
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 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Πλάτωνος Μάρτυρος, Ἀναστασίου Νεομάρτυρος ἐκ Παραμυθίας, Ρωμανοῦ Μάρτυρος, Ζακχαίου καὶ Ἀλφαίου Μαρτύρων ΕΤΟΣ ΝΣΤ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2140

Θά ὑπακούσουν οἱ Μητροπολῖται εἰς τόν «Γέροντα» Περγάμου; «Ὅ,τι πεῖ ὁ Περγάμου, ρωτῆστε αὐτόν»!

ΘΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΙΣ ΞΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ;

Ἀναμένεται μὲ μεγάλην προσ-
μονὴν, ὅπως πάντοτε ἡ σύγκλη-
σις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι βέβαιον ὅτι
κανεὶς αὐτὴν τὴν στιγμὴν δὲν θὰ
ἐπεθύμει νὰ εἶναι εἰς τὴν δύσ-
κολον θέσιν τῶν Ἱεραρχῶν νὰ λά-
βουν θέσιν διὰ μίαν παρ’ ὀλίγον
«Σύνοδον», ἡ ὁποία μετὰ ἀπὸ
σχεδὸν 100 ἔτη σχεδιασμοῦ καὶ
προετοιμασίας (ἀνήκουστον!)
κατέληξε νὰ διασύρη διεθνῶς ὡς
διεσπασμένην τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν(!), νὰ ἀποκλείση 200
ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων (!), οἱ
ὁποῖοι δὲν ἐξεπροσωπήθησαν,
νὰ ἀφαιρέση τὴν ψῆφον-λόγον
ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, καὶ νὰ
ἀσχοληθῆ μὲ 6 ἀπὸ τὰ 105
ἀρχικὰ προταθέντα θέματα, τὰ
ὁποῖα μόνον ἐθόλωσε! Μόνον
Σύνοδος δέν δύναται νά ἀπο-
κληθῆ! Ἤδη ὁ Ο.Τ. τὸν Μάρτιον
τοῦ 2015 εἶχεν ὀνομάσει αὐτὴν
«Ἱεροσύναξιν»!

Ὅλοι εἶναι δυσαρεστημένοι. Οἱ
Ἱεράρχαι ποὺ δὲν μετεῖχαν, διότι
δὲν ἐτηρήθη ἡ ἐντολὴ ποὺ ἔδω-
σαν εἰς τὴν ἀντιπροσωπίαν. Ἐκ
τῶν συμμετασχόντων Ἱεραρχῶν
ὅσοι μὲν ἀντιδροῦσαν προπηλα-
κίσθησαν, ἐνῶ ὅσοι δὲν διεφώ-
νουν παρετήρησαν ὅτι ὑπεσκελί-
σθησαν ὑπὸ τῶν Προκαθημένων.
Οἱ Προκαθήμενοι δυσαρεστήθη-
σαν, διότι ὁ «Πρῶτος τῶν Πρώ-
των» μέσα εἰς τὴν «Σύνοδον»
ἔλεγε: «ὅ,τι πεῖ ὁ Περγάμου,
ρωτῆστε αὐτόν»! Ἀκόμη καὶ οἱ
Παπικοὶ δυσηρεστήθησαν, συμ-
φώνως πρὸς μαρτυρίαν Ἱεράρ-
χου, διότι ἀνεγνωρίσθη μόνον ἡ
ὀνομασία των καὶ ὄχι ἡ ἐκκλησια-
στικότης των.

Πῶς λοιπὸν θὰ συγκληθῆ τώ-
ρα ἡ Ἱεραρχία ὅταν: ὁ Μακαριώ-
τατος ἐξηπατήθη, Ἱεράρχης
ἠπειλήθη μὲ καθαίρεσιν, ἄλλος
Ἱεράρχης ἐδήλωσεν ὅτι ὅλη ἡ
«Σύνοδος» ἦτο μία «προδο-
σία», ὅταν Ἱεράρχαι παραδέχον-
ται ὅτι ἐδειλίασαν καὶ ὑπέγρα-
ψαν πειθαρχοῦντες εἰς τὸν Σεβ.
Περγάμου, ἐνῶ παραλλήλως
ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι ἡ ἀντιπρο-
σωπία ἐνήργησεν ἐρήμην τῆς
Ἱεραρχίας κ.ἄ. Μήπως καὶ εἰς
τὰς ἄλλας Ἐκκλησίας ποὺ με-
τεῖχαν δὲν συνέβησαν τὰ ἴδια;…

Εἰς ὅλα αὐτὰ ἔρχεται νὰ προσ-
τεθῆ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὡρίσθη
ὡς εἰσηγητὴς ὁ Σεβ. Σερρῶν.
Διὰ νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν
γλῶσσαν τῆς «ἀριστερᾶς» Κυ-
βερνήσεως, εἰς τὴν ὁποίαν ὀφεί-
λεται κατὰ πολὺ τὸ «φιάσκο»
τοῦ Κολυμβαρίου, ὁ Σεβ.
Σερρῶν ὑπῆρξεν ὁ στενώτερος
συνεργάτης, μέλος τῶν «συν-
τρόφων», δηλ. ὁμοτράπεζος
τοῦ κυροῦ Ἀρχ. Ἀθηνῶν Χρι-
στοδούλου, ἐνῶ σήμερον ἔχει
στραφῆ εἰς τὸν νεο-«ταξικὸν»
Πατριάρχην Κων/πόλεως, ὁ

ὁποῖος ἤθελε νὰ ἐπιβάλη ἀκοι-
νωνησίαν εἰς τὸν κυρὸν Ἀρχιε-
πίσκοπον. Ἡ εἰσήγησίς του θὰ
εἶναι ὅ,τι τοῦ ὑπαγορεύει ὁ Πα-
τριάρχης;

Τὸ Κολυμβάρι
ἦτο πολιτικὸν

κατασκεύασμα
Τὸν οἰκουμενισμὸν κατευθύνει

ἡ πολιτικὴ καὶ τὸ Κολυμβάρι ἐπί-
σης οἱ πολιτικοὶ τὸ ἐδημιούργη-
σαν. Εἶναι πλέον γνωστὸν ὅτι καὶ
αἱ Ἐκκλησίαι ποὺ μετέβησαν καὶ
ἐκεῖναι ποὺ δὲν μετέβησαν ἐδέ-
χθησαν πολιτικάς πιέσεις. Ἡ Σύν-
αξις τοῦ Κολυμβαρίου ἔγινε κατ’
ἐντολὴν τῶν ΗΠΑ, διὰ νὰ ἐλέγχη
τὰ πράγματα. Ἔτσι ἐπιέσθησαν
πολιτικὰ ὅλαι ἀνεξαιρέτως αἱ
Ἐκκλησίαι μὲ τὸν ἕνα ἢ μὲ τὸν
ἄλλον τρόπον.

Ἡ συνταγὴ
διὰ τὴν διάλυσιν
τοῦ Ἑλληνισμοῦ
Τοῦ π. Γεωρ.Δ. Μεταλληνοῦ

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ διαλυ-
θεῖ ὁ Ἑλληνισμός; Τὴν ἀπάν-
τηση ἔχει δώσει πρὸ ὀλίγων
ἐτῶν στὴν διαβόητη δήλωσή
του ὁ κ. Χ. Κίσσιγκερ. Καὶ ἔχει
πολλαχῶς ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ
ἀλήθεια τῆς δήλωσής του
παρὰ τὶς διατυπωθεῖσες ἀντί-
θετες ἀπόψεις. Ἄλλωστε ὁ κ.
Κίσσιγκερ δὲν εἶπε κάτι δικό
του. Ἁπλῶς ἐπανέλαβε τὸν
συμπατριώτη του Γιάκομπ
Φιλὶππ Φαλλμεράϋερ, σὲ μία
ἀνάλογη δήλωσή του.

Ὁ τελευταῖος ἀπὸ τὸν Ἰούλιο
τοῦ 1840 ὥς τὸν Μάϊο τοῦ 1842
ταξίδευσε σὲ πολλὰ μέρη τῆς
«καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς», μεταξὺ
τῶν ὁποίων συμπεριέλαβε καὶ
τὸ Ἅγιον Ὄρος. Στὴ σειρὰ
«FRAGMENTE AUS DEM
ORIENT» (1845) ἐκθέτει τὶς
ἐντυπώσεις του καὶ πολλὲς
ἐνδιαφέρουσες, ἰδιαίτερα γιὰ
ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, θέσεις. Μι-
λώντας γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος
ἀναφέρεται στὴ νοερὰ προσ-
ευχή, τὸν «λατινοέλληνα»
Βαρλαὰμ τὸν Καλαβρό, τὴν
ἡσυχαστικὴ κίνηση τοῦ 14ου
αἰ., τὴν Ἀθωνιάδα Σχολὴ καὶ

ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὴν 21ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ Εἰσό-
δια τῆς Ὑπεραγίας καὶ Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Τὴν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ὑποδέχεται εἰς τὸν Ναόν ὁ Ἅγιος
καὶ Προφήτης Ζαχαρίας, πατήρ τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν
ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ,
τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι
προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσω-
μεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

«Καταργεῖται μόνη της
ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης»

Περὶ ἀγάπης
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παῦλος στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του
ἀναφέρεται καί στή μέγιστη ἀρετή τῆς ἀγάπης, μέ τρόπο ἀρι-
στουργηματικό καί συνάμα ἀποκαλυπτικό γιά ὅσους νομίζουν

ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνα συναίσθημα, ὅπως τόσα ἄλλα, καί μπορεῖ νά
καλλιεργηθεῖ μέ τή βοήθεια τοῦ νοῦ καί τῶν αἰσθήσεων.

Ὅταν λέμε ἀγάπη, ἐννοοῦμε ὅλες τίς ἀρετές ἐν συνόψει. Θά μπο-
ρούσαμε νά τήν παρομοιάσουμε μέ τήν στέγη ἑνός ψηλοῦ σπιτιοῦ, ἡ
ὁποία γιά νά στηριχθεῖ προϋποθέτει ὅλες τίς οἰκοδομικές ἐργασίες.
Εἶναι ἐνδιαφέρον νά θυμηθοῦμε τίς ἀρετές πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος τῆς
ἀγάπης (ιγ΄ 4-7), ὅπως τίς ἀναφέρει ὁ Παῦλος, καί ἄς ἀποτελέσουν
γιά τόν καθένα μας τόν πνευματικό καθρέφτη.

α΄. Μακροθυμία: ἀνέχεται καί ὑπομένει τά λάθη καί τίς ἀδυναμίες
τῶν ἄλλων. Συγχωρεῖ εὔκολα καί δέν μνησικακεῖ.

β΄. Δέν ζηλεύει καί δέν θέλει νά μειώσει αὐτό πού κάνουν οἱ ἄλλοι.
γ΄. Δέν ὑπερηφανεύεται, οὔτε καί θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἀνώτερο.
δ΄. Εἶναι προσεκτικός καί εὐπρεπής. Δέν ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό του

νά ἐκδηλωθεῖ ἐναντίον κάποιου ἀδελφοῦ.
ε΄. Δέν εἶναι εὐερέθιστος. Ἀντιμετωπίζει αὐτά πού βλέπει καί ἀκούει

μέ ψυχραιμία.
στ΄. Ξεχνάει τά κακά πού τοῦ ἔχουν κάνει, διατηρώντας ἔτσι ἀδια-

τάρακτη τήν καρδιά του ἀπό τήν ἐμπάθεια.
ζ΄. Ὅταν γίνεται κάτι στραβό δέν χαίρεται, ἐνῶ μετέχει στή χαρά γιά

τό σωστό καί ὠφέλιμο.
η΄. Ἔχει μεγάλη ἀνοχή σέ καθετί ἐνοχλητικό καί δυσάρεστο πού

προκαλοῦν οἱ ἄλλοι.
θ΄. Διαμορφώνει μέσα του ἐμπιστοσύνη γιά τούς ἀδελφούς καί ὅταν

ἀκόμα παρεκτρέπονται, γιατί ἐλπίζει ὅτι τελικά νά διορθωθοῦν.
ι΄. Ἔχει τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει ὅτι ἡ ἀγάπη «εἶναι ἡ κορωνίδα καί ἡ
ἀνακεφαλαίωση τῶν ἀρετῶν, εἶναι τό θεμέλιο ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ
Θεοῦ. Γιατί μαζί μέ τήν ἀγάπη πρός τό Θεό συνεισέρχεται καί συμ-
βαδίζει καί ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Ἐπειδή ἐκεῖνος πού ἀγαπά-
ει τό Θεό δέν θά παραβλέψει τόν ἀδελφό του». Ἀναφερόμενος δέ στά
ὅρια τῆς ἀγάπης, περιγράφει ἕνα προσωπικό του βίωμα, πού συγ-
κλονίζει κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο: «Ἄν ἦταν δυνατόν νά σχίσω
τήν καρδιά μου καί νά σᾶς τή δείξω, θά βλέπατε ὅτι ὅλοι σας χωρᾶτε
μέσα σ᾿ αὐτή μέ μεγάλη ἄνεση, καί γυναῖκες καί παιδιά καί ἄνδρες·
γιατί εἶναι τέτοια ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης, ὥστε κάνει τήν ψυχή εὐρυ-
χωρότερη ἀπό τόν οὐρανό».

Ἡ ἀγάπη εἶναι τό κορυφαῖο πνευματικό ἄθλημα καί ἡ μοναδική πη-
γή χαρᾶς καί εὐτυχίας. Δίχως αὐτή οἱ ἄνθρωποι βαδίζουν χωρίς προσ-
ανατολισμό καί χωρίς νόημα στή ζωή.

Ἐπιστολή πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰασίου
καὶ Μητροπολίτην Μολδαβίας καὶ Μπουκοβίνας, κ. Θεοφάνην
τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱ.Μ. Paltin, Ἰουστίνας:
«Σεβασμιώτατε,

Μὲ υἱικὴ ὑπακοὴ καὶ βαθιὰ λύπη Σᾶς ἀπευθύνουμε αὐτὴ τὴν ἐπιστολή,
ἐμεῖς, οἱ ἀνάξιοι, οἱ μὴ φωτισμένοι κατὰ τὸν βίο καὶ οἱ τελευταῖοι τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ προβληματισμὸς καὶ ἡ
λύπη μας προκλήθηκαν ἀπὸ τὴ σύγκληση, τὶς ἀποφάσεις καὶ ἰδιαιτέρως
ἀπὸ τὶς δυνατὲς συνέπειες τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (2016). Ξέρουμε ὅτι ἡ
Ἀντιπροσωπία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ἔκανε μεγάλο
ἀγώνα γιὰ τὴν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀγώνα στὸν ὁποῖο Ἐσεῖς εἴχατε
μεγάλη συμβολή. Καθὼς ξέρετε, μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴ θέλησή Σας, ἐμεῖς,

Ἱεράρχαι στηρίζουν εὐσεβεῖς πολιτικούς
Τοῦ π. Δανιὴλ Τerpea

Ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Vladimir, Μητροπολίτη Κισινάου καὶ πάσης
Μολδαβίας, καθαγιάστηκε ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ Σάντοβα,
Calarasi, τὴ γενέτειρα τοῦ νέου προέδρου τῆς Μολδαβίας Igor Dodon, ὁ
ὁποῖος ἦταν παρὼν στὴ λειτουργία καὶ ἐπαινέθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη.

Ὁ Μητροπολίτης Βλαδίμηρος εἶπε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦταν πάν-
τα καὶ παραμένει στὶς θέσεις της, δηλαδὴ ὅτι ὁ πρόεδρος πρέπει νὰ εἶναι
Ὀρθόδοξος στὴν πίστη, νὰ ἔχει βαπτιστεῖ, νὰ ἔχει παντρευτεῖ στὴν Ἐκκλη-
σία καὶ νὰ εἶναι πατριώτης.

«Τὸν ξέρουμε ὄχι μόνο τώρα στὸ κατώφλι τῶν ἐκλογῶν, ὅταν συνήθως
ὅλοι ἔρχονται στὴν ἐκκλησία καὶ προσεύχονται. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀνακαίνι-
σε τὴν ἐκκλησία ἐκ θεμελίων στὸ χωριὸ Σάντοβα, καὶ ἐξωράϊσε τὸν περι-
βάλλοντα χῶρο, βοήθησε πολλὲς ἐκκλησίες, ἀλλὰ εἶναι παρὼν σὲ κάθε
Ἁγία καὶ Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μητροπόλεως καὶ προσ-

Καμία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἀπεφάσισεν ἐλευθέρως, ἀλλά ὅλαι ἠκολούθησαν τά προστάγματα τῆς
πολιτικῆς ἡγεσίας των. Ὅσαι μετεῖχαν εἰς τό Κολυμβάρι ἐπιέσθησαν ὑπὸ τῶν ΗΠΑ διά μέσου τῶν Κυ-
βερνήσεων καί ὅσαι δὲν συμμετεῖχαν ἀντέδρασαν πρός τήν ποδηγέτησιν τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τῆς Ἀμερικῆς.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:
Κατὰ τὸ τελευταῖο αὐτὸ χρονικὸ διάστημα ἐγράφησαν πολλὰ καὶ ἐλέ-

χθησαν πολὺ περισσότερα γιὰ τὴν πολὺ-διαφημισμένη ἐκείνη Σύνοδο τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία συνῆλθε στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης τὸν παρελθόν-
τα Ἰούνιο. Δηλαδὴ γιὰ τὴ δῆθεν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας,
τὴν ὁποίαν ὁ Παναγιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καὶ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεχείρησε νὰ ἐντάξει στὴ
σειρὰ τῶν Μεγάλων καὶ Ἀληθινῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ὥστε τὸ ὄνομά Του νὰ καταγραφῆ στὶς δέλτους τῆς ἱστορίας μεταξὺ
τῶν Μεγάλων Πατριαρχῶν!

Ἀνθρώπινος ὁ πόθος καὶ λογικὸ τὸ αἴτημα! Δυστυχῶς ὅμως ὁ Πατριάρ-
χης μας μὲ πολλὰ μὲν μέχρι σήμερα λάθη, ἀλλὰ μὲ κορυφαῖο γεγονὸς τὴ
Σύνοδο τῆς Κρήτης, κατόρθωσε τὸ ἀντίθετο! Τὸ ὄνομά του πλέον ἔχει κα-
ταγραφῆ μεταξὺ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι -ἐν γνώσει των ἢ καὶ ἐν ἀγνοίᾳ των-

Περί Κολυμβαρίου τὸ ἀνάγνωσμα
Γράφει ὁ κ. Κρίτων Δ. Ἰακώβου, δρ. φαρμακοποιός

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.
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Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΛΗΓΩΣΕ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

«Οὐκ ἀρνησόμεθά Σε, φίλη Ὀρθοδοξία»!
Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

Τέλη Σεπτεμβρίου μετὰ ἀπὸ διάφορα ἄρθρα ποὺ εἶδαν τὸ
φῶς τῆς δημοσιότητος σχετικῶς μὲ κατηγορίας ἐναντίον τοῦ
Πατριάρχου Κων/πόλεως ἐδημοσιεύθη καὶ ἄρθρον τῆς δημο-
σιογράφου Tatiana Derkach (19 Σεπτεμβρίου 2016) εἰς τὸ
ἱστολόγιον «Φῶς Φαναρίου» μὲ τὸν τίτλον «Ποιὸς εἶναι πίσω
ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνιανὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίου;». Ἀπὸ τὸ ἐκτενὲς αὐτὸ ἄρθρον δημοσιεύομεν ὀλίγα
ἀποσπάσματα καὶ θέτομεν ἐρωτήματα.

Ἡ ἀποχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
ἀπὸ τὸ Κολυμβάρι

«Στὶς 17 Ἰουνίου ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου
στὴν Κρήτη. Ἦταν τότε ἤδη σαφὲς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει λάβει
ὁριστικὰ τὴν ἀπόφαση νὰ σαμποτάρει αὐτὴν τὴν πανεκκλησιαστικὴ σύνα-
ξη. Λόγοι γιὰ σαμποτὰζ ὑπῆρχαν πολλοί. Μετὰ τὴ συνάντηση στὴν Ἀβάνα
τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου καὶ τοῦ Πάπα, στοὺς συντηρητικοὺς κύκλους
ἄρχισε νὰ αὐξάνεται ἡ ἔνταση. Ἕνας ἀριθμὸς κληρικῶν, ἀκόμα καὶ ἐπι-
σκόπων, ἀρνήθηκαν νὰ μνημονεύουν τὸν Πατριάρχη Κύριλλο κατὰ τὴν τέ-
λεση τῆς Λειτουργίας. Ἡ συνάντηση στὴν Ἀβάνα ὄχι μόνο δὲν εἶχε πετύχει
ἐπικοινωνιακὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ στὴν οὐσία ἔκοψε τὸ δρόμο γιὰ τὴν συμ-

Νέα δεδομένα περὶ Φαναρίου καὶ CIA

• Ἡ Οὐνία εἰς τὴν Βουλγαρίαν -
ἡ διὰ τῶν καλουμένων «Πα-
τέρων τῆς Μεταστάσεως»
(Ἀσσομψιονιστῶν) ἑδραί-
ωσίς της. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμ-
πους, θεολόγου. Σελ. 3

• «Κρείττωνγὰρἐπαινετὸςπόλε-
μος, εἰρήνης χωριζούσης
Θεοῦ». Τοῦ κ. Π. Τσαγκάρη,
Γεν. Γραμ. Π.Ε.Θ. Σελ. 3

• Τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδί-
ου. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κων-
σταντίνου Γ. Χαραλαμπο-
πούλου. Σελ. 4

• Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ ὑπο-
στηρίξη τοὺς πολυτέκνους
πρὶν νὰ εἶναι ἀργά... Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Στὶς 17 Ὀκτωβρίου ἄρχισαν οἱ ὁμιλίες τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώ-
σεως (Π.Ο.Ε.) στὴν αἴθουσα αὐτῆς, στὴν ὁδὸ Κάνιγγος 10, μὲ ὁμιλητὴ τὸν
Ἀρχιμ. π. Σαράντη Σαράντο. Ὁ γράφων παρακολούθησε τὴν ἐξαιρετικὴ
ὁμιλία τοῦ πανοσιολογιώτατου πατρὸς Σαράντη καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ μοιραστεῖ
μὲ σᾶς τὶς ἐντυπώσεις καὶ τὶς σκέψεις του.

Ὁ πανοσιολογιώτατος μᾶς διαφώτισε πλήρως μὲ τὰ λεγόμενά του γιὰ
τὴν λῃστρικὴ καὶ ἀμερικανοκινούμενη «Μεγάλη» καὶ «Ἁγία» Σύνοδο (οἱ χα-
ρακτηρισμοὶ εἶναι τοῦ γράφοντος καὶ ὄχι τοῦ Ἀρχιμανδρίτη, ὁ ὁποῖος ἦταν
πολὺ προσεχτικὸς καὶ ἤπιος στὶς ἐκφράσεις του). Ὁ ὁμιλητής λοιπὸν μᾶς
διάβασε καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στὸν
Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὁρισμένα ἀπὸ τὰ
ὁποῖα σᾶς παραθέτω:

«Πῶς ἄλλαξε ἄρδην ἡ ὀρθόδοξη δομή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀπό Συν-
οδική-δημοκρατική ξαφνικά γίνεται ὁμάδα δέκα Προκαθημένων μέ ἀνώ-
τατο τόν πρῶτο τῶν πρώτων. Πότε ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας εἶχε ἕνα ἀνώ-
τατο παπίζοντα ἄρχοντα, ἀμέσως κατευθύνοντα σέ «ὁμόφωνη» συμφω-

(2ον)
Μία ἑπταετία σιγῆς καὶ προετοι-

μασίας, κατὰ τὴν ὁποίαν συντελεῖ-
ται μία μυστικὴ κυοφορία.19 «Κι
ἔσκυψε στὰ λόγια τῆς Γραφῆς μ’
ὅση καὶ τὸ λάφι δίψα σκύβει»,
ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος γιὰ τὸν πατέρα
Εὐσέβιο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς
Ζωῆς μελετᾶ ἀχόρταγα τοὺς Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, εἰδικὰ τοὺς
Τρεῖς Ἱεράρχες, ποὺ τόσο ἀγάπη-
σε. Διαβάζει καὶ σύγχρονους ἐκκλη-
σιαστικοὺς συγγραφεῖς, ὅπως τὸν
π. Εὐσέβιο Ματθόπουλο, τὸν
ἱδρυτὴ τῆς «Ζωῆς». Ποθεῖ νὰ γίνει
«τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν
ἐραστὴς» καὶ «ζηλωτὴς τοῦ τῶν
ἀγγέλων βίου».20

Ὁ Βερίτης ἀπὸ τὸ 1930 ἕως τὸ
1938 ἔθαψε μέσα του τὸ λογοτέ-
χνη, τὰ ὄνειρά του, τὸν ἑαυτό του,
γιὰ νὰ ἁπλώσει ρίζες νὰ στερεωθεῖ
βαθειὰ στὴ γῆ ἢ καλύτερα στὸν
οὐρανό, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε
δεχθεῖ μία ἀπόλυτη καθοδήγηση.
Μέχρι τὸ 1935, ἂν καὶ πολὺ τὸ ἐπι-
θυμοῦσε νὰ ἀναμιχθεῖ στὸ φοιτη-
τικὸ Ἀκαδημαϊκὸ Κοινωνικὸ Σύνδε-
σμο ποὺ ἱδρύθηκε στὰ 1933 δὲν
εἶχε τὴ σχετικὴ ἄδεια καὶ εὐλογία νὰ
τὸ κάνει.21 Ἐκτός ἀπὸ τὴν καθημε-
ρινὴ ἐργασία του τῆς «διεκπεραι-
ώσεως» στὰ γραφεῖα τῆς «ΖΩΗΣ»,
κινεῖται στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα,
ἀνάμεσα στοὺς φοιτητές. Στοὺς
ἱεροὺς ναοὺς τῆς Μεταμορφώσεως

τοῦ Σωτῆρος στὴν Πλάκα, τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου Γαργαρέττας καὶ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου στὰ Πευκάκια,
ἀντήχησε ἡ ζεστὴ φωνὴ τοῦ Γ. Βερί-
τη. Ὁ νεαρὸς Κατηχητὴς συνήρπα-
ζε τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν, τὰ ἐνέ-
πνεε, τὰ ἐνθουσίαζε. Γι’ αὐτὸ κι ὅσοι
μαθητὲς τὴν ἑπομένη χρονιὰ πή-
γαιναν στὸ Ἀνώτερο Κατηχητικὸ
στὴ Χρυσοσπηλιώτισσα, ἐπισκέ-
πτονταν ξανὰ μετὰ τὸ πέρας τοῦ
μαθήματος τὸ Μέσον, στὴ Μετα-
μόρφωση, γιὰ νὰ συναντήσουν τὸν
Ἀλέξανδρο Γκιάλα, νὰ συζητήσουν
μαζί του, νὰ ἐμπνευστοῦν. Σ’ αὐτὸν
κατέφευγαν ἐπίσης, ὅταν οἱ Καθη-
γητὲς τοὺς ἀνέθεταν ἐργασίες ποὺ
ἀπαιτοῦσαν ἐπιχειρηματολογία καὶ
δυνατὴ βιβλιογραφία. Ὁ Γκιάλας
ἦταν ἐνημερωμένος ἐπιστημονικά,
χάρη στὴν εὐρυμάθειά του.22

Τὸ Κατηχητικὸ γιὰ τὸν Γκιάλα
ἦταν μία ψυχαγωγία συγχρόνως
καὶ ἱεροτελεστία. Ἀφιέρωσε δύο
δωδεκάδες ποιήματα γιὰ τὰ παιδιά,
ποὺ τὰ ἔβλεπε σὰν ζωντανὲς εἰκό-

νες ὀμορφιᾶς καὶ ἁγνότητας,
μπροστὰ στὶς ὁποῖες στεκόταν
«μετὰ φόβου καὶ τρόμου».23

Σὲ ὅλα ὑπάκουος καὶ πρόθυμος
ὁ Ἀλέξανδρος. Στὴν ὑπηρεσία του
στὴν κουζίνα τῆς Ἀδελφότητος,
παντοῦ. Κι ἡ καθημερινὴ ζωή καὶ ἡ
συμπεριφορά του ἀπέριττη καὶ
ἁπλή. Τὴν ἀφοσίωση στὸ ἔργο του
σημειώνουν τὰ ἁπλά του σημει-
ωματάρια, ποὺ δὲν τὰ προόριζε γιὰ
τὴ δημοσιότητα, ἀλλὰ εἶναι ἀνάβλυ-
σμα ψυχῆς.

Τὸ κύριο θέμα του εἶναι ἡ αὐτοεξέ-
ταση καὶ ἡ «ἐργασία ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ
μας», ἡ ἀποκοπὴ τῶν ἐλαττωμάτων
μας. Προσέχει κάθε συμβουλή, κά-
θε γνώμη ποὺ ἄκουγε στὴ σύναξη
τῆς Ἀδελφότητος. Πίσω ἀπὸ τὶς με-
γάλες «Ὠδὲς» του κρύβεται ἕνα
«Διάγραμμα τῆς ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας
ἐργασίας». Ἔτσι, πονήματά του
ὅπως ἡ «Ὠδὴ τοῦ Ἀγαπητοῦ» ἦταν
σύνθεση ποὺ γράφτηκε μὲ τὸ αἷμα
τῆς καρδιᾶς του. Τέσσερα σημει-

ώματα ποὺ μᾶς ἄφησε, ὅταν τελεί-
ωσε τὸ τρίτο ἔτος τῆς Θεολογίας
μαρτυροῦν τὸ μυστικὸ ἀγῶνα τῆς
ψυχῆς του, τοὺς εὐγενεῖς πόθους
καὶ ὁραματισμούς του.24

Ὁ Γκιάλας ξέρει νὰ κλείνεται στὸ
«ταμεῖον» του, νὰ βγαίνει καὶ στὸ
στίβο. Ἐργάζεται γιὰ τὴ διαφώτιση
τῆς χριστιανικῆς νεολαίας, ἐργάζε-
ται στὸ φοιτητικὸ τομέα, μέσα του
ἀνάβει τὸ «πάθος» τῆς δράσεως.
Κι ὅταν τὸ 1933 ἱδρύεται «ὁ Ἀκαδη-
μαϊκὸς Κοινωνικὸς Σύνδεσμος», θὰ
δώσει ὅλο τὸ νεανικὸ σφρῖγος καὶ
παλμὸ γιὰ μία δεκαετία. Ὁ Γκιάλας
πάντοτε ἡ ψυχή του. Παίρνοντας τὸ
πτυχίο του ρίχνεται μὲ ἔνθεο ζῆλο
στὸν ἀγῶνα.25 Πέντε ὅπλα χρησι-
μοποιεῖ: διαλέξεις, φυλλάδια, προ-
κηρύξεις, δημοσιογραφικοὺς ἀγῶ-
νες, ἐπιστημονικὲς συζητήσεις.26

Καλλιεργεῖ τὸ δημοσιογραφικό του
τάλαντο.

Ἀπὸ τὰ ὀκτὼ τεύχη ποὺ ἐξέδωσε
ὁ «Ἀκαδημαϊκὸς» τὰ τρία εἶναι ἔργα

δικά του μὲ θέματα: «Αἱ παλαιοντο-
λογικαὶ ἔρευναι καὶ ἡ καταγωγὴ τοῦ
ἀνθρώπου», «Οἱ σοφοὶ περὶ Θεοῦ
καὶ Θρησκείας», «Οἱ μεγάλοι
ἄνδρες περὶ Χριστιανισμοῦ». Γιὰ τὴ
σπουδαιότητα καὶ πρωτοτυπία τῶν
μελετῶν αὐτῶν ἀπεφάνθησαν δια-
κεκριμένοι Ἕλληνες Καθηγητές. Ὁ
Ἀκαδημαϊκὸς Κοινωνικὸς Σύνδε-
σμος θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι
ἦταν μικρογραφία τῆς Ἀκαδημίας
τῶν Ἐπιστημῶν στὸ Παρίσι.

Ὁ Γκιάλας χρησιμοποιοῦσε καὶ
τὶς προκηρύξεις, ἀλλὰ ἦταν καὶ
πρῶτος σὲ συζητήσεις μὲ ἀντιφρο-
νοῦντες Καθηγητὲς στὸ Πανεπιστή-
μιο. Συνδύαζε τὴν μαχητικότητα μὲ
τὴν εὐγένεια, τὴν ἀποφασιστικότη-
τα μὲ τὴ σύνεση. Ζοῦσε τὸν χρι-
στιανικὸ ἀγῶνα. Ἦταν γεννημένος
γι’ αὐτόν. Ἦταν ὁ «ἐργάτης» κι ὄχι
ὁ «ἐρασιτέχνης».27 Κι ἔτρεχε παν-
τοῦ. Πεζοπορώντας ἢ μὲ τὸ ποδή-
λατο, μὲ ἁπλὴ ἐμφάνιση, φορώντας
κάποτε τραγιάσκα.

Ὁ Γ. Βερίτης καὶ τὸ ἔργον του (1915 – 1948)*
Τῆς Δρ. Φιλ. Μαρίας – Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Πῶς μία ἐφημερίς
διαστρεβλώνει τήν ἀλήθειαν

Ἡ ἐνημέρωση τοῦ ἀναγνώστη πρέπει νά διέ-
πεται ἀπό κανόνες, δηλαδή τήν ἀλήθεια, τήν
ἀντικειμενικότητα καί τήν ἀποτύπωση τῶν
πραγματικῶν γεγονότων. Αὐτά τά ἀναφέρουμε,
διότι τό τελευταῖο διάστημα παρατηροῦνται δη-
μοσιεύματα, τά ὁποῖα χαρακτηρίζονται γιά τό
ψεῦδος, τήν σπίλωση καί τήν χειραγώγηση τοῦ
ἀναγνώστη, ὥστε νά τόν ὁδηγήσουν σέ λανθα-
σμένες κρίσεις. Καί γιά νά γίνουμε πιό σαφεῖς.
Μετά τήν συνέντευξη πού παραχώρησε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης

Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος στόν τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΪ καί στόν δημοσιογράφο κ. Ἀλέξη Παπα-
χελᾶ πολιτικές ἐφημερίδες μέ συνεχῆ ἄρθρα
τους διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια καί ἐκφρά-
ζονται μέ ἀπαξιωτικούς λόγους στό πρόσωπο
τοῦ προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος. Σκοπός δέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς δημοσιο-
γραφίας ( ἄν μπορῆ νά ὀνομασθῆ δημοσιογρα-
φία αὐτή ) εἶναι ἡ καθοδήγηση σέ συμπεράσμα-

τα, τά ὁποῖα ἀφ’ ἑνός εἶναι ψευδῆ καί ἀφ’ ἑτέρου
ἐξυπηρετοῦν ἐν ἀγνοίᾳ ἤ ὄχι σκοτεινά κέντρα.

Χαρακτηριστικοί εἶναι οἱ ἐπιθετικοί προσδιορι-
σμοί πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό δημοσιογρά-
φους γιά τό πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου,
ὅπως «ἐμφανίσθηκε λάβρος κατά τοῦ ὑπουρ-
γοῦ παιδείας»· δηλαδή ὁ δημοσιογράφος θέλει
νά χαρακτηρίση τόν Ἀρχιεπίσκοπο βίαιο καί
σφοδρό ( ὅπως σημαίνει τό λῆμμα) στήν κριτική

του γιά τό πρόσωπο τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Παι-
δείας, ὅπως ὅμως ὅλοι παρακολουθήσαμε ὁ λό-
γος του ἦταν ἤπιος καί μειλίχιος. Δημοσίευμα
πολιτικῆς ἐφημερίδας, ἡ ὁποία πρόσκειται στό
κυβερνόν κόμμα χαρακτήρισε τόν λόγο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ὡς διχαστικό, ξενοφοβικό,
ἀκραῖο καί προβληματικό. Νομίζουμε ὅμως ὅτι
οἱ χαρακτηρισμοί αὐτοί διαστρεβλώνουν τήν
ἀλήθεια γιά τό πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου,

διότι ὁ λόγος του ἦταν καί εἶναι πάντοτε ἑνωτικός
καί συμφιλιωτικός. Συνεχίζοντας ὁ δημοσιογρά-
φος λέει ὅτι ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας «ἀπείλησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν θά κά-
τσει μέ σταυρωμένα χέρια». Ἀλήθεια ποιός θά
μείνη μέ σταυρωμένα χέρια, ὅταν ἀπειλεῖται τό
δίκιο του καί τελικά ποιός ἀπειλεῖ, μήπως ὁ δη-
μοσιογράφος στήν προσπάθειά του νά ἀκυρώ-
ση τόν λόγο τοῦ Μακαριωτάτου; Ἐπίσης, γράφει

ὅτι χρησιμοποιήθηκαν ἀνοίκειοι χαρακτηρισμοί,
ὑπονοώντας τούς χαρακτηρισμούς «ἀσυνε-
πής» καί «προβληματικός» γιά τό πρόσωπο
τοῦ πρώην ὑπουργοῦ, Ἰκ. Φίλη σχετικὰ μὲ τόν
τρόπο πού χειρίσθηκε τό πρόβλημα τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ὅμως ὅλοι γίναμε
μάρτυρες τήν περίοδο αὐτή, ὅταν ὁ κ. ὑπουργός
ἄλλα ἔλεγε τήν μία ἡμέρα καί ἄλλα τήν ἑπόμενη.
Στήν συνέχεια χαρακτηρίζει τόν λόγο τοῦ κ.
Ἱερωνύμου ὡς συντηρητικό. Πῶς εἶναι δυνατόν
νά εἶναι συντηρητικός ὁ λόγος του, ἀφοῦ ὅλοι
γνωρίζουμε τόν προοδευτικό χαρακτήρα πού

Σπίλωσις, Χειραγωγία, Ψεῦδος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τὸν Χριστὸν ἢ τὸ Φανάρι;
Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Πατριαρχείου
Γίνεται φανερόν μέ βάσιν τήν ἐκπληκτικήν πρότασιν ποὺ χρησιμο-

ποιοῦν πολλοὶ “Οὔτε εἶναι δουλειά μας νά τούς ποῦμε τί εἶναι αὐτοί”,
ἐννοῶντας τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντας, τό ἐκκοσμικευμένον, τό μή
ἀγαπητικόν καθώς καί τό ἀντιευαγγελικόν πρόβλημα τῶν Κληρικῶν, πού
ὑπεραμύνονται τόν Συγκρητισμόν. Οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Θεοφό-
ροι Πατέρες, δέν εἶχαν κόμπλεξ ἤ δειλία, ὡς πρός τό νά διατυπώνουν μέ
Προδρομικήν παρρησίαν, εὐθυτενῶς καί εὐθαρσῶς, ὡς πρός τό “τί εἶναι
αὐτοί” οἱ εἰδωλολάτρες καί ἀντίχριστοι Ἰουδαῖοι, εἰς τάς σωρηδόν ἀλλοε-
θνεῖς χώρας πού ἔδρασαν ἱεραποστολικῶς. Διότι ἁπλούστατα ἐνερ-
γοῦσαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἐφήρμοζαν μέ ἀκρίβειαν τήν Θεανθρωπίνην
ἐντολήν “πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη...”! Ἄν δέν εἶναι ἡ ἀπο-
στολή καί ἡ δουλειά τῶν Νεοφαναριωτῶν Κληρικῶν, νά ἐπανευγγελίζων-
ται ἐν Χριστῷ, τά ψευδο-χριστιανικά ἔθνη, τότε εἰς μάτην τό φῶς τοῦ Φα-
ναρίου, μιᾶς καί ἀποδεικνύεται τῷ ὄντι κάλπικον καί ψεύτικον φῶς, κτιστόν
φῶς, φῶς ἐσκοτισμένον, ἑωσφορικόν φῶς. Φαίνεται ὅτι οἱ Κληρικοί τοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.
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Ἐπιστημονικὴ μελέτη διὰ τὴν σπουδαιότητα
τῆς νηστείας εἰς τὴν σωματικὴν ὑγείαν

Ἔτος ΛΔ´, Ἀριθμ. 48/18 Νοεμβρίου 2016
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ «Πορεία ὡς
τὴν Ἁγία Γῆ» (Ἡμερολόγιον).
Ἐκδόσεις: Νεκτάριος Παναγόπου-
λος. Σχ. 21x14 σσ 172. Ἀθήνα 2016.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2017 Χριστια-
νικὴ Στέγη Καλαμάτας. Σχ. 21x14
σσ 64.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗ-
ΜΑ. Ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρω-
τικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.). Ἰαν.
– Φεβρ. 2016. Ἀθῆναι.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ,
Διμηνιαῖον Θεολογικὸν καὶ
Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν ὄργα-
νον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσ-

σαλονίκης. Ὀκτ.. – Δεκ. 2015. Θεσ-
σαλονίκη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖον ἐνη-
μερωτικὸν περιοδικὸν Διορθο-
δόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλίας
Γονέων. Ἀπρίλ.– Ἰούν. 2015. Ἁγ.
Παρασκευὴ Ἀττικῆς.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Χριστιανικὸν
ὀρθόδοξον μηνιαῖον Φοιτητικὸν
περιοδικὸν τοῦ Συλλόγου Ὀρθο-
δόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως
«Ὁ Μέγας Βασίλειος». Ἰούν.,
Ἰούλ., Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ. 2016.
Ἀθῆναι.

Ἁγίου Νεκταρίου ὁμιλία
εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Σήμερον ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία
ψάλλει «τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προ-
οίμιον καὶ τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων τὴν προκήρυξιν».
Χαρᾶς εὐαγγέλια διὰ τὴν ἀνθρω-
πότητα, τὴν στενάζουσαν ὑπὸ τὸ
βάρος τῆς ἁμαρτίας καὶ διατελοῦσαν
ὑπὸ τὴν τυραννίαν τοῦ διαβόλου.
Χαρᾶς εὐαγγέλια διὰ τοὺς ἐξ Ἀδὰμ
πάντας ζῶντας καὶ νεκρούς, διότι ἡ
σωτηρία τοῦ ὅλου ἀνθρωπίνου γέ-
νους ἐτελεσιουργεῖτο. Ἡ θεία ἐπαγ-
γελία ἡ δοθεῖσα τοῖς πρωτοπλά-
στοις ἐνεῖχε τὴν σωτηρίαν τῶν τε
πρωτοπλάστων καὶ τῶν ἐγγόνων
αὐτῶν τῶν ἀποδεχομένων τὸν
Υἱὸν τῆς ἐπαγγελίας τοῦ κόσμου.

Σήμερον οἱ πρωτόπλαστοι χαί-
ρουσι τὸ προοίμιον τῆς τοῦ Θεοῦ
εὐδοκίας, θείᾳ εὐδοκίᾳ πληροφο-
ρούμενοι καὶ τὴν προκήρυξιν τῆς
τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας διαγινώ-
σκοντες.

Σήμερον οἱ προπάτορες τῆς Θε-
οτόκου τὴν ἐκ τοῦ γένους αὐτῶν
ἀγομένην Παρθένον, ὡς τριετίζου-
σαν δάμαλιν, πρὸς τὸν ναὸν τὸν
ἅγιον, ὡς κατοικητήριον τοῦ Παν-
τάνακτος Θεοῦ θείᾳ νεύσει πληρο-
φορούμενοι.

Σήμερον οἱ Προφῆται, οἱ τοῦ
Σωτῆρος τὴν ἔλευσιν ἐκ Παρθένου
προκηρύξαντες, σκιρτῶσι, τὴν
ἔκβασιν τῶν προειρημένων θεω-
ροῦντες Θείᾳ Χάριτι. Σήμερον τὰ
Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀγάλλονται, δεχό-
μενα τὴν προωρισθεῖσαν ἐκ
πασῶν τῶν γενεῶν Παρθένον
Νύμφην τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγά-
λου, ἐξ ἧς προελεύσεται ὁ Χριστός.

Σήμερον τὰ οὐράνια χαίρουσιν
ἐπὶ τῷ κεφαλαίῳ τῆς εὐδοκίας τοῦ
Μεγάλου Θεοῦ.

Σήμερον οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων

ἀγάλλονται ἐπὶ τῇ ἐπισήμῳ εἰσόδῳ
τῆς Ἁγνῆς Παρθένου εἰς τὰ Ἅγια
τῶν Ἁγίων, ὅπως ἀναδειχθῆ ἡ
εἴσοδος ἡ μυστική τοῦ Λόγου τοῦ
Πατρός, ἡ πύλη ἡ κατ’ Ἀνατολάς,ἡ
κεκλεισμένη δι’ ἧς θέλει διέλθει Μό-
νος ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερου-
βείμ, καὶ ἔσται κεκλεισμένη.

Σήμερον χαίρει ἡ Ἁγία ἡμῶν
Ἐκκλησία, ἡ Νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ἡ
τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἠγλαϊ-
σμένη, διὰ τὴν ἐπιτελεσθεῖσαν σω-
τηρίαν τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει. Ἡ
Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ἡ Νύμφη τοῦ
Χριστοῦ, χαίρει σήμερον ἐπὶ τῇ τε-
λουμένῃ πανηγύρει, διότι ἀπὸ τῆς
εἰσόδου ταύτης τῆς Ὑπεραγίας
Παρθένου εἰς τὰ ἅγια, τὰ θεμέλια
ταύτης εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς ἐκ τῆς
εἰσόδου ταύτης ἐν τῷ ναῷ τῆς
Παρθένου προέρχεται.

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία ἀγάλλεται,
διότι ὡς ἠώς ροδοδάκτυλος ἀπὸ
τοῦ οὐρανοῦ αὕτη κατέρχεται, ἵνα
φωτίση, ζωογονήση καὶ σώση τὸν
κόσμον.

Σήμερον προανηγγέλθη ἡ κα-
τάργησις τῆς ἀρχαίας λατρείας τῶν
τύπων καὶ τῶν σκιῶν καὶ προανηγ-
γέλθη ἡ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ
λατρεία· ἀναγγέλλεται διὰ τῆς εἰσό-
δου ταύτης, ὅτι τὰ ἀρχαῖα παρῆλθε,
γέγονε δὲ τὰ πάντα καινά.
Εἰσῆλθεν εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἡ
Παρθένος, ἵνα ἀπὸ τῶν Ἁγίων
προέλθη ὁ Θεὸς δι’ Αὐτῆς καὶ
σώσῃ τὸν ἄνθρωπον.

Οὗτος ὁ λόγος τῆς χαρᾶς ταύτης,
οὗτος ὁ λόγος τῆς σεμνῆς παν-
ηγύρεως τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλη-
σίας.Δικαίως ἄρα χαίρομεν καὶ
ἡμεῖς καὶ ἀγαλλόμεθα ἐπὶ ταύτῃ,
διότι εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην ὀφείλο-
μεν τὴν ἀρχὴν τῆς σωτηρίας τοῦ
γένους ἡμῶν (...).

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ τὴν περίοδο τοῦ Ἁγίου Σαρανταημέ-
ρου, ὅπου ὁ πνευματικός μας ἀγώνας ἐμπεριέχει καὶ
τὴν ἄσκηση τῆς νηστείας. Φαίνεται πὼς ἡ σπουδαιότη-
τά της εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ ὅσο νομίζουν μερι-
κοί. Ἔρχεται ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ
ὀρθόδοξη διατροφὴ εἶναι εὐεργετικότατη γιὰ τὸ ἀνθρώ-
πινο σῶμα. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ παραδοσιακὴ δια-
τροφὴ καὶ νηστεία μὲ βάση τοὺς κανόνες τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας θὰ βρεθεῖ στὸ ἐπίκεντρο ἐπιστημονικῆς
μελέτης ποὺ ἔλαβε χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ Εὐρω-
παϊκὸ Συμβούλιο Ἔρευνας (ERC Starting Grant).

Ἡ μελέτη τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Βιοϊατρικῶν
Ἐπιστημῶν “Ἀλέξανδρος Φλέμινγκ” θὰ ἐρευνήσει τὶς
πολύπλοκες βιολογικὲς καὶ λειτουργικὲς ἐπιπτώσεις
ποὺ ἔχει ἡ συστηματικὴ ὀρθόδοξη νηστεία στὸ ἀνθρώ-

πινο σῶμα. Γι' αὐτὸν τὸν σκοπό, θὰ ἀναλύσει τὸ μο-
ριακὸ “ἀποτύπωμα” ποὺ ἀφήνει στὸν ὀργανισμὸ ἡ δια-
τροφή, μὲ βάση τὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας, σὲ
σύγκριση μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχει ἡ δια-
τροφὴ τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ». Θὰ ἀποδειχτεῖ ἡ
σπουδαιότητα γιὰ τὴν ὑγεία ὅσων «ἀκολουθοῦν τὴν
διατροφὴ κατὰ τὸ ὀρθόδοξο τυπικό, κάνοντας περιο-
δικὲς μονοήμερες καὶ πολυήμερες νηστεῖες, ἀπέχουν
ἀπὸ κρέας, γαλακτοκομικὰ προϊόντα καὶ ἀβγὰ συνο-
λικὰ ἐπὶ 180 ἕως 200 μέρες τὸν χρόνο, ξεκινώντας ἀπὸ
τὴν παιδικὴ ἡλικία τους» (Ἱστ. Τὰ Νέα). Ἂς τὰ ἀκοῦνε
αὐτὰ οἱ χριστιανομάχοι, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ
δοῦν τίποτε τὸ θετικὸ στὸν Χριστιανισμό. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ
φροντίδα τῆς ψυχῆς μας, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντί-
ζει καὶ τὸ σῶμα μας!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
ἐζήτησεν «ἕνωσιν δυνάμεων»
μὲ τοὺς αἱρετικούς!

Η «ΣΥΝΟΔΟΣ» τοῦ Κολυμβαρί-
ου ἀπέδωσε ἐκκλησιαστικὴ ὑπό-
σταση στὶς αἱρέσεις, ἀποκαλώντας
τες ὡς «ἐκκλησίες». Αὐτὴ ἡ ἀπόφα-
ση ἔλυσε τὰ χέρια τῶν οἰκουμε-
νιστῶν, οἱ ὁποῖοι πλέον ἀποκαλοῦν
τὶς αἱρετικὲς παρασυναγωγὲς καὶ μὲ
τὴ «βούλα» τῆς ψευδοσυνόδου ὡς
«ἐκκλησίες»! Ἰδοὺ ἕνα παράδειγμα:
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυ-
σόστομος πρόσφατα, ὄχι ἁπλὰ
ἀποκάλεσε «ἐκκλησίες» τὶς αἱρε-
τικὲς παρασυναγωγὲς τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ τὶς κάλεσε σὲ
συνεργασία καὶ «ἕνωση τῶν δυνά-
μεών τους» μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν
ἀληθινὴ Ἐκκλησία! Μιλώντας στὴν
«11η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Συμ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνα-
τολῆς», τόνισε πὼς «Ἔχουμε τὴν
ἰσχυρὴ ἄποψη ὅτι ἐπέστη ἡ ὥρα,
ὥστε ὅλοι μαζὶ –ὅλες οἱ Ἐκκλησίες
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μὲ προμετωπί-
δα τὸ Συμβούλιο – νὰ ἑνώσουμε τὶς
δυνάμεις μας καὶ νὰ ἐργαστοῦμε συν-
ειδητὰ πρὸς ἐπίλυση τῶν πολλῶν
καὶ σοβαρῶν προβλημάτων, ποὺ
ὑπάρχουν στὴν περιοχή μας, κυ-
ρίως δὲ πρὸς ἐπικράτηση τῆς εἰρή-
νης, τοῦ ὕψιστου αὐτοῦ ἀγαθοῦ ποὺ
χάρισε ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο»!
Ρωτᾶμε τὸν Μακαριώτατο: Πότε στὴ
δισχιλιόχρονη πορεία τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ζήτησε ἡ Ἐκκλησία τὴ συν-
εργασία τῶν βλασφήμων τοῦ Κυρί-
ου αἱρετικῶν, γιὰ νὰ λύσει ὅποια
προβλήματα; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
ἑδραιώσουν οἱ αἱρετικοὶ τὴν εἰρήνη
«τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ ποὺ χάρισε ὁ Θε-
ός», ἀφοῦ εἶναι στερημένη τῆς θείας
χάριτος; Μήπως, Μακαριώτατε, δὲ
θεωρεῖτε πλέον τοὺς αἱρετικοὺς ὡς
αἱρετικούς; Πεῖτε τό μας, γιὰ νὰ τὸ
ξέρουμε!

Λόγος ἀποστομωτικὸς
διὰ τὴν Κυβέρνησιν
ἀπὸ τὸν ...Ἄρην Βελουχιώτην!

ΗΑΘΕΗ κυβέρνησή μας συνεχίζει
ἀκάθεκτη «νὰ δείχνει τὰ δόντια της»
στὴν Ἐκκλησία, ἀναβιώνοντας ἕνα
ἰδιότυπο ἑτεροχρονισμένο μαρξι-
στικὸ διωγμό, βγαλμένο ἀπὸ τὸ πρόσ-
φατο παρελθόν. Ἐπειδὴ πρέπει νὰ
εἴμαστε δίκαιοι καὶ ἀντικειμενικοὶ πα-
ραθέτουμε ἀπόσπασμα λόγου ἑνὸς
πασίγνωστου μαρξιστῆ, τοῦ Ἄρη Βε-
λουχιώτη, ὁ ὁποῖος εἶπε κάποιες
ἀλήθειες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ
ἀπευθυνθοῦν στὴν ἐκκλησιομάχο
κυβέρνησή μας: «Θὰ γδάρουμε
τοὺς παπάδες; Μὰ γιατί; Ἐμεῖς βλέ-
πουμε, ὅτι χιλιάδες παπάδες βρί-
σκονται τώρα στὴν πρωτοπορία τοῦ
κινήματός μας καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ
κλήρου, ποὺ στάθηκε στὸ πλευρό
μας, ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη. Μήπως
συμβαίνει τὸ ἀντίθετο; Γιατί αὐτοὶ ποὺ
ἐμφανίζονται σὰν προστάτες τῆς
Ἐκκλησίας, γκρεμίσανε μαζὶ μὲ τοὺς
Γερμανοὺς καὶ γδέρνουνε παπάδες.
Ὁ κομμουνισμός, λένε, θὰ καταργή-
σει τὴν θρησκεία. Μὰ ἡ θρησκεία
εἶναι ζήτημα συνείδησης. Πῶς θὰ κα-
ταργηθεῖ λοιπόν; Ἡ κατάργηση τῆς
θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι
πρᾶμα ἀδύνατο, ἔστω κι ἂν ἀκόμα οἱ
κομμουνιστὲς θέλανε νὰ τὴν καταρ-
γήσουν. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση
δὲν καταργεῖται μὲ ἁπλὲς διαταγές.
Ἂν συνέβαινε ἕνα τέτοιο πρᾶμα,
αὐτὸ θὰ ἔμοιαζε μὲ τὴν διαταγὴ ποὺ
ἔβγαλε κάποτε ἕνας ἀστυνόμος στὴν
Ἀνάφη, μὲ τὴν ὁποία ἀπαγόρευε τὴν
πάλη τῶν τάξεων! Τὸ τί θὰ γίνει στὸ
πολὺ μακρινὸ μέλλον, τὸ πῶς θὰ
σκέπτονται οἱ ἄνθρωποι τότε, εἶναι
ἄλλο πρόβλημα. Καὶ κανένας πολι-
τικὸς δὲ μπορεῖ νὰ βγάλει νόμο γιὰ τὸ
τί θὰ πρέπει νὰ γίνει ὕστερα ἀπὸ 200
ἤ 500 χρόνια. Οὔτε λοιπὸν κι ἐμεῖς
θὰ βγάλουμε τέτοιο νόμο. Μᾶς ἐνδια-
φέρει τὸ πῶς θὰ προκόψει ὁ λαός
μας σήμερα κι ὄχι τὸ τί φιλοσοφικὲς
πεποιθήσεις θὰ ἔχει ὕστερα ἀπὸ
500» (Λόγος του στὴ Λαμία στὶς 22-
11-1944) (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ). Ἂς
ἀκοῦνε αὐτὲς τὶς πικρὲς ἀλήθειες οἱ
σύγχρονοι μαρξιστὲς ἐκκλησιομάχοι
καὶ ἰδιαιτέρως ὁ κ. Φίλης!

Πρ. Ἀλεξανδρείας Παρθένιος:
Εἶναι ἤ δὲν εἶναι
ἐκκλησίες οἱ αἱρετικοί;

Η ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ συμπερι-
φορὰ τῶν «δικῶν» μας οἰκουμε-
νιστῶν ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς
εἶναι φαινόμενο, ποὺ χρειάζεται
εἰδικὴ μελέτη. Σὲ παλιότερο ἄρθρο
μας εἴχαμε σχολιάσει τὶς δηλώσεις
τοῦ «ἁγίου» Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος διε-
ρωτᾶτο πῶς «θὰ τὄπαιρνε» ὁ πα-
πικὸς «ἀρχιεπίσκοπος» Ν. Ὑόρκης,
ἂν τὸν ἀποκαλοῦσε αἱρετικό. Κάτι
ἀνάλογο εἶχε πεῖ καὶ ὁ μακαριστὸς
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Παρθέ-

νιος: «Ἐγὼ ὅταν διαλέγομαι μὲ τοὺς
Ρωμαιοκαθολικοὺς – εἶναι κρίσιμος
ἐρώτησις - παραδέχομαι ὅτι εἶναι
Ἐκκλησία ἢ ὄχι; Εἶναι ἕνα καίριον ση-
μεῖον. Νὰ ποῦμε τί εἶναι αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι. Δηλαδὴ ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία καὶ
ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας;
Ἢ ἔχουν καὶ αὐτοὶ κάτι ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν; Τί εἶναι οἱ Ρωμαιοκαθολι-

κοὶ καὶ τί εἶναι αἱ Ἀρχαῖαι Ἀνατολικαὶ
Ἐκκλησίαι; Ἐὰν παραδεχθῶ ὅτι εἶναι
Ἐκκλησίαι, θὰ ἀρχίσω τουλάχιστον
νὰ διαλέγομαι πιὸ ἀδελφικά. Ἐὰν
ὅμως δὲν εἶναι Ἐκκλησίαι, τότε τί γί-
νεται; Αὐτὴν τὴν ἀπορίαν ἔχω καὶ θὰ
ἤθελα κάποιαν λύσιν» (Συνοδικὰ ΙΧ,
Γενεύη 2014, σελ. 105)! Μὲ ἄλλα λό-
για ὁ «τρίτος καὶ δέκατος τῶν ἀπο-
στόλων», εἴτε δὲν ἤξερε τί πίστευε,
εἴτε κορόϊδευε τὴν κοινωνία! Ἂν δὲν
ἤξερε ἐκεῖνος «κοτζάμ’» Πατριάρχης,
τότε ποιὸς ἤξερε; Ἀλλά, τί μπορεῖ νὰ
περίμενε κάποιος ἀπὸ ἐκεῖνον, ὁ
ὁποῖος θεωροῦσε τὸν Μωάμεθ ὡς
«προφήτη τοῦ Θεοῦ» καὶ τὸ Κοράνιο
ὡς «θεόπνευστο βιβλίο»; Ἄρα ἤξερε
καὶ ἐξέφραζε «πλαγίως» τὴν ἄποψή
του γιὰ τὴν «ἐκκλησιαστικότητα» τῶν
αἱρετικῶν! Ἂς τὸν ἐλεήσει ὁ Θεός!

Ἄξιος γέλωτος
ὁ δῆθεν «φιλοπαπισμὸς»
τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ!

ΕΙΝΑΙ ὄντως ἄξιο γέλωτος ἡ ἀπο-
σπασματικὴ ἀναφορὰ ὁρισμένων
οἰκουμενιστῶν στὸν ἅγιο Μᾶρκο
Εὐγενικό, τὸν ὁποῖον κατατάσσουν
ὡς … φιλοπαπικό, ἐξαιτίας κάποιων
διπλωματικῶν φιλοφρονήσεών του
στὴν ἔναρξη τῆς ψευδοσυνόδου
Φερράρας – Φλωρεντίας. Ὅμως
ἀποσιωποῦν τὰ γραπτά του, τὰ
ὁποῖα φανερώνουν τὸ ἀντίθετο. Ἰδοὺ
ἕνα ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς του:
«Αὐτὸ εἶναι τὸ καύχημά μας, ἡ πίστη
μας, ἡ καλὴ κληρονομιὰ τῶν πατέ-
ρων μας. Μὲ αὐτὴν ἐλπίζουμε νὰ πα-
ρουσιαστοῦμε στὸν Θεὸ καὶ νὰ λά-
βουμε συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν
μας. […] Κανεὶς δὲν ἐξουσιάζει τὴν
πίστη μας, οὔτε βασιλιάς, οὔτε ἀρχιε-
ρέας, οὔτε ψευδοσύνοδος, οὔτε κα-
νένας ἄλλος, παρὰ μόνο ὁ Θεός,
ποὺ μᾶς τὴν παρέδωσε ὁ ἴδιος καὶ οἱ
μαθητές του. […] Νὰ ἀποφεύγετε,
λοιπόν, ἀδελφοί, αὐτοὺς ποὺ εἰση-
γοῦνται καὶ πιστεύουν τὶς καινούριες
διδασκαλίες τῶν λατινοφρόνων, καὶ
ἑνωμένοι μεταξὺ σας μὲ τὴν ἀγάπη
σὲ ἕνα σῶμα καὶ ἕνα πνεῦμα, μὲ μιὰ

ψυχὴ καὶ ἕνα φρόνημα, νὰ εἶστε συν-
δεδεμένοι μὲ τὴν μοναδικὴ κεφαλή
μας, τὸν Χριστὸ» (Ἐπιστ. Πρὸς κα-
θηγούμενο Βατοπαιδίου) (Ἱστ. Τρε-
λογιάννης)! Ὁ θεοφώτιστος ἅγιος
Ἐπίσκοπος εἶχε κατανοήσει πλή-
ρως, μετὰ τὸ τραγικὸ ναυάγιο τῆς
ψευδοσυνόδου Φερράρας – Φωρεν-
τίας, ὅτι ὁ παπισμὸς δὲν ἦταν σὲ κα-
μιὰ περίπτωση ἁπλὰ «σχίσμα»,
ὅπως ἤθελαν μερικοὶ καὶ ὅπως θέ-
λουν νὰ τὸν θεωροῦν καὶ σήμερα οἱ
οἰκουμενιστές, ἀλλὰ ξεκάθαρη αἱρε-
τικὴ κοινότητα. Θεωροῦσε τὶς πλάνες
τῶν Λατίνων ὀλέθριες καὶ τὴ στάση
τῶν λατινοφρόνων προδοτική. Ὅσοι
λοιπὸν «βαπτίζουν» τὸν ἅγιο Μᾶρκο
«φιλοπαπικὸ» μοιάζουν μὲ θλιβε-
ροὺς τυμβωρύχους τῆς «κακιᾶς
ὥρας»!

Ὕποπτος ἔκκλησις
τοῦ κ. Φραγκίσκου
διὰ εἰρήνευσιν
εἰς τὴν Συρίαν!

ΤΟ ΑΙΜΑ ρέει ποτάμι στὴ μαρτυ-
ρικὴ Συρία, μὲ θύματα ἀμάχους καὶ
κατὰ κανόνα Χριστιανούς, μὲ τὴν
ἐγκληματικὴ ἀνοχὴ τῶν δυτικῶν κυ-
βερνήσεων, οἱ ὁποῖες «καμώνονται»
ὅτι δὲν μποροῦν νὰ βροῦν λύση γιὰ
κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ τερμα-
τισμὸ τῆς αἱματοχυσίας. Ἕνας ἀπὸ
τοὺς δυτικοὺς ἡγέτες ποὺ σιωπᾶ
εἶναι καὶ ὁ θλιβερὸς ἡγετίσκος τοῦ
κρατικοῦ δείγματος τοῦ Βατικανοῦ,
ποὺ ὅμως τὸ «βασίλειό» του ἐκτείνε-
ται σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Μετὰ ὅμως
ἀπὸ μία ἔνοχη σιωπὴ ἕξι ἐτῶν, ἀπο-
φάσισε νεωστὶ νὰ ζητήσει ἄμεση κα-
τάπαυση τοῦ πυρός. Δεῖτε τὴν εἴδη-
ση: «Τὴν ἄμεση κατάπαυση τοῦ
πυρὸς στὴ Συρία ζήτησε τὴν Τετάρτη
ὁ Πάπας Φραγκίσκος, κατὰ τὴν κα-
θιερωμένη γενικὴ ἀκρόαση τῆς Τε-
τάρτης στὸ Βατικανό. «Ἱκετεύω, μὲ
ὅλη τὴν δύναμη ποὺ διαθέτω τοὺς
ὑπεύθυνους, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ
ἐπιτευχθεῖ στὴν Συρία ἄμεση κατά-
παυση τοῦ πυρός, ἡ ὁποία νὰ ἐπι-
βληθεῖ καὶ νὰ τηρηθεῖ τουλάχιστο γιὰ
τὸν χρόνο ποὺ εἶναι ἀναγκαῖος, ὥστε
νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ ἄμαχος πλη-
θυσμὸς -ἰδίως τὰ παιδιὰ- ποὺ βρί-
σκεται ἀκόμη ἐγκλωβισμένος κάτω
ἀπὸ τὰ ἐρείπια”, τόνισε ὁ Φραγκί-
σκος. “Ἐπαναλαμβάνω γιὰ μία ἀκό-
μη φορά ὅτι βρίσκομαι στὸ πλευρὸ
τῶν θυμάτων τῆς ἀπάνθρωπης
αὐτῆς ἔνοπλης σύγκρουσης”, πρόσ-
θεσε ὁ ποντίφικας» (Ἱστ. Τὰ Νέα)!
Κάποιοι βιάστηκαν νὰ ἐπικροτήσουν
τὴν «ἐπείγουσα» ἔκκληση τοῦ «ἀλά-
θητου», χωρὶς νὰ ἐξετάσουν τὸ γιατί
μίλησε τώρα. Μίλησε διότι «στριμώ-
χτηκαν» οἱ ἰσλαμοφασίστες στὸ Χα-
λέπι ἀπὸ τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις.
Ὅσο σκοτώνονταν Χριστιανοί,
«σφύριζε ἀδιάφορα», τώρα ποὺ
σκοτώνονται οἱ μουσουλμάνοι, τὸν
«ἔπιασαν οἱ εὐαισθησίες» του!Αὐτὸς
εἶναι ὁ «φιλειρηνιστὴς» «ἐπίσκοπος
τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας», ὁ μεγάλος
ὑποκριτής!Δοξάστε τὸν!

«Ψυχρολουσία»
τοῦ κ. Φραγκίσκου
εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Γεωργίαν!

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ τῆς Γεωργίας
ἀποδοκίμασαν καὶ ἀπογοήτευσαν
τὸν «ἀλάθητο», ὁ ὁποῖος «ἔβαλε πό-
δι» καὶ στὴν ὀρθόδοξη αὐτὴ καυκά-
σια χώρα πρὶν λίγο καιρό. Μάλιστα
διοργανώθηκαν μεγάλες διαδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἐπίσκεψή
του στὴ χώρα τους.Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Μία μεγάλη ὁμάδα τῆς δημόσιας
ὀργάνωσης Ἕνωση τῶν Ὀρθοδό-
ξων Γονέων, τὴν Τετάρτη πραγματο-
ποίησε διαμαρτυρία κοντὰ στὸ κτίριο
τῆς πρεσβείας τοῦ Βατικανοῦ στὴν
Τιφλίδα μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψη
στὴ Γεωργία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου
στὰ τέλη Σεπτεμβρίου. Οἱ διαδη-
λωτὲς δήλωσαν στοὺς δημοσιογρά-
φους ὅτι “οἱ Ὀρθόδοξοι Γεωργιανοὶ
δὲν χρειάζονται τὴν εὐλογία τοῦ Πά-
πα”. Κρατοῦσαν ἀφίσες διαμαρτυ-
ρόμενοι γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα.
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶπε: “Τὸ Βατι-
κανὸ εἶναι ἕνας πνευματικὸς ἐπιδρο-
μέας”». Ἀλλὰ ὁ ἐκεῖ «ἄνθρωπός»
του, ὁ παπικὸς «ἀρχιεπίσκοπος»
Guiseppe Pasotto, δήλωσε προκλη-
τικά, ὅπως ταιριάζει σὲ ὑποκριτὴ πα-
πικό: «“Ὁ Πάπας ἔρχεται στὴ Γεωρ-
γία ὡς ἀγγελιοφόρος τῆς εἰρήνης.
Γιατί θὰ πρέπει κάποιος νὰ εἶναι
ἐνάντια σὲ αὐτό;”» (Ἱστολ. ekklisi-
aonline.gr)! Τὸ πόσο «ἀγγελιοφόροι
τῆς εἰρήνης» ὑπῆρξαν οἱ πάπες τοὺς
τελευταίους δέκα αἰῶνες, ἂς ἀφήσει
τὴν ἱστορία νὰ μιλήσει, ὁ θρασὺς πα-
πικὸς «ἀρχιεπίσκοπος! Νὰ «ξεδι-
πλώσει» τὰ ἀμέτρητα «ἱερὰ» ἐγκλή-
ματα τοῦ παπισμοῦ, κατὰ τῆς
ἀνθρωπότητας, τὰ ὁποῖα ἔγιναν μὲ
τὴν δαιμονικὴ ἀρχή: «ὁ σκοπὸς
ἁγιάζει τὰ μέσα»!

«Ἄγνωστοι»
ἀπεκεφάλισαν

τὸ ἄγαλμα τῆς ἡρωΐδος
Λέλας Καραγιάννης!
ΤΕΛΙΚΑ ἡ πνευματική μας

κρίση εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύ-
τερη καὶ σοβαρότερη ἀπὸ τὴν
οἰκονομική. Ὑπάρχουν συνάν-
θρωποί μας, οἱ ὁποῖοι ἔπαψαν
νὰ σέβονται τὰ ἐθνικά μας σεβά-
σματα. Ἰδοὺ καὶ ἡ ἀπόδειξη:
Ἀποκεφάλισαν τὴν προτομὴ
τῆς ἡρωίδας Λέλας Καραγιάννη
στὴν πλατεῖα Τοσίτσα! «Τὴ θέα-
μα ἀντίκρυσαν Δευτέρα πρωὶ
τὰ συνεργεῖα τοῦ Δήμου τῆς
Ἀθήνας, ποὺ ἦρθαν ἀντιμέτωπα
μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς προ-
τομῆς. Ἡ μαρμάρινη προτομὴ
εἶναι ἔργο τῆς Λουκίας Γεωρ-
γαντῆ καὶ τοποθετήθηκε στὴν
Τοσίτσα τὸ ἔτος 1963. Ἤδη τὸ
ἀποκομμένο μέρος της ἔχει με-
ταφερθεῖ στὰ ἐργαστήρια τοῦ
δήμου Ἀθηναίων, καὶ
ἐκτιμῶνται οἱ φθορὲς ποὺ ἔχει
ὑποστεῖ προκειμένου νὰ κριθεῖ
ἂν εἶναι ἐπισκευάσιμο. Μετὰ
τὴν στοχευμένη ἀφαίρεση ὀρει-
χάλκινων ἀγαλμάτων καὶ προ-
τομῶν ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πό-
λης, τὸν περασμένο Ἰούνιο ὁ
δῆμος ξεκίνησε τὴ μεταφορά
τους σὲ δημοτικὰ κτίρια, ἕως
ὅτου ὑπάρξει πειστικὸ σχέδιο
ἀστυνόμευσης γιὰ τὴν προστα-
σία τους. […] Ἡ Λέλα (Ἑλένη)
Καραγιάννη ἦταν ἀντιστασια-
κός, ἀρχηγὸς τῆς κατασκοπευ-
τικῆς ὀργάνωσης Μπουμπουλί-
να. Πιάστηκε ἀπὸ τὴν Εἰδικὴ
Ἀσφάλεια καὶ ἐκτελέστηκε ἀπὸ
τοὺς Γερμανοὺς κατακτητὲς λί-
γο πρὶν τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς
Ἑλλάδας» (Ἱστ. iefimerida.gr)!
Φαίνεται πὼς οἱ ἐπιφανεῖς πρό-
γονοί μας ἐνοχλοῦν κάποιους
σύγχρονους «ἀγνώστους», διό-
τι «καθρεπτίζουν στὰ πρόσωπα
ἐκείνων τὸν σπιθαμιαῖο ἑαυτό
τους καὶ γι’ αὐτὸ ξεσποῦν στὰ
ἀγάλματά τους! Μήπως εἶχε δί-
κιο ὁ ἀλήστου μνήμης «ἐθνάρ-
χης», ὅταν ἔλεγε ὅτι ἡ Ἑλλάδα
εἶναι ἕνα ἀπέραντο τρελλοκο-
μεῖο; Μᾶλλον!

ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν

μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος
Πλάτωνος. Ὁ ἅγιος Πλάτων
γεννήθηκε στά τέλη τοῦ τρί-
του αἰώνα, στήν Γαλατία τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, στήν Ἄγκυρα
καί ἦταν ἀδελφός τοῦ ἁγίου
μάρτυρος Ἀντιόχου. Ἐπειδή
ὅμως ὁμολόγησε μέ μεγάλη
παρρησία τήν πίστη του
στόν Χριστό, ὡς Θεό ἀληθι-
νό, ὁδηγήθηκε στόν ἡγεμό-
να Ἀγριππῖνο, ὁ ὁποῖος διέ-
ταξε δέκα στρατιῶτες νά τόν

κτυπήσουν ἀνελέητα. Κατόπιν τόν
ἅπλωσαν πάνω σέ ἕνα χάλκινο πυ-
ρωμένο κρεβάτι καί τόν ράβδισαν μέ
σιδερένιες, πυρωμένες σφαῖρες καί
τοῦ κατέκαψαν τήν ἀμασκάλη καί τά
πλευρά. Ἔπειτα ἔκοψαν τό δέρμα
τοῦ σώματός του σέ λουρίδες καί
τοῦ τό ἔβγαλαν ἀπό τό πάνω μέρος
τῆς πλάτης του. Καί μάλιστα τοῦ ξέ-
σκισαν τόσο πολύ τίς σάρκες, ὥστε
τό πρόσωπό του ἔγινε ἀγνώριστο.
Στό τέλος τόν ἀποκεφάλισαν καί ἔτσι
ἔλαβε ὁ ἀοίδιμος Πλάτωνας τόν στέ-
φανο τοῦ μαρυρίου καί ἀξιώθηκε
τῆς οὐρανίου βασιλείας.

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 21ην Νοεμ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμι-
λήση ὁ π. Σάββας Λαυρεώτης
μέ θέμα: «Τὰ ἀποτελέσματα
τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης».

Τὴν Δευτέραν 28ην Νοεμ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμι-
λήση ὁ κ. Γεώργιος Καραλῆς,
Ἰατρὸς μέ θέμα: «Ἡ Θεοπτία
κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν
Παλαμᾶν».

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.»

Ὁ Γ. Βερίτης καὶ τὸ ἔργον του (1915 – 1948)
Τὸ 1940 δημοσίευσε στὶς «Ἀκτῖνες» ἕνα ἄρθρο ποὺ

ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση. Μ’ αὐτὸ παρουσίαζε τὸν
Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο ὡς κοινωνιστή. Τότε τὸν πα-
ρακίνησαν νὰ ἐκπονήσει μία διατριβὴ ἐπὶ διδακτορία
πάνω στὸ θέμα αὐτό. Ὁ Γκιάλας ἀπάντησε ὅτι προτι-
μοῦσε νὰ κάνει ἕνα δημοσίευμα στὶς «Ἀκτῖνες» ποὺ θὰ
τὸ διάβαζαν 6 – 7 χιλιάδες ἄνθρωποι παρὰ μία ἐργασία
ποὺ θὰ ἀπασχολοῦσε 6 – 7 Καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστη-
μίου.28

Κάποτε εἶπε σὲ φίλο του: θὰ ἤμουν εὐχαριστημένος
ἂν κάθε ἄρθρο μου γινόταν ἀφορμὴ νὰ σωθεῖ μία ψυ-
χή.29

Ὁ Βερίτης ὑπῆρξε φύση ἐρευνητική. Ἀσχολεῖται μὲ
τὴν Ἀπολογητική, ὑπακούοντας στὶς ἀνάγκες τῆς
ἐποχῆς. Στὴ συνέχεια, στρέφεται πρὸς τὶς ἀνθρωπι-
στικὲς ἐπιστῆμες καὶ μάλιστα πρὸς τὴ Φιλολογία.

Ἀνακαλύπτει θέματα καὶ προβλήματα ποὺ χρειάζον-
ται ἔρευνα, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια. Ἐπιλέγει
πρόσωπα καὶ γεγονότα.

Ἰδιαιτέρως ἀγαπᾶ τὸν Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, δημο-
σιεύοντας στὶς «Ἀκτῖνες» (Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος
1942), μὲ ἀναφορὲς στὶς μελέτες τοῦ Σπ. Ζαμπέλιου
«Ἄσματα δημοτικὰ μετὰ μελέτης περὶ Μεσαιωνικοῦ
Ἑλληνισμοῦ» (1852) καὶ «Βυζαντιναὶ Μελέται» (1857).

Μὲ τὰ δημοσιεύματά του αὐτὰ ὁ Βερίτης ἐνισχύει τὴν
θέση ὅτι ἡ Ἑλληνοσώτειρα Ἐκκλησία εἶχε περιθάλψει
τὶς ἰδιότητες, οἱ ὁποῖες ἔμελλε νὰ ἀνασχηματίσουν τὴν
Ἑλληνικὴ τοῦ Γένους πατρίδα, θέση μὲ τὴν ὁποία συμ-
φώνησαν τότε (1942) ὅλοι οἱ μεγάλοι ἱστορικοί.30

Ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ Βερίτη θεωρήθηκε πρωτοπορια-
κή, διότι ἀνακαλύπτεται ὅτι ὁ Σπ. Ζαμπέλιος πολὺ πρὸ
τοῦ Παπαρρηγόπουλου διεπίστωσε τὴν συνέχεια τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μέσῳ τοῦ Βυζαντίου. Ἀναγνωρί-
ζοντας τὴ σπουδαιότητα τῆς μελέτης αὐτῆς, ὁ Νικόλαος
Β. Τωμαδάκης, ὅταν δημοσιεύει τὴν «Εἰσαγωγὴν εἰς
τὴν Βυζαντινὴν Φιλολογίαν (1952), παραπέμπει εἰς τὸν
Γ. Βερίτην γιὰ τὸν Σπ. Ζαμπέλιον.31

Ὅπως βλέπομε ὁ Βερίτης δὲν ὑπῆρξε μόνον ὁ «po-
eta laureatus», ὁ δαφνοστεφὴς ποιητής, ὅπως τὸν 
ἀποκάλεσε σπουδαῖος ἀκαδημαϊκὸς διδάσκαλος,32 

ἀλλὰ καὶ ὁ καταξιωμένος ἐρευνητής. Ἀγαπητὸ πρόσω-
πο γιὰ τὸν Βερίτη ὑπῆρξε ὁ Ἐρνέστος Ψυχάρης, στὸν 
ὁποῖον ἀφιέρωσε τὸ ποίημα «Ὢ λευκὲ ἀδελφέ μας 
Ἐρνέστε» καὶ ἀργότερα μετέφρασε τὸ ἔργο του «τὸ τα-
ξίδι τοῦ ἑκατοντάρχου», ἀφοῦ ὁ Ἐρνέστος Ψυχάρης 
συντάχθηκε μὲ τὸ μέρος τῶν Πατέρων του, ἐναντίον 
τοῦ ἀρνητοῦ πατέρα του, Γιάννη Ψυχάρη. 
Ἀναμετριέται μὲ τὸν Ἐμμανουὴλ Ροΐδη μὲ κριτικὲς 
μελέτε του καὶ ἐπίσης ἀποκάλυψε ἄλλες κριτικὲς 
μελέτες μεγάλων ἐρευνητῶν, καταρρίπτοντας ἔτσι 
τὶς θεωρίες τοῦ Ροΐδη γιὰ τὴν ἀποκλειστικὴ 
ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος, ποὺ ἀπέρριπτε τὴν 
ὕπαρξη ἑλληνικῆς ποίησης. Ὁ Βε-ρίτης ἀσχολεῖται 
καὶ μὲ τὸν Ἄγγελο Βλάχο, ὑγιῆ ἀγωνι-στή.

Οἱ παραπάνω μελέτες ἐπιβάλλουν τὸν Βερίτη ὄχι
μόνον ὡς ἐρευνητὴ ἀλλὰ καὶ σπουδαῖο κριτικό, γνώστη
καὶ τῆς Νεοελληνικῆς ὅσον καὶ τῆς Γαλλικῆς καὶ εὐρω-
παϊκῆς λογοτεχνικῆς παραγωγῆς. Πρωτοποριακὸς
ἀποδεικνύεται ὁ Βερίτης καὶ στὴ μελέτη του «Τὸ ἀνα-
μορφωτικὸν ἔργον τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέ-
ξανδροι (Παπαδιαμάντης καὶ Μωραϊτίδης). Ἀνακαλύ-
πτει ἐκεῖ τοὺς τρεῖς λογίους, Μακάριον Νοταρᾶν, Ἀθα-
νάσιον Πάριον, Νικόδημον Ἁγιορείτην. Οἱ παρατηρή-
σεις του γιὰ τὸ κίνημα τῶν «Κολλυβάδων» εὔστοχες
καὶ ἀξιοπρόσεκτες.33

Πρωτοποριακὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ ἔρευνα τοῦ Βερίτη, μὲ
τὸ ψευδώνυμο Λαμπρινὸς αὐτὴ τὴ φορά, γιὰ τὸ «Χρι-
στιανικὸ βιβλίο καὶ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ στὰ χρόνια
τῆς Τουρκοκρατίας» («Ἀκτῖνες», Πανηγυρικὸ τεῦχος,
Πάσχα 1943).

Ἡ μέχρι τότε ὑπάρχουσα ἐλάχιστη βιβλιογραφία (Α.
Παπαδόπουλος – Βρετός, Ματθαῖος Παρανίκας, E. Le-
gand), ἀποτελεῖ μεγάλη συμβολὴ στὴν ἔρευνα, διότι ὁ
Βερίτης ἀποκαλύπτει τὸ πλῆθος τῶν βιβλίων μὲ χρι-
στιανικὸν περιεχόμενον ποὺ ἐξεδίδοντο κατὰ τὴν πε-
ρίοδον τῆς Τουρκοκρατίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν
εἰδῶν. Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, ἐπιστημονοθεολογικά, οἰκοδομητικά, διδα-
κτικά. Ὁ Βερίτης θὰ καταγράψει καὶ τὰ τυπογραφεῖα
ποὺ λειτουργοῦν σὲ διαφόρους τόπους κατὰ τὴν Τουρ-
κοκρατίαν, ὑπογραμμίζοντας τὴν ἐξαιρετικὴ κυκλοφο-
ρία ἐντύπων τὴν ἐποχὴν αὐτήν.34

Ἀσχολήθηκε, ἐπίσης, μὲ κίνημα τῶν χριστιανῶν δια-
νοουμένων γιὰ τὴ δημοτικὴ γλώσσα, γιὰ τὸ «χριστια-
νικὸ βιβλίο στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα», παρέχοντας ἄριστα
στατιστικὰ στοιχεῖα καὶ σημειώνοντας τὰ ἐκδοτικὰ κέν-
τρα. Μετὰ ἀπὸ 30 – 40 χρόνια προστέθηκαν πληρέ-
στερες πληροφορίες ἀπὸ ἄλλους ἐρευνητές. Ἕως τότε
ἡ ἐργασία τοῦ Γ. Βερίτη παραμένει πρωτοποριακή,
ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ μελέτη του γιὰ τὶς «χριστιανικὲς»
ἐπιδράσεις στὰ δημοτικὰ τραγούδια.

Ὁ Βερίτης ἐρευνᾶ καὶ βυζαντινὰ κείμενα ὠθούμενος
ἀπὸ ἀπολογητικὴ ἀνάγκη, γιὰ νὰ ἀπαντήσει στοὺς
ἀρνητὲς τῆς πίστης καὶ τοῦ Βυζαντίου. Δημοσιεύει
ἄρθρο στὶς «Ἀκτῖνες», Χριστούγεννα 1943, μὲ θέμα «Ἡ
γυναίκα στὸ Βυζάντιο», στηρίζοντας τὶς θέσεις του στὴ
Βυζαντινὴ Νομοθεσία, τόσο στὸ Ἰουστινιάνειον Δίκαιον
ὅσο καὶ στὴ Νομοθεσία τῶν Ἰσαύρων.35

Θὰ καταφύγει ὁ Γ. Βερίτης καὶ σὲ φιλολογικὲς πηγές,
ὅπως στὸ Θεόδωρο Πρόδρομο ἢ Πτωχοπρόδρομο,
γιὰ νὰ περιγράψει τὴ ζωή τῆς γυναίκας στὶς λαϊκὲς τά-
ξεις. Κι ἡ ἐργασία των αὐτὴ παρέχει πολλὰ στοιχεῖα
πρὶν ἀκόμη ἐκδώσει ὁ Φαίδων Κουκουλὲς τὸ ἔργο του
«Βυζαντινῶν Βίος καὶ πολιτισμός».

Ὁ Βερίτης εἶναι περισσότερον γνωστὸς ὡς ποιητής.
Ἀρκετὰ ποιήματά του μελοποιημένα τραγουδήθηκαν,
ὥστε διατρανώθηκε ἡ ποιητική του φήμη. Πολλοί, βε-
βαίως, διανοούμενοι ἐξῇραν τὸν Βερίτην ὡς ἐρευνη-
τήν. Ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Π. Μπρατσιώτης, ὁ Εὐάγγελος
Φωτιάδης, ὁ Σ. Καλησπέρης (= Σοφοκλῆς Χατζηδά-
κης) καὶ πλῆθος ἄλλοι.36

Ὁ Βερίτης, ὅμως, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ θέματα ἑλλη-
νικῆς Ἱστορίας ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα μέχρι τὸ Βυ-
ζάντιο καὶ τὴ νεώτερη Ἑλλάδα. Τὸν ἀπασχολοῦν μεγά-
λες μορφὲς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅπως οἱ Τρεῖς Ἱεράρ-
χες, ὁ Αὐγουστῖνος, Ἄγγελος Βλάχος, Σπ. Ζαμπέλιος,
Παπαδιαμάντης, Σολωμὸς κ.ἄ. Παρουσιάζει καὶ κορυ-
φαίους διανοούμενους τῆς σύγχρονης Γαλλίας καὶ τῆς
Εὐρώπης γενικότερα.

Στὰ τριάντα του χρόνια τοποθετεῖ στέρεα τὸ θέμα τῆς
Τέχνης στὴ ζωή μας ἀναφερόμενος σὲ κορυφαία πα-
ραδείγματα. Μὲ τρία διηγήματά του κάνει τὴν πρώτη
σοβαρὴ ἐμφάνισή του στὸν πνευματικὸ χῶρο τῆς
Ἑλλάδος. Τὸ πρῶτο, τὸν Γησίλα, ἔγραψε σὲ ἡλικία 24
ἐτῶν. Συγχρόνως, γράφει βιβλίο «Παροιμίαι», ὅπου
ἐξαίρει τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ
παροιμίες δικές μας. Τέσσερα χρόνια ἀργότερα θὰ δώ-
σει τὸ «Χριστιανικὲς ἐπιδράσεις στὰ δημοτικά μας τρα-
γούδια». Ἤθελε μ’ αὐτὲς τὶς μελέτες νὰ δείξει ὅτι τὸ
πνεῦμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δὲν εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ κλῖμα
τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ ριζωμένο μέσα του βαθειὰ καὶ
ἐκφράζεται μὲ παροιμίες καὶ τραγούδια.37

Οἱ θέσεις τοῦ Βερίτη θὰ ἐπιβεβαιωθοῦν ἐννιὰ χρόνια
ἀργότερα, τὸ 1952 ἀπὸ τὸν ὀνομαστὸ συλλέκτη δημο-
τικῶν τραγουδιῶν, Ἆγι Θέρο.

Σὲ δύο ἄρθρα του γιὰ τὰ Χριστουγεννιάτικα καὶ Πα-
σχαλινὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη περιστρέφεται
γύρω ἀπὸ τὶς ἀγαπημένες του ἔννοιες: πίστη – λαὸς –
λογοτεχνία – Παπαδιαμάντης.

Κάθε του προσπάθεια ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ ἀδιάφθορο μέ-
ρος τῆς καρδιᾶς του.38

Μὲ ἄλλη κατηγορία γραπτῶν του ὁ Βερίτης θέλει νὰ
γκρεμίσει κάθε σάπιο. Ἄλλωστε, δὲν τὸ παιάνισε μὲ τὸ
ποιητικό του δοξάρι; «Εἴμαστε χτίστες ἐμεῖς, ξερριζωτὲς
καὶ φυτευτές». Μὲ τὰ ἔργα του «Ἀλεξικέραυνον», «Με-
γάλοι Μύσται», «Ἑνὸς μὴ εἰδικοῦ» καὶ μὲ δύο κριτικὰ
σημειώματα κρίνει τὰ ἔργα τοῦ Κλέωνος Β. Παράσχου,
«Ἐμμανουὴλ Ροΐδης».

Ἐπανέρχεται μὲ δριμύτητα στὸν συγγραφέα τῆς
«Πάπισσας» καὶ στὸν Γιῶργο Θεοτοκᾶ γιὰ τὸ ἔργον
«Θέατρον» καὶ μὲ ἰσχυρὰ τεκμήρια. Παρουσιάζει τὶς
ἀντιφάσεις καὶ τὰ μειονεκτήματα τῶν ἔργων αὐτῶν. Μὲ
τὸ ἔργο του «Ἀλεξικέραυνον» ἀσκεῖ ἀδυσώπητη κρι-
τικὴ στὴν ἀντιπνευματικότητα τῆς νεοελληνικῆς λογοτε-
χνίας.39

Ὁ Roser Milliex ἐνθουσιασμένος ἀπὸ τὸ ἀγωνιστικὸ
ἔργο τοῦ Βερίτη τοῦ ἀπευθύνει διθυραμβικὰ σχόλια.40

Θὰ γράψει ἐπίσης γιὰ τὸν Βερίτη ὁ π. Ἰωάννης Ἀλε-
ξίου: «Ἦταν οἱ φράσεις του καὶ τὰ νοήματά του, σὰν τὴ
λάβα, ποὺ ξεπετάγεται ἀπὸ καυτερὸ ἡφαίστειο. Ἡ ψυ-
χή του ἦταν τῆς πίστεως ἡφαίστειο, τὰ λόγια του καυ-
τερὴ λάβα, ποὺ ἔκαψε κάθε σάπιο καὶ ἄναβε φλόγες
…».41

Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή ποὺ πήγαζαν ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια
καὶ τὴ ζωή ἀνέβασαν τὸν Βερίτη, στὴν κορυφὴ τῆς
ὑψηλῆς δημιουργίας ὥστε σὲ ἡλικία 33 ἐτῶν νὰ ἔχει
ἐπιτελέσει ἔργο ἑκατὸ ἐτῶν.42

Ὁ Βερίτης ἐνθουσίασε καὶ σάλπισε στίχους καὶ πεζά,
ἀλλὰ παράλληλα στοχάσθηκε καὶ ἐρεύνησε.43

Τὸ ἐρευνητικὸ ὅπως καὶ κάθε ἔργο τοῦ Βερίτη, σὲ ρέ-
ον γλωσσικὸ ὕφος διαβάζεται ἀπνευστί. Διανθισμένο
πολλὲς φορὲς μὲ χιοῦμορ. 35 ἐπιστημονικὲς μελέτες
του φιλοξενοῦνται στὶς «Ἀκτῖνες» γιὰ μόλις 9 χρόνια,
ἀπὸ τὸ 1940 ἕως τὸ 1948. Ὁ Βερίτης ὅπως θὰ γράψει
σύγχρονος διανοητὴς ἦταν παρὼν στὴ ζωή, παρὼν
στὸν ἄνθρωπο.

Μὲ τὸ στίχο, μὲ τὸ τραγούδι, μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ
πραγματεία, μὲ τὸ βαθὺ στοχασμό, προπάντων ὅμως
μὲ τὴν πίστη.44 Ὁ γνωστὸς κριτικὸς τῆς λογοτεχνίας,
Ἀντρέας Καραντώνης, μιλώντας στὸ ραδιόφωνα γιὰ τὸ
Βερίτη εἴκοσι χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του εἶπε: «Ὁ Βερί-
της ἦταν ἀληθινός, ἦταν πνευματικὸς ἄνθρωπος «ἐκ
τῶν ἔσω», γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἰδέες του δὲν εἶχαν ἀνάγκη
ἀπὸ πολλὲς ἀναπτύξεις, ἀπὸ φραστικὲς ἀμφιέσεις καὶ
ἀπὸ διανοητικοὺς βερμπαλισμούς, γιὰ νὰ διατυπω-
θοῦν». Καὶ ὁ γνωστὸς Γάλλος Καθηγητὴς Roger Mil-
liex ἔγραψε στὶς 10 Ἰουνίου 1986 ὅτι ὁ τρίτος σταθμὸς
στὴ γνωριμία του μὲ τὴ Χριστιανικὴ Ἑλλάδα, μετὰ τὸ
Ἅγιον Ὄρος καὶ τὸν ποιητὴ Τάκη Παπατσώνη, ἦταν ὁ
Βερίτης. Ἡ συνοδοιπορία μαζί του ποτὲ δὲν διακόπηκε
καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἴδιος ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἔμενε
μέσα του ἡ ζωντανὴ καὶ ἀκριβῆ παρουσία τοῦ νεαροῦ
ποιητῆ, ἀνάμεσα στὶς πιὸ ἀποκαλυπτικές.45
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Ἡ ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» σὲ
ἄρθρο τῆς δημοσιογράφου Μαρίας
Ἀντωνιάδου, μὲ τίτλο «Ἱερώνυμος
πρὸς Μητροπολίτες: «Τί θέλετε; Πό-
λεμο καὶ αἷμα;» (9/10/2016), ἀνέφε-
ρε κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει διαψευστεῖ
μέχρι σήμερα, ὅτι ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἔθεσε, στὰ
μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας,
τὰ ὁποῖα διαφώνησαν ἀνοιχτὰ μὲ τὴ
συμφωνία ποὺ ἐπιτεύχθηκε μὲ τὸν
πρωθυπουργὸ κ. Ἀλέξη Τσίπρα γιὰ
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ
ἀμείλικτο ἐρώτημα «Τί θέλετε; Πόλε-
μο καὶ αἷμα;».

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα αὐτὸ
«ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐπέμεινε στὴν ἐπι-
λογή του, νὰ μὴ συνεχιστεῖ στὴν πα-
ροῦσα φάση ἡ σύγκρουση μὲ τὴν
κυβέρνηση, καθὼς μπροστά του

ἔχει τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγμα-
τος καί, σύμφωνα μὲ πληροφορίες,
ὑπάρχει ἡ δέσμευση ὅτι δὲν θὰ πει-
ραχθεῖ τὸ ἄρθρο 3, οὔτε καὶ ἡ παρά-
γραφος 3, τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συν-
τάγματος.»

Μὲ ὅσα ἀναφέρει τὸ παραπά-
νω δημοσίευμα, ἀφήνει τὸν ἀνα-
γνώστη νὰ ὑπονοήσει ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος στὴν οὐσία
«πούλησε» τὴν ὑπόθεση τῆς
Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς
στὰ σχολεῖα τῆς πατρίδας μας,
«ἀνταλλάσσοντάς την» μὲ τὴ δια-
τήρηση τοῦ σημερινοῦ Συνταγμα-
τικοῦ status quo τῶν σχέσεων
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας σὲ μία
πιθανὴ μελλοντικὴ ἀναθεώρηση
τοῦ Συντάγματος.

Ὁρίστηκαν μάλιστα, ἀπὸ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο, ὅπως ἀναφέρει καὶ

πάλι τὸ δημοσίευμα καὶ τρεῖς Ἱεράρ-
χες, ὁ Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομος, «γνωστὸς σὲ ὅλα τὰ
χριστιανικὰ φόρα, καθὼς μετέχει
στὸν διάλογο μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθο-
λικούς, καὶ συμμετεῖχε καὶ στὴν ἐπι-
τροπὴ ποὺ προετοίμασε τὴν Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ποὺ συγκλήθηκε τὸν πε-
ρασμένο Ἰούνιο στὴν Κρήτη», ὁ Σε-
βασμιώτατος Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, ὁ
ὁποῖος «στὰ νεανικά του χρόνια
ὑπῆρξε ἀριστερὸς καὶ ὡς φοιτητὴς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἦταν στὰ γε-
γονότα τῆς Νομικῆς κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς δικτατορίας» καὶ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μεσογαίας κ. Νικόλαος, «προ-
ερχόμενος ἀπὸ τὴ Μονὴ Σίμωνος
Πέτρας καὶ ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς
ὀργανώσεις», οἱ ὁποῖοι [ἐκπροσω-
ποῦν διαφορετικὲς τάσεις μέσα στὴν
Ἱεραρχία: ὁ κ. Νικόλαος βρίσκεται
κοντὰ στοὺς λεγόμενους «παραδο-
σιακοὺς» ἢ «συντηρητικούς», ὁ κ.
Χρυσόστομος σὲ ἐκεῖνο τὸ τμῆμα
τῆς Ἱεραρχίας ποὺ χαρακτηρίζεται
πιὸ «φιλελεύθερο» ἤ ἀνοιχτὸ καὶ ὁ κ.
Ἐφραὶμ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἰσορροποῦν
ἀλλὰ ἐκφράζουν ξεκάθαρα τὴ γνώμη
τους] καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβαν νὰ διε-
ξαγάγουν τὸν «διάλογο» μὲ τὴν Πο-
λιτεία μὲ ἀφορμὴ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν καὶ προφανῶς νὰ
φέρουν τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα
ποὺ ἤδη ἔχει προσυμφωνηθεῖ.

Ἄν ἰσχύουν οἱ παραπάνω ἀνα-
φορὲς τοῦ προαναφερόμενου δημο-
σιεύματος τότε εὔκολα ὁ ὁποιοσδή-
ποτε μπορεῖ νὰ καταλήξει στὸ συμ-
πέρασμα ὅτι καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν κα-
θηγητῶν ποὺ ὅρισαν οἱ τρεῖς Ἱεράρ-
χες γιὰ νὰ μελετήσει τὸ θέμα τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ νὰ
εἰσηγηθεῖ πρὸς τοῦτο στὴν Ἱεραρχία,
θὰ ἔχει ὡς στόχο : α) νὰ παρουσια-
στεῖ ὡς ἀμερόληπτη καθὼς τὰ πολυ-
μελῆ δοτὰ μέλη της, δὲν θὰ «ἀνή-
κουν», ἐμφανῶς τουλάχιστον, σὲ κα-
μία ἀπὸ τὶς δύο δῆθεν ἀντιμαχόμε-
νες θεολογικὲς ὁμάδες τὴν ΠΕΘ καὶ
τὸν «ΚΑΙΡΟ» καὶ β) νὰ καταλήξει
στὰ προσδοκώμενα καὶ ἤδη προ-
συμφωνημένα ἀποτελέσματα καὶ γι’
αὐτὸ προφανῶς ἡ σύνθεση τῆς
συμπερασματικῆς ἀπόφασης τῆς
Ἐπιτροπῆς θὰ βασιστεῖ ἐπάνω στὴ
γνωστὴ μέθοδο λήψης τῶν ἀποφά-
σεων, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «ἡ
τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, εὔκολα καὶ
ὄμορφα, ἀνατρέπεται ἡ ἀπόφασης
τῆς Ἱεραρχίας ποὺ ἔλεγε «συζητᾶμε
μόνο μὲ βάση τὸ παλιὸ πρόγραμμα
διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν» καὶ τὰ «ἀπαράδε-
κτα καὶ ἐπικίνδυνα Προγράμματα
Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν», μετατρέπονται σὲ μία
καλὴ βάση συζητήσεως καὶ μὲ με-
ρικὲς διορθώσεις καὶ βελτιώσεις
«πλασάρονται», «βαπτιζόμενα» ὡς
ὀρθόδοξα, πρὸς «κατανάλωση» στὰ
σχολεῖα, στοὺς Θεολόγους, στὰ παι-
διὰ καὶ στὸ ὑπόλοιπο χριστεπώνυμο
πλήρωμα, καθὼς μάλιστα, εἶναι μα-
θημένος ὁ λαὸς νὰ δέχεται ἀδιαμαρ-
τύρητα τὸ «σανὸ», ποὺ ὁ καθένας
τοῦ προσφέρει.

Ὅμως «τὰ ὄμορφα χωριά, ὄμορ-
φα καίγονται»!

Ὡς Γενικὸς Γραμματέας τῆς Παν-
ελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων θέλω
νὰ πιστεύω ὅτι τὰ πραγματικὰ δεδο-
μένα δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ παρουσιά-
ζονται στὸ παραπάνω ἄρθρο τῆς
προαναφερόμενης ἐφημερίδας ἀλ-
λὰ καὶ σὲ κάθε περίπτωση ὀφείλω
στεντορεία τὴ φωνὴ νὰ διατρανώσω
πρὸς κάθε κατεύθυνση τὴν ὁμόφω-
νη ἀπόφαση τῆς Ἑνώσεώς μας, νὰ
ἀγωνιστεῖ ἕως τέλους, ἔχοντας χρέ-
ος πρὸς τὸν Χριστὸ, στὸν ὁποῖο πι-
στεύουν τὰ μέλης της καὶ πρὸς αὐτὸ
ποὺ κλήθηκε νὰ ὑπηρετήσει, δη-
λαδὴ τὴ διατήρηση τῆς Ὀρθόδοξης
Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα
τῆς πατρίδας μας.

Ὡς ἐκ τούτων, στὸ ἐρώτημα «Τί
θέλετε; Πόλεμο καὶ αἷμα;», ὅσον
ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, εἶναι σοφὸ νὰ συνειδητοποι-
ήσουν ὅλοι ὅτι:

α) Τὸ θέμα ἔχει πάρει πλέον τερά-
στιες διαστάσεις στὴν ἑλληνικὴ κοι-
νωνία καὶ ὅλοι βρίσκονται μὲ τὸ χέρι
στὴν σκανδάλη.

β) Ὅτι ἔχει ἤδη κατατεθεῖ προσ-
φυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατεί-
ας, ἀπὸ ἐκπροσώπους γονέων καὶ
τῆς ΠΕΘ, κατὰ τοῦ πρόσφατα δημο-
σιευμένου νόμου τῆς Πολιτείας ποὺ
ἐπιβάλλει τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐπαί-
σχυντων ἀλλαγῶν στὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν

γ) Ὅτι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔχει σκαν-
δαλισθεῖ γιὰ τὴν ἀργοπορία τῆς Διοι-
κούσας Ἐκκλησίας νὰ ἀντιδράσει
ἐγκαίρως καὶ πρὶν νὰ ὑπάρξει ἡ θε-
σμοθέτηση τῆς ἐφαρμογῆς μὲ ΦΕΚ
τῶν νέων «ἀκατάλληλων καὶ ἐπικίν-
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Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς
«Ἰησοῦ μακρόθυμε,
τά τῆς ψυχῆς μου

θεράπευσον τραύματα»
3. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει

τό σκοπό τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ
Κυρίου μας. Μᾶς τόν ὑπενθυμίζει
μέ τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου
μας πρός τόν κρυφό του μαθητή
Νικόδημο: «Ὅπως ὁ Μωυσῆς
ὕψωσε τό χάλκινο φίδι στήν ἔρη-

μο, ἔτσι πρέπει νά ὑψωθεῖ ὁ Υἱός
τοῦ Ἀνθρώπου, ὥστε ὅποιος πι-
στεύει σ᾿ αὐτόν νά μή χαθεῖ, ἀλλά
νά ζήσει αἰώνια. Τόσο πολύ ἀγά-
πησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε πα-
ρέδωσε στό θάνατο τό μονογενῆ
του Υἱό, γιά νά μή χαθεῖ ὅποιος πι-
στεύει σ᾿ αὐτόν, ἀλλά νά ἔχει ζωή
αἰώνια».4

Ὁ Θεός ἀγάπησε τόν κόσμο καί
γι᾿ αὐτό ἔστειλε τόν Υἱό του στή
γῆ. Ἐξ ἀγάπης λοιπόν καί μόνο. Ἄν
τό ἱστορικό αὐτό γεγονός τό σκέ-
φτονταν καθημερινά οἱ ἄνθρωποι,

εἶναι βέβαιο ὅτι ὅλα στή ζωή τους
θά ἦταν διαφορετικά. Οἱ βιοτικές
μέριμνες, οἱ φιλοσοφίες τους, οἱ
στόχοι τους, ὁ τρόπος ζωῆς τους,
ὅλα αὐτά θά βρίσκονταν μέσα στά
φυσιολογικά ὅρια καί ποτέ δέν θά
ἔφταναν στήν ὑπερβολή. Ἀπό τήν
ἄλλη μεριά, τό ἐνδιαφέρον τους
θά στρεφόταν στήν τήρηση τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί αὐτό ἀπό
βαθιά εὐγνωμοσύνη πρός τόν
ἐνανθρωπήσαντα Κύριο.

Εἶναι συγκλονιστικό νά σκέφτε-
ται ὁ ἄνθρωπος τόν Κύριο, ὁ
ὁποῖος γεννήθηκε στήν ταπεινή
φάτνη καί θυσιάστηκε πάνω στό

σταυρό γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ
κόσμου. Νά σκέφτεται τό ἐνδια-
φέρον τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο, νά
στοχάζεται τήν ἔμπρακτη ἀγάπη
του καί τήν ἀδιάκοπη πρόνοιά
του. Νά νιώθει ὅτι εἶναι παιδί τοῦ
στοργικοῦ Πατέρα, ὁ ὁποῖος τόν
περιμένει.

Ἀλλά πόσοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι
πού σκέφτονται ἔτσι; Εἶναι οἱ πε-
ρισσότεροι, εἶναι οἱ λιγότεροι, εἶναι
ἐλάχιστοι; Κανένας δέν μπορεῖ νά
ἀπαντήσει μέ βεβαιότητα. Πάντως
ὑπάρχουν πολλές ἐνδείξεις ὅτι οἱ
περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν ξε-
χάσει τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρί-

ου. Δέν τούς ἐπηρεάζει πιά τό γε-
γονός. Δέν τούς ἐνθουσιάζει ἡ γέν-
νηση τοῦ Κυρίου, δέν τούς συγκι-
νεῖ ἡ σταύρωσή του καί φυσικά δέν
βιώνουν τό ἱερό μυστήριο τῆς θεί-
ας Εὐχαριστίας ὡς διαρκῆ παρου-
σία τοῦ Κυρίου πάνω στή γῆ.

Θά τολμοῦσα νά κάνω τήν ἴδια
ἐρώτηση καί γιά τούς κληρικούς
ὅλων τῶν βαθμίδων. Πόσοι, ἀλή-
θεια, κληρικοί ἔχουν στό νοῦ τους
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ;
Πόσοι τηροῦν τίς ἐντολές του; Καί
πόσοι λειτουργοῦν μέ συναίσθηση,
μέ κατάνυξη, μέ φόβο Θεοῦ; Δέν
θά ἦταν ἄδικο, ἄν ἔλεγα ὅτι εἶναι

λίγοι. Καί ὅσο θά μιλᾶμε γιά χρι-
στιανισμό κοινωνικῆς προσφορᾶς,
τόσο θά λιγοστεύουν οἱ ἐκλεκτοί.
Ἤδη, διατρέχουμε αὐτόν τόν κίν-
δυνο καί κάποτε πρέπει νά δοῦμε
τήν Ἐκκλησία ὡς ἐργαστήρι ἁγιό-
τητας καί ὄχι ὡς ἐργαστήρι κοινω-
νικῆς δραστηριότητας, τό ὁποῖο
μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ κι ἔξω ἀπό
αὐτή, καί μάλιστα μέ περισσότερα
μέσα καί θεαματικότερα ἀποτελέ-
σματα.
Σημείωσις:

4. Ἰωάν. γ΄ 14-16.
Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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(44ον)
Αἱ βασικαί αἰτίαι τῆς ἀποσχίσεως 

τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, 
Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν 

Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ
Ἡ ἀπόσχιση τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη

Ἐκκλησία ἐπὶ Νικολάου Α΄ (858-867) ἦταν μὲν γιὰ
μικρὸ μόνο χρονικὸ διάστημα, φανερώνει ὅμως τὶς δια-
θέσεις τοῦ παπικοῦ θρόνου ἔναντι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
καταλήγει πλέον τὸ 1054 στὴ τελεσίδικη ἀπόσχιση τοῦ
Παπισμοῦ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος γράφει γιὰ τὴν «ἀκάθεκτο φιλαρχία καὶ φιλο-
δοξία» τοῦ θρόνου τῆς Ρώμης, ὅτι «τὰ πάντα ἐμηχα-
νεύσαντο, τὰ πάντα ἐσοφίσθησαν, τὰ πάντα ἔδρασαν,
ὅπως ἀναδείξωσι τοὺς Πάπας ἡγεμόνας τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τυράννους τῆς οἰκουμένης»1. Καὶ ἀκριβῶς
αὐτὸ τὸ ἦθος, ποὺ ἐνσαρκώνεται μὲ μοναδικὸ τρόπο
στὸν πάπα Νικόλαο Α΄ ἀποτίμησε ὁ Παπισμὸς στὸ
πρόσωπό του μὲ τὴν ἁγιοποίησή του, ἀποδίδοντάς
του καὶ τὸ προσωνύμιο τοῦ «Μεγάλου»2. 

Εἶναι ἀπόλυτα χαρακτηριστικὰ καὶ γλαφυρὰ τὰ λόγια
ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος προκειμένου νὰ
περιγράψει αὐτὸ τὸ ἦθος τῶν Παπικῶν στὴν προσπά-
θειά τους νὰ ἐπιβάλουν τὴν παπικὴ ἐξουσία στὴν
Ὀρθόδοξη Ἀνατολή: «… αἱ ἠθικαὶ ἀρχαὶ περὶ ἁμαρτίας
καὶ δικαιοσύνης ἀνετράπησαν• αἱ ἁμαρτίαι ἐχαρακτηρί-
ζοντο οὐχὶ ἐκ τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου,
ἀλλ’ ἐκ τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν τοῦ παπικοῦ προγράμμα-
τος … τὴν εὐλάβειαν πρὸς τὸν Θεὸν ἀντικατέστησεν ἡ
πρὸς τὸν Πάπαν εὐλάβεια, ὁ δ’ εὐλαβούμενος τὸν Πά-
παν ηὐλαβεῖτο καὶ τὰ θεῖα• … ἡ τοῦ Πάπα ἀναγνώρισις
ὑπερεῖχε τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως … διότι τὶς ἡ χρεία τῆς
γνώσεως τοῦ Οἰκοδεσπότου, ὅταν ἡ ἁπλῆ τοῦ ἀντι-
προσώπου αὐτοῦ γνωριμία εἰσάγει ἡμᾶς εἰς τὸν Παρά-
δεισον; Ὅταν ὁ ἀντιπρόσωπος κρατῆ τὰς κλεῖς τοῦ
Παραδείσου καὶ εἰσάγει τὸν θεράποντά του; Τὶς ἡ χρεία
τῆς γνώσεως τῶν θείων ἐντολῶν;»3. Καὶ στὴ συνέχεια
περιγράφει ὁ Ἅγιος τὸν ἄμεσο κίνδυνο τόσο γιὰ τὴν
Ἐκκλησία ὅσο καὶ γιὰ τὸ κράτος. Πολιτικὴ σύνεση ἦταν
ἀπαραίτητη, ἀλλὰ ὄχι σύνεση χωρὶς μέτρο, ἐπειδὴ
στὸν 9ο αἰώνα παρατηρεῖται μία ἀκραία ἀποθράσυνση
τοῦ παπικοῦ θεσμοῦ4.  

Ἤδη μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Αὐτοκράτορα πρὸς τὸν
Πάπα μετὰ τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας (843), στὴν
ὁποία ζητοῦσε τὴν ἀποστολὴ ἀντιπροσώπων, ὥστε νὰ
δοθεῖ λύση στὸ θέμα τῶν μετανοούντων εἰκονομάχων
ἐπισκόπων, εἶχε σταλεῖ τρόπον τινὰ ἕνα εἶδος πρόσ -
κλησης στὸν Πάπα γιὰ τὴν ἀνάμειξή του στὰ ἐκκλησια-
στικὰ ζητήματα τῆς Ἀνατολῆς5. Μὲ κάθε εὐχέρεια μπο-
ροῦσε τώρα, ἔχοντας στὸ ὁπλοστάσιό του καὶ τὴν ὑπε-
ροπλία τῶν πρόσφατων πλαστογραφιῶν, ἰδίως τῶν
Ψευδοϊσιδώρειων Διατάξεων, νὰ προβάλει τὸ πρωτεῖο
του. Ὄντως βρίσκει τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία μὲ τὴν κα-
θαίρεση τοῦ πατριάρχη Ἰγνατίου καὶ τὴν ἀνάρρηση τοῦ
Μεγάλου Φωτίου σὲ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
(858).  Ἀκολούθησε ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου Φωτίου τὸ
ἐθιμοτυπικὸ συνοδικὸ γράμμα στὸν Πάπα γιὰ τὴν χει-
ροτονία του (860)6. Ἤδη ἡ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ
πάπα Νικολάου Α΄ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ καὶ
τὸν πατριάρχη Φώτιο περιέχει τὴν πρόκλησή του. Τόνι-
σε, ἀνάγοντας τὸν παπικὸ θεσμὸ σὲ κριτήριο τῆς
Ἐκκλησίας, πῶς μποροῦσε νὰ συμβεῖ ἡ καθαίρεση τοῦ
πατριάρχη Ἰγνατίου «χωρὶς τὴν συμβουλὴ τοῦ ρωμαί-
ου Ποντίφικα». Ἐπίσης ἐπισημαίνει τὴν κατ’ αὐτὸν ἀντι-
κανονικὴ ἀνάδειξη τοῦ πατριάρχη Φωτίου μὲ «ἀθρό-

ον» χειροτονία ἀπὸ λαϊκὸ καὶ ζητάει μέσῳ δύο ἀντι-
προσώπων του ἀνακρίσεις τόσο σχετικὰ μὲ τὴν καθαί-
ρεση ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου Πατριάρχη,
προκειμένου νὰ τὸν ἀναγνωρίσει. Ἀκολουθεῖ ἡ σύνο-
δος τοῦ 861 (Πρωτοδευτέρα), στὴν ὁποία οἱ παπικοὶ
ἀντιπρόσωποι μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς συνόδου
ἀναγνωρίζουν τόσο τὴν καθαίρεση ὅσο καὶ τὴν κανονι-
κότητα τῆς ἐκλογῆς τοῦ πατριάρχη Φωτίου. Ὁ Πάπας
στὴ συνέχεια μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀντιπροσώπων
του τοὺς καθαιρεῖ καὶ ἀποστέλλει δύο ἐπιστολὲς πρὸς
τὸν Αὐτοκράτορα καὶ τὸν Πατριάρχη ἀπορρίπτοντας
τόσο τὴν καθαίρεση τοῦ πατριάρχη Ἰγνατίου ὅσο καὶ
τὴν κανονικότητα ἀνάδειξης τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Στὴ σύν -
οδο τοῦ Λατερανοῦ (863) καθαιρεῖ τὸν πατριάρχη Φώ-
τιο καὶ ἀναγνωρίζει τὸν πατριάρχη Ἰγνάτιο. Σὲ μετριο-
παθῆ ἐπιστολὴ τοῦ Πάπα πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μι-
χαὴλ ἀπαντάει ὁ τελευταῖος μὲ τὴν ἀπειλὴ στρατιωτικῆς
ἐπέμβασης. Ἀκολουθεῖ ἐπίσης ἐπιστολὴ μὲ πολὺ
αὐστηρὸ ὕφος ἀπὸ τὸν Πάπα, στὴν ὁποία προβάλλε-
ται πιὸ ἔντονα ἀκόμα τὸ παπικὸ πρωτεῖο. Τελικὰ ἡ πα-
ρέμβαση τοῦ Πάπα μὲ ἱεραποστόλους στὴν Βουλγα-
ρία, τὴν ὁποία τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως
θεωροῦσε κάτω ἀπὸ τὴ δική του δικαιοδοσία, ἀναγκά-
ζει τὸν πατριάρχη Φώτιο σὲ νέα βήματα. Στὴ περίφημη
ἐγκύκλιο ἐπιστολή του στοὺς Πατριάρχες τῆς Ἀνατο-
λής7 καταγγέλλει τὴν ἀντικανονικὴ ἀποστολὴ τῶν Λατί-
νων κληρικῶν, τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων
κληρικῶν, τὰ καινοφανῆ λατινικὰ ἔθιμα καὶ τὸ χειρότερο
ἀπ’ ὅλα τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ filioque στὸ Σύμβολο τῆς Πί-
στεως. Μὲ τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ καλεῖ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς
Ἀνατολῆς σὲ σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸν Ἰούλιο –
Αὔγουστο τοῦ 867 στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ καταδί-
κασε τὶς παπικὲς ἑτεροδιδασκαλίες καὶ καινοτομίες καὶ
ἀφόρισε τὸν πάπα Νικόλαο Α΄ ὅπως καὶ τοὺς Λατίνους
κληρικοὺς στὴ Βουλγαρία.
Σημειώσεις:  

1. Ἁγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως,
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καὶ τὴν παραίτηση τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἀπὸ τὴν δεύτερη
πατριαρχία του (886) βλ. στοὺς: Ἁγίου Νεκταρίου,
ὅπ.παρ., σ.204-298, Ἀρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου,
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον,
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7. «Φωτίου, Πατριάρχου Κων/πόλεως, Ἐγκύκλιος
πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἀρχιερατικοὺς θρόνους»
(866). Βλ. Ἰωάννου Ν. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ
συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς
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ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Μεγάλο πρόβλημα δημιουργεῖ ἡ Οὐνία στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας. Οἱ παπικοὶ
ἐκμεταλλεύτηκαν κατὰ καιροὺς τὶς πολιτικὲς καταστά-
σεις, γιὰ νὰ δραστηριοποιηθοῦν στὴ Βουλγαρία, μὲ
σκοπὸ τὴν ἐξουσιαστικὴ ἑδραίωση τοῦ Παπισμοῦ
στὴ χώρα αὐτή. Αὐτὸ καταμαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς διάφο-
ρες ἐνέργειες τῶν παπικῶν στὴ Βουλγαρία μετὰ τὸ
Σχίσμα τοῦ 1054. 

Οἱ οὐνίτες τῆς Βουλγαρίας ὑπολογίζονται περὶ τὶς
10,000. Ἡ Οὐνία στὴ Βουλγαρία
δραστηριοποιεῖται σὲ δεκατρεῖς
πόλεις. Στὴ Βουλγαρία δραστη-
ριοποιοῦνται οἱ παπικὲς μοναστικὲς κοινότητες τῶν
Καρμελιτῶν, τῶν Σαλεσιανῶν ποὺ δροῦν σὲ ἐπίπεδο
νεολαίας, τῶν “Ἀσσομψιονιστῶν”, κλπ. 

Καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἑδραίωση τῆς Οὐνίας στὴ
Βουλγαρία διαδραμάτισαν οἱ “Ἀσσομψιονιστές”, ἡ λε-
γόμενη κοινότητα τῶν “Πατέρων τῆς Μεταστάσεως”.
Ἱδρυτὴς τῶν “Ἀσσομψιονιστῶν” ἦταν ὁ παπικὸς “πα-
τέρας” Ἐμμανουὴ d’ Alzon, ὁ ὁποῖος ἦταν παπικὸς
“ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος” στὴν “ἀρχιεπισκοπὴ” τῆς
πόλης Νίμ, ποὺ βρίσκεται στὴ Νότια Γαλλία. Ἡ ἀνα-
φορὰ τοῦ Πάπα Πίου ΙΧ, στὸν παπικὸ “πατέρα”
Ἐμμανουὴ d’ Alzon, ὅτι “ἐγὼ εὐλογῶ τὰ ἔργα σου τῆς
Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσης”, φανερώνει τὴ ἐξουσιαστικὴ
σκοπιμότητα τῆς ἐνέργειας αὐτῆς. Νὰ ἀναφέρομε
παρενθετικὰ ὅτι ὁ παπικὸς “πατέρας” Ἐμμανουὴ d’
Alzon, ποτὲ δὲν ἦρθε στὴ Βουλγαρία, ἀλλὰ ἀπέστειλε
πρὸς τοῦτο τὸν παπικὸ “πατέρα” Galabert τὸ ἔτος
1863.

Καθοριστικὸ γιὰ τὴν Οὐνία στὴ Βουλγαρία ἦταν τὸ
ἔτος 1860, ὅπου ὁ Πάπας Πίος ΙΧ εἶχε “ἐγκρίνει” τὴν
ἔνταξη τῶν Βουλγάρων οὐνιτῶν στὸν Παπισμό, διο-
ρίζοντας ὡς “ἀρχιεπίσκοπο” τὸν “ἀρχιμανδρίτη”
Ἰωσὴφ Sokolsky τὸ ἔτος 1861. Ἡ ἕδρα τῶν οὐνιτῶν
τῆς Βουλγαρίας βρίσκεται στὴ Σόφια καὶ ὁ ἐπικε-
φαλῆς “ἐπίσκοπός” των καλεῖται “Ἀποστολικὸς
Ἔξαρχος τῆς Σόφιας”. Ὁ σημερινὸς ἐπικεφαλῆς τῶν
οὐνιτῶν τῆς Βουλγαρίας, εἶχε διοριστεῖ τὸ ἔτος 2009
ἀπὸ τὸν Πάπα Βενέδικτο XVII σύμβουλος τῆς συνό-
δου τῶν καλουμένων “Ἀνατολικῶν ἐκκλησιῶν”, ποὺ
ὑπάγονται στὸ διοικητικὸ μηχανισμὸ τοῦ Βατικανοῦ.

Σημαντικὸ ρόλο ἐπίσης στὴν αὔξηση τῶν οὐνιτῶν
στὴ Βουλγαρία ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ “ἱερωμένοι”
τους ἐνδύονται μὲ ἄμφια ὅμοια τῶν Ὀρθοδόξων
Ἱερωμένων. Ἡ τήρηση τῶν λεγομένων «ἀνατολικῶν
ἐθίμων”, ὅπως οἱ παπικοὶ οὐνίτες τὰ καλοῦν, συνέβα-
λε στὴν ἐξάπλωση τῆς Οὐνίας. Ὡς γνωστὸ ὁ Πάπας
Κλήμης ὁ VIII «ἐπέτρεψε» νὰ διατηρήσουν τὰ καλού-
μενα ἀπὸ τοὺς παπικοὺς «ἀνατολικὰ ἔθιμα». 

Τὰ περὶ “συνέχειας” καὶ παπικῆς δικαιοδοσίας στὴ
Βουλγαρία ποὺ οὐνίτες προβάλλουν, καταμαρτυ-
ροῦν μόνο τὴν παπικὴ ἐξουσιαστικὴ θρασύτητα.
Προβάλλουν τὰ γεγονότα τοῦ 1204, ὅπου ὁ καρδινά-
λιος Λέων ἦρθε στὸ Τύρνοβο ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ
Πάπα Ἰννοκεντίου ΙΙΙ καὶ ἔχρισε ἀρχιεπίσκοπο Βουλ-
γαρίας καὶ πάσης Βλαχίας τὸν Βασίλειο. Τὸ ἀποτέλε-
σμα ἦταν ἡ παροδικὴ μόνο “ἐξάρτηση” ἀπὸ τὸν Πά-
πα. Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴ ἀναφέρομε ὅτι ἀκόμα

καὶ οἱ δεσμεύσεις στὸν Πάπα κα-
ταμαρτυροῦσαν τὴν παπικὴ
ἐξουσιαστικὴ μάνητα, μὲ πρώτι-

στη τὴν προστασία τῶν παπικῶν συμφερόντων. 
Φυσικὰ στὴ Σύνοδο ποὺ συγκλήθηκε κατόπιν στὸ

Τύρνοβο τὸ 1211 ἔγινε ὁμολογία τῆς Ὀρθόδοξης Πί-
στης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας. Κατὰ τὴ Σύνο-
δο αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας συντάχθηκε
τὸ “Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας”, μὲ τὸ ὁποῖο καταδικά-
ζονταν οἱ αἱρέσεις καὶ γινόταν τιμητικὴ ἀναφορὰ
στοὺς Ἁγίους της. Δὲν δικαιολογεῖ καμιὰ παπικὴ συν -
έχεια ἢ παπικὴ δικαιοδοσία, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας.

Ἡ μόνη συνέχεια ποὺ ὑπάρχει στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, εἶναι ἐκείνη ποὺ καταμαρ-
τυρεῖ ἡ ὄντως συνέχεια, μὲ τὸ “ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις
Πατράσιν”, δηλαδὴ ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη. Ὅσο ἀφορᾶ
τοὺς παπικοὺς οὐνίτες ποὺ σκοπίμως τηροῦν τὰ κα-
λούμενα ἀπὸ αὐτοὺς «ἀνατολικὰ ἔθιμα», θὰ τονίσου-
με ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ μίμηση δὲν συνεπάγεται καμιὰ
οὐσιαστικὴ τήρηση. Ἂν πραγματικὰ οἱ παπικοὶ οὐνί-
τες ἀγαποῦν τὰ τυπικὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
ἕνα μόνο τυπικὸ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουν, ἐκεῖνο
τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ Μία
δηλαδὴ Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Ἡ
ἐξωτερικὴ ἁπλὰ τήρηση τῶν σκοπίμως καλουμένων
«ἀνατολικῶν ἐθίμων”, ὅπως οἱ παπικοὶ οὐνίτες τὰ κα-
λοῦν, μόνο τὴν ἐξουσιαστικὴ ἑδραίωση τοῦ Παπι-
σμοῦ ἐξυπηρετεῖ.

Ἡ Οὐνία εἰς τὴν Βουλγαρίαν - ἡ διὰ τῶν καλουμένων
«Πατέρων τῆς Μεταστάσεως» (Ἀσσομψιονιστῶν) ἑδραίωσίς της

Ποία ἡ δύναμις τοῦ διαβόλου;
Λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης «ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ

διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει, εἰς τοῦτο
ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύση τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α΄
Ἰω. 8, 8).

Δηλαδή: Ἐκεῖνος, ποὺ ἐπιμένει στὴν ἁμαρτία, κατάγεται ἀπὸ
τὸν διάβολον, διότι ἐξ ἀρχῆς ὁ διάβολος μὲ πεῖσμα πολὺ ἁμαρτά-
νει. Πρὸς αὐτὸν δὲ τὸν σκοπὸν ἐφανερώθη ἐπὶ τῆς γῆς ὡς ἄνθρω-
πος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ καταλύση τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.

Γι’ αὐτό, καμμία σχέση μὲ τὸν διάβολο. Διότι γνωρίζουμε ὅτι, ἄν
μᾶς παγιδεύση, μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήση στὴν αἰώνια κόλαση. Λέγει
ὁ Ἀπ. Παῦλος «οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ
πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας
τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφ. στ, 12). Δηλαδὴ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ
ἀόρατους ἐχθροὺς ποὺ εἶναι πολλοὶ καὶ ὀργανωμένοι πλὴν ὅμως
δὲν ἔχουν δύναμη. Ἐμεῖς τοὺς δίνουμε δύναμη μὲ τὶς ἁμαρτίες
μας.

Ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ τοὺς φοβόμαστε, ὅταν ζοῦμε σύμφωνα μὲ
τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου.

Πρῶτα - πρῶτα ἔχουμε τὸ φοβερὸ ὅπλο τοῦ Σταυροῦ.
«Ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου τὸν Σταυρὸν Σου ἡμῖν δέδωκας.

Φρίττει γὰρ καὶ τρέμει μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν».
Οὔτε κἄν ἐμφανίζεται, χάνεται, ἐξαφανίζεται.

Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔδειξαν τὸ πόσο δυνατοὶ
εἴμαστε, ὅταν εἴμαστε κοντὰ στὸν Κύριο καὶ πόσο ἀδύναμος εἶναι
ὁ διάβολος.

*  *  *
Διαβάζουμε στὸ Γεροντικὸ γιὰ τὸν Ὅσιο Θεόδωρο τῆς Φέρμης:
Ὅταν ἔμενε στὴ Σκήτη, ἦλθε σ’ αὐτὸν ὁ δαίμων, θέλοντας νὰ

μπῆ στὸ κελλί του. Τότε ὁ Ὅσιος τὸν ἔδεσε ἀπ’ ἔξω. Καὶ πάλι
ἄλλος δαίμων ἦλθε καὶ αὐτὸν τὸν ἔδεσε ἔξω. Ἔρχεται κατόπιν καὶ
ἕνας τρίτος καὶ βρίσκει δεμένους τοὺς ἄλλους δύο καὶ τοὺς λέγει:
«Τί μένετε ἐδῶ ἔξω;». Καὶ ἐκεῖνοι τοῦ ἀπαντοῦν: «Κάποιος κάθε-
ται μέσα καὶ δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ μποῦμε».

Προσπαθεῖ τότε καὶ ὁ τρίτος νὰ εἰσέλθη. Ἀλλὰ ὁ γέροντας τὸν
ἔδεσε καὶ αὐτόν.

Φοβισμένοι λοιπὸν ἀπὸ τὴν δύναμη τῶν προσευχῶν του, παρα-
καλοῦσαν τὸν γέροντα λέγοντας: «Λῦσε μας καὶ ἄφησέ μας νὰ
φύγουμε».

Καὶ ὁ γέροντας τοὺς λέγει: «Πηγαίνετε». Καὶ ἔτσι, καταντρο-
πιασμένοι, ἔφυγαν. Βλέπουμε λοιπὸν τὴν δύναμη τῶν Ἁγίων μας
καὶ τὴν ἀδυναμία τοῦ διαβόλου.

*  *  *
Κάποτε ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς πολεμήθηκε πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς λο-

γισμοὺς τῆς πορνείας. Καὶ μὴ δυνάμενος νὰ καθίση στὸ κελλί του,
ἔφυγε καὶ ἐξομολογήθηκε τοὺς λογισμούς του στὸν Ἀββᾶ Ἰσίδωρο.
Ὁ Γέροντας τὸν παρεκάλεσε νὰ ἐπιστρέψη στὸ κελλί του. Ἐκεῖνος
ὅμως δὲν ἤθελε νὰ ἀκούση τὴν σύσταση ἀπαντώντας στὸν Ἀββᾶ
Ἰσίδωρο. «Δὲν ἀντέχω πλέον, Ἀββᾶ». Τότε ὁ Ἀββᾶς Ἰσίδωρος τὸν
πῆρε κοντά του καὶ ἀνέβηκε στὴν στέγη τοῦ κελλιοῦ καὶ τοῦ λέγει:

- Κοίταξε πρὸς δυσμάς.
Πράγματι ἐκοίταξε μὲ προσοχὴ πρὸς τὰ ἐκεῖ καὶ εἶδε πλῆθος

δαιμόνων νὰ προκαλοῦν ταραχὴ καὶ νὰ θορυβοῦν μὲ τὸ νὰ κάνουν
πόλεμο.

Τοῦ λέγει ὁ Ἀββᾶς Ἰσίδωρος.
- Τώρα κοίταξε πρὸς Ἀνατολάς.
Ὅταν ἐστράφη πρὸς ἀνατολὰς ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς εἶδε ἀναρίθ-

μητα πλήθη ἁγίων Ἀγγέλων, ποὺ περιεβάλλοντο μὲ δόξα.
Εἶπε τότε πρὸς τὸν Μωϋσῆν ὁ Γέροντας.
- Νά! αὐτοὺς ποὺ βλέπεις εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ στέλνει ὁ Κύριος νὰ

βοηθήσουν τοὺς ἁγίους ποὺ ἀγωνίζονται. Αὐτοὶ πρὸς δυσμὰς εἶναι
αὐτοὶ ποὺ μᾶς πολεμοῦν. Περισσότεροι εἶναι οἱ σύμμαχοί μας. Γι’
αὐτὸ ἔχε θάρρος.

Τότε ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς γύρισε στὸ κελλί του εὐχαριστώντας τὸν
Θεό.

*  *  *
Διαβάζουμε στὸν Εὐεργετινό.
Ἕνας Μοναχὸς ἐρώτησε τὸν Ἀββᾶ Θεόδωρο τῆς Φέρμης.
- Ἐὰν ἔξαφνα ἀκουσθῇ θόρυβος ἀπὸ ἀπροσδόκητη πτώση σώ-

ματος, σύ, Ἀββᾶ, θὰ φοβηθῆς;
Στὴν ἐρώτηση αὐτὴ ἀπάντησε ὁ Γέροντας:
- Καὶ ἐὰν ἀκόμη συγκρουσθῇ ὁ οὐρανὸς μὲ τὴν γῆ, ὁ Θεόδωρος

δὲν φοβεῖται.
Πράγματι ὁ Ἀββᾶς Θεόδωρος εἶχε παρακαλέσει μετὰ θερμότη-

τος τὸν Θεό νὰ πάρῃ ἀπ’ ἐπάνω του τὴν δειλία καὶ ὁ Θεὸς τὸν
ἄκουσε. Δι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἐρώτησε ὁ ἀδελφός.

*  *  *
Ἕνας ἀδελφὸς προσῆλθε σὲ ἕνα Γέροντα καὶ τοῦ λέγει: 
- Πάτερ μου, τί νὰ κάμω, διότι δειλιάζω κατὰ τὴν νύκτα;
Στὴν ἐρώτηση αὐτὴ ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
- Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως φοβοῦνται τὶς ἐπιδρομὲς τῶν βαρβά-

ρων, ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν βοήθεια τοῦ βασιλέως·
μόλις ὅμως πληροφορηθοῦν ὅτι ἔφθασε στὴν πόλη τους ἤ Δούξ ἤ
Στρατηλάτης, διὰ νὰ τοὺς προστατεύσῃ, δὲν φοβοῦνται πλέον διὰ
τὴν ἀσφάλειά τους, διότι γνωρίζουν ὅτι ἐκεῖνοι φροντίζουν δι’
αὐτούς. Ἀλλὰ καὶ ἄν ἀκούσουν ὅτι οἱ βάρβαροι ἐπέδραμαν, δὲν
ἀνησυχοῦν, διότι ἔχουν προστάτη τὸν πολεμοῦντα ὑπὲρ αὐτῶν.

Καὶ ἐμεῖς λοιπόν, ἐὰν πιστεύουμε στὸν Θεό, δὲν φοβούμεθα
τοὺς δαίμονες, διότι ὁ Θεὸς μᾶς στέλλει τὴν βοήθειά του καὶ δια-
σκορπίζει ὅλους τοὺς ἐχθρούς μας.

«Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ»
Ἡ ἀπάντησις κλήρου καὶ λαοῦ εἰς τὸ δίλημμα ποὺ ἔθεσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὰ Θρησκευτικά: «Τί θέλετε; Πόλεμο καὶ αἷμα;»

Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

Ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸ ὑλιστικὸν φρόνημα
Στὴ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀκούσαμε γιὰ τὴν συνάντησι καὶ

συνομιλία μὲ τὸν Θεῖο Διδάσκαλο Ἰησοῦ Χριστὸ ἑνὸς πλούσιου ἄρχον-
τα, ὁ ὁποῖος πλησίασε τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἐρώτημα τὶ πρέπει νὰ κάνη, γιὰ
νὰ κληρονομήση τὴν αἰώνια ζωή.

Ὁ Κύριός μας, ἀφοῦ πρῶτα τοῦ εἶπε ὅτι ἕνας μόνο εἶναι ἀγαθός, ὁ
Θεός, τοῦ ὑπέδειξε τὴν τήρησι τῶν θείων ἐντολῶν, γιὰ νὰ πετύχη τὸ ζη-
τούμενο. «Ξέρεις τὶς ἐντολές, (τοῦ εἶπε): μὴ μοιχεύσεις, μὴ σκοτώσεις,
μὴ κλέψεις, μὴ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα
σου». Καὶ ὅταν ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε ὅτι: «ὅλα αὐτὰ τὰ τηρῶ ἀπὸ τὰ
νιᾶτα μου» ὁ Ἰησοῦς τοῦ ὑπέδειξε ὅτι: «Ἕνα ἀκόμη σοῦ λείπει: πούλη-
σε ὅλα ὅσα ἔχεις καὶ δῶσε τὰ χρήματα στοὺς φτωχούς, καὶ ἔτσι θὰ ἔχης
θησαυρὸ κοντὰ στὸν Θεό, οὐράνιο θησαυρό. Καὶ ἔλα τότε νὰ μὲ ἀκο-
λουθήσης». Μόλις ἐκεῖνος τ’ ἄκουσε αὐτά, πολὺ στενοχωρήθηκε, γιατὶ
ἦταν πάμπλουτος.

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τὸν εἶδε τόσο στενοχωρημένο, εἶπε: «Πόσο δύσκολα
θὰ εἰσέλθουν στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ χρήματα!
Εὐκολότερο εἶναι νὰ περάση καμήλα μέσα ἀπὸ βελονότρυπα, παρὰ νὰ
εἰσέλθη πλούσιος στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Ὅσοι τὸν ἄκουσαν εἶπαν:
«Τότε ποιὸς ἠμπορεῖ νὰ σωθῆ;». Κι ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε: «Αὐτὰ ποὺ
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἀδύνατα, γιὰ τὸν Θεὸ εἶναι δυνατά».

Σχολιάζοντας τὴν στάσι καὶ τὸν τρόπο σκέψεως τοῦ πλουσίου οἱ
ἐκκλησιαστικοὶ ἑρμηνευτὲς παρατηροῦν: Ὁ πλούσιος φεύγει κατηφής,
κατσουφιασμένος, πρᾶγμα ποὺ δὲν εἶναι μικρὸ σημάδι τοῦ ὅτι δὲν ἦλθε
κοντὰ στὸν Χριστὸ μὲ πονηρὴ διάθεσι, ἀλλὰ μὲ ἀσθενική, καὶ ὅτι ἐπιθυ-
μεῖ μὲν τὴν αἰώνια ζωή, ἀλλὰ καὶ κατέχεται ἀπὸ ἄλλο πάθος πολὺ φο-
βερό, ποὺ εἶναι ἡ φιλαργυρία. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ πλούσιος χάνει
τὴν αἰώνια βασιλεία ὄχι γιὰ κάποια παράβασι τοῦ νόμου, ἀλλὰ διότι πα-
ρέλειψε νὰ ἐνεργήση καὶ θετικὰ τὸ ἀγαθό. Δὲν εἶχε βλάψει σὲ κάτι τὸν
πλησίον, ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπῆρξε εὐεργετικὸς γι’ αὐτόν. Ἐνῶ δὲ κατ’ ἀρχὴν
φαίνεται πρόθυμος νὰ συμμορφωθῆ πρὸς τὶς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ,
ὅταν ἐτέθη ζήτημα προτιμήσεως μεταξὺ τοῦ νὰ συνδεθῇ μὲ τὸν Χριστὸν
ἤ νὰ μείνῃ προσκολλημένος στὰ πλούτη του, ἔδωσε τὴν ἀπάντησι:
«ἐρωτῶ σε ἔχε μὲ παρῃτημένον», δηλ. σὲ παρακαλῶ ἄφησέ με ἥσυχο.

Δὲν εἶπε ὁ Χριστὸς ὅτι οἱ πλούσιοι ἀδυνατοῦν νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν
Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὅτι δύσκολα μποροῦν νὰ τὸ ἐπιτύχουν. Διότι
δὲν εἶναι ἀδύνατο νὰ σωθοῦν αὐτοί. Εἶναι δύσκολο λοιπὸν νὰ γίνη αὐτό.
Γιατὶ τὰ χρήματα εἶναι περισσότερο κολλητικὰ ἀπὸ τὸν ἰξὸ καὶ δύσκολα
ξεκολλάει κανεὶς ἀπὸ αὐτά.

Βλέπουμε, λοιπόν, καὶ στὴ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, ὅπως καὶ
στὶς παραβολὲς τοῦ ἄφρονος πλουσίου καὶ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ πτω-
χοῦ Λαζάρου τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς προσκολλήσεως τοῦ
ἀνθρώπου στὸν πλοῦτο καὶ τῆς ὑποδουλώσεώς του στὸ φοβερὸ πά-
θος τῆς φιλαργυρίας μὲ ὅ,τι καὶ ὅσα αὐτὰ συνεπάγονται.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, μεγάλος νηπτικὸς πατὴρ τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἔλεγε: Ἡ κενοδοξία καὶ ἡ φιλαργυρία γεννοῦν ἡ μία τὴν
ἄλλη. Γιατὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι κενόδοξοι πλουτίζουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ πλου-
τίζουν γίνονται κενόδοξοι - ἀλλ’ αὐτὸ συμβαίνει στοὺς κοσμικούς. Ὁ Μο-
ναχός, ἀπεναντίας, ὅταν ζῆ μὲ ἀκτημοσύνη, γίνεται ἄν δὲν προσέξη πιὸ
κενόδοξος· ἄν πάλι ἔχη χρήματα, τὰ κρύβει, ἐπειδὴ ντρέπεται νὰ ἔχη
κάτι ἀταίριαστο στὸ σχῆμα του.

Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο τῶν ἱερῶν συγγραμμάτων του ὁ Ἅγιος Μάξιμος
παρατηρεῖ: Κανένα ἀπ’ ὅσα μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς γιὰ χρήση δὲν καταργεῖ
ἡ Γραφή. Τὴν ἀμετρία, δηλ. τὴν ἔλλειψι τοῦ μέτρου καταδικάζει καὶ τὴν
ἀλόγιστη χρῆσι διορθώνει. Δὲν ἐμποδίζει λ.χ. κανένα νὰ τρώη ἤ νὰ ἔχη
χρήματα καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιῆ σωστά. Ἐμποδίζει ὅμως τὴ γαστριμαρ-
γία, τὴ φιλαργυρία κ.λπ. Οὔτε πάλι ἐμποδίζει ἡ Γραφὴ κανένα καὶ νὰ τὰ
σκέφτεται, ἐπειδὴ γι’ αὐτὸν ἔγιναν, ἐμποδίζει ὅμως τὸ νὰ τὰ σκέφτεται μὲ
πάθος.

Στὴ συνέχεια θὰ παραθέσουμε ἕνα παράδειγμα, ποὺ ὁμιλεῖ εὔγλωτ-
τα γιὰ τὴν σωστὴ στάσι μας καὶ τὴν καλὴ καὶ θεάρεστη χρῆσι καὶ διαχεί-
ρισι τῶν χρημάτων καὶ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Τὸ χρῆμα καὶ ἡ γαλήνη
Ὁ Πολυκράτης, ὁ ἀρχαῖος βασιλεύς τῆς Σάμου, ἔστειλε ἀπὸ εὐγνω-

μοσύνη σ’ ἕνα φιλόσοφο πέντε τάλαντα. Ὁ φιλόσοφος δέχθηκε μὲ
εὐχαρίστησι τὰ τάλαντα καὶ χωρὶς μεγάλο κόπο, ἐγκατέλειψε τὴν φιλο-
σοφία καὶ ρίχθηκε στὴν ἀγορὰ καὶ τὸ ἐμπόριο. Τώρα, σκέπτεται ὡς
ἔμπορος καὶ εἶναι ὅλο σχέδια καὶ προγραμματισμούς. Τόση εἶναι ἡ ἀνη-
συχία του, ποὺ κι αὐτὸς ὁ ὕπνος του λιγόστευσε.

Ἀλλὰ ἦλθε κάποια στιγμὴ ποὺ σκέφθηκε νηφάλια: «Τί ἀνόητος, ποὺ
εἶμαι, εἶπε μέσα του. Ἀπὸ τότε ποὺ πῆρα τὰ χρήματα ἔχασα τὴν γαλήνη
μου».

Ἡ σκέψις γίνεται πρᾶξις καὶ ὁ φιλόσοφος ἐπιστρέφει τὰ χρήματα στὸν
βασιλέα καὶ ὁδηγεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ πάλι στὴν γαλήνη καὶ τὴν εὐτυχία.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὸ μήνυμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς εἶναι νὰ μὴ προ-
τιμᾶμε ποτὲ τὸν χρυσὸ ἀπὸ τὸν Χριστό, νὰ μὴ ἐπιλέξωμε τὴν ἐφήμερη
ζωὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν ἐφάμαρτων κοσμικῶν ἡδονῶν καὶ ἀπολαύσε-
ων, οὔτε νὰ τὴν προτιμήσωμε ἀπὸ τὴν αἰώνια καὶ μακαρία κοντὰ στὸν
Θεὸ ζωή καί, τέλος, νὰ μὴ ὑποδουλωθοῦμε ποτὲ στὴν φιλαργυρία καὶ
τὴν φιλοπλουτία, ποὺ ἀποτελοῦν μιὰ μορφὴ εἰδωλολατρίας, ἀλλὰ ἐλεύ-
θεροι πλέον ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης καὶ τοῦ ὑλιστικοῦ φρονήματος νὰ
ζητοῦμε καὶ νὰ ἐπιζητοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας τὴν Χάρι καὶ εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν τρισμακάρια ζωὴ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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Ἐπιμελείᾳ τοῦ
Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου
Κυκλοφορεῖται τὸ μελέτημα τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιμ. Σωκράτους Ἀναζηλῆ, Ἱεροκήρυκος

Η ΜΟΝΙΚΑ
Ἡ ὑποδειγματικὴ σύζυγος, νύφη καὶ μητέρα

(τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου)

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Μ ό λ ι ς  ἐ κ υ κ λ ο φ ο ρ ή θ η

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. 2017
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



Σελὶς 4η 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

7ον
Ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα, «πότε τὸ διαδίκτυο μᾶς

ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη;», καλοί μου φίλοι, ἀναφερ-
θήκαμε στὸν πρῶτο λόγο, ὁ ὁποῖος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν
ἴδια μας τὴν ἐπικοινωνία καὶ στὸν δεύτερο λόγο ὁ
ὁποῖος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἐγκλωβισμό μας στὸ ἀκα-
τάλληλο περιεχόμενό του. Τώρα θὰ ὁλοκληρώσουμε
τὴν ἀνάλυσή μας στὸν λόγο αὐτό.

*  *  *
Λοιπόν, ἀξίζει νὰ γίνει ἰδιαίτερη ἀναφορὰ καὶ στὰ ἠλε-

κτρονικὰ (διαδικτυακὰ) παιχνίδια, μὲ τὰ ὁποῖα καταγίνε-
ται ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία. Γιατί στὴν πλέον εὐαίσθητη
καὶ εὐάλωτη ἡλικία, ἔρχονται τὰ παιχνίδια αὐτὰ νὰ
παίξουν τὸν δικό τους ἀρνητικὸ ρόλο, ἐπηρεάζον-
τας σημαντικὰ τὴν ψυχοσύνθεση καὶ τὴν ὅλη συμ-
περιφορά τους.

Σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἰατρικοῦ Συλ-
λόγου, τὸ 90% τῶν παιδιῶν στὶς ΗΠΑ παίζει ἠλεκτρο-
νικὰ παιχνίδια, τὸ δὲ 15% αὐτῶν θεωρεῖται ἐθισμένο σ’
αὐτά!

Ὁ δρ. Λούις Κράους, ἐκπρόσωπος τοῦ Ψυχιατρικοῦ
Συλλόγου, ἔχει ἐπισημάνει ὅτι συμπεριφορὲς ποὺ θυ-
μίζουν ἐθισμὸ μεταξὺ τῶν παικτῶν, μπορεῖ νὰ εἶναι
σύμπτωμα κοινωνικοῦ ἄγχους, κατάθλιψης ἢ
ἄλλων ψυχικῶν διαταραχῶν.

Μελέτη σὲ 3.000 μαθητὲς στὴ Σιγκαμπούρη καὶ τὶς
ΗΠΑ ἔδειξε ὅτι 1 στοὺς 10 ἔχει ἀναπτύξει ἐθισμὸ στὰ
ἠλεκτρ. παιχνίδια. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι τὰ παιδιὰ
αὐτὰ νὰ παρουσιάζουν ἐπιδείνωση ψυχικῶν προ-
βλημάτων ποὺ προϋπῆρχαν, ὅπως κατάθλιψη,
ἄγχος καὶ κοινωνικὴ φοβία.

Ὁ Ντάγκλας Τζενταϊλ, μέλος τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας
στὸ Πολιτειακὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀϊόβα, δήλωσε ἐπ’
αὐτοῦ στὸ Reuters: 

«Τὰ παιδιὰ ἀναζητοῦν συχνὰ καταφύγιο στὸ εἰκο-
νικὸ παιχνίδι, ὥστε νὰ ξεπεράσουν τὴ μελαγχολία,
τὶς φοβίες ἢ τὸ ἔντονο ἄγχος τους, ἀλλὰ δυστυχῶς
ἔχουμε πλέον στοιχεῖα ὅτι ἡ μανιώδης ἐνασχόλη-
ση μὲ τὸ παιχνίδι αὐτοῦ τοῦ τύπου μπορεῖ νὰ φέρει
ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα, δηλαδὴ νὰ με-
γεθύνει καὶ νὰ ὀξύνει τὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ ἢ
τοῦ νέου… Ὅταν τὰ παιδιὰ ἐθίστηκαν, ἡ κατάθλιψη,
τὸ ἄγχος καὶ ἡ κοινωνικὴ φοβία τους ἐπιδεινώθη-
καν καὶ οἱ βαθμοὶ ἔπεσαν. Ὅταν ἔπαψαν νὰ εἶναι
ἐθισμένα, ἡ κατάθλιψη, τὸ ἄγχος καὶ ἡ κοινωνικὴ
φοβία τους βελτιώθηκαν».

Ἡ ἐν λόγῳ μελέτη δημοσιεύτηκε στὴν Ἐπιθεώρηση
«Pediatrics» τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας Παιδιατρική1.

*  *  *
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐνήλικες ποὺ παίζουν ἠλεκτρ. παι-

χνίδια, σύμφωνα μὲ ἄλλη ἔρευνα, διατρέχουν αὐξη-
μένο κίνδυνο νὰ παρουσιάσουν συμπτώματα κα-
τάθλιψης, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν παίζουν! 

Πρόκειται γιὰ ἔρευνα τῶν Πανεπιστημίων Emory καὶ
Andrews σὲ 562 ἄτομα ἡλικίας 19 – 90 ἐτῶν στὴν Τα-
κόμα καὶ στὸ Σιάτλ τῆς Οὐάσιγκτον, ὅπου ἡ χρήση τοῦ
διαδικτύου κινεῖται σὲ ἐξαιρετικὰ ἐπίπεδα καὶ  δημοσι-
εύτηκε στὴν Ἀμερικανικὴ Ἐπιθεώρηση Προληπτικῆς
Ἰατρικῆς.

Οἱ γυναῖκες ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα εἶπαν πὼς
χρησιμοποιοῦν τὰ ἠλεκτρ. παιχνίδια ὡς μέσο «αὐτοθε-
ραπείας» καὶ γιὰ νὰ βελτιώσουν τὴν διάθεσή τους! Οἱ
ἐρευνητὲς εἶπαν ἐπ’ αὐτοῦ: «Οἱ γυναῖκες χρησιμο-
ποιοῦν τὰ βιντεοπαιχνίδια ὡς μία μορφὴ ψηφιακῶν
φαρμάκων».Διαπίστωσαν δέ, ὅτι ὅσοι ἔπαιζαν μὲ αὐτὰ
αἰσθάνονταν ὅτι εἶχαν μικρότερη κοινωνικὴ ὑποστήριξη
ἀπὸ τοὺς φίλους καὶ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειά τους καὶ πε-
ρισσότερη ἀπὸ τοὺς συμπαῖκτες τους.

*  *  *
Ἀλλὰ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ συμβαίνουν ὅλα

αὐτὰ στοὺς παῖκτες, ἀκόμη δὲ καὶ στοὺς ἐνήλικες,
ὅταν τὸ περιεχόμενο τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνι-

διῶν διακατέχεται ἀπὸ βία, τρόμο, ἐρωτισμό, θρί-
λερ, ἀποκρυφισμό, ἀκόμη δὲ καὶ σατανισμό; Ὅταν
διακατέχονται ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ γκὸθ ἀποκρουστικὸ
περιβάλλον;

Τουλάχιστον στὰ μισὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ εἶναι λέει καὶ τὰ
πλέον δημοφιλῆ, ὁ σκοπὸς τοῦ παίκτη εἶναι νὰ προκα-
λέσει παντοιοτρόπως βλάβη στὸν ἀντίπαλο καὶ νὰ τὸν
σκοτώσει μὲ κάθε τρόπο!!! Εἶπε ἕνας νεαρὸς παίκτης:
«Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ παίζω ἔχω ξεκοιλιάσει, ἀπο-
κεφαλίσει, διαμελίσει, πετσοκόψει καὶ δολοφονήσει χι-
λιάδες ἀντιπάλους, ἀνθρώπους ἢ τέρατα, μὲ ὅλα τὰ εἴδη
τῶν ὅπλων…»!!!

Πλῆθος εἶναι οἱ ἔρευνες καὶ οἱ ἐπισημάνσεις ὅλων
τῶν εἰδικῶν γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐπιθετικῆς συμπερι-
φορᾶς τῶν παικτῶν ἀπ’ τὴν συνεχῆ ἐνασχόλησή τους
μὲ αὐτά, ἀλλὰ καὶ τὴν σταδιακὴ ἀπευαισθητοποίησή
τους στὴ βία.

Ἀπ’ τὶς ὑφιστάμενες ψυχολογικὲς ἔρευνες προκύπτει
πὼς τὰ παιδιὰ ποὺ ἐμπλέκονται ἐνεργητικὰ σὲ αὐτά, τὰ
ἴδια τὰ παιχνίδια τὰ ἀμείβουν γιὰ τὴν βίαιη, ἀποκρου-
στικὴ καὶ φρικιαστικὴ συμπεριφορά τους, τὰ δὲ παιδιὰ
ἕλκονται στὸ νὰ ἐπαναλαμβάνουν αὐτὴ τὴ συμπερι-
φορὰ κι αὐτὸ τὸν ρόλο! 

Εἶναι δὲ γνωστὸ ἀπ’ τὴν ἐπιστήμη τῆς Ψυχολογίας ὅτι
ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή, ἡ ἐνίσχυση μέσῳ τῆς ἀμοιβῆς καὶ
ἡ ἐπανάληψη προάγουν τὴν μάθηση. Κι ἐν προκειμένῳ
στὴ βία, τὸ κακό, τὴ φρίκη, τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὸν
τρόμο! Γιατί ὄχι καὶ στὸν σατανισμό;

Μελέτες ἔδειξαν ὅτι τὸ συχνὸ παίξιμο μὲ ἠλεκτρ. παι-
χνίδια συνδέεται ἄμεσα μὲ τὶς βίαιες, ἐπιθετικὲς καὶ φρι-
κιαστικὲς σκέψεις, συναισθήματα καὶ συμπεριφορές.

Συνδέεται ἐπίσης καὶ μὲ τὴν μείωση τῆς ἱκανότητας
γιὰ ἐνσυναίσθηση, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν οἱ ψυχολόγοι,
ποὺ εἶναι ἡ νοητικὴ καὶ συναισθηματικὴ ἱκανότητα γιὰ
ἐπαφὴ καὶ κατανόηση τῆς ψυχικῆς κατάστασης τοῦ
ἄλλου. Μὲ ἁπλὰ λόγια ἡ ἱκανότητα νὰ μπαίνει κανεὶς στὴ
θέση τοῦ ἄλλου, ποὺ εἶναι καὶ ὁ βασικὸς μηχανισμὸς
κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἀναστολῆς τῆς ἐπιθετι-
κότητας.

Λέγεται ὅτι τὰ παιχνίδια αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται κατὰ
κόρον ἀπὸ τὸν Ἀμερικανικὸ στρατὸ γιὰ τὴν ἀπευαισθη-
τοποίηση τῶν στρατιωτῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκπαί-
δευσής τους!

Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι 7 στὰ 10 παιδιὰ στὶς ΗΠΑ
παίζουν ἠλεκτρ. παιχνίδια ποὺ εἶναι ἀκατάλληλα γιὰ τὴν
ἡλικία τους, τὸ 45% αὐτῶν ἀγοράζονται ἐν ἀγνοίᾳ τῶν
γονέων τους καὶ τελικὰ παίζουν μὲ αὐτὰ 90 λεπτὰ τὴν
ἡμέρα!

*  *  *
Μία ἄλλη διάσταση στὸ πρόβλημα, εἶναι καὶ ἡ ἀντί-

στροφη, ξέρετε. Δηλαδὴ πὼς παιδιά, ἢ καὶ παῖκτες γε-
νικά, ποὺ διακατέχονται ἀπὸ ἐπιθετικὲς τάσεις καὶ ἀπὸ
ψυχολογικὰ προβλήματα, ἕλκονται περισσότερο ἀπὸ
τέτοια παιχνίδια, ἀφοῦ τοὺς δημιουργοῦν τὴν αἴσθηση
τῆς νίκης καὶ τῆς κυριαρχίας καὶ ταυτόχρονα τοὺς ἱκα-
νοποιοῦν τὴν ἀνάγκη γιὰ διέγερση.

Καὶ βέβαια δὲν εἶναι δυνατό, μέσα ἀπὸ τὸν ἐθισμὸ
στὰ παιχνίδια αὐτά, μέσα καὶ ἀπ’ αὐτὴ τὴν ψυχοσωμα-
τικὴ ἐξάρτηση, νὰ μὴ ἐπέλθουν οἱ ψυχικὲς διαταραχὲς
καὶ ἡ κατάθλιψη.

Μάλιστα τὰ ἠλεκτρονικὰ αὐτὰ παιχνίδια, ἀποδει-
κνύονται πὼς μπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνα ἀπὸ τὴν
τηλεόραση καὶ τὶς ταινίες μὲ τὸ ἀνάλογο περιεχόμενο,
ἐξ αἰτίας τῆς ἀλληλεπιδραστικῆς  τους φύσης μὲ τὸν παί-
κτη, τὸν ὁποῖο ὄχι μόνο ἀπορροφοῦν, ἀλλὰ καὶ ἀπαι-
τοῦν τὴν ταύτισή του μὲ τὸν ἐπιτιθέμενο!

[Στὸ ἑπόμενο φύλλο θὰ δοῦμε τὸν ρόλο ποὺ παίζει
καὶ ὁ ἐθισμός μας στὸ διαδίκτυο]

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημείωσις:

1.  Βλ. In.gr

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

37ον
Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν

(Committee of the Regions – CoR)
Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν (Committee of

the Regions – CoR) εἶναι ἕνα ἀκόμα διορισμένο, ἀλλὰ
ὄχι θεσμικὸ ὄργανο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Ὅπως ἡ Οἰκονομικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἐπιτροπή, ἔτσι καὶ
ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως
προβεβλημένη λόγῳ τοῦ πολυσύνθετου καὶ καθόλου
"καθαροῦ" ρόλου της.

Ἱδρύθηκε τὸ 1994, σύμφωνα μὲ τὴν πρόβλεψη τῆς
Συνθήκης τοῦ Maastricht (1992), ποὺ ἀναφέρει χαρα-
κτηριστικὰ στὸ ἄρθρο 198Α:

«Συνιστᾶται (σημείωση
ἀρθρογράφου: Ἡ ἐπίσημη
μετάφραση τῆς Συνθήκης
εἶναι λανθασμένη. Τὸ
σωστὸ ρῆμα εἶναι τὸ "συν -
ίσταται", ποὺ σημαίνει
"δημιουργεῖται" καὶ ὄχι τὸ
"συνιστᾶται" ποὺ σημαίνει
"προτείνεται") ἐπιτροπὴ
ἀποτελούμενη ἀπὸ ἀντι-
προσώπους τῶν ὀργα-
νισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοί-
κησης καὶ περιφερειακῆς
διοίκησης, καλούμενη στὸ
ἑξῆς "Ἐπιτροπὴ τῶν Πε-
ριφερειῶν", ἡ ὁποία ἔχει συμβουλευτικὸ χαρακτήρα.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Περιφε-
ρειῶν καθορίζεται ὡς ἑξῆς: Βέλγιο 12, Γαλλία 24, Γερ-
μανία 24, Δανία 9, Ἑλλάδα 12, Ἡνωμένο Βασίλειο 24,
Ἱσπανία 21, Ἰταλία 24, Ἰρλανδία 9, Κάτω Χῶρες 12,
Λουξεμβοῦργο 6, Πορτογαλία 12.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Περιφερειῶν καθὼς καὶ
ἰσάριθμοι ἀναπληρωτὲς διορίζονται ὁμόφωνα ἀπὸ
τὸ Συμβούλιο μετὰ ἀπὸ προτάσεις τῶν οἰκείων
κρατῶν μελῶν γιὰ τέσσερα ἔτη. Ἡ θητεία τους μπορεῖ
νὰ ἀνανεωθεῖ.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Περιφερειῶν δὲν πρέ-
πει νὰ δεσμεύονται ἀπὸ καμία ἐπιτακτικὴ ἐντολή.
Ἀσκοῦν τὰ καθήκοντά τους μὲ πλήρη ἀνεξαρτη-
σία, πρὸς τὸ γενικὸ συμφέρον τῆς Κοινότητας».

Σήμερα ὁ ἀριθμὸς τῶν 189 ἀρχικῶν μελῶν ἔχει
αὐξηθεῖ στὰ 350, μὲ τὸ Λουξεμβοῦργο νὰ ἔχει ἕνα μέ-
λος λιγότερο (δηλαδὴ 5) καὶ τὶς ἑξῆς προσθῆκες:
Αὐστρία 12, Βουλγαρία 12, Ἐσθονία 6, Κροατία 9, Κύ-
προς 5, Λετονία 7, Λιθουανία 9, Μάλτα 5, Οὑγγαρία
12, Πολωνία 21, Ρουμανία 15, Σλοβακία 9, Σλοβενία
7, Σουηδία 12, Τσεχία 12 καὶ Φινλανδία 9.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Συνθήκη συνεχίζει: «Ἄρθρο 198Β: Ἡ
Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν διορίζει μεταξὺ τῶν
μελῶν της τὸν πρόεδρο καὶ τὸ προεδρεῖο της γιὰ πε-
ρίοδο δύο ἐτῶν.

Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν καταρτίζει τὸν ἐσω-
τερικό της κανονισμὸ καὶ τὸν ὑποβάλλει πρὸς
ἔγκριση στὸ Συμβούλιο ποὺ ἀποφασίζει ὁμοφώνως.

Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν συγκαλεῖται ἀπὸ
τὸν πρόεδρό της αἰτήσει τοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς
Ἐπιτροπῆς• μπορεῖ ἐπίσης νὰ συνεδριάσει μὲ δική της
πρωτοβουλία.

Ἄρθρο 198Γ: Τὸ Συμβούλιο ἢ ἡ Ἐπιτροπὴ ζητοῦν
τὴ γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Περιφερειῶν στὶς περι-
πτώσεις ποὺ προβλέπονται στὴν παροῦσα συνθήκη,
καθὼς καὶ σὲ κάθε περίπτωση ποὺ τὸ Συμβούλιο ἢ ἡ
Ἐπιτροπὴ τὸ κρίνει σκόπιμο.

Ἐὰν τὸ Συμβούλιο ἢ ἡ Ἐπιτροπὴ τὸ κρίνουν
ἀναγκαῖο, τάσσουν στὴν Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν
προθεσμία ἑνὸς τουλάχιστον μηνός, γιὰ νὰ ὑποβάλει
τὴ γνώμη της• ἡ προθεσμία ὑπολογίζεται ἀπὸ τὴ γνω-
στοποίηση στὸν πρόεδρο τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς. Μετὰ
τὴν πάροδο τῆς προθεσμίας, ἡ ἔλλειψη τῆς γνώμης
δὲν ἐμποδίζει τὸ Συμβούλιο ἢ τὴν Ἐπιτροπὴ νὰ
ἐνεργήσουν.

Ὅταν ζητεῖται ἡ γνώμη τῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινω-
νικῆς Ἐπιτροπῆς κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 198, ἡ
Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν ἐνημερώνεται ἀπὸ τὸ
Συμβούλιο ἢ τὴν Ἐπιτροπὴ γι' αὐτὴ τὴν αἴτηση γνώ-
μης. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν δύναται, ἐφόσον
θεωρεῖ ὅτι διακυβεύονται συγκεκριμένα περιφερειακὰ
συμφέροντα, νὰ ἐκφέρει γνώμη σχετικὰ μὲ τὸ θέμα.

Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Περιφερειῶν δύναται νὰ ἐκφέρει
γνώμη καὶ μὲ δική της πρωτοβουλία στὶς περιπτώσεις
ποὺ τὸ κρίνει σκόπιμο.

Ἡ γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Περιφερειῶν καθὼς
καὶ τὰ πρακτικὰ τῶν συσκέψεων διαβιβάζονται στὸ
Συμβούλιο καὶ στὴν Ἐπιτροπή».

Αὐτὸ ποὺ εἶναι ξεκάθαρο ἀπὸ τὴν Συνθήκη εἶναι ἡ
ἄμεση ἐξάρτηση τῆς CoR ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ
τὸ Συμβούλιο. Ἐπίσης, ἂν κοιτάξει κανεὶς προσεκτικὰ
τὰ μέλη ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν θὰ διαπιστώσει πὼς ὅλοι
εἶναι πειθήνια ὄργανα καὶ θιασῶτες τοῦ "Εὐρω-
παϊκοῦ ὀνείρου" καὶ τῆς παγκόσμιας διακυβέρνη-
σης.

Τὸ κακό, ὡστόσο, δὲν σταματάει ἐδῶ. Μία προσε-
κτικὴ ματιὰ στοὺς τομεῖς ποὺ περιλαμβάνονται στὴν
δράση τῆς CoR εἶναι ἱκανὴ, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ πό-
σο ὕπουλα καὶ σὲ πόσο πολλὲς διαφορετικὲς πε-
ριοχὲς ἐκτείνεται ἡ δραστηριότητά της.

Ὑπὸ τὴν καθοδήγηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς CoR βρί-
σκονται ἕξη ἀκόμα Ἐπιτροπές:

1) Ἡ Ἐπιτροπὴ «Ἰθαγένεια, διακυβέρνηση, θε-
σμικὲς καὶ ἐξωτερικὲς ὑποθέσεις» (Citizenship, Go-

vernance, Institutional and External Affairs – CIVEX),
ποὺ συντονίζει τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Περιφε-
ρειῶν στοὺς ἀκόλουθους τομεῖς:

Ἐλευθερία, ἀσφάλεια καὶ δικαιοσύνη
Χάρτης τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρω-

παϊκῆς Ἕνωσης
● Ἐνεργὸς συμμετοχὴ τῶν πολιτῶν στὰ κοινά ●

Εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἐπικοινωνίας ● Ἀποκέντρωση ●
Συνταγματικὲς ὑποθέσεις ● Πολυεπίπεδη διακυβέρνη-
ση ● Τοπικὴ καὶ περιφερειακὴ διακυβέρνηση ● Βελτίω-
ση τῆς νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης τῆς μεί-
ωσης τοῦ διοικητικοῦ φόρτου καὶ τῆς καταλληλότητας
τῆς νομοθεσίας) ● Ἐπικουρικότητα καὶ ἀναλογικότητα

● Πολιτικὴ μετανάστευ-
σης, ἀσύλου καὶ θεωρή-
σεων ● Πολιτικὴ ἐξωτε-
ρικῶν σχέσεων ● Διεύ-
ρυνση ● Πολιτικὴ γειτο-
νίας ● Ἀνατολικὴ Ἑταιρικὴ
Σχέση ● Μεσογειακὴ πολι-
τικὴ τῆς ΕΕ ● Ἀποκεντρω-
μένη συνεργασία γιὰ τὴν
ἀνάπτυξη ● Διοικητικὴ ἐξω-
τερικὴ συνεργασία καὶ ἀνά-
πτυξη ἱκανοτήτων ● Διε-
θνεῖς συνθῆκες καὶ δια-
πραγματεύσεις ● Διεθνὴς
τρομοκρατία καὶ συνοριακοὶ
ἔλεγχοι.

2) Ἡ Ἐπιτροπὴ «Πολιτικὴ ἐδαφικῆς συνοχῆς καὶ
προϋπολογισμὸς τῆς Ε.Ε.» (Territorial Cohesion Po-
licy and EU Budget – COTER), ποὺ συντονίζει τὸ ἔργο
τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Περιφερειῶν στοὺς ἀκόλουθους
τομεῖς:

● Οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ ἐδαφικὴ συνοχή ●
Διαρθρωτικὰ ταμεῖα ● Χωροταξία ● Ἀστικὴ πολιτικὴ ●
Στέγαση ● Μεταφορὲς (συμπεριλαμβανομένων τῶν
ΔΕΔ-Μ) ● Μακροπεριφέρειες ● Ἐδαφικὴ συνεργασία
● Περιφερειακὲς στατιστικὲς καὶ δεῖκτες ● Ὁμάδα
ἐργασίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ● Ἐτήσιος προϋπο-
λογισμὸς τῆς Ε.Ε. ● Πολυετὲς δημοσιονομικὸ πλαί-
σιο ● Δημόσια οἰκονομικά τοῦ τοπικοῦ καὶ περιφερει-
ακοῦ ἐπιπέδου.

3) Ἡ Ἐπιτροπὴ «Οἰκονομικὴ Πολιτικὴ» (Economic
Policy – ECON), ποὺ συντονίζει τὸ ἔργο τῆς Ἐπι-
τροπῆς τῶν Περιφερειῶν στοὺς ἀκόλουθους τομεῖς:

● Βιομηχανικὴ πολιτική ● Πολιτικὴ γιὰ τὶς ΜΜΕ ●
Οἰκονομικὴ καὶ Νομισματικὴ Πολιτικὴ ● Οἰκονομικὴ
διακυβέρνηση, Εὐρωπαϊκὸ Ἑξάμηνο ● Ἐσωτερικὴ
ἀγορά ● Διεθνὲς ἐμπόριο καὶ δασμοί ● Πολιτικὴ γιὰ τὸν
ἀνταγωνισμὸ καὶ τὶς κρατικὲς ἐνισχύσεις.

4) Ἡ Ἐπιτροπὴ «Περιβάλλον, κλιματικὴ ἀλλαγὴ
καὶ ἐνέργεια» (Environment, Climate Change and
Energy – ENVE), ποὺ συντονίζει τὸ ἔργο τῆς Ἐπι-
τροπῆς τῶν Περιφερειῶν στοὺς ἀκόλουθους τομεῖς:

● Κλιματικὴ ἀλλαγή: προσαρμογὴ καὶ μετριασμός ●
Ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειας ● Περιβαλλοντικὴ πολι-
τική ● Διευρωπαϊκὰ δίκτυα στὸν τομέα τῆς ἐνέργειας ●
Νέες ἐνεργειακὲς πολιτικές ● Διαστημικὴ πολιτικὴ γιὰ
τὴν ἐδαφικὴ ἀνάπτυξη (Galileo, GMES/Kopernikus καὶ
συναφῆ θέματα).

5) Ἡ Ἐπιτροπὴ «Φυσικοὶ πόροι» (Natural Resour-
ces – NAT), ποὺ συντονίζει τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς
τῶν Περιφερειῶν στοὺς ἀκόλουθους τομεῖς:

● Ἀγροτικὴ ἀνάπτυξη καὶ ΚΓΠ ● Ἁλιεία ● Παραγωγὴ
τροφίμων ● Θαλάσσια πολιτική ● Δημόσια ὑγεία ●
Προστασία τῶν καταναλωτῶν ● Δασοκομία ● Πολιτικὴ
προστασία ● Τουρισμός.

6) Ἡ Ἐπιτροπὴ «Κοινωνικὴ Πολιτική, ἐκπαίδευ-
ση, ἀπασχόληση, ἔρευνα καὶ πολιτισμὸς» (Social
Policy, Education, Employment, Research and Culture
– SEDEC), ποὺ συντονίζει τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν
Περιφερειῶν στοὺς ἀκόλουθους τομεῖς:

● Πολιτικὴ ἀπασχόλησης ● Κοινωνικὴ πολιτικὴ καὶ
κοινωνικὴ προστασία ● Κινητικότητα ● Ἰσότητα εὐκαι-
ριῶν ● Ἐκπαίδευση καὶ κατάρτιση ● Καινοτομία, ἔρευ-
να καὶ τεχνολογία ● Ψηφιακὸ θεματολόγιο ● Κοινωνία
τῶν πληροφοριῶν τῆς ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων
τῶν διευρωπαϊκῶν δικτύων ΤΠΕ ● Ὀπτικοακουστικὸς
τομέας καὶ τεχνολογίες τῶν μέσων ἐνημέρωσης ● Νε-
ολαία καὶ ἀθλητισμός ● Πολυγλωσσία καὶ προώθηση
τῶν μειονοτικῶν γλωσσῶν ● Πολιτισμὸς καὶ πολι-
τισμικὴ πολυμορφία.

Ὁ λόγος ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν παράθεση ὅλων
αὐτῶν τῶν ἀνθυποκατηγοριῶν, εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ ἐπι-
σημάνουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ
ἐργάτες τοῦ καθεστῶτος τῆς μιᾶς καὶ παγκοσμίου κυ-
βερνήσεως ἔχουν σχεδιάσει πολὺ προσεκτικὰ κάθε
πτυχὴ τῆς καθημερινότητος τῶν ἀνθρώπων καὶ
δὲν ἔχουν ἀφήσει τίποτε στὴν τύχη.

Ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων, καὶ δυστυχῶς ἀκό-
μα περισσότερο οἱ λεγόμενοι "χριστιανοί", ἔχουν
ἀφήσει τὴν ζωή τους στὴν "τύχη". Ἀλήθεια, ποιὸς ἔχει
κατηγοριοποιήσει καὶ ἀναλύσει τόσο λεπτομερῶς τὴν
ζωή του, ὅσο οἱ Δυτικοί; Ἂν μελετήσουμε προσεκτικὰ
πόσα ζητήματα ἔχουν προβλέψει καὶ πόσο προσε-
κτικὰ ἔχουν ἐργασθεῖ στὸν κάθε τομέα ξεχωριστά, θὰ
καταλάβουμε γιατί καὶ πῶς ἔχουν ἐπιβάλει τὸν δικό
τους τρόπο ζωῆς.

Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ διαπιστώσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν
συντομότερα τὸ πόσο κινδυνεύουμε ἀπὸ τὴν ἀδιάφο-
ρη στάση μας. Οἱ "ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν" κοπιάζουν,
ἐνῷ ἐμεῖς "καθεύδουμε καὶ ἀναπαυόμεθα". Γιατί, λοιπόν,
ἀποροῦμε γιὰ τὸ κατάντημα τῆς ἐποχῆς μας;

Μ.Β.

Κατάθλιψη καὶ διαδίκτυο

Σήμερα οἱ Οἰκουμενιστὲς πιπιλίζουν τὴν καραμέ-
λα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας· στὴν πράξη ὅμως
τὰ ἀντίθετα πράττουν, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχουν συνειδη-
τοποιήσει, γιατί δὲν τοὺς δίδαξαν στὰ πανεπιστή-
μια τοὺς Ἁγ. Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ Προτε-
σταντισμὸ καὶ Παπισμό.

Ἂς διαβάσουν καὶ νὰ ἀκούσουν οἱ Οἰκουμενιστὲς
τοὺς λόγους τοῦ Ἰ. Χρυσοστόμου τὰ παρακάτω καὶ
ἂς μετανοήσουν καὶ νὰ τὸν μιμηθοῦν τὸν Ἅγιο Ἰ.
Χρυσόστομο ὅσο καὶ τὸν Βασίλειο ποὺ ὁμιλεῖ περὶ
ἑνότητας. 

Ὁ Ἰ. Χρυσόστομος
Τοὺς «κατὰ Ἰουδαίων» λόγους του ἐξεφώνησε κατὰ

τὰ ἔτη 386-387 μ.Χ., λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι πολλοὶ Χριστιανοὶ συνεόρταζαν , ἀπὸ κακὴ
συνήθεια, μὲ τοὺς Ἰουδαίους τὶς ἑορτὲς τῶν Νηστειῶν,
τῆς Σκηνοπηγίας καὶ τῶν Σαλπίγγων ἢ τοῦ Νέου
Ἔτους. Ἐξ ἄλλου μία ἄλλη μερίδα πιστῶν, οἱ γνωστοὶ
μὲ τὸ ὄνομα Πρωτοπασχίτες ἢ Τεσσαρασκαιδεκατίτες
ἀγνοώντας τὴν ἀπόφαση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
(325 μ.Χ.) γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα, ἑόρταζε τὴν κο-
ρυφαία ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης μαζὶ μὲ τοὺς Ἰουδαί-
ους.

Στὶς ἑορταστικὲς λοιπὸν ἐκδηλώσεις τῶν Ἰουδαίων
καὶ στὰ ζητήματα τῆς νηστείας καὶ τοῦ Πάσχα ἀναφέ-
ρονται οἱ λόγοι αὐτοί. Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ διασφαλίσει
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ διεσπᾶτο μὲ τὴν δια-
γωγὴ τῶν ἰουδαϊζόντων Χριστιανῶν.

Ἡ ἀγωνία τοῦ καλοῦ ποιμένος γιὰ τὴν προστασία
τῶν ἐμπιστευθέντων εἰς αὐτὸν λογικῶν προβάτων, φαί-
νεται ἀπὸ τὴν λαμπρὰ ἐπεχειρηματολογία, ποὺ ἀντλεῖ
ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφὴ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη,
καὶ μὲ τὴν ὁποία ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πλή-
ρωμα τοῦ Νόμου.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μονογενοῦς
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο οἱ Ἰουδαῖοι σταύρωσαν καὶ
εἶναι γι’ αὐτὸ αἰωνίως ὑπόδικοι, σύμφωνα καὶ μὲ τὴ δική
τους ὁμολογία, ἐκπληρώθηκαν ὅλες οἱ προφητεῖες

Λόγος Α΄ Κατὰ Ἰουδαίων
Μία ἄλλη ἀσθένεια, πολὺ βαριά, ποὺ προσβάλλεται

τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καλεῖ τὸν δικό μου λόγο νὰ τὴ
θεραπεύσει. Ἐπιβάλλεται λοιπὸν νὰ σταματήσουμε τὴν
ἐξέλιξη τῆς ἀσθένειας αὐτῆς καὶ στὴν συνέχεια νὰ στρέ-
ψουμε τὴν προσοχή μας πρὸς τοὺς ἐκτός τῆς Ἐκκλη-
σίας. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ θεραπεύσουμε πρῶτα τοὺς δι-
κούς μας καὶ μετὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ πράγματα
τῶν ἄλλων. Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ ἀσθένεια; 

Πολλοὶ Χριστιανοὶ συνεόρταζαν, ἀπὸ κακὴ συνήθεια,
μὲ τοὺς Ἰουδαίους τὶς ἑορτὲς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σκηνο-
πηγίας καὶ τῶν Σαλπίγγων ἢ τοῦ Νέου Ἔτους.

Ἡ ἀσέβεια τῶν Ἀνόμοιων συγγενεύει πρὸς ἐκείνη
τῶν Ἰουδαίων….

Δὲν εἶναι σωστὸ λέγει, νὰ πάρει κανεὶς τὸν ἄρτο τῶν
τέκνων καὶ νὰ τὸ ρίξει στὰ σκυλάκια.

Ὁ Χριστὸς ἀποκαλεῖ τοὺς Ἰουδαίους τέκνα καὶ τοὺς
ἐθνικοὺς σκυλιά.

Ἀλλὰ ἄλλαξε ἡ θέση τῶν πραγμάτων καὶ ὁδη-
γήθηκαν στὴ θέση τῶν σκυλιῶν καὶ ἐμεῖς γίναμε

τέκνα Θεοῦ.
Ἔπειτα λέει γι’ αὐτούς ποὺ πηγαίνουν στὰ θέα-

τρα καὶ στὶς συναγωγές.
Μεταξὺ θεάτρου καὶ τῆς συναγωγῆς δὲν ὑπάρχει

καμία διαφορά.
Ἡ συναγωγὴ εἶναι σπήλαιο λῃστῶν , κατοικητή-

ριο δαιμόνων, γιατί κανένας Ἰουδαῖος δὲν προσκυ-
νεῖ τὸν Θεό. …Εἶναι τόπος εἰδωλολατρίας.

Ὅλα αὐτὰ σᾶς τὰ εἶπα καὶ σᾶς τὰ διηγήθηκα ,
ἐπειδὴ δείχνετε ἀπανθρωπιὰ καὶ ἀναισθησία πρὸς
ἐκείνους ποὺ πράττουν ἤ παθαίνουν αὐτά.

Τί μὲ ἐνδιαφέρει ἐμένα; Ποιὰ σχέση ἔχω ἐγὼ μὲ
ἐκεῖνον; Τὰ λόγια σας αὐτὰ εἶναι χειρότερα ἀπὸ κά-
θε μισανθρωπία καὶ σατανικὴ σκληρότητα.

…Πῶς λοιπὸν ὁμολογεῖς τὸν Χριστὸ ὅτι εἶναι κε-
φαλὴ τῆς Ἐκκλησίας;

..ἄρα δὲν ἔχεις οὔτε τὸν Χριστὸ κεφαλή.
Ὑπάρχουν πιστοὶ ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ

ἀσθένεια, ἐσὺ ἀδιαφορεῖς γιὰ τὴν ἀσθένειά τους. Καθέ-
νας ἀπὸ ἐσᾶς νὰ κερδίσει τὸν ἀδελφό του, νὰ τὸν ἀπαλ-
λάξει ἀπὸ τὴν συναστροφὴ μὲ τοὺς χριστοκτόνους. Τώ-
ρα βλέπεις τὸν ἀδελφό σου νὰ σύρεται ἄδικα καὶ ἀνό-
σια, ὄχι ἀπὸ τὸν δήμιο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν διάβολο, στὸ βά-
ραθρο τῆς ἀπώλειας καὶ δὲν ἀνέχεσαι νὰ τοῦ δώσεις
οὔτε μία συμβουλή, ὥστε νὰ τὸν ἀπαλλάξεις ἀπὸ τὴν
παρανομία αὐτή. Καὶ ποιὰ συγχώρεση περιμένεις νὰ
λάβεις… Καὶ ποιὰ συγγνώμη θὰ ἔχεις , ὄντας μισὸς Χρι-
στιανός; 

Ὅταν δεῖς κάποιον νὰ ἰουδαΐζη, συγκράτησέ τον, φα-
νέρωσέ τον, ὥστε νὰ μὴ γίνεις κοινωνός καὶ σὺ τοῦ ἴδι-
ου κινδύνου. …Σκοπὸς εἶναι νὰ τὸν ἀπαλλάξουμε ἀπὸ
τὴν πλάνη καὶ τὴν ἀσέβεια καὶ νὰ τὸν καταστήσουμε ἐξ
ὁλοκλήρου δικό μας. 

Ἐπειδὴ ὑπάρχουν μερικοί, ποὺ θεωροῦν τόπο ἱερὸ
τὴν συναγωγή, διότι λέγουν ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχουν ὁ νόμος
καὶ τὰ βιβλία .Ἐνῷ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τοὺς νόμους καὶ
τοὺς προφῆτες δὲν τοὺς πιστεύουν, δὲν δέχονται τὶς
μαρτυρίες τους, πρᾶγμα ποὺ εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ
ἐκείνους ποὺ βρίζουν.

Ὅταν τὰ βιβλία διαβάζονται μὲ ἀπιστία, τοὺς καθι-
στοῦν βέβηλους καὶ δὲν ὠφελοῦνται οὔτε οἱ ἴδιοι ποὺ τὰ
διαβάζουν. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ κάθε πιστὸς ἂς μισεῖ τὴν
συναγωγὴ καὶ νὰ τὴν ἀποστρέφεται ἐπειδὴ ἔχουν τοὺς
ἁγίους προφῆτες καὶ δὲν πιστεύουν στοὺς λόγους τους.

Γιὰ νὰ μάθετε , ὅτι τὰ βιβλία δὲν ἁγιάζουν τὸν τόπο,
ἀλλὰ τὸν καθιστᾶ βέβηλο ἡ προαίρεση ἐκείνων ποὺ συν -
έρχονται ἐκεῖ…

Πές μου λοιπὸν ἐκεῖ ποὺ κατοικοῦν οἱ δαίμονες δὲν
εἶναι τόπος τῆς ἀσεβείας κι ἂν ἀκόμη δὲν ὑπάρχει στη-
μένο ἄγαλμα;

Ὅπου βλαστημεῖται ὁ Θεός, ὅπου ἀγνοεῖται ὁ Πατέ-
ρας, ὅπου ὑβρίζεται ὁ Υἱός, ὅπου ἀθετεῖται ἡ χάρη τοῦ
Πνεύματος, δὲν εἶναι μεγαλύτερη ἡ βλάβη ποὺ προέρ-
χεται ἀπὸ ἐκεῖ...

Νὰ μὴ λοιπὸν ἀδιαφορήσετε γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλὰ
νὰ τοὺς ἐλευθερώσετε ἀπὸ τὴν ἀσθένεια καὶ νὰ τοὺς
ἐπαναφέρετε στὴν ἑπομένη συγκέντρωσή μας, καὶ
πολὺ μισθὸ θὰ λάβετε ἀπὸ τὸν Θεό, εὔχομαι …Ἀμήν».

Π ε ρ ὶ  ἀ γ ά π η ς
Τοῦ κ. Βασιλείου Χατζητριανταφύλλου

δυνων» Προγραμμάτων, διότι γνώριζε τὰ πάντα γιὰ
αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς καὶ λεπτομερῶς ἀπὸ τὸ 2012, μὲ ἐπί-
σημο 27σέλιδο ὑπόμνημα (03-07-2012) εἰδικοῦ γιὰ τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητῆ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. 

δ) Ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας εἶναι ἀνάγκη νὰ συνε-
χίσει, στὴν ἴδια γραμμή, νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγο τῆς ἀλη-
θείας, διότι ὁ πιεσμένος γιὰ τόσα ἄλλα λαός μας,  τὸν τε-
λευταῖο καιρό, δείχνει νὰ ἐκφράζει πρωτοφανῆ ἀπογοή-
τευση καὶ ἀποδοκιμασία γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν διοικοῦν
πολιτικά, ἐξαιτίας τοῦ γεγονότος ὅτι ἄλλα λένε καὶ ὑπό-
σχονται καὶ ἄλλα πράττουν. Ἡ πνευματικὴ διοίκησή του,
ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας, δὲν πρέπει -
καὶ αὐτὴ- νὰ ἀπογοητεύσει ἢ νὰ σκανδαλίσει, κατὰ τὸν
ἴδιο τρόπο, τὸν ἑλληνικὸ λαό, διότι εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ
Ἱεράρχες μας ἔχουν ἤδη ἀφουγκραστεῖ καὶ ἔχουν πάρει
μηνύματα καί, ἑπομένως, γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ὁ
λαὸς υἱοθέτησε ὅλες τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας (Μάρ-
τιος καὶ Ὀκτώβριος 2016), ἀλλὰ ἀναμένει ἀνήσυχος νὰ
δεῖ καὶ τὴν πιστὴ καὶ ἀκέραιη ἐφαρμογή τους. 

ε) Εἶναι φρόνιμο γιὰ ὁρισμένους νὰ συνειδητοποι-
ήσουν ὅτι δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ μεθοδεύσεις καὶ διπλωμα-
τικὲς συναλλαγὲς καὶ ἐνέργειες, διότι τὸ κινδυνευόμενον,
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀφορᾶ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ λί-
γα, ἀλλὰ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ καὶ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ τοῦ λαοῦ μας,
ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν ταυτότητα, ὅ,τι
ἔχει μείνει - ἀκόμη μέχρι τώρα- ἀκέραιο στὴν ψυχή του. 

στ) Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ἐκρηκτικὸ κλῖμα, ἑπομένως, οἱ
Ἀρχιερεῖς εἶναι σοφὸ καὶ ἅγιο νὰ ἀναλάβουν τὶς πνευ-

ματικές τους εὐθύνες καὶ νὰ ἐνεργήσουν, μετὰ φόβου
Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης γιὰ ἕνα θέμα ποὺ φαίνεται
σαφέστατα ὅτι ἐνδιαφέρει ἄμεσα τὸν ὀρθόδοξο λαό, ὁ
ὁποῖος, μάλιστα, ἔχει δείξει ἤδη πρὸς ὅλες τὶς κατευ-
θύνσεις ὅτι ὑποχωρήσεις καὶ συμβιβασμοὶ δὲν χωρᾶνε
οὔτε πρόκειται νὰ τὶς δεχθεῖ. 

ε) Στὸ ἐρώτημα λοιπόν, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, «Τί θέ-
λετε; Πόλεμο καὶ αἷμα;» οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπο-
λίτες μας χρειάζεται νὰ δώσουν ἱστορικὴ καὶ ὀρθόδο-
ξη ἐκκλησιαστικὴ ἀπάντηση, ποὺ νὰ ἐκφράζει τὸν
πιστὸ λαὸ τῶν τοπικῶν τους Μητροπόλεων καὶ ἡ
ἀπάντηση αὐτὴ εἶναι μόνον μία καὶ μοναδική,  ἐκείνη
ποὺ ἔδινε διαχρονικὰ ἡ Ἐκκλησία μας σὲ θέματα πί-
στεως, δηλαδή, «Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος,
εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ» (Γρηγορίου Θεολόγου,
Λόγ. Β΄, PG 35, 488C)  καθώς, «Ἔστι σχισθῆναι
καλῶς. Ἔστι γὰρ καὶ κακὴ ὁμόνοια, ἔστι καὶ καλὴ δια-
φωνία» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, PG59, 314).

Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, τὸ θέμα τῆς ὀρθόδοξης
διδασκαλίας τῶν παιδιῶν μας στὰ σχολεῖα δὲν εἶναι μό-
νον θέμα συνέπειας ἔναντι τοῦ Συντάγματος, τῶν νόμων
καὶ τῆς ἰσχύουσας νομολογίας, ἀλλά, προπαντός, θέμα
ὀντολογικὸ ποὺ ἀφορᾶ στὴ φυσιογνωμία καὶ στὴν ἰδιο-
προσωπία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ καὶ στὴν πνευματική του δια-
τήρηση καὶ συνέχεια. Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ὑπαρξιακὸ θέμα τοῦ
λαοῦ, σύσσωμη ἡ πνευματική του ἡγεσία ὀφείλει καὶ
ἀναμένουμε νὰ συνεχίσει νὰ ἀπολαμβάνει τῆς ἐμπιστο-
σύνης του, ὑλοποιώντας μὲ συνέπεια τὶς ἤδη ληφθεῖσες
ἀποφάσεις της καὶ βρισκόμενη ἀταλάντευτα δίπλα του
καὶ ὄχι ἀπέναντί του.

«Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ»

Ἑκατόν πενῆντα χρόνια συμπληρώνονται ἐφέτος ἀπό τό ὁλοκαύτωμα
τῆς Μονῆς Ἀρκαδίου Κρήτης. Ὅσοι αἰῶνες, ὅμως, καί ἄν διέλθουν ἀπό
τόν χωροχρόνο τῆς ἱστορίας, ἡ ἐθελοθυσία τῶν ἡρώων ἐκείνων θά παρα-
μένῃ ὡς τηλαυγής φάρος εἰς τήν σκέψιν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό Ἀρκάδι
παρέδωκε εἰς τάς νεωτέρας γενεάς ὁλόφωτον στέφανον ἀμαραντίνου δό-
ξης, ἐπαίνου καί χρέους. Ἱεροῦ χρέους. Αὐτοῦ πού ἔχει ὁ τόπος, ὁ ὁποῖος
καθηγιάσθη διά τοῦ αἵματος τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Μονῆς καί παραδίδε-
ται εἰς τούς αἰῶνας. Παραδίδεται μέ τήν ἱεράν ἐπισήμανσιν νά παραμείνῃ
ἑλληνικός. Καπνίζοντα ἐρείπια ἀναμεμιγμένα μέ λίμνας αἵματος, ἀλλά
ἄνωθεν αὐτῶν ἡ ψυχή τῶν Κρητῶν τῶν «ἐλευθέρων Ἑλλήνων» χαλυ-
βδωμένη μέ περισσοτέραν ἀγωνιστικήν διάθεσιν. Τό ὁλοκαύτωμα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου παραμένει ἔκρηξις ψυχῆς μέ ἐκκωφαντικήν καί
ἀπαστράπτουσαν λάμψιν, λάμψιν ἡρώων, ὅπου ἡ θυσία ὑπῆρχε δι’
αὐτούς ὡς σκοπός ζωῆς. 

Ἡ Κρητική Ἐπανάστασις καταγράφει διά τῆς κορυφαίας αὐτῆς πράξε-
ως, ἔνδοξον σελίδα εἰς τήν ἱστορίαν της. Εἶναι ἡ στιγμή, ὅπου εἰς τήν ἱστο-
ρίαν τῆς Ἑλλάδος, τῆς ἐνδόξου Κρήτης, ὁ χρόνος σταματᾷ. Καί παραδίδει
τήν θέσιν του εἰς μίαν μόνον στιγμήν. Τήν στιγμήν τοῦ κρότου τοῦ θριάμ-
βου καί τῆς Δόξης. Τόν κρότον τῆς ἐκρήξεως τοῦ Ἀρκαδίου πού συνεκλό-
νισε τήν οἰκουμένην καί αἱ λάμψεις της ἐθάμπωσαν τούς λαούς. Συγχρό-
νως δέ συνήγειρε τούς πνευματικούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι συνετάχθη-
σαν ὡς θερμοί ὑποστηρικταί τοῦ δικαίου ἀγῶνος τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ. 

Τό Ἀρκάδι εἶναι οἱ Θερμοπύλες τῆς Κρήτης καί τό δίδαγμά του, αὐτό τῆς
ἀπροσμετρήτου θυσίας τῶν ἀγωνιστῶν, παρέχεται ὡς ὑπόμνησις τῶν
ὑψηλῶν ἰδανικῶν πού εἶναι χρέος νά ὑπηρετῶνται διά σθένους καί νά
ἀποτελοῦν κυρίαρχον ἐπιδίωξιν τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό ἱστορικόν γεγο-
νός ὑπετάχθη καί διαιωνίσθη εἰς τόν χρόνον λόγῳ τῆς διαχρονικότητος
τοῦ μηνύματός του. Καθιερώθη ὡς παγκόσμιον σύμβολον ἀναφορᾶς, θυ-
σίας, πίστεως, ἐλευθερίας, ἡρωισμοῦ. Ἐντός τῶν λαμπροτέρων ἀστέρων
τό Ἀρκάδι φωτίζει καί κοσμεῖ τό στερέωμα τῆς δόξης τῆς Ἑλλάδος. Φωτίζει
τό ἀθάνατον ἑλληνικόν πνεῦμα καί θερμαίνει διά μέσου τῶν αἰώνων τούς
δικαίους ἀγῶνας ὑπέρ ἰδεωδῶν, ἐλευθερίας καί δικαιοσύνης. 

Καί οἱ ἀγῶνες αὐτοί εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά συνεχισθοῦν, ἐφ’ ὅσον
τό ἑλληνικό πνεῦμα κινεῖται ὑπό εὐγενῶν κινήτρων καί ὑψηλῶν σκοπῶν
τῶν ἀθανάτων καί ἀναριθμήτων ὁλοκαυτωμάτων τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλή-
νων. Φωταγωγία, μυστική εὐωχία ἐκ τῶν οὐρανίων θαλάμων τῆς θριαμ-
βευούσης Ἐκκλησίας, αἱ ἀναρίθμητοι χορεῖαι μαρτύρων, πού ὕμνησαν
«Χριστόν καί τοῦτον ἐσταυρωμένον».

Διττός ὁ ἑορτασμός καί διά τήν Ἑλλάδα καί διά τό σέμνωμα τῆς Ὀρθοδοξίας,
τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τήν ἕδραν τῆς Ρωμιοσύνης, τοῦ Γένους, τοῦ
Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων πού κατ’ ἐπανάληψιν ἀνυψώθησαν εἰς τό ἀπόγειον τῆς
δόξης, βαδίζοντες ἐνωρίτερον τήν ὁδόν τοῦ μαρτυρίου καί τῆς θυσίας.

Τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου
150 χρόνια (8 Νοεμβρίου 1866 - 8 Νοεμβρίου 2016)
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, 
Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Ἀπὸ τὸ 2013 ἀγνοοῦνται οἱ Ἱεράρχαι ἄνευ σημείων ζωῆς. Πρόσφατοι
πληροφορίαι φέρουν αὐτοὺς ὡς ζωντανοὺς, ὅμως πολλοὶ ἀμφιβάλλουν
διὰ τὴν ἀξιοπιστίαν τῶν πληροφοριῶν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστο-
σελίδα nyxthimeron.com τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Ζωντανοὶ εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο Sputnik, οἱ δύο
ὀρθόδοξοι ἱεράρχες ποὺ εἶχαν ἀπαχθεῖ ἀπὸ ἐνόπλους τὸν Ἀπρίλιο τοῦ
2013 ἔξω ἀπὸ τὸ Χαλέπι. Ὅπως ἀναφέρει τὸ πρακτορεῖο, οἱ δύο ἱερεῖς
βρίσκονται πιθανότατα στὴ Ράκα. Πρόκειται γιὰ τὸν ἑλληνορθόδοξο μη-
τροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο Γιαζίγκι καὶ τὸν συροϊακωβίτη μητροπολίτη
Γιοχάνα Ἰμπραήμ, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπῆρχαν φόβοι ὅτι οἱ ἀπαγωγεῖς τοὺς
εἶχαν δολοφονήσει. Σύμφωνα μὲ ὅσα ὑποστηρίζει τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο
σὲ τηλεγράφημά του, οἱ δύο Μητροπολίτες εἶναι ζωντανοὶ καὶ παραμένουν
φυλακισμένοι στὴ Ράκα, τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους. Τὸ
πρακτορεῖο ἐπικαλεῖται ὡς πηγὴ του τὴν ἡγουμένη τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου ποὺ βρίσκεται στὴ δυτικὴ Συρία. «Ἔχουμε πληροφορίες ὅτι οἱ
ἱεράρχες εἶναι στὴ Ράκα καὶ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὶς ζωές τους. Προσευχόμα-
στε γιὰ τὴ ζωή τους πρὶν τὴν τελικὴ ἐπίθεση (τῆς Διεθνοῦς Συμμαχίας) στὴ
Ράκα», δήλωσε στὸ sputnik ἡ ἡγουμένη Ἁγνὴ Μαριὰμ Σαλίμπ».

Ζωντανοὶ οἱ ἀπαχθέντες ἱεράρχαι τῆς Συρίας;

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

Θεολογικὴ Ἡμερίς
Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Παναγιωτάτου Μητρ. Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθί-

μου διοργανώνεται θεολογικὴ ἡμερίδα 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 Τσελεγγίδης, Καθηγητὴς τῆς

Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
Ἔναρξη μὲ τροπάρια ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δράση
18:00 Χαιρετισμοί. Χαιρετισμὸς Παναγιωτάτου Μητρ. Θεσσαλονί-

κης 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 Ἐμμανουηλίδης, Καθηγούμε-

νος Ἱ.Μ. Ὁσίου Δαυὶδ Εὐβοίας. Θέμα: Ἐμπειρίες καὶ θαύματα τοῦ Ὁσίου
Γέρονος Ἰακώβου.

19:10 κ. Μαρία Μακρῆ - φιλόλογος, συγγραφέας. Θέμα: Ὁ Γέρων
Ἰάκωβος, ὅπως δίδασκε, νουθετοῦσε καὶ ὅπως οἱ ἄλλοι μιλοῦν γι’ αὐτόν.

19:30 κ. Διονύσιος Μακρῆς - θεολόγος, δημοσιογράφος, συγγρα-
φέας. 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. Θεσσαλονί-

κης κ.κ. Ἄνθιμο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

Ὁ Ὅσιος Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἐκοιμήθη
τὴν 21ην Νοεμβρίου 1991. Ἐφέτος συμπληρώ-
νονται 25 ἔτη ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν του.
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Ἡ Μετριότης ἡμῶν ἀπευθύνεται πρὸς τὸ Ἡμέτερον
Ποίμνιον καὶ πρὸς ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Ὀρθοδοξία, τοὺς ἀδελφοὺς
Ἡμῶν Προκαθήμενους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς ἡμῶν Ἁγιοταφίτας πατέρας.

Βασιζόμενος εἰς τὸ ὅτι ἡ βιαία ἡμῶν ἐκθρόνισις καὶ
ἀπομάκρυνσις ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱερο-
σολύμων τὸ 2005 συνέβη ἀντικανονικῶς καὶ παρανό-
μως, δηλώνομεν ὅτι παραμένομεν ὁ μόνος ἐν ἰσχύει
καὶ ἀληθείᾳ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.

Καθὼς τὴν Ἡμετέραν Μετριότητα κατηγοροῦν δι’
αἵρεσιν, οἰκουμενισμόν, σχίσμα, θεωροῦμεν ἀπαραίτη-
τον νὰ δείξωμεν τὸ γενικῶς γνωστὸν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
γεγονός. Ὁ Ὅσιος Ἀγάθων ἐδέχθη ἠρέμως ἁπάσας
τὰς προσβολάς, ἀλλὰ ὅτε τοῦ εἶπον, ὅτι εἶναι αἱρετικός,
ἀντεῖπε λέγων; «Ἐκείνας μὲν τὰς προσβολάς ἐδέχθην,
διότι εἶναι ὄφελος εἰς τὴν ψυχήν μου, τὸ δὲ αἱρετικὸς
εἶναι χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τοῦτο δὲν τὸ
ἐδέχθην». Οὕτως ἔπραττον οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἡμῶν,
οὕτω διδάσκει ἡμᾶς πράττειν ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλη-
σία.

Ὅθεν θεωροῦμεν χρέος ἡμῶν νὰ δηλώσωμεν τὰ
κάτωθι:

Ι. Ἡ Μετριότης Ἡμῶν οὐδέποτε ἦτο ἢ εἶναι αἱρετικὸς
ἢ οἰκουμενιστής. Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ψηφιδωτόν,
συντεταγμένον ἀπὸ αἱρέσεις καὶ σχίσματα.Ὁ οἰκουμε-
νισμὸς εἶναι αἵρεσις.

Εἶναι ἡ πλήρης συνάθροισις πασῶν τῶν αἱρέσεων
καὶ διαστροφῶν τῆς πίστεως, καθὼς ὁ οἰκουμενισμὸς
συνάγει καὶ ἑνώνει εἰς ἕνα κόλπον πάντας ἀπὸ τοὺς ἐν
ἀληθείᾳ ἑστῶτας ἕως τῶν αἱρετικῶν, προσαρτεῖ ἑαυτῶ
τοὺς πρὸ πολλοῦ ἐκπεσόντας καὶ διεστραφέντας ἐν τῇ
πίστει των σχισματικοὺς καὶ ἀκόμη καὶ ἀλλοπίστους.
Καὶ ταῦτα, χωρὶς νὰ συζητῆται τὸ θέμα τῆς μετανοίας,
ἀλλὰ πάντες ἀναγνωρίζονται ὡς ὁμότιμοι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ. Ποῦ εἰς τὴν ἀσεβῆ ταύτην παρασυναγωγὴν
ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια; Εἶναι δυνατὸν εἰς τὸ ἴδιον
δένδρον νὰ μεγαλώνουν καρποὶ βρώσιμοι καὶ καρποὶ
δηλητηριώδεις; Καρποὶ γλυκεῖς καὶ καρποὶ πικροί; Ἡ
Οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησία δὲν εἶναι οὔτε ζῶσα οὔτε νε-
κρά, καθὼς τὸ ἐν αὐτῇ ψεῦδος σκοτώνει ἅπασαν τὴν
ἀλήθειαν,

2. Ἡ Μετριότης Ἡμῶν δὲν εἰσήγαγεν ἐκ δευτέρου τὸ
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμ-
βούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι οἰκουμενι-
στικὴ παρασυναγωγή.

Συμφωνῶ πλήρως καὶ παντοίῳ τρόπῳ ὑπεστήριζον
καὶ ὑποστηρίζω τὴν ἀπόφασιν τοῦ ἀειμνήστου Πα-
τριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Διοδώρου, ὁ ὁποῖος τὸ
1989 ἐξήγαγεν τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων ἐκ
τοῦ ΠΣΕ.

Ἡ θεωρία τῶν κλάδων, ἐπιβαλλομένη καὶ ἀναγνωρι-
σμένη ὑπὸ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλη-
σιῶν, εἶναι ἀβάσιμος, διότι αἱ ἀποχωρισθεῖσαι ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν κοινότητες δὲν εἶναι ζωντανοὶ κλάδοι, ἀλλ’
ἐκσπασθέντες καὶ ἀποξηραινόμενοι «ἐὰν μὴ τις μένῃ
ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συν -
άγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι καὶ καίεται»
Ἰωάν. 15, 6)

3. Σχετικῶς μὲ τὴν ἑτοιμαζομένην διὰ τὸ ἔτος 2016
Πανορθόδοξον Σύνοδον.

Ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωσνταντινουπόλεως
ἑτοιμάζει, ὁμοῦ μετὰ τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν, Παν -
ορθόδοξον Σύνοδον, ἵνα τεθοῦν ἐν αὐτῇ δῆθεν ἄλυτα
ζητήματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,

Ὅμως, πρῶτον, ἡ πλειονότης τῶν ἑτοιμαζομένων
γιὰ τὴν ἀτζέντα ζητημάτων ἔχουν ἤδη λυθῆ ὑπὸ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς σχέσε-
ως πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, τῆς νηστείας, τοῦ ἡμερο-
λογίου, τοῦ ὀρθοδόξου βαπτίσματος, τοῦ γάμου κλπ.
Ὅθεν μέγας εἶναι ὁ κίνδυνος ὅτι εἰς τὴν Σύνοδον ταύ-
την ἠμπορεῖ νὰ συμβῆ προδοτικὴ ἀναθεώρησις τῆς

ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ ἀνθρωπολογίας. Δεύτερον, ὁ
Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ
οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν παρα-
γνωρίζουν πλήρως τὸ γεγονὸς τοῦ γενομένου κατ’
ἐμοῦ τὸ 2005 Οἰκουμενικοῦ Ἐγκλήματος. Ἢ μήπως
καθησύχασαν τὴν συνείδησιν αὐτῶν, νομίζοντες ὅτι
αὐτοβούλως- «ἐνεκλείσθην», ἀπαιτῶν καὶ ἐπαιτῶν τὴν
ἐπὶ τοῦ θρόνου θέσιν;

Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
«ἑστώς ἐν τόπῳ ἁγίῳ», ἤναψε τὸ Σχίσμα εἰς τούς κόλ-
πους τῆς Μητρὸς τῶν Ἐκκλησιῶν Ἁγίας Σιών, ἐξ Ἧς
ἔλαμψεν ἡ Ἀλήθεια καὶ τὸ Φῶς ἐν τῷ Κόσμῳ.

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον: συνεργεῖ μόνον τοῖς ἑστῶσιν ἐν
ἀληθείᾳ ὀρθοδόξοις χριστιανοῖς. Οὐ δύναται συνεργεῖν
εἰς ἔργα ἄδικα. Ὅθεν ἡ παραγνώρισις ὑπὸ τῶν Προκα-
θημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τοῦ ἀλύτου
προβλήματος τῆς ἀντικανονικῆς ἐκτοπίσεως τῆς Ἡμε-
τέρας Μετριότητος ἐκ τοῦ θρόνου καθιστᾶ ἀδύνατον
τὴν Θεοπνευστίαν τῆς ἐπικειμένης Συνόδου, καὶ εἰς τὴν
περίπτωσιν ταύτην θὰ εἶναι ἄνευ χάριτος καὶ ἀθεάρε-
στος.

Ὅσον ποτέ, εἰς τὸ παρὸν μοιραῖον στάδιον, οἱ ὑπὸ
Θεοῦ καθιστάμενοι καὶ κεκλημένοι εἰς τὴν διαφύλαξιν
τῆς πίστεως Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπίσκο-
ποι, πρέπει νὰ "πάρουν ὁμολογητικήν στάσιν τῶν
ἁγίων πατέρων, τῆς ὑπερασπίσεως τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐκ τῶν ἐμπορευομένων Ταύτην καὶ εἰσαγομένων Αὐτὴν
εἰς τὴν πολιτικὴν εὐαρεστήσεως τῷ κόσμῳ τούτω, ἐν
κακῷ κειμένῳ.

Σωθῆναι δύναται κανεὶς μόνον ἐπιστρέφων εἰς τὸν
Θεάνθρωπον διὰ τῆς ὁλοκαρδίου καὶ ὁλοπλεύρου με-
τανοίας καὶ ἁγιασμοῦ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἁγίων
Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ἡ πατρικὴ Ἡμῶν καρδία οὐκέτι φέρει θεωρεῖν τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, αἱμορραγοῦν ἐξ
αἰτίας παραβατῶν καὶ ἀποστατῶν, καὶ καλεῖ, καὶ παρα-
καλεῖ, πάντα τὰ μέλη τῆς Σιωνίτιδος Μητρὸς τῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ ἁπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας, καθὼς καὶ
πάντας τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν,
ὅπως ἔλθουν καὶ συναντιληφθοῦν μετὰ φόβου Θεοῦ,
πίστεως καὶ ἀγάπης, εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς κανο-
νικῆς τάξεως τοῦ Ἡμετέρου Πατριαρχείου, ἵνα, ἐξελ-
θόντος τοῦ σατανᾶ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἐκ τῆς
ποίμνης τοῦ Χριστοῦ κοινωνήσωμεν μετὰ τῆς ὑπὸ τοῦ
Χριστοῦ καταστάσης τοιαύτης Μητρὸς τῶν Ἐκκλη-
σιῶν, τῇ Ἀληθείᾳ εἰς δόξαν τῆς πίστεως, εἰς δόξαν τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Ἐπιδαψιλεύοντες τὴν εὐλογίαν Ἡμῶν, ἀναμένομεν
πάντα κυρηναϊκὸν κόπον, εὐχόμενοι, ὅπως ὁ Ζωοδό-
της Κύριος καταυγάση πάντας τῷ Φωτὶ τοῦ ἀνεσπέ-
ρου Αὐτοῦ Φωτός.

Ο ΥΜΕΤΕΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Α΄
Σχόλιον Ο.Τ.: Ὁ «ἔγκλειστος Πατριάρχης

Ἱεροσολύμων» ἓν ἔτος πρὸ τῆς συγκλήσεως
τοῦ Κολυμβαρίου εἶχεν ἐπισημάνει διά τοῦ
παρόντος διαγγέλματος ὅτι τὰ ζητήματα ὅλα
εἶναι λελυμένα! Παραλλήλως εἶχε καταδικά-
σει τὸν Οἰκουμενισμὸν καὶ τὸ Π.Σ.Ε. δεικνύων
ὅτι ἡ ἀταλάντευτος γραμμὴ τοῦ Πατριαρχείου
Ἱεροσολύμων θὰ πρέπη νὰ εἶναι ἐκείνη, τὴν
ὁποίαν παρέλαβαν ἀπὸ τὸν κυρὸν Διόδωρον
καὶ ὄχι αὐτὴ ποὺ παρατηρεῖται σήμερον. Ἡ
ἀναφορὰ εἰς τὸ ἰδικόν του ζήτημα ὑπομιμνή-
σκει εἰς ὅλους ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύ-
μων ἔχει πολλὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα μένουν
ἄλυτα, ὡς ἐκεῖνο τοῦ Κατάρ, τὸ ὁποῖον δὲν
ἐδέχθησαν νὰ συζητηθῆ.

«Ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως ἤναψε τό Σχίσμα» Ἡ Πολιτεία ὀφείλει
νὰ ὑποστηρίξη τοὺς πολυτέκνους

πρὶν νὰ εἶναι ἀργά...
1ον
- Α -

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ. 
ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ 
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΑΚΑΡΙΩΣ

Ἀπό τό Γραφεῖον Τύπου τῆς ΑΣΠΕ (2-11-2016) ἐξεδόθη ἡ
ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις, μέ τήν ὁποίαν κρούουν τόν κώδωνα
τοῦ κινδύνου διά το Δημογραφικόν. Ἀκολουθεῖ ἡ ανακοίνωσις:

Γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τὸ 1921 οἱ γεννήσεις στὴν Ἑλλάδα κατέβηκαν
κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῶν 100.000 τὸ 2013 καὶ ἦσαν μόλις 94.134, ἐνῷ οἱ
θάνατοι ἦσαν 111.794, δηλ. ὑπεροχὴ τῶν θανάτων κατὰ 17.660!! Ἡ κα-
τάσταση τὸ 2014 ἦταν ἀκόμη χειρότερη μὲ τοὺς θανάτους (114.231) νὰ
ὑπερέχουν τῶν γεννήσεων (93.452) κατὰ 20.779. Τὸ 2015 ἡ δημογρα-
φικὴ καθίζηση ἦταν ἐφιαλτική, ἀφοῦ οἱ θάνατοι ἀνῆλθαν σὲ 121.785
καὶ οἱ γεννήσεις εἶναι μόλις 92.984, δηλαδὴ οἱ θάνατοι ὑπερέχουν
τῶν γεννήσεων κατὰ 28.801!!! Τέτοιο πρᾶγμα δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ.
Τὸ δὲ 2016 ὁ κατήφορος συνεχίζεται ἀφοῦ ἀπὸ 1/1/2016 ἕως
1/11/2016 οἱ θάνατοι ἔχουν φθάσει στοὺς 97.905 καὶ οἱ γεννήσεις
εἶναι μόλις 77.753, δηλ. ἔχουμε ὑπεροχὴ 20.152!! Ὁ καθένας ἀντι-
λαμβάνεται σὲ ποιὸ κατήφορο βρίσκονται οἱ γεννήσεις. Τείνουν νὰ ἐξα-
φανισθοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Σημειωτέον ὅτι ἀπὸ τὶς παραπάνω γεννή-
σεις ποσοστὸ 15% εἶναι γεννήσεις ἀλλοδαπῶν!

Ὅταν ἀκόμη καὶ ἡ Κυβέρνηση τῆς Νοτίου Κορέας σήμανε συναγερμὸ
γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἔθνους τους τί πρέπει νὰ πράξει ἡ Ἑλλάς; 

Δημοσιεύθηκε στὶς ἐφημερίδες (29-8-2016) ἡ εἴδηση: «Ἀρχίστε νὰ
κάνετε παιδιά! Ἔχουμε πρόβλημα». Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπείγουσα ἔκκλη-
σις ποὺ ἀπηύθυνε ἡ κυβέρνησις τῆς Νοτίου Κορέας πρὸς τοὺς πο-
λίτες τῆς χώρας, καθὼς ἡ ὑπογεννητικότητα μαστίζει τὸ ἔθνος. Τὸ
πρῶτο πεντάμηνο ἐφέτος οἱ γεννήσεις ἔπεσαν κατὰ 5,3% σὲ σχέ-
ση μὲ πέρυσι. Ἡ κυβέρνησις ἀνακοίνωσε καὶ ἔκτακτα μέτρα ὕψους
50 ἑκατ. εὐρώ».

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Νότιος Κορέα ἔχει ἔκταση 100.210 τ.χ. (ἀρκετὰ μι-
κρότερη τῆς Ἑλλάδος, μόλις τὰ 3/4) καὶ πληθυσμὸ 49.039.986 κατοί-
κους, δηλ. πενταπλασίους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!!!

Ὅταν ἀκόμη καὶ ἡ Κυβέρνηση τῆς Νοτίου Κορέας ἀνησυχεῖ, ἡ Ἑλλη-
νικὴ κοιμᾶται μακαρίως καὶ οὔτε κἄν τὴν ἀπασχολεῖ ὁ συντελούμενος
ἀφανισμὸς τοῦ Ἔθνους. Μωραίνει πράγματι Κύριος οὕς βούλεται
ἀπωλέσαι.

- Β -
ΕΡΗΜΟΣ ΧΩΡΑ Η ΕΛΛΑΣ ΤΟ 2050

Συγχρόνως τὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος κατὰ 14,5%
ἕως τὸ 2050 προβλέπει τὸ Διεθνὲς Ἰνστιτοῦτο τῆς Βιέννης (ἐφημερίδες 2-
9-2016), ἀναφέροντας πὼς τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα ὁ πληθυσμὸς τῶν
χωρῶν - μελῶν τῆς εὐρωζώνης θὰ αὐξηθεῖ κατὰ 6,6% σὲ σχέση μὲ σή-
μερα, ἐνῷ μείωση θὰ καταγραφεῖ στὶς χῶρες τῆς Βαλτικῆς, τὴν Κροατία
καὶ τὴν Βουλγαρία.

Τὸ Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων τοῦ Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας σὲ ἔρευνά του ἐπισημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλὰς τὸ 2050 θὰ
ἔχει πληθυσμὸ ἀπὸ 8,3 ἕως 10 ἑκατομμύρια, δηλ. θὰ εἶναι μειωμένος
κατὰ 800.000 ἕως 2,5 ἑκατομμύρια ἐν σχέσει μὲ σήμερα. Οἱ ἄνω τῶν 65
ἐτῶν θὰ εἶναι τὸ 30-33% ἀπὸ 21%, ποὺ εἶναι σήμερα. Ἔτσι θὰ καταντή-
σει μία ἔρημη χώρα καὶ μία χώρα γερόντων, ὅπως μὲ ὁλοσέλιδο καὶ τὸν
χαρακτηριστικὸ τίτλο: ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ ΤΟ 2050 Η ΕΛΛΑΔΑ, ἐπεσήμανε
μεγάλης κυκλοφορίας Κυριακάτικη ἐφημερίδα.

Τὴν τελευταία δὲ πενταετία (2011-2015) οἱ θάνατοι ὑπερβαίνουν στα-
θερὰ τὶς γεννήσεις κάθε χρόνο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπερτεροῦν κατὰ
94.296. Ἡ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ ἐπιτείνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι, ὅπως ἀναγράφεται κατὰ κόρον στὸν ἡμερήσιο τύπο, ἔχουν μετανα-
στεύσει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα ἕξι χρόνια 450.000 νέοι Ἕλληνες
σὲ διάφορες εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἀλλοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουν διάθεση ἐπι-
στροφῆς στὴν Ἑλλάδα. Ἔχουν φύγει τὰ καλύτερα μυαλὰ τῆς Ἑλλάδος,
γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ Ἑλλὰς ἔχει χάση πλῆθος ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἐπείγει ἡ
λήψη ἄμεσων μέτρων. 

- Γ -
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
- Ι -

ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Νὰ καθιερωθεῖ γιὰ τὶς πάσης φύσεως προσλήψεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν

ὅπως τὸ 20% προέρχεται ἀπὸ πολυτέκνους καὶ τέκνα πολυτέκνων,
ὅπως ἰσχύει γιὰ τὶς προσλήψεις ὅλων τῶν ἄλλων ὑπουργείων (ἄρθρο 1
παρ. 3 πέρ. δ καὶ ἄρθρο 6 παρ. 1 καὶ 2 τοῦ Ν. 34542006) προηγουμέ-
νων στὶς τοποθετήσεις τῶν πολυτέκνων γονέων, ποὺ ἀπέκτησαν τὴν
πολυτεκνικὴ ἰδιότητα μέχρι καὶ τὸ 2011, ἀφοῦ αὐτοὶ εἶχαν ἀδικηθεῖ. Τὸ μέ-
τρο δὲν ἔχει δημοσιονομικὸ κόστος, ἀφοῦ διορισμοὶ στὴν ἐκπαίδευση θὰ
γίνονται.

Τὸ παραπάνω ποσοστὸ τοῦ 20% νὰ διατηρηθεῖ καὶ ὄχι νὰ μειωθεῖ,
ὅπως ἐπιχειρεῖ νὰ πράξει ἡ Κυβέρνηση κατὰ τρόπο ἀπαράδεκτο, μει-
ώνοντας τὸ ποσοστὸ τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν τέκνων τους ἀπὸ τὸ 20%
στὸ 15% καὶ τῶν τριτέκνων ἀπὸ 10% στὸ 7%!!

-ΙΙ -
ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Νὰ καθιερωθοῦν ἐλεύθερες μετεγγραφὲς τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν τέ-
κνων τους, ποὺ εἶναι φοιτητές, ὅπως ἴσχυαν ἀπὸ τὸ 1979 γιὰ 32 χρόνια
χωρὶς κανένα πρόβλημα, ὅπως ὁμολογοῦσαν οἱ ἴδιοι οἱ Πρυτάνεις, ὥστε
νὰ μποροῦν οἱ πολύτεκνοι καὶ τὰ τέκνα τους νὰ μετεγγράφονται σὲ ἀντί-
στοιχη Σχολὴ ποὺ εἶναι πλησιεστέρα στὸν τόπο μονίμου κατοικίας τῶν
γονέων τους ἢ σὲ πόλη ποὺ σπουδάζει ἄλλος ἀδελφὸς (ὴ) τους.

-ΙΙΙ-
ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ.ΛΠ.

ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Νὰ συμπεριληφθοῦν καὶ οἱ Ὀργανώσεις τῶν πολυτέκνων αὐτοτελῶς,
ὅπως γινόταν γιὰ 30 χρόνια, στοὺς φορεῖς διανομῆς φρούτων, λαχα-
νικῶν κ.λπ. (ποὺ χορηγοῦνται ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ὡς βοήθεια), ποὺ τοὺς ἔθε-
σε ἐκτὸς ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση (ΦΕΚ 1701Β14-8-2015), μὲ ἀποτέλε-
σμα οἱ πολύτεκνοι πλέον νὰ τὰ στεροῦνται. Ἐπὶ πλέον νὰ αὐξηθεῖ τὸ ὅριο
εἰσοδήματος γιὰ τὴν διανομὴ τροφίμων παρεμβάσεως Ε.Ε. γιὰ τοὺς πο-
λυτέκνους.

- IV -
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ
Μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ Ν. 41112013 καὶ τοῦ ἄρθρου 31

τοῦ Ν. 41722013 θεσπίσθηκε φόρος πολυτελοῦς διαβιώσεως γιὰ ὅσους
κατέχουν αὐτοκίνητα 1928 κ.ἑ. καὶ ἄνω. Δὲν προβλέπεται, ὅμως, ἐξαίρε-
ση γιὰ τοὺς πολυτέκνους, ποὺ ἐξ ἀνάγκης καὶ ὄχι ἀπὸ πολυτέλεια ἀγό-
ρασαν ἕνα αὐτοκίνητο, γιὰ τὴν ἀσφαλῆ μεταφορὰ τῆς οἰκογενείας τους,
ποὺ εἶναι 7θέσιο ἢ 9θέσιο καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι τουλάχιστον 2.000 κ.ἑ.

Ὅπως ὁμολόγησε ὁ Ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν στὶς
11-1-2016 ἀπαντώντας σὲ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ Κων. Κατσί-
κη: «..τὸ ἔτος 2013 τὸ πλῆθος τῶν δηλώσεων μὲ ἀριθμὸ προστα-
τευομένων τέκνων πάνω ἀπὸ τέσσερα καὶ φόρο πολυτελοῦς δια-
βίωσης γιὰ κατοχὴ αὐτοκινήτων ἄνω τῶν 1928 κ.ε. ἦταν 3.940. Τὸ
ἔτος 2014 ἦταν 3.077. Ἀντίστοιχα ὁ συνολικὸς φόρος πολυτελοῦς
διαβίωσης γιὰ κατοχὴ τέτοιων αὐτοκινήτων τὸ 2013 ἦταν 2.101.826
καὶ τὸ 2014 ἦταν 1.673.923. Ἀπὸ ἐκτίμηση ὑπηρεσιακῶν παραγόν-
των, ἡ μείωση ὀφείλεται ὅτι πολλοὶ πολύτεκνοι ἀναγκάσθηκαν νὰ
καταθέσουν τὶς πινακίδες τους στερώντας ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους
ἕνα βασικὸ ἐργαλεῖο μετακίνησης. Διότι δὲν μιλᾶμε γιὰ κάποιο ἁμά-
ξι πολυτελείας ποὺ θέλει ὁ ἄλλος, γιὰ νὰ πάει νὰ κάνει τὸ Σαββατο-
κύριακό του, τὸ σουαρέ του, ὅπως λέγαμε στὰ γαλλικά, στὸ χωριό,
γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἔχει πολλὰ λεφτά. Μιλᾶμε γιὰ μία κατάσταση ὅπου
ὁ ἄλλος πάει νὰ καλύψει μία βασική του ἀνάγκη καὶ ἔχουν ἀναγκα-
σθεῖ καὶ ἔχουν καταθέσει τὶς πινακίδες χάνοντας τὸ δημόσιο πολύ-
τιμα ἔσοδα ἀπὸ ΦΠΑ, ἀπὸ βενζίνη, ἀπὸ φόρο εἰσοδήματος στὰ
συνεργεῖα αὐτοκινήτων καὶ μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλες τέτοιες κατηγο-
ρίες...»!

Νέα δεδομένα περὶ Φαναρίου καὶ CIA
μετοχὴ τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου στὴν Πανορθόδοξη
Σύνοδο. Συμμετοχὴ σὲ αὐτὴ τὴ Σύνοδο θὰ θεω-
ροῦνταν ἀπὸ τοὺς «ὑποτελεῖς» του ὡς ἀπόλυτη προ-
δοσία τῆς Ὀρθοδοξίας – μὲ ὅλα τὰ συνακόλουθα προ-
βλήματα πειθαρχίας.

Ἐπιπλέον, ἐμφανίστηκε ἐκ νέου, ἀπροσδόκητα, τὸ
οὐκρανικὸ ζήτημα – τὸ πιὸ ὀδυνηρὸ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἡ ὁποία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι
κατάφερε νὰ πετύχει τὴν σιωπὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα στὸ πλαίσιο τῆς Παν -

ορθόδοξης Συνόδου, ἀπέτυχε στὸ νὰ ἀναβληθεῖ τὸ θέ-
μα αὐτὸ γιὰ πολὺ καιρό. Ἡ Οὐκρανία, ἡ ὁποία σὲ
ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους τῆς Μόσχας θεωρεῖται ὡς
ἀντικείμενο καὶ ὄχι ὡς ὑποκείμενο στὶς [ἐκκλησια-
στικὲς] σχέσεις, μπέρδεψε ξαφνικὰ τὴν κατάσταση.
Τὴν προηγουμένη τῆς ἔναρξης τῆς Πανορθόδοξης Συν -
όδου (16 Ἰουνίου 2016), ἡ Βερχόβνα Ράντα(Βουλὴ)
τῆς Οὐκρανίας ἀνακοίνωσε ὅτι προσφεύγει στὸν
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη μὲ αἴτημα τὴν ἀποκατάσταση
τῆς ἱστορικῆς δικαιοσύνης ὅσον ἀφορᾶ τὴ Μητρόπολη
Κιέβου, ἡ νομιμότητα τῆς προσάρτησης τῆς ὁποίας
στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλεῖ βά-
σιμες ἀμφιβολίες. Ἐπειδὴ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
δέχτηκε πρὸς ἐξέταση τὴν ἔκκληση αὐτὴ καὶ δημιούρ-
γησε ἁρμόδια ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν διερεύνηση αὐτοῦ τοῦ
θέματος, κατέστη σαφὲς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας θὰ
ξεκινήσει πόλεμο ἐναντίον τοῦ Φαναρίου».

Σημ. Ο.Τ.: Καθίσταται σαφὲς ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ρωσίας ἠρνήθη τελικῶς νὰ μεταβῆ εἰς
τὸ Κολυμβάρι ἀφ’ ἑνὸς λόγῳ ἐσωτερικῶν ἀντι-
δράσεων κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ἀφ’ ἑτέ-
ρου διὰ πολιτικοὺς λόγους, καθὼς τὸ ζήτημα
τῆς Οὐκρανίας δὲν ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς
ἐκκλησιαστικάς δικαιοδοσίας, ἀλλὰ ἐθνικὸν
ζήτημα. Βεβαίως, λησμονεῖ νὰ ἀναφέρη ἡ
ἀρθρογράφος ὅτι ἡ ἔκδηλος παρουσία τῶν
ΗΠΑ εἰς τὸ Κολυμβάρι (μέχρι καὶ ἀνακοινω-
θέντα ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῶν ΗΠΑ
ἐξεδόθησαν) ἴσως εἶναι ἡ σημαντικώτερη
αἰτία.

Ποῖος ὁ ρόλος
τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου;

«Προληπτικά, στόχος ἔγινε ὁ πρωτοπρεσβύτερος
Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος, ποὺ ἀποκαλεῖται «πορτοφό-
λι» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οὔτε τὰ ἐκκλησια-
στικά, οὔτε τὰ κοσμικὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τῆς
Οὐκρανίας δὲν ἔδωσαν ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ ἄρθρο
«Μὰ τί εἶσαι πάτερ Ἄλεξ;», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν
ἱστοσελίδα «Katehon». Τὸ ἄρθρο αὐτὸ δημοσιεύθηκε
κατ’ἀρχὴν στὰ ρωσικὰ στὶς 17 Ἰουνίου, ἡμέρα ἔναρξης
τῆς Συνόδου. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα κυκλοφόρησε στὰ
ἀγγλικά. Ὁ πατὴρ Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος ἦταν μέλος
τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Πανορθόδοξης Συνό-
δου, καὶ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀνακοίνωσε τὴν ἄρνηση μετα-
φορᾶς τῆς ἡμερομηνίας διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου, ὡς
ἀπάντηση στὸ σχετικὸ αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας. Εἴτε γι’αὐτόν, εἴτε γιὰ κάποιον ἄλλο λόγο, ἡ πρώ-
τη ὁμοβροντία σημειώθηκε ἀκριβῶς κατὰ τοῦ Καρλού-
τσου. Σύμφωνα μὲ τὴν «Katehon», ὁ πατὴρ Ἄλεξ «ἔχει
καλὲς σχέσεις μὲ τὸν πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς CIA
Τζὸρτζ Τζ. Τένετ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἑλληνικὲς ρίζες... Ὁ
Τουρκικὸς Τύπος σημειώνει ὅτι ὁ πατὴρ Ἄλεξ Καρ-
λοῦτσος γνωρίζεται μὲ τὸν Φετουλλὰχ Γκιουλέν,
ἀρχηγὸ Τούρκων ἰσλαμιστῶν ποὺ διαμένει στὶς ΗΠΑ
καὶ ἐργάζεται γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες».
Θὰ ἐπανέλθουμε παρακάτω σὲ αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα.

Στὶς 17 Ἰουνίου ὁ Καρλοῦτσος κατηγορεῖται γιὰ προ-
ώθηση τῶν συμφερόντων τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν
τῶν ΗΠΑ καὶ γιὰ σχέσεις μὲ τὸν Γκιουλέν. Κατὰ περίερ-
γη σύμπτωση, στὶς 24 Ἰουνίου ἡ ἴδια «Katehon» δημο-
σιεύει ἕνα βίντεο ποὺ προκάλεσε θόρυβο, ὅπου ὁ
πατὴρ Ἀλέξανδρος, ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση σχετικὰ
μὲ τὸ αἴτημα τῆς Βερχόβνα Ράντα (Βουλὴ) τῆς Οὐκρα-
νίας πρὸς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιὰ παραχώ-
ρηση τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
στὴν Οὐκρανία, ἀποκαλεῖ τὸ αἴτημα θρασὺ καὶ δηλώνει
ὅτι ἡ Οὐκρανία εἶναι κανονικὸ ἔδαφος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ρωσίας καὶ ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὁ πνευματικὸς
ἡγέτης τῶν Οὐκρανῶν. Σήμερα εἶναι κατανοητὸ τὸ
ὑπόβαθρο αὐτῆς τῆς δήλωσης· μποροῦμε νὰ ὑποθέ-
σουμε, ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ πρωτοπρεσβύτερος
προσπάθησε νὰ ἀνταλλάξει τὴν Οὐκρανία μὲ τὴν παύ-
ση τῆς ἐπίθεσης ἐναντίον του στὸν ρωσικὸ Τύπο.
Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ πηγὲς ποὺ βρίσκονται κοντὰ
στὴ διοίκηση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
αὐτὴ ἡ ἀπερίσκεπτη πράξη τοῦ πατέρα Ἀλέξανδρου
προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀποδοκιμασία τοῦ Πατριάρχη
Βαρθολομαίου, καί, δυστυχῶς, δὲν πέτυχε τὸν στόχο
της».

Σημ. Ο.Τ.: Τὸ ἄρθρον ἀποσιωπᾶ τὴν συμμε-
τοχὴν τῆς κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, συνεργάτι-
δος τῆς CIA, εἰς τὴν ἀντιπροσωπίαν τοῦ Πα-
τριαρχείου Κων/πόλεως. Ἐπίσης, δύο ἐξηγή-
σεις ὑπάρχουν εἴτε δρᾶ αὐθαιρέτως ὁ π. Ἀλ.
Καρλοῦτσος εἴτε ἔχει συνεννοηθῆ προηγουμέ-
νως. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἀπὸ ποῦ
ἀντλεῖ τὴν ἐξουσίαν; 

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Φαναρίου 
μὲ τὸν Ψευδο-Πατριάρχην Κιέβου;

«Φέτος, στοὺς ἑορτασμοὺς στὸ Κίεβο, τὸ Πατριαρ-
χεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἐκπροσώπησε ὁ ἀρχιεπί-
σκοπος Τελμησσοῦ Ἰὼβ (Γκέτσα). Παρὰ κάποιες
μικρὲς «παρεξηγήσεις» ὅπως ἡ συμπαρουσία στὴ
Βλαντίμιρσκαγια Γκόρκα (Λόφος τοῦ Βλαδίμηρου) μὲ
τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου, ἡ ἐπίσκεψη
δὲν φαινόταν νὰ κρύβει ἐκπλήξεις. Ὡστόσο, τὴν ἡμέρα
τῆς ἀναχώρησής του, ὁ ἱεράρχης δίνει μία συγκλονι-
στικὴ συνέντευξη, στὴν ὁποία ὑπενθυμίζει στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ποιὸ εἶναι τὸ κανονικό της κα-
θεστὼς καὶ ποιὲς οἱ ἀπορρέουσες ἀπὸ αὐτὸ δυνατότη-
τες ἐπιρροῆς της στὴν ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδοξία· δη-
λώνει τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα τῆς Κωνσταντινουπόλεως
νὰ κόψει τὸν γόρδιο δεσμὸ καὶ ἀποκαλεῖ εὐθέως τὴν
Οὐκρανία κανονικὸ ἔδαφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου». 

Τὸ ἄρθρον τοῦ πρέσβεως Ἄρθουρ Χιοὺζ
«Στὶς 16 Αὐγούστου στὴν ἱστοσελίδα «Oriental Re-

view» ἐμφανίζεται τὸ ἄρθρο «Χρειάζεται ἡ Τουρκία τὸν
Πατριάρχη Βαρθολομαῖο;». Ὡς συγγραφέας δηλώθηκε
ὁ Ἄρθουρ Χιοὺζ, πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὴν Ὑεμένη
(1991-1994). Τὴν ἑπόμενη μέρα, στὶς 17 Αὐγούστου,
μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἴδιου Ἄρθουρ Χιούζ, βγαίνει τὸ
δεύτερο ἄρθρο ἐναντίον τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου
«Θὰ στοχεύσει ἡ Τουρκία τὸν Πατριάρχη Βαρθολο-
μαῖο;». Τὸ δημοσιεύει ἡ ἱστοσελίδα «EurActiv». Αὐτὴ
τὴν στιγμὴ καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἄρθρα ἀποσύρθηκαν ἀπὸ
τὶς συγκεκριμένες ἱστοσελίδες λόγω δήλωσης τοῦ
πρώην πρέσβη Χιοὺζ ὅτι εἶναι πλαστά, καὶ ὅτι ὁ ἴδιος

δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ αὐτά.
Ἀλλὰ στὴν προκειμένη περίπτωση δὲν μᾶς ἐνδιαφέ-

ρει αὐτό. Ἐκεῖνο ποὺ ἐντυπωσιάζει, εἶναι ἕνα ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πλαστὸ ἄρθρο: «Ἔτσι, ἕνα ἀπὸ τὰ
μέλη τοῦ ἀμερικανὸ-ἰσραηλινοῦ λόμπι στὸ Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ὁ πατὴρ Ἀλέξανδρος Καρ-
λοῦτσος, ὁ γραμματέας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου
γιὰ θέματα δημοσίων σχέσεων. Οἱ σχέσεις του μὲ ὑψη-
λόβαθμους παράγοντες καὶ ἑλληνο-ἀμερικανοὺς δισε-
κατομμυριούχους, τὸν κατέστησαν σημαντικὸ πρόσω-
πο ποὺ ἐλέγχει τὴν ροὴ τῶν χρημάτων ἀπὸ τὶς ΗΠΑ
στὸ Φανάρι, πρᾶγμα ποὺ τοῦ παρέχει ἰσχυρὸ μέσο
πίεσης στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρά, ὁ Καρλοῦτσος ἔχει ἐπίσης καλὲς σχέσεις μὲ
τὸν πρώην διευθυντὴ τῆς CIA Τζὸρτζ Τένετ καὶ μὲ τὸν
κήρυκα Φετουλλὰχ Γκιουλέν, ὁ ὁποῖος συνεργάζεται
μὲ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Αὐτὸ σημαίνει
ὅτι τὸ ποσὸ τῆς χρηματοδότησης σχετίζεται ἄμεσα μὲ
τὸ πόσο ἐπιτυχῶς ἡ ἡγεσία τοῦ Πατριαρχείου ἐκτελεῖ
τοὺς στόχους ποὺ ὁρίζουν οἱ ἀμερικανοὶ ἐπόπτες του».

Οὐσιαστικά, στὸ στόμα τοῦ πρώην πρέσβη τῶν
ΗΠΑ οἱ «πραγματικοὶ» συντάκτες τοῦ ἄρθρου βάζουν
θέσεις τῆς τρέχουσας ρωσικῆς προπαγάνδας: ἡ Σύνο-
δος τῆς Κρήτης ἀπέτυχε, σὲ αὐτὴν ἐκπροσωπήθηκε
λιγότερο ἀπὸ τὸ μισό τοῦ ὀρθόδοξου πληθυσμοῦ τοῦ
κόσμου, ἡ Σύνοδος ἔβλαψε τὸ κῦρος τοῦ Πατριάρχη
Βαρθολομαίου, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος φέρεται
αὐταρχικὰ καὶ ἐπιθετικὰ σὲ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ρωσίας, τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὑποσκάπτει τὴ θέση του,
κλπ.» 

Σημ. Ο.Τ.: Ἀποσιωπᾶται ὅτι αἱ ἀναφερόμε-
ναι ἱστοσελίδες οὐδέποτε προέβησαν εἰς διά-
ψευσιν ἄν καί τὸ ἐζήτησεν ὁ πρέσβυς. Ὡστόσο
τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ποῖος τὰ ἔγραψεν, ἀλλὰ
ἂν αὐτὰ ποὺ ἐγράφησαν εἶναι ἀληθῆ. Μετὰ τὸ
ἄρθρον τοῦ κ. Χιοὺζ ἐνεφανίσθη εἰς ἄλλας
ἱστοσελίδας καὶ ἄρθρον τοῦ F. William En-
gdahl (στρατηγικὸς σύμβουλος κινδύνου καὶ
λέκτωρ, μὲ πτυχίον εἰς τὴν πολιτικὴν ἀπὸ τὸ
Πανεπιστήμιον τοῦ Princeton), ὁ ὁποῖος δὲν
ἐσχολίασε μόνον τὸ ἄρθρον τοῦ πρέσβεως,
ἀλλὰ προσέθεσε καὶ ἰδικά του στοιχεῖα. Εἶναι
καὶ αὐτὰ πλαστά; Διὰ τὸ ἄρθρον του βλ. Ο.Τ.
φ. 2130/ 09.09.2016.

Ἡ οὐσία τῶν κατηγοριῶν
«Τελειώνοντας, ἂς κοιτάξουμε τὴν οὐσία τῶν κατη-

γοριῶν. Ἡ ἐνοχὴ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, γιὰ
τὴν ὁποία οἱ φιλικὲς πρὸς τὸ Κρεμλίνο ἱστοσελίδες
προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν τὶς τουρκικὲς ἀρχές,
ἀφορᾶ φιλικὲς σχέσεις μὲ τὸν ἱεροκήρυκα Γκιουλέν, ὁ
ὁποῖος συμμετέχει σὲ διαθρησκευτικοὺς διαλόγους.
Στὴν πραγματικότητα αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος λόγος τῆς φι-
λίας του μὲ τὸν Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος δὲν κρύβει τὶς
οἰκουμενικές του ἀπόψεις. Ὡς ἀπόδειξη συμμετοχῆς
τοῦ Πατριάρχη στὴν ἀπόπειρα πραξικοπήματος στὴν
Τουρκία, ἀναφέρεται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης ἔφυ-
γε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη λίγες ὧρες πρὶν ἀπὸ
τὴν ἔναρξη τῶν ταραχῶν. Μὰ δὲν εἶναι παράξενο ἂν
ἕνας ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς τοῦ πραξικοπήματος φεύ-
γει ἀπὸ τὴ χώρα βιαστικὰ πρὶν αὐτὸ ἀρχίσει; Ἐπιπλέ-
ον, ὅπως ἀποδείχθηκε, αὐτὸ τὸ ταξίδι εἶχε προγραμμα-
τιστεῖ ἀπὸ τὸ Πάσχα. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι καθαρὴ σύμ-
πτωση. Γενικὰ ὅλη αὐτὴ ἡ ἀναταραχὴ προκαλεῖ πολλὰ
ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τοὺς διοργανωτές της. Ἂν ὁ Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος «δραπέτευσε», τότε γιὰ παρά-
δειγμα, τί ἔκανε o Ἀλεξάντρ Ντούγκιν, μέλος τοῦ ἐπο-
πτικοῦ συμβουλίου τῆς «Katehon» στὸ ἀεροδρόμιο
τῆς Κωνσταντινούπολης τὴν ἡμέρα τοῦ πραξικοπήμα-
τος; Σύμφωνα μὲ δική του δήλωση, αὐτὸς ἤδη ἀπὸ τὴν
ἄνοιξη τοῦ 2016 ἐπισκέφθηκε τὴν Τουρκία μὲ ἀπο-
στολὴ τὴν συμφιλίωση τοῦ Ἐρντογάν καὶ τοῦ Πούτιν,
καὶ ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ κυκλοφορεῖ τὸ θέμα τῆς ἐπιρ-
ροῆς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Φε-
τουλλὰχ Γκιουλὲν στὴν ἐπιδείνωση τῶν ρωσο-τουρ-
κικῶν σχέσεων. Ἀργότερα ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ «συμφι-
λίωση» πραγματοποιοῦνταν μὲ τὴν συμμετοχὴ ἄλλων
προσώπων.

Τέλος καλό, ὅλα καλά. Ὁ πρέσβης κ. Χιούζ, τὸν
ὁποῖο μὲ τόσο γελοῖο τρόπο ἐμφάνισαν ὡς συγγραφέα
τοῦ πλαστοῦ ἄρθρου, ὅπου ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος κατηγορεῖται γιὰ συνενοχὴ στὸ πραξικόπημα
στὴν Τουρκία, ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ προστατεύσει τὴν
ὑπόληψή του. Ἡ ἀποδιδομένη στὸν Χιοὺζ πατρότητα
τοῦ ἄρθρου διαψεύστηκε ἐπισήμως κατ’ἀρχὴν στὴν
ἱστοσελίδα τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ἕνας ἀπὸ
τοὺς ἡγέτες τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ π. Ἀλέξανδρος Καρ-
λοῦτσος. Ἐπιστολὴ-ἀνατροπὴ ἐπίσης παραδόθηκε
στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑλλη-
νορθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς στὶς ΗΠΑ.

Σημ. Ο.Τ.: Βεβαίως, ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πα-
τριάρχου δύναται νὰ εἶναι σύμπτωσις, τίποτε
δὲν ἀποκλείει ὅμως ὅτι εἶχεν εἰδοποιηθῆ, ἴσως
καὶ ἀπὸ τὸ Πάσχα. Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι δυνατόν
νὰ ἦταν πλαστή, ἀλλὰ τὰ ὅσα λέει περὶ γνωρι-
μιῶν δὲν διαψεύδονται. Ἐν τῷ μεταξὺ κατέστη
γνωστὸν ὅτι ὁ π. Ἀλέξανδρος εἶχεν ὑπογράψει
μαζὶ μὲ ἄλλας θρησκευτικάς προσωπικότητας
τὴν παραμονὴν τοῦ Φ. Γκιουλὲν εἰς τὰς ΗΠΑ,
ὅπως ἐπίσης ἐπιβεβαιώνεται ὅτι Πατριάρχης,
Κλίντον καὶ Φ. Γκιουλὲν διατηροῦν φιλίαν
λόγῳ τῆς διαθρησκειακῆς πολιτικῆς. 

Συμπέρασμα
Τὸ ἄρθρον καταλήγει εἰς διάφορα συμπερά-

σματα, εἰς τὰ ὁποῖα περιλαμβάνεται καὶ ἡ
πολὺ βαρειὰ κατηγορία ὅτι «ἡ ἡγεσία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας γνωρίζει πολὺ καλά, ὅτι
τελικὸς στόχος τους εἶναι ἡ ὤθηση τῶν τουρ-
κικῶν ἀρχῶν στὴ φυσικὴ δίωξη τῆς ὀρθόδοξης
κοινότητας στὴν Τουρκία». Ἂν ὑποθέσωμεν
ὅτι ἰσχύει, τότε θὰ πρέπη κάποιος νὰ μᾶς ἐξη-
γήση τὸ ἑξῆς: Ἐφ’ ὅσον εἶναι γνωσταὶ αὐταὶ αἱ
προθέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας εἰς τὸν
Πατριάρχην Κων/πόλεως, διατί ἐπέμεινεν εἰς
τὴν σύγκλησιν τῆς Συνάξεως τοῦ Κολυμβαρί-
ου; Ἂν ἐπίστευεν ὅτι θὰ προσέλθουν οἱ Ρῶσοι,
τότε ἐπίστευεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
στηρίζει τὸ Φανάρι. Ἂν ἐπίστευεν ὅτι δὲν θὰ
προσέλθουν, τότε δὲν διέβλεπεν ὅτι θὰ φανῆ
διεσπασμένη ἡ Ὀρθοδοξία;

Ἐν προσευχῇ καὶ ἐγρηγόρσει δὲν πανικοβαλ-
λόμεθα, διότι πιστεύομεν ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός κατευθύνει τήν ἱστορίαν καί ὄχι
οἱ ἄνθρωποι. Ὅταν ἐπέστρεψαν οἱ κατάσκοποι,
τούς ὁποίους εἶχε στείλει ὁ Μωϋσῆς εἰς τήν γῆν
Χαναάν, αὐτοὶ μέ τά ὅσα ἀνέφεραν προεκάλε-
σαν ἀπιστίαν εἰς τούς Ἰσραηλίτας καί τότε ὁ
Κύριος εἶπε: «ἕως τίνος (ἀνέξομαι) τὴν συνα-
γωγὴν τὴν πονηρὰν ταύτην;... ζῶ ἐγώ, λέγει Κύ-
ριος, ᾖ μὴν ὃν τρόπον λελαλήκατε εἰς τὰ ὦτά
μου, οὕτω ποιήσω ὑμῖν. ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ πε-
σεῖται τὰ κῶλα ὑμῶν, καὶ πᾶσα ἡ ἐπισκοπὴ
ὑμῶν...» (Ἀρ. 14, 27-29).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸν Χριστὸν ἢ τὸ Φανάρι;
Πατριαρχείου μας, δέν ἔχουν ἀντιληφθῆ, ὅτι ὁ Συγκρη-
τισμός εἶναι: ὅτι ἡ σκουριά διά τό σίδηρον, καί ἡ ὑγρα-
σία διά τό ξύλον. Μπορεῖ οἱ ἐν Χριστῷ ὀρθόδοξοι ἀδελ-
φοί μας εἰς τήν ἀλλοδαπήν, νά μή ἔγιναν “Ρωμαιοκα-
θολικοί” ἤ “Εὐαγγελικοί”, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι σοβαρόν
ἐπιχείρημα, ὅτι γνωρίζουν ἐμπειρικά καί μέ ἀκρίβειαν
τήν Ὀρθόδοξον Πατερικήν Πίστιν των, μιᾶς καί ἐξ
αἰτίας προβατοσχήμων ποιμένων, ἀπαμβλύνουν τάς
συνειδήσεις αὐτῶν, διά τῆς δῆθεν ἀνυπαρξίας εἰς τά
περί τῆς Παγκοσμίου προελάσεως τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ. Ὅταν οἱ Αἱρετικοί μιλοῦσαν διά Χριστόν, ἔμπρο-
σθεν τῶν Ἀποστόλων, Προφητῶν καί Ἁγίων, ποία ἦτο
ἡ ἀντίδρασις Αὐτῶν; Δέν ἀντιλαμβάνονται, ὅτι εἰς τό ἐν
λόγῳ σημεῖον ἔγκειται ὁ ὕπουλος Οἰκουμενισμός, μιᾶς
καί ἄλλον Χριστόν πιστεύουσιν οἱ Παπικοί, ἄλλον οἱ
Προτεστάντες καί ἄλλον οἱ Ὀρθόδοξοι; Πολλῷ μᾶλλον,
καί μή κακοφανῆ τοῦτο πού θά πῶ, ἄλλον Χριστόν πι-
στεύουσιν καί οἱ προπαγανδιστές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Ποῦ, ποιός καί πῶς ἀκριβῶς, θά μποῦν πρακτικά, τά
ὅρια καί ἡ σημαίνουσα διάκρισις, μεταξύ τοῦ ἑτεροδό-
ξου Χριστιανισμοῦ μετά τοῦ Ὀρθοδόξου, ὅταν οἱ ὀρθό-
δοξοι Κληρικοί, σιωποῦν καί συμμετέχουν, εἰς διαφό-
ρους Συγκρητιστικές ἐνέργειες; Μήπως ᾆρά γε, δέν
ἔχει ἀπαντηθεῖ τοῦτον τό ἐρώτημα, ὑπό τῶν Προ-
φητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων μας Πατέρων; 

Δέν εἶναι Ἐκκλησία μόνον ἡ Διοίκησις
Διά νά ἀποφανθῆ ὅμως ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική

Ἐκκλησία καί νά χαρακτηρίση τελεσίδικα κάποιον, σύ-
στημα ἤ ἄνθρωπον, ὡς αἵρεσιν καί αἱρετικόν, γίνεται
ἱερός πόλεμος καί ἰσχυρός ἀγών, μέχρι τελικῆς πτώσε-
ως, εἴτε τῶν μέν εἴτε τῶν δέ.  Ἄρα λοιπόν ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ (ἀντιοικουμενιστές) ἀντιμάχεται σαφῶς
σφόδρα, τούς αἱρετικούς ἐκκλησιαστικούς (Οἰκουμενι-
στές), ἄχρι καιροῦ βέβαια μέχρι νά ἔρθη τό πλήρωμα
τοῦ χρόνου καί νά εὐδοκήση ὁ Θεάνθρωπος Κύριος
καί ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας μας, νά καταδικασθῆ ἡ
παναίρεσις τοῦ αἰῶνος. Βεβαίως ἡ τελεσίδικος καταδι-
καστική ἀπόφασις δίδεται ἐκ τῆς Κεφαλῆς καί τό Σῶμα
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἐν Συνόδῳ ξεκαθαρίζει τήν ὑπό-
θεσιν. Τό ὑγιές Σῶμα, ἁπλῶς, πράττει τόν ἀπ΄ ἀρχῆς
“ἀνοσοποιητικόν” ἀγῶνα του, καθώς αὐτήν τήν ἐντο-
λήν καί ἀποστολήν, ἔχει, ὅπως ἀποβάλη καί πολεμήση
τόν ὅποιον “κακοήθη ὄγκον”, δηλ. τήν ἑκάστοτε Αἵρε-
σιν. Ποῖος ἀνόητος δύναται νά ἰσχυρισθῆ: μά διατί τό
ἀνοσοποιητικόν σύστημα πολεμεῖ καί μάχεται ἐξ
ἀρχῆς, τά καρκινικά κύτταρα, πολύ πρό τῆς ἐπισήμου
διαγνώμης καί διαγνώσεως ὑπό τινος ἰατροῦ ἤ καί τοῦ
ἰατρικοῦ συμβουλίου; Οὐδείς. Καί ὅμως οἱ Οἰκουμενι-
στές, συσκοτισμένοι ὑπό τῆς πλάνης τοῦ ἐπαράτου
Οἰκουμενισμοῦ, σοφιστικῷ τῷ τρόπῳ προσπαθοῦν νά
μᾶς πείσουν, ὅτι Ἐκκλησία εἶναι μόνον, ἡ Διοίκησις τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ Κληρικαλισμός δηλαδή. Καί ὅτι ἄν δέν
ἀποφασίσουν αὐτοί, δέν ἔχομεν δικαίωμα νά διαφυλά-
ξωμεν τήν Πίστιν μας. Ἡ ἀλήθεια ὅμως τῆς Ἐκκλησίας
δύναται νά ἐκφρασθῆ καί μεμονωμένα, βεβαίως ὑπό
τινων Χαρισματικῶν προσωπικοτήτων, δηλ. καί ἄνευ
Ἐκκλησιαστικῆς Συνόδου. 

Εἰς τὰ βήματα τῶν Γερόντων
Εἶναι ἄκρως τραγελαφικόν τό ψευδοεπιχείρημα περὶ

τῶν ἀντιοικουμενιστῶν, μιᾶς καί οἱ ἁπανταχοῦ Οἰκου-
μενιστές εἶναι: «οἱ κατά κόρον βολεμένοι». Τά περί νο-
σηροῦ “Γεροντισμοῦ”, εἶναι μᾶλλον δύσκολον νά ξεπε-
ρασθεῖ ἡ μόδα του, μιᾶς καί ὑπάρχουν καί εἰς ἀλλο-
δαπὴν πολυποίκιλοι Γέροντες. Ἄρα δέν εἶναι ἐνδοελ-
λαδικόν τό πρόβλημα. Λόγου χάριν ὁ Γέρων Μητροπο-
λίτης Περγάμου ὁ Ἰωάννης Ζηζιούλας εἶναι τῷ ὄντι τό
μέγα πρότυπον τοῦ νοσηροῦ οἰκουμενιστικοῦ Γεροντι-
σμοῦ, τόν ὁποῖον ἀκολουθοῦν πιστά καί ἀδιάκριτα
πάμπολοι Νεορθόδοξοι κ.ἄ. σύγχρονοι ἐν ζωῇ Γέρον-
τες, πού δυστυχῶς ἀλλοιώνουν, τήν Πατερικήν Διδα-

σκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό ὄνομα δῆθεν τοῦ “κατ᾽
οἰκονομίαν”, γεγονός πού δέν ἐπισυνέβαινε παρόμοιον
οἰκτρόν καί παμπόνηρον φαινόμενον καί γεγονός μέ
τούς συγχρόνους κεκοιμημένους Ἁγίους Γέροντες,
π.χ.: Φιλόθεον Ζερβάκον, Μάρκον Μανώλην, Χαρά-
λαμπον Βασιλόπουλον, Ἐφραίμ Κατουνακιώτην, Ἐπι-
φάνιον Θεοδωρόπουλον, Πορφύριον Καυσοκαλυβί-
την, Παΐσιον Ἁγιορείτην, Γερμανόν Σταυροβουνιώτην,
Ἰωάννην Ρωμανίδην, Δημήτριον Παναγόπουλον κ.ἄ.

Τὸν Χριστὸν ἤ τὸ Φανάρι;
ᾎραγε, εἶναι φυσικόν νά ὑπεραμύνεται, ἀδιάκριτα,

τίς κακόδοξες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες τοῦ Πατριαρ-
χείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως; Τό Πατριαρχεῖον ἤ τό
ἱερόν Εὐαγγέλιον ἐτάχθη νά ὑπηρετήση; Καί ὅταν τό
Πατριαρχεῖον λαθεύη καί πλανεύη θά τό ὑπηρετῆ; Ποί-
αν διδασκαλίαν μᾶς παρέδωσαν ἐπ᾽ αὐτοῦ οἱ Θεοφό-
ροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας;

Οἱ ἀντιοικουμενιστές ἀδελφοί μας, σαφῶς καί δέν
πολεμοῦν τόν πολυσέβαστον χιλιόχρονον θεσμόν, τοῦ
ὅποιου Πατριαρχείου· ἀλλά πολεμοῦν τίς αἱρετικές ἰδε-
ολογίες καί θεολογίες τῶν ἐκπροσώπων καί Προκαθη-
μένων τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλε-
ως. Ἄρα ἐν κατακλεῖδι, σκόπιμα διαστρέφουν, τήν
ἀναντίρρητον διάκρισιν καί διαφορά: θεσμοῦ καί
ἐκπροσώπων τοῦ θεσμοῦ. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία
μᾶς καταγράφει ἀρκετές δεκάδες καί ἑκατοντάδες αἱρε-
τικῶν Πατριαρχῶν-Μητροπολιτῶν-Πρεσβυτέρων
κ.ο.κ.

Σαφῶς καί τό Φανάριον ἦτο καί εἶναι μαρτυρικόν.
Μόνον πού τά τελευταῖα 100 χρόνια σχεδόν, ἐξ αἰτίας
τῶν διαχρονικῶν ἐκπροσώπων του, π.χ. ἀπό τόν πα-
τριάρχην Μελέτιον Μεταξάκην ἄχρι τοῦ νῦν, δέν μαρτυ-
ρεῖ τήν ἀλήθειαν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά εὐαγγελί-
ζεται ἕτερον εὐαγγέλιον. Ἄρα ἐν κατακλεῖδι, οἱ αἱρετί-
ζοντες Νεοφαναριῶτες Κληρικοί καί θεολόγοι, αὐτο-
τραυματίζουν ἀνεπιγνώστως καί μέ ζῆλον, μή κατά
Χριστόν, τόν ἱερόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, καί ἄρα κανείς ἐξωτερικός “ἐχθρός” δέν δύναται
νά προσθέση κάποιο μαρτύριον εἰς τήν πλάτην του,
πλήν τῶν ἐνοίκων καί ἐκπροσώπων του. Ἔπαψε πρό
πολλοῦ, νά ὁδηγῆ καί νά φωτίζη, καί οὐδείς νουνεχής
ἄνθρωπος ἀποπειρᾶται νά σβήση φανάριον ἤ λυχνίαν,
πού εἶναι τῷ ὄντι σβησμένον ἤ ἔστω τρεμοσβησμένον.

«Δέν χρειαζόμεθα
Οἰκουμενικήν Σύνοδον»

Γιά ὅσους ὅμως τρέφουν φροῦδες καί στεῖρες ἐλπί-
δες, διά τήν Σύνοδον εἰς τήν Κρήτην, ὁ π. Γεώργιος
Φλωρόφσκυ, προσωπικός δάσκαλος τοῦ μακαριστοῦ
Δογματολόγου Ἰωάννου Ρωμανίδη, μᾶς διδάσκει: 

«Ἡ καθολική ἐμπειρία μπορεῖ νά ἐκφρασθῆ ἀκόμη
καί ἀπό λίγους, ἀκόμη κι΄ ἀπό μεμονωμένους ὁμολογη-
τές τῆς πίστεως· καί τοῦτο ἀρκεῖ.  Κατ ἀκρίβειαν, γιά νά
γίνουμε ἱκανοί νά ἀναγνωρίζουμε καί νά ἐκφράζουμε
τήν καθολική ἀλήθεια, δέν χρειαζόμαστε οἰκουμενική,
παγκόσμιο σύναξι καί ψήφους· δέν χρειαζόμαστε ἀκό-
μη καί “Οἰκουμενική Σύνοδο”. Ἡ ἱερή ἀξία τῆς Συνόδου
δέν κεῖται στόν ἀριθμό τῶν μελῶν, πού ἀντιπροσω-
πεύουν τίς Ἐκκλησίες τους. Μιά μεγάλη, “οἰκουμενική”
Σύνοδος, μποροῦσε ν᾽ ἀποδειχθῆ μιά “σύνοδος
ληστῶν” (“lactrocinium”), ἀκόμη καί ἀποστατῶν...
Πλῆθος ἐπισκόπων, “numerus episcoporum”, δέν λύνει
τό πρόβλημα. Οἱ ἱστορικές καί πρακτικές μέθοδοι, γιά
νά ἀναγνωρίση κανείς τήν ἱερή καί καθολική παράδοσι
μπορεῖ νά εἶναι πολλές... ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νά ἀποκα-
λυφθῆ καί χωρίς νά γίνη Σύνοδος... Ἀποφασιστική ἀξία
ἔχει ἡ ἐσωτερική καθολικότης, ὄχι ἡ ἐξωτερική οἰκουμε-
νικότης”. (Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Ἐκκλησιολο-
γικά, τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Ἔκδοσις: “ΑΡΤΟΣ
ΖΩΗΣ”, Ἀθῆναι 1973, σελ. 177-211).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου εἰς τὴν
ἀμερικανικὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν
διεθνῆ θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν.

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 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ἐζημίωσαν τὴν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὴν ἐταπείνωσαν,
ἄνοιξαν διάπλατα τὴν πόρτα στὸν Οἰκουμενισμό, προέβησαν
σὲ πράξεις μειοδοσίας εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πί-
στεως καὶ Παραδόσεως. Πολὺ πρόχειρα π.χ. ἂς θυμηθοῦμε
τὸ «ἅγιο» Κοράνιο στὴν Ἀτλάντα! Δίπλα στὴν «Ἁγία» Γραφὴ ὁ
Πατριάρχης μας ἔθεσε τὸ «Ἅγιο» Κοράνιο!

Ἐπανερχόμενοι, λοιπόν, στὶς ἐπάλξεις μας, ἔπειτα ἀπὸ τὴν
κατ’ ἀνάγκην δίμηνη σιωπὴ καὶ ἀπουσία μας, ἕνεκα τῶν ποι-
μαντικῶν μας ὑποχρεώσεων στὴ μαρτυρικὴ Ἐπαρχία τῶν
Καλαβρύτων, στὸ σημερινὸ σημείωμά μας θὰ καταγράψουμε
μερικὲς ταπεινὲς σκέψεις ἐν σχέσει μὲ τὴν προσφάτως συντε-
λεσθεῖσα προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας μας στὴν Κρήτη, εὐχό-
μεθα δὲ κάποιος σοφώτερος ἡμῶν νὰ μᾶς διορθώσει καὶ νὰ
μᾶς διαψεύσει, ὑπηρετώντας ὅμως τὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι τὴ
σκοπιμότητα. 

Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ λεχθῆ ἐκ προοιμίου, ὅτι ὅταν καὶ ὁσάκις
τὸ κινδυνεῦον εἶναι ἡ ἀμώμητος Πίστις μας, τότε τὰ Πρωτό-
κολλα περὶ ἀποδόσεως τιμῆς, σεβασμοῦ κλπ. σὲ ὑπεροχικὰ
τῆς Ἐκκλησίας Πρόσωπα παραμερίζονται! Ταῦτα δικαιοῦνται
τιμῆς, καὶ βεβαίως τιμῶνται, ἐὰν καὶ ἐφ’ ὅσον τιμοῦν τὴν Ἁγίαν
Ὀρθοδοξίαν μας! 

Τέλος εἰσαγωγικῶς ἂς σημειωθεῖ καὶ τοῦτο: Ἐξ ἐπόψεως
θεολογικῶν Σπουδῶν εἴμεθα ἁπλῶς ἕνας μεῖραξ τῆς Ὀρθο-
δόξου Θεολογίας καὶ μάλιστα συγκρινόμενος μὲ τὸ μορφω-
τικὸ ἐπίπεδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθο-
λομαίου! Ἂς σημειωθεῖ ἐπίσης, ὅτι τὸν Παναγιώτατο ἐγνωρί-
σαμε Διάκονο στὴ Ρώμη. Πραγματοποιοῦσε ἐκεῖ μεταπτυ-
χιακὲς σπουδὲς στὸ Κανονικὸ Δίκαιο.

Διάκονοι τότε ἀμφότεροι, γνωρισθήκαμε καὶ συνδεθήκαμε
ἔκτοτε διὰ φιλίας. Δυστυχῶς, ἡ πάροδος τῶν χρόνων συνετή-
ρησε μὲν τὴν γνωριμία, δὲν ἐνίσχυσεν ὅμως καὶ τὴν φιλία μας,
ἀφοῦ μὲ τὸν καιρὸ θεολογικὰ ἡ πορεία μας καθίστατο ὅλο καὶ
πιὸ διαφορετική. 

Μεῖραξ, λοιπόν, ἐξ ἐπόψεως θεολογικῶν Σπουδῶν, ὁ ὑπο-
σημειούμενος, ἀλλὰ ἐν πάσῃ περιπτώσει Μέλος τῆς Ἐκκλη-
σίας, στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνάξιος Ἱεράρχης μεταξὺ
τῶν ἀδελφῶν του Ἐπισκόπων. Ὡς ἐκ τούτου δικαιοῦται, γι’
αὐτὸ καὶ τολμᾶ, νὰ διατυπώσει τὴν ταπεινή του ἄποψη ἐπάνω
στὸ μεγάλο αὐτὸ ζήτημα τῆς «Μεγάλης Συνόδου». 

Ἂς σημειωθεῖ ἐπίσης, ὅτι πολλοὶ μέχρι σήμερα ἀσχολήθη-
καν μὲ τὴ Μεγάλη Σύνοδο, ἔγραψαν δὲ καὶ ὑπέροχα θεολο-
γικὰ κείμενα. Ἐμεῖς θὰ προσεγγίσουμε τὸ ζήτημα ἀπὸ μία
ἁπλοϊκὴ βάση, ὥστε καὶ οἱ μὴ θεολόγοι πιστοὶ νὰ κατανοή-
σουν περὶ τίνος πρόκειται. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐξετάσου-
με τὸ θέμα ἐν σχέσει μὲ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας, νὰ κα-
ταδείξουμε δηλαδὴ ποιὲς ἀλλοιώσεις ἐπιφέρουν σ’ αὐτὸ οἱ
Ἀποφάσεις τῆς «Μεγάλης Συνόδου», ἐὰν βέβαια γίνουν ἀπο-
δεκτές, ἐὰν ἐπικρατήσουν στὴ συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
πληρώματος.

2. «ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ, ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ!
ΕΝ ΣΟΦΙᾼ ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ»

Θὰ ἀρχίσουμε τὴν ἔρευνά μας ἀπὸ τὴν λειτουργικὴ αὐτὴ
ἐκφώνηση, τὴν ὁποία ἐκφωνεῖ ὁ λειτουργὸς ἱερεὺς πρὸ τῆς
ἀπαγγελίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Πρόκειται περὶ μιᾶς
πολὺ σοβαρῆς προειδοποιήσεως! Ἡ Ἐκκλησία λέγει πρὸς
τοὺς πιστούς: Συγκεντρωθεῖτε, προσέξτε! Προσέξτε τὶς πόρ-
τες τοῦ Ναοῦ, μήπως εἰσέλθει κάποιος ἄπιστος! Προσέξτε τὶς
πόρτες τοῦ μυαλοῦ σας, μήπως ὑπεισέλθει κάποιο λάθος!
Συγκεντρωθεῖτε στὸν ἑαυτό σας! Δὲν ἐπιτρέπεται τὸ παρα-
μικρὸ λάθος! «Τὰς θύρας, τὰς θύρας! Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν»
Καὶ κατὰ τὴν ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση, ποὺ μᾶς δίδει ὁ ἀείμνη-
στος Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, διὰ τῆς Ἀποστολικῆς
Διακονίας: «Τὶς θύρες! Φυλάγετε καλὰ τὶς θύρες! Ἂς βάλωμε
νοῦ καὶ ἂς προσέξουμε καλά!» (Ἡ Θεία Λειτουργία, μικρὸ τευ-
χίδιο μὲ ἑρμηνεία).

Διερωτηθήκατε ποτέ, γιατί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας ἔθεσαν τὴν ἐκφώνηση αὐτὴ στὴ συγκεκριμένη θέση; 

Κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη, τὸ ἔπραξαν ὄχι μόνο γιὰ νὰ
τονίσουν τὴν ὕψιστη σημασία ποὺ ἔχει τὸ Σύμβολο τῆς Πί-
στεως στὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἐπιστή-
σουν τὴν προσοχή, ὅτι στὸ κομμάτι αὐτὸ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ
ΚΑΜΜΙΑ, ἀπολύτως καμμιά, ΠΡΟΣΘΗΚΗ! Δηλ. ἡ Μητέρα
Ἐκκλησία, πρὶν ἐκφωνήσουμε τὸ «Πιστεύω», μᾶς διεγείρει
τὴν προσοχὴ καὶ μᾶς λέγει: ἂς προσέξουμε τὶς πόρτες εἴτε
τῆς ἀγνοίας, εἴτε τῆς ἐπιπολαιότητος, εἴτε καὶ τοῦ μοντερνι-
σμοῦ! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμμιά, ἀπολύτως καμμιά, προσ -
θήκη, μετατροπὴ ἢ ἀλλοίωση στὸ κείμενο, τὸ ὁποῖον πρό-
κειται νὰ ἀπαγγείλουμε! 

Ἑπομένως ἐμεῖς σήμερα θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀναδεί-
ξουμε μία ἄλλη πλευρὰ τοῦ θέματος: Μήπως οἱ Ἀποφάσεις
τῆς «Μεγάλης» Συνόδου τῆς Κρήτης, μήπως, λέγω, ἀλλοι-
ώνουν τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως; Αὐτό, λοιπόν, θὰ εἶναι καὶ τὸ
ἀντικείμενο τῶν σκέψεών μας σήμερα. Ἐπικαλούμεθα ἐφ’
ἡμᾶς τὸν φωτισμὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος. 

3. «ΕΙΣ ΜΙΑΝ, ἁγίαν, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ
καὶ Ἀποστολικὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ»

Μετὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρή-
της τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, δυστυχῶς, ἔχει ἀλλοιωθεῖ. Ἂς
προσεγγίσουμε πρῶτα τὴν ἔννοια καὶ τὸν ὅρο «Μία» Ἐκκλη-
σία. 

Κατὰ τὴν ἀντίληψη τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, ὅπως αὐτὴ
διατυπώθηκε στὸ Κολυμπάρι, τώρα πλέον δὲν ἐπικαλούμεθα
τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἐκεῖ
κάτω οἱ Σοφοὶ Προκαθήμενοι καὶ οἱ λοιποὶ Συνοδικοὶ Σύνεδροι
ἀνακάλυψαν καὶ ἀναγνώρισαν, δυστυχῶς, καὶ ἄλλες «Ἐκκλη-
σίες». Τώρα πλέον «Ἐκκλησία» δὲν εἶναι μόνον ἡ Ὀρθόδο-

ξος, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ ἡ Προτεσταντικὴ καὶ ἡ
Ἀγγλικανικὴ καὶ ὅποια ἄλλη! 

Μέχρι χθὲς γνωρίζαμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, ἡ Ὀρθόδο-
ξος, ἐκ τῆς ὁποίας ἀποσχίσθηκε ἡ Ρώμη, ἐξ αὐτῆς δὲ
προῆλθαν οἱ Παλαιὸ-καθολικοί, οἱ Ἀγγλικανοὶ καὶ οἱ Προτε-
στάντες. Μέχρι χθὲς ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποτμήσεις, τὰ κομμάτια
καὶ τὰ «ἀποκόμματα», ὀνομάζονταν «Χριστιανικὲς Ὁμολο-
γίες». Ἀπὸ σήμερα, δυστυχῶς, στὴν Κρήτη, ἔλαβαν τὸν τίτλο
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ»! Ἀναγνωρίσθηκαν ὡς «Ἐκκλησίες»!

Ναί, στὴν Κρήτη γιὰ πρώτη φορά οἱ διάφορες χριστιανικὲς
Ὁμολογίες ἐνδύονται τὸν μανδύα τῆς ἐκκλησιαστικότητος!
Ὑπερίσχυσε δηλ. τὸ περιληφθὲν στὸ ἄρθρο 6 τοῦ κειμένου
τοῦ Σαμπεζύ: « Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστο-
ρικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολο-
γιῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς». 

Μάταια στὴν κατὰ μήνα Μάϊο 2016 προηγηθεῖσα ἔκτακτη
Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας εἶχε ἀποκλει-
σθεῖ ὁ ὅρος «Ἐκκλησία» γιὰ τὶς ἄλλες Ὁμολογίες! Ἡ Κρήτη
μᾶς ἀπέρριψε! Ἔτσι ὅμως ἡ ἀλήθεια πληγώθηκε! Ἡ πλάνη
ἐπικράτησε! Διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, καὶ αὐτὴ εἶναι μόνον ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. 

Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία βεβαίως
συγκροτεῖται καὶ ἐμπεριέχει τὶς λεγόμενες «Τοπικὲς Ὀρθόδο-
ξες Ἐκκλησίες», ἀλλὰ συγχρόνως εἶναι καὶ παραμένει Μία,
Ἑνιαία καὶ Ἀδιαίρετος! 

Μετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, δυστυχῶς, ἔχουμε πλέον
«πολλὲς» Ἐκκλησίες! Τὴν Ὀρθόδοξη, τὴν Ρωμαιοκαθολική,
τὴν Προτεσταντική, τὴν Ἀγγλικανικὴ καὶ βλέπουμε! Μήπως
ἆραγε τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν προηγήθηκε
Ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων, ἐν Κρήτῃ συσκεπτομένων; Εὖγε (;)
στοὺς Προτεστάντες! Θὰ ἠδυνάμην νὰ διερωτηθῶ: Μήπως
ἆραγε οἱ Διαμαρτυρόμενοι ὑπῆρξαν «ὀρθοδοξότεροι» ἡμῶν!
Μήπως ἆραγε ἐμεῖς μὲν ὀνομαζόμασταν «Ὀρθόδοξοι», ἀλλὰ
οἱ Προτεστάντες ἐβίωναν τὴν ὀρθὴν δόξαν; 

Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Αὐτὰ βεβαίως θὰ ἰσχυρίζονται
ἀπὸ αὔριο οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Λουθήρου! Ἀλλὰ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ! 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἔσπευσε -καὶ
πολὺ σωστὰ- νὰ τονίσει: «Θεολογικά, Δογματικὰ καὶ Νομοκα-
νονικὰ ἡ ἀπόδοση τοῦ τίτλου “Ἐκκλησία” σὲ αἱρετικὲς ἢ σχι-
σματικὲς κοινότητες εἶναι παντελῶς λανθασμένη, γιατί μία
εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ….Ἐὰν εἶναι ἐκκλησίες οἱ αἱρέ-
σεις, τότε ποῦ εἶναι ἡ μοναδικὴ καὶ Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων;» Δὲν μποροῦμε, λοιπόν, νὰ ἀπο-
δεχθοῦμε τὴν αἱρετίζουσα αὐτὴ ἐξίσωση! Ὑπάρχει Μία
Ἐκκλησία καὶ κάποιες χριστιανικὲς Ὁμολογίες! 

Ὡς ἐκ τούτου ὅσοι ἀπ’ ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς θὰ ἀναγνωρίσουν,
θὰ ἀποδεχθοῦν καὶ θὰ ἐφαρμόσουν τὶς Ἀποφάσεις τῆς Κρή-
της ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΟΥΝ πλέον νὰ λέγουν: «Εἰς Μίαν…..
Ἐκκλησίαν». Οἱ Ἐκκλησίες γι’ αὐτοὺς τώρα πιὰ εἶναι περισσό-
τερες! Εἶναι τρεῖς, τέσσερες ….δεκατέσσερες καὶ βάλε! 

Ὁ λόγιος καὶ πρὸ πάντων σεμνὸς Ἱεράρχης καὶ Καθηγητὴς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Σέβ. Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας μὲ πολὺ ἁπλὰ λόγια ἀναλύει
τὴ διαφορά.

«Ἡ θύρα, ἡ πόρτα, ἀπὸ τὴν ὁποία περνᾶμε, γιὰ νὰ μποῦμε
στὴν Ἐκκλησία εἶναι τὸ Βάπτισμα. Ὅλοι ἐμεῖς λοιπὸν ἀνήκου-
με στὴν Ἐκκλησία, γιατί εἴμαστε βαπτισμένοι ἀπὸ κανονικό,
ἀπὸ Ὀρθόδοξο ἱερέα, καὶ γεννηθήκαμε χριστιανοί, μέλη τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας αὐτὴ ξέφυγαν μερικοί,
ἀποκόπηκαν ἀπ’ Αὐτήν, γιατί ἔκαναν ἄλλο “πιστεύω” καὶ φαν-
τάσθηκαν ἄλλες διδασκαλίες, διαφορετικὲς ἀπ’ αὐτὲς ποὺ
διατύπωσαν οἱ θεόπνευστοι ἅγιοι πατέρες. Αὐτοὶ εἶναι οἱ Πα-
πικοὶ πρῶτα καὶ οἱ Προτεστάντες ἔπειτα» (Κυριακάτικο Κή-
ρυγμα, Ἐγκύκλιος τῆς 28ης Αὐγούστου 2016). 

4. Ἂς ἔλθωμεν εἰς τὰ ἐν Συνόδῳ
τῆς Κρήτης ἀποφασισθέντα.

Στὸ κεφάλαιο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας …..»
πολὺ ὀρθῶς στὴν παράγρ. 4 ὑπάρχει ἡ διατύπωση: «…ἡ
Ὀρθόδοξος συμμετοχὴ εἰς τὴν κίνησιν πρὸς ἀποκατάστασιν
τῆς ἑνότητος μετὰ τῶν ἄλλων Χριστιανῶν ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Κα-
θολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ οὐδόλως τυγχάνει ξένη
πρὸς τὴν φύσιν καὶ τὴν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας…». Συμφωνοῦμε ἀπολύτως μὲ τὴν ὁρολογία «μετὰ τῶν
ἄλλων χριστιανῶν». 

Διαφωνοῦμε ὅμως κάθετα μὲ τὴ διατύπωση, ἡ ὁποία
ὑπάρχει στὴν παράγρ. 6, ἤτοι: «Παρὰ ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν τῶν μὴ εὑρι-
σκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστια-
νικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν….». Ἡ χρήση τοῦ ὅρου
«ἱστορικὴ ὀνομασία» χρησιμοποιεῖται μόνον καὶ μόνον, γιὰ νὰ
ἐπιφέρει σύγχυση! Βαρύτητα ἐδῶ ἔχει ἡ ὀνομασία, δηλ. ἡ
ἀπόδοσις τοῦ ὀνόματος ἢ τίτλου ἢ χαρακτηρισμοῦ καὶ ὄχι ἡ
λέξη «ἱστορική». Σὲ ὀνομάζω καὶ σὲ ἀποδέχομαι ὡς «Ἐκκλη-
σίαν» γιὰ λόγους ……ἱστορικούς! Διερωτώμεθα τί ἆραγε νὰ
εἶναι ἡ διατύπωση αὐτή: Ἀφελὴς ἢ βλακώδης; Ὁπωσδήποτε
ἐμεῖς οἱ ἐλάχιστοι ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΘΑ! Τὴν ἀπορρί-
πτουμε ἀσυζητητί. 

Ἡ ἐγκληματική, (φαναριώτικη), αὐτὴ διατύπωση ἐπανα-
λαμβάνεται καὶ παρακάτω στὸ Συνοδικὸ ἔγγραφο. Ἔτσι, λοι-
πόν, στὴν παράγρ. 16 συναντᾶμε τὴν πρόταση: «Τὸ Π.Σ.Ε.
εἶναι ἕν συγκεκροτημένον διαχριστιανικὸν σῶμα, παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι τοῦτο δὲν συμπεριλαμβάνει ἁπάσας τὰς ἑτερο-
δόξους Χριστιανικὰς Ἐκκλησίας καὶ Ὁμολογίας». Ποῦ πάει,
λοιπόν, ἐκεῖνο τὸ «Εἰς Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν», τὸ ὁποῖον ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως; Πῶς συμβιβάζεται ἡ διατύπωση αὐτὴ μὲ τὰ δια-
λαμβανόμενα -πολὺ ὀρθῶς ἄλλωστε- στὴν 18η παράγραφο
τοῦ ὡς ἄνω ἱστορικοῦ θεολογικοῦ κειμένου; Ἤτοι «Ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία……..οὐδόλως ἀποδέχεται τὴν ἰδέαν τῆς
”ἰσότητος τῶν Ὁμολογιῶν“ καὶ οὐδόλως δύναται νὰ δεχθῆ
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὥς τινα διομολογιακὴν προσαρ-
μογήν». 

Ἐπικροτοῦμε βεβαίως τὴ διατύπωση αὐτή, καθ’ ὅσον δὲν
ὑπάρχει ἰσότης μεταξὺ τῶν χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν. Παρὰ
ταῦτα ἂς μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ Ἅγιοι καὶ Σοφοὶ Παράγοντες τῆς
Μεγάλης Συνόδου νὰ ποῦμε μὲ ταπείνωση, ὅτι αὐτό, ποὺ δὲν
ἀποδέχεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σήμερα, μετὰ βεβαιότη-
τος θὰ τὸ ἀποδεχθεῖ καὶ θὰ τὸ ὁμολογήσει ἡ ἑπόμενη ἢ μεθε-
πόμενη γενεὰ τῶν Ὀρθοδόξων, καθ’ ὅσον οἱ ἐκπτώσεις περὶ
τὴν πίστιν συντελοῦνται συνήθως μὲ τὴν μέθοδο τοῦ σαλα-
μιοῦ! Ἐφ’ ὅσον σήμερα ἀποδώσαμε τὸ ὄνομα - ἱστορικὴ ὀνο-
μασία!!!!- καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ «Ἐκκλησία» στὶς διάφορες
χριστιανικὲς Ὁμολογίες, μία ἀπὸ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς θὰ
«διορθώσει» τὸ λάθος! Θὰ ἀποδεχθεῖ καὶ τὴν ἰσότητα τῶν
Ὁμολογιῶν! Ἡ παγκοσμιοποίηση καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση
θὰ τὸ ἐπιβάλει! Ἄλλωστε οἱ Οἰκουμενιστὲς αὐξάνονται καὶ
πληθύνονται!

Ἡ ἐπίκληση καὶ ἡ ἀναφορὰ τῆς Συνόδου στὴν διατύπωση
τοῦ Toronto, ἤτοι στὴν πρόταση «Ἡ Ἐκκλησία, αἱ Ἐκκλησίαι
καὶ τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν», τὴν ὁποίαν ἐπι-
κροτεῖ, ἀποδέχεται καὶ θαυμάζει ἡ ἐν Κρήτῃ συνελθοῦσα Σύν -
οδος οὐδόλως μᾶς πείθει! Διότι ἡ διάκριση «Ἐκκλησία» καὶ
«Ἐκκλησίαι» τοῦ Toronto κατὰ τὸ ἔτος 1990 ἔπαυσε πλέον νὰ
ὑφίσταται μετὰ τὶς Ἀποφάσεις τῆς Κρήτης. Ἐκεῖ κάτω στὸ Κο-
λυμπάρι ἔγινε ἀποδεκτὴ μία ἰσοσκέλιση τῶν μεγεθῶν, ἤτοι τὸ
«Ἐκκλησία» ἔγινε πιὰ «Ἐκκλησίαι»! Σεβασμιώτατε Γέροντα
Ἅγιε Περγάμου κ. Ἰωάννη Ἀκαδημαϊκὸς ἤσασταν καὶ Πρό-
εδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διετελέσατε! Σεῖς δὲν διεκρίνα-
τε τὴν διαφορά; 

Τέλος καὶ στὴν 21η παράγραφο τῆς Συνοδικῆς ἀποφάσεως
ὑπάρχει μία ἀνορθόδοξος διατύπωση: «…Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία διατηρεῖ ἐπιφυλάξεις διὰ κεφαλαιώδη ζητήματα πί-
στεως καὶ τάξεως, διότι αἱ μὴ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καὶ Ὁμο-
λογίαι παρεξέκλιναν ἐκ τῆς ἀληθοῦς πίστεως τῆς μιᾶς, ἁγίας,
καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας». 

Θαυμάζουμε καὶ ἀποροῦμε συγχρόνως. Πῶς μέσα σὲ δύο
μόλις γραμμὲς ἑνὸς συνοδικοῦ κειμένου μπορεῖ νὰ ὑπάρχει
τόση ἀντίφαση: Εἶναι ἀσύμβατα τὰ παρακάτω μεγέθη: 

1. «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία»
2. «Αἱ μὴ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι» καὶ
3. «Τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλη-

σίας». 
Τέλος ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης - ἀκουσίως βέβαια- ἀλλὰ

κατὰ θείαν οἰκονομίαν ὁμολογεῖ τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον,
ὅταν γράφει: «ὅτι ἡ κίνησις πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότη-
τος τῶν Χριστιανῶν λαμβάνει νέας μορφάς, ἵνα ἀνταπο-
κριθῆ εἰς τὰς νέας συνθήκας καὶ ἀντιμετωπίση τὰς νέας
προκλήσεις τοῦ συγχρόνου κόσμου»! Χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμ-
βάνωνται οἱ ἐν Κρήτῃ Προκαθήμενοι καὶ λοιποὶ Ἀρχιερεῖς
ἔπεσαν στὴν παγίδα τῆς ἐποχῆς! Ἡ «Μεγάλη» Σύνοδος τῆς
Κρήτης ἐντάσσεται ἀκριβῶς μέσα στὰ πλαίσια τῶν νέων
συνθηκῶν καὶ τῶν νέων προκλήσεων τῆς ἐποχῆς μας, οἱ
ὁποῖες ὠθοῦν στὴν ἰσοπέδωση τῶν πάντων! Ὁ Παναγιώ-
τατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μὲ ἀπό-
λυτη ἄνεση, δυστυχῶς, παίζει αὐτὸ τὸ παιχνίδι! Τελευταῖο
κατόρθωμά του ἡ παρουσία του καὶ ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή
του στὴν Πανθρησκειακὴ Συνάντηση τῆς Ἀσσίζης (20 Σε-
πτεμβρίου 2016)! 

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἔπειτα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω καιρὸς εἶναι νὰ ρίξουμε μία ματιὰ
στὴ σχετικὴ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἡ Ἱεραρχία συνῆλθε σὲ ἔκτακτη Συνέλευσή
της κατὰ τὸν μήνα Μάϊο τοῦ τρ. ἔτους μὲ θέμα τὴν προετοιμα-
σία τοῦ ἱεροῦ Σώματος γιὰ τὴν Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης. 

Ἐκεῖ ὅλως ἰδιαίτερη προσοχὴ ἐδόθη στοὺς ὅρους «Ἐκκλη-
σία, Ἐκκλησίαι, χριστιανικαὶ Ὁμολογίαι». Γενομένης συζητή-
σεως, χωρὶς ἐνδοιασμοὺς καὶ χωρὶς ἰδιαίτερο κόπο, ἡ Ι.Σ.Ι.
ἀπεφάνθη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία! Ὅλοι οἱ ἄλλοι χριστιανοί, οἱασδήποτε μορφῆς
καὶ ἀποχρώσεως, ἀποτελοῦν Χριστιανικὲς Κοινότητες καὶ
Ὁμολογίες, σὲ καμμιὰ δὲ περίπτωση δὲν δύνανται νὰ ὀνομα-
σθοῦν «Ἐκκλησία».

Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα γιὰ τὴν ἱστορία καὶ μόνον.
«Κατὰ τὴν ὀντολογικὴν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότης

αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ διαταραχθῆ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία γνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμο-
λογιῶν καὶ κοινοτήτων μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’
αὐτῆς….» 

6. «Εἰς μίαν, ἁγίαν, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ
καὶ Ἀποστολικὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ»

Ἔπειτα ἀπὸ τὶς παραπάνω διευκρινήσεις, ἂς ἔλθουμε τώ-
ρα καὶ στὴν ἔννοια «ΚΑΘΟΛΙΚΉ» Ἐκκλησία. 

Ἡ λέξη ἢ καλύτερα ὁ ὅρος, «Καθολικὴ» ἔχει μία συγκεκρι-
μένη καὶ περιορισμένη ἔννοια. Ὅπως μᾶς πληροφόρησε, πα-
ρακληθεῖσα σχετικῶς ἡ κὰ Ε. Α.-Μ., ὑπέροχος Φιλόλογος,
συγγραφεὺς καὶ πολύτιμος Συνεργάτης μας, σύμφωνα μὲ τὸ
λεξικὸ Liddell Scott ἡ λέξη «καθολικὸς» σημαίνει «ὁ ἀναφερό-
μενος εἰς τὸ ὅλον, ὁ γενικὸς» καὶ ἀναφέρεται στὸ σύνολο (π.χ.
ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου εἶναι καθολική, Βλέπε καὶ “Καθο-
λικῆς Α΄ Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ ἀνάγνωσμα”, ὅταν ὁ ἱεροψάλ-
της ἀναγιγνώσκει τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς θείας λειτουργίας).

Ἑπομένως τὸ «Εἰς Μίαν…..Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν», τὸ ὁποῖον περιέχεται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως,
φανερώνει τὸ ἑνιαῖο καὶ ἀδιαίρετο τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας, τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Συνεπῶς, ἐὰν οἱ
ἄλλες χριστιανικὲς Ὁμολογίες, οἱ ὁποῖες διαχωρίσθηκαν καὶ
ἀποκόπηκαν ἀπὸ τὴν ΜΙΑΝ Ἐκκλησίαν, ἐάν, ἐπαναλαμβά-
νω, δὲν ἐπανέλθουν καὶ ἐὰν δὲν ἐνσωματωθοῦν στὸ Ἕνα καὶ
Ἀδιαίρετο Σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ ὁποίου κάποτε ἀποκόπηκαν, ΔΕΝ ΗΜΠΟ-
ΡΟΥΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΩΝΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ! Εἶναι «κομμάτια»,
ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ «Ἐκκλησία»! 

Κατὰ συνέπειαν δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν ἄπο-
ψη, ποὺ δημοσιεύεται σὲ κάποιο site τῆς Κρήτης, ὅπου διακε-
κριμένος καὶ σεβάσμιος Ἱεράρχης σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή,
συνεντευξιαζόμενος, εἶπε τὰ ἑξῆς: 

«Δημοσιογράφος»: -Ἔχουν καταγραφεῖ ἱστορικὲς Οἰκουμε-
νικὲς Σύνοδοι στὴν πορεία τῶν αἰώνων. Ἡ προσεχὴς δὲν
εἶναι Οἰκουμενική...

«Σεβ.»: -Ναί! Ναί! Διότι δὲν μετέχουν οἱ ἄλλες ἐκκλησίες.
Μετέχει μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ μεῖς ἔχουμε τὴν
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Δὲν
ἔχει ἡ Σύνοδος καμμιὰ σχέση μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλη-
σία ἢ μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον.

«Δημοσιογράφος»: - Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν ὁρίστηκε Οἰκου-
μενική; Ἀπὸ ἀνησυχία στὴν ἱεραρχία, μήπως ὑπάρξουν ἀντι-
δράσεις;

«Σεβ.»: - Ὄχι. Μόνο γιὰ τὸ λόγο ὅτι οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνο-
δοι παλιὰ εἶχαν τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ὅλων
τῶν ἐκκλησιῶν. Μετὰ τὸ 1054, ποὺ ἔγινε τὸ σχίσμα, δὲν συμ-
πορευόμαστε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολική.
Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Σύνοδος ἡ δική μας, ποὺ θὰ γίνει σὲ λίγο,
εἶναι σύνοδος μόνο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γι’ αὐτὸ δὲν
εἶναι Οἰκουμενική.

Σχόλιο: Τόσο ἁπλὰ καὶ καθαρά. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκκλησίες. Ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ κάνει
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Προφανῶς, σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ἄπο-
ψη, τὸ «Μία, Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία» τοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως, θὰ ἦταν ρεαλιστικότερο νὰ ἐπαναδια-
τυπωθεῖ «Μία ἀπὸ τὶς πολλές».

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἔπειτα ἀπὸ τὶς παραπάνω πτωχὲς σκέψεις ἔχουμε τὴν τα-

πεινὴ γνώμη, ὅτι μὲ τὴν Ἀπόφαση περὶ Ἐκκλησιῶν τῆς Μεγά-
λης Συνόδου τῆς Κρήτης ἀλλοιώθηκε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστε-
ως! Ναί, δυστυχῶς, τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας ἐν δυνάμει
καὶ ὄχι de facto ἔχει τροποποιηθῆ, ἔχει ἀλλοιωθῆ! Τώρα πλέ-
ον πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ σχῆμα:

«Εἰς μίαν, ἀπὸ τὶς πολλὲς …μὴ καθολικὲς καὶ μὴ ἀποστολι-
κές, Ἐκκλησίαν, ὁμολογῶ ποικίλης μορφῆς βαπτίσματα…..»!

Ἤ
«Εἰς πέντε, …καθολικὲς καὶ μὴ καθολικές, ἀποστολικὲς καὶ

μὴ ἀποστολικὲς Ἐκκλησίες, ὁμολογῶ τὸ ἰδικῆς μου ἐπιλογῆς
βάπτισμα…..»!

Φρικτὰ πράγματα! Ἀδύνατο νὰ τὰ ἀποδεχθεῖ ἡ φιλόθεος
καὶ Ὀρθόδοξος ψυχή μας. Ὁ χριστιανικὸς συγκρητισμὸς προ-
βάλλει ἐνώπιόν μας μὲ γυμνὴν τὴν κεφαλήν! Ὁ ἐν πολλοῖς
ἐπικατάρατος Οἰκουμενισμὸς στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τώ-
ρα πλέον πραγματοποιεῖ ὄχι διστακτικὰ βήματα, ἀλλὰ ἅλμα-
τα! Ἡ Παγκοσμιοποίηση ἔχει ἐπιβάλει τὶς θέσεις της στὸν
ἐκκλησιαστικὸ χῶρο!

Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐὰν
αὐτὰ δὲν ἀπορριφθοῦν ἀσυζητητὶ καὶ ἄνευ ἀναβολῆς ἀπὸ τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς-Μέλη τῆς
Ἐκκλησίας, ἐλευθερώνεται, ὥστε νὰ μένει ἀσύδοτος καὶ ἀνε-
ξέλεγκτος! 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ εἴχαμε νὰ ἀπαριθμήσουμε πλεῖστα ὅσα
παραπατήματα τοῦ Πατριάρχου μας. Θὰ τὸ πράξουμε ὅμως
αὐτοτελῶς στὸ ἐγγὺς μέλλον. Σήμερα ἀρκούμεθα νὰ ἀναφερ-
θοῦμε σὲ ἕνα –καὶ μάλιστα πρόσφατο – παραπάτημα καὶ πα-
ραστράτημά του. Καθὼς ἀνακοινώθηκε ὁ Πατριάρχης μας
στὶς 20 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. μετέβη στὴν Ἀσσίζη τῆς Ἰταλίας καὶ
συμμετέσχε σὲ συμπροσευχὴ οἰκουμενιστικοῦ χαρακτῆρος!
Ἡ ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» τῆς 26ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.
στὴν πρώτη μάλιστα σελίδα της δημοσιεύει φωτογραφίες
ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ καὶ θέτει τὸν τίτλο: 

«Σύναξη Πανθρησκειακὴ στὴν Ἀσσίζη,
Ἄναψαν Λυχνία στὸν Ἀντίχριστο οἱ Θρησκευτικοὶ Ἡγέτες».

* * *
Ἀδελφοί μου χριστιανοί, Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοί,
Καιρὸς πιὰ γιὰ δάκρυα! Καιρὸς γιὰ ἐπαγρύπνηση! Καιρὸς

γιὰ μετάνοια! Καιρὸς ὅμως καὶ γιὰ συσπείρωση καὶ γιὰ μάχες
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Οἱ μαχητὲς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας στὰ παλαιότερα χρόνια μὲ κόστος τὴ ζωή τους ἔλεγαν:
«Οὐκ ἀρνησόμεθά Σε, φίλη Ὀρθοδοξία»! Ὅσοι, λοιπόν,
πονᾶμε τὴν Ὀρθοδοξία μας, ἂς τὴν ὑπερασπισθοῦμε! Ἐσω-
τερικοὶ καὶ ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ τὴν ἀπειλοῦν! «Οἱ καιροὶ οὐ με-
νετοί». 

Λοιπόν, ἂς τὸ φωνάξουμε κι ἐμεῖς ὁλόγυρά μας: «Οὐκ
ἀρνησόμεθά Σε, φίλη Ὀρθοδοξία»!

† Ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΛΗΓΩΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
«Οὐκ ἀρνησόμεθά Σε, φίλη Ὀρθοδοξία»!

«Καταργεῖται μόνη της ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης»
ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Paltin Petru Voda, κατὰ
τὶς ταπεινές μας δυνάμεις, ἀντιμετωπίσαμε αὐτὴ τὴ Σύν -
οδο μὲ πνευματικὸ τρόπο, μὲ νηστεία καὶ προσευχή.
Παρόλο ποὺ ἤμασταν πεπεισμένοι ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀνα-
βληθεῖ ἡ σύγκληση αὐτῆς τῆς Συνόδου, διότι παρου-
σίαζε τεράστια θεολογικὰ προβλήματα ἀκόμα καὶ στὸν
ἴδιο τὸν «Κανονισμὸ Διοργάνωσης καὶ Λειτουργίας»,
ἐφόσον δὲν ἐκπληρώθηκε ἡ ἀναμενόμενη ὁμοφωνία,
ἀπαραίτητη
γιὰ τὴν ἔγκρι-
ση τῶν προ-
παρασκευα-
στικῶν κειμέ-
νων, καὶ ταυ-
τόχρονα ὑ -
πῆρχαν καὶ
σχετικὲς ἀν -
τιρρήσεις ἐκ
μέρους κάποι-
ων Τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν,
κάναμε ὑπα-
κοὴ καὶ προσ -
ευχηθήκαμε
νὰ διεξαχθοῦν
μὲ τὴ Χάρη καὶ
τὸ Φῶς τῆς
Ἀλήθειας οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ νὰ
ἀκολουθήσουν τὶς ἀποφάσεις τῶν Θείων καὶ Ἁγίων
Πατέρων ἡμῶν. Εἴχαμε τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Παντοδύ-
ναμος Θεὸς πληρώνει τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ
ἐλλείψεις καὶ δύναται νὰ μετατρέψει τὸ κακὸ σὲ καλό.
Συνάμα, οἱ εἰδήσεις γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἀπὸ τὴν Ρουμανικὴ Ἀντιπροσωπία μᾶς ἔδωσαν
ἐλπίδα καὶ μᾶς ἐνίσχυσαν στὴν προσευχὴ καὶ νηστεία
μας.

Καθὼς φαίνεται, δὲν βιαστήκαμε νὰ διαμαρτυρη-
θοῦμε ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν
τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (2016). Ἀντιθέτως, μελετήσα-
με μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ ὑπομονὴ τὰ κείμενα καὶ τὶς
ἀποφάσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς ὑστερόχρονες
ἀναφορὲς διακεκριμένων Ἀρχιερέων καὶ θεολόγων τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τόσο ὑπέρ, ὅσο καὶ ἐναντίον τῆς
διοργάνωσης καὶ διεξαγωγῆς τῶν ἐργασιῶν καὶ τῆς
ἔγκρισης τῶν κειμένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Κατό-
πιν ἔρευνας καὶ μὲ προσευχή, μὲ τὴν ὁποία προσπα-
θήσαμε νὰ ἀξιολογήσουμε τὰ πάντα, προκειμένου νὰ
γνωρίσουμε τὴν ἀλήθεια ὅσο πιὸ περιεκτικὰ γίνεται, ἡ
φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας μᾶς προτρέπει νὰ Σᾶς
ἀπευθύνουμε αὐτὴ τὴν ἐπιστολή. Ἡ θέση μας γιὰ τὴ
Σύνοδο τῆς Κρήτης (2016) δὲν εἶναι κάτι μοναδικὸ καὶ
ἀπομονωμένο στὸν ὀρθόδοξο κόσμο, ἀλλὰ συμμερίζε-
ται ἀπὸ πολλὲς συνειδήσεις καθὼς φαίνεται ἀπὸ δημό-
σιες ὁμολογίες πίστεως, οἱ ὁποῖες τεκμηριώνονται καὶ
στηρίζονται, ἀπὸ κανονικὴ ἄποψη, στὴ διδασκαλία τῶν
Ἁγίων Πατέρων.

Μὲ ἀγάπη καὶ φόβο Θεοῦ, τοῦ Ποιητῆ, Κτίστη καὶ
Σωτήρα τοῦ κόσμου, ἀποβλέποντας στὸν Ἰησοῦ Χρι-
στό, τὸν Θεὸ Υἱὸ καὶ Κεφαλὴ τῆς ζώσας καὶ ἀληθινῆς
Ἐκκλησίας, τὸ Σῶμα του, Σᾶς ὁμολογοῦμε, Σεβασμιώ-
τατε, τὰ ἑξῆς:  

1) Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης παραβίασε τὸν λόγο τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κανόνισε γιὰ τὴν
αἰωνιότητα τὴν ἰσότητα τῶν ἐπισκόπων (Μτθ. 20:25-
28; Μκ. 9:33-35), ἐμποδίζοντας μὲ τὴν ἁγία του φωνὴ
νὰ γίνει ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς
ἄλλους. Ἡ διαίρεση τῶν ἐπισκόπων σὲ τρεῖς κατη-
γορίες – δηλαδὴ τῶν ἐπισκόπων χωρὶς τὸ δικαίωνα νὰ
συμμετάσχουν στὴ Σύνοδο, ἐκείνων μὲ δικαίωμα νὰ
συμμετάσχουν στὴ Σύνοδο καὶ νὰ μιλήσουν ἀλλὰ
χωρὶς ἀποφασιστικὴ ψῆφο, καὶ μερικῶν μὲ πλήρη δι-
καιώματα, ἀκόμα καὶ μὲ δικαίωμα τοῦ βέτο – εἶναι, πέ-
ρα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη ἐπιχειρηματολογία,
ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Ἐξολοθρεύθηκε ἡ ἐλπί-
δα μας ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης θὰ διορθώσει τὸ
σφάλμα, μὲ τὸ ὁποῖο ξεκίνησε τὴν πορεία της, ἐφόσον
αὐτὴ ἡ φοβερὴ ἐκτροπὴ οὔτε κἄν συζητήθηκε.

Σεβασμιώτατε, διάφορες ἀνθρώπινες τεκμηριώσεις
ὑπῆρχαν στὴν ἱστορία π.χ. γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ Πα-
λαιοῦ Νόμου μετὰ τὴν Ἀνάσταση, γιὰ τὸν ἀρειανισμὸ
καὶ τὸν μακεδονιανισμό, γιὰ τὸ Filioque, γιὰ τὴν ἵδρυση
τῆς παποσύνης στὶς ἱστορικὲς ἢ σημερινές της μορφές,
γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα. Καὶ ὅλα
αὐτά, ἐπειδὴ ἀγνόησαν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἐπέφε-
ραν περισσότερο κακὸ παρὰ καλό, διάσπαση ἀντὶ ἑνό-
τητα, πλάνη ἀντὶ καθοδήγηση, ὀδύνη ἀντὶ παρηγορία,
καταστροφὴ ἀντὶ οἰκοδομή. Ἀκόμα καὶ μόνο αὐτὴ ἡ
ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, δηλαδὴ ἡ ἀποδοχὴ τῶν
μὴ ὀρθοδόξων καὶ μὴ χριστιανικῶν βαθμίδων στὴν
ἀρχιερωσύνη, ἀρκεῖ γιὰ νὰ μᾶς σπρώξει νὰ Σᾶς φωνά-
ξουμε μὲ πόνο: «Πατέρα καὶ Ποιμένα τοῦ λογικοῦ ποι-
μνίου τοῦ Θεοῦ, ἀπορρίψτε τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης!».

2) Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καταπάτησε τὸν ἴδιο τὸν
Κανονισμό της. Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης συνῆλθε παρό-
λο ποὺ τὰ προπαρασκευαστικὰ κείμενα δὲν ἐγκρίθη-
καν μὲ ὁμοφωνία, ἀγνοώντας τὶς ἀντιρρήσεις ἐκ μέ-
ρους τεσσάρων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἡ ἐναντίωση καὶ μόνο τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν
ἀντιτίθεται στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας, ἡ ὁποία ἀναφέρ-
θηκε τόσο πολὺ σχετικὰ μὲ τὴ Σύνοδο, καὶ ἔτσι καταρ-
γεῖται μόνη της ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης σύμφωνα
μὲ τὴν ἴδια τὴ δική της μεθοδολογία διοργανώσε-
ως. Ἡ ἐπίκληση κάποιων Οἰκουμενικῶν Συνόδων,
στὶς ὁποῖες δὲν συμμετεῖχαν ὅλες οἱ Τοπικὲς Ἐκκλησίες
ἀποτελεῖ ἐπαίσχυντο σόφισμα, ἐφόσον ἡ Σύνοδος τῆς
Κρήτης δὲν σεβάστηκε τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδό-
ξου συνοδικότητας γενικὰ καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων ἰδιαιτέρως. Τὸ νὰ ἐπικαλεῖται κανεὶς ἕνα κανο-
νισμὸ ἀπὸ ἕνα σύνολο κανονισμῶν, τὸ ὁποῖο σύνολο
ἀγνόησε ἐντελῶς, εἶναι ἀπρεπὲς καὶ ἐκτός τοῦ φρονή-
ματος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀκόμα καὶ μόνο ἐξαιτίας τοῦ ὅτι
δὲν σεβάστηκαν οἱ ἴδιες οἱ ἀρχὲς διοργάνωσης καὶ λει-
τουργίας τῆς Συνόδου, Σεβασμιώτατε, ἔχετε πολὺ δι-
καιολογημένο λόγο νὰ ἀπορρίψετε τὴ Σύνοδο τῆς Κρή-
της!

3) Οἱ συζητήσεις καὶ τὰ κείμενα τῆς Συνόδου τῆς
Κρήτης ὑποφέρουν σοβαρὰ ἀπὸ μία ἀνορθόδοξη θεο-
λογικὴ γλώσσα, ἡ ὁποία ἐκφράζει τὴ λεγόμενη theolo-
gia oecumenica, καθὼς τὴν ὀνομάζουν οἱ ἴδιοι οἱ οἰκου-
μενιστές, μία ἀνορθόδοξη θεολογία μὲ προτεσταντικὴ
προέλευση, ποὺ εἰσάχθηκε στὴν Ἐκκλησία κατὰ τοὺς
ιθ΄-κ΄ αἰῶνες. Ἐσεῖς ὁ ἴδιος καὶ ἄλλα μέλη τῆς Ρουμα-
νικῆς Ἀντιπροσωπίας ἀγωνιστήκατε ἐναντίον τῶν ἀσα-
φειῶν καὶ ἀλλοιώσεων, τῶν ἀνορθόδοξων ἢ καὶ
ἀντιορθόδοξων διατυπώσεων τῶν κειμένων τῆς Συνό-
δου. Ἀλλὰ τὸ πολὺ περιορισμένο χρονικὸ διάστημα
ποὺ εἴχατε στὴ διάθεση πρὶν ἀπὸ τὴ Σύνοδο (ἄλλη
ἀνορθόδοξη πράξη!) καὶ οἱ πολὺ ἔντονες πιέσεις ἐπέ-
τρεψαν νὰ ὑπάρχουν πολλὲς παραλείψεις: ἀπὸ τὴ
δογματικὴ καινοτομία τῶν ἀρχιερατικῶν βαθμίδων μέ-
χρι τὰ ἄρθρα τῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα ἔρχονται σὲ
διαφωνία μεταξύ τους καὶ καταργοῦνται ἀμοιβαῖα,
ἢ καὶ ἡ ἔλλειψη οὐσιαστικῶν διευκρινίσεων, χωρὶς τῶν
ὁποίων ἀνοίγεται ὁ δρόμος τῶν πιὸ πλανεμένων θεο-
λογικῶν παρεξηγήσεων.

Γιὰ ὅλα αὐτά, μὲ πολλὲς λεπτομέρειες καὶ πληροφο-
ρίες, ἔχουν γραφτεῖ καὶ δημοσιευτεῖ κείμενα στὴν Ἑλλά-
δα, Οὐκρανία, Βουλγαρία, Γεωργία καὶ σὲ ἄλλα μέρη
τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ στὴ Ρουμανία. Ἂν
προσθέσουμε πληροφορίες δὲν τὸ κάνουμε γιὰ νὰ Σᾶς
διδάσκουμε ἐμεῖς, διότι εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι γνωρί-
ζετε πολὺ καλὰ κατὰ πόσο εἶναι ἀληθινὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ
Σᾶς γράψαμε, ἀλλὰ τὸ κάνουμε γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε τὴ
μαρτυρία μας ἐνώπιον τῆς ἱστορίας γιὰ ὅσους δὲν γνω-
ρίζουν ὅλα αὐτά, καὶ γιὰ νὰ Σᾶς δώσουμε ἐπιχειρήμα-
τα, γιὰ νὰ ὑποστηρίξετε τὴ μόνη δυνατὴ ἀπόφαση: τὴν
κατηγορηματικὴ ἀπόρριψη τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης
(2016).

Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε τὴν ἀπέραντή μας ἀγάπη
πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀγάπη γιὰ τὴν ὁποία

ὁ Πατέρας καὶ Πνευματικός μας, ὁ κτήτορας τῆς Μονῆς
Paltin, ἔδωσε τὸ αἷμα καὶ τὴ ζωή του, βιώνοντας στὶς
κομμουνιστικὲς φυλακὲς ἐπὶ χρόνια φοβερὰ βάσανα
χωρὶς δισταγμὸ καὶ χωρὶς ἀποχώρηση. Ζοῦμε σὲ μία
ἐποχὴ στὴν ὁποία τὸ παράδειγμα τοῦ Γέροντα Ἰουστί-
νου Parvu πρέπει νὰ μᾶς καθοδηγήσει, καθὼς καὶ ὁ
λαμπρὸς ἀγώνας ὅλων τῶν ὁμολογητῶν κατὰ τοὺς
κομμουνιστικοὺς διωγμούς.

Ἂν καὶ τώρα δὲν ὑπάρχει διωγμὸς ἢ δὲν ὑπάρχει
ἀκόμα στὴν
ἴδια ἔνταση
τῆς σκληρότη-
τας ποὺ
ὑπῆρχε τότε,
γνωρίζουμε
πολὺ καλὰ ὅτι
ὑ π ά ρ χ ο υ ν
πολὺ μεγάλες
πιέσεις οὕτως
ὥστε ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλη-
σία νὰ δεχτεῖ
π ρ ά γ μ α τ α
ἀλλότρια ὡς
πρὸς τὴν
Ὀρθοδοξία.
Γνωρίζουμε
ὅτι κάνατε με-

γάλο ἀγώνα, γιὰ νὰ φυλάξετε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρου-
μανίας ἀπὸ τέτοια πτώση. Καὶ μὲ δάκρυα Σᾶς παρακα-
λοῦμε: ἀπορρίψετε τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ὅ,τι δὲν
μπορέσατε νὰ κερδίσετε ἐκεῖ, στὴν Κρήτη, κερδίστε τώ-
ρα! Ἐπειδὴ δὲν πρόκειται γιὰ κάποιο περιορισμένο καὶ
μικροπρεπὲς ἀνθρώπινο ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ γιὰ τὸ ἱερὸ
καὶ ὕψιστο καθῆκον τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς διακήρυξης
τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας
μας τὴν ἄφησε ὡς θησαυρὸ μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κό-
σμου.

Κοιτάξτε, Πατέρα καὶ Ποιμένα μας, στὰ κύματα ποὺ
σηκώνονται: ὁποιαδήποτε πλάνη ὁδηγεῖ σὲ ἀκραῖες
ἀντιδράσεις. Οἱ πλάνες τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τοῦ ὑπερ-
κληρικαλισμοῦ καὶ ἐθνοφυλετισμοῦ, οἱ ὁποῖες ὁδήγη-
σαν στὸν τρόπο διοργάνωσης καὶ διεξαγωγῆς τῆς Συν -
όδου τῆς Κρήτης καὶ οἱ ὁποῖες, παρόλες τίς προσπά-
θειες καὶ τῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρου-
μανίας, φαίνονται στὰ κείμενα, προκαλοῦν ὅλο καὶ πιὸ
ἔντονες ἀντιδράσεις. Ἀκόμα καὶ ἂν δὲν ἀκούγονται στὸ
ὕψος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμα-
νίας, οἱ φωνὲς οἱ ὁποῖες ζητοῦν τὴ διακοπὴ μνημόσυ-
νου τῶν Ἀρχιερέων εἶναι πολλές, πάρα πολλές, καὶ
πολὺ ἀποφασισμένες, ἀλλὰ τὸ πιὸ σοβαρὸ εἶναι ὅτι
πέρα ἀπὸ αὐτὲς ἀκούγονται ἤδη καὶ οἱ φωνὲς φυγο-
κέντρων ὁμάδων, οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν καὶ ἀγωνί-
ζονται γιὰ τὸ σκίσιμο τῆς Ἐκκλησίας, φωνὲς οἱ
ὁποῖες δύνανται νὰ βροῦν πολλοὺς ἀκροατὲς, ἂν ἡ
διασάλευση συνεχίσει καὶ ἐπιδεινωθεῖ. Εἶναι προφανὲς
ὅτι ἡ ἀπόρριψη τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης εἶναι ἡ πιὸ ξε-
κάθαρη καὶ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία αὐτῶν τῶν κυ-
μάτων καὶ πλανῶν, στὴν οὐσία ἡ μόνη δυνατὴ θερα-
πεία.

Σᾶς γράφουμε αὐτὰ μὲ φόβο Θεοῦ, μὲ πίστη καὶ
ἀγάπη, ὄχι ἐπειδὴ προτιθέμεθα νὰ Σᾶς διδάξουμε
ἐμεῖς κάτι, διότι τί θὰ μπορούσαμε νὰ Σᾶς διδάξουμε
ἐμεῖς, ποὺ δὲν ἔχουμε ἀποκτήσει τὸν καθαρὸ βίο καὶ τὴ
φωτισμένη γνώση; Ἀλλὰ ἐρχόμαστε ἐνώπιόν Σας, τοῦ
καλοῦ Πατέρα καὶ Ποιμένα μας, ὁ ὁποῖος « τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰω. ι΄: 11), ὑπὲρ
τῶν υἱῶν του, καὶ δὲν κάνουμε τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο
Σᾶς ὑπενθυμίζουμε αὐτὰ ποὺ πολὺ καλὰ γνωρίζετε,
καὶ εὐχόμαστε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ θεραπεύσετε τὴ
διασάλευση ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ νὰ φέρετε τὴν εἰρήνη καὶ τὸ φῶς διὰ τῆς ἐφαρ-
μογῆς τῶν ἱερῶν δογμάτων καὶ διδασκαλιῶν τῶν προ-
γόνων μας, τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων μὲ φόβο Θεοῦ, οἱ
ὁποῖοι ὑπερασπίστηκαν τὴν πίστη καὶ τὸ ποίμνιό τους
μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους.

Γνωρίζοντας πολὺ καλὰ τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν ἀγάπη
Σας γιὰ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γιὰ τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνες τῶν Θείων Πατέρων, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἐκτίμηση τὴν ὁποία ἐκδηλώσατε τόσες φορὲς γιὰ τὸν
μακαριστὸ ἀγαπημένο μας πνευματικὸ Πατέρα, Ἀρχι-
μανδρίτη Ἰουστῖνο Parvu, θέτουμε ἐνώπιόν Σας τοὺς
πνευματοφόρους λόγους τοῦ Γέροντά μας, τοῦ ἀκατα-
πόνητου ἀγωνιστῆ γιὰ τὴν ὀρθὴ πίστη, ἀγωνιστῆ στὴν
πράξη καὶ λόγο, τοῦ ὁποίου ὁ λόγος ἦταν γεμάτος ἀγά-
πη καὶ παρηγορία, ἀλλὰ καὶ σοφὴ ἐπίπληξη:

«Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἡ σταγόνα τοῦ ἀσβέστη, ἡ
ὁποία διασαφηνίζει τὸ θολὸ νερὸ στὸ ποτήρι. Οἱ ἀρχη-
γοὶ ἑνὸς ἔθνους, οἱ ἀρχηγοὶ μιᾶς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ θέση νὰ διασαφηνίσουν
τὴ θολούρα τοῦ νεροῦ καὶ ἔτσι νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν
καθαρότητά του. Ὅμως, ἅμα δὲν ἔχουμε ἀρχηγούς, οἱ
ὁποῖοι νὰ παρέμβουν γιὰ τὴ διασαφήνιση τῶν θολῶν
νερῶν, τὰ ὁποῖα μᾶς πνίγουν, δὲν θὰ συμμετάσχουμε
στὸ καθαρὸ ποτήρι… Οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων
δὲν εἶναι μόνο γιά μᾶς, τοὺς Ρουμάνους, εἶναι γιὰ ὅλον
τὸν χριστιανικὸ κόσμο. Ἔτσι ὥστε ὁ στόχος μας εἶναι,
ὅπως εἶπα καὶ προηγουμένως, ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που. Αὐτὰ εἶναι τὰ μέσα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
Ὅταν ἀρχίσουμε νὰ τὰ ἀποβάλουμε, νὰ κάνουμε πα-
ραχωρήσεις ὡς πρὸς αὐτὰ τὰ θεμέλια, τότε ἀρχίζουμε
νὰ διαλύουμε καὶ τὴν ἠθική μας καὶ τὴ χριστιανική μας
ζωή. Ἑπομένως ὁ στόχος μας εἶναι νὰ σηκώσουμε τὸν
ἄνθρωπο, μὲ τὶς ἀδυναμίες του, στὸ ὕψος τῆς Ἐκκλη-
σίας, στὴ κανονική της γραμμή, ὄχι νὰ κατεβάσουμε
ἐμεῖς τοὺς Κανόνες καὶ τὶς διατάξεις τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων στὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Ἐπειδὴ ἐδῶ θέλουν
νὰ φτάσουμε. Νὰ φτάσουμε στὴ κατάργησή τους καὶ ὁ
ἄνθρωπος θὰ μείνει στὸ δῆθεν μεγαλεῖο του, μὲ ὅλη
τὴν ἀδυναμία του, σὰν νὰ μὴ ὑπῆρχε κάνεις ἀνώτερος
ἀπὸ αὐτόν. Ὅμως αὐτοὶ οἱ Κανόνες, αὐτὲς οἱ διατάξεις
συντάχθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους καὶ παραμένουν ἅγιοι
γιὰ μᾶς κι ἐμεῖς εἴμαστε ἐκεῖνοι ποὺ πρέπει νὰ προσαρ-
μοστοῦμε σ’αὐτοὺς ὄχι τὸ ἀντίθετο. Ἂν δὲν προσαρμο-
στοῦμε στοὺς Κανόνες θὰ χαθοῦμε ψυχικὰ καὶ θὰ πνι-
γοῦμε πνευματικὰ»[1].

Μὲ βάση ὅλων τῶν ἀνωτέρω, Σᾶς διαβεβαιώνουμε
γιὰ τὴν υἱική μας ἀγάπη καὶ τὶς ἀδιάλειπτές μας προσ -
ευχές, τὶς ὁποῖες προσφέρουμε στὸν Κύριο, ὥστε ὁ
Ἴδιος ὁ Θεὸς τῆς Ἀλήθειας, ὁ ὁποῖος ἐνθάρρυνε τοὺς
μάρτυρες, νὰ Σᾶς ἐνθαρρύνει κι Ἐσᾶς πρὸς τὴν ἁγία
ὁμολογία κι ἐπίσης Σᾶς ζητᾶμε ταπεινὰ νὰ ἀπευθυν-
θεῖτε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Ρουμανίας προκειμένου νὰ ἀναθεωρηθοῦν τὰ κείμενα
τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ νὰ ἀπορρίψετε τὴ Σύνοδο
αὐτή, ἡ ὁποία προκάλεσε τόση διαταραχὴ στοὺς κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μὲ ταπείνωση καὶ υἱικὴ ὑπακοή,
Ἡ Γερόντισσα Ἰουστίνα, Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Paltin Petru–Voda, καὶ ἡ συνοδεία αὐτῆς μαζὶ μὲ τοὺς
λειτουργοῦντες ἱερεῖς.

11 Αὐγούστου 2016, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νήφωνα, Πα-
τριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης».

Nota: Aceasta este scrisoarea manastirii Paltin Pe-
tru Voda referitoare la Sinodul din Creta, Traducere in
limba greaca realizata de Tatiana Petrache

Πηγή: http://www.paltin-petruvoda.ro/scrisoare-
deschisa-a-obstii-manastirii-paltin-petru-voda-catre-i-
p-s-teofan-mitropolitul-moldovei-si-bucovinei-in-
privinta-sinodului-din-creta/

[1] Ἀρχιμανδρίτη Ἰουστίνου Parvu, Ἡ Ἐκκλησία καὶ
οἱ νέες αἱρέσεις, Fundaia Justin Parvu, 2016, σ. 32.
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Ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱ. Μονῆς μέ τόν γέροντά τους π. Ἰουστῖνον Parvu.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136

Σχολεῖα ποὺ θὰ καλλιεργοῦν τὸ ἦθος καὶ ὄχι μό-
νον τὰς γνώσεις θὰ ἐπιδιώξη νὰ ἱδρύση ἡ Ἐκκλησία
τῆς Κύπρου. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσε-
λίδα crashonline.gr τῆς 3ης Νοεμβρίου 2016:

«Μὲ ρώτησαν γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Καὶ εἶπα γιὰ μᾶς
εἶναι ἐκτροπή, βάσει τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὁ
ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος λέει ὅτι «βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονο-
μήσουσι» τί θέλουν νὰ πῶ ἐγὼ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλη-
σίας; Νὰ τοὺς σιουμαλίζω καὶ νὰ πῶ γίνετε ὅλοι ὁμοφυλόφι-
λοι; Ντροπή τους. Ἔχουν ξετσιπωθεῖ. Καὶ κάνουν παρελά-
σεις ὑπερηφάνειας. Νὰ χαίρονται καὶ τὴν ὑπερηφάνειά τους.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους. Ἄνθρωποι
ποὺ δὲν ἀγωνίζονται, γιὰ νὰ γίνουν καλύτεροι τί νὰ τοὺς κά-
νω. Γι’ αὐτὸ θέλουμε νὰ κάνουμε τὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ βγάζου-
με ἀνθρώπους μὲ ἦθος», δήλωσε. Σὲ παρατήρηση ὅτι ἡ
Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅλους καὶ «νὰ
ἀγαπᾶνε ἀλλήλους», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε: «Ἐνδιαφερό-
μεθα γιὰ ὅλους. Δὲν τοὺς μισοῦμε. Τοὺς ἀγαποῦμε. Ναί,
ἀλλὰ κάπου τὸ ἔχουν παρακάνει. Καὶ ἀνέφερα προχθές,
ἀλλὰ δὲν τὸ προσέξατε ἐσεῖς οἱ δημοσιογράφοι ἐκεῖνο. Ὁ
ἄνθρωπος ἦταν ὁ ἴδιος πάντοτε. Δὲν εἶναι σήμερα ποὺ ἔγι-
ναν ὁμοφυλόφιλοι. Πάντοτε ὑπῆρχαν ὁμοφυλόφιλοι καὶ
πρὶν 200 χιλιάδες χρόνια, ὄχι σήμερα. Ἀλλὰ μὲ τὸ ἦθος ποὺ
ἐπικρατοῦσε δὲν τοὺς πήγαινε νὰ τὸ ὑπερηφανεύονται. Σή-
μερα τὸ ὑπερηφανεύονται. Δὲν συμφωνῶ μὲ αὐτό».

Ὅσον ἀφορᾶ στὰ σχολεῖα τὰ ὁποῖα, ὅπως εἶπε, θέλει νὰ
δημιουργήσει ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐπα-
νέλαβε τὰ περὶ «σωστῶν ἀνθρώπων», ὑποστηρίζοντας:
«Τὰ σχολεῖα ποὺ ἀνήγγειλα προχθὲς ὅτι θὰ κάνουμε δὲν
εἶναι γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν ὁμοφυλόφιλοι σὲ αὐτὰ τὰ σχολεῖα.
Θέλουμε νὰ πάρουμε τὰ παιδάκια τῶν 2,5 καὶ 3 ἐτῶν, νὰ ξε-
κινήσουμε ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα, γιατί θέλουμε μέσα στὴ ψυ-
χή τους νὰ βάλουμε τὸν Χριστό. Θέλουμε νὰ βγάζουμε σω-
στοὺς ἀνθρώπους στὴν κοινωνία, εἴμεθα λίγοι καὶ θέλουμε
ὅλοι νὰ εἶναι ὅλοι προσωπικότητες. Θέλουμε καὶ γνώσεις νὰ
δίνουμε στὰ παιδιὰ, ἀλλὰ θέλουμε καὶ ἦθος. Ἂν δὲν ὑπάρχει
ἦθος, δυστυχῶς στὸ δημόσιο σχολεῖο εἶναι δεμένα τὰ χέρια
τῶν δασκάλων καὶ καθηγητῶν καὶ πᾶνε μὲ τὸν αὐτόματο πι-
λότο. Ἐμεῖς θὰ τροχιοδρομήσουμε, γιατί θέλουμε νὰ βγά-
λουμε σωστοὺς νέους, σωστὲς προσωπικότητες ποὺ ἔχει
ἀνάγκη ὁ τόπος».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
δημιουργεῖ ἰδικά της σχολεῖα
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Σπίλωσις, Χειραγωγία, Ψεῦδος
τόν διακατέχει, ἀλλά καί τήν σταθερότητα στίς βασικές
ἀρχές, τίς ὁποῖες ὑπερασπίζεται μέχρι τέλος. Καί μάλι-
στα ὁ δημοσιογράφος συνεχίζει ἰσχυριζόμενος ὅτι ἐπέ-
λεξε στήν συνέντευξή του μία «ἄκρως ξενοφοβική ρη-
τορική ὁ μέχρι πρότινος ἀρωγός τῆς Πολιτείας». Γιατί
δέν προβληματίζεται ὁ δημοσιογράφος μέ τόν ἴδιο τόν
λόγο του, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία στήν πράξη συνεχίζει νά
εἶναι ἀλληλέγγυα καί ἀρωγός στήν Πολιτεία βοηθών-
τας καί στηρίζοντας ἀδιακρίτως τούς ἀδυνάμους
ἀνθρώπους τῆς κοινωνίας μας.

Ὅταν ὁ Μακαριώτατος κρούει τόν κώδωνα τοῦ κιν-
δύνου γιά ἀφελληνισμό καί ἀποχριστιανοποίηση τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας, εἶναι αὐτό «ξενοφοβική ρητορική
καί ρατσιστικά καί ἐθνικιστικά σχόλια»; Δέν νομίζουμε.
Οὔτε βέβαια εἶναι «κινδυνολογικές ἀνησυχίες καί συν -
ωμοσιολογικά ἐρωτήματα» οἱ παρατηρήσεις του σχετι-
κά μέ τήν ἀνέγερση τοῦ μουσουλμανικοῦ τεμένους. Καί
μάλιστα, ὅταν μέ πολύ σώφρονα τρόπο ὑπέδειξε ὅτι
«καλό θά ἦταν νά ἀναβληθῆ γιά τό μέλλον ἡ ἀνέγερσή
του». Ὅσο γιά τήν ἄποψη τοῦ δημοσιογράφου ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος «ὑπερασπίσθηκε καί τά ὑλικά συμφέ-
ροντα τῆς Ἐκκλησίας, μιλώντας γιά τίς πάγιες διεκδική-
σεις ἀπέναντι στό κράτος» ἀλλά καί τήν μισθοδοσία
τῶν 10 χιλιάδων οἰκογενειῶν ἱερέων, πιστεύουμε ὅτι
δέν χρειάζεται κανένα σχόλιο, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ τροφός αὐτοῦ τοῦ τόπου καί σάν
τροφός ἔχει δώσει καί συνεχίζει νά δίδη ἀκόμα καί ἀπό
τό ὑστέρημά της.

Εἶναι καταφανές ὅτι σκοπός τῶν δημοσιευμάτων
αὐτῶν εἶναι ἡ χειραγώγηση τοῦ ἀναγνώστη. Χειραγώ-
γηση ὄχι μέ ψευδῆ, ἀλλά ἀληθοφανῆ λόγο, ὁ ὁποῖος
ὁδηγεῖ σέ διαστρεβλωμένα συμπεράσματα. Καί γιά νά
ἐπιτείνει τόν λόγο του ὁ ἀρθρογράφος χρησιμοποιεῖ
στό ἴδιο ἄρθρο σχόλια, ὅπως τοῦ γραμματέα τοῦ ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων λέει ὅτι « Ὡς κράτος
πρέπει νά σεβόμαστε καί νά ἐνσωματώνουμε ὅλες τίς
θρησκεῖες, τίς μειονότητες καί τίς ἐκφάνσεις τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς. Ὁρισμένες ἐκφράσεις ( τοῦ λόγου

τοῦ Μακαριωτάτου) ἀδικοῦν τήν ἴδια τήν Ὀρθοδοξία,
πού ἔχει στόν πυρήνα της τόν ἀνθρωπισμό». Ἀλλοίμονο
ἐάν γνωρίζαμε τήν Ὀρθοδοξία ἀπό τόν Γραμματέα τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία σύμφωνα μέ τό Σύν-
ταγμα δέν εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε θρησκεία εἶναι « Ἡ ἐπι-
κρατοῦσα θρησκεία ἐν Ἑλλάδι», ὁ δέ πυρήνας της εἶναι ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός καί ὄχι ὁ ἄνθρωπος τῆς Γαλλικῆς
ἐπανάστασης. Ἐπίσης, στό ἄρθρο φιλοξενεῖται καί σχό-
λιο τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ κόμματος τῆς ΔΗΜΑΡ, ὁ
ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι «ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δι-
χαστικός». Πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι διχαστικός ὁ λό-
γος τοῦ Μακαριωτάτου, ὅταν ὁ ἴδιος ἔχει δηλώσει ὅτι
«ἐγώ δέν πιστεύω στίς συγκρούσεις, πιστεύω στήν συ-
νεργασία». Ὁλοκληρώνεται τό ἄρθρο μέ τό δεικτικό σχό-
λιο τοῦ Συμβούλου τοῦ κυροῦ Χριστοδούλου κ Σ. Τζού-
μα, στό ὁποῖο γίνεται μία σύγκριση μεταξύ τοῦ πρώην
καί νῦν προκαθημένων, μέ σκοπό νά μειώση τόν Ἀρχιε-
πίσκοπο λέγοντας «ὅτι τό αὐθεντικό ἀναπαύεται στό
Πρῶτο ( Κοιμητήριο )». Νομίζουμε ὅτι τό λιγότερο τό
ὁποῖο μποροῦμε νά ποῦμε εἶναι ὅτι εἶναι ἀτόπημα. 

Ἀναμφίβολα τά δημοσιεύματα αὐτά διαμορφώνουν
μία ἐπικίνδυνη ἄποψη, διότι βασικός σκοπός τους δέν
εἶναι τόσο νά πληγῆ τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
ἀλλά ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ αὐτούς, δέν
θά πρέπει νά ἔχη λόγο ἀκόμα καί ὅταν ἀπειλῆται.
Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο γιά κάθε τί πού συμβαίνει
τόσο στήν κοινωνία ὅσο καί στήν Πατρίδα, διότι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχή τῆς Πατρίδος μας. Καί μάλιστα,
τήν στιγμή πού ὁ λόγος αὐτός, δηλαδή τοῦ Μακαριω-
τάτου, δέν εἶναι διχαστικός, εἶναι χωρίς πάθος καὶ εἶναι
μακριά ἀπό κομματικές τοποθετήσεις. Κατανοοῦμε τὶς
ἰσχυρὲς πιέσεις ποὺ δέχεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ
Ἱεράρχαι γιὰ τὴν ἀναμενόμενη σύγκληση τῆς Ἱεραρ-
χίας, ὅμως εἶναι ὑποχρέωση τῆς Ἱεραρχίας τόσο ἡ
ἀπόρριψη τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ ἡ ἀναθεώρηση
τῶν κειμένων της ὅσο καὶ ἡ ἀνάκληση τῶν ἀποφάσε-
ων τοῦ προηγουμένου ὑπ. Παιδείας, κ. Φίλη.

Γ.Κ.Τ.
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ΘΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΞΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ;
Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως: Πιθανὸν νὰ ἀπο-

τελῆ τὴν μόνην Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία δέν ἐπιέσθη,
καθὼς οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα εἰς τὴν
Ἀμερικὴν καὶ τὸ Φανάρι εἶναι συνεχῶς ἀνοικτοί.
Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι κατὰ τὰς ἐργασίας τῆς Συνά-
ξεως τοῦ Κολυμβαρίου ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος
ἦτο εἰς τὴν ἀντιπροσωπίαν τοῦ Πατριαρχείου, με-
τέβη εἰς τὴν βάσιν τῆς Σούδας, διὰ νὰ «ἐγκαινιά-
ση» ἕνα ἀμερικανικὸν ἀεροπλανοφόρον. Ἂς μὴ
ἐπαναλάβωμεν τὰ ὅσα ἔγραψεν ὁ Ο.Τ. διὰ τὴν πα-
ρουσίαν τῆς κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, ἡ ὁποία ἔχει
συνεργασθῆ μὲ τὴν CIA, οὔτε ὅτι χρήματα καὶ
προσωπικὸν ἦλθαν ἀπὸ τὰς ΗΠΑ προκειμένου νὰ
διεξαχθῆ ἡ Σύναξις. Νὰ σημειώσωμεν ὅμως ὅτι ἐκ
τῶν δύο οἱ ὁποῖοι ἔκαναν «κουμάντο», δηλ. Σεβ.
Περγάμου καὶ Σεβ. Γαλλίας, εἰς τὸν δεύτερον
ἔχουν ὑποσχεθῆ, συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ Ο.Τ., τὴν θέσιν τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς, ἐνῶ ἀναμέ-
νεται εἰς τὴν Γαλλίαν νὰ μετακινηθῆ κατὰ πᾶσαν
πιθανότητα ὁ Σεβ. Προικοννήσου.

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος: Ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ ἐπεθύμει τὴν διευθέτησιν τοῦ χρέους,
διὰ τὸ ὁποῖον ὄχι τυχαίως τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸν
Ταμεῖον τῶν ΗΠΑ εἶχεν ἐκφράσει ἐπιφυλάξεις ὡς
πρὸς τὴν βιωσιμότητά του. Μὲ τὸν πλέον ἐπίσημον
τρόπον συμμετεῖχεν ἡ πολιτικὴ ἡγεσία εἰς τὴν διορ-
γάνωσιν τῆς Συνάξεως, ἐνῶ ὅλον τὸ προηγούμενον
διάστημα ὁ ἴδιος ὁ Ὑφ. Ἐξωτερικῶν εἶχεν ἀναλάβει
προσωπικῶς ὅ,τι ἄλυτον ἀφεώρα εἰς αὐτήν… Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν πιστεύει εἰς μίαν ριζικὴν
διαφοροποίησιν πρὸς τὸν Πατριάρχην Βαρθολο-
μαῖον, γνωρίζει ὅμως ὅτι ἴσως ἡ Κυβέρνησις πιεσθῆ
ὑπὸ τῶν ΗΠΑ διὰ στήριξιν τοῦ κ. Βαρθολομαίου μὲ
πιθανὴν κατάληξιν τὴν πτῶσιν τοῦ Ἱερωνύμου, κατὰ
παρόμοιον τρόπον ὅταν ὑπῆρξε διένεξις Χριστοδού-
λου – Βαρθολομαίου, δι’ αὐτὸ καὶ μετέβη εἰς Κρή-
την. Κατὰ τὴν γνώμην μας οὔτε αἱ ΗΠΑ οὔτε ἡ
Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις πρόκειται ποτὲ νὰ στηρίξη
τὸν Πατριάρχην ἁπλῶς τὸν χρησιμοποιοῦν, ὅπως
καὶ τὸν μασῶνον Ἀθηναγόραν, τὸν ὁποῖον ἐγκαθί-
δρυσεν ἡ Ἀμερική, διὰ νὰ ὁδηγηθῶμεν τελικῶς εἰς
τὸν ξεριζωμὸν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὸ 1955.

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου: Ὁ κ. Ν. Ἀναστασιάδης
εἶχε πολλοὺς λόγους, διὰ νὰ πιέση τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον Κύπρου. Φαίνεται πὼς ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ
κλείση τὸ Κυπριακόν, ἀκόμη καὶ ἂν χρειασθῆ νὰ
ἀποξενωθῆ ἀπὸ τὰς ἀρχάς του, διὰ τὸ ὁποῖον
ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεσις τῶν ΗΠΑ. Ἡ συμμε-
τοχὴ τοῦ Ἀρχ. Κύπρου εἰς τὴν ἀμερικανοκίνητον
Σύναξιν ἦτο ἔνδειξις ὅτι ἡ πολιτικὴ τῆς Κύπρου
τάσσεται εἰς τὸ φιλοαμερικανικὸν πλευρόν. Δι’
αὐτὸ τώρα καὶ ὁ Ἀρχ. Κύπρου ἐκφράζει μὲ παρρη-
σίαν τὴν ἀντίθεσίν του πρὸς τὰς διαβλεπομένας
πολιτικάς ἀποφάσεις, διότι ἐκεῖνος ἔπραξε τὸ
καθῆκον του, ὅταν ἔπρεπε…

Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας: Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ
Ἀρχ. Ἀλβανίας ἔχει παντοῦ διασυνδέσεις καὶ ἰδιαι-
τέρως δεσμοὺς μὲ τὴν Ἀμερικήν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν
ἔλαβε χρηματοδότησιν δι’ ὅλον τὸ ἀνοικοδομητικὸν
ἔργον, ποὺ ἐπιτελεῖ εἰς τὴν Ἀλβανίαν. Αἱ οἰκουμε-
νιστικαὶ του θέσεις εἶναι πασίγνωστοι καθὼς ὄχι
μόνον ὑπεστήριξε τὸν διαθρησκειακὸν γάμον εἰς
τὴν τελευταίαν προσυνοδικὴν εἰς Σαμπεζὺ
(Ἰανουάριος 2016), ὡς ἀπεκάλυψεν ὁ Ο.Τ., ἀλλὰ
καὶ εἰς τὸ Κολυμβάρι ἐδήλωσεν ἄνευ δισταγμοῦ:
«τί εἶναι σχίσμα; ὁρίστε ἂν πάρουμε ἕνα ράσο καὶ
τὸ σχίσουμε εἰς τὰ δύο αὐτὸ εἶναι! Ἔχουμε ράσο καὶ
ἐδῶ καὶ ἐκεῖ» ἄρα Ἐκκλησία καὶ εἰς τοὺς Ὀρθοδό-
ξους καὶ εἰς τοὺς Παπικούς! Ἡ στάσις του αὐτὴ
εἶναι πλήρης συμπόρευσις μὲ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πο-
λιτικῆς ἡγεσίας τῆς Ἀλβανίας διὰ καλάς σχέσεις μὲ
τὸ Βατικανόν, τὸ ὁποῖον ἔχει «βάσεις» εἰς αὐτήν,
καὶ ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν διὰ τὴν ἐπιδιωκομένην
ἔνταξιν τῆς Ἀλβανίας εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν.

Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας: Ἡ κυβέρνησις τῆς
Ρουμανίας ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι εἰς τὴν πλευρὰν τοῦ
ΝΑΤΟ γεγονὸς γνωστὸν μὲ μεγαλυτέραν ἀπόδειξιν
τὴν ἐγκατάστασιν πυραύλων πρὸ ἐτῶν εἰς τὰ βό-
ρεια τῆς χώρας, τὴν ὁποίαν εἶχε καταγγείλει ὁ Πρό-
εδρος τῆς Ρωσίας. Βεβαίως τώρα μὲ τὴν ἐγκατά-
στασιν εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον τοῦ Donald Trump
πιθανῶς θὰ ἀποφευχθῆ ἡ σύγκρουσις ΗΠΑ – Ρω-
σίας. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν Πατριάρχην Ρουμανίας
εἶναι ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Κων/πόλε-
ως ὡς διεφάνη εἰς τὸ Κολυμβάρι καθὼς ἐνῶ προ-
έτεινεν ἐντός τῆς Συνάξεως διάφορα ὁ Κωνσταντι-
νουπόλεως τὸν ἐπίεζε μὲ ἄλλους τρόπους, ὥστε τε-
λικῶς νὰ ἀποσύρη τὰς προτάσεις, λέγων πρὸς
αὐτὸν μὲ νόημα «ναὶ Ἅγιε Ρουμανίας, ἀλλὰ ἐνθυ-
μεῖσθε εἰς τὴν Γενεύην…».

Ἐκκλησία τῆς Σερβίας: Μετὰ τὰ τραγικὰ γεγο-
νότα τοῦ 1999 εἶναι ὑποτελὴς καὶ φοβισμένη χώρα
ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων. Συνεμορφώθησαν πρὸς
τὰς ὑποδείξεις… Βεβαίως, ἀκόμη καὶ εἰς αὐτὴν τὴν
κατάστασιν εἰς τὸ κείμενον διὰ τὰς διαχριστιανικάς
σχέσεις, διὰ τὸ ὁποῖον εἶχαν ἐγερθῆ αἱ περισσότε-
ραι ἐνστάσεις, σχεδὸν ὁλόκληρος ἡ ἀντιπροσωπία
δὲν ὑπέγραψε! Εἶχον προειδοποιήσει ἄλλωστε ὅτι
θὰ μεταβοῦν μὲν εἰς τὴν Σύναξιν, διότι εἶδον ὅτι τε-

λικῶς αὐτὴ θὰ ἐπραγματοποιεῖτο, ὅμως θὰ ἀπεχώ-
ρουν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, ἂν δὲν συνεφώνουν. Ἐνῶ
λοιπὸν ἀρχικῶς ἀπουσίασαν τέσσερα Πατριαρχεῖα,
μὲ τὴν μὴ ὑπογραφὴν τοῦ τελευταίου κειμένου ἦτο
ὡς ἂν νὰ ἀπεχώρησαν καὶ οἱ Σέρβοι, καὶ ἔγιναν ἔτσι
πέντε τὰ Πατριαρχεῖα ποὺ τελικῶς δὲν μετεῖχαν.

Ἐκκλησία Πολωνίας: Ἡ Πολωνία ἐλέγχεται
ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ εἶναι γνωστὸν τὸ ἀντι-
ρωσικὸν πνεῦμα ποὺ ἐπικρατεῖ. Πάντως καὶ ὁ ἴδιος
ὁ Πολωνίας ἐδήλωσεν εἰς τὴν Σύναξιν ὅτι εἰς τὴν
χώραν του τελεῖ μεικτοὺς γάμους καὶ ἐν συνεχείᾳ
κοινωνεῖ τοὺς νεονύμφους καὶ γίνονται κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπον Ὀρθόδοξοι!

Ἐκκλησία Τσεχίας-Σλοβακίας: Ἡ προσέλευσίς
της ἦτο προϊὸν συναλλαγῆς. Κατὰ τὴν σύγκρουσίν
του μὲ τὸ Φανάρι ὁ κ. Ραστισλὰβ εἶχε τύχει τῆς
ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ὁ Πα-
τριάρχης Κων/πόλεως, διὰ νὰ μὴ τὸν στρέψη μόνι-
μα ὡς δορυφόρον τῆς Ρωσίας ἠναγκάσθη νὰ τὸν
ἀνεγνωρίση, δι’ αὐτὸ ἡ προσέλευσίς του εἰς τὴν
Κρήτην ἦτο ἔνδειξις «καλῆς θελήσεως» ἐκ μέρους
τοῦ κ. Ραστισλάβ, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρξουν μελλοντι-
καὶ ἀμφισβητήσεις.

Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύ-
μων: Ἐδέχθησαν πιέσεις ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυ-
βέρνησιν καθὼς ἐξαρτῶνται πλήρως ἀπὸ τάς Ἀθή-
νας. 

Πατριαρχεῖον Μόσχας: Ἐδέχθη πιέσεις καὶ
ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν καθὼς αὐτὴ ἀπέ-
στειλε τὸν Ὑφ. Ἐξωτερικῶν, διὰ νὰ πείση τὸν Μό-
σχας. Ὁ Μόσχας δὲν προσῆλθεν ὄχι διὰ οἰκουμενι-
στικοὺς λόγους, καθὼς ἤδη εἰς τὴν Ἀβάνα προχώ-
ρησε διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν Ἱστορίαν τοῦ Πα-
τριαρχείου του εἰς συνεργασίαν μὲ τὸν Πάπαν,
ἀλλὰ διότι ἔλαβεν ἐντολὴν ἀπὸ τὸν Βλαντιμὶρ
Πούτιν. Ἀρχικῶς ὁ Μόσχας προσεπάθει νὰ ἀπο-
σπάση ἐκ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ὑπόσχεσιν ὅτι
δὲν θὰ ἀνακηρυχθῆ ἡ Οὐκρανία αὐτοκέφαλος, κά-
τι τὸ ὁποῖον θὰ εἶχε πολιτικάς προεκτάσεις. Ἀφοῦ
τὴν ἔλαβεν, ὑπεσχέθη ὅτι θὰ συμμετάσχη εἰς τὸ
Κολυμβάρι. Ὁ Πούτιν, ὁ ὁποῖος παίζει τρισδιάστα-
τον σκάκι, διαβλέπων ὅτι ὅλη ἡ Σύναξις ἦτο ὑπὸ
τὴν σκέπην τῶν ΗΠΑ ἔδωσεν ἐντολὴν εἰς τὸν Μό-
σχας νὰ μὴ μεταβῆ. Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι μετὰ τὰς
διεργασίας εἰς Κολυμβάρι ἦλθεν αἴτημα τῆς πολι-
τικῆς ἡγεσίας τῆς Οὐκρανίας πρὸς τὸ Φανάρι διὰ
τὴν ἀναγνώρισιν τῆς αὐτοκεφαλίας, τὸ ὁποῖον
ἐκκρεμεῖ ἀκόμη, καὶ θὰ ἐκκρεμῆ ὅσον ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ρωσίας ἀφήνει εἰς ἐκκρεμότητα τὸ ζήτημα τοῦ
Κολυμβαρίου. 

Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας: Προφανῶς ἀποτε-
λεῖ τὴν μόνην βάσιν τοῦ Πούτιν διὰ τὴν Συρίαν καὶ
εἰς συνδυασμὸν μὲ τὴ σχέσιν του μὲ τὸν Ἄσαντ
ὡδηγήθη εἰς τὸ νὰ μὴ λάβη μέρος εἰς τὴν Σύναξιν.

Πατριαρχεῖον Γεωργίας: Παρὰ τὴν πολεμικὴν
σύγκρουσιν τῆς Γεωργίας εἰς τὸ παρελθὸν μὲ τὴν
Ρωσίαν, ἀκόμη ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὴν καθὼς αἱ
ὑπόλοιποι ἐγγὺς εἰς αὐτὴν χῶραι δὲν διάκεινται φι-
λικῶς καὶ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρό-
πον αἱ ὄντως Ὀρθόδοξοι ἀπόψεις τοῦ Πατριάρχου,
ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ μόνος ποὺ ἐξ ἀρχῆς δὲν ὑπέγραψεν
οὔτε τὸν κανονισμὸν συγκλήσεως, συνέπεσαν μὲ
τὴν πολιτικὴν κατεύθυνσιν.

Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας: Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ
Ἱεραχία εἶναι μοιρασμένη εἰς δύο τάσεις τὴν φιλο-
ελληνικὴν καὶ τὴν φιλορωσικήν. Ἐπεκράτησεν ἡ
ρωσική, μετὰ καὶ ἀπὸ ἀλλεπαλλήλους ἐπαφάς καὶ
ἐπισκέψεις τοῦ Μόσχας ἀλλὰ καὶ τοῦ Σεβ. Βολο-
κολάμσκ, καθὼς ὁ Πούτιν γνωρίζει πολὺ καλὰ ποί-
ους Ἐπισκόπους ἐλέγχει ὁ Μόσχας εἰς τὴν Βουλγα-
ρίαν.

Θὰ συνεχισθῆ
ὁ διασυρμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας;

Οἱ Ἄγγλοι ἐψήφισαν BREXIT μὴ πειθαρχοῦντες
εἰς τὰ παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας. Οἱ Ἀμερικανοί
ἐπέλεξαν Donald Trump καὶ ὄχι τὸ βαθὺ κράτος
τῆς κ. Χίλαρι Κλίντον. Οἱ Κύπριοι εἶχαν ἀπορρίψει
τὸ ἐπαίσχυντον σχέδιον Ἀνὰν παρὰ τὰς ἀφορή-
τους διεθνεῖς πιέσεις. Ἡ Ἱεραρχία θὰ πειθαρχήση
εἰς τὰ ξένα πολιτικὰ κέντρα; Θὰ ὑποτάξη ἑαυτὴν
εἰς τὸν Σεβ. Περγάμου καὶ τὸν Σεβ. Γαλλίας, κηδε-
μόνων τῆς Συνάξεως τοῦ Κολυμβαρίου ἀλλὰ
αἰχμαλώτων τοῦ ἀμερικανικοῦ… ὀνείρου, καθ’ ἥν
στιγμὴν διανύομεν τὸ ἑλληνορωσικὸν ἔτος φιλίας;
Μὴ γένοιτο!

Κι ἄν ὅλοι ὑποταχθοῦν, ἡ ἀλήθεια ὅμως δέν ὑπο-
τάσσεται. «Οὐχ ὑπερισχύουσιν οἱ ἄνθρωποι, τὴν
γῆν καὶ τὴν θάλασσαν κατακρατοῦντες καὶ πάντα
τὰ ἐν αὐτοῖς;... ἡ ἀλήθεια μεγάλη καὶ ἰσχυροτέρα
παρὰ πάντα... ἡ δὲ ἀλήθεια μένει καὶ ἰσχύει εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ ζῇ καὶ κρατεῖ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
καὶ οὐκ ἔστι παρ᾿ αὐτὴν λαμβάνειν πρόσωπα, οὐδὲ
διάφορα, ἀλλὰ τὰ δίκαια ποιεῖ ἀπὸ πάντων τῶν
ἀδίκων καὶ πονηρῶν... καὶ αὐτῇ ἡ ἰσχὺς καὶ τὸ βα-
σίλειον καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ἡ μεγαλειότης πάντων
τῶν αἰώνων. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας. καὶ
ἐσιώπησε τοῦ λαλεῖν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς τότε ἐφώνη-
σε, καὶ τότε εἶπον· μεγάλη ἡ ἀλήθεια καὶ ὑπερι-
σχύει.» (Α´  Ἔσδρας δ΄,2,35,38,40).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Περί Κολυμβαρίου τὸ ἀνάγνωσμα
νία τούς κάτωθεν αὐτοῦ δέκα Προκαθημένους καί ἐμμέσως
καθοδηγοῦντα τούς εἴκοσι τέσσερις ὑπ’ αὐτούς Μητροπολίτες
ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας;

Πῶς τόσο ξαφνικά, τόσο ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα ἡ Ἱεραρ-
χία τῆς Ἑλλάδος κόπηκε σέ τρία κομμάτια;

α. Προκαθήμενος
β. 24 Μητροπολίτες πού εἶχαν τό δικαίωμα νά παραστοῦν

στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» χωρίς ψῆφο καί
γ. Οἱ ὑπόλοιποι, πού δέν τούς ἐπετράπη νά ἔχουν οὔτε πα-

ράσταση, οὔτε φωνή, οὔτε ψῆφο. Καί αὐτό ἦταν μεθοδευ-
μένο ἀπό τόν κανονισμό τῆς Συνόδου γιά ὅλες τίς ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες. Ὅταν ὅμως ἄρχισαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου τοῦ
Κολυμπαρίου καί ἐγκλωβίστηκαν οἱ προκαθήμενοι μέ διαφό-
ρους τρόπους καί ψήφισαν ὅλα ὅσα ἦταν προαποφασισμέ-
να, τότε ὑποχρέωσαν τούς εἴκοσι τέσσερις Μητροπολίτες νά
συνυπογράψουν. Κομμένο τό σῶμα τῶν Ἱεραρχῶν στά δύο
24+56, χωρίς δηλαδή συνοδικότητα ἔπεσαν στίς προκατα-
σκευασμένες παγίδες».

«Τελικῶς ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας κόπηκε πρωτοφανῶς σέ
τέσσερα εἴδη Ἐπισκόπων

α. Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ πρῶτος τῶν πρώτων
τῶν Προκαθημένων

β. Οἱ Προκαθήμενοι, μέ ὑποβιβασμένους τούς Πατριάρχες
Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων

γ. Οἱ Μητροπολίτες πού συμμετέσχον στή Σύνοδο χωρίς
ψῆφο

δ. Οἱ Μητροπολίτες πού δέν συμμετεῖχαν.
Τέτοια ἀνατροπή τοῦ ἐξαιρετικοῦ Συνοδικοῦ μας συστήμα-

τος οὔτε οἱ Τοῦρκοι οὔτε οἱ παπικοί οὔτε ἄλλοι κατακτητές τό
εἶχαν ἐπινοήσει. Καί φυσικά ἀφοῦ ἀδιαμαρτύρητα πήγαμε,
ὅσοι πήγαμε στή «Σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου, κομματιάστη-
κε ἀκόμα περισσότερο ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Διότι οἱ τέσσε-
ρις Ἐκκλησίες Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Γεωργίας καί Βουλγα-
ρίας κράτησαν ἀνόθευτο καί ἀκέραιο, τό συνοδικό σύστημα
τῶν Ἁγίων Ἀποστολικῶν Συνόδων καί τῶν ἑπτά ἤ ἐννέα
Οἰκουμενικῶν». 

«Νά ὅμως τώρα ἡ νέα Ἐποχή καταφέρνει ὅ,τι δέν κατάφε-
ραν οἱ παραδοσιακοί ἐχθροί της. Ἡ μία ὁμάδα ἀρχιερέων ἐνάν-
τια στήν ἄλλη, ἕνας προκαθήμενος κατευθυνόμενος ἀπό τόν
πρῶτο τῶν πρώτων. Νά πῶς περνάει ἡ Νέα Ἐποχή μέσα στό
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας ὅ,τι θέλει. Διαλυομένης τῆς θεόσ-
δοτης συνοδικότητας, ἀποσύρεται ἡ Θεία Χάρις, μέ ἀποτέ-
λεσμα ἀπό τό ἕνα κακό νά μεταπίπτουμε στό ἄλλο, ὅπως στόν
παπισμό καί στόν προτεσταντισμό».

«Εἶναι μοναδική εὐκαιρία ἐπίσης νά ἀνασκευάσετε ὅλες
ἐκεῖνες τίς ἀναφορές πού βρίσκονται μέσα στά κείμενα τῆς
«Μεγάλης καί Ἁγίας Συνόδου», πού διαστρέφουν τήν ὀρθό-
δοξη ὑγιαίνουσα καί θεόπεμπτη διδασκαλία περί τοῦ Συστή-
ματος διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τά περί Γά-
μου καί περί Νηστείας».

«Οὐσιώδης εἰδοποιός διαφορά τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπα-
ρίου βρίσκεται στήν πρόσκληση Παρατηρητῶν πού ἀπηύ-
θυνε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πρός τίς «ἄλλες ἐκκλη-
σίες», παπικῶν, προτεσταντῶν, κοπτῶν καί ὅλων τῶν
αἱρετικῶν πού μετέχουν στό ΠΣΕ. Σέ καμιά ἀπό τίς Ἀπο-
στολικές ἤ Οἰκουμενικές Συνόδους δέν παρευρίσκονταν
οἱ αἱρετικοί. Στούς αἱρετικούς παρατηρητές ἐμμέσως πλήν
σαφῶς ἀναγνωρίστηκε ἐκκλησιαστικότητα. Τοῦτο τό και-
νοφανές ἀκύρωσε τήν ἐκκλησιαστικότητα τῆς Συνόδου καί τή
μετέτρεψε σέ ἕνα κοσμικό συνέδριο, δίκην Βατικανείου Συνό-
δου τοῦ 1963-1965. Ὁ δέ τηλεοπτικός φακός ἐπιβεβαίωσε
παγκοσμίως τή πλαστή ἑνότητα ὅλων τῶν χριστιανῶν».

«Στήν 23η παράγραφο τοῦ κειμένου γράφεται ἐπί λέξει
«ἀποκλείεται πᾶσα πρᾶξις προσηλυτισμοῦ, οὐνίας ἤ
ἄλλης προκλητικῆς ἐνεργείας ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ».

Δηλαδή ἡ ὀρθόδοξη διδαχή τοῦ χριστιανικοῦ λόγου ἀπα-
γορεύεται στό ΠΣΕ. Αὐτό δέν ἀναιρεῖ τή ρήση τοῦ Κυρίου
«πορευθέντες μαθητεύσατε»; Εἶναι πάγια ἡ ἀκινησία ὡς πρός
τόν εὐαγγελισμό τῶν ἑτεροδόξων ἀπό τούς Ὀρθοδόξους. Θε-
σμικά ἡ 23η παράγραφος ἀπαγορεύει τόν εὐαγγελισμό,
ἀφοῦ ἔτσι καί ἀλλιῶς οἱ μή Ὀρθόδοξοι ἔχουν ἀποβάλει τή ζέ-
ση καί τή φλόγα τῆς μεταδόσεως τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι
ἀναγκάζονται οἱ ὀρθόδοξοι ἱερωμένοι ἤ θεολόγοι πού μετέχουν
στούς «Θεολογικούς διαλόγους» ἤ νά σιωποῦν ἤ νά συνυπο-
γράφουν κείμενα διφορούμενα ἤ ἁπλῶς νά ἀπολαμβάνουν τά
πλούσια ἀγαθά τῆς ξενοδοχειακῆς φιλοξενίας καί κοσμικῆς
ἀγαπολογίας.

Στήν 22η παράγραφο γράφεται «Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς Ἑνότητος τῆς
Ἐκκλησίας ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων ἐπί προφάσει τηρή-
σεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας».
Ὥστε πρέπει νά φιμωθεῖ κάθε ἀντιδρῶν στήν τακτική ἐπα-
νευαγγελισμοῦ τῶν αἱρετικῶν τοῦ ΠΣΕ; Ἔτσι ἔκαναν οἱ Πατέ-
ρες στήν ἐποχή τους, Χρυσόστομος, Βασίλειος καί ἄλλοι;»

«Μέ τό τελικό αὐτό κείμενο ἀντικειμενικά ἀναγινωσκόμενο
ἀπό οἱονδήποτε ἀπροκατάληπτο περί τά ἐκκλησιαστικά ἀνα-
γνώστη, γίνεται κατανοητό ὅτι κάθε εἰσαχθεῖσα ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία στούς χριστιανικούς διαλόγους καί στό ΠΣΕ θά πρέ-
πει βάσει τοῦ κανονισμοῦ πού ἔχει ἐγκριθεῖ νά σέβεται τούς
κανονισμούς καί νά ὑπακούει σέ ὅ,τι ἀκριβῶς θά συναποφα-
σίζεται ἀπό ὅλα τά ἰσότιμα μή ὀρθόδοξα μέλη. Ἄν ὅμως τό
ἔκαναν αὐτό οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι δέν θά ὑπῆρχε σήμερα ὀρθό-
δοξη διδαχή, ὀρθόδοξα δόγματα, ὀρθόδοξη λατρεία,
ὀρθόδοξη ζωή, Τό τελικό αὐτό κείμενο ἀποσκοπεῖ στό νά κα-
ταλυθεῖ ἡ μοναδική σέ ἀξία ὀρθόδοξη ἀλήθεια καί ζωή καί
τά πάντα νά ἀναμειχθοῦν οἰκουμενιστικά.

Ἐφ’ ὅσον ὅμως στό ΠΣΕ ὑπάρχει πανσπερμία ἰδεολογιῶν
καί ἀπόψεων καί «ἀληθειῶν» πῶς εἶναι δυνατόν νά ξεχωρι-
σθεῖ τό γνήσιο ἀπό τό μή γνήσιο, τό καθαρό ἀπό τό ἀκάθαρ-
το, τό ὀρθόδοξο ἀπό τό αἱρετικό, τό χριστιανικό ἀπό τό φιλο-
σοφικό, τό ἰδεολογικό ἀπό τό μαρτυρικό φρόνημα;»

«Ἀρχικά ὑπερτονισμός τῶν θεσμῶν τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας καί κατόπιν ἔμμεση τροποποίησή τους, εἶναι τό πρό-
γραμμα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Μέ αὐτή τή διγλωσσία τῆς Νέας
Ἐποχῆς ἐκφράζεται ἡ μεταπατερική Θεολογία καί νέα πα-
ράδοση, προτείνοντας ἐκσυγχρονισμό καί μετάλλαξη στά πι-
στεύω τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα τά παλαιά εἶναι ἄριστα ἀλλά πα-
ρωχημένα καί ἀκατάλληλα γιά τό σύγχρονο ἄνθρωπο».

«Μή ἀνοίξουμε διάπλατα τίς πῦλες τῶν ταπεινῶν, ἀλλά
σφυζόντων ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησιῶν μας,
στούς διάφορους ἀκριβοπληρωμένους προβατόσχημους
λύκους, πού ξεφυτρώνουν ἀπό ἐκεῖ πού δέν περιμένεις. Οὔτε
σπιθαμή πνευματικοῦ χώρου στό ΠΣΕ καί στούς «θεολογι-
κούς διαλόγους».

«Οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες ξεπουλᾶνε, ἐκποιοῦν δημό-
σιο καί ἰδιωτικό πλοῦτο τῆς Χώρας μας καί ἑτοιμάζονται μέ
τήν ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος νά ἀκυρώ-
σουν καί ἐκποιήσουν καί ὅλους τούς πνευματικούς θησαυ-
ρούς τῆς πατρίδος μας καί τοῦ ἔθνους μας. Μέ τήν προτει-
νόμενη ἀναθεώρηση ἀπειλοῦνται καί ὅλα τά πενιχρά ἔστω δι-
καιώματα καί οἱ ἐναπομείνασες ἐλάχιστες ἐλευθερίες τῶν πο-
λιτῶν μας. Γιατί καί ἡ μητέρα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τήν
ὑπογραφή σας νά ἐκθέσει ὅλους μας στούς «ἔσχατους» κιν-
δύνους γιά τή σωτηρία μας; Ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τε-
λικά ζήτησε τίς ὑπογραφές ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιε-
ρέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

«Μέ τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου θά ἐπιβεβαιώσετε τήν
πνευματική μας ὑποδούλωση στούς ταγούς τῆς Νέας
Ἐποχῆς; Ἤ θά μᾶς γλυτώσετε ἀπ’ αὐτούς;».

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁμιλίας τοῦ ἐξαίρετου πνευματικοῦ
πατρὸς Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, ἔκανα κάποιες σκέψεις καὶ
τὸ μυαλό μου ταξίδεψε στὸ παρελθόν. Θυμήθηκα τὰ λόγια τοῦ
Πατροκοσμᾶ «Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ ἀσε-
βέστεροι τῶν ὅλων», τὰ λόγια ὅσιου Νείλου τοῦ Μυροβλήτη
«ἡ ἀγάπη θὰ ἐκλείψει, οἱ δὲ Ποιμένες τῶν Χριστιανῶν
Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς θὰ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἄνδρες κε-
νόδοξοι, παντελῶς μὴ γνωρίζοντες τὴν δεξιὰν ὁδὸν ἀπὸ τὴν
ἀριστεράν», «διὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς μέγιστης ἁμαρτίας καὶ
ἀσελγείας οἱ ἄνθρωποι θέλουν στερηθεῖ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ὅπου ἔλαβαν εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα καθὼς καὶ
τὴν τύψιν καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως». Ἦρθε στὸ μυα-
λό μου ἡ ρήση τοῦ Ἁγίου Ἱππολύτου: «Οἱ ποιμένες ὡς λύ-
κοι γενήσονται. Οἱ ἱερεῖς τὸ ψεῦδος ἀσπάσονται. Οἱ μοναχοὶ
τὰ τοῦ κόσμου ποθήσουσιν…».

Καὶ τοῦ Ἀββᾶ Μωϋσέως: «Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις… θέ-
λουν προχειρίζεσθαι ἡγούμενοι καὶ ποιμένες ἄνδρες ἀδόκι-
μοι ἀρετῆς, ἄπιστοι… μὴ διακρίνοντες τὴν δεξιὰν ὁδὸν ἐκ τῆς
ἀριστερᾶς, ἀμελεῖς, φιλομέριμνοι, τὰ πρωτεῖα μὲ δῶρα
ἁρπάζοντες… μὴ γνωρίζοντες κατηχεῖν καὶ νουθετεῖν τὸ
ποίμνιον… ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ ἀμελείας καὶ καταφρονή-
σεως τῶν ποιμένων ἀπολοῦνται οἱ ἀδελφοί…». Καὶ ἡ συγ-
κλονιστικὴ προόραση τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου: «Ἂν ἀκούσεις ὅτι,
ἐπίσκοποι στρέφονται ἐναντίον ἐπισκόπων, καὶ κληρικοὶ
ἐναντίον κληρικῶν, καὶ λαοὶ ἐναντίον λαῶν, καὶ φτάνουν μέ-
χρι νὰ χυθεῖ αἷμα, νὰ μὴ ταραχθεῖς. Διότι κάτι τέτοιο εἶναι ἤδη
γραμμένο».

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ δῆθεν σύγχρονοι ἱεράρχες, οἱ νεωτεριστές,
οἱ «προοδευτικοὶ» μεταπατερικοί, νεοπατερικοί, οἱ ὁποῖοι
μολύνουν τὸ πιστὸ λαὸ μὲ τὶς οὐρανομήκεις βλασφημίες
κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπεδείχθησαν πολὺ χειρότεροι
καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ψευδένωση τῆς Φερ-
ράρας-Φλωρεντίας τὸ 1439. Ἐκεῖ ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγε-
νικὸς ἀνεδείχθη ὁ θερμότερος καὶ στερεότερος ὑπέρμαχος
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀρνούμενος νὰ ὑπογράψει τὸν ὅρο τῆς ψευ-
δοενώσεως, ἔτσι ποὺ ὅταν ὁ πάπας Εὐγένιος Δ’ πληροφορή-
θηκε τὴν ἀπόφασή του εἶπε: «Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψε, λοιπὸν
ἐποιήσαμεν οὐδέν».

Πρὸ τῶν ἀνθενωτικῶν ἀντιδράσεων τοῦ πιστοῦ λαοῦ, οἱ
ἀρχιερεῖς ποὺ εἶχαν ὑπογράψει δήλωναν μετανοιωμένοι. Ἔτσι,
ἀπαντοῦσαν ὅτι «πεπράκαμεν (= πωλήσαμε) τὴν πίστιν ἡμῶν,
ἀντηλλάξαμεν τῇ ἀσεβείᾳ τὴν εὐσέβειαν (= ἀνταλλάξαμε μὲ τὸν
ἀσεβῆ παπισμὸ τὴν ὀρθόδοξο πίστη), προδόντες τὴν καθαρὰν
θυσίαν ἀζυμῖται γεγόναμεν. -καὶ διατί ὑπεγράφετε; -φοβούμε-
νοι τοὺς Φράγκους. – ἡ δεξιὰ αὕτη ὑπέγραψε, κοπήτω, ἡ
γλῶττα ὡμολόγησεν, ἐκριζούσθω».

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἶχαν καὶ λίγο φιλότι-

μο, εἶχαν καὶ τύψεις καὶ ἔλεγχο τῆς συνείδησής τους.
Μὰ θὰ μοῦ πεῖτε τί σχέση ἔχει ἡ Σύνοδος τῆς Φλωρεντίας

σχεδὸν 600 χρόνια πρὶν ποὺ ἔγινε λόγῳ τῆς Ὀθωμανικῆς ἐπέ-
λασης ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν ἐπιβίωση τοῦ Βυζαντίου, μὲ τὴ Σύν -
 οδο τοῦ Κολυμπαρίου; Μὰ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ ζη-
τούμενο ἦταν καὶ εἶναι νὰ ὑποταχθεῖ ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, δηλαδὴ ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Πα-
ναίρεση τοῦ Παπισμοῦ τότε, στὴν Πανθρησκεία ἢ Συγ-
κρητιστικὸ Οἰκουμενισμὸ ὑπὸ τὴν παντόφλα τοῦ Πάπα
σήμερα.

Ὁ Πάπας Εὐγένιος τότε ταράχθηκε καὶ ἀπογοητεύτηκε,
ἐπειδὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες ὁ Ἅγιος Μᾶρκος «μει-
οψήφισε» καὶ δὲν ὑπέγραψε τὴν Ἕνωση. Ὁ σημερινὸς Πάπας
ἂν καὶ γνωρίζει ὅτι κάποιοι Ἱεράρχες ἐκβιάστηκαν, γιὰ νὰ ὑπο-
γράψουν, κάποιοι ἄλλοι συμμετεῖχαν χωρὶς ψῆφο, κάποιοι
ἄλλοι δὲν συμμετεῖχαν καὶ κάποιων ἄλλων πλαστογραφή-
θηκε ἡ ὑπογραφὴ (Μητροπολιτῶν τῆς Κύπρου), ὄχι μόνο δὲν
πτοήθηκε ἀπὸ τὰ αἴσχη αὐτά, ἀλλὰ ἐξέφρασε τὸν ἐνθου-
σιασμὸ καὶ τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς
Συνόδου-αἱρετικῆς παρῳδίας. Οἱ τότε Ἀρχιερεῖς, ἐπειδὴ
εἶχαν «τσίπα», μετάνοιωσαν ὅταν βρῆκαν μπροστά τους τὸ
ἀγανακτισμένο πλῆθος ποὺ ἀπειλοῦσε νὰ τοὺς λιντσάρει καὶ
εἶπαν: «νὰ μᾶς κοποῦν τὰ χέρια καὶ ἡ γλώσσα γιὰ τὸ ἔγκλη-
μα ποὺ κάναμε». Οἱ σημερινοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν καθόλου
«τσίπα» (ἴσως κάποιοι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἔχουν
«τσίπρα» ἀντὶ γιὰ τσίπα) ὄχι μόνο δὲν ἔνοιωσαν τὸ παρα-
μικρὸ ἴχνος ἐνοχῆς, ἀλλὰ ἐπέστρεψαν μὲ ἄγριες διαθέσεις ἀπὸ
τὸ Κολυμπάρι καὶ ἀπειλοῦν μὲ διώξεις καὶ μαρτύρια τοῦ τύ-
που τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου, ὅσους τοὺς ἐπικρίνουν. Μάλι-
στα αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι ἱεροεξεταστὲς καὶ ρασοφόροι
σταυροφόροι, τοὺς ἀντιδρῶντες τοὺς χαρακτηρίζουν ὀπι-
σθοδρομικούς, αἱρετικούς, φανατικούς, ρατσιστὲς καὶ
ὑπονομευτὲς τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς τρομο-
κρατοῦν καὶ μεταχειρίζονται κάθε μέσο προκειμένου νὰ
τοὺς φιμώσουν.

Στὴ σύγχρονη λῃστρικὴ καὶ μαφιόζικη Σύνοδο τοῦ Κο-
λυμπαρίου ὄχι μόνο διαλύθηκε ἡ θεόσδοτη συνοδικότητα καὶ
ἀπουσίασε ἡ Θεία Χάρις, ὅπως ἀνέφερε ὁ φωτισμένος
πατὴρ Σαράντης, ἀλλὰ καὶ στὴ θέση τοῦ Ἁγίου Τρισυπο-
στάτου Θεοῦ, παρέστη ὁ Ἑωσφόρος ἢ Θεὸς τοῦ ΠΣΕ ἢ
ΜΑΤΣ τῶν Μασόνων. Ἀντὶ γιὰ τὸν Ἅγιο Φώτιο ἢ τὸν Ἅγιο
Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, εἴχαμε τὴν θεραπαινίδα τοῦ αἱρε-
σιάρχη Πάπα καὶ δωρητῆ τοῦ Κορανίου, τὸν Βαρθολο-
μαῖο τὸν ὑπηρέτη ἢ θῦμα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως (ἔτσι ἀπο-
καλοῦσε τοὺς Ἁγίους Πατέρες), ἀντὶ γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη
τὸν Πρόδρομο εἴχαμε τὴν Προδρόμου τὴν ἀνώτατη σύμ-
βουλο τῆς CIA, ἀντὶ γιὰ τὸν Ἅγιο Ἐφέσου εἴχαμε τὸν “Ἅγιο”
Περγάμου, τὸν περιβόητο κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα. Ἀντὶ γιὰ τὸν
Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, εἴχαμε τὸν Πατριάρχη Ἀλε-
ξανδρείας κ. Θεόδωρο, τὸν «δικαίως» ἐπονομαζόμενο
«κριτὴ τῆς οἰκουμένης», ποὺ εἶπε τὴν οὐρανομήκη φαιδρό-
τητα, ὅτι δὲν πρέπει νὰ συζητοῦν θεολογικὰ ζητήματα,
ἐπειδὴ οἱ ἱεράρχες δὲν εἶναι φοιτητὲς θεολογίας. Ἀντὶ γιὰ
ἁγίους ἐξ Ἰλλυρίας, εἴχαμε τὸν ἀνεκδιήγητο «Ἅγιο» Ἀλβα-
νίας, κ. Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο νὰ λέει μὲ περισσὴ θρα-
σύτητα καὶ καύχηση ὅτι ἡ κακόδοξη Σύναξη τῶν Προκα-
θημένων οἰκοδόμησε ἕνα «νέο εἶδος συνόδου».

Σὲ αὐτὴ τὴν Ἑωσφορικὴ Σύναξη ἀναμενόμενο ἦταν νὰ
ἀντικατασταθοῦν οἱ γλυκεῖς λόγοι τοῦ Θεανθρώπου καὶ
μοναδικοῦ Σωτήρα μας: «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ
ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς», μὲ τό: ἀπαγορεύεται ἡ ὀρθό-
δοξη διδαχὴ τοῦ χριστιανικοῦ λόγου, διότι τὸ σατανικὸ
ΠΣΕ τὴν ὀνομάζει προσηλυτισμό.

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ψευδοσύνοδος οἰκοδόμησε κατὰ τὴν
«γιαννουλάτειο» ἑρμηνεία κάτι ἐντελῶς καινοτόμο : χώ-
ρισε τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία στὰ δύο, στὴν πρὸ καὶ μετὰ
Κολυμβάριον ἐποχή! Ἐφεξῆς, οἱ ὁμολογητὲς τῆς τοῦ Χρι-
στοῦ Πίστεως τῆς Ἁγίας θὰ στιγματίζονται, θὰ στηλι-
τεύονται, θὰ ἐκφοβίζονται καὶ θὰ διώκονται ἀνηλεῶς σύμ-
φωνα μὲ τὸν ἐκτρωματικὸ «ἀντιρατσιστικὸ» ἢ ρατσιστικὸ
κατὰ τῶν Ἑλλήνων νόμο. Χίλια εὖγε λοιπόν, στοὺς Βαρθο-
λομαίους, στοὺς Ἀναστασίους, στοὺς Ἱερωνύμους, στοὺς Χρυ-
σοστόμους Μεσσηνίας καὶ Κύπρου πλαστογράφους καὶ μή,
στοὺς μεταπατερικοὺς Ἰγνατίους τῆς Ἀκαδημίας Βόλου, στοὺς
Ἀνθίμους Θεσσαλονίκης καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως, στοὺς Δω-
ροθέους ἐκ Σύρου. Τί ἔκαναν ὅλοι αὐτοὶ τὸ Ἅγιο Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ ἵδρυσε μὲ τὸ πανά-
γιο αἷμα Του, τί ἔκαναν τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ
ποὺ τοὺς ἐδόθη; Τὸ τεμάχισαν, ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ τὸ μοι-
ράσουν στοὺς πιστοὺς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μεγίστου μυ-
στηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ πετάξουν σὲ
κάδο ἀπορριμμάτων. Ἔκαναν αὐτὸ ποὺ κάνουν οἱ δολο-
φόνοι, γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὰ ἴχνη τῶν θυμάτων τους, ὥστε νὰ
ἀποφύγουν τὴ σύλληψή τους.

Ἀγαπητοὶ συντάκτες τοῦ «Ο.Τ.», τοῦ προμαχῶνος ἐπὶ θε-
μάτων τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεως, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, θὰ
δανειστῶ μερικὰ ἀπὸ ὅσα ἔγραψε ὁ σεβαστὸς ἀναγνώστης
καὶ κειμενογράφος τοῦ «Ο.Τ.» κ. Κωνσταντῖνος Τυπάκαλος:
«Ἐδόθη εἰς αὐτοὺς τῶν τιμαλφῶν ἁπάντων τὸ τιμαλφέστα-
τον καὶ τῶν ἁγίων ἁπάντων τὸ ἁγιώτατον «ἐργάζεσθαι καὶ
φυλάσσειν» αὐτὸ : ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος... καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο πραγματεύε-
σθαι περὶ αὐτοῦ καὶ διαμερίζοντες καὶ πωλῶντες καὶ ἀγο-
ράζοντες περὶ αὐτοῦ, ἐκποιοῦντες, περικόπτοντες καὶ
διαθέτοντες κατὰ τὸ δοκοῦν».

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας τοῦ Χριστοῦ, τοῦ
Ὀρθοδόξου Τύπου, θὰ σᾶς θέσει καὶ ὁ γράφων τὸ ἐρώτημα
τοῦ ὑπερασπιστῆ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ πατρὸς Σαράντη
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο: «Μὲ τὴν Ἱεραρχία
τοῦ Ὀκτωβρίου θὰ ἐπιβεβαιώσετε τὴν πνευματική μας ὑπο-
δούλωση στοὺς ταγοὺς τῆς Νέας Ἐποχῆς; Ἢ θὰ μᾶς γλυ-
τώσετε ἀπ’ αὐτούς;»

Καὶ ἀπαντῶ μὲ τὸ ἐρώτημα, σὲ ποιὸν ἀπευθύνεται αὐτὴ ἡ
ἐπιστολή; 

Σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς νεκροθάφτες τῆς Ὀρθοδοξίας, σὲ ἕνα
ἀπὸ τοὺς καταπατητὲς τῶν λόγων τῶν Ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ ἕνα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ πέταξαν
στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τὶς ἀποφάσεις 7 ἢ καλύτερα 9
Θεοκινήτων Οἰκουμενικῶν Συνόδων! Σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς
παρατρεχάμενους τοῦ αἱρεσιάρχη τῆς μασονικῆς ἐλίτ,
τοῦ Πάπα τῆς Ἀνατολῆς ποὺ κήρυξε ἀναιδῶς ὅτι : «Ὅσοι
δὲν ἀποδέχθηκαν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ Κο-
λυμπαρίου ἀπομονώθηκαν καὶ μετατράπηκαν σὲ αἱρέ-
σεις».

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφέστατος. «Μὴ πε-
ποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας (πολιτικούς τε καὶ θρησκευτικοὺς)
ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία». Καὶ διὰ τῶν
χειλέων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Κρείσσων
γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
τὸν Εὐγένιο Βούλγαρη, γιὰ τὸν ὁποῖον ἐκφράζεται μὲ
θαυμασμό, ὅπως μᾶς ἔχει κάμει γνωστὸ σὲ σημαντικὸ
δημοσίευμά του πρὸ ἐτῶν ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος, Κα-
θηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ., κ. Ἀθαν. Ε. Καραθανάσης.

Ὁ Φαλλμεράϋερ ἀναφέρεται καὶ στὴ σχέση τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ γράφει τὰ ἑξῆς: «Ἀπ’ ἔξω,
ἂς τὸ θυμοῦνται αὐτὸ στὴν Εὐρώπη, ὅλες οἱ ἐπιθέσεις
κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι ταυτόσημο μὲ τὸ
ἀνατολικὸ ὀρθόδοξο δόγμα, εἶναι μάταιη προσπάθεια. Ὁ
κίνδυνος μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο ἐσωτερικός...». Ὅλα τὰ
ἰδεολογικὰ κατασκευάσματα τῆς Εὐρώπης τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ γνωρίζουν καλὰ τὴν ἀδιαίρετη, ἀλλὰ καὶ ἀσύγχυτη,
ἕνωση διὰ τῶν ἁγίων Πατέρων μας τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ
τὴν Ὀρθοδοξία. Ἔχει γίνει πιὰ συνείδηση στὶς Πολιτικο-
κοινωνικὲς ἰδεολογίες, ποὺ μᾶς κληροδότησε ἡ Εὐρώπη
(Μὴ ξεχνᾶμε: καὶ ὁ Μαρξισμὸς δυτικὴ προέλευση ἔχει),
ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ζωτικὴ δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἡ Ἱστορία, καὶ ὅτι εἶναι ἀδύνατο
«ἀπ’ ἔξω» νὰ πληγεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς μὲ τὴν διάλυση τῆς
ἕνωσής τους. Βέβαια πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση δὲν κι-
νοῦνται μόνο οἱ αὐτοχαρακτηριζόμενοι ὡς «ἄθεοι», ἀλλὰ
καὶ οἱ διακηρύσσοντες τὴν χριστιανικότητά τους (κυρίως
πολιτικοί), ποὺ ὅμως οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν Ὀρθο-
δοξία τῶν Ἁγίων μας.

Ἡ πολεμικὴ δὲ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκ τῶν ἔσω μάλι-
στα, θεωρεῖται ἀναγκαία ἀπὸ τοὺς πολεμίους της, διότι ἡ
Πίστη μας συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν γλώσσα καὶ τὴν ἱστο-
ρία μας. Γι’ αὐτὸ κάθε ἀντορθόδοξη κίνηση δὲν μπορεῖ
νὰ παραβλέψει τὴν γλώσσα μας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορική
μας συνείδηση καὶ συνέχεια. Ἡ ἀλλοίωση, συνεπῶς,
τῶν τριῶν αὐτῶν μεγεθῶν, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, ἐξυ-
πηρετεῖ τοὺς ἐθνοκτόνους στόχους τῶν πάσης φύσεως
ἐθνοαποδομητῶν μας.

Ἡ συνταγὴ διὰ τὴν διάλυσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Εἰς τακτικὴν συνεδρίαν της, προεδρεύοντος τοῦ Μακα-
ριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας κ.
Ὀνουφρίου, συνῆλθε τὴν 18ην Ὀκτωβρίου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἰς τὴν Λαύραν
τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθέν,
ὅπως ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὸν ἐπίσημον ἱστοτόπον τοῦ τμή-
ματος ἐξωτερικῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τῆς
20ῆς Ὀκτωβρίου 2016:

«Ἡ Σύνοδος ἀποφάσισε τὴ σύσταση τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπι-
τροπῆς γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς εἰκοσιπενταετίας ἀπὸ τῆς
συγκλήσεως τῆς Συνόδου τῆς Χαρκοβίας τὸ 1992. Ἐπίσης θε-
σπίσθηκε ὀνομαστικὴ ὑποτροφία τοῦ Προκαθημένου τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας γιὰ ἀριστούχους φοι-
τητὲς τῶν ἀνώτατων ἐκπαιδευτικῶν θεολογικῶν ἱδρυμάτων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Γιὰ λόγους ὑγείας
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βολὺνσκ ἐπαύθη ὁ Μητροπολίτης
Βολὺνσκ καὶ Λούτσκ  κ. Νήφων, ὁ ὁποῖος διορίσθηκε πλέον
Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Λούτσκ. Στὸν κ.
Νήφωνα ἐξεφράσθη ἡ εὐαρέσκεια τῆς Συνόδου γιὰ τοὺς πο-
λυετοῦς κόπους καὶ μόχθους του στὴν περιοχὴ Βολύν. Ἐπί-
σκοπος Βολὺνσκ καὶ Λούτσκ διορίσθηκε ὁ Ἐπίσκοπος Καμὲν-
Κασίρας κ. Ναθαναήλ, ὁ μέχρι σήμερα βοηθὸς τῆς ἐπαρχίας
Βολύνσκ. Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη σὲ ἐκλογὴ Ἐπισκό-
πων καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τρέχοντα διοικητικὰ ζητήματα, ποὺ
ἀφοροῦσαν τὶς ἐπαρχίες καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας».

Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας

Ἱεράρχαι στηρίζουν
εὐσεβεῖς πολιτικούς
εύχεται μαζὶ μὲ τοὺς Χριστιανούς, μὲ ὅλους ὅσους ἔρχονται
στὴν ἐκκλησία τόσο τὶς Κυριακὲς ὅσο καὶ ἰδιαίτερα στὴν Σα-
ρακοστή», εἶπε ὁ Μητροπολίτης Βλαδίμηρος. 

Μὲ τὴ σειρὰ του ὁ Igor Dodon εἶπε:  «Πιστεύω ὅτι ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία μας εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς Δημοκρατίας τῆς
Μολδαβίας. Πρέπει νὰ κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν, γιὰ νὰ

κρατήσουμε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψουμε
νέες, ξένες ἀξίες νὰ ἐνσωματωθοῦν ἐδῶ στὴν Μολδαβία».

Ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε στὴ συνέχεια στὸ θέμα τῶν
σεξουαλικῶν μειονοτήτων, δείχνοντας ὅτι στὸ πέρασμα τοῦ
χρόνου καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἐναντιώθηκε στὴν ψήφιση τοῦ νόμου ποὺ θεσπίζει

τὴν ἰσότητα τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων, οἱ ὁποῖοι ἀντι-
προσωπεύουν ἕνα μικρὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μολ-
δαβίας, ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ Χριστιανοί, ἀντι-
προσωπεύουν τὸ 98% τῆς κοινωνίας, σύμφωνα μὲ ἔρευνα.

Μία ὁμάδα ἱερέων, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐπίσκοπο Balti καὶ
Falesti Markel προτρέπει τοὺς πολίτες νὰ ψηφίσουν στὶς
ἐπαναληπτικὲς ἐκλογὲς τὸν Igor Dodon. Σύμφωνα μὲ
αὐτούς, ὁ ὑποψήφιος τῶν Σοσιαλιστῶν ὑποστηρίζει τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Maia Sandu, ἡ
ὁποία θὰ πολεμήσει ἐναντίον του. Οἱ ἱερεῖς ἐνοχλοῦνται ἀπὸ
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Sandu ὑποστηρίζεται ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλοφί-
λους στὴ χώρα. «Δὲν μποροῦμε νὰ ψηφίσουμε καὶ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ὑποδείξουμε στὴν ψηφοφορία μία ὑποψήφιο, ἡ
ὁποία εἶναι ἀνοιχτὰ ἐχθρικὴ πρὸς τὴν ἐκκλησία. Αὐτὴ ἡ γυ-
ναίκα ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν χριστιανικὴ κοινωνία μας,
ἐπειδὴ ὄχι μόνο μία φορά ἐξέφρασε τὴν ἐπιθετικότητα καὶ τὴν
ἐριστική ἀδιαλλαξία της. «Αὐτὴ ἀφαίρεσε τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὰ
σχολεῖα», δήλωσε ὁ ἐπίσκοπος τῆς Balti καὶ Falesti Markel.
Ἀρκετοὶ ἱερεῖς κάνουν κριτικὴ στὴν Maia γιὰ τὴ στάση της
πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Χριστιανικὲς ἀξίες. Δὲν ἔχω ἀκού-
σει νὰ ἐκφράσει τὴν ἀνησυχία της γιὰ τοὺς μαθητές, γιὰ τὰ
παιδιά, γιά τήν ψυχολογική, ἠθικὴ καὶ Χριστιανικὴ ἀγωγή.
Ἀντίθετα, ἐγκατέλειψε τὸ σχολεῖο στά χέρια τῶν σεξουαλικῶν
μειονοτήτων μέσα ἀπὸ τὸ βιβλίο σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγη-
σης, ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ ἐκπαιδευτοῦν στὴν ἀνοχὴ τῆς χυδαί-
ας καὶ σκοτεινῆς ἁμαρτίας» εἶπε ὁ Ἀρχιερατικός τοῦ νομοῦ
Sangerei, Roman Pintelii.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τέσσερεις Ἐπίσκοποι τῆς Μολδαβίας ἔδωσαν
συνέντευξιν τύπου, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπεστήριξαν
τὸν εὐσεβῆ πολιτικὸν Igor Dodon.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Markel ἐκάλεσεν εἰς τὴν
Ὡραίαν Πύλην τὸν Igor Dodon, διὰ νὰ ὁμιλήση.



Σελὶς 8η

Ποία ἡ σκοπιμότης τοῦ Γενι-
κοῦ Προξένου τῆς Τουρκίας εἰς
Θεσσαλονίκην νὰ ταχθῆ ὑπὲρ
τοῦ Κολυμβαρίου κατὰ τὴν συν -
άντησίν του μὲ τὸν Σεβ. Λαγ-
καδᾶ; Συμφώνως πρὸς ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς
11 Νοεμβρίου 2016:

«Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη εἰς τὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καὶ Ρεντίνης, ὁ Γενικὸς Πρόξενος
τῆς Τούρκικης Δημοκρατίας στὴν
Θεσσαλονίκη κ. Orhan Yalman
OKAN, τὸ πρωὶ τῆς 11ης Νοεμβρί-
ου 2016. Ὁ κ. Πρόξενος ἔγινε
δεκτὸς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεν-
τίνης κ.κ. Ἰωάννη, καὶ κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς συναντήσεώς τους, συζή-
τησαν θέματα τῆς τρέχουσας ἐπι-
καιρότητος καὶ ἀνταλλάχθηκαν ἀπό-
ψεις καθὼς ἐπίσης καὶ ἀναφέρθη-
καν στὴν Συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας
στὸ μεγάλο κεφάλαιο τῆς Εἰρήνης.
Ὁ κ. Πρόξενος ἐπεσήμανε τὴν θε-

τικὴ παρουσία πρὸς τοῦτο τῆς
Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου, καὶ χαρα-
κτήρισε ἱστορικὸ γεγονὸς τὴν Σύγ-
κληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννης, εὐχαρι-
στώντας τὸν κ. Πρόξενο, γιὰ τὰ κα-
λά του λόγια καὶ τὶς ἀγαθές του σκέ-
ψεις γιὰ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία,
ἐζήτησε τὴν συμβολὴ καὶ τὴν συμ-
παράστασή του στὸ νὰ ὑπάρχει
πνεῦμα θετικῆς συνεργασίας γιὰ
τὴν συνεχῆ εὐημερία τῶν δύο λαῶν
καὶ τῶν προνομίων τῆς Θρησκευ-
τικῆς Ἐλευθερίας. Τὸν ἐνημέρωσε
ἐπίσης γιὰ τοὺς πρόσφυγες ποὺ
διαμένουν στὴν ἐπαρχία μας, τονί-
ζοντας μεταξὺ τῶν ἄλλων τὴν ἀναγ-
καιότητα τῆς ἀνταποκρίσεως τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν
Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, στὶς ὑποχρε-
ώσεις ποὺ ἔχουν πρὸς τὶς δύο
χῶρες γιὰ τὴν ἄμεση καὶ οὐσιαστικὴ
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος».

Ὁ Ἀρχ. Ἀθηνῶν συγχαίρει 
τὸν Πατριάρχην Κων/πόλεως
Παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκό-

που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερωνύμου ἐπραγματο-
ποιήθη Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίς
μὲ τίτλον «Μετὰ τὴν Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδο», εἰς τὸ
Ἀμφιθέατρον τοῦ Πατριαρχι-
κοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν εἰς
τὴν Θεσσαλονίκην. Ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος ἐξεφράσθη διὰ
θερμῶν λόγων διὰ τὸ ἔργον
τοῦ Πατριάρχου ἄν καί πρὸ
ὀλίγων μηνῶν εἶχε καταγγεί-
λει ἐνεργείας ὑπονομεύσεως
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἐπίσημον δελτίον τύπου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς
10ης Νοεμβρίου 2016:  

«...Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸν χαιρε-
τισμὸ του ἀναφέρθηκε στὴν πολύτι-
μη συμβολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαίου στὴν διε-
ξαγωγὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -

όδου λέγοντας πὼς ἦταν ἕνα πολὺ
σημαντικὸ κατόρθωμα ἰδίως σὲ μία
ἐποχὴ μὲ τεράστια προβλήματα καὶ
τὸν εὐχαρίστησε καὶ τὸν συνεχάρη
γιὰ τὸ σπουδαῖο γεγονὸς τῆς Συνά-
ξεως. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀπαντών-
τας σὲ ἐρώτηση γιὰ ποιὸ λόγο δὲν
ἔχει γίνει ἀκόμη κάποια ἐνημέρωση
γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Συνόδου,
ἀνέφερε ὅτι στὶς 22 τοῦ μηνὸς θὰ
συνέλθει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ
νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ ἀποτελέσματα
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου ση-
μειώνοντας πὼς «δὲν χρειάζεται νὰ
βιαζόμαστε, διότι ἡ βιασύνη κάνει ζη-
μιὰ πολλὲς φορές». Ἐπεσήμανε,
ἐπίσης, ὅτι «ὁ χρόνος ποὺ περνᾶ
ἐξωραΐζει τὰ πράγματα καὶ δείχνει
μόνο τὴν ὀμορφιά. Κάθε μεγάλο γε-
γονὸς ἔχει πολλὲς εἰκόνες. Ὅταν πε-
ράσει ὁ καιρός, αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν
τὴν κρίση τῆς συνόδου τῆς Κρήτης
θὰ βροῦν κάποια καλὰ λόγια νὰ
ποῦνε, ποὺ δὲν βρίσκουν οἱ σημερι-
νοί».

Σεβ. Φθιώτιδος: «Ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ἕνα μὲ τὸ Ἔθνος»

Ὁ Σεβ. Φθιώτιδος εὑρέθη εἰς
τὴν νῆσον Σαλαμῖνα διὰ τὴν
ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ. Εἰς τὸ
κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος ἄφη-
σεν αἰχμάς κατὰ τῶν ἐπιχειρου-
μένων σχεδίων χωρισμοῦ τῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν κοινωνίαν.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἀνα-
κοινωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
τῆς 12ης Νοεμβρίου 2016 ὁ Σε-
βασμιώτατος εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ἀκού-
σαμε τὸν Κύριο νὰ ἀναλύει τὴν δια-
φορὰ τοῦ κόσμου τῆς ἁμαρτίας
ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ
ἐφήρμοσε καὶ ὁ Ἅγιος Μηνᾶς στὴν
ζωή του. Ἄφησε τὸν κόσμο τῆς
ἁμαρτίας καὶ ἔζησε ἐν προσευχῇ

καὶ ἡσυχίᾳ. Ἀπὸ ἠθικὴ ὑποχρέωση
ὅμως πρὸς τοὺς χριστιανοὺς ἀδελ-
φούς του στὰ χρόνια τῶν μεγάλων
διωγμῶν τοῦ Αὐτοκράτορος Διο-
κλητιανοῦ κατέβηκε ξανὰ στὸν κό-
σμο τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ δώσει τὴν
μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀκο-
λουθήσει τὸ μαρτυρικό του τέλος.
Πρέπει κι ἐμεῖς σήμερα νὰ δίδουμε
τὴν μαρτυρία τῆς Πίστεως τοῦ Χρι-
στοῦ, διότι βρισκόμαστε σὲ πολὺ
δύσκολες ἐποχὲς, στὶς ὁποῖες μάχε-
ται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἕνα μὲ τὸ Ἔθνος καὶ
αὐτοὶ ποὺ προσπαθοῦν νὰ χωρί-
σουν αὐτὸ τὸν δεσμὸ εἶναι σὰν νὰ
προσπαθοῦν νὰ χωρίσουν τὴν μά-
να ἀπὸ τὸ παιδί». Εἶπε χαρακτηρι-
στικὰ ὁ Ποιμενάρχης .

Ἐπίθεσις κ. Κ. Ζουράρι πρὸς κ. Ἀντ. Λιάκον
Ἄγνωστον εἶναι πῶς θὰ κυλί-

σουν αἱ ἀποφάσεις εἰς τὸ
Ὑπουργεῖον Παιδείας, καθὼς ὁ
νέος ὑφυπουργὸς ἤσκησε κρι-
τικὴν εἰς τὸν πρόεδρον τῆς Ἐπι-
τροπῆς Διαλόγου διὰ τὴν Παι-
δείαν. Πρόκειται περὶ ὑποκρι-
σίας ἢ κλυδωνισμοῦ τῆς Κυβερ-
νήσεως; Ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα dimokratia-
news.gr τῆς 9ης Νοεμβρίου
2016: 

«Ὁ νέος ὑφυπουργὸς Παιδείας
Κώστας Ζουράρις ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς
Βουλῆς εἶχε τοποθετηθεῖ ὡς ἑξῆς:
«Ἡ μάχη τοῦ διαλόγου γιὰ τὴν Παι-
δεία θὰ χαθεῖ, καθὼς ὑπάρχουν βο-
σκηματώδεις τύποι ποὺ ὑποστηρί-
ζουν αὐτὴ τὴ βροντερὴ ἠλιθιότητα,
τὸ σκόρ, τὴ βρωμώδη ἐπιστημονο-
λογικὰ ἄποψη τῆς ἀσυνέχειας τῶν
Ἑλλήνων. Ὅταν κάποιος μιλᾶ γιὰ
ἑλληνικὴ ἀσυνέχεια -αὐτὸ ξεκίνησε
ἀπὸ κάποιους ἠλίθιους Εὐρωπαί-
ους-, πρέπει νὰ μᾶς ἐξηγήσει τὸ πό-

τε». Στὴ συνέχεια εἶπε γιὰ τὸν κ. Λιά-
κο (Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνι-
κοῦ Διαλόγου γιὰ τὴν Παιδεία) πὼς
«τὴν ἄποψη τῆς συνέχειας θὰ τὴ
διαβάσει κάνεις στὸν Μίκη Θεοδω-
ράκη καὶ τὸν Γιάννη Ρίτσο ποὺ κά-
ποιοι τοὺς ἀποκαλοῦν ἐθνικιστές».
Τέλος, ἀπευθυνόμενος στοὺς «βο-
σκηματώδεις τῆς ἀσυνέχειας», τοὺς
κάλεσε νὰ ἐντοπίσουν τὰ κοινὰ καὶ
τὶς διαφορὲς ἀνάμεσα στὸ «Τῇ
Ὑπερμάχῳ» καὶ τὴ «Συννεφιασμέ-
νη Κυριακή»!. Ἀλλὰ δὲν στάθηκε
μόνο σὲ αὐτό. Σὲ νεότερη τοποθέτη-
σή του εἶχε προσθέσει:  «Ὁ Λιάκος
εἶναι τὸ πρόβλημα, μὲ τὴ θεωρία του
ποὺ εἶναι μερική, περὶ ἀσυνέχειας
τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ὅτι δὲν ὑπάρ-
χει ἔθνος καὶ ὅτι τὸ ἔθνος εἶναι κατα-
σκευὴ τῶν Βαυαρῶν μετὰ τὴ Γαλ-
λικὴ Ἐπανάσταση καὶ τὸ κράτος
ἔκανε τοὺς Ἕλληνες. Εἶναι κλασ-
σικὸς πατριδοκλάστης, ἀφοῦ ἐπιμέ-
νει ὅτι δὲν ὑπάρχει πατρίδα, εἶναι
κατασκευή, ἰδεολόγημα μετὰ τὸ
1830».

Σεβ. Ἰωαννίνων: «Ὁ κ. Φίλης εἶναι ἄθεος»
Σκληραὶ ἦταν αἱ φράσεις τοῦ

Σεβ. Ἰωαννίνων κατὰ τοῦ ἀπελ-
θόντος Ὑπουργοῦ. Βεβαίως
ἀναρωτώμεθα ἂν ἄθεος εἶναι
μόνον ὁ κ. Φίλης ἢ ὁ νέος
Ὑπουργὸς καὶ ὅλη ἡ Κυβέρνη-
σις… Ποῖος θὰ προβῆ εἰς δηλώ-
σεις διὰ τοὺς ὑπολοίπους; Συμ-
φώνως πρὸς τὸ newsbomb.gr
τῆς 8ης Νοεμβρίου 2016:

«Στὴ συνέχεια τὸν Θεῖο Λόγο κή-
ρυξε ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.
Μάξιμος, τονίζοντας ὅτι οἱ εὐεργέτες
βοήθησαν ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιατί δὲν
ἔβλεπαν στενὰ τὰ πράγματα, βοη-
θώντας, ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη. "Ὁ
μεγαλύτερος εὐεργέτης τῆς Ἑλλάδος
εἶναι ἡ Ἐκκλησία" τόνισε χαρακτηρι-
στικὰ ὁ κ. Μάξιμος. Ἐπίσης ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀνέφερε ὅτι "ἡ Ἐκκλησία
ἔχει δώσει τὸ 96% τῆς περιουσίας
της, καὶ δίνει ἀκόμα καὶ σήμερα, κάθε
χρόνο δίνει οἰκόπεδα, γῆ, χρήματα,
κτλ! Ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ 800 ἱδρύ-
ματα, καὶ ἡ ἀξία τῶν λειτουργικῶν
ἐξόδων αὐτῶν ξεπερνᾶ τὰ 130 ἑκα-
τομμύρια εὐρώ." "Νὰ ποῦμε γιὰ τὸ
Πανεπιστήμιο τῶν Ἰωαννίνων; Ποῦ

εἶναι χτισμένο τὸ Πανεπιστήμιο; Σὲ
οἰκόπεδο τῆς Ἐκκλησίας, Νὰ ποῦμε
γιὰ τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν;
Καὶ αὐτὸ χτισμένο σὲ οἰκόπεδο τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι. Νὰ ποῦμε γιὰ τὰ νο-
σοκομεῖα; Ὅλα εἶναι χτισμένα σὲ
οἰκόπεδα τῆς Ἐκκλησίας...Μόνο γιὰ
500 στρέμματα ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία
στὸ Νοσοκομεῖο -Σωτηρία- καὶ τώρα
μᾶς λένε ὅτι εἶναι δασικὰ κτλ, καὶ βά-
ζουν καὶ πρόστιμα στὴν Ἐκκλησία.
Αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ ἀχαριστία κατὰ
τῆς Ἐκκλησίας", πρόσθεσε χαρακτη-
ριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννί-
νων… Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Μητροπολί-
της Μάξιμος ἀνέφερε: "Κάνουμε φι-
λανθρωπικὸ ἔργο καὶ καθημερινὰ
εὐεργετοῦμε τὸν λαό, ποὺ ἂν δὲν
βοηθοῦσε ἡ Ἐκκλησία σήμερα θὰ
εἴχαμε πόλεμο". Κλείνοντας ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε καὶ στὸν
πρώην Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Νίκο
Φίλη, τονίζοντας ὅτι εἶναι ἀπατεώνας
καὶ ἄθεος, ὑπογραμμίζοντας πὼς
"δὲν θὰ μᾶς κάνει ὑποδείξεις αὐτὸς
ποὺ προσκυνᾶ τὴν τρόϊκα, διότι
ὅποιος κατηγορεῖ τὴν Ἐκκλησία θὰ
δέχεται αὐτὸ ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ"».

Τί συνεζήτησαν οἱ Εὐρωπαῖοι 
διὰ τὸν διαθρησκευτικὸν διάλογον;

Μεγάλο καὶ βεβαίως ὄχι ἄδο-
λον ἐνδιαφέρον ἐπιδεικνύουν
πολιτικοὶ φορεῖς διὰ τὸν παν-
θρησκειακὸν διάλογον. Ὡς κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσε-
λίδα vimaorthodoxias.gr τῆς
11ης Νοεμβρίου 2016: 

«Διαβουλεύσεις γιὰ τὴ θρησκευ-
τικὴ διάσταση τοῦ διαπολιτιστικοῦ
διαλόγου μὲ τίτλο «Ὁ ρόλος τῆς
ἐκπαιδεύσεως στὴν ἀποτροπὴ τῆς
ριζοσπαστικοποίησης, ἡ ὁποία
ὁδηγεῖ στὴν τρομοκρατία, τὸν
ἐξτρεμισμὸ καὶ τὴ βία» πραγματο-
ποιήθηκαν ἀπὸ 9 ἕως 10 Νοεμβρί-
ου 2016 στὸ Στρασβοῦργο… Ἐπι-
πλέον παρέστησαν ἐκπρόσωποι

μὴ κυβερνητικῶν ὀργανισμῶν,
ἀκαδημαϊκῶν κύκλων, ΜΜΕ ἀπὸ
διάφορες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὑψη-
λόβαθμα στελέχη τοῦ Συμβουλίου
Εὐρώπης καὶ λοιπῶν διακρατικῶν
ὀργανώσεων, διπλωμάτες ἀπὸ τὶς
χῶρες μέλη τοῦ Συμβουλίου Εὐρώ-
πης. Κατὰ τὴ διάρκεια δύο ἡμερῶν
οἱ σύνεδροι συνεζήτησαν διεξο-
δικῶς δύο βασικὰ θέματα: τὴ διδα-
σκαλία τῶν δημοκρατικῶν πολι-
τικῶν ἀξιῶν στὰ πλαίσια τῆς πολιτι-
στικῆς καὶ θρησκευτικῆς πολυμορ-
φίας καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου
τῆς γυναικὸς καὶ τῆς οἰκογένειας γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ριζοσπαστι-
κοποιήσεως καὶ βιαίου ἐξτρεμι-
σμοῦ».

Ἀλλαγαὶ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Ν. Ὑόρκης
Τὸ Πάσχα προβλέπεται ὅτι θὰ

εἶναι ἕτοιμος ὁ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικο-
λάου Ν. Ὑόρκης, ὁπότε τελικῶς
θὰ καταστῆ γνωστὸν ἂν θὰ ἔχη
καὶ διαθρησκειακὴν χρῆσιν.
Συμφώνως πρὸς ἄρθρον τῆς κ.
Πέννυς Κουζιλάκου εἰς τὴν ἐφη-
μερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»
τῆς 12ης Νοεμβρίου 2016: 

«Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ξεκίνησε
ἀπὸ μία ἁπλὴ μακέττα πάνω σὲ μία
ἄχαρη βάση, ποὺ ἀπεικόνιζε τὸ σχέ-
διο τῆς ἐκκλησίας -ἔργο τοῦ γνω-
στοῦ Ἱσπανοῦ ἀρχιτέκτονα Σαντιάγο
Καλατράβα- τῆς ἑλληνορθόδοξης
κοινότητας τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅμως
πλέον ὁδεύει πρὸς τὴν ὁλοκλήρωσή
του. Τὸ νέο κτίσμα ἐξωτερικὰ διαφέ-
ρει ἀρκετὰ ἀπὸ τὸ πρωτότυπο.
Ἀπαρτίζεται ἀπὸ τέσσερις μεγάλους
πεσσούς, καλυμμένους μὲ πέτρα,
ἐνῶ ὁ τροῦλλος εἶναι κατασκευα-
σμένος τόσο ἀπὸ πέτρα ὅσο καὶ
ἀπὸ γυαλί, ὥστε νὰ φωτίζεται ἀπὸ
ἐξωτερικὸ φῶς. Μάλιστα, τὶς τελευ-
ταῖες μέρες ἐγκαταστάθηκε καὶ ὁ
σκελετὸς τοῦ τρούλλου, ὅπου σα-
ράντα ἐλάσματα θὰ καλύπτουν ὅλη
τὴν ἐπιφάνειά του, κατασκευασμένα
κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ θυμίζουν
τοὺς σαράντα φεγγίτες ποὺ ἔχει ἡ
Ἁγία Σοφία στὴν Κωνσταντινούπο-
λη… Τὸ μεγαλεπήβολο αὐτὸ ἔργο,
σύμφωνα μὲ τὸ χρονοδιάγραμμα,
θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὴν ἄνοιξη τοῦ

2017, ἐνῶ στόχος εἶναι ἡ πρώτη Λει-
τουργία νὰ τελεστεῖ τὸ βράδυ τῆς
Ἀνάστασης τῆς ἴδιας χρονιᾶς. Ἡ
ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὸν
ἀριθμὸ 130 τῆς ὁδοῦ Liberty, σὲ
μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν ἀρχική του
τοποθεσία καὶ ἀκριβῶς ἀπέναντι
ἀπὸ τὸ μνημεῖο γιὰ τὴν 11η Σεπτεμ-
βρίου, θὰ ξεπεράσει τὸν ἀρχικὸ
προϋπολογισμό, μὲ τὸ κόστος νὰ
φθάνει τὰ 38 ἑκατ. δολλάρια, μὲ χω-
ρητικότητα μόλις 150 ἀτόμων… Μὲ
σκοπὸ νὰ προσεγγίζει ὅσο εἶναι δυ-
νατὸν τὴν πρώτη του μορφή, βρί-
σκεται σὲ ἐπίπεδο ψηλότερο κατὰ
10 περίπου μέτρα ἀπὸ τὸν δρόμο,
στὴν ἄκρη ἑνὸς χώρου πρασίνου,
ἐνῶ εἶναι περικυκλωμένος -ὅπως
καὶ ὁ προηγούμενος- ἀπὸ πύργους
ἀπὸ γυαλὶ καὶ σίδερο. Ἡ νέα ἐκκλη-
σία εἶναι φτιαγμένη μὲ πέτρες ἀπὸ τὸ
Βερμὸντ τῶν ΗΠΑ. Ὁ τροῦλλος μὲ
τὶς 40 «ἀσπίδες» τὴ νύχτα θὰ φωτί-
ζεται ἀπὸ μέσα, ἐνῶ στὴν τελική του
μορφὴ θὰ θυμίζει κατάλευκο αἰγαι-
οπελαγίτικο ἐκκλησάκι. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀμερικῆς… κατὰ τὴν ἔναρ-
ξη τῶν διαδικασιῶν μέσα σὲ κλῖμα
βαθιᾶς συγκίνησης εἶχε πεῖ πὼς «ὁ
Ἅγιος Νικόλαος δὲν θὰ εἶναι πλέον
μόνο μία ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία,
ἀλλὰ θὰ γίνει Ἱερὸ Ἐθνικὸ Προσκύ-
νημα γιὰ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους,
γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ προσκύνημα
γιὰ ὅλο τὸν ἀμερικανικὸ λαό».

Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθοδοξία εἰς τὴν πορείαν της
πρὸς τὸν ὁμολογιακὸν ἀγῶνα

Παραθέτομεν ἄρθρον ποὺ
ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐπίσημον
σελίδα (mospat) τῶν ἐξωτε-
ρικῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ρωσίας:

«…Δὲν εἶναι δύσκολη ἡ μετάβα-
ση ἀπὸ τὴν εἰρήνη στὶς διώξεις. Ἡ
πρώτη πράξη τῆς παραστάσεως
ἔχει νὰ κάνει μὲ γεμάτους πάθος
μονολόγους, συνελεύσεις καὶ
ἐκκλήσεις πρὸς τὸν Πατριάρχη
Βαρθολομαῖο, ὅπου ἐκφράζεται ἡ
ὁμόφωνη ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωση τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπὸ τὸν ζυγὸ τῆς Μόσχας. Διενερ-
γοῦνται δημοσκοπήσεις, σύμφωνα
μὲ τὶς ὁποῖες ἡ πλειοψηφία τῶν πο-
λιτῶν τῆς Οὐκρανίας ἐπιθυμεῖ μία
«ἐθνικὴ Ὀρθοδοξία». Καὶ τελικά,
ἀνταποκρινόμενη στὶς ἐκκλήσεις
τῶν πολιτῶν καὶ ὁμάδων ἐργαζομέ-
νων ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπό-
λεως πανηγυρικῶς κηρύσσει τὴ
σύσταση τῆς Ἐξαρχίας της μὲ ἕδρα
τὸ Κίεβο, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ ξεκινή-
σει τὶς ἑνωτικὲς προσπάθειες. Τὸ
ποτήριο τῶν μελλοντικῶν παθῶν
ἔρχεται στὸ προσκήνιο μὲ τὸ ρολόϊ
νὰ εἶναι ρυθμισμένο στὸ «πέντε»
παρὰ τὰ μεσάνυχτα.

Ἡ δευτέρα πράξη, ὅπου γιὰ νὰ
ἑνωθοῦν καλὰ-καλά, χρειάζεται
πρῶτα νὰ διχασθοῦν. Ὀλιγάριθμοι
κληρικοὶ καὶ Ἱεράρχες, οἱ ἀποκα-
λούμενοι «αὐτοκεφαλιστές», παρό-
λο ποὺ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διακατέ-
χονται ἀπὸ ἀντιμοσχοβιτικὲς τά-
σεις,  οἱ ὁποῖοι ποτὲ δὲν θὰ ἔχουν
τὸ αὐτοκέφαλο, συνέρχονται σὲ μία
ἐκδήλωση «Πανουκρανικῆς Συνό-
δου», ὅπου δημιουργοῦν ὄχι μία
Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Διεύθυν-
ση, ἀλλὰ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ Ἱερὰ
Σύνοδο τῆς Τοπικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἢ Ἑνω-
μένης Τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Οὐκρανίας (ΕΤΟΕΟΥ),
δηλαδὴ κατ’ οὐσίαν μία νέα, τέταρ-
τη κατὰ σειρὰ ἐκκλησιαστικὴ δικαιο-
δοσία μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἔξαρχο
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος
Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Οἱ
ἐπαρχίες, ἐνορίες καὶ μονὲς κα-
λοῦνται ἐσπευσμένα νὰ ἐνταχθοῦν
στὴν ΕΤΟΕΟΥ, καὶ ἔτσι ἀρχίζει νὰ
διαμορφώνεται τὸ ἔδαφος τῆς μελ-
λούσης Ἑνωμένης Τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας. Τὸ ρολόϊ δείχνει μεσάνυχτα
παρὰ τέσσερα.

Ἡ τρίτη  πράξη. Ἐπειδή δὲν
προχωρᾶ καὶ πολὺ ὅλη ἡ διαδικα-

σία λαμβάνεται ἡ ἀπόφαση νὰ
προωθηθεῖ ἔξωθεν. Οἱ αὐτόμολοι
παραμένουν ἐλάχιστοι, ἐνῶ ὁ Μη-
τροπολίτης κ. Ὀνούφριος ἀπολαμ-
βάνει τὸ μεγαλύτερο κῦρος. Ξινίλα
προκαλεῖ ἡ προπαγάνδα τοῦ νέου
σχίσματος ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀρχὲς
τοῦ Κιέβου. Στὴ σκηνὴ ἐμφανίζον-
ται ἐρασιτεχνικὲς ὁμάδες μελῶν
τῶν ἐθνικιστικῶν μορφωμάτων,
ποὺ αὐτὴ τὴ φορά παριστάνουν
τοὺς δικαίους τοῦ Εὐαγγελίου καὶ
θερμοὺς χριστιανούς. Οἱ βουλευτὲς
τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Οὐκρανίας
ψηφίζουν νόμο περὶ «αὐτοπροσ-
διορισμοῦ», διάβασε περὶ ἀνακατα-
νομῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινή-
των. Παντοῦ ὀργανώνονται συνε-
λεύσεις, ὅπου κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ
ἀντιμετωπίζουν τοὺς ἀγνώστου
προελεύσεως ἀνθρώπους, οἱ
ὁποῖοι κατὰ τρόπον ἐπιθετικὸ προ-
ωθοῦν τὴν ἔνταξη στὴν ΕΤΟΕΟΥ.
Κατὰ τὶς ἀπόπειρες καταλήψεων
τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων σημει-
ώνονται συγκρούσεις καὶ χύνεται
αἷμα. Στὴ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ
Κιέβου καὶ στὴ Λαύρα τοῦ Ποτσά-
γιεφ εἰσέρχονται τμήματα τῆς
Ἐθνικῆς Φρουρᾶς μὲ ἐπίσημη δι-
καιολογία νὰ προστατεύσουν τὴν
τάξη πρὸς ἀποφυγὴ ταραχῶν καὶ
βίας, ἐνῶ ἀνεπίσημα προκειμένου
νὰ προετοιμάσουν τὴν παραχώρη-
ση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν συγκροτη-
μάτων στοὺς σχισματικούς. Δὲν
μιλᾶμε ἀκόμα γιὰ τὶς διώξεις, εἶναι
μέτρηση δυνάμεων καὶ ἀπὸ τὶς δύο
πλευρές, ἀλλὰ ἡ ἔκβαση τοῦ ἀγώ-
να εἶναι προκαταδικασμένη: ἡ κα-
νονικὴ Ὀρθόδοξη κοινότητα πε-
ριέρχεται σταδιακὰ σὲ κατάσταση
τῆς καταπιεζομένης μειονότητος.
Τὰ ΜΜΕ ἀποσιωποῦν τὶς διαστά-
σεις τῶν παραβιάσεων τῶν δικαιω-
μάτων, καλλιεργώντας κλῖμα ἀδιαλ-
λαξίας ἔναντι τῆς «μοσχοβίτικης πί-
στεως» καὶ τῶν «μοσχιβιτικῶν πα-
πάδων». Ἡ Διεθνής κοινότητα
εὐθυμεῖ, ἐπειδὴ ἀσχολεῖται κυρίως
μὲ τὰ προβλήματα τῶν τατάρων
τῆς Κριμαίας. Ἔτσι ὁ λεπτοδείκτης
ἔφθασε στὰ μεσάνυχτα «παρὰ
τρία».

Στὴν τέταρτη  πράξη ἡ συντριβὴ
τῶν ὀργανωτικῶν δομῶν τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρα-
νίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας
ἀποτελεῖ πλέον τετελεσμένο γε-
γονὸς μὲ τὶς ἀρχές, μέσῳ νομοθε-
σίας, νὰ καταδικάζουν τοὺς κληρι-
κοὺς καὶ τὶς κοινότητες τῶν Ὀρθο-

δόξων, οἱ ὁποῖοι παραμένουν πι-
στοὶ στὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο,
σὲ ἡμινόμιμη κατάσταση. Κάτω
ἀπὸ τὴν πίεση ἐγκαταλείπουν τὶς
Ἐκκλησίες, τὶς Μονὲς καὶ τὰ Γρα-
φεῖα Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὅπου
μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων εἰσέρ-
χονται καὶ ἐγκαθίστανται οἱ ἐκπρό-
σωποι τῆς ΕΤΟΕΟΥ.  Μὴ δυναμένη
νὰ ἀντέξει τὴν πίεση μεγάλη μερίδα
Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καὶ πιστῶν
ἀποδέχονται νὰ ὑπαχθοῦν στὴν
Κωνσταντινούπολη. Ἀλλὰ πολλοὶ
δυναμικοὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ ἐπιλέ-
γουν μία ἀνυποχώρητη στάση μὲ
τὰ Ἱερὰ Μυστήρια, τὴν ποιμαντικὴ
φροντίδα καὶ τὸ κοινωνικὸ ἔργο νὰ
ἐπιτελοῦνται ἀνεπισήμως, στὶς
οἰκίες καὶ σὲ ἐλάχιστα ἐκεῖνα τὰ κτί-
ρια, τῶν ὁποίων πέτυχε ἡ καταχώ-
ρησή τους ὡς ἰδιοκτησίας τῶν μὴ
κερδοσκοπικῶν καὶ φιλανθρω-
πικῶν ὀργανισμῶν, συλλογικῶν
ἐπιχειρήσεων κλπ. Ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας προσαρμόζεται στὸ ἔργο κά-
τω ἀπὸ τὶς ἄκρως περίπλοκες προ-
ϋποθέσεις, ἀσκοῦσα τὴν γενικὴ δι-
εύθυνση τοῦ διάσπαρτου δικτύου
κοινοτήτων.  Ἄμεσος παραλλη-
λισμὸς μὲ τὴν κατάσταση τοῦ δεύ-
τερου ἡμίσεως καὶ τοῦ τέλους τῆς
δεκαετίας 1920. Στὸ ρολόϊ μόνο
δύο λεπτὰ ἔχουν μείνει μέχρι τὴν
καταστροφή.

Κατὰ τὴν πέμπτη  πράξη τῆς
τραγωδίας ἡ ἔνταση περιέρχεται σὲ
ὑπαρξιακὴ φάση. Ἀγεφύρωτο χά-
σμα διευρύνεται μεταξὺ τῶν δύο
μερίδων τοῦ κάποτε ἑνιαίου ἐκκλη-
σιαστικοῦ συνόλου. Ἡ ὑπὸ τὴν
Κωνσταντινούπολη «Ἑνωμένη Παν -
ουκρανικὴ» Ἐξαρχία ραγδαίως με-
ταρρυθμίζεται μὲ τὸν ἐκτοπισμὸ
ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ χρήση τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Σλαβονικῆς καὶ
τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ νέου ἡμερολογί-
ου. Καὶ πάλι προτάσσεται ἡ ἀντίθε-
ση «ἐκσυγχρονισμὸς-παράδοση».
Το ἐπαναστατικὸ κῦμα φέρνει στὴν
ἐπιφάνεια «χορεία» ἀπεχθῶν προ-
σωπικοτήτων. Μὲ τὸ παράξενο
πάντρεμα ἐθνικιστικῶν καὶ φιλελεύ-
θερων εὐρωπαϊκῶν κλισὲ τὸ σχί-
σμα ὅλο καὶ περισσότερο ἀπομα-
κρύνεται ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ
Ὀρθόδοξη εἰκόνα, γιὰ νὰ καταλήξει
σὲ ἀπόκλιση ἀπὸ τὴ δογματικὴ δι-
δασκαλία. Οἱ οὐνίτες στὰ ΜΜΕ καὶ
τοὺς διαδρόμους τῆς ἐξουσίας
προωθοῦν τὴν ἰδέα μιᾶς διευρυμέ-

νης ἑνώσεως μὲ τὴ συμμετοχὴ τῆς
Ἑλληνόρρυθμης Καθολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ αὐτὴ
τὴ φορά μὲ τὴν  ἀλλοίωση  τῆς  δο -
γματικῆς βάσεως. Ἡ καταπολέμη-
ση τοῦ σχίσματος ἀποτελεῖ πλέον
ὑπόθεση συνειδήσεως καὶ σχετίζε-
ται μὲ τὴ διατήρηση τῆς ἀμώμου πί-
στεως. Κοινότητες τῆς κανονικῆς
δικαιοδοσίας, οἱ ὁποῖες ἔχουν πε-
ριέλθει σὲ κατάσταση πολιορκίας,
ὑφίστανται τεράστια ταλαιπωρία
καὶ ἐξευτελισμό. Ἔτσι ἀρχίζει ὁ
ὁμολογιακὸς ἀγώνας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Οὐκρανίας.  Σὲ ἕνα λεπτὸ
τὸ ρολόι θὰ χτυπήσει πένθιμα τὰ
μεσάνυχτα.

Στὴν τελική, ἕκτη πράξη τῆς πα-
ραστάσεως ἡ Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας θὰ ἀναδείξει τοὺς νεο-
μάρτυρές της. Καταγγελίες τῆς πο-
λιτικῆς ἀναξιοπιστίας ὠθοῦν τὶς
ἐπίσημες ἀρχὲς νὰ προβοῦν σὲ
ποινικὲς διώξεις καὶ δίκες σὲ βάρος
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἱεραρχία
τῆς ἐκτὸς νόμου Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας ἀπομονώνεται
καὶ περιορίζεται κατ’ οἶκον. Οἱ συν -
εργάτες τῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφάλειας
τῆς Οὐκρανίας (SBU) μὲ χρήση
βίας ἐπιθυμοῦν νὰ πετύχουν
ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἀπέτυχαν μὲ τὴν
προπαγάνδα καὶ τὶς καταπιέσεις.
Ἀγριεύουν οἱ διῶκτες προσπαθών-
τας μὲ ξυλοδαρμὸ καὶ βάσανα νὰ
ἁρπάξουν ὁμολογία ἐνοχῆς, κακο-
λογοῦν καὶ συκοφαντοῦν. Τὰ πτώ-
ματα τῶν ἐκτελεσθέντων κρύβον-
ται, ἀπομακρύνονται καὶ ἐνταφιά-
ζονται σὲ ἀγνώστους τάφους. Ἐνίο-
τε πραγματοποιοῦνται ἀνακομιδὲς
λειψάνων, τὰ ὁποῖα θαυματουρ-
γοῦν. Ὅσοι ἔμειναν ἐλεύθεροι,
ἄρχισαν νὰ δροῦν κρυφὰ καὶ πε-
ριῆλθαν στὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Κατακομβῶν. Ἁπλώνεται
ὅλο καὶ περισσότερο ἡ τιμὴ τῶν
μαρτύρων αὐτῶν. Ἡ Ρωσία καὶ ὅλη
ἡ Ὀρθοδοξία τιμᾶ τὴ μνήμη τῶν
«πατέρων καὶ ἀδελφῶν, τῶν ὑπὲρ
πίστεως ὑπὸ τῆς μπαντερικῆς
ἐξουσίας μαρτυρησάντων».

Ἆραγε ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τὰ
ὅσα περιγράφηκαν πάνω δὲν ἀπο-
τελοῦν καρπὸ φαντασίας, ἀλλὰ δύ-
ναται νὰ ἐξελιχθοῦν μπροστὰ στὰ
μάτια μας καὶ μάλιστα πολὺ σύντο-
μα, τὰ ἑπόμενα 1,5 μὲ 2 χρόνια,
ἀφοῦ ἔχει προετοιμασθεῖ ἐπαρκῶς
τὸ ἔδαφος;…».

Τό μουσουλμανικόν τέμενος εἰς τόν Βοτανικόν
Θέμα χρόνου εἶναι ἡ ἀνέγερση

τοῦ μουσουλμανικοῦ τεμένους στό
Βοτανικό, ἀφοῦ ἀποτελεῖ ἀπόφαση
τῆς Πολιτείας. Μάλιστα καί μετά τήν
ἀπόρριψη τῶν προσφυγῶν τῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς ἀπό τό
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τόν
Ἰούλιο τοῦ 2016 φαίνεται νά μή τό
σταματᾶ τίποτε. Ἀλλά εἶναι καί
διεθνὴς ὑποχρέωση τῆς Χώρας με-
τά καί τίς πιέσεις πού δέχθηκε καί
δέχεται ἡ ἑλληνική κυβέρνηση κυ-
ρίως ἀπό τήν Τουρκία καί τήν Σα-
ουδική Ἀραβία. Ἀνέγερση ἡ ὁποία
μόνο κινδύνους καί δεινά θά ἔχη
σάν ἀποτέλεσμα. Καί αὐτό συμβαί-
νει γιατί ἡ δημιουργία του δέν ἀπο-
σκοπεῖ στήν ἐξυπηρέτηση τῶν
θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν μου-
σουλμάνων, οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν
στήν περιοχή τῆς Ἀττικῆς. Διότι οἱ
400 μουσουλμάνοι πιστοί πού θά
συμμετέχουν κάθε φορά στίς προ-
σευχές στό ὑπό ἀνέγερση τζαμί
τῶν Ἀθηνῶν εἶναι μηδαμινοί ἐν
σχέσει μέ τούς περίπου 300.000
συνολικά μουσουλμάνους πού
ζοῦν. Ἄρα ἡ ἀνέγερσή του εἶναι
ἕνας συμβολισμός, ὅτι δηλαδή ἡ
Ἀθήνα ἡ μοναδική πρωτεύουσα
τῆς Εὐρώπης πού δέν διαθέτει τζα-
μί γιά τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τῶν
μουσουλμάνων «ἔπεσε». Ἔτσι με-
τά τήν Ρώμη, τό Λονδίνο, τό Παρίσι
… καί ἡ Ἀθήνα ἀπέκτησε τζαμί!

Βέβαια, νά μή νομίση κανείς ὅτι
αὐτό εἶναι «συνωμοσιολογία καί
κινδυνολογικές ἀνησυχίες», ὅπως
ἰσχυρίσθηκε δημοσιογράφος, ἀνα-
φερόμενος σέ συνέντευξη πού
ἔδωσε ὁ Μακαριώτατος. Αὐτή εἶναι
μία πραγματικότητα, τήν ὁποία θά

ἀντιληφθοῦμε, ὅταν ξεκινήσουν οἱ
συγκρούσεις εἴτε μεταξύ τῶν μου-
σουλμάνων, σιίτων καί σουνιτῶν
εἴτε μεταξύ τῶν μουσουλμάνων καί
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Βο-
τανικοῦ, οἱ ὁποῖοι θά ἀντιδράσουν

στήν ἐπιπλέον ὑποβάθμιση τῆς
περιοχῆς τους. Ἀντιδράσεις πού
πραγματοποιήθηκαν ἤδη μέ τήν
κατάληψη τοῦ χώρου ἀνέγερσης
τοῦ τεμένους ἀπό τόν σύλλογο
πού εἶχε προσφύγει στό Συμβού-
λιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ σκοπό τήν
παρεμπόδιση τῆς ἀνέγερσής του,
κατάληψη ἡ ὁποία τελικά ἔληξε με-
τά ἀπό τήν ἐπέμβαση τῆς ἀστυνο-
μίας. Δυστυχῶς, τόσο ἡ Πολιτεία
ὅσο καί ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση δέν
ἀποσκοποῦν στήν διασφάλιση τῶν
συμφερόντων τῶν Ἑλλήνων πο-
λιτῶν, οἱ ὁποῖοι στήν πλειοψηφία
τους ἀντιτίθενται στήν δημιουργία
τοῦ τεμένους. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει

ὑποχρέωση, σύμφωνα μέ τό Σύν-
ταγμα, νά διαφυλάξη τά δικαιώμα-
τα τῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν.
Ὅμως αὐτό πού κάνει τελικά εἶναι
νά διασφαλίζη τά συμφέροντα πα-
ραγόντων καί κέντρων πού σκοπό

ἔχουν τόν ἀφελληνισμό καί τήν
ἀποχριστιανοποίηση τῆς Χώρας
μας. Κάτι τό ὁποῖο πολύ εὔστοχα
ὑπέδειξε καί ὁ Μακαριώτατος στήν
τηλεοπτικὴ συνέντευξή του μιλών-
τας γιά τόν κίνδυνο ἰσλαμοποί-
ησης꞉ «Εἶναι μία ἀπόπειρα ἀλλοί-
ωσης αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀπό κέντρα
πού ξέρουμε. Ὁ τόπος μας προχω-
ράει στόν ἀφελληνισμό καί τόν
ἀποχριστιανισμό. Ἐκεῖνοι πού δέν
τό βλέπουν εἶναι μακριά νυχτωμέ-
νοι καί ἐκεῖνοι πού τό βλέπουν χαί-
ρονται, γιατί τό σχέδιό τους προχω-
ράει. Τό μουσουλμανικό στοιχεῖο
δέν ἀφομειώνεται, μᾶλλον ἐμεῖς θά
πᾶμε πρός τά ἐκεῖ καί ὄχι αὐτοί».

Πρόκειται γιά κέντρα τά ὁποῖα ἀπο-
σκοποῦν στήν διαμόρφωση μιᾶς
παγκόσμιας τάξης, στήν ὁποία ὁ
μουσουλαμνισμός χρησιμοποιεῖται
ὡς ἐργαλεῖο γιά τήν ἐπίτευξή της,
ὅπου τά ἔθνη καί οἱ λαοί θά ἔχουν
ἀπολέσει τίς προσωπικές ἀξίες καί
χαρακτηριστικά τους.

Θά πρέπει νά ἀντιληφθῆ ἡ Πολι-
τεία ὅτι θά ἦταν φρόνιμο νά ξανα-
σκεφθῆ τήν ἀπόφασή της γιά τήν
ἀνέγερση τοῦ τεμένους στό Βοτανι-
κό καί νά τήν ἀναβάλη γιά τό μέλ-
λον. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ κοινωνική
εἰρήνη θά πρέπει νά εἶναι πρωταρ-
χικός σκοπός καί ἐπιδίωξή της καί
μάλιστα ὅταν ὄχι πολύ μακριά ἀπό
τήν Ἑλλάδα μαίνεται ὁ πόλεμος καί
οἱ συγκρούσεις. Ἡ δέ παρουσία
ἀνεξέλεγκτου ἀριθμοῦ προσφύγων
στήν Χώρα ἐγκυμονεῖ τεράστιο κίν-
δυνο, ἐάν ἀναλογισθοῦμε καί τίς
ἐχθρικές διαθέσεις τῆς Τουρκίας. Οἱ
δέ Ἕλληνες πολίτες ἀπό τήν πλευ-
ρά μας θά πρέπει νά καταλάβουμε
ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ κύριοι ὑπεύθυ-
νοι τόσο γιά τήν ἀποχριστιανοποί-
ηση ὅσο καί γιά τόν ἀφελληνισμό
τῆς Πατρίδος μας. Ἐπίσης, θά πρέ-
πει νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι τά πολιτικά
συστημικά κόμματα δέν διασφαλί-
ζουν τά συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ. Οὔτε ὅμως καί τά μεμονωμέ-
να πολιτικά πρόσωπα, τά ὁποῖα
πολιτεύονται μέσα σέ αὐτά τὰ κόμ-
ματα ἀκόμα καί ἐάν ἔχουν ἀγαθές
προθέσεις καί ἐπιδιώξεις. Οὔτε τά
μέν οὔτε οἱ δέ ἔχουν τήν δυνατότη-
τα νά ἀποτρέψουν τόν ἀφελληνι-
σμό καί τήν ἀποχριστιανοποίηση
τοῦ τόπου μας, ὅπως αὐτό ἀποδει-
κνύεται στήν πράξη.   

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὸν κυβερνητικὸν
ἀνασχηματισμὸν καὶ πρὶν τὴν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουρ-
γοῦ Ἀλέξη Τσίπρα νὰ ἀπομακρύνει
τὸν Νίκο Φίλη ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας στόχευε
ἐμφανῶς στὴν ἐκτόνωση τῆς ἔντα-
σης ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ μὲ τὴν
Ἐκκλησία κυρίως μὲ ἀφορμὴ τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ νέος
Ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γα-
βρόγλου ἔσπευσε ἀμέσως μετὰ
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του
νὰ δηλώσει γιὰ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν ὅτι σκοπεύει νὰ συν -
εχίσει μὲ βάση τὰ συμφωνηθέντα
στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἡ δήλωση
ἐπιδέχεται πολλῶν ἑρμηνειῶν
καθὼς μετὰ τὴ συνάντηση στὸ Μα-
ξίμου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε ὅτι
τὰ Θρησκευτικὰ θὰ διδάσκονται μὲ
βάση τὰ παλιὰ βιβλία, ὁ δὲ Νίκος
Φίλης ὅτι συνεχίζεται ἡ ἐφαρμογὴ
τῶν νέων Προγραμμάτων Σπου -
δῶν! Ἀπαιτεῖται λοιπὸν τὸ συντομό-
τερο ἀποσαφήνιση τῶν θέσεων
τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ
τὰ Θρησκευτικά. 

Γιὰ νὰ διασωθεῖ ὁ χριστιανικὸς
χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν ἀπαιτοῦνται τρεῖς
συγκεκριμένες πράξεις ἀπὸ τὴν

πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Ἔκδοση ἐγκυκλίου, μὲ τὴν ὁποία
θὰ ἀναστέλλεται ἡ ἐφαρμογὴ τῶν
νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν,
ἐντολὴ ἐκτύπωσης τῶν μέχρι σήμε-
ρα διδασκομέ-
νων βιβλίων
Θ ρ η σ κ ε υ -
τικῶν καὶ γιὰ
τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος καὶ ἔναρ-
ξη διαλόγου μὲ ἀντικείμενο τὸν
ἐμπλουτισμὸ τῶν βιβλίων αὐτῶν
μὲ χωριστὰ κεφάλαια θρησκειολο-
γικοῦ περιεχομένου ἐπὶ τῇ βάσει
τῆς πρότασης τοῦ Μητροπολίτου
Ναυπάκτου Ἱεροθέου ποὺ εἶχε
ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἱεραρ-
χίας. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπαιτή-
σει τὴν ἄμεση ὑλοποίηση τῶν
τριῶν παραπάνω πράξεων θὰ
ἀφήσει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ
τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολι-
τικῆς ἀνενόχλητα νὰ προχωρήσουν
στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου
ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν μὲ τὴν ἐκτύπωση καὶ
ἀποστολὴ στὰ σχολεῖα νέων βι-
βλίων Θρησκευτικῶν ποὺ βασίζον-
ται στὰ νέα Προγράμματα
Σπουδῶν καὶ τὰ ὁποῖα ἤδη ἑτοιμά-
ζονται μὲ ταχεῖς ρυθμούς.

Ἡ Ἱεραρχία ποὺ συνέρχεται στὸ
τέλος τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου δὲν
πρέπει νὰ ἀφήσει τὸ θέμα στὰ χέ-
ρια μιᾶς ἀκόμη ἐπιτροπῆς διαλό-
γου. Δὲν  εἶναι καιρὸς γιὰ διαλόγους

καὶ θεωρη-
τικὲς συζητή-
σεις. Ἡ Διοι-
κοῦσα Ἐκκλη-

σία πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι γιὰ τὰ
στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας
ἕνας τέτοιος διάλογος εἶναι χρήσι-
μος μόνο καὶ μόνο, γιὰ νὰ κατευνά-
σει τὶς ἀντιδράσεις καὶ νὰ δώσει πο-
λύτιμο χρόνο στοὺς ἴδιους γιὰ τὴν
ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου μετάλλα-
ξης τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἔχουν
σχεδιάσει ἐδῶ καὶ χρόνια. Τὸ ΙΕΠ
ἔχει ἤδη δρομολογήσει τὴν ἐπιμόρ-
φωση Θεολόγων καὶ Δασκάλων
στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν,
μὲ ὑπεύθυνο τοῦ ἔργου τὸν Σύμ-
βουλο Σταῦρο Γιαγκάζογλου, ποὺ
πρωτοστάτησε ὅλα τὰ τελευταῖα
χρόνια στὸ ἔργο τῆς ἀλλαγῆς τοῦ
περιεχομένου τοῦ θρησκευτικοῦ
μαθήματος. Ὁ ἴδιος μὲ τὸ ἐπιτελεῖο
του στὸ ΙΕΠ προχωρᾶ καὶ στὴν τε-
λευταία πράξη τοῦ ἔργου του, τὴ
συγγραφὴ τῶν νέων βιβλίων, τὰ
ὁποῖα, ἂν δὲν ὑπάρξει ἀντίθετη

ὑπουργικὴ ἀπόφαση, θὰ σταλοῦν
στὶς ἀρχὲς τῆς ἄνοιξης γιὰ ἐκτύπω-
ση, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμα μαζὶ μὲ τὰ
σχολικὰ ἐγχειρίδια τῶν ἄλλων μα-
θημάτων γιὰ τὸ ἑπόμενο σχολικὸ
ἔτος. 

Τὰ χρονικὰ πλαίσια γιὰ παρεμ-
βάσεις ποὺ θὰ διασώσουν τὸ χρι-
στιανικὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν εἶναι ἀσφυκτικά. Οἱ θεολόγοι
στὴν πλειονότητά τους ἀντιστέκον-
ται ἀρνούμενοι νὰ ἐφαρμόσουν
στὴν πράξη τὰ νέα προγράμματα
σπουδῶν. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση
Θεολόγων ἤδη προσέφυγε στὸ
ΣτῈ ζητώντας ἀναστολὴ τῆς ἐφαρ-
μογῆς τῶν νέων Προγραμμάτων
Σπουδῶν. Ὅλοι ἐναγωνίως ἀναμέ-
νουν τὴν δυναμικὴ ἐκ νέου παρέμ-
βαση τῆς Ἱεραρχίας πρὸς τὴ νέα
ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας
μὲ τρόπο σαφῆ καὶ αἴτημα τὴ λήψη
συγκεκριμένων πρωτοβουλιῶν
ἀπὸ τὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας.
Ἂν δὲν ὑπάρξει ἀνάκληση τῶν
ἀποφάσεων τοῦ Νίκου Φίλη γιὰ τὰ
Θρησκευτικά, κανένα ὄφελος δὲν
θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἀλλαγὴ
προσώπων στὸ τιμόνι τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας.

Ὁ μουφτὴς Κομοτηνῆς 
εἰς μνημόσυνον Μητροπολίτου

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἄρθρον τῆς κ. Δήμητρας Συ-
μεωνίδου εἰς τὴν ἱστοσελίδα
xronos.gr τῆς 8ης Νοεμβρίου
2016:

«Ὁ μουφτὴς παραβρέθηκε στὸ
μνημόσυνο γιὰ τὰ 4 χρόνια ἀπὸ
τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνοῦ καὶ στὴ
συνέχεια στὴν δεξίωση ποὺ παρέ-
θεσε ὁ μητροπολίτης Κομοτηνῆς
καὶ Μαρωνείας κ.κ. Παντελεήμων
στὴν λέσχη ἀξιωματικῶν τῆς πό-
λης μας. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 6
Νοεμβρίου στὸν καθεδρικὸ ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομο-
τηνῆς τελέστηκε τὸ ἀρχιερατικὸ
συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ
παρεπιδημοῦντος στὴ Θράκη, τὴ
Ροδόπη καὶ τὴν ἕδρα τῆς μητρόπο-
λης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, σε-

βασμιώτατου μητροπολίτου Πριγ-
κηποννήσων, ὁ ὁποῖος τὴν περα-
σμένη Παρασκευὴ ἀνακηρύχθηκε
ἐπίτιμος διδάκτορας τοῦ τμήματος
Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας στὸ Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μα-
ζί του συλλειτούργησαν οἱ Μητρο-
πολίτες Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδας
καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνὸς καὶ ὁ
οἰκεῖος μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς… ὁ ἱεράρχης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μητρο-
πολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκω-
βος ἀντιφωνώντας εὐχαρίστησε
τὸν μητροπολίτη Παντελεήμονα γιὰ
τὴν ἀγάπη καὶ τὴν φροντίδα πρὸς
τὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ καὶ μέλη
τῆς συνοδείας, ἐνῶ μετέφερε πρὸς
ὅλους τὶς πατριαρχικὲς εὐχὲς καὶ
εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου».

Σεβ. Καλαβρύτων: «Ἕνας 
Πατριάρχης φυλακισμένος»
Ὁ Σεβ. Καλαβρύτων μὲ

ἀφορμὴν ἕνα πρόσφατον κεί-
μενον διὰ τὴν κατάστασιν τοῦ
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
Εἰρηναίου ἐδημοσίευσεν ἔκ -
κλησιν, ὅπου καλεῖ τοὺς Προ-
καθημένους νὰ συνειδητοποι-
ήσουν τὰς εὐθύνας των. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ προσωπικόν
του ἱστολόγιον mkka.blog-
spot.gr τῆς 2ας Νοεμβρίου
2016:

«Γιὰ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη
Ἱεροσολύμων κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟ κατὰ
καιροὺς πολλὲς φορὲς ἔχουμε γρά-
ψει στὴν ἱστοσελίδα μας. Σήμερα θὰ
ἀναφερθοῦμε γιὰ μία ἀκόμη φορά
(τὴν 18η) στὸ σεπτὸ πρόσωπό Του,
διότι Τὸν θεωροῦμε Μάρτυρα τῆς
Ὀρθοδοξίας! Εὑρίσκεται καὶ καθη-
ρημένος ἀπὸ τὴν ἀρχιερωσύνη Του
καὶ ἔγκλειστος στὸ μοναχικὸ κελλί
Του! Παρὰ ταῦτα οἱ Ἱεροὶ Κανόνες,

προκειμένου νὰ  καθαιρεθῆ ἕνας
Ἀρχιερεύς, δύο λόγους προβλέ-
πουν: πρῶτον, νὰ ἔχει πλάνη περὶ
τὴν πίστη καὶ δεύτερον, νὰ ἔχει ση-
μειώσει κάποια πτώση στὸ ἠθικὸ
ἐπίπεδο. Ὁ Μακαριώτατος κ. ΕΙΡΗ-
ΝΑΙΟΣ γιὰ τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲν ἔχει
κατηγορηθῆ! Καὶ ὅμως καθαιρέθη-
κε, ἐπειδὴ λειτούργησε κάπου
χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ διαδόχου Του
Πατριάρχου! Τοῦ διαδόχου Του στὸν
Πατριαρχικὸ Θρόνο, τὸν ὁποῖο ὁ
Εἰρηναῖος εἶχε χειροτονήσει σὲ
Ἀρχιερέα! Ἔπειτα, μετὰ τὴν ἀπομά-
κρυνσή Του ἀπὸ τὸν Θρόνο τῆς
Ἱερουσαλήμ, παραμένει ἔγκλειστος
στὸ κελλί του, στερημένος ἀπὸ κάθε
ἀνθρώπινη φροντίδα καὶ περιποί-
ηση, παρὰ τὴ μεγάλη Του ἡλικία! Οἱ
Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι
κωφεύουν στὸ παρατεινόμενο αὐτὸ
ἔγκλημα, ἔχουν μεγάλη ἐνοχὴ ἐνώ-
πιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων!»

Ἀκροδεξιοὶ παραβιάζουν τὸ καθεστὼς 
τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

Εὐτυχῶς μετὰ ἀπὸ παρέμ-
βασιν τῆς Ἰσραηλινῆς ἀστυνο-
μίας διευθετήθη κάθε πρό-
βλημα. Συμφώνως πρὸς ἀνα-
κοινωθὲν τῆς 10ης Νοεμβρίου
2016:

«Τὴν πρωΐαν τῆς 8ης Νοεμβρίου
2016, Ἰσραηλινοὶ ἐποικισταὶ – μέλη
τῆς ἀκροδεξιᾶς  ὀργανώσεως
«Ἀτέρετ Κοχανίμ», οἱ ἐργαζόμενοι
νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν Ἁγίαν Γῆν
ἐκ τῶν μὴ Ἰουδαϊκῶν στοιχείων καὶ
οἱ ἐν τῇ νοοτροποίᾳ ταύτῃ  καταλα-
βόντες τὸ ἔτος 1991 ἄνευ  γνώσε-
ως καὶ συγκαταθέσεως τοῦ Πα-
τριαρχείου τὴν ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ
ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως,
τοῦ ξενῶνος δηλονότι τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου, παρεβίασαν δικαστικὴν
συμφωνίαν καὶ ἐξαπατήσαντες τὴν
Ἰσραηλινὴν Ἀστυνομίαν τῶν Ἱερο-
σολύμων, ἐγκατέστησαν σιδηροῦν
φράκτην καὶ χαλάσαντες ὀροφὴν
ἑνὸς ἐκ τῶν δωματίων τοῦ ἔναντι

τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχί-
ου τῆς Γεθσημανῆς, κατῆλθον εἰς
αὐτό… Ἡ Ἰσραηλινὴ Ἀστυνομία
συνεργασθεῖσα μετὰ τοῦ Πατριαρ-
χείου, ἀπεμάκρυνε τοὺς οἰκιστάς ἐκ
τοῦ δωματίου, εἰς τὸ ὁποῖον
εἰσῆλθον, ἄχρι διευθετήσεως τοῦ
προβλήματος τὴν ἑπομένην διὰ δι-
καστικῆς ἐντολῆς. Τὴν πρωΐαν τῆς
ἑπομένης ἡ Α.Θ.Μ. κατῆλθε καὶ πά-
λιν ὁ Μακαριώτατος μετὰ τοῦ Γενι-
κοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ
Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανο-
πούλου καὶ τῶν ὡς ἄνω εἰρημένων
Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καὶ συνερ-
γασθέντες μετὰ τῆς Ἰσραηλινῆς
Ἀστυνομίας, συνεφώνησαν νὰ
ἐργασθοῦν οἱ Νομικοὶ Σύμβουλοι
τῶν δύο πλευρῶν διὰ τὴν ἐπανα-
φορὰν τῶν ἀλλαγέντων εἰς τὴν
προτέραν αὐτῶν κατάστασιν ὑπὸ
τὸν ὅρον τῆς διασφαλίσεως τοῦ
προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος εἰς
τὸ ἑξῆς ἀπὸ πάσης προσβολῆς
ἐναντίας».

Πρόξενος τῆς Τουρκίας 
ὑπὲρ τοῦ Κολυμβαρίου!
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Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου




