
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: 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 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ἰωαννικίου Ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Νικάνδρου, Ἑρμαίου Ἱερομαρτύρων, Πορφυρίου Μάρτυρος, Ἰωάννου Βατάτζη τοῦ βασιλέως καὶ ἐλεήμονος ΕΤΟΣ ΝΣΤ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2138

320 Τζαμιά λειτουργοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα, σχεδόν ὅλα εἰς τήν ὀρεγομένην ἀπό τούς νεο-Ὀθωμανούς Θράκην

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ;

Τὸ νομοσχέδιον ποὺ ἤνοιξε τὸν
δρόμον διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμέ-
νους εἰς τὰς Ἀθήνας ἐψηφίσθη τὸ
θέρος ἀπὸ τὴν Βουλὴν καὶ συγκε-
κριμένως τὴν 4ην Αὐγούστου, ὥστε
νὰ μὴ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις.
Ὑπὲρ ἐψήφισαν οἱ βουλευταὶ τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Ν. Δημοκρατίας, τοῦ
ΚΚΕ, τοῦ Ποταμιοῦ καὶ τῆς Ἑνώ-
σεως Κεντρώων.

Ὁ νόμος μὲ τὸν ὁποῖον προσδιω-
ρίσθη ὁ χῶρος τοῦ Ἐλαιώνα διὰ τὴν
ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους, ὅπου θὰ
ἀνακατασκευασθῆ ὁ χῶρος τῆς βά-
σεως τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἦτο
ὁ 3512/2006, ὅταν ἐπικεφαλῆς εἰς
τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας ἦτο ἡ κ.
Μαριέττα Γιαννάκου, ἡ δεξιὰ
Ὑπουργὸς ποὺ κατήργησε τὴν ἐξο-
μολόγησιν εἰς τὰ σχολεῖα καὶ τώρα
ὡρίσθη ὡς «προσωπάρχης» τοῦ
κόμματος ἀπὸ τὸν κ. Κυριάκον
Μητσοτάκιν. Μὲ βάσιν τὴν σύμβα-
σιν, ἡ ἀρχικὴ δαπάνη τοῦ ἔργου,
ποὺ θὰ ἐπιβαρύνη τὸ δημόσιον τα-
μεῖον, ὑπελογίζετο εἰς 964.000
εὐρὼ, ἐνῶ τώρα ὁρίζεται εἰς
715.292,88 καὶ αὐξάνεται εἰς
886.963,17 εὐρὼ, ἂν προστεθῆ ὁ
ΦΠΑ. Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς κατα-
σκευῆς τοῦ τεμένους καὶ τῶν πα-
ρακειμένων γραφείων ἔχει προ-
γραμματισθῆ διὰ τὸν προσεχῆ
Ἀπρίλιον, παραμονὰς τοῦ Πάσχα.

Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους δὲν
θὰ σημάνη τὴν παῦσιν λειτουργίας
τῶν ὑπολοίπων λατρευτικῶν μου-
σουλμανικῶν χώρων. Ὡς ἔγραψεν ἡ
ἐφημερὶς «Ἔθνος» τῆς 12ης Ὀκτω-
βρίου 2016:

«Σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο Παι-
δείας, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἀπὸ
τὴν ἑπόμενη ἡμέρα θὰ κλείσουν
διὰ νόμου τὰ ἄτυπα τζαμιὰ ποὺ

ὑπάρχουν στὶς πόλεις. Προκειμέ-
νου νὰ παραμείνουν σὲ λειτουργία
ὅμως θὰ ἀπαιτηθεῖ ἀδειοδότηση,
καθὼς σήμερα ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν
65-67 ἄτυπων τζαμιῶν ποὺ ὑπολο-
γίζεται ὅτι ὑπάρχουν στὴν Ἀττική,
τὶς ἀπαραίτητες ἄδειες διαθέτουν
μόνο τρία».

Εἶναι ὅμως ἀμφίβολον ἐὰν καὶ

αὐτὰ τὰ «ἄτυπα» θὰ χρειασθοῦν
τελικῶς ἄδειαν, ὡς πληροφορούμε-
θα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα News4.GR
τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2016:

«ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Φό-
ρουμ Προσφύγων Γιονοὺς Μοχα-
μαντὶ δήλωσε ὅτι «ἀπὸ μόνο του
τὸ τζαμὶ δὲν λέει τίποτα». Ἀπὸ τὴν
πλευρὰν του ζητᾶ νὰ μὴ κλείσουν

τὰ τζαμιὰ στὴν Ἀθήνα, ἂν καὶ σπεύ-
δει νὰ συμπληρώσει πὼς αὐτὰ δὲν
χρειάζονται ἄδεια, καθὼς λειτουρ-
γοῦν ὡς πολιτιστικὰ κέντρα καὶ ἔτσι
θὰ πρέπει νὰ μείνουν».

Τὸ ἀνησυχητικὸν εἶναι ὅτι ἡ δι-
δασκαλία ἀκόμη καὶ εἰς τὸ νόμιμον
τζαμὶ δὲν θὰ εἶναι δυνατόν νὰ
ἐλεχθῆ, ὡς νομίζουν οἱ ὑπέρμαχοι
τῆς ἀνεγέρσεως τεμένους. Ὁ δημο-
σιογράφος κ. Τ. Τελλόγλου εἰς πε-
ρυσινήν του ἔρευναν εἶχε χαρακτη-
ριστικῶς γράψει εἰς τὴν «Καθημε-
ρινή» τῆς 22ας Νοεμβρίου 2015:

«Ἐνῶ οἱ μουσουλμάνοι προσεύ-
χονται, ὁ ὑπογράφων συναντᾶ ἕνα
Αἰγύπτιο φίλο ποὺ ζεῖ 37 χρόνια
στὴ χώρα μας καὶ ἔρχεται ἐδῶ, γιὰ
νὰ διδάξει τὸ Κοράνιο,,, κάθε τζαμὶ

«Μακαριώτατε,
κρατεῖστε

αὐτὴ τὴν γραμμή»
Πρὸς τὸν Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος Κύριον κ.
ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Μακαριώτατε,

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ, ἀσπαζόμε-
νος Ὑμᾶς, φιλῶ τὴν δεξιάν Σας.

Μακαριώτατε, οἱ δηλώσεις ποὺ
κάνατε τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἱκανο-
ποίησαν πλήρως τοὺς Ὀρθοδό-
ξους Χριστιανοὺς τῆς Πατρίδας
μας καὶ ὄχι μόνο.

Ὅμως οἱ δηλώσεις Σας μετὰ
τὸ πέρας τῆς ἐπίσκεψή Σας στὸ
Μαξίμου, ἄφισαν σὲ μᾶς, πολλὰ
ἐρωτηματικά.

Διότι αὐτὸς ὁ κύριος Φίλης,
ποὺ παραβρέθηκε καὶ αὐτὸς
στὴν σύσκεψη: Ἄλλα δήλωσε καὶ
συνεχίζει νὰ δηλώνει δημοσίως.

Ἦρθαν ὅμως οἱ δηλώσεις Σας
ἀπὸ τὴν Λειβαδιὰ (18 Ὀκτωβρί-
ου), ποὺ εἴπατε ὅτι: Ἄς τὰ πουλή-
σουν ὅλα, Λιμάνια, Ἀεροδρόμια
κ.ἄ. Ὅμως ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ δὲν θὰ παραδώσουμε, σ’
αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ περιθω-
ριοποιήσουν Χριστιανικὲς καὶ
Πατριωτικὲς παραδόσεις, γιὰ τὶς
ὁποῖες οἱ Ἕλληνες ἔχυσαν τὸ
αἷμα τους.

Μὲ αὐτὲς τὶς δηλώσεις Σας
Μακαριώτατε, μᾶς κάνατε περή-
φανους καὶ ἀναφωνοῦμε: «Τοι-
οῦτος ἡμῖν ἔπρεπε Ἀρχιερεύς».

Κρατεῖστε Μακαριώτατε αὐτὴ

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ

Τὴν 8ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Σύνα-
ξιν τῶν Ἁγίων Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ
καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων καὶ οὐρανίων Ταγμάτων.

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν:
Δὲν δέχομαι νὰ χωρίσω τὰ παιδιά μου

Τοῦ κ. Μάκη Ἀδαμοπούλου, δημοσιογράφου

Οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοί
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ εἶναι ἄνθρωποι τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα. Γνωρί-
ζουν τί πρέπει νά πετύχουν στή ζωή τους καί πῶς θά μπορέ-
σουν νά ὑπερνικήσουν τά ἐμπόδια, εἴτε αὐτά εἶναι προσωπι-

κά εἴτε εἶναι τοῦ διαβόλου. Βέβαια, ἡ πραγματικότητα διαψεύδει τόν
ἰσχυρισμό αὐτό. Οἱ περισσότεροι χριστιανοί δέν κάνουν κανένα
πνευματικό ἀγώνα. Εἶναι μόνο κατ᾿ ὄνομα χριστιανοί, χωρίς ἦθος,
χωρίς ἀνησυχία γιά τήν ἁμαρτία, χωρίς ψυχική γενναιότητα καί ἀπο-
φασιστικότητα.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπενθυμίζει στούς Γαλάτες ὅτι αὐτοί πού
ἀνήκουν στό Χριστό ἔχουν σταυρώσει τόν ἁμαρτωλό ἑαυτό τους μα-
ζί μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες τους (ε΄ 24). Αὐτό, ὅπως μᾶς διαβεβαι-
ώνουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν εἶναι εὔκολο οὔτε καί ἐπιτυγ-
χάνεται σ᾿ ἕνα σύντομο χρονικό διάστημα. Στήν ἀρχή χρειάζεται
σκληρός ἀγώνας καί στή συνέχεια, ὅταν σταθεροποιηθοῦν στόν νέο
τρόπο ζωῆς, ὁ ἀγώνας γίνεται ἤπιος καί εὐχάριστος. Οἱ χριστιανοί
δέν πρέπει νά θεωροῦν ὅτι ὁ πνευματικός ἀγώνας εἶναι ἄρνηση κά-
θε χαρᾶς στή ζωή καί ἀποξένωση ἀπό κάθε βιοτικό καί ἐφήμερο.

Οἱ ἀληθινοί χριστιανοί εἶναι χαρούμενοι ἄνθρωποι. Χαρούμενοι καί
στά δυσάρεστα. Καί αὐτό τό κατορθώνουν, γιατί ὅλα τά ἐξαρτοῦν ἀπό
τό Θεό καί ἔχουν ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοιά του. Βαδίζουν μέ ὁδη-
γό τίς ἐντολές καί ζητοῦν τήν ἐκ Θεοῦ δύναμη. Τά ἁμαρτωλά τους πά-
θη δέν τά ἱκανοποιοῦν, γι᾿ αὐτό καί διακρίνονται ἀπό τούς κοσμικούς,
οἱ ὁποῖοι ἐπιλέγουν τήν ἀδιάκοπη φιληδονία τους. Ἀντιστέκονται ἐπί-
σης στά ἐκ τῆς ἁμαρτίας εὐχάριστα, γιατί ὁ νοῦς τους ἐντρυφᾶ στά
πνευματικά καί ἐλπιζόμενα. Ἀρνοῦνται αὐτά πού ὑποδεικνύει ὁ διά-
βολος καί ἀγωνίζονται γι᾿ αὐτά πού θέλει ὁ Θεός, πού χορηγεῖ ὁ Θε-
ός καί ὑπόσχεται.

Πραγματικοί χριστιανοί εἶναι οἱ σταθεροί στήν πρός τόν Θεό πο-
ρεία. Αὐτοί πού βαδίζουν καί ὑπερπηδοῦν τά ἐμπόδια καί μέ τή με-
τάνοια ξεπερνοῦν τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τίς ὅποιες ἀδυναμίες τους.
Αὐτοί πού διατηροῦν τή χαρά καί εἶναι εὐχάριστοι στούς ἄλλους.
Αὐτοί πού εἶναι οὐράνιοι καί ἀποτελοῦν παράδειγμα στούς ἄλλους,
οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔχουν καλή προαίρεση, δέν ἔχουν ἐπιλέξει ἀκόμα τήν
πνευματική ζωή.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀναφερόμενος στά χαρακτηριστικά τοῦ χρι-
στιανοῦ, λέει: «Βοσκός καί φτωχός. Αὐτά εἶναι τά καυχήματα τοῦ χρι-
στιανοῦ. Ἄν ἀναζητήσεις τούς ἀρχηγούς τοῦ σχολείου τῆς εὐσέβειας,
θά βρεῖς ὅτι εἶναι ψαράδες καί τελῶνες. Ἄν ἀναζητήσεις τούς μαθη-
τές εἶναι φτωχοί ὑποδηματοποιοί. Κανείς πλούσιος. Πουθενά δέν θά
βρεῖς ἔνδοξη καταγωγή. Ὅλα αὐτά ἔχουν καταργηθεῖ μαζί μέ τόν κό-
σμο τῆς ἁμαρτίας».

Οἱ χριστιανοί ἐνῶ ζοῦν μέσα στόν κόσμο, ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους
πού δέν πιστεύουν στό Θεό, μένουν ἀνεπηρέαστοι καί δίνουν τή δι-
κή τους μαρτυρία μέ τό λόγο τους καί τίς πράξεις τους καί ἀποδει-
κνύονται ἀληθινοί φιλόσοφοι. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτα τά ὅσα λέει σχετι-
κά ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Ἄς δεχόμαστε τή συμβουλή τοῦ δασκά-
λου τῆς οἰκουμένης καί ἄς σκεφθοῦμε ποιοὶ θέλει νά εἶναι ἐκεῖνοι πού
ἔγιναν μιά γιά πάντα μέτοχοι τῶν ἀπόρρητων μυστηρίων, πῶς θέλει
νά εἶναι ξένοι πρός τήν παροῦσα ζωή, ὄχι γιά νά κατοικήσουν κάπου

«Ὡς Πνευματικὸς Πατέρας δὲν δέχομαι νὰ χωρίσω τὰ παιδιά μου» τόνισε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος μετὰ τὸν ἑσπερινὸ
στὸν ἱερὸ ναὸ ἉγίουΔημητρίου, ὁμωνύμουΔήμου.

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο συνόδευε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχι-
μανδρίτης Συμεὼν Βολιώτης, ἐνῷ παρέστησαν ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Κεν-
τρώωνκ.ΒασίληςΛεβέντης,ἡπρόεδροςτοῦΠΑΣΟΚκαὶ ἐπικεφαλῆς τῆςΔημο-
κρατικῆς Συμπαράταξης κ. Φώφη Γεννηματά, πολιτικοί, ἐκπρόσωποι τῶν Το-
πικῶν Ἀρχῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί.

ὉἈρχιεπίσκοποςἀναφέρθηκεστὴν ἱστορίακαὶστὸνόηματῆςἑορτῆςτοῦἉγί-
ου Δημητρίου καὶ ἀνέφερε πὼς «ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει νὰ ἑορτάζουμε ἁγίους
μάρτυρες κάθε ἡμέρα καὶ τὸ κάνουμε γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον γιὰ εὐγνωμοσύ-
νη, γιὰ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουμε γιὰ ὅσα μᾶς δίδαξαν, καὶ δεύτερον γιὰ νὰ προσ-
παθήσει ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς νὰ ψηλαφήσει τὴ ζωή τοῦ ἁγίου καὶ νὰ πάρει διδάγ-
ματα».

Ἐπεσήμανε, ἐπίσης, ὅτι καὶ σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴν
ἀλήθεια καὶ τὴν ἐφαρμόζουν. «Ὅσοι ἔχουμε θέληση καὶ δυνατότητα νὰ ρίξουμε
μία ματιὰ γύρω μας θὰ δοῦμε τὴν εἰκόνα τοῦ μαρτυρίου. Εἶναι μαρτύριο νὰ μὴ
ἔχεις νὰ φᾶς. Εἶναι μαρτύριο νὰ μὴ ἔχεις δουλειά. Εἶναι μαρτύριο νὰ εἶσαι ἀνα-
σφάλιστος ἢ νὰ ἔχεις ἀγωνία γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ τὰ παιδιά σου» σημείωσε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καὶ κάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ τοὺς πιάνει πανικός, λέγοντας
πὼς «ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ πορεία τῆς ἁγιαστικῆς ζωῆς μᾶς ἐμψυχώνει
καὶ μᾶς δίνει δύναμη καὶ κουράγιο. Ὅσοι, ἄλλωστε, ὁδηγοῦν τὰ βήματά τους
ἀπελπισμένοι σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο, γεμίζουν τὴν καρδιὰ τους ἀνάπαυση, ὅταν
ἀντικρύζουν τὴν Πλατυτέρα».

«ἩἘκκλησίαεἶναιἡμάνα»,εἶπεὁἈρχιεπίσκοποςκαὶμίλησεγιὰτοὺςἀνθρώ-
πους ποὺ σπεύδουν νὰ ζητήσουν στήριξη καὶ βοήθεια στὶς ἐνορίες. Ἔκανε λόγο
γιὰ τὴν ἀξία τῆς συνεργασίας λέγοντας πὼς εἶναι ὁ τρόπος, γιὰ νὰ ξεπεράσουμε
τὶς δυσκολίες. Ἀναφέρθηκε στὴν βοήθεια τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ φιλαν-
θρωπικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας καὶ τόνισε πὼς «ὁ λαὸς εἶναι ἡ
αἰσιοδοξία μας καὶ σὲ αὐτὸν στηριζόμαστε».

Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράμμισε πώς «βλέ-
ποντας αὐτὲς τὶς ἡμέρες χιλιάδες ἀνθρώπους νὰ ἔρχονται στὴν Ἐκκλησία ἀνα-
ρωτιέμαι πῶς νὰ τοὺς χωρίσω; Γιὰ τὴν πολιτεία εἶναι οἱ πολίτες καὶ γιὰ μένα οἱ πι-
στοί.Δὲνχωρίζονταιαὐτοὶοἱἄνθρωποι.Καὶαὐτὸμὲἀπασχολεῖ ἔντονα.Τίθὰπῶ;
Ὅποιος εἶναι χριστιανὸς νὰ περάσει καὶ ὅποιος δὲν εἶναι νὰ φύγει; Μὰ οἱ σχέσεις
στὴν Ἐκκλησία εἶναι διαφορετικὲς ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Τὴν Πολιτεία τὴν δημιουρ-
γοῦν οἱ πολίτες. Τοὺς πολίτες ὅμως τοὺς «γεννάει» ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ σχέση μας
εἶναι«μητρικὴ»καὶὄχιδιοικητική.Πῶςθὰχωριστεῖἡμάναἀπὸτὸπαιδί;Ποιὰμά-
να θὰ τὸ ἔκανε αὐτό;».

Ἐπεσήμανε, ἐπίσης, ὅτι στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει χωρισμός, ἀλλὰ ἐλευθε-
ρία, τονίζοντας, πὼς ἂν κάποιος θέλει μπορεῖ νὰ φύγει καὶ ὅταν θελήσει νὰ ἐπι-
στρέψει, ἡ μάνα Ἐκκλησία θὰ εἶναι ἐδῶ καὶ θὰ τὸν περιμένει.

«Βλέποντας τοὺςχιλιάδεςἀνθρώπους,βλέπωκαὶ τὸμήνυματῆςαἰσιοδοξίας.
Φτάνει μόνο νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι» ὑπογράμμισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συμπληρώ-
νοντας «πὼς καλούμαστε νὰ ἔχουμε καὶ τὶς ἀπαιτήσεις μας. Ἐμεῖς καθορίζουμε
πῶςθέλουμενὰζήσουμε.Πῶςθὰἀναθρέψουμετὰπαιδιάμας.Ἡδύναμηεἴμα-
στε ἐμεῖς.Αὐτὸς ὁ λαός. Καὶ μὴ ἀφήνουμε νὰ μᾶς πᾶνε ὅπου θέλουν οἱ ἄλλοι».

Ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία του ἐπεσήμανε ὅτι ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἀπόψε
μᾶςδίνει ἕναπαράδειγμακαὶπρέπει νὰεἴμαστεἕτοιμοι γιὰπολλὰπράγματα.Ἂν
δὲνπροσέξουμε,θὰἔρθουνπερισσότερεςδυσκολίες.Ἐγὼὡςπνευματικόςσας
πατέρας, σᾶς λέω ὅτι δὲ μπορῶ νὰ δεχτῶ νὰ χωρίσω τὰ παιδιά μου.Δὲ μπορῶ
νὰ πῶ πὼς ὑπάρχουν οἱ πολίτες, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν θέση ἐδῶ μέσα καὶ ὑπάρ-
χουν καὶ οἱ πιστοί. Εἴμαστε ὅλοι μία οἰκογένεια. Εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι καὶ ἔτσι θὰ
προχωρήσουμε».

Στὴ συνέχεια ὁ προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Δημητρίου π. Ματθαῖος
Χάλαρης ἀνέφερε πὼς οἱ χιλιάδες πιστοὶ ἐμπιστεύονται τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ μίλησε γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς καὶ τῶν ἐνοριῶν.

Ἔψαλαν τόσο στὸ δεξιὸ ὅσο καὶ στὸ ἀριστερὸ ἀναλόγιο, πολυμελεῖς Βυζαντι-
νοὶ χοροὶ ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Συμεὼν Σβανᾶ καὶ τοῦ Λαμ-
παδαρίου κ. Χαράλαμπου Χωραΐτη ἀντιστοίχως.

(Πηγή: Ἱστοτόπος Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)

Αἱ ἐκλογαί εἰς ΗΠΑ θά διαδραματίσουν καθοριστικόν ρόλον εἰς τάς ἐκκλησιαστικάς καί πολιτικάς ἐξελίξεις,
καθώς ἡ ἐπικρατεστέρα ὑποψηφία διά τήν προεδρίαν κ. Χίλαρυ Κλίντον θά λάβη ἀποφάσεις διά τό μεσανα-
τολικόν, ἐνῷ ἤδη ἔχουν ἐπεμβῆ οἱ Ρῶσοι. Ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἀπό τήν θέσιν τῆς Ἀμε-
ρικῆς, ἤδη σχεδιάζει τάς κινήσεις της, μέρος τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ καί ἡ μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς τζαμί.

Ἐπειδή πολλή παραπληροφόρησις καί συσκότισις τῶν πραγμάτων ὑφί-
στανται καί ὡραιοποιοῦνται ἀνθρωποπαθεῖς «κατασκευαί» ἐμφανιζόμενες
δῆθεν ὡς ἔνθεες ἀποκαλύψεις, ἀφιερώνουμε στούς ἐπιχαίροντες καί συγ-
χαίροντες γιά τήν ἔναρξι ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό,
ἐπάνω σέ αἱματοπότιστη ἀπό τό αἷμα χιλιάδων νεομαρτύρων γῆ, πού
ἀρνήθηκαν τόν ἐξισλαμισμό στά τέσσερα μαῦρα ἑκατόχρονα τῆς δουλείας,
γιά νά παραμείνουν Χριστιανοί καί Ἕλληνες ποτίζοντας τό δένδρον τῆς
ἐλευθερίας μας, ἀλλά καί στούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητάς καί καθηγή-
τριες τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τοῦ Α.Π.Θ., πού «γιόρτασαν» τήν ἐπίσημη
πρώτη της λειτουργία τῆς «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛ-
ΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», πού ἀποτελοῦν τήν ἐπιβίωσι τῆς κατεγνωσμένης
ἀπό τήν Ἁγία Α΄Οἰκουμενικήν Σύνοδον (325 μ.Χ.) Ἀρειανικῆς Αἱρέσεως, τά
κάτωθι ἐδάφια ἀπό τή σούρα τοῦ Κορανίου «ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥ-
ΛΕΣ» (ΑΛ-ΑΧΖΑΜΠ), πού ἀναφέρονται στήν «ἠθική προσωπικότητα» τοῦ
ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, γιά νά κατανοήσουν ἐπιτέλους ὅτι προωθοῦν μία
ψευδῆ, ἀνθρωποκατασκευασμένη, ἀνόσια καί καταστροφική λατρεία πού
στηρίζεται σέ ἕνα σαρκολάτρη ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος μέ τό σαπρό του βίο,
δέν εἶχε καμία σχέση μέ ἔνθεες ἀποκαλύψεις. Τά παραθέτομεν λοιπόν γιατί

«Τί ἐστὶν Πατριάρχης;»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Πρὸς τοὺς ἐπιχαίροντας διὰ τὸ τέμενος
καὶ τὰς Ἰσλαμικὰς Σπουδάς

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ

Τέσσερις Βρεττανοὶ ναυτικοί, ὁ πλοίαρχος, ὁ ὑποπλοίαρχος, ἕνας ναύ-
της καὶ ὁ καμαρότος, μετὰ τὸ ναυάγιο τοῦ πλοίου Mignonette στὸν Ἀτλαν-
τικὸ τὸ 1884 ἐπέζησαν ἐπιβιβαζόμενοι σὲ μία βάρκα. Ὕστερα ἀπὸ 12 ἡμέ-
ρες, χωρὶς νερὸ καὶ μὲ μόνο δύο κονσέρβες , ὁ 17χρονος καμαρότος, ποὺ
εἶχε μπαρκάρει, γιὰ νὰ ζήσει τὴν περιπέτεια, ἤπιε θαλασσινὸ νερὸ καὶ
ἀρρώστησε. Ὁ πλοίαρχος καὶ ὁ ὑποπλοίαρχος, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ
ναύτη, τὸν ἔσφαξαν ἐνῷ ἦταν ζωντανὸς καὶ ἐπέζησαν ἀπὸ τὶς σάρκες καὶ
τὸ αἷμα του μέχρι νὰ τοὺς περισυλλέξει ἕνα διερχόμενο πλοῖο. Ὅταν ἐπέ-
στρεψαν στὴν Ἀγγλία συνελήφθησαν μετὰ ἀπὸ καταγγελία τοῦ ναύτη καὶ
παραπέμφθηκαν σὲ δίκη. Ὑπερασπιζόμενοι τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἐπικαλέστη-
καν τὸ ὠφελιμιστικὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὀρθῶς ἔπραξαν, διότι ὁ καμαρότος θὰ
πέθαινε ἔτσι καὶ ἀλλιῶς καὶ συνάμα ὁ φόνος τοῦ ἑνὸς ἔσωσε τοὺς ἄλλους
τρεῖς, ποὺ εἶχαν καὶ οἰκογένειες νὰ συντηρήσουν.

Ὁ ἀνθρωπολογικὸς τύπος τοῦ πλοιάρχου καὶ τοῦ ὑποπλοιάρχου, ὁ
ὀρθολογικὸς ἀτομιστής, εἶναι τὸ κυρίαρχο ὑπόδειγμα τοῦ δυτικοῦ πολιτι-
σμοῦ, ὁ ὑπαρκτὸς διαφωτισμός, ὁ ὕστερος καπιταλισμός. Ὅποιος θέλει
νὰ ὑποστηρίξει τὴν κουλτούρα τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τὴν ὀντολογία τῆς ἰδιοτέ-
λειας καὶ τῆς ἀπληστίας μπορεῖ νὰ ἀναφωνήσει ὅτι εἶμαι καὶ ἐγὼ Δυτικός.

«Οἱ Τζιχαντιστὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ»
Τοῦ κ. Χάρη Ναξάκη, Καθηγητοῦ Τ.Ε.Ι. Ἠπείρου

• Κατάθλιψη καὶ διαδίκτυο.
Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημη-
τρακόπουλος. Σελ. 4

• Τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης. Τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμί-
ου. Σελ. 5

• Ἡ Μουσικὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Τοῦ π. Γεωργίου
Δ. Μεταλληνοῦ. Σελ. 5

• Οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ
ἀοιδίμου Γέροντος Γαβριήλ.
Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ.
Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογρά-
φος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων
Ἐκκλησίας. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»
Ἀπὸ ποῦ πηγάζει πνευματικῶς ὁ οἰκουμενισμός; Ἀπὸ τὴν παράβασιν

τῶν Ἱ. Κανόνων. Ποῦ ὀφείλεται αὐτή; Ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρ-
χουν Ἱεράρχαι ποὺ πιστεύουν ὅτι εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι ὡς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ποία ἀφορμὴ καλλιεργεῖ εἰς αὐτοὺς αὐτὴν τὴν ψευδαίσθησιν; Τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὅσοι τοὺς περιβάλλουν συνεχῶς τοὺς ἐγκωμιάζουν καὶ τὰ ἐγκώ-
μια συνεπιφέρουν τὸν ἐγωισμόν. Αἱ ἐκτροπαὶ τοῦ Πατριάρχου ὀφείλονται
καὶ εἰς αὐτά. Προσφάτως μὲ τὴν ἀφορμὴν συμπληρώσεως 25 ἐτῶν εἰς τὴν
ἐλέῳ Θεοῦ διακονίαν του, ἄλλο ἕνα ἐγκωμιαστικὸν κείμενον, ἀπὸ σειρὰν
τοιούτου εἴδους ποὺ ἔχει γράψει ὁ κ. Ἰωάννης Σιδηρᾶς ἐδημοσιεύθη. Πα-
ραθέτομεν μέρος τοῦ κειμένου καὶ ἀνὰ παράγραφον ἐπισημαίνομεν τὰ θε-
ολογικὰ λάθη.

...«τί ἐστὶ Πατριάρχης;», ἡ ἀπάντηση δίδεται θεοπνεύστως μὲ τὸν πλέον
σαφῆ, ἀκριβῆ καὶ περιεκτικὸ ὁρισμό, ὁ ὁποῖος εἶναι καταγεγραμμένος στὸ Νο-
μικὸν Βιβλίον «Ἐπαναγωγὴ» Βασιλείου Μακεδόνος καὶ Λέοντος Σοφοῦ,
ὅπου ἀναγιγνώσκουμε: «Τί ἐστὶν Πατριάρχης; Ὁ Πατριάρχης ἐστὶν εἰκὼν
ζῶσα Χριστοῦ καὶ ἔμψυχος, δι’ ἔργων καὶ λόγων χαρακτηρίζουσα τὴν ἀλήθει-
αν. Τέλος αὐτῷ, οἱ τῶν καταπεπιστευμένων ψυχῶν σωτηρία καὶ τὸ ὑπὲρ τῆς
ἀληθείας καὶ τῆς ἐκδικήσεως τῶν δογμάτων λαλεῖν ἐνώπιον Βασιλέως καὶ
οὐκ αἰσχύνεσθαι».

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἦτο ὁ Βασίλειος ὁ Μακεδὼν δογματολόγος ἢ Ἅγιος τῆς

3ον.–Τελευταῖον
Ὡστόσο ὑπάρχουν πλεῖστα ὅσα

χωρία ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἄλλα
γεγονότα καὶ καταστάσεις, στὰ
ὁποῖα γίνεται χρήση ἐνεστώτα μὲ
σημασία μέλλοντα, μέσα πάντοτε
ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καθὼς καὶ
ἀπὸ τὸ Ταμιεῖον τῆς Ὀρθοδόξου
Ὑμνολογίας μας μὲ πιὸ χαρακτηρι-
στικὸ καὶ ἀντιπροσωπευτικὸ τὸ
τροπάριο «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχε-
ται....», ποὺ ψάλλεται στὸν Ὄρθρο
τῆς Μ.Δευτέρας, Μ.Τρίτης καὶ Μ.Τε-
τάρτης.

Ἀκούγοντας τὴν φωνὴ τῶν Πατέ-

ρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφέ-
ρουμε τὸν ἅγιο Θεοφύλακτο ἐπί-
σκοπο Ἀχρίδος Βουλγαρίας, ἕνα
ἀπὸ τοὺς λιγοστοὺς ποὺ ἀσχολή-
θηκαν ἑρμηνευτικὰ μὲ τὴν Β’ Ἰω. καὶ
τὸ χωρίο 7β, ὑποστηρίζει ὅτι ὁ
εὐαγ. Ἰωάννης «εἰπών δὲ οἱ μὴ
ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν
ἐρχόμενον ἐν σαρκί, ἀλλ’ οὐκ
ἐλθόντα, ἐμφαίνοντός ἐστιν, ὡς
ἦσαν τινὲς οἱ ἀθετοῦντες τὴν
Δευτέραν τοῦ Χριστοῦ Παρου-
σίαν· ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος λέ-
γει· πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
ὀνόματί μου· οὐ περὶ τῆς Πρώ-
της αὐτοῦ φάσκων Παρουσίας,

ἀλλὰ περὶ τῆς Δευτέρας. Ὅμως
ἀληθεῖ λόγῳ οἱ τὴν Δευτέραν
ἀθετοῦντες, καὶ τὴν Πρώτην
ἀποβάλλονται... πάντως ὁ τὴν
Δευτέραν ἀθετῶν, ἀθετεῖ καὶ τὴν
Πρώτην... Διὰ τοῦτο οἶμαι καὶ
οὕτως ἐχρήσατο ταύτῃ τῇ φωνῇ
ὁ ἠγαπημένος, Ἐρχόμενον,
εἰπών ἀλλ’ οὐκ Ἐληλυθότα, ἵνα
τοὺς ἀμφοτέρας ἀρνουμένους
Παρουσίας τοῦ Κυρίου τὰς ἐν
σαρκὶ περιλάβη»[18].

Ἐπίσης καὶ ὁ Οἰκουμένιος ἀνα-
φέρει στὸ ἑρμηνευτικό του ὑπόμνη-
μα σχεδὸν αὐτολεξεὶ ὅ,τι καὶ ὁ προ-
αναφερθεὶς Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Τὸ πιὸ ἀδιάσειστο ὅμως καὶ κα-
ταλυτικὸ ἐπιχείρημα ποὺ δὲν ἀφή-
νει τὸ παραμικρὸ περιθώριο περὶ
τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ ἀντιθέτου
ἀπὸ ὅσα ἐλέχθησαν, εἶναι τὸ Σύμ-
βολο τῆς Πίστεώς μας· στὸ ἄρθρο
ἑπτὰ διακηρύσσεται γιὰ τὸ Πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ ὅτι «καὶ πάλιν

Ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι
ζῶντας καὶ νεκρούς». Παρατηροῦ-
με ὅτι ἡ Ἐκκλησία προκειμένου νὰ
διατρανώσει τὴν Πίστη Της στὴ
Δευτέρα Ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, ἀνα-
φέρεται σὲ χρόνο ἐνεστώτα καὶ ὄχι
σὲ μέλλοντα· θὰ μποροῦσε κάλλι-
στα νὰ ἔλεγε «ἐλευσόμενον», ὅμως
δὲν κάνει τέτοιο, ἐπαναλαμβάνον-
τας αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ δίδαξε καὶ ὁ
Εὐαγ. Ἰωάννης, ἀκολουθώντας ἔτσι
μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο πιστὰ τὴ δική
του θεολογικὴ γραμμή.

Ἡ μὴ ὁμολογία καὶ παραδοχὴ
ὅμως τῆς ἀλήθειας ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς “ἔρχεται ἐν σαρκὶ” ἔχει ὡς
ἐπακόλουθο νὰ καθίσταται ἐκεῖνος
ποὺ πρεσβεύει τοιαῦτα, “πλάνος”
καὶ “ἀντίχριστος”.

Ὅπως ἄλλωστε εἶναι γνωστό, ἡ
Ὁμολογία Πίστεως στὴν Πρωτοχρι-
στιανικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸ αὐθεντικὸ
κριτήριο αὐτῆς, συνίστατο στὴν
ἀποδοχὴ τῆς πραγματικότητας «ὅτι
Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς»[19]· τὸ

συγκεκριμένο δηλ. ἱστορικὸ Πρό-
σωπο ποὺ διαδραμάτισε τὸν σπου-
δαιότερο καὶ σημαντικότερο ρόλο
στὸ γίγνεσθαι τῆς ἀνθρωπότητας
καὶ ἱστορίας, ὁ Ἰησοῦς δηλ., εἶναι
ὄντως ὁ Χριστὸς Κυρίου, ὁ Μεσ-
σίας, ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας τοῦ
κόσμου καὶ ὄχι ἁπλῶς καὶ μόνο
Ἕνας μεγάλος Διδάσκαλος καὶ
Προφήτης, ὅπως δεχόταν μία μερί-
δα τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.

Ἐξάλλου καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς
μᾶς διαβεβαιώνει ἀπερίφραστα μὲ
τὸ λόγο Του μέσα ἀπὸ τὴν Καινὴ
Διαθήκη, ὅτι θὰ ξαναέρθει, αὐτὴ τὴν
φορά ὄχι ὅμως ταπεινὰ ἀλλὰ μὲ πε-
ρισσὴ Δόξα μὲ σκοπὸ νὰ ἀποδώσει
Δικαιοσύνη, ἐφιστώντας συνάμα
καὶ τὴν προσοχὴ τῶν ἀνθρώπων
γιὰ τοὺς ψευδομεσσίες καὶ ψευδο-
διδασκάλους ποὺ θὰ καπηλευτοῦν
τὸ Ὄνομά Του.

Ἀναμφισβήτητα ἡ Ἡμέρα Κυρίου
θὰ γίνει ὁρατὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους, κεκοιμημένους καὶ μή,

ὅπως ἀναλυτικὰ μᾶς διασαφηνίζει
ὁ Ἀπ. Παῦλος στὴν Α΄ Θεσ. Στὸ 5,
15-17. μὲ ἀπερίγραπτη καὶ ἄρρη-
κτη μεγαλοπρέπεια ἀλλὰ καὶ ἐν
ριπῇ ὀφθαλμοῦ, «ὥσπερ γὰρ ἡ
ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνα-
τολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν,
οὕτως ἔσται καὶ ἡ Παρουσία τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου»[20].

Συνοψίζοντας τὰ παραπάνω,
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶναι ὁ “Ἐρχόμενος” κατὰ τρεῖς χρο-
νικὲς περιόδους: Τὸν ἀποκαλοῦ-
σαν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ Προ-
φῆτες· χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ πα-
ράδειγμα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου. Ἔτσι κατῆλθε στὴ γῆ
ἐνανθρωπήζοντας σὲ συγκεκριμέ-
νο χρόνο καὶ τόπο, σταυρούμενος
ἅπαξ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων· ἔρχεται διαρκῶς κατὰ
ἕνα μυστικὸ τρόπο στὶς ψυχὲς τῶν
πιστῶν ἑνούμενος μαζί τους καὶ
προσφέροντάς τους διὰ τῶν Μυ-
στηρίων τῆς Ἐκκλησίας τὴν πρό-

Ἐπιστολὴ τῆς Π.Ε.Θ εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον
Βλέπε εἰς τὴν 3ην Σελ.

Μεταφραστικὰ ἀτοπήματα εἰς τὰς ἐντύπους ἐκδόσεις
τῆς Κ. Διαθήκης, μὲ ἀντίκτυπον τὴν δογματικὴν ἀλλοίωσιν

Τοῦ κ. Ἠλία Σουτζίδη, θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ὅπως εἶναι γνωστόν,
πρόκειται νά διεξαχθοῦν οἱ προεδρικές ἐκλογές
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς καί κα-
λοῦνται νά ἐκλέξουν οἱ ἀμερικανοί ψηφοφόροι
ἀνάμεσα στήν ὑποψήφιο τοῦ Δημοκρατικοῦ
κόμματος Χίλαρι Κλίντον καί στόν ὑποψήφιο τοῦ
Ρεπουμπλικανικοῦ Ντόναλντ Τράμπ. Σύμφωνα
μέ τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις πού διενεργή-
θηκαν, προβάδισμα ἔχει ἡ ὑποψήφιος τοῦ Δη-
μοκρατικοῦ κόμματος κ. Κλίντον, ἡ ὁποία εἶχε
διατελέσει ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμε-
ρικῆς μέχρι τό 2013. Ἔτσι σέ περίπτωση πού
ἐκλεγῆ, θά εἶναι ἡ πρώτη γυναίκα πρόεδρος

στήν ἱστορία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἡ ὁποία
παρεπιπτόντως θά κυβερνήση μετά τόν πρῶτο
μαῦρο Ἀμερικανό πρόεδρο κ. Ὀμπάμα. Δέν θά
πρέπη νά διαφεύγη τῆς προσοχῆς μας ὅτι ἡ κό-
ρη τῆς κ.Κλίντον ἔχει παντρευθῆ τόν κ. Μάρκ
Μεζβίνσκι, ἑβραῖο στήν καταγωγή, ὁ ὁποῖος ὡς
στέλεχος τῆς Goldman Sachs, μία ἀπό τίς μεγα-
λύτερες στόν κόσμο τράπεζες ἐπενδύσεων, εἶχε
«ποντάρει» σέ ὑπό χρεωκοπία ἑλληνικά ὁμόλο-

γα τό 2012 ἔχοντας ἐμπιστευτικές, ἀπόρρητες
πληροφορίες πού εἶχαν διαρρεύσει ἀπό τήν κ.
Κλίντον. Ἐπίσης, τήν κ Κλίντον τήν στηρίζουν
τόσο ὁ κ. Τζώρτζ Μπούς ὁ νεώτερος, ὁ ὁποῖος
εἶχε διατελέσει πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς μέ τό Ρε-
πουμπλικανικό κόμμα, ὅταν εἶχε γίνει ἡ εἰσβολή
στό Ἰράκ, ἀλλά καί ὁ κ. Ἀλ Γκόρ, πού εἶχε χάσει

τίς προεδρικές ἐκλογές στήν Ἀμερική μέ τό Δη-
μοκρατικό κόμμα τό 2000 καί θεωρεῖται βασικός
παράγοντας στήν σχεδιαζόμενη Παγκόσμια Τά-
ξη Πραγμάτων. Τέλος, ὁ ἀντίπαλος τῆς κ. Κλίν-
τον, κ. Τράμπ κατηγορεῖται γιά ἠθικά παραπτώ-
ματα, ἀλλά καί γιά ἀλαζονικό τρόπο συμπερι-
φορᾶς, ὁ ὁποῖος ἀπορρέει ἀπό τόν τεράστιο

οἰκονομικό πλοῦτο πού κατέχει. Βέβαια, τόσο ἡ
κ. Κλίντον ὅσο καί ὁ κ. Τράμπ δέν πάβουν νά
εἶναι “μαριονέττες” ἑνός συστήματος, τό ὁποῖο
κρύβεται στά παρασκήνια καί εἶναι αὐτό πού κα-
θορίζει στόν μεγαλύτερο βαθμό ποιός θα
ἐκλεγῆ, ἀνάλογα βέβαια μέ τήν ὑποταγή τῶν
ὑποψηφίων.

Ἔτσι, σέ μία περίοδο ἰδιαίτερα κρίσιμη γιά τήν
περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀλλά καί γιά

τήν Πατρίδα μας, εἶναι πιθανόν νά κυβερνῶνται οἱ
Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπό ἕνα πρόσωπο, τό ὁποῖο
ἐξυπηρετεῖ ἀπόλυτα τά σχέδια καί τά συμφέροντα
τῆς παγκόσμιας τάξης, τήν χρονική στιγμή πού
ἀναμένεται ὁ βίαιος ἐπανασχεδιασμός τῶν συνό-
ρων τῶν κρατῶν τῆς περιοχῆς.Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι
μέσα στόν Νοέμβριο πρόκειται νά ἐπισκεφθοῦν
τήν Ἑλλάδα γιά συνομιλίες μέ τήν ἑλληνική κυβέρ-
νηση τόσο ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος τῆς Ἀμε-
ρικῆς κ. Ὀμπάμα ὅσο καί ὁ ὑπουργός ἐξωτερικῶν
τῆς Ρωσίας κ. Λαβρόφ. Καί μάλιστα σέ μία περίο-
δο ἰδιαίτερα δυσοίωνη γιά τήν Κύπρο, ὅταν οἱ ἐξε-

Αἱ ἐπικείμεναι ἐκλογαὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἡ Κύπρος
Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Aἱ τεκτονικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν
5ον

Ποία ἦτο ἡ συμβολὴ τῶν Μασόνων
εἰς τὴν κατεδάφισιν τοῦ θρόνου τῶν Ρομανὼφ

εἰς τὴν Ρωσίαν (τὸ 1917);
Πολλὰ συνέτειναν εἰς τὴν ἔκρηξη διαφόρων ἐπαναστάσεων στὴ Ρωσία,

ἡ δὲ συμβολὴ τῶν Τεκτόνων στὶς ἐπαναστάσεις ἐκεῖνες ἦταν σημαντική.
Ἰδιαίτερα στὴν μεγάλη ἐπανάσταση τοῦ 1917 καὶ 1918 μὲ τὴν ἀνατροπὴ
τοῦ θρόνου τῶν Ρομανὼφ ἀπὸ τοὺς ἐπαναστάτες ἐκείνους.

Τὸ περίεργο εἶναι, ὅτι ἡ ἀνατροπὴ τοῦ Τσάρου Νικολάου εἶχε προβλε-
φθεῖ, εἶχε σχεδὸν «προφητευθεῖ» πολλὰ χρόνια πρίν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.
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Μακρυγιάννης: «Ἡ ἐλπὶς εἰς τὸν Θεὸν θὰ σώση τὴν Πατρίδα»!
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΑΝΙΗΛ
ΑΕΡΑΚΗ «ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ».
Ἀθήνα 2016. Σχ. 17x12 σσ 124.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 «ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ». Ἀφιέρωσις
«Στὴ βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, βασιλεία πάντων τῶν αἰώ-
νων, βασιλεία πάντων τῶν
ἁγίων, ζωὴν αἰωνίαν». Σχ. 12x8
σσ 64.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. Διμηνιαία ἔκδο-
σις τοῦ συλλόγου «Φίλοι Ἱ. Κοινο-
βίου Ἁγ. Νικοδήμου». Μάϊος –
Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. 2016. Γου-
μένισσα.

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τετραμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Συλλό-
γου Προστασίας Ἀγέννητου Παι-
διοῦ – Ἡ ἀγκαλιά. Ἰαν. – Ἰούν.
2016.

ΑΓΚΥΡΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, Διμηνι-
αία ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας Ἱεράπε-

τρα. Μάϊος – Ἰούν. 2016.
ΑΓΩΝΑΣ, Μηνιαία ἔκδοσις τῶν

ἀγωνιζομένων Λαρισαίων Χρι-
στιανῶν. Ἰούν. – Ἰούλ., Αὔγ. 2016.
Λάρισα.

ΑΚΤΙΝΕΣ, Ὄργανον «Χριστια-
νικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων».
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ. 2016.
Ἀθῆναι.

ΑΛΙΕΥΣ, Περιοδικὸν Ἱερ. Μη-
τροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνου-
ρίας. Ἀπρίλ. – Μάϊος – Ἰούν. 2016.
Τρίπολις.

ΑΜΒΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Διμηνι-
αῖον περιοδικὸν Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἐλευθερουπόλεως. Φεβρ.
– Μάρτ., Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2016.

ΑΝΑΛΗΨΗ (Δερβέκιστα),
Ἐφημερίδα τῶν Ἀναληψιωτῶν
Αἰτωλοακαρνανίας. Ἀπρίλ. –
Μάϊος – Ἰούν. 2016. Ἀθήνα.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, «Η ΟΔΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», σελ. 328.

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος καί Ὁμό-
τιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν π. Γεώργιος Μεταλλη-
νός ἐξέδωσε τήν παροῦσα νέα
ἔκδοση μέ τόν τίτλο «Ἡ Ὁδός». Νά
ἐπισημάνουμε ὅτι τήν ὅλη φροντίδα
γιά τήν ἔκδοσή της ἀνέλαβε ὁ δρα-
στήριος «Χριστιανικός Ὀρθόδοξος
Σύλλογος Φίλων Ἱεροῦ Ἡσυχα-
στηρίου Παντοκράτορος Μελισσο-
χωρίου», μέ τίς εὐλογίες τοῦ Πανο-
σιολογιωτάτου Ἀρχιμ. καί Καθη-
γουμένου π. Κυρίλλου. Τό παρόν
πόνημα ἀρχικά εἶχε ἐκδοθῆ στήν
ἀγγλική γλῶσσα μέ τόν ἴδιο τίτλο «
ΤΗΕ WΑΥ- AN INTRODUCTION
OF THE ORTHODOX FAITH», τό
2013 μέ τήν φροντίδα τῆς κ. Κατε-
ρίνας Νικολοπούλου, ὅπου εἶχε ση-
μειώσει μεγάλη ἐπιτυχία, ἀφοῦ εἶχε
καλύψει ἕνα σημαντικό κενό στίς
θεολογικές καί κατηχητικές ἀνάγ-
κες ἀγγλόφωνων ὀρθοδόξων
ἀδελφῶν μας καί ὄχι μόνο. Ἔτσι, τό
Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παντοκράτο-
ρος Μελισσοχωρίου θεώρησε καλό
νά ἐκδοθῆ καί στήν ἑλληνική, ἀφοῦ
ὁ γραπτός ἀλλά καί ὁ προφορικός
λόγος τοῦ π. Γεωργίου ἔχει ἰδιαίτε-
ρη βαρύτητα στήν καθ’ ὅλη Ὀρθο-
δοξία.

Τό βιβλίο, τό ὁποῖο εἶναι ἕνα
εὐσύνοπτο ὀρθόδοξο κατηχητικό
ἐγχειρίδιο, περιέχει μία σειρά προ-
ηγούμενων μελετῶν τοῦ π. Γεωργί-
ου γιά θέματα ὀρθοδόξου πίστεως
καί παραδόσεως. Τά κείμενα αὐτά
ἔχουν χαρακτήρα ἀπολογητικό,
ἱστορικό, δογματικό, λατρευτικό
ἀλλά καί κατηχητικό καί ὡς βάση
τους τήν θεολογία τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας. Σκοπός εἶναι
νά βοηθήση καί νά ἐνισχύση τόν
ὀρθόδοξο ἀναγνώστη νά γνωρίση,
ἀλλά καί νά ἐμβαδύνη «τό κατά
δύναμιν, στήν Πίστη μας, ὡς διδα-
σκαλία καί ζωή, μέ βάση τήν ἀπο-
στολικοπατερική παράδοσή μας»,
ὅπως χαρακτηριστικά λέγει ὁ συγ-
γραφέας στό προλογικό του σημεί-
ωμα.

Τά κείμενα εἶναι γραμμένα μέ
ἁπλό, κατανοητό καί εὔληπτο τρό-
πο ἀλλά καί ἰδιαίτερα θεολογικό,
ὥστε νά εἶναι κατανοητά ἀπό κάθε
ἀναγνώστη. Ἐπίσης, χαρακτηρί-
ζονται γιά τόν πατερικό τους λόγο,
ὁ ὁποῖος βρίσκεται μακριά ἀπό ξέ-
να, νόθα καί αἱρετικά δόγματα. Γιά
τόν λόγο αὐτό τό βιβλίο ξεδιψάει
κάθε ἀναγνώστη καί τόν ὁδηγεῖ
στήν αἰώνια σωτηρία. Ἔτσι, τό βι-
βλίο «Ἡ Ὁδός», εἶναι ἡ ὁδός πρός
τήν θέωση καί τήν σωτηρία τοῦ κά-
θε πιστοῦ. Εἶναι χωρισμένο σέ δώ-
δεκα κεφάλαια, τά ὁποῖα διαπρα-
γματεύονται꞉ τήν προέλευση καί
τήν ἀποκάλυψη τῆς Ἐκκλησίας μέ-

σα στόν κόσμο, τό πρόσωπο τοῦ
Κυρίου ὡς φῶς καί ἐλπίδα τοῦ κό-
σμου, τήν Ὀρθοδοξία ὡς θεραπεία
καί ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά
καί τοῦ σύμπαντος κόσμου, τήν Θε-
ολογία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος
ἀλλά καί τήν σπουδαιότητα τοῦ
ἡσυχασμοῦ στήν ἱστορική πορεία
τῆς ρωμηοσύνης, τό πῶς ἀντιλαμ-
βάνεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη τίς φυσι-
κές ἐπιστῆμες, τήν ὀρθόδοξη θεώ-
ρηση τῆς κοινωνικοπολιτικῆς δια-
κονίας καί ἄλλα.

Μεταφέρουμε, τέλος, στούς ἀνα-
γνῶστες ἕνα μικρό κομμάτι ἀπό τό
κεφάλαιο “Ἡ λατρεία τῆς Ὀρθο-
δοξίας”, μέσα ἀπό τό ὁποῖο διαφαί-
νεται ὁ βαθύς πατερικός, θεολογι-
κός λόγος τοῦ π. Γεωργίου, μᾶς λέ-
γει χαρακτηριστικά꞉ «Στό τέλος τῆς
Θ. Λειτουργίας ὁ Λειτουργός λέγει
πρός τόν λαό꞉ “ Ἐν εἰρήνῃ προέλ-
θωμεν” (“ἄς φύγουμε εἰρηνικά”).
Δέν εἶναι τυπική ἐξαγγελία τοῦ τέ-
λους ἑνός “θρησκευτικοῦ καθήκον-
τος”, ἀλλά κινητοποίηση γιά μετα-
φορά τοῦ φωτός τῆς θεϊκῆς εἰρήνης
στό σκοτάδι τοῦ κόσμου μας. Ἡ
Ἐκκλησία καί ἡ Λατρεία της ὑπάρ-
χουν γιά τόν κόσμο, γιά τήν σωτη-
ρία του. Ἡ Λειτουργία τῆς Ἐκκλη-
σίας προετοιμάζει τήν ἔξοδο τῶν
πιστῶν στόν κόσμο ὡς μαρτυρία
τῶν “Μεγαλείων τοῦ Θεοῦ”, ἀλλά
καί ἱεραποστολική κλήση στήν ἐν
Χριστῷ σωτηρία. Ἡ θυσία τοῦ Χρι-
στοῦ καί ἡ Ἀνάστασή Του, μυστή-
ρια συνεχῶς παροντοποιούμενα καί
βιούμενα στή λατρεία, ἀρδεύουν
συνεχῶς λυτρωτικά τόν κόσμο.
Ἀγωγοί αὐτῆς τῆς Χάρης στή διψ-
ῶσα γῆ τῶν κοινωνιῶν μας γίνονται
οἱ πιστοί, μέσῳ τῶν ὁποίων τό “Φῶς
τοῦ Χριστοῦ” μπορεῖ νά “φαίνῃ
πᾶσι”. Νά φωτίζει τούς πάντας καί
τά πάντα»!

Γ.Κ.Τ

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ Ο ΜΕΓΑS, Ο ΕΝ ΟΛΥΜΠῼ

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ μας ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνικῆς μας Πα-
λιγγενεσίας κατόρθωσαν τὸ ἀκατόρθωτο, προκειμένου
νὰ μᾶς χαρίσουν τὴν ἐλευθερία, μὲ τὴν ἀρωγὴ τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴ βοήθεια τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν ἁγίων μας. Ἕνας
ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὁ θρυλικὸς Στρατηγὸς Μακρυγιάν-
νης, ὁ «ἅγιος τοῦ ἀγώνα». Δεῖτε πῶς, ὁ μεγάλος αὐτὸς
Ἕλληνας καὶ Χριστιανός, ζοῦσε τὸ μυστήριο τῆς σωτη-
ρίας, ὅπως τὸ ἀφηγεῖται ὁ ἴδιος: «Πάγω νὰ συγυρίζω εἰς
τὶς εἰκόνες, καὶ κλαίγοντας τελείωσα. Τηράγω ἀπάνω
καὶ βλέπω τὸν ἀφέντη μας, τὸν σταυρόν, τὸν σταυρω-
μένον, τὴν Θεοτόκον καὶ Ἁγίους, καὶ μετάνοιες ἡ Θεοτό-
κο καὶ οἱ ἅγιοι, καὶ γονατιστοὶ καὶ μὲ τὰ χέρια καὶ κλα-
μοὺς … τότε ἀπογίνηκα καὶ ἐγώ, ἔπεσα τὰ μπρούμυτα
καὶ ἔκλαιγα καὶ κάποτε ἔκανα καὶ μετάνοιες, ὅταν στανό-
μουν ἂν εἶμαι ζωντανὸς καὶ εἰς τὸν κόσμον … ξανάσανα
κομμάτι, ἄρχισα μὲ τὸ κομπολόγι, καὶ τί ἔκανα, καὶ ἐγὼ
δὲν ξέρω. Τότε βλέπω ὅπου κοίταγα ἀπάνω ὅλες αὐτὲς

τὶς λάψες, βγαίνει κατὰ μπροστὰ εἰς τὸ στῆθος τοῦ
ἀφέντη μας γράμμα καὶ ἔλεγε: “Ἡ ἐλπὶς εἰς τὸν Θεόν”,
μίαν μεγάλη θῆτα καὶ τόνον “ἡ ἐλπὶς εἰς τὸν Θεὸν θὰ
σώσει τὴν πατρίδα σας καὶ θρησκεία καὶ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ
συντρίβει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ δικιώνεστε”. Ὅσες φορὲς τὸ
διάβασα καὶ τὸ διαβάζω, ἔτσι τὸ ἔβγαλα. Τὴν ἄλλη μέρα
ἔβλεπα πάλι ὅλα τὰ ἴδια»! Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος
πέθανε μὲ 27 βόλια στὸ κορμί του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς
Πατρίδος, ἔβλεπε τὴν ἐλευθερία καὶ κάθε ἀγαθὸ ὡς
«πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον, ἀπὸ
τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων» (Ἰακ.1,17), σὲ ἀντίθεση μὲ
τοὺς σύγχρονους πνευματικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἡγέτες,
οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαγράψει τὴν ἔννοια καὶ τὴ λέξη τοῦ
Θεοῦ ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό τους! Καὶ γι’ αὐτὸ ἀποκαλοῦν τὸν
Γερο-Μακρυγιάννη «τρελλό»! Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ «τρελλὸς»
δημιούργησε τὸ νεοελληνικὸ κράτος, γιὰ νὰ τὸ κάνουν
αὐτοὶ «παλιοψάθα», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος!

Ἡ Μαρία Ρεπούση
ζητεῖ τὴν κατάργησιν
τῆς ἀναπαραστάσεως
τῆς ἐξόδου
τοῦ Μεσολογγίου!

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ τοῦ «συνωστι-
σμοῦ» κ. Μ. Ρεπούση «ξανακτύπη-
σε»! Αὐτὴ τὴ φορά τὰ ἔβαλε μὲ τὴν
ἀναπαράσταση τῆς ἐξόδου τοῦ Με-
σολογγίου! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ
γνωστὴ “φιλέλλην” ἀκαδημαϊκὸς
καὶ βουλευτὴς τῆς ΔΗΜΑΡ Μαρία
Ρεπούση, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὴν
ἐφημερίδα τὸ ΒΗΜΑ ζητᾶ 1) τὴν
κατάργηση τῆς ἀναπαράστασης
τῆς ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου, 2)
τῆς ἀνατίναξης τῆς Ἀρμάδας στὶς
Σπέτσες 3) τὴν ἀναπαράσταση στὸ
Κούγκι καὶ 4) τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ
Λάβαρο τῆς Ἁγίας Λαύρας. Ἡ με-
γάλη “ἑλληνίδα” ἀκαδημαϊκός τοῦ
περίφημου “συνωστισμοῦ” τῆς
Σμύρνης, χαρακτηρίζει ὅλες αὐτὲς
τὶς ἀναπαραστάσεις, περιλαμβανο-
μένης καὶ τῆς ἀναπαράστασης τῆς
εἰσόδου τῶν ἑλληνικῶν στρατευμά-
των στὴ Θεσσαλονίκη, θέση στὴν
ὁποία συμφωνεῖ καὶ ὁ Δήμαρχος
τῆς πόλης Γ. Μπουτάρης ὡς …
“ἐθνικιστικὰ κίτς”. Ὅπως δηλώνει ἡ
ἴδια ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκδηλώσεις δὲν
προσφέρουν τίποτα ἀναπαράγουν
τὴν ἐθνικιστικὴ ἔξαρση, ἐπαναλαμ-
βάνονται συνεχῶς καὶ δὲν γίνεται
κανένας ἱστορικὸς στοχασμὸς»
(Ἱστ. defencenet.gr)! Τὸ ἔχουμε ξα-
ναγράψει, δὲ φταίει αὐτὴ (καὶ οἱ
ὁμόφρονές της), ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς
λαός, ὁ ὁποῖος συνήθισε πλέον νὰ
«τρώει σφαλιάρες» καὶ νὰ στηρίζει
τὴν ὑπόθεση τῆς παιδείας του σὲ
κάτι τέτοιους, σὰν καὶ τὴν ἐν λόγῳ
«κυρία»! Ἰδοὺ ἡ κατάντιά μας! Ἰδοὺ
γιατί τὸ ἐθνικό μας μέλλον διαφαί-
νεται ζοφερό!

Οἰκουμενισμός:
Διαχρονικὴ διδασκαλία
τοῦ σατανισμοῦ!

ΥΠΑΡΧΟΥΝ αἱρέσεις καὶ αἱρέ-
σεις, ἀλλὰ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ δὲν τὴν φτάνει καμιὰ σὲ πλά-
νη, διότι εἶναι, κατὰ τὸν ἅγιο Ἰου-
στῖνο Πόποβιτς, ἡ παναίρεση! Ἀφή-
νουμε τὸν ὁμολογητὴ καθηγητὴ τοῦ
Α.Π.Θ. κ. Κ. Κυριαζόπουλο νὰ μᾶς
πεῖ τί ἐστὶ παναίρεση τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ: «Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποτε-
λεῖ διαχρονικὴ θρησκευτικὴ διδα-
σκαλία τοῦ Σατανισμοῦ καὶ τῆς Θε-
οσοφίας, ποὺ εἶναι παρακλάδι του
καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πνευματι-
κότητα τοῦ ΟΗΕ Δηλ. δὲν ἀποτελεῖ
νέο προϊὸν τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ
ἀποτελεῖ διαχρονικὸ προϊόν τοῦ Σα-
τανισμοῦ, τοῦ Γνωστικισμοῦ καὶ τῆς
Μαγείας… Εἶναι ἡ κίνηση ποὺ ἔχει
σκοπὸ τὸν: 1ον Διαχριστιανικό
Οἰκουμενισμό, τὴν ἕνωση δηλαδὴ
τῆς Μιᾶς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, μὲ τὸν Αἱρετικὸ Παπισμὸ καὶ
τὸνΑἱρετικὸ Προτεσταντισμὸ σὲ ἑνι-
αῖο θρησκευτικὸ ὀργανισμό, τὴ Χρι-
στιανικὴ Θρησκεία, μὲ ἀρχηγό του
τὸν Αἱρεσιάρχη Πάπα. 2ον Ὁ Δια-
θρησκειακὸς Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ
κίνηση ποὺ ἔχει σκοπὸ τὴν ἕνωση,
σὲ ἑπόμενο βῆμα, τοῦ ἑνιαίου Χρι-
στιανισμοῦ μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες,
Ἰουδαϊσμό, Ἰσλάμ, Βουδισμό,
Ἰνδουϊσμὸ κλπ., σὲ ἑνιαῖο θρησκευ-
τικὸ ὀργανισμό, τὴν Πράσινη Παγ-
κόσμια Θρησκεία, τῆς ὁποίας τὰ
δόγματα εἶναι ὁ Σατανισμός, ἡ Νέο-
εἰδωλολατρία (ἢ λατρεία τῆς λεγό-
μενης θεᾶς γῆς) καὶ ὁ Ἀντίχριστος ὁ
ὁποῖος, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο,
μετὰ τὴν ἑωσφορικὴ αὐτὴ ἕνωση
τῶν θρησκειῶν, θὰ ἐπιβάλει παγκο-
σμίως τὴ δική του λατρεία ὡς θεοῦ
πάνω ἀπὸ τοὺς λατρευόμενους
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους θεοὺς ἢ σε-
βάσματα (Β΄ Θεσ.Β΄,4) (Ἱστ. proski-
nitesargolidas)! Ναί, αὐτὸ τὸ σατα-
νικὸ σύστημα ὑπηρετοῦν μὲ πάθος
οἱ «ὀρθόδοξοι» οἰκουμενιστές, δη-
λαδή, προωθοῦν τὰ σχέδια τοῦ
ἀρχεκάκου γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς
Ἐκκλησίας! Σᾶς εὐχαριστοῦμε κ.
Καθηγητά, διότι τὸ κῦρος σας ἐγγυ-
ᾶται τὴν ἐγκυρότητα τῶν λεγομένων
σας!

Ἡ αἱρετικὴ Εὐρώπη
ἀποχριστιανίζεται
μὲ ἰλιγγιώδεις
ρυθμούς!

Ἡ ἀποστατημένη «Λευκὴ Δαιμο-
νία», δηλαδὴ ἡ Εὐρώπη (ἅγιος Νι-
κόλαος Ἀχρίδος), ἀποβάλλει καὶ τὰ
τελευταῖα ἴχνη τῆς χριστιανικῆς της
κληρονομιᾶς! Πρόσφατα μία διαφή-
μιση ἀθεϊστῶν στὴ Δανία, ἔκαμε χι-
λιάδες χριστιανοὺς νὰ ἐγκαταλεί-
ψουν τὴν ἐκκλησία τους! Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Μπορεῖ μία διαφημιστικὴ
καμπάνια νὰ κάνει τοὺς πιστοὺς νὰ

ἐγκαταλείψουν τὴ θρησκεία τους; Ἡ
ἀπάντηση δὲν εἶναι εὔκολη, ἀλλὰ σί-
γουρα ἡ περίπτωση τῆς Δανίας
εἶναι ἀξιοσημείωτη. Μέσα σὲ διά-
στημα μόλις τριῶν μηνῶν, περίπου
10.000 πιστοὶ ἐγκατέλειψαν τὴν
Ἐκκλησία τῆς Δανίας καὶ ὁ ἀριθμὸς
αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος ποὺ ἔχει
καταγραφεῖ ἀπὸ τὸ 2007. Γιὰ αὐτὴ
τὴ μαζικὴ ἔξοδο, εὐθύνεται κατὰ
πολλοὺς ἡ καμπάνια ἐθνικῆς ἐμβέ-

λειας ποὺ ἐκπονεῖ ἡ Κοινότητα
Ἀθεϊστῶν τῆς Δανίας καὶ φτάνει
στὴν κορύφωσή της. Ἡ διαφήμιση
τῆς κοινότητας ἦταν λιτή. Τὰ banner
ποὺ ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους ἀνὰ
τὴ χώρα ἦταν λιτὰ καὶ πρόβαλαν
ἐρωτήσεις ὅπως: «Γιατί νὰ πιστεύε-
τε σὲ ἕνα θεό;», «Γιατί ἡ πίστη πρέ-
πει νὰ κοστίζει;», «Πράγματι ὁ
Ἰησοῦς καὶ ὁ Μωάμεθ μίλησαν μὲ
κάποιον θεό;» (Ἱστ. huffington-
post.gr)! Ἴσως διαρωτηθοῦν κάποι-
οι: πῶς εἶναι δυνατὸν κάποιοι χρι-
στιανοὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πίστη
τους ἀπὸ μία διαφήμιση; Ἡ ἀπάν-
τηση εἶναι ἁπλή: ἐπειδὴ δὲν
ὑπῆρξαν ποτὲ ἀληθινοὶ χριστιανοί,
διότι ὁ αἱρετικὸς παπισμὸς καὶ προ-
τεσταντισμὸς δημιουργοῦν χριστια-
νοὺς «γιαλαντζί»!

Συγκρητιστικὴ
«μονή» Bose:
«Συναγωγὴ
πονηρευομένων»!

Η ΓΝΩΣΤΗ «τουρλοὺ» Μονὴ
Bose στὸ Μιλάνο, τὸ ἀγαπημένο
στέκι «πνευματικοῦ προβληματι-
σμοῦ» τῶν ἁπανταχοῦ οἰκουμε-
νιστῶν, κάλεσε καὶ ἐφέτος, τὸν πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο, χριστιανοὺς
ἀπὸ «ὅλες τὶς ἐκκλησίες», γιὰ νὰ
«αἰσθανθοῦν τὴν ὀρθόδοξη πνευ-
ματικότητα»! Μαζί τους καὶ πλειάδα
ὀρθοδόξων ἐπισκόπων, ἱερέων,
μοναχῶν καὶ λαϊκῶν θεολόγων!
Παραθέτουμε εὔστοχο σχόλιο τοῦ
ἀγωνιστῆ καὶ ὁμολογητῆ ἰατροῦ Λ.
Νάνη γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη συμμε-
τοχὴ ὀρθοδόξων μοναχῶν: «Τὸ
χείριστον ὅλων, ἐν προκειμένῳ,
συνίσταται στὴν παρουσία Ὀρθο-
δόξων μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν
στὸ συγκεκριμένο "συνέδριο ἀνό-
μων" καὶ τὴν ἐν θέματι “συναγωγὴ
πονηρευομένων”, στὸ κέντρο αὐτὸ
τῆς συγκρητιστικῆς ἀνομίας, τὴ δυσ-
ώνυμη “μονή”, μᾶλλον μοναστικὸ
μόρφωμα καὶ ἔκτρωμα, τοῦ Bose.
[…] Μετὰ πολλῆς τῆς θλίψεως, τα-
χέως μετατρεπομένης σὲ ἀγανά-
κτηση, παριστάμεθα διὰ τοῦ διαδι-

κτύου μάρτυρες τῆς ἐπιεικῶς ἀχα-
ρακτηρίστου συμπεριφορᾶς ἐνίων
ἐκπροσώπων τοῦ μοναστικοῦ κό-
σμου, ἀμφοτέρων τῶν φύλων, οἱ
ὁποῖοι διὰ τῆς ἐπαισχύντου συμμε-
τοχῆς τους στὶς ἐργασίες τοῦ προ-
διαληφθέντος “συνεδρίου” νομιμο-
ποιοῦν, τρόπον τινὰ καὶ “ἀβαντά-
ρουν” τὴν προαγωγὴ τοῦ προανα-
φερθέντος ἐπαράτου συγκρητι-
σμοῦ εἰς πεῖσμα τῆς ἀποστολοπα-
ραδότου καὶ πατροπαραδότου
Ἱερᾶς Παρακαταθήκης καὶ τῶν σχε-
τικῶν ἱεροκανονικῶν διακελεύσε-
ων»! Προσυπογράφουμε: ὄντως
ἀλγεινὸ τὸ θέαμα, ἁπτὸ σημεῖο τῆς
ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων! Σᾶς
εὐχαριστοῦμε καὶ σᾶς συγχαίρουμε
ὁμολογητὴ ἰατρέ!

«Ὀρθόδοξος»
παροξυσμὸς
διὰ τὴν «Μονὴν» Bose!

Ο ΙΑΤΡΟΣ κ. Λ. Νάνης σχολιάζει
καὶ τὶς «ὁλόθερμες» εὐχὲς πολλῶν
ἐπιφανῶν ὀρθοδόξων προκαθημέ-
νων καὶ ἐπισκόπων γιὰ τὴν «εὐό-
δωση τῶν ἐργασιῶν» τοῦ δαιμονι-
κοῦ συνεδρίου τῆς «τουρλοὺ»
οἰκουμενιστικῆς «Μονῆς» τοῦ Bose:
«Ἀναφορικῶς δέ, μὲ τὰ ἀποσταλέν-
τα μηνύματα ἐνίων Προκαθημένων
Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ το-
πικῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,
οὐδείς ἐκπλήσσεται ἐπὶ τῇ ἀπο-
στολῇ τους! Οἱ ἀποστολεῖς τυγχά-
νουν ἀπὸ ἐτῶν γνωστοὶ γιὰ τὴν ἀκά-
ματη οἰκουμενιστική τους δραστη-
ριότητα καί, φυσικά, γιὰ τὴν συνα-
κόλουθη προδοτικὴ πολιτικὴ ποὺ
ἀκολουθοῦν στὸν τομέα τῶν διαχρι-
στιανικῶν καὶ διαθρησκειακῶν σχέ-
σεων, ὡς τυγχάνει παγκοίνως γνω-
στό! Νὰ τοὺς “χαιρόμαστε”!»! Ἀνά-
μεσά τους καὶ τοῦ ἀσυγκράτητου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου, τῶν Πατριαρχῶν Σερβίας καὶ
Ρουμανίας, τῶν Ἀρχιεπισκόπων
Ἀλβανίας καὶ Κύπρου καὶ ἄλλων
πολλῶν. Ἐπίσης ἔλαβε μέρος στὸ
«ἄνομο συνέδριο» καὶ ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας,
ὁ ὁποῖος φρόντισε νὰ φωτογραφη-
θεῖ, «ἀγκαζέ», μὲ τὸ ἐκ Πατρῶν,
αὐτόκλητο φερέφωνο τοῦ Φαναρί-
ου, ὥστε νὰ προβληθεῖ ἀπὸ τὸ ἱστο-
λόγιό του! Παρόντες ἐπίσης γνω-
στοὶ καθηγητὲς Θεολογικῶν
Σχολῶν καὶ ἕτεροι «βαθυστόχα-
στοι», τουτέστιν «κουλτουριάδηδες»
θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι, προφανῶς, στε-
ρημένοι ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πνευ-
ματικότητα, ἔσπευσαν νὰ τὴν «νοι-
ώσουν» στὴν διαθρησκειακὴ
«τουρλοὺ» «Μονὴ» τοῦ Bose! Ἂν
ἦταν ὄντως κοινωνοὶ τῆς γνησίας
ὀρθοδόξου πνευματικότητας, δὲν
θὰ κατέφευγαν στὴν αἱρετικὴ παρα-
συναγωγή! Δυστυχῶς!

Ὁ Σεβ. Καλαβρύτων
ηὐχήθη «ἐπιτυχίαν»
εἰς τὸ συνέδριον
τοῦ Bose!

Μεταξὺ τῶν μηνυμάτων τῶν
ὀρθοδόξων ἱεραρχῶν πρὸς τὸν
«ἅγιο ἡγούμενο» τῆς «τουρλοὺ»
«Μονῆς», τοῦ Enzo Bianchi ἦταν
καὶ ἑνὸς ἱεράρχου τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος «τὸ παίζει»,
πότε – πότε (καί) … ἀντιοικουμενι-
στής! Πρόκειται γιὰ τὸν Σεβ. Μη-
τροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβρό-
σιο, ὁ ὁποῖος κλήθηκε νὰ συμμετά-
σχει στὶς οἰκουμενιστικὲς συγκρητι-
στικὲς ἐργασίες τῆς «Μονῆς»! Κλή-
θηκε, διότι καὶ παλαιότερα εἶχε
συμμετάσχει σ’ αὐτὲς καὶ τυγχάνει
παλιὸς θαμώνας τοῦ «μοναστικοῦ
κέντρου». Ἐπειδὴ ὅμως κωλυόταν
ἀπέστειλε τὴν ἑξῆς ἐπιστολή:
«Ἀγαπητὲ ἅγιε Καθηγούμενε, Μὲ
ἰδιαιτέραν ἱκανοποίησιν ἐλάβομεν
τὴν ἀπὸ 14ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἐπιστολῆς
σας… παρὰ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυ-
μίαν μας δὲν δυνάμεθα νὰ ἀνταπο-
κριθῶμεν… Παρακαλοῦμεν δε-
χτῆτε τὴν ἔκφρασιν συγχαρητηρίων
διὰ τὴν θεματολογίαν τοῦ Συνεδρίου
καὶ θερμῶν εὐχαριστιῶν διὰ τὴν
πρόσκλησίν Σας. Εὐχόμενοι ἐπιτυ-
χίαν τοῦ Συνεδρίου Σας, διατελοῦ-
μεν μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης. Ὁ
Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρό-
σιος»! Ὁ «ἀντιοικουμενιστὴς» κ.
Ἀμβρόσιος ἐξέφρασε «τὴν
σφοδρὰν ἐπιθυμίαν» νὰ συμμετά-
σχει στὸ «οἰκουμενιστικὸ πανηγύ-
ρι» τοῦ Bose, καὶ ἐπειδὴ δὲν μπό-
ρεσε νὰ πάει, εὐχήθηκε ἐγκαρδίως
«ἐπιτυχίαν τοῦ Συνεδρίου»! Δὲ
σχολιάζουμε περαιτέρω τὸ γεγο-
νός, ἀφήνοντας τοὺς ἀναγνῶστες
μας νὰ βγάλουν αὐτοὶ τὰ συμπερά-
σματά τους!

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος
διὰ τὸν Οἰκουμενισμόν

ΩΣ ΚΑΙ τὸν νεοφανῆ ἅγιο
Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη πᾶνε νὰ
τὸν βγάλουν «οἰκουμενιστή»,
ἀπὸ κάποια περιστασιακὴ
ἁβρότητα πρὸς τὸν Οἰκουμε-
νικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολο-
μαῖο. Ἀλλὰ ἂς διαβάσουν τὸ
παρακάτω ἀπόσπασμα λόγου
του, γιὰ νὰ ἀλλάξουν γνώμη ἢ
νὰ σιωπήσουν: «Ἐπειδὴ βλέ-
πω τὸν μεγάλον σάλον ποὺ γί-
νεται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας,
ἐξαιτίας τῶν διαφόρων φιλε-
νωτικῶν κινήσεων καὶ τῶν
ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου μετὰ
τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα καὶ ἐγὼ
σὰν τέκνον Της. Φαντάζομαι ὅτι
θὰ μὲ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τὰ
γραφόμενά μου δὲν εἶναι τίπο-
τε ἄλλο παρὰ ἕνας βαθύς μου
πόνος διὰ τὴν γραμμὴν καὶ κο-
σμικὴν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ
πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα.
Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μίαν
ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, ποὺ
λέγεται Παπικὴ Ἐκκλησία, διό-
τι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας
δὲν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύ-
πωσι, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ σε-
μνή. Μετὰ λύπης μου, ἀπὸ
ὅσους φιλενωτικοὺς ἔχω γνω-
ρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν οὔτε
ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό.
Ξέρουν, ὅμως, νὰ ὁμιλοῦν γιὰ
ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῷ οἱ ἴδιοι
δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν,
διότι δὲν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει.
Ἐπίσης, ἂς γνωρίσωμεν καλὰ
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας
δὲν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ
μόνη ἔλλειψις ποὺ παρουσιά-
ζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν
Ἱεραρχῶν καὶ Ποιμένων μὲ πα-
τερικὲς ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ
ἐκλεκτοί. Ὅμως, δὲν εἶναι ἀνη-
συχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ
Αὐτὸς τὴν κυβερνάει» (Ἱστ.
Ἀκτῖνες)! Ὄντως ὁ θεοφώτι-
στος Γέροντας εἶχε ἀπόλυτο δί-
κιο, τὸ σημερινὸ πρόβλημα τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Ἐπίσκοποί
της!

ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ἡ Ἐκκλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ

ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωαννικίου
τοῦ μεγάλου, τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ.
Ὁ ἅγιος Ἰωαννίκιος γεννήθηκε κα-
τά τούς χρόνους τοῦ εἰκονομάχου
αὐτοκράτορα Λέοντος τοῦ Ἰσαύ-
ρου, στήν Βιθυνία τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας. Ὅταν ἡλικιώθηκε κατατά-
χθηκε στόν στρατό καί πῆρε μέ-
ρος στόν πόλεμο κατά τῶν βουλ-
γάρων, ὅπου πραγματοποίησε
πολλές ἀνδραγαθίες καί νίκες.
Ὅταν γύρισε ἀπό τίς ἐπιχειρή-
σεις, ἀφοῦ καταφρόνησε τίς ἡδο-
νές καί τήν δόξα τοῦ παρόντος
κόσμου, ἀνέβηκε στό βουνό τοῦ
Ὀλύμπου, στήν Βιθυνία. Ἐκεῖ
ἄκουσε θεία φωνή πού τόν πρό-
σταζε νά προχωρήση στά ὑψηλότερα μέρη τοῦ βου-
νοῦ. Ὅταν ἔφτασε, συνάντησε δύο μοναχούς, οἱ
ὁποῖοι ζοῦσαν ἀπομονωμένοι ἀπό τόν κόσμο, τρε-

φόμενοι μέ ἄγρια χόρτα καί ἐνδε-
δυμένοι μέ τρίχινα ροῦχα. Οἱ μο-
ναχοί αὐτοί φανέρωσαν στόν ἅγιο
Ἰωαννίκιο τόν κρύφιο πόθο πού
εἶχε νά μονάση καί ἀφοῦ τοῦ δώ-
ρισαν ἕνα τρίχινο φόρεμα ἀναχώ-
ρησε γιά τό βουνό Τριχάλικος, κα-
τόπιν ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Μο-
νή τῶν Αὐγάρων καί ἀπό ἐκεῖ
ἔφθασε στά βουνά τῆς Κοντου-
ρίας. Ἔτσι ὁ ἀοίδιμος Ἰωαννίκιος
ἔχοντας ἐλπίδα του τόν Θεό, κα-
ταφυγή του τόν Χριστό καί σκέπη
του τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, προσευ-
χόμενος, ἀσκούμενος, περιπλα-
νώμενος ἀπό τόπο σέ τόπο, κά-
νοντας θαύματα καί προλέγοντας
αὐτά πού ἐπρόκειτο νά πραγμα-
τοποιηθοῦν, κατέληξε στήν Μονή

τοῦ Ἀντιδίου, ὅπου ἀναπαύθηκε ἐν εἰρήνῃ καί ἐξε-
δήμησε πρός τόν Κύριο πλήρης ἡμερῶν, σέ ἡλικία
ἐνενήντα τεσσάρων χρόνων.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι-
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγ-
γος 10, Α´ ὄροφος).

Τὴν Δευτέραν 7ην Νοεμβρί-
ου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλήση
ὁ κ. Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος,
θεολόγος μέ θέμα: «Μεταλλαγ-
μένα Θρησκευτικά».

Τὴν Δευτέραν 14ην Νοεμ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμι-
λήση ὁ κ. Λάμπρος Σκόντζος,
θεολόγος μέ θέμα: «Ἡ θεολο-
γικὴ θεμελίωσις τοῦ ἀντιαιρετι-
κοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας
μας».

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

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

Μεταφραστικὰ ἀτοπήματα εἰς τὰς ἐντύπους ἐκδόσεις τῆς Κ. Διαθήκης, μὲ ἀντίκτυπον...
γευση τῆς ἀλήκτου Κοινωνίας καὶ Μακαριότητος ποὺ
θὰ ἀπολαμβάνουν ἐσαεί, ὅταν θὰ ἔρθει καὶ πάλι “ἐν
σαρκί”, γιὰ δεύτερη καὶ τελευταία φορά, ἐγκαινιάζοντας
ταυτόχρονα καὶ τὴν ἀνέσπερη Ὀγδόη Ἡμέρα τῆς Βασι-
λείας Του[21].

Ἡ ἐπεξήγηση ποὺ μᾶς δίνει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης μὲ τὸν
ἐμπρόθετο προσδιορισμὸ “ἐν σαρκὶ” δηλώνει τὸ “μέ-
σο-ὄργανο”, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἔλθει ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μὲ
τὸ Σῶμα Του δηλ., κατὰ τὴν Ἡμέρα τῆς Ἐπιφανείας
Του. Τὸ Σῶμα ποὺ θὰ φέρει ὁ Χριστός, δὲν ταυτίζεται
μὲ αὐτὸ τῆς ἐπὶ γῆς Παρουσίας Του, τὸ ὁποῖο ἦταν
ὁμοιοπαθὲς πρὸς τὸ δικό μας φθαρτὸ σῶμα, ἀλλὰ θὰ
εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔλαβε κατὰ τὴν Ἀνάστασή Του· θὰ εἶναι
ἄφθορο καὶ ἄϋλο, ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὰ ἀδιάβλητα πά-
θη, πλήρους Δόξης, χωρὶς ἐντούτοις νὰ ἀποβάλει τὴν
μορφὴ ποὺ εἶχε ὅταν ὑπόκεινταν στοὺς φυσικοὺς νό-
μους.

Τέτοιου εἴδους σῶμα ἀπεριορίστων δυνατοτήτων,
θὰ λάβουν οἱ πάντες ἀπὸ τὸν Χριστὸ «ὃς μετασχημα-
τίσει τὸ σῶμα τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν
τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάν-
τα»[22]. Βέβαια «οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνά-
στασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνά-
στασιν κρίσεως»[23], ἐνδυόμενοι τὸ “καινὸν” σῶμα,
γιὰ νὰ ζήσουν οἱ μὲν πρῶτοι σὲ μία ἀπόλυτη καὶ ἀτε-
λεύτητη Κοινωνία μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό, οἱ δὲ ὑπόλοιποι
πλήρως ἀπομακρυσμένοι ἀπὸ τὴν Θεία Ἀγάπη καὶ τὸ
Ἔλεός Του.

Μὲ τὶς προϋποθέσεις ἑπομένως αὐτές, ἡ φράση “ἐν
σαρκὶ” δὲ δηλώνει κατ’ ἀνάγκη τὴν φθαρτὴ σάρκα ὡς
μία ὑλικὴ ὑπόσταση ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία “πα-
χύτητα”, σύμφωνα μὲ τὴν προσφιλῆ ἔκφραση καὶ ὁρο-
λογία, ποὺ συναντοῦμε στὴν Πατερικὴ Γραμματεία,
ἀλλὰ τὸ σῶμα ὅπως εἴδαμε ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὴν
ἀλλαγὴ καὶ θὰ ἐνδυθεῖ τὴν ἀφθαρσία καὶ ἀθανασία,
ὅπως μᾶς πιστοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦ-
λος, στὴν Α΄ Κορινθίους 15,51-53.

Ὅλα αὐτὰ θὰ συμβοῦν ἐπειδὴ ἀκριβῶς «σὰρξ καὶ
αἷμα Βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται,
οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ»[24].
Ὡστόσο, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἀνθρώπινο καὶ θνητὸ Σῶμα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ συμμετεῖχε σὲ ὅλα τὰ Γεγονότα τοῦ Πά-
θους καθὼς καὶ στοὺς ἐξευτελισμοὺς καὶ τὶς ταπεινώ-
σεις, τοὺς ἐμπαιγμοὺς καὶ τὰ ραπίσματα ἀπὸ τὶς χεῖρες
τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὁ Ἴδιος ὡς Προαιώνιος Θεὸς Λό-
γος ἔπλασε, τὸ ἴδιο ἀλλὰ στὴ νέα, τὴν ἀνακαινισμένη
του μορφή, τὴν ἀναστημένη, θὰ εἶναι αὐτὸ μὲ τὸ ὁποῖο
ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς θὰ πραγματοποιήσει τὴ Δευ-
τέρα καὶ ὁριστικὴ Παρουσία Του.

Σαφέστατα ὅμως τὸ ἀντίστοιχο ἀκριβῶς θὰ συμβεῖ
καὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πέρασαν ἀπὸ
αὐτὸν τὸν κόσμο μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἐπειδὴ
μὲ τὸ σῶμα τους εἴτε ἐργαζόταν τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ
εἴτε ὑποδουλώνονταν ἑκουσίως στὰ πάθη καὶ γιὰ τὸ
λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει τὸ σῶμα νὰ συνδοξάζεται μαζὶ μὲ
τὴν ψυχὴ ἢ νὰ καταδικάζεται μὲ αὐτὴν αἰωνίως.

Τέλος, ἐνδεικτικὰ θὰ ἀναφέρουμε δύο μόνο περιστα-
τικὰ ποὺ συνέβησαν μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
καὶ ποὺ καταδεικνύουν τὶς ἰδιότητες τοῦ ἀναστημένου
Σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση ὅλων τῶν
πιστῶν ποὺ θὰ μετάσχουν τῆς τρυφῆς τῶν Αἰωνίων
Ἀγαθῶν. Τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ δύο σχετίζεται μὲ τὴν ἐμφά-
νιση τοῦ Χριστοῦ ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Του «τῶν
θυρῶν κεκλεισμένων»[25] καὶ τὸ δεύτερο μὲ μία ἐπί-
σης ἐμφάνισή Του σὲ δύο Μαθητὲς Τοῦ «ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ»[26] ὅμως αὐτὴ τὴν φορά.

δ. Θεολογικὴ προσέγγισις εἰς τὸ παρόν
Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ὅπου ἐπικρατεῖ μία μορφὴ

ψευδὸ-ἀπόλυτης ἐλευθερίας, οἱ διάφορες αἱρέσεις
πληθαίνουν καὶ πολλαπλασιάζονται κατὰ γεωμετρικὴ
πρόοδο ὁλοένα καὶ περισσότερο, διαστρεβλώνοντας
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ διεκδικώντας τὸν τίτλο καὶ τὴν
ἰδιότητα τοῦ “αὐτόκλητου σωτήρα”, τὸ μόνο ποὺ κατορ-
θώνουν εἶναι νὰ συμπαρασύρουν στὴν ἀπώλεια ἀνυ-
ποψίαστες καὶ πλανημένες ταλαίπωρες ψυχές. Οἱ συν-
άνθρωποί μας, χιλιαστὲς αἱρετικοί, οἱ αὐτοαποκαλού-

μενοι “μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”, πρεσβεύουν, μέχρι σή-
μερα τουλάχιστον –ἐπειδὴ κατὰ τὴν προσφιλῆ τακτική
τους συνηθίζουν νὰ μεταβάλουν τὴ διδασκαλία τους
κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι
ἐπανειλλημένως διαψεύδονται καὶ κινδυνεύουν μὲ
ἀπομυθοποίηση καθὼς ἐπίσης νὰ γελιοποιηθοῦν καὶ
νὰ ἀπολέσουν τὰ θύματα-ὀπαδοὺς τους–, ὅτι ἡ Δευτέ-
ρα Παρουσία τοῦ Κυρίου ἔγινε – σύμφωνα μὲ παλαι-
ότερες θεωρίες τους – κατὰ τὸ παρελθὸν ἀοράτως– καὶ
μάλιστα σὲ μία κλίμακα καὶ ποικιλία διαφορετικῶν ἡμε-
ρομηνιῶν ποὺ εἶχαν ἐκ τῶν προτέρων οἱ ἴδιοι ἐπισημά-
νει καὶ ὑποδείξει– ἢ ὅτι θὰ γίνει στὸ μέλλον– σύμφωνα
μὲ τὶς νεώτερες διδασκαλίες τους– μὲ τρόπο ποὺ θὰ
εἶναι καὶ πάλι ἀόρατη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐπειδὴ δὲ
δέχονται ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ ἔλθει μὲ Σάρκα, μὲ τὸ Θεω-
μένο Του δηλ., Ἀναστημένο Ἀνθρώπινο Σῶμα, Ἀλή-
θεια τὴν ὁποία παραγνωρίζει καὶ ἀπορρίπτει ἡ ὀργά-
νωση “σκοπιά”, διαστρέφοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ
Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπιχειρώντας νὰ προσελκύ-
σει καὶ νὰ προσεταιριστεῖ, νὰ προσηλυτίσει καὶ νὰ σφε-
τεριστεῖ, στρατολογώντας νέα μέλη στὴν πλάνη.

Ὁ ἄνθρωπος προσηλωμένος στὰ γήινα, δὲ βιώνει
τὴν ἀνεστιότητά του καὶ τὸ ὅτι εἶναι πάροικος σὲ αὐτὸν
τὸν κόσμο· ζεῖ καὶ κινεῖται ἐγωκεντρικά, ἀποξενωμένος
ἀπὸ τὸν πλησίον, μὲ τὸ συνάνθρωπό του, ἐχθρικὰ δια-
κείμενος πρὸς τὴν ὑπόλοιπη Δημιουργία καὶ κυρίως
ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς, τὸν Θεό.
Ἀναζητεῖ συχνὰ διεξόδους κουρασμένος ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία καὶ τὸ ὑλικὸ φρόνημα ποὺ τὸν καταδυνα-
στεύει, δέσμιος τῆς φθαρτότητας καὶ τοῦ ἐφήμερου,
ἐξαρτημένος καὶ ἐξαντλημένος ἀπὸ τὴν ἰχνηλασία στὸ
κυνήγι τῆς πολυποίκιλης ἡδονῆς, μεθυσμένος ἀπὸ τὴν
χαμέρπεια, στὴν ὁποία βυθίστηκε ἀπὸ τὴν ἡδονοθη-
ρικὴ αὐτὴ στάση ζωῆς, καταφεύγει τὶς περισσότερες
φορὲς σὲ λανθασμένες καὶ ὀλέθριες πνευματικὰ ἐπιλο-
γές.

Ὁ Χριστὸς παραμένει ἡ Μοναδικὴ Λύση. Καλεῖ
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς κάνει τὴν ὕψιστη τιμὴ
νὰ τοὺς ὀνομάσει υἱούς Του, πολιτογραφώντας τους-
ἐὰν βέβαια καὶ αὐτοὶ τὸ θελήσουν- ὡς Πολίτες τῆς Βα-
σιλείας Του. Τὸ μόνο ποὺ ζητάει ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι μία
διαρκῆ ἀναμονὴ καὶ προετοιμασία προκειμένου νὰ Τὸν
ὑποδεχθοῦν, ὅταν Ἐκεῖνος θὰ ἔλθει.

Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀλήθεια τονίζεται μὲ τὴν φράση
«Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί». Ὁ ἐνεστώ-
τας τῆς μετοχῆς θέλει νὰ δηλώσει τὸ ἐπικείμενο τῆς
Δευτέρας Παρουσίας, Γεγονὸς ποὺ θὰ σημάνει καὶ τὴν
ἔναρξη μιᾶς ἄλλης Πραγματικότητας, τὴν Ὁποία ὁ κά-
θε πιστὸς μπορεῖ νὰ γεύεται προληπτικὰ μέσα στὴν
Ἐκκλησία, ἀπὸ τὸν παρόντα ἤδη αἰώνα.

Παρόλο ποὺ δὲν καθορίζεται χρονικὰ τὸ “πότε”, ἐνέ-
χει ὡστόσο μία ἔντονη ἐσχατολογικὴ χροιὰ ποὺ δίνει
ὅμως τὴν αἴσθηση καθὼς καὶ τὴ βεβαιότητα ὅτι «ὁ Κύ-
ριος ἐγγὺς»[27], χωρὶς νὰ ἐπιτρέπει περιθώρια γιὰ
νωχελικὲς προσεγγίσεις καὶ τοποθετήσεις· ὠθεῖ δὲ καὶ
πρὸς μία συνεχῆ ἐγρήγορση καὶ νήψη, σὲ μία διαδικα-
σία καθάρσεως μέσῳ τῆς διαρκοῦς μετανοίας, γιὰ τὴν
προϋπάντηση καὶ ὑποδοχὴ τοῦ Βασιλέα Χριστοῦ.

Προφανῶς καὶ ὁ ἱερὸς συγγραφέας καθοδηγούμε-
νος καὶ ἐμπνεόμενος[28] ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν
ἀπέδωσε τὴν μετοχὴ σὲ χρόνο μέλλοντα, γιὰ νὰ μὴ
σχηματισθεῖ ἡ λανθασμένη ἐντύπωση ὅτι ὅλα αὐτὰ θὰ
συμβοῦν σὲ κάποια ἀπώτερη καὶ ἄγνωστη μελλοντικὴ
χρονικὴ στιγμή, μὲ τὸν ἐφησυχασμὸ καὶ τὴν ἄμβλυνση
τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα ποὺ ἀναπόδραστα θὰ συνε-
πάγονταν.

Τέλος, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὀφείλει ὁ κάθε πιστὸς νὰ
βιώνει τὸ ἀναμενόμενο Γεγονὸς τῆς Δευτέρας Παρου-
σίας τοῦ Χριστοῦ καὶ μάλιστα τόσο ἄμεσα ὅσο καὶ οἱ
Θεσσαλονικεῖς τοῦ πρώτου αἰώνα, γιὰ νὰ μπορεῖ καὶ
νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ βοᾶ μαζὶ μὲ τὸν Προφήτη Ἰωάννη,
τὸ «Ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ»[29].
Σημειώσεις:

[18] Βλ.σχ.: Ἁγ. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Ἀχρίδος,
“Τῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Β’ Ἐπιστολῆς Ἐξήγησις”,
P.G 126, 73-76. [19] Βλ.σχ.: Α΄ Ἰω. 5,1α. [20] Βλ.σχ.: Μτ.
24, 27. [21] Βλ.σχ.: Θ.Η.Ε., τμ 10, στλ. 102, Ἀθῆναι,
1967. [22] Βλ.σχ.: Φιλιπ. 3, 21. [23] Βλ.σχ.: Ἰω. 5, 29. [24]
Βλ.σχ.: Α΄ Κορ. 15, 50. [25] Βλ. σχ.: Ἰω. 20, 26. [26] Βλ.
σχ.: Μρ. 16, 12. [27] Βλ. σχ.: Φιλιπ. 4, 5. [28] Ὄχι ὑπὸ τὴν
ἔννοια τῆς κατὰ γράμμα θεοπνευστίας, ἀλλὰ στὰ πλαί-
σια τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Φωτισμοῦ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. [29] Βλ. σχ.: Ἀπ. 22, 20.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
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.

Ἀγγελία Μαθημάτων - Μεταφράσεων
Φιλόλογος ἀρίστη, μὲ χριστιανικὲς ἀρχές, παραδίδει

μαθήματα σὲ μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Ἐπίσης
μπορεῖ νὰ βοηθήσει φοιτητές/ιες τοῦ ΕΑΠ καὶ νὰ κάνει
διάφορες μεταφράσεις ἀπὸ τὴν Ἁγγλικὴ στὴν Ἑλληνικὴ
καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ στὴν Ἀγγλική. (Τηλ. 210-6423-526,
6932-368388).

Τὸ κράτος διώκει τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Οὐκρανίαν
Μαρτυρικὰς στιγμὰς βιώνει ἡ Ἐκκλησία τῆς

Οὐκρανίας ἀπὸ πολιτικοὺς παράγοντας, οἱ ὁποῖοι
συνδέονται πιθανῶς μὲ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα
ποὺ διαχειρίζεται ὁ βαθύπλουτος κ. Σόρος. Ὡς ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pentapostag-
ma.gr:

«Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἔχει ἐπα-
νειλημμένα ἐγκαλέσει τὶς ἁρμόδιες κρατικὲς ὑπηρε-
σίες γιὰ τὴν ἐπίλυση πολλῶν θρασυτάτων ἐγκλημά-
των κατὰ τῶν πιστῶν καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδή-
σεως, τὰ ὁποῖα ἔχουν διαπραχθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια
τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν», ἀναφέρει πηγὴ τῆς
Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σὲ ἀνακοίνωση
ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἱστοσελίδα της.

Πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς
ἔρευνας γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ ἱερέα Ρ. Νικολάγιεφ καὶ
τῆς μοναχῆς Kravchuk, καθὼς καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῶν
περιστατικῶν τῆς ἀπαγωγῆς μιᾶς ἡγουμένης καὶ μιᾶς
μοναχῆς ἀπὸ ἕνα μοναστήρι τοῦ Κιέβου, ὁ ξυλο-
δαρμὸς ἐνοριτῶν στὸ χωριὸ Katerynovka στὴν πε-
ριοχὴ Ternopol, δὲν ὑπάρχουν ἀκόμη, ἀναφέρει ἡ
οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

«Δεκάδες περιπτώσεις μὲ ἐπιθετικοῦ χαρακτήρα
ἐξαγορὲς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, οἱ περίπου 11
ἐμπρησμοί Ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στὸ Κίεβο καὶ μία
σειρὰ ἄλλα γεγονότα δὲν ἀποτελοῦν ὡς εἴθισται ἀντι-
κείμενο σοβαρῆς ἔρευνας ἀπὸ τὴν οὐκρανικὴ ἀστυ-
νομία. Ἐπίσης ὑπάρχουν κραυγαλέα κρούσματα
ὑποκίνησης θρησκευτικῆς διαμάχης καὶ ἐπιθετικότη-
τας ἐναντίον πιστῶν ἀπὸ ὁρισμένους πολιτικοὺς καὶ
ἀξιωματούχους ἀπὸ τὸ Κίεβο», συνεχίζει ἡ ἀνακοίνω-
ση.

Μὲ δεδομένη τὴν προφανῆ ἀβασιμότητα τῆς ἀνάγ-
κης γιὰ ἄμεσες ποινικὲς διαδικασίες σχετικὰ μὲ τὶς
συνθῆκες τῶν καθυστερήσεων ἀστυνομικῶν
ἐρευνῶν , καθὼς καὶ οἱ πολλὲς δηλώσεις ἀπὸ ὁρισμέ-
νους πολιτικοὺς τῆς Οὐκρανίας ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς
ὑπάρξεως τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρα-
νία, ὑπάρχουν σοβαροὶ λόγοι νὰ δημοσιοποιηθοῦν οἱ
συνθῆκες δίωξης τῶν κληρικῶν τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ἐπι-
βολῆς τοῦ νόμου, τονίζει ἡ οὐκρανικὴ Ἐκκλησία. Ἡ πί-
στη καὶ ἡ ἐκκλησία ἀποτελοῦν κύριους στόχους τῶν
ἰνστιτούτων ποὺ ὑπάγονται στὸν Σόρος καὶ χρηματο-
δοτοῦν τὴν νῦν κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας».



Πρὸς Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμο, Πρόεδρο καὶ
ἅπαντες τούς Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος,

Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-

γων (ΠΕΘ) ἐπικοινωνεῖ μαζί σας,
διότι παρατηροῦμε ὅτι τὸ μεγάλο
πρόβλημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ
στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
ὁλοένα καὶ ὀξύνεται, μὲ τὴν βεβια-
σμένη ἐνέργεια τοῦ Ὑπουργοῦ
Παιδείας κ. Φίλη νὰ ἐφαρμόσει μὲ
σχετικὸ ΦΕΚ, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς
φετινῆς σχολικῆς χρονιᾶς τὰ «ἀκα-
τάλληλα καὶ ἐπικίνδυνα», ὅπως
πολὺ σωστὰ τὰ χαρακτήρισε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμος, νέα Προγράμματα
Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημά μας.

Εἶναι φανερὸς ὁ ἐμπαιγμός, οἱ
μὲν Συντάκτες τῶν νέων Προγραμ-
μάτων, δηλαδὴ ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους
μας, ὁμάδα τῶν Ἐπιλεγμένων Θε-
ολόγων τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευ-
τικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), ἰσχυρίζονται
ὅτι αὐτὰ εἶναι ὀρθόδοξα, ὁ δὲ κ. Φί-
λης ὑποστηρίζει μὲ πάθος ὅτι
προωθοῦν τὸ οὐδετερόθρησκο
σχολεῖο καὶ κράτος, ποὺ ὁραματί-
ζεται. Τώρα πῶς συμβαίνει αὐτὰ
τὰ δύο νὰ συμβαδίζουν δὲν γνωρί-
ζουμε.

Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει κριθεῖ μὲ τὶς πα-
λαιότερες καὶ πρόσφατες δικα-
στικὲς ἀποφάσεις, ἡ ἐφαρμογὴ
τῶν ὁποίων εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ
ὅλους, βεβαίως καὶ γιὰ τὴν Πολι-
τεία, εἶναι ὅτι τὸ περιεχόμενο τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὰ
δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας, ὑποχρέωση τὴν ὁποία δὲν
τηροῦν οὔτε οἱ Συντάκτες τοῦ Προ-
γράμματος, οὔτε ἡ Πολιτεία. Ἐπι-

πλέον, ὅπως γνωρίζει καὶ ὑποστη-
ρίζει ὁ θεολογικὸς καὶ ἐκκλησια-
στικὸς κόσμος, στὴν συντριπτική
του πλειονοψηφία, τὰ Προγράμμα-
τα αὐτὰ εἶναι ἀντισυνταγματικά,
ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα.

> Ἀντισυνταγματικά, διότι κα-
ταργοῦν τὴ συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς
ἰσονομίας, καθὼς οἱ ἕλληνες μα-
θητὲς τῶν ἄλλων ὀργανωμένων
θρησκευτικῶν κοινοτήτων (Ἑβραί-
ων, Μουσουλμάνων, Ρωμαιοκα-
θολικῶν καὶ Προτεσταντῶν), ἀπο-
λαμβάνουν τὸ δικαίωμα νὰ διδά-
σκονται ἀμιγῶς τὴν πίστη τους (μὲ
ὕλη καὶ διδάσκοντες ποὺ οἱ θρη-
σκευτικές τους κοινότητες ἐπιλέ-
γουν καὶ ἐγκρίνουν), πλὴν τῶν
ὀρθοδόξων χριστιανῶν μαθητῶν,
ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ διδά-
σκονται τὴν δική τους πίστη ἀνακα-
τωμένη μὲ ἕνα μεῖγμα θρησκειῶν.

> Ἀντιπαιδαγωγικά, διότι μικρὰ
παιδιά, ἀπὸ τὴν Γ΄ Τάξη Δημοτικοῦ,
ὑποχρεώνονται νὰ διδάσκονται
ὕλη μεγαλυτέρων τάξεων καὶ διότι
ἡ ταυτόχρονη παροχὴ γνώσεων
γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες (συγκρητι-
σμός), σὲ μικρὰ παιδιά, ποὺ λόγω
ἡλικίας, δὲν διαθέτουν τὴν προ-
απαιτούμενη κριτικὴ σκέψη καὶ διά-
κριση, θὰ διαλύσει τὴν πνευματική
τους ἰσορροπία καὶ θὰ τοὺς δημι-
ουργήσει προβλήματα σύγχυσης
καὶ πνευματικοῦ ἀποπροσανατολι-
σμοῦ. Ἐπιπλέον, τὰ νέα Προγράμ-
ματα, ἔντεχνα ἀσκοῦν προσηλυ-
τισμὸ σὲ ἄλλους πνευματικοὺς
δρόμους, γεγονὸς ποὺ τὰ καθιστᾶ
ὄχι μόνον ἐπικίνδυνα ἀλλὰ καὶ πα-
ράνομα. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως δι-
καιολογημένες οἱ ἀνησυχίες ποὺ
ἔχουν ἐκφράσει γι’ αὐτὰ ὁ Μακα-
ριώτατος καὶ ἡ σεβαστὴ Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας μας.

> Ἀντορθόδοξα, διότι καταργεῖ-
ται ὁ Χριστοκεντρικὸς χαρακτήρας
τῆς παρεχόμενης, σύμφωνα μὲ τὸ

Σύνταγμα, τοὺς Νόμους καὶ τὸν
Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλη-
σίας, σχολικῆς θρησκευτικῆς
ἀγωγῆς γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους μα-
θητές.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ
ΠΕΘ ἀγωνίζεται, στὸ πλευρὸ τῆς
Ἐκκλησίας, νὰ ἐνημερώσει τὸν
εὐσεβῆ κλῆρο καὶ τὸν ὀρθόδοξο
λαὸ γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ ἀκαταλ-
ληλότητα αὐτῶν τῶν Προγραμμά-
των.

Ἡ Ἐκκλησία, ἀναλαμβάνοντας
πλήρως τὴν πνευματικὴ εὐθύνη
ποὺ ἔχει ἔναντι τῆς χριστιανικῆς
ἀγωγῆς τῆς νεότητας, μὲ τρεῖς
ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας καὶ μὲ
κείμενα καὶ δηλώσεις τοῦ Μακα-
ριωτάτου, ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀντίθε-
σή της ἔναντι αὐτῶν τῶν Προ-
γραμμάτων καὶ τὰ ἔχει ἀπορρίψει.

Δυστυχῶς, ὅμως, τώρα τελευ-
ταῖα καταφθάνουν σὲ ἐμᾶς πληρο-
φορίες ὅτι κάποιοι ἀγωνίζονται
ἐναντίον αὐτῶν τῶν θέσεων τῆς
Ἐκκλησίας. Πληροφορούμαστε,
ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ πιστέψουμε
τὰ σχετικὰ μὲ κάποιες ἀδιαφανεῖς
κινήσεις ποὺ γίνονται, οἱ ὁποῖες
ἐπιπλέον, δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν
ἐκπεφρασμένη θέση τῆς Ἱεραρ-
χίας. Ἐπισημαίνουμε τοὺς κινδύ-
νους, διότι οἱ καιροὶ οὐ μενετοί.
Ὀφείλουμε ὅλοι νὰ κατανοήσου-
με ὅτι μὲ τὸ θέμα τῶν Θρησκευ-
τικῶν δὲν μπορεῖ καὶ δὲν δικαιοῦ-
ται πλέον οὐδείς νὰ παίζει ὁποι-
ασδήποτε μορφῆς παιχνίδια. Τὸ
θέμα τοῦ μαθήματος ἔχει λάβει
τεράστιες διαστάσεις. Ὁ πιστὸς
λαὸς τοῦ Θεοῦ ἀνησυχεῖ ἔντονα
καὶ ἀναμένει καθαρὲς καὶ ἐκκλη-
σιαστικὲς λύσεις ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία του καὶ ὄχι μεθοδεύ-
σεις ποὺ δείχνουν νὰ ὑπηρε-
τοῦν διάφορες ἀλλότριες σκοπι-
μότητες, οἱ ὁποῖες κάποια
στιγμὴ θὰ ἔλθουν στὸ φῶς, θὰ
φανερωθοῦν.

Μὲ βάση τὴν ἔγκυρη πληροφό-
ρηση ποὺ ἔχουμε, ἡ ἐξ Ἀρχιερέων
Ἐπιτροπὴ δὲν φαίνεται νὰ ἀκολου-
θεῖ πιστὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρ-
χίας ὅσον ἀφορᾶ, ἀφενὸς στὴν
ἐπιλογὴ εἰδημόνων καὶ ἀφετέρου
στὴν ὀργάνωση τοῦ διαλόγου μὲ
τὴν πολιτεία ἀπὸ μηδενικὴ βάση
γιὰ τὸ χαρακτήρα καὶ τὸ περιεχόμε-
νο τοῦ μαθήματος.

Κάποιοι φαίνεται, παρασκηνια-
κά, ἀγωνίζονται νὰ ἀλλοιωθοῦν, νὰ
ἀλλάξουν ἢ νὰ σβηστοῦν οἱ ξεκά-
θαρες καὶ σωστὲς θέσεις τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ξε-
χαστοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ Μακα-
ριωτάτου γιὰ «ἐπικίνδυνα καὶ ἀπα-
ράδεκτα Προγράμματα Σπου-
δῶν».

Ποιοὶ καὶ γιατί ἀγωνίζονται τὰ
ΟΧΙ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς
Ἱεραρχίας, στὰ νέα Προγράμμα-
τα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν, νὰ μετατρα-
ποῦν σὲ ΝΑΙ;

Ποιοὶ καὶ γιατί ἀλλοιώνουν τὴν
ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας νὰ χρησι-
μοποιηθοῦν εἰδήμονες γιὰ τὰ Προ-
γράμματα Σπουδῶν στὴν εἰδικὴ
ἐπιτροπή, ἀποστολὴ τῆς ὁποίας
θὰ εἶναι νὰ μελετήσουν σὲ βάθος
τὸ θέμα καὶ νὰ προτείνουν θεολογι-
κοπαιδαγωγικὲς καὶ διδακτικὲς λύ-
σεις καὶ τρόπους γιὰ τὴν ἀπὸ μηδε-
νικὴ βάση συζήτηση μὲ τὴν πολι-
τεία σχετικὰ μὲ τὴν σύνταξη Προ-
γραμμάτων Σπουδῶν, ποὺ νὰ
προωθοῦν τὴν ὀρθόδοξη χριστια-
νικὴ ἀγωγὴ τῆς νεότητας;

Γιατί δὲν κλήθηκαν οἱ εἰδικοὶ ἐπὶ
τῆς Παιδαγωγικῆς καὶ Διδακτικῆς
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
νὰ συμμετέχουν σὲ αὐτὴν τὴν Ἐπι-
τροπή;

Μὲ ποιὰ ἐκκλησιαστικὰ ἢ ἐπιστη-
μονικὰ κριτήρια στιγματίζονται καὶ
ἀποκλείονται ἡ ΠΕΘ καὶ οἱ καθ’
ὕλην εἰδικοὶ καὶ ἐπιλέγονται τελικὰ
κάποιοι ἄλλοι ὡς δῆθεν εἰδήμονες;

Μήπως ὑπάρχουν σκέψεις νὰ
ἐξυπηρετήσει ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ
ἄλλες σκοπιμότητες ἀπὸ ἐκεῖνες
ποὺ ὅρισε ἐξ ἀρχῆς ἡ Ἱεραρχία γιὰ
τὴν Ἐπιτροπή;

Ἐλπίζουμε νὰ διαψευσθοῦν οἱ
πληροφορίες ποὺ μιλοῦν γιὰ μεθό-
δευση, προκειμένου νὰ βγεῖ ἀπό-
φαση, μὲ Συνοδικὴ μάλιστα σφρα-
γῖδα, ποὺ θὰ προτείνει ἁπλῶς βελ-
τιώσεις τῶν νέων διαθρησκειακῶν
Προγραμμάτων καὶ ὄχι ἀπὸ μηδε-
νικὴ βάση διάλογο γιὰ νέα Προ-
γράμματα, στὰ ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξη
διδασκαλία θὰ ὑπάρχει σὲ χω-
ριστὲς ἑνότητες ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς
στὰ θρησκεύματα.

Αὐτὸ ἐπίσης ποὺ μᾶς προβλη-
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«Πείθεσθε
τοῖς ἡγουμένοις»

Ἡ ἀναρχία εἶναι αἰτία πολλῶν
συμφορῶν στήν Ἐκκλησία. Προκα-
λεῖ σύγχυσηκαίἀταξίακαί ἐμποδίζει
τήν ἀνάπτυξη τοῦ πνευματικοῦ της
ἔργου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προ-
τρέπει τούς χριστιανούς: «Νά ἀκο-
λουθεῖτε πιστά καί νά ὑπακούετε
στούς ἐκκλησιαστικούς σας ἡγέτες.
Γιατί αὐτοί ἀγρυπνοῦν γιά τή σωτη-
ρία σας, ἐπειδή θά δώσουν λόγο στό
Θεό. Ἔτσι ἡ μέριμνά τους θά γίνεται
μέ χαρά, καί ὄχι μέ στενοχώρια,
πρᾶγμα πού δέν σᾶς συμφέρει»
(Ἑβρ. ιγ΄ 17). Κανένας δέν μπορεῖ νά
ἀμφισβητήσει τό λόγο τοῦ Παύλου.
Ὅτανοἱ ἡγέτεςἀγρυπνοῦν γιά τήσω-
τηρία τοῦ λαοῦ, ἐπιβάλλεται ὑπα-

κοή, σεβασμός καί ἀγάπη ἐκ μέρους
ὅλων. Ὅταν ὅμως ὁ πνευματικός
προϊστάμενος, κληρικός ἤ μητροπο-
λίτης, δέν ἐνδιαφέρεται γιά τή σωτη-
ρία τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του,
ἐπιβάλλεται ὑπακοή σ᾿ αὐτόν; Προ-
φανῶς ὄχι, γιατί μιά τέτοια ὑπακοή
θά ἐνίσχυε περισσότερο τούς ἀνάξι-
ους κληρικούς καί θά τούς ἐπέτρεπε
νά δημιουργοῦν προβλήματα καί νά
εἶναι πρωταγωνιστές σκανδάλων.
Εἶναι ἀνάγκη οἱ ἄνθρωποι αὐτοί νά
ἐλέγχονται καί νά περιορίζεται ἡ
δράση τους.

Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἄλλο, ἐπί-
σης σοβαρό. Οἱ πνευματικοί προ-
ϊστάμενοι πρέπει νά σέβονται τήν
ἐλευθερία τῶν πιστῶν, νά ἐμποδί-
ζουν τήν προσωπολατρία καί νά
ἀποφεύγουν τούς ἐκβιασμούς καί

τήν ἐκμετάλλευση. Νά εἶναι ἀνιδιο-
τελεῖς, πρόθυμοι σέ κάθε ἐξυπηρέ-
τηση, διακριτικοί καί ὑπομονετικοί.

Οἱ συνειδητοί χριστιανοί μέ εὐγνω-
μοσύνη θυμοῦνται τούς πνευματι-
κούς τους πατέρες, γιατί σ᾿ αὐτούς
ὀφείλουν πολλά. Βρέθηκαν στή ζωή
τους, τούς καθοδήγησαν καί τούς
ἔδωσαν ὅλα τά ἐφόδια προκειμένου
νάἀκολουθήσουν τό δρόμο τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὑπῆρξαν γἰ αὐτούς ἡ πνευμα-
τική πυξίδα, ἀλλά καί τό καθοδηγη-
τικό φῶς. Ὁ ἐνάρετος βίος τους ἦταν
πιό πειστικός ἀπό τά λόγια τους, γἰ
αὐτό καί μέ μεγάλη προθυμία θέ-
λουν νά διηγοῦνται περιστατικά ἀπό
τή ζωή τους. Ἰδιαίτερα, ὅταν δέν βρί-
σκονται πιά στή ζωή καί ἡ ἀπουσία
τους τούς στενοχωρεῖ, ἀφοῦ δέν
εἶναι εὔκολο νά γνωρίσουν ἄλλους
ἰσάξιους πνευματικούς πατέρες.

Πολλοί ὅμως διατυπώνουν μιά

ἔνσταση. Τονίζουν ὅτι οἱ ἐνάρετοι
αὐτοί πνευματικοί πατέρες ἦταν
μιᾶς ἄλλης παλαιότερης ἐποχῆς καί
ἀντιμετώπιζαν λιγότερους πειρα-
σμούς. Σήμερα τά πράγματα ἔχουν
ἀλλάξει. Οἱ συνθῆκες εἶναι δύσκο-
λες καί οἱ ἄνθρωποι πού ἐπιλέγουν
τό δρόμο τοῦ Θεοῦ ἀντιμετωπίζουν
ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια. Γἰ αὐτό πρέ-
πει νά δικαιολογεῖται ὁ μερικός συμ-
βιβασμός τους μέ τόν κόσμο! Προ-
φανῶς αὐτοί πού δέχονται τό συμβι-
βασμό δέν ἔχουν κάνει ποτέ στή ζωή
τους πνευματικό ἀγώνα. Εἶναι κο-
σμικοί καί ἄς φέρουν ἀξιώματα.
Μπορεῖ νά εἶναι καί ἐπίσκοποι,
ἀλλά αὐτό δέν ἔχει ἰδιαίτερη σημα-
σία.

Οἱ πνευματικοί πατέρες εἶναι τα-
πεινοί καί ἐνάρετοι ἄνθρωποι, συνή-
θως κληρικοί, οἱ ὁποῖοι παρακινοῦν
τά τέκνα τους νά ἀποβάλουν τό κο-

σμικό φρόνημα, νά διακόψουν τό
συμβιβασμόμέ τόνκόσμοκαί νάβα-
δίσουν μέ βάση τίς ἐντολές τοῦ Χρι-
στοῦ. Μπορεῖ ὁ κόσμος συνεχῶς νά
ἀλλάζει, ἀλλά ἡ πνευματική πορεία
παραμένει πάντα ἡ ἴδια.

Εἶναι ἀνάγκη οἱ χριστιανοί νά θυ-
μοῦνται συχνά τό λόγο τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου: «Ἰησοῦς Χριστός χθές
καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς
αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄ 8). Μέ τόν τρόπο
αὐτό θά συνεχίζουν τόν ἀγώνα τους
καί θά ἀρνοῦνται τούς συμβιβα-
σμούς μέ τόν ἁμαρτωλό κόσμο.

Οἱ σημερινοί χριστιανοί δέχονται
πολλές προκλήσεις καί ἐπηρεάζον-
ται ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης, τά
ὁποῖα ἔχουν πολλές δυνατότητες νά
προβάλουν γεγονότα καὶ ἰδέες μὲ
τρόπο ποὺ μαγεύει. Χρειάζεται με-
γάλη προσοχή. Καθημερινά βλέπου-
με ἀνθρώπους νά προβάλουν μέ

ἐπιμονή καί φανατισμό τίς πολιτικές
καί φιλοσοφικές τους ἰδέες, προκει-
μένου νά πείσουν ὅσο τό δυνατό πε-
ρισσότερους καί νά δημιουργήσουν
ἔτσι ἕνα καλύτερο κόσμο! Μέ τόν
ἴδιο ζῆλο πολεμοῦν καθετί πού εἶναι
χριστιανικό, γιατί πιστεύουν ὅτι οἱ
ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου περιορίζουν
τήν ἐλευθερία καί τή δημιουργικότη-
τα.Οἱἄνθρωποιαὐτοί συνήθωςεἶναι
χαλαροῦ ἤθους, κάτι ὅμως πού τό
ἀποκρύπτουν ἐπιμελῶς. Εἶναι μεγά-
λοι ὑποκριτές. Οἱ χριστιανοί ὅμως
ἀγωνίζονται πρωτίστως γιά τήν ἀπό-
κτηση τῶν ἀρετῶν καί μετά διατυ-
πώνουν τά ὡραῖα καί διδακτικά λό-
για. Ἡ ἐμπειρία αὐτή εἶναι τόσο δυ-
νατή, πού τούς κάνει βράχους ἀντί-
στασης σέ κάθε ἀντιχριστιανική ἰδε-
ολογία καί σέ κάθε προσπάθεια διά-
βρωσης τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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42ον
«Ἂν ὁ Χριστὸς τὸ ἔβλεπε!»

Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ οἱ Ἰταλοὶ - στὰ ἰταλικά: «Se Cristo
vedesse» - σχολιάζουν μὲ διάθεση σαρκασμοῦ τὴ
διεθνῆ πινακίδα αὐτοκινήτων τοῦ κράτους τοῦ Βατικα-
νοῦ ποὺ φέρει τὴ συντομογραφία SCV = «Stato della
Cittὰ del Vaticano – Κράτος τῆς Πόλεως τοῦ Βατικα-
νοῦ». Φυσικὰ δὲν κυριολεκτοῦν μὲ τὴν πρόταση αὐτή.
Σίγουρα ὁ Χριστὸς τὸ βλέπει, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὰ σύγ-
χρονα ἰταλικὰ μάτια μοιάζει παράξενη αὐτὴ ἡ ἄμεικτος
μίξη τῆς πνευματικῆς μὲ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία, ὁ παπο-
καισαρισμὸς τοῦ Πάπα.

Ὡστόσο ἡ μέρα τῆς 11ης Φεβρουαρίου τοῦ 1929
ἦταν ἡμέρα μεγάλου λαϊκοῦ ἑορτασμοῦ μὲ τὸν ἦχο
ἀπὸ τὶς καμπάνες ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ μὲ λαμ-
παδηδρόμους στὶς πόλεις, ἑορτασμοῦ τῆς συμφιλίω-
σης τοῦ Πάπα μὲ τὸ Ἰταλικὸ κράτος. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα
μετὰ ἀπὸ 30 μῆνες διαπραγματεύσεων καὶ 20 διαφο-
ρετικὲς ἐκδοχὲς κειμένων ὁ Καρδινάλιος Γραμματέας
τοῦ Πάπα Gasparri καὶ ὁ Μπενίτο Μουσολίνι ὑπέγρα-
ψαν στὸ παλάτι τοῦ Λατερανοῦ τὸ κονκορδάτο τοῦ
Λατερανοῦ, ποὺ ἀπετέλεσε τὴ βάση γιὰ τὴ δημιουρ-
γία τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Μὲ τὴν κίνηση αὐτὴ ὁ
Μουσολίνι θεωρήθηκε ἀπὸ τὸν πάπα Πίο ΙΑ΄ ὡς
ὄργανο τῆς θείας πρόνοιας. Περίπου 5 μῆνες ἀργότε-
ρα στὶς 7 Ἰουνίου 1929 τὸ κονκορδάτο τέθηκε σὲ ἰσχὺ
καὶ γεννήθηκε τὸ «Stato della Città del Vaticano –
Κράτος τῆς Πόλεως τοῦ Βατικανοῦ» ὡς διάδοχος τοῦ
παπικοῦ κράτους ποὺ ὑπῆρξε μέχρι τὸ 1870, ὅταν
κατακτήθηκε ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Γαριβάλδη καὶ ἐνσω-
ματώθηκε στὸ κράτος τῆς Ἰταλίας. Ὁ τότε πάπας Πίος
Θ΄ ὡς ἀντίδραση στὴ διάλυση τῆς κρατικῆς ὑπόστα-
σης τοῦ Παπισμοῦ αὐτοχαρακτηρίστηκε ὡς «αἰχμά-
λωτος τοῦ Βατικανοῦ», ὑπογραμμίζοντας μὲ αὐτὸ ὅτι
εἶναι ἀδιανόητο γιὰ τὸν Πάπα ὡς «πατέρας τῶν πριγ-
κίπων καὶ βασιλέων» καὶ ὡς «κεφαλὴ τῆς οἰκουμέ-
νης» νὰ ὑπάγεται ὑπὸ τὴν ἐξουσία ὁποιουδήποτε κο-
σμικοῦ ἄρχοντα. Μετὰ τὴ λύση αὐτῆς τῆς "αἰχμαλω-
σίας" προέκυψε λοιπὸν τὸ 1929 ἕνα καθ’ ὅλα σύγχρο-
νο κράτος μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν παλαιότερο ἀπόλυτο
μονάρχη τοῦ κόσμου, τοῦ ὁποίου ὁ λόγος εἶναι νόμος
στὸ κράτος αὐτό. Ὁ ὑπέρτατος ποντῖφιξ συγκεντρώ-
νει στὸ πρόσωπό του καὶ τὶς τρεῖς ἐξουσίες, τὴ νομο-
θετική, τὴν ἐκτελεστικὴ καὶ τὴ δικαστικὴ[1], ἐκλέγεται
ἐφ’ ὅρου ζωῆς – ἐκτὸς ἂν παραιτηθεῖ οἰκειοθελῶς –
ἀπὸ τὸ κονκλάβιο τῶν πριγκίπων του, τὸ κολλέγιο
τῶν Καρδιναλίων[2], ἕνα σῶμα ὑπεράνω τῶν ἐπισκό-
πων καὶ ἄγνωστο στὴν Ἁγία Γραφή.

Τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ εἶναι τὸ μικρότερο κράτος
τοῦ κόσμου, 0,44 τετρ. χλμ., τόσο μικρὸ ποὺ ὁ Μουσο-
λίνι, ὅταν πλέον εἶχαν περάσει οἱ μέρες τῶν καλῶν
σχέσεων μὲ τὸ Βατικανό, τὸ χαρακτήρισε μὲ τὰ ἑξῆς
λόγια: «Ἀφήσαμε στοὺς πάπες ἴσα-ἴσα τόση ἔκταση,
ὅσο εἶναι ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ κηδευτεῖ ἡ σορός τους».
Ὁ πάπας Πίος ΙΑ΄ σχολιάζοντας αὐτὴ τὴ δήλωση
ἀπάντησε, ὅτι μία ἔκταση ποὺ περικλείει τὸ θόλο τοῦ
Μιχαὴλ Ἀγγέλου καὶ τὸν τάφο τοῦ Ἀποστόλου ποὺ πε-
ριβάλλεται ἀπὸ ἄπειρα ἔργα τέχνης μπορεῖ νὰ ἀνταγω-
νιστεῖ σὲ ἐσωτερικὸ μεγαλεῖο κάθε κράτος τοῦ κό-
σμου[3]. Τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ διαθέτει ὅλα τὰ χα-
ρακτηριστικὰ ἑνὸς σύγχρονου κράτους, ἔχει τὸν παλαι-
ότερο στρατὸ τοῦ κόσμου, τὴν Ἑλβετικὴ φρουρὰ[4],
ἔχει δικό του σύνταγμα[5], δική του ὑπηκοότητα ποὺ δί-
νεται σὲ ὅσους καὶ ὅσο διάστημα ὑπηρετοῦν στὸ Βατι-
κανό, δική του τράπεζα μὲ τὸ ὄνομα: «Ἰνστιτοῦτο γιὰ
θρησκευτικὰ ἔργα» (τὸ 1929 ἔλαβε τὸ κράτος τοῦ Βατι-
κανοῦ ὡς ἀποζημίωση γιὰ τὶς ἐκτάσεις καὶ τὶς περιου-
σίες τοῦ παπικοῦ κράτους ποὺ ἐνσωματώθηκαν τὸ
1870 στὸ κράτος τῆς Ἰταλίας 1,75 δισεκατομμύρια λιρέ-
τες, ποσὸ πολὺ ἱκανοποιητικὸ γιὰ μία παγκόσμια τρά-
πεζα), δικά του νομίσματα, γραμματόσημα, ἔχει δική
του ἀστυνομία, σημαία, κ.ἄ.

Ἡ ὀνομασία τοῦ κράτους «Βατικανὸ» προέρχεται
ἀπὸ τὸ λόφο τοῦ Βατικανοῦ, στὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν ρω-
μαϊκὴ ἐποχὴ εἶχαν κτιστεῖ βίλλες. Ἐπίσης εἶχε δημιουρ-
γηθεῖ ἐκεῖ ἕνας μικρὸς ἱππόδρομος ἀπὸ τὸν Καλιγού-
λα, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἀνακαινίστηκε ἀπὸ τὸν Νέρωνα
καὶ στὸν ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση μαρτύρησε
ὁ Ἀπ. Πέτρος (64 ἢ 67 μ.Χ.). Κοντὰ βρισκόταν μία νε-

κρόπολη, στὴν ὁποία ἐνταφιάσθηκε ὁ Ἀπόστολος. Στὴ
θέση τοῦ τάφου ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἔκτισε ἀργότε-
ρα μία πεντάκλιτη βασιλικὴ εἰς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου (324). Ἐπὶ πάπα Λέοντα Δ΄ (847-855) κτίστη-
καν τὰ πρῶτα τείχη τῆς κοινότητας ποὺ ὀνομάστηκε
“Leoniana” καὶ τὸ 12ο αἰώνα, παρ’ ὅτι οἱ Πάπες εἶχαν
ὡς ἕδρα ἀκόμα τὸ παλάτι τοῦ Λατερανοῦ, κτίστηκε τὸ
πρῶτο παλάτι. Ὅταν οἱ Πάπες γύρισαν ἀπὸ τὴν ἐξορία
τους στὴ Ἀβινιὸν (1309 – 1377), μετέφεραν τὴν μόνιμη
ἕδρα τους στὸ Βατικανὸ ποὺ σήμαινε νέα μεγαλο-
πρεπῆ ἔργα, ὅπως ἡ Καπέλα Σιξτίνα (ἐγκαινιάστηκε τὸ
1483), ὁ νέος ναὸς τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, πολὺ με-
γαλύτερος (χωρητικότητας 20.000 ἀνθρώπων) ἀπὸ
τὸν προηγούμενο ποὺ γκρεμίστηκε (ἡ οἰκοδομὴ ξεκί-
νησε τὸ 1506 καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸ 1626), ἡ πλατεῖα
τοῦ Ἁγίου Πέτρου (ὁλοκληρώθηκε τὰ μέσα τοῦ 17ου
αἰώνα) καὶ τὸ Ἀποστολικὸ Παλάτι (1508 – 1519), ἕνα
συγκρότημα κτιρίων μὲ 1400 δωμάτια.

Τὸ «Stato della Città del Vaticano – Κράτος τῆς Πό-
λεως τοῦ Βατικανοῦ» ποὺ ὑφίσταται μόλις ἀπὸ τὸ 1929
εἶναι ἡ ἐγγύηση τόσο τῆς ἀνεξαρτησίας ὅσο καὶ τῆς
αὐτονομίας τῆς Ἁγίας Ἕδρας, ἡ ὁποία ἱστορικὰ ἀνάγε-
ται στὴν ἐπισκοπικὴ ἕδρα τῆς Ρώμης τῶν πρώτων χρι-
στιανικῶν αἰώνων.  Ἔχοντας ὅμως ὑποστεῖ πάμπολ-
λες ἀλλοιώσεις μὲ τὶς διάφορες διεκδικήσεις τῶν
Παπῶν γιὰ τὸ πρωτεῖο τους, τὶς παποκαισαρικὲς διεκ-
δικήσεις ποὺ βασίζονται στὶς παπικὲς πεποιθήσεις γιὰ
τὴ συγκέντρωση τῆς πάσας ἐξουσίας τοῦ Χριστοῦ στὰ
χέρια τοῦ Πάπα καὶ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ σύγκρου-
ση μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ἡ
Ἁγία Ἕδρα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πάπα καὶ τὴν Κουρία
του (τὰ ὄργανα διοίκησης τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας)
σήμερα ταυτίζεται μὲ τὴν παγκόσμια κυβέρνηση τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται δηλ. γιὰ ὀντό-
τητα διαφορετικὴ ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ, ἡ
ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὸ σύνολο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι ἡ Ἁγία Ἕδρα καὶ
ὄχι τὸ Κράτος τοῦ Βατικανοῦ διατηρεῖ παγκοσμίως δι-
πλωματικὲς θέσεις μὲ περίπου 180 χῶρες. Ἡ Ἁγία
Ἕδρα ἀναγνωρίζεται σύμφωνα μὲ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο
ὡς κυρίαρχη ὀντότητα. Αὐτὴ καὶ ὄχι τὸ κράτος τοῦ Βα-
τικανοῦ ἔχει μόνιμο ἐκπρόσωπο σὲ θέση παρατηρητῆ
στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Ἐκπροσωπεῖ τὴν μόνη θρησκευ-
τικὴ κοινότητα ποὺ ἀπολαμβάνει αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Θὰ
μποροῦσε νὰ γίνει καὶ μέλος τοῦ ΟΗΕ, ἀλλὰ φυσικὰ
δὲν τὸ ἐπιθυμεῖ, ἐπειδὴ αὐτὸ θὰ ὑποβίβαζε τὸν Πάπα
ἀπὸ «πατέρα τῶν πριγκίπων καὶ βασιλέων» καὶ ἀπὸ
«κεφαλὴ τῆς οἰκουμένης καὶ ἐπὶ γῆς ἀντιπρόσωπο τοῦ
Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ»[6] σὲ ἁπλὸ ἡγέτη ἑνὸς ἀριθ-
μοῦ ἀνθρώπων, ὅπως εἶναι ὅλοι οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν
ποὺ συμμετέχουν στὸν ΟΗΕ.

Σημειώσεις:
[1] Βλ. 1ο ἄρθρο τοῦ Θεμελιώδους Νόμου τοῦ Κρά-

τους τῆς Πόλεως τοῦ Βατικανοῦ: http://www.wipo.int/
wipolex/en/details.jsp?id=9264 [2] Οἱ καρδινάλιοι ὡς
πρίγκιπες φορᾶνε πορφυρὰ ἐνδύματα, εἶναι πρόσωπα
τῆς ἀπόλυτης ἐπιλογῆς τοῦ Πάπα Can. 351, § 1 τοῦ „Co-
dex iuris canonici“, ἔχουν ὅλοι τὴν χειροτονία τοῦ ἐπι-
σκόπου, ἀλλὰ χωρίζονται σὲ τρεῖς τάξεις τοὺς Καρδι-
ναλίους Διακόνους, Πρεσβυτέρους καὶ Ἐπισκόπους.
Βασική τους ἀποστολὴ εἶναι νὰ ἐκλέγουν τὸν Πάπα,
νὰ διευθύνουν τὰ Ὑπουργεῖα τοῦ Βατικανοῦ (βλ.
http://www.kath.net/news/28717).[3] http://www.spiegel.de/
einestages/staat-vatikanstadt-mussolinis-vertrag-mit-papst-
pius-xi-1929-a-953282.html [4] Δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν
πάπα Ἰούλιο Β΄ τὸ 1506 γιὰ τὴν προστασία τοῦ Πάπα.
Ἀποτελεῖται σήμερα ἀπὸ 110 ἄνδρες ἡλικίας 18 – 30
ἐτῶν καὶ ἑλβετικῆς καταγωγῆς μὲ ρωμαιοκαθολικὸ
θρήσκευμα. [5] Βλ. ὑποσημείωση 1. [6] Βλ. τὸ τυπικὸ
κατὰ τὴ στέψη τοῦ Πάπα μὲ τὴν τιάρα (https://de.ze-
nit.org/articles/das-neue-papstliche-wappen-ohne-tiara-
dem-symbol-der-papstlichen-macht/. Πρβλ. K. Richter, Die
Ordination des Bischofs von Rom. Aschendorff, Munster i.
W. 1976, σελ. 109), τὸ ὁποῖο καὶ σήμερα ἀκόμα βρίσκε-
ται σὲ ἰσχύ. Ἁπλῶς δὲν τελεῖται πιὰ ἀπὸ τὸ 1963, παρα-
μένει ὡστόσο ὡς αὐτοπροσδιορισμὸς τοῦ Πάπα μέσῳ
τῆς σημαίας τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ (Ἄρθρο 20
τοῦ Θεμελιώδους Νόμου τοῦ Κράτους τῆς Πόλεως
τοῦ Βατικανοῦ: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.
jsp?id=9264).

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Ὁ κ. Δημήτρης Κεραμιδᾶς, ὁ ὁποῖος εἶναι διδάσκων
στὸ Ποντιφικὸ Πανεπιστήμιο Angelicum τῆς Ρώμης, σὲ
κείμενό του, ποὺ τιτλοφορεῖται «Ὀρθόδοξοι καὶ Καθολι-
κοὶ καὶ ἡ κοινὴ εὐθύνη τῆς συνοδικότητας – Σκέψεις
πάνω στὸ κείμενο τοῦ Κιέτι», ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν
διαδικτυακὸ ἱστότοπο www.amen.gr, μεταξὺ ἄλλων
ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «…Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ καλὲς προ-
θέσεις γιὰ τὴν οἰκοδομὴ τῆς ἑνότητος θὰ ἀποκτοῦσαν
μία συγκεκριμένη ἀναφορά, πέρα ἀπὸ τὶς ἀτομικὲς (καὶ
ἐξόχως ἀντισυνοδικὲς) ἰδέες θεολόγων καὶ ἱεραρχῶν -
καὶ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν - ποὺ ὑποβοηθούμενοι» ἀπὸ
μία ὁρισμένη ἀνεπάρκεια στὴν κοινοποίηση τῶν οἰκου-
μενικῶν κεκτημένων στὴν ἐκκλησιαστικὴ βάση, ἐμφα-
νίζονται πρόθυμοι νὰ προστατέψουν τὴν καθαρότητα
τῆς πίστης ἀπό…δῆθεν δογματικὲς ἐκτροπές».

Γιατί δὲν κάνει ἀναφορὰ ὁ κ. Δημήτρης Κεραμιδᾶς, ὁ
ὁποῖος εἶναι διδάσκων στὸ Ποντιφικὸ Πανεπιστήμιο
Angelicum τῆς Ρώμης, στὶς κακόδοξες ἀτομικὲς (καὶ
ἐξόχως ἀντισυνοδικὲς) ἐξάρσεις τῶν παπικῶν πλανῶν
τοῦ παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου καὶ τῆς δογμα-
τικῆς διαστροφῆς τοῦ “ἀλαθήτου”; Γιὰ τὴν ἀντισυνοδι-
κότητα τοῦ παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου καὶ τὴ
δογματικὴ ἐκτροπὴ τοῦ “ἀλαθήτου”, ἔπρεπε νὰ ὁμιλεῖ,
ὅταν ἀναφέρεται σὲ ἀτομικὲς (καὶ ἐξόχως ἀντισυνο-
δικὲς) συμπεριφορὲς καὶ “ἰδέες”.

Ποιὲς εἶναι οἱ “δῆθεν” δογματικὲς ἐκτροπὲς ποὺ ἀνα-
φέρει; Ἀγνοεῖ τὶς παπικὲς πλάνες ποὺ παρεισέφρησαν
μετὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054 μ. Χ., ὁ κ. Δημήτρης Κερα-
μιδᾶς, ὁ ὁποῖος εἶναι διδάσκων στὸ Ποντιφικὸ Πανεπι-
στήμιο Angelicum τῆς Ρώμης; Διαφωνεῖ μὲ τὶς φράσεις
τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ποὺ λέγει ὅτι «ὡς

αἱρετικοὺς αὐτοὺς ἀπεστράφημεν καὶ διὰ τοῦτο αὐτῶν
ἐχωρίσθημεν» καὶ «αἱρετικοὶ εἰσὶν ἄρα καὶ ὡς αἱρετι-
κοὺς αὐτοὺς ἀπεκόψαμεν»;

Ἡ αἱρετικὴ προσθήκη τοῦ Filioque, ἡ ὁποία ἦταν καὶ
ἡ κύρια αἰτία τοῦ Σχίσματος  παρέμεινε.  Δὲν  εἶναι  δο -
γματικὴ ἐκτροπή; «Ἡ καὶ “ἐκ τοῦ Υἱοῦ” ἐκπόρευσις τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος εἰσάγει τὴν διαρχίαν ἢ τὸν ἡμισαβελ-
λιανισμὸν εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὑποτιμᾶ τὸ Ἅγιον Πνεῦ   μα
καὶ παραποιεῖ ὅλην τὴν Τριαδολογίαν» ἀναφέρει χαρα-
κτηριστικὰ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης
(Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός). 

Ἡ κακοδοξία τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου,
μὲ τὴν αὐθαίρετη παρερμηνεία τοῦ σχετικοῦ Ἁγιογρα-
φικοῦ χωρίου, τί ἀποτελεῖ; Τὸ παπικὸ ἀλάθητο, τὸ
ὁποῖο ὡς δόγμα θεσπίστηκε τὸ 1870 μ.Χ. στὴν Α΄ Σύν -
οδο τοῦ Βατικανοῦ, δὲν εἶναι δογματικὴ ἐκτροπή;

Ἡ αὐθαίρετη χρήση ἀζύμου ἄρτου στὴ Θεία Λειτουρ-
γία δὲν ἀποτελεῖ ἐκτροπή; Ἡ θέσπιση τῆς ἑορτῆς τῆς
Ἀσπόρου Συλλήψεως τῆς Θεοτόκου 1140 μ.Χ. καὶ ποὺ
ἀκολούθως τὸ ἔτος 1854 μ.Χ. μὲ τὸν Πάπα Πίο Θ΄ θε-
σπίστηκε ὡς δόγμα, δὲν ἀποτελεῖ δογματικὴ ἐκτροπή;
Ἡ Μαριολατρεία ἐπίσης τῶν Παπικῶν, ἀποτελεῖ τὴν
πρέπουσα τιμὴ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο; 

Ἡ μὴ παραδοχὴ ἀπὸ μέρους τῶν Παπικῶν τῆς διά-
κρισης οὐσίας καὶ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ συνεπα-
κόλουθη ἄρνηση τῆς ἀποδοχῆς τῆς Ὀρθόδοξης Θεο-
λογίας τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, δὲν ἀποτελεῖ δογματικὴ
ἐκτροπή; Ὁ κ. Δημήτρης Κεραμιδᾶς, ὁ ὁποῖος εἶναι δι-
δάσκων στὸ Ποντιφικὸ Πανεπιστήμιο Angelicum τῆς
Ρώμης, δὲν εἶδε δογματικὲς ἐκτροπὲς στὸν Παπισμό;

Τὰ περὶ “δῆθεν” δογματικῶν διαφορῶν,
εἰς τὸ ἄρθρον τοῦ κ. Δ. Κεραμιδᾶ

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

«Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ Σοί,
κατῃσχυμένος ἀπὸ Σοῦ

ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε...»
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουμε στὴν Παναγιὰ καὶ παίρνουμε

αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ πάρουμε. «Οὐδεὶς προστέχων ἐπί Σοί, κα-
τῃσχυμένος ἀπὸ Σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλὰ
αἰτεῖται τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον
τῆς αἰτήσεως».

Νὰ ἐπικαλούμεθα τὴν Παναγία μας χωρὶς δισταγμό. Κάποια
κυρία στὶς ἡμέρες, ὅταν ἀρρώστησε ὁ ἄνδρας της πῆγε τὸν 15αύ-
γουστο στὸ πανηγύρι τῆς Παναγίας μας, γιὰ νὰ τὴν παρακαλέση.
Ὅμως εἶδε τόσο πολὺ κόσμο καὶ ἀπογοητεύθηκε λέγοντας μέσα
της. Τί νὰ σοῦ ζητήσω Παναγιά μου; Ποιὸν νὰ πρωτακούσης; Τὸ
βράδυ τῆς παρουσιάζεται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ τῆς λέγει:
«Ἐγὼ ὅλους σᾶς ἀκούω. Ἐσεῖς νὰ μοῦ ζητᾶτε ὅ,τι ἔχετε ἀνάγκη».

Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ Γαλλησιώτης (7/11) ἀρρώστησε βαρειά.
Αὐτὸς περίμενε τὸ θάνατό του μὲ χαρά, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος, διὰ νὰ πάη κοντὰ στὸν Χριστό. Ὅλοι οἱ μαθητές
του ἐστέκοντο γύρω ἀπὸ τὸν Ἅγιο καὶ ἔκλαιγαν. Ἦσαν ἕτοιμοι
ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴ ζωή τους νὰ δώσουν, προκειμένου νὰ σωθῆ ὁ
δάσκαλός τους. Ὁ Ἅγιος τότε, βλέποντας τὸν θρῆνο τῶν μαθητῶν
του, λυπήθηκε καὶ παρακάλεσε πρὸς χάριν τους τὴν Ὑπερ αγία
Θεοτόκο νὰ τοῦ χαρίση ἀκόμη ἔτη ζωῆς, ὄχι ἐπειδὴ ἀγαποῦσε τὴν
ζωή, ἀλλὰ ἐπειδὴ συμπόνεσε τὰ πνευματικά του παιδιά.

Ἡ Δέσποινα Θεοτόκος, ἡ ὁποία πάντοτε βοηθοῦσε τὸν Ἅγιον
παρακάλεσε τὸν Υἱόν Της, ποὺ εἶναι ἐξουσιαστὴς τῆς ζωῆς καὶ
τοῦ θανάτου, νὰ τοῦ χαρίση ἀκόμα δεκαπέντε ἔτη ζωῆς. Ὁ Ὅσιος
ἐνῶ προσευχόταν εἶδε τὴν Παναγία νὰ παρακαλῆ τὸν Υἱὸν Της,
καὶ ἀμέσως ὁ Ὅσιος ἔγινε καλὰ ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν καὶ πράγματι
ἔζησε ἄλλα 15 χρόνια.

Στὸ βιβλίο τοῦ Πρωτ. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου «Η “ΕΥ-
ΧΗ” ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς θαυμαστὸ γε-
γονός: Ὅταν ἤμουν μικρός, ὁ παπᾶς πού μέ βάπτισε, μοῦ εἶχε διη-
γηθῆ τό ἑξῆς περιστατικό, τό ὁποῖο καί καταγράφω:

«Μιά φορά, παιδάκι μου Στέφανε, ἕνα πρωΐνό, πῆγα στόν ναό
μου, πού ἐφημέρευα. Ἦτο χειμώνας κι ἔκανε πολύ κρύο. Ἤμουν
μόνος, χωρίς τόν καντηλανάφτη, τόν κυρ Κώστα, πού ἦτο ἄρρω-
στος.

Ἔχοντας τά κλειδιά ἄνοιξα καί σκέφθηκα νά ἀνάψω τά καντή-
λια. Ψάχτηκα, ἀλλά δέν βρῆκα σπίρτα. Πάω στό παγκάρι, ἀνοίγω
τά συρτάρια, δέν βρῆκα τίποτα. Πάω μέσα στό ἱερό Βῆμα τίποτα,
ψάχνω ἐδῶ, ψάχνω ἐκεῖ, γιά νά βρῶ σπίρτα ἤ τσακμάκι, ἀλλά δέν
μπόρεσα νά βρῶ.

Στεναχωρέθηκα! Πάω μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας (ὁ
Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στά Εἰσόδιά Της) καί Τῆς λέω:

Παναγίτσα μου, δέν κάνεις κανένα θαῦμα νά ἀνάψης τά καντή-
λια; Ἐγώ σπίρτα ἤ τσακμάκι δέν ἔχω…. Ἔξω κάνει κρύο καί παγω-
νιά. Ποιόν νά βρῶ νά σταματήσω, γιά νά μοῦ δώση φωτιά;

Τά συζητοῦσα ὅλα αὐτά μόνος μου, χωρίς νά σκεφθῶ ὅτι τά
καντήλια ἦσαν ἄδεια ἀπό λάδι. Ἔπρεπε λοιπόν πρῶτα νά γεμίσω
τά καντήλια μέ λάδι καί ὕστερα νά βρῶ φωτιά. Τά καντήλια ἦταν
ὅλα σβηστά, ἀκόμη καί τό ἀκοίμητο μέσα στό ἅγιο Βῆμα, παρ᾿
ὅλο πού ἐκείνη τήν ἐποχή χρησιμοποιοῦσαν μακρυά φυτίλια.

Καί ἐκεῖ, συνεχίζει, πού τά ἔλεγα αὐτά μονολογῶντας γιά τό λά-
δι στά καντήλια καί τήν φωτιά…, φράπ!… ἄναψαν μονομιᾶς ὅλα!
ΟΛΑ τά καντήλια τῆς ἐκκλησίας ἄναψαν! Καί τῶν προσκυνητα-
ρίων καί τῶν φορητῶν εἰκόνων, πού εἶναι στά πλάγια καί τοῦ Τέμ-
πλου, καί μέσα στό Ἱερό τό ἀκοίμητο.

Πώ, πώ, πώ!… Νά, μπρέ Παναγιά, πού κάνεις θαύματα!….
Κουραζόμαστε, βασανιζόμαστε νά τ᾿ ἀνάβουμε ἀνεβαίνοντας στά
σκαμνιά καί στίς καρέκλες καί Σύ μέ μιᾶς, φράπ!… καί τ᾿ ἄνα-
ψες!

Καί γυρίζοντας πρός ἐμένα, μέ ρώτησε:
Δέν μοῦ λές;! Ἔχετε καντήλι στό σπίτι σας;
Βέβαια.
Καίει τό καντήλι σας μέρα νύχτα;
Μάλιστα, μέρα νύχτα!
Ἄ! γιατί τά σβησμένα καντήλια, παιδί μου, εἶναι σβησμένες ψυ-

χές, ἄδειες ψυχές. Οἱ ψυχές, πού δέν κάνουν προσευχή μπροστά
στό εἰκονοστάσι, μέ ἀναμμένο τό καντήλι, εἶναι παγωμένες σάν
τόν βοριά πού φυσάει ἐκεῖ ἔξω. Εἶναι σάν τά ἄδεια καί σβησμένα
καντήλια!...».

Ἐπιστολὴ Διαμαρτυρίας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Ποῖοι καὶ διατί ἀγωνίζονται τὰ ΟΧΙ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, εἰς τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ μετατραποῦν εἰς ΝΑΙ;

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται»
Ἀκούσαμε σήμερα τὴν περίφημη παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, τὴν

ὁποία εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν νομοδιδάσκαλο, ποὺ τὸν ἐπλησίασε
καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀκροατές του, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐρωτήματος ποὺ τοῦ
ὑπέβαλε (ὁ νομικὸς) γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι πλησίον του.

Καὶ ἀφοῦ διηγήθηκε ὁ Κύριος τὴν ὑπέροχη αὐτὴ παραβολὴ τοῦ καλοῦ
Σαμαρείτου, ποὺ ἀποδείχθηκε καλός, σπλαγχνικὸς καὶ εὐεργετικὸς στὸν μι-
σοπεθαμένο ἀπὸ τὶς πληγὲς τῶν ληστῶν καὶ ἐγκαταλελειμμένο συνάνθρω-
πό του, παρ’ ὅτι ἀλλογενής, ἐνῷ οἱ ὁμοεθνεῖς του Ἱερεὺς καὶ Λευΐτης τὸν ξε-
πέρασαν ἀδιάφοροι καὶ ἀσυγκίνητοι καὶ τὸν ἄφησαν στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ,
προκάλεσε τὸν νομομαθῆ ἐκεῖνο ἄνθρωπο νὰ ἀπαντήση γιὰ τὸ ποιὸς ἀπ’
τοὺς πιὸ πάνω τρεῖς διαβάτες ἀποδείχθηκε στὰ πράγματα πλησίον καὶ
ἀδελφὸς ἐκείνου, ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια τῶν ληστῶν. Καὶ βέβαια ὁ θεῖος Δι-
δάσκαλος πῆρε τὴν ἀπάντησι πὼς πλησίον ἀποδείχθηκε ἐκεῖνος, ποὺ τὸν
συμπόνεσε καὶ τὸν ἐλέησε.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, σχολιάζοντας τὴν στά-
σι καὶ τὴν πρόθεσι τοῦ νομοδιδασκάλου, τὴν ὥρα ποὺ πλησίασε τὸν Χρι-
στό, λέγει τὰ ἑξῆς: «Ἀφοῦ φαντάσθηκε ὅτι μποροῦσε νὰ παγιδεύση τὸν
Χριστὸ στὸ νὰ εἰπῆ κάτι κατὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, δηλ.
τῆς ἐντολῆς, ἡ ὁποία δόθηκε ἀπὸ αὐτόν, καὶ ἔτσι νὰ χαρακτηρίση καλλίτερη
τὴν ἰδική  του διδασκαλία, πλησιάζει τὸν Θεάνθρωπον Κύριό μας πειράζον-
τάς τον. Πλησιάζει μὲ ὑποκρισία καὶ πλαστὴ γνώμη καὶ τὸν ὀνομάζει διδά-
σκαλο ὑποκρινόμενος ὅτι τὸν τιμᾶ, γιὰ νὰ μπορέση μὲ τὰ καλὰ λόγια νὰ
ἀποκρύψη τὸν σκοπό του... Τὸν ἀποκαλεῖ Διδάσκαλο, χωρὶς νὰ ἀνέχεται τὸ
νὰ μαθητεύη κοντά Του. Ὑποκρίνεται πὼς τὸν τιμᾶ, προσδοκώντας τὸ νὰ
ἐπιτύχη τὰ σχέδιά του».

Ὁ ἀείμνηστος Πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας
παρατηρεῖ εὔστοχα ὅτι «τὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσε ὁ νομικός, σπουδαῖο καὶ
χωρὶς καμμιὰ ἀντίρρησι ἀγαθό, ἔπαυσε νὰ εἶναι τέτοιο, ἀφοῦ ἡ πρόθεσις
ἐκείνου, ποὺ τὸ ἔθεσε ἦταν πονηρή. Δὲν εἶναι λοιπὸν ἀρκετὸν νὰ ὁμιλῆ κά-
ποιος γιὰ τὰ θεῖα καὶ νὰ τὰ ἐρευνᾶ, ἀλλὰ πρέπει καὶ ἡ πρόθεσις, μὲ τὴν
ὁποία ὁμιλεῖ καὶ ἐρευνᾶ νὰ εἶναι εὐθεῖα καὶ θεοφιλής. Ἐὰν ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν
αἰώνια ζωὴ καὶ τὸν δρόμο, ποὺ ὁδηγεῖ σ’ αὐτὴ μὲ ἐπιπολαιότητα καὶ μόνο
σὰν νὰ πρόκειται γιὰ θέμα συζητήσιμο, μάλιστα δὲ καὶ ἀμφισβητήσιμο,
ἀσφαλῶς τότε λαμβάνουμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ «ἐπὶ ματαίῳ»».

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἑρμηνευτὴς Εὐθύμιος Ζιγαβηνὸς κάνει τὸ ἑξῆς σχόλιο:
«ἀφοῦ ὁ Σωτήρας μας ἐγνώρισε τὴν πανουργία (τοῦ νομικοῦ) τὸν παρα-
πέμπει στὸν νόμο, θέλοντας νὰ τοῦ εἰπῇ: τὶ μὲ ρωτᾶς γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ
γιὰ τὰ ἔργα ποὺ θὰ σὲ ἀξιώσουν τῆς αἰωνίου μακαριότητας; Τί λέγει ὁ νόμος
καὶ πῶς ἐσὺ τὸν ἀντιλαμβάνεσαι;

Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, θέλοντας νὰ σχολιάσῃ καὶ νὰ
ἐπαινέσῃ τὴν θεάρεστη στάσι καὶ συμπεριφορὰ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, ση-
μειώνει τὰ ἑξῆς: «Φαίνεται καὶ τοῦτο στὴν παραβολὴ ὅτι πιὸ πολὺ καὶ πιὸ
καλὰ βρίσκει τὸν φυσικό του πλησίον ὁ μὴ φαντασμένος καὶ ὑπερήφανος,
παρὰ ὁ ἐγωϊστὴς καὶ ἀλαζόνας. Γιατὶ ὁ Σαμαρείτης ξεπέρασε τὸν Ἱερέα καὶ
τὸν Λευΐτη. Διότι ὁ μὲν Ἱερεὺς καὶ ὁ Λευΐτης, ὅταν εἶδαν τὸν συνάνθρωπό
τους μισοπεθαμένο καὶ εὑρισκόμενο σὲ δεινὴ κατάστασι τὸν ξεπέρασαν
ἀδιάφορα, χωρὶς νὰ νοιώσουν κάτι τὸ ἀνθρώπινο γι’ αὐτόν... ἐνῶ ἀντίθετα
τὸ φρόνημά τους ἦταν περιφρονητικὸ καὶ χωρὶς συμπάθεια καὶ ἐπιείκεια. Ὁ
ἀλλογενὴς βεβαίως καὶ εὑρισκόμενος ἀνάμεσα στοὺς Σαμαρεῖτες ἔχει
ἐκπληρώσει τὸν νόμο τῆς ἀγάπης».

Καὶ ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διασαφηνί-
ζει τονίζοντας τὰ ἑξῆς: «Δὲν εἶπε ὅτι κάποιος Ἰουδαῖος ἔκανε τὴν εὐεργεσία
σὲ Σαμαρείτη, ἀλλ’ ὅτι ἕνας Σαμαρείτης ἐπέδειξε ὅλη ἐκείνη τὴν φιλοτιμία.
Ἀπὸ ἐδῶ μαθαίνουμε ἐξ ἴσου νὰ προσπαθοῦμε γιὰ ὅλους, ὄχι μόνο γιὰ
τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως νὰ φροντίζουμε καὶ νὰ ἀμελοῦμε τοὺς ξένους.

Ἔτσι λοιπὸν κι ἐσύ, ἄν δῆς κάποιον νὰ ὑποφέρη πολύ, μὴ τὸν περιεργά-
ζεσαι. Ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς βοηθείας, μὲ τὸ νὰ ὑποφέρη καὶ νὰ δυστυχῆ».

Καὶ συμπληρώνει ὁ ἱερὸς Πατήρ:«Δὲν εἶπε πλησίον οὔτε τὸν Ἱερέα, οὔτε
τὸν Λευΐτη, ἀλλὰ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἦταν κατὰ τὸ δόγμα ἐκδιωγμένος ἀπὸ
τοὺς Ἰουδαίους, τὸν Σαμαρείτη λέγω, τὸν ξένο, αὐτὸν ποὺ πολὺ βλασφη-
μοῦσε, ἐκεῖνον μόνον εἶπε πλησίον, ἐπειδὴ κοντὰ σ’ αὐτὸν βρέθηκε τὸ ἔλε-
ος».

Στὴ συνέχειᾳ θὰ ἀνατρέξουμε καὶ θὰ ἀναζητήσουμε τὴν Ἅγια μορφὴ
ἑνὸς ἁγίου Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος ἀναδείχθηκε τέλειος μιμητὴς τοῦ Δεσπό-
του Χριστοῦ, ἕνας καλὸς καὶ εὐλογημένος Σαμαρείτης γιὰ τὶς χιλιάδες τῶν
πτωχῶν τοῦ ποιμνίου του καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τοῦ προσέδω-
σε τὸ προσωνύμιο ἐλεήμων. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐλεήμονα,
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, («Χαρίσματα καὶ χαρισματοῦχοι», Τόμος Γ  ́ἐκδ.
«Παρακλήτου», σελ. 121-123), πού χθές ἐτιμήσαμε τήν ἱερή μνήμη του.

Ὁ ἐλεήμων Πατριάρχης
Μόλις ἔγινε Πατριάρχης, ἀμέσως κάλεσε στό γραφεῖο του τούς ἱερεῖς τῆς

Ἀλεξανδρείας πού εἶχαν τήν φροντίδα τῶν φτωχῶν, καί τούς εἶπε:
- Πηγαίνετε στήν πόλη καί μάθετε πόσοι εἶναι οἱ κύριοί μου.
Ἐκεῖνοι τόν κοίταξαν ἔκπληκτοι! Δέν κατάλαβαν τί ἐννοοῦσε. Τούς ἐξήγη-

σε λοιπόν:
- Ἐννοῶ αὐτούς πού συνήθως οἱ ἄνθρωποι τούς ὀνομάζουν φτωχούς.

Αὐτοί εἶναι οἱ δικοί μου κύριοι.
Σέ λίγες μέρες οἱ ἱερεῖς τοῦ ἔφεραν ἑπτάμισυ χιλιάδες ὀνόματα φτωχῶν,

πού εἶχαν ἀπόλυτη ἀνάγκη βοηθείας. Ὅλους αὐτούς φρόντισε μέ κάθε
τρόπο νά τούς βοηθήση.

Ἀγαποῦσε τόσο πολύ τούς ἄλλους, ὥστε λησμονοῦσε τόν ἴδιο τόν ἑαυτό
του. Ζοῦσε φτωχικά. Δέν μποροῦσε νά ἡσυχάση ὅταν σκεφτόταν ὅτι αὐτός
τά εἶχε ὅλα, ἐνῶ ἄλλοι μπορεῖ νά μή εἶχαν οὔτε ἕνα κομμάτι ψωμί. Γἰ  αὐτό
ἔδινε, ἔδινε μέχρι τοῦ σημείου νά μή ἔχει τίποτε ὁ ἴδιος. Τό ράσο του ἦταν
παλιό καί τριμμένο. Καί τό δωμάτιό του σχεδόν ἄδειο.

Κάποτε ἕνας ἄρχοντας ἔτυχε νά δῆ σέ τί φτωχική στρωμνή ἀναπαυόταν
ὁ Πατριάρχης. Ἀγόρασε λοιπόν ἕνα ἀκριβό πάπλωμα καί τοῦ τό χάρισε.
Ἐκεῖνος τό δέχτηκε. Τό βράδυ ξάπλωσε καί σκεπάσθηκε μέ τό πολυτελές
πάπλωμα. Μά τοῦ ἦταν ἀδύνατο νά κλείση μάτι! Στό νοῦ του ἐρχόταν ἡ
εἰκόνα τόσων φτωχῶν ἀνθρώπων πού θά ἔτρεμαν ἀπό τό κρύο. Τήν ἄλλη
μέρα πρωί πρωί ἔστειλε καί πούλησε τό πάπλωμα καί μέ τά χρήματα πού
πῆρε ἔντυσε πολλούς φτωχούς, ὅπως γράφει ὁ βιογράφος του Λεόντιος. Τί
συνέβη ὅμως; Συμπτωματικά τό βλέπει ὁ ἄρχοντας πού τοῦ τό εἶχε χαρίσει,
τό ἀγοράζει πάλι καί τό ξαναστέλνει στόν Πατριάρχη. Ἀλλά ὁ ἅγιος τό ξανα-
πούλησε καί ἔντυσε ἄλλους φτωχούς! Αὐτό ἔγινε καί ξανάγινε, ὥσπου
κάποτε συναντήθηκαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ δωρητής.

Ὁ ἅγιος χαμογέλασε καί τοῦ εἶπε:
- Γιά νά δοῦμε ποιός ἀπό τούς δυό θά κουραστῆ πρῶτος, ἐγώ νά πουλῶ

τό πάπλωμα ἤ ἐσύ νά τό ἀγοράζης;
Τότε ὁ ἄρχοντας ἀποκρίθηκε:
- Ὑπάρχει κίνδυνος νά κρυολογήσετε, καί τί θά γίνουν τόσες χιλιάδες

φτωχοί;
- Σ  ̓εὐχαριστῶ πολύ γιά τό εἰλικρινές σου ἐνδιαφέρον, ἀπάντησε ὁ Πα-

τριάρχης, ἀλλά πῶς μποροῦσα νά ἡσυχάσω ἐγώ καί νά κοιμηθῶ, ὅταν
γύρω μου τόσα παιδιά μου ὑποφέρουν; Μπορεῖ ποτέ νά καλοπερνᾶ ὁ πα-
τέρας, ὅταν στεροῦνται καί δεινοπαθοῦν τά παιδιά του;

Ὁ ἄρχοντας κατάλαβε ὅτι εἶχε δίκιο ὁ ἅγιος καί δέν ξαναμίλησε.
Τὸ μήνυμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς συνοψίζεται στὸν σχετικὸ μακα-

ρισμὸ τοῦ Κυρίου μας «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται».
Εὐτυχισμένοι καὶ μακάριοι εἶναι αὐτοί, ποὺ ἐλεοῦν, γιατὶ θὰ βροῦν πλούσιο
τὸ θεῖο ἔλεος τοῦ μεγάλου Δωρεοδότου καὶ ἐλεήμονος Θεοῦ.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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5ον
Ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα, «πότε τὸ διαδίκτυο μᾶς

ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη;», καλοί μου φίλοι, ἀναφερ-
θήκαμε στὸ προηγούμενο φύλλο στὸν πρῶτο λόγο, ὁ
ὁποῖος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἴδια μας τὴν ἐπικοινωνία.
Τώρα θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν ἀνάλυσή μας στὸν λόγο
αὐτό. Λοιπὸν …

Ἄλλο ἡ «εἰκονικὴ»
κι ἄλλο ἡ πραγματικὴ φιλία!

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἡ ἐπικοινωνία μέσῳ τῆς φυ-
σικῆς παρουσίας, ἰδιαίτερα δὲ τῶν ἐφήβων, δὲν μπορεῖ
νὰ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν εἰκονικὴ τοῦ διαδικτύου. Οὔτε οἱ
πραγματικοὶ φίλοι καὶ ἡ παρέα, μὲ τὶς διαδικτυακὲς φιλίες
καὶ συζητήσεις. Ἐκεῖ οἱ σχέσεις εἶναι ἐπιφανειακές, φρε-
νήρεις, στιγμιαῖες, μεταλλασσόμενες καί… διαγραφό-
μενες μ’ ἕνα κλίκ!

Στὴν 9η ἔρευνα ποὺ ἀναπτύξαμε (βλέπ. τὸ γ΄ μέρος),
εἴδαμε τοὺς ἐπιστήμονες νὰ ἀποκαλοῦν τὸ Facebook
«νευρωτικὴ φυλακή», ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι προκαλεῖ με-
γάλο ἄγχος στοὺς χρῆστες του! Γιατί ἆραγε;

Πέραν τῶν ὅσων ἀναπτύξαμε ἐκεῖ (ἀποδοχὴ ἢ ὄχι
τῶν αἰτημάτων φιλίας, φόβο μὴ χάσουν τάχα κάτι καλὸ
ἂν φύγουν), εἶναι καὶ τὰ ἑξῆς πολὺ σημαντικά:

Ἡ φυλακὴ τῶν εἰκονικῶν ἐπαφῶν!
Τὸ καλύτερο πρᾶγμα στὸ Facebook λένε πὼς εἶναι

ὅτι «σὲ κρατάει σὲ ἐπαφή»! Ποιὰ ἐπαφὴ ὅμως;
Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν τὶς περισσότερες ἐπαφὲς καὶ τοὺς

πιὸ πολλοὺς φίλους, κι ἐπιπλέον ἔχουν ἐπενδύσει πολὺ
χρόνο στὴν ἱστοσελίδα τους, εἶναι τελικὰ καὶ οἱ πλέον
στρεσαρισμένοι καὶ ἀγχωμένοι! Κι αὐτὸ γιατί μπαίνουν
στὴ διαδικασία (θὰ λέγαμε τὴ σκληρὴ δοκιμασία) νὰ δη-
μοσιεύουν ἀκατάπαυστα νέες ἐνημερώσεις (updates)
στὸ προφίλ τους γιὰ τὸ τί κάνουν στὴ ζωή τους! Εἶναι
σὰν νὰ ἔχουν δημιουργήσει ἕνα μίνι εἰδησεογραφικὸ κα-
νάλι τοῦ ἑαυτοῦ τους. Ἔτσι, ὅσο περισσότερους «φί-
λους» ἔχουν, τόσο πολὺ θεωροῦν ὅτι ἔχουν ἕνα πολὺ
συγκεκριμένο ἀκροατήριο ποὺ τοὺς περιμένει! Μάλιστα,
ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ ἀκροατήριο, τόσο μεγαλύτερη
εἶναι καὶ ἡ πίεση νὰ … παράγουν περιεχόμενο γιὰ τὸν
ἑαυτό τους! Τί φυλακὴ λοιπὸν καὶ μάλιστα τῶν εἰκονικῶν
ἐπαφῶν!

Ἡ πίεση τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ!
Ὅλοι ὅσοι βρίσκονται στὸ Facebook, ἰδιαίτερα δὲ ἐκεῖ -

 νοι ποὺ ἔχουν πολλοὺς φίλους, εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀπὸ
τὰ πράγματα στὸ νὰ γίνονται κάθε φορά ὅλο καὶ περισ-
σότερο ἐφευρετικοί, διασκεδαστικοὶ καὶ ἐντυπωσιακοί,
προκειμένου νὰ τοὺς προσελκύουν ὅλο καὶ πιὸ πολὺ τὸ
ἐνδιαφέρον καὶ νὰ τοὺς κάνουν καὶ περισσότερους! Κι
ἐπιπλέον εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ συμπεριφέρονται δια-
φορετικὰ στὸν καθένα, ἀνάλογα μὲ τὸν «φίλο» ποὺ
ἔρχονται σ’ ἐπαφή! Αὐτὴ ἡ κατάσταση εἶναι σαφῶς πιε-
στικὴ καὶ ἀγχωτικὴ πέρα ὡς πέρα!
Οἱ ἐνοχὲς ἀπ’ τὶς διαγραφὲς τῶν πρώην «φίλων»!

Ἤδη ἀναφερθήκαμε ἐπ’ αὐτοῦ στὴν πιὸ πάνω ἀνα-
φερόμενη ἔρευνα1, στὰ ὁποῖα ἀξίζει νὰ προσθέσουμε
καὶ τὰ ἑπόμενα.

Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κολοράντο τῶν
ΗΠΑ, κατέδειξε ὅτι τὸ 57% τῶν χρηστῶν τοῦ λεγόμενου
«κοινωνικοῦ δικτύου» ἔχει διαγράψει κάποιο φίλο του!

Κατὰ τὴν ἔρευνα ὡς λόγοι διαγραφῆς ἦταν ἡ ἔλλειψη
«καλῆς συμπεριφορᾶς», οἱ συχνὲς ἀναρτήσεις μὲ ἀνόη-
τα ἢ ἐπαναλαμβανόμενα σχόλια καὶ δημοσιεύσεις ποὺ
προκαλοῦν ἐντάσεις (θὰ λέγαμε σκουπίδια!). Ἂν καὶ
φαίνεται ὅτι τελικὰ καλῶς ἔπραξαν, ὡστόσο ἔνοιωθαν
μεγάλες ἐνοχὲς γιὰ τὸ γεγονός!

Αἴσθημα μειονεκτικότητας!
Οἱ ἐπιστήμονες τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας Παιδια-

τρικῆς οἱ ὁποῖοι, ὅπως εἴπαμε2, ὀνόμασαν τὴν ἐμμονὴ
στὸν γνωστὸ ἱστότοπο κοινωνικῆς δικτύωσης «Face-
boοk Depression» (κατάθλιψη τοῦ Faceboοk), ἀπέδω-
σαν τὴν κατάθλιψη ποὺ νιώθουν οἱ ἔφηβοι ποὺ ἀσχο-
λοῦνται μ’ αὐτό, στὸ ἔντονο αἴσθημα μειονεκτικότητας
ποὺ νοιώθουν ὅταν βλέπουν οἱ ἄλλοι νὰ ἔχουν μεγαλύ-
τερο ἀριθμὸ «φίλων», πολλὲς ἀναρτήσεις φωτογρα-
φιῶν καὶ ταινιῶν, καθὼς καὶ πληθώρα σχολίων καὶ μη-

νυμάτων! Μάλιστα θεωροῦν πὼς τὸ πρόβλημα αὐτὸ
εἶναι μεγάλο σὲ ἐφήβους μὲ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση ἢ ψυ-
χολογικὰ προβλήματα.

Ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας δρ. Gwenn Ο’ Keeffee, σὲ
συνέντευξή της πρὸς ἀμερικανικὲς καὶ βρεττανικὲς ἐφη-
μερίδες εἶπε: 

«Τὸ Faceboοk ἀποτελεῖ ἔμμεσα ἕνα ἀρκετὰ ἀνταγω-
νιστικὸ χῶρο γιὰ παιδιὰ μὲ χαμηλὴ αὐτοπεποίθηση,
καθὼς ἀνανεώνονται οἱ σελίδες τῶν δημοφιλῶν παι-
διῶν καὶ ’’ἀβγατίζουν’’ οἱ νέοι φίλοι, ἐνῷ δημοσιεύονται
πάντοτε φωτογραφίες πανευτυχῶν νεαρῶν μὲ γελαστὰ
καὶ συνήθως ὄμορφα πρόσωπα.

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ κάνει ἕνα μέτριο παιδὶ νὰ νοιώσει μει-
ονεκτικά, πρᾶγμα ὅμως χειρότερο ἀπὸ τὸ νὰ κάθεται
μόνο του καὶ ἀπελπισμένο στὴν καφετέρια ἢ στὰ σκα-
λιὰ τοῦ σχολείου, γιατί στὴν δεύτερη περίπτωση κάποι-
ος θὰ τὸ δεῖ καὶ ἴσως τὸ προσεγγίσει, γιὰ νὰ τοῦ συμ-
παρασταθεῖ. Ὅταν ὅμως νοιώθεις μειονεκτικὰ ἢ “ἕνα
μηδενικὸ’’ μόνος ἢ μόνη μπροστὰ στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπο-
λογιστῆ , κανένας δὲν σὲ ἀντιλαμβάνεται καὶ μένεις
ἀβοήθητος. Βέβαια ἐπειδὴ ἐπικοινωνεῖς διαδικτυακά,
πιστεύεις ὅτι δὲν εἶσαι μόνος κι ὅτι ἐνῷ οἱ ἄλλοι γνωρί-
ζουν, ἐν τούτοις σὲ ἀφήνουν ἀβοήθητο ἐπειδὴ ὅλοι
‘’συμφωνοῦν’’ πὼς δὲν ἀξίζεις. Ἔχεις δηλαδὴ τὴν ψευ-
δαίσθηση ὅτι οἱ ἄλλοι συμφωνοῦν μὲ τὴν μηδαμινὴ ἀξία
ποὺ ἐσὺ ἐπιλέγεις νὰ δώσεις στὸν ἑαυτό σου μὲ ἀφύσι-
κες συγκρίσεις.

Ἐπιπλέον, ὅταν αἰσθάνεσαι ἀπόρριψη μέσῳ τοῦ
ὑπολογιστῆ, νοιώθεις οὐσιαστικὰ νὰ παραβιάζεται ὁ
ἰδιωτικός σου χῶρος στὸ δωμάτιό σου, χῶρος ποὺ
ἀποτελεῖ ἄσυλο, εἰδικὰ γιὰ τὰ συνεσταλμένα παιδιά.
Ἕνα πρόβλημα ποὺ μπορεῖς νὰ μὴ κουβαλᾶς στὸ σπί-
τι – στὸ ἄσυλό σου- τώρα μέσῳ τοῦ διαδικτύου εἰσβάλ-
λει καὶ σὲ ἀπασχολεῖ πιθανὸν κάθε φορά ποὺ πᾶς ν’
ἀνοίξεις τὸν ὑπολογιστὴ»

Κατὰ τὴ γνώμη της, τὸ Faceboοk δίνει μία διαστρε-
βλωμένη εἰκόνα τῆς πραγματικῆς ζωῆς τῶν ἐφήβων καὶ
γι’ αὐτὸ οἱ γονεῖς πρέπει νὰ συζητοῦν πότε – πότε μὲ τὰ
παιδιά τους περὶ τῶν κοινωνικῶν δικτύων, τόσο γιὰ τὸ
πρόβλημα τῆς σύγκρισης μὲ «ρετουσαρισμένες» φω-
τογραφίες καὶ «ρετουσαρισμένα» σχόλια ζωῆς ποὺ τὴν
παρουσιάζουν ἰδανική, ὅσο καὶ γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς
ἀποξένωσης, τῶν πειραγμάτων καὶ τῆς ἄμεσης ἀπόρ-
ριψης.

Ἐπιπλέον οἱ φίλοι τους ὅλο καὶ ἀνεβάζουν φωτογρα-
φίες εὐτυχίας καὶ διασκέδασης καὶ τοὺς κάνουν ἔτσι νὰ
νοιώθουν μειονεκτικά, γιατί δὲν κάνουν κι αὐτοὶ τὸ ἴδιο! 

Μία ἔφηβη ὅταν ρωτήθηκε πῶς βιώνει τὸ Faceboοk
καὶ πῶς αὐτὸ ἐπηρεάζει τὴ διάθεσή της ἀπάντησε ὡς
ἑξῆς: «Ἂν εἶμαι θλιμμένη ἢ βαριεστημένη στὸ σπίτι μου,
καταθλίβομαι ὅταν βλέπω ἄλλους νὰ διασκεδάζουν κι
ἐγὼ νὰ μὴ εἶμαι ἐκεῖ»!

Κι ὅλα αὐτὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ καταλάβει καλύτερα
ἂν σκεφθεῖ ὅτι τὸ Faceboοk καὶ οἱ ἄλλοι ἱστότοποι κοι-
νωνικῆς δικτύωσης εἶναι τὸ «στέκι» τῆς νεολαίας σήμε-
ρα, τὸ σημεῖο συνάντησής τους, ἡ ἄλλη τους … καφε-
τέρια!

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἡ ἀπόσυρση ἀπ’ τὴν
πραγματικὴ ζωή καὶ ἡ ἀντικατάστασή της ἀπὸ τὴν
διαδικτυακή, εἶναι μία μορφὴ διαταραχῆς: Σαφῶς
πρόκειται γιὰ μία προβληματικὴ συμπεριφορά!
Εἶναι φοβερὸ ὁ ὑπολογιστὴς καὶ ὁ κόσμος του νὰ
γίνεται «ὁ σημαντικὸς ἄλλος» καὶ νὰ ὑποκαθιστᾶ
ἔτσι τὶς ὅποιες ἀνθρώπινες σχέσεις. Ἀπὸ ἐργαλεῖο
νὰ μεταβάλεται, κατὰ κάποιο τρόπο, σὲ πρόσωπο!
Καὶ περιμένουμε ἀπ’ αὐτὴ τὴν διαδικασία νὰ μὴ
ὑπάρχουν ἐπιπτώσεις καὶ μάλιστα ψυχικές3; 

[Στὰ ἑπόμενα δύο φύλλα θὰ δοῦμε τὸν δεύτερο λόγο
ποὺ τὸ διαδίκτυο μᾶς ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη, καὶ αὐτὸς
εἶναι ὁ ἐγκλωβισμός μας στὸ ἀκατάλληλο περιεχόμενό
του].

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

1. Τὴν 9η, βλέπ. γ΄ μέρος.
2. Βλέπ. τὴν 6η ἔρευνα στὸ γ΄ μέρος.
3. Περισσότερα ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ βλέπετε καὶ

στὸ βιβλίο μας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΦΙΛΙΕΣ;».

Τὴν 9ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Αἰγίνης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

(35ον)
Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα
(European Central Bank – ECB)

Ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρικὴ Τράπεζα (European
Central Bank – ECB) εἶναι ἕνα ἀκόμα διορισμένο καὶ
θεσμικὸ ὄργανο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ δια-
χειρίζεται ἀποκλειστικὰ τὸ "ἑνιαῖο" Εὐρωπαϊκὸ νόμισμα,
τὴν χάραξη καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονομικῆς καὶ νομι-
σματικῆς πολιτικῆς τῆς Ἕνωσης. Ἐπιπλέον εἶναι ὁ
οἰκονομικὸς μοχλὸς πίεσης πρὸς κάθε κυβέρνηση, ποὺ
ἀντιτίθεται στὰ σχέδια τῆς
Ἑνώσεως.

Ἱστορία
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1988 τὸ

Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ξεκί-
νησε τὶς ἐργασίες γιὰ τὴν
σταδιακὴ ὑλοποίηση τῆς
Οἰκονομικῆς καὶ Νομισμα-
τικῆς Ἕνωσης (ΟΝΕ) τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,
ἀναθέτοντας σὲ μία ἐπι-
τροπὴ –ὑπὸ τὴν προεδρία
τοῦ τότε προέδρου τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Jacques Lucien Jean Delors–
τὴν μελέτη προκειμένου νὰ ὁρισθοῦν συγκεκριμένα
στάδια πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση.

Ἡ ἐπιτροπὴ ἀπαρτιζόταν ἀπὸ τοὺς Διοικητὲς τῶν
Ἐθνικῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν τῆς τότε Εὐρωπαϊκῆς
Κοινότητας (ΕΚ), τὸν γεννημένο στὴν Οὑγγαρία Βέλγο
καὶ Βαρῶνο Alexandre Lamfalussy –ἐκείνη τὴν περίοδο
κατεῖχε τὴν θέση τοῦ Γενικοῦ Διευθυντῆ τῆς Τράπεζας
Διεθνῶν Διακανονισμῶν–, τὸν Niels Christoffer Thyge-
sen –καθηγητῆ Οἰκονομικῶν στὴ Δανία– καὶ τὸν Miguel
Boyer Salvador, πρώην Ὑπουργὸ τῶν Οἰκονομικῶν
στὴν Ἱσπανία καὶ τότε πρόεδρο τῆς Banco Exterior de
Espana, μιᾶς τράπεζας ποὺ δὲν ὑπάρχει πιὰ καθὼς
ἔκλεισε στὶς 25 Νοεμβρίου τοῦ 1998.

Ἀποτέλεσμα τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς
ἦταν ἡ διαβόητη «Ἔκθεση Delors», σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία ἡ οἰκονομικὴ καὶ νομισματικὴ ἕνωση θὰ ἔπρεπε
νὰ ἐπιτευχθεῖ σὲ τρία ξεχωριστὰ στάδια ποὺ προέβλε-
παν τὰ ἑξῆς:

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου 1990)
- Πλήρη ἀπελευθέρωση τῶν συναλλαγῶν κεφαλαίου
- Αὐξημένη συνεργασία μεταξὺ τῶν Κεντρικῶν Τρα-

πεζῶν
- Ἐλεύθερη χρήση τοῦ ECU[1] (Εὐρωπαϊκὴ Νομι-

σματικὴ Μονάδα καὶ πρόδρομος τοῦ Εὐρὼ)
- Βελτίωση τῆς οἰκονομικῆς σύγκλισης
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 1994)
- Ἵδρυση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Νομισματικοῦ Ἱδρύματος

(ΕΝΙ)
- Ἀπαγόρευση τῆς χορήγησης δανείων ἀπὸ τὶς Κεν-

τρικὲς Τράπεζες στὸν Δημόσιο Τομέα
- Αὐξημένος συντονισμὸς τῶν νομισματικῶν πολι-

τικῶν
- Ἐνίσχυση τῆς οἰκονομικῆς σύγκλισης
- Ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας μὲ σκοπὸ τὴν ἀνε-

ξαρτησία τῶν Ἐθνικῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν τὸ ἀργό-
τερο μέχρι τὴν ἡμερομηνία ἵδρυσης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Συστήματος Κεντρικῶν Τραπεζῶν

- Προπαρασκευαστικὲς ἐργασίες γιὰ τὸ Τρίτο Στάδιο
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 1999)
- Ἀμετάκλητος καθορισμὸς τῶν συντελεστῶν μετα-

τροπῆς
- Εἰσαγωγὴ τοῦ Εὐρὼ
- Ἄσκηση τῆς Ἑνιαίας Νομισματικῆς Πολιτικῆς ἀπὸ

τὸ Εὐρωπαϊκὸ Σύστημα Κεντρικῶν Τραπεζῶν
- Ἔναρξη ἰσχύος τοῦ ἐνδοκοινοτικοῦ Μηχανισμοῦ

Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν (ERM II)
- Ἔναρξη ἰσχύος τοῦ Συμφώνου Σταθερότητας καὶ

Ἀνάπτυξης,
Τὸ τρίτο καὶ τελικὸ στάδιο τῆς ΟΝΕ ξεκίνησε τὴν 1η

Ἰανουαρίου 1999 μὲ τὸν ἀμετάκλητο καθορισμὸ τῶν
συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν τῶν νομισμάτων τῶν 11
κρατῶν μελῶν ποὺ συμμετεῖχαν ἀρχικὰ στὴ Νομι-
σματικὴ Ἕνωση καὶ μὲ τὴν ἄσκηση Ἑνιαίας Νομισμα-
τικῆς Πολιτικῆς ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῆς ECB.

Τὰ συμμετέχοντα κράτη μέλη ἔγιναν 12 μὲ τὴν εἴσοδο
τῆς Ἑλλάδος στὸ Τρίτο Στάδιο τῆς ΟΝΕ τὴν 1ην
Ἰανουαρίου 2001, κάτι πού δεν συμπεριλαμβανόταν
στὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ τῆς «Ἐκθέσεως Delors». Ἡ
βιαστικὴ ἔνταξη τῆς χώρας μας στὴν ΟΝΕ, ὅπως ἀπο-
δείχθηκε στὴν πράξη, ἦταν προσχεδιασμένη καὶ
ἀποσκοποῦσε στὴν ἀπώλεια τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρ-
χίας της, ποὺ πέρασε μέ … "δημοκρατικὸ" καὶ "θε-
σμικὸ" τρόπο στοὺς ἰθύνοντες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώ-
σεως!

Ἡ Σλοβενία ἔγινε τὸ δέκατο τρίτο μέλος τῆς ζώνης
τοῦ Εὐρὼ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2007. Ἀκολούθησαν ἡ
Κύπρος καὶ ἡ Μάλτα ἕνα χρόνο μετά, ἡ Σλοβακία τὴν
1η Ἰανουαρίου 2009, ἡ Ἐσθονία τὴν 1η Ἰανουαρίου
2011, ἡ Λεττονία τὴν 1η Ἰανουαρίου 2014 καὶ ἡ Λιθουα-
νία τὴν 1η Ἰανουαρίου 2015.

Οἱ Κεντρικὲς Τράπεζες τῶν χωρῶν ποὺ ἐντάχθηκαν
στὴ ζώνη τοῦ Εὐρὼ ἔγιναν αὐτομάτως –ἀπὸ τὴν ἡμέρα
τῆς ἔνταξης– μέλη τοῦ Εὐρωσυστήματος γεγονὸς ποὺ
σημαίνει πώς ἔπαυσαν νὰ εἶναι στὶς χῶρες τους οἱ
ρυθμιστὲς τοῦ Τραπεζιτικοῦ Συστήματος καὶ μετα-
τράπηκαν σὲ τοπικὰ παραρτήματα τῆς ECB.

Σκοπὸς – Ἁρμοδιότητες
Θεωρητικὰ καὶ μὲ βάση τὶς Συνθῆκες τῆς Ἑνώσεως

ποὺ προέβλεπαν τὴν δημιουργία τῆς ECB, ὁ σκοπὸς
της εἶναι: (α) νὰ διαφυλάττει τὴν σταθερότητα τῶν τιμῶν
μέσῳ τῆς διατήρησης τοῦ πληθωρισμοῦ ὑπὸ ἔλεγχο,
ἰδιαίτερα στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης[2] καὶ (β) νὰ δια-
φυλάττει τὴν σταθερότητα τοῦ Δημοσιονομικοῦ Συστή-
ματος, διασφαλίζοντας τὴν κατάλληλη ἐποπτεία τῶν
Κεφαλαιαγορῶν καὶ τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ἱδρυμά-
των.

Ἁρμοδιότητες τῆς ECB εἶναι:
- ὁ καθορισμὸς βασικῶν ἐπιτοκίων γιὰ τὴν

Εὐρωζώνη καὶ ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς παροχῆς
τοῦ χρήματος

- ἡ διαχείριση τῶν Συναλλαγματικῶν Ἀποθεμα-
τικῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἀγορὰ ἢ πώληση νομι-
σμάτων, ὅταν κρίνεται ἀναγκαία γιὰ τὴ διατήρηση τῆς
ἰσορροπίας τῶν συναλλαγματικῶν ἰσοτιμιῶν

- ἡ συμβολὴ στὴ διασφάλιση τῆς κατάλληλης ἐπο-
πτείας τῶν Κεφαλαιαγορῶν καὶ τῶν Χρηματοπιστω-
τικῶν Ἱδρυμάτων ἀπὸ τὶς Ἐθνικὲς Ἀρχές, καθὼς καὶ τῆς

ὁμαλῆς λειτουργίας τῶν Συ-
στημάτων Πληρωμῶν

- ἡ παροχὴ ἄδειας στὶς
Κεντρικὲς Τράπεζες τῆς
εὐρωζώνης νὰ ἐκδίδουν
χαρτονομίσματα τοῦ
εὐρὼ

- ἡ παρακολούθηση τῶν
τάσεων τῶν τιμῶν καὶ ἡ
ἀξιολόγηση τοῦ κινδύνου
ποὺ αὐτὲς συνεπάγονται γιὰ
τὴ σταθερότητα τῶν τιμῶν
στὴν Εὐρωζώνη.

Εἶναι σαφές, λοιπόν, πὼς ἡ ECB ἀντικατέστησε
πλήρως τὶς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώ-
νης στὴν χάραξη καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονο-
μικῆς πολιτικῆς. Σήμερα, ὁποιαδήποτε κυβέρνηση
τῆς Εὐρωζώνης δὲν ἔχει τὴν ἐλευθερία νὰ χαράξει
τὴν δική της οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἀνάλογα μὲ τὶς
ἀνάγκες τῆς χώρας. Ἡ ECB ἀποφασίζει κεντρικὰ καὶ
γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἀποθέματος χρημάτων κάθε χώρας ,
καθὼς καὶ γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν ἐπιτοκίων.

Ἐπιπλέον, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀποκλείσει μονο-
μερῶς ὁποιαδήποτε χώρα ἀπὸ τὴν ἑνιαία πολιτική,
χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται αἰτιολόγηση τῆς ἀποφάσεώς της μὲ
τρανταχτὸ παράδειγμα τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Πατρίδος
μας ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα Ποσοτικῆς Χαλάρωσης[3], ποὺ
τέθηκε σὲ ἐφαρμογὴ τὸν Μάρτιο τοῦ 2015.

Τέλος, ἡ ἀνυπαρξία κοινῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς
στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης μαρτυρεῖ τὸ ὅτι δὲν εἶναι
στὶς προτεραιότητες τῆς ECB, ποὺ ἐφαρμόζει ἐπιλε-
κτικὰ ὅποια πολιτικὴ ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς Ἑνώσε-
ως.

Δομὴ
Τά διορισμένα ὄργανα ποὺ λαμβάνουν τὶς ἀποφά-

σεις τῆς ECB εἶναι τὰ ἑξῆς:
1. ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ παρακολουθεῖ

τὴν διαχείριση τῶν τρεχουσῶν ὑποθέσεων τῆς τράπε-
ζας. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ 6 μέλη (1 πρόεδρο, 1 ἀντιπρό-
εδρο καὶ 4 ἄλλα μέλη), πού διορίζονται γιά 8 χρόνια.
Σήμερα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ πρόεδρο τῆς ECB
Mario Draghi, τὸν Πορτογάλο ἀντιπρόεδρο Vitor Ma-
nuel Ribeiro Constancio, καὶ μέλη τὴν Γερμανὴ Sabine
Lautenschlager, τὸν Γάλλο Benoit Coeure, τὸν Yves
Mersch ἀπὸ τὸ Λουξεμβοῦργο καὶ τὸν ἐπίσης Γερμανὸ
Peter Praet.

2. τό Διοικητικὸ Συμβούλιο, ποὺ διαμορφώνει τὴ
Νομισματικὴ Πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ καθορίζει τὰ
ἐπιτόκια δανεισμοῦ, ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα
στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς
Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἀπὸ τοὺς διοικητὲς τῶν
Κεντρικῶν Τραπεζῶν τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ
Διοικητὲς τῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν ἀσκοῦν ἐκ περι-
τροπῆς τὸ δικαίωμα ψήφου ἐντός τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου!

3. τό Γενικὸ Συμβούλιο, ποὺ συμμετέχει στὶς συμ-
βουλευτικὲς καὶ συντονιστικὲς λειτουργίες τῆς ECB καὶ
στὴν προετοιμασία τῆς προσχώρησης νέων χωρῶν
στὴν Εὐρωζώνη. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸν πρόεδρο καὶ τὸν
ἀντιπρόεδρο τῆς ECB καὶ ἀπὸ τοὺς Διοικητὲς τῶν
Ἐθνικῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν καὶ ὅλων τῶν κρατῶν
μελῶν τῆς Ε.Ε.

Ἡ ECB εἶναι ἀπολύτως ἀνεξάρτητη. Ἡ Τράπεζα, οἱ
Ἐθνικὲς Κεντρικὲς Τράπεζες τοῦ Εὐρωσυστήματος,
ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέλη τῶν ὀργάνων λήψης ἀποφάσεων
τους δὲν μποροῦν νὰ ζητοῦν ἢ νὰ δέχονται ὑποδεί-
ξεις ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον ὀργανισμό. Ὅλα τὰ
θεσμικὰ ὄργανα τῆς Ε.Ε. καὶ οἱ Ἐθνικὲς Κυβερνήσεις
ἐπιβάλλεται νὰ ἀκολουθοῦν αὐτὴν τὴν ἀρχή.

Ἕδρα – Πρόεδρος
Ἡ ἕδρα τῆς ECB βρίσκεται στὴν Φρανκφούρτη, στὴ

Γερμανία. Ὁ Mario Draghi εἶναι ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας, ἀπὸ τὴν 1η Νοεμβρίου
2011 ποὺ διαδέχτηκε τὸν Jean-Claude Trichet.

Πιστεύουμε πὼς μὲ τὴν παράθεση καὶ τὴν παρουσία-
ση ὅλων τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως δείξαμε σὲ μεγάλο βαθμὸ ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς
Συνθήκης τοῦ Maastricht στὴν πράξη, πόρρω ἀπέχει
ἀπὸ τὶς θεωρητικὲς διακηρύξεις τῶν ὑπηρετούντων
τὰ οἰκουμενιστικά σχέδια γιὰ τὴν ἐγκατάσταση μιᾶς
παγκοσμίου κυβερνήσεως.

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ὑπάρχει, ἆραγε, κα-
νεὶς ποὺ νὰ πιστεύει πώς ἡ ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἦταν κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ πράξη
ἐθνικῆς προδοσίας;

Μ. Β.
Σημειώσεις:

[1] Τὸ ζήτημα τοῦ ECU ἀναπτύξαμε λεπτομερῶς στὸ
φύλλο τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» μὲ ἀριθμὸ 2110, ποὺ
κυκλοφορήθηκε στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 2016.

[2] Τὰ μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ ἀνήκουν
στὴν Εὐρωζώνη εἶναι:

Αὐστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ἑλλάδα,
Ἐσθονία, Ἰρλανδία, Ἱσπανία, Ἰταλία, Κύπρος, Λεττο-
νία, Λιθουανία, Λουξεμβοῦργο, Μάλτα, Κάτω Χῶρες,
Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία.

Ἐκτός τῆς ζώνης τοῦ Εὐρὼ βρίσκονται οἱ:
Βουλγαρία, Δανία, Ἡνωμένο Βασίλειο, Κροατία,

Οὑγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Δημοκρατία
τῆς Τσεχίας

[3] Ποσοτικὴ χαλάρωση (Quantitative easing - QE)
ὀνομάζεται ἡ νομισματικὴ πολιτική, ποὺ ἀκολουθεῖ μία
Κεντρικὴ Τράπεζα δημιουργώντας χρῆμα μὲ τὸ νὰ
ἀγοράζει χρεόγραφα, ὅπως Κρατικὰ Ὁμόλογα.
Σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ νομισματικοῦ ἐργαλείου εἶναι ἡ
αὔξηση τῆς κατανάλωσης τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, καθὼς
καὶ ἡ ἐλεγχόμενη αὔξηση τοῦ πληθωρισμοῦ, ὅταν τὸ μέ-
τρο τῆς μείωσης τῶν ἐπιτοκίων –ὅταν αὐτὰ ἔχουν φτά-
σει κοντὰ στὸ μηδὲν ἢ ἔχουν γίνει ἀρνητικὰ– δὲν φέρνει
ἀποτέλεσμα.

Ἡ πρώτη φορά ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἡ Ποσοτικὴ
Χαλάρωση ἦταν στὴν Ἰαπωνία τὸν Μάϊο τοῦ 2001, γιὰ
ποσὸν περίπου 30 τρισεκατομμύρια γιὲν (¥) καὶ γιὰ πε-
ρίοδο τεσσάρων ἐτῶν, στὶς ΗΠΑ ἀπὸ τὸν Νοέμβριο
τοῦ 2008 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2014, μὲ 4,5 τρισεκα-
τομμύρια δολλάρια, στὴν Μεγάλη Βρετανία ἀπὸ τὸ
2009 μέχρι τὸν Ἰούλιο 2012, μὲ συνολικὸ ποσὸ 375 δισε-
κατομμυρίων λιρῶν.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ τύπωμα χρήματος, ἡ Ποσοτική
Χαλάρωση εἶναι δημιουργία ἠλεκτρονικοῦ χρήματος,
ποὺ δίνει ρευστότητα στὶς Τράπεζες καὶ γενικὰ στοὺς
θεσμικοὺς ἐπενδυτές, ποὺ πωλοῦν χρεόγραφα πρὸς τὴν
Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ ἀποκτοῦν κεφάλαια ποὺ μπο-
ροῦν νὰ διαθέσουν στὴν ἀγορά, δανείζοντας ἑταιρεῖες
καὶ ἰδιῶτες, αὐξάνοντας ἔτσι τὴν κατανάλωση, μὲ ἀπώ-
τερο σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας.

Κατάθλιψη καὶ διαδίκτυο

ματίζει ἔντονα εἶναι ὅτι ὁρισμένοι στοχοποιοῦν, ὑποτι-
μοῦν καὶ συκοφαντοῦν τὴν ΠΕΘ, τὴν παλαιότερη Ἐπι-
στημονικὴ Ἕνωση τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴ
συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Θεολόγων τῆς Χώρας
καὶ ποὺ ἀγωνίζεται ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση
καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου
ποὺ ἐπέφεραν αὐτὰ τὰ Προγράμματα. 

Λυπούμαστε γιὰ τὶς συμπεριφορὲς αὐτές, ποὺ δεί-
χνουν ὅτι ὁρισμένοι στὴν πράξη δὲν θέλουν καθαρὴ
λύση στὸ πρόβλημα μὲ τὸ μάθημα, διότι, χωρὶς
ἐκκλησιαστικὴ διάκριση, ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀφενὸς
νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονικὰ κριτήρια γιὰ τὴν
ἐπιλογὴ τῶν εἰδημόνων, ἀλλὰ συκοφαντίες καὶ λα-
σπολογίες, προκειμένου νὰ ἀποκλειστοῦν οἱ εἰδήμο-
νες καὶ νὰ ἐπιλεγοῦν ἄλλοι καί, ἀφετέρου, νὰ ταυτί-
ζουν τὸν θύτη μὲ τὸ θῦμα καὶ νὰ τοποθετοῦν στὴν ἴδια
μοῖρα τὸν ΚΑΙΡΟ ποὺ παρανόμως ἱδρύθηκε καὶ λει-
τουργεῖ μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση τοῦ ὀρθόδοξου μα-
θήματος, μὲ τὴν ΠΕΘ. 

Στὴν ἴδια μοῖρα λοιπόν, ὁ ΚΑΙΡΟΣ, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ
2010 καὶ εἶναι ὁ δημιουργὸς τῶν Προγραμμάτων, μὲ
τὴν ΠΕΘ, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1951 καὶ ποὺ ἐξ ἀρχῆς
ἀγωνίζεται στὸ πλευρὸ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ἀντιμε-
τωπιστοῦν οἱ ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς συνέ-
πειες τῆς δράσης αὐτοῦ τοῦ σωματείου;

Διερωτώμεθα, μήπως παίζονται πολιτικὰ καὶ
ἐκκλησιαστικὰ παιχνίδια ἢ μήπως ὑφαίνονται κά-
ποιες προσωπικὲς ἐπιδιώξεις στὴν πλάτη τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν Θεολόγων καθη-
γητῶν, τῶν μαθητῶν, τῶν γονέων τους καὶ συνό-
λου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;

> Ζητοῦμε λοιπόν, οἱ εἰδήμονες τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς
Ἐκκλησίας ποὺ θὰ συζητήσει τὸ θέμα τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ ὁρισθοῦν ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ
Σύνοδο ἢ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς ἐπίσης, τὰ ὅποια συμ-
περάσματα αὐτῆς τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ τύχουν καὶ πάλι
τῆς ἔγκρισης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος.

> Δοθείσης τῆς εὐκαιρίας, ὀφείλουμε εὐσεβάστως νὰ
ἀναφέρουμε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὰ ὀνόματα τῶν
εἰδικῶν Ἐπιστημόνων τῆς Παιδαγωγικῆς: 1. Ἰωάννης
Κογκούλης, ὁμ. Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολο-
γικῆς ΑΠΘ, 2, Χρῆστος Βασιλόπουλος, ὁμ. Καθηγητὴς
Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ,  3. Ἡρακλῆς Ρε-
ράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς
ΑΠΘ, 4. Δημήτριος Λάππας, ὁμ. Ἐπ. Καθηγητὴς Παι-
δαγωγικῆς, τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, 5. Μαρία Ράντζου,
Ἐπ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικῆς, τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ
6. Ἀθανάσιος Στογιαννίδης, Ἐπ. Καθηγητὴς Παιδαγω-
γικῆς, τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ 7. Εὐάγγελος Πεπές, Διδά-
κτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, 8. Κων-
σταντῖνος Σπαλιώρας, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς
Θεολογικῆς ΑΠΘ, 9. Σταμάτιος Πορτελάνος, Ἐπ. Κα-
θηγητὴς Διδακτικῆς Θρησκευτικῶν – Θρησκειολογίας,
τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 10. Κωσταντῖνος Πρέν-

τος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΕΚΠΑ,
11. Διαμάντη Τσαγκαρλῆ, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς
Θεολογικῆς ΕΚΠΑ, 12. Ἰωάννης Φύκαρης,  Ἐπ. Καθη-
γητὴς Διδακτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 13.
Ἰωάννα Κομνηνοῦ, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεο-
λογικῆς ΕΚΠΑ.

> Οἱ κ. Ἐμμ. Περσελὴς καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
τοῦ ΕΚΠΑ, Μάριος Κουκουνάρας, Λέκτωρ τῆς Θεολο-
γικῆς τοῦ ΕΚΠΑ καὶ Βασιλικὴ Μητροπούλου, Ἀναπλ.
Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς τοῦ ΑΠΘ ἦταν συντάκτες
τῶν νέων Προγραμμάτων. Ὁ Σύμβουλος Πρωτοβάθ-
μιας ἐκπαίδευσης Στυλιανὸς Τσιπούρας, δρ. Φιλοσο-
φίας, ἔχει ἐπιλεγεῖ μὲ αἴτησή του ὡς Ἐπιμορφωτής τῶν
νέων Προγραμμάτων στὸ ΙΕΠ. Ἐπίσης, κάποιοι ἐκ τῶν
ἐπιλεγέντων στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς δῆθεν
εἰδήμονες δὲν ἔχουν σχέση μὲ Προγράμματα
Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, μερικοὶ δὲ δὲν ἔχουν γνώ-
σεις καὶ σπουδὲς Θεολογικές.  

Ἐμεῖς ὡς Θεολόγοι δηλώνουμε ὅτι δὲν ἀγωνιζόμα-
στε γιὰ τὶς θέσεις μας ἢ γιὰ νὰ αὐξήσουμε τὸ μισθό μας.
Ἀγωνιζόμαστε, διωκόμενοι καὶ  λοιδορούμενοι, γιὰ νὰ
ἔχουν τὰ παιδιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὰ παιδιά μας,
ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα τους, αἰσθα-
νόμενοι τὸ χρέος καὶ τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχουμε πρωταρ-
χικὰ πρὸς Τὸν Χριστὸ στὸν ὁποῖον πιστεύουμε, πρὸς
τὴ συνείδησή μας καὶ στὸν ὅρκο ποὺ δώσαμε ὡς Θεο-
λόγοι καὶ πρὸς τὰ παιδιὰ ποὺ διδάσκουμε.

Ὡς ΠΕΘ, δηλώνουμε ὅτι θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνι-
ζόμαστε δυναμικὰ γιὰ μία Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ
Ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα μας καὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν θὰ
ἀνεχθοῦμε ἐνέργειες ἀπὸ κανένα, ποὺ δὲν εἶναι συμ-
βατὲς μὲ ἕνα ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μάθημα ποὺ δι-
καιούμαστε,  ἐμεῖς μέν, νὰ διδάσκουμε, ὡς ἀπόφοιτοι
ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ χριστιανοί, τὰ
παιδιὰ δέ, νὰ διδάσκονται ὡς μέλη τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καὶ τέκνα ὀρθοδόξων γονέων. Καλοῦμε
ὅλους νὰ δείξουν τὴν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστικὴ ὑπευ-
θυνότητα καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλη-
σίας.  

Καλοῦμε τὰ ΜΜΕ  νὰ στρέψουν τὴν προσοχή τους,
δείχνοντας τὴν ἀνάλογη ὑπευθυνότητα καὶ νὰ ἀναδεί-
ξουν τὸ πρόβλημα.

Καλοῦμε ἐπίσης ὅλους τούς Ἕλληνες νὰ συστρα-
τευθοῦν μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ΠΕΘ στὸν ἀγώ-
να γιὰ μία Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγή, ποὺ δικαιοῦν-
ται νὰ ἔχουν τὰ παιδιά τους ὡς βαπτισμένα στὴν
Ὀρθόδοξη πίστη. Καλοῦμε ὅλους νὰ ἀγωνιστοῦν, ὁ
καθένας ἀπὸ τὴ θέση του καὶ ὅλοι μαζί, γιὰ νὰ ἐπιτύ-
χουμε, σὺν Θεῷ, νὰ φέρουμε τὴν ἀνάσταση τῆς χρι-
στιανικῆς Παιδείας καὶ τοῦ Γένους μας. 

Μὲ σεβασμὸ ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιά Σας
Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος                                                       
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας 

Δρ Θεολογίας                                                          
Ὁ Γενικὸς Γραμματέας

Παναγιώτης Τσαγκάρης
Mr Θεολογίας

Ἐπιστολὴ Διαμαρτυρίας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

Ἔγραψε προσφάτως ὁ Σεβασμιώτατος Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ:
«Ὅμως δεν εἶναι καθόλου ἄγνωστη στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἡ χρῆσις

τοῦ ὅρου αὐτοῦ («Ἑτερόδοξη Ἐκκλησία») γιά μή Ὀρθοδόξους, τόσο ἀπό με-
μονωμένους Ἁγίους Πατέρες, ὅσο καί ἀπό Συνόδους. Ἀκόμη καί στίς μέρες
μας, συντηρητικοί καί κατά τά ἄλλα σοφοί Θεολόγοι, ὅπως ὁ Χρ. Ἀνδροῦ -
τσος, ὁ χαρακτηρισθείς (ὄχι ἀδίκως) «λιοντάρι τῆς Ὀρθοδοξίας», ὁ μακαρι-
στός Παν αγιώτης Τρεμπέλας, ὁ ὁποῖος εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, μετέσχε
ἐνεργῶς τῆς Οἰκουμενικῆς κινήσεως μέ πρωτεύοντα ρόλο, ἔλαβε μέρος στή
Γενική Συνέλευσι τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στο Ἔβανστον
(1954) και ὄχι μόνο, ὁ Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ὁ Ἰωάννης Καρμίρης, ὁ
Κωνσταντῖνος Μουρατίδης κ.ἄ., παραδοσιακοί καί συντηρητικοί, ἐπαναλαμ-
βάνω, καθηγητές, στίς πανεπιστημιακές τους παραδόσεις καί στά συγγράμ-
ματά τους μιλοῦσαν πάντοτε περί «Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας». (…) Ποτέ
δέν διανοήθηκαν νά μιλήσουν γιὰ «Ρωμαιοκαθολική θρησκευτική Κοινότη-
τα», ὅπως κάποιοι ὄψιμοι ὀρθοδοξαμύντορες ἀπαίτησαν».

Ὁ τῷ ὄντι λέων τῆς Ὀρθοδοξίας Τρεμπέλας δέν προσέφερε μονάχα πολύ-
τιμες και ἀξιόλογες ἀκαδημαϊκές ὑπηρεσίες στήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλη-
σία σέ Διορθόδοξα καί Θεολογικά Συνέδρια, ἀλλά ὄντως συμμετέσχεν ὡς μό-
νιμος ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σέ σωρηδόν Θεολογι-
κούς Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων. Παράλληλα, μέχρι καί ἡ Ἱερά Ἀρχιεπι-
σκοπή Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ἐζητοῦσε, τίς ἀριστοτεχνικές, πολύτιμες
και ἀπλανεῖς, θεολογικῶς, ἀκαδημαϊκές συμβουλές του. Εἰρήσθῳ ἐν παρόδῳ
τοῦ ἐζητήθη μάλιστα, μία ἐπίσημος Θεολογική Γνωμάτευσις, περί τοῦ ζητήμα-
τος τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως (=Οἰκουμενισμός), διά το Παγκόσμιον Συμ-
βούλιον «Αἱρετικῶν Ἐκκλησιῶν», ἀλλά καί διά τήν πρό πολλοῦ προετοιμαζο-
μένην καί διακαῶς προσδοκουμένην Νέαν Πανορθόδοξον Σύνοδον… 

Ὁ ἄριστος Δογματολόγος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας,
ἀσχέτως κι ἄν ἐχρησιμοποιοῦσε (ἐσφαλμένα σαφῶς) τόν ἀκαδημαϊκό ὅρον
«Ἑτερόδοξη Ἐκκλησία», τοῦτο το ἔπραττε ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ, ἐντός τοῦ
ἱστορικοῦ και ἀκαδημαϊκοῦ πλαισίου τῆς ἐποχῆς του, ἡ ὁποία ἦτο βαθειά
ἐπηρεασμένη ὑπό τοῦ δυτικοτρόπου Σχολαστικισμοῦ μέχρι καί εἰς τά τρί-
σβαθα ἐν Ἑλλάδι ὀρθόδοξα ἀκαδημαϊκά θεολογικά ἕδρανα· τό ἀπέδειξε
(Ἰωάννου Ρωμανίδου (Πρωτοπρεσβυτέρου), Ἐγχειρίδιον- Ἀλληλογραφία π.
Ι. Σ. Ρωμανίδου καί καθ. Π. Ν. Τρεμπέλα), ὁ διάδοχος Καθηγητής καί μεθε-
πόμενος, μείζων Δογματολόγος ἐκ Καππαδοκίας π. Ἰωάννης Ρωμανίδης.
Ἀναντίρρητα ὅμως ὁ Τρεμπέλας ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐπίστευεν ἤ ἐπίστευσεν (σάν
μερικά ἀκαδημαϊκά φερέφωνα τοῦ Ζηζιούλα) εἰς τήν «Χιμαιρικήν Ἐκκλησιο-
λογίαν» τῆς διηρημένης καί διευρυμένης Ἐκκλησίας.

Λόγου χάριν, σημειώνει ὁ Τρεμπέλας ἀνάμεσα στά τόσα πολλά, καί πο-
λύ εὔστοχα, δογματολογικά γραφθέντα του (Ἐπί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσε-
ως καί τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, ἔκδοσις Τρίτη, Ἀδελφότης Θεολόγων
«ὁ ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 2007, σελ. 93 καί σελ. 94.):

«Ἡ ὑπό τούς σημερινούς (15 Μαΐου 1971) ὅρους συμμετοχή μας εἰς τό
Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι ὅλως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ.
Ἐάν δέν ἐξασφαλισθῆ, καθ΄οὕς ὅρους αὐτός ὁ ἅγιος Χαλκηδόνος καθώρι-
σε, τό νά φέρωσιν αἱ ἐνέργειαι καί ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τοῦτο ΕΜ-
ΦΑΝΗ οὐχί τήν προτεσταντικήν ἀλλά καί τήν ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ σφραγῖδα,
ἐνδείκνυται νά ΑΠΟΧΩΡΗΣΩΜΕΝ».

Τώρα καταλεικτικῶς, ὁ Τρεμπέλας ἐν σκηναῖς δικαίων καταγράφει ρωμα-
λαίως, τά ἑξῆς (παν)εὔστοχα διά τήν σημερινήν τραγελαφικήν περίπτωσιν:

«Τό Σχίσμα (Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν) ἐφ’ ὅσον ἡ ἄρσις αὐτοῦ
ΔΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ γενικωτέρας ΔΕΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ καί ἐφ΄ ὅσον ἡ κοινή τοῦ
χριστιανικοῦ λαοῦ συνείδησις ΔΕΝ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΕΙ, παραμένει. Τό νά κη-
ρύττεται ὅτι τό Σχίσμα ἤρθη (…) ἀποτελεῖ προφανῆ ἀντίφασιν καί ἐξόφθαλ-
μον ΕΜΠΑΙΓΜΟΝ. Ἐπί δογματικῶν δέ ζητημάτων, οἷον καί τό προκείμενον,
μεταξύ τῶν Ἱεραρχῶν δέον νά ὑπάρχῃ ὁμοφωνία. Ἱεράρχης τολμῶν νά δια-
κηρύττῃ ὅτι ἔχει διάφορον τῶν λοιπῶν Ἱεραρχῶν γνώμην ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕ-
ΤΕΟΣ κατά τήν ἀπ’ ἀρχῆς πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας».

Ὑφίστατο ἔν τινι ὁμοφωνία ἐπί Δογματικῶν, Ἐκκλησιολογικῶν καί
ἄλλων Κανονικῶν ζητημάτων λ.χ. μεταξύ τῶν ἁγίων Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν: Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Πειραιῶς κ. Σεραφείμ; Ἀναντίρ-
ρητα ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀποφατική! Τότε, π.χ. ποῖος ἐκ τῶν δύο Ἱεραρχῶν
εἶναι πανάξιος τῆς Κανονικῆς καθαιρέσεως σύμφωνα μέ τήν ἀπλανῆ καί
ὀρθόδοξον Συνοδικήν Πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας; Δια-
λέγετε και παίρνετε…

Ἡ Θεολογία τοῦ Π. Τρεμπέλα ἀποδεκατίζει
τὰ ψεύδη τῶν οἰκουμενιστῶν

Τοῦ κ. Παναγιώτου Νούνη, Θεολόγου

Μ ό λ ι ς  ἐ κ υ κ λ ο φ ο ρ ή θ η
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2017

ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
Ἐκυκλοφορήθη τὸ Ἡμερολόγιο

τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου
Ἑνώσεως» τοῦ ἔτους 2017. Εἶναι
ἀφιερωμένο στὸν πρόμαχο τῆς
Ὀρθοδοξίας Ἅγιο Μᾶρκο τὸν
Εὐγενικό, τὸν ἐμπνευστὴ τοῦ
πνευματικοῦ μας πατρὸς Ἀρχ.
Μάρκου Μανώλη.

Περιέχει ἀπόσπασμα ὁμιλίας
τοῦ π. Μάρκου γιὰ τὴν ζωὴ καὶ
τοὺς ἁγίους ἀγῶνες τοῦ γενναίου
Ἐπισκόπου τῆς Ἐφέσου Ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Ἅγιος
Μᾶρ κος ἄντεξε σὲ ὅλες τὶς ἐπι-
θέσεις, δι ό τι ἦταν κατηρτισμέ-
νος ἄριστα. Ἦταν σκεῦος
ἐκλογῆς, εἶχε πλούσια τὴν Χά-
ριν τοῦ Κυρίου μας, ἦταν στὴν
ἴδια γραμμὴ μαζὶ μὲ τοὺς μεγά-
λους Πατέρες, τὸν Ἅγιο Γρηγό-

ριο τὸν Θεολόγο, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. Ἦταν ὁ λέων τῆς
πίστεώς μας, ὁ μονομάχος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Εἶναι ἔγχρωμο καί καλαίσθητο. Τιμᾶται 1 εὐρώ

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

᾿Επίκαιρα βιβλία
τῶν ἐκδόσεων τοῦ «Ο.Τ.»
᾿Eπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου

τοῦ ἀθανάτου ἔπους τοῦ 1940 – 1941 ὑπενθυμί -
ζομεν τὸ βιβλιαράκι τοῦ ἀειμνήστου ἱδρυτοῦ τῆς
Π.Ο.Ε.

Ἀρχιμ. Χαραλάμπους
Δ. Βασιλοπούλου

«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ»
Ἐξιστορεῖ γεγονό -

τα, τὰ ὁποῖα ἔζησεν ὁ
ἴδιος ὁ συγγραφεὺς
συμμετασχών, ὡς
γνω στόν, ὡς στρατι-
ώ  της εἰς τὸν ἑλληνοϊ-
ταλικὸν πόλεμον εἰς
τὴν Ἀλβανίαν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.
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Εὐχαριστῶ τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Λει-
τουργικῶν θεμάτων γιά τήν συμμετοχή μου στό Συνέ-
δριο αὐτό μέ τό σπουδαῖο θέμα περί ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ. Καί
εἶναι σπουδαῖο τό θέμα, γιατί ἀποτελεῖ τόν σκοπό τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ ἐντολή στήν ταπεινότητά μου εἶναι νά
ἀναφερθῶ μέ τήν εἰσήγησή μου στό θέμα κατά τήν
Παλαιά Διαθήκη. Ἐπειδή εἶναι περιορισμένος ὁ χρό-
νος κάθε ὁμιλητοῦ εἰσέρχομαι κατ᾽ εὐθεῖαν στό θέμα,
τό ὁποῖο δηλῶ ὅτι θά παρουσιάσω μέ βάση καί πηγή
τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά μέ ἁπλότητα, σάν μία κατή-
χηση γιά τόν λαό.

1. Προλογικά θέλω νά πῶ καί νά τονίσω δύο  πρά -
γματα. Πρῶτον, ὅτι βεβαίως ἔχουμε ἁγιότητα καί στήν
Παλαιά Διαθήκη καί μάλιστα ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔβγα-
λε τήν Παναγία. Ναί! Ὁ σκοπός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ἦταν νά ἀναδείξει τήν Γυναίκα Ἐκείνη, ἡ Ὁποία θά γι-
νόταν ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσίου. Ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς
ὁμιλεῖ γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσίου. Αὐτό εἶναι τό κύριο
θέμα της. Ἀλλά ἔπρεπε νά γεννηθεῖ ἡ κατάλληλη Γυ-
ναίκα, γιά νά γίνει ἡ Μητέρα Του. Καί ἐργάζεται λοιπόν
ἡ Παλαιά Διαθήκη μέ τίς θεοπτίες τῶν δικαίων της, μέ
τά κηρύγματα τῶν Προφητῶν καί μέ ὅλο τό οἰκονομι-
κό σχέδιο τοῦ Θεοῦ νά ἀναδείξει τήν Γυναίκα Αὐτή.
Καί ὅταν αὐτό γίνεται, σταματᾶ τό ἔργο τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης Ναί! Τά ἔσχατα, τό τέλος τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης, εἶναι μέ τήν Γέννηση τῆς Παναγίας. Γι᾽ αὐτό καί
λέγει τό τροπάριο, «Ἄχραντε ἡ διά λόγου τόν Λόγον
ἀνερμηνεύτως ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα».
«Ἔσχατες ἡμέρες» γιά τήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ὁ
χρόνος Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τό δεύτερον, τό ὁποῖο προλογικά πάλι θέλω νά πῶ,
εἶναι νά ἀπαντήσω στήν ἀπορία: Πῶς ἔχουμε ἁγιότη-
τα στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀφοῦ ἡ ἁγιότητα ἐπιτυγχά-
νεται μέ τήν μετοχή στήν ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἐμφανίζεται στήν Καινή Διαθήκη. Ἀπαντών-
τας λέγω ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία μας, ἀκολουθοῦ -
σα τήν χριστολογική ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης,
βλέπει τήν Παλαιά Διαθήκη ὡς βιβλίον Χριστοῦ. Ὁ
Χριστός δέν ἐμφανίζεται στήν Καινή Διαθήκη, ἀλλά
καί στήν Παλαιά. Ἡ Καινὴ Διαθήκη εἶναι καί αὐτή,
ὅπως ἡ Παλαιά, βιβλίο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι πασίγνω-
στος ἡ περικοπή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Προέλα-
βε τήν Καινήν ἡ Παλαιά καί ἡρμήνευσε τήν Παλαιάν ἡ
Καινή. Καί πολλάκις εἶπον, ὅτι δύο Διαθῆκαι καί δύο
παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί τόν ἕνα Δεσπότην δορυφο-
ροῦσι. Κύριος παρά προφήταις καταγγέλλεται, Χρι-
στός ἐν Καινῇ κηρύσσεται. Οὐ καινά τά καινά, προ-
έλαβε γάρ τά παλαιά. Οὐκ ἐσβέσθη τά παλαιά, ἡρμη-
νεύθη γάρ ἐν τῇ Καινῇ» (Ὁμιλία εἰς τό «Ἐξῆλθε δόγμα
παρά Καίσαρος Αὐγούστου» καί εἰς τήν ἀπογραφήν
τῆς ἁγίας Θεοτόκου, MPG 50,796). Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ
Ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη δέν εἶναι
ἐμφανίσεις κτιστοῦ ἀγγέλου, ὅπως λανθασμένα
ἡρμήνευσε ἡ καθολική θεολογία, ἀκολουθοῦσα τόν
ἱερό Αὐγουστῖνο, ἀλλά εἶναι ἐμφανίσεις τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, ἀσάρκου ἔτι ὄντος, ὁ Ὁποῖος ἐβιάζετο, οὕτως
εἰπεῖν, πότε νά σαρκωθεῖ καί νά γίνει Ἐμμανουήλ. Καί
ἐνεφανίζετο λοιπόν πρό τῆς σαρκώσεώς Του μέ μορ-
φήν Ἀγγέλου, τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου (Ἑβρ.
«Μαλ᾽άχ Γιαχβέ»).

Οἱ ἅγιοι λοιπόν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πέτυχαν τήν
ἁγιότητά τους ἀπό τίς θεοπτίες τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου. 

Μετά ἀπό αὐτά τά γενικά, ὡς προλογικά, ἔρχομαι
στήν διεξοδική κάπως παρουσίαση τοῦ θέματος.

2. Ὁ Θεός καί στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπως καί στήν
Καινή Διαθήκη, καλεῖται «ἅγιος». Ἐμεῖς ὅμως δέν
ἔχουμε τήν σωστή ἔννοια τοῦ «ἅγιος», γιατί ἑρμη-
νεύουμε τήν ἔκφραση ἠθικολογικά καί τήν ἑρμηνεύου-
με ὡς ὁ «ἀναμάρτητος». Ἀλλά δέν εἶναι αὐτή ἡ κύρια
ἔννοια τῆς λέξης «ἅγιος». Ἡ ἀντίστοιχη ἑβραϊκή
ἔκφραση διά τό «ἅγιος» εἶναι τό «καδώς», τό ὁποῖο
σημαίνει τόν δεδοξασμένο, τόν παντοκράτορα, τόν
μεγαλοπρεπῆ. Μέ αὐτήν τήν ἔννοια ἀπό τήν Παλαιά
Διαθήκη εἰσεχώρησε καί στήν λατρεία τῆς Καινῆς Δια-
θήκης. Ἔτσι, λοιπόν, λέγουμε: «Ὑψοῦτε Κύριον τόν
Θεόν ἡμῶν καί προσκυνεῖτε τό ὑποπόδιον τῶν
ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι»! Μέ αὐτήν τήν ἔννοια
τοῦ παντοκράτορα, τοῦ κυρίου καί τοῦ παντοδυνά-
μου, ὑμνεῖται ὁ Θεός ὡς «ἅγιος» καί στήν εὐχή τοῦ
Τρισαγίου ὕμνου κατά τήν θεία Λειτουργία, ὅπου τονί-
ζεται ὁ Θεός ὡς δημιουργός, γιατί στήν δημιουργία
ἀναφαίνεται κυρίως ὁ Θεός ὡς παντοδύναμος καί
παντοκράτωρ. Μέ αὐτήν λοιπόν τήν ἑρμηνεία, πού
εἶναι καί ἡ σωστή, «ἁγιότητα» τοῦ Θεοῦ, «καδώς»,
εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. «Ἅγιος» λοιπόν εἶναι ἐκεῖνος
πού μπῆκε στήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀνάγκη νά πῶ
καί κάτι ἄλλο. Αὐτή ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, τό «καδώς»,
στήν λατρεία μας λέγεται καί «μνήμη» Θεοῦ. Τά νέα τά
παιδιά μέ τήν ἔννοια τῆς μνήμης, τῆς κεφαλῆς τοῦ
κομπιοῦτερ, θά τό νοήσουν καλύτερα αὐτό. Ἔτσι,
ὅταν εὐχόμεθα γιά τόν κεκοιμημένο μας «αἰωνία ἡ
μνήμη», δέν ἐννοοῦμε νά τόν θυμούμεθα γιά πάντα,
γιατί αὐτό δέν εἶναι δυνατόν, ἀφοῦ καί ᾽μεῖς θά πεθά-
νουμε. Ἐννοοῦμε ἡ ψυχή τοῦ νεκροῦ μας νά μπεῖ
στήν «μνήμη», δηλαδή, στήν «δόξα» τοῦ Θεοῦ, στό
καδώς καί νά ἁγιάσει. Γιατί ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶναι σ᾽ αὐτήν
τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί λέγουμε «μετά πάν-
των τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες».

3. Τήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἔννοια πού ἐδώ-
σαμε παραπάνω, τήν ἐτόνισε ἰδιαίτερα ὁ προφήτης
Ἡσαΐας, γι᾽ αὐτό καί συχνά κατακλείει τίς προφητεῖες
του μέ τήν ἔκφραση ὁ «ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ»! Καί ἀπό
αὐτό φαίνεται ὅτι αὐτή πραγματικά εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ
Θεοῦ ὡς ἅγιος, ἡ ἔννοια δηλαδή τοῦ μεγαλοπρεποῦς
καί τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ, καί ὄχι ἡ ἔννοια τοῦ
«ἀναμάρτητος». Γιατί τήν ἔννοια τῆς ἠθικότητος τήν
εἶχε τονίσει ἐνωρίτερα ὁ Ἀμώς γιά τόν Θεόν, τόν
ὁποῖο παρέστησε ὡς τό ἀπόλυτον ἠθικόν Ὄν. Ὁ
Ἡσαΐας τώρα τονίζει τόν Θεό ὡς «καδώς» μέ τήν
ἔννοια τῆς παντοδυναμίας καί παντοκρατορίας. Γι᾽
αὐτό καί ὁ προφήτης αὐτός, ὁ Ἡσαΐας, μαζί μέ τό «κα-
δώς» βλέπουμε νά χρησιμοποιεῖ καί τήν λέξη «Σεβα-
ώθ», πού ἔχει ἀκριβῶς τήν ἴδια ἔννοια μέ τό «καδώς»
καί σημαίνει τόν «Κύριον τῶν δυνάμεων». «Καδώς»
καί «Σεβαώθ» εἶναι οἱ δύο προσφιλεῖς λέξεις τοῦ
Ἡσαΐου (βλ. Ἡσ. 1,4. 5,19.24. 10,17.20. 12,6 κ.ἄ.).
Ὅμως ἡ ἔννοια τοῦ «ἅγιος» στόν Θεό δέν περιορίζε-
ται στήν φυσική σφαῖρα χαρακτηρίζοντας τόν Θεό ὡς
τόν ὑπερκόσμιο, ὡς τόν κύριο ὅλης τῆς φύσεως, ἀλλά
ἐπεκτείνεται καί στήν ἠθική σφαῖρα χαρακτηρίζουσα
τόν Θεό ὡς τόν τέλειον καί ὑπερτέλειον, ὡς τό ἀπόλυ-
τον ἠθικόν Ὄν.

4. Ἡ κύρια ἰδέα καί ἀρετή, πού ἀπορρέει ἀπό αὐτήν
τήν παράσταση τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί τήν ὁποία ἀπαιτεῖ ται
νά ἐφαρμόσει ὁ ἄνθρωπος, γιά νά πετύχει τήν ἁγιότη-

τά του, εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἀπόλυτη πίστη στόν Θεό. Ἡ
πίστη δέ αὐτή ἀναλύεται στήν ἀπόλυτο πεποίθηση,
στήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνθρώπου στόν Θεό, καί στόν
«φόβο» ἐνώπιόν Του, στό δέος ἐκεῖνο πού γεννᾶται
ἀπό τήν συναίσθηση τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καί
ἁμαρτωλότητος πρό τῆς μεγαλειότητος τοῦ ὑπερτε-
λείου, τοῦ ἁγίου Θεοῦ, τοῦ καδώς (βλ. Ἡσ. 7,9. 28,16.
30,15). Γι᾽ αὐτό καί ὡς μεγάλη ἁμαρτία στήν Παλαιά
Διαθήκη τονίζεται, στόν Ἡσαΐα ἰδιαίτερα, ἡ «ὕβρη»
τοῦ ἀνθρώπου κατά τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερηφάνειά του, ἡ
ὑπεροψία του (βλ. Ἡσ. 10,5 ἑξ. 14,13 ἐξ. 16,6 ἑξ.
37,22 ἑξ.). Καί ἡ ἀπόλυτος αὐτή πίστη τοῦ ἀνθρώπου
στόν Θεό συνεπάγεται βεβαίως τήν ὑπακοή στίς ἐντο-
λές Του, τήν ὑποταγή στό θέλημά Του (βλ. Λευιτ. κεφ.
26. Δευτ. κεφ. 28. Ἡσ. 1,2 ἑξ.). Αὐτά εἶναι τά κύρια,
πού πρέπει νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης, γιά νά πετύχει τήν ἁγιότητά του. 

Στό σημεῖο πού βρίσκομαι εἶναι ἀνάγκη νά πῶ ὅτι
καί στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ ἔννοια τῆς ἁγιότητος συν-
δέεται μέ τήν σωστή καί καθαρή ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Γιά
τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ δέν ὁμιλεῖ ἡ Παλαιά Διαθήκη,
γιατί τό θεωρεῖ δεδομένο ὅτι ὑπάρχει Θεός. Στήν πα-
λαιά Ἀνατολή ὅλοι πίστευαν στήν ὕπαρξη ἀνωτέρων
ὄντων πού κυριαρχοῦν στήν φύση. Ἡ Παλαιά Διαθή-
κη ὁμιλεῖ μόνο γιά περιφρονητές καί ὑβριστές τοῦ
Θεοῦ, γιά ἀνθρώπους, δηλαδή, πού δέν εἶχαν σωστή
ἔννοια Θεοῦ, γιατί ἀρνοῦνταν τήν κυριαρχία Του καί
δέν ἤθελαν νά ὑπακούουν στούς λόγους Του. Δηλα-
δή, δέν τόν θεωροῦσαν «καδώς», «ἅγιο». Ὁ προφή-
της Ἰερεμίας ὁμιλεῖ γιά συγχρόνους του Ἰουδαίους οἱ
ὁποῖοι ἔλεγαν lo hu, «δέν εἶναι αὐτός» (5,12)! Αὐτό
δέν σημαίνει ἄρνηση Θεοῦ, ἀλλά σημαίνει ὅτι ἔλεγαν
περί τοῦ Θεοῦ, «δέν ἀξίζει αὐτός». Ἀρνοῦνταν, δηλα-
δή, τήν ἰσχύ Του, τήν δύναμή Του, λέγοντες ὅτι οἱ θεοί
τῶν Βαβυλωνίων καί τῶν Χαναναίων εἶναι ἰσχυρότε-
ροι ἀπό τόν ἰδικό τους Γιαχβέ (βλ. Ἰερ. 51,17-19). Δέν
ἐπίστευαν, δηλαδή, τόν Θεό τους ὡς «καδώς», ὡς
«ἅγιο», μέ τήν ἔννοια τοῦ παντοδυνάμου καί παντο-
κράτορος. Ἄλλες παρόμοιες ὕβρεις πρός τόν Θεό ὡς
ἀδυνάτου βλ. εἰς Ψαλμ. 14,1 καί 9,25. 9,32. 72,11.
94,7. Σοφ. 1,12. Ἰεζ. 8,13· βλ. καί 9,9. Ὡς σέ παρέκ-
βαση λέγω ἐδῶ ὅτι τό ἐρώτημα «ὑπάρχει Θεός;» τίθε-
ται γιά πρώτη φορά ἀπό τόν συγγραφέα τοῦ βιβλίου
τῆς Σοφίας Σολομῶντος, στήν τελευταία δηλαδή ἑκα-
τονταετηρίδα π.Χ. περίπου, ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Αἰγυ-
πτιακῆς διασπορᾶς εἶχαν ὑποστεῖ τήν ἐπίδραση τοῦ
ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ πνεύματος. Πρίν ἀπό τήν ἐποχή
αὐτή τό ἐρώτημα ἦταν: «Ὑπάρχει ἕνας Θεός;». Καί οἱ
συγγραφεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπαντώντας στρέ-
φονται κατά τοῦ συγκρητισμοῦ καί τοῦ πολυθεϊσμοῦ.

5. Τελειώνω τόν ταπεινό μου λόγο παρουσιάζοντας
μία σπουδαία σχετική μέ τό θέμα μας περικοπή, πού
τήν θεωρῶ ὡς τήν καλυτέρα ἀπό ὅλες τίς περικοπές
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί γιά νά μιλήσω μέ «βελλί-
τιο» γλώσσα, ἡ περικοπή αὐτή, τήν ὁποία θά ἀκούσε-
τε, «εἶναι μία ὑψηλή κορυφή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἀπ᾽ ὅπου φαίνονται οἱ καθαροί οὐρανοί τῆς Καινῆς
Διαθήκης»! Εἶναι ἡ περικοπή Μιχ. 6,6-8. Στήν ἀρχή
τοῦ λόγου μου εἶπα γιά τρεῖς ἀρετές, γιά τήν πίστη
στόν Θεό καί τήν ἐμπιστοσύνη καί τόν «φόβο» πρός
Αὐτόν. Τίς ἀρετές αὐτές, τίς ὁποῖες τονίζει ὁ προφή-
της Ἡσαΐας καί ἀπορρέουν ἀπό τήν παράσταση τοῦ
Θεοῦ ὡς καδώς, ἀπαιτεῖται νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη, γιά νά πετύχει τήν ἁγιότη-
τά του, πού εἶναι τό θέμα τοῦ Συνεδρίου μας. Ἀπό τήν
περικοπή τώρα τῶν δύο μόνο στίχων τοῦ προφήτου
Μιχαίου, θά σᾶς πῶ γιά ἄλλες τρεῖς ἀρετές, ἀπαραί-
τητες πάλι γιά τήν ἁγιότητα τοῦ ἀνθρώπου, καί πού
συνιστοῦν τήν οὐσία τῆς θρησκείας. Θά πρέπει ὅμως
νά κάνω ἑρμηνεία, γιά νά κατανοήσετε τό μεγαλεῖο
τῆς περικοπῆς τῶν στίχ. Μιχ. 6,6-8. Παρακαλῶ ἀκού-
σατε: 

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ προφήτου Μιχαίου
(8ος αἰών) ἀναζητοῦσαν μέν τόν Θεό, ἀλλά δέν εἶχαν
σωστή ἔννοια Θεοῦ. Καί ἐνόμιζαν ὅτι ὁ Θεός εὐαρε-
στεῖται μέ παχυλές θυσίες κριῶν καί μόσχων καί μέ
προσφορές ἐλαίου ἤ – τό ἀκόμη πολύ χειρότερο – γιά
τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους ἐνόμιζαν ὅτι πρέπει νά
θυσιάσουν τό πρωτότοκο παιδί τους. Καί ἐρωτοῦν,
λοιπόν, τόν προφήτη Μιχαία:

6,6 Μέ τί πρέπει νά παρουσιασθῶ στόν Γιαχβέ,
νά προσκυνήσω τόν ὕψιστο Θεό;
Πρέπει νά παρουσιασθῶ μέ ὁλοκαυτώματα, 
μέ ἐνιαύσιους μόσχους;
7 Εὐαρεστεῖται ὁ Θεός σέ χιλιάδες κριῶν
καί σέ μυριάδες ποταμούς ἐλαίου;
Πρέπει νά προσφέρω τόν πρωτότοκό μου γιά τήν

ἁμαρτία μου, 
τό γέννημα τοῦ σώματός μου γιά τήν ἀνομία τῆς

ψυχῆς μου;
Στά ἐναγώνια αὐτά ἐρωτήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς

ἐποχῆς του, γιά τό πῶς ὁ ἄνθρωπος θά βρεῖ τόν Θεό
καί θά τόν εὐαρεστήσει, ὁ προφήτης Μιχαίας ἀπαντᾶ:

8 Σοῦ ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε, τί εἶναι καλό
καί τί ὁ Γιαχβέ ζητάει ἀπό σένα.
Τίποτε ἄλλο, παρά δικαιοσύνη καί ἀγάπη νά ἐξα-

σκεῖς
καί νά εἶσαι πρόθυμος στό νά ἀκολουθεῖς τόν Θεό

σου! 
Ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ προφήτου Μιχαία εἶναι

ὕψος! Εἶναι ἡ οὐσία τῆς θρησκείας! Κατά τόν ἀθάνατο
αὐτό στίχο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν Μιχ. 6,8, γιά νά
πετύχουμε τήν ἁγιότητά μας πρέπει: α) Νά εἴμαστε δί-
καιοι πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους· β) νά ἀγαπᾶμε
ὅλους· καί γ) νά εἴμαστε πρόθυμοι νά πράττουμε ὅ,τι
θέλει ὁ Θεός («ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετά Κυ-
ρίου τοῦ Θεοῦ σου», στίχ. 8).  

Ἄς προσέξουμε ὅτι ὁ προφήτης στήν ἀπάντησή
του εἶπε τό: «Σοῦ ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε, τί εἶναι κα-
λό καί τί ὁ Γιαχβέ ζητάει ἀπό σένα». Πραγματικά αὐτά
τά τρία πού λέγει ἐδῶ ὁ προφήτης στόν ἐρωτῶντα
αὐτόν λαό, τοῦ τά εἶχαν πεῖ καί οἱ προηγούμενοι ἀπό
αὐτόν προφῆτες, γι᾿ αὐτό ὁ προφήτης μας λέγει «σοῦ
ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε». Πρίν ἀπό τόν προφήτη Μι-
χαία προφῆτες μέ γραπτά κείμενα ἦταν ὁ προφήτης
Ἀμώς πρῶτα, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε πολύ τήν δικαιοσύνη
(βλ. Ἀμ. 2,6 ἑξ. 5,11· 4,1 ἑξ. 3,10· 5,7.10.12.15 κ.ἄ.)·
ἔπειτα ἔχουμε τόν προφήτη Ὠσηέ, πού ἐκήρυξε τόν
Θεό ὡς ἀγάπη καί παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει ἐκεῖ -
νον τόν ἀθάνατο λόγο στούς Ἰσραηλίτες τῆς ἐποχῆς
του, πού ζητοῦσαν καί αὐτοί νά βροῦν Τόν Θεό μέ πα-
χυλές θυσίες: «Ἀγάπη θέλω καί ὄχι θυσίες, γνώση
Θεοῦ καί ὄχι ὁλοκαυτώματα» (Ὠσ. 6,6)· Μετά τόν
Ὠσηέ ἔχουμε χρονολογικῶς τόν προφήτη Ἡσαΐα, ὁ
ὁποῖος κήρυξε τόν Θεό ὡς «καδώς», δηλαδή, ὡς
«ἅγιον», μέ τήν ἔννοια τοῦ παντοκράτορος. Καί πρός
τόν παντοκράτορα Αὐτόν Θεό ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά
αἰσθάνεται προθυμία νά ὑπακούει ἀπόλυτα στό θέλη-
μά Του (Ἡσ. 6,3.5. 2,10. 8,11 ἑξ. 30,15. κ.ἄ.). Ὁ προ-
φήτης Μιχαίας, λοιπόν, πρός τόν ἐρωτῶντα αὐτόν
λαό, τί νά κάνει γιά νά εὐαρεστήσει τόν Θεό, γιά νά γί-
νει δηλαδή, ἅγιος, ἑνώνει τήν διδασκαλία τῶν προ-
ηγουμένων του προφητῶν, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ὠσηέ καί
τοῦ Ἡσαΐου, καί λέγει σ᾽ αὐτούς, πρῶτον, νά εἶναι δί-
καιοι· δεύτερον, νά ζοῦν μέ ἀγάπη μεταξύ τους καί τρί-
τον, καί νά εἶναι πρόθυμοι («ἕτοιμον εἶναι») νά πράτ-
τουν αὐτό πού θέλει ὁ Θεός. Πραγματικά, σ᾽ αὐτά τά
τρία συνίσταται ὅλη ἡ ἁγιότητα. Γιά τό ὅτι δέ ὁ προφή-
της Μιχαίας συνήνωσε σέ ἕνα στίχο ὅλη τήν διδασκα-
λία τῶν προηγουμένων του προφητῶν διδασκάλων
του, θεωρεῖται ὡς ὁ ἀνώτερος τῶν προφητῶν! 

* Ὁμιλία Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλο-
πόλεως Ἰερεμίου εἰς ΙΣΤ΄ Πανελλήνιον Λειτουρ-
γικὸν Συμπόσιον στελεχῶν ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης*
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμίου

Ἡ Μουσικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
1. Ποιὰ εἶναι ἡ μουσικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-

σίας; Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ συναρτᾶται μὲ
τὴν ἔννοια ποὺ δίνουμε στὴν Ἐκκλησία. Ἀφοῦ λοιπὸν
κατὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι
ὅλο τὸ σῶμα, τὸ πλήρωμα, καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ ὁλό-
κληρο τὸν ἄνθρωπο, ψυχὴ καὶ σῶμα, ἕπεται ὅτι ἡ ζωή
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος δὲν κλείνεται μόνο στὴ
λατρεία, ἀλλὰ περιλαμβάνει ὅλο τὸ φάσμα τῶν βιο-
τικῶν, ποὺ καλοῦνται νὰ γίνουν λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, κατὰ τὸ «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν
ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ὅπως,
συνεπῶς, διακρίνουμε διάφορες περιοχὲς καὶ ὄψεις
στὴ ζωή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώ-
ματος, πρέπει νὰ διακρίνουμε καὶ
διάφορα εἴδη μουσικῆς, ποὺ
ἀναφέρονται στὶς διάφορες ὄψεις τῆς ζωῆς μας. Τὸ ὅτι,
βέβαια, ὅλοι αὐτοὶ οἱ χῶροι πρέπει νὰ διατηροῦν τὴν
ἐν Χριστῷ ἑνότητά τους, γιὰ νὰ μένει ἄρτιος καὶ ὁλό-
κληρος ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος, εἶναι ἀναμφισβήτητο.
Ὅπως ὅμως κάθε περιοχὴ τῆς ζωῆς μας διατηρεῖ ἀπὸ
πλευρᾶς περιεχομένου τὴν ἑτερότητά της, ἔτσι καὶ οἱ
ἀνάγκες της ἔχουν τὸν δικό τους εἰδικὸ χαρακτήρα.
(Λ.χ. ὁ χῶρος τῆς λατρείας, ἡ οἰκογένεια, ὁ χῶρος τῆς
ἐργασίας κ.ο.κ.). Ἔτσι, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς μου-
σικῆς, μποροῦμε, κάπως σχηματικὰ βέβαια, νὰ μιλο-
ῦμε: α) γιὰ τὴ λατρευτικὴ μουσικὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι ἡ μουσικὴ τῆς κοινῆς ὀρθοδόξου λατρείας, αὐτὴ
ποὺ ἐπικράτησε νὰ ὀνομάζεται «βυζαντινή», ἀλλὰ
στὴν οὐσία ρωμαίϊκη (ἀπὸ τὴν Νέα Ρώμη).

Ἡ μουσικὴ αὐτὴ δὲν γεννήθηκε ὡς ἀνεξάρτητη τέ-
χνη, οὔτε μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς αὐτόνομο
ἄκουσμα, ἄλλα μόνο ὡς ἔνδυμα τοῦ ὀρθοδόξου ὕμνου,
τοῦ λόγου τῆς λατρείας μας. Ὅπως ὁ Θεῖος Λόγος μὲ
τὴν σάρκωσή του ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα ἀπὸ τὴν
Παναγία Παρθένο, ἔτσι καὶ ὁ θεολογικὸς λόγος τῆς λα-
τρείας ἔχει τὴ δική του ἱστορικὴ σάρκα - ἔνδυμα, τὴ λα-
τρευτικὴ μουσική, ποὺ δένεται ἀναπόσπαστα μαζί του.
Εἶναι γνωστό, ἄλλωστε, ὅτι μέχρι τὸν 9ο αἰώνα ὑμνο-
γράφος (ποιητὴς) καὶ μελῳδὸς (συνθέτης) ταυτίζονται.
Λόγος καὶ μέλος (μελῳδία) προέρχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο
πρόσωπο. Λόγος καὶ μέλος ἀποκτοῦν, ἔτσι, στὴ λα-
τρεία μας ἑνότητα καὶ γίνονται «ἄκουσμα καὶ λάλημα»
καὶ προσευχὴ τοῦ λατρεύοντος τὸν Θεὸ ὀρθοδόξου
πληρώματος.

β) Ἔχουμε κατόπιν τὴ θρησκευτικὴ — ἂς τὴν ὀνο-
μάσουμε ἔτσι— μουσική. Διαφέρει ἀπὸ τὴν προηγού-
μενη, γιατί χρησιμοποιεῖται ἔξω ἀπὸ τὴν κοινὴ λατρεία.
Ἡ πρώτη εἶναι μουσικὴ τοῦ λειτουργοῦντος σώματος,
ἡ δεύτερη τοῦ ἰδίου λαοῦ τοῦ θεοῦ μετὰ τὴ λειτουργία.
Ἡ θρησκευτικὴ μουσικὴ ἔχει μὲ τὴ λατρευτικὴ μουσικὴ
τὴ σχέση, ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ δημοτικὴ καὶ τὴν
ἔντεχνη ἤ λογία ποίηση. Ἡ πρώτη εἶναι ἁπλούστερη
καὶ ἀνώνυμη καὶ γίνεται τέχνη ὅλου τοῦ λαϊκοῦ σώμα-
τος. Ἡ δεύτερη εἶναι ἔντεχνη, ἔχει συγκεκριμένο δημι-
ουργὸ καὶ διασῴζει τὶς ἰδιοτυπίες του. Ἡ θρησκευτικὴ
μουσική, ὅπως καὶ ἡ λογία ποίηση, ἐκφράζει τὰ ἀτομικὰ
θρησκευτικὰ συναισθήματα τοῦ συγκεκριμένου δημι-
ουργοῦ της. Εἶναι ἀτομικὴ δημιουργία καὶ γι' αὐτὸ δὲν
περνᾶ στὸ χῶρο τῆς λατρείας. Ἐδῶ ἀνήκουν ὅλα τὰ
δημιουργήματα τῆς δυτικῆς θρησκευτικῆς μουσικῆς
(ὀρατόρια, καντάτες, λειτουργίες κ.λπ.), τὰ ὁποῖα,
ἐπειδὴ στὴ Δύση χάθηκε ἤ περιθωριοποιήθηκε ἡ εἰδικὴ
λατρευτικὴ μουσική, ἔγιναν μουσικὴ τῆς λατρείας, ὁ δὲ
ναὸς μεταβάλλεται ἐκεῖ συχνὰ σὲ αἴθουσα συναυλίας.
Τὸ τελευταῖο, φυσικά, μπορεῖ νὰ συμβεῖ καὶ στὴν καθ'
ἡμᾶς ἀνατολή, ὅταν ἡ λατρευτικὴ μουσική μας ἀπο-
συνδέεται ἀπὸ τὴ λατρεία καὶ μεταβάλλεται σὲ αὐτόνο-
μο μουσικὸ ἀκρόαμα. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἄθελά τους ζη-
τοῦν ὅσοι ὑποστηρίζουν, ὅτι μόνο αὐτὴ τὴ μουσικὴ
πρέπει νὰ μεταδίδει ἕνας ἐκκλησιαστικὸς ραδιοσταθ-
μός. Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως οὔτε τὴ λατρευτικὴ μουσι-
κή της αὐτονόμησε, οὔτε τὰ δημιουργήματα τῆς θρη-
σκευτικῆς μουσικῆς τέχνης εἰσάγει στὴ λατρεία της,
ὅπως λ.χ. τὰ ὀρατόρια τῶν ἀειμνήστων συνθετῶν μας
Π. Πετρίδη ἢ Σωκρ. Βερνάρδου, τὴ λειτουργία τοῦ Μ.
Θεοδωράκη κ.ἄ. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα μένουν στὸν χῶρο
τοῦ ἀκροάματος, τῆς συναυλίας, ὅπως καὶ ἡ λεγομένη
κλασσικὴ — δυτικὴ — μουσική. Δὲν ἀποκλείονται δὲ
ἀπὸ τὴ ζωή τοῦ πιστοῦ, διότι, ὅπως εἶπε κάποιος σε-
βαστὸς Γέροντας, μπορεῖ μὲν νὰ μὴ ἀνεβάζουν τὴν
ψυχὴ στὸν οὐρανό, ὅπως ἡ μουσικὴ τῆς λατρείας μας,
ἀλλὰ καὶ δὲν τὴν ταπεινώνουν, ὅπως ἄλλα εἴδη μου-
σικῆς, ποὺ ἐξευτελίζουν τὴν ἀνθρώπινη προσωπικό-
τητα.

γ) Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνα τρίτο εἶδος μουσικῆς, ποὺ
ἐνδιαφέρει καὶ τὸν πιστό. Εἶναι ἡ μουσικὴ τῆς καθη-
μερινότητας, τοῦ καθημερινοῦ βίου. Μουσική, ποὺ ξε-
κουράζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ δημιουργεῖ τὴ διάθεση,
ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ ἐπιδοθεῖ στὶς καθημερινὲς ἐνα-
σχολήσεις του στὸ σπίτι, ἤ στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας.
Καὶ βλέπουμε ὅτι ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς
αἰῶνες χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τέτοια
μουσική. Εἶναι ἡ μουσική, ποὺ ἔφθασε μέχρι τὶς μέρες
μας ὡς δημοτικὴ μουσικὴ (νησιώτικα, ἠπειρώτικα,
μοιρολόγια, κλέφτικα κ.τ.ὅ.). Βέβαια τὸ γραφικὸ (Ἰακ. 5,
12) ὁρίζει: «εὐθυμεῖ τις ψαλλέτω». Ὅταν κανείς, δηλα-
δή, εἶναι χαρούμενος, καὶ αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ
τραγουδήσει, προτρέπεται νὰ ὑμνεῖ τὸν Θεό. Μόνο
ὅμως μὲ τὴ λατρευτικὴ μουσικὴ ὑμνεῖ κανεὶς τὸν Θεό;

2. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας γιὰ λόγους ἱεραποστολικοὺς
δὲν δίσταζαν νὰ χρησιμοποιοῦν καὶ τὴν ἐκτός τῆς λα-
τρείας μουσική, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν «Ἀντιθάλεια»
τοῦ Μ. Ἀθανάσιου (δ΄ αἰώνας). Ὅταν δηλαδὴ ὁ Ἄρειος
ἔγραψε τὸ βιβλίο του «Θάλεια» καὶ μὲ τραγούδια (ὅπως
γίνεται πάντοτε στὸ χῶρο τῆς προπαγάνδας) διέδιδε τὶς
κακοδοξίες του, τότε καὶ ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὅπως καὶ
ἄλλοι Πατέρες, συνέθεσε καὶ αὐτὸς ἀνάλογα τραγούδια,
μὲ ὀρθόδοξο περιεχόμενο. Δὲν ἦσαν ὕμνοι λατρευτικοί,
ἀλλὰ τραγούδια θρησκευτικά, ἐπιμύλια καὶ ὁδοιπορικά
(γιὰ τὸν μύλο δηλαδὴ καὶ τὸ ταξείδι), ὅπως καὶ ἐκεῖνα
τοῦ Ἀρείου. Τὰ πατερικὰ τραγούδια ἀντέκρουαν τὴν
αἵρεση καὶ διέδιδαν τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Θὰ λέγαμε,

ἦταν, ὅπως τὰ τραγούδια ἐκεῖνα, ποὺ χρησιμοποιοῦν
δάσκαλοι καὶ μαθητὲς στὰ σχολεῖα μας πρὶν ἀπὸ τὴν
Ἐπανάσταση τοῦ ’21. Ὅλα αὐτὰ ὅμως σήμερα χάθη-
καν, γιατὶ ἀντικαταστάθηκαν μὲ δυτικὲς μελωδίες, ποὺ
κατέκλυσαν τὸν χῶρο τῆς κατηχήσεώς μας. Ἡ δημοτικὴ
μουσική μας, ποὺ κανονικὰ πρέπει νὰ ὀνομάζεται «λαϊ-
κή - ρωμαίικη μουσική», γιατὶ ἀνήκει καὶ αὐτὴ στὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ σῶμα μας, συνδέεται μὲν ἀπὸ πλευρᾶς κλιμά-
κων καὶ ὕφους μὲ τὴ λατρευτικὴ μουσική, ἀλλὰ δὲν εἶναι
μουσικὴ τῆς λατρείας. Εἶναι μουσικὴ τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ σώματος, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς λατρείας γιὰ
τὸ σπίτι, τὸ σχολεῖο, τὴν ἐργασία. Στὸ εἶδος αὐτὸ τῆς

μουσικῆς δὲν ὑμνεῖται ἄμεσα ὁ
Θεὸς ἤ το ἔργο τῆς σωτηρίας.
Ψάλλονται ὅμως τὰ ἔργα τοῦ

Θεοῦ καὶ προσανατολίζεται θεοκεντρικὰ στὴ ζωή του ὁ
πιστὸς στὸν Θεὸ ἄνθρωπος. Γι’ αὐτὸ ἀναφέρονται στὴν
οἰκογενειακὴ ζωή, στὴν ἐργασία, στὸ γάμο, ἤ τὸν θάνα-
το, στὴν ξενιτειά, στὴ φιλία, τὴ δικαιοσύνη, στοὺς
ἀγῶνες τοῦ Γένους κ.λπ. Ὅτι δὲν ἀποκλείονται ὅμως
ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, φαίνεται ἀπὸ
τὸ γεγονός, ὅτι ἀκόμη καὶ σήμερα τραγουδιέται αὐτὴ ἡ
μουσικὴ στὸ πανηγύρι, μετὰ τὴ λατρεία, ἔξω ἀπὸ τὸν
Ναό. Καὶ ὁ Παπὰς ἤ οἱ Παπάδες καλοῦνται νὰ ἀρχίσουν
πρῶτοι τὸν χορό, σεμνὰ φυσικὰ καὶ χωρὶς νὰ χάνουν
τὸν αὐτοσεβασμό τους, μετέχοντας στὴ χαρὰ τοῦ ἴδιου
σώματος, ποὺ προηγουμένως μετεῖχε τῆς λατρείας.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καὶ δὲν θὰ πρέ-
πει νὰ μένει κανεὶς στὶς παρεκκλίσεις, ποὺ τυχὸν παρα-
τηροῦνται, ἀλλὰ στὸ πνεῦμα ποὺ διέπει τὴν παράδοσή
μας.

Πῶς εἶναι, συνεπῶς, δυνατὸ νὰ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ τοὺς
Ἐκκλησιαστικοὺς Σταθμούς μας ἡ (ἔξω ἀπὸ τὴ λατρεία)
μουσικὴ τῆς παραδόσεώς μας; Ὅτι, βέβαια, πρέπει νὰ
ἀναζητοῦνται πάντα τὰ αὐθεντικὰ δείγματά της, εἶναι
πέρα ἀπὸ κάθε ἀντίρρηση. Ἄλλωστε, καὶ οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες μας, αὐτὸ ποὺ προσέχουν στὴ μουσικὴ τοῦ κα-
θημερινοῦ βίου εἶναι τὸ ὕφος καὶ τὸ ἦθος της, ποὺ ὀφεί-
λει νὰ βοηθεῖ τὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη. Γι’
αὐτὸ ὁ Μ. Βασίλειος στὴ γνωστή του Ὁμιλία «Πρὸς
τοὺς Νέους» (κεφ. 7) συνιστᾶ «νὰ μὴ γεμίζουν οἱ ψυχὲς
ἀπὸ διεφθαρμένη μελωδία». Διότι ἀπὸ τέτοιες μελω-
δίες γεννιῶνται τὰ πάθη («ἀνελευθερίας καὶ ταπεινότη-
τος πάθη»). Μιά τέτοια διάκριση εἶχε κάμει πολὺ πα-
λαιότερα καὶ ὁ φιλόσοφος Πλάτων (Πολιτεία γ', 10-11),
διακρίνοντας τὶς μελῳδίες σὲ κατάλληλες καὶ ἀκατάλ-
ληλες γιὰ τὴν ἀγωγή τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ συνιστᾶ ὁ
Μ. Βασίλειος νὰ ἐπιδιώκουν οἱ χριστιανοὶ τὴ μουσική,
ποὺ εἶναι «ἀνώτερη καὶ ὁδηγεῖ ψηλότερα». Αὐτὴν —
ὅπως λέγει — χρησιμοποίησε καὶ ὁ Δαβὶδ [...] καὶ ἐθε-
ράπευσε [...] τὸν βασιλέα (Σαοὺλ) ἀπὸ τὴ μανία τῆς με-
λαγχολίας». Κάνει γι’ αὐτὸ διάκριση ὁ Μ. Βασίλειος ἀνά-
μεσα στὴν «ὑγιᾶ» καὶ τὴν «μοχθηρὰν» μελῳδίαν. Τὸ
ἴδιο καὶ ὁ ἱ. Χρυσόστομος, ἐπαινεῖ τὸ τραγούδι, ποὺ
«ἀνασταίνει τὶς ψυχές, τοὺς δίνει φτερὰ καὶ τὶς ἐλευθε-
ρώνει ἀπὸ τὰ γήινα καὶ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ σώματος
(τῶν παθῶν)». Αὐτὴ τὴ μουσικὴ τεκμηριώνει καὶ ὁ ἅγιος
Νικόδημος Ἁγιορείτης στὴν «Χρηστοήθειά» του.

3. Αὐτὴ ἡ πατερικὴ διάκριση εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνεται,
καὶ ὄχι μόνο στὴ μουσική, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλο τὸ φάσμα τῆς
ζωῆς τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ὅλη ἡ ζωή καλεῖται νὰ ἐνχρι-
στωθεῖ, νὰ ἁγιασθεῖ καὶ νὰ γίνει ζωή Χριστοῦ. Αὐτὸ ση-
μαίνει νὰ γίνει ἡ ζωή μας ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ «λειτουργία
μετὰ τὴν λειτουργία» καὶ «λατρεία μετὰ τὴ λατρεία».
Αὐτὸ δὲν γίνεται ὅμως τυπικὰ μὲ τὴ μεταφορὰ τῆς μου-
σικῆς τῆς λατρείας ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό, ἀλλὰ μὲ τὴ μετα-
βολὴ τῆς ὅλης ζωῆς μας σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὸν Θεό,
συνεπῶς καὶ τῆς μουσικῆς της. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἑλλη-
νορθόδοξη παράδοσή μας. Σ’ αὐτὴ τὴ μουσικὴ παρά-
δοση ἀκόμη καὶ ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια, βρίσκουν τὴ
θέση τους. Τὸ κακὸ μὲ τὴ λεγόμενη λαϊκὴ μουσικὴ εἶναι
ἡ αὐτονόμηση καὶ ἀπολυτοποίηση τοῦ ἐρωτικοῦ στοι-
χείου, ποὺ ἀναφέρεται στὴ σάρκα καὶ γεννᾶ πάθη. Καὶ
βέβαια, πάλι δὲν εἶναι λύση ἡ χρήση σύγχρονων τρα-
γουδιῶν, ἀλλὰ μὲ μόνη τὴ μουσική, χωρὶς τὰ λόγια, ποὺ
«σοκάρουν». Λησμονοῦμε ὅμως, ὅτι ἡ μουσικὴ φέρνει
στὴ μνήμη καὶ τὰ λόγια καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι πάλι τὸ
ἴδιο. Ἂς ἀφήσουμε τὰ ἀκούσματα, ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ
τὴν παράδοσή μας.

Δὲν πρέπει, ἐξ ἄλλου, νὰ λησμονεῖται, ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία κάνει ἀδιάλειπτα ἱεραποστολή, μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ
τὸ σῶμα της. Τὰ Ραδιόφωνά της, συνεπῶς, δὲν ἀπευ-
θύνονται μόνο στοὺς πιστοὺς καὶ τελείους, οἱ ὁποῖοι
σὲ τελευταία ἀνάλυση δὲν χρειάζονται κἄν μουσική,
ἀλλὰ τὴ σιωπὴ τῆς καρδιακῆς κοινωνίας μὲ τὴ Χάρη
τοῦ Πνεύματος. Ἀπευθύνονται ὅμως καὶ στοὺς ἀτε-
λεῖς, τοὺς χλιαρούς, τοὺς ἀδιάφορους ἤ καὶ τοὺς
ἐχθρούς της ἀκόμη. Γι' αὐτὸ κοντὰ στὴ στερεὰ τροφὴ
προσφέρει καὶ τὸ γάλα (Α΄ Κορ. 3, 2). Αὐτὸ πρέπει νὰ
κάνει ἡ Ἐκκλησία καὶ στὸ θέμα τῆς μουσικῆς. Καὶ τὴν
ἱεραποστολικὴ αὐτή πράξη τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει κα-
νεὶς δικαίωμα νὰ τὴ φιμώσει ἤ ἐμποδίσει. Μία ἐπιλο-
γή, συνεπῶς, στὴ μουσικὴ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῶν
Σταθμῶν εἶναι ἀναγκαία, ὥστε νὰ μὴ παρεκκλίνει ἀπὸ
τὸ ὕφος καὶ τὸ ἦθος, ποὺ ὁρίζουν γι' αὐτὴν θεόπνευ-
στα οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ἡ χρησιμοποίηση ὅμως τῆς
ἐκτὸς λατρείας μουσικῆς τῆς παραδόσεώς μας, τῶν
δημοτικῶν δηλαδὴ τραγουδιῶν μας, ἀλλά ἀκόμη καὶ
τῆς κλασσικῆς καὶ δυτικῆς καὶ ἄπω ἀνατολικῆς θρη-
σκευτικῆς μουσικῆς, ἤ καὶ τῆς κοσμικῆς ἀκόμη ἑλλη-
νικῆς καὶ ξένης, ποὺ ὅμως προδίδει κάποια πνευμα-
τικὴ ἀναζήτηση καὶ θεόνομη διάθεση, δὲν μπορεῖ νὰ
ἀποκλεισθεῖ. Ποιὸς ξέρει, ἄν μέσῳ αὐτῆς τῆς μου-
σικῆς δὲν ἀγγιχθεῖ κάποια ψυχὴ καὶ ὁδηγηθεῖ στὴ ζή-
τηση τῆς Ἀλήθειας;

Ὅσο γιὰ τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι αὐτὴ τὴ μουσικὴ μπορεῖ
νὰ τὴν ἀκούσει κανεὶς καὶ σ’ ἄλλους Σταθμούς, δὲν
εὐσταθεῖ. Διότι οἱ ἄλλοι Σταθμοὶ δὲν θέλουν, δὲν ἔχουν
κανένα λόγο ἤ καὶ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἐπιλογὴ στὴ
χρησιμοποιουμένη ἀπ’ αὐτοὺς μουσική, τὴν ὁποία (ἐπι-
λογή) κάνει καὶ θὰ κάνει πάντα ἕνας ἐκκλησιαστικὸς ρα-
διοφωνικὸς Σταθμός.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καρποφορεῖ στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν μοναδικούς,
εὔγευστους καὶ σπάνιους πνευματικοὺς καρπούς, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπό-
στολο Παῦλο, καρποὺς ἐπίπονης καὶ σκληρῆς ἀπὸ αὐτοὺς καλλιεργείας.
Τοὺς παραθέτει στὴν πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολή του, ὅπου ξεδιπλώνει μιὰ λί-
στα ὁλόκληρη ἀπὸ δωρεὲς, μιὰ συγκομιδὴ καρπῶν πνευματικῶν: «Ὁ
καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστό-
της, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄ 22 - 23).

Ὁ Θεός μας, ὡς καλὸς σπορέας σπέρνει στὶς καρδιὲς κάθε πιστοῦ, στὶς
καρδιὲς ὅλων μας, ποικιλία ἀγαθῶν σπερμάτων. Ἡ ὡρίμανση, ὅμως, τῶν
ἀγαθῶν σπερμάτων καὶ τὸ μέγεθος τῆς καρποφορίας τους ἐξαρτῶνται ἀπὸ
τὴν εὔφορη γῆ τῶν καρδιῶν μας, δηλαδή, τὴν ἀγαθή μας προαίρεση.

Ὁ Καλὸς σπορέας, ὁ Θεός μας, ἔσπειρε μὲ πλούσιες εὐλογίες ἀγαθὰ
σπέρματα καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ Γέροντος Γάβριήλ. Καὶ ἡ εὔφορη γῆ τῆς καρ-
διᾶς του ἔδωσε μεγάλη καρποφορία, γιατὶ ὁ Γέροντας μιμούμενος τὸν Σπο-
ρέα Θεὸ σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ ἔσπειρε «ἐπ’ εὐλογίαις» καὶ θέρισεν «ἐπ’ εὐλο-
γίαις» (Β΄ Κορ. θ΄ 6). Τὸ κατὰ πόσον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κατοικοῦσε στὴν
καρδιὰ τοῦ Γέροντος γίνεται φανερὸ ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς καρπούς του,
καρποὺς συμφώνους μὲ αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦ -
λος, τὴν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθωσύνη, πί-
στη, πραότητα καὶ ἐγκράτεια. Ὅλα τὰ χαρίσματα αὐτὰ  ποὺ εἶναι θεόσδοτα
διέκριναν καὶ σφράγιζαν τὴν ἐπίγεια ζωὴ τοῦ Γέροντος Γαβριήλ, τοῦ πνευ-
ματοκινήτου, ὅπως μὲ φτωχὰ λόγια, ἐμπρὸς στὸ πλούσιο μεγαλεῖό του,
προσπαθοῦμε νὰ ἀναλύσουμε.        

Ἀγάπη. Ὅπως δὲν χωράει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ μας, ἔτσι δὲν χωράει καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντος
Γαβριήλ, ποὺ δίκαια ἐπονομάζεται «ὁ Γέροντας τῆς ἀγάπης», ἀφοῦ ἡ προσ -
φερόμενη καρδιά του ἦταν ποταμὸς ἀστείρευτος κενωτικῆς ἀγάπης. Ὁ Γέ-
ροντας ἦταν πραγματικὸς πατέρας. Ξεχνοῦσε τὸ «ἐγώ» καὶ τοῦ ἄρεσε συν -
εχῶς νὰ δίνει διδάσκοντάς μας ταυτόχρονα μὲ τὰ λόγια: «Ὅποιος παίρνει
γεμίζει τὰ χέρια του, ὅποιος δίνει γεμίζει τὴν καρδιά του». 

Χαρά. Ὁ Γέροντας Γαβριὴλ ἦταν πάντοτε γεμάτος χαρά. Εἶχε καὶ πα-
ρουσίαζε τὴν χαρὰ ἐκείνη τοῦ πατέρα - βασιλιᾶ, ὅπως παρουσιάζεται στὴν
παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, καθὼς ἐπέστρεφε ὁ πλανημένος γιός του. Οἱ πι-
στοὶ βιώνουμε τὴ χαρά, ἰδιαίτερα ὡς λατρευτικὴ κοινότητα, μὲ αἴνους καὶ
δοξολογίες πρὸς τὸν Θεό, γιὰ τὰ ἔργα Του πρὸς τὸ λαό Του. Ὁ Γέροντας Γα-
βριὴλ θαύμαζε τὸ ἀποστολικὸ χωρίο «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε» (Φιλ. δ΄
4) τὸ ὁποῖο ἔχει μείνει γνωστὸ στὴν παγκόσμια θρησκευτικὴ λογοτεχνία ὡς
ὁ ὕμνος τῆς χαρᾶς. Ἔτσι καὶ ὅταν ἀκόμη τὸν συνεῖχε κάποια θλίψη, ἰδίως
γιὰ προβλήματα τοῦ κόσμου,  δικά μας, τοῦ πνευματικοῦ του περιβάλλον-
τος, δὲν τὴν ἐξέφραζε. Παρουσίαζε αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουν οἱ Πατέρες  «χα-
ροποιὸν πένθος», δηλαδὴ χαρμολύπη. 

Εἰρήνη. Τὸν Γέροντα Γαβριὴλ διέκρινε αὐτὴ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ποὺ δὲν
μοιάζει μὲ τὴν εἰρήνη, τὴν ὁποία προσφέρει ὁ κόσμος. Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰρήνη
ἡ «πάντα νοῦν ὑπερέχουσα» (Φιλ. δ΄ 7).  Δὲν παρουσίαζε μιὰ τυπική, ἐπι-
φανειακὴ εἰρήνη, αὐτὴ ποὺ κλείνει μέσα της τὸ σπέρμα τῆς ὑποκρισίας, τῆς
ἀστάθειας καὶ τῆς ἰδιοτέλειας, ἀλλὰ μιὰ κατὰ βάθος καὶ πλάτος ὀντολογικὴ
εἰρήνη, ἡ ὁποία ψυχικὰ μᾶς ἰσορροποῦσε, ὅλους τοὺς ταραγμένους ἀπὸ τὰ
προβλήματα ποὺ φέρνει ἡ ὀλιγοπιστία, καὶ τοὺς διαρκῶς πολεμουμένους
ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο πολεμήτορα, τὸν διάβολο. 

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχε κατοικητήριό της τὸν Γέροντα Γαβριὴλ πρόσ -
φερε χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση σὲ ὅλους μας. Ἦταν ἀνόθευτη καὶ δὲν στηριζό-
ταν σὲ ἰδιοτέλεια ἢ ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἀλλὰ στὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ὑποκείμενο τῆς ἀληθινῆς εἰρήνης γιὰ τὸν Γέροντα, ὅπως καὶ
γιὰ ὅλους μας, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ὡς Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
εἰρήνης χορηγεῖ τὴν εἰρήνη αὐτὴ καὶ στὸν ἄνθρωπο, μέσῳ τοῦ εἰρηνοποιοῦ
Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 

Μακροθυμία. Μακροθυμία νοεῖται ἡ ἀρετὴ ποὺ περικοσμεῖ αὐτὸν ποὺ
συγχωρεῖ, ποὺ δείχνει ἀκόμα καὶ ἔλεος σὲ ὅσους τὸν λυποῦν. Σὲ αὐτὴ τὴ
λέξη καθρεφτίζεται ὁ Γέροντας Γαβριήλ, ὁ εὔσπλαγχνος, ὑπομονετικός, ὁ
ἄνθρωπος ποὺ δὲν διαμαρτυρόταν γιὰ τίποτα, ἀφοῦ ὅλα τὰ δικαιολογοῦσε.
Πρότυπό του εἶχε τὸν ἴδιο τὴν Κύριό μας, «τὸν μακρόθυμο καὶ πολυέλεο
καὶ ἀληθινό» (Ψαλμ. 102, 8). 

Ὁ Γέροντας Γαβριήλ, ὅπως ὁ Χριστός μας, ἦταν «ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι,
βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν» ( Ἰακ. α΄ 19). Ἔτσι, ἀπέβλεπε στὸ
νὰ δώσει χρόνο μετανοίας σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦσαν τὴν πατρότητά του καὶ
κατὰ δεύτερο λόγο στὸ νὰ ἑλκύσει κοντὰ στὸ Χριστό μας καὶ ἄλλες συγγε-
νικὲς αὐτῶν ψυχές. Ἔφερνε στὸ νοῦ του τὴν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μας, ἡ
ὁποία μετέβαλε τὸν διώκτη Παῦλο σὲ κήρυκα, τὸν τελώνη σὲ εὐαγγελιστή,
τὸν Ζακχαῖο σὲ ἐλεήμονα, τὴ Σαμαρείτισσα σὲ ἀπόστολο.  

Χρηστότητα. Ὁ Γέροντας Γαβριὴλ ὡς πνευματικὸς ἀνθρώπων ποὺ ζο-
ῦσαν μέσα στὸν κόσμο τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν παθῶν ἐπιθυμοῦσε τὰ πνευ-
ματικά του παιδιὰ νὰ κόψουν τοὺς δεσμοὺς τῆς ἁμαρτίας, ποὺ τοὺς κρα-
τοῦσαν καθηλωμένους μακριὰ ἀπὸ τὴ θεϊκὴ εὐσπλαγχνία. Καὶ προέβαλλε
τὸν ἑαυτό του παράδειγμα μὲ τὴ χρηστότητα τῶν τρόπων ποὺ τὸν χαρα-
κτήριζαν, μὲ τὴν εὐεργετικὴ διάθεση καὶ φιλανθρωπία του πρὸς τοὺς συν -
ανθρώπους του, μὲ τὴν διαρκῆ ἐργασία τοῦ ἀγαθοῦ, μὲ τὴν ἁπλόχερη ἀγά-
πη του, ποὺ ἔδειχνε ὅτι μέσα του καρποφοροῦσε πλούσια τὸ Πανάγιο Πνεῦ -
μα.

Ἀγαθωσύνη. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας εἶχε πεῖ πὼς «ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ
δένδρον γινώσκεται» (Ματθ. ιβ΄ 33), ὥστε ὁ πνευματικὰ ἀναγεννημένος
ἄνθρωπος, ὅπως ἦταν ὁ Γέροντας Γαβριὴλ, νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς καρ-
ποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ τοὺς ὁποίους εἶναι στολισμένος.

Ἡ ἀγαθωσύνη τοῦ Γέροντος Γαβριὴλ, τοῦ «ἀγαθοῦ ἰσραηλίτου» τοῦ
ἀνθρώπου, ποὺ «δόλος οὐκ ἔστι» (Ἰωάν. α΄ 47) στὸ στόμα του ἦταν χα-
ρακτηριστική. Ἦταν αὐτὴ ποὺ τὸν ἔκανε νὰ ἀναλώνεται στὶς πνευματικὲς
καὶ ὄχι μόνον ἀνάγκες τῶν κατὰ πνεῦμα παιδιῶν του, ποὺ δὲν εἶχε ὅρια,
οὔτε διακρίσεις. Μάλιστα στὰ ἀνυπάκοα παιδιά του ἔδειχνε περισσότερο
τὴν ἀγαθωσύνη του, στὴν προσπάθειά του νὰ τὰ φέρει σὲ ἐπίγνωση, με-
τάνοια καὶ σωτηρία. 

Πίστη. Ἡ πίστη, ἔλεγε ὁ Γέροντας,  εἶναι ἡ βάση στὴν ὁποία στηρίζονται
ὅλες οἱ χριστιανικὲς ἀρετές. Χωρὶς αὐτὴ ἡ πνευματική μας ζωή παραμένει
μετέωρη. Εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στὸ Θεό, στὴν πρόνοιά Του,
στὴν προστασία Του, στὴ διαρκῆ βοήθειά Του. Καὶ δὲν τὰ ἔλεγε μόνο μὲ τὸ
στόμα. Τὰ βίωνε, γι’ αὐτὸ καὶ σὲ ὅλη του τὴν ζωή μᾶς παρότρυνε νὰ φω-
νάζουμε: «Πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». 

Πραότητα. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ Γέροντος Γαβριήλ, καθὼς καὶ
κάθε πνευματοφόρου ἀνθρώπου κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο εἶναι ἡ πρα-
ότης. Θυμὸς καὶ ἐριστικότητα γιὰ τὸν Γέροντα ἦταν ξένα πράγματα. Δὲν
συμφωνοῦσαν μὲ τὸν χαρακτήρα του. Εἶχε τὸ χάρισμα τῆς πραότητας.
Ἦταν εἰρηνικός, ἥσυχος, ἐπιεικής, ἀκόμη καὶ ἂν τὸν ἀδικοῦσαν καὶ τὸν πε-
ριφρονοῦσαν. Σὲ τέτοιες στιγμὲς ἀπαντοῦσε στὶς προκλήσεις τῶν ἄλλων
μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀταραξία. Εἴτε ἀπαντοῦσε μὲ τὴ σιωπή του, εἴτε μὲ λόγους
καταπραϋντικούς, χωρὶς νὰ ρίχνει λάδι στὴ φωτιά ποὺ οἱ ἄλλοι ἄναβαν.    

Ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι ἡ ὀργὴ καὶ ἡ ἀγανάκτηση προέρχονται τόσο ἀπὸ
ἐγωϊστικὸ καὶ ὑπερήφανο καὶ ἀτομιστικὸ φρόνημα, ὅσο καὶ ἀπὸ ἠθικὴ
ἀδιαφορία καὶ ἔλλειψη ἐπαρκοῦς συναισθήσεως τῆς ἁμαρτωλότητός μας. 

Ἐγκράτεια. Ὁ Γέροντας Γαβριὴλ ἦταν ἐγκρατὴς σὲ ὅλα. Ὄχι μόνο στὶς
τροφές, στὴν αἰχμαλωσία τοῦ χρήματος, στὶς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες, στὴ σπα-
τάλη τοῦ χρόνου του. Μὲ τὴν ἐγκράτειά του ὁ Γέροντας ἀπαλλασσόταν ἀπὸ
ἀκαθάρτους λογισμούς, οἱ ὁποῖοι καὶ δὲν τὸν πλησίαζαν, γιατὶ ὁ Γέροντας
ἦταν ἐντελῶς καθαρὸς καὶ γι’ αὐτὸν ἴσχυε τὸ ἀποστολικὸ: «τὰ πάντα κα-
θαρὰ τοῖς καθαροῖς» (Τίτ. α΄ 15). Αὐτὴ τὴν ἐγκράτεια δίδασκε καὶ σὲ ὅλους
ποὺ τὸν πλησιάζαμε ὄχι μὲ λόγια, ἀλλὰ μὲ τὸ βίωμά του, λέγοντας ὅτι ἄλλος
δρόμος ἐκτὸς τῆς ἐγκρατείας δὲν ὑπάρχει, ποὺ νὰ ὁδηγεῖ στὴ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν.

Οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ καλλιεργήθηκαν ὅλοι μαζὶ ἀπὸ τὸν
Γέροντα Γαβριὴλ γλύκαναν τὴ ζωή του, ἀλλὰ καὶ τὴ δική μας, τὸν ἔδειξαν μέ-
τοχο τοῦ ἀκτίστου φωτὸς καὶ πνευματικὸ πατέρα φιλόστοργο καὶ γλυκύτα-
το. Ἀπὸ τὰ οὐράνια σκηνώματα, ὅπου σὰν πολύκαρπο δένδρο μεταφυ-
τεύθηκε, ἂς εὔχεται καὶ γιὰ τὴ δική μας πλούσια καρποφορία τῶν ἀρετῶν,
τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος Γαβριήλ

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΜ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Τὴν Τρίτη 8 Νοεμβρίου Ἑορτὴ τῶν Παμ. Ταξιαρχῶν πανηγυρίζει ὁ

ὁμώνυμος Κεντρικὸς ναὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (Μεσογείων 96)
κατὰ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 (παραμονὴ ἑορτῆς )
Ὥρα 18.30 Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία 20.00 Λιτά-

νευση Ἱερᾶς Εἰκόνας.
Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2016 (ἀνήμερα) 
Ὥρα 07.00 Ὄρθρος.
08.30 Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. 
Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2016 (Ἑορτὴ Ἁγίου Νεκταρίου)
Προστάτη τῆς Ὑπηρεσίας Θρησκευτικοῦ. 
Ὥρα 07.00 Ὄρθρος 
08.30 Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία μὲ ἀρτοκλασία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κιοῦλος

Ἡ Θ΄ Διορθόδοξος Συνάντησις διὰ τὸν φονταμενταλισμόν
Ἡ συζήτησις διὰ τὸν φονταμενταλισμὸν καταδει-

κνύει ἐναργῶς ὅτι αὐτὸς σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν ἐπι-
βολήν. Εἰς κάτι τὸ ὁποῖον ταιριάζει ἡ μασωνία μὲ τὸν
οἰκουμενισμὸν εἶναι ἀκριβῶς αὐτό, δηλ. ὅτι ἄνθρωποι
ποὺ ἐλέγχουν κέντρα ἐξουσίας ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβά-
λουν εἰς ὅλην τὴν κοινωνίαν αὐτὸ τὸ ὁποῖον θεωροῦν
ὡς σωστόν. Ἀδίκως κατηγοροῦνται ὅσοι ἀπορρίπτουν
τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου ὡς φονταμενταλισταί,
διότι οὔτε ἐξουσία ἔχουν οὔτε ἐπιβάλλουν εἰς κανένα
τὰς ἀπόψεις τους. Ἄλλωστε ἡ φράσις «ὑπακοὴ εἰς
τὸν Ἐπίσκοπον, ὑπακοὴ εἰς τὸν Πατριάρχην» κ.ἄ μό-
νον ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὰς ἀκούγεται. Παραθέτο-
μεν μέρος τοῦ δελτίου τύπου ποὺ ἐκυκλοφορήθη τὴν
29ην Σεπτεμβρίου 2016: 

«Ἡ 9η Διορθόδοξη συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτο-
βουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καὶ Καταστροφικῶν Λα-
τρειῶν, συνῆλθε ἀπὸ 22 ἕως 25 Σεπτεμβρίου 2016 στὴν
πόλη Μπλαγκόεβγκραντ τῆς Βουλγαρίας… Ἀσχολήθη-
κε μὲ τὸ ἐπίκαιρο ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοινωνικὸ θέμα: «Ὁ
ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ: Πιστότητα στὴν παράδοση ἢ
νεωτερισμός;». Τὰ συμπεράσματα: Α. Ὁ φονταμεντα-
λισμὸς εἶναι μία ἐμμονὴ καὶ καθήλωση σὲ ἄκρως προ-
σωπικὰ – ὁμαδικὰ καὶ συντηρητικὰ βιώματα, τὰ ὁποῖα
λειτουργοῦν ὡς μέσο ἀντίστασης σὲ κάθε ἐνδεχόμενη
ἀλλαγή, διαφορετικὴ ἢ νεωτεριστικὴ προσέγγισή τους.
Β. Ὁ φονταμενταλισμὸς στὴ ζωή μας ἑδραιώνεται μ’ ἕνα
πολὺ ἐπικίνδυνο τρόπο. Συνήθως καλλιεργεῖται καὶ ἀνα-
πτύσσεται ἀσυναίσθητα, διότι οἱ ἐκφραστές του θεω-
ροῦν ὅτι ὑπερασπίζονται τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν προστα-
τεύουν ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε νόθευσή της. Ταυτίζονται
καὶ οἰκειοποιοῦνται μ’ ἕνα πολὺ ἐπικίνδυνο τρόπο τὴν
ἀλήθεια καὶ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὸ χῶρο,
στὸν ὁποῖον ἀνήκουν καὶ δραστηριοποιοῦνται ὡς τὴ μό-
νη αὐθεντία καὶ τὸ ὄργανο ἑρμηνείας καὶ κατανόησης

τῶν πραγμάτων. Τὸν ἴδιο τρόπο ζωῆς καὶ ἔκφρασης καὶ
ἀντίληψης τῶν πραγμάτων ἐπιδιώκουν μὲ κάθε μέσον
νὰ τὰ ἐπιβάλουν ὡς γενικὸ τρόπο ζωῆς γιὰ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους. Ὁπότε ὁ ἴδιος τρόπος ἀπὸ φυσικὴ ἔκφρα-
ση τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ κάθε προσώπου, μεταβάλλε-
ται σὲ ψυχοπαθολογικὴ κατάσταση καὶ μετατρέπεται σὲ
ἰδιοτροπία. Ἡ ἀπόλυτη ἀπαίτηση γιὰ κάθαρση καὶ ἀπο-
κατάσταση καθὼς καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι ἀποτελοῦν ἕνα
εἶδος κριτῆ τῶν πάντων, οἱ ἐκφραστὲς τοῦ φονταμεντα-
λισμοῦ ὁδηγοῦνται στὴν υἱοθέτηση, ἀρκετὰ συχνά, βί-
αιων ἀντιδράσεων καὶ συμπεριφορῶν, ὄχι μόνο σωμα-
τικῶν, ἀλλὰ καὶ ψυχολογικῶν. Γ. Ὁ φονταμενταλισμὸς
ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς. Ἔτσι ἔχουμε
τὴν ἐπίδραση καὶ ἐνεργὴ ἐκδήλωσή του στὴ θρησκεία,
στὴν πολιτική, στὴν οἰκονομία, στὴ σεξουαλικότητα,
στὴν οἰκογενειακὴ ζωή, στὶς σέκτες, στὸν ἀθλητισμὸ
κ.λπ… Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προτείνει, ὡς μέσο ἀντι-
μετώπισης τοῦ φαινομένου σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς, κυρίως
δὲ στὸ θρησκευτικὸ φονταμενταλισμό, τὴν ἀντίσταση
ποιότητας (ἁγιότητας), ἡ ὁποία καλλιεργεῖται μέσα ἀπὸ
τὴν ἐνάρετη ζωή καὶ τὴν κοινωνία μὲ τὴν ἄκτιστη χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν

Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργα-
νώνει στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου (ἔναντι τῆς Αἰθού-
σης τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου)
και ὥρα 18.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ. σειρά διαλέξεων πε-
ρί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, ἀρχῆς γενομένης τήν
24η Ὀκτωβρίου καί μέ τά ἀντίστοιχα κατωτέρω θέμα-
τα:

• Δευτέρα 24/10/2016 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
στήν κατοχή

• Δευτέρα 7/11/2016 Ἡ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων
κατά τήν Τουρκοκρατία

• Δευτέρα 28/11/2016 Ἱστορία τοῦ Ἀνθελληνι-
σμοῦ (1453-1821)

Ὁμιλητής: Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Νεώτε-
ρης Ἱστορίας ΕΚΠΑ, Καθηγητής στό Ζάννειο Πειρα-
ματικό Λύκειο. (Εἴσοδος ἐλεύθερη)

Τηλ. 210-8025211 estiapm@gmail.com

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα

τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» γράφοντας ἕνα νέο
συνδρομητή.

Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» Μάχεται - Διαφωτίζει -
Ἐνημερώνει. 

Ἀγωνίζεται διὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος.
Γράψτε ἕνα νέο συνδρομητὴ, γιὰ νὰ φθάση ἡ

φωνὴ του πιὸ μακριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.



Σελὶς 6η 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολή
Ρόδος 31.08.16

Πρός: Καθηγουμένους τῶν 20
Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
κληρικοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας

Πατριάρχες, Ἀρχιερεῖς καὶ καθη-
γούμενοι τῶν 20 Ἱερῶν Μονῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους,

παίρνω τὸ θάρρος καὶ σᾶς ἀπευ-
θύνομαι βλέποντας τὶς τρομακτικὲς
ἐξελίξεις ποὺ διαμορφώνονται στὴν
Ὀρθοδοξία μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγά-
λη Σύνοδο, ὅπως αὐτοαποκαλεῖται,
ἡ ὁποία ὅμως στὴν πράξη ἔσπειρε
ζιζάνια διχόνοιας καὶ ἀμφιβολίας
στοὺς πιστούς. 

Ἡ παραχώρηση τοῦ πνευματι-
κοῦ ὅρου “Ἐκκλησία” σὲ Παπικούς,
Προτεστάντες καὶ λοιποὺς ἑτερόδο-
ξους Χριστιανοὺς ἀλλοιώνει τὸ
σύμβολο τῆς Πίστεώς μας καὶ τὸ
δόγμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑποστηρί-
ζουν ἐπώνυμοι καθηγητὲς τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου, Μητροπο-
λίτες, Ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ μοναχοὶ τοῦ
Ἁγίου Ὄρους.

Ὡς πατέρες καὶ ποιμένες, θὰ πε-
ρίμενε κανεὶς ἀπὸ ἐσᾶς νὰ τοὺς
ἀγκαλιάσετε δίνοντάς τους μία ἐξή-
γηση. Αὐτὸ θὰ ἀνακούφιζε ὅλους
ὅσους ἀκόμη εἶναι ζωντανοὶ στὴν
πίστη. 

Ἀντὶ αὐτοῦ ὅμως ξεκινήσατε μία
δίωξη κατὰ τῶν πνευματικῶν τέ-
κνων σας, φαινομενικὰ ἐξ αἰτίας
τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως ποὺ
ἐπιδεικνύουν, γεγονὸς ποὺ ἐξοργί-
ζει τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀφοῦ τέτοιες
πρακτικὲς εἶναι αὐταρχικές, μεσαι-
ωνικὲς καὶ ξένες πρὸς τὴν Ὀρθοδο-
ξία.

Ὡς ἁπλὸς πιστὸς ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
ἐπαγγελματικὴ ἰδιότητα τοῦ δημο-
σιογράφου σᾶς καλῶ ἄμεσα σὲ δη-
μόσιο διάλογο καὶ σᾶς προσκαλῶ,
στὸ μέσο στὸ ὁποῖο ἐργάζομαι
προκειμένου νὰ διαλευκανθεῖ ἡ κη-
λίδα ποὺ ἄφησε πίσω της ἡ σύνο-
δος τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης. 

Ἡ πλευρὰ τῶν Ἁγιορειτῶν Πάτε-
ρων εἶμαι σίγουρος πὼς μετὰ
χαρᾶς θὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκλη-
σή μου. Εὔχομαι καὶ σεῖς…

Μετὰ λύπης
Λοΐζος Λοΐζος

Ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας -
Δημοσιογράφος Τvkosmos

Νοτιοανατολικὸ Αἰγαῖο
loizos.mail@gmail.com

Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας
πρὸς τὴν Ἱερὰν Μονὴν

Μεγίστης Λαύρας

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης
Λαύρας
Κοινοποίησις:
Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους
Πολιτικὴ Διοίκηση Ἁγίου Ὄρους
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν

Μετὰ λύπης μου ἀγαπητοὶ Πατέ-
ρες τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς, τὴν
ὁποία εἶχα τὴν εὐλογία νὰ ἐπι-
σκεφτῶ γιὰ προσκύνημα πρόσφα-
τα, μαθαίνω ὅτι ὁ Προϊστάμενος
τῆς Μονῆς π. Σάββας ἐκδιώχθηκε
ἀπὸ τὴν Μονή, γιατί καταφέρθηκε
(χωρὶς εὐλογία ὅπως διαδίδεται )
ἐναντίον τῆς Ψευτοσυνόδου στὸ
Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. 

Ἐπειδὴ ἀνήκω ὅπως καὶ ἄλλοι
συνάδερφοι στὸν χῶρο τῆς Δημό-
σιας Ἐκπαίδευσης καὶ τόσα χρόνια
ζοῦμε τὰ γεγονότα τῶν «ἐσχάτων
καιρῶν» θὰ περιμέναμε ἀπὸ τοὺς
μοναχούς του Ἁγίου Ὄρους νὰ ση-
κώσουν ἀνάστημα ἀπέναντι σὲ
αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ καταστή-
σουν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας τὸν
τελευταῖο τροχὸ στὸ ἅρμα τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ . 

Ὅμως ἀληθινά, χωρὶς νὰ γνωρί-
ζω τὸν λόγο (δὲν θὰ ἤθελα νὰ μπῶ
σὲ μὴ ἠθικὲς σκέψεις ) βλέπω μία
βιάση στὴν ἀποπομπὴ τοῦ π. Σάβ-
βα, γιατί εἶπε φωναχτὰ αὐτὸ ποὺ
ὅλοι μας ἐδῶ στὸν “κόσμο” συζη-
τᾶμε μεταξύ μας.

Ἀλλὰ ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πάρει ὁ
λαὸς τὴν κατάσταση στὰ χέρια του
καὶ πιστέψτε μας, ἀγαπητοὶ Πατέ-
ρες, πὼς ἂν δὲν συνταχθεῖτε μὲ τὸ
πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀντιμε-
τωπίσουμε μαζὶ τὸ θηρίο τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ τότε φοβᾶμαι πὼς
σὲ λίγο καιρὸ θὰ ἀναγκαστεῖτε νὰ
δέχεστε Ἐπισκέπτες καὶ ὄχι Προ-
σκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ
κάθε φύλου καὶ κάθε ἠθικῆς κουλ-
τούρας χωρὶς τότε νὰ μπορεῖτε νὰ
τὸ ἐμποδίσετε, γιατί ἁπλὰ δὲν θὰ
ἀποφασίζετε ἐσεῖς γιὰ τοὺς κανό-
νες ποὺ θὰ ἰσχύουν γιὰ τὴν ἐπίσκε-
ψη στὸ Ἅγιο Ὄρος.

Ὑπάρχει ἀκόμη ἡ εὐκαιρία νὰ
ἀνακαλέσετε τὴν ἀπόφασή σας γιὰ
τὸν π. Σάββα καὶ νὰ ἀλλάξετε πο-
ρεία, γιατί τὰ γεγονότα τὸ ἀπαιτοῦν.

Πολὺ σημαντικὴ ἡ πνευματικὴ
ζωή γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς
μας, ἀλλά, ὅταν κινδυνεύει ἡ Ὀρθο-
δοξία μας τότε μπαίνουμε στὸν
ἀγώνα, γιὰ νὰ τὴν σώσουμε ἀπὸ
τὸν κίνδυνο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
στὸ ἅρμα τοῦ ὁποίου συγκαταλέ-
γονται ὅλοι αὐτοὶ ποὺ συμμετεῖχαν
στὴν Ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης.
(Ἀλήθεια Πατέρες γνωρίζετε τί
εἰπώθηκε σὲ αὐτὴ τὴν Σύνοδο;).

Εὔχομαι μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μου
καλὴ Φώτιση σὲ ὅλους.

Μετὰ τιμῆς,
Γεώργιος Κωστούδης

ἐκπαιδευτικός, ἀντιπρόσωπος τῆς

ὁμάδας τῶν ἐκπαιδευτικῶν,
ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ὀρθοδοξία

καὶ τὴν Πατρίδα μας.
Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση:

gkwstoudis67@gmail.com

Παναγιώτατε,
παραμείνατε
Ὀρθόδοξος!

Πρὸς τὸν Πατριάρχην
τοῦ Φαναρίου
κ. κ. Βαρθολομαῖον
Παναγιώτατε,

Παραθέτω τὰ ἐρωτήματα:
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ: Σᾶς ἀνα-

γνωρίζομεν ὡς φύλακα τῆς ἀλη-
θοῦς πίστεως τῆς Ὀρθοδοξίας!!!
Ναὶ ἢ οὔ;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ὁ
Ὀρθόδοξος Πατριάρχης εἶναι τὸ
Σύμβολον ἀληθοῦς πίστεως καὶ
ἑνότητος: Μόνον καὶ Μόνον-Κυ-
ρίως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν;
Ναὶ ἤ οὐ;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ: Ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ἀναφέρει: "Τῆς τῶν
πάντων ἑνώσεως", Ναὶ ἤ οὐ;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Ἐπι-
τρέπει ὁ Θεὸς καὶ ὁ Ὀρθόδοξος
Λαὸς – ἁπανταχοῦ Γῆς, ὁ Ἡγούμε-
νος - ἡ Συνισταμένη Δύναμις τῆς
Ὀρθοδοξίας- νὰ ἐπιχειρεῖ:

Δαιμονιωδῶς καὶ μάλιστα τῇ ἐπι-
κουρίᾳ τοῦ ἀποστάτου - τρισκατα-
ραμένου πάπα μὲ τοὺς συνεργούς
του τὴν ἀνταρσία τῶν ἀποστατῶν
τῆς Ὀρθοδόξου Γραμμῆς;

Γνωστοῦ ὄντως ὅτι ἐσχίσθη καὶ
διαιρέθη ἡ Ὀρθοδοξία τὸ 1053 καὶ
ἔκτοτε ἔχομεν: ἑκατοντάδες καὶ χι-
λιάδες αἱρέσεις, ποὺ οἱ πονηροὶ
ποντίφικες, διακαῶς καὶ διαρκῶς
ἐπιχειροῦν νὰ ἑνώσουν, ἀκόμα καὶ
τοὺς Σατανιστάς. Μὲ κατόρθωμά
των, νὰ ἔχουνε "Μπροστάρη" διὰ
τὰ Σιωνο-Μασονικά σχέδια τους,
τὸν "θεωρούμενον" νῦν - Ὀρθόδο-
ξον Πατριάρχην;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ: Ἕνω-
σις φωτὸς-σκότους. Ἀληθινοῦ καὶ
τέλειου Θεοῦ μετὰ τῶν ἀντίχριστων
καὶ Δὴ ἀμετανόητων μὲ προσδοκία:
Ἀναδείξεως Μοναδικοῦ Ἡγέτη καὶ
οὐχὶ τῶν Ὀρθοδόξων. Δηλαδή: Ὁ
Σταυρωθεὶς καὶ Ἀναστὰς Θεὸς τῆς
ἀληθοῦς πίστεως, σᾶς ἔδωκε τὸ Δι-
καίωμα - ἐντολή: Τοὺς μὲν αἱρετι-
κοὺς νὰ ἑνώσετε (καὶ μὲ ὑποταγὴ
καὶ μηδενισμό σας), τοὺς δὲ Ὀρθο-
δόξους νὰ διαιρέσετε;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΚΤΟΝ: Οἱ ἐνέργει-
ές σας -τὸ πάθος σας- οἱ ἐπισκέ-
ψεις καὶ οἱ Συμπροσευχές σας μὲ
τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη - πάπα- ὅπως
κατέδειξαν, τὰ κατευθυνόμενα μα-
σονοκανάλια καὶ τὰ πειθήνια ὄργα-
νά τους, οἱ καλοπληρωμένοι δημο-
σιογράφοι, (ποὺ βούλιαξαν οἰκονο-
μικὰ τὴν Ἑλλαδίτσα μας, μαζὶ μὲ
τὴν Σατανικὴ Τρόϊκα), -τὰ ἐξοχικά
σας, τὰ πανάκριβα ταξίδια σας σέ:
α) Ἁγίους Τόπους, β)Βατικανό, γ)
Στ’ ἁγιασμένα Νησιά μας, ποὺ ἀνέ-
δειξαν ἰσχυροὺς Ἁγίους, δ)Στὸ
Ὄρος τῆς ἀληθοῦς Γεροντίσσης τῆς
Ὑπερ αγίας Θεοτόκου μας.

Ἐρωτῶ καυτά: Πῶς θὰ ἑνώσετε
- στηρίξετε τὴν πίστη μας, γιὰ νὰ
βοηθήσετε τὴ Χώρα μας, σ’ αὐτὴν
τὴν Ἱστορικὴ πτώχεια - ἐπαιτεία,
ποὺ βιώνουν οἱ Ἕλληνες καὶ ἀνα-
ζητοῦν, ἕνα ξεροκόμματο στὰ σκου-
πίδια, ὅπως τ’ ἀδέσποτα σκυλιά;

Τέλος, ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ:
Τὸ πιὸ καυτὸ καὶ Ἱστορικόν. Στὴν
Κρήτη: Μὲ ποιὰ ἐντολὴ μετέβητε
μετὰ τῶν Λυσσωδῶν Λύκων;...

Παναγιώτατε: Ἀπαντήσατε στὸ
ἐρώτημα, μὲ ποιὰ ἐντολή; Τοῦ ἀλη-
θινοῦ Θεοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ τῶν συνοδικῶν αὐτοκέ-
φαλων Ὀρθοδόξων!!! Ἤ μὲ ἐντολὴ
τοῦ πάπα, ἢ κάποιου ἀόρατου
ἑωσφορικοῦ ἐγκεφάλου;

Στὴν Κρήτη ποὺ ἐκπροσωπή-
σατε τὴν "Μεγάλη Ψευδοσύνο-
δο", γιατί δὲν δώσατε στὸ φῶς
τὶς διαβουλεύσεις σας;

Σᾶς ἐρωτῶ τέλος: Ἐνῶ δὲν κα-
τορθώσατε νὰ ἑνώσετε οὔτε τὶς διη-
ρημένες λεγεῶνες τῶν αἱρέσεων
καὶ τονίζω: Ἐὰν ἐπιτευχθεῖ μὲ τὶς
καταχθόνιες διαβουλεύσεις σας,
ποὺ κατορθώσατε: εὖγε Σας, εὖγε
Σας νὰ φέρετε: Σχίσμα - διαιρέσεις:

Α) Στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας
μας καὶ

Β) Κίνδυνο σὲ ὅλες μὰ ὅλες τὶς
ἐνορίες τῆς Ἑλληνικῆς ἠπειρωτικῆς
καὶ νησιωτικῆς ἐπικράτειας!!!

Δηλαδὴ Παναγιώτατε: Νὰ πι-
στεύσωμεν ὅτι ὕπουλα καὶ μυστικά,
ἐχρίσθητε νὰ διαιρέσετε τὸν Ὀρθό-
δοξο Χριστιανικὸ Λαό; Δηλαδή:
μετὰ ταῦτα τοῦ "Διαίρει καὶ βασί-
λευε"; Ὅτι συνέβη δηλ. μὲ τὸν Μα-
σόνο Μεταξάκη , ποὺ ἐπέβαλε τὸ
Νέο ἡμερολόγιο καὶ ἐνεφανίσθη τὸ
Παλαιὸ καὶ ἐπὶ δεκάδων ἐτῶν κον-
ταρομαχοῦμε μεταξύ μας!... Δη-
λαδὴ Νεοημερολογίτες καὶ Παλαι-
οημερολογίτες...

Ἀλλὰ τώρα ὑπάρχει καὶ ὁ κίνδυ-
νος, ἀπὸ τὴν "Μεγάλη" Σύνοδο τῆς
Κρήτης, ποὺ ἔλαβε χώρα, ἄκου-
σον-ἄκουσον τὴν Ἑβδομάδα τῆς
Πεντηκοστῆς! Ἡμέρα ἡ ὁποία
ἑνώνει καὶ φωτίζει, καὶ σεῖς μὲ τοὺς
ἐντολοδόχους σας, διαιρεῖτε τὸν
Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ τὸ
μόνον ποὺ τοῦ ἔμεινε σ’ αὐτὲς τὶς
Σοδομιτικὲς - πονηρὲς ἡμέρες - κα-
τακορύφου πτώσεως τῶν πάντων,
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις τῶν
Ἁγίων 7 οἰκουμενικῶν συνόδων,
ποὺ σεῖς ἀρνεῖσθε καὶ ἀγνοεῖτε!!! Ἢ
μᾶλλον τὶς ἐπικαλεῖσθε, ὅταν θέλετε
νὰ στηρίξετε τὶς Σκοτεινὲς ἐνέργει-
ες, ποὺ ὁ ἐπικατάρατος Διεθνὴς
Σιωνο-Μασονισμός, σᾶς ἔφερε σὲ
σημεῖον νὰ ἀπολέσετε: Τὸν Σε-
βασμὸ τῶν Ὀρθοδόξων ποιμνίων

Σας καὶ τὴν Ὀρθόδοξη οἰκουμενικό-
τητά σας!!!

Παναγιώτατε, ἐὰν συμβεῖ νὰ γίνει
ἕνωσις ἐκκλησιῶν, ὄχι ὅπως προσ -
ηύχετο μὲ θρόμβο αἵματος ὁ
ἀρχηγὸς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς
μας (ὄχι ὁ πάπας)- ἀλλὰ νὰ γίνει:
ἕνωσις μυριάδων δαιμονοαιρέσε-
ων μὲ "πρόδρομο τοῦ Θεοῦ" ἐπὶ
τῆς Γῆς, τὸν τρισκαταραμένο ποντί-
φικα, ποὺ θὰ παραδώσει τὴν
ἀνθρωπότητα στὸν ψευδομεσσία -
ἀντίχριστο!

Τότε, ἂς ἀναμένομεν, ἐδῶ καὶ
τώρα τὸν 3° παγκόσμιο πόλεμο.

Παναγιώτατε! Στῶμεν καλῶς,
Στῶμεν μετὰ φόβου! Ἐσχάτη

ὥρα ἐστίν!
Παραμείνατε ὁ Ὀρθόδοξος Πα-

τριάρχης μας!
Ἐν ἐρημίᾳ — μετὰ στεναγμῶν

καὶ δακρύων- χαράσσω αὐτὲς τὶς
γραμμές.
Ἱερεὺς π. Δημήτριος Χ. Ἀλικάκος

Αἱ ποικίλαι εὐσέβειαι,
ἕνας μεγάλος πειρασμὸς

διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν
εἰς τὴν Ἑλλάδα 

Στὴν εὐλογημένη Ἑλλάδα μας ἡ
ὀρθοδοξία ἔλαμψε, λάμπει καὶ θὰ
λάμπει πάντοτε καὶ αὐτὸ γιατί ὁ
Χριστὸς μᾶς ἀγαπάει ἰδιαίτερα τοὺς
Ἕλληνες καὶ τὴν εὐλογημένη Πατρί-
δα μας, λόγῳ τῆς προσφορᾶς χιλιά-
δων μαρτύρων καὶ ἡρῴων τῆς πί-
στεως σὲ ἐκεῖνον. Ἡ θέση τῆς ὀρθο-
δοξίας στὴν Πατρίδα μας δοκιμάστη-
κε καὶ δοκιμάζεται πάρα πολὺ μέχρι
καὶ σήμερα,ἀπὸ ἐξωτερικούς, ἀλλὰ
δυστυχῶς κυρίως ἀπὸ ἐσωτερικοὺς
ἐχθρούς. Οἱ ποικίλες εὐ σέ βειες,
ὅπως τονίζει ἕνας σοφὸς ἱεράρ-
χης,κλόνισαν καὶ ἔπληξαν τὸ σωστὸ
καὶ ἁγιοπατερικὸ αἴσθημα τοῦ λαοῦ,
ὁδηγώντας το σὲ μία λανθασμένη
ἐντύπωση τῆς ὀρθοδοξίας,δυτικοῦ
καὶ εἰδικότερα προτεσταντικοῦ τύ-
που. Αὐτοὺς τοὺς κίνδυνους τοὺς
εἶχαν ἐντοπίσει σύγχρονοι μεγάλοι
ἅγιοι, ὅπως ὁ ὅσιος Πορφύριος καὶ ὁ
ὅσιος Παΐσιος, οἱ ὁποῖοι μὲ πολλὴ
διάκριση καὶ ἀγάπη, ἀγωνίστηκαν νὰ
διορθώσουν αὐτὸ τὸ κακό. Αὐτὲς οἱ
ποικίλες εὐσέβειες προέβαλαν ἕνα
Χριστὸ σκληρό, αὐστηρό, διαφορε-
τικὸ ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Χριστό, τὸν γε-
μάτο ἀγάπη, ἔλεος καὶ συγκατάβα-
ση.

Ὁ γράφων γνώρισε ἀπὸ πολὺ
κοντὰ αὐτὲς τὶς ποικίλες εὐσέβειες
καὶ ἑπομένως γιὰ χάρη τῆς ἀληθεί-
ας καὶ μόνο ἔχω χρέος νὰ ἀνα-
φερθῶ σὲ κάποια γεγονότα. Ὁ
ὅσιος Παΐσιος τόνιζε γιὰ αὐτὲς ὅτι
ὑπάρχει ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἐπι-
στροφῆς τους στοὺς θεοφόρους
πατέρες, καθὼς ἔχουν ἀπομακρυν-
θεῖ ἀπ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα. Τὸ κύριο
χαρακτηριστικὸ ποὺ ἐντοπίζει κά-
νεις, εἶναι ἕνα πνεῦμα σκληρό, θὰ
τὸ χαρακτήριζα φαρισαϊκό, τὸ
ὁποῖο κάνει τὸν ἄνθρωπο ποὺ βρί-
σκεται ἐκεῖ, νὰ αἰσθάνεται καὶ νὰ δι-
δάσκεται ὅτι εἶναι καλός, καθαρός,
ἀπομακρύνοντας ἀπὸ κοντά του,
τοὺς ἁμαρτωλούς, τοὺς βουτηγμέ-
νους στὴν ἁμαρτία, ποὺ ὅμως
ἔχουν μετανοήσει, γιὰ νὰ μὴ τὸν
ἐπηρεάσουν ἀρνητικά. Βεβαίως καὶ
ὑπάρχουν φωτεινὲς ἐξαιρέσεις, οἱ
ὁποῖες ἀνοίγουν τὴν ἀγκαλιά τους
δεχόμενοι τὰ ἀπολωλότα πρόβατα
γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὸ
αἷμα του, τὶς ὁποῖες ὁ γράφων εἶχε
τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσει, ὅμως ὁ
κάνονας εἶναι διαφορετικός.

Αὐτὸ τὸ φαινόμενο πρέπει νὰ
ἀλλάξει ἐπειγόντως,ταπεινὰ καὶ μὲ
ἀγάπη ὁμιλῶ,καθὼς πολλὲς ψυχὲς
καὶ κυρίως νέοι, πληγώνονται ἀπὸ
αὐτὴν τὴν συμπεριφορά, διαλύον-
ται ψυχολογικὰ καὶ ἐν τέλει αἰσθά-
νονται ἀποστροφὴ πρὸς τὴν
Ἐκκλησία. Μπορεῖ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ
ἀλλαγή, ὑπάρχουν οἱ φωτεινοὶ
ἄνθρωποι ποὺ μποροῦν νὰ τὴν
ὑλοποιήσουν, γιὰ αὐτὸ τὴν προτεί-
νω. Στὴν Ἑλλάδα πρέπει ὅλοι οἱ
ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι, νὰ διδάξουν
τὸν λαό ὅτι ὁ Χριστός, ὅπως ἀνέφε-
ρε ὁ ὅσιος Πορφύριος, δὲν κρατάει
τὴν κόλαση στὸ χέρι του φοβερίζον-
τας τοὺς ἀνθρώπους, ὄχι, ἀλλὰ
ἀγαπάει τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς θέ-
λει κοντά του μὲ χαρά, πνευματικὴ
ἀρχοντιὰ καὶ ἐλευθερία. Αὐτὴ εἶναι
ἡ ἀλήθεια τῆς ὀρθοδοξίας μας, τὴν
ὁποία πρέπει νὰ διδάξουμε στὸν
λαό, καθὼς τὴν ἀγνοεῖ. Γιὰ νὰ ξανα-
επιστρέψω στὶς ποικίλες εὐσέβειες,
στὶς ἡμέρες μας ποὺ πρέπει νὰ
εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι, ἀξίζει νὰ γί-
νει αὐτὴ ἡ ἅγια ἀλλαγή, αὐτὸ τὸ
ἅγιο ἄνοιγμα. Ταπεινὰ φρονῶ ὅτι ἡ
μελέτη τῆς ζωῆς τῶν συγχρόνων
ὁσίων γερόντων μας Πορφυρίου,
Ἰακώβου, Μάρκου, Παϊσίου, πολὺ
θὰ βοηθήσει σὲ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή.

Τελειώνοντας τονίζω ὅτι ὅλα ὅσα
ἔγραψα τὰ ἔγραψα μὲ ἀπέραντη
ἀγάπη, μὴ ξεχνώντας τὶς εὐεργε-
σίες ποὺ δέχτηκα ὅσο ἤμουν ἐκεῖ,
ὅμως πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ ἀλή-
θεια,γιὰ χάρη τῆς ὁποίας ἔπρεπε
νὰ λεχθοῦν. Ἀγαπημένοι μου
ὀρθόδοξοι ποὺ ἀκόμα δὲν εἶστε
κοντὰ στὸν Θεὸ ἐλᾶτε κοντὰ στὴν
μάνα Ἐκκλησία, γνωρίστε τὸν ἀλη-
θινὸ Χριστὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
χαρᾶς, συγχωρέστε μας ἂν σᾶς
δώσαμε μία ψεύτικη εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ,σᾶς ὑποσχόμαστε ὅτι δὲν
θὰ ξανακάνουμε τὸ ἴδιο λάθος, μά-
θαμε ἀπὸ τὰ λάθη μας καὶ ἀλλάζου-
με μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου.
Ἐσεῖς ἕνα μόνο πρᾶγμα νὰ θυμᾶ -
στε. Ὁ Χριστὸς σᾶς ἀγαπάει καὶ
σᾶς περιμένει.

Μὲ πολλὴ ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Γεώργιος Παναγιώτου

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν:
«Νὰ παραδώσουμε ὅ,τι παραλάβαμε»
Εἰς δηλώσεις του ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε περὶ ἀνθρώπων ποὺ ἐπι-

χειροῦν νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ ἀποχριστιανίσουν τὴν Πατρίδα μας. Μή-
πως εἰς αὐτοὺς δὲν ἀνήκουν ἆραγε ἄνθρωποι ὅλων τῶν κομμάτων; Μή-
πως διὰ νὰ τὰ κρατήσωμεν αὐτὰ δὲν ἀπαιτεῖται εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι νὰ
πολιτεύωνται; Μήπως ὑπηρέτησαν αὐτοὺς τοὺς στόχους ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖ -
οι ἑτοίμασαν τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν; Οἱ ὑποστηρικταὶ
αὐτῶν π.χ. ΚΑΙΡΟΣ εἶχαν ὡς γνώμονα αὐτὴν τὴν ρῆσιν τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που; Ὅμως ἔχει καὶ ἄλλας προεκτάσεις ὁ λόγος του. Ἐμπίπτει εἰς αὐτὸν
τὸν λόγον ἢ ὄχι ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμβαρίου; Ὡς συνοδικὸν θεσμὸν αὐτὸν
παρέλαβαν οἱ Ἱεράρχαι ἀπὸ τοὺς Πατέρας; Τότε διατί ἐχαρακτηρίσθη
ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς συμμετέχοντας ὡς «κάτι νέο, διαφορετικὸ ἀπ’ ὅσα
μέχρι σήμερα εἴχαμε»; Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὰς δηλώσεις, ὅπως
αὐταὶ ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου 2016:

«Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν πωλοῦνται» τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπαντώντας σὲ ἐρωτήσεις μα-
θητῶν ἀπὸ τὴν Ὀρεστιάδα ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν στὴν Ἀρχιεπισκοπή…
Οἱ μαθητὲς συνομίλησαν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοῦ ἔθεσαν ζητήματα
καὶ σκέψεις ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Σὲ ἐρώτηση μαθητῆ γιὰ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε ὅτι «πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε τὴν
Πατρίδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι μερικοὶ ποὺ δὲν ἀγαπᾶνε τὴν πατρίδα
καὶ θέλουν νὰ κάνουν ἀφελληνισμὸ καὶ κάποιοι ποὺ δὲν ἀγαπᾶνε τὴν
Ἐκκλησία καὶ θέλουν ἀποχριστιανισμό. Ὅ,τι παραλάβαμε, ὅμως, ἀπὸ
τοὺς πατέρες μας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ παραδώσουμε στὶς ἑπό-
μενες γενιές, εἴτε εἶναι ἀπὸ τὴν πατρίδα, εἴτε ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Νὰ ξέρε-
τε, ἀπὸ τὴν ἱστορία, ὅτι ὅσοι τὰ ἔβαλαν μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς θεσμοὺς ἔχα-
σαν». Ἐπεσήμανε, ἐπίσης, ὅτι «εἶναι κρίσιμα τὰ χρόνια. Μᾶς ζηλεύουν. Ἡ
Πατρίδα καὶ ἡ Πίστη μας, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν πωλοῦνται. Εἶναι
δικά μας. Μᾶς ἀνήκουν καὶ θὰ τὰ κρατήσουμε».

Aἱ τεκτονικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν
Ἀπὸ ποίους;
Ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους τῆς Χώρας ἐκείνης, οἱ ὁποῖοι

ἐδιώκοντο ἤδη σκληρὰ στὴ Ρωσία κατὰ τὸν ΙΘ΄ αἰώνα.
Ἀπὸ παράθεμα τῆς ἐφημερίδας ὁ Κήρυξ τῆς Νέας

Ὑόρκης στὸν Γ΄ τόμο, σελ. 301 τῆς ἑξάτομης σειρᾶς
«Γραφικαὶ μελέται» τοῦ Καρόλου Ρῶσσελ (ἑλλ. ἔκδοση
1923) διαβάζουμε τὰ ἑξῆς, σχετικῶς (ἔτος συγγραφῆς
τοῦ τόμου ἐκείνου τὸ 1891, σσ. 301, 307, 309, 318,
319, 321).

«...Ὅταν Νικόλαος βασιλεύση ἡ ἀπολύτρωσις
ἡμῶν πλησιάζει», εἶναι ἄλλη μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων
παράδοσις (...) «Σύμπας ὁ Ἰούδας θὰ ἀκούση καὶ
θὰ ἴδη τὴν πτῶσιν Νικολάου, Αὐτοκράτορος τῆς
Μοσχοβίας, ἐξ αἰτίας τῆς καταθλίψεως τῶν υἱῶν
Ἰούδα...».

Κλείνει ἡ παρένθεση καὶ προχωροῦμε στὸ θέμα μας.
Τὴν μασονία «ἐφύτευσε» στὴ Ρωσία ἀρχικῶς ἡ

Ἀγγλία, κατὰ τὸν ιζ΄ αἰώνα. Ἐπακολούθησαν διακυμάν-
σεις τοῦ Τεκτονισμοῦ στὴ Ρωσία, ἄνθηση ἀλλὰ καὶ
διωγμοί.

Στὴν «ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς»
τοῦ Νεστ. Λάσκαρι καὶ στὸ λῆμμα «Ρωσσία» διαβάζου-
με τὰ ἑξῆς ἐνδιαφέροντα καὶ ἐξόχως ἀποκαλυπτικά:

«... Μέχρι τοῦ 1909 [πλὴν τῶν ὑπαρχόντων ἕως τό-
τε Στοῶν] εἶχον ἱδρυθῆ καὶ ἄλλαι τέσσαρες Στοαί,
λειτουργοῦσαν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μεγάλης Ἀνα-
τολῆς [τοῦ ἄθεου μασονικοῦ Σώματος] τῆς Γαλλίας.
Καὶ αἱ Στοαὶ ὅμως αὐταὶ ἀνεμιγνύοντο εἰς τὴν πολι-
τικὴν μὲ σκοπὸν τὴν ἀνατροπὴν τῆς αὐτοκρατο-
ρίας. Μέχρι τοῦ 1914 ἡ ὀργάνωσις περιελάμβανε
42 Στοὰς ἀντικανονικῶς ὅμως λειτουργούσας. Λέ-
γεται ὅτι ἡ πρώτη ἐπανάστασις τοῦ Μαρτίου τοῦ
1917 ἐνεπνεύσθη καὶ ἐνηργήθη ἀπὸ τὰς Στοὰς
αὐτάς, τῶν ὁποίων μέλη ἦσαν καὶ ὅλοι οἱ ὑπουρ-
γοὶ τῆς Κυβερνήσεως Κερένσκυ...».

Τὸ πρᾶγμα εἶναι φανερό, ἡ συμμετοχὴ τῶν τεκτο-
νικῶν Στοῶν καὶ ἡ μπολσεβικικὴ περιπέτεια τῆς Ρω-
σίας, τῆς ὁμόδοξης Ρωσίας, ἦταν καὶ ἔργο μασόνων!
Στὴν Ρωσία βρῆκε λοιπὸν τὴν πλήρη ἐφαρμογή της ἡ
φοβερὴ μασονικὴ ἀνατρεπτικὴ ρήση, ὅτι «ὁ τέκτων
ὁτὲ μὲν εἶναι δημοτικός, ὁτὲ δὲ ἀριστοκρατικός, καὶ
ἄλλοτε μὲν καταρρίπτει τοὺς βωμοὺς τῶν ναῶν,
ἄλλοτε δὲ κατακρημνίζει τοὺς θρόνους τῶν βασιλέ-
ων...» (Τεκτ. περ. Πυθαγόρας, 1882, τ. 10, σελ. 291).

Μ’ ἕνα σμπάρο ἔτσι κατεδαφίστηκε στὴ Ρωσία, τόσο
ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ὅσο καὶ ὁ τσαρικὸς θρόνος.
Πρὶν ὅμως γίνουν αὐτὲς οἱ αἱματηρὲς ἀνατροπές, προ-
ηγήθηκε στὴ Ρωσία μιὰ ἀπίστευτης ἐλαφρότητος καὶ
μαζὶ σοβαρότητος ἐνέργεια τοῦ Τσάρου «πασῶν τῶν
Ρωσιῶν» Νικολάου. Τί ἔκανε; Ἐκάλεσε ἀπὸ τὸ Παρίσι
ὡς σύμβουλό του ἕνα μασόνο καὶ μάγο, τὸν Papus.
Ἰδοὺ τὶ ἔγινε τότε στὸ ξακουστὸ παλάτι τῶν Ρομανώφ,
ἔτσι ὅπως τὸ διαβάζουμε στὸ τεκτ. περ. Τεκτ. Δελτίον,
1959, τ. 39, σελ. 597. Ἀπολαῦστέ το, γιὰ νὰ δεῖτε ἕως
ποῦ φτάνει τὶς ἐνέργειές του τὸ Σκοτεινὸ Παρασκήνιο:

«... Εἰσαχθεὶς ὑπὸ τοῦ Philippe παρὰ τῷ Αὐτο-
κράτορι τῆς Ρωσσίας Νικολάῳ Β΄ ὁ Papus ὑπῆρξε
ὁ δημιουργὸς μιᾶς σκηνῆς ἀσυνήθους, τὴν ὁποίαν
λεπτομερῶς περιγράφει ὁ M. Paleologne, Πρε-
σβευτὴς τῆς Γαλλίας παρὰ τῷ Τσάρῳ, εἰς ἄρθρον
του τῆς «Revue de Deux Mondes» τῆς 15ης Μαρτί-
ου 1922. Ἔγραφε συγκεκριμένως ὅτι ὁ αὐτοκρά-
τωρ, ἀνίκανος νὰ ἐκλέξη μεταξὺ τῆς καταστολῆς
τῶν ἐπαναστάσεων [τοῦ 1905 τῶν σιδηροδρομικῶν
κ.λπ.] αἵτινες ἐξέσπων καὶ τῆς ἐγκαινιάσεως ἑνὸς
συνταγματικοῦ πολιτεύματος, ἐξέφρασε τὴν λύ-
πην του, διότι δὲν εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ συμβου-
λευθῆ τὸν νεκρὸν πατέρα του [!]...
Μεντιουμισμός, Μαγεία καὶ Νεκρομαντεία

εἰς τὰ Ἀνάκτορα τῆς Ρωσίας!...
... Ὁ Papus προσκληθεὶς παρὰ τῷ μονάρχῃ,

διωργάνωσε μίαν τελετουργίαν μαγείας καὶ νεκρο-
μαντείας. «μὲ μίαν ὑπερβολικὴν συμπίεσιν τῆς θε-
λήσεώς του, μὲ μίαν θαυμασίαν ἔξαψιν τοῦ ρευ-
στοῦ δυναμισμοῦ του, ὁ «πνευματικὸς Maitre»
ἐπέτυχε νὰ ἐπικαλεσθῆ τὸ φάντασμα [!] τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Γ΄ [πατέρα τοῦ παρευρισκόμενου Τσάρου Νι-
κολάου]. Ἀναμφισβήτητα σημεῖα ἐβεβαίωναν τὴν
παρουσίαν τοῦ ἀοράτου φαντάσματος. Εἰς τὰς
ἐρωτήσεις τοῦ ἐπιφανοῦς υἱοῦ του τὸ φάντασμα
ἀπεκρίθη. «Ὀφείλεις πάσῃ θυσίᾳ νὰ συντρίψης
τὴν ἐπανάστασιν, ἡ ὁποία ἀρχίζει, ἀλλ’ αὕτη θὰ
ἀναγεννηθῆ μίαν ἡμέραν [τὸ 1917 -1918] καὶ θὰ
εἶναι τόσον βιαιοτέρα ὅσον σκληρότερον θὰ ἔχη
κατασταλῆ». Κατόπιν ὁ Papus ἀνήγγειλεν εἰς τὸν
κύριον τῆς Ρωσσίας ὅτι ἐφ’ ὅσον οὗτος, ὁ Papus
θὰ ἔζη, δὲν θὰ ἐξερηγνύετο ἡ ἐπανάστασις. Ἀπε-
βίωσε τὴν 25ην Ὀκτωβρίου 1916 καὶ ἀπὸ τοῦ
Ἰανουαρίου 1917 φοβεραὶ ἀπεργίαι ἤνοιγον εἰς τὴν
Ρωσσίαν τὴν ἐπαναστατικὴν ἐποχήν.

Ἐφ’ ὅσον ὁ Papus ἔζη [καταλήγει τὸ μασονικὸ πε-
ριοδικό], μέλος τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ, περιε-
βλήθη τὰ ἀνώτατα ἀξιώματα, ἀνῆκεν ἐπίσης εἰς τὸ
καββαλιστικὸν [=ἑωσφορικό] τάγμα τῶν ροδοσταύ-
ρων, καθὼς καὶ εἰς τὸν μαρτινισμόν. Ἡ δευτέρα
αὕτη διδασκαλία τὸν ἔφερε πλησιέστερον πρὸς
τὴν Ὑψηλὴν Μαγείαν...».

Ἡμέτεραι ἐπισημάνσεις
Ἐπισήμανση πρώτη: Τὰ ἀμέσως παραπάνω φο-

βερὰ γιὰ τὴν σκοτεινότατη δράση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Πα-
ρασκηνίου ΔΕΝ τὰ διαβάσαμε σὲ τίποτε «συνωμοσιο-
λογικὲς φυλλάδες φανατικῶν χριστιανῶν», ἀντιτιθέμε-

νων στὸν πάσης μορφῆς Σκοτεινὸ κόσμο, ἀλλὰ μᾶς τὰ
λέγει τὸ ἐπίσημο τεκτονικὸ περιοδικὸ Τεκτονικὸν Δελ-
τίον, ἔτους 1959, τεῦχος 39, σελ. 597. Αὐθεντικές, δη-
λαδὴ πληροφορίες.

Ἐπισήμανση δεύτερη: Ὅταν οἱ κατὰ καιροὺς θρόνοι,
θῶκοι, προεδρικὰ μέγαρα καὶ πρωθυπουργικὰ γρα-
φεῖα ἔχουν παρόμοιους καὶ ἀνάλογους «συμβούλους»,
ὅπως ἐκεῖνον τὸν Papus, ποὺ εἶχε ὁ Τσάρος, ἑπόμενο
εἶναι νὰ «κατακρημνίζονται» ὅλοι τους μετὰ πατάγου...
Ἀλλὰ οἱ χῶρες, οἱ πατρίδες, οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου τὶ φταῖ -
νε, γιὰ νὰ παθαίνουν τὰ κάκιστα, ἐξαιτίας ἀστόχων
ἐνεργειῶν τῶν ἡγετῶν τους;

Παρενθετικὴ ἐπισήμανση τρίτη: καὶ ἐδῶ, στὴν Ἑλλά-
δα μας, κάποιος δικός μας, σὲ καιροὺς δύσκολους,
ἀνῆλθε στὸν πρωθυπουργικὸ θῶκο παρακινούμενος,
πειθόμενος διὰ στόματος ἑνὸς ἰσχυροῦ μέντιουμ!
(αὐτὸ θὰ τὸ παρουσιάσουμε ἐν καιρῷ).

Ἄλλα στοιχεῖα διὰ τὴν συμμετοχὴν μασόνων
εἰς τὰς μεγάλας Ρωσικὰς ἐπαναστάσεις...
Στὸ τεκτονικὸ περιοδικὸ Πυθαγόρας, ἔτους 2008, τεῦ -

 χος 98, σελ. 112 διαβάζουμε τὰ ἀποκαλυπτικά:
«...Στὴν πρόσφατη ἐπαναστατικὴ ἱστορία τῆς

Εὐρώπης, πολλοὶ πρωτεργάτες ἀνατρεπτικῶν θε-
ωριῶν, ὅπως ὁ Κὰρλ Μάρξ, ἀλλὰ καὶ ὁ Πατέρας
τοῦ ἀναρχισμοῦ Πιὲρ Ζοζέφ Προυντόν, καθὼς καὶ
πολλοὶ ἡγήτορες τῶν μετέπειτα Ρωσικῶν Ἐπανα-
στάσεων τοῦ 1905 καὶ τοῦ 1917, μεταξὺ τῶν ὁποί-
ων ὁ Νικολάϊ Ἴλιτς Οὐλιάνωφ (Βλαδίμηρος Λένιν)
καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Κερένσκυ, ἐπέρασαν ἀπὸ τὸν
Τεκτονισμό...».

Καὶ στὸ Τεκτονικὸν Δελτίον 1974, τ. 114, σελ. 183
διαβάζουμε ἐπίσης: 

«... Ἀκόμη καὶ οἱ πρῶτοι μετεπαναστατικοὶ
(1917) πρωθυπουργοὶ τέκτονες κανονικοὶ ἦσαν,
πρίγκηψ Lvov, Kerensky κ.ἄ. ...».

Ὅταν ὁ μασόνος Λένιν
ἦταν ἄφραγκος εἰς τὸ Παρίσι...

Στὸ τεκτ. περ. Πυθαγόρας, ἔτους 1989, τ. 29 καὶ στὴ
σελ. 344 διαβάζουμε τὶς ἀκόλουθες, σπαρταριστοῦ
ἐνδιαφέροντος, πληροφορίες περὶ τοῦ πατρὸς τῆς
ἐπανάστασης τῶν μπολσεβίκων, Λένιν, πρὶν ἐπανα-
στατικῷ δικαιώματι ἀνέλθει στὴν προεδρία τῆς ἄλλοτε
Σοβιετικῆς Ρωσίας. Ἰδοὺ αὐτὸς ὁ «ἀδάμας» (τὸ δημο-
σίευμα ποὺ ἀκολουθεῖ):

«... Ὁ Οὐλιάνοφ ἦταν μέλος τῆς Στοᾶς LUnion de
Belleville στὸ Παρίσι καὶ τὰ οἰκονομικά του ἦσαν
πάντα περιορισμένα.

Ἕνα βράδυ ζήτησε δανεικὰ ἀπὸ τὸν ἀδελφό [τέ-
κτονα ἐπίσης] Montehus, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε: «Εἶσαι
ἄτυχος Βλαδίμηρε, γιατὶ μοῦ ζητᾶς δανεικὰ τὸ βρά-
δυ, ὁπότε σὲ ἔχουν προλάβει ἄλλοι».

Ἀντιμετωπίζοντας ὅμως τὴν ἀπογοήτευση τοῦ
Οὐλιάνοφ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη τὸ ρολόϊ του καὶ
τὸ ἔδωσε λέγοντας: «Δῶστο στὸ ἐνεχυροδανει-
στήριο καὶ θὰ βολευτεῖς».

Πολλὰ χρόνια μετὰ καὶ ἐνῶ εἶχε ξεχάσει τὸ περι-
στατικὸ ὁ ἀδελφὸς Montehus ἔλαβε ἐκ μέρους τοῦ
Προέδρου τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑνώσε-
ως Σοβιετικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν ἕνα
θαυμάσιο χρυσὸ ρολόϊ, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει
αὐτὸ ποὺ εἶχε παραμείνει στὸ ἐνεχυροδανειστή-
ριο.

Ὁ ἀδελφὸς Οὐλιάνοφ ἦταν τώρα περισσότερο
γνωστὸς μὲ τὸ ψευδώνυμο Λένιν! Αὐτὸ ποὺ δὲν
εἶναι γνωστό [καταλήγει τὸ τεκτονικὸ περιοδικὸ] ἄν τὸ
ρολόϊ εἶχε τριγωνικὸ σχῆμα, ὅπως συνηθιζόταν
γιὰ τὰ ρολόγια τσέπης τῶν τεκτόνων ἐκείνη τὴν
ἐποχή...».

Ἐκπληκτικὸ εἶναι πράγματι αὐτὸ τὸ μασονικὸ δημο-
σίευμα!

Ἡμέτεραι - ἐν ἐπιλόγῳ - ἐπισημάνσεις...
1. ...Καὶ ἐνῶ στὴν Ρωσία τοῦ Λένιν καὶ τῶν ὑπολοί-

πων κατεδαφίζονταν ἐκκλησίες, τὴν ἴδια περίοδο (τὸ
1926) κτιζόταν ἐκεῖ μουσεῖο μασονικό! Ἰδέστε το:

«Ἀπὸ τοῦ 1926 ἱδρύθη εἰς τὴν Σοβιετικὴν Ρω-
σίαν Μουσεῖον Τεκτονικόν, εἰς τὸ ὁποῖον φυλάσ-
σονται τὰ διάσημα καὶ τὰ λοιπὰ ἀντικείμενα τῶν
Σεπτῶν Στοῶν, τῶν μετασχουσῶν εἰς τὴν σοσιαλι-
στικὴν αὐτὴν ἐπανάστασιν (τοῦ 1812, ἐν προκει-
μένῳ]...» (Πηγή: Τεκτ. Περ. Πυθαγόρας, ἔτος 1930, τ.
1, σελ. 13, σὲ ὑποσημείωση).

2. Λειτουργεῖ σήμερα στὸν κόσμο τεκτονικὸ παρα-
σκήνιο; νεώτεροι κλάδοι καὶ τὸ «ὑπέδαφος» αὐτῶν;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι διπλῆ, καὶ μᾶς τὴ δίδουν σαφῶς οἱ
ἴδιοι οἱ τέκτονες, ὡς ἀκολούθως:

-«... Ὁ Τεκτονισμός, ὡς μᾶς βεβαιοῖ ἐξ ἄλλου τὸ
παρελθόν του, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἀναμειχθῆ
ζωηρῶς εἰς οἱανδήποτε ἀνθρωπιστικήν, ἀπελευ-
θερωτικήν, κοινωνικὴν καὶ ἀναμορφωτικὴν κίνη-
σιν, ἐκρύπτετο καὶ κρύπτεται (...) ὅπισθεν εἰδικῶν
σωματείων συσταθέντων καὶ ἐνισχυθέντων ὑπ’
αὐτοῦ...» (πηγή: τεκτ. περ. Πυθαγόρας, ἔτος 1930, τ.
1, σελ. 13).

Ἡ δεύτερη (καὶ παλαιότερη) ἀπάντηση τῶν τεκτό-
νων εἶναι πολὺ παραστατική, καὶ φοβίζει. Ἰδοὺ αὐτή:

«... Ὁ τέκτων δίκην τεραστίου ὀκτάποδος περι-
πτύσσει καὶ συνέχει τὴν γῆν, ἀλλ’ οἱ πλόκαμοι
αὐτοῦ δὲν ἐδυναμώθησαν ἔτι ἰσχυρῶς, ὅπως
ἅπαξ διὰ παντὸς περιστείλη τὰς κατατρυχούσας
καὶ ἀτιμαζούσας τὸν πλανήτην ἡμῶν κακίας...»
(Πηγή: τεκτ. περ. Πυθαγόρας, ἔτος 1889, τ. 3, σελ.
141).

Τελειώνοντας θὰ λέγαμε ὅτι ἄν δεῖ κανεὶς τὸ πρᾶγμα
ἀπὸ τῆς χριστιανικῆς, ἐκκλησιαστικῆς μας πλευρᾶς, ἡ
«περίπτυξη» -ἄν καὶ ἐπιτήδεια αὐτὴ περίσφιξή μας
ἀπὸ τοὺς «πλοκάμους» τῆς παγκόσμιας Μασονίας καὶ
τῶν θυγατρικῶν αὐτῆς ὀργανώσεων τότε τὰ ἀποτελέ-
σματα θὰ εἶναι πολὺ πικρά.

...Στὸ τέλος, βέβαια, ὅλα αὐτὰ θ’ ἀλλάξουν, ἄρδην,
κατὰ τὶς χριστιανικὲς προφητεῖες, ποὺ τρέχουν ἤδη.

(Θὰ συνεχίσουμε μὲ τὸ τεκτονικὸ Παρασκήνιο τῶν
τελευταίων καιρῶν).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὴν 4ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου Καρσλίδη.

Ο ΑΓΙΟΣ GEVRGIOS O KARSLIDHS

ἔξω καί μακριά ἀπ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, ἀλλά, ἐνῶ θά
ζοῦν μέσα σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο καί θά τόν συνανα-
στρέφονται, δέν θά διαφέρουν καθόλου ἀπό ἐκεί-
νους πού ζοῦν μακριά ἀπό τόν κόσμο, καί θά λάμ-
πουν σάν τά ἀστέρια καί θά δείχνουν στούς ἀπί-
στους μέ τά ἔργα τους, ὅτι μετατόπισαν τόν ἑαυτό
τους σέ ἄλλη πολιτεία καί ὅτι δέν ἔχουν τίποτε τό
κοινό πρός τή γῆ καί τά ἐγκόσμια πράγματα».

Ἡ νέα ζωή τῶν χριστιανῶν ἑλκύει καί τούς μή πι-
στούς καί τούς ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Εἶναι ἀποτελε-
σματικότερη ἀπό τόν ἐντυπωσιακό λόγο καί τοῦ
πιό δεινοῦ ρήτορα καί κατηχητῆ. Ὅταν οἱ ἐκτός τῆς
Ἐκκλησίας ἄνθρωποι βλέπουν τίς ἀρετές τῶν χρι-
στιανῶν, τό ἦθος καί τή συμπεριφορά τους, τίς
προτεραιότητες πού βάζουν στή ζωή τους, ξυ-
πνοῦν καί ἀρχίζουν νά σκέφτονται γιά τή δική τους
πορεία. Ἀποκτοῦν τήν καλή ἀνησυχία, ὅπως ἔλεγε
ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, καί κάνουν τή μεγά-
λη στροφή πρός τόν Θεό.

Οἱ ἀληθινοί χριστιανοί εἶναι οἱ καλύτεροι ἱερα-
πόστολοι τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἀποκαλύπτουν τό
μεγαλεῖο της καί ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στή
σωτηρία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοί

τὴν γραμμή.
Καλέστε τὴν Ἱεραρχία, καὶ ὁμόφωνα ἀποφασίστε νὰ

κηρύξετε ἀγώνα ἀντίστασης, σ’ αὐτοὺς τοὺς νεκροθά-
φτες, τῶν Θρησκευτικῶν καὶ Πατριωτικῶν παραδόσε-
ων τῶν Ἑλλήνων.

Ξεσηκῶστε τοὺς Ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν (ποὺ μεριμνοῦν
καὶ τυρβάζουν πέραν τῆς ἀποστολῆς των) μὲ ἐγκυκλί-
ους.

Μακαριώτατε, ὁ Χριστιανικὸς λαὸς εἶναι ἕτοιμος καὶ
περιμένει τὸ σύνθημα τοῦ ἀγώνα, ἀπ’ τοὺς θεματοφύ-
λακες τῆς Θρησκείας μας (τοὺς Ἐπισκόπους).

Δὲν θὰ χρειασθεῖ νὰ θυσιαστοῦν, ὅπως οἱ προγονοί
μας καὶ οἱ χιλιάδες μάρτυρες, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους,
γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴ Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν
ἐλευθερία.

Ὑπάρχουν σήμερα πολλοὶ τρόποι, γιὰ νὰ ἐξαναγκά-
σουμε αὐτοὺς τοὺς κυβερνῶντες, ποὺ τὰ ἔχουν βάλει
μὲ τὴν Ἐκκλησία, νὰ ὑποχωρήσουν.

Διοργανῶστε τώρα συλλαλητήρια.
Ἡ βουὴ τοῦ λαοῦ σ’ αὐτὰ τὰ συλλαλητήρια, θὰ εἶναι

γι’ αὐτούς: Ὀργὴ Θεοῦ.
Διατελῶ μὲ Ἀγάπη Χριστοῦ

Ἱερεὺς Παναγιώτης Παλαιοξάρης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Μακαριώτατε, κρατεῖστε
αὐτὴ τὴν γραμμή»

Ποιὸς εἶναι ὅμως σήμερα ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ πλοι-
άρχου καὶ τοῦ ὑποπλοιάρχου, καὶ τί περιέχει ἡ Ρομφαία τῶν ἰδανικῶν ποὺ
ὑψώνει ἀπέναντι στοὺς ὀπισθοδρομικοὺς τζιχαντιστές; Εἰρήσθω ἐν πα-
ρόδῳ: ἡ ἀριστερὴ κριτικὴ ὅτι οἱ κυρίαρχες δυτικὲς ἐλὶτ δὲν δικαιοῦνται νὰ
ὁμιλοῦν, διότι αἰῶνες τώρα λειτούργησαν ἀποικιοκρατικὰ στὸν Ἀραβικὸ
κόσμο ἢ ὅτι εἶναι αὐτὲς ποὺ ἀνάλογα μὲ τὰ συμφέροντά τους ἐξοπλίζουν
τοὺς τζιχαντιστὲς τῆς ISIS καὶ τῆς AL NUSRA ἢ ἀκόμα ὅτι ἡ κυρίαρχη ἰδεο-
λογία τῶν τζιχαντιστῶν εἶναι ἀντιδραστική, εἶναι  μὲν σωστὴ ἀλλὰ ἀπελπι-
στικὰ ἐλλιπής. Γιὰ τὸν τζιχαντισμὸ τῶν δυτικῶν ἀξιῶν ποιὸς θὰ μιλήσει;
Γιατί χιλιάδες νέοι ἐνῷ εἶναι γαλουχημένοι στὰ δυτικὰ πανεπιστήμια μὲ τὰ
ἀνώτερα ἰδεώδη τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ τὰ ἐγκαταλείπουν, γιὰ νὰ στρατο-
λογηθοῦν στὶς γραμμὲς τῶν σκοταδιστῶν τζιχαντιστῶν; Γιατί πολλοὶ ἀπὸ
αὐτοὺς ἐκεῖ αἰσθάνονται ὅτι βρίσκουν τὸ νόημα τοῦ ἀνήκειν σὲ κάτι; Γιατί τὸ
δυτικὸ πρότυπο ἀδυνατεῖ νὰ ἐμπνεύσει καὶ οἱ διαφωτισμένοι δυτικοὶ νέοι
εἴτε εἶναι παρίες τῶν φτωχογειτονιῶν εἴτε γόνοι τῶν μεσοστρωμάτων,
προσηλυτίζονται  ἀπὸ μία μουσουλμανικὴ σέχτα, ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ
φανατισμὸ καὶ φαντασιώνονται τὴ σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ τους μέσῳ μιᾶς μη-
δενιστικῆς αὐτοθυσίας; Μιᾶς σωτηρίας τῆς «ψυχῆς», ποὺ ὁ δυτικὸς πολι-
τισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς προσφέρει;

Πῶς ὅμως νὰ ἐμπνεύσει ὁ ἀπομαγευμένος δυτικὸς πολιτισμὸς, ὅταν
ὅραμά του εἶναι ὁ τζιχαντισμὸς τῆς ἰδιοτέλειας, ἡ ἀναζήτηση νοήματος
μέσῳ τῆς ἐσχατολογίας τοῦ ἀτομικισμοῦ; Ὁ Ἀτομικισμὸς συρρικνώνει τὸ
ἄτομο σὲ ἕνα ἑαυτὸ ἐλάχιστο, γυμνὸ καὶ ναρκισσιστικό, ποὺ νοηματοδοτεῖ
τὴν ὕπαρξή του μέσῳ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἰδιωτικῆς κατανάλωσης, τῆς
ἀπελευθέρωσης τῶν ἐπιθυμιῶν. Ἀφοῦ ὁ κόσμος εἶμαι ἐγὼ δὲν αἰσθάνο-
μαι τὴν ἀνάγκη ἑνὸς κοινοῦ κόσμου, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ὕψιστο δικαίωμα, ποὺ
διεκδικεῖ ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, εἴτε εἶναι φιλελεύθερος εἴτε εἶναι ἀριστερός,
εἶναι τὸ δικαίωμα στὴν διαφορά. Ἔτσι οἱ ἀτομικιστικὲς ἐπιθυμίες μετατρέ-
πονται σὲ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ
δικαίωμα τοῦ ἀτόμου στὴν διαφορά, νὰ διαθέτει δηλαδὴ ὅπως ἐπιθυμεῖ τὸ
σῶμα του, τὸ πνεῦμα του καὶ τὰ χρήματά του καὶ γιὰ νὰ διατηρηθοῦν τὰ δι-
καιώματα αὐτὰ εἶναι ἐπιτρεπτὸ ὁ Δυτικὸς πολιτισμὸς νὰ ἐξάγει τὴν «δημο-
κρατία» στὸν ὀπισθοδρομικὸ ἀραβικὸ κόσμο. Ἂς θυμηθοῦμε μία ἀπὸ τὶς
κεντρικὲς ἔννοιες τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ: ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου σταμα-
τάει ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. Ἂν ὅμως ἔτσι ἔχουν τὰ  πρά -
γματα τότε ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου δὲν περιλαμβάνει τὸν ἄλλο, εἶναι μόνο
ἡ λατρεία τοῦ ἑαυτοῦ του. Μιλάω στὸν ἑαυτό μου, γιὰ νὰ μὲ ἀκούσουν οἱ
ἄλλοι. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς «ἐλευθερίας» ἔχει συντελεστεῖ ὁ θάνατος τοῦ
ἄλλου καὶ ὁ ἑαυτός μου ἔχει μείνει γυμνὸς καὶ ἐλάχιστος, γιατί ἔχω δολο-
φονήσει τὸν ἄλλο ποὺ εἶναι μέσα μου. Ὁ ἐλάχιστος ἄνθρωπος εἶναι ἐγω-
κεντρικός, ποτὲ δὲν μιλάει στοὺς ἄλλους, γιατί τὸ ἔχει ἀνάγκη ὁ ἑαυτός του,
συνομιλεῖ μόνο μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀνταγωνίζεται τοὺς ἄλλους. 

Στὴ βάση ποιῶν λοιπὸν ἀξιῶν νὰ ὑπερασπίσουμε τὸν Δυτικὸ πολιτισμό;
Ὁ γυμνὸς καὶ ἐλάχιστος ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸ αὐθεντικὸ
ἄτομο τοῦ διαφωτισμοῦ, εἶναι ἡ φυσική του ἐξέλιξη. Κύριο χαρακτηριστικό
τοῦ δυτικοῦ ὀρθολογικοῦ ἀτομιστῆ εἶναι ἡ ἐπιθυμία ἰσχῦος, ἡ βούληση γιὰ
δύναμη καὶ ἐξουσία, ποὺ ἐμπεριέχει μία ἐγγενῆ ἰακωβίνικη βία, ποὺ εἶναι ἡ
ἄλλη ὄψη τῆς βίας τῶν τζιχαντιστῶν. Γι’ αὐτὸ δὲν εἶμαι ἐραστὴς τῆς προ-
όδου, δὲν εἶμαι προοδευτικός, ἂν αὐτὸ σημαίνει ὑποστήριξη τῶν ἀξιῶν
τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ὀπισθοδρομικοὶ λοιπὸν ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθεῖ -
τε, γιὰ νὰ ἀναζητήσουμε ἕνα νέο ἀνθρωπολογικὸ ὑπόδειγμα, ἕνα πολι-
τισμὸ τῆς μεσότητας καὶ τῶν ὁρίων. Γιατί πρόοδος εἶναι καὶ ἡ ὀπισθοδρό-
μηση, ἡ ἐπιστροφὴ δηλαδὴ στὴν ἀρχή,  εἶναι ἡ κατανόηση ὅτι τὸ παιχνίδι
τῆς ζωῆς εἶναι διπρόσωπο, κάτι ἀνάμεσα στὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν ὀπισθοδρό-
μηση. Ἀπέναντι στοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ, στὴν τυραννία τῆς
οἰκονομίας καὶ τὸν καταναλωτικὸ ἡδονισμὸ χρειαζόμαστε ἕνα κίνημα οἰκο-
νομικὰ ἄθεων, γιὰ νὰ ἐπιδιώξουμε μία ἀξιοβίωτη ζωή ποὺ νὰ χαρακτηρίζε-
ται ἀπὸ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὸν συνεργατισμὸ ἀντὶ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τὴν
τοπικοποιημένη καὶ ἀμεσοδημοκρατικὴ ἰσοκατανομὴ πόρων καὶ ἐξου-
σιῶν, τὴν οἰκονομία τῶν κοινῶν ἀγαθῶν καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν ἀναγκῶν.

Πηγή: Ἱστολόγιον Ἀντίφωνο 26.11.2015.
Σχόλιον Ο.Τ.: Αὐτὸς ὁ Δυτικὸς πολιτισμὸς ἀπαιτεῖ ὡς ὑπεράσπισιν τῆς
ἐλευθερίας τὴν οἰκοδόμησιν τεμένους καὶ τὸ οὐδετερόθρησκον σχολεῖον,
διὰ νὰ λειτουργήση τὸ πρῶτον ὡς ἀναπλήρωσιν τοῦ νοήματος ζωῆς ποὺ
θὰ μᾶς στερήση τὸ δεύτερον! Ποῖος τελικῶς εἶναι σκοταδιστής, ἐκεῖνος
ποὺ ἀρνεῖται ἢ ἐκεῖνος ποὺ ἐπιχαίρει διὰ τὰς Ἰσλαμικάς Σπουδάς;

«Οἱ Τζιχαντιστὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
Κυκλοφόρησε ὁ πρῶτος τόμος, (382 σελίδων), τοῦ

βιβλίου μὲ τίτλο «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», τοῦ ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπού-
λου, θεολόγου, συγγραφέως, Πρ. Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου
Σταυροῦ Πειραιῶς. Ὁ τόμος περιέχει ἑρμηνευτικὰ
σχόλια, μὲ βάση τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ νεώτερους
ἑρμηνευτές, τῶν 13 πρώτων κεφαλαίων τοῦ βιβλίου
τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων». 

Κεντρικὴ Διάθεση: Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Πειραιῶς. 
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«Τί ἐστὶν Πατριάρχης;»
Ἐκκλησίας; Μήπως ὁ Λέων ὁ Σοφός; Διατί ὅμως ἀπο-
κρύπτει ὁ κ. Σιδέρης τί λέει εἰς τὴν συνέχειαν τὸ κείμε-
νον;

Τὸ ἱερώτατον καὶ πάντιμον ὄνομα Πατριάρχης δὲν εἶναι
ἐπινόηση τῆς κοσμικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ποὺ ἐδόθη γιὰ
γεωπολιτικοὺς λόγους στοὺς ἐπὶ τῶν ἀρχαιοτάτων Πρε-
σβυγενῶν Ἐκκλησιαστικῶν Θρόνων (Κωνσταντινουπό-
λεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιο-
χείας, Ἱεροσολύμων) ἱσταμέ-
νους Ἐπισκόπους, ἀλλὰ
ὅπως γράφει κατὰ τὸ ἔτος
1848 ὁ μετέπειτα Μητροπολί-
της Γέρων Δέρκων Νεόφυτος
(1865-1875), «καὶ τῷ τιμίῳ δὲ
τούτῳ ὀνόματι ἐκόσμησαν
κατ’ ἀρχὰς μὲν τὸν Ἀβραὰμ
καὶ ἄλλους, δηλαδὴ τοὺς Σε-
βασμιωτέρους Ἐπισκόπους,
ὡς Πατέρας καὶ Ἀρχηγοὺς
πνευματικοὺς τῶν Χρι-
στιανῶν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδό-
θη ἀποκλειστικῶς παρὰ τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τοὺς Ἐπισκό-
πους τῶν Ἀποστολικῶν
Θρόνων, καὶ τοῦτο διὰ τὰ
πρεσβεῖα τῆς προεδρίας καὶ
τὸ ἀξίωμα τῆς τιμῆς, ὅπερ ἡ
Ἐκκλησία ἀνεγνώρισε κανο-
νικῷ δικαιώματι εἰς τοὺς εἰρη-
μένους Θρόνους».

Σχόλιον Ο.Τ.: Τὸ ἴδιο
ἰσχύει καὶ διὰ τὰς λέξεις
Ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος
κ.ἄ. Ἑπομένως, πολὺ καλῶς ἀπομυθεύει ὁ κ. Σιδηρᾶς
τὴν ἄποψιν ὅτι ὁ τίτλος «Πατριάρχης» εἶναι μία ἰδιαιτέ-
ρα ἐπινόησις ἀποκλειστικῶς διὰ τοὺς Πατριάρχας,
ἄλλωστε αὐτὸ γνωρίζομεν καὶ ἀπὸ τὴν λογοτεχνίαν.

Ὁ Πατριάρχης ὡς τὸ «τῶν ὅλων στόμα καὶ λάλημα» τῆς
Μητρὸς Ἁγίας Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Κωνσταντινουπολί-
τιδος Ἐκκλησίας εἶναι ὁ μάρτυρας, ὁ ὁποῖος καταθέτει τὴν
μαρτυρία τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἀνὰ τὴν ὑφήλιο...».

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἀκριβῶς αὐτὸ λέγει τὸ Παπικὸν δόγμα,
δηλ. ὅτι ὁ Πάπας ἔχει δικαιοδοσίαν ἐφ’ ὅλης τῆς ὑφηλί-
ου καὶ ὅτι οἱ ἑκασταχοῦ Ἐπίσκοποι ἔχουν ἱερωσύνην
(δηλ. μαρτυρίαν περὶ τῆς πίστεως), ἐπειδὴ μετέχουν εἰς
τὴν ἱερωσύνην τοῦ Πάπα. 

Ἄρρηκτος καὶ ἀκατάλυτος ὁ δεσμὸς τοῦ Πρωτοθρόνου
καὶ ἐν ταυτῷ Πρωτομάρτυρος σὲ κάθε ἐποχὴ Πατριάρ-
χου τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας μὲ τὸν μαρ-
τυρικὸ Θρόνο καὶ τὴν ἀκανθοστεφανωμένη Πανίερη Κα-
θέδρα τῆς Θεοτοκοσκεπάστου καὶ Ἁγιοτόκου Βασιλίδος
τῶν Πόλεων. Δὲν νοεῖται ἡ Μήτηρ Ἁγία Μεγάλη τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησία ἄνευ τοῦ Πρωθηγουμένου Αὐτῆς καὶ ὁ
Οἰκιστὴς τοῦ Θρόνου τούτου ἄνευ τῆς «τῶν πενήτων Με-
γάλης Ἐκκλησίας». Ὀντολογικό, ὑπαρξιακῶν διαστάσε-
ων σύζευγμα καὶ θεοπρεπῆς συζυγία στὴν ἐκφορὰ τοῦ
Λόγου τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι σωτη-
ρίας τοῦ γένους τῶν βροτῶν.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἡ ταύτισις θεσμοῦ καὶ προσώπου ἀντί-
κειται ἀφ’ ἑνὸς πρὸς τὴν λογικὴν καὶ ἀφ’ ἑτέρου πρὸς
τὴν θεολογίαν. Μόνον ἕνας δικτάτωρ ποὺ ἀποκαλεῖ τὸν
ἑαυτὸν του «Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας» ταυτίζει τὸν
θεσμὸν μὲ τὸ πρόσωπόν του.

Σχεδόν ἀποκαλυπτικὰ ὁ ἐμφιλόσοφος καὶ ἔνσοφος
Μητροπολίτης Πέργης Εὐάγγελος διακηρύττει ὅτι οἱ Πα-
τριάρχες ὡς «δοχεῖα ἱερὰ χάριτος θείας» πορεύονται «ἐπὶ
τὸ Πάθος τὸ Χρεωστικόν», διότι αὐτὸς οὗτος ὁ «Πρῶτος
Θρόνος» εἶναι τὸ ὄντως «Πάθος τὸ Χρεωστικόν». Πρό-
σωπο καὶ Θρόνος, ἀξίωμα καὶ θεσμὸς εἶναι τὸ «συναμ-
φότερον μυστήριον» στοὺς σωστικοὺς κόλπους τῆς Με-
γάλης Ἐκκλησίας. Τὸ μυστήριο τοῦτο ἀποτολμᾶ νὰ ἑρμη-
νεύσει ὁ Πέργης Εὐάγγελος γράφοντας: «Ἕνα πυρίμορ-
φο ὄχημα τοῦ Λόγου ἐλαύνει. Καὶ εἶναι ὁ Θρόνος ὁ Οἰκου-
μενικὸς ὁ πνευματέμφορος. Μία φωνὴ ἀντίδουπη πρὸς
τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια, ποὺ προσπαθεῖ νὰ τὰ φιλιώσει.
Καὶ ἀντιδοξάζει τὸν δοξάζοντα τὸ Θρόνο.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ὁ Πατριαρχικὸς θρόνος εἶναι πιὸ πνευ-
ματέμφορος ἀπὸ οἱονδήποτε ἄλλον θρόνον; Αὐτὸ εἶναι
αἵρεσις! Προσέχτε ὅμως τὸ λογικὸν ἅλμα: «Πρόσωπο
καὶ Θρόνος, ἀξίωμα καὶ θεσμός», ὁ θρόνος ἀντιστοιχεῖ
πρὸς τὸν θεσμόν, ἀλλὰ ὄχι τὸ πρόσωπον πρὸς τὸ ἀξίω-
μα, δηλ. τὸ ἀξίωμα Πατριάρχης σημαίνει τὸ πρόσωπον
Βαρθολομαῖος;

Καθώς ἱστάμεθα στὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου, ὅταν τὸ
ἐν Φαναρίῳ ἡλιοβασίλεμα σκέπει τὸ Ἱερὸν Κέντρον τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ μόνο οἱ σπινθῆρες τῶν ὀφθαλμῶν κοι-
νωνοῦν καὶ ἐπικοινωνοῦν μυστικὰ μὲ τὶς μορφὲς τῶν
εἰκονιζομένων στὰ πορτραῖτα ἀοιδίμων Πατριαρχῶν ἀπὸ
Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου ἕως καὶ Δημητρίου τοῦ
Σεμνοῦ καὶ Ταπεινοῦ, ἀναλογιζόμεθα τὸν «ἱερώτατον
χορὸν καὶ ὅμιλον», ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει τέλος, ἀφοῦ τὸ τέλος
τοῦ ἑνὸς Πρωθηγουμένου στὸ ἐν Φαναρίῳ Μέγα Μονα-
στήρι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τοῦ
ἑπομένου, γιὰ νὰ μὴ παύσει ποτὲ «ἕως συντελείας τῶν
αἰώνων» νὰ «ὀρθοτομεῖται ὁ Λόγος τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀλη-
θείας» καὶ ὁ Πρῶτος Θρόνος νὰ μὴ χηρεύει ποτέ.

Σχόλιον Ο.Τ.: Δὲν ὑπάρχει «Κέντρον», διότι αὐτὴ ἦτο
ἀντίληψις τῶν ἀρχιερέων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περὶ
τοῦ Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, τὴν ὁποίαν κατήργησεν ὁ
Κύριος. Ἐπίσης, τὸ «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν
αὐτῆς» ἀφορᾶ εἰς τὴν καθόλου Ἐκκλησίαν καὶ ὄχι εἰς το-
πικὰς Ἐκκλησίας ὡς εἶναι καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κων/πό-
λεως.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες
ἑνώνονται «ἐπὶ τὸ αὐτὸ» σὲ ἀλληλοδιαδοχή, ἀλληλοπερι-
χώρηση καὶ ἀδιάλειπτη κοινωνία. Ὁ φιλόμουσος καὶ μου-
σοστεφὴς Μητροπολίτης Πέργης Εὐάγγελος γράφει στὸ
«Ἐκ Φαναρίου Γ΄»: «Συνδιαλέγομαι μὲ ὅλους, θὰ μᾶς πεῖ
ὁ Πατριάρχης. Σταματῶ καὶ ρίχνω βλέμματα στὸ ἄπειρο.
Προσπαθῶ νὰ συλλάβω τὰ πρίν. Νὰ βαδίσω στὴν εὐθύ-
νη μου. Νὰ συλλειτουργήσω μὲ τὰ περασμένα καὶ μὲ τὰ
νῦν, μέσα στοὺς ἤχους τῆς ροῆς τοῦ χρόνου. Μέσα στὴ
σύγχρονη πραγματικότητα». Τοῦτο δὲ συντελεῖται μὲ τρό-
πο μυστηριακό, διότι κατὰ τὴν θεόπνευστη ἑρμηνεία τοῦ
Πέργης Εὐαγγέλου: «Ἕνα θεηγόρο τρίφλογο πυρακτώ-
νει στὸ Φανάρι τὴν ἐνδημοῦσα συνείδησή του...

Σχόλιον Ο.Τ.: Μετὰ τὴν προσπάθειαν νὰ στηριχθῆ
κατὰ τὸν Σεβ. Περγάμου ὁ θεσμὸς τοῦ Πρώτου εἰς τὴν
Μοναρχίαν τοῦ Πατρός, τώρα παρατηροῦμεν ὅτι γίνεται
ἐπίκλησις καὶ τῆς «ἀλληλοπεριχωρήσεως»! Ὁ χαρακτη-
ρισμὸς «θεόπνευστος» ἀποδίδεται εἰς τοὺς συγγραφεῖς
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τίθεται εἰς τὸ ἴδιον ἐπίπεδον καὶ ὁ
Σεβ. Πέργης;

Ὁ Πατριάρχης εἶναι ὁ πιὸ χρυσοντημένος τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ ὁ πιὸ μαυροφορεμένος τῆς Ρωμηοσύνης ἔχον-
τας βιωματικὴ τὴν πίστη καὶ τὴν εὐθύνη τῆς ἐν Χριστῷ
μαρτυρίας καὶ τοῦ ἐν Χριστῷ μαρτυρίου... Ἔχοντας δὲ
ὑπόψιν τὰ ὡς ἄνω τιμαλφέστατα λειτουργήματα τῶν
Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης
Πριγκηποννήσων (εἶτα Νικομηδείας) Συμεὼν γράφει μὲ
τὴν γραφίδα τῆς πνευματικῆς του ἐξάρσεως: «...Ἡ σεμνὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας Παράδοσις μετουσιοῦται ἐν τῷ προ-
σώπῳ Σου εἰς συνείδησιν, καὶ ἡ συνείδησις εἰς πίστιν, καὶ
ἡ πίστις εἰς πρᾶξιν.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἀλήθεια, πόσας στολὰς ἔχει ὁ Πατριάρ-
χης Κων/πόλεως; Ἡ μετουσίωσις τῆς «συνειδήσεως εἰς
πίστιν» ἀνήκει εἰς τὰς ἀρχὰς τῶν Σαϊεντολόγων.

Ὅταν ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος
προσφωνεῖ τὸν ἀοίδιμο καὶ μέγιστο ἐν Πατριάρχαις Ἀθη-
ναγόρα τὸν Α΄ ἐπὶ τὴ εἰκοσαετηρίδι τῆς Πατριαρχείας
αὐτοῦ (1968) καὶ σκιαγραφεῖ τὰ «Ἱερὰ καὶ Ὅσια» τῆς
Πρωθιεραρχικῆς Πατριαρχικῆς ἐν Χριστῷ Διακονίας του,
ἂν καὶ ὁ λόγος του ἀπευθύνεται πρὸς τὸ συγκεκριμένο
πρόσωπο ἑνὸς μεγάλου Πατριάρχου, ἐντούτοις ἀκούγε-
ται ὡσὰν νὰ ὑπερβαίνει τὸν χωροχρόνο τῶν αἰώνων καὶ
νὰ ἐκφαίνει τὴν Πατριαρχεία κάθε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ὁ Ἀθηναγόρας ὑπῆρξε μασόνος ὑψί-
στου βαθμοῦ. Ὁ Ο.Τ. ἐδημοσίευσεν ἀποδεικτικὸν στοιχε-
ῖον τῆς μασονικῆς στοᾶς, εἰς τὴν ὁποίαν ἦτο γραμμένος.
Ὅσα ἐγκώμια καὶ νὰ γράφωνται ἡ πραγματικότης δὲν
συγκαλύπτεται.

Τὸν Γολγοθᾶ τοῦτο τοῦ ἐν φωνῇ καὶ σιωπῇ μαρτυρίου
καὶ τῆς ἐν Χριστῷ μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ
αἵματος ὁριοθετεῖ ὁ Χαλκηδόνος Μελίτων προσφωνῶν

τὸν τοῦ Φαναρίου Ἡγούμενο
ἀοίδιμο Πατριάρχη Δημήτριο
Α΄ «ἐπὶ τοῖς Ὀνομαστηρίοις»
αὐτοῦ γράφοντας: «… Ὡς
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
εἶσαι καὶ ἀποδεικνύεσαι ὡς ὁ
ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδόξου
οἰκουμένης, μάλιστα ἐν τοῖς
κινδύνοις, τῇ Ὑπερμάχῳ
Στρατηγῷ κατακολουθῶν.
Εἶτα, εἶσαι, ὡς τοῦ Μυροβλή-
του ἐπώνυμος, ὁ ἐν τῷ στα-
δίῳ τῆς κατὰ Θεὸν δοκιμα-
σίας καὶ ἰσχύος τοὺς Νέστο-
ρας θαρρύνων, ἔναντι οἱου-
δήτινος Λυαίου.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἂν ἡ Ὑπερ -
αγία Θεοτόκος κατέχει τὰ
«δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριά-
δος» τότε μὲ ὅσα γράφει ὁ
Πατριάρχης πρέπει νὰ κατέ-
χη τὰ τριτεῖα!

Ἡ... «Κηδεμονικὴ Πρό-
νοια»... σκιαγραφεῖται ὑπὸ
τοῦ Γέροντος Μελίτωνος

ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ὡς ἑξῆς:
«Ἐνώπιόν Σου καὶ ἐνώπιον ἡμῶν τῶν ἀμέσων συνερ-
γατῶν Σου καὶ συμμαρτύρων Σου ἵστανται: Πρῶτον, ἡ
ὑπέρτατη εὐθύνη τῆς περαιτέρω στερεώσεως τοῦ Ἀπο-
στολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Σου ἐπὶ τοῦ ἐδάφους
τῆς προαιωνίου δικαιοδοσίας Σου, ὡς Πρώτου Πατριάρ-
χου τῆς Ἀνατολῆς. Δεύτερον, ἡ χριστιανικὴ συντήρησις τοῦ
μικροῦ εὐλογημένου ποιμνίου, τοῦ ἀμέσως κυκλοῦντος
τὸν Πανάρχαιον καὶ Πανάγιον τοῦτον Θρόνον καὶ τοῦ
ἄλλου, τοῦ ἀνὰ τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης...».

Σχόλιον Ο.Τ.: Εἶναι ἰδιαιτέρως ἀξιοσημείωτον ὅτι γίνε-
ται διάκρισις τοῦ θρόνου ἀπὸ τὸ ποίμνιον, κάτι τὸ ὁποῖον
δείχνει πόσον ἀλλοτριωμένη εἶναι ἡ Ἐκκλησιολογία εἰς τὸ
Πατριαρχεῖον, καθὼς ὁ θρόνος ἐδῶ νοεῖται ὅπως νοεῖται
ἡ καθέδρα τῶν Παπικῶν καὶ ὄχι τὸ ἴδιον τὸ ποίμνιον,
ἐγγυητὴς τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος
συμφώνως πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον ἀντίληψιν.  

Μὲ μία περισσότερο ὑπερβατικὴ θεώρηση τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ ἀξιώματος ὁ ἐμφιλόσοφος Μητροπολίτης
Πέργης Εὐάγγελος διερωτᾶται: «Τί σημαίνει νὰ εἶσαι τὸ
πρωὶ μιᾶς νέας χιλιετίας Πατριάρχης στὸ Φανάρι; Νὰ
εἶσαι ὁ πιὸ ἀμόλυντος ἀπὸ Ὀρθοδοξία, ὁ πιὸ χορτάτος
ἀπὸ Πόλη καὶ ἀπὸ Ρωμηοσύνη. Νὰ κυττᾶς μπροστὰ καὶ
νὰ βλέπεις ἁπλωμένη τὴν αἰωνιότητα, καὶ νὰ γυρίζεις πί-
σω καὶ ν’ ἀντικρύζεις τὸ κλέος. Καὶ νὰ πατᾶς ποῦ; Νὰ
ἰχνοβατεῖς ποῦ; Ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀλήθεια ἔγινε μυστήριο. Ποὺ
οἱ πλάκες τοῦ Ναοῦ βαθούλωσαν ἀπὸ τὴ χυμένη ἐπάνω
τους ἀγωνία. Ἐκεῖ ποὺ τὰ πάντα χώνεψαν τὸ πάθος τοῦ
Γένους».

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἡ αἵρεσις τῶν «Καθαρῶν» εἰς ὅλον της
τὸ μεγαλεῖον! Ἡ Ἐπισκοπὴ Κων/πόλεως εἶναι «πιὸ ἀμό-
λυντος» ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας! Κάτι δηλαδή, ὡς ἐκεῖνον
τὸ ὁποῖον ἰσχυρίζονται κάποιοι Παλαιοημερολογῖται.

Στὸ πρόσωπο τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν ὡς «ἐν
κιβωτῷ» ἐγκολπώνεται ἡ ἀλήθεια τῆς σώζουσας ἐν
Χριστῷ πίστεως, τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος τῆς Ρωμηοσύνης
καὶ τοῦ Γένους... Τοῦτο τὸ ὄντως μυστήριο τῶν Πα-
τριαρχῶν μέσα στὸν χωροχρόνο καὶ στὴ «Χώρα τοῦ
Θρόνου» ἐπιμαρτυρεῖ ὁ τῆς Πέργης Ἐπίσκοπος Εὐάγγε-
λος γράφοντας: «...ἀκτινοβολοῦν μὲ τρεῖς διαστάσεις. Τοῦ
Βυζαντινοῦ Πατριάρχη, τοῦ μεταβυζαντινοῦ καὶ τοῦ ἑκά-
στοτε συγχρόνου. Ὅλοι συνάπτονται πάνω στὸν ἴδιο
ἀετὸ τοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ ποὺ ὅλοι προφέρουν καὶ τὸ ἴδιο Σύμ-
βολο τῆς Πίστεως. Κι ὅπου ἀκούστηκε ἀπ’ ὅλους ὁ ἴδιος
ὅρκος. Γιὰ τὰ τιμαλφῆ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄρα, κρατοῦν καὶ
ταυτότητα δύο χιλιετιῶν ἀδιάκοπης χριστιανωσύνης στὴν
Πόλη. Μνημονεύονται μεταξὺ τῶν ἁγίων.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ποίου Γένους ὀφείλει νὰ ἐξηγήση, διότι
ἀφ’ ἑνὸς δίδεται ἡ περιγραφὴ ἑνὸς παγκοσμίου ἡγέτου,
ὡς Πάπα, καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἑνὸς τῆς ρωμιοσύνης, εἰς τὴν
ἐθνοφυλετικήν της ἐκδοχήν.

Ὁ Πατριάρχης τοῦ πρώτου Θρόνου τῆς Ὀρθοδόξου
κατ’ Ἀνατολὰς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀνήκει σὲ κα-
νένα ἔθνος, ἀφοῦ εἶναι ὁ Πατριάρχης ὅλων τῶν ἐθνῶν,
πάντων τῶν τῆς ὑφηλίου ἀνθρώπων, εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης. Εἶναι ὅμως καὶ ὁ Πατριάρχης τοῦ εὐσεβοῦς
καὶ βασιλικοῦ Γένους τῶν Ρωμηῶν, ὁ ἐκφάντορας τῆς
Ρωμηοσύνης.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἐδῶ ὄντως διευκρινίζεται ὅτι εἶναι Πα-
τριάρχης «πάντων τῶν τῆς ὑφηλίου ἀνθρώπων»,
ἀκριβῶς ὅπως ὁ Πάπας.

Σὲ τοῦτο τὸν ὑπαρξιακὰ (ὀντολογικὰ) σωστικὸ καὶ ἁγιο-
πνευματικὸ «ὀμφάλιο λῶρο» μεταξὺ τοῦ Πατριάρχου καὶ
τοῦ Γένους ἢ τοῦ Γένους μὲ τὸν Πατριάρχη.

Σχόλιον Ο.Τ.: Ὑποκρύπτεται καὶ πάλι ἐδῶ ἡ Ζηζιούλια
θεωρία περὶ ἑνὸς καὶ πολλῶν, πατριάρχου καὶ γένους,
τὴν ὁποία ἔλαβεν ἀπὸ τὸν φιλόσοφον Μπονχαῖ φερ καὶ
ἐφαρμόζει εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά!

Τί ἐστὶν Πατριάρχης; Ὄντως «ὁ Πατριάρχης ἐστὶν
εἰκὼν ζῶσα Χριστοῦ καὶ ἔμψυχος, δι’ ἔργων καὶ λόγων
χαρακτηρίζουσα τὴν ἀλήθειαν».      

Σχόλιον Ο.Τ.: Τί ἐστὶν τελικῶς Πατριάρχης; Ἐπίσκο-
πος τῆς Ἐπαρχίας Κων/πόλεως. Δυστυχῶς, ὅταν ἄνθρω-
ποι ποὺ δὲν γνωρίζουν θεολογίαν γράφουν  κείμενα κατ’
ἐπιταγήν, καταλήγουν μὲ τὰ λάθη τους νὰ ἐκθέτουν
αὐτοὺς ποὺ ἐγκωμιάζουν. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ;

μοιάζει μὲ τὸ δικό μας κατηχητικό. Οἱ σχετικὲς τάξεις ἔχουν
ἐκπαιδευτικὸ χαρακτήρα καὶ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα πῶς μπο-
ρεῖ νὰ καθορισθεῖ, μὲ ἑνιαῖο τρόπο, τὸ περιεχόμενο τῆς ὅλης
διαδικασίας. Τὰ βιβλία γιὰ τὸ Κοράνι εἶναι ἀπὸ τὴ Σαουδικὴ
Ἀραβία, σὲ ἑλληνικὴ καὶ ἀραβικὴ γλώσσα, ἀλλὰ ὁ «πυρήνας»
εἶναι ὁ σχολιασμός του. Ἕνας ἀξιωματοῦχος τῶν ὑπηρεσιῶν
ἀσφαλείας ποὺ μίλησε ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς ἀνωνυμίας, λέει ὅτι τὸ
κρίσιμο ζήτημα στὴ διάδοση ἀκραίων θέσεων σὲ σχέση μὲ τὸ
Ἰσλὰμ δὲν ἔχει νὰ κάνει τόσο μὲ τὰ τζαμιά…».

Ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος
Πρὸ ἑνὸς περίπου ἔτους εἶχαν προκαλέσει μεγάλην αἴσθη-

σιν αἱ δήλωσεις τοῦ Σεβ. Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε
ταχθῆ ὑπὲρ τῆς κατασκευῆς τοῦ τεμένους. Συγκεκριμένως ὁ
Σεβασμιώτατος εἰς ἐρώτησιν δημοσιογράφου, ἂν ἀνησυχῆ,
διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους, εἶχε δηλώσει εἰς τὴν ἐφημε-
ρίδα «Πατρὶς» τοῦ Πύργου:

«Λοιπόν, ὄχι μόνον δὲν ἀνησυχῶ, ἀλλὰ ἐπιθυμῶ νὰ ἐπι-
τραπῆ νὰ ἀνεγερθῆ τζαμὶ στὴν Ἀθήνα. Τοῦτο ἄλλωστε ἔχει
δηλώσει ἐπισήμως καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν θέλα-
με εἶναι,  νὰ μὴ γίνη στὴν Ὁμόνοια ἢ στὸ Σύνταγμα ἢ ὅπως
στὴν ἀρχὴ ζητοῦσαν νὰ γίνη ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Διεθνοῦς
Ἀεροδρομίου Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Τὸ μόνο ποὺ ἐμένα
προβληματίζει, ὅπως  καὶ πολλοὺς ἄλλους, εἶναι τοῦτο: Γιατί
νὰ τοὺς δοθῆ   ΔΩΡΕΑΝ οἰκόπεδο γιὰ τὸ Τζαμὶ καὶ  γιατί νὰ
ἀνεγερθῆ τοῦτο μὲ δαπάνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους».

Ὅπως ἐσχολίαζεν ἡ δημοσιογράφος «ὁ ἴδιος, μάλιστα,
«βλέπει» καλὲς διαθέσεις ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ, Ἀλέξη Τσίπρα, ὅσον ἀφορᾶ στὶς σχέσεις τῆς πολιτείας
μὲ τὴν Ἐκκλησία». Ἔκτοτε πολλὰ ἤλλαξαν. Πολλοὶ ἐκ τῶν
Ἱεραρχῶν ἐξέφρασαν μὲ δηλώσεις τους τὰς ἐπιφυλάξεις
τους διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους καθὼς ἡ εἰσροὴ προσ -
φύγων καὶ μεταναστῶν, εἰς τὴν πλειονότητά τους μουσουλ-
μάνοι, ἀλλὰ καὶ τὰ τρομοκρατικὰ χτυπήματα εἰς εὐρωπαϊ-
κάς πόλεις ἐπροβλημάτισαν αὐτούς. Παραλλήλως διεφάνη
καὶ ἡ πραγματικὴ πρόθεσις τῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἡ δεξιὰ εἰς τὴν πολιτικὴν της ἀλλὰ ἀριστερά εἰς τὰς ἰδεο-
ληψίας της Κυβέρνησις ἐπιχειρεῖ νὰ προωθήση ἐμμέσως ἕνα
κράτος, τὸ ὁποῖον θὰ τηρῆ ἴσας ἀποστάσεις ἀπὸ τὰς θρη-
σκείας εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἐξαγγελλομένης οὐδετεροθρή-
σκου πολιτικῆς τοποθετήσεως, ἡ ὁποία ἤρχισε νὰ ἐφαρμόζε-
ται ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἦτο ἀξιοσημείωτος κατὰ τὰς ἀρχὰς Ἰουλίου ἡ ἐπιλογὴ τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας ἀναχωρῶν βράδυ Σαββάτου ἀπὸ τὴν
Μητρόπολιν Ἀθηνῶν νὰ κατευθυνθῆ εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν μου-
σουλμάνων διὰ τὸ Ραμαζάνι. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Δημοκρατία» τῆς 5ης Ἰουλίου:

«Στοὺς ἰσλαμιστὲς διοργανωτὲς τῆς βραδιᾶς ὁ κ. Φίλης
ὑποσχέθηκε δημιουργία μουσουλμανικοῦ τεμένους καὶ νε-
κροταφείου στὴν Ἀθήνα ἐνῶ, ἔχει ὑπογράψει καὶ τὶς ἐγκυκλί-
ους μὲ τὶς ὁποῖες νομιμοποιοῦνται, τρία τζαμιὰ στὴν Ἀθήνα καὶ
ἕνα στὴ Θήβα».

Ἡ στάσις αὐτὴ τοῦ κ. Φίλη δὲν ἦτο μεμονωμένη ἀπὸ
πλευρᾶς τῆς Κυβερνήσεως. Εἶχαν προηγηθῆ αἱ ἀξιοκατάκρι-
τοι δηλώσεις μὲ ἀφορμὴν τὴν προκλητικὴν ἀνάγνωσιν τοῦ
Κορανίου εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως τοῦ
ὑφυπουργοῦ κ. Ξυδάκη ὅτι «δὲν ἔγινε καὶ τίποτε ποὺ διαβά-
στηκε τὸ Κοράνι στὴν Ἁγιά Σοφιά», τὴν ὁποίαν ἠναγκάσθη
νὰ ἀνασκευάση. Ἡ τοποθέτησις αὐτὴ ἦτο ἐνδεικτική τῆς νοο-
τροπίας τῆς «πρώτης φορᾶς ἀριστερὰ» καὶ προεξώφλει ὅτι
ἡ ἀνέγερσις τοῦ τεμένους ἦτο θέμα χρόνου.

Ἡ δικαιολογία ἄλλωστε εἶχε εὑρεθῆ πρὸ καιροῦ… Διαλα-
λεῖται μάλιστα ἕως σήμερον ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη τοῦ
ὑφυπουργοῦ ἐξωτερικῶν κ. Γιάννη Ἀμανατίδη μὲ ἀναμεταδό-
την τὴν ἐφημερίδα-ὄργανον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ «Αὐγὴ» τῆς 12ης
Ὀκτωβρίου:

«Ἡ κατασκευὴ τοῦ τεμένους θὰ ἐξασφαλίσει μὲ καλύτε-
ρους Ὅρους τὴ θρησκευτικὴ δράση καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ εὐθύνη
καὶ μέριμνα τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας, κατοχυρώνοντας τὸ δι-
καίωμα σὲ ὅλους τούς Ἕλληνες πολίτες νὰ ἀσκοῦν τὰ θρη-
σκευτικά τους καθήκοντα, ἀνεξαρτήτως θρησκείας καὶ σύμ-
φωνα πάντα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Συντάγματος ἀναφορικὰ μὲ
τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία», εἶπε ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν
Γιάννης Ἀμανατίδης. «Ἐπιπλέον θὰ βάλει τέλος στὴν ἀποδυ-
νάμωση τῆς διεθνοῦς εἰκόνας καὶ ἀξιοπιστίας τῆς Χώρας μας

τόσο σὲ διμερὲς ἐπίπεδο ὅσο καὶ στοὺς πολυάριθμους διε-
θνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ διεθνῆ fora».

Συντονισμένος μὲ ἀκρίβειαν πρὸς αὐτὴν τὴν γραμμὴν ὁ γε-
νικὸς γραμματεύς Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας
κ. Γ. Καλαντζῆς θὰ δηλώση εἰς τὸ «Ἔθνος» τὴν 7ην Αὐγού-
στου, δηλ. τὰς ἡμέρας ποὺ ἐψηφίσθη ἡ ἀνέγερσις:

«Σὲ ὅλες τὶς διεθνεῖς ἐκθέσεις γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία
στὴ Χώρα μας ἀπὸ τὸ 2000 καὶ ἑξῆς καταγράφεται ὡς κατε-
ξοχὴν ἀρνητικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία στὴν
Ἑλλάδα ἡ ἔλλειψη ἰσλαμικοῦ τεμένους στὴν Ἀθήνα. Αὐτὸ
ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς χρησιμοποιεῖ καὶ ἡ Τουρκία γιὰ τὴ συστη-
ματικὴ συκοφάντηση τῆς Ἑλλάδας στὸν Ὀργανισμὸ Ἰσλα-
μικῆς Διάσκεψης, τὸν μεγαλύτερο Διεθνῆ Ὀργανισμὸ μετὰ τὸν
ΟΗΕ».

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς λησμονοῦν ἀμφότεροι ὅτι εἶχαν
δοθῆ ἤδη ἄδειαι διὰ τρία τζαμία εἰς τὴν πρωτεύουσαν, ἐνῶ
εἰς τὴν Ἑλλάδα λειτουργοῦν σήμερον περισσότερα ἀπὸ 320
μουσουλμανικὰ τεμένη, συμφώνως πρὸς ἐπίσημον ἀνακοίνω-
σιν τῆς 8ης Ἰουνίου 2016 τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν! Συνδέουν
ἐσφαλμένως τὸ τέμενος μὲ τὴν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν,
ὅταν κατὰ τὸν κ. Γρ. Σουλτάνην εἰς τὴν ἱστοσελίδα crete-
news.gr τῆς 9ης Ὀκτωβρίου 2016:

«τὸ Ἱερὸ Μουσουλμανικὸ Δίκαιο (Σαρία) ἀποτελεῖ τμῆμα
τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη εὐρω-
παϊκὴ χώρα, στὴν ὁποία ἔχει ἰσχὺ- στὴ Τουρκία ἔχει καταργη-
θεῖ ἀπὸ τὸ 1926- … ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀποδειχθεῖ ὑπερβολικὰ
γενναιόδωρη ἔναντι τοῦ Ἰσλάμ, σὲ βαθμὸ ποὺ παραβλέπει
τὴν ἀντισυνταγματικὴ καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων γυ-
ναικῶν καὶ παιδιῶν στὴ μουσουλμανικὴ μειονότητα, λόγω τῆς
ἐφαρμογῆς τῆς Σαρία… Ἐπιπλέον, καθὼς οἱ προθέσεις τῶν
εὐρωκρατῶν εἶναι νὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα, ὡς χώρα-
ἀποθήκη μὴ εἰδικευμένου ἐφεδρικοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ἡ
ἀνέγερση τεμένους, λειτουργεῖ ὡς ἔνδειξη ἀποδοχῆς τοῦ συγ-
κεκριμένου εὐρωσχεδίου… ἡ παρουσία μουσουλμανικῶν θυ-
λάκων σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια, θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐκ
τῶν πραγμάτων ἐπέκταση τῆς Σαρία πέραν τῆς Θράκης…»

Αἱ ἐπιδιώξεις τῆς Τουρκίας
Ἡ ἀμφισβήτησις τὸ τελευταῖον διάστημα τῆς Συνθήκης

τῆς Λωζάννης, δηλ. κυρίως τοῦ καθεστῶτος τῆς Θράκης,
ἀπὸ τὸν πρόεδρον τῆς Τουρκίας προειδοποιεῖ τὴν Ἑλλάδα
ὅτι ἡ Τουρκία ἀναζητεῖ ἀφορμάς, διὰ νὰ ἐμπλέκεται εἰς τὰ
ἐσωτερικά μας ζητήματα. Μία τοιαύτην ἀφορμὴν δίδει καὶ ἡ
ἀνέγερσις τοῦ τεμένους. Ὀφείλομεν νὰ σημειώσωμεν ὅτι καὶ
κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1990 ἡ Τουρκία ἐπεχείρησεν ἀνεπι-
τυχῶς τὴν ἐπαναλειτουργίαν εἰς τάς Ἀθήνας τοῦ Φετιχιὲ
τζαμὶ (Τὸ τζαμὶ τοῦ Πορθητῆ) καὶ τοῦ Τζισδαράκη, εἰς τὴν
πλατεῖαν Μοναστηρακίου. Τὰ ἐπεκτατικὰ αὐτὰ σχέδια μέσῳ
τοῦ Ἰσλὰμ εὑρίσκονται εἰς τὸ ἐπίκεντρον τῶν βλέψεων ἀνα-
συστάσεως τῆς Ὀθωμανικῆς ταυτότητος τῆς γείτονος.
Γνῶσται τῶν καταστάσεων διαβλέπουν τὰς κινήσεις τοῦ κ.
Ἐρντογάν. Ὁ κ. Λεωνίδας Κουμάκης ἔγραψεν εἰς τὴν ἱστοσε-
λίδα voicenews.gr τῆς 22ας Αὐγούστου 2016:

«Τὰ τεμένη εἶναι οἱ στρατῶνες μας, οἱ μιναρέδες οἱ ξιφο-
λόγχες μας, οἱ θόλοι τῶν τεμενῶν τὰ κράνη μας καὶ οἱ πιστοὶ
μουσουλμάνοι οἱ στρατιῶτες μας». Αὐτὰ ἔλεγε τὸ 1998 ὁ ση-
μερινὸς ψευτο-σουλτάνος τῆς Τουρκίας Ρ. Τ. Ἐρντογάν καὶ
μπορεῖ εὔκολα νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὶς ἐπιδιώξεις του, ὅταν
ἐπιμένει ἐνοχλητικὰ καὶ φορτικὰ νὰ «ἀνεγερθοῦν τζαμιὰ» στὴν
Ἀθήνα. Βιάζεται νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἴδιες ἀκριβῶς μεθοδεύσεις
ποὺ ὑλοποιοῦνται στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης μὲ τοὺς ψευτο-
μουφτῆδες, οἱ ὁποῖοι χρυσοπληρώνονται καὶ διορίζονται ἀπ’
εὐθείας ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ παρασκήνια τῆς  Μυστικῆς Ὑπηρε-
σίας Πληροφοριῶν τῆς Τουρκίας, «καμουφλάρονται» μάλιστα
μὲ ὀργανωμένες «ἐκλογὲς» μέσα σὲ ξένες χῶρες!...

Γιατί πρέπει νὰ  ἐπιβάλουμε τοὺς σουνίτες σὰν μοναδικὴ
ἔκφραση τοῦ μουσουλμανισμοῦ στὴν Ἑλλάδα "ἀποκλείον-
τας" Σιιίτες, Ἀλεβίδες, Σουφιστές, Ἰσμαηλίτες, Ἀλαουίτες,
κ.ο.κ.ἑ; Μήπως γιὰ νὰ ἐλέγχει καλύτερα ἡ Ἄγκυρα «τοὺς
στρατῶνες»;… Αὐτοὶ ποὺ ἀποφάσισαν τὴν ἀνέγερση μεγά-
λου τεμένους ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τῶν Ἑλλήνων ποὺ γονατίζουν
κάτω ἀπὸ τὰ ἀσήκωτα οἰκονομικὰ βάρη, σὲ ποιοὺς μουσουλ-
μάνους θὰ τὸ δώσουν; Ἂν τὸ δώσουν σὲ ὅλους, εἶναι ζήτημα
χρόνου νὰ ἐκδηλωθοῦν καὶ σὲ Ἑλληνικὸ ἔδαφος οἱ αἱματηρὲς
ἀντιθέσεις τῶν διαφορετικῶν μουσουλμανικῶν αἱρέσεων,
ἀφοῦ οἱ σουνίτες διεξάγουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἱερὸ πόλεμο
ἐναντίον τῶν διαφόρων «ἀποστατῶν» τοῦ Ἰσλάμ. Ἂν τὸ δώ-
σουν μόνο σὲ Σουνίτες (ὅπως ἐπιβάλλει ἡ Τουρκία) θὰ συνε-
χίσουν νὰ λειτουργοῦν κανονικὰ «ἀνεπίσημα» τζαμιὰ σὲ δια-
μερίσματα, σὲ ὑπόγεια καὶ σὲ ἀποθῆκες γιὰ  Σιίτες, Ἀλεβίδες,
Σουφιστές, Ἰσμαηλίτες, Ἀλαουίτες κ.ἄ. μὲ ἀνοιχτὴ λίστα
μελῶν, ΑΦΜ καὶ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα «νομιμοποιητικὰ» ἔγγρα-
φα!».

Οἱ φόβοι ὅλων ὅσων ἀνησυχοῦν δι’ ἐμπλοκὴν τῆς Τουρκίας
εἰς τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἀνυπόστατοι οὔτε εἰκασίαι κινδυνο-
λόγων. Ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ συνδέουν τὴν μουσουλμα-
νικὴν κοινότητα τῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιδόξους δια-
χειριστάς τοῦ νέου τεμένους εἰς τὸν Βοτανικὸν μὲ τὸν Ἐρντο-
γάν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ δημοσίευμα εἰς τὴν ἐφημερί-
δα «Παραπολιτικά» τῆς 20ῆς Αὐγούστου:

«Ἐπίδειξη θράσους ἔκαναν τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα οἱ
ψευτομουφτῆδες Ξάνθης καὶ Ροδόπης, Ἀχμὲτ Μέτε καὶ
Ἰμπραὴμ Σερίφ, καθὼς ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἄγκυρα καὶ φρόν-
τισαν νὰ συναντηθοῦν μὲ κορυφαίους παράγοντες τῆς πολι-
τικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας καὶ ἰδιαίτερα τοῦ κόμματος τοῦ Τ.
Ἐρντογάν, μὲ τὸ ὁποῖο ἄλλωστε διατηροῦν τὶς καλύτερες σχέ-
σεις. Οἱ δύο ἐγκάθετοι τῆς Τουρκίας στὴ Θράκη πῆραν μέρος
σὲ συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ ΑΚΡ, συν -
αντήθηκαν μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν τῆς γείτονος, Ἐφκάν
Ἀλά, καὶ ἐπισκέφτηκαν τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς τουρκικῆς κυβέρ-
νησης, ἀλλὰ καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκικῆς Ἐθνοσυνέλευ-
σης, Ἰσμαὴλ Καχραμάν».

Ἀποκαλυπτικὰ ἦσαν τὰ ὅσα ἐγράφησαν εἰς τὴν ἐφημερίδα
«Πρῶτο Θέμα» τῆς 10ης Ἰανουαρίου, δηλ.  πρὸ σχεδὸν ἑνὸς
ἔτους, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔδωσε τότε τὴν κατάλληλον προσο-
χήν:

«Οἱ σουνίτες, ποὺ ξεπερνοῦν τὸ 75% τῶν μουσουλμάνων
ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα, θεωροῦν πὼς θὰ πρέπει νὰ ἔχουν λό-
γο καὶ ἄποψη στὴ διοίκηση τοῦ τεμένους, ἀλλὰ ἐρίζουν γιὰ τὸ
ποιᾶς ἐθνικότητας θὰ εἶναι τὸ πρόσωπο αὐτό… Ὁ Ἑλληνοαι-
γύπτιος θεολόγος Ἀχμάντ Ἐλντίν, ἐπικεφαλῆς τοῦ Συλλόγου
Ἒλ Ραχμάν, θεωρεῖ ὅτι μόνο προβλήματα μεταξὺ τῶν μου-
σουλμάνων τῆς Ἀθήνας θὰ δημιουργήσει τὸ τέμενος. «Φτιά-
χνουν ἕνα τζαμὶ γιὰ ὅλες τὶς ὁμολογίες καὶ μᾶς λένε πὼς μπο-

ροῦν νὰ συμπροσεύχονται μαζὶ σουνίτες, σιίτες κ.ἄ. Ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ θεολογικὸ πρόβλημα ποὺ προκύπτει, θὰ δημιουργη-
θεῖ θέμα καὶ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ κράτος. Ἐπὶ καθημερινῆς βάσης θὰ
ὑπάρχουν συγκρούσεις. Δὲν βρέθηκε κανεὶς νὰ σκεφτεῖ αὐτὸ
τὸ πρόβλημα; Ἢ μένουν στὶς δηλώσεις τῶν ψευτοπροέδρων
πὼς ὅλοι εἴμαστε μία χαρούμενη οἰκογένεια,·» ὑποστηρίζει ὁ
κ. Ἐλντίν, στρέφοντας ἔμμεσα τὰ πυρὰ του κατὰ τοῦ προ-
έδρου τῆς Μουσουλμανικῆς Ἕνωσης Ἑλλάδας Ναΐμ Ἐλγαν-
τούρ, ἀμφισβητώντας ὅτι ἐκπροσωπεῖ τὴν πλειονότητα τῶν
μουσουλμάνων ποὺ ζοῦν στὴ Χώρα μας… Ἐπίσης ὁ κ.
Ἐλγαντοὺρ δέχεται βολὲς καὶ γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ τῆς Ἄγκυ-
ρα. Τὸν περασμένο Μάϊο, μαζὶ μὲ τῆς Ἑλληνίδα σύζυγό του
Ἄννα Στάμου, ἡ ὁποία ἔχει ἀσπαστεῖ τὸ Ἰσλάμ, βρέθηκε στὴ
Θράκη κατὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ γιοῦ τοῦ προέδρου τῆς Τουρ-
κίας, Μιτιλὰλ Ἐρντογάν, ἀπὸ τοὺς τουρκόφρονες τῆς μειονό-
τητας. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα, ὁ κ. Ἐλγαντοὺρ φίλησε τὸ
χέρι τοῦ υἱοῦ Ἐρντογάν ἀποκαλώντας τον «τέκνο τοῦ μεγά-
λου ἥρωα τοῦ Ἰσλὰμ Ἐρντογάν».

Ὑπὸ τὸ φῶς αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν λαμβάνει ἄλλην
χροιὰν ἡ πρόσφατος πρᾶξις διορισμοῦ μονίμου Ἰμάμη εἰς τὴν
Ἁγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ Ἁγία Σοφία εἶχε με-
τατραπῆ εἰς μουσεῖον ἐπὶ καθεστῶτος Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ὁ
ὁποῖος εἶχε ὑπογράψει καὶ τὴν Συνθήκην τῆς Λωζάννης. Ἡ
ἱστοσελὶς ensonhaber.com διὰ τὸν διορισμὸν ἑνὸς μονίμου
ἰμάμη ἔχει τίτλον «ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν εἶναι ἀρκετὴ, ἀλλὰ
εἶναι ἕνα βῆμα ἀκόμα». Βῆμα πρὸς τὰ ποῦ; Πρὸς τὴν Ἀθή-
να; Ὁ Ἐρντογάν ἔχει τὴν συνήθειαν νὰ προειδοποιῆ διὰ τὰς
κινήσεις του. Πρὸ τοῦ διορισμοῦ δὲν εἶχε προηγηθῆ μόνον ἡ
ἀνάγνωσις τοῦ Κορανίου εἰς αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ αἱ μετατροπαὶ
τῆς Ἁγίας Σοφίας Νίκαιας τὸ 2011 καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας Τρα-
πεζοῦντος τὸ 2013 εἰς τζαμιά. Ἡ κίνησις ἑπομένως μετα-
τροπῆς εἰς τζαμὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως,
κέντρον τῆς Βυζαντινῆς καὶ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας,
καὶ ἡ ἀμφισβήτησις τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ἡ ὁποία
προέβλεπε τὴν παραμονὴν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἀποστέλλουν ἕνα μήνυμα πρὸς τὴν
Ἑλλάδα.

Ἡ σπουδαιότης τῶν ἐκλογῶν εἰς ΗΠΑ
Ἤδη τὸ ζήτημα τῆς βεβηλώσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας  ἀνέδει-

ξε πόσον καθοριστικὴ εἶναι ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Ἀμερικῆς εἰς τὴν
Τουρκίαν μὲ τὸν π. διοικητὴν τῆς Κομητείας τοῦ Νιοὺ Χαμ-
σάϊρ κ. Κρὶς Σπύρου νὰ ἀναγγέλη ὅτι θὰ καταφύγη εἰς τὰ
διεθνῆ δικαστήρια. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἔχει προσδεθῆ
καὶ αὐτὴ εἰς τὸ ἅρμα τῶν ΗΠΑ. Δὲν ἦτο μόνον ἡ πρόσκλησις
εἰς τὸ ΝΑΤΟ, διὰ νὰ κάνη περιπολίας εἰς τὰ θαλάσσια σύνο-
ρά μας μὲ τὴν Τουρκίαν, δὲν ἦτο μόνον τὸ γεγονὸς ὅτι στελέ-
χη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διατυμπανίζουν ὅτι ἡ ἐπίσκεψις εἰς Ἀθήνας
τοῦ κ. Ὀμπάμα –ὁ ὁποῖος ἀπέστειλεν εὐχάς εἰς τὸν Πα-
τριάρχην Κων/πόλεως διὰ τὰ 25 ἔτη- ἀποτελεῖ ἐπικρότησιν
τῆς πολιτικῆς των, ἦρθαν νὰ προστεθοῦν καὶ τὰ διαβήματα
τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν πρὸς τὰς ΗΠΑ διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ
Κορανίου ἐντός τοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ὡς ἐνημε-
ρώθημεν ἀπὸ ἀναρτήσεις συνεντεύξεων τοῦ κ. Ν. Κοτζιᾶ εἰς
τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου τῆς 11ης καὶ 12ης
Ἰουνίου 2016:

«Ἐγὼ προσπαθῶ τὸ θέμα τῆς Ἁγίας Σοφίας ποὺ εἶναι παγ-
κόσμιο, δὲν εἶναι μόνο ἑλληνικό, εἶναι παγκόσμιο πολιτιστικὸ
μνημεῖο, νὰ τὸ κρατάω διεθνοποιημένο. Καὶ μάλιστα, στοὺς
Ἀμερικάνους ἀπὸ τὸ 1998 τὸ εἶπα προσωπικὰ ὁ ἴδιος στὸν
Κλίντον, τότε σὲ μία συνάντηση στὴν Κωνσταντινούπολη,
πού μοῦ εἶπε ὅτι «ἐμεῖς θὰ σᾶς ἀνοίξουμε τὴ Σχολὴ τῆς Χάλ-
κης….»… Ἀλλά μοῦ τὸ εἶπε ὡς χάρη, τοῦ ἀπάντησα «τὸ
ἐκκλησίασμα τὸ ὁποῖο ὑπάγεται στὸν οἰκουμενικὸ Πατριάρχη
τῆς Κωνσταντινούπολης, εἶναι καὶ 7 ἑκατομμύρια Ἀμερικάνοι
πολίτες καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ φροντίζεις γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς
θρησκείας τους καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιμόρφωσης… Κατὰ
συνέπεια ἡ κάθε προσβολὴ ἀπέναντι στὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, ἀφορᾶ καὶ Ἀμερικάνους πολίτες καὶ νομίζω ὅτι τὸ
ἐπιχείρημα αὐτὸ εἶναι ὀρθὸ καὶ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ ἀπὸ τὴ δή-
λωση ποὺ ἔκαναν οἱ Ἀμερικάνοι καὶ οἱ Γερμανοί».

Κινδυνεύει τελικῶς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλε-
ως; Φαίνεται πὼς ἡ ἀπάντησις θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ τὰς ἐκλο-
γάς εἰς Ἀμερικήν. Ὁ Πατριάρχης διατηρεῖ καλάς σχέσεις μὲ
τὴν οἰκογένειαν Κλίντον, καὶ ὅπως πρῶτος εἶχε γράψει ὁ
Ο.Τ., ὁ υἱὸς τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, ποὺ εἶχεν ἀνα-
λάβει τὰ ὀργανωτικὰ ζητήματα εἰς τὸ Κολυμβάριον, ἔκλινε
πρὸς τὴν κ. Χίλαρι. Αἱ καλαὶ αὐταὶ σχέσεις ἐπιβεβαιώνονται
ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέδωσεν ἡ κυρία Κλίντον διὰ τὰ 25
ἔτη τῆς πατριαρχείας τοῦ κ. Βαρθολομαίου:

«"Τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ αἰώνα, ὁ κόσμος ἔχει εὐλογηθεῖ
νὰ ἔχει τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἔκανε πρωτοφανῆ βήματα,
γιὰ νὰ ἐμβαθύνει τὴ συνεργασία ἐντὸς τῶν αὐτόνομων Χρι-
στιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ νὰ καθιερώσει τὸν διαθρησκευτικὸ
διάλογο μὲ ἄλλες χριστιανικὲς ἐκκλησίες, καθὼς καὶ μὲ τὴν
μουσουλμανικὴ καὶ τὴν ἰουδαϊκὴ κοινότητα. 

Ἡ Παναγιότητά του ἐργάζεται ἀκατάπαυστα γιὰ τὴν πρό-
οδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν
δεσμῶν ποὺ ἔχουν ἀτονήσει μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων μὲ τὴν παρουσία του ὡς πρώτου πνευματι-
κοῦ ἡγέτη Ὀρθόδοξης Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας σὲ ἐνθρόνιση Πάπα μετὰ τὸ Σχίσμα καὶ μὲ τὴ σύγκληση
τῆς πρώτης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας σὲ 1.200 καὶ πλέον χρόνια.»

Ποῖος ὁ ρόλος τῆς κ. Κλίντον; Ἕνα νέον πλάνον διανοίγε-
ται εἰς τὸν ὁρίζοντα, ἐὰν ἐκλεγῆ ὡς δεικνύουν καὶ αἱ δημο-
σκοπήσεις κατὰ τὴν ἱστοσελίδα netakias.com τῆς 21ης Ὀκτω-
βρίου 2016:

«Πρὶν ὁ Ἐρντογάν στείλει τὸν Μουεζίνη, ἐπικοινώνησε μὲ
τὸν Βαρθολομαῖο καὶ τοῦ μετέφερε τὴν πρόθεσή του νὰ ἐπι-
τρέψει τὴν ὀρθόδοξη λειτουργία μέσα στὸν ναὸ ἐκ περι-
τροπῆς μὲ τὸν Μουεζίνη. Ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης μὲ τὸ
σκεπτικὸ ὅτι αὐτὸ θὰ ἔδινε πρακτικὰ στὸν Τοῦρκο τὴν ἐπίση-
μη ἀποδοχὴ τῆς ὀρθόδοξου ἐκκλησίας νὰ βεβηλώνουν τὸν
Ναὸ οἱ Μουσουλμάνοι, ἔστω καὶ ἐναλλὰξ ἀπέρριψε τὴν ὕπου-
λη πρόταση τοῦ Ἐρντογάν… Φυσικὰ αὐτὰ κάποια στιγμὴ θὰ
πληρωθοῦν στὸν Ἐρντογάν, γιατί δὲν μπορεῖς νὰ παίζεις σὲ
διπλά καὶ τριπλὰ ταμπλὸ μὲ ὅλους καὶ γιὰ πολύ. Τὸ θέμα εἶναι
ποιὸς κρίκος θὰ σπάσει πρῶτος, τὸ ISIS, οἱ ΗΠΑ ἢ ἡ Ρωσία.
Ἂν βγεῖ ἡ Κλίντον πρόεδρος, μᾶλλον ἡ Ρωσία θὰ σπάσει, για-
τί ἡ πρώην πρώτη κυρία ἔχει καλὲς σχέσεις μὲ τὸ ISIS καὶ θε-
ωρεῖ τὸν ὀρθόδοξο Πούτιν πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ τοὺς ἀποκε-
φαλιστὲς μουσουλμάνους».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
λίξεις γιά τό κυπριακό ἔχουν εἰσέλθει σέ μία πολύ κρίσιμη καμ-
πή, ὅπου παρατηροῦνται ἰσχυρές πιέσεις ἀπό τό ἐξωτερικό γιά
τήν ἐπίλυσή του. Σέ μία περίοδο πού γίνονται συζητήσεις μετα-
ξύ τῶν δύο κοινοτήτων γιά τόν διαμοιρασμό τῶν ἐξουσιῶν σέ
ἕνα μελλοντικό ὁμοσπονδιακό κράτος, ἀλλά καί συζητήσεις
πρός ἐπίλυση τοῦ ἐδαφικοῦ προβλήματος μεταξύ τῶν ἑλληνο-
κυπρίων καί τουρκοκυπρίων, μέ κίνδυνο νά ὁδηγηθοῦμε σέ ἕνα
καινούργιο σχέδιο Ἀνάν. Τήν στιγμή πού, ἀφ’ ἑνός ὁ πρόεδρος
τῆς Τουρκίας κ. Ἐρντογάν μέ συνεχεῖς δηλώσεις του ἀμφισβητεῖ
τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης καί ἔχει εἰσβάλει στρατιωτικά στήν
Συρία καί ἀφ’ ἑτέρου τόσο ἡ Κύπρος ὅσο καί ἡ Ἑλλάδα κυ-
βερνῶνται ἀπό πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν θερμοί ὑποστηρικτές
τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ δηλώσεις ἑνός ση-
μαίνοντος προσώπου τοῦ τότε Συνασπισμοῦ καί σημερινοῦ ΣΥ-
ΡΙΖΑ τό 2002, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων ἔλεγε  ꞉«Τό ΚΚΕ, μέ
τήν κάθετη ἀπόρριψη τοῦ σχεδίου Ἀνάν, ἀποπροσανατολίζει
γιά μία ἀκόμα φορά τούς ἐργαζόμενους καί τό λαό καί τείνει νά
εὐθυγραμμιστεῖ μέ ἀκραίους ἐθνικιστικούς κύκλους, στούς ὁποί-
ους πρωταγωνιστεῖ ἡ “Χρυσή Αὐγή”, γιά μικροκομματικούς σκο-
πούς»!!!

Διπροσωπία καί ὑποκρισία
ΤΗΝ ΔΙΠΡΟΣΩΠΙΑ τῶν ξένων ἡγετῶν ἀκολουθοῦν καὶ τὰ

ἡγεμονεύοντα κόμματα τῆς Πατρίδος μας, κάτι ποὺ εἶναι ἰδιαίτε-
ρα ἐμφανὲς στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Χώρας καὶ ὄχι μόνο. Μὲ ἰδιαί-
τερη χαρά παρακολουθήσαμε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου στήν Μητρόπολη Ἀθηνῶν τόν ὑπουργό Παιδείας
καί Θρησκευμάτων, ὡς ἀντιπρόσωπο τῆς Κυβερνήσεως, κ. Νι-
κόλαο Φίλη καί τόν ἀντιπρόεδρο τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς
ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη νά συμμετέχουν στήν
ἀκολουθία τῆς Δοξολογίας, καί μάλιστα ψάλλοντας μέ κατάνυξη
τό κοντάκιο τῆς Ὑπερμάχου. Μᾶς προκάλεσαν πολλά ἐρωτή-
ματα τόσο ἡ παρουσία τοῦ κ. ὑπουργοῦ στήν Ἐκκλησία ὅσο καί
ἡ στάση του κατά τήν δοξολογία. Πῶς εἶναι δυνατόν μερικές
ἑβδομάδες πρίν νά ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τόν Μακαριώτατο
γιά τό θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί σήμερα νά
βρίσκεται στήν Ἐκκλησία; Ἀντιλαμβάνεται ὅτι εἶναι ἕνα δημόσιο
πρόσωπο καί μάλιστα ὑπουργός; Τό πιό ἐπιεικές γιά τό ὁποῖο
μποροῦμε νά τόν χαρακτηρίσουμε εἶναι γιά διπροσωπία καί
ὑποκρισία. Γιατί ἄραγε τό κάνει καί σέ τί ἀποσκοπεῖ; Μήπως πι-
στεύει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας θά ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ;
Δέν νομίζουμε. Ἤ μήπως πιστεύει ὅτι οἱ ψηφοφόροι δελεάζονται
μέ αὐτές τίς πράξεις; Τίς προάλλες παρακολουθήσαμε τόν κ.
ὑπουργό νά λέη τό “Πιστεύω” ὡς νονός σέ βάπτιση καί μάλιστα
μπροστά σέ δύο Μητροπολίτες. Τί νομίζουν δέν καταλαβαίνου-
με ὅτι ὑποκρίνονται, δέν ξέρουμε ὅτι αὔριο θά νομοθετήσουν κα-
τά τῆς Ἐκκλησίας; Τότε γιατί βρίσκεται ἐκεῖ; Γιατί λέει τό “Πι-
στεύω”, ἀφοῦ οἱ πράξεις του ἀποδεικνύουν ὅτι δέν πιστεύει!
Πῶς εἶναι δυνατόν νά λές τό “Πιστεύω” καί νά μή ὁρκίζεσαι μέ
θρησκευτικό ὅρκο κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων σου
στήν κυβέρνηση;

Εἶναι ὅλοι δημόσια πρόσωπα... Ἆραγε οἱ πράξεις τους
εἶναι πρός παραδειγματισμό γιά τόν ἁπλό πολίτη; Ὁ ἁπλός
πολίτης στίς ἡμέρες μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ὁμολογία, ἀπό
ἀνθρώπους πού δέν θά τούς λένε ἄλλα σήμερα καί ἄλλα
αὔριο, ἀπό εἰλικρίνεια καί ὄχι ἀπό διπλωματία. Τί θά σκεφθῆ
κάποιος βλέποντας τόν κ. Ἄδωνι ἀπό τήν μία νά κάνη μέ
σθένος τόν σταυρό του καί ἀπό τήν ἄλλη νά ἔχη ὀνοματίσει
τά παιδιά του Περσέα καί Ἀλκαῖο; Παρόμοια ὑποκρισία πα-
ρακολουθήσαμε, ὅταν γνωστὸς ἐπιχειρηματίας ἐπισκέφθηκε
πρόσφατα τό Ἅγιο Ὄρος καί μερικές ἑβδομάδες νωρίτερα
κατηγορεῖτο γιά κακουργηματικές πράξεις. Δυστυχῶς εἶναι
ἰδιαίτερα τῆς μόδας ἡ διπροσωπία στίς ἡμέρες μας.

Αἱ ἐπικείμεναι ἐκλογαὶ
εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἡ Κύπρος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ἀποκρύπτονται μεθοδικά ἀπό τήν γνωστή σουνιτική προπα-
γάνδα καί τούς τά ἀφιερώνουμε.

Κοράνιο, σούρα «ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ» (ΑΛ-ΑΧ-
ΖΑΜΠ) 

Στίχος 37: ‘‘Μωάμεθ, εἶπες σέ αὐτόν πού εὐεργετήθηκε ἀπό
τόν Θεό καί γέμισε μέ τά ἀγαθά Του: «Κράτα τή γυναίκα σου καί
νά φοβᾶσαι τόν Θεό», ἐνῶ ἐσύ ἔκρυβες στήν καρδιά σου ὅ,τι ὁ
Θεός μετά ἀπό λίγο, ἐπρόκειτο νά κάνει σέ ὅλους φανερό. Φο-
βήθηκες τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἔπρεπε νά φοβηθεῖς περισσό-
τερο τόν Θεό. Ὅταν, ὅμως, ὁ Ζεΐδ ἀποφάσισε νά χωρίσει τή γυ-
ναίκα του, Ἐμεῖς τήν ἑνώσαμε μαζί σου μέ τά δεσμά τοῦ γάμου,
γιά νά μάθουν οἱ πιστοί ὅτι δέν ἁμαρτάνουν, ἄν παντρεύονται τίς
γυναῖκες τῶν θετῶν γιῶν τους, ἄν οἱ θετοί γιοί τους τίς χωρί-
σουν. Ὅ,τι ἀποφασίζει ὁ Θεός, πραγματοποιεῖται’’.

Στίχος 50: ‘‘Προφήτη, σοῦ ἐπιτράπηκε νά παντρευτεῖς μέ
τίς γυναῖκες, στίς ὁποῖες ἔδωσες προῖκα, μέ τίς αἰχμάλωτες
τίς ὁποῖες κέρδισες μέ τή δύναμη τῶν χεριῶν σου, μέ τίς κό-
ρες τῶν θείων σου καί ὅσων σέ ἀκολούθησαν, ὅπως καί μέ
κάθε εὐσεβῆ γυναίκα, ἡ ὁποία ἀφιέρωσε τήν ψυχή της σέ σέ-
να, τόν Προφήτη, ἄν θελήσεις, βέβαια, νά τίς παντρευτεῖς.
Αὐτό τό προνόμιο τό δίνουμε ξεχωριστά σέ σένα ἀπ’ ὅλους
τούς πιστούς. Γνωρίζουμε τούς νόμους τοῦ γάμου, τούς
ὁποίους ὁρίσαμε γιά τούς πιστούς. Μή φοβᾶσαι μήπως ἐνο-
χοποιηθεῖς, ἄν κάνεις χρήση τῶν δικαιωμάτων σου. Ὁ Κύ-

ριος εἶναι ἐπιεικής καί μεγαλόψυχος.’’
Στίχος 51: ‘‘Μπορεῖς νά ἀναβάλεις τήν ἐπαφή μέ ὅποια σύ-

ζυγό σου θελήσεις καί νά δεχτεῖς στό κρεβάτι σου ὅποια θελή-
σεις, ἀκόμα καί ὅποια στό παρελθόν παραμέλησες ἀλλά τήν
ἐπιθύμησες καί πάλι. Δέν ἁμαρτάνεις ἄν κάνεις κάτι τέτοιο. Μέ
αὐτόν τόν τρόπο δροσίζονται (παρηγοριοῦνται) πιό εὔκολα τά
μάτια τους. Ἄς μή στενοχωριοῦνται ὅλες πρέπει νά εὐχαριστη-
θοῦν μέ ὅ,τι ἐσύ τούς παραχωρεῖς. Ὁ Κύριος γνωρίζει ὅσα βρί-
σκονται στήν καρδιά σας, καί εἶναι παντογνώστης καί φιλάν-
θρωπος’’.

Στίχος 52: ‘‘Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά πάρεις ἄλλες γυναῖκες...
ἐξαιροῦνται ὅσες τυχόν αἰχμαλωτίσεις μέ τήν δύναμη τῶν χε-
ριῶν σου. Ὁ Κύριος ἐπιβλέπει τά πάντα’’.

Αὐτή λοιπόν τήν κατάστικτη ἀπό γεώδη πάθη προσωπι-
κότητα καί τήν «κατασκευή» της προωθοῦν ὅλοι οἱ ἀνωτέ-
ρω. 

Εἰδικώτερα γιά τούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητές καί καθη-
γήτριες τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τοῦ Α.Π.Θ. δέν διερωτῶν-
ται ἄν στή θέσι τους ὁ Ἱερός Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἤ ὁ Μέ-
γας Ἀθανάσιος θά προωθοῦσαν τήν δημιουργία «κατεύθυν-
σις Ἀρειανικῶν Σπουδῶν» καί ἄν ὄχι σέ τί διαφέρει ὁ Ἀρει-
ανισμός ἀπό τό Ἰσλάμ ἤ τήν Ἑταιρεία Σκοπιά τῶν μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ, Ἀντιτριαδισταί καί Ἀντίχριστοι ὅλοι, κοινός ὑπο-
βολεύς ὁ βύθιος δράκων καί ἀρχαῖος πτερνιστής.

Ὁ Ἀληθινός Τρισυπόστατος Θεός νά τούς ἐλεήσῃ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πρὸς τοὺς ἐπιχαίροντας διὰ τὸ τέμενος
καὶ τὰς Ἰσλαμικὰς Σπουδάς

Θεολογικὴ Ἡμερίς
Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Παναγιωτάτου Μητρ. Θεσσα-

λονίκης κ.κ. Ἀνθίμου διοργανώνεται θεολογικὴ ἡμερί-
δα τὴν 21ην Νοεμβρίου 2016 ἡμέρα Δευτέρα καὶ ὥρα
18.00 πρὸς τιμὴν τοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη
στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Διακονία, Νικολάου Πλαστήρα
65 (Χαριλάου). Τηλ: 2310397800. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόεδρος Ἡμερίδας: Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Τσελεγ-

γίδης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
Ἔναρξη μὲ τροπάρια ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ Φοι-

τητικὴ Δράση
18:00 Χαιρετισμοί. Χαιρετισμὸς Παναγιωτάτου

Μητρ. Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου
18:30 Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ.

Παῦλος. Θέμα: Ὁ Πατὴρ Ἰάκωβος, σημεῖο τοῦ Θεοῦ
στὴν ἐποχή μας.

18:50 Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ Ἐμμανουη-
λίδης, Καθηγούμενος Ἱ.Μ. Ὁσίου Δαυὶδ Εὐβοίας.
Θέμα: Ἐμπειρίες καὶ θαύματα τοῦ Ὁσίου Γέρονος
Ἰακώβου.

19:10 κ. Μαρία Μακρῆ - φιλόλογος, συγγραφέ-
ας. Θέμα: Ὁ Γέρων Ἰάκωβος, ὅπως δίδασκε, νουθε-
τοῦσε καὶ ὅπως οἱ ἄλλοι μιλοῦν γι’ αὐτόν.

19:30 κ. Διονύσιος Μακρῆς - θεολόγος, δημο-
σιογράφος, συγγραφέας. Θέμα: Ἐμπειρίες ἀπὸ
τὸν Γέροντα Ἰάκωβο στὴν τοπικὴ κοινωνία.

19:50 κ. Νικόλαος Μπαλδιμτζῆς - ἰατρός. Θέμα:
Σωτηριώδεις ἐμπειρίες τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου.

20:10 Συζήτησις.
Κλείσιμο τῆς Ἡμερίδας ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο

Μητρ. Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμο.

«ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου ὑπεράνω δόξης
Θεοῦ, οὐ προσκυνήσω οὐδένα» (Ἐσθήρ 4,17).
Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν παρουσίαν τοῦ Πα-
τριάρχου Κων/πόλεως προσφάτως εἰς Σμύρνην.



Σελὶς 8η

Ὁ κ. Φίλης φέρεται ὡς μὴ διατε-
θειμένος νὰ ἐγκαταλείψη τὸ
Ὑπουργεῖον Παιδείας, συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΒΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» τῆς 29ης
Ὀκτωβρίου 2016:

«Μπορεῖ νὰ νομίζουν ὁρισμένοι
ὅτι ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀνακωχὴ στὶς
σχέσεις κυβέρνησης - Ἐκκλησίας
μετὰ τὴν τελευταία συνάντηση τοῦ
Ἀλέξη Τσίπρα μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
Ἱερώνυμο, ἀλλὰ ὁ Νίκος Φίλης ἐπι-
μένει νὰ προκαλεῖ. Ἀναζητώντας
τρόπο νὰ παραμείνει στὸν ὑπουρ-
γικό του θῶκο, ὁ κ. Φίλης θέλει νὰ
δημιουργηθεῖ ὑφυπουργεῖο Θρη-
σκευμάτων, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ὑπά-
γεται στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀλλὰ
στὸ... Ἐσωτερικῶν. Ὁ κ. Φίλης ἐπι-
διώκει νὰ ἐκβιάσει τὸν Πρωθυ-
πουργό, ὥστε νὰ μὴ ἀποπεμφθεῖ
στὸν ἐπικείμενο ἀνασχηματισμό.
Τὰ ἔχει... στυλώσει, καλυπτόμενος
πίσω ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ ψή-

φων ποὺ ἔλαβε στὸ πρόσφατο Συν -
έδριο. Παραμένει δὲ ἀμετανόητος
στὸ νὰ προκαλεῖ τὸν μετριοπαθῆ
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο σὲ κάθε
ἀφορμή. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι,
ἐφόσον δημιουργηθεῖ ἕνα τέτοιο
ὑφυπουργεῖο, ὑπάρχουν σκέψεις
νὰ ἀνατεθεῖ σὲ στέλεχος τῶν
ΑΝΕΛ. Μπορῶ ἤδη νὰ φανταστῶ
ποικίλες ἀναδράσεις».

Ὡστόσο τὸ μεῖζον ζήτημα ποὺ
διακυβεύεται εἶναι ἄλλο κατὰ τὴν
ἐφημερίδα «DEAL NEWS» τῆς
29ης Ὀκτωβρίου 2016:

««Ἀποψίλωση» Φίλη -καὶ ἀπο-
χώρηση ἀπὸ τὸ Παιδείας- βλέπουν
κάποιοι πίσω ἀπὸ τὴν ἀνάληψη
ἀπὸ τὸν Ἀλ. Φλαμπουράρη τῆς
εὐθύνης τῆς συζήτησης μὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὰ θέματα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Εὔκο-
λο συμπέρασμα. Διότι, οὕτως ἢ
ἄλλως, δὲν θὰ ἀναλάμβανε αὐτὴ τὴ
δουλειὰ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας…».

Ὑφαρπαγὴ περιουσίας τῆς Μητροπόλεως Χίου;
Ἀποροῦν πολλοὶ ἂν τὸ Κράτος

ἔχει ἀρχίσει τὴν ἁρπαγὴν τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μὲ
πρόσχημα τὸ προσφυγικόν. Ὡς κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«ΕΘΝΟΣ» τῆς 27ης Ὀκτωβρίου
2016:

«Στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Μερσι-
νιδίου, στὸν Βροντάδο τῆς Χίου,
ποὺ λειτουργοῦσε μέχρι πρὶν ἀπὸ
ἕνα χρόνο ὡς Κέντρο Πρώτης
Ὑποδοχῆς, δημοπρατήθηκε τὸν
περασμένο μήνα τὸ ἔργο προϋπο-
λογισμοῦ 70.000 εὐρὼ γιὰ τὴ με-
τατροπή του σὲ προαναχωρη-
σιακὸ κέντρο γιὰ τὴν κράτηση πα-
ραβατικῶν προσφύγων καὶ μετα-
ναστῶν μέχρι τὴν ἀπέλασή τους.
Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν ἐντατικά,
ἀλλὰ ἕνα ἐξώδικο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μερσινιδίου, ποὺ ἔχει τὴν

ἰδιοκτησία τοῦ χώρου, ἦρθε νὰ
ἀνατρέψει τὰ δεδομένα. Μὲ ἀπό-
φαση τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου
τῆς Μονῆς, ποὺ ἐπικυρώθηκε καὶ
ἀπὸ τὴ Μητρόπολη, καταγγέλλεται
ἡ σύμβαση χρησιδανείου ποὺ
ὑπεγράφη τὸ 2012 μὲ τὴν Ἀστυνο-
μικὴ Διεύθυνση Χίου καὶ ζητεῖται
πίσω ἡ ἔκταση ποὺ εἶχε παραχω-
ρηθεῖ γιὰ τὴ λειτουργία Κέντρου
Ὑποδοχῆς Προσφύγων. Σύμφω-
να μὲ τὸ σκεπτικό τῆς ἀπόφασης,
ἀπὸ τὴν Ἀστυνομικὴ Διεύθυνση
παραβιάστηκαν 4 ὅροι τῆς σύμβα-
σης, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ ἐνημέ-
ρωση τῆς Μονῆς γιὰ κάθε ἐνέργεια
ποὺ ἀφορᾶ τὴν παραχωρηθεῖ σα
ἔκταση. Ὅπως ἀνέφερε ὁ πληρε-
ξούσιος δικηγόρος τῆς Μονῆς,
αὐτὴ δὲν ἐνημερώθηκε ποτὲ καὶ
δὲν ἔδωσε τὴ συναίνεσή της...».

Σεβ. Ἁγ. Ὄρους: «ὅλα τὰ κόμματα ἔβλαψαν»
Ὁ Σεβ. Ἁγίου Ὄρους κ. Θεόκλη-

τος εὑρέθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σο-
φίας Ψυχικοῦ. Κατὰ τὸ κήρυγμα ὁ
Σεβασμιώτατος ἀπέδωσεν εὐθύνας
μὲ σκληράς ἐκφράσεις εἰς ὅλα τὰ
πολιτικὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα «ἤπιαν
τὸ αἷμα» τῶν Ἑλλήνων. Συμφώνως
πρὸς ἄρθρον τοῦ κ. Θάνου Θανο-
πούλου εἰς τὴν ἱστοσελίδα rom-
fea.gr τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Ὅποιος πειράξει τὴν Ἐκκλησία
ἢ αὐτὸ ποὺ λέγεται Ρωμαίϊκο ὑπάρ-
χει τὸ ράσο μαζὶ μὲ τὸ λαὸ ποὺ δὲν
θὰ τοὺς ἀφήσει σὲ ἡσυχία, εἴτε τοὺς
ἀρέσει εἴτε δὲν τοὺς ἀρέσει. Ἕνας
Χριστόδουλος ἔφυγε ἑκατοντάδες
ὑπάρχουν. Ἔχουμε Ἀρχιεπίσκοπο,
ἔχουμε Ἱεραρχία, ἔχουμε ἀρχιμαν-
δρίτες, ἔχουμε πρεσβυτέρους,
ἔχουμε διακόνους, ἔχουμε μονα-
χούς, ἔχουμε λαό... Ταυτότητα ἑλλη-

νορθόδοξη, δὲν πρόκειται νὰ τὰ πα-
ραδώσουμε σὲ κανένα... Εἴτε διοικεῖ
ἐτοῦτο, εἴτε διοικεῖ ἐκεῖνο εἴτε διοικεῖ
τὸ μέσο, δὲν ἔχουν ἄλλωστε πολλὲς
διαφορές, ὅλοι αὐτὸ θέλουν, τὴν κα-
τασπατάληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
ποὺ τοῦ ἤπιαν τὸ αἷμα μέχρι σήμε-
ρα καὶ θέλουν νὰ ποῦν καὶ ἀπὸ πά-
νω ὅτι ἡ Ἐκκλησία συνέβαλε στὴν
ἠθικὴ κατάπτωση τῆς κοινωνίας καὶ
δὲν κοιτᾶνε τὰ χάλια τους καθημε-
ρινῶς, ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα γιὰ
τὸ κακὸ ποὺ ἔχουν κάνει στὸν ἑλλη-
νικὸ λαὸ'' συμπλήρωσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος. Κλείνοντας ὁ Ἱεράρχης
τῆς Μακεδονίας ὑπογράμμισε: ''Μή
δὲν ἦταν αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία νὰ κρα-
τήσει τὴν ἰδιοπροσωπία τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ τί θὰ εἶχε γίνει; Ψηλὰ τὸ κε-
φάλι, ἂς τρίζουν τὰ δόντια τους, εἶναι
ἄχρηστοι ὅσο καὶ ὁ πεθαμένος διά-
βολος».

Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ ἡ πολιτική
Προσφάτως ὁ Σεβ. Μεσσηνίας

μετὰ τὰς φυσικάς καταστροφάς
εἰς τὴν ἐπαρχίαν του συνεκάλεσε
τὰ μέσα ἐνημερώσεως εἰς συνέν-
τευξιν τύπου, ὅπου μεταξὺ ἄλλων
εἶπε:

«Νὰ ἐκφράσω καὶ τὴν λύπη μου
πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἄμυνας κ. Πά-
νο Καμμένο, στὸν ὁποῖο ἔστειλα
ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα ὅτι
ὑπάρχει αὐτὴ ἡ δοκιμασία στὴν πό-
λη, τοῦ ζήτησα ἂν μπορεῖ νὰ στείλει
στρώματα καὶ κλινοσκεπάσματα
ἀπὸ τὸ στρατὸ καὶ κρεβάτια γιὰ
τοὺς πλημμυροπαθεῖς καὶ ὁ κ.
Ὑπουργὸς δὲν καταδέχθηκε νὰ
ἀπαντήσει ἔστω καὶ ἀρνητικὰ στὴν
ἐπιστολή μου· φαίνεται ὅτι ὁ
Στρατὸς εἶναι γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ
ἐπιχειρηματίες τῆς πόλεως καὶ ὄχι
τοὺς κατοίκους, οἱ ὁποῖοι δοκιμά-
ζονται»

Διὰ τὰς δηλώσεις του αὐτάς ὁ κ.
Γεώργιος Παναγόπουλος ἔγραψεν
εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» τῆς 25ης
Ὀκτωβρίου 2016:

«Ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας
εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον μορφωμέ-
νους ἱεράρχες, μὲ ἰσχυρὴ προσω-
πικότητα ἀλλὰ καὶ φιλοδοξίες. Οἱ
περισσότεροι ποὺ ξέρουν τὰ
ἐκκλησιαστικὰ ἀπὸ τὴν πρώτη
στιγμὴ ποὺ ἦρθε στὴ Μεσσηνία
ὑποστήριζαν ὅτι ἡ περιοχὴ ἀποτε-
λεῖ σταθμὸ καὶ ὄχι τερματισμὸ τῆς
πορείας του στὰ ἐκκλησιαστικὰ
πράγματα. Ὁ μητροπολίτης ἔδειξε

ἀμέσως ὅτι θὰ ἐμπλακεῖ στὰ πολι-
τικὰ πράγματα τῆς περιοχῆς μὲ δη-
μόσιες παρεμβάσεις καὶ κινήσεις.
Καὶ σὲ ἐγκαίνια πολιτικῶν γραφεί-
ων πῆγε καὶ δημόσιες παρεμβά-
σεις ἔκανε σχεδὸν ἀμέσως μὲ τὸ
ποὺ ἦρθε στὴν περιοχή. Πέρασε
καὶ αὐτὸς τὴν ἀντιμνημονιακὴ του
φάση ἀναπτύσσοντας τὴν ἀντίστοι-
χη ρητορική, γιὰ νὰ ἀνακαλύψει
στὴ συνέχεια ὅτι δὲν ὑπάρχουν σο-
βαρὲς ἐναλλακτικές. Ὅσο καὶ νὰ μὴ
θέλει κάποιος νὰ τὸν ταυτίσει, μπο-
ρεῖ εὔκολα νὰ διαπιστώσει ὅτι ἀκο-
λουθεῖ ἕνα συγκεκριμένο τρόπο
πολιτικῆς σκέψης. Ἐπηρεάζεται -
καὶ ἐπηρεάζει- πολιτικὰ ἀπὸ τοὺς
συνομιλητές του. Ὁ Χρυσόστομος
ὅπως καὶ κάθε ἄλλος μητροπολίτης
μπορεῖ νὰ παρεμβαίνει πολιτικὰ μὲ
ἄμεσο ἢ ἔμμεσο τρόπο, θεωροῦμε
πὼς εἶναι ὑποκριτικὸ νὰ λέμε ὅτι
δὲν μπορεῖ. Ὅλοι οἱ ἱεράρχες παρε-
νέβαιναν καὶ συνεχίζουν νὰ παρεμ-
βαίνουν στὰ πολιτικὰ πράγματα
τῆς Χώρας. Κάποιοι τὸ κάνουν
ὑπογείως καὶ μέσῳ τῶν δικῶν τους
διαύλων, ἄλλοι τὸ πράττουν δημό-
σια καὶ μὲ εὐθύτητα. Ὁ Χρυσόστο-
μος ἔχει ἐπιλέξει τὸ δρόμο τῆς ἄμε-
σης καὶ εὐθείας παρέμβασης καὶ
ὄχι μέσῳ κύκλων ἢ αὐλικῶν. Τὸ
προτιμοῦμε καὶ ὅταν στρέφεται
κατὰ ὑποκριτῶν καὶ ἐθνικολαϊ-
κιστῶν, ὅπως ἔπραξε χθές, κερδί-
ζει ἀκόμα περισσότερο. Ἄλλωστε
ὅταν ὅλα γίνονται δημόσια, θαρρα-
λέα καὶ φωναχτά, οἱ πάντες κρί-
νουν καὶ κρίνονται».

Μητροπολῖται εἰς συναυλίας
Ἐπληροφορήθημεν ὅτι ὁ Σεβ.

Χαλκίδος διωργάνωσεν ἑορτὴν νεο-
λαίας προβαίνων εἰς ἀφιέρωμα τῆς
ἀοιδοῦ κ. Ἐλ. Ἀρβανιτάκη. Ἐπίσης ὁ
Σεβ. Ἀργολίδος παρευρέθη εἰς συν -
αυλίαν, μὲ προσκεκλημένον τὸν
ἀοιδὸν κ. Γ. Κότσιραν, τὴν ὁποίαν
διωργάνωσεν ἁλυσὶς ταχυφαγείων
προκειμένου νὰ διατεθοῦν τὰ ἔσοδα
διὰ τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῶν ἐγκα-
ταστάσεων τῶν Κατασκηνώσεων
εἰς Φαρμακὰ καθὼς καὶ διὰ τὴν ἐνί-
σχυσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ως. Βεβαίως αἱ δύο περιπτώσεις
διαφέρουν καθὼς εἰς τὴν πρώτην ἡ
ἰδία ἡ Ἱ. Μητρόπολις καὶ μάλιστα
κληρικὸς αὐτῆς μὲ εὐλογίαν τοῦ Σε-
βασμιωτάτου ὠργάνωσε χορωδίαν
μὲ κοσμικὰ ἄσματα, ἐνῶ εἰς τὴν δευ-
τέραν περίπτωσιν ἐπιχειρηματίαι, οἱ
ὁποῖοι ἐπεθύμουν νὰ βοηθήσουν
τὴν Μητρόπολιν, ἀνέλαβαν τὴν ὅλην
ἐκδήλωσιν προσκαλοῦντες καὶ τὸν
Σεβασμιώτατον. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τί-
θεται ἀπὸ τὰς δύο αὐτὰς ἐκδηλώσεις
εἶναι περὶ τοῦ λεγομένου «ἐντέχνου

ρεπερτορίου». Ὑπάρχει ἡ ἄποψις, ἡ
ὁποία πρεσβεύεται ἀπὸ πολλοὺς
κληρικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς κύ-
κλους, ὅτι τὸ ἔντεχνον εἶναι ποι-
οτικὸν καὶ ὀφείλομεν νὰ ὠθήσωμεν
τὴν νεολαίαν εἰς αὐτὸ ἀπὸ τὸ νὰ
ἀκούη ἄλλα ἄσματα. Νὰ σημειώσω-
μεν ὅτι καὶ διὰ τὸ νέον πρόγραμμα
τῶν Θρησκευτικῶν ὑποστηρικταὶ
αὐτοῦ ἐπεκαλέσθησαν γραπτῶς ὅτι
εἰσαγωγὴ μοντέρνων ἀσμάτων εἰς
τὰ Θρησκευτικὰ ἑδράζεται καὶ εἰς τὸ
γεγονὸς ὅτι ὁ πρωτ. Ἀδαμάντιος
Αὐγουστίδης, καθηγητὴς τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ συνεργά-
της τοῦ Μακαριωτάτου, ἔχει ἀνα-
φερθῆ θετικῶς εἰς τὴν χρησιμότητά
τους. Δὲν χρειάζεται μία σοβαρά συ-
ζήτησις νὰ ἀπαντήση εἰς τὸ ἐρώτη-
μα: μήπως τελικὰ ὠθοῦνται οἱ νέοι
εἰς τὸ νὰ κάνουν πρότυπόν τους τὴν
ζωήν τοῦ κάθε ἀοιδοῦ; Νὰ ὑπενθυμί-
σωμεν ὅτι ἡ Ἱ. Μ. Λευκάδος εἶχε
προσκεκλημένην ἀοιδὸν, ἡ ὁποία
ἔχει ταχθῆ ὑπὲρ τοῦ συμφώνου
συμβιώσεως;

Οἱ Μητροπολῖται παραιτοῦνται
καὶ διὰ παραπτώματα

Εἰς κείμενόν του ὁ Σεβ. Σύρου
ὀρθῶς τάσσεται κατὰ τοῦ ὁρίου
ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ τῶν παραιτήσε-
ων τῶν Μητροπολιτῶν. Βεβαίως
ὑπενθυμίζομεν εἰς τὸν Σεβασμιώ-
τατον ὅτι παραίτησις ὄχι μόνον
ἐπιτρέπεται ἀλλὰ ἐπιβάλλεται,
ὅταν ὑπάρχη συναίσθησις βαρέος
παραπτώματος. Ἐπικροτοῦμεν τὴν
ἄποψιν τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅτι δὲν
ὑπάρχει ἐπιλεκτικὴ χρῆσις τῶν Κα-
νόνων διὰ τοῦτο ἀναμένομεν νὰ
τηροῦνται καὶ οἱ σχετικοὶ ποὺ ὁμι-
λοῦν περὶ συμπροσευχῶν μὲ αἱρε-
τικούς. Παραθέτομεν μέρος τοῦ
κειμένου, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ
exapsalmos.gr τῆς 27ης Ὀκτωβρί-
ου 2016: 

«Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυ-
σόστομο, ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ
τοὺς ἱεροὺς Κανόνες… «Ἡ ἐπίκλη-
ση τῶν ἱερῶν Κανόνων δὲν μπορεῖ
νὰ εἶναι ἐπιλεκτικὴ καὶ ἀποσπα-
σματική… Ἡ ὅλη ἐκκλησιαστικὴ
ζωή πρέπει νὰ ρυθμίζεται, βάσει
τοῦ γράμματος καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ
«πνεύματος» τῶν ἱερῶν Κανό-

νων», ὑπογραμμίζει σὲ σχετικὸ
ἄρθρο του ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθε-
ος… Πρόσφατα, ἡ δημόσια δήλω-
ση διακεκριμένου Ἱεράρχη τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι παραι-
τεῖται, χωρὶς νὰ συντρέχουν πρὸς
τοῦτο λόγοι ὑγείας ἢ ἡλικίας, ἔγινε
ἀφορμὴ νὰ ἐγερθεῖ θέμα καὶ νὰ
προκληθοῦν συζητήσεις γιὰ θέσπι-
ση ὁρίου ἡλικίας Ἐπισκόπων, τὸ
ὁποῖο προσκρούει στὸν 23ο Κανό-
να τῆς Συνόδου τῆς Ἀντιόχειας…
Τὸ ὅριο ἡλικίας στερεῖται ἐκκλησιο-
λογικοῦ, κανονικοῦ καὶ ἠθικοῦ ὑπο-
βάθρου… Πολλοὶ μιλοῦν καὶ ἀνη-
συχοῦν σήμερα γιὰ ἐκκοσμίκευση
τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ ἀπομάκρυν-
σή Της ἀπὸ τὴν πνευματική της
ἀποστολή. Φρονοῦμε ὅτι τέτοιες
σκέψεις, περὶ πλήρους «ὑπαλλη-
λοποιήσεως» τῶν Ἐπισκόπων
ἐγκυμονοῦν τὸν κίνδυνο τῆς πλή-
ρους ἐκκοσμίκευσης καὶ ἀποπνευ-
ματικοποίησης τοῦ μόνου θεσμοῦ,
ποὺ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ξαναδώ-
σει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ αἰσιοδοξία
στὸν, ὑλικὰ καὶ πνευματικά, πενό-
μενο Λαό μας...».

Τὰ Βαλκάνια μόνιμος ἑστία ἐντάσεων
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἀϊβαλιώτης, Ἀναλυτής γεωστρατηγικῆς καὶ γεωπολιτικῆς ἀσφαλείας

Ὁ ρωσικὸς δάκτυλος
Ἀπὸ τότε ποὺ ὁ V. PUTIN ἄλλαξε

πορεία στὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική
του, προσπαθεῖ νὰ βρεῖ συμμάχους
στὰ Βαλκάνια, γιὰ νὰ παρεμποδίσει
τὴν πολιτικὴ τῆς Δύσης σχετικὰ μὲ
τὴν εὐρωπαϊκὴ ὁλοκλήρωση. Τὸ
σημαντικότερο γιὰ τοὺς Ρώσους
εἶναι ὁ ὀρθόδοξος πληθυσμός. Οἱ
λαοὶ στὴ Σερβία, τὴ Βουλγαρία, τὴν
ΠΓΔΜ, τὸ Μαυροβούνιο ἀλλὰ καὶ
στὴν Χώρα μας ἔχουν παραδοσιακὰ
σχέσεις συμπάθειας μὲ τὴ Ρωσία. Ἡ
Μόσχα προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει
οἰκονομικὴ ἐξάρτηση μὲ τὸ φυσικό
της ἀέριο καὶ τοὺς σχεδιαζόμενους
ἀγωγοὺς μεταφορᾶς του, γεγονὸς
ποὺ ἀποτελεῖ πολὺ πιὸ ἔμπρακτη
οἰκονομικὴ στήριξη, μελλοντικά, γιὰ
τὶς τοπικὲς κοινωνίες ἐν συγκρίσει μὲ
τὶς ἀόριστες ἐξαγγελίες τῆς Ε.Ε…

Ὁ τουρκικὸς δάκτυλος
Ἐπιπλέον, τὰ τελευταῖα χρόνια,

καὶ ἡ Τουρκία ἔχει καταστεῖ ἐνεργή.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας, R. T. ER-
DOGAN, ὑποσχέθηκε στήριξη στὸν
μουσουλμανικὸ πληθυσμὸ στὴ
Βοσνία, τὸ Sandiak, τὸ Κόσσοβο,
τὴν ΠΓΔΜ καὶ τὴν Ἀλβανία. Στὴ Β-Ε
ἔχει ὑποσχεθεῖ ἀκόμη καὶ στρατιω-
τικὴ στήριξη. Τὸ ὅραμά του γιὰ ἀνα-
συγκρότηση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο-
κρατορίας εἶναι στὴν πραγματικότη-
τα θρησκευτικὰ διαποτισμένο μὲ
«πολιτικὴ ἐπίθεση», ἡ ὁποία ὅμως
δὲν ἔχει οἰκονομικὴ δύναμη.

Τὰ ΗΑΕ
Ὅταν πρόκειται ὅμως γιὰ τὸν

μουσουλμανικὸ πληθυσμό, οἱ Τοῦρ-
κοι ἀντιμετώπισαν τὸν ἀνταγωνισμὸ
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ
Κόλπου καὶ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία. Τὰ
ΗΑΕ ἐπενδύουν δισεκατομμύρια σὲ
τεράστια ἔργα τουρισμοῦ στὸ καντό-
νι τοῦ Sarajevo, ἐνῶ πολλοὶ Ἄραβες

ἀγοράζουν καλλιεργήσιμη γῆ ἀκόμη
καὶ στὴν Κροατία καὶ τὴ Σερβία. Ση-
μειώνεται ὅτι τὸ 2008 ὁ βασιλιὰς τῆς
χώρας, Sheikh Zayed Bin Sultan Al
Nahyan, ἐπένδυσε $ 30.000.000
στὴν κατασκευὴ Α/Δ στὸ Kukes τῆς
Ἀλβανίας, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ
δὲ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει, λόγω
σχετικῆς σύμβασης τῆς ἀλβανικῆς
κυβέρνησης μὲ τὴ γερμανικὴ HOT-
CHEF γιὰ ἀποκλειστικὴ χρήση τοῦ
Α/Δ Τιράνων γιὰ διεθνεῖς πτήσεις. Ἡ
ἀραβικὴ ἐπένδυση εἶχε εἰπωθεῖ τότε
ὅτι ἀποτελοῦσε δῶρο γιὰ τὴν βοή-
θεια τῆς Ἀλβανίας πρὸς τὰ ΗΑΕ,
ὥστε τὰ τελευταῖα νὰ βοηθήσουν
τοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσσόβου…

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία
Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ Σαουδικὴ Ἀρα-

βία ἐπενδύει διπλωματικὰ στὴ προ-
ώθηση τῆς ἰσλαμικῆς διπλωματίας
της. Δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι
ὅπου ὑπάρχει ἔντονος ὁ ἰσλαμικὸς
φονταμενταλισμὸς τὸ Riyadh ἐπιχει-
ρεῖ νὰ ἑδραιώσει διπλωματικὲς γέ-
φυρες. Γιὰ ἄλλη μία φορά θὰ ἐπιμεί-
νουμε στὴ χρήση τοῦ παραδείγμα-
τος τῆς γειτονικῆς μας Ἀλβανίας. Τὸ
βασίλειο τῶν Saud ἀναμένεται νὰ
παράσχει στὸν ἀλβανικὸ Στρατὸ ἕνα
σύγχρονο ὁπλοστάσιο, τὸ ὁποῖο
ἐμφανίζεται ὡς «πλεόνασμα» μετὰ
τὴ ριζικὴ ἀνανέωση τοῦ ὁπλοστασί-
ου τῆς χώρας πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο,
ὅταν τὸ Riyadh προέβη στὴν ἀγορὰ
Τ/Θ ὀχημάτων καὶ ὀχημάτων Πυρο-
βολικοῦ ἀπὸ τὴ Γερμανία…

Ὁ σαλαφισμός τῆς Ἀλβανίας
…Τὸ Pogradec καὶ τὰ φτωχὰ χω-

ριὰ Rremenji, Zagorgani, Leshnica
εἶναι οἱ περιοχὲς ἀπὸ ὅπου προέρ-
χεται ἡ πλειονότητα τῶν Ἀλβανῶν
ποὺ πολέμησαν στὸ πλευρὸ τῆς
«IS» κατὰ τὴν περίοδο 2012-2014.
Ἐπίσης, ἡ πλειονότητα τῶν

Ἀλβανῶν ποὺ ἐνεπλάκησαν σὲ τρο-
μοκρατικὲς δραστηριότητες στὴ Συ-
ρία προέρχονται ἀπὸ τὶς μουσουλ-
μανικὲς περιοχὲς τῶν πόλεων Po-
gradec, Elbasan, Librazhd, Bulqize,
Cerrik, Burrelit, Kukes καὶ Diber.
Σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα οἱ
Ἀλβανοὶ τζιχαντιστὲς ποὺ στρατολο-
γήθηκαν κατὰ τὴν περίοδο 2012-
2014 προέρχονταν ἀπὸ ὀρεινὲς πε-
ριοχὲς καὶ ἀντιμετώπιζαν οἰκονο-
μικὲς δυσκολίες, ἐνῶ οἱ Ἰμάμηδες
ποὺ προσηλύτιζαν νέους στὴ
τζιχὰντ ἦταν  τοῦ  σαλαφιστικοῦ  δό -
γματος προερχόμενοι ἀπὸ τεμένη
ποὺ λάμβαναν χρηματοδότηση ἀπὸ
τὴ Μ. Ἀνατολή.

Ἀπὸ τὰ 20 τεμένη ποὺ λειτουρ-
γοῦν στὴν πόλη Pogradec, ὁρισμέ-
να ξέφυγαν ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς
«Μουσουλμανικῆς Κοινότητας τῆς
Ἀλβανίας». Οἱ ἰμάμηδες στὸ κήρυ -
γμά τους πρὸς τοὺς πιστούς, προ-
παγάνδιζαν τὸν βίαιο ἐξτρεμισμὸ καὶ
τὴν στρατολόγηση τζιχαντιστῶν. Ἡ
πιὸ γνωστὴ περίπτωση εἶναι αὐτὴ
τοῦ ἰμάμη τοῦ χωριοῦ Leshnice, ὁ
ὁποῖος τάχθηκε στὸ πλευρὸ τῆς
«IS» καὶ ἀποτέλεσε μία ἀπὸ τὶς κυ-
ψέλες στρατολόγησης τῆς ὀργάνω-
σης στὰ Βαλκάνια. Ὁ σαλαφισμὸς
σὰν ἔννοια καὶ ρεῦμα δὲν ἔχει τίποτα
κοινὸ μὲ τὴν παράδοση τῆς ἰσλα-
μικῆς θρησκείας στὴν Ἀλβανία καὶ
ὅμως βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος σὲ
μία χώρα ποὺ συνορεύει μὲ τὴ δική
μας.

Ἡ ἄνοδος τοῦ σαλαφισμοῦ
…Ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν Ἀλβα-

νία δὲν ἀσκεῖται πραγματικὸς σαλα-
φισμός, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀποτέλεσε
τὸ κύριο πρόβλημα. Στὴν πραγμα-
τικότητα ὑπῆρχαν κάποιοι κληρικοὶ,
οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νὰ περά-
σουν αὐτὴ τὴ γραμμὴ στοὺς μου-

σουλμάνους τῆς Ἀλβανίας, γραμμὴ
ἡ ὁποία μέχρι τὸ 2001 φαινόταν
πολὺ ἑλκυστικὴ λόγῳ τῆς οἰκονο-
μικῆς ὑποστήριξης ποὺ ἔφερε μαζί
της. Ἑπομένως γιὰ τὴ συγκεκριμέ-
νη περίπτωση τὸ πρόβλημα ἦταν
καθαρὰ οἰκονομικό. Ὡστόσο στὶς
ὑπόλοιπες μουσουλμανικὲς κοινό-
τητες τῶν Βαλκανίων τὸ πρόβλημα
εἶναι καὶ ἰδεολογικὸ-θρησκευτικό,
ἀφοῦ οἱ σαλαφιστὲς τῆς Σαουδικῆς
Ἀραβίας φροντίζουν γιὰ τὴν προσ -
έλκυση μουσουλμάνων μὲ στρα-
τιωτικὴ ἐμπειρία. Οἱ Ἄραβες προσ -
παθοῦν νὰ ἐπιβάλουν τὴ δική τους
φονταμενταλιστικὴ ἑρμηνεία τοῦ
Ἰσλὰμ κυρίως στὴ Β-Ε, ἡ ὁποία πα-
ραδοσιακὰ εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἀνεκτι-
κοῦ καὶ ἀνοιχτοῦ Ἰσλάμ, δηλαδὴ
μιᾶς θεώρησης ποὺ πολιτικὰ εἶναι
ὑπὲρ τῆς συνύπαρξης ὅλων τῶν
θρησκευτικῶν καὶ ἐθνοτικῶν ὁμά-
δων. 
(Πηγή: geopolitics.com.gr 23.10.2016)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ὁμιλεῖ διὰ τὰς καινοτομίας τοῦ «Πάπα» τῆς Ἀνατολῆς
Παραθέτομεν τμῆμα τῆς συνεν-

τεύξεως, ποὺ παρεχώρησεν ὁ Σεβ.
Ἀμερικῆς εἰς τὴν ἐφημερίδα
«Ἐθνικὸς Κήρυκας» τῆς 22ας
Ὀκτωβρίου 2016.

«Σ’ αὐτὰ τὰ 25 χρόνια τῆς Πα-
τριαρχίας του θὰ ξεχωρίζατε μερικὰ
ἀπὸ τὰ πλέον οὐσιώδη ἐπιτεύγμα-
τά του, τὰ ὁποῖα ἔκαναν τομὴ στὴν
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ποῖα θὰ
ἦταν αὐτά, ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε,
«αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα γιὰ τὸ
ὁποῖο μποροῦν νὰ γραφοῦν περισ-
σότερα ἀπὸ ἕνα βιβλίο. Ἐκτὸς
ἄλλων, προσφάτως δημοσιεύθηκε
μία πολὺ μελετημένη βιογραφία
τοῦ Παναγιωτάτου ἀπὸ τὸν Ἀρχι-
διάκονο καὶ Καθηγητὴ π. Ἰωάννη
Χρυσαυγῆ, στὴν ὁποία μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ δεῖ πολλὰ στοιχεῖα ποὺ
ἀπαντοῦν στὸ ἐρώτημά σας. Συνο-
πτικὰ καὶ ἐπιγραμματικά, θὰ μπο-
ροῦσα νὰ σημειώσω μὲ βάση καὶ
τὴν προσωπική μου γνώση καὶ πεῖ -
ρα, μεταξὺ τῶν πλέον οὐ σι ωδῶν
ἐπιτευγμάτων τοῦ Παναγιωτάτου
τὰ ἀκόλουθα:

α) Τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ
σπουδαιοτάτου θεσμοῦ τῆς Ἁγίας
καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου. Τὴν ἔκανε σὲ
τρεῖς διαδοχικὲς φάσεις. Στὴν ἀρχὴ
τῆς Πατριαρχείας του ἀντὶ τῆς μονί-
μου καὶ διαρκείας πολλῶν ἐτῶν θη-
τείας τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Δωδεκαμε-
λοῦς Συνόδου, ἐπέτυχε τὴν εἰσα-
γωγὴ τῆς ἐναλλασσομένης μονοε-
τοῦς θητείας. Στὴ δεύτερη φάση
ποὺ ἔγινε τὸν Μάρτιο τοῦ 2004
εἰσήγαγε ἕνα νέο σύστημα συνθέ-
σεως τῆς Συνόδου. Σύμφωνα μὲ
αὐτό, γιὰ πρώτη φορά τὰ ἕξι ἀπὸ τὰ
δώδεκα μέλη τῆς Συνόδου θὰ προ-
ήρχοντο στὸ ἑξῆς ἀπὸ τὶς Ἀρχιεπι-
σκοπὲς καὶ Μητροπόλεις τοῦ Θρό-

νου ἐκτὸς Τουρκίας. Εἶχα τὴν μεγά-
λη τιμὴ νὰ κληθῶ στὴν Σύνοδο
αὐτὴ καὶ δὲν θὰ ξεχάσω τὴν πρώτη
ὄντως ἱστορικὴ συνεδρίασή της τὴν
Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2004, στὸ Πα-
τριαρχεῖο. Τὴν τρίτη φάση οὐσια-
στικῆς ἀλλαγῆς τῆς συνθέσεως τῆς
Συνόδου, ὁ Παναγιώτατος τὴν
πραγματοποίησε τὸν Σεπτέμβριο
τοῦ 2013. Βάσει αὐτῆς, ἡ Ἁγία καὶ
Ἱερὰ Σύνοδος θὰ ἀπετελεῖτο κατ’
ἔτος ἀπὸ δώδεκα Ἐπαρχιούχους
Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τὸν κατάλογο ὅλων
τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Πατριαρχείου.
Ἕξι ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν αὐτῶν θὰ
ἐλαμβάνοντο ἀπὸ τοὺς κατὰ πρε-
σβεῖα ἀρχαιοτέρους καὶ ἕξι ἀπὸ
τοὺς κατὰ πρεσβεῖα νεωτέρους…

β) Τὴν ὅλη προσπάθεια καὶ προσ -
φορά του, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
τῆς ἀνόδου του στὸν Πατριαρχικὸ
θρόνο, πρὸς προαγωγὴ τῆς ἑνότη-
τος μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν. Συνεκάλεσε κατ’ ἐπα-
νάληψη συνάξεις τῶν Προκαθημέ-
νων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν ποὺ δὲν εἶχαν γίνει
γιὰ πολλὰ χρόνια. Σ’αὐτές, κατὰ τὰ
τελευταῖα ἰδιαιτέρως ἔτη, ἐζήτησε
νὰ εἶναι παρόντες δύο εἰδήμονες
Ἀρχιερεῖς, συνοδοὶ ἑκάστου τῶν
Προκαθημένων… Ἡ Ἁγία καὶ Με-
γάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης ὑπῆρξε
τὸ ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς προσ -
παθείας. Παρὰ τὴν ἀπουσία τεσσά-
ρων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, στὴ
Μεγάλη αὐτὴ Σύνοδο ἔλαμψε καὶ
πάλι, ὡς ἀδιαμφισβήτητη ἑνωτικὴ
ἡγετικὴ μορφὴ τῆς συγχρόνου
Ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμενικός μας
Πατριάρχης, διευθύνων τὶς δύσκο-
λες καὶ περίπλοκες συνεδριάσεις
κατὰ τὸ Παύλειο «εὐσχημόνως καὶ
κατὰ τάξιν» (Α΄ Κορ. 14,40), καὶ
πράγματι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

γ) Ἕνα ἐπίσης μεγάλο ἐπίτευγμα
τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε ἡ προ-
αγωγὴ τῶν διαλόγων μετὰ τῶν ἑτε-
ροδόξων Ἐκκλησιῶν, ἰδιαιτέρως
τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς. Πέραν τῆς
καλλιεργείας τοῦ θεολογικοῦ διαλό-
γου, ὁ Παναγιώτατος ἐδημιούργη-
σε προσωπικὴ σχέση κυρίως μὲ
τοὺς τελευταίους τρεῖς Πάπες τῆς
Ρώμης. Εἶχα καὶ πάλι τὴν ἰδιάζουσα
τιμὴ νὰ εἶμαι μαζί του σὲ πολλὲς πε-
ριπτώσεις συναντήσεών του μὲ
τοὺς Προκαθημένους τῆς Ρώμης
καὶ σημείωσα τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν
γνήσια ἐκτίμηση, τὴν ὁποίαν ἔδει-
ξαν διαδοχικὰ ὁ Πάπας Ἰωάννης
Παῦλος ΙΙ, ὁ Πάπας Βενέδικτος XVI
καὶ ὁ νῦν Πάπας Φραγκίσκος…

δ) Ἔχει ἀναγνωρισθεῖ παγκο-
σμίως ἡ ἀποφασιστικὴ συμβολὴ
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
σὲ θέματα προστασίας τοῦ περι-
βάλλοντος.

ε) Θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρω ἐπί-
σης τὴν ἐξαιρετικὰ θετικὴ συμβολὴ
τοῦ Πατριάρχου στὸ θέμα τῆς εἰρη-
νικῆς συνυπάρξεως τῶν λαῶν ποὺ
πραγματοποιήθηκε μὲ τὶς πολλὲς
πρωτοβουλίες ποὺ ἀνέπτυξε εἴτε
μὲ δημιουργία διαλόγων εἴτε μὲ
προσωπικὲς ἐπισκέψεις σὲ διάφο-
ρες χῶρες, στὶς ὁποῖες κυριαρχοῦ -
σα θρησκεία δὲν εἶναι ὁ Χριστιανι-
σμός,

στ) Ἕνα ἐπὶ πλέον πολὺ σημαν-
τικὸ ἐπίτευγμα τοῦ Παναγιωτάτου
εἶναι ἡ μέσῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου προβολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
σὲ ὑψηλὰ πολιτειακὰ περιβάλλοντα
διεθνῶς. Ἔτσι ἐκλήθη καὶ ἀπηύθυ-
νε βαρυσήμαντες διακηρύξεις στὸ
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο καὶ σὲ
Κοινοβούλια διαφόρων Εὐρω-
παϊκῶν Κρατῶν καὶ στὸ Κογκρέσ-
σο τῶν ΗΠΑ, ἐνῶ εἶχε κατ’ ἐπανά-

ληψη προσωπικὲς συνομιλίες τόσο
μὲ τοὺς κατὰ καιροὺς Προέδρους
καὶ Ὑπουργοὺς τῶν ΗΠΑ, ὅσο καὶ
μὲ Προέδρους καὶ Πρωθυπουρ-
γοὺς πλείστων Εὐρωπαϊκῶν καὶ
ἄλλων χωρῶν στὶς ἕδρες των καὶ
στὴν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου ἐν
Κωνσταντινουπόλει…

Ἐνδεικτικὴ ἔκφραση τοῦ ἐνδια-
φέροντός του ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς
ὅτι εἶχε καλέσει στὴν προσφάτως
ἐν Κρήτῃ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
σημαντικὸ ἀριθμὸ Ἀρχιερέων ἐξ
Ἀμερικῆς. Χαρακτηριστικὸ σημεῖο
αὐτῆς τῆς ἰδιαιτέρας εὐνοίας εἶναι
τὸ ὅτι στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο, ἐπὶ
συνόλου 24 Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου ἐκλήθησαν 8
Ἀρχιερεῖς ἐξ Ἀμερικῆς».

Σχόλιον O.Τ.: Λυπούμεθα πολὺ
διότι ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἐπιδοκιμά-
ζει τὸν οἰκουμενισμόν, τὴν διαθρη-
σκειακὴν προσέγγισιν, τὴν ἀλλοί-
ωσιν τῆς ἐκκλησιολογίας, ἀλλὰ
καὶ τὴν ἀνάμειξιν εἰς τὴν πολιτι-
κήν. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ βιβλίον
τοῦ π. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, τοῦ
διατελέσαντος ἐκπροσώπου τοῦ
Πατριάρχου εἰς τὸ Κολυμβάριον,
αὐτὸ ἐπιγράφεται ὡς «Βαρθολο-
μαῖος: Ἀπόστολος καὶ Ὁραματι-
στής. 25 ἔτη καθοδηγήσεως τῆς
Χριστιανικῆς Ἀνατολῆς». Τὸν
πρόλογον ἔχει γράψει ὁ Πάπας
Φραγκίσκος! Ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ση-
μειώση ὅτι εἰς τὰ στοιχεῖα ποὺ
ἀναφέρει ἡ ἰδία ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ὁ
Πατριάρχης κατονομάζεται ὡς
«πνευματικὸς ἡγέτης τῶν 300
ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων χρι-
στιανῶν»! Ἂν εἶναι ἡγέτης ὅλων τῶν
Ὀρθοδόξων, δὲν εἶναι «Πάπας»;

Τὸ Γραφεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς Βρυξέλλας καὶ ἡ Ἀριστερά
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ

ἱεράρχες της, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς
Καθολικοὺς καὶ Διαμαρτυρόμενους,
ἀποφεύγουν, κατὰ κανόνα, πρωτο-
βουλίες ποὺ ἔχουν ὡς ἀντικείμενο
τὰ πολιτικὰ δρώμενα. Τὸν πολιτικὸ
λόγο τὸν ὀρθώνουν σὲ μεμονωμέ-
νες περιστάσεις καὶ μόνο ὅταν τὰ
γεγονότα καὶ οἱ πολιτικοκοινωνικὲς
ἐξελίξεις ἐγγίζουν ὑπαρξιακὲς κατα-
στάσεις τῶν πιστῶν. Ἔτσι, π.χ.,
στὸ ἔπος τοῦ '40 ἡ Ἐκκλησία καὶ
σύσσωμος ὁ κλῆρος μετεῖχαν στὴν
ἀντίσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ
ἐξύψωσαν, ἔργῳ, τὸ ἠθικό του. 

Στὰ παραπάνω πλαίσια ἐντάσ-
σεται καὶ ἡ πρωτοβουλία τοῦ Γρα-
φείου τῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυ-
ξέλλες μὲ τὴ διοργάνωση ἡμερίδας,
τὴ Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου, στὸ Παν -
επιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο
εὐγενῶς προσέφερε τὴ φιλοξενία
του, μὲ θέμα «Προκλήσεις καὶ προ-
οπτικὲς γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν
Ἑλλάδα σήμερα». Τὸ Γραφεῖο Ἀντι-
προσωπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος συστάθηκε ἐπὶ Μακαρι-
στοῦ Χριστόδουλου, τὸ 1998, ὁ
ὁποῖος σωστὰ διεῖδε καὶ διέγνωσε
τὴν ἀνάγκη παρουσίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος στὴν EE γιὰ ἄμε-
ση ἐνημέρωση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ
τὰ δρώμενα στὴν Εὐρώπη καὶ τὴ
δυνατότητα ἐπαφῶν μὲ τὰ θεσμικὰ
ὄργανα τῆς Ἕνωσης καὶ τὶς ξένες
διπλωματικὲς ἀντιπροσωπίες,
πρὸς ὄφελος τῶν πιστῶν. Ἀπὸ τὸ
ἔτος 2000 τὸ Γραφεῖο τῆς Ἀντιπρο-
σωπίας διευθύνεται ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολίτη Ἀχαΐας Ἀθανάσιο, ἕνα
ἱερωμένο ὑψηλοῦ κύρους, ποὺ
ἐκτός, ἀσφαλῶς, τῆς θεολογικῆς
μόρφωσης τυγχάνει εὐρύτατης
παιδείας καὶ γνώσεων. Ἄριστος,
ἐπίσης, γνώστης πολλῶν εὐρω-
παϊκῶν γλωσσῶν. Ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν
ὑπηρέτησε στὸ Παγκόσμιο Συμ-

βούλιο Ἐκκλησιῶν στὴ Γενεύη καὶ
συμμετεῖχε στὸν διάλογο μὲ τοὺς
Ρωμαιοκαθολικοὺς γιὰ τὴν ἑνότητα
τῶν χριστιανῶν. Στὴν ἡμερίδα, τὸν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη -
νῶν ἐκπροσώπησαν οἱ Μητροπο-
λίτες Βελεστίνου καὶ Θερμοπυλῶν
κ. Δαμασκηνὸς καὶ Ἰωάννης. 

Ὁ Σεβ. Ἀχαΐας
Ὁμιλητές, ἐκτὸς ἀσφαλῶς τοῦ

Μητροπο-
λίτου Ἀ χα -
ΐας, ἦ ταν
ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν κ. Νίκος Ξυδάκης, ὁ ἐπίτρο-
πος τῆς Κύπρου στὴν EE Χρ. Στυ-
λιανίδης, ὁ ἀκαδημαϊκὸς Βασίλης
Ράπανος καὶ οἱ πανεπιστημιακοὶ
καθηγητὲς κ. Ναπολέων Μαραβέ-
γιας καὶ Πασχάλης Κορομηλίδης.
Καίριες, σημαντικὲς καὶ συγχρόνως
ἀνησυχητικὲς ἦταν οἱ ἐπισημάνσεις
τῶν ὁμιλητῶν γιὰ τὴν κατάσταση
ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν Εὐρώ-
πη, τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ εὐρύτερα
ἀπὸ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις ποὺ
ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴ Χώρα
μας. Εἰδικότερα ὁ Μητροπολίτης
Ἀθανάσιος, ἀναφερόμενος στὸν
ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, τόνισε ὅτι ἔχει
ὑποχρέωση νὰ συμμετέχει στοὺς
προβληματισμοὺς καὶ στὶς προσ -
πάθειες ἀναζήτησης λύσεων, εἴτε
αὐτὰ εἶναι ἑλληνικὰ εἴτε εὐρωπαϊκὰ
εἴτε παγκόσμια, ποὺ ἀντιμετωπί-
ζουν οἱ ἄνθρωποι. Ἔδωσε ἔμφαση
στὴν ἀνάγκη ὕπαρξης συνεχοῦς
διαλόγου, ποὺ ὅλοι, ὅπως ὑπο-
γράμμισε, τὸν θέλουν, ἀλλὰ δὲν τὸ
κάνουν μὲ σεβασμὸ πρὸς τὸν συν -
ομιλητή τους... Σημαντικὲς ἦταν καὶ
οἱ ἐπισημάνσεις του γιὰ τὰ Μέσα
Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (ΜΜΕ), στὰ
ὁποῖα ἔχει κλονισθεῖ ἡ ἐμπιστοσύ-
νη τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ τόνισε ὅτι
τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀπόκτηση
γνώσης, χωρὶς τὴν ὕπαρξη τῆς
ὁποίας ἡ κοινωνία δὲν ὡριμάζει.

Ἐμμέσως ἄσκησε κριτικὴ γιὰ τὴν
ἀπόδοση ἀκρισίας στὸν λαό. Εἶναι
ὑποκριτικὸ ὑπογράμμισε «νὰ δια-
τυπώνεται μομφὴ κατὰ τῆς ἄγνοιας
καὶ ἀνωριμότητας τοῦ λαοῦ ἀπὸ
ἐκείνους ποὺ εἶχαν τὴν εὐθύνη νὰ
παράσχουν γνώση καὶ δὲν στάθη-
καν στὸ ὕψος τους». Δὲν ἄφησε
ἀσχολίαστο καὶ τὸ θέμα τοῦ χρέ-
ους, ποὺ ἔχει συμβάλει στὴν ἀνά-
πτυξη συναισθήματος φόβου καὶ

διάχυτης
ἀνασφά-
λειας καὶ

τὸ ὁποῖο χρέος ὀφείλεται καὶ στὸ
ἰσχῦον σύστημα κρατικοῦ δανει-
σμοῦ. 

Ὁ Ἀν. Ὑπ. Ἐξωτερικῶν
Ἐπιβεβαιωτικές τῆς ἀρνητικῆς

εἰκόνας ποὺ παρουσιάζει σήμερα
ἡ Εὐρώπη ἦταν καὶ οἱ τοποθετή-
σεις τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν κ. Νίκου Ξυδάκη,
ἁρμοδίου ὑπουργοῦ γιὰ τὰ εὐρω-
παϊκὰ θέματα. Στὴ σύντομη ἀλλὰ
οὐσιώδη παρέμβασή του ἐπεσή-
μανε τὶς μεγάλες ἀλλαγὲς καὶ στρε-
βλώσεις ποὺ συντελοῦνται στὴν
Εὐρώπη, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τὴν
ταυτότητά της, τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς
πολίτες της. Ἐπέκρινε τὸν κατα-
κερματισμὸ ποὺ κρύβεται πίσω
ἀπὸ τὸν μανδύα τῆς αὐξημένης
ἁρμοδιότητας τῶν κρατῶν-μελῶν
καὶ ἐπισήμανε ὅτι πρέπει νὰ ἐπι-
μείνουμε στὴ δημιουργία μιᾶς
ἰσχυρῆς Εὐρώπης τῆς εἰρήνης καὶ
τῆς σταθερότητας. Παραδέχθηκε
ὅτι ἡ Εὐρώπη «διέρχεται ἀπὸ κρί-
ση σὲ κρίση, ὅπου ἡ καθεμιὰ ἐπι-
καλύπτεται, χωρὶς προηγουμένως
νὰ ἔχει ἀποσοβηθεῖ». Ἐπέκρινε τὴ
νέα ἀντίληψη τῶν κρατῶν τῆς
ὁμάδας Nteegrad γιὰ μία «εὐέλι-
κτη ἀλληλεγγύη» («flexible solida-
rity»), ἡ ὁποία ἀναιρεῖ μία ἀπὸ τὶς
θεμελιώδεις ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς

EE. Συγκρατήθηκε ἰδιαίτερα ἡ θέ-
ση τοῦ κ. Ξυδάκη ὅτι τὸ Προσφυ-
γικὸ εἶναι ἀπόρροια τῶν πολέμων
στὴ Μ. Ἀνατολὴ καὶ ὅτι ἡ EE ὀφεί-
λει νὰ πάρει δημόσια θέση σὲ
αὐτό. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἔκκληση
νὰ σταματήσει ὁ πόλεμος στὴ Συ-
ρία ἀπουσιάζει ἀπὸ τὰ περισσότε-
ρα κείμενα συμπερασμάτων τῶν
Εὐρωπαϊκῶν Συμβουλίων. Τέλος,
ὁ κ. Ξυδάκης ἔκανε σαφῆ διάκριση
μεταξύ τῆς κατάστασης ποὺ ἐπι-
κρατεῖ σὲ ὁρισμένες ἄλλες χῶρες,
ποὺ ἀκολουθοῦν ἀκραῖες θέσεις,
καὶ τῆς σταθερότητας καὶ δημο-
κρατίας στὴν Ἑλλάδα. 

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Γραφείου
Ἀντιπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδας στὶς Βρυξέλλες ἀξίζει τὸν
ἔπαινο. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία, δύσκολα ξε-
φεύγει ἀπὸ τὰ στενὰ θρησκευτικά
της καθήκοντα καὶ τὴν ἀποστολή
της. Ἴσως λόγῳ παράδοσης ἢ καὶ
τῶν κριτικῶν καὶ ἐπικρίσεων ποὺ
δέχεται κατὰ καιρούς. Ἀληθεύει,
πάντως», ὅτι ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς
ἱεράρχες της ἐνεργοῦν μὲ νοοτρο-
πία τῆς Ἐκκλησίας τῶν χρόνων τῆς
τουρκοκρατίας. Ὅμως, σήμερα, οἱ
καταστάσεις ἔχουν ριζικὰ ἀλλάξει.
Ὀρθῶς ὁ Μητροπολίτης Ἀθανά-
σιος εἶπε ὅτι τὸ Γραφεῖο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες
«ἔχει ὄχι ἁπλὰ θέση, ἀλλὰ καὶ ὑπο-
χρέωση νὰ συμμετάσχει στοὺς
προβληματισμοὺς καὶ στὶς προσ -
πάθειες ἀναζήτησης λύσεων στὰ
προβλήματα εἴτε αὐτὰ εἶναι ἑλλη-
νικὰ εἴτε εὐρωπαϊκὰ εἴτε παγκόσμια
ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι».
Γιὰ νὰ συμπληρώσει ὁ ΑΝΥΠΕΞ κ.
Ξυδάκης ὅτι ἡ Ἐκκλησία «ἔχει ρόλο
στὸ τοπίο τῆς Εὐρώπης ποὺ βρί-
σκεται σὲ κρίση, ἕνα ρόλο καταλ-
λαγῆς, διαλόγου καὶ νηφαλιότη-
τας».

(Πηγή: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» 23.10.2016)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἑτοιμάζει διάδοχον;
Εἰς τὸ ἔγκριτον περιοδικὸν

«ΕΠΙΚΑΙΡΑ» τῆς 27ης Ὀκτωβρί-
ου ἀνεγνώσαμεν ἄρθρον τοῦ κ.
Ἀλεξάνδρου Στεφανοπούλου, τὸ
ὁποῖον ἐμβάλλει εἰς πολλάς σκέ-
ψεις κάθε καλοπροαίρετον ἀνα-
γνώστην. Παραθέτομεν μικρὸν
τμῆμα:

«Ἡ κυβέρνηση δὲν ἔκανε πίσω
σὲ τίποτα ἀπολύτως (ἐνν. διὰ τὰ
θρησκευτικά). Ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέξει
κανεὶς στὴ συνέντευξη Τύπου τῶν
ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 7ης Ὀκτωβρίου, ὅπου, παρὰ
τὶς ἐπίμονες ἐρωτήσεις, ὁ Μητρο-
πολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος δὲν
ἀπάντησε σὲ τίποτα σχεδόν, ἀφή-
νοντας ἐν πολλοῖς ἔκθετη τὴν
Ἱεραρχία, ἴσως καὶ τὸν ἴδιο τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο. Δὲν εἴμαστε σὲ θέ-
ση νὰ ἀπαντήσουμε ἂν αὐτὸ συνέ-
βη σκόπιμα -ὁ Ἰγνάτιος ἀνήκει,
ἄλλωστε, στὴ σκληροπυρηνικὴ
ὁμάδα τῆς «Χρυσοπηγῆς» καὶ
στοὺς διεκδικητὲς τοῦ ἀρχιεπισκο-
πικοῦ θώκου σὲ περίπτωση ποὺ
τεθεῖ θέμα διαδοχῆς Ἱερώνυμου- ἢ
ἐπειδὴ πράγματι ὁ ὅλος χειρισμὸς
τοῦ προβλήματος μετὰ τὴ συνάντη-

ση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ὑπῆρξε
ἄστοχος. Ἀρκετοί, πάντως, ἱεράρ-
χες κάνουν λόγο γιὰ «ἄκρως προσ -
βλητικὴ συμπεριφορὰ ποὺ μᾶς ἐξέ-
θεσε ὅλους» ἐκ μέρους τοῦ κ.
Ἱερώνυμου, ἐξ οὗ καὶ τὸ «ἐκ τῶν
ἐνόντων» τοῦ Μητροπολίτη Καλα-
βρύτων στὸ ἐπίμαχο ἄρθρο. Τὸ δυσ -
τύχημα, σὲ κάθε περίπτωση, εἶναι
ὅτι ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία φαίνεται
νὰ ξαναμπαίνει σὲ ρυθμοὺς «δελ-
φινομαχίας» καὶ πρώιμης διαδοχο-
λογίας. Φυσικά, ὁ κ. Ἱερώνυμος,
ὡς ἤπιος διπλωμάτης καὶ ταυτό-
χρονα σκληρὸς διαπραγματευτής,
ἀπρόβλεπτος ἀλλὰ καὶ μαχητικός,
ἔχει ἀποδειχτεῖ δεκαετίες τώρα δύσ -
κολος ἀντίπαλος στὰ παιχνίδια
ἐξουσίας, πρᾶγμα ποὺ καλὸ εἶναι
νὰ μὴ ξεχνάει οὔτε ἡ κυβέρνηση.
Τὸ κακό, βέβαια -τοῦ τὸ καταλογί-
ζουν ὅλες οἱ πλευρές-, εἶναι ὅτι θέ-
λει νὰ τὰ ἔχει καλὰ μὲ ὅλους. Γίνε-
ται; Μᾶλλον ὄχι. Κάποια στιγμὴ κα-
λεῖσαι νὰ ἐπιλέξεις. Καί, φυσικά,
δὲν εἶναι ἄτρωτος. Ὅπως καὶ νὰ
'χει, πάντως, ἀργὰ καὶ μεθοδικὰ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος -τὸ ὑπογραμμίζου-
με- ἔχει προετοιμάσει τὸ ζήτημα
τῆς διαδοχῆς του».

Διαψεύδει ὁ Σεβ. Περιστερίου
Πρὸ ἑβδομάδων διέρρευσαν εἰς

τὸ διαδίκτυον φωτογραφίαι ἀπὸ τὰ
κείμενα τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμβα-
ρίου. Ὁ Ο.Τ. μὲ βάσιν αὐτάς ἐνημέ-
ρωσε τοὺς ἀναγνώστας ὅτι 27
Ἱεράρχαι δὲν εἶχαν ὑπογράψει τὸ
κείμενον διὰ τὰς διαχριστιανικάς
σχέσεις. Μεταξὺ αὐτῶν ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἐφέροντο
ὡς μὴ ὑπογράψαντες ὁ Σεβ. Ναυ-
πάκτου καὶ ὁ Σεβ. Περιστερίου,
ἐνῶ ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ὡς
μὴ ὑπογράψας μόνον εἰς τὸ ἀγγλι-
κόν. Εἴχαμε διατηρήσει καὶ τότε
ἐπιφυλάξεις καθὼς ἐφαίνοντο εἰς
ἄλλα κείμενα νὰ ὑπογράφουν
Ἱεράρχαι εἰς τὸ ἀγγλικόν καὶ εἰς
ἄλλα εἰς τὸ ἑλληνικόν. Τελικῶς, διε-
πιστώθη ἀπὸ ἀνεπισήμους δηλώ-

σεις τοῦ Σεβ. Περιστερίου ὅτι ὁ
ἴδιος ὑπέγραψε τὸ κείμενον αὐτὸ
καὶ ὅτι εἶναι ἐσφαλμένη ἡ ἐντύπω-
σις ποὺ ἐδημιούργησαν αὐταὶ αἱ
φωτογραφίαι. Ἀναμένομεν ἑπομέ-
νως τὰ ἐπίσημα κείμενα νὰ δοθοῦν
ἀπὸ τὴν γραμματείαν τοῦ Κολυμ-
βαρίου εἰς τὴν δημοσιότητα, ὥστε
νὰ γνωρίζη τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας ποῖοι τελικῶς ὑπέγραψαν καὶ
ποῖοι ὄχι. Μέχρι στιγμῆς μὲ σαφή-
νειαν καὶ πλήρη βεβαιότητα εἶναι
γνωστοὶ μόνον ὅσοι ἐκ τῶν
Ἱεραρχῶν δημοσίως ἐγνωστοποί-
ησαν διὰ δηλώσεών των ὅτι δὲν
ὑπέγραψαν, οἱ ὁποῖοι ὅμως δὲν
ὑπερβαίνουν τούς πέντε. Διατί τό-
ση μυστικότης μὲ τὰ κείμενα; Φο-
βοῦνται τὰς ἀντιδράσεις;

Σεβ. Φθιώτιδος: «Ἑτοιμότητα ἐδῶ 
καὶ στὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο»

Ὁ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικόλαος τὸ
ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ «Σπο-
ρέως», ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον εἰς
τὴν Χριστιανικὴν Ἑστίαν Λαμίας,
εἰς τὸ ὁποῖον ἐζήτησε προσοχὴν
ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντι-
νουπόλεως. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως τῆς 24ης Ὀκτωβρίου
2016:

«Ὁ Σεβασμιώτατος σημείωσε μὲ
ἔμφαση ὅτι ἀξία ἔχει καὶ ἡ διάδοση
τοῦ θείου λόγου καὶ ἀπὸ τὸν καθέ-
να ξεχωριστὰ χριστιανό, λόγω τῆς
Γενικῆς Ἱερωσύνης ποὺ φέρουμε
ὅλοι οἱ βαπτισμένοι Χριστιανοί. Ἡ
ὅποια ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ
ὅμως, γιὰ νὰ εἶναι καρποφόρα,
χρειάζεται ψυχικὴ ὑποδομή, εἶπε ὁ
Σεβασμιώτατος. Δηλαδή, μελέτη
καὶ σπουδὴ τοῦ θείου λόγου, ἐφαρ-

μογὴ στὴ ζωή καὶ ἐκκλησιαστικὸ
φρόνημα. Ἐπεσήμανε τὸν πνευμα-
τικὸ κίνδυνο ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς
ἀνεξέλεγκτης τηλεθέασης ἀπὸ μέ-
ρους τῶν πιστῶν καὶ συνέστησε τὴ
συνεχῆ μελέτη καὶ ἀκρόαση τοῦ
θείου λόγου. Ἰδιαίτερα στοὺς και-
ροὺς ποὺ ζοῦμε, εἶπε ἀκόμη ὁ Σε-
βασμιώτατος, μὲ τόσες αἱρέσεις καὶ
σχίσματα, παρερμηνεῖες καὶ ἀπο-
κλίσεις ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια, εἶναι πολὺ
ἀπαραίτητη ἡ Ἑνότητα τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ σώματος περὶ τὸν Ἐπί-
σκοπο καὶ τὴ Θεία Εὐχαριστία,
προκειμένου νὰ εὐοδοῦται κάθε
καλὴ καὶ ὀρθόδοξη προσπάθεια.
Τέλος ἐτόνισε τὴν ἀνάγκη τῆς ἑτοι-
μότητος στοὺς δύσκολους καιροὺς
ποὺ διατρέχουμε καὶ ἐμεῖς ἐδῶ καὶ
στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, κα-
θότι δὲν γνωρίζουμε τί θὰ μᾶς ξημε-
ρώσει ἡ ἑπόμενη μέρα».

Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς καὶ Ροκφέλερ
Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τῆς
20ῆς Ὀκτωβρίου 2016:

«Ὁ Γεώργιος Σ. Τσαντίκος εἶναι ὁ
νέος ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρχιεπι-
σκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς διαδεχόμενος τὸν ἀείμνη-
στο Μάϊκλ Ζάχαρη, ὁ ὁποῖος ὑπη-
ρέτησε στὴ θέση αὐτὴ γιὰ 16 χρό-
νια.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντη-
σης τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβου-
λίου, 14 Ὀκτ τοῦ 2016, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Δημή-
τριος, Γέροντας τῆς Ἀμερικῆς ὑπέ-
δειξε τὸν κ. Τσαντίκο καὶ τὰ ἄλλα
μέλη τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς,
καὶ τὸ Συμβούλιο ἐνέκρινε τὴν
ἐκλογή τους.

"Ὁ κύριος Τσαντίκος ἔχει μία μα-
κρά, ἀφιερωμένη καὶ παραγωγικὴ
ὑπηρεσία στὴν Ἐκκλησία καὶ στὶς
ὀργανώσεις της. Ἡ ὑπηρεσία του
ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τὴν ἀκεραι-
ότητα, τὴν εὐαισθησία, τὴν ἀμεσό-
τητα καὶ τὴ μεθοδικὴ προσέγγιση.
Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι στὴ νέα σημαν-
τικὴ θέση του ὁ κ. Τσαντίκος θὰ

ἐμφανίσει τὶς βασικὲς ἰδιότητες ἑνὸς
ἡγέτη, τὸν ὁποῖο ὁ Προφήτης
Ἡσαΐας περιγράφει ὡς συνετὸ
ἀκροατή, ἀξιοθαύμαστο σύμβουλο
καὶ σοφὸ ἀρχιτέκτονα», εἶπε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος.

Ὁ Γιῶργος Σόλων Τσαντίκος,
γεννήθηκε στὸ Fitchburg, Μασσα-
χουσέτη, εἶναι ὁ γιὸς τοῦ Αἰδεσιμώ-
τατου Πατέρα Σόλωνα καὶ τῆς πρε-
σβυτέρας Ἰωάννας Τσαντίκου.
Εἶναι δικηγόρος, ἀπόφοιτος τοῦ
Πανεπιστημίου Brown στὰ Οἰκονο-
μικὰ καὶ ἀπόφοιτος τοῦ Boston Col-
lege Νομικῆς Σχολῆς. Εἶναι Διευθύ-
νων Σύμβουλος στὴ Rockefeller &
Company, ἀπὸ τὸ 2003, καὶ Ἀνώτε-
ρος Σύμβουλος πελατῶν ὑψηλοῦ
εἰσοδήματος γιὰ ἰδιῶτες, οἰκογένει-
ες καὶ ἰδιωτικὰ ἱδρύματα.

Εἶναι σήμερα πρόεδρος τῆς
«Ἡγεσίας τῶν 100», μία θέση στὴν
ὁποία διορίστηκε τὸ 2014. Εἶναι
ἐπίσης Ἄρχων Χαρτουλάριος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δια-
χειριστὴς τοῦ Ἱδρύματος Καλλινί-
κειον στὴ Νέα Ὑόρκη, καὶ μέλος
τῆς Ἁγίας Τριάδας,Καθεδρικοῦ
Ναοῦ, ὅπου ὑπηρέτησε γιὰ πολλὰ
χρόνια ὡς Ἀντιπρόεδρος».

Πανηγυρίζει ὁ Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νεκταρίου τῆς Π.Ο.Ε.
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νεκτα-

ρίου (9 Νοεμβρίου) πανηγυρίζει ὁ
ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς «Παν -
ελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»
εἰς Νέαν Ἐρυθραίαν (Λ. Θησέως
25).  Τήν παραμονήν Τρίτην 8ην
Νοεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 7 μ.μ. θά
τελεσθῆ Μέγας Ἑ σπερινός. Ἀκο-
λούθως τήν 10ην μ.μ θά ἀρχίση
ἱερά Ἀ γρυπνία. Τήν Τετάρτην
ἀνήμερα τῆς ἑορ τῆς θά τελεσθῆ
Πανηγυρική θεία Λειτουργία καί
περιφορά τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί
τῶν ἱερῶν Λειψάνων. Θὰ ἀκο-
λουθήση Τράπεζα Ἀγάπης. Τό
ἀπόγευμα τῆς ἰδί ας ἡμέρας 6 μ.μ.
θά ψαλῆ μεθέορτος Ἑσπερινός
καί ἡ ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου.

Ξεχωριστὸν Ὑπ. Θρησκευμάτων;
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Τοῦ κ. Χρήστου θ. Μπότζιου Πρέσβεως ἐ.τ.


