθρον τοῦ κ. Mu-
stafa Akyol εἰς τὴν
hurriyetdailynews.com τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 2016,
τὸ ὁποῖον ὑπερασπίζεται τὸ Πατριαρχεῖον καὶ θεωρεῖ
ὑπευθύνους τοὺς Ρώσους:

«Ὄντως, ὁ Πατριάρχης κάποτε εἶχε καλὲς σχέσεις
µὲ τοὺς Γκιουλενιστές, διότι ὁ Γκιουλὲν ὑποστήριζε τὸν
«διαθρησκειακὸ διάλογο», ποὺ τουλάχιστον χρησίµευε
στὶς καλὲς δηµόσιες σχέσειςO Οἱ Τοῦρκοι πρέπει νὰ
ὑπερασπιστοῦν τὸν Πατριάρχη τους (ναί, εἶναι ὁ Πα-
τριάρχης µας) ἐνάντια σὲ ἀδιάντροπους λιβέλλους τοῦ
ἐξωτερικοῦ».

Ὡς φαίνεται ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διετή-
ρει μὲ βεβαιότητα ἐπαφὴν καὶ καλὴν εἰκόνα διὰ τὸν κ.
Γκιουλὲν ἀπὸ τὸ 1996 ὥς καὶ τὸ 2012 λόγῳ τῆς διαθρη-
σκειακῆς κατευθύνσεως, τὴν ὁποία ἐχάραξεν ὡς πολι-
τικὴ τοῦ Φαναρίου. Αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἑπομένως τὸ
Πατριαρχεῖον κατὰ μίαν ἔννοιαν δρέπει τοὺς καρποὺς
αὐτοῦ τοῦ ἀνοίγματος, δηλ. τῆς ἐπικρατήσεως τῶν
Ἀμερικανικῶν σχεδίων διαθρησκειακῆς προσεγγίσεως
ὡς βασικοῦ ἄξονος πορείας τοῦ Πατριαρχείου. 
Αἱ προεκτάσεις τοῦ ζητήµατος Γκιουλὲν
Ἀλλ’ ὅμως δὲν ἔχει καταστῆ σαφὲς πόσον ζημιογό-

νον ἦτο αὐτὸ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Δὲν
εἶναι μόνον ἡ διαθρησκειακὴ πολιτικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ σχέ-
σις μὲ τὸν Γκιουλὲν ποὺ ὑπονομεύει τὴν ἑλληνικὴν
πνευματικότητα καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα τῆς πατρί-
δος, τὰ ὁποῖα εἶναι συνυφασμένα μὲ μίαν ἐλευθέραν
καὶ ζωντανὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἦταν ἀποκαλυ-
πτικὸν διὰ τὸ ζήτημα τὸ ἄρθρον τοῦ δημοσιογράφου κ.
Ἀλεξάνδρου Στεφανοπούλου εἰς τὰ «Ἐπίκαιρα»
(τ.352/ Αὔγουστος 2016), μικρὸ τμῆμα τοῦ ὁποίου πα-
ραθέτομεν:

«Μοναδικὴ σταθερὴ βάση, τουλάχιστον τὴν τελευ-
ταία 10ετία µετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Ρ.Τ. Ἐρντογάν
στὴν Τουρκία,  καὶ σηµεῖο ἀναφορᾶς του, τὸ Τουρκικὸ
προξενεῖο στὴν Θράκη, ὅπου διαδίδοταν τὰ βιβλία τοῦ
Ἰµάµη Φ. Γκιουλὲν σχεδὸν µαζὶ µὲ κάθε βιβλίο τοῦ Κο-
ρανίου ὡς «δῶρο». Ἀντίστοιχη ὀργανωµένη  βάση καὶ
πυρῆνες ὑπάρχουν σχεδὸν σὲ  κάθε Τουρκόφωνη
(Μουσουλµανικὴ) ὀργάνωση, ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ
Τουρκικὸ προξενεῖο στὶς περιοχὲς τῆς Ροδόπης, τῆς
Κοµοτηνῆς, τῆς Ξάνθης, τῆς Θεσσαλονίκης , γιὰ τὴν
ὁποία οἱ ὀπαδοὶ καὶ πιστοὶ τοῦ Ἰµάµη στὴν Ἑλλάδα δια-
τείνονται πὼς «εἶναι µπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνει ἕνα
διεθνὲς πολυπολιτισµικὸ καὶ πολιτιστικὸ  κέντρο  ση-
µεῖο ἀναφορᾶς  συνάντησης καὶ ἐπικοινωνίας τῶν
λαῶν καὶ τῶν θρησκειῶν» ἐξ οὗ καὶ τὸ ἀντίστοιχο
ἐνδιαφέρον  γιὰ τὴν ἀγορὰ κτηρίου ἀπὸ ὁµάδα Μου-
σουλµάνων ἐπιχειρηµατιῶν ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ κί-
νηµα τοῦ Φ. Γκιουλέν, ὥστε ἐκεῖ νὰ ἱδρυθεῖ –χτιστεῖ καὶ
τὸ ἀντίστοιχο κατὰ τὰ πρότυπα  τοῦ Ἱδρύµατος «Νιαγά-
ρα» ποὺ λειτουργεῖ στὶς ΗΠΑ καὶ ὑπάγεται –ἐλέγχεται
ἀπευθείας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἰµάµη ὅπως καὶ τὰ ὑπόλοι-
πα ἱδρύµατα καὶ  ἰνστιτοῦτα  ποὺ ἐλέγχει ὁ ἴδιος καὶ ὁ
στενὸς κύκλος τῶν  ἀµέσως συνεργατῶν του. Ἐσχά-
τως, ἔχουν κάνει τὴν ἐµφάνισή τους  ἀντίστοιχα   σὲ κά-
ποια ἀκριτικὰ  νησιὰ  κάποια- πρὸς τὸ παρὸν λίγα –
«φροντιστήρια» ἱεροδιδασκαλεῖα, εἴτε γιὰ κορίτσια εἴτε
γιὰ ἀγόρια, ἑρµηνείας τοῦ Κορανίου, ὅπου κατὰ κύριο
λόγο τὰ βοηθήµατα ἑρµηνείας  ποὺ χρησιµοποιοῦνται
προέρχονται κατὰ µείζονα λόγο  ἀπὸ βιβλία τοῦ Ἰµάµη
Φεντουλὰχ Γκιουλέν».

Ἂς σκεφθῆ κανεὶς τί προεκτάσεις δύναται νὰ λάβη
τὸ ὅλον ζήτημα, ἂν συσχετίση τὸ γεγονὸς αὐτὸ μὲ τὸ
προσφυγικόν, τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους καὶ τὴν
ἵδρυσιν κατευθύνσεως ἰσλαμικῶν σπουδῶν... Μέρος
τοῦ ζητήματος ἀνέπτυξε καὶ ὁ Σεβ. Πειραιῶς εἰς τὸ
κείμενόν του «Ὁ χωρισμὸς κράτους Ἐκκλησίας θὰ
ὁδηγήσει στὴν κοσσοβοποίηση τῆς Θράκης» (Ο.Τ. φ.
2128/ 05.08.2016). Ποίας προεκτάσεις λαμβάνει τὸ ζή-
τημα ἂν ἐνταχθῆ εἰς αὐτὸ καὶ ἡ ἐκκρεμότης τῶν λεγο-
μένων «Νέων Χωρῶν»;

Ποῖος ἀπειλεῖ ποῖον;
Ὡς ἐγράφη εἰς τὸν Ο.Τ. πρὸ μηνῶν παρατηρεῖται

μία στροφὴ τῆς Τουρκίας εἰς τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν
διὰ τῆς ἀποδεσμεύσεώς της ἀπὸ τὰς ΗΠΑ καὶ τὴν συν -
εργασίαν της μὲ τὴ Ρωσίαν, ἡ ὁποία βεβαίως ἐκορυφώθη
ἐσχάτως μὲ ἐπίκεντρον τὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν ἄμυναν.
Συνοπτικὰ ἀποδίδει τὰ γεγονότα ἄρθρον τοῦ Δρ. Κων-
σταντίνου Βαρδάκα εἰς τὸ pentapostagma.gr τῆς 21ης
Αὐγούστου 2016:

«∆ὲν µπορεῖ στὶς 13 ΜΑΪΟΥ 2016 ἡ ἐπίσηµη ρωσικὴ
θέση νὰ εἶναι κατηγορηµατική: «ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ ρω-
σικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Μαρία Ζαχάροβα, ὅταν
τῆς ζητήθηκε νὰ σχολιάσει τὶς δηλώσεις τοῦ Τούρκου
προέδρου ὅτι «ἡ Μαύρη Θάλασσα ἔχει µετατραπεῖ σὲ
ρωσικὴ λίµνη» ἀπάντησε φαρµακερὰ λέγοντας ὅτι «ξέρε-
τε, δὲν εἶµαι ψυχίατρος, γιὰ νὰ ἀσχοληθῶ µὲ τὴν περί-
πτωση Ἐρντογάν». τοῦ Θεοφράστου Ἀνδρεοπούλου
(pronews.gr 13/05/2016). Καὶ στὶς 17 Αὐγούστου 2016 νὰ
φέρεσαι διατεθειµένος νὰ ἐµπιστευθεῖς σὲ ἕνα «τρελλὸ
ὡς ἄνω» ἀντιπυραυλικὰ συστήµατα S-400. «Ἡ ἐπανα-
σύνδεση Ρωσίας-Τουρκίας ἐνδέχεται νὰ ἔχει πολὺ σοβα-
ρότερες ἐπιπτώσεις σ’ ὅ,τι µᾶς ἀφορᾶ, ἂν ἐπαληθευτοῦν
οἱ πληροφορίες ποὺ δηµοσιεύονται σὲ τουρκικὰ ΜΜΕ.
Σύµφωνα µ’ αὐτὲς ἡ ἀµυντικὴ συνεργασία τῶν δύο
χωρῶν ἦταν ἀπὸ τὰ κυρίαρχα ζητήµατα τῆς συνάντησης
Πούτιν-Ἐρντογάν καὶ ἀνάµεσα στὰ θέµατα ποὺ συζητή-
θηκαν ἦταν καὶ ἡ προµήθεια ρωσικῶν ἀντιπυραυλικῶν
συστηµάτων S-400! Ἡ συνεργασία τῆς Τουρκίας µὲ τὴ
Ρωσία στὴν ἀµυντικὴ βιοµηχανία ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια
σηµεῖα τῆς ἡµερήσιας διάταξης στὴ συνάντηση τῆς Ἁγίας
Πετρούπολης,γράφουν οἱ Τοῦρκοι δηµοσιογράφοι». (mili-
taire.gr/ Π. Καρβουνόπουλος 17/08/2016)».

Τὰ ρωσικὰ αὐτὰ σχέδια ἔχουν ἐνοχλήσει πολὺ τὰς
ΗΠΑ ποὺ διαβλέπουν ἰσχυροποίησιν τῆς Ρωσίας εἰς τὸν
εὐρύτερον χῶρον. Ὡς μᾶς πληροφορεῖ ἄρθρον τῆς κ.
Μαρίνας Νικολάκη εἰς τὸ pronews.gr τῆς 20ῆς Αὐγού-
στου 2016, ἡ CIA ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως διὰ τὰς ἐξελίξεις
καὶ θεωρεῖ ὅτι θὰ εἶναι «ἡ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὰ
συμφέροντα τῶν ΗΠΑ»:

«Ἡ Ρωσία ἀναλαµβάνει τὸν ἡγετικὸ ρόλο τῶν Ὀρθο-
δόξων καὶ θὰ σχηµατίσει Ὀρθόδοξο Τόξο, µὲ κύριο σύµ-
µαχό της τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ τουλάχιστον ἰσχυρίζεται ἡ
CIA, ὅτι δηλαδὴ ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσίας Βλαντιµὶρ Πού-
τιν προετοιµάζει σχέδιο διαίρεσης τῆς Εὐρώπης. Εἶναι
γνωστὸ ἐξάλλου πὼς γιὰ τὴ Ρωσία ἡ Ὀρθοδοξία ἀναµέ-

νεται νὰ ἀποτελέσει καὶ ἤδη ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια
πολιτικὰ ὅπλα τοῦ Β. Πούτιν τὴν ἑπόµενη δεκαετία. Σύµ-
φωνα µὲ τὸ δηµοσίευµα ποὺ ἐπικαλεῖται ἄρθρο τῆς σερ-
βικῆς ἐφηµερίδας «Informer», καλὰ πληροφορηµένες δι-
πλωµατικὲς πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι µία νέα συµµαχία
ἔρχεται µὲ τὴ Σερβία, τὴν Ἑλλάδα, τὰ Σκόπια καὶ τὴ
Βουλγαρία. Στὴ νέα συµµαχία θὰ συµπεριλαµβάνεται καὶ
ἡ Τουρκία, καὶ αὐτὸ τὸ «Ὀρθόδοξο-τουρκικὸ Σύµφωνο
θὰ εἶναι ἡ µεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὰ ἐθνικὰ συµφέροντα
τῶν ΗΠΑ»O Τὸ ἄρθρο σηµειώνει ὅτι ἕνα τέτοιο σχέδιο
συζητήθηκε κατὰ τὴν τελευταία συνάντηση τῶν προ-
έδρων Βλαντίµιρ Πούτιν καὶ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
Σύµφωνα µὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο ἡ νέα ἕνωση θὰ ἔχει 126
ἑκατοµµύρια Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς καὶ 88 ἑκατοµµύ-
ρια µουσουλµάνους. Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἡγεῖται φυσικὰ τῶν

Ὀρθοδόξων χρι-
στιανῶν καὶ ἡ
Τουρκία τῶν µου-
σουλµάνωνO

Ἡ εἴδηση αὐτὴ
ἔρχεται ὡς µία συν -
έχεια τῆς φερόµε-
νης ὡς δήλωσης -
κανεὶς δὲν τὴν ἔχει
ἐπιβεβαιώσει ἐπί-
σηµα- τοῦ Β. Πού-
τιν, ὁ ὁποῖος εἶχε
πεῖ πώς: «Θέλω νὰ
ὁλοκληρώσω τὸ

ἔργο τοῦ τελευταίου τσάρου Νικόλαου τοῦ Β΄ ποὺ ἔµεινε
στὴ µέση, ὅταν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκοσµί-
ου Πολέµου ἤθελε νὰ ἐπαναφέρει τὴν Κωνσταντινούπο-
λη στὴ χριστιανοσύνη». Ἐξάλλου, καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή
του στὸ Ἅγιον Ὄρος πρὶν λίγους µῆνες τὸ µήνυµα ποὺ
θέλησε νὰ περάσει, ὅταν ἔκατσε στὸ θρόνο ποὺ προορι-
ζόταν µόνο γιὰ βυζαντινοὺς Αὐτοκράτορες, ἦταν σύµφω-
να µὲ ὅσα ἔγραφαν τότε τὰ ρωσικὰ ΜΜΕ, πὼς ἐπιδιώκει
νὰ γίνει ὁ «τελευταῖος Αὐτοκράτορας». Τὸ Ἅγιο Ὄρος
ἀποτελεῖ τὸν θεµέλιο λίθο καὶ τὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας
στοὺς ρωσικοὺς σχεδιασµοὺς γιὰ τὴν δηµιουργία τοῦ
ὀρθόδοξου τόξου, ποὺ θὰ ξεκινάει ἀπὸ τὴν Μόσχα. Βα-
σικὸς στόχος τοῦ Κρεµλίνου στὶς γεωπολιτικές του ἐπι-
διώξεις ἦταν πάντα ἡ δηµιουργία ἑνὸς ὀρθόδοξου τόξου,
µὲ πολιτικοὺς συνδετικοὺς κρίκους, µὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ
βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο αὐτοῦ τοῦ σχεδίουO Τὸ ἄρθρο
τῆς σερβικῆς ἐφηµερίδας ἔχει ἀναδηµοσιευθεῖ ἀπὸ τὰ
σκοπιανὰ µέσα ἐνηµέρωσης».

Ἂν εἰς τὸ μάτι τοῦ κυκλῶνος εὑρίσκεται τὸ Πατριαρ-
χεῖον Κωνσταντινουπόλεως τότε συμφώνως πρὸς τὰ ἀνω-
τέρω μόνον μία λογικὴ ἐξήγησις ὑπάρχει: ὅτι τὸ Πα-
τριαρχεῖον εὑρίσκεται μὲ τὴν πλευρὰν τῶν ΗΠΑ καὶ ἐπέ-
λεξε νὰ συγκαλέση ἐκτάκτως τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβα-
ρίου εἰς ἐντελῶς ἐσφαλμένον χρονικὸν διάστημα. Καὶ μό-
νον ἡ σύγκλησις τῆς Συνόδου προεκάλεσε τοὺς Ρώσους
καὶ παρουσίασε εἰς τὴν Τουρκίαν ἕνα Πατριαρχεῖον Κων-
σταντινουπόλεως ἀντίπαλον δέος, τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν
ὑποστήριξιν τῶν ΗΠΑ. Ἀκόμη καὶ νὰ ἀποδεχθῆ κανεὶς
ὅλας τὰς καλὰς προθέσεις τῶν οἰκουμενιστῶν διὰ τὴν
Σύνοδον καὶ μόνον ἡ σύγκλησίς της ἦτο μέγα σφάλμα,
τὸ ὁποῖον θὰ ἔχη ἐπιπτώσεις εἰς τὸ Πατριαρχεῖον. 

Ἡ αὐτοκαταστροφικὴ 
ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία

Ἰδιαιτέρας σπουδαιότητος εἶναι ὅτι «τὸ ἄρθρο τῆς
σερβικῆς ἐφημερίδας ἔχει ἀναδημοσιευθεῖ ἀπὸ τὰ
σκοπιανὰ μέσα ἐνημέρωσης». Γιατί; Διότι πρόσωπον
ἔμπιστον τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος φέρεται νὰ
ἦλθεν εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ παράγοντα ἱδρύματος τοῦ Σό-
ρος, τὸ ὁποῖον ἔχει στηρίξει τὰ Σκόπια. Ὁ Σόρος βεβαί-
ως καὶ ὑποστηρίζει τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα καὶ δὲν
διατίθεται εὐμενῶς πρὸς τὴν Ρωσίαν. Ἡ κ. Νεφέλη Λυ-
γεροῦ εἰς ἄρθρον της εἰς τὸ «Πρῶτο Θέμα» τῆς 22ας
Αὐγούστου 2016 παραθέτει ἀναλυτικὰ τὰ γεγονότα:

«Εἶναι Μάρτιος τοῦ 2015, ὅταν ὁ Ματθαῖος Τσιµιτάκης
παίρνει ἕνα µακροσκελὲς ἠλεκτρονικὸ µήνυµα στὸν ὑπο-
λογιστή του. Ὁ ἀποστολέας του ὑπογράφει ὡς Iannis.
Πίσω ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ ἐκδοχὴ τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ ἑλληνι-
κοῦ ὀνόµατος βρίσκεται ὁ Γιάννης ΚαρρᾶςO Ὁ Γιάννης
ὅµως ἔχει καὶ ἄλλη µία ἰδιότητα: συνεργάζεται µὲ τὸ ἵδρυ-
µα Open Society ποὺ ἀνήκει στὸν ἐπιχειρηµατία Τζὸρτζ
Σόρος. Μὲ αὐτὴ τὴν ἰδιότητα προσεγγίζει τὸν νεαρὸ δη-
µοσιογράφο, µὲ τὸν ὁποῖο διατηρεῖ στενὲς φιλικὲς σχέ-
σειςO Τὸ µήνυµα συνεχίζει δίνοντας ὁδηγίες στὸν δηµο-
σιογράφο σχετικὰ µὲ τὸ πῶς πρέπει νὰ ὁλοκληρώσει τὴν
ἔκθεση, ἡ ὁποία θὰ καταλήγει στὸ συµπέρασµα ὅτι ἡ
Ἑλλάδα διατηρεῖ σχέσεις ἐξάρτησης µὲ τὴ Ρωσία καὶ ὡς
ἐκ τούτου ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία. Τὸ
«ΘΕΜΑ» ἐπικοινώνησε µὲ τὸν πρωθυπουργικὸ σύµ-
βουλο, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαίωσε τὸ ρεπορτάζ. «Ἦταν µία
ἔρευνα στὴν ὁποία πράγµατι συµµετεῖχα. Ἀνέλαβα τὸ
κοµµάτι τῶν media, καθὼς σχετίζεται µὲ τὶς σπουδές µου
στὴ Βρεττανία καὶ µὲ ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα». Ὁ Τσιµιτάκης
ξεκαθαρίζει ὅτι τὴν περίοδο ἐκείνη δὲν ἐργαζόταν ἀκόµα
στὸ Μαξίµου. «∆ὲν ἤµουν τότε στὸ Μαξίµου καὶ δὲν εἶχα
καµία κοµµατικὴ θέση. Ἤµουν δηµοσιογράφος στὴν
“Αὐγή”. Γιὰ τὰ social media καὶ τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πρω-
θυπουργοῦ µὲ προσέλαβαν ἀργότερα»...

∆ιπλωµατικὴ πηγή, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐπίσης ζητήσαµε
νὰ σχολιάσει τὴν ὑπόθεση, µᾶς εἶπε ὅτι ἡ ἔστω καὶ πα-
λαιότερη ἐµπλοκὴ ἑνὸς νῦν στελέχους τοῦ πρωθυπουρ-
γικοῦ γραφείου µὲ τὸ Ἵδρυµα Σόρος ἐγείρει ζήτηµα λόγω
τοῦ ρόλου ποὺ ἔχει παίξει αὐτὸ τὸ ἵδρυµα στὴ διένεξη
Ἀθήνας - Σκοπίων γιὰ τὸ ὄνοµα. Ὅπως µᾶς εἶπε ἡ ἴδια
πηγή, πολλοὶ θὰ συνδέσουν τὸ tweet τοῦ Τσιµιτάκη
(«ὅλοι ἀποκαλοῦν τὸ γειτονικὸ κράτος “Μακεδονία”») µὲ
τὴ σχέση ποὺ ἔχει µὲ τὸ Ἵδρυµα Σόρος. Πάντα κατὰ τὴν
ἴδια πηγή, ὑπάρχει καὶ ἕνα δεύτερο ζήτηµα. Τὸ Οὐκρανι-
κό, ποὺ ἦταν καὶ τὸ ἀντικείµενο τῆς συνεργασίας τοῦ Τσι-
µιτάκη µὲ τὸ ἵδρυµα, εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητο ζήτηµα γιὰ
τὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει νὰ χάσει
ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τῶν νεοψυχροπολεµικῶν τόνων
ποὺ προωθοῦν ὁ Σόρος καὶ τὸ ἵδρυµά του. Ἡ Ἑλλάδα
ἔχει συµφέρον ἀπὸ µία πολιτικὴ διευθέτηση ποὺ θὰ ἐπι-
τρέψει νὰ ξαναµπεῖ σὲ τροχιὰ ἡ συνεργασία ∆ύσης - Ρω-
σίας. Εἶναι προφανές, καταλήγει ἡ ἴδια πηγή, ὅτι ἡ
ἐµπλοκὴ τοῦ ὀνόµατος ἑνὸς συνεργάτη τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ ἐνεργοποιεῖ ἀρνητικὰ ἀντανακλαστικὰ στὴ Μό-
σχα ἔστω καὶ ἂν στὴν πραγµατικότητα πρόκειται µόνο
γιὰ ἐντυπώσειςO

(Ὁ Γιάννης Καρρᾶς γράφει πρὸς τὸν Τσιµιτάκη:) Μέχρι
στιγµῆς, ἔχω πάρει τηλεφωνικὴ συνέντευξη τοῦ Μητροπο-
λίτη Ἰωάννη ἀπὸ τὴν Πέργαµο (ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σηµαν-
τικοὺς συνεργάτες τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη στὴν
Κωνσταντινούπολη)O καὶ ἔχω ξεκινήσει δουλειὰ πάνω σὲ
δύο θρησκευτικὲς ἱστοσελίδες: romfea.gr καὶ amen.grO

Καὶ µετὰ ὑπάρχει τὸ ζήτηµα τῶν ρωσόφωνων Πόν-
τιων, κυρίως στὴ Βόρεια Ἑλλάδα καὶ κάποιοι ἀπὸ τὸ
Σουκούµι. Στρέφονται πρὸς τὴ Ρωσία; Ἐπηρεάζουν τὴν
πολιτικὴ τῆς Βορείου Ἑλλάδας ὅπου µένουν κυρίως; Τέ-
λος, ποιὸς εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ
ὅσα λέγονται ἀναφορικὰ µὲ τὴν ἑλληνικὴ ∆ιασπορὰ στὴν
Οὐκρανία (ἡ Οὐκρανία καὶ ἡ Ρωσία ἔχουν δώσει ἔµφαση
στὸν ρόλο τῆς ∆ιασπορᾶς τοὺς τελευταίους µῆνες);O».

Εἶναι τυχαῖον ὅτι ἡ Κυβέρνησις Σύριζα-Ἀνὲλ ὑπεστήρι-
ξε τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου; Εἶναι τυχαῖον ὅτι πρό-
σωπον προτεραιότητος θεωρεῖται ὁ Σεβ. Περγάμου, πρω-
τοστάτης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἡ θεολογία τοῦ ὁποίου διε-
πότισε τὴν Σύνοδον τόσον εἰς τὰς προϋποθέσεις της ὅσον
καὶ εἰς τὰς ἀποφάσεις της; Εἶναι τυχαῖαι αἱ φῆμαι ποὺ
εἶχον προκύψει περὶ αὐτονομήσεως τῶν Μητροπόλεων τῆς
Βορείου Ἑλλάδος ἢ ὑπαγωγῆς τους εἰς τὸ Πατριαρχεῖ ον;
Εἶναι τυχαῖον ὅτι τὸ ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας δὲν συνεζητήθη εἰς τὴν Σύνο-
δον, ἀλλὰ τὸ διαχειρίζεται ἀποκλειστικῶς τὸ Πατριαρχεῖον
μὲ κίνδυνον νὰ προκληθῆ ὁριστικὴ ρῆξις μὲ τὸ Πατριαρ-
χεῖον τῆς Ρωσίας; Ἂν τελικῶς ἡ πολιτικὴ κατευθύνει
τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγούς, τότε πρέπει νὰ ἀποφασί-
σωμεν μὲ ποίαν πολιτικὴν ἐπιλέγομεν νὰ ταχθῶμεν…
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Ἕνα ἐθνοκτόνον σχέδιον Συντάγµατος

Ἕνωση µὲ τοὺς ἀντίχριστους καὶ αἱρετικοὺς Παπικούς. Καὶ φυσικὰ οὔτε
τὸν Γέροντά του Ἅγιο Πορφύριο σεβάστηκε, ἀλλὰ τὸν συκοφαντεῖ καὶ
αὐτόν, ὡς νὰ ἀγαποῦσε τὴν Ἕνωση µὲ τοὺς αἱρετικούς. Μὲ ποιὰ ἐξουσία τὰ
ἔπραξε ὅλα αὐτά; Ποιὸν ρώτησε; Ἀγνοεῖ πὼς ἡ Παναγία µας κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῶν ἐχθροπραξιῶν τῶν Λατίνων καὶ τῶν Σταυροφόρων µὲ τοὺς προγό-
νους µας, ἀποκαλοῦσε τοὺς Παπικοὺς ἐχθρούς της καὶ ἐχθροὺς τοῦ Υἱοῦ
της; Ποιὸς µπορεῖ νὰ µετρήσει τὰ θύµατα ἀπὸ τὰ ἐγκλήµατα τοῦ Παπισµοῦ
πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, ἰδιαιτέρως πρὸς τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς; Τί
εἶναι αὐτὰ ποὺ µᾶς λέει ὁ π. Γεώργιος καὶ ἡ παρέα του; Ἤδη ἔχουν γελοι-
οποιηθεῖ στὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ καλὰ θὰ
κάνουν νὰ σταµατήσουν τὸ ὀλίσθηµά τους, πρὶν εἶναι πλέον πολὺ ἀργά. Καὶ
ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἐπέµβει δυστυχῶς κανένας ἁρµόδιος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ
τοὺς σταµατήσει, πολὺ φοβᾶµαι, πὼς θὰ ἐπέµβει ἡ ἴδια ἡ Παναγία µας, ὥστε
νὰ σταµατήσουν καὶ νὰ ἀναιρέσουν τὰ βλάσφηµα ποὺ ἔχουν πεῖ µέχρι τώρα,
γιὰ νὰ µὴ χρειαστεῖ ἡ τιµωρητικὴ ἐπέµβαση τῆς Παναγίας µας. 

Ἀπὸ ἀπόσπασµα τοῦ βλάσφηµου βιβλίου τους ποὺ διάβασα, φαίνεται
πολὺ καθαρὰ τὸ µεγάλο µπέρδεµα ποὺ ἔχουν µέσα τους αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι!
Ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήµατά τους εἶναι: «Μὲ Χριστό, Ἰωάννη Καποδίστρια, Γέ-
ροντα Πορφύριο, Ἐλύτη, Θεοδωράκη». Λόγια πρωτάκουστα! Ἀνακατέψανε
τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου µας µὲ τοὺς Καλλιτέχνες καὶ Πολιτικούς. Ὄντως µεγάλο
τὸ µπέρδεµά τους. Καὶ ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τους εἶναι: «Ὁ Ἅγιος τῆς Πολι-
τικῆς», δηλαδὴ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Φαίνεται πὼς τοὺς βολεύει αὐτό,
τὸ ὄνοµα τοῦ Καποδίστρια γιὰ τὸ στόχο τους, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀνακηρύξανε
ἅγιο! Ὁ δὲ τίτλος τῆς βλάσφηµης εἰκόνας εἶναι «Παναγία ἵνα ὦσιν ἕν, ἡ Πα-
τριώτισσα»! δηλ. ἡ Παναγία µας γι’ αὐτοὺς εἶναι κήρυκας τοῦ Παπισµοῦ!! Ὤ
τῆς φρικτῆς βλασφηµίας, Θεέ µου. Ἀκόµη τὰ αἵµατα εἶναι νωπὰ ἀπὸ τὰ
ἐγκλήµατα τοῦ Παπισµοῦ! Ἡ δὲ Παναίρεση τοῦ Παπισµοῦ ταλανίζει τὴν
ἀνθρωπότητα! Μὲ τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο ὁ Πάπας ἔχει βάλει στόχο νὰ
ὑποτάξει κάτω ἀπὸ τὴν ἄνοµη παντόφλα του ὅλες τὶς Ἐκκλησίες καὶ ὄχι µό-
νο, ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς ἄλλες Θρησκεῖες, γιὰ νὰ εἶναι εὔκολο στὴ συνέχεια τὸ
ἔργο τοῦ ἀναµενόµενου Ἀντιχρίστου. ∆ιότι µὴ ξεχνᾶµε, ὁ Πάπας εἶναι ἐκπρό-
σωπος καὶ πρόδροµος τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτὰ ὁ π. Γεώργιος καὶ ἡ παρέα του
δὲν τὰ γνωρίζει; Τόσα χρόνια στὸ Ἅγιο Ὄρος ὁ π. Γεώργιος δὲν τὰ ἄκουσε
αὐτὰ ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες; Καὶ ἀφοῦ εἶναι σίγουρο πὼς τὰ ἄκουσε,
γιατί τώρα τὰ ἔχει ἀναιρέσει καὶ κηρύττει ἄλλα καὶ µάλιστα βλάσφηµα; 

Π. Γεώργιε, σταµάτα, φθάνει µέχρι ἐδῶ. «Στῶµεν καλῶς, στῶµεν µετὰ φό-
βου». Θυµήσου τοὺς Γεροντάδες τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὰ Καυσοκαλύβια
ποὺ εἴχανε καθαρὴ πίστη, θυµήσου καὶ τὸν Γέροντά σου Ἅγιο Πορφύριο,
ποὺ ἦταν ἐνάντια στὸν Παπισµὸ καὶ στὸν Οἰκουµενισµό. Καὶ νὰ ξέρεις, π. Γε-
ώργιε, πὼς ὅλοι αὐτοὶ τώρα σὲ χρησιµοποιοῦν, γιὰ νὰ πετύχουν τὸν στόχο
τους. Κάποια µέρα θὰ σὲ ἐγκαταλείψουν ὅλοι τους. Εὔχοµαι ἡ Παναγία µας
νὰ σὲ φωτίσει νὰ τὸ καταλάβεις σύντοµα καὶ νὰ ἐπιστρέψεις στὸ ἅγιο φρόνη-
µα τῶν Πατέρων σου. Ἀµήν.
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Μία µεγάλη βλασφηµία πρός τήν Παναγίαν µας

Ἀνεγνώσαμεν ἀνακοινωθὲν – πρόσκλησιν τῆς Ἱ. Μ. Λευκάδος εἰς τὸ
ἱστολόγιον ΑΚΤΙΝΕΣ τῆς 28ης Αὐγούστου 2016, μέρος τοῦ ὁποίου πα-
ραθέτομεν:

«Ἐπιστέγασµα ὅλων τῶν φετινῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων ὑπῆρξε ἡ
ὑπέροχη συναυλία τῆς Νατάσσας ΜποφίλιουO Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή µας
µὲ πολλὴ χαρὰ γνωστοποιεῖ ὅτι τὸ Σάββατο, 6 Αὐγούστου 2016 καὶ ὥρα
21.30 ἡ Νατάσσα Μποφίλιου, ὁ Θέµης Καραµουρατίδης καὶ ὁ Γεράσιµος
Εὐαγγελάτος, παρουσιάζουν στὸ Φράγκικο Κάστρο τῆς Ἁγίας Μαύρας
(Λευκάδα), σὲ ἕνα µαγευτικὸ σκηνικό, τὴν ξεχωριστὴ «ΒΑΒΕΛ» τους· µία
µεγάλη συναυλία, ὅλα τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἐνίσχυση
καὶ τὴν ἀνακαίνιση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μαθητικῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς µας «Ἡ Φανερωµένη».

Εἰς τὸ ἱστολόγιον ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀοιδὸς ἔχει ὑπο-
στηρίξει καὶ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως, καθὼς παραθέτουν ἀπὸ τὸν λο-
γαριασμόν της ἀπὸ μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως φράσεις της:

«Τὸ σύµφωνο συµβίωσης ψηφίστηκε. Ἔστω καὶ ἔτσι ἀνακούφιση, ἱκα-
νοποίηση καὶ συγκίνηση ὅταν ὁ κόσµος πηγαίνει µπροστά! Νὰ καὶ κάτι πα-
ρήγορο µέσα σὲ τόσο λάσπηOἡ ἀγάπη καὶ τὸ δίκαιο νὰ νικοῦν! ∆ὲν στα-
µατᾶµε! Συνεχίζουµε τοὺς ἀγῶνες γιὰ ἴσα δικαιώµατα γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέ-
τως. Ὅσο γιὰ τοὺς σκοταδιστὲς καὶ γιὰ τοὺς φοβισµένους, ἡ ἱστορία καὶ ἡ
ἐξέλιξη θὰ τοὺς προσπεράσει».

Ἔτσι θὰ νουθετήσωμεν τὴν νέαν γενεὰν Ὀρθοδόξων; Τὰ χρήματα τέτοι-
ας συναυλίας θὰ ἐνισχύσουν τὸ πνευματικὸν ἔργον;

Ἐκκοσµίκευσις τῆς Ἱ. Μ. Λευκάδος 

«Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»
σαν στίς 14 Αὐγούστου 1992. Μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐπα-
νάστασης τοῦ 1821 συνελήφθη ἀπό τούς Τούρκους
στήν Πάτρα µιά ταπεινή ὑπηρετριούλα, ἡ Ἀναστασία.
Ὁδηγήθηκε µπροστά στόν Γιουσούφ πασά µέ τήν προ-
τροπή νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Ἡ Ἀναστασία ὅµως ἀνθί-
σταται, καί στίς προτάσεις τοῦ πασά ἀπαντᾶ:

– Ὁ Θεός µου εἶναι Θεός τοῦ ψεύτικου προφήτη σου.
Μπορεῖς ν’ ἀπειλεῖς, ὁ κεραυνός του ἀντηχεῖ δυνατότε-
ρα ἀπό τίς κραυγές τῆς λύσσας τῶν φρουρῶν σου. Κοί-
ταξε τόν οὐρανό, δυστυχῆ ἄπιστε, ἐκεῖ κατοικεῖ ἡ Παρ-
θένος. Μοῦ ἁπλώνει τά χέρια. Τήν βλέπω. Πόσο γλυκό
εἶναι τό χαµόγελό της, µέ προσκαλεῖ, Ἔλα, περιστέρα
µου. Χαῖρε, βασίλισσα τῶν ἀγγέλων. Χαῖρε ἄστρο τῆς
πρωΐας. ∆έξου τήν ταπεινή δούλη σου, Ἀναστασία. Βα-
φτίσου, Βεζύρη, ἀρνήσου τήν πλάνη. Τό αἰσθάνοµαι, ὁ
Σωτήρας µου µέ καλεῖ κοντά του�

Λέγοντας αὐτά παραδίδει τήν ψυχή της, πρίν προλά-
βουν οἱ δήµιοι νά τήν µολύνουν καί νά τήν θανατώσουν.

– Μοῦ ξέφυγες! φωνάζει ὁ Γιουσούφ πασάς καί πλη-
σιάζοντας ἕνα νεαρό παιδί δεκατεσσάρων ἐτῶν, γιό
ἱερέως, τόν Χριστόδουλο, τοῦ λέει:

Ὁ προφήτης µου τήν χτύπησε ἤδη, ὅπως καί σύ ὁ
ἴδιος τά παρατήρησες, αὐτή τή δυστυχῆ πού δέν φοβή-
θηκε νά βλαστηµήσει τό ὄνοµά του. Τρέµε µήπως καί
ἐσύ ἔχεις τήν ἴδια τύχη µέ αὐτή. Λέγε ὅ,τι λέω κι ἐγώ
«Θεός εἶναι ὁ Θεός µου, ὁ δέ Μωάµεθ εἶναι ὁ προφή-
της του.»

Ἀντί ἄλλης ἀπαντήσεως ὁ παιδοµάρτυρας φωνάζει:
– Χριστός Ἀνέστη!
– Ὁ Μωάµεθ εἶναι καλύτερος.
– Μόνο ὁ Χριστός Ἀνέστη!
– Θά σέ σφάξω σάν τραγί!
– Χριστός Ἀνέστη! �
Τότε οἱ παρευρισκόµενοι στρατιῶτες ὅρµησαν µέ µα-

νία ἐναντίον του. Ὁ πασάς διατάζει νά τόν λυπηθοῦν,
τόν καταδικάζει ὅµως σέ ποινή πεντακοσίων ρα-
βδισµῶν, τούς ὁποίους θά ὑφίστατο κατανεµηµένους
στό χρονικό διάστηµα τῶν δεκατεσσάρων ἡµερῶν.
Ἀµέσως δέχεται τούς πρώτους ραβδισµούς, ἐνῶ τόν
παροτρύνουν νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, ἀλλά ἐκεῖνος δο-
ξάζει τόν Χριστό. Τό µαρτύριο ἐπαναλαµβάνεται γιά τίς
δεκατέσσερις ἑπόµενες ἡµέρες. Στίς προτροπές γιά
ἄρνηση ὁ Ἅγιος ἐπαναλαµβάνει :

– Τό σῶµα µου ἀνήκει σέ σᾶς, ἀλλά ἡ ψυχή µου στόν
Θεό, τόν ὁποῖο οὐδέποτε θά ἐγκαταλείψω, οὔτε καί τήν
Παρθένο Μαρία.

Ὅταν συµπληρώθηκε ὁ χρόνος καί ἡ ποινή ὁ Γιου-
σούφ τόν ἔδιωξε µέ περιφρόνηση λέγοντας στούς στρα-
τιῶτες του:

– Ὁ Μωάµεθ δέν τόν θέλει αὐτόν τόν σκύλο τόν Χρι-
στιανό. Ἡ ἀντίστασή του εἶναι ἱκανή ἀπόδειξη. Ἄς τόν
ἀφήσουµε νά φύγει.

Ἔφυγε ὁ µάρτυρας τοῦ Χριστοῦ καί µετά ἀπό λίγο
παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στά χέρια τοῦ ἀθλοθέτου
Κυρίου Του, γιά νά λάβει τῆς ἀθλήσεως τόν στέφανο.4

Ἱεροµόναχος Ἀθανάσιος, ὁ ἐκ Πάρου
Ὁ Ἱεροµόναχος Ἀθανάσιος, ὁ ἐκ Πάρου «“ὁ ἀξιολο-

γώτερος τῶν Ἑλλήνων θεολόγων µετά τόν Εὐγένιον
Βούλγαριν”, κατά την γνώµη τοῦ L. Petit»5, ἁγιοκατα-
τάχθηκε στίς 9 Ἰαν.1995. Ἀνῆκε στούς Κολλυβάδες καί
προσπάθησε νά ἀποτρέψει τό σαρωτικό κῦµα τοῦ
ἐκλατινισµοῦ, προβάλλοντας τήν ὀρθόδοξη παράδοση,
ἀντιπαπικούς ἁγίους, ὅπως τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγε-
νικό καί τά συγγράµµατα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ,
ἀποτρέποντας τούς νέους νά σπουδάσουν στήν Εὐρώ-
πη6, κ.λ.π. 

Εἰδικότερα, στό σύγγραµµά του γιά τόν ἅγιο Μᾶρκο
τόν Εὐγενικό, τό ὁποῖο ἔγραψε «πρῶτα γιά τήν ὠφέλεια
τοῦ πιστοῦ ἁπλοῦ λαοῦ καί δεύτερο γιά τήν καταισχύνη
τῶν ἐχθρῶν του, τῶν µιαρότατων παπιστῶν», τόν χα-
ρακτηρίζει «Ἀντίπαπα Ἅγιο» καί τονίζει πὼς «δέν ὑπάρ-
χει ἀµφιβολία, ὅτι κάθε ὀρθόδοξος εἶναι Ἀντίπαπας»7.
«�θέλησα», γράφει ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος ἐξη-
γώντας τόν σκοπό τοῦ συγγράµµατός του, «µέσω
αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ βίου, νά δώσω περιληπτικά καί στούς
ἁπλούς ἀνθρώπους µία ἰδέα τῶν τότε γεγονότων, ἡ
ὁποία εἶναι ἁπλά χρήσιµη σ’ὅλους ὅσους δέν τά γνω-
ρίζουν. Ἐνῶ στούς Ὀρθοδόξους πού κατοικοῦν στούς
τόπους τῶν παπολατρῶν καί συζοῦν µέ τούς Φράγ-
κους, εἶναι σχεδόν κι ἀναγκαῖα, γιά νά µή ἐξαπατοῦνται
ἀπό τούς ἀπατεῶνες πού κηρύττουν ὡς ἁγία σύνοδο
τό ληστρικό καί τυραννικό κι ἀντίχριστο ἐκεῖνο συνέδριο
τῆς Φλωρεντίας»8. 

«Ἐσεῖς λοιπόν αἱρετικοί», γράφει στόν λόγο του, «καί
κακόφρονες ἄνθρωποι, ὅσοι χωρίς φρόνηση, εἴτε µιλᾶτε
ἄδικα γιά τό ὕψος τῆς ὑπερούσιας καί ἀκατάληπτης Θε-
ότητας, εἴτε γιά τήν ἄρρητη οἰκονοµία τοῦ Μονογενοῦς
καί χρησιµοποιεῖτε βέβηλη καί µιαρή γλώσσα, ἐσεῖς οἱ
πύλες τοῦ Ἅδη, ὅπως σᾶς ὀνόµασε ὁ βλασφηµούµε-
νος ἀπό σᾶς ∆εσπότης καί Κύριος, ἀκοῦστε ὅλοι καί µά-
θετε: Μία εἶναι, µία καί µόνη ἡ Ἐκκλησία� Μία εἶναι
λέω, ἐκείνη στήν ὁποία ἀναπαύεται τό Ἅγιο Πνεῦµα Του
καί στήν ὁποία ἔχει ἀποταµιεύσει τούς θησαυρούς τῶν
θείων Του χαρισµάτων. Ποιά εἶναι αὐτή; Αὐτή ἡ δική µας
ἁγία µητέρα, αὐτή εἶναι ἡ Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία. Ἀπό ποῦ εἶναι αὐτό φανερό; Ἀπό τήν ἁγιότητα τῶν
τέκνων της, ἅγια ἡ ρίζα, ἅγιοι κι οἱ καρποί. Ἐπειδή σά-
πιο δέντρο δέν µπορεῖ νά κάνει καλούς καρπούς»9. 

«Κι ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία, γιά πολλά χρόνια ἔδειχνε
µεγάλη φιλανθρωπία κι ἀδελφική συµπάθεια πρός τή
∆υτική. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, ἐπρόκειτο κάποτε ἐκεῖνος
ὁ θρόνος νά παύσει νά εἶναι Ἀποστολικός κι Εὐαγγελι-
κός, ἀλλά νά γίνει στό τέλος καί σατανικός καί ἄξιος
ἔσχατης ἀποστροφῆς, ἐξαιτίας τῆς ἑωσφορικῆς ἔπαρ-
σης τοῦ θρονιασµένου πάνω σ’αὐτόν, ὁ ὁποῖος, µιµού-
µενος ἐκεῖνον τόν πρῶτο ἀποστάτη, τόν ἑωσφόρο εἶπε
µέ νοῦ καί λόγο, “θά θέσω τό θρόνο µου πάνω ἀπό
τούς ἀστέρες”, δηλαδή πάνω ἀπό τούς Πατριάρχες καί
τούς βασιλεῖς, (καί τό πλέον τολµηρό), πάνω ἀπό τίς
Οἰκουµενικές Συνόδους καί θά γίνω ὅµοιος µέ τόν Ὕψι-
στο, µόνος ἐγώ κεφαλή, µονοκράτορας τοῦ κόσµου, µό-
νος κλειδοῦχος, µόνος πατέρας καί κριτής ὅλης τῆς
οἰκουµένης, ἀναµάρτητος κι ἀλάνθαστος»10.

«Ἄς κρατοῦµε λοιπόν στερεή τήν πατρική µας εὐσέ-
βεια. Ἄς µένουµε στά ἔθιµα καί τά ὅρια τῆς ἁγίας µας
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία γεννηθήκαµε κι ἀνα-
γεννηθήκαµε κι ἀνατραφήκαµε, µέ τόν θεϊκό της λόγο καί
µέ τ’ ἄχραντα µυστήριά της. Ἄς ἀποφεύγουµε τούς πα-
πιστές ὡς µιάσµατα καί, γιά νά τό ποῦµε ἁπλά, ὡς στ’
ἀλήθεια αἱρετικούς, γιά ν’ ἀξιωθοῦµε κι ἐµεῖς, ἀπό τήν
καθαρότητα τῆς πίστης µας, νά ἔχουµε µερίδιο, µ’αὐτόν
τόν θεῖο δάσκαλο καί Πατέρα µας καί µέσω αὐτοῦ καί
µαζί µ’ αὐτόν, µέ τόν Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό.»11.
Ἱεροµόναχος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

Ὁ Ἱεροµόναχος Πορφύριος, ὁ Καυσοκαλυβίτης ἁγιο-
κατατάχτηκε στίς 27 Νοεµβρίου 2013. ∆έν θά µποροῦ -
σε καί αὐτός, στά εὐαίσθητα θέµατα τῆς πίστεως νά ἔχει
νά παρεκκλίνει ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση. «.. ἐγώ
εἶµαι Γέροντας, πρέπει νά εἶµαι εἰλικρινής, ἔχω τόσον
κόσµο. ∆έν ξέρεις. Ὅλος ὁ κόσµος ἐδῶ στό τηλέφωνό
µου .. ἀπ’ ὅλα τά βασίλεια τοῦ κόσµου τηλεφωνοῦν τή
νύχτα, ὅ,τι ὥρα νά ‘ναι. Ἀπ’ ὅλα τά βασίλεια, Νότια Ἀφρι-
κή, Κέϊπ Τάουν, Γιοχάνεσµπουργκ, Ἀµερική ... ξέρω κι
ἐγώ, ἀπ’ ὅλον τόν κόσµο. Καί ν’ ἀκουστεῖ ὅτι εἶµαι κι
ἐγώ, ἔχω δεύτερο πνεῦµα καί παραδέχοµαι ὅλες τίς
θρησκεῖες; Ὄχι δέν παραδέχοµαι. Ὅποιος νά µοῦ πεῖ,
κι ἕνας ἄγγελος νά ἔρθει νά µοῦ πεῖ, ὄχι θά τοῦ πῶ, λές
ψέµατα, δέν εἶσαι πνεῦµα ἀγαθόν, εἶσαι πονηρόν πνεῦ -
µα καί λές αὐτά. Ἔτσι θά τοῦ πῶ ἐγώ τοῦ ἀγγέλου, δέν
θά τόν πιστέψω»12.

«-Νά σᾶς πῶ, παιδιά, δέν µοῦ ἀρέσει νά διαβάζω ξέ-
να βιβλία, ἄλλων θρησκειῶν� Ἐµεῖς δέν πρέπει νά δια-
βάζοµε καί νά παίρνοµαι παραδείγµατα ἀπ’ αὐτουνούς,
παρά µόνο ἀπό τούς θεόπνευστους Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας µας. ∆ιότι αὐτός γράφει ἕνα παράδειγµα,
σοῦ ἀρέσει κι ἐσένα τό παράδειγµά του. Ναί, ἀλλά δέν
τό ‘χει γράψει µέ πνεῦµα Θεοῦ».13

«“�ἄµα κάνοµε αὐτό τό πράµα κι ἔχουµε µία θρη-

σκεία, δέ θά µαλώνουµε, δέ θά κάνουµε πολέµους, θά
λήξουν ὅλα”. Ἔτσι λένε µά ἔτσι δέν εἶναι. Τί νά τήν κά-
νεις, ἐµεῖς ἐδῶ οἱ Ἕλληνες ἔχουµε µία Θρησκεία, εἴµα-
στε Χριστιανοί. Ἄν ὑπάρχει ἀπό κανένας ξένος, εἶναι λί-
γοι. Ὅµως, βλέπεις σήµερα πῶς ἀλληλοτρωγώµαστε,
ἔχουµε χίλια κόµµατα, καί ἀπό µᾶς τούς Ἕλληνες, τούς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, γίνανε καί ἄθεοι καί ξέρω κι
ἐγώ. Μόνο ἡ Θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει, καί ὅλοι
πρέπει νά προσευχόµαστε νά ἔρθουνε σ’αὐτή τή Θρη-
σκεία, ἔτσι θά γίνει ἡ ἕνωσις, ὄχι µέ τό νά πιστέψεις ὅτι
ὅλοι εἴµαστε τό ἴδιο καί ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο,
δέν εἶναι τό ἴδιο, ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ»14.

Ὁ ἅγιος παππούλης, ἀγαποῦσε ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους καί δέν ἤθελε νά τούς στεναχωρήσει. Παρά ταῦτα
ἦταν ἀντίθετος σέ ὁ,τιδήποτε ξένο πρός τήν παράδοσή
µας, ὅπως π.χ. στό θέµα τῶν συµπροσευχῶν καί δέν
ἀναγνώριζε στούς παπικούς ἱερωσύνη. «Πῶς νά ποῦ -
µε µαζί τό “Πάτερ ἡµῶν”, εἶπε σέ κάποιον παπικό «διά-
κο», �ἀφοῦ ἔχουµε ἄλλον Θεό!»15.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
«Τέλος, λέγει ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους, τήν χρυσῆν

σειράν τῶν ὡς ἄνω ἁγιοκατατάξεων ἐπεσφράγισεν ἐν
ἔτει 2015 ἡ τοιαύτη τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου,
ἁγιοκατάταξις ἀποτελοῦσα µήνυµα παρηγορίας καί
ἐλπίδος εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον»16. Ὁ γλυκύτα-
τος λοιπόν, ἅγιος γέροντας Παΐσιος, ὅπως ἅπαντες οἱ
ἅγιοι, φύλαγε τήν πίστη ὡς κόρη ὀφθαλµοῦ! Ὅταν, τό
1946, εἶχε βρεῖ στό στρατιωτικό σακκίδιο κάποιου Φα-
ρασιώτη πού φιλοξενοῦσαν, αἱρετικά φυλλάδια, τά πῆρε
καί τά ἔκαψε. Στήν ἀδελφή του, πού τά εἶχε ζητήσει, γιά
προσάναµµα, εἶπε: «Τί λές πού θά προσανάβης µ’
αὐτά; Αὐτά ἔχουν δηλητήριο»17! 

Ὁ ἅγιος Γέροντας, ὡς ἄγρυπνος φύλακας, ὅταν κιν-
δύνεψαν οἱ Κονιτσιῶτες ἀπό τήν «προτεσταντική φω-
λιά» πού εἶχε δηµιουργήσει ἕνας προτεστάντης, καί
«ὀγδόντα περίπου οἰκογένειες εἶχαν πιασθῆ ἤ κινδύ-
νευαν νά πιασθοῦν στά δίχτυα τῆς αἱρέσεως. � ἀπευ-
θύνθηκε στίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές, ἀλλά δέν βρῆκε
ἀνταπόκριση. Ἄρχισε λοιπόν µόνος του ἐντατικές προσ -
 πάθειες, γιά νά διαφωτίση τούς ἁπλούς ἀνθρώπους καί
νά τούς στηρίξη στήν Ὀρθόδοξη πίστη. � Γιά νά βοη-
θήση µάλιστα ὅλους τούς Κονιτσιῶτες νά καταλάβουν
ὅτι ὁ προτεσταντισµός εἶναι αἵρεση, ἔγραψε ἕνα κείµε-
νο ὑπό µορφήν ἐρωταποκρίσεων� καί τό τοποθέτησε
στόν ἐξωνάρθηκα τοῦ Ναοῦ στό Στόµιο. � ξεκινοῦσε
ὡς ἑξῆς:

-Πές µου, Πάτερ, τί εἶναι οἱ Εὐαγγελικοί;
-Προβατόσχηµοι λύκοι, παιδί µου.
∆έν δίστασε ἀκόµη νά στείλη καί δύο νέους νά σπά-

σουν τήν πινακίδα πού ἔγραφε “Εὐαγγελική Ἐκκλη-
σία”».18 Σέ ταξίδι του στήν Αὐστραλία, εἶπε στόν Ἀρχιε-
πίσκοπο: «Χρειάζεται νά γίνουν καί στήν Αὐστραλία Μο-
ναστήρια, πρίν ἔρθουν οἱ πεντηκοστιανοί καί οἱ βουδι-
στές καί ἀρχίσουν νά παρασέρνουν τόν κόσµο µέ ψεύ-
τικα φῶτα»19. Ὁ ὅσιος ἐπίσης, «δέν συµφωνοῦσε νά
σπουδάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι στήν ∆ύση, διότι
ἔβλεπε τόν κίνδυνο νά µεταφέρουν ἀπό ἐκεῖ “πνευµα-
τικά µικρόβια”� “Τί θά πᾶτε νά πάρετε ἀπό ἐκεῖ; ἔλεγε.
Αὐτοί δέν ἔχουν τίποτε, τά ἔχουν γκρεµίσει ὅλα”»20.
«Οὔτε καί µέ τούς “διαλόγους” πού γίνονταν µέ ἑτερο-
δόξους συµφωνοῦσε ὁ Ὅσιος. ∆ιότι ἔβλεπε ὅτι οἱ µέν
Ὀρθόδοξοι πού ἀσχολοῦντο µέ “διαλόγους” καί “συνέ-
δρια” καί “προσπάθειες γιά ἕνωση” δέν εἶχαν προηγου-
µένως ἑνωθῆ οἱ ἴδιοι µέ τόν Θεό, καί ἑποµένως δέν
µποροῦσαν νά πληροφορήσουν τούς ἄλλους µέ ὀρθό-
δοξα πατερικά βιώµατα, οἱ δέ ἑτερόδοξοι πού συµµετεῖ -
χαν σ’ αὐτά δέν εἶχαν εἰλικρινῆ διάθεση»21. Φυσικά, ἦταν
ἐναντίον τῶν συµπροσευχῶν, «Γιά νά ποῦµε µαζί τό
“Πάτερ ἡµῶν”», ἀπάντησε σέ δυό παπικούς πού τοῦ τό
ζήτησαν, «πρέπει νά συµφωνοῦµε καί στό δόγµα, ἀλλά
“µεταξύ ἡµῶν καί ὑµῶν χάσµα µέγα ἐστί”»22 καί «πο-
νοῦ σε γιά τίς διάφορες οἰκουµενιστικές κινήσεις, γιά τίς
ὁποῖες ἔλεγε ὅτι εἶναι “κουρελοῦδες τοῦ διαβόλου”»23.
«Μαζεύονται καί συνεδριάζουν, ἔγραψε σέ ἐπιστολή
του, καί γίνονται συζητήσεις ἀτελείωτες γιά πράγµατα
πού δέν χωράει συζήτηση, πού οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες
συζητήσανε ἐδῶ καί 2.000 χρόνια. Ὅλες αὐτές οἱ ἐνέρ-
γειες εἶναι τοῦ πονηροῦ, γιά νά ζαλίζουν καί νά σκανδα-
λίζουν τούς πιστούς, καί νά τούς σπρώχνουν, ἄλλους
στήν αἵρεση καί ἄλλους σέ σχίσµατα, καί νά κερδίζη ἔτσι
ἔδαφος ὁ διάβολος»24.

Μποροῦµε, λοιπόν, ἀπ’ ὅσα λίγα ἔχουµε διαβάσει µέ-
χρι τώρα, ἀβίαστα νά συµπεράνουµε ποιά εἶναι ὀρθή
συµπεριφορά ἔναντι τῶν αἱρετικῶν καί ἀλλοθρήσκων.
Οἱ ἅγιοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τόν ἑαυτό τους στόν
Θεό καί στήν διακονία τοῦ πλησίον µόνο ἀπό ἁγνή καί
ἀληθινή ἀγάπη, µᾶς δείχνουν τόν δρόµο!

Τελειώνοντας, τονίζουµε ὅτι µοναδικός στόχος τοῦ
παρόντος κειµένου εἶναι ἡ στερέωση τοῦ φρονήµατος
τῶν Ὀρθοδόξων πού ἀµφιταλαντεύονται στήν πίστη,
µέσα στήν τεράστια σύγχυση πού προκαλεῖ τό σύγ-
χρονο αἱρετικό οἰκουµενιστικό ρεῦµα µέ τήν ταυτόχρο-
νη ἀποστασία µας ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό. Τό ζο-
φερό αὐτό κλῖµα ἔχει παρασύρει ἀκόµα καί τόν Πα-
τριάρχη µας, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν µιά τρέφει φιλάγια
αἰσθήµατα καί ἀπό τήν ἄλλη µέ τίς πράξεις του τοπο-
θετεῖται ἐνάντια στούς ἁγίους! Ἡ Ἀλήθεια ὅµως, δέν
µπορεῖ νά κρυφτεῖ. Μέσα ἀπ’αὐτές τίς ἁγιοκατατάξεις,
µέσα ἀπό τήν ζωή αὐτῶν τῶν ἁγίων, καταδεικνύεται ἡ
µόνη ὀρθή ὁδός πού ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στό ποθούµενο.
Θά µποροῦσε κανείς νά πεῖ, πὼς ὁ καλός µας Πα-
τριάρχης, µέ τίς ἁγιοκατατάξεις αὐτές εἶναι σάν νά µᾶς
λέει: «Μήν κοιτᾶτε τήν ἡµετέρα Μετριότητα, ἡ ἐπιλεγεῖσα
ἀπό ἐµέ ὁδός εἶναι ἄνευ ἐπιστροφῆς. Ἀκολουθεῖστε
ὅµως τό παράδειγµα τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἡρώων
τῆς Πίστεως, γιά νά σωθεῖτε!». 
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Ἡ ἀριστεροδέξια κυβέρνησις
Σύριζα-Ἀνὲλ φαίνεται πὼς ἐφαρ-
μόζει τὰ σχέδια ποὺ ἔχει ὑπαγο-
ρεύσει ἡ μασονία. Αὐτὸ κατέστη
ἀρχικῶς γνωστόν, ὅταν ὁ Ὑπ. Παι-
δείας κ. Φίλης, ἐνῶ ἀλλάζει τὰ
πάντα εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν, παρε-
δέχθη ὅτι διὰ τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν ἀκολουθεῖ ὅσα ἡ κ. Δια-
μαντοπούλου εἶχε προετοιμάσει, ἡ
ὁποία ὡς γνωστὸν ἔχει συμμετά-
σχει εἰς τὴν λέσχην Μπίλντεμ-
περγκ. Ἐν προκειμένῳ διὰ τὴν συν-
ταγματικὴν ἀναθεώρησιν ἐπιστρα-
τεύεται ὁ ἴδιος, κατὰ πληροφορίας,
ὁ ὁποῖος καὶ εἶχε προκαλέσει τὴν
διένεξιν διὰ τὰς ταυτότητας. Ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερί-

δα Real News τῆς 27ης Αὐγού-
στου 2016:

«Ὁ MIX. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ; Τὸν
καθηγητὴ Γιῶργο Κασιµάτη προ-
όριζε τὸ Μαξίµου γιὰ ἐπικεφαλῆς
τῆς Ἐπιτροπῆς ∆ιαλόγου γιὰ τὸ
Σύνταγµα, ὡστόσο αὐτὸς ἀρνήθη-
κε. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας
τηλεφώνησε στὸν Κωνσταντῖνο
Τσουκαλᾶ, ὁ ὁποῖος ὅµως δὲν ἔκα-
νε δεκτὴ τὴν πρόταση, καθὼς δὲν
εἶναι συνταγµατολόγος. Ὅπως
ἀποκαλύπτει ἡ «R», τὸ Μαξίµου
στρέφεται τώρα στὸν Μιχάλη Στα-
θόπουλο, πρώην ὑπουργὸ τῶν κυ-
βερνήσεων Σηµίτη καὶ ἐκεῖνον ποὺ
«πυροδότησε» τὴ διαµάχη Ἐκκλη-
σίας - πολιτείας γιὰ τὶς ταυτότη-
τες...».

Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καὶ Κρήτης
Συνῆλθε τὴν Τετάρτην 7 Σε-

πτεμβρίου 2016 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος εἰς τὴν τρίτην συνεδρίαν διὰ
τὸν μῆνα Σεπτέμβριον καὶ συμφώ-
νως πρὸς τὸ ἐπίσημον δελτίον τύ-
που:

«Oἔλαβε γνώση τῆς ἀπὸ 31ης
Αὐγούστου 2016 ἐπιστολῆς παραι-
τήσεως τοῦ Σεβασµιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου ἐκ
τῆς κατ’ αὐτὸν Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, τὴν ὁποία ἔκανε ὁµόφωνα
ἀποδεκτή, ἐνῶ ἐξέφρασε τὴν εὐα-
ρέσκειά της γιὰ τὴν 45 ἐτῶν διακο-
νία του ὡς κληρικοῦO

Κατόπιν ἐπιστολῆς τοῦ Σεβα-

σµιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ. Εἰρηναίου, µὲ τὴν ὁποία προτεί-
νεται ἡ συγκρότηση κοινῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐκ µέρους τῆς Αὐτοκεφά-
λου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
τῆς Αὐτονόµου Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης µὲ σκοπὸ τὴ συντονισµένη
ἀντιµετώπιση ζητηµάτων κοινοῦ
ἐνδιαφέροντος, ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύν -
οδος ἀποφάσισε τὴ συµµετοχὴ
στὴν ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου
Ἐπιτροπή, τῶν Σεβασµιωτάτων
Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Νικο-
λάου καὶ Καισαριανῆς, Βύρωνος
καὶ Ὑµηττοῦ κ. ∆ανιήλO».

52% τῶν Ἑλλήνων τάσσονται
ὑπὲρ τῆς εὐθανασίας

Δυστυχῶς οἱ Εὐρωπαῖοι τείνουν
νὰ ἐπιτρέψουν τὴν εὐθανασίαν,
διότι αὐτὸ εἶναι κατ’οὐσίαν ὁ δυ-
τικὸς πολιτισμός: ἡ αὐταπάτη ὅτι
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ ὑπερτάτη
ἀρχή. Ἡ συζήτησις ἤρχισε καὶ εἰς
τὴν πατρίδα μας καὶ τὸ ποσοστὸν
ὅσων τάσσονται ὑπὲρ δὲν εἶναι
εὐκαταφρόνητον. Ὡς ἐπληροφο-
ρήθημεν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Λ.
Καλλιδώνη εἰς τὴν ἐφημερίδα
FREDDO τῆς 6ης Σεπτεμβρίου
2016:

«Τὶς ἐρωτήσεις ἔθεσε ἡ Ἕνωση
Ἰατρικῶν Συνηγόρων Ἑλβετίας
(SMLA) καὶ διεξήχθη σὲ διαφορε-
τικὲς χῶρες. Σχεδὸν τὰ τρία τέταρ-
τα τῶν ἐρωτωµένων ἀπάντησαν
ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔπρεπε νὰ
ἔχουν τὴν ἐπιλογὴ πῶς καὶ πότε
θὰ πεθάνουν. Ἀντίστοιχο ποσοστὸ
ἀπάντησε ὅτι θὰ µποροῦσε νὰ
σκεφτεῖ τὸν ἑαυτό του νὰ ἐπιλέγει
αὐτὸν τὸν τρόπο ἂν ἔπασχε ἀπὸ
ἀνίατη νόσο, σοβαρὴ ἀναπηρία ἢ
ἀφόρητους πόνους χωρὶς θερα-

πεία. Οἱ Γερµανοὶ εἶναι οἱ πιὸ θετι-
κοὶ στὸ θέµα τῆς εὐθανασίας, ἐνῶ
οἱ πιὸ ἀρνητικοὶ ἦταν οἱ Ἕλληνες
µὲ ποσοστὸ 52%, τὸ χαµηλότερο
ὅλων τῶν χωρῶν ποὺ συµµετεῖ -
χανO Περισσότεροι πάντως ἀπὸ
τὰ τρία τέταρτα ὅσων συµµετεῖχαν
στὴν ἔρευνα δήλωσαν ὅτι µόνο
γιατροὶ θὰ ἔπρεπε νὰ µποροῦν νὰ
κάνουν κάτι τέτοιο. Στὸ συµπέρα-
σµά τους οἱ ἐρευνητὲς καταλήγουν
ὅτι τὰ ἀποτελέσµατα τῆς δηµοσκό-
πησης θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν τοὺς
πολιτικοὺς νὰ ἐπανεξετάσουν τὴ
νοµοθεσία ὅσον ἀφορᾶ τὴν εὐθα-
νασία ἢ ὑποβοηθούµενη αὐτοκτο-
νία. Σήµερα, µόνο 4 χῶρες ἐπιτρέ-
πουν τὴν εὐθανασία, τὸ Βέλγιο, τὸ
Λουξεµβοῦργο, ἡ Ὁλλανδία καὶ ἡ
Ἑλβετία. Τὴν ἴδια ὥρα, ἡ γερµα-
νικὴ κυβέρνηση ἔχει προτείνει τὴ
νοµιµοποίησή της, ἀρκεῖ νὰ µὴ
ὑπάρχει οἰκονοµικὸ ὄφελος γιὰ
τὸν γιατρὸ καὶ στὴ Γαλλία ἐξελίσ-
σεται κοινωνικὴ διαβούλευση γιὰ
τὸ ἂν πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ ἢ ὄχι».

Αἰφνίδιος παραίτησις τοῦ Σεβ. Ἄρτης
Ὁ Σεβ. Ἄρτης ἂν καὶ διανύη μό-

λις τὸ 71ον ἔτος τῆς ἡλικίας του,
παραμένων ἀκμαῖος καὶ ἀντεπε-
ξερχόμενος πλήρως εἰς τὰ καθή-
κοντά του παρέδωσε τὴν παραίτη-
σίν του, ἡ ὁποία ἔγινε καὶ ἀποδε-
κτή. Αἱ πρῶται του δηλώσεις ἔλα-
βαν χώραν εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν
ἑσπερινόν τῆς Ἱ. Μ. Κάτω Πανα-
γιᾶς τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 2016 καὶ
ἔχουν ὡς ἀκολούθως, συμφώνως
πρὸς βίντεο ποὺ ἐδόθη εἰς τὴν δη-
μοσιότητα:

«Ὅπως ἀκούσατε ἀδελφοί µου
µερικοὶ καὶ γιὰ νὰ τὸ µάθουν καὶ οἱ
ὑπόλοιποι ἀπόψε ὁ µητροπολίτης
Ἄρτης Ἰγνάτιος, ἡ ἀφεντιά µου δη-
λαδὴ ἀπὸ τὸ µεσηµέρι σήµερα δὲν
εἶµαι µητροπολίτης. Ἦταν µία ἐπι-
λογή µου· µὴ κάνετε ἔτσι µὴ στενα-
χωριέστε νὰ χαίρεστε ποὺ ἐνσυνεί-
δητα ἔκανα, διότι πιστεύω ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ὅταν ἔχει τὴν ὑγεία του
καὶ τὸ µυαλό του ἀκόµα πρέπει νὰ
κάνει κάτι νὰ ἀποσύρεται καὶ ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι νεώτεροι γιὰ νὰ
συνεχίσουν. Βέβαια ἐδῶ θὰ εἶµαι
κοντά σας, ἡ Ἄρτα εἶναι ἡ πατρίδα

µου, θὰ εἶµαι σὲ ὅλους κοντά σας,
δὲν θὰ ἔχω τὴ διοίκηση στὰ χέρια
µου, θὰ εἶµαι ἐλεύθερος, θὰ εἶµαι
πιὸ κοντά σας καὶ στὶς ἀκολουθίες
σας καὶ στὶς συζητήσεις καὶ στὶς
ἐπισκέψεις καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώ-
σεις σας εὐχάριστες ἢ δυσάρεστες.
Ἑποµένως ἐδῶ θὰ εἴµαστε, µὴ στε-
ναχωριέστε καὶ 7 Ὀκτωβρίου θὰ
ἔχετε τὸν καινούριο σας δεσπότη
καὶ ἐδῶ ὅλοι µαζὶ θὰ τὸ χαροῦµε·
ὅποιος εἶναι νὰ ἔρθει κοντά µας καὶ
ἂν εἶναι δικό µας παιδὶ θὰ τὸ χαροῦ -
µε διπλά».

Ἀπὸ ρεπορτὰζ τοῦ κ. Γιωργίου
Εὐθυμίου εἰς τὴν ἐφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» τῆς 8ης
Σεπτεμβρίου 2016 κατέστη
γνωστὸν ὅτι ὡς ὑποψήφιοι φέρον-
ται ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ.
Ἄρτης ἀρχιμ. Θεολόγος Ντούβα-
λης καὶ ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκο-
πος Ἐπιδαύρου κ. Καλλίνικος,
βοηθὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἱ. Μ. Ἀργο-
λίδος, ὁ ὁποῖος ὅμως μὲ ἐπίσημον
κείμενόν του διέψευσε τὴν πληρο-
φορίαν περὶ τοῦ προσώπου του.

Σεβ. Σύρου, εἶναι ὁ Πάπας αἱρετικός;
Συνέντευξιν ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης

εἰς τὸν κ. Ἀντώνιον Ἐλευθεριάδην
καὶ τὸν ἱστότοπον «PRONEWS»
παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Σύρου, ἡ
ὁποία ἐδημοσιεύθη τὴν 9ην  Σε-
πτεμβρίου 2016. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος πράγματι ὑπῆρξε πολὺ προσ -
εκτικὸς εἰς τὰς τοποθετήσεις του.
Ὡστόσον ἀπέφυγε νὰ ἀπαντήση,
ἐὰν ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικὸς καὶ
ἐχαρακτήρισε τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Παπισμὸν ὡς
«θρησκευτικὰς κοινότητας».
Ἔδειξε τὴν στενοχωρίαν του ὅτι
κάποιοι ποὺ δὲν βιώνουν τὴν κα-
τάστασιν τῆς συνοικήσεως μὲ Πα-
πικούς, τὴν ὁποίαν καλεῖται ὁ
ἴδιος νὰ διαχειρισθῆ, τὸν κρίνουν
καὶ τὸν ἐπικρίνουν. Ὅσον ἀφορᾶ
τὸν Ο.Τ., ὁ ὁποῖος πολλάκις ἔχει
γράψει διὰ τὸν Σεβασμιώτατον,
δὲν κρίνει καὶ δὲν ἐπικρίνει κανέ-
να ἀορίστως διὰ τὰς σχέσεις του
μὲ τοὺς Παπικούς, ἀλλὰ συγκε-
κριμένως διὰ τὴν παράβασιν τῶν
Ἱ. Κανόνων διὰ τῶν συμπρο-
σευχῶν καὶ τὸν παραγκωνισμὸν
τῆς Ἐκκλησιολογίας καὶ ἐν γένει
τῆς Δογματικῆς, διὰ τὴν ὑπερά-
σπισιν τῆς θεωρήσεως τῶν Πα-
πικῶν μὲ ποικίλους τρόπους
ψευδῶς ὡς «Ἐκκλησίας». Παρα-
θέτομεν μικρὸν χαρακτηριστικὸν
ἀπόσπασμα:

«- Πῶς τοποθετεῖστε σχετικὰ µὲ
τὸ διάλογο µὲ τὴν Ρωµαιοκαθο-
λικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴ µελλοντικὴ
προοπτικὴ µιᾶς Ἕνωσης τῶν δύο
Ἐκκλησιῶν; θεωρεῖτε τὸν Πάπα
αἱρετικό; -Ὁ Κύριός µας ἐλέησε νὰ
εἴµαστε Ἐπίσκοπος σὲ µίαν
Ἐπαρχία, ὅπου ἀπὸ αἰῶνες συγ-
κατοικοῦν Ὀρθόδοξοι καὶ Ρωµαι-
οκαθολικοί, ζοῦν καὶ ἐργάζονται
καὶ µοχθοῦν µαζί, ἀγωνίζονται τὸν
ἴδιο ἀγώνα τῆς καθηµερινότητας,
ἀντιµετωπίζουν τὶς ἴδιες δυσκολίες
καὶ προβλήµατα, καὶ δηµιουργοῦν
µὲ µικτοὺς γάµους οἰκογένειες.
Ἀπὸ τὴν εὐλογηµένη µέρα τῆς
ἐγκαταστάσεώς µας µέχρι σήµε-
ρα, οὐδέποτε ἀποµακρυνθήκαµε
ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὶς παραδόσεις
τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τὸ στόχο ποὺ θέσαµε, νὰ δια-
τηρήσουµε, δηλαδή, τὶς καλὲς σχέ-
σεις, τὴ δηµιουργικὴ συνεργασία
καὶ τὴν ὁµαλὴ συµβίωση τῶν δύο
συνοίκων θρησκευτικῶν κοινοτή-
των στὴν Ἐπαρχία µας, µὲ ὁποι-
οδήποτε προσωπικὸ κόστος, ἀπὸ
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐκ τοῦ µακρό-
θεν καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς, χωρὶς γνώ-
ση τῶν καταστάσεων, κρίνουν καὶ
ἐπικρίνουν. Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦµα
ἀντιµετωπίζουµε καὶ τὸ διάλογο
Ὀρθοδόξων καὶ Ρωµαιοκαθο-
λικῶν, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἑδράζε-
ται σὲ δύο βάσεις, τὴν ἀλήθεια καὶ
τὴν ἀγάπη!».

Ἡ Σχολὴ τῆς Χάλκης τόπος ἐξασκήσεως τῆς Yoga;
Προβληματισμὸν προκαλεῖ δη-

μοσίευμα, τὸ ὁποῖον προβάλλει
τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλ-
κης ὡς πόλον ἕλξεως τουριστῶν,
ἀλλὰ ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι κάποιοι
ἐξασκοῦν τὴν καταδικασμένην
προσφάτως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος yoga. Ἡ ἀνοχὴ τοῦ
Πατριαρχείου ὀφείλεται εἰς ἄγνοι-
αν ἢ ὑπάγεται εἰς τὴν διαθρη-
σκειακὴν πολιτικὴν  ποὺ ἀκολου-
θεῖ; Ὁ Ἡγούμενος Σεβ. Προύσης, ὁ
ὁποῖος προσφάτως ἀνεκηρύχθη
καὶ ἐπίτιμος δημότης Πικερμίου
Ἀττικῆς, θὰ λάβη μέτρα, ὥστε νὰ
μὴ ὑπάρχη προσβολὴ τοῦ χώρου
τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος Χάλκης;
Συμφώνως πρὸς τὸ protothema.gr
τῆς 7ης  Σεπτεμβρίου 2016:

«Oδὲν εἶναι λίγοι οἱ τουρίστες,
ποὺ ἀνεξαρτήτως θρησκείας πιά,
κρατώντας ἕνα µπουκαλάκι νερὸ
στὸ χέρι κατευθύνονται πρὸς τὸ χρι-
στιανικὸ µοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριά-

δας, ὅπου βρίσκεται καὶ ἡ ἱστορικὴ
καὶ γνωστὴ σὲ ὅλους, Θεολογικὴ
Σχολὴ τῆς Χάλκης. ∆ύο χρόνια µετὰ
τὴν διαµόρφωση τοῦ ἐξωτερικοῦ
χώρου καὶ τὴ µετατροπή του σὲ ἕνα
παραδεισένιο τοπίο, ἀπὸ τὸ πανεπι-
στήµιο τῆς Πάφου, ἡ Θεολογικὴ
Σχολὴ τῆς Χάλκης εἶναι ἀνοιχτὴ καὶ
πλέον ἀποτελεῖ πόλο ἕλξης γιὰ χι-
λιάδες τουρίστες.  Ἡ ἐλεύθερη προσ -
έλευση τοῦ κοινοῦ στὸν περιβάλ-
λοντα χῶρο καὶ τὸ δικαίωµα τῆς
χρήσης τόσο τῶν ἐσωτερικῶν συν -
εδριακῶν αἰθουσῶν ὅσο καὶ τοῦ πε-
ριβάλλοντα ἐξωτερικοῦ χώρου µὲ
τοὺς ξακουστοὺς Κήπους, γνω-
στοὺς γιὰ τὰ 350 εἴδη φυτῶν ποὺ
ἁπλώνονται σὲ µία ἔκταση 14
στρεµµάτων, ἔχει προκαλέσει τὸ
ἐνδιαφέρον στὸ εὐρὺ κοινό, καθὼς
ὅλο καὶ περισσότεροι πολίτες, ἐπι-
σκέπτονται τὸ χῶρο γιὰ νὰ πραγµα-
τοποιήσουν ἀπὸ διαλέξεις ἢ παρου-
σιάσεις βιβλίων, µέχρι καὶ παράδο-
σης µαθηµάτων YogaO».

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Θὰ κάνω δική µου τράπεζα»
Συνέντευξιν σχετικῶς μὲ τὴν οἰκο-

νομικὴν κατάστασιν τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου παρεχώρησεν ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Κύπρου εἰς τὸν δημοσιο-
γράφον κ. Σωκράτην Ἰωακείμ. Ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, μὲ τὰ μέτρα
τὰ ὁποῖα εἶχαν ληφθῆ διὰ τὴν οἰκο-
νομίαν τῆς Κύπρου, εἶχεν ἀντιμετω-
πίσει σοβαρὰ προβλήματα. Σήμερον
εἰς τὰ σχέδια τοῦ Μακαριωτάτου
εὑρίσκονται νέαι ἐπενδύσεις. Παρα-
θέτομεν τμῆμα τῆς συνεντεύξεως
ἀπὸ τὸν ἱστότοπον Capital.sigmali-
ve.gr τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2016:

Περιουσία €1,5 ∆ΙΣ
-Λέτε πὼς δὲν ἔχετε κάτι νὰ

κρύψετε, πέστε µας λοιπὸν κατὰ
πόσο τὸ ἐνεργητικὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας αὐξήθηκε ἢ ὄχι ἀπὸ τὸ €1
δὶς ποὺ ἦταν τὸ 2007.

-Φυσικὰ καὶ αὐξήθηκε ἀγαπητέ
µου καθώς, παρὰ τὴν οἰκονοµικὴ
κρίση καὶ τὰ προβλήµατα ποὺ ἀντι-
µετωπίσαµε, καταφέραµε νὰ τὸ
αὐξήσουµε κατὰ €500 ἑκατ. καὶ ἡ
περιουσία µας σήµερα ἀξίζει πέ-
ραν τοῦ €1,5 δίς.

Ἀκίνητα €100 ἑκατ. 
ἔναντι χρέους

-Ἔχετε ὁλοκληρώσει τὴ διαδι-
κασία ἀναδιάρθρωσης τῶν δα-
νείων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς µὲ τὴν
Τράπεζα Κύπρου, τὴν Ἑλληνικὴ
Τράπεζα καὶ τὴ Συνεργατικὴ
Κεντρικὴ Τράπεζα;

-Ναί, µὲ ἐξαίρεση κάποια ψίχου-
λα ποὺ παρέµειναν στὴν Ἑλληνικὴ
Τράπεζα, ἔχουµε ὁλοκληρώσει τὴ
διαδικασία ἀναδιάρθρωσης τῶν
δανείων, παραχωρώντας στὴν
οὐσία παραθαλάσσια ἀκίνητα κυ-
ρίως στὴν περιοχὴ τῆς Λεµεσοῦ, ἡ
ἀξία τῶν ὁποίων ξεπερνᾶ τὰ €100

ἑκατ...

Θὰ κάνω δική µου τράπεζα
-∆ιευκρινίσατε πὼς ἡ ἀναφο-

ρά σας ὅτι δὲν θὰ ἐπενδύσετε
ξανὰ σὲ τράπεζες ἀφοροῦσε µό-
νο τὴν Τράπεζα Κύπρου καὶ τὴν
Ἑλληνικὴ Τράπεζα. Νὰ ὑποθέσω
πὼς σᾶς ἐνδιαφέρει νὰ ἐπενδύ-
σετε σὲ ἄλλη τράπεζα;

-Ναί, σωστὰ ὑποθέσατε. Ἐξετά-
ζουµε διάφορα σενάρια, τὰ ὁποῖα
ἀφοροῦν κυρίως τὴν ἐξαγορὰ
µικρῆς τράπεζας ἢ τὴ δηµιουργία
δικῆς µας τράπεζας, ὥστε µὲ τὰ δά-
νεια καὶ τὰ ἐπιτόκια ποὺ θὰ προσ -
φέρει νὰ βάλουµε καὶ ἐµεῖς τὸ λιθα-
ράκι µας στὴν προσπάθεια ἀνά-
πτυξης τῆς οἰκονοµίας. Τὸ µόνο δε-
δοµένο γιὰ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια εἶναι
ὅτι θέλουµε νὰ ἐλέγχουµε ἐµεῖς πο-
σοστὸ 51%, ὥστε νὰ µὴ ἀποφασί-
ζουν ἄλλοι γιὰ µᾶς, χωρὶς ἐµᾶς...

Σχέδια διὰ νέα ξενοδοχεῖα
-Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ ξενοδοχεῖα

ποὺ ἐλέγχει παγκύπρια ἔµµεσα
ἢ ἄµεσα ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ εἶναι
στοὺς σχεδιασµοὺς ἡ πώληση
κάποιων ἐξ αὐτῶν;

-Θὰ ἀστειεύεστε. Νὰ πωλήσω ξε-
νοδοχεῖα τὴ στιγµὴ ποὺ ἀναµένεται
νὰ καταγραφεῖ ἱστορικὸ ρεκὸρ στὸν
τουρισµό µας; Ὄχι µόνο δὲν θὰ πω-
λήσουµε ξενοδοχεῖα, ἀλλὰ ἀντίθετα
σκοπεύουµε νὰ προχωρήσουµε
στὴν ἀνέγερση ἄλλων ἕξι ξενοδοχεί-
ων στὴν Πάφο, Λεµεσό, Λάρνακα καὶ
Ἁγία Νάπα. Ἤδη, προχωροῦµε σὲ
µελέτη βιωσιµότητας, καθὼς στόχος
µας εἶναι νὰ ἀποπληρώσουµε τὰ δά-
νειά µας γιὰ τὴν ἀνέγερση νέων ξενο-
δοχείων σὲ περίοδο 7-10 ἐτῶν...

Τὸ ἐκκλησιαστικὸ µνηµόνιο
-Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐξέλθει τοῦ

δικοῦ της µνηµονίου καὶ κατα-
βάλλει κανονικὰ τὶς ὑποχρεώ-
σεις γιὰ τοὺς µισθοὺς τῶν ὑπαλ-
λήλων καὶ τῶν κληρικῶν; Προσ -
ανατολίζεστε στὴν παραχώρη-
ση αὐξήσεων στοὺς κληρικοὺς
καὶ στοὺς ὑπαλλήλους σας;

-Ναὶ ἔχουµε ἐξέλθει τοῦ δικοῦ
µας µνηµονίου, παραχωρώντας
καὶ κάποιες αὐξήσεις σὲ ὑπαλλή-
λους, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται νυχθη-
µερὸν γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας.
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς κληρικούς, ἡ
εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ἔχουµε συστή-
σει ἐξετάζει τὴν παραγωγικότητά
τους καὶ αὐτοὶ ποὺ πραγµατικὰ τὸ
ἀξίζουν θὰ δοῦν τὸ µισθό τους νὰ
αὐξάνεται ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου
2017. ∆ὲν θὰ δώσουµε αὐξήσεις σὲ
ὅλους, ἀλλὰ σὲ  αὐτοὺς   ποὺ  πρα -
γµατικὰ ἀξίζουν αὐτῆς τῆς αὔξησης.

-Ἀρκετοὶ σᾶς ἔχουν χαρακτηρί-
σει ὡς τὸν CEO τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐσεῖς νιώθετε περισσότερο ὡς
ἀνώτατος ἐκτελεστικὸς διευ-
θυντὴς ἢ ὡς οἰκονοµικὸς διευ-
θυντής;

-Κατὰ κύριο λόγο νιώθω κληρι-
κός, καὶ κατὰ δεύτερο διαχειριστὴς
τῆς περιουσίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
Σίγουρα δὲν νιώθω οὔτε CEO, οὔτε
CFO.

-Ἐὰν κρατούσατε σήµερα ἕνα
µαγικὸ ραβδὶ καὶ σᾶς ζητοῦσα νὰ
ἀλλάξετε κάτι στὸ οἰκονοµικὸ πε-
δίο τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖο σᾶς
ἐνοχλεῖ, τί θὰ ἀλλάζατε;

-Θὰ ἄλλαζα ὅλη τὴ ∆ηµόσια Ὑπη-
ρεσία τῆς Κύπρου καὶ θὰ τὴν ἔκανα
ὅπως ἦταν πρὶν 50 χρόνια, λόγω
τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῶν ἀπαρά-
δεκτων καθυστερήσεων ποὺ παρα-
τηροῦνται. Θυµᾶµαι χαρακτηριστικὰ
ὅτι ὅταν ἤµουν νεαρὸς στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου καὶ ἐπειδὴ

εἶχα ἄδεια αὐτοκινήτου µὲ ἔστελναν
συχνὰ γιὰ ἐξωτερικὲς δουλειές, σὲ
Κτηµατολόγιο, Πολεοδοµία, Τµῆµα
Ἀρχαιοτήτων καὶ σὲ ἄλλα κυβερνη-
τικὰ τµήµατα καὶ τὸ ἀργότερο σὲ 15
λεπτὰ µὲ ἐξυπηρετοῦσαν. Πρέπει ἡ
∆ηµόσια Ὑπηρεσία, ὄχι µόνο νὰ
µεταρρυθµιστεῖ, ὅπως εἶναι στοὺς
σχεδιασµοὺς τῆς κυβέρνησης,
ἀλλὰ νὰ ἀλλάξει ριζικά. 

-Ἐνόψει δηµοτικῶν καὶ προ-
εδρικῶν ἐκλογῶν καὶ µὲ δεδοµέ-
νη τὴν ὀκτωκοµµατικὴ πλέον
Βουλή, ποιὲς συνεργασίες ἐπι-
θυµεῖτε νὰ δεῖτε;

-To ἰδανικὸ γιὰ τὸν τόπο µας εἶναι
νὰ συνεργαστοῦν ∆ηµοκρατικὸς
Συναγερµὸς καὶ ∆ηµοκρατικὸ Κόµ-
µα. Πιστεύω πολὺ σὲ αὐτὴν τὴ συν -
εργασία καὶ θὰ ἐργαστῶ µὲ ὅλες
µου τὶς δυνάµεις, ὥστε νὰ παραµε-
ρίσουν τὶς ὅποιες διαφορές τους καὶ
νὰ δώσουν ξανὰ τὰ χέρια.
Σχόλιον Ο.Τ.:

Ἀπὸ τὴν συνέντευξιν ἐπληροφο-
ρήθημεν διὰ τὴν ἀνάκαμψιν καὶ
ὑλικὴν εὐρωστίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου, ὄχι ὅμως διὰ τοὺς ὁραματι-
σμοὺς καὶ τὰ πνευματικὰ σχέδια τῆς
Ἐκκλησίας. Πρόκειται διὰ ἐκκοσμί-
κευσιν ἢ ἁπλῶς διὰ ἑστίασιν εἰς τὴν
διαχείρισιν; Πιθανῶς μεταξὺ ἄλλων
αὐτὴ ἡ ἀφοσίωσις εἰς τὴν μέριμναν
τῶν οἰκονομικῶν δὲν ἐπέτρεψεν εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου νὰ ἀσχο-
ληθῆ εἰς βάθος μὲ τὴν Σύνοδον τῆς
Κρήτης ἀπὸ θεολογικῆς σκοπιᾶς,
ἀλλὰ νὰ ἀντιμετωπίση αὐτὴν ὡς ἕνα
«δοῦναι καὶ λαβεῖν», ὅπως ἐπιτάσ-
σει ἡ ἐπιχειρηματικὴ σκέψις. Ὁ
Ποιμὴν καλεῖται νὰ καθίσταται πρω-
τίστως θεούμενος sacerdos (λατινικὰ
ὁ ἱερεὺς) καὶ ὄχι ἀποκλειστικῶς νὰ
θεᾶται τὸ κέρδος…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης θὰ ἔλθη ἀντιµέτωπος µὲ τὴν Ἱεραρχίαν του;
Βοηθὸν Ἐπίσκοπον ἐπιθυμεῖ ὁ

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ἀλλὰ θὰ
πρέπη νὰ συναινέση ἡ Ἱεραρχία.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον
τῆς κ. Εὐαγγελίας Καρεκλάκη εἰς
τὴν ἐφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» τῆς 1ης Σε-
πτεμβρίου 2016:

«Ὁλοένα καὶ ἐντείνονται οἱ
φωνὲς στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κρήτης γιὰ τὴν ἀνάγκη
πλήρωσης τῆς κενῆς θέσης τοῦ
βοηθοῦ ἐπισκόπου τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου. Μία σηµαντικὴ θέση ποὺ
παραµένει κενὴ ἀπὸ τὸ 2010, ὁπό-
τε καὶ ὁ τότε ἐπίσκοπος Κνωσοῦ, κ.
Εὐγένιος, ἐξελέγη παµψηφεὶ Μη-
τροπολίτης Ρεθύµνης καὶ Αὐλοπο-
τάµου. Τὸ θέµα αὐτὸ ἀποτελεῖ κα-
ταστατικὸ δικαίωµα τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Κρήτης καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι στὸ παρελθὸν ἐπιχειρήθηκε
ἀπὸ τὸν Σεβασµιώτατο κ. Εἰρηναῖο
νὰ δροµολογηθοῦν οἱ διαδικασίες
γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου βοηθοῦ, θέ-
τοντας τὸ ζήτηµα στὴν ἡµερήσια
διάταξη τῆς Συνόδου. Τελικὰ ὅµως
τὸ θέµα αὐτὸ δὲν συζητήθηκε πο-
τέ, γιατί πολὺ ἁπλὰ ἀποσύρθηκε
µὲ κοµψὸ τρόπο. Οἱ συσχετισµοὶ
καὶ οἱ συγκυρίες ἦταν τότε διαφορε-
τικὲς ἀπ’ ὅτι σήµερα ποὺ ἐπανεξε-
τάζεται σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόµενο νὰ
ἀνοίξουν οἱ διαδικασίες τῆς
ἐκλογῆς. 

Τὴν περίοδο ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης θέλησε νὰ κάνει χρήση
τοῦ καταστατικοῦ του δικαιώµατος,
λέγεται ὅτι ὑπῆρξαν ἔντονες ἀντι-
δράσεις στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς
κόλπους, καθὼς πολλοὶ ἦταν ἐκεῖ -
νοι ποὺ θεώρησαν ὅτι στὴν οὐσία ἡ
ἐκλογὴ τοῦ νέου βοηθοῦ ἐπισκό-
που θὰ ἀποτελέσει ἀφετηρία καὶ
γιὰ τὴν ἐκλογή του ὡς κανονικοῦ
µητροπολίτη σὲ περίπτωση χη-
ρεύουσας Μητρόπολης, ὅπως
ἄλλωστε ἔγινε µὲ προκατόχους.
Αὐτὸ τὸ ἀρνητικὸ κλῖµα καὶ τὸ γε-

γονὸς ὅτι δὲν ὑπῆρχαν ὁµοφωνία
καὶ ὁµοψυχία ὤθησαν τὸν Σεβα-
σµιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
στὴν ἀπόφαση νὰ «παγώσει» τὸ
θέµα, προκρίνοντας ὅπως πάντα
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης. 

Τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστηµα
ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι θέτουν ὅλο
καὶ πιὸ ἐπιτακτικὰ τὴν ἀνάγκη νὰ
κινηθοῦν οἱ προβλεπόµενες διαδι-
κασίες, τονίζοντας ὅτι ἡ Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Κρήτης εἶναι ἡ µεγαλύτερη
Μητρόπολη τῆς Κρήτης µὲ πολ-
λαπλὲς ἁρµοδιότητες καὶ εὐθύνες.
Ὁ Σεβασµιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
ἂν καὶ 83 ἐτῶν, παραµένει ἀεικίνη-
τος καὶ δραστήριος, βρίσκεται
κοντὰ στὸν κλῆρο καὶ στὸν λαὸ καὶ
συµµετέχει µὲ ὅλες του τὶς δυνά-
µεις στὰ κοινά. Μὲ τὴν παρουσία
του προσπαθεῖ νὰ στηρίξει δρά-
σεις, νὰ ἀναδείξει συµβολισµοὺς
καὶ νὰ στείλει µηνύµατα στὶς δύσ -
κολες ἐποχὲς ποὺ διανύουµε, γιὰ
τὸν κρητικὸ λαό, τοὺς ἀδύναµους
συµπολίτες µας, τοὺς πρόσφυγες.
Ἐκκλησιαστικὲς πηγὲς ἀνέφεραν
ὅτι πλέον ἔχουν ὡριµάσει οἱ συνθ-
ῆκες, γιὰ νὰ γίνει τὸ ἑπόµενο βῆµα
µὲ στόχο νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ καλύτε-
ρο δυνατὸ ἀποτέλεσµα στὴ διευθέ-
τηση µιᾶς σειρᾶς σοβαρῶν, ἀλλὰ
καὶ καθηµερινῶν θεµάτων καὶ προ-
βληµάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης.

Αὐτὸ ποὺ τονίζουν εἶναι ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος θὰ συναινέσει νὰ
προχωρήσει ἡ διαδικασία, µόνο
ἐὰν ὑπάρξει ὁµοφωνία καὶ ὁµοψυ-
χία µεταξὺ τῶν ἱεραρχῶν τοῦ νη-
σιοῦ, ὥστε νὰ µὴ ἐπαναληφθοῦν τὰ
ὅσα συνέβησαν στὸ παρελθόν, καὶ
θεωροῦν λογικὸ ὅτι ὁ σεβασµιώτα-
τος, ἐφόσον τελικὰ τεθεῖ ἐπίσηµα
στὸ τραπέζι τὸ θέµα τῆς ἐκλογῆς
νέου βοηθοῦ, θὰ ἐπιθυµοῦσε ἕνα
πρόσωπο τὸ ὁποῖο θὰ βρίσκεται
πιὸ κοντὰ σὲ ἐκεῖνον. 

Οἱ Ὑποψήφιοι
Ἤδη πάντως στοὺς ἐκκλησιαστι-

κοὺς κύκλους ἔχουν ἀνοίξει καὶ οἱ
συζητήσεις γιὰ τοὺς πιθανοὺς ὑπο-
ψήφιους τῆς θέσης αὐτῆς. Μεταξὺ
τῶν ὀνοµάτων ποὺ ἀκούγονται
ἔντονα καὶ πρῶτο σὲ δυναµικὴ εἶναι
αὐτὸ τοῦ πρωτοσύγκελλου τῆς Μη-
τρόπολης Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας
κ. Κύριλλου ∆ιαµαντάκη καὶ ἀρχι-
γραµµατέα τῆς Συνόδου. Ἦταν καὶ
στὸ τριπρόσωπο γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέ-
ου µητροπολίτη Πέτρας καὶ Χερρο-
νήσου καὶ ἀρχικῶς εἶχε ἐµφανιστεῖ
ὡς τὸ µεγάλο φαβορὶ καθὼς χαίρει
ἄκρας ἐκτιµήσεως καὶ εἶναι ὁ ἀρχαι-
ότερος. Ἐπίσης ἀκούγεται ἔντονα
καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ πρωτοσύγκελλου
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης,
κ. Μεθόδιου Βερνιδάκη, ἡ προσ -
φορὰ τοῦ ὁποίου εἶναι γνωστή. Τὸ
ὄνοµα τοῦ ἡγουµένου τῆς Μονῆς
Παναγίας Ἀγγέλων -Γουβερνέτου
κ. Εἰρηναίου Βερυκάκη ἐπίσης ἀνα-
φέρεται στὶς συζητήσεις ποὺ γίνον-
ται, καθὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀξιοσύνη
του ἀποτελεῖ καὶ πνευµατικὸ τέκνο
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Στὶς πιθανὲς
ὑποψηφιότητες, ἂν καὶ νέος στὴν
ἐπετηρίδα, ἀκούγεται καὶ τὸ ὄνοµα
τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης,
ἀρχιµανδρίτη Πρόδροµου Ξενάκη,
ὁ ὁποῖος ἐπίσης βρίσκεται κοντὰ
στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, διακρίνεται γιὰ
τὴν κατάρτισή του καὶ συνέβαλε τὰ
µέγιστα γιὰ τὴν προετοιµασία καὶ
ὀργάνωση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου στὴν Κρήτη. Μεταξὺ τῶν
ὑπὸ συζήτηση ὀνοµάτων παίζει καὶ
αὐτὸ τοῦ Ἡγουµένου τῆς Μονῆς
Ἐπανωσήφη, Βαρθολοµαίου Βο-
γιατζόγλου. Κάποιοι σχολιάζουν ὅτι
τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ Μονὴ Ἐπα-
νωσήφη ἔχει παραγκωνιστεῖ σὲ µε-
γάλο βαθµό».

Ἐσωτερικὰ προβλήματα εἰς τὴν
Ἱεραρχίαν τῆς Κρήτης;  

Εἶναι πιθανὸν ὅτι δὲν θὰ εὐο-
δωθῆ ἡ ἐκλογὴ ἐπισκόπου ἐφ’ ὅσον
ἡ Ἱεραρχία δὲν φαίνεται νὰ στηρίζη
τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, συμφώνως
πρὸς τὴν ἱστοσελίδα Cretalive τῆς
31ης Αὐγούστου 2016:

«Ὁ ∆ήµαρχος, στὸ πλαίσιο τῆς
τιµητικῆς ἐκδήλωσης ποὺ διοργά-
νωσε ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης στὴν
Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τὸ
βράδυ τῆς Τρίτης 30 Αὐγούστου,
παρουσίᾳ τοῦ Ὑπουργοῦ Ναυτι-
λίας καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς κ.
Θεόδωρου ∆ρίτσα καὶ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου κ. Εἰρηναίου, ἀπένειµε
στὸν κ. Ράπτη µετάλλιο τοῦ ∆ήµου
ἩρακλείουO Φυσικὰ παρὼν ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος κ.Εἰρηναῖος, ὁ
ὑπουργὸς κ.∆ρίτσας, σύσσωµη ἡ
ἡγεσία τοῦ Λιµενικοῦ καὶ τοπικὲς
ἀρχὲς µὲ τὸν κόσµο νὰ συγκινεῖται
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔβλεπε καὶ ἄκουγε.
Ἀλλὰ κάποιες...ἀπουσίες παρατη-
ρήθηκαν καὶ µᾶλλον ὄχι ἄδικα συ-
ζητήθηκαν πολύ. Ἐνῶ τὴν ἐκδήλω-
ση ὀργάνωσε ἡ Ἐκκλησία, ὁ Εἰρη-
ναῖος ἦταν ἐκεῖ, κανένας ἄλλος ἀπὸ
τοὺς 8 Μητροπολίτες δὲν ἐµφανί-
στηκε! Κανένας σᾶς λέω! Τὸ ἔψαξα
τώρα καὶ πληροφορήθηκα ὅτι
ἅπαντες ἦταν προσκεκληµένοι µὲ
τὸν πιὸ ἐπίσηµο τρόπο! Καὶ ἐπέλε-
ξαν -µὲ ἠχηρὸ τρόπο!- νὰ δείξουν τὴ
δυσαρέσκειά τους, νὰ µὴ πᾶνε ποὺ
σηµαίνει ὅτι τὸ πρᾶγµα εἶναι κάτι πα-
ραπάνω ἀπὸ σοβαρό... Σὰν νὰ τοὺς
ἀκούω νὰ λένε "καὶ καλὰ κάναµε ποὺ
δὲν πήγαµε"! Γιατί ἅγιοι πατέρες;O

Γιατί ἆραγε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρή-
της ἀποφάσισε νὰ τιµήσει τὸ Λιµενικὸ
Σῶµα γιὰ τὶς διασώσεις προσφύγων
(καθ’ ὅλα ἐπαινετές!), οἱ ὁποῖες ἔγι-
ναν κατὰ κύριο λόγο ἐκτὸς "τῶν χω-
ρικῶν της ὑδάτων" καὶ δὲν ἔπραξε
κάτι τέτοιο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος; Μήπως ὑποκρύπτεται κάτι πί-
σω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό;...».

Ἀπάντησις τῆς Ἱ. Μ. Λαγκαδᾶ εἰς δηµοσίευµα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου
Κύριε ∆ιευθυντά,

Μέ λύπη µας ἀνεγνώσαµε στό
µέ ἡµεροµηνία 17 Ἰουνίου 2016
φύλλο 2121 τῆς ἐφηµερίδας σας
δηµοσίευµα µέ τόν προκλητικό καί
µή ἀνταποκρινόµενο στά πράγµα-
τα τίτλο «Ὁ Σεβασµιώτατος Λαγ-
καδᾶ κατά Ἁγιορειτῶν». Κατά
πρῶτο λόγο ὁ τίτλος τοῦ δηµοσιεύ-
µατος καί κατά δεύτερο τό ἴδιο τό
δηµοσίευµα δηµιουργεῖ στούς ἀνα-
γνῶστες τῆς ἐφηµερίδας σας τήν
ἐντύπωση ὅτι ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης, τρόπον τινά,
προσέβαλε τούς Ἁγιορεῖτες Πατέ-
ρες καί ὅτι βρίσκεται σέ ἀνοιχτή
ἀντιπαράθεση πρός αὐτούς ἰσχυρι-
ζόµενος δῆθεν, ὅτι «εἶναι παραπλη-
ροφορηµένοι οἱ Ἁγιορεῖτες», οἱ
ὁποῖοι ἀντιδροῦν καί ὅτι κακῶς
πολλοί «ἄρχισαν νά ἀντιδροῦν
πρίν τήν σύγκλησιν τῆς Μ. Συνό-
δου». 

Στήν πραγµατικότητα ὁ Σεβα-
σµιώτατος οὐδέποτε χρησιµοποί-
ησε ὁποιονδήποτε προσβλητικό ἤ
µειωτικό χαρακτηρισµό γιά τούς
ἁγιορεῖτες πατέρες, τούς ὁποίους
ὄχι µόνον σέβεται καί ὑπολήπτεται,
ἀλλά καί διατηρεῖ µαζί τους ἄριστες
σχέσεις, ἐπισκεπτόµενος συχνά τό
Ἅγιον Ὄρος. Τουναντίον, µάλιστα,
στή συνέντευξή του στό romfea gr.,
στήν ὁποία ἀναφέρεται τό δηµοσί-
ευµα τῆς ἐφηµερίδας σας, ὁ Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Λαγ-
καδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης σέ ἐρώτη-
ση σχετική µέ τή στάση τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἔναντι τῆς «Ἁγίας καί Μεγά-
λης Συνόδου» εἶπε ἐπί λέξει ὅτι
«στό Ἅγιον Ὄρος ὑπάρχουν
ὁπωσδήποτε κάποιες εὐαισθησίες,
ἀλλά πολλές φορές δέν ὑπάρχει
σωστή πληροφόρηση». Ἀνέφερε
ἀκόµη ὅτι «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπο-

χρεωµένη νά κάνει τόν διάλογον,
εἶναι ὑποχρεωµένη νά δώσει τήν
µαρτυρίαν της καί τήν ὁµολογία τῆς
πίστεως. ∆ηλαδή ὁ διάλογος ἔχει
ἕνα χαρακτήρα ὁµολογιακῆς πα-
ρουσίας, καί ἑποµένως ἀντί νά
ὑπάρχει µία ἐπιφύλαξη ὡς πρός τή
διεξαγωγή του νά ὑπάρχει µία ἐπι-
φύλαξη ὡς πρός τό περιεχόµενό
του». Προσέθεσε µάλιστα ὅτι «οἱ
σεβαστοί ἁγιορεῖτες πατέρες, ἐφό-
σον θέλουν νά συνδράµουν, νά
συνδράµουν µέ στοιχεῖα θετικῆς
ἀντιπροσφορᾶς καί στό διάλογο
ἀλλά καί στήν ὁµολογιακή τους το-
ποθέτηση, ἡ ὁποία σέ καµία περί-
πτωση δεν πρέπει νά εἶναι κριτική
καί καταδικαστική ἐκ τῶν προτέ-
ρων, χωρίς νά ὑπάρχει στά χέρια
τους κάτι τό ὁποῖον νά εἶναι δεδο-
µένον. Οἱ ἐπιφυλάξεις εἶναι καλῶς
νά διατυπώνονται καί ἡ θετική τους
συµβολή ἔγκειται στό νά λαµβά-
νουν µέρος καί νά συµµετέχουν,
στό νά προσφέρουν αὐτά τά στοι-
χεῖα. Κανένας δέν τό ἀρνεῖται. Ἀλλά
καί ἡ ἀντίθετος ἄποψις νά ὑπάρχει
καί αὐτή εἶναι δεκτή. Πάντοτε µέσα
στήν Ἐκκλησία ὑπάρχουν διαφορε-
τικές ἀπόψεις. Ἡ πρώτη Ἀποστολι-
κή Σύνοδος ἦταν µία σύνοδος µέ
κορυφαῖες ἀντιθέσεις. Ὅµως ἦλθε
ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύµατος
καί ἐπῆλθε καί ἡ εἰρήνευσις καί ἡ
γαλήνη καί ὁ καθένας συνεισέφερε
αὐτό πού µποροῦσε. Ἄλλωστε µέ-
σα στήν Ἐκκλησία ἔχουµε µία
ἁρµονία ἀντιθέσεων, οἱ ὁποῖες στό
τέλος µᾶς ὁδηγοῦν ἀκριβῶς στό νά
ὑπάρχει ἡ καταλλαγή».

Θά πρέπει λοιπόν ἡ ἐφηµερίδα
σας στό ἑξῆς νά εἶναι πιό προσεκτι-
κή, ὥστε νά µή δηµιουργεῖ στούς
ἀναγνῶστες της ἐσφαλµένες ἐντυ-
πώσεις. 

Εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ ἐφηµερίδα
σας θά κάνει τή σχετική ἐπανόρθω-

ση σέ προσεχές της φύλλο, ὅπως
ἄλλωστε ἐπιβάλλει ἡ στοιχειώδης
δηµοσιογραφική δεοντολογία, δη-
µοσιεύοντας καί τό ἀνωτέρο τµῆµα
τῆς ἀπάντησης τοῦ Σεβασµιωτάτου
στό σχετικό ἐρώτηµα πού τοῦ ἐτέ-
θη, ἀπό τήν ὁποία ἀπάντηση κατα-
δεικνύεται ὅτι ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί
Ρεντίνης οὐδεµία ἀπαξιωτική ἤ µει-
ωτική ἀναφορά ἔκανε στούς σεβα-
στούς ἁγιορεῖτες πατέρες, ὅπως
ἐσφαλµένως ὑπαινίχθηκε τό προ-
αναφερθέν δηµοσίευµα τῆς ἐφηµε-
ρίδας σας καί ἰδιαιτέρως ὁ προκλη-
τικός του τίτλος. 

Μέ τιµή,
ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης 

Ἀπάντησις Ο.Τ.:
Σεβασμιώτατε,

μετὰ λύπης ἀνεγνώσαμεν τὴν
ἄνωθεν παρατιθεμένην ἀπάντησιν
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τὸ δημοσί-
ευμα τοῦ Ο.Τ. (φ. 2121/17.06.2016)
«Ὁ Σεβασμιώτατος Λαγκαδᾶ κατὰ
Ἁγιορειτῶν». Τὰ ἀκριβῆ λόγια δὲν
ἦσαν αὐτὰ ποὺ μεταφέρονται,
ἀλλὰ τὰ ἀκόλουθα:

«Στὸ Ἅγιο Ὄρος ὑπάρχουν
ὁπωσδήποτε κάποιες εὐαισθησίες,
ἀλλὰ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι πολλὲς
φορὲς γίνεται παραπληροφόρηση,
δηλαδή, ὅταν ἀρχίζουν καὶ λένε ὅτι
χάνεται ἡ Ὀρθοδοξία, ὅτι ξέρετε
ἀναγνωρίζουμε τοὺς αἱρετικοὺς ἤ
ὁ,τιδήποτε ἄλλο, φυσικὰ οἱ ἄνθρω-
ποι θὰ ἔχουν μία ἔνσταση καὶ μία
ἐπιφύλαξη καὶ θὰ ἔχουν καὶ τὶς
ἀντίθετες θέσεις, ἀλλὰ δὲν ὑπάρ-
χει ἡ σωστὴ πληροφόρηση. Διότι
στὰ 60 χρόνια ποὺ πραγματοποι-
εῖται ὁ διάλογος δὲν ὑπάρχει ἕνα

κείμενο καὶ μία ὑπογραφὴ ὀρθοδό-
ξου ἀντιπροσωπίας ἤ Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ποὺ νὰ μειοδοτεῖ εἰς
βάρος τῶν δικαίων καὶ τοῦ περιεχο-
μένου τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας».

Ὡς διαφαίνεται τὰ λόγια Σας,
Σεβασμιώτατε, ἀφοροῦν εἰς ἐκεί-
νους τοὺς Ἁγιορείτας, οἱ ὁποῖοι
ἠναντιώθησαν καὶ ἐναντιοῦνται εἰς
τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης καὶ εἰς
τὰς ἀποφάσεις της. Διὰ τοῦτο καὶ
ὁ τίτλος τοῦ δημοσιεύματος ἦτο
«κατὰ Ἁγιορειτῶν» καὶ ὄχι κατὰ
«τοῦ Ἁγίου Ὄρους» ἤ «τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν», ὡς νὰ ὑπενοοῦντο ὅλοι.

Ὁ Ο.Τ. οὐδέποτε ἰσχυρίσθη ὅτι
προσεβάλατε κάποιον ἤ ὅτι ἀπηυ-
θύνθητε εἰς ὅλους τοὺς Ἁγιορεί-
τας, ὡς γράφεται ἀπὸ ἄγνωστον
κάλαμον εἰς τὴν ἀπάντησιν. Τὸ
κεντρικὸν ζήτημα τοῦ δημοσιεύμα-
τος ἦτο ἄν τελικῶς οἱ ἀντιδρῶντες
εἶναι παραπληροφορημένοι ἤ ἄν αἱ
ἀπόψεις Σας ἐπιβεβαιώνουν ὅτι
καλῶς αὐτοὶ προβαίνουν εἰς ἀντι-
δράσεις. Ἡ τοποθέτησίς Σας διὰ
τὴν συμμετοχὴν ἑτεροδόξων παρα-
τηρητῶν, ἡ συμφωνία Σας διὰ τὴν
νέαν δομὴν Συνόδου καὶ ἡ ἄποψίς
Σας ὅτι «ἄν εἴχαμε θέματα ποὺ
ἀφοροῦσαν καὶ τοὺς ἑτεροδόξους
θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς εἴχαμε
προσκαλέσει καὶ νὰ κάνουμε μία
οἰκουμενικὴ σύνοδο» δικαιολογοῦν
ἐπαρκῶς τὰς ἀντιδράσεις, ἐφ ὅσον
δὲν ἀνταποκρίνονται εἰς τὴν παρά-
δοσιν τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἀναμένω-
μεν ὅμως τὴν τοποθέτησίν σας, τώ-
ρα ποὺ ἡ Σύνοδος ἀποτελεῖ πε-
πραγμένον, εἴτε δημοσίως εἴτε εἰς
τὴν προσεχῆ σύγκλησιν τῆς Ἱεραρ-
χίας.

Ὁ Σεβ. Γαλλίας καὶ ἡ ἀντιφατικὴ Σύνοδος
Αἱ σφο-

δραὶ ἀντι-
δ ρ ά σ ε ι ς
τοῦ πληρώ-
ματος τῆς
Ἐκκλησίας
ἐναντ ίον
τῆς Συνό-
δου τοῦ
Κολυμβα-
ρίου, ἀλλὰ
καὶ ἡ ἀπει-
ροελάχι -
στος ἀπήχησις ποὺ αὐτὴ εἶχεν εἰς τὰ
ΜΜΕ ἔχουν ἀναγκάσει τοὺς Οἰκου-
μενιστὰς θιασώτας νὰ ἐπανέλθουν μὲ
ἄρθρα τους ὅπου μποροῦν, διὰ νὰ
ὑπερασπιθοῦν αὐτήν. Ὁ Σεβ. Γαλ-
λίας ἐδημοσίευσεν εἰς τὴν ἐφημερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τῆς 4ης Σεπτεμ-
βρίου 2016 ἄρθρον, ἀπόσπασμα τοῦ
ὁποίου παραθέτομεν ἀκολούθως:

«Σχεδὸν πενήντα χρόνια προετοι-
µασίας γιὰ µία Σύνοδο τῆς ὁποίας τὸ
σχῆµα παραµένει κρυφὸ γιὰ περισ-
σότερο ἀπὸ µία χιλιετία, ὄχι µόνο
ἀπὸ τὴν πτώση τῆς  Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας τὸν 15ο αἰώνα, ἢ
ἀκόµα ἀπὸ τὸ σχίσµα τοῦ 1054 µε-
ταξὺ τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς ∆υτικῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἤδη ἀπὸ τὶς µεγά-
λες Οἰκουµενικὲς ΣυνόδουςO Σί-
γουρα, τὰ θέµατα µὲ τὰ ὁποῖα κατα-
πιάστηκαν στὴν Κρήτη ἀπὸ 16 ἕως
26 Ἰουνίου 2016 οἱ σχεδὸν 350 συν -
οδικοὶ πατέρες δὲν ἦταν δογµατι-
κάO ἐξετάζοντας τὸν δεσµὸ ποὺ
ἑνώνει σήµερα τὶς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες µεταξύ τους, τὸν ἱστὸ
ποὺ ἡ ὀρθοδοξία ὕφανε µὲ ἄλλες
ἐκκλησίες καὶ χριστιανικὰ δόγµατα,
καθὼς καὶ τὸν δεσµὸ τοῦ χριστιανι-
σµοῦ τῆς Ἀνατολῆς µὲ τὸν σύγχρο-
νο κόσµοO ∆ὲν πρέπει νὰ ἐθελοτυ-
φλοῦµε, πρῶτον διότι ἡ ἰδέα µιᾶς
«τέλειας» Συνόδου εἶναι µία χίµαιρα
καί, δεύτερον, ἐπειδὴ ἡ συνάθροιση
σὲ Σύνοδο βρίσκεται στὴν καρδιὰ
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, µὲ ὅ,τι
ἀντιφατικὸ µπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἡ
ζωήO Κατὰ τὴν ἄποψή µου, ἡ
ἀπουσία τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀντιοχεί-
ας, Ρωσίας, Γεωργίας καὶ Βουλγα-
ρίας, καθὼς καὶ ὁρισµένες ἔντονες
συζητήσεις µεταξὺ τῶν Πατέρων τῆς
Συνόδου, καταδεικνύουν σαφῶς τὰ
διαφορετικὰ ἐπίπεδα δέσµευσης τῆς
ὀρθοδοξίας ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ
νεωτερισµοῦ καὶ τῆς παγκοσµιοποί-
ησης, ἀλλὰ καὶ τὴν τεράστια εὐελιξία

της ὅσον
ἀφορᾶ τὴ
δυνατό-
τητά της
νὰ διατη-
ρεῖ στοὺς
κόλπους
της σὲ
ἕνα ἑνιαῖο
σ ῶ µ α
ἀντ ιφα-
τικὲς θέ-
σ ε ι ς O
Ὡστόσο,

ἡ συνοδικὴ διαδικασία δὲν ἔχει ὁλο-
κληρωθεῖ, τὸ ἀντίθετο µάλιστα. Αὐτὸ
ποὺ οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου πρό-
κειται νὰ προσφέρουν στὸν κόσµο
µὲ τὴ µορφὴ τῶν ὀκτὼ ἐγγράφων,
ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν εἰκόνα τῆς ἑνότητας
καὶ τῆς µετάληψης ποὺ προέκυψε
ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, ἔχει µέλλον
προκειµένου νὰ εἰσέλθει στὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ συνείδησηO».

Σχόλιον Ο.Τ.: 
Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου εἶχε καλῶς

καταγγείλει καὶ ζητήσει νὰ σταμα-
τήση τὸ ψεῦδος ὅτι πρόκειται διὰ
μίαν Σύνοδον μετὰ ἀπὸ χίλια ἔτη.
Ὁ Σεβ. Γαλλίας δὲν τὸ γνωρίζει ἢ
σκοπίμως τὸ χρησιμοποιεῖ; Μήπως
καὶ ὅλη ἡ Σύνοδος παρὰ τὰ ὅσα
ἐπεσήμαινεν ὁ Σεβ. Ναυπάκτου
κατὰ τὰς συνεδρίας, ἔπαιζε αὐτὸ
τὸ παιχνίδι σκοπιμοτήτων παγι-
δεύουσα Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι ἐπί-
στευαν ὅτι θὰ καταστοῦν ἡ φωνὴ
τῆς ἀληθείας εἰς τὴν Σύνοδον;
Ἀντιλαμβάνονται ὅλοι σήμερον ὅτι
ἡ μεθόδευσις συνεχίζεται ὡς
ἀκριβῶς τὴν εἶχε προγραμματίσει
πρὸ τῆς Συνόδου τὸ Φανάρι καὶ ὅτι
θὰ συνεχίση ἀνερυθριάστως
αὐτήν; Τὸ κατ’ ἐξοχὴν πρόταγμα
αὐτῆς τῆς προπαγάνδας εἶναι ἡ
ἐπιμονὴ τοῦ Σεβ. Γαλλίας νὰ πείση
ὅτι οἱ μετέχοντες ἦσαν «Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας» καὶ διὰ τοῦτο τὸ
τονίζει διαρκῶς. Δυστυχῶς διὰ τὸν
Σεβασμιώτατον οἱ Πατέρες ἦσαν
πρωτίστως ἄνδρες ἅγιοι. Ἀντιθέτως
ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιχειρεῖ νὰ προ-
βάλη τὴν εἰκόνα μιᾶς Ἐκκλησίας,
ὡς πιθανῶς τὴν βιώνει ὁ ἴδιος, τῶν
ἀνθρωπίνων παθῶν διὰ τοῦτο ὁμι-
λεῖ περὶ ἀντιφατικότητος. Ἡ εἰκὼν
μιᾶς Συνόδου τῶν ἀντιφάσεων, ὡς
ἐμμέσως ἀποδέχεται αὐτήν, ποῖον
θὰ πείση;

Τὸ Φανάρι ἀφήνει ἀνοικτὸν
τὸν δεύτερον γάµον κληρικῶν;

Ἐδημοσιεύθη βίντεο εἰς τὸ kate-
chon τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 2016,
εἰς τὸ ὁποῖον ἐρωτᾶται κατὰ τὴν
διεξαγωγὴν τῆς Συνόδου τοῦ Κο-
λυμβαρίου ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς σχετικῶς
μὲ τὴν δυνατότητα τελέσεως δευ-
τέρου γάμου ἀπὸ κληρικούς, οἱ
ὁποῖοι ἐχήρευσαν. Τὰς δηλώσεις
τοῦ π. Ἰωάννου καταγράφομεν
ἀκολούθως:

«τὸ ζήτηµα εἶναι πολὺ σηµαντικὸ
καὶ δηµιουργεῖ πολὺ πόνο  σὲ πολὺ
κόσµοO µπορῶ νὰ πῶ ὅτι στὴν
συνεδρία µίλησαν οἱ ἱεράρχες ὅλοι
πολὺ ἀνοιχτὰ γιὰ θέµατα ποιµαντι-
κάO µίλησαν µὲ συµπόνιαO ἂν ἡ
Ἐκκλησία δὲν µπορεῖ νὰ δείξει κα-
τανόηση καὶ ἀγάπη σὲ αὐτοὺς ποὺ
εἶναι ἐπικεφαλῆς τῶν ἐπισκοπῶν
καὶ τῶν ἐνοριῶνO πῶς αὐτοὶ µπο-
ροῦν νὰ συγχωροῦν καὶ νὰ συµπο-
νοῦν ἄλλους;.. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης
ἔχει λάβει πολλὲς ἐκκλήσεις ἀπὸ
πολλοὺς Ἐπισκόπους καὶ Ἀρχιεπι-
σκοπικοὺς γιὰ αὐτὸ τὸ ζήτηµαO ἂν

θὰ βρεθεῖ πανορθόδοξη λύση δὲν
ξέρω, οὔτε εἶναι στὴν agenda τῆς
Συνόδου αὐτῆς, ἀλλὰ ὅτι εἶναι στὸ
νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ Πατριάρχη
εἶναι ἀλήθεια».

Εἶναι ἡ τρίτη φορά ἐπισήμως
ποὺ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντι-
νουπόλεως ἀφήνει ἀνοικτὸν τὸ ζή-
τημα. Εἰς τὸν Ο.Τ. εἶχαν δημοσι-
ευθῆ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Γαλλίας, ὁ
ὁποῖος παρεδέχετο ὅτι τὸ Πα-
τριαρχεῖον εἶναι θετικόν, διὰ μίαν
τοιαύτην ἀπόφασιν. Ἠκολούθησε
τὸ κείμενον περὶ γάμου τῆς Συνό-
δου τοῦ Κολυμβαρίου, εἰς τὸ ὁποῖ -
ον ὡς ἐσημειώθη εἰς τὸν Ο.Τ. ἐπί-
σης παραμένει ἀδιευκρίνιστον, ἐὰν
περιλαμβάνεται εἰς τοὺς κατ’ οἰκο-
νομίαν γάμους καὶ ὁ δεύτερος γά-
μος κληρικῶν. Τώρα μὲ τὰς δηλώ-
σεις αὐτὰς τοῦ π. Ἰωάννου εἰσάγε-
ται ἐμμέσως ἐπιπλέον καὶ τὸ ζήτη-
μα τῆς ἀγαμίας τῶν Ἐπισκόπων;
Εἰς ποίους Ἐπισκόπους διὰ ζήτημα
γάμου αἰτεῖται ὁ π. Ἰωάννης τὴν
κατανόησιν καὶ τὴν ἀγάπην;

Ἡ Ἱ. Κοινότης θὰ λάβη θέσιν;
Ὁ πρόεδρος τῆς Ἁγιορειτικῆς

Ἑστίας κ. Γ. Μπουτάρης ἔχει ταχθῆ
ἐμφανῶς ὑπὲρ τῆς ὑποστηρίξεως
τῶν παρελάσεων τῶν ὁμοφυλοφί-
λων, εἶναι ὑπὲρ τῆς καταργήσεως
τοῦ ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
ἔχει προτείνει τὴν μετονομασίαν
τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσα-
λονίκης εἰς ὁδὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ.
Τώρα ὀνομάζει τὰ Σκόπια Μακε-
δονία! Ἡ Ἱ. Κοινότης θὰ συνεχίζη
νὰ τοῦ ἀποδίδη τιμάς; Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pen-
tapostagma.gr τῆς 27ης Αὐγού-
στου 2016:

«Τὴν πΓ∆Μ ἀποκάλεσε «Μακε-
δονία» σὲ συνέντευξή του σὲ τηλε-
οπτικὸ σταθµὸ τῆς γειτονικῆς χώ-
ρας, ὁ δήµαρχος τῆς Θεσσαλονί-

κης, Γιάννης ΜπουτάρηςO ὁ Γιάν-
νης Μπουτάρης τονίζει ὅτι «θὰ
πρέπει νὰ βοηθήσουµε µὲ ὅλες
µας τὶς δυνάµεις, ὅσο περισσότερο
τὴ «Μακεδονία» νὰ γίνει µέλος τῆς
ΕΕ. Ἡ ἔνταξη σηµαίνει πολὺ περισ-
σότερα ἀπὸ µία οἰκονοµικὴ συµ-
φωνία»O Σὲ ἑπόµενη ἐρώτησι
σχετικὰ µὲ τὴν παρουσία του σὲ
Φόρουµ, ὅπου ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς
ὁµιλητὲς , ὁ κ Μπουτάρης χρησιµο-
ποιεῖ ξανὰ τὸν ὅρο «Μακεδονία»,
τονίζοντας µεταξὺ ἄλλων, πὼς
«εἶναι πολὺ σηµαντικό, ὅτι πολλοὶ
ἀπὸ τοὺς µαθητὲς ποὺ βρέθηκαν
σὲ αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὴ «Μακεδονία»
καὶ στὴ συνέχεια προσθέτει πὼς»
ἡ ∆ηµοκρατία τῆς Μακεδονίας ἐπὶ
Τίτο ἦταν πολὺ ὑποτιµηµένη καὶ
ἀπαξιωµένη».

Ἀπὸ ποῖον κατευθύνεται 
ἡ Συνταγµατικὴ ἀναθεώρησις;
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