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«Ἥξεις ἀφήξεις» αἱ ἀποφάσεις! Τό Κολυμβάρι ὁδηγεῖται ἀργὰ ἀλλά σταθερὰ εἰς καταποντισμόν!

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

Πρό πολλοῦ ἤδη ἀνεμένετο
ἡ συζήτησις εἰς τὴν Ἱεραρχίαν
διὰ τὴν Σύναξιν τοῦ Κολυμ-
βαρίου. Ἡ συζήτησις εἶχεν
ὁρισθῆ διὰ τὴν Τακτικὴν Συν-
εδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ
τὸν Ὀκτώβριον, ὅμως ἀνεβλή-
θη, καθὼς ἀνέκυψεν ἐπιτα-
κτικῶς τὸ ζήτημα τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ὡρίσθη τότε νέα Ἔκτακτος
Συνεδρίασις διὰ τὸν μῆνα Νο-
έμβριον, ἡ ὁποία συνῆλθε
κατὰ τὴν 23ην καὶ 24ην τοῦ
τρέχοντος. Παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι ὑπῆρξε συνάντησις μόλις
τὴν 21ην μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καὶ
τοῦ νέου –μετὰ τὴν ἀπο-
πομπὴν τοῦ κ. Ν. Φίλη-
Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Κ. Γα-
βρόγλου, εἰς τὴν Ἱεραρχίαν
δὲν ἔγινε κάποια ἀναφορά.
Ἐξεβίασεν ὁ Πατριάρχης

τήν Ἱεραρχίαν;
Ὀλίγας ἡμέρας πρὸ τῆς

συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας
ἀπέστειλεν ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως ἐπι-
στολὴν πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον
ἐζήτει νὰ μὴ υἱοθετήση ἡ
Ἱεραρχία τὰς θέσεις τοῦ Σεβ.
Καλαβρύτων καὶ Σεβ. Πει-
ραιῶς, οἱ ὁποῖοι τὰς παρελ-
θούσας ἡμέρας εἶχον ἀπο-
στείλει κείμενα διὰ τὴν μὴ
ἀποδοχὴν τοῦ Κολυμβαρίου
ὡς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν-
όδου», μὲ τοὺς ὁποίους προ-
τίθεται ὁ ἴδιος νὰ διακόψη κά-

θε ἐπικοι-
νωνίαν.

Δὲν εἶναι βεβαίως τόσον ἡ
παρότρυνσις τοῦ Πατριάρχου
ποὺ πείθει τοὺς Ἱεράρχας,
ὅσον τὸ ὅτι ἐπικρέμαται πάν-
τοτε ὡς δαμόκλειος σπάθη

ἐπὶ τῆς
Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος ὁ φόβος ἀνακι-
νήσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ
τοῦ ζητήματος τῶν Μητροπό-
λεων τῆς Β. Ἑλλάδος, διὰ τὰ
ὁποῖα δὲν ἔχει καμίαν ἐξου-

σίαν ἢ δικαίωμα, ὅμως ἡ
ἀπειλὴ καὶ μόνον αὐτὴ ἀρκεῖ
διὰ τὸν ὄλεθρον.

Ὡστόσο ἡ πρωτοβουλία τοῦ
Πατριάρχου νὰ ὑποδείξη εἰς
τὴν Ἱεραρχίαν τὴν στάσιν της
δὲν στερεῖται μόνον ἠθικῶν
ἐρεισμάτων, ἀλλὰ πολὺ πε-
ρισσότερον ἐγγίζει τὰ ὅρια
τῆς εἰσπηδήσεως. Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι Ἐπαρ-
χία τῆς Κωνσταντινουπόλεως
οὔτε «Ἡμιαυτόνομος» Ἐκ-
κλησία, διὰ νὰ ἐπεμβαίνη εἰς
τὸ προσκήνιον ἢ εἰς τὸ παρα-
σκήνιον καὶ νὰ κατευθύνη τὰς
ἀποφάσεις. Ἀπορρίπτει ὁ
Πατριάρχης τὸν χαρακτη-

Προφανῶς
ὅταν παραπαίη

τό Σύμπαν, παραπαίει
καί ὁ κ. Παναγιώτης

Τελεβάντος
Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη

Κατ’ ἀρχάς ἄς πάρουμε ὡς
ἀναντίῤῥητο δεδομένο, ὅτι ὁ κ.
Παναγιώτης Τελεβάντος ἔχει σέ
ὅλα γιά ὅλα ἀπόλυτο (!) δίκαιο.
Ὅτι δηλαδή, ὁ π. Βασίλειος Βο-
λουδάκης διδάσκει πράγματι, φο-
βερές αἱρέσεις καί κακόδοξες
πλάνες ἤ ὅτι ὄντως «πολιτικοποιεῖ
τά ἐκκλησιαστικά θέματα» καί μά-
λιστα νά συμφωνήσουμε κατα-
χρηστικά ὅτι τῷ ὄντι «παραπαίει»
καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἑβδομαδιαία
Ἐφημερίδα ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ».

Δεῖτε ὅμως, πρώτιστα, παρα-
καλῶ πολύ ἐδῶ τό «τελεβάντικο»
ἄρθρο: «ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ Ο “ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ”». Καί ἔπειτα με-
λετῆστε τά πιό κάτω.

ΕΡΩΤΗΜΑ: ᾎραγέ ἔχουν
ἔτσι τά πράγματα; Ἤ μήπως
πρόκειται ἐπί τοῦ συγκεκριμέ-
νου ζητήματος μία Τελεβάντικη
ἤ ἔστω Προκρούστεια «ἀλή-
θεια»;

Θά μιλήσω ὅμως, ἄν μοῦ ἐπι-
τρέπεται τοῦτο, διά τόν Πρωτο-
πρεσβύτερον π. Βασίλειον Β.,
διότι στά περί τοῦ «Ὀρθοδόξου
Τύπου» δέν δύναμαι νά διατυπώ-
σω ἀντικειμενική ἄποψη, διότι
ἔχω ἕνα χρόνο σχεδόν, πού Χά-
ριτι Κυρίου, εἶμαι ἐν ἐνεργείᾳ ὁ τε-

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τὴν 6ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας
τοῦ Θαυματουργοῦ.
Ὁ Ἅγιος σώζει τοὺς ἐν θαλάσσῃ κινδυνεύοντας. Εἰκὼν ἐκ τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ὀρφανοῦ, Θεσσαλονίκης.

Παρέµβασις καὶ κείµενον εἰς τὴν Ἱεραρχίαν
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νοέµβριος 2016)

Tοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἹεροθέουΤὸ ἀσάλευτον θεμέλιον τῆς πίστεως
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

1ον
Στήν τελευταία Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (23-24 Νο-

εµβρίου 2016) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος διάβασε τήν
εἰσήγησή του, µέ τίτλο «Ἐνηµέρωσις περί τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν
τῆς Ἁγίας καί ΜεγάληςΣυνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καί στήν
συνέχεια ἔγινε εὐρύτατη συζήτηση γιά τό περιεχόµενο τῆς εἰσηγήσεως
καί ἐλήφθησαν ἀποφάσεις.

Ἡ εἰσήγηση εἶχε τρία βασικά σηµεῖα, πρῶτον τό Συνοδικό Πολίτευµα
τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ προετοιµασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου,
δεύτερον ἡ διαχρονική συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας µας στήν προετοι-
µασία καί διαµόρφωση τῶν κειµένων της, καί τρίτον οἱ προτάσεις γιά τά
περαιτέρω. Στήν πραγµατικότητα ἡ εἰσήγηση ἐκινεῖτο στόν ἄξονα τῆς
ἐνηµερώσεως τῶν µελῶν τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης καί
γιά τίς ἀποφάσεις πού ἔπρεπε νά λάβη ἡ Ἱεραρχία µας.

Κατά τίς Συνεδριάσεις ἔκανα δύο προφορικές παρεµβάσεις καί
κατέθεσα ἕνα κείµενο στά Πρακτικά, στό ὁποῖο ἀνέλυα περισσότερο τίς
ἀπόψεις µου.

Στήν συνέχεια θά δηµοσιευθῆ ἡ κύρια παρέµβασή µου πού ἔγινε τήν
πρώτη ἡµέρα τῆς Συνεδριάσεως, καί τό κείµενο πού κατέθεσα στά Πρα-
κτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

* * *
Α. Παρέµβασις κατά τήν ἔκτακτον Σύνοδον

τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, 23-24 Νοεµβρίου 2016

Ἄκουσα µέ προσοχή τήν Εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν
καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου καί τόν εὐχαριστῶ γιά τόν κόπο στόν ὁποῖο

Μετά τήν ἐπιστολήν τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως, ἡ ὁποία ἔθετεν ἐμμέσως τό δίλημμα «ἤ στό πλευρό μου
ἤ μέ τούς Σλάβους» καί εὐθέως κατεφέρετο ἐναντίον ἰσοτίμων Ἱεραρχῶν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συν-
υπολογίζουσα τήν πιθανήν πρόκλησιν σχίσματος εἰς τήν Ἱεραρχίαν ὀπισθοχώρησε καί ἀνέβαλε τήν σω-
στήν ἀπόφασιν. Πολλοί Μητροπολῖται ἐσιώπησαν καί ὀλίγοι δυναμικοί ἐξέφρασαν μετριοπαθεῖς θέσεις.

Ὅταν τὸ Φανάρι δὲν εἶχε ἀκόμη
παραδοθῆ εἰς τὸν Οἰκουμενισμόν

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
1. Ὁ 20ὸς αἰώνας ἔχει χαρακτηρισθεῖ «αἰώνας τοῦ οἰκουμενισμοῦ»,

τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ. Ἡ πολιτικὴ ἔκφραση τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ ταυτίζεται μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τοὺς στόχους τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς
παγκοσμιοποίησης, ἡ δὲ θρησκευτικὴ μὲ τοὺς οἰκουμενικοὺς Διαλόγους
καὶ τὴν ἐπιδίωξη τῆς «Πανθρησκείας». Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ
κυρίως μὲ τὸ «Διάγγελμα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ 1920, ποὺ
ἀναγνωρίζει DE FACTO ὡς «ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ» τὴν δυτικὴ αἱρετικὴ
πανσπερμία, ἐντάχθηκε ἐπίσημα καὶ ὁ πρῶτος θρόνος τῆς Ὀρθοδοξίας
στὴν «Οἰκουμενική, λεγόμενη, Κίνηση». Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ διαλόγου
γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀποστολικοπατερικὴ Ὀρθοδοξία τῆς ἀποσχι-
σμένης ἀπ’ αὐτὴν δυτικῆς Χριστιανοσύνης ἐνεπλάκη καὶ αὐτὸς στὸν
Οἰκουμενισμό, ποὺ κατὰ τὶς ὑπάρχουσες ποικίλες ἀποδείξεις ὑπηρετεῖ
τοὺς παραπάνω στόχους. Σ’ αὐτὴ τὴ στράτευση ἀκολούθησαν τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ ἄλλες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἔτσι
ὑπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῆς Κοσμικῆς Ὑπερδύναμης, προτάσσοντας
τὴν «πολιτική», σὲ ὅλες τὶς ἐκφράσεις της, καὶ καθιστώντας τὴν «ὀρθο-
δοξία» ταπεινὴ θεραπαινίδα της. Ἡ περίπτωση τῆς πρόσφατης (Ἰούνιος
2016) «Μεγάλης» Συνόσου στὴν Κρήτη εἶναι σαφὴς ἔκφραση τῆς σημε-
ρινῆς καταστάσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ ἔχουν γραφεῖ
πολλὰ γι’ αὐτὸ τὸ θέμα.

Οἱ Οἰκουμενιστές μας δὲν παύουν νὰ διακηρύσσουν, ὅτι στὴν κίνηση
αὐτὴ μετέχουν μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία καὶ προβάλλουν τὴν παραδοσιακή
μας Ὀρθοδοξία, ἐνῷ τὰ πράγματα ἀποδεικνύουν πλήρη ἀποστασιοποί-
ηση ἀπὸ τὴν πατερικότητα καὶ στὴν οὐσία ἄρνησή της, μὲ τὴν νεοκατα-
σκευασμένη πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν παραπάνω στόχων «μεταπατε-
ρικῆς θεολογίας».

Καὶ ὅμως, μιλώντας γιὰ τὸν Οἰκουμενικό μας θρόνο, ὑπῆρξε ἡ προοι-
κουμενιστικὴ περίοδος, ὅταν, παρὰ τὴν πολιτικὴ του ταλαιπωρία μέσα
στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ κινεῖται ἐλεύθε-
ρα στὸ χῶρο τῆς Πίστεως καὶ νὰ ἐκφράζει ἐλεύθερα τὸ ἀδούλωτο φρό-
νημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος πρὸς κάθε κατεύθυνση. Στὴ σημε-
ρινὴ «Βαβυλώνια αἰχμαλωσία» μας- γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν μακαριστὸ
ὀρθόδοξο πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Φλορόφσκι - ἡ παναίρεση τοῦ
Παπισμοῦ καὶ ὁ αἱρεσιάρχης Ἡγέτης του, ὁ Πάπας, ἀποκαλοῦνται καὶ γί-
νονται δεκτὰ ὡς «ἐκκλησία», γνήσια καὶ αὐθεντική, μὲ τὴν ἐπικρατήσασα
πιὰ στὴν οἰκουμενιστική μας γλώσσα ἔκφραση «ἀδελφὴ ἐκκλησία»!

Ἐκεῖνοι, ποὺ «ἐπιστημονικὰ» - δῆθεν προτείνουν - καὶ ἀναλαμβά-
νουν τὴν ἐκ νέου γραφὴ τῆς Ἱστορίας (τὸ σύνθημα εἶναι: νὰ ξαναγραφεῖ
ἡ ἱστορία), οὐσιαστικὰ κατεργάζονται τὴν διαγραφὴ τοῦ παρελθόντος
γιὰ τὴν ἀποδόμηση τοῦ παρόντος. Καὶ ὁ θρησκευτικὸς οἰκουμενισμός,

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«…Εὐχαριστοῦμεν ἐκ βάθους καρδίας ὅλους τοὺς συντελέσαντας εἰς
τὴν προσπάθειαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, νὰ ἄρῃ τὸν σταυρὸν τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ ἀξιώματος, τὸν ὁποῖον ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία
ἔθηκεν εἰς τοὺς ὤμους ἡμῶν ἅμα τῇ ἡμετέρᾳ ἐκλογῇ, ἐπιθέσασα ἐν ταὐτῷ
τὴν ἀγωνίαν καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ εὐσεβοῦς Γένους τῶν Ὀρθοδόξων, τόσον
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὅσον καὶ συμπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας… Αἱ ποιμαντικαὶ ἐπισκέψεις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς τὰς ἀνὰ
τὴν ὑφήλιον Ἐπαρχίας τοῦ Πανιέρου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ ἡ ἐπικοι-
νωνία μετὰ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, καθὼς καὶ μετὰ τῶν ἐντί-
μων Ἀρχῶν τῶν διαφόρων Χωρῶν, ἀπετέλεσε δι᾿ ἡμᾶς μοναδικὴν εὐκαι-
ρίαν εἰλικρινοῦς διαλόγου, διαπροσωπικῶν σχέσεων καὶ συμπνευματι-
σμοῦ. Ἡ πορεία αὕτη δὲν θὰ εἶχε τὸ ποθούμενον ἀποτέλεσμα, ἄνευ τῆς
ἀγάπης καὶ τῆς συμπαραστάσεως τῶν Ἀδελφῶν Προκαθημένων τῶν
λοιπῶν ὈρθοδόξωνΑὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἡ φιλάδελφος αὕτη στήρι-
ξις τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων, τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστοῦμεν
ἐγκαρδίως, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκφρασις σεβασμοῦ ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ κλήρου,
τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ φιλογενοῦς λαοῦ, ἀπὸ τὸ νοτιώτερον ἄκρον τῆς
Ἀφρικῆς ἕως τὴν Σιβηρίαν, καὶ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴν ἕως τὰ πέρατα τῆς

Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως
ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς Ἐκλογῆς του

• Ἡ δαιμονιώδης ἐπι-
στήμη. Σελ. 3
• Τί ἐστίν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙ-

ΣΜΟΣ. Σελ. 4
• Ἐκκλησιαστική Γλῶσ-

σα καί μεταφράσεις.
Γράφει ὁ κ. Νικόλαος
Σακαλάκης. Σελ. 4

• Ἐπιστολὴ Κληρικῶν
πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης. Σελ. 6

• Ὁ κ. Ράμα καί ἡ Μεγάλη
Ἀλβανία. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Πρωὶ τῆς εἰκοστῆς ἑβδόμης Νο-
εμβρίου καὶ κατὰ τὶς 11:00 δέχομαι
τὸ πιὸ εὐχάριστο τηλεφώνημα ἀπὸ
τὸν πιὸ εὐχάριστο Ἐπίσκοπο,
ἀδελφὸ καὶ φίλο, τὸν Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο:
«Ταῖς αὐτοῦ Ἁγίαις Πρεσβείαις ἐλέ-
ησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, εἶπε καὶ
συμπλήρωσε: Ἀδελφέ, σήμερα ἔγι-
νε ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου πιὰ
Πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Διο-
ρατικοῦ»!

Χτὲς πρωὶ μὲ ξαναπῆρε ὁ Πανιε-
ρώτατος καὶ μοῦ εἶπε: «Σὲ ἐντέλλο-
μαι ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως ἤδη εἶπα καὶ σὲ ἄλλους, νὰ
γράψεις κάτι γιὰ τὸν ἅγιο Πορφύ-
ριο».

Νὰ πῶ σήμερα ὅτι δὲν συστέλλο-
μαι; Νὰ πῶ ὅτι δὲν ντρέπομαι, ἐγὼ
νὰ μιλήσω γι’ αὐτὸν ποὺ ζήσαμε
ἀπὸ τὸ 1980, ποὺ γευτήκαμε, ὡς
οἰκεῖο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ
ὅλος ὁ κόσμος ὑποκλινόταν στὴν
ἄφθαστη ταπείνωση, ἁπλότητα,
ἑκούσια ἠπιότητα, καταστάσεις ποὺ
κρύβονταν μέσα στὸ ἐκπληκτικὸ
χάρισμα τῆς Διορατικότητας ποὺ
εἶχε;

Σὲ παρακαλῶ Ἅγιε Πορφύριε,
φώτισέ με νὰ γράψω γιὰ σένα αὐτὰ
ποὺ ἔχω μέσα στὴν καρδιά μου!

Τὸ διορατικὸ χάρισμά του , γιὰ τὸ
ὁποῖο ἔχουν γραφτεῖ πολλά, ἦταν
αὐτὸ ποὺ ἄμεσα ἀντιλαμβανόσουν
ὅσες φορὲς καὶ νὰ τὸν ἔβλεπες.

Πιστέψετέ με ὅμως, ὅσο καὶ νὰ
φαίνεται ἀνόητο, δὲν γοητεύτηκα
ποτὲ ἀπὸ αὐτὸ τὸ θεϊκὸ χάρισμα,
γιατί ἡ καρδιά μου δὲν εἶχε αὐτὸ
πρώτιστα ἀνάγκη, ἀλλὰ νὰ καταλά-
βει πῶς λειτουργοῦσε ἡ καρδιά
του, ποιὰ ἦταν ἡ βαθύτερη σχέση

του μὲ τὸν Θεό.
Ποιὸ ἦταν τὸ Μυστικό τοῦ Ἁγίου

Πορφυρίου;
Δὲν μοῦ ἔδωσε ποτὲ τὴν ἐντύ-

πωση τοῦ Γέροντα ποὺ ἀπαιτοῦσε
μὲ τρόπο, ὑπακοὴ σὲ αὐτὰ πού
σοῦ ἔλεγε, ἀλλὰ, ἐνῷ μιλοῦσε
αὐθεντικὰ κατ’ εὐθεῖαν στὴ συνείδη-
σή σου, σοῦ ἄφηνε μία τέτοια ἐλευ-
θερία, ποὺ προκαλοῦσε τὸ φιλότι-
μο.

Ἐνῷ σοῦ ἔλεγε ἀπίστευτα πρά-
γματα καὶ σοῦ ἀπεκάλυπτε ὅλα τὰ
κεκρυμμένα γιὰ νὰ σὲ βοηθήσει,
αὐτὸ ποὺ κυριαρχοῦσε στὴν ἀπο-
καλυπτικὴ αὐτὴ ἐπικοινωνία ἦταν ἡ
ἐν Χριστῷ ταπείνωση καὶ ἀγάπη,
χωρὶς κανένα συναισθηματισμό.

Ποιὸ ὅμως ἦταν τὸ Μυστικό του;
Ἡ διόραση , ἡ ἁπλότητα, ἡ ταπεί-

νωση, ἡ διαρκὴς ἐπικοινωνία του
μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἦταν καταστά-
σεις ἐμφανέστατες. Εἶχε γίνει τὸ
φῶς τῆς γῆς, τὸ ἅλας, ἡ πόλις ἐπὶ
Ὄρους κειμένη!

Ὁ μέγας αὐτὸς ἅγιος, ποὺ ἦταν
ἀνάμεσά μας, ὅπως καὶ ἄλλοι ἅγιοι
ποὺ ζήσαμε, ὁ Ὅσιος Παΐσιος, ὁ
Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὁ Γέ-
ροντας Εὐμένιος τοῦ Νοσοκομείου
τῶν Λοιμωδῶν νόσων, ὁ Γέροντας
Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, ὁ Γέροντας
Ἀμβρόσιος τῆς μονῆς Δαδίου, καὶ
ἄλλοι ποὺ γνωρίζουμε, εἶχαν ἕνα
κοινὸ μυστικὸ ποὺ ἐπιμελοῦνταν
καθημερινὰ καὶ διαρκῶς στὴν καρ-
διά τους:

Τὴν διαρκῆ Μετάνοια!
Μᾶς ἀποκάλυψε ὁ ἅγιος Πορφύ-

ριος τὸ μυστικό του αὐτὸ στὴν τε-
λευταία ἐπιστολή του πρὸς τὰ
Πνευματικά του παιδιά.

Παρόμοια ἐπιστολὴ ἄφησε καὶ ὁ
Γέρων Παΐσιος.

Ὁ Γέρων Ἰάκωβος, τί ἄλλο ἀπε-
κάλυπτε, ὅταν σὲ κάθε φράση του
πρὸς ὁποιονδήποτε, ἔλεγε : «Μὲ
συγχωρεῖτε»!

Ὁ Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
ἐπανευαγγελίζει τὴν Θεολογία λέ-

γοντας ὅτι ἔβλεπε τὸ ἄκτιστο Φῶς,
μετὰ ἀπὸ ὀδυρμὸ Μετανοίας.

Ὁμολογοῦν οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ τὴν
ἁμαρτωλότητά τους ἐνώπιον ὅλης
τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τόση συντριβὴ
καὶ ζητοῦν τὴ συγχώρεση ὅλων.

Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ εἶναι στὴν ἐπι-
στολὴ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, δὲν
εἶναι ταπεινολογίες, εἶναι παγκό-
σμια ἐξομολόγηση, ποὺ μᾶς ἀπο-
καλύπτει ποιὸ ἦταν τὸ μυστικό του:
«Ἡ ἀδιάλειπτη Μετάνοια».

Ἔγινε ὁ ταπεινὸς Πορφύριος
ἀκόλουθος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου ποὺ γράφει: «Ἂν εἴπω-
μεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυ-
τοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ
ἔστι μεθ’ ἡμῶν».

Μᾶς καθορίζει ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης ἐδῶ τί εἶναι πλάνη: «Ἡ
ἔλλειψη συνείδησης ἁμαρτωλότη-
τας».

Ἔγινε ὁ ταπεινὸς Πορφύριος

Τὸ μυστικόν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
Τοῦ κ. Ἀνδρέου Χριστοφόρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

1ον
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2016
Σύναξις τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ
Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν ἀσωμάτων καὶ ἐπουρα-
νίων Δυνάμεων.
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ
ζωοποιοῦ Τριάδος.
Πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
τοὺς Σεβαστοὺς ἁγίους Καθηγουμένους τῶν
Ἱερῶν Μονῶν.

“Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο-

σθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ
ἔπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·
ὅστις δ᾿ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν
τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς”. (Μτ. Ι, 32)

“Eὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τῷ ἱκανώ-
σαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων
ἐν τῷ φωτί”, ὅπως κατεξοχὴν εἶναι καὶ λέγεται ὁ
μοναχισμός, τὸ ἀκρότατον τῆς εὐαγγελικῆς πο-

λιτείας, ἡ κλήση τῆς ὁποίας ἀπαιτεῖ κατὰ τὸ ἀπο-
στολικὸν λόγιον: “περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ
Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν ἐν παντὶ ἔργῳ
ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν
ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ”, “ ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρ-
δίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δό-
ξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ”,
αὐτῆς τῆς γνώσεως διὰ τῆς φωτουργοῦ διδα-
σκαλίας τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς

Ἐκκλησίας, ἤλθαμε εἰς ἐπίγνωσιν τῶν κρισίμων
δογματικῶν ζητημάτων πίστεως, τὰ ὁποῖα σχε-
τίζονται μὲ τὴν παναίρεσιν τοῦ διαχριστιανικοῦ
καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ τὰ
ὁποῖα διενεργοῦνται κατὰ τῆς ἁγίας καὶ
ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐπὶ 114 συν-
απτὰ ἔτη, ἀρχῆς γενομένης τὸ 1902, ὁ ἑκάστοτε
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πρωτο-
στατεῖ, ἔργῳ καὶ λόγῳ, στὴν ἐπιβολὴ τῆς παν-

αιρετικῆς καινοφανοῦς διδασκαλίας τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ. Δυστυχῶς, παρατηρεῖται ἐντὸς τῶν
περισσοτέρων μονῶν καθὼς καὶ κελλιωτικῶν
συνοδειῶν ἡ καλλιέργεια ἑνὸς κλίματος ἀμερι-
μνησίας καὶ ἀδιαφορίας, ἡ ὁποία ἐγγίζει τὰ ὅρια
τῆς ἠθελημένης ἄγνοιας, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἐκεῖ
μονάζοντες πατέρες νὰ ἀγνοοῦν ἕως καὶ τὰ βα-
σικότερα περὶ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ. Τούτων οὕτως ἐχόντων, κατόπιν πολλῆς

καὶ ἐμπόνου προσευχῆς, ἡ φωνὴ τῆς συνειδή-
σεως μᾶς ὑπέδειξε νὰ ξεκινήσουμε ἀγῶνα ὁμο-
λογιακὸ, θεμελιωμένο στὴν ἀντιαιρετικὴ στάση
τῶν ὁσίων Πατέρων τοῦ παρελθόντος, ἐξαιρέτως
τῶν Ἁγιορειτῶν.

Διατὶ αἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (ΑκΜΣ),

εἶναι αἱρετικαί
Ἡ μελέτη τῶν ἀποφάσεων τῆς λεγομένης

Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (ΑκΜΣ), ὑπὸ τὸ
φῶς τῆς ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας καὶ ὄχι κατὰ

Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ Σεβ. Κυθήρων περὶ
τῆς προσφάτου Ἱεραρχίας

Κατόπιν τῆς σημερινῆς τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας τοῦ Ἱστολογίου (katani-
xis.blogspot.gr) μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.Σεραφείμ,
δημοσιεύουμε τὴν τοποθέτησή του ἐπὶ τοῦΔελτίου Τύπου τῆς 2ας Συνεδρίας
τῆς ἐκτάκτου Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 24 Νοεμβρίου 2016.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, ἐξέδωσε τὸ Δελτίο
Τύπου ποὺ ἀναστάτωσε, ἀπογοήτευσε καὶ ἐξόργισε τὸ χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοί-
νωση:

Δεύτερη Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος(24/11/2016)

Ἐν κατακλεῖδι, μετὰ ἀπὸ Εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, ἡ ὁποία
ἔγινε ὁμόφωνα ἀποδεκτή, τονίζεται ἡ, μετὰ τὴν ἐνδελεχῆ καὶ λεπτομερῆ ἐνη-
μέρωση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιβεβαί-
ωση τῆς ἑνότητός Της, καί ἀποφασίσθηκε ἡ ἔγκριση τῶν προτάσεων τῆς
Εἰσηγήσεως, καθὼς καὶ ἡ μελέτη καὶ ὅλων τῶν κειμένων ποὺ ὑπεβλήθησαν,

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

Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί
οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν εἰς τὰ ἔντυπά τους

τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας;
(Μήπως μᾶς ἔχουν πιάσει ἐν τέλει «εἰς ὕπνον βαρούχειον»;)

Α΄
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ Τεκτονισμὸς φέρει βαρέως τὴν «καταδίκη» του ἐκ

μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν γνωστὴ Ἀπόφανσή της τοῦ
1993, ἀναδιατυπουμένη πολλάκις ἔκτοτε. Γιὰ τοῦτο καὶ κάνει τὸ πᾶν ἡ μα-
σονία νὰ προσεγγίζει τοὺς κληρικούς μας, εἴτε κάνοντας τοὺς ἴδιους μασό-
νους εἴτε μὲ διάφορες δωρεὲς πρὸς ἄλλους - ἀθῴους ἴσως αὐτοὺς - γιὰ τὶς
ἀνάγκες τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τοῦ χειμαζομένου κατὰ τόπους ποιμνίου
τους.

Ἐν συνεχείᾳ, τόσο τὴ μασονικὴ ἰδιότητα τῶν κληρικῶν μας ἐκείνων ὅσο
καὶ τὶς δωρεὲς ποὺ λαμβάνουν ἄλλοι ἐξ αὐτῶν τὶς διατυμπανίζει πάντα ἡ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ἐποχή μας, ὅπου τό θέλημα τοῦ Θεοῦ περιφρο-
νεῖται προκλητικά, εἶναι καθῆκον κάθε συνειδητοῦ χριστιανοῦ
νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς ὀρθῆς πίστεως καί νά

γνωρίζει τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς αἱρετικούς παπικούς καί
προτεστάντες. Νά ἔχει τήν ἱερή ἀνησυχία καί τή δικαιολογημένη
ἀγανάκτηση κάθε φορά πού οἱ οἰκουμενιστές θέλουν νά ταυτίσουν
τήν Ἐκκλησία μέ τούς ἑτερόδοξους, πού ἀποκόπηκαν ἀπ᾿ αὐτή ἐξαι-
τίας τῶν κακοδοξιῶν τους καί τῆς διαστρέβλωσης τῆς διδασκαλίας
τοῦ Χριστοῦ. Καί ὄχι μόνο νά ἀνησυχεῖ, ἀλλά καί νά ἐκδηλώνει μέ
παρρησία τήν ἀσάλευτη πίστη του στήν Ὀρθοδοξία, χωρίς νά ἐπη-
ρεάζεται ἀπό ὅσα μέ ἐπιπολαιότητα ὑποστηρίζουν οἱ οἰκουμενιστές,
οἱ ὁποῖοι «παίζουν» μέ τήν πίστη καί θεωροῦν τήν Ἐκκλησία βάθρο
κοσμικῆς προβολῆς. Θέλουν νά βγοῦν ἀπό τήν ἀφάνεια οἱ δυστυ-
χεῖς καί νά ἐπαινεθοῦν ἀπό τούς ἄθρησκους πώς τάχα ἐργάζονται
γιά τήν εἰρήνη καί τή συνύπαρξη τῶν λαῶν, ἀλλά καί γιά τήν ἐπίλυ-
ση ὅλων τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων τοῦ πλανήτη, διεκδικώντας
ἐπιπόλαια τό ἔργο τῶν πολιτικῶν!

Οἱ ὀρθόδοξοι διατηροῦν τήν ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Καί πρός ἐκείνους πού ἔχουν διαφορετική θρησκεία. Τούς ἀνέχονται
μέ ὑπομονή, ἐκδηλώνουν σεβασμό ἀπέναντί τους καί ἐνδιαφέρονται
γιά τίς ἀνάγκες καί τά προβλήματά τους. Ἡ ἐνάρετη ζωή τῶν πιστῶν
καί ἡ φωτεινή παρουσία τους στήν κοινωνία εἶναι ἡ καλύτερη ἱερα-
ποστολή γιά τήν προβολή τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί αὐτό πρέπει νά εἶναι
ἀδιάκοπη ἐνασχόληση τῶν χριστιανῶν. Πάντα ὅμως ὑπό τήν προ-
ϋπόθεση ὅτι διατηροῦν καθαρή καί ἀνόθευτη τήν πίστη τους, ὅπως
διατυπώνεται στό σύμβολο τῆς πίστεως, καί σέβονται τήν παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πρέπει νά φωτίζει τήν καθημερινή ζωή
τους.

Οἱ καλοπροαίρετοι ἑτερόδοξοι αὐτό ἀναζητοῦν. Ἐμεῖς πρέπει νά
τούς βοηθήσουμε νά βροῦν τόν πνευματικό τους προσανατολισμό
καί νά τούς δείξουμε τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Ὁ πιό ἀσφαλής δρό-
μος γι᾿ αὐτούς εἶναι ἐκεῖνος τῶν ἁγίων. Τήν ἀλήθεια αὐτή δέν τή δέ-
χονται οἱ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι δέν φημίζονται καί γιά τήν πνευ-
ματική τους ζωή. Αὐτό τό εἶχε διαπιστώσει καί ὁ ἅγιος Παΐσιος, ὁ
ὁποῖος ἦταν ἐπιφυλακτικός ἀπέναντί τους. Ἔβλεπε ὅτι τό κοσμικό
τους φρόνημα καί ἡ ἔλλειψη πνευματικῆς ἐμπειρίας τούς ἐμπόδιζαν
νά βιώσουν τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί μέ βάση αὐτή νά
ἐργάζονται γιά τήν προβολή τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν ἐπιστροφή τῶν
ἑτερόδοξων.

«Γιά τούς Ὀρθοδόξους ἡ καθαρότητα τῆς πίστεως ἀποτελεῖ τό
ἀσάλευτο θεμέλιο στόν ἀγώνα τους γιά τή θέωση: Ἡ ὀρθή πίστη
εἶναι «τό μέγα καί πρῶτον τῆς σωτηρίας φάρμακον», λέει ὁ ὅσιος
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἀλλά καί γιά τούς ἑτερόδοξους ἀδελφούς
μας ἡ ἀκριβής ὁριοθέτηση τῆς ἀλήθειας δείχνει τό δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς στόν πατρικό τους οἶκο, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» (Ἱ.
Μονῆς Παρακλήτου. Ὁ Παπισμός χθές καί σήμερα, 6η ἔκδοση 2014,
σελ. 2).

Εἶναι παρήγορο ὅτι οἱ οἰκουμενιστές δέν ἔχουν λαϊκό ἔρεισμα.
Ὡστόσο, σταδιακά διαβρώνουν τούς κληρικούς καί ἰδιαίτερα τούς
μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι πάντα εἶναι δειλοί ἀπέναντι στόν οἰκουμενι-
κό πατριάρχη Βαρθολομαῖο, χωρίς νά μπορεῖ ἕνας ἁπλός χριστια-
νός νά ἐξηγήσει τή στάση τους αὐτή. Πρόκειται γιά ἀνησυχητικό φαι-
νόμενο, τό ὁποῖο ἀπογοητεύει τούς συνειδητούς χριστιανούς.

Δίχως σχόλια, ὑπονοούμενα καὶ ὑπαινιγμοὺς ἐκ μέρους τῆς στήλης μας
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Τὰ κείμενα τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης εἰς τὰς καλένδας!

Ἔτος ΛΔ´, Ἀριθμ. 50/2 Δεκεμβρίου 2016
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»
«Ὁ Ἰατρὸς Χρῆστος Κοραντάνης
καὶ τὸ Μετόχι τοῦ Ὁσίου Ἀθανασί-
ου τοῦ Ἀθωνίτη τῆς Ἱ. Μ. Καρα-
κάλλου (Ἁγ. Ὄρους) στὸ Μπολάτι
Κορινθίας». Σχ. 24x17 σσ 102. Κό-
ρινθος 2016.

ΜΟΝΑΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΦΙΛΟ-
ΘΕΪΤΟΥ (Ἐπιλεγμένα θέματα δα-
νεισμένα ἀπὸ τὸ ἐξαίρετο πόνημά
του: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Οἰκουμε-
νισμὸς καὶ Κόσμος. Ἐκδόσεις:
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2017 Σχ. 20x14 σσ 48.

ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΧΑ-
ΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ» Ἐκδόσεις «ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» ΘΕΣ/ΝΙ-
ΚΗ 2017 Σχ. 20x14 σσ 16.

«ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑ-
ΞΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕ-
ΩΣ». Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυ-

ψέλη». Σχ. 20x14 σσ 48. ΘΕΣ/ΝΙ-
ΚΗ 2017.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΦΕΒΑ 2017.
Ἀφιερωμένο στοὺς Ἀγωνιστὲς
Ἱερεῖς τῆς Βορείου Ἠπείρου. Σχ.
0,35x0,24
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥ-
ΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Τριμη-
νιαῖο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς
«Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων
τῶν Πολυτέκνων». Ἰαν. – Φεβρ.–
Μάρτ., Ἀπρίλ. – Μάϊος – Ἰούν.,
Ἰούλ. – Αὔγ.– Σεπτ. 2016 Ἀθῆναι.

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ, Μηνιαῖον Παιδαγωγικὸν
περιοδικόν, Χριστιανικῆς Ἑνώσε-
ως Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν.
Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. 2016.

Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης» ὡς ἐμπειρικός θεολόγος, Ἐκδόσεις꞉ Ἱερά Μονή
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, σελ. 272.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος στόν λόγο του «Εἰς τόν ἅγιον
μάρτυρα Ἰουλιανόν» μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρει ὅτι꞉ «Ἄν στή γῆ
εἶναι τέτοιες οἱ τιμές γιά τούς μάρ-
τυρες, ποιά στεφάνια πλέκονται
στούς οὐρανούς γιά τά ἅγια κεφά-
λια τους μετά τήν ἀποδημία τους
ἀπό ἐδῶ; Ἄν πρίν ἀπό τήν ἀνάστα-
ση εἶναι τόσο μεγάλη ἡ δόξα τους,
πόση θά εἶναι ἡ λαμπρότητά τους
μετά τήν ἀνάσταση; Ἄν ἀπολαμ-
βάνουν τόση τιμή ἀπό τούς συν-
δούλους τους, πόση εὔνοια θά ἐπι-
τύχουν ἀπό τόν Κύριο;». Τήν προ-
ηγούμενη ἑβδομάδα εἴχαμε πα-
ρουσιάσει τό βιβλίο «Τό φιλότιμο»,
στό ὁποῖο παρουσιάζονταν οἱ λό-
γοι τοῦ ἁγίου Παϊσίου σχετικά μέ
τήν ἀρετή αὐτή καί νά σήμερα πα-
ρουσιάζουμε μία καινούργια ἔκδο-
ση καί πάλι ἀφιερωμένη στόν νέο
ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο
Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Ἔτσι ἐπιβε-
βαιώνεται ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Χρυ-
σοστόμου, ὅπου ὅσο περνάει ὁ
χρόνος τόσο καί γίνεται πιό γνω-
στός ὁ ἐμπειρικός λόγος τοῦ ἁγίου
Παϊσίου, τόσο καί περισσότερο
τιμᾶται ἀπό τούς συνδούλους του
τόσο καί ὁ πανάγαθος Θεός δοξά-
ζει τόν δοῦλο του καί τόν κάνει
εὐρύτερα γνωστό.

Ἡ νέα αὐτή ἔκδοση τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπά-
κτου καί ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέ-
ου μέ τίτλο «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης» ὡς ἐμπειρικός θεολό-
γος ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
(Πελαγίας), ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερω-
μένη στόν ἅγιο Παΐσιο εἶναι μία
μαρτυρική κατάθεση γιά ἕνα “ζων-
τανό ὀργανισμό” τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως πολύ χαρακτηριστικά ἀνα-
φέρει ὁ Σεβασμιώτατος. Μιλώντας
ὁ ἅγιος Γέροντας γιά τήν δύναμη
τῆς πίστης θά πεῖ σχετικά γιά τό
ποιός εἶναι ὁ πραγματικός θεολό-
γος «Ζώντας κάποιος τά θεῖα μυ-
στήρια ἀπό κοντά, γίνεται θεολό-
γος, διότι δέν τά πιάνει μέ τό μυαλό
του, ἀλλά τά ζῆ στήν πραγματικό-
τητα». Μέ τό παρόν πόνημα ὁ συγ-
γραφέας μᾶς παρουσιάζει τόν με-
γάλο ἐμπειρικό θεολόγο, πού ἀνέ-
δειξε ἡ Ἐκκλησία μας στίς ἡμέρες
μας, τόν ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη
καί στό ὁποῖο παρουσιάζονται κεί-
μενα ἤ κηρύγματα τοῦ Σεβασμιω-
τάτου πού ἀναφέρονται στόν βίο
καί στήν πολιτεία τοῦ Γέροντος κα-
θώς καί στά θεόσοφα λόγια του.
Τό βιβλίο εἶναι χωρισμένο σέ δέκα
πέντε κεφάλαια, ὅπου μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρονται βιογραφικά
στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου, τά ὁποῖα ἔχουν
σχέση μέ τόν Σεβασμιώτατο, τά νη-

πτικά σημεῖα ἀπό τήν διδασκαλία
τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ὁ πνευματικός
νόμος κατά τόν ἅγιο Παΐσιο, ὁ θε-
ραπευτής καί παρηγορητής τῶν
ἀνθρώπων ἅγιος Παΐσιος, τά θεο-
λογικά κριτήρια τῆς ἁγιότητος τοῦ
ὁσίου Παϊσίου, ἕνας παραλληλι-
σμός μεταξύ τῶν ὁσίων Σεραφείμ
τοῦ Σαρώφ καί ἁγίου Παϊσίου καί
ἄλλα. Ὁ Σεβασμιώτατος γνώστης
τῆς νηπτικῆς καί ἐμπειρικῆς θεολο-
γίας κάνει καίριες παρατηρήσεις
στήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Παϊσί-
ου καί ἔτσι βοηθάει τόν ἀναγνώ-
στη, ἀφ’ ἑνός νά γνωρίση καλύτε-
ρα τόν Ἅγιο τῶν ἡμερῶν μας, ἀφ’
ἑτέρου νά ἐμβαθύνη στήν θεολογία
τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τόν ἅγιο
Παΐσιο ὡς ἐμπειρία καί χάρισμα, ἡ
ὁποία εἶναι καί ἡ βάση τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ζωῆς.

Ὁ συγγραφέας σκιαγραφώντας
τήν ζωή τοῦ ἁγίου Παϊσίου τονίζει
ὅτι «ὁ ἅγιος Παΐσιος θά ἔλεγα ὅτι
ἦταν ἕνας προφήτης, ἕνας θεόπτης
ἄνθρωπος, πού εἶδε τό φῶς τοῦ
Θεοῦ, δοκίμασε παραδείσιες ἐμπει-
ρίες καί μετά ταπεινωνόταν καί κα-
τέβαινε στό ἐπίπεδο τῶν συνομι-
λητῶν του, γιά νά τούς ὠφελήση…
Σέ κάποια συζήτηση ἀνέφερε μία
πνευματική του ἐμπειρία τοῦ ἀκτί-
στου Φωτός πού τόν ἔλουσε πρα-
γματικά,ὥστεμετάνάαἰσθάνεταιτό
κτιστό φῶς τοῦ ἡλίου πολύ θαμπό.
Εἶπε ὁ ἴδιος γιά τό πῶς αἰσθανόταν
μετά τήν ὅραση τοῦ Φωτός τοῦ
Θεοῦ꞉ “ Ὅταν πιά χάθηκε ἐκεῖνο τό
φῶς, ὅλα μοῦ φαίνονταν σκοτεινά.
Βγῆκα ἔξω καί ἦταν σάν νύκτα…
Ἡ ὥρα ἦταν ἐννιά τό πρωί, ὁ ἥλιος
ἦταν ψηλά, κι ἐμένα μοῦ φαινόταν
σάν νύκτα… Ὅλη ἐκείνη τήν ἡμέ-
ρα ἔβλεπα θαμπά∙ ἴσα - ἴσα πού
μποροῦσα νά κάνω τίς δουλειές
μου. Καί ἦταν καλοκαίρι, ὁ ἥλιος
ἔλαμπε”».

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ

ΣΤΙΣ 23 καὶ 24 Νοεμβρίου συγκλήθηκε ἡ Σύνοδος
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ἐξε-
τάσει τὰ κείμενα τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης καὶ νὰ τὰ
ἐγκρίνει ἢ νὰ τὰ ἀπορρίψει. Ὅμως οὔτε τὸ ἕνα ἔκαμε
οὔτε τὸ ἄλλο. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Σὲ τεντωμένο σχοινὶ
μοιάζει νὰ ἐπιχειρεῖ νὰ ἰσορροπήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος σχετικὰ μὲ τὸ φλέγον ζήτημα τῶν κειμένων
τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης. Πρὸ
μηνὸς ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ παρα-
πέμψει τὸ θέμα στὴν ἔκτακτη Ἱεραρχία. Σήμερα ἡ
Ἱεραρχία ἐπιστρέφει τὸ …μπαλάκι πίσω στὴν ΔΙΣ
ἀποφασίζοντας πὼς πρέπει αὐτὴ νὰ μελετήσει τὰ κεί-
μενα καὶ ὅλες τὶς τοποθετήσεις προκειμένου νὰ βγεῖ
ἐνημερωτικὸ γιὰ τὸν λαό. Δυστυχῶς ἡ κατάσταση
ὁμοιάζει μὲ τὴν περιφορὰ ἀπὸ τὸν Ἄννα στὸν Καϊά-

φα….» (Ἱστολ. ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Τὴ στιγμὴ
ποὺ περίμενε ὁ πιστὸς λαὸς νὰ πάρει τὴ σωστὴ ἀπό-
φαση ἡ Ἱεραρχία, αὐτὴ προτίμησε νὰ ἀποποιηθεῖ τῶν
εὐθυνῶν της! Μάλιστα, ὅταν, σύμφωνα μὲ δημοσιο-
γραφικὲς πληροφορίες, φωνὲς ὁμολογιακὲς ἐλάχι-
στων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ συζητηθοῦν τὰ
θέματα καὶ νὰ παρθοῦν ἀποφάσεις (Σεβ. Ναυπάκτου,
Πειραιῶς, Κυθήρων, Γλυφάδος), ἀποδοκιμάστηκαν
καὶ χλευάστηκαν ἀπὸ πλειάδα Ἱεραρχῶν! Ἱεράρχης
τῆς Βορείου Ἑλλάδος πρότεινε νὰ ἐγκριθοῦν τὰ κείμε-
να χωρὶς συζήτηση! Ἀλλὰ καὶ ἡ εἰσήγηση ἔτεινε πρὸς
ἔγκριση τῶν κειμένων. Θεωροῦμε ὅτι ὅλα αὐτὰ πόρ-
ρω ἀπέχουν ἀπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώ-
ματος καὶ δεῖ ἀπὸ τὴν σοβαρότητα τῆς ὑπόθεσης. Λυ-
πούμαστε καὶ ἀνησυχοῦμε!

Ἱεράρχαι μας κατώτεροι
τῶν περιστάσεων!

ΓΙΑ ΜΙΑ ἀκόμα φορά ἀπογοήτευ-
σε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ
ὀρθόδοξο πλήρωμα, μὲ τὴν ἄτολμη
ἀπόφασή της νὰ καταδικάσει τὶς
ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις τῆς «Συν-
όδου» τῆς Κρήτης. Ἀντὶ νὰ σεβαστεῖ
τὴν ἀπόφασή της, τοῦ περασμένου
Μαΐου, ἐξουσιοδοτώντας τὴν ἀντι-
προσωπία, νὰ μὴ δεχτεῖ ἀπόδοση
ἐκκλησιαστικῆς ὑπόστασης στοὺς
αἱρετικούς, καὶ νὰ ζητήσει ἐξηγήσεις,
τὴν ἀμνήστευσε! Γιὰ νὰ «ρίξει στά-
χτη στὰ μάτια» ὅσων περίμεναν δυ-
ναμικὴ ἀντίδραση, παρέπεμψε τὶς
ἀποφάσεις σὲ …ἐπιτροπὲς «εἰδη-
μόνων»! Μεταχειρίστηκαν τὸ δόλιο
«τέχνασμα» τῶν πολιτικῶν, οἱ
ὁποῖοι, ὅταν θέλουν νὰ «κουκουλώ-
σουν» ὑπόθεση, τὴν ἀναθέτουν σὲ
ἐπιτροπές, οἱ ὁποῖες, εἴτε δὲν βγά-
ζουν ποτὲ πόρισμα, εἴτε τὸ «μαγει-
ρεύουν» καταλλήλως, ὥστε νὰ εἶναι
«ἀνώδυνο»! Αὐτὸ ἔκαναν λοιπὸν
καὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς μας. Ὑπόκυ-
ψαν στὴν πρωτοφανῆ ἀντικανονικὴ
ἐπέμβαση τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ὁ
ὁποῖος ζητοῦσε ἀναγνώριση τῶν
ἀποφάσεων τοῦ Κολυμβαρίου,
«ἁλατίζοντας» τὴν ἐπιστολή του μὲ
δόση ἀπειλῶν γιὰ τοὺς ἀντιδρῶντες
(Πειραιῶς καὶ Καλαβρύτων). Ἡ
πράξη τους αὐτὴ διέλυσε καὶ τὶς τε-
λευταῖες ἐλπίδες τοῦ πιστοῦ λαοῦ,
ὅτι οἱ ἱεράρχες μας «φυλάγουν Θερ-
μοπύλες», ὁ ὁποῖος διερωτᾶται: πό-
τε στὸ παρελθὸν οἱ Πατέρες συμφι-
λιώθηκαν τόσο προκλητικὰ μὲ τὴν
ἀπεμπόληση τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θλιβερὸ παράδειγμα
τῆς ψευδοσυνόδου Φερράρας –
Φλωρεντίας; Ὀφείλουμε νὰ ἐξαιρέ-
σουμε τὶς ἐλάχιστες φωνὲς στὴν
Ἱεραρχία, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν,
ἀλλὰ αὐτὲς καταπνίγηκαν ἀπὸ τὶς
φωνασκίες καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῆς
πλειοψηφίας!

Ποῖον θὰ εἶναι ἐν τέλει
τὸ ἀποτέλεσμα;

«ΒΟΥΙΞΑΝ» τὰ ὀρθόδοξα ἱστολό-
για, μὲ τὴν πρωτοφανῆ ἀπόφαση
τῶν Ἱεραρχῶν μας νὰ παραπέμ-
ψουν τὴ μελέτη τῶν ἀποφάσεων
τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης στὶς
…καλένδες, ἤτοι: σὲ ἐπιτροπὲς
«εἰδικῶν»! Μὲ ἄλλα λόγια, τὶς κατα-
φανεῖς ἀντορθόδοξες θέσεις σὲ
αὐτές, τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ διακρίνει
καὶ ὁ πιὸ ἁπλὸς πιστός, δὲ «μπόρε-
σαν» νὰ τὶς ἐντοπίσουν οἱ Ἱεράρχες
μας καὶ γι’ αὐτὸ τὶς παρέπεμψαν
στοὺς «εἰδικούς»! Ὄχι, τὶς γνώριζαν!
Ἀλλὰ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο «ἔνιψαν
τὰς χεῖρας» τους, ὡς σύγχρονοι
Πόντιοι Πιλᾶτοι, γιὰ νὰ μὴ ἔρθουν σὲ
σύγκρουση μὲ τὸν «μεγάλο», ὁ
ὁποῖος φοβερίζει ἀπὸ τὴν κατὰ Βο-
σπόρου μεριά, ὅτι θὰ ἀρχίσει τὶς
«βουρδουλιές»! Ἀγνόησαν τὸν
πιστὸ λαό, ὁ ὁποῖος, μὲ τὸ ὀρθόδο-
ξο αἰσθητήριό του ἀγωνιᾶ γιὰ τὴν πί-
στη του, τὴν ὁποία «σκιάζει ἡ φοβέ-
ρα καὶ πλακώνει ἡ σκλαβιὰ» τοῦ
δαιμονικοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Τὴ συν-
έχεια τοῦ «ἔργου» μποροῦμε νὰ τὴ
μαντέψουμε. Θὰ «βασανιστοῦν» τὰ
πορίσματα γιὰ πολὺ καιρὸ στὰ ἄβα-
τα γραφεῖα τῶν Ἐπιτροπῶν, μὲ τὶς
μελέτες τῶν «εἰδικῶν», μέχρι νὰ
«ξεθυμάνει» ἡ ἀγωνία τοῦ πιστοῦ
λαοῦ. Καὶ τότε θὰ συντάξουν ἕνα
«γλυκανάλατο» ἀνακοινωθέν, μὲ τὸ
ὁποῖο θὰ βεβαιώνεται ὅτι ὅλα εἶναι
«μέλι – γάλα». Ὅτι ἡ «Σύνοδος» τῆς
Κρήτης ὑπῆρξε «μέγα γεγονὸς» καὶ
πὼς τὰ κείμενά της εἶναι «κατὰ πάν-
τα ὀρθόδοξα». Τέλος θὰ συνταχτεῖ
καὶ μία «ἐγκύκλιος πρὸς τὸ λαό», ἡ
ὁποία θὰ τὸν «ἐνημερώνει» ὅτι
«ὅλα ἔχουν καλῶς» ὅτι «δὲν προδί-
δεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη» μας καὶ
ἄρα ὀφείλει νὰ ἀποδεχτεῖ καὶ νὰ
ἐφαρμόσει τὶς ἀποφάσεις τοῦ Κο-
λυμβαρίου! Θὰ προσπαθήσουν νὰ
πείσουν τὶς γριοῦλες ὅτι ἡ ἀπόδοση
ἐκκλησιαστικῆς ὑπόστασης στοὺς
αἱρετικοὺς εἶναι …τεχνικὸς ὅρος!

Ἐπιβεβλημένη ἡ μνήμη
τοῦ «κόκκινου
Δεκέμβρη»!

ΠΟΛΙΤΙΚΟ «δόγμα» τῆς μεταπο-
λιτευτικῆς μας ἱστορικῆς πορείας
εἶναι ἡ λήθη τοῦ ἐφιαλτικοῦ παρελ-
θόντος, γιὰ τὸν κατευνασμὸ τῶν πο-
λιτικῶν παθῶν καὶ τὴν εἰρηνικὴ συν-
ύπαρξη. Προωθεῖται κυρίως λήθη
γιὰ τὸ τραγικὸ ἱστορικό μας συμβὰν
τοῦ ἐμφυλίου πολέμου (1944-1949),
τὸ ὁποῖο αἱματοκύλισε καὶ κατέστρε-
ψε τὴν Ἑλλάδα, τρισχειρότερα ἀπὸ
τὴν ξενικὴ κατοχή. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
«δόγμα» ἐπιβάλλεται μονόπλευρα
καὶ λειτουργεῖ σὲ ὄφελος τῆς ἀρι-
στερᾶς, ἡ ὁποία ἔχει τὴν κύρια εὐθύ-
νη τῆς τραγικῆς ἐκείνης περιόδου,
φτάνει νὰ διαβάσει κανεὶς τὰ ἀτέλει-
ωτα δημοσιεύματα γιὰ τὴν δῆθεν με-
γάλη εὐκαιρία ποὺ χάθηκε, γιὰ νὰ γί-
νει ἡ πατρίδα μας «παράδεισος»!
Μόνο ποὺ αὐτὸς ὁ «παράδεισος»

εἶναι αἱματοβαμμένος ἀπὸ χιλιάδες
ἀθῷα θύματα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν
πειστεῖ γιὰ ἐκεῖνον! Ὁ Δεκέμβριος
εἶναι ὁ μήνας τοῦ πρώτου «ντοὺ»
τῶν ἀριστερῶν, μὲ τὰ γνωστὰ «δε-
κεμβριανά», τὴν ἀναίτια φονικὴ ἐξέ-
γερση γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἐξου-
σίας, «ἀπὸ τὸ λαὸ» κατὰ τὰ πρότυ-
πα τῆς Ἀλβανίας τοῦ ἀλήστου μνή-

μης Ε. Χότζα! Γιὰ τὴν ἀλήθεια ἀφή-
νουμε νὰ μιλήσει ἕνας ἀπὸ τοὺς
σφαγεῖς, ὁ Στέφανος Λιόλιος, ἐκτε-
λεστής – δήμιος τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ:
«Τοὺς διέταζα νὰ γδυθοῦν κι ὕστερα
τοὺς ἔβαζα νὰ γονατίσουν στὸ χῶμα
καὶ νὰ σκύψουν τὸ κεφάλι πάνω σὲ
μεγάλες πέτρες, ποὺ εἶχα ἀραδιάσει
ἔξω ἀπὸ τὰ Διυλιστήρια τῆς Οὖλεν.
Τότε ἔπαιρνα ἕνα τσεκούρι καὶ τοὺς
ἔδινα μία τσεκουριὰ πίσω στὸ κεφά-
λι καὶ ἂν δὲν τοὺς ἀποτελείωνα μὲ
τὴν πρώτη, τοὺς ἔδινα καὶ δεύτερη
καὶ τρίτη, ὥσπου “νὰ τὰ βροντή-
ξουν”… Ἄλλα παλληκάρια, ὅπως ὁ
Τζογανάκος καὶ ὁ Μακαρόνας, τοὺς
ἔδιναν κάμποσες μαχαιριὲς στὴν
καρδιὰ καὶ κατόπιν ἐρχόταν ἀλλου-
νοῦ ἡ σειρά. Ὅταν κουραζόμουν,
ἔπαιρνε ἄλλος τὴ θέση μου…»
(Ἱστολ. autochthonesellhnes.blog-
spot.gr)! Αὐτὰ ἔκαναν οἱ ὁραμα-
τιστὲς τοῦ «κόκκινου παραδείσου»!
Ἔτσι γιὰ νὰ μὴ ξεχνιόμαστε, διότι οἱ
λαοὶ ποὺ λησμονοῦν τὴν ἱστορία
τους εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ τὴν ξα-
ναζήσουν!

Μαρξισμός: Τὸ πλέον
ἀπάνθρωπον σύστημα!

Ο ΛΑΟΣ μας βίωσε τὴ φρίκη τοῦ
«κόκκινου παραδείσου» στὰ μαῦρα
καὶ χαλεπὰ χρόνια τοῦ ἐμφυλίου
1944-1949 σχετικὰ σύντομα, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὸν ὁμόδοξο ρωσικὸ
λαό, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἐπὶ μακρὸν
αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ στὴν ἱστορία
τῆς ἀνθρωπότητας τραγῳδία. Ὁ
ἄθεος μαρξισμὸς εἶναι γνήσιο τέκνο
τοῦ ἄθεου «εὐρωπαϊκοῦ διαφωτι-
σμοῦ», ὁ ὁποῖος ἀπεδείχθη τὸ πλέ-
ον ἀπάνθρωπο κοινωνικοπολιτικὸ
σύστημα! Οἱ ὀρθόδοξοι Ρῶσοι δει-
νοπάθησαν γιὰ ἑπτὰ καὶ πλέον δε-
καετίες ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύστημα. Μάρ-
τυρας ὁ ἀείμνηστος διαπρεπὴς νομ-
πελίστας συγγραφέας Α. Σολζενί-
τσιν, ὁ ὁποῖος βίωσε ἀπίστευτες
διώξεις καὶ μαρτύρια ἀπὸ τοὺς ἐρυ-
θροὺς δικτάτορες, ἔγραψε τὰ ἑξῆς

ἀποκαλυπτικά: «Πρέπει νὰ καταλά-
βετε, οἱ κορυφαῖοι μπολσεβίκοι ποὺ
κυβέρνησαν τὴν Ρωσία δὲν ἦταν
Ρῶσοι. Μισοῦσαν τοὺς Ρώσους.
Μισοῦσαν τοὺς χριστιανούς. Καθο-
δηγούμενοι ἀπὸ ἐθνοτικὸ μῖσος βα-
σάνισαν καὶ ἔσφαξαν ἑκατομμύρια
Ρώσους χωρὶς ἴχνος ἀνθρώπινης
μεταμέλειας. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπερεκτιμηθεῖ. Ὁ Μπολσεβικισμὸς
διέπραξε τὴν μεγαλύτερη ἀνθρώπι-
νη σφαγὴ ὅλων τῶν ἐποχῶν. Τὸ γε-
γονὸς ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ
κόσμου εἶναι ἀδαὲς καὶ ἀδιάφορο
γιὰ αὐτὸ τὸ τεράστιο ἔγκλημα εἶναι ἡ
ἀπόδειξη ὅτι τὰ παγκόσμια μέσα
μαζικῆς ἐνημέρωσης εἶναι καὶ σήμε-
ρα στὰ χέρια τῶν δραστῶν» (Ἱστ.
autochthonesellhnes.blogspot.gr)!
Τὸ κωμικοτραγικὸ ξέρετε ποιὸ εἶναι;
Πὼς τὰ σημερινὰ ἀπομεινάρια του,
οἱ ἀμετανόητοι ἀριστεροὶ τῆς Χώρας
μας, «κόπτονται» γιὰ τὴ δημοκρα-
τία, τὴν ἐλευθερία καὶ τὰ ἀνθρώπινα
δικαιώματα καὶ παράλληλα νοσταλ-
γοῦν τὸν ἀπολεσθέντα «παράδει-
σο» τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ»!
Μάλιστα!

Δῶρον λειψάνου
τοῦ Ἁγ. Σεραφεὶμ Σάρωφ
εἰς τοὺς Παπικούς!

ΠΡΙΝ λίγο καιρὸ τὸ Πατριαρχεῖο
τῆς Ρωσίας δώρισε στὸ Βατικανὸ τε-
μάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Σε-
ραφεὶμ τοῦ Σάρωφ. Μία ἐνέργεια ἡ
ὁποία σκανδάλισε τοὺς ὀρθοδόξους
πιστούς. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὁ ἅγιος Σε-
ραφεὶμ εἶναι νεοφανὴς ἅγιος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (19ος
αἰώνας) καὶ ἄρα δὲν εἶναι ἅγιος καὶ
τῆς «καθολικῆς ἐκκλησίας». Ὅμως ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας γιὰ τοὺς
παπικοὺς εἶναι «ἐλλειμματικὴ» καὶ
ὡς ἐκ τούτου ἔχει κατ’ αὐτοὺς «πε-
ριορισμένη χάρη». Τίθεται λοιπὸν τὸ
ἐρώτημα: ποιὸς ὁ λόγος νὰ δωριθεῖ
στοὺς παπικοὺς λείψανο ἁγίου, ποὺ
δὲν δέχονται τὴν ἁγιότητά του; Τί νὰ
τὸ κάνουν, ἀφοῦ δὲν πρόκειται γιὰ
λείψανο πραγματικοῦ ἁγίου γι’
αὐτούς; Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας,
γιατί δώρισε ἱερὸ λείψανο, τὸ ὁποῖο
γιὰ τοὺς παπικοὺς δὲν ἔχει καμιὰ
ἀξία; Καὶ κάτι πολὺ σημαντικό: γνω-
ρίζουν ἆραγε οἱ Ρῶσοι ὅτι ἡ θεία χά-
ρις εἶναι ἐνεργὴ μόνο μέσα στὴν
Ἐκκλησία καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔφυγε
αὐτὴ ἀπὸ τὸ χαριτόβρυτο λείψανο,
ἀφότου παραδόθηκε σὲ ἀλλόπι-
στους; Διαπιστώνουμε μὲ λύπη καὶ
ἀνησυχία πὼς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς
Ρωσίας, παρ’ ὅλο ὅτι δὲν συμμετέ-
σχε στὴν οἰκουμενιστικὴ «Σύνοδο»
τοῦ Κολυμβαρίου, προχωρεῖ ἀκάθε-
κτο στὰ «οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα».
Ἕνα δεῖγμα αὐτῆς τῆς ξέφρενης πο-
ρείας εἶναι δυστυχῶς καὶ τὸ «δωρά-
κι» του στὸν αἱρετικὸ «ἀλάθητο».
Ἀλλὰ εἶναι φοβερὸ νὰ δίνει κανεὶς «τὰ
ἅγια τοῖς κυσὶ» (Ματθ. 7, 6)!

Παπικαὶ ἀπάται
εἰς τὴν ταρίχευσιν
πτωμάτων
«καθολικῶν ἁγίων»!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμέ-
νου σχολίου, δεῖτε τὶς παπικὲς ἀπά-
τες μὲ τὰ «ἱερὰ λείψανά» τους, ὅπως
τὴ σχολίασε ἡ συντακτικὴ ὁμάδα Χει-
λαδάκη: «Ἡ Ὀρθοδοξία βρίθει ἀπὸ
Ἁγίους ποὺ ἔζησαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες
καὶ μέχρι σήμερα, τὰ σκηνώματα
τῶν ὁποίων ὄχι μόνο δὲν ἔχουν
φθαρεῖ ἀπὸ τὸν χρόνο, ἀλλὰ συχνὰ
ἀναβλύζουν μύρο καὶ εὐωδιὲς ποὺ
ἐντυπωσιάζουν τὸν κάθε προσκυνη-
τή. Μία σοβαρὴ προϋπόθεση γιὰ νὰ
ἀναγνωριστεῖ κάποιος σὰν Ἅγιος
εἶναι καὶ ἡ μὴ φθορὰ τῶν ὀστῶν του
μετὰ θάνατο, καθὼς καὶ ἡ συχνὴ
εὐωδία ποὺ αὐτὰ ἀναδίδουν. Ὅμως
αὐτὸ τὸ θεῖο σημάδι γιὰ τὴν ἁγιότητα,
οἱ Παπικοὶ ποὺ ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ
ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ ἐκκλησία, τὸ ἔχουν χρη-
σιμοποιήσει μὲ δόλιο τρόπο προσ-
παθώντας νὰ ἀναδείξουν καὶ αὐτοὶ
ἁγίους μὲ σκηνώματα ποὺ μένουν
ἄφθαρτα στὸν χρόνο. Εἶναι χαρα-
κτηριστικὸ τῆς δολιότητας αὐτῆς, ὅτι
ἔχουν φτάσει στὸ σημεῖο νὰ ἐξαπα-
τοῦν μέ… διάφορα τρὶκ καὶ τεχνά-
σματα ἀφελεῖς πιστοὺς ποὺ ἐκστα-
σιάζονται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπατηλὴ
εἰκόνα παρουσιάζοντας δῆθεν
ἄφθαρτα σκηνώματα ποὺ ἔχουν γί-
νει ἔτσι μετὰ ἀπὸ δικές τους τεχνικὲς
παρεμβάσεις» (Ἱστολ. ekklisiaonli-
ne.gr)! Οἱ τεχνικὲς ἐπεμβάσεις στὰ
λείψανα τῶν «ἁγίων» τοῦ παπισμοῦ
φαίνονται καθαρὰ ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ
«ἄφθαρτα λείψανα», τὰ ὁποῖα, λόγῳ
τῶν χημικῶν καὶ τῶν συντηρητικῶν
ὑγρῶν καὶ τῶν σύγχρονων μεθόδων
ταριχεύσεως πτωμάτων, φαίνονται
ροδαλὰ καὶ «φυσικά», σὲ ἀντίθεση
μὲ τὰ αὐθεντικὰ λείψανα τῶν ἁγίων
μας, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὑποστεῖ ἀφυδά-
τωση! Τὰ «ἱερὰ λείψανα» τῶν πα-
πικῶν διατηροῦνται σαφέστατα,
ὅπως διατηρεῖται ὁ ἁλατισμένος
«ἁγιασμός» τους!

Ὀγκώδης
διαδήλωσις

κατὰ τοῦ σοδομισμοῦ
εἰς τὴν Γαλλίαν

Η «ΕΠΙΔΗΜΙΑ» προώθησης
τῆς σοδομισμοῦ σὲ ὅλο τὸν
κόσμο καλὰ κρατεῖ. Ἡ μία χώ-
ρα μετὰ τὴν ἄλλη ἀναγνωρί-
ζουν σκανδαλώδη δικαιώματα
στοὺς ὁμοφυλοφίλους καὶ κυ-
ρίως προχωροῦν στὴ νομιμο-
ποίηση τοῦ «γάμου» τοῦ ἰδίου
φύλου, παρὰ τὶς σφοδρὲς
ἀντιδράσεις ὅσων θέλουν νὰ
ζοῦν φυσιολογικὰ καὶ νὰ προ-
στατεύουν τὴν παραδοσιακὴ
δομὴ τῆς οἰκογένειας. Πρόσ-
φατα εἴχαμε στὴ Γαλλία δια-
μαρτυρία δεκάδων χιλιάδων
πολιτῶν , οἱ ὁποῖοι διαδήλω-
σαν τὴν ἀντίθεσή τους στὸ
«γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων.
«Δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι δια-
δήλωσαν στοὺς δρόμους τοῦ
Παρισιοῦ κατὰ τῶν γάμων
ὁμοφυλοφίλων καὶ κάλεσαν
τοὺς προεδρικοὺς ὑποψηφί-
ους στὶς ἐκλογὲς τοῦ ἑπόμε-
νου ἔτους νὰ ὑποστηρίξουν
“τὶς παραδοσιακὲς οἰκογενει-
ακὲς ἀξίες”. Ἡ διαμαρτυρία
διακόπηκε πρὸς στιγμὴν ἀπὸ
τὴν ἐμφάνιση ἕξι γυμνῶν ἀκτι-
βιστῶν τῆς ὁμάδας “Fena”,
ἀλλὰ γρήγορα ἐπανῆλθε μὲ
πορεία διαμαρτυρίας πρὸς
τὴν πολιτικὴ τοῦ νῦν προ-
έδρου τῆς χώρας, Φρανσουὰ
Ὁλάντ. Οἱ διαδηλωτὲς κρα-
τοῦσαν πανὸ ποὺ ἔγραφαν “Ὁ
πατέρας καὶ ἡ μητέρα- εἶναι
κληρονομιὰ” κατευθυνόμενοι
πρὸς τὸν Πύργο τοῦ Ἄϊφελ.
[…] Ὁ λόγος γιὰ τὴν ὀργὴ τῶν
διαδηλωτῶν ἦταν ὁ νόμος τοῦ
2013 ποὺ νομιμοποιεῖ τὸ γάμο
μεταξὺ συντρόφων τοῦ ἰδίου
φύλου. Πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια,
οἱ διαμαρτυρίες εἶχαν φθάσει
σὲ πρωτοφανῆ ποσοστά, σύμ-
φωνα μὲ τοὺς διοργανωτὲς
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διαμαρ-
τυριῶν σὲ διάφορες πόλεις
τῆς Γαλλίας εἶχαν ἐκφράσει
τὴν ἀντίθεσή τους στοὺς δρό-
μους, περίπου 1,4 ἑκατομμύ-
ρια Γάλλοι πολίτες» (Ἱστ. Ek-
klisiaonline). Κακὰ τὰ ψέματα:
εἶναι πλέον ἀργὰ γιὰ τὴ ματαί-
ωση τέτοιων νομοθετημάτων,
διότι αὐτὰ γίνονται, δυστυχῶς,
κατὰ παραγγελία!

ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ἡ Ἐκ-
κλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη

τοῦ ἁγίου προφήτου Ἀββακούμ.
Ὁ προφήτης Ἀββακούμ καταγό-
ταν ἀπό τήν φυλή τοῦ πατριάρ-
χου Συμεών, ἔζησε στήν Ἱερου-
σαλήμ περί τό 600 π.Χ. περίπου
καί ἦταν γιός τοῦ Σαφάτ. Προεῖδε
τήν αἰχμαλωσία καί τήν ἅλωση
τῆς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ καί
τήν καταστροφή τοῦ Ναοῦ τοῦ
Θεοῦ ἀπό τούς Βαβυλωνίους.
Στό ὁμωνυμο βιβλίο ὁ προφήτης
προσπαθεῖ νά ἐξιχνιάση τόν τρό-
πο μέ τόν ὁποῖο ὁ Θεός κατευ-
θύνει τήν ἱστορία. Ὁ προφήτης πονάει γιά τήν δυσ-
τυχία τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ καί τόν ἀπασχολεῖ γιατί
ὁ Θεός ἐπιτρέπει τήν ἐπικράτηση τῆς ἀδικίας, τήν
ἀδυναμία του νά ὑπερασπισθῆ τούς πιστούς του.
Ἡ ἀπάντηση πού παίρνει ἀπό τόν Θεό εἶναι ὅτι ὁ
Θεός μέσα ἀπό ἀνεξιχνίαστους γιά τόν ἄνθρωπο
δρόμους προετοιμάζει τήν τελική νίκη τοῦ δικαίου.

Ὁ ὑπερήφανος καί ἀλαζόνας τύ-
ραννος, σύμφωνα μέ τόν προ-
φήτη θά καταστραφῆ καί ὁ δί-
καιος διά τῆς πίστεως θά ζήση.
Πίστη ἀσάλευτη πρός τόν παν-
τοδύναμο Θεό ζητᾶ ὁ Ἀββακούμ
ἀπό τούς Ἰουδαίους, ἀναπτερώ-
νοντας συγχρόνως τίς ἐλπίδες
τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ πρός τήν
μέλλουσα λύτρωση. Ἔτσι ἡ δια-
βεβαίωση ὅτι ὁ δίκαιος θά ζήση
χάρη στήν ἐμπιστοσύνη στόν
Θεό θά καταστῆ βασική διδα-
σκαλία τοῦ προφήτου Ἀββα-
κούμ. Τόν δέ Θεό ὁ προφήτης

τόν δέχεται ὡς τόν ἀπόλυτο δεσπότη τῆς φύσεως
καί τόν μόνο κύριο τῆς ἱστορίας. Τά δέ δεινά πού
ἐπιτρέπει ὁ Θεός στόν λαό του ἀλλά καί στά ἄλλα
ἔθνη ἀπό τούς Βαβυλωνίους ὀφείλονται στίς ἁμαρ-
τίες τους, τούς δές Βαβυλωνίους ὁ Θεός στό τέλος
θά τούς ἐξολοθρεύση ἐξ αἰτίας τῆς καταπάτησης
τῶν ἠθικῶν νόμων ἐκ μέρους τους.

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 5ην Δεκεμ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμι-
λήση ὁ κ. Λέων Μπράνγκ,
Δρος Θεολογίας μέ θέμα: «Ἡ
ἀνθρώπινη διάνοια καὶ ἡ γνώ-
ση τοῦ Θεοῦ».

Τὴν Δευτέραν 12ην Δεκεμ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμι-
λήση ὁ π. Γεώργιος Χάας, μέ
θέμα: «Θρησκευτικότητα καὶ
θρησκοληψία».

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.»

Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως...
Δύσεως, ὑπῆρξε συγκινητικὴ καὶ ἀμείωτος… Ἐνθυ-
μούμεθα μὲ συγκίνησιν τὴν ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν, τῆς
ὁποίας ἐτύχομεν ὑπὸ ἀδελφῶν Προκαθημένων καὶ
Ἱεραρχῶν…

Ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία εἶναι Μία, κεφαλὴν
ἔχουσα τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀξιώ-
σαντα ἡμᾶς νὰ συγκαλέσωμεν, συμφρονούντων καὶ
τῶν λοιπῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων, τὴν προσ-
φάτως πραγματοποιηθεῖσαν ἐν Κρήτῃ Ἁγίαν καὶ Μεγά-
λην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὸ μεῖζον
τοῦτο ἱστορικὸν γεγονὸς τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας
πληροῖ ἡμᾶς χαρᾶς μεγίστης καὶ δυνάμεθα νὰ καυ-
χηθῶμεν ἐν Κυρίῳ, ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖ τὸ ἀποκορύφω-
μα τῆς ἡμετέρας Πατριαρχίας. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύν-
οδος ἀνέδειξε τὴν συνοδικὴν ταυτότητα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καὶ εἶναι χρέος πάντων ἡμῶν, τόσον
τῶν συμμετασχόντων, ὅσον καὶ τῶν κωλυθέντων
ὅπως παραστοῦν, ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν
Ἀποφάσεων τῆς Συνόδου, ὡς καὶ ἡ μεταλαμπάδευσις
καὶ ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος ἑνότητος εἰς τὸ
εὐσεβὲς Ὀρθόδοξον ποίμνιον ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμέ-
νης. Ἀντιλαμβανόμενοι τὰς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν,
ἐσυνεχίσαμεν καὶ ἐνεθαρρύναμεν τὸν Θεολογικὸν Διά-
λογον μετὰ τοῦ λοιποῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ
τὸν Ἀκαδημαϊκὸν διάλογον μετὰ τῶν ἄλλων Θρη-
σκειῶν. Μνημονεύομεν εὐγνωμόνως καὶ ἀναγνωρίζο-
μεν τοὺς κόπους καὶ τὴν μεγάλην προσφορὰν τῶν
συμμετασχόντων καὶ συμμετεχόντων εἰς ὅλους αὐτοὺς
τοὺς διαλόγους, ὅπου ἐδόθη καὶ δίδεται μετὰ παρρη-
σίας ἡ ἀξιόπιστος μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ἡ συνεχιζομένη μάστιξ τοῦ πολέμου καὶ τῆς τρομο-
κρατίας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον δὲν ἔπαυσε νὰ ἀπασχολῇ τὴν
ἡμετέραν Μετριότητα… Δὲν ὑπάρχει «ἱερὸς» πόλεμος.
Μόνον ἡ εἰρήνη εἶναι ἱερὰ καὶ κοινὸν ὑπέρτατον
καθῆκον… Ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις ἡμῶν εἰς τὸ κέν-
τρον ὑποδοχῆς προσφύγων εἰς Λέσβον, μετὰ τοῦ
Ἁγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου, ἀπετέλεσε μίαν
κοινὴν προσπάθειαν εὐαισθητοποιήσεως τῆς παγκο-
σμίου κοινῆς γνώμης διὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρω-
πον… Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν δια-
κονίας, ἠσχολήθημεν ἐνδελεχῶς μὲ τὴν προώθησιν
τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος… τὰ τε-
λευταῖα ἔτη αὐξάνει ραγδαίως ὁ ὄγκος τῶν λεγομένων
"διαστημικῶν σκουπιδιῶν" καὶ γίνεται λόγος ἀκόμη καὶ
διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν πόρων ἄλλων οὐρανίων σωμά-
των…».

Σχόλιον Ο.Τ.
Παρεθέσαμεν μέρος ἀπὸ τὸ μήνυμα ποὺ ἐξέ-

δωσε τὴν 22αν Ὀκτωβρίου ὁ Πατριάρχης

Κων/πόλεως διὰ τὰ 25 ἔτη ἐκλογῆς του. Παρέλ-
κει νὰ ἀναφέρωμεν ὅτι δὲν εἶναι θεμιτὸν νὰ
ἑορτάζωνται ἀπὸ Ἱεράρχας 10χρονα, 20χρονα
κ.λπ., διότι εὐτελίζονται εἰς μίαν αὐτοπροβολὴν,
ἡ ὁποία προκαλεῖ τὸ κοινὸν αἴσθημα. Γνωρίζει ὁ
Θεὸς τὴν διακονίαν καθ’ ἑνὸς καὶ αὐτὸ ἀρκεῖ.
Τὸ μήνυμα τοῦ Πατριάρχου δύναται κανεὶς νὰ
διακρίνη εἰς τρία μέρη. Εἰς τὸ πρῶτον, τὸ
ὁποῖον εἶναι τὸ εὐχαριστήριον, εἰς τὸ δεύτερον,
τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν Σύναξιν τοῦ Κο-
λυμβαρίου, καὶ εἰς τὸ τρίτον, τὸ ὁποῖον ἀναφέ-
ρεται εἰς τοὺς τομεῖς εὐαισθητοποιήσεως τοῦ
Πατριάρχου.

Εἰς τὸ πρῶτον μέρος εἶναι ἔκδηλον τὸ πα-
πικὸν φρόνημα τοῦ Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης
συζευγνύει τὴν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων τῆς
Ἐπισκοπῆς του μὲ τὴν μέριμναν ὅλης τῆς Ὀρθο-
δοξίας! Τὴν παπικὴν νοοτροπίαν ἐνισχύει πε-
ραιτέρω ἡ ἀναφορὰ εἰς τὰς «ἀνὰ τὴν ὑφήλιον»
Ἐπαρχίας. Πῶς ἀλλιῶς παρὰ παπικὰ δύναται
νὰ ἑρμηνευθῆ ἡ ἀντίληψις ὅτι ὅλαι αἱ Τοπικαὶ
Ἐκκλησίαι ὀφείλουν νὰ περιορίζωνται εἰς ἕνα
τόπον (ἂν ἐξαιρέσωμεν ἐλαχίστας διασπάρτους
Ἐπισκοπάς) καὶ μόνον τὸ Φανάρι ἔχει Ἐπαρχίας
παντοῦ; Τὸ ὅλον βατικάνειον οἰκοδόμημα ὁλο-
κληροῦται μὲ τὴν συνεχῆ ἀναφορὰν εἰς τοὺς
ἄλλους «Προκαθημένους». Ἀξία διὰ τὸ Φανά-
ρι ἔχουν οἱ «Πρῶτοι» καὶ τριτευόντως οἱ ὑπό-
λοιποι Ἱεράρχαι…

Εἰς τὸ δεύτερον μέρος, γνωρίζομεν ὅλοι ὅτι ἡ
Πατριαρχικὴ παρότρυνσις διὰ τὴν ἐφαρμογὴν
τῶν ἀποφάσεων τοῦ Κολυμβαρίου εἶναι ἀπολύ-
τως οὐτοπική. Ἄλλα στοιχεῖα εἶναι πλέον ἐνδια-
φέροντα. Ὁ Πατριάρχης ἀποφεύγει νὰ κατονο-
μάση τὴν Ὀρθοδοξίαν ὡς «τὴν Μίαν» Ἐκκλη-
σίαν καὶ τεχνηέντως λέει «Μία». Τὸ ἴδιο προσ-
εγμένη εἶναι καὶ ἡ ἔκφρασις «συμφρονούντων»
ἀντὶ «ὁμοφρονούντων», διὰ νὰ δείξη ὅτι αὐτὸς
φρονεῖ καὶ οἱ ὑπόλοιποι συμφρονοῦν μὲ αὐτόν.
Δυστυχῶς, τὸ τραγικώτερον εἶναι ἡ συμπερίλη-
ψις τῆς φράσεως «ἀποκορύφωμα τῆς ἡμετέρας
Πατριαρχίας», ὡς νὰ πρόκειται διὰ «καριέρα»!
Μήπως ὅμως αὐτὴ ἡ φράσις προαναγγέλλει τὴν
ἀπόσυρσιν ἢ παραίτησίν του εἰς τὸ ἐγγὺς μέλ-
λον;…

Εἰς τὸ τρίτον μέρος διὰ τῆς φράσεως «δὲν
ὑπάρχει ἱερὸς πόλεμος» ἀπευθύνει μήνυμα
πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας, ὁ ὁποῖος εἶχεν
ὑποστηρίξει προσφάτως τὸ ἱερὸν χρέος ἐπεμ-
βάσεως εἰς τὴν Συρίαν, καὶ ἔτσι ὀξύνει τὸ χάσμα
μὲ τὴν Ρωσίαν. Ὁ προσεκτικὸς ἀναγνώστης θὰ
ἀντελήφθη ἐπίσης ὅτι ἀποφεύγει νὰ ἀποκαλέση
τὸν Ἀρχ. Ἀθηνῶν μὲ τὸν τίτλον «πάσης Ἑλλά-
δος», καθὼς ἡ Λέσβος ὑπάγεται κατὰ τὸ Πα-
τριαρχεῖον εἰς τὰς ἰδικάς του Ἐπαρχίας. Τέλος,
εἶναι πολὺ κατωτέρα τοῦ ἐπιπέδου ἐπισήμου
μηνύματος ἡ ἀναφορὰ εἰς «διαστημικὰ σκουπί-
δια»… Ἂν δὲν ἐσκέφθη κανεὶς εἰς τὸ Φανάρι
τουλάχιστον τὴν λέξιν «ἀπορρίμματα», διὰ νὰ
μὴ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν ἀνύπαρκτον οὐσίαν τοῦ
ζητήματος, πῶς αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐμπνέη ἐμπι-
στοσύνην διὰ σοβαρὰ ζητήματα;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸ μυστικόν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
ἀκόλουθος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κλίμακας, ποὺ γρά-
φει στὴν κλίμακα στὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια
πρὸς τὸ τέλος, ὅτι τοῦ ὁμολογεῖ ὁ πονηρός, ὅτι δὲν τὸν
νικᾶ τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ διαρκὴς Μετάνοια ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου

Γνώριζε ὁ ταπεινὸς Πορφύριος τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν
Θεολόγο ποὺ ἀποκαλύπτει στὸ γραπτό του ὅτι τοῦ
ἐμφανιζόταν ὁ Χριστὸς καὶ τοῦ ἔλεγε: «Μὴ ἀποστεῖς
τῆς Μετανοίας ἐπιμελούμενος, ἡ γὰρ τοιαύτη, μετὰ τῆς
ἐμῆς εὐσπλαγχνίας ἑνουμένη, ἐξαλείφει πάντα τὰ ἀνο-
μήματα»

Περισσότερο ὅμως εἶχε ὁ ἅγιος Πορφύριος διαρκῶς
συναίσθηση, τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τοῦ Τιμίου
Προδρόμου: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν».

Γνώριζε ὁ ταπεινὸς Πορφύριος ὅτι ἡ Μετάνοια ὡς
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας θεμελιώνεται στὶς ἐντολὲς τοῦ
Εὐαγγελίου.

Γνώριζε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει τὸν Χριστὸ ἂν
δὲν τηρεῖ τὶς ἐντολές Του, ἂν δὲν τὶς φυλάσσει ἐντός τῆς
καρδίας του ὡς τὸν Θησαυρὸ τῶν ἀγαθῶν καὶ ὅτι αὐτὴ
ἡ φύλαξη μαζὶ μὲ τὴν ἐγρήγορση, τὴν ἀγρυπνία τοῦ
νοῦ καὶ τὴ διάθεση νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστὸ, γεν-
νοῦσαν τὴν Μετάνοια καὶ προσευχόταν ἀπὸ βάθους
καρδίας καὶ διαρκῶς: «Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν!».

Γνώριζε ὅτι ἡ Μετάνοια εἶναι τὸ ἐπίκεντρο τῆς προσ-
ευχῆς του γιατί: «Πᾶς ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
καὶ ὅτι ὁ καταβάς, οὗτός ἐστιν ὁ ἀναβὰς»

Γνώριζε, ὅτι ἡ Μετάνοια, ὡς Μυστήριο τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἐνεργοποιεῖ ὅλα τὰ Μυστήρια μὲ πρῶτο τὸ Βάπτι-
σμα, τὴν Ἐξομολόγηση, τὴ Θεία Κοινωνία.

Γνώριζε ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ παιδιόθεν, ὅτι κάθε φορά
ποὺ κοινωνοῦσε, ἔπαιρνε τὴν ἄφεση τὸν ἁμαρτιῶν καὶ
τὴν αἰώνιο ζωή.

«Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον!», λέ-
γει ὁ λειτουργὸς καὶ κοινωνῶν τὸν λαὸ Ἱερέας.

Γνώριζε ὅτι μὲ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ ἐλάμ-
βανε ὅταν κοινωνοῦσε, ἄνοιγε ἡ πύλη τῆς Αἰωνίου
Ζωῆς, ποὺ εἶναι ἡ γνώση τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὅτι γνώση στὴν Ἐκκλησια-
στικὴ γλώσσα σημαίνει κοινωνία ζωῆς.

Τὸ Μυστικό, τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ἦταν ἡ διαρκὴς
ἐπιμελημένη Μετάνοια καὶ ἐκζήτηση ἀφέσεως τῶν
ἁμαρτιῶν.

Τὸ Μυστικὸ αὐτὸ ,ποὺ ἔκρυβε μία ζωή, ἄφησε νὰ ξε-

χειλίσει στὴν τελευταία ἐπιστολή του: «Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ
εἶχα κάνει πολλὲς ἁμαρτίες, οἱ ὁποῖες μέχρι σήμερα ἔγι-
ναν πάρα πολλές. Ὁ κόσμος, ὅμως μὲ πῆρε ἀπὸ καλὸ
καὶ ὅλοι φωνάζουνε, ὅτι εἶμαι ἅγιος, Ἐγὼ ὅμως αἰσθά-
νομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιὸ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος τοῦ κό-
σμου. Ὅσα ἐνθυμόμουνα βέβαια τὰ ἐξομολογήθηκα,
μὲ συγχώρεσε ὁ Θεός. Ἀλλὰ ὅμως τώρα ἔχω ἕνα συν-
αίσθημα ὅτι καὶ τὰ πνευματικά μου ἁμαρτήματα εἶναι
πάρα πολλὰ καὶ παρακαλῶ ὅσοι μὲ ἔχετε γνωρίσει νὰ
κάνετε προσευχὴ γιὰ μένα, γιατί καὶ ἐγὼ ὅσο ζοῦσα,
πολὺ ταπεινὰ ἔκανα προσευχὴ γιὰ σᾶς».

Ποιὸ εἶναι τὸ Μυστικό τοῦ Ἁγίου;
Ἡ Μετάνοια ποὺ περικλείεται μέσα στὰ λόγια τοῦ

Πάτερ Ἡμῶν: «Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν»!

Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο Μυστικό τοῦ Ἁγίου Πορφυρί-
ου;

Λέει ὅτι ὁ κόσμος μὲ πῆρε γιὰ καλὸ καὶ ὅλοι μὲ φω-
νάζουνε Ἅγιο. Ἐγὼ ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιὸ
ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος τοῦ κόσμου.

Τί ἀποκαλύπτουν αὐτὰ τὰ λόγια;
Ὅτι ὁ ἅγιος εἶχε ἐπίγνωση ὅτι ζοῦσε μέσα του ὁ Θε-

ός, καὶ ὁ Θεός τὸν συγχωροῦσε, ἀλλὰ τοῦ ἀπεκάλυπτε
βαθύτερα καὶ βαθύτερα τὴν ἁμαρτία του, ποὺ ὀνομάζει
πνευματική, δηλαδὴ καρδιακή. Ἁμαρτία στὰ παιδικὰ
χρόνια, ἁμαρτία καὶ στὰ γεράματα. Μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ
ἅγιος λίγο πρὶν τὸν θάνατο καὶ ὄντας σὲ μεγάλο βαθμὸ
τελειότητας, τὸ διάγραμμα τῆς ἁμαρτίας ποὺ γίνεται
στὴν ἀρχὴ ἀντιληπτὴ σὰν πράξη, ἀργότερα σὰν λο-
γισμὸς καὶ στὸ τέλος σὰν ἐπιθυμία, σὰν πνευματική,
καρδιακὴ ἁμαρτία.

Μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ ἅγιος Πορφύριος μὲ αὐτὰ τὰ λό-
για ὅτι ὅσο γινόταν μέτοχος τῆς Θείας Ζωῆς, τόσο
ἐμβάθυνε μέσα του ἡ ὅραση τῆς ἁμαρτίας, ἐνῷ ἐξωτε-
ρικὰ φαινόταν μόνο τὸ Φῶς γι’ αὐτὸ καὶ τὸν φωνάζανε
οἱ ἄλλοι ἅγιο. Μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ ἅγιος καὶ τὸ διάγραμ-
μα τῆς Πνευματικῆς του ζωῆς , ὅτι ὅλο τὸν χρόνο τῆς
ζωῆς του ἀπὸ μικρὸ παιδὶ μέχρι καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ γρά-
φει τὴν πνευματικὴ αὐτὴ διαθήκη του, εἶχε διαρκῆ καὶ
ἐπιμελημένη ἀντίληψη τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἄφε-
σης τῶν ἁμαρτιῶν του.

Ἡ διαρκὴς ἐπιμελημένη Μετάνοια ποὺ προκαλεῖ τὴν
ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ τὴν εἴσοδο καὶ μετοχὴ στὴν Αἰώνιο
Ζωή, εἶναι τὸ Μυστικὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου.

Ταῖς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς! Ἀμήν!

http://www.immorfou.org.cy/newsvarious-arti-
cles/650-to-mistiko-tou-agiou-porfiriou.html
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»
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Γ. Εἶναι ἀποπροσανατολιστικὴ ἡ

χρήση τοῦ ὅρου «Θρησκευτικά»,
καθόσον, γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ
Χριστιανισμοῦ, ὅπως ἄριστα
γνωρίζετε καὶ ὅπως ὁ ἴδιος προσω-
πικὰ σὲ κάθε εὐκαιρία ἐπαναλαμ-
βάνω:

➢ Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν μπορεῖ
νὰ κατηγοριοποιηθεῖ μεταξὺ τῶν
θρησκειῶν, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς
ἵδρυσε Ἐκκλησία καὶ ΟΧΙ θρη-
σκεία. Μάλιστα, ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος ἀναφέρει:
«Θρησκείαν οἶδα καὶ τῶν δαιμό-
νων τὸ σέβας. Ἡ δ’ εὐσέβεια
προσκύνησις τῆς Τριάδος».
Ἐξάλλου, ὡς θρησκεία νοεῖται ὁ
Χριστιανισμὸς ποὺ ἔχει ΑΠΟΚΟ-
ΠΕΙ ἀπὸ τὸν Χριστό.

Δ. Ἐπειδή, Μακαριώτατε καὶ Σε-
βασμιώτατοι, κάποιοι ζητοῦν νὰ πε-
ριθωριοποιήσουν τὴν Ἐκκλησία
ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης ση-
μειώνω ὅτι:

➢ Ἐὰν ἡ Πολιτεία ζητήσει νὰ
καθορίσει ἐντελῶς μόνη τὴ δη-
μόσια ἠθική, ὁρίζοντας τὸ περιε-
χόμενο καὶ τὸν τρόπο καλλιέρ-
γειας τοῦ ἤθους τῶν νέων μελῶν
της μέσῳ τῆς Παιδείας, τότε,
ἀσφαλῶς, κάνουμε λόγο γιὰ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

Εἶναι παραπλανητικὸς ὁ ἰσχυ-

ρισμὸς ποὺ ἀκούγεται ἀπὸ κυβερ-
νητικὰ χείλη, πὼς ἡ Πολιτεία ἐνδια-
φέρεται γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ πολί-
τη, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἀνάδει-
ξη ἁπλὰ τοῦ πιστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία
μας μεριμνᾶ, ὥστε τὸ κάθε μέλος
της νὰ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ σέ:

➢ «κοσμοπολίτην», ποὺ νὰ
ἀποτελεῖ «κόσμου κόσμον» (κό-
σμημα - στολίδι) [Εὐχὴ τῆς θείας
Λειτουργίας τῶν «Ἀποστολικῶν
Διαταγῶν», βλ. Ἰ. Φουντούλη, Κεί-
μενα Λειτουργικῆς τεῦχ. Γ΄, Θεῖαι
Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 2007, σ.
337].

Μετὰ τὰ ἀνωτέρω, Μακαριώτατε
καὶ Σεβασμιώτατοι, σημειώνω πὼς
τὰ Προγράμματα σπουδῶν (Ἀνα-
λυτικὰ Προγράμματα), ποὺ συνέτα-
ξε ἡ ἀποτελούμενη ἀπὸ «ἐμπειρο-
τέχνες» ἐπιτροπή, ὄχι μόνο εἶναι
ἐπικίνδυνα γιὰ τοὺς μαθητές, ἀλλὰ
καὶ Ψυχοπαιδαγωγικὰ καὶ Διδα-
κτικὰ ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΑ. Συγκεκριμέ-
να:

Α. ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ὅλων τῶν
Προγραμμάτων Σπουδῶν (Ἀναλυ-
τικῶν Προγραμμάτων) καὶ τῶν
τριῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης
εἶναι:

➢ Ὁ ὁρισμὸς τῶν κατευθυντη-
ρίων καὶ τῶν ἐπιμέρους σκοπῶν
ποὺ αὐτὰ ὀφείλουν νὰ ὑλοποι-
ήσουν στὸ χῶρο τοῦ σχολείου.

Στὸ σημεῖο αὐτό, στὰ «πορί-
σματα» τοῦ «Ἐθνικοῦ διαλόγου
γιὰ τὴν Παιδεία» (27.5.2016) καὶ
στὸ κεφάλαιο ποὺ περιλαμβάνεται
μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Ὁμότιμης Κα-
θηγήτριας Βασιλικῆς Δενδρινοῦ,
μεταξὺ τῶν ἄλλων, γιὰ τοὺς μα-
θητὲς προτείνεται αὐτοὶ νὰ ΑΠΟ-
ΚΤΗΣΟΥΝ: «-ἀκεραιότητα χαρα-
κτήρα, αὐτοπεποίθηση καὶ αὐτο-
σεβασμό, -ἀνεξαρτησία, αὐτοέ-
λεγχο καὶ ὑπευθυνότητα, -ἐπι-
νοητικότητα καὶ ἐφευρετικὸ
πνεῦμα, -συνεργατικὸ πνεῦμα
γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἀτομικῶν καὶ
συλλογικῶν στόχων καὶ ἐπίλυ-
ση συγκρούσεων, -ἱκανότητες
γιὰ ἀλληλέγγυα κοινωνικὴ συμ-
περιφορά» κ.ἄ. (σ. 89-90). Βέ-
βαια, στοὺς ἐν λόγῳ σκοποὺς τῆς
Παιδείας, δὲ συμπεριλαμβάνον-
ται οἱ πηγὲς τῆς ἐγκυρότητάς
τους.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ ἴδιος ἐπανει-
λημμένα ἔχω ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ τὰ
ἀκόλουθα:

«Μὲ ΘΕΜΕΛΙΟ τὴν ὀρθή, ὠφέ-
λιμη καὶ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ Παιδεία,

ΚΕΝΤΡΟ τὸ δίπολο: πρόσω-
πο – κοινότητα,

ΟΔΗΓΟ τὴν ὑγιαίνουσα διδα-
σκαλία,

ΚΑΘΕ διαδικασία ἀγωγῆς,
ἐκπαίδευσης καὶ διδασκαλίας

ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ, ὥστε παιδαγω-
γούμενοι καὶ παιδαγωγοὶ (μα-
θητὲς καὶ δάσκαλοι καὶ καθηγη-
τές):

Νὰ ἐπικοινωνοῦν, νὰ συνε-
ρευνοῦν, ἀλληλοστηρίζονται,
συμπορεύονται ΩΣΤΕ, νὰ βοη-
θηθοῦν οἱ νέοι καί, πρωτίστως,
οἱ μαθητὲς νὰ ΓΙΝΟΥΝ:

➢ Ἄρτιοι, ὁλοκληρωμένοι ὡς
προσωπικότητες, «κοσμοπολί-
τες», ἀποτελοῦντες «κόσμου κό-
σμον» (κόσμημα - στολίδι),
οἰκουμενικοί, παγκόσμιοι ἄν-
θρωποι καὶ ΟΧΙ παγκοσμιοποι-
ημένοι».

Ἐάν, Μακαριώτατε καὶ Σεβα-
σμιώτατοι, κάποιος διαφωνεῖ μὲ
τὸν ἀνωτέρω προσανατολισμὸ
τῆς Παιδείας, ἀγωγῆς καὶ ἐκπαί-
δευσης καὶ μάλιστα στὸ χῶρο
τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, μπο-
ροῦμε δημόσια, νὰ τὸ συζητή-
σουμε.

Β. Ἀφοῦ συμφωνήσουμε ὡς
πρὸς τοὺς σκοποὺς τῆς ΑΥΘΕΝΤΙ-
ΚΗΣ Παιδείας, ἀγωγῆς καὶ ἐκπαί-
δευσης στὸν χῶρο τοῦ σχολείου,
στὴ συνέχεια, ὁρίζουμε τὸ περιεχό-
μενο, μὲ τὸ ὁποῖο αὐτοὶ ὑλο-
ποιοῦνται. Ἐδῶ ἀρκοῦμαι νὰ ση-
μειώσω ὅτι:

➢ Στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο παρα-
τηρεῖται ἐλλιπέστατη ἀπὸ τοὺς
μαθητὲς γνώση τῆς γλώσσας,
τῆς ἱστορίας καὶ τῆς Ἑλληνορθό-
δοξης παράδοσης καὶ ζωῆς καὶ
πὼς ἡ ἄγνοιά τους ἀποτελεῖ πνευ-
ματικὸ νόσημα τῆς φυλῆς μας. Μά-
λιστα, στὶς μέρες μας, φαίνεται
νὰ ἐπιχειρεῖται μία προδοσία
στὴ γλώσσα, στὴν ἱστορία καὶ
στὸν πολιτισμό μας.

Στὸ καλούμενο μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, δηλαδὴ στὸ μά-
θημα τῆς Παιδείας καὶ Ἑλληνορ-
θόδοξης Κληρονομιᾶς:

➢ Οἱ μαθητὲς ΔΕΝ ἔχουν ἀνάγ-
κη νὰ γνωρίσουν τὰ διάφορα
θρησκεύματα, καί, μάλιστα, μέσα
ἀπὸ τὴν ἀντιπαράθεσή τους μὲ
ἕνα ΑΧΤΑΡΜΑ θρησκευτικῶν
γνώσεων καὶ δοξασιῶν, ἀλλὰ νὰ
γίνουν ΚΟΙΝΩΝΟΙ καὶ νὰ ΑΝΤΙ-
ΠΑΡΑΤΕΘΟΥΝ μὲ περιεχόμενα
(διδακτέα ὕλη), τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς
ἐξασφαλίσουν τὴν ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
Παιδεία καὶ θὰ συμβάλουν στὴ
καλλιέργεια ἑνὸς ΓΝΗΣΙΟΥ καὶ
ΟΧΙ κάλπικου ἤθους.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀναφέρω πὼς
γιὰ ἐμᾶς:

➢ Ἑλληνορθόδοξη παράδοση
καὶ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ Παιδεία δὲν
ἀποτελοῦν ἀφηρημένα ἰδεολο-
γήματα, ἀλλὰ συγκεκριμένες
ἐνυλώσεις ποὺ δημιούργησε καὶ
δημιουργεῖ ὁ λαός μας καὶ μάλι-
στα στὸ πλαίσιο τῆς ἐκκλησια-
στικῆς κοινότητας.

Γ. Βασική μου θέση ἦταν καὶ εἶναι
πὼς στὸ σχολεῖο:

1. «ΟΛΟΙ οἱ μαθητές, ἀνεξάρτη-
τα ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ ἢ ἰδεολο-
γικὴ τοποθέτηση τῶν γονέων
τους, ἐφόσον φοιτοῦν σὲ ἑλλη-
νικὸ σχολεῖο, ΟΦΕΙΛΟΥΝ νὰ μά-
θουν τὴ γλώσσα, τὴν ἱστορία καὶ
τὴν παράδοση τοῦ τόπου, ἡ
ὁποία, ἀσφαλῶς, εἶναι ἡ Ἑλλη-
νορθόδοξη, στὸν ὁποῖο δια-
βιοῦν.
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Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς
«Ἰησοῦ μακρόθυμε,
τά τῆς ψυχῆς μου

θεράπευσον τραύματα»
5. Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Σωτῆρος

Χριστοῦ εἶναι δεσποτική ἑορτή
καί ἀναφέρεται στήν προϋπάν-
τηση καί ὑποδοχή (αὐτό σημαί-
νει ἡ λέξη Ὑπαπαντή) πού ἔκα-
νε στόν μικρό Ἰησοῦ ὁ δίκαιος
πρεσβύτης Συμεών, ὅταν ἡ Παν-
αγία μητέρα του, σαράντα μέρες

μετά τή γέννησή του, τόν πῆγε
στό ναό καί τόν προσέφερε στό
Θεό. Τότε ὁ Συμεών μέ μεγάλη
χαρά καί ἀγαλλίαση τόν πῆρε
στήν ἀγκαλιά του, τόν εὐλόγησε
καί δοξολόγησε τό Θεό πού τοῦ
ἔκανε αὐτή τήν τιμή.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς
ἑορτῆς10 μιλάει γιά τήν ἱερωσύνη
τοῦ Χριστοῦ καί φέρνει παρα-
δείγματα ἀπό τήν ΠαλαιάΔιαθή-
κη, γιά νά δείξει ὅτι εἶναι ἀνώτε-
ρη ἀπό τήν ἱερωσύνη τῶν προ-
σώπων πού ἀναφέρονται ἐκεῖ.
Ὡστόσο, πρέπει νά προσέξουμε

καί τήν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ,
ὅταν τόν δέχτηκε ὁ Συμεών καί
τόν εὐλόγησε, γιατί, ὅπως λέει ὁ
Παῦλος, «χωρίς πάσης ἀντιλο-
γίας τό ἔλαττον ὑπό τοῦ κρείττο-
νος εὐλογεῖται»11, δηλαδή αὐτός
πού εὐλογεῖ εἶναι ἀνώτερος ἀπ᾿
αὐτόν πού εὐλογεῖται. Καί ὅμως
ὁ Χριστός δέχτηκε νά εὐλογηθεῖ
ἀπό τόν κατώτερό του. Ἕνας
ἱεροκήρυκας, σχολιάζοντας τό
συγκεκριμένο περιστατικό, λέει:
«Τό μικρότερο μέρος παίρνει
εὐλογία ἀπό τό μεγαλύτερο. Ὁ
πατέρας εὐλογεῖ τά παιδιά του.
Ὁ ἱερέας τούς χριστιανούς του.
Ὁ δάσκαλος τούς μαθητές του.
Γενικά, κάθε ἀνώτερος ἔχει δι-

καίωμα νά δίνει τήν εὐχή του
στόν κατώτερό του.Αὐτό εἶναι τό
φυσικό. Στήν περίπτωση ὅμως
τῆς προσαγωγῆς τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ στό ναό, ἔγινε τό ἀντί-
θετο. Ὁ κατώτερος εὐλόγησε
τόν ἀνώτερο. Κατώτερος ἦταν ὁ
Συμεών. Ἀνώτερος ὁ Χριστός.
Βέβαια, ὁ Συμεών ἦταν γέρος,
ὑπέργηρος μάλιστα, πολύ προ-
χωρημένος στά χρόνια. Ἦταν
ἀκόμα ἄνθρωπος «δίκαιος καί
εὐλαβής», ὅπως τόν χαρακτηρί-
ζει ὁ θεῖος εὐαγγελιστής. Δηλα-
δή πολύ πιστός καί θεοφοβού-
μενος, ἄνθρωπος ἀφοσιωμένος
στό Θεό. Ἀλλά παρά τά προ-
σόντα καί τίς ἀρετές του, ὁ Συ-

μεών ἦταν ἄνθρωπος φθαρτός,
θνητός, πλάσμα, δημιούργημα,
ἦταν δοῦλος καί ὄχι κύριος,
ὅπως εἶναι κάθε ἄνθρωπος καί
ἀκόμα ἁμαρτωλός, ὅπως εἴμα-
στε ὅλοι. Ἐνῶ ὁ Χριστός ἦταν ὁ
Κύριος καί Θεός, ὁ ὑπερένδοξος
Βασιλιάς τῆς δόξας, ὁ ποιητής
τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τῶν
ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων.
Ὕψος ἄφθαστο.Διαφορά ἀσύγ-
κριτη. Ἄπειρη ἀξία. Καί ὅμως
δέχεται ὁ Χριστός νά εὐλογηθεῖ
ἀπ᾿ τόν Συμεών. Νά εὐλογηθεῖ ὁ
ἄπειρος καί ἅγιος Θεός ἀπ᾿ τόν
μικρό καί ἁμαρτωλό ἄνθρωπο.
Αὐτή εἶναι μιά ταπείνωση τοῦ
Χριστοῦ γιά τή δική μας σωτη-

ρία».12

Ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ φά-
νηκε πολλές φορές. Ταπεινά γεν-
νήθηκε, ταπεινά μεγάλωσε, τα-
πεινά δίδαξε, ταπεινούς μαθητές
διάλεξε, ταπεινά θαυματούργη-
σε, ἀλλά καί πολλές ταπεινώσεις
ὑπέστη ἀπό τούς Γραμματεῖς καί
Φαρισαίους.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
Σημειώσεις:

10. Ἑβρ. ζ΄ 7-17.
11. Ἑβρ. ζ΄ 7.
12. Ἀθανασίου Σ. Φραγκο-

πούλου, Ἑορτοδρόμιον, τόμ. Α΄,
1970, σελ. 131-132.
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Αἱ βασικαί αἰτίαι

τῆς ἀποσχίσεως τοῦ Παπισμοῦ 
ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν

καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ
Εἴχαμε μιλήσει στὸ προηγούμενο ἄρθρο γιὰ τὴν ἔλλει-

ψη διορατικότητας ἐκ μέρους τοῦ πατριάρχη Ἰγνατίου.
Παρ’ ὅτι εἶχε παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τὸ
858, παρ’ ὅτι ἐξαιτίας τῆς μὴ συνοδικῆς προβολῆς του
εἶχε ἀντικανονικῶς ἀναρριχηθεῖ στὸν πατριαρχικὸ θρόνο
κατόπιν προβολῆς ἐκ μέρους τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώ-
ρας καὶ γι’ αὐτὸ εἶχε καθαιρεθεῖ στὴ σύνοδο τοῦ 861, παρ’
ὅτι οἱ παπικοὶ ἀπεσταλμένοι, οἱ ἐπίσκοποι Ἀνάγνης Ζα-
χαρίας καὶ Πόρτο Ροδοάλδος, εἶχαν κυρώσει καὶ αὐτοὶ
τὴν καθαίρεσή του, παρ’ ὅτι ἔπρεπε νὰ βλέπει ὅτι ὁ Πά-
πας ἀκύρωσε στὴ συνέχεια τὴν ὑπογραφὴ τῶν δύο ἐπι-
σκόπων ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἐπιλέξει καὶ ἀποστείλει, προκει-
μένου νὰ συνεχίσει τὸ παιχνίδι τῆς ἐξουσιαστικῆς του ἐπι-
βολῆς στὰ ὑπόλοιπα πατριαρχεῖα - ἀπέστειλε τὸ Μάρτιο
τοῦ 862 δύο ἐπιστολές, μία πρὸς τὸν Πατριάρχη καὶ μία
πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα, στὶς ὁποῖες ἀπέρριψε τὴ χειρο-
τονία τοῦ Μεγάλου Φωτίου καὶ θεώρησε ἀκόμα πατριάρ-
χη τὸν ἴδιο -, παρ’ ὅτι, τέλος, ἔπρεπε νὰ κατανοήσει ὅτι
ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο στὰ χέρια τοῦ Πά-
πα στὴ διεκδίκηση τοῦ πρωτείου ἐξουσίας, καταφεύγει
στὴ συνέχεια μέσῳ τοῦ ἡγουμένου Θεογνώστου γιὰ δι-
καίωση στὸν Πάπα, δίνοντάς του ἔτσι λαβὴ, γιὰ νὰ ἐπέμ-
βει πιὸ δυναμικὰ ἀκόμα στὴν Ἀνατολή. Καὶ ἐκεῖνος ὄντως
τὸ ἔκανε. Σὲ σύνοδο ἀρχικὰ στὸν Ἅγ. Πέτρο καὶ ἔπειτα
στὸ Λατερανὸ καθαιρέθηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 863 συνο-
δικὰ ὁ Μέγας Φώτιος. Ἐνῷ εἶδε στὴ συνέχεια τὴ σοφὴ
στάση τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ὁ ὁποῖος δὲν ἀντέδρασε
στὴν καθαίρεσή του, ἐνῷ ἀσφαλῶς γνώριζε τὰ τῆς ἐπέμ-
βασης τῶν παπικῶν στὴν ὀρθόδοξη ἱεραποστολὴ στὴ
Βουλγαρία, ἐνῷ γνώριζε ὁπωσδήποτε μέσῳ τῆς ἐγκυ-
κλίου τοῦ Μεγάλου Φωτίου καὶ ἰδίως μέσῳ τῶν ἀποφά-
σεων τῆς συνόδου τοῦ 867 τὶς παπικὲς καινοτομίες καὶ
τὴν προώθηση τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας τοῦ filioque
στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὴν καταδίκη ὅλων αὐτῶν καὶ
τὴν καθαίρεση τοῦ ἰδίου τοῦ Πάπα ἐκ μέρους τῶν Ὀρθο-
δόξων Πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς, ἐνῷ σίγουρα τὰ
γνώριζε ὅλα αὐτά, δέχεται μετὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ
Μεγάλου Φωτίου τὴ δική του ἀποκατάσταση στὸν πα-
τριαρχικὸ θρόνο (Νοέμβριος 867) ἀπὸ τὸν δολοφόνο τοῦ
προηγούμενου αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Γ΄, τὸν Βασίλειο Α΄.
Ἦταν σαφές, ὅτι σκοπὸς ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν
ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸν παπικὸ θρό-
νο, τοῦ ὁποίου ὁ κάτοχος, ὁ Νικόλαος Α΄, εἶχε καθαιρεθεῖ
στὴ σύνοδο τοῦ 867. Ὄφειλε ἑπομένως νὰ γνωρίζει κα-
λά ὅτι πάλι θὰ προσέφερε ἐλεύθερο πεδίο στὸν Πάπα
γιὰ νέες ἀκόμα πιὸ ἀποτελεσματικὲς κινήσεις μὲ στόχο
τὴν ἐπιβολὴ τοῦ παπικοῦ πρωτείου στὴν Ἀνατολή.

Ὄντως ὁ διάδοχος τοῦ Νικολάου Α΄, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπο-
θάνει τὸ Νοέμβριο τοῦ 867, ὁ Ἀδριανὸς Β΄ (867-872),
φρόντισε σὲ σύνοδο στὴ Ρώμη τὸν Ἰούνιο τοῦ 869 νὰ κά-
ψει τὶς ἀποφάσεις τῆς συνόδου τοῦ 867 ποὺ εἶχε καθαι-
ρέσει τὸν Νικόλαο Α΄ καὶ νὰ καθαιρέσει τὸν Μέγα Φώτιο
καὶ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ εἶχαν ὑπογράψει τὰ πρακτικὰ
τῆς συνόδου. Σὲ ἐπιστολὲς πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Βασί-
λειο καὶ τὸν πατριάρχη Ἰγνάτιο ζήτησε στὴ συνέχεια τὴ
συνοδικὴ κύρωση τῶν ἀποφάσεων τῆς Ρώμης. Ἡ πρώ-
τη συνεδρίαση τῆς συνόδου ἔλαβε χώρα στὶς 5 Ὀκτω-
βρίου στὴν Ἁγ. Σοφία παρουσίᾳ τοῦ πατριάρχη Ἰγνατίου
καὶ 12 ἐπισκόπων ποὺ τὸν ὑποστήριζαν. Οἱ παπικοὶ
ἀπεσταλμένοι ἀπαίτησαν τὴν ὑπογραφὴ Λιβέλλου ποὺ
προέβαλε τὸ παπικὸ πρωτεῖο καὶ περιεῖχε τὶς ἀποφάσεις
τῆς συνόδου τῆς Ρώμης τοῦ 869. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέ-
σεις τοῦ αὐτοκράτορα πρὸς τοὺς ἐπισκόπους, μὲ τὸν
προοδευτικὸ ἀριθμὸ τῶν συνεδριάσεων αὐξήθηκε τελικὰ
καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπισκόπων, ὥσπου τελικὰ στὴ δέκα-
τη, τὴν τελευταία συνεδρίαση (28 Φεβρουαρίου τοῦ 870),
ἔφθασε στὸν - πάλι πολὺ χαμηλὸ - ἀριθμὸ τῶν 1031.
Ἦταν σαφὴς ἡ ἀπροθυμία τῶν ἐπισκόπων νὰ ὑπογρά-
ψουν ληφθεῖσες στὴ Ρώμη ἀποφάσεις. Οἱ θέσεις τοῦ Λι-
βέλλου ἀναφορικὰ μὲ τὸ παπικὸ πρωτεῖο μειώθηκαν καὶ
στὴν οὐσία ἀκυρώθηκαν μὲ τὴ σύνταξη τοῦ κα΄ κανόνα
τῆς συνόδου, ὁ ὁποῖος προέβαλε τὸν κανονικὸ θεσμὸ
τῆς Πενταρχίας τῶν Πατριαρχῶν, στὸν ὁποῖο ἐντάσσει
καὶ τὸν πάπα Ρώμης. Ἡ θέση τοῦ πατριάρχη Φωτίου, ὁ
ὁποῖος παρὰ τὶς ἐνστάσεις τῶν παπικῶν ἀπεσταλμένων
κλήθηκε πρὸς ἀπολογία στὴ σύνοδο, ὑπῆρξε ἀπόλυτα
ἀπορριπτική.  Ἐξαρχῆς ἀρνήθηκε νὰ δεχθεῖ τὴν ἐγκυρό-
τητα τῆς συνόδου τόσο ἐξαιτίας τῆς ἐπιβολῆς τῆς καθαί-
ρεσής του μὲ κοινοποίηση καὶ κύρωση τῆς ἀπόφασης
τῆς συνόδου τῆς Ρώμης ὅσο καὶ ἐξαιτίας τῆς μὴ κανο-
νικῆς ἐκπροσώπησης τῶν ὑπόλοιπων τριῶν πατριαρ-
χείων τῆς Ἀνατολῆς.  Οἱ δῆθεν ἐκπρόσωποί τους δὲν
εἶχαν ἀποσταλεῖ μὲ ἐντολὴ νὰ συμμετάσχουν στὴ σύνο-
δο, ἀλλὰ γιὰ ἄλλο λόγο βρίσκονταν στὴν Κων/πολη καὶ
ἄρα δὲν ἦταν ἁρμόδιοι νὰ λάβουν μέρος ὡς ἐκπρόσω-
ποι τῶν πατριαρχείων αὐτῶν. Τελικὰ ὁ Μέγας Φώτιος
ἀναθεματίστηκε, οἱ ἐπίσκοποι ποὺ εἶχε χειροτονήσει
ὅπως καὶ ἄλλοι κληρικοὶ ποὺ συνέχισαν νὰ τὸν ὑποστη-
ρίζουν καθαιρέθηκαν καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ ὀπαδοὶ
του ἀφορίστηκαν2. 
Σημειώσεις:

1. Στὴ σύνοδο τοῦ 861 (Πρωτοδευτέρα) συμμετεῖχαν
318 καὶ στὴ σύνοδο τοῦ 879/80 τῆς Κων/πόλεως 383
ἐπίσκοποι.

2. Σχετικὰ μὲ τὴ σύνοδο αὐτὴ βλ. Ἁγίου Νεκταρίου
Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Μελέτη ἱστορικὴ περὶ
τῶν αἰτιῶν τοῦ Σχίσματος, τόμ. Α΄, Ἐν Ἀθήναις 1911,
σσ. 265-270 καὶ Βλασίου Ἰω. Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία ΙΙ. Ἀπὸ τῆς εἰκονομαχίας  μέχρι τῆς ἁλώσεως
(726-1453), Ἀθῆναι 1977, σ. 51-56.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Στήν ἐποχή μας ὁ ἄνθρωπος ἄν καί χαρακτηρίζεται
ἰδιαίτερα ὡς ὀρθολογιστής, ὅμως οἱ πράξεις του πολύ
συχνὰ τὸν διαψεύδουν γιά τό παράλογο πού τίς χαρα-
κτηρίζει. Τόν τελευταῖο καιρό τόσο στόν ἠλεκτρονικό ὅσο
καί στόν ἔντυπο τύπο γίνεται λόγος γιά μία 14χρονη κο-
πέλα ἀπό τό Λονδίνο, ἡ ὁποία ἔπασχε ἀπό μία σπάνια
μορφή καρκίνου καί πρίν πεθάνει “διεκδίκησε καί κέρδισε
τό δικαίωμα”, ὅπως πολύ χαρακτηριστικά ἀνέφερε τό δη-
μοσίευμα, ἀντί νά ταφῆ νά καταψυχθῆ μέ κρυονική μέθο-
δο στήν Ἀμερική, ἐλπίζοντας πώς στό μέλλον θά ἔχη
βρεθεῖ ὁ τρόπος νά τήν ἐπαναφέρουν στήν ζωή λόγω
τῆς ἐξέλιξης τῆς ἐπιστήμης. Ὑπῆρξε μάλιστα καί δικαστι-
κή ἀπόφαση ἀπό τό Ἀνώτατο Βρεττανικό Δικαστήριο, ἡ
πρώτη στήν παγκόσμια ἱστορία. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἐγεί-
ρει πολλά ἐρωτήματα, ἀλλά καί καταδεικνύει πόσο ἀκα-
τήχητος εἶναι ὁ κόσμος στίς ἡμέρες μας, κάτι γιά τό ὁποῖο
εὐθύνονται τόσο οἱ ποιμένες ὅσο καί οἱ χριστιανοί. Βέ-
βαια ἡ συγκεκριμένη κοπέλα πιθανόν δέν θά ἦταν ὀρθό-
δοξη, ὅμως τό γεγονός ὅτι ἀπασχόλησε ἰδιαίτερα τά μέ-
σα ἐνημέρωσης στήν Ἑλλάδα ἀποδεικνύει ὅτι καί ἐμεῖς
ὡς ὀρθόδοξοι δέν ἔχουμε τήν ἀνάλογη πνευματική γνώ-
ση, ὥστε νά ἀντιλαμβανόμαστε τό παράλογο τοῦ γεγο-
νότος. 

Ἡ ἐπιστήμη στίς ἡμέρες μας ἔχει καταστεῖ μία μεγάλη
ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ μεγάλο μέρος τῶν
ἐπιστημόνων ἔχουν ἀποστατήσει ἀπό τήν πίστη καί
ἔχουν περιφρονήσει καί ἀπορρίψει τελείως τό Εὐαγγέ-
λιο. Μέ ἀποτέλεσμα νά γίνουν μυθοπλάστες, συκοφάν-
τες καί νά ἐξαπατοῦν τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐπειδή
δυστυχῶς δέν γνωρίζουν ἀλλά καί τούς ἀρέσουν αὐτά τά
μυθεύματα τούς ἀκοῦν καί ἐξαπατοῦνται, ὅπως ἡ κοπέ-
λα, ἡ ὁποία ὑποβλήθηκε στήν κρυονική μέθοδο. Ἡ ἐπι-
στήμη ἔχει καταστεῖ δαιμονιώδης, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει
μάθει νά κρίνη καί νά σκέπτεται σύμφωνα μέ αὐτά τά
ὁποῖα γνωρίζει ἀκόμα καί ὅταν αὐτά ὑπερβαίνουν καί ξε-
περνοῦν τήν ὑλική φύση. Ἡ ἀνθρώπινη γνώση ὅσο θά
ἀπορρίπτει καί θά πορεύεται ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀλή-
θεια τῆς πίστεως τόσο καί θά γίνεται καί πιό ἀπειλητική
γιά τόν ἄνθρωπο. 

Οἱ Πατέρες ὅμως τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἰδικότερα ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης, ἐπειδή αὐτά τά ὁποῖα λένε
δέν εἶναι δικά τους ἀλλά τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας,
μᾶς ἔχουν παραδώσει καί τήν περί τοῦ ἀνθρώπου διδα-

σκαλία τους, μέ τήν ὁποία προσφέρουν διαχρονικά πο-
λύτιμα στοιχεῖα, γιά νά κατανοήσουμε τόν ἄνθρωπο.
Ἔτσι στό βιβλίο του “Περί κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου”, ὁ
ἅγιος Γρηγόριος μιλώντας γιά τήν ψυχή καί τό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει «Δέν εἶναι ἀλη-
θινό νά ἰσχυριζόμαστε, πώς ὑπάρχει ἡ ψυχή πρίν ἀπό τό
σῶμα, οὔτε τό σῶμα χωρίς ψυχή… Ἀπόδειξη τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς θεωροῦμε τήν θερμότητα, τήν ἐνεργη-
τικότητα καί τήν κινητικότητα, ἐνῶ ἡ ψύξη καί ἡ ἀκινησία
προκειμένου περί τῶν σωμάτων, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρά ἀπόδειξη νεκρότητας… Αὐτό δέ πού νεκρώνεται
κρυώνει, γι’ αὐτό ἀποδίδουμε τήν αἰτία τῆς ζωῆς καί στήν
θερμότητα… Γνώρισμα τῆς θερμότητας εἶναι ἡ κινητική
ἐνέργεια καί τά αἴτιά της τά βρίσκουμε στήν καρδιά. Ἡ συν -
 εχής κίνηση σ’ αὐτό τό μέλος ἐξασφαλίζει τήν ἀδιάκοπη
εἰσπνοή καί ἐκπνοή τοῦ ἀέρα διά μέσου τῆς ἀναπνοῆς.
Γι’ αὐτό κι ἄν ξεπεράσει τό φυσικό ὅριο ἡ θερμότητα, ἡ
ἀναπνοή ὅσων φλέγονται ἀπό τόν πυρετό γίνεται συ-
χνότερη, εἶναι σάν νά βιάζεται ἡ καρδιά νά σβήσει τήν
φωτιά πού ὑπάρχει μέσα της, μέ τόν νεώτερο ἀέρα πού
εἰσπνέει… Διακρίνουμε τρεῖς δυνάμεις πού κατευθύνουν
τήν ζωή μας. Ἡ μία ἀπό αὐτές θερμαίνει τά πάντα μέ τήν
θερμότητα. Ἡ ἄλλη ὑγραίνει ἐλαφρά μέ τήν ὑγρασία αὐτό
πού θερμαίνεται…Ἡ τρίτη δύναμη διά τοῦ ἑαυτοῦ της
συγκρατεῖ μέ μία ἄρθρωση καί συναρμογή τά χωρισμένα
μέρη…». Ἔτσι τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ὅταν ψύχεται νε-
κρώνεται καί χωρίζεται ἀπό τήν ψυχή του μέχρι τῆς
κοινῆς ἀναστάσεως. 

Τό παράλογο ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ἄθεοι καί οἱ ἀγνωστικι-
στές ἐνῶ περιγελοῦν τούς χριστιανούς γιά τήν πίστη
τους στήν ὕπαρξη τοῦ αἰωνίου παραδείσου ἤ τῆς
αἰώνιας κόλασης, καταστάσεις τίς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι
προγεύονται ἤδη ἀπό τόν παρόντα κόσμο, οἱ ἴδιοι εἶναι
διατεθειμένοι νά πληρώσουν 43.000 εὐρώ (τό κόστος
τῆς κρυονικῆς μεθόδου, δηλαδή τῆς ἐπ’ ἀόριστο συντή-
ρησης τοῦ σώματος σέ θερμοκρασία χαμηλότερη τῶν -
130ο C) γιά κάτι πού, ὅπως ἀναφέρει στήν ἐπιστολή της
ἡ κοπέλα ἁπλά ἐπιθυμεῖ νά συμβῆ. Καί αὐτό συμβαίνει,
γιατί ἡ ἁμαρτία καί ὁ ἀκάθαρτος τρόπος ζωῆς ἔχει συ-
σκοτίσει τόσο τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀποτέλεσμα οἱ
πράξεις του νά εἶναι παράλογες καί νά ἱκανοποιοῦν τά
πάθη του.

Γ.Κ.Τ

Ἡ δαιμονιώδης ἐπιστήμη

Αὐξάνονται οἱ Ἕλληνες ποὺ ἐπιλέγουν τὴν ἀπο-
τέφρωσιν. Ὁ πρόεδρος τῆς ἑνώσεως διὰ τὴν ἀποτέ-
φρωσιν προβάλλει ὡς ἐπιχείρημα ὅτι δὲν εἶναι δογ-
ματικὸν ζήτημα, ἀλλὰ παράδοσις. Μήπως ἡ παρά-
δοσις εἶναι κάτι ὀλιγότερον σημαντικόν; Μήπως
αὐτὸς ὁ τόπος εἰς τὴν παράδοσιν δὲν ἐστηρίχθη
ἀνὰ τοὺς αἰῶνας; Αὐτὴν ἐκθεμελιώνομεν; Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ert.gr τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2016:

«Σὲ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὶς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, ὁ κ. Ἀντώνης Ἀλακιώτης, πρόεδρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Κοινωνίας Ἀποτέφρωσης, ἐπισήμανε ὅτι ἡ ὑποχρε-
ωτικὴ κατασκευὴ ἀποτεφρωτηρίου ἐντὸς κοιμητηρίου,
ποὺ προβλεπόταν στὸ Νόμο τοῦ 2006 καὶ τὴν ΚΥΑ τοῦ
2010, λειτούργησε τελικὰ ἀρνητικά. Ὡστόσο, ὅπως εἶπε,
μὲ Νόμο τὸ 2014 δίνεται ἡ δυνατότητα κατασκευῆς ἀπο-
τεφρωτηρίου κι ἐκτὸς κοιμητηρίων. «Δὲ θέλουμε νὰ
ἔρθουμε σὲ διαφωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία, θεωροῦμε ὅμως
ἄδικο γιὰ τὶς θρησκευτικὲς μειονότητες στὴν Ἑλλάδα, νὰ

στεροῦνται αὐτῆς τῆς δυνατότητας» τόνισε ὁ κ. Ἀλακιώ-
της, προσθέτοντας πὼς «Καὶ ὁ Μακαριστὸς Χριστόδου-
λος, τὸ 2006, εἶχε συμφωνήσει νὰ δοθεῖ τὸ δικαίωμα στὴν
ἀποτέφρωση. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης, στὶς ἀντιδράσεις τῆς
Καθολικῆς «Ἐκκλησίας», τὸ 1917, ὅταν δὲν ἐπέτρεπε τὴν
ἐξόδιο ἀκολουθία στοὺς καθολικοὺς ποὺ ἀποτεφρωνό-
ταν. Ἡ ἴδια Ἐκκλησία ὡστόσο, τὸ 1983 ἀναθεώρησε καὶ
ἐπέτρεψε τὴν τέλεση τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας. «Δὲν εἶναι
δογματικὸ τὸ θέμα. Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σὲ
διάφορες χῶρες ὅπως π.χ. Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμα-
νία, Ρωσία, Οὐκρανία παρέχουν τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία καὶ
δέχονται κατ  ́οἰκονομία τὴν ἐκταφὴ καὶ τὴν ἀποτέφρωση»
δήλωσε ὁ κ. Ἀλακιώτης, ἀναφέροντας ὡς χαρακτηριστικὸ
παράδειγμα, τὴν Μαρία Κάλλας, στὴν ὁποία ἀποδόθηκε
ἡ νεκρώσιμη τελετὴ σὲ παρεκκλήσιο τοῦ Παρισιοῦ, στὴ
συνέχεια ἀποτεφρώθηκε καὶ ἡ τέφρα της διασκορπίστηκε
στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος… τὸ κόστος μιᾶς ἀποτέφρωσης κυ-
μαίνεται μεταξὺ 2.000 – 4.000 εὐρώ, ἐνῶ ἂν δημιουργη-
θεῖ ἀποτεφρωτήριο στὴν Ἑλλάδα, θὰ μειωθεῖ στὸ μισό».

4.000 Ἕλληνες ἀποτεφρώνονται ἐτησίως!

Τὸν βλάσφημον οὔτε ἡ γῆ δὲν τὸν δέχεται
Ἡ βλασφημία εἶναι μεγάλη πνευματικὴ πτώση. Τὸ νὰ βρίζουμε τὸν

Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ δωρητὴς τῆς ζωῆς μας καὶ ὅλων τῶν ἀγαθῶν,
εἶναι φοβερὸ καὶ μόνο νὰ τὸ σκέπτεσαι.

● Ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος ἱεροκήρυκας Δημ. Παναγόπουλος:
«Γιὰ ὅλες τὶς ἁμαρτίες πῆρε θέση ὁ Θεὸς καὶ ἔβαλε τὸ ἀντίστοιχο ἐπι-

τίμιο, ἀλλὰ τὸ οὐ βλασφημήσεις, δὲν τὸ ἀναφέρει πουθενά. Καὶ τὸ ἔκα-
νε ἐπίτηδες, γιὰ νὰ μᾶς δείξη ὅτι οὐδέποτε περίμενε τὸ πλάσμα του, νὰ
ἔφτανε στὸ σημεῖο νὰ Τὸν βλαστημήση. Ὅταν ρωτᾶς τὸν ἄλλον, γιατὶ
βλασφημεῖ, σοῦ λέει γιατὶ ἔτσι νιώθει μία ἀνακούφιση, ἐνῶ πρὶν βλα-
σφημήση ἔνιωθε ἕνα βάρος, μιὰ καταπίεση. Ὅλα αὐτὰ δείχνουν, ὅτι
ἀπὸ πίσω κρύβεται ὁ διάβολος, ποὺ σὲ κάνει νὰ νιώθης ἕνα βάρος καὶ
μία πίεση, γιὰ νὰ βλασφημήσης καὶ ὅταν βλασφημήσης, σηκώνεται καὶ
φεύγει, ἀφήνοντάς σε ἥσυχο, γιατὶ πέτυχε τὸ σκοπό του.

Αὐτοὶ ποὺ στέλνουν τὸν ἄλλο στὸ διάβολο, δὲν βλασφημοῦν τὸν διά-
βολο, ἀλλὰ εὔχονται τὸν διάβολο. Εἶναι πράκτορες τοῦ σατανᾶ καὶ στὴν
οὐσία εὔχονται νὰ αὐξηθῆ ἡ βασιλεία τοῦ σατανᾶ κατὰ ἕνα μέλος καὶ νὰ
μειωθῆ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ κατὰ ἕνα μέλος. Ἐδῶ ὁ Χριστὸς ἔχυσε τὸ
αἷμα του, γιὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώση ἀπὸ τὸν σατανᾶ καὶ ὁ ἄλλος στέλ-
νει τὸν συνάνθρωπό του στὸν διάβολο καὶ ἰσχυρίζεται μετά ὅτι δὲν βλα-
στήμησε τὸν Θεό! Μεγίστη πλάνη! Γιατὶ δὲν λένε ἄει στὸ καλό; Ἄν βλα-
σφημήσης τὸ Θεὸ καὶ ὁ πνευματικός σου, σοῦ βάλη ἐπιτίμιο δύο χρόνια
νὰ μὴ κοινωνήσης, τότε γιὰ τὸ ὅτι ἔστειλες κάποιον στὸ διάβολο, πρέπει
νὰ σοῦ βάλη σαράντα χρόνια ἐπιτίμιο! Καὶ αὐτὸ γιατὶ εἶναι ἡ χειρότερη
μορφὴ βλασφημίας. Ὅταν στέλνης τὸν ἄλλο στὸ διάβολο, δὲν βλασφη-
μεῖς μόνο τὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ τὴν Παναγία καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους. Εἶναι
ἐπίσης ἄλλοι, ποὺ στέλνουν τὸν ἄλλο στὸν κόρακα. Ποιὸς εἶναι ὁ κόρα-
κας; Εἶναι ὁ διάβολος καὶ ἑπομένως πάλι βλασφημεῖς τὸ Θεό.

● Λέγει ὁ Ἅγ. Ἰω. ὁ Χρυσόστομος: «Ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος ποὺ ρί-
χνει λίθο πρὸς τὰ ἐπάνω δὲν θὰ μπορέση νὰ διασχίση τὸ σῶμα τοῦ
οὐρανοῦ, οὔτε νὰ φτάση στὸ ὕψος του, ἀντίθετα δέχεται πλῆγμα στὸ
κεφάλι του, ἀφοῦ ὁ λίθος ἐπιστρέφει πρὸς ἐκεῖνον ποὺ τὸν πέταξε, ἔτσι
λοιπὸν κι ἐκεῖνος ποὺ βλασφημεῖ τὴ μακάρια ἐκείνη Οὐσία, ἐκείνη μὲν
δὲν θὰ μπορέση νὰ τὴ βλάψη ποτὲ σὲ τίποτα, ἐφ’ ὅσον εἶναι πολὺ πιὸ
ἀνώτερη καὶ ὑψηλότερη, ὥστε νὰ μὴ δέχεται καμμιὰ βλάβη, ἐνῶ ἀκονί-
ζει τὸ ξίφος ἐναντίον τῆς ψυχῆς του, δείχνοντας ἀχαριστία πρὸς τὸν
εὐεργέτη Του».

[Ἀπ’ τὴν Γ΄ Ὁμιλία του «ΠΕΡΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ»]
● Ὁ Μέγας Βασίλειος ποιὸ αὐστηρὸς λέγει: «Αὐτὸς ποὺ ἁμαρτάνει

παραβαίνει τὸ νόμο, ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ βλασφημεῖ ἀσεβεῖ ἀπέναντι στὴ
Θεότητα».

[Ἀπ’ τὸ ἔργο «ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ», Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ]
«Αὐτοὺς ποὺ βλασφημοῦν στὴν πόλη, νὰ τοὺς συνετίζης. Ἄν ἀκού-

σης κάποιον νὰ βλασφημῆ σὲ πάροδο ἤ σὲ ἀγορά, νὰ τοῦ κάνης παρα-
τήρηση, κι ἄν χρειασθῆ νὰ τὸν χτυπήσης, νὰ μὴ διστάσης. Ράπισε τὸ
πρόσωπό του, σπάσε του τὸ στόμα, ἅγιασε τὸ χέρι σου μὲ τὸ χτύπημα.
Κι ἄν κάποιοι σὲ κατηγορήσουν, κι ἄν σὲ ὁδηγήσουν στὸ δικαστήριο,
ἀκολούθησέ τους».

[Ἀπ’ τὸ ἔργο «ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ», Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ]
Γίνεται ὁ βλάσφημος χειρότερος καὶ τοῦ σατανᾶ. Διότι ὁ σατανᾶς, ἡ

ἐνσάρκωσις τῆς κακίας, ὅλα τὰ ἁμαρτήματα εἶναι ἱκανὸς νὰ τὰ διαπρά-
ξη. Ἕνα μόνον δὲν τολμᾶ νὰ κάμῃ: τὴν βλασφημία. Τί λέγει ἡ Ἁγία Γρα-
φή; «Καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι» Καὶ τὶ προσθέτει; Καὶ βλασφημοῦν;
Κάθε ἄλλο. Ἀλλὰ «καὶ φρίσσουσι». Φόβος καὶ τρόμος τὰ καταλαμβάνει,
ὅταν σκέπτωνται τὴν δύναμη τοῦ Παντοκράτορος. Ἐνθυμηθῆτε τους,
ὅταν ἀντίκρυσαν τὸν Χριστὸ  στὴν χώρα τῶν Γαδαρινῶν καὶ διετάχθη-
σαν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸν διαμονισμένον. Δὲν ἐτόλμησαν νὰ τὸν βλασφη-
μήσουν ἀλλὰ τρέμοντες τὸν παρεκάλουν. «Οἱ δὲ δαίμονες παρακα-
λοῦσαν Αὐτόν». Τὴν βλασφημίαν λοιπόν, ποὺ οὔτε ὁ σατανᾶς δὲν
τολμᾶ νὰ ἐκστομίσῃ, τὴν διαπράττει ὁ βλάσφημος. Ἔ! λοιπὸν ἡ βλα-
σφημία δὲν τὸν καταρρίπτει καὶ δὲν τὸν κάμνει χειρότερο καὶ τοῦ σα-
τανᾶ;

●Ἕνα παράδειγμα τιμωρίας βλασφήμου ἀναφέρει ὁ μακαριστὸς π.
Χαρ. Βασιλόπουλος στὸ βιβλίο του «Τὰ Μυστικὰ τῆς Εὐτυχίας»:

«Ἦταν ἡ 27 Δεκεμβρίου τοῦ 1940, τότε ποὺ οἱ Ἕλληνες ἠγωνίζοντο
τὸν ἐνδοξότερον ἀγῶνα τῆς Πατρίδος. Ἡ μάχη ἐμαίνετο εἰς τὸ Τεπελένι.
Μεταγωγικοὶ μετέφερον πυρομαχικὰ εἰς τοὺς μαχομένους. Καθ’ ὁδὸν
συναντοῦν τραυματίαν μὲ τραῦμα εἰς τὴν κνήμην. «Κουράγιο, συνάδελ-
φε, τοῦ λέγουν. Θὰ γυρίσωμε καὶ θὰ σὲ πάρωμε». Ἐκεῖνος ἐβλασφήμη-
σε τὸ ὄνομο τῆς Παναγίας. Εἰς τὸ ἄκουσμα τῆς βλασφημίας ἔφριξαν οἱ
στρατιῶται, διότι πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι ἐκεῖ ἡ βλασφημία εἶχε κοπεῖ
τελείως, ὅπως δὲ ἔλεγαν οἱ ξένοι «οἱ Ἕλληνες ἐκεῖ ἐπάνω ζοῦσαν σὰν
ἅγιοι καὶ πολεμοῦσαν σὰν ἥρωες». «Γιὰ ὄνομα Θεοῦ, συνάδελφε! τοῦ
λέγουν. Μὴ βλασφημᾶς. Πὲς Παναγία βόηθα». Ἀλλ’ ἐκεῖνος στὸν πόνο
του ἐξηκολούθησε νὰ βλασφημῇ συνεχῶς.

Ὅταν κατόπιν ἐπέστρεψαν τὸν βρῆκαν πεθαμένον. Λυπήθηκαν κα-
τάκαρδα διὰ τὴν ψυχήν του, διότι ἔφυγε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον. Ἐπειδὴ
δὲν ὑπῆρχε ἱερεὺς εἰς τὸ Σύνταγμα, ἔσκαψαν προχείρως μὲ τὶς ξιφο-
λόγχες των καὶ τὸν ἔθαψαν. Ἔκαμαν τὸν σταυρόν τους καὶ ἔφυγαν.
Ἀλλὰ μόλις ἀπεμακρύνθησαν περὶ τὰ εἴκοσι μέτρα, ἔρχεται μία ὀβίδα
ἀπὸ τὸ Τεπελένι, τὸν ξεθάπτει καὶ τὸν ἐπέταξε δέκα μέτρα μακράν.
Ἔπεσαν οἱ ἄνδρες κάτω νὰ προφυλαχθοῦν. Ἀλλὰ δὲν ἦλθεν ἄλλη. Κα-
τάλαβαν ὅτι ἦταν σταλμένη διὰ τὸν βλάσφημον. Τὸν ἔχωσαν ἐκ νέου εἰς
τὸν λάκκον ποὺ ἤνοιξεν ἡ ὀβίδα καὶ ἐξεκίνησαν νὰ φύγουν. Μόλις ὅμως
ἔφθασαν εἰς τὰ εἴκοσι μέτρα, ἔρχεται δευτέρα ὀβὶς καὶ κατὰ τὸν ἴδιον
τρόπον τὸν ξεχώνει καὶ τὸν πετᾶ δέκα μέτρα μακράν. Τότε ἐννόησαν ὅτι
τὸν βλάσφημον οὔτε ἡ γῆ δὲν τὸν δέχεται. Τὸν ἀπαράτησαν ἄταφον καὶ
ἔφυγαν. Φόβος καὶ τρόμος κατέλαβεν ὄχι μόνον αὐτούς, ἀλλὰ ὅλον τὸν
ἐκεῖ στρατόν».

«Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὸ: Καλούμενο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
τὸ μάθημα Παιδείας καὶ Ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς»

Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Β. Κογκούλης,
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Συμβουλίου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Συνδαιτυμόνες τοῦ Μεγάλου Δείπνου
Ἀκούσαμε στοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας τὸ ἱερὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνά-

γνωσμα τοῦ μεγάλου Δείπνου. «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε Δεῖπνον
μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς». Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἐπι-
σημαίνει ὅτι: «Λοιπὸν ὁ μὲν ἄνθρωπος ἄς νοηθῆ ὅτι εἶναι ὁ Θεὸς
Πατέρας» «ὡς φιλάνθρωπος» (Εὐθύμιος Ζιγαβηνός). Τὸ Δεῖπνον
δὲ ἦταν μεγάλο καὶ μεγαλοπρεπές, ἀλλὰ καὶ ἔχον τὴν δυνατότητα
νὰ ἱκανοποιήση ἄφθονα πολλούς. «Δεῖπνον μέγα λέγει ὑποδη-
λώνοντας τὴν πλούσια πνευματικὴ προμήθεια τῶν ἀγαθῶν, τὴν
ὁποία ὁ Θεὸς ἔκανε γιὰ διατροφή, ἀναψυχή, εὐφροσύνη καὶ χορ-
τασμὸ τῶν πτωχῶν ψυχῶν στὴν ἐπουράνια Βασιλεία Του» (Π.
Τρεμπέλας).

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας ἅγιος Κύριλλος παρατηρεῖ ὅτι
ὁ Θεὸς Πατέρας μὲ τὸ μεγάλο, μεγαλοπρεπὲς καὶ ἄφθονο σὲ
οὐράνια ἀγαθὰ Δεῖπνο Του «ἐπραγματοποίησε οἰκουμενικὴ πα-
νήγυρι, δηλαδὴ τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οἰκουμενικὴ Σύναξι τῆς
ἐπουρανίου Βασιλείας Του...».

Δεῖπνο, λοιπόν, εὔλογα ἔχει ὀνομασθῆ τὸ παγκόσμιο κάλεσμα
ποὺ ἔγινε καὶ γίνεται στὸ πανάγιο Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ».

Δεῖπνο μέγα ὀνομάζεται κατὰ τὸν Εὐσέβιο Καισαρείας καὶ τὸ
«σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη λογικὸ συμπόσιο τῶν θείων καὶ ἱερῶν
τροφῶν, ποὺ μᾶς ἔχουν παραδοθῆ μὲ τὰ θεόπνευστα ἀναγνώ-
σματα. Ἀπὸ ἐδῶ δὲ μετάβαινε, λέγει ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος, μὲ τὴν
διάνοιά σου στὴν προσδοκώμενη Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καὶ
ἐννόησε τὸ τότε μεγάλο στ’ ἀλήθεια δεῖπνο, στὸ ὁποῖο θὰ συνα-
ναπαυθοῦν μὲ τοὺς Ἀγγέλους καὶ μὲ τὶς οὐράνιες θεῖες δυνάμεις
οἱ ψυχὲς τῶν μακαρίων ἀνθρώπων».

Ὁ ἀείμνηστος κορυφαῖος Πανεπιστημιακὸς Καθηγητὴς Πανα-
γιώτης Τρεμπέλας σημειώνει ὅτι «ἀποκαλεῖ ὁ Χριστὸς αὐτὸ τὸ
συμπόσιο δεῖπνο, γιατὶ στὶς χῶρες ἐκεῖνες ὁ χρόνος τοῦ ἑσπερι-
νοῦ φαγητοῦ, κατὰ τὸν ὁποῖο κατέπαυε ἡ ἐργασία τῆς ἡμέρας,
ἦταν ὁ καταλληλότερος χρόνος γιὰ τὴν παράθεσι πλουσίου καὶ
παρατεταμένου συμποσίου.

Ἡ πλήρης ἀπόλαυσις τῶν ἀγαθῶν τῆς χάριτος στὸν οὐρανὸ
ἐπιφυλάσσεται στοὺς ἐκλεκτοὺς κατὰ τὸ τέλος τῆς ἡμέρας τοῦ
ἐπιγείου τους βίου».

Ὁ ἑρμηνευτὴς Εὐθύμιος Ζιγαβηνὸς ἑρμηνεύει τὸ «ἐκάλεσε
πολλοὺς» μὲ τὴν ἐξήγησι ὅτι «τὸ θεῖο προσκλητήριο ἀπευθύνθη-
κε στὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. Γιατὶ αὐτὲς ἦταν καλεσμένες
πρὶν ἀπ’ ὅλα τὰ ἔθνη, ὡς λαὸς ἐξαίρετος τοῦ Θεοῦ».

«Τὸ πολλούς, κατὰ τὸν ἀείμνηστον Τρεμπέλαν, ἀνταποκρίνεται
ἐξ ὁλοκλήρου στὴν πραγματικότητα, ἄν καὶ ἐφαρμόζεται, μόνο
στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό. Γιατὶ ἡ πρόσκλησις αὐτὴ ἐκπροσωπεῖ ὅλες
τὶς καθ’ ἅπασαν τὴν ἱστορίαν αὐτοῦ γενόμενες εἰς τὸν Ἰσραὴλ
θεῖες προσκλήσεις. Ἀλλὰ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται καὶ σὲ
κάθε ἄνθρωπο καὶ ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ τὸν καταστήση αἰώνια μα-
κάριο. Ἡ κλῆσις δὲ αὐτὴ ταυτίζεται μὲ τὴν κλῆσι τοῦ νὰ γίνη ὁ
ἄνθρωπος ἅγιος, διότι ἁγιότητα καὶ μακαριότητα εἶναι ἕνα καὶ τὸ
αὐτὸ ἐν τῷ Θεῷ καθὼς εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ καὶ γιὰ τὰ τέκνα του.
Ἡ μακαριότητα δηλαδὴ εἶναι ἀχώριστη ἀπὸ τὴν ἁγιότητα καὶ ἡ
ἁγιότητα εἶναι ἀδιάσπαστα ἑνωμένη μὲ τὴν μακαριότητα.

» Καὶ ἡ κλῆσις αὐτὴ τοῦ Θεοῦ δὲν γίνεται σ’ ἐμᾶς μὲ θαῦμα,
οὔτε μὲ κάποια φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀλλὰ ἐν μέρει μὲν μὲ τὶς
περιστάσεις τῆς ἐποχῆς μας καὶ μὲ τὰ ἐξωτερικὰ γεγονότα τῆς
ζωῆς μας, τὶς γνωριμίες μας, τὶς σχέσεις μας, μὲ κάποιο ἐποικο-
δομητικὸ ἀνάγνωσμα ἤ μὲ κάποια ἀφυπνιστικὴ καὶ κατανυκτικὴ
ἀκρόασι κ.λπ., ἐν μέρει δὲ μὲ διάφορες ἱκανότητες καὶ διαθέσεις
τῆς διανοίας μας καὶ τῆς καρδίας μας ἤ μὲ κάποιες σκέψεις, οἱ
ὁποῖες φαίνονται αὐτόματα νὰ ἀνεβαίνουν στὸ ἐσωτερικό μας ἤ
καὶ μὲ τύψεις τῆς συνειδήσεώς μας καὶ μὲ κάποιες ἐσωτερικὲς μυ-
στικὲς φωνές, ποὺ ἀντηχοῦν στὰ μύχια τῶν καρδιῶν μας. «Ἔλθε-
τε» λέγει σ’ ἐμᾶς ὁ Θεός.

Ἕτοιμα εἶναι ὅλα. Ποιὰ φοβερὴ συνέπεια μᾶς ἀναμένει, ἐὰν
ἀρχίσωμε καὶ ἐμεῖς «παραιτεῖσθαι» προβάλλοντες προφάσεις
ἀνόητες καὶ ἀβάσιμες. «Κανένας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους
τοὺς καλεσμένους δὲν θὰ γευθῆ ἀπὸ τὸ δεῖπνο μου», εἶναι ἡ δια-
βεβαίωσις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Ἀπόφασις τοῦ δικαίου Κρι-
τοῦ φοβερή, ἡ ὁποία μᾶς ἀποξενώνει αἰώνια ἀπὸ τὴν αἰώνια μα-
καριότητα».

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας μᾶς συνιστᾶ πὼς δὲν πρέπει
νὰ περιφρονήσωμε τὴν θεία κλῆσι, διότι «Ἑτοίμασε γιὰ τοὺς κα-
τοίκους τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ ἀγαθά,
τὰ ὁποῖα ἔχουν δωρηθῆ δι’ αὐτοῦ στὸν κόσμο, δηλ. τὴν ἀπόθεσι
(καὶ ἀπόσβεσι) τῶν ἁμαρτιῶν, τὴν μέθεξι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
τὴν λαμπρότητα τῆς θείας υἱοθεσίας, τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Σ’ αὐτὰ μᾶς ἔχει καλέσει ὁ Χριστὸς μὲ τὰ Εὐαγγελικὰ θεσπίσμα-
τα».

Ἄξιος ἰδιαιτέρας προσοχῆς εἶναι ὁ ἐμπνευσμένος σχολιασμὸς
τῆς παραβολῆς τοῦ Μεγάλου Δείπνου ποὺ ἀφορᾶ στὴν διπλῆ
ἔννοια καὶ σημασία του, δηλ. στὸ Μεγάλο Δεῖπνο τῆς ἐπουρανίου
Βασιλείας καὶ στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἀπὸ
τὸν ἀείμνηστο καὶ εὐπαίδευτο περὶ τὰ Θεολογικὰ γράμματα Μη-
τροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κυρὸ Διονύσιο (Ψαριανό). 

«Ἕνα πάντως διδάσκει ἡ παραβολή, κατὰ τὴν ὁποίαν «ἄνθρω-
πός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα», τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον οἱ
ἄνθρωποι ἀνταποκρίνονται εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θε-
ός, ποὺ θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν, τοὺς καλεῖ καὶ λέγει·
«ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα». Καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἐπειδὴ
εἶναι ἐλεύθεροι, ὅταν δὲν θέλουν νὰ ὑποκούσουν εἰς τὴν πρόσ -
κλησιν, προβάλλουν ὁ καθένας καὶ ἀπὸ μίαν δικαιολογίαν. Αἱ βιο-
τικαὶ  ἀνάγκαι καὶ αἱ κοινωνικαὶ ὑποχρεώσεις εἶναι πάντοτε εἰς τὴν
πρώτην γραμμήν. Εἰς τὸ τέλος θὰ συμβῇ, ὥστε οἱ ἐπίσημοι καλε-
σμένοι νὰ μείνουν ἔξω -«οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλη-
μένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου». Γενικὰ ἡ παραβολὴ φανερώ-
νει τὴν στάσιν τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἀρχόντων του ἀπέναν-
τι τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀπεσταλμένου του Ἰησοῦ Χριστοῦ».
Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,

Ἔπειτα ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς εἶπαν ὁ Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξαν-
δρείας Κύριλλος καὶ ἐκκλ. ἑρμηνευτὲς γιὰ τὸ Μεγάλο Δεῖπνο, γιὰ
τὸν καλοῦντα καὶ τοὺς καλεσμένους του καὶ ὕστερα ἀπὸ τὰ εὔστο-
χα σχόλιά μας, τὸ Μήνυμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς εἶναι νὰ μᾶς
ἀξιώνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ εἴμαστε κοινωνοὶ καὶ μέτοχοι τῆς μυ-
στικῆς καὶ ζωοποιοῦ Τραπέζης τῆς Θείας Κοινωνίας «μετὰ φόβου
Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» καὶ ὁμοτράπεζοι μὲ τὸν Κύριο τῆς δό-
ξης «σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις» στὸ Μέγα καὶ αἰώνιο Δεῖπνο τῆς
Ἐπουρανίου Βασιλείας. Ἀμήν.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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9ον
Ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα, «πότε τὸ διαδίκτυο

μᾶς ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη;», καλοί μου φίλοι, ἀνα-
πτύξαμε τοὺς τρεῖς πρώτους λόγους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
νὰ κάνουν μὲ τὴν ἴδια μας τὴν ἐπικοινωνία, τὸν ἐγκλω-
βισμό μας στὸ ἀκατάλληλο περιεχόμενό του καὶ τὸν
ἐθισμὸ μας σ’ αὐτό. Τώρα θὰ ἀναπτύξουμε τὸν τέταρτο
λόγο, ὁ ὁποῖος ἔχει νὰ κάνει μὲ τοὺς ἐκφοβισμοὺς
ποὺ δεχόμαστε μέσῳ αὐτοῦ (Cyber Bullying)!

*   *   *
Ὁ ἐκφοβισμὸς μέσῳ τοῦ διαδικτύου εἶναι ὁποιαδή-

ποτε πράξη ἐκφοβισμοῦ, ἐπιθετικότητας, παρενόχλη-
σης, τρομοκρατικῆς ἢ αὐταρχικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ
ὁποία συνήθως ἐπαναλαμβάνεται ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ
διαστήματα. Τελευταῖα παρατηρεῖται ὅτι ἐξελίσσεται μὲ
ταχύτατους ρυθμούς.

● Ὁ ἐκφοβισμὸς τοῦ εἴδους αὐτοῦ περιλαμβάνει:
● Πειράγματα μὲ στόχο τὴ διασκέδαση!
● Διάδοση ἄσχημων – προσβλητικῶν φημῶν on-li-

ne!
● Ἀποστολὴ ὑβριστικῶν μηνυμάτων!
● Παρενόχληση!
● Δυσφήμηση σὲ τρίτους μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυ-

δρομείου, φωτογραφιῶν καὶ βίντεο στὸ διαδίκτυο, ἱστο-
σελίδων, blog, chat rooms, ἀκόμη καὶ διαδικτυακὰ παι-
χνίδια!

Δυστυχῶς αὐτὸς ποὺ μπαίνει στὸ στόχαστρο δὲν
ἔχει καὶ πολλὲς δυνατότητες νὰ ἀμυνθεῖ, εἶναι ἀδύνατο
δὲ νὰ ἀντιπαρέλθει τὴ δημοσιότητα ποὺ ἔχουν πάρει οἱ
ὕβρεις καὶ οἱ συκοφαντίες ἐναντίον του!

Ὁ λεγόμενος «κυβερνο-ἐκφοβισμὸς» μπορεῖ νὰ
ἔχει μεγαλύτερες ἐπιπτώσεις στὰ θύματα ἀπ’ ὅ,τι ἡ
φυσικὴ βία, σύμφωνα μὲ ἐπιστημονικὴ μελέτη τοῦ
Ἐθνικοῦ Ἰνστιτούτου Ὑγείας τῶν ΗΠΑ. Σὲ ἀντίθεση
δὲ μὲ τὶς ἄλλες μορφὲς ἐκφοβισμοῦ, ὁ θύτης φαίνε-
ται νὰ ἔχει λιγότερα προβλήματα ἀπὸ τὸ θῦμα!

Ἡ ἔρευνα βασίστηκε σὲ δεῖγμα 4.500 ἐφήβων, οἱ
ὁποῖοι καὶ ἐρωτήθηκαν γιὰ τὰ αἰσθήματα τῆς κατάθλι-
ψης, τῆς ἐνόχλησης καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ συγκεντρω-
θοῦν. Ἐπιπλέον ἐρωτήθηκαν ἂν εἶχαν ποτὲ χτυπηθεῖ
ἀπὸ τρίτους ἢ δεχθεῖ ἀρνητικὰ μηνύματα μέσῳ ὑπολο-
γιστῆ ἢ κινητοῦ τηλεφώνου, ἢ ἂν ἔχουν οἱ ἴδιο κάνει κά-
τι τέτοιο σὲ ἄλλους.

Κατὰ τοὺς ἐρευνητὲς «σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν παραδο-
σιακὸ ἐκφοβισμό, ποὺ συνήθως περιλαμβάνει συνάν-
τηση πρόσωπο μὲ πρόσωπο, τὰ θύματα τοῦ κυβερνο
- ἐκφοβισμοῦ μπορεῖ νὰ μὴ γνωρίζουν τὴν ταυτότητα
τοῦ δράστη. Συνεπῶς, τὰ κυβερνο - θύματα μπορεῖ νὰ
νιώθουν πιὸ ἀπομονωμένα, παραβιασμένα ἢ σὲ μεγα-
λύτερη ἀπόγνωση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίθεσης».

Διαπίστωσαν ἐπιπλέον ὅτι ὅσοι ἀσκοῦν φυσικὴ
καὶ λεκτικὴ βία πάσχουν σὲ πολλὲς περιπτώσεις
ἀπὸ κατάθλιψη. Ὅμως, ἂν καὶ ὑπῆρχε μικρὴ δια-
φορὰ στὸ βαθμὸ κατάθλιψης ἀνάμεσα στὸ θύτη
καὶ τὸ θῦμα, τὰ θύματα τοῦ κυβερνο - ἐκφοβισμοῦ
ἀνέφεραν σημαντικὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα κατάθλι-
ψης σὲ σχέση μὲ τοὺς θύτες!

Ὁ κυβερνο – ἐκφοβισμός, ἀκόμη, λειτουργεῖ ἀνα-
σταλτικὰ στὴ μάθηση καὶ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει ἀρνη-
τικὰ τὶς σχολικὲς ἐπιδόσεις. 

Ὅταν ἕνα παιδὶ γίνεται θῦμα σχολικοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ μὲ ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς μορφὲς ποὺ ἀνα-
φέρθηκαν, νιώθει σὲ πρώτη φάση φόβο. Αἰσθάνε-
ται ὅτι ἀπειλεῖται, τρομάζει, ἀποφεύγει νὰ περπατᾶ
μόνο του στὸ σχολεῖο, ἀλλάζει διαδρομὴ γιὰ τὸ
σχολεῖο ἢ ζητᾶ ἐπίμονα ἀπὸ τοὺς γονεῖς νὰ τὸ συν -
οδεύουν ἐκεῖνοι στὸ σχολεῖο. Φοβᾶται νὰ χρησι-
μοποιήσει τὸ κινητὸ ἢ τὸ ἠλεκτρονικό του ταχυ-
δρομεῖο. Δὲν θέλει νὰ πάει σχολεῖο, ἀρνεῖται νὰ
πάει, κάνει ἀπουσίες καὶ μπορεῖ νὰ παρουσιάσει
συμπτώματα σχολικῆς φοβίας. Ἀκόμη σταματᾶ νὰ
τρώει, γίνεται ἀπότομο καὶ ἐπιθετικό, ἔχει νευρικό-
τητα καὶ τρομάζει εὔκολα. 

Πολλὰ παιδιὰ ποὺ γίνονται θύματα σχολικοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ μπορεῖ νὰ γίνουν τόσο ἐπιθετικά, ὥστε καὶ τὰ ἴδια
νὰ κάνουν τὸ ἴδιο σὲ ἄλλα παιδιὰ ἢ καὶ σ’ αὐτὰ τὰ ἀδέρ-
φια τους ἀκόμη. Ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι ''ἡ βία γεννᾶ
τὴ βία''.

Τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, ἀφοῦ πάνω ἀπὸ τὸ
20% τῶν Ἀμερικανῶν ἐφήβων ἔχουν πέσει θύματα φυ-
σικοῦ ἐκφοβισμοῦ τουλάχιστον μία φορά σὲ διάστημα
δύο μηνῶν, ἐνῷ τὸ 53% εἶχε δεχθεῖ λεκτικὸ ἐκφοβισμό,
τὸ 51% εἶχε δεχθεῖ κοινωνικὸ ἐκφοβισμὸ καὶ ἀπομόνω-
ση, ἐνῷ 14% εἶχαν πέσει θύματα κυβερνο - ἐκφοβι-
σμοῦ!1

Τὰ ἄτομα ποὺ ἐκφοβίζουν τοὺς ἄλλους, συνή-
θως πάσχουν τὰ ἴδια ἀπὸ κατάθλιψη, πρᾶγμα ποὺ
δείχνει ὅτι τὸ διαδίκτυο εἶναι τὸ καταφύγιο τῶν κα-
ταθλιπτικῶν, οἱ ὁποῖοι νομίζουν πὼς ἔτσι θὰ ξεπε-
ράσουν τὸ πρόβλημά τους.  Ὡστόσο, ἡ ἔρευνα
διαπίστωσε ὅτι τὰ θύματα τοῦ ἐκφοβισμοῦ στὸν
κυβερνοχῶρο εἶχαν σημαντικὰ ὑψηλότερα ἐπίπε-
δα κατάθλιψης ἀπ’ ὅ,τι συνήθως οἱ θύτες.

[Στὸ ἑπόμενο φύλλο θὰ ἀναπτύξουμε τὸν πέμπτο
καὶ τελευταῖο λόγο ποὺ τὸ διαδίκτυο μᾶς ὁδηγεῖ στὴν
κατάθλιψη, ὁ ὁποῖος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἔλλειψη
ὕπνου ποὺ μᾶς προκαλεῖ]

Κ.Γ.Παπαδημητρακόπουλος
Σημείωσις:

1. Βλεπ. kathimerini.gr μὲ πληροφορίες ἀπὸ Reuters.

Τὴν 4ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Εἰκὼν ἐκ τῆς Σκήτης τῆς Ἁγ. Ἄννης, Ἁγ. Ὄρους, 14ου αἰ.
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Εὐρωπαϊκὸς προϋπολογισμός.

Ἔσοδα – Ἔξοδα
ποὺ ὁδηγοῦν εἰς τήν … ὑποδούλωσιν!
Ἀπὸ τὸ ἄρθρο 199 καὶ μέχρι τοῦ τέλους της ἡ Συν-

θήκη τοῦ Maastricht (1992) προβλέπει ρυθμίσεις
ποὺ ἅπτονται οἰκονομικῶν καὶ δημοσιονομικῶν
θεμάτων. Τὸ ἄρθρο 199 διαψεύδει ὅλους ὅσοι
ἰσχυρίζονται πὼς «ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι ἁπλὰ
μία διευρυμένη ἀγορά, ὅπου τὰ μέλη της διατηροῦν
τὴν ἀνεξαρτησία τους». Κάθε ἄλλο! Ἂς δοῦμε λίγο
προσεκτικὰ τί προβλέπεται γιὰ τὶς Εὐρωπαϊκὲς
Ἐθνικὲς Οἰκονομίας ἀπὸ τὸ ἄρθρο 199:

«Ὅλα τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα τῆς Κοινότητας,
περιλαμβανομένων καὶ ἐκείνων ποὺ ἀφοροῦν
τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινωνικὸ Ταμεῖο, πρέπει νὰ
προβλέπονται γιὰ κάθε οἰκονομικὸ ἔτος καὶ νὰ
ἐγγράφονται στὸν προϋπολογισμό.

Οἱ διοικητικὲς δαπάνες στὶς ὁποῖες ὑποβάλλονται
τὰ ὄργανα βάσει τῶν διατάξεων τῆς συνθήκης γιὰ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅσον ἀφορᾶ τὴν κοινὴ
ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ πολιτικὴ ἀσφαλείας καὶ
τὴ συνεργασία στοὺς τομεῖς τῆς δικαιοσύνης
καὶ τῶν ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων, βαρύνουν τὸν
προϋπολογισμό. Οἱ λειτουργικὲς δαπάνες ποὺ
συνεπάγεται ἡ ὑλοποίηση τῶν διατάξεων αὐτῶν
μποροῦν νὰ βαρύνουν τὸν προϋπολογισμό, ὑπὸ τὶς
προϋποθέσεις ποὺ ὁρίζονται σ' αὐτές.

Ὁ προϋπολογισμὸς πρέπει νὰ εἶναι ἰσοσκελισμέ-
νος ὡς πρὸς τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα».

Ἡ εἰσαγωγὴ καὶ μόνο τοῦ ὅρου "Εὐρωπαϊκὸς
προϋπολογισμὸς" φανερώνει τὴν πρόθεση τῶν
ἱδρυτῶν τῆς Ἑνώσεως, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη παρὰ ἡ
ἀντικατάσταση τῶν Ἐθνικῶν Οἰκονομιῶν ἀπὸ
μία κεντρικὰ ἐλεγχόμενη οἰκονομία. Ἡ μεθόδευ-
ση, ποὺ δρομολογήθηκε μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίτευξη
αὐτοῦ τοῦ στόχου, εἶναι πολὺ ὕπουλη ἀλλὰ καὶ
ἀνέντιμη.

Ἀρχικὰ ἡ Συνθήκη τῆς Ρώμης (1958) –ποὺ ὅπως
ἔχουμε ἀναφέρει εἶναι ὁ πρόδρομος τῆς Συνθήκης
τοῦ Maastricht– προέβλεπε γιὰ τὰ κράτη μέλη συγ-
κεκριμένη, καὶ ἀνάλογη μὲ τὸ μέγεθος τῆς Οἰκο-
νομίας τους, συμμετοχὴ στὸν Εὐρωπαϊκὸ προ-
ϋπολογισμό. Προέβλεπε, λοιπόν, στὸ ἄρθρο 200:

«1. Τὰ ἔσοδα τοῦ προϋπολογισμοῦ περιλαμβά-
νουν, ἐκτὸς ἄλλων ἐσόδων, τὶς χρηματικὲς συνεισ -
φορὲς τῶν Κρατῶν μελῶν ποὺ καθορίζονται κατὰ
τὴν ἀκόλουθη κλίμακα κατανομῆς:

Βέλγιο: 7.9
Γερμανία: 28
Γαλλία: 28
Ἰταλία: 28
Λουξεμβοῦργο: 0.2
Κάτω Χῶρες: 7.9
2. Οἱ χρηματικὲς συνεισφορὲς τῶν Κρατῶν

μελῶν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων τοῦ Εὐρωπαϊ-
κοῦ Κοινωνικοῦ Ταμείου καθορίζονται κατὰ τὴν ἀκό-
λουθη κλίμακα κατανομῆς:

Βέλγιο: 8.8
Γερμανία: 32
Γαλλία: 32
Ἰταλία: 20
Λουξεμβοῦργο: 0.2
Κάτω Χῶρες: 7

3. Οἱ κλίμακες κατανομῆς δύνανται νὰ τροπο-
ποιοῦνται ἀπὸ τὸ Συμβούλιο ὁμοφώνως».

Ἡ Συνθήκη τοῦ Maastricht κατήργησε τὸ
ἄρθρο 200 ἐξισώνοντας αὐθαίρετα τὶς Εὐρω-
παϊκὲς Οἰκονομίες καὶ τροποποιώντας τὸ ἄρθρο
201 τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης ὡς ἀκολούθως:

«Ὁ προϋπολογισμὸς χρηματοδοτεῖται στὸ ἀκέ-
ραιο, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξη τῶν ἄλλων ἐσόδων, ἀπὸ
ἴδιους πόρους.

Τὸ Συμβούλιο, προτάσει τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ μετὰ
ἀπὸ διαβούλευση μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο,
θεσπίζει ὁμόφωνα τὶς διατάξεις σχετικὰ μὲ τὸ
σύστημα τῶν ἰδίων πόρων τῆς Κοινότητας ποὺ
συνιστᾶ στὰ κράτη μέλη νὰ ἀποδεχθοῦν, σύμ-
φωνα μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συνταγματικούς τους
κανόνες».

Ἐπιπλέον, προσέθεσε καὶ τὸ ἄρθρο 201Α ποὺ θέ-
τει τὶς βάσεις γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ὑποδούλωση
τῶν κρατῶν μελῶν:

«Προκειμένου νὰ ἐξασφαλισθεῖ ἡ δημοσιονο-
μικὴ πειθαρχία, ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν προτείνει κοινο-
τικὴ πράξη, δὲν τροποποιεῖ τὶς προτάσεις της καὶ
δὲν λαμβάνει ἐκτελεστικὰ μέτρα ποὺ ἐνδέχεται νὰ
ἔχουν σημαντικὲς ἐπιπτώσεις στὸν προϋπολογι-
σμό, χωρὶς νὰ παρέχει τὴ διαβεβαίωση ὅτι ἡ πρότα-
ση ἢ τὸ μέτρο αὐτὸ δύναται νὰ χρηματοδοτηθεῖ στὰ
πλαίσια τῶν ἰδίων πόρων τῆς Κοινότητας, ὅπως κα-
θορίζονται στὶς διατάξεις ποὺ ἔχει θεσπίσει τὸ Συμ-
βούλιο σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 201».

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ μὲ μία ἐπιπόλαιη ἀνάγνωση ὁδη-
γεῖ στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
φροντίζει γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς ἰσονομίας καὶ τῆς
ἴσης μεταχείρισης ἀνάμεσα στὰ κράτη μέλη. Ὡστό-
σο, τὸ νόημα αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου εἶναι ἐντελῶς δια-
φορετικὸ καὶ αὐτὸ φάνηκε στὴν πράξη μὲ τὰ ὅσα
βιώνουμε τὰ τελευταῖα ἑπτὰ χρόνια στὴν Πατρίδα
μας.

Στὸ ὄνομα τῆς "δημοσιονομικῆς πειθαρχίας" ἡ
Πατρίδα μας ἔχει κληθεῖ νὰ ὑπογράψει (μέχρι
στιγμῆς) τρεῖς σκληρὲς καὶ ἀπάνθρωπες δανειακὲς
συνθῆκες, ποὺ οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἐκχωροῦν
ὅλα της τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ τὸν
φυσικὸ πλοῦτο της, στοὺς "δανειστές" της.

Τὴν ἴδια ὥρα, τὰ δημοσιονομικὰ κατώτατα ἢ ἀνώ-
τατα ὅρια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δὲν ἰσχύουν
γιὰ τὴν Γερμανία καὶ αὐτὸ φαίνεται πὼς τὸ συνει-
δητοποιοῦν μόλις τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ λαοὶ τῆς
Εὐρώπης, ἐκτὸς ὅμως τῆς Ἑλλάδος!

Στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, τὸ πολιτικὸ σύστημα
ὑπηρετεῖ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ διαφθείρει
ὁλόκληρο τὸ Ἔθνος. Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου
αἰῶνος δὲν ὑπάρχουν ἀξίες, δὲν ὑπάρχει ἠθικὴ καί,
κυρίως, δὲν ὑπάρχει σύνδεσμος μὲ τὶς ρίζες μας. Οἱ
διάφορες "ριζοσπαστικὲς" ἢ "συντηρητικὲς" μὲ ριζο-
σπαστικὸ φρόνημα κυβερνήσεις ἔχουν διαφθείρει
ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μέχρι καὶ κά-
ποιους ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἡγέτες τοῦ τό-
που, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ θλιβερὸ κατάντημα τῆς Πα-
τρίδος μας.

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ἰωάννου Α. Καποδίστρια ὑπενθύ-
μισε στὴν Ὑφήλιο πὼς ἡ εὐημερία τῶν ἀνθρώπων
ἐπιτυγχάνεται μόνο, ὅταν ἐγκατασταθεῖ στὴν γῆ τὸ
«διὰ τοῦ Σταυροῦ πολίτευμα». Καὶ λέμε ὑπενθύμι-
σε, διότι αὐτὸς ποὺ δίδαξε τὸ «τοῦ Σταυροῦ πολί-
τευμα» ἐπὶ τῆς γῆς ἦταν ὁ Μέγας καὶ ἀνεπανάλη-
πτος Παγκόσμιος Βασιλεὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ Μέ-
γας ἅγιος Κωνσταντῖνος.

Μ. Β.

Κατάθλιψη καὶ διαδίκτυο

2. Ἡ γνώση ἀπ’ ὅλους τοὺς μαθητὲς τῆς Ἑλλη-
νορθόδοξης παράδοσης καὶ ζωῆς, ὅπως καὶ τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἱστορίας δὲ σημαίνει προσ -
ηλυτισμὸ ἢ ἰδεολογικὸ διαποτισμό, ἀλλὰ πα-
ροχὴ σὲ αὐτοὺς βοήθειας, ὥστε οἱ ἴδιοι νὰ μπορέ-
σουν νὰ γίνουν ἄρτιοι, ὁλοκληρωμένοι ὡς προ-
σωπικότητες, «κοσμοπολίτες», ἀποτελοῦντες
«κόσμου κόσμον» (κόσμημα - στολίδι), οἰκουμενι-
κοί, παγκόσμιοι ἄνθρωποι καὶ ὄχι παγκοσμιοποι-
ημένοι».

Ἐπειδή, Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, πάντοτε
ὑποστήριζα καὶ ἐξακολουθῶ νὰ ὑποστηρίζω πὼς τὸ
σχολεῖο καὶ ἰδιαίτερα αὐτὸ τοῦ 21ου αἰώνα ὀφείλει
νὰ εἶναι τὸ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΟ, στὸ ὁποῖο ὁ
πυρήνας του νὰ εἶναι ἡ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ τῶν νέων
καὶ ἐπειδὴ αὐτὴ ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν
Θεολόγο, «τέχνη τεχνῶν», ἀφοῦ, κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάν-
νη τὸν Χρυσόστομο, «Τί γὰρ ἴσον τοῦ ρυθμίσαι
ψυχὴν καὶ διαπλᾶσαι νέου διάνοιαν;», ΕΑΝ:

α) Δὲν ΕΠΙΜΕΙΝΕΤΕ νὰ ξεκινήσει ἡ σύνταξη τῶν
Προγραμμάτων Σπουδῶν (Ἀναλυτικῶν Προγραμμά-
των) τοῦ καλούμενου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
δηλαδὴ τοῦ μαθήματος Παιδείας καὶ Ἑλληνορθόδοξης
Κληρονομιᾶς ἀπὸ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ καὶ

β) Δὲν ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ τὴ συγκρότηση τῆς ἐπι-
τροπῆς, ἀνασυγκροτώντας αὐτὴν ἀπὸ μέλη, τὰ ὁποῖα
νὰ διαθέτουν θεολογικὲς σπουδὲς (πτυχίο Θεολο-
γίας) καί, συγχρόνως, τὴν ἀναγκαία Ψυχοπαιδα-
γωγικὴ καὶ Διδακτικὴ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ἐξειδίκευ-
ση.

Τότε μὲ ὀδύνη σημειώνω πώς:
➢ ΜΕΓΙΣΤΗ θὰ εἶναι ἡ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡ-

ΧΙΕΡΕΩΝ ἀπέναντι στὸ Γένος καὶ τὴν ἱστορία τῆς
πατρίδος μας γιὰ τὴ ΜΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμβολή
τους στὸ ζωτικὸ τομέα τῆς ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ἡ ὁποία συν-
δέεται ἄρρηκτα μὲ τὴν ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ μας. Καὶ
αὐτό, ὅταν ἡ Ἐκκλησία μας, σὲ χαλεποὺς καιροὺς
καί, ἰδιαίτερα, κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, ἦταν ἐκείνη
πού, ὡς στοργικὴ μητέρα, κράτησε ζωντανὸ τὸ Γέ-
νος μας.

Ἀνάλογη ΕΥΘΥΝΗ θὰ ἔχουν καὶ ὅσοι λαϊκοὶ ἀποδέ-
χτηκαν τὴ συμμετοχή τους στὴν Ἐπιτροπὴ ποὺ ὅρισε
ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὰ Προγράμματα Σπουδῶν (Ἀναλυτικὰ

Προγράμματα) τοῦ καλούμενου μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, δηλαδὴ τοῦ μαθήματος Παιδείας καὶ Ἑλλη-
νορθόδοξης Κληρονομιᾶς:

➢ ΧΩΡΙΣ νὰ διαθέτουν εἴτε θεολογικὲς σπουδές,
εἴτε τὴν ἀναγκαία πρὸς τοῦτο Ψυχοπαιδαγωγικὴ
καὶ Διδακτικὴ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ἐξειδίκευση, παρα-
βλέποντας τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύ-
λου: «μὴ πάντες ἀπόστολοι; ... μὴ πάντες διδά-
σκαλοι;…» (Α΄ Κο. 12, 29).

Ἐπίσης, ΕΥΘΥΝΗ θὰ ἔχουν καὶ ὅσοι ἀπὸ τοὺς λαϊ-
κοὺς ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ τὴ συμμετοχή τους στὴν ἐν
λόγῳ Ἐπιτροπή, ἐνῷ οἱ ἴδιοι:

➢ Συμμετεῖχαν στὴ σύνταξη ἢ τὴν ὑλοποίηση
τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν (Ἀναλυτικῶν Προ-
γραμμάτων) τοῦ καλούμενου μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν. 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ κρίνεται ἀπαραίτητο νὰ ἀναφερθεῖ
πώς, τὰ ὅποια προβλήματα (καὶ ἦταν ἀρκετὰ) παρου-
σιάζουν τὰ παλαιότερα Προγράμματα σπουδῶν (Ἀνα-
λυτικὰ Προγράμματα) καὶ τὰ διδακτικὰ βιβλία τοῦ κα-
λούμενου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὀφείλον-
ται στὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὰ συντάχτηκαν καὶ γράφηκαν
ἀπὸ ἀνθρώπους, ἀναγνωρίσιμους μέν, μὴ διαθέ-
τοντας, ὅμως, τὴν ἀναγκαία πρὸς τοῦτο Ψυχοπαι-
δαγωγικὴ καὶ Διδακτικὴ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ἐξειδί-
κευση, οἱ ὁποῖοι, στὴν πλειονότητά τους, εἶχαν πρόσ -
βαση στὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή.
Καὶ αὐτὸ γιατί:

➢ Εἶναι ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ δυσκολότερη ἡ σύνταξη
Προγραμμάτων Σπουδῶν (Ἀναλυτικῶν Προγραμ-
μάτων) καὶ ἡ ἀπορρέουσα ἀπὸ αὐτὰ συγγραφὴ δι-
δακτικῶν βιβλίων, ἀπὸ ὅ,τι ἡ συγγραφὴ ἑνὸς ἐπι-
στημονικοῦ συγγράμματος.

Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω: 
Ἐπειδὴ διακόνησα γιὰ πάνω ἀπὸ σαράντα χρόνια

τὰ γνωστικὰ ἀντικείμενα τῆς Παιδαγωγικῆς, Χριστια-
νικῆς Παιδαγωγικῆς καὶ Διδακτικῆς. 

Ἐπειδή, εἰδικότερα, γιὰ πάνω ἀπὸ εἴκοσι πέντε (25)
χρόνια, σὲ ἐπίπεδο Μεταπτυχιακῶν σπουδῶν, δί-
δαξα τὸ μάθημα: «Τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα καὶ
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Πρωτοβάθμια
καὶ Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση» (Βλ. τοὺς κατὰ και-
ροὺς Ὁδηγοὺς σπουδῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ).

«Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὸ: Καλούμενο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν...»

Μία θρησκεία μόνο εἶναι, ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανική Θρησκεία. Καὶ
τό πνεῦμα αὐτό τὸ ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθές. Τὰ ἄλλα πνεύμα-
τα εἶναι πνεύματα πλάνης καὶ οἱ διδασκαλίες τους εἶναι μπερδε-
μένες.

Πρέπει νὰ δοῦμε ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴν
Ὀρθοδοξία. Ἐγώ τὴν ἔχω ζήσει καὶ τὴν ξέρω, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ἔχω ζήσει, μέσα σὲ ἁγίους ἀνθρώπους, ποὺ πέφτουν, στὸ πνεῦμα
αὐτό τῆς ἀληθείας. Ὑπάρχουν πολλά φῶτα ποὺ βλέπει κανείς καὶ ἐντυ-
πωσιάζεται. Μὰ ἕνα εἶναι τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινό. Πρέπει νὰ τὰ σκεφτοῦμε
αὐτά.

( Ἅγιος Πορφύριος)
… ζητοῦμε τὴν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως,

στὴν κοινωνικὴ ἕνωση, στὴν ἐμπορικὴ ἕνωση, στὴν πολιτισμικὴ ἕνω-
ση καί, προπαντῶς, εἰς τὴν θρησκευτική ἕνωση, αὐτὸ ποὺ
ἀκριβῶς λέμε Οἰκουμενισμός. Στὴ χοάνη αὐτὴ νὰ ρίξουμε ὅλες τὶς
θρησκεῖες, νὰ βγάλουμε αὐτὸ ποὺ λέμε Οἰκουμενισμός. Θέτουμε,
λοιπόν, «ἐκ ποδῶν» τὸν Θεόν, ποὺ σταμάτησε τὴν πυργοποιΐα, τότε,
καὶ μᾶς ἔδωσε τὴν Πεντηκοστή. Τὸν διώχνουμε τὸν Θεό, δὲν τὸν χρει-
αζόμαστε τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα εἶναι ἀκραιφνῶς δαιμονική.

(Ἀπὸ ὁμιλία π. Ἀθαν. Μυτιληναίου γιὰ τὴνΠεντηκοστή-
Νέος Πύργος Βαβέλ ὁ Οἰκουμενισμός)

Ὁ Σατανᾶς, φθονῶν τὸ μεγαλεῖον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία παρέ-
μεινε παρθένος ἁγνή, ἄμικτος ἀπὸ τὰ μιάσματα πλανῶν καὶ αἱρέσεων,
ἐτεχνούργησε τὸ νέον τοῦτο σύστημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ...

Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἀγάπης κρύπτεται ὁ Ἀπατεών, ὁ ὁποῖος
προτρέπει τοὺς Ὀρθοδόξους ν᾿ἀνοίξουν τὰς θύρας καὶ νὰ δεχθοῦν καὶ
νὰ ἐναγκαλισθοῦν ὅλους τοὺς αἱρετικούς, καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους ἀκό-
μη, καὶ νὰ γίνουν ὅλοι μία συναλοιφή.

(† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης )
Σέ καμία περίπτωση ὅμως καί γιά κανένα λόγο ἡ ̓ Εκκλησία δέν

ἀδικεῖ τήν ἀλήθεια γιά νά ἐξυπηρετήσει δῆθεν τήν ἀγάπη, διότι
ἀποκομμένη ἀπό τήν ἀλήθεια ἡ ἀγάπη ἐκφυλίζεται σέ ἀπάτη.

Αὐτήν τήν ἀπάτη προβάλλει ἐντυπωσιακά καί φαντασμαγο-
ρικά ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ῎Αν μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ μαζοποίηση καί
χυλοποίηση τῶν πάντων κάτω ἀπό τόν ὁδοστρωτήρα τῆς παγκοσμιο-
ποίησης, δέν εἶναι λιγότερο ἐπικίνδυνη ἡ μετάλλαξη τῆς οἰκουμε-
νικότητας τῆς ᾿Εκκλησίας στό πονηρό καί διάτρητο οἰκουμενιστικό
μοντέλο, πού προωθεῖ ὁ Οἰκουμενισμός ἀνασταίνοντας τόν σαρωτικά
ἀπέλπιδα συγκρητισμό.

(Στέργιος Ν. Σάκκος, καθηγητής Θεολογικής ΑΠΘ)
Ὑπάρχει ἕνα κίνημα πού λέγεται «Οἰκουμενισμός». Πρόσεχε μή

σέ πλανήσει τό δόλιο αὐτό κίνημα. Εἶναι μιά μεγάλη αἵρεση, εἶναι
«παναίρεση». Ἡ αἵρεση αὐτή θέλει νά ἑνώσει τήν ἀλήθεια τῆς πί-
στης μας μέ τά ψέματα τῶν ἄλλων θρησκειῶν, γιά ἀγάπη τάχα,
γιά ἑνότητα τάχα. Ἀλλά, ὅπως τό καταλαβαίνεις, δέν μπορεῖ τό ψέμα
νά ἑνωθεῖ μέ τήν ἀλήθεια, οὔτε τό φῶς νά ἑνωθεῖ μέ τό σκοτάδι. Ἐμεῖς
οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τό βάπτισμά μας ὁρκιστήκαμε ὅτι θά κρατήσουμε τήν
πίστη μας, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἀκόμη, ἀγαπητέ μου, καί ἄν ἔρθουν χρόνια, πού μᾶς βάλουν τό
μαχαίρι στόν λαιμό γιά τήν πίστη μας, ἐμεῖς νά ποῦμε αὐτό πού ἔλεγαν
οἱ ἅγιοι μάρτυρες: «Πιό βαθιά τό μαχαίρι· δέν ἀρνοῦμαι τήν ἀγάπη μου
στόν Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μου».

(Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας)
Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλον σάλον πού γίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν

μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν
τοῦ Πατριάρχου μετά τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα καί ἐγώ σάν τέκνον Της…

…Φαντάζομαι ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά γραφόμενά μου δέν
εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου πόνος διά τήν γραμμήν καί κο-
σμικήν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαί-
νεται, ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται Παπική
Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύ-
πωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή.

Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν
εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά
ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ
τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει.

Ἐπίσης, ἄς γνωρίσωμεν καλά ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν
ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις πού παρουσιάζεται, εἶναι
ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καί Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές.
Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί. Ὅμως, δέν εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτός τήν κυβερνάει.

( Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης)
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κοινὸν ὄνομα διὰ τοὺς ψευδοχριστιανι-

σμούς, διὰ τὰς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του
εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν (ἀνθρω-
πισμῶν), μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Παπισμόν. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ οἱ ψευδοχρι-
στιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ
μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τὴν ἄλλην αἵρεσιν. Τὸ κοινὸν εὐαγ-
γελικὸν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις.

(Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς)
Ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει πνεῦμα πονηρίας καί κυριαρχεῖται ἀπό

ἀκάθαρτα πνεύματα»
(Ἐφραίμ Κατουνακιώτης)

Ἡ Ὀρθόδοξη ἱεραποστολὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση στὴ νοθεία τῆς πίστεως.
Μόνο ἂν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συνεχίζει ὀρθόδοξα τὴν ἱεραπο-
στολή της πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, τότε μόνο ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ
ὑπάρχει ἀνατροπή, ὄχι τῆς ὀρθοδοξίας (!), ἀλλὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ
οἰκουμενισμοῦ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν ἑτεροδόξων.

(π. Πέτρος Χήρς)

Τί ἐστίν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...

Χρυσούλα Πετροπούλου
Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι λίγοι -

εὐτυχῶς - οἱ Θεολόγοι ὄχι τοῦ πτυχίου, ἀλλὰ τῆς πί-
στης καὶ τοῦ βιώματος. Θεολόγοι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ
γυναῖκες, ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση
τοῦ Κυρίου καὶ Τὸν ἀκολούθησαν μὲ συνέπεια ἐφ'
ὅρου ζωῆς διδάσκοντας μὲ λόγο καὶ ἔργο τὸ ἅγιο θέ-
λημά Του. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀφοσιωμένους
ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ποὺ παρέδωσε τὸ πνεῦμα της τὴν Πέμ-
πτη, 21 Ἰουλίου τ.ἔ. ἀναχωρώντας γιὰ τὴ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Χ.Π. ὑπηρέτησε στὴ Β/θμια Ἐκπαίδευση περί-
που σαράντα πέντε χρόνια. Ἐργάστηκε σὲ ἑλλαδικὰ
καὶ κυπριακὰ σχολεῖα ἀκούραστα, μὲ ζῆλο καὶ ἰδιαί-
τερη ἐπιτυχία μεταξὺ τῶν μαθητῶν της, πολλοὺς
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁδήγησε στὴν Ἀλήθεια καὶ τὸ
Φῶς, βοηθώντας τους καὶ ὑλικὰ νὰ ξεπεράσουν τὶς
ὅποιες δυσκολίες ἀντιμετώπιζαν στὰ ἐφηβικὰ καὶ νε-
ανικά τους χρόνια. Ὑπῆρξε ἄνθρωπος σπανίου
ἤθους, ἱκανὴ Καθηγήτρια, χαρισματοῦχος παιδαγω-
γός, κάτοχος τῶν Γραφῶν καὶ τῆς πατερικῆς θεολο-
γίας καὶ σοφίας, ἄριστη καὶ πειστικὴ ὁμιλήτρια. Στὰ
μαθήματα καὶ τὶς ὁμιλίες της δὲν ἦταν μεταπράτης
γνώσεων.Εἶχε ἐμπειρία πνευματικῆς ζωῆς καὶ συνεί-
δηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, ἐθνικοῦ καὶ κοινωνικοῦ
ἔργου, τὸ ὁποῖο ἐπιτελοῦσε. Εἶναι χιλιάδες οἱ μα-
θητὲς καὶ ἄλλοι ἐκτὸς σχολείου, ποὺ ἄκουσαν γιὰ τὸν
Χριστὸ καὶ ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν
πνευματικὴ ζωή της χάρη στὴ Χ.Π. Διακόνησε τοὺς
νέους ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἕδρα τῆς Καθηγήτριας, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ τὴ θέση τῆς Λυκειάρχου, ἀπ’ τὴν ὁποία τῆς
δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ φανερώσει τὶς ἱκανότητές της
στὴν ἀντιμετώπιση ποικίλων καὶ δύσκολων προβλη-

μάτων. Εὐγενὴς καὶ εὔστροφη, μὲ προσοχή, προσ -
ευχὴ καὶ ἄνωθεν φωτισμὸ ἀναδείκνυε τοὺς ἱκανοὺς
καὶ ἐπιμελεῖς μαθητὲς καὶ συναδέλφους. Στήριζε
τοὺς κλωνιζομένους καὶ ἀξιοποιοῦσε καὶ τοὺς λιγότε-
ρο ἱκανούς. Κανένα δὲν ἀπέρριπτε. Κανένα δὲν
"τσαλάκωνε". Σεβόταν ὅλους τοὺς σχολικοὺς παρά-
γοντες καὶ ἐνέπνεε σεβασμὸ στοὺς γύρω της χωρὶς
νὰ γίνεται ἀποκρουστικὴ καὶ ἀπόμακρη. Ἀντίθετα,
ἦταν προσηνής, ἤπια, μετριοπαθής, συγχωρητικὴ
καὶ συγκαταβατικὴ ἀκόμη καὶ σὲ κάποιους ἀγνώμο-
νες μαθητές της, ποὺ τὴν πίκραναν ἢ καὶ συναδέλ-
φους της, ποὺ δυστυχῶς κινοῦνταν ἐναντίον της στὸ
παρασκήνιο ἀπὸ ταπεινὰ ἐλατήρια ζηλοφθονίας,
σκοπιμότητας ἢ ἀμάθειας. Στὴ Χ.Π., τὴν ταλαντοῦχο
Θεολόγο,ποὺ διέθετε ἐμπειρία καὶ βίωμα Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς θὰ ἄξιζε ὁ τιμητικὸς τίτλος
τῆς ἔργῳ καὶ λόγῳ Διδασκαλίσσης τοῦ Εὐαγγελίου. 

Παράλληλα μὲ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ καὶ Ἱεραποστολι-
κή της δράση ἡ Χ. Π. εἶχε ἰδιαίτερη εὐαισθησία γιὰ
ὅλα τὰ ἐθνικά μας θέματα. Καὶ γιὰ ἐκεῖνο τῆς Κύ-
πρου, ὅπου ἔδρασε ἀρκετὰ χρόνια καὶ ὅπου ἄφησε
ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη τῆς προσφορᾶς της καὶ γιὰ τὴ Β.
Ἤπειρο, τὰ βάσανα τῆς ὁποίας ἀπ' τοὺς χυδαῖα τυ-
ραννικοὺς καὶ λαοκάπηλους τάχα καὶ σοσιαλιστές,
τὴν ἀπασχολοῦσαν καὶ ὄχι βέβαια μόνο θεωρητικά.

Τὴν Παρασκευή, 22 Ἰουλίου τ.ἔ. συγγενεῖς, φίλοι,
μαθητές, μαθήτριες καὶ συνεργάτες προέπεμψαν
στὴ "Χώρα τῶν Ζώντων" τὴν Χ.Π. μὲ τὴ βεβαιότητα
ὅτι τὸ ὄνομά της εἶναι γραμμένο στὴν αἰωνία μνήμη
τοῦ μόνου αἰωνίου Ἁγίου Θεοῦ, στὸν ὁποῖο ἀφιέρω-
σε ὅλο της τὸ εἶναι ἐδῶ στὴν ἐπίγεια ζωή της.-

Βασίλειος Μ. Βακάλης

Ἐκκλησιαστική Γλῶσσα καί μεταφράσεις
Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Σακαλάκης

Ἀναμφίβολα, μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν ἱκανότη-
τα κατασκευῆς μέσων ἐπικοινωνίας (προφορικὸς
καὶ γραπτὸς λόγος).

Μὲ τὴ λογική του καὶ τὴ βοήθεια τῆς γλώσσας
μπορεῖ νὰ διατυπώνει ὀρθὰ τὸ περιεχόμενο τῆς
σκέψης του. Οἱ λέξεις καὶ οἱ μαθηματικοὶ συμβολι-
σμοὶ (καὶ ὄχι μόνο) ἐκφράζουν τὴ λογική μας βεβαι-
ότητα, ὅτι ἡ σκέψη μας ἐκφράζει τὴν πραγματικότη-
τα. Εἶναι παγκοσμίως ὁμολογημένο, ὅτι ἡ Ἀρχαία
Ἑλληνικὴ γλώσσα ἐνεργοποιεῖ σὲ μέγιστο βαθμὸ
τὰ περισσότερα τμήματα τοῦ ἐγκεφάλου.

Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ εἶναι τὸ πιὸ λεπτὸ καὶ πολύ-
τιμο ἐργαλεῖο στὴν προσπάθεια νὰ ἀποδώσουμε
καθαρότερη τὴν εἰκόνα τῆς πραγματικότητας. Δὲν
εἶναι τυχαῖο γεγονός, ὅτι ὅλη σχεδὸν ἡ θεολογικὴ
ροὴ τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως ἔχει κρυσταλλωθεῖ
στὰ Ἑλληνικὰ κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ στὰ
συγγράμματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ Ἱεροὶ ὑμνῳδοὶ ἔχουν
διηθήσει τὸν θεολογικό τους λόγο μέσα ἀπὸ τὰ
ἀλλεπάλληλα στρώματα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς.
Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ Ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα.
Δὲν ἐκφράζουμε μία ὑπεροχικὴ ἐθνικὴ σκέψη.
Ἁπλὰ ὑπάρχει μία νομοτέλεια: τὸ ἀνθρώπινο
μυαλὸ μεταβαίνει συνεχῶς ἀπὸ στοιχειώδεις καὶ
ἁπλούστερες μορφὲς ἐπικοινωνίας σὲ ὅλο καὶ πιὸ
σύνθετες, περίπλοκες καὶ ἀνεπτυγμένες μορφές
της.

Μία τέτοια ἀνεπτυγμένη μορφὴ εἶναι καὶ ἡ
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα. Δὲν εἶναι ἡ γλώσσα
αὐτὴ ἕνα πρῶτο ἁπλὸ παράγωγο τῆς ἀνθρώπινης
διανοητικότητας ἀλλὰ περικλείει μέσα της μία δια-
φορετική, ἀνώτερη ποιοτικὰ καὶ καθολικώτερη
ἔκφραση τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου. Μὲ τὴ βοήθειά
της ἀποδίδονται τέλεια οἱ ἐντυπώσεις τῶν αἰσθήσε-
ων, ἡ ἐπιστημονικὴ ἐμπειρία, οἱ θεολογικὲς ἔννοιες
καί, τέλος, ἡ παραγωγὴ κρίσεων καθολικοῦ κύ-
ρους. Ἰσχύει γι' αὐτή: «πᾶν δώρημα τέλειον ἄνω-
θέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων»
(Ἰακ. α', 16-17).

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα ἐκφράζει ὄχι μόνο τὴ
σκέψη ἀλλὰ καὶ τὸ βίωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τονίζει σχετικά:
«Οὐδεμίαν... λέξιν ἡ καθ’ ἡμᾶς θεολογία φέρει μὴ
διὰ θείας ἀποκαλύψεως τὴν ἀρχὴν ἐκπεφρασμέ-
νην (εἰρημένην)» (Συγγράμματα 1, 130).

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γιὰ τὴν διαφύλαξη τοῦ
ἀρχαίου κειμένου ὑπογραμμίζει: «Μὴ   περιβαλλέ-
τω   μέντοι   τὶς   αὐτὰ   τοῖς   ἔξωθεν   πιθανοῖς   ρή-
μασι,   μηδὲ πειραζέτω τὰς λέξεις μεταποιεῖν ἢ
ὅλως ἐναλλάσσειν· ἀλλ' οὕτως ἀτέχνως τὰ γεγραμ-
μένα λεγέτω καὶ ψαλλέτω, ὥσπερ εἴρηται»
(Β.Ε.Π.Ε.Σ. 32,28).

Σ' ἄλλο σημεῖο παρατηρεῖ: Εἶναι τολμηρὸν τὸ
«ἐπινοεῖν ἐπὶ τούτων καινοτέρας λέξεις, παρὰ τὰς
τῶν Γραφῶν» (Β.Ε.Π.Ε.Σ. 33,106).

Καὶ συνεχίζει: «Φοβηθήτω ὁ τοιοῦτος μή, φεύ-
γων τὸ ὑπὸ τῆς Γραφῆς λεγόμενον, ἐμπέση εἰς
ἀτοπίαν» (Β.Ε.Π.Ε.Σ. 30,308).

Ἐξηγεῖ ὁ Μ. Ἀθανάσιος καὶ τὸ γιατί: «Ὅσῳ γὰρ
τῶν ἁγίων ὁ βίος βελτίων τῶν ἄλλων ἐστί, τοσούτῳ
καὶ τὰ παρ' αὐτῶν ρήματα τῶν παρ' ἡμῶν συντιθε-
μένων βελτίονα καὶ ἰσχυρότερα ἂν τὶς εἴποι δι-
καίως» (Β.Ε.Π.Ε.Σ. 32,28).

Ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν ὁμιλιῶν τοῦ Ἱ. Χρυσο-

στόμου, διάσπαρτο βέβαια, εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τὰ
«περὶ τῆς ἀναγνώσεως τῶν Γραφῶν».

Ἐκεῖ ἀναλύει ὁ μεγάλος αὐτὸς Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας τὶς βαθύτερες καὶ καθολικώτερες αἰτίες
τῆς πνευματικῆς ὑστέρησης τῶν Χριστιανῶν.

Γνωρίζοντας τὴ φύση τῆς πνευματικῆς ἀκηδίας
δὲν προτείνει ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας τῶν κειμένων
ἀλλὰ προτρέπει τοὺς πιστοὺς σὲ συνειδητὸ πνευ-
ματικὸ ἀγώνα.

«Οὐ νοεῖς τὰ ἐγκείμενα; Πῶς γὰρ δυνήση νοῆσαι
ποτέ, μηδὲ ἁπλῶς ἐγκύψαι βουλόμενος;»

Δηλ. δὲν κατανοεῖς τὰ κείμενα; Πῶς θὰ μπορέ-
σεις νὰ τὰ κατανοήσεις, ἀφοῦ δὲν θέλεις οὔτε ν'
ἀσχοληθεῖς μ' αὐτά;

Καὶ συνεχίζει: «κἄν μὴ δυνηθῆς τῇ συνεχείᾳ τῆς
ἀναγνώσεως εὑρεῖν τὸ λεγόμενον, βάδισον πρὸς
τὸν σοφώτερον, ἐλθὲ πρὸς τὸν διδάσκαλον, ἀνα-
κοίνωσαι περὶ τῶν εἰρημένων, πολλὴν ἐπίδειξαι
τὴν σπουδήν• κἄν ἴδη σε ὁ Θεὸς τοσαύτῃ τῇ προ-
θυμίᾳ, οὐ περιόψεταί σου τὴν ἀγρυπνίαν καὶ τὴν
φροντίδα, ἀλλὰ κἄν ἄνθρωπος μὴ διδάξη τὸ ζητού-
μενον, αὐτὸς ἀποκαλύψει πάντως».

Καὶ ἂν δὲν μπορέσεις μὲ τὴ συχνὴ ἀνάγνωση νὰ
κατανοήσεις αὐτὸ ποὺ λέγεται, πήγαινε στὸ πιὸ
μορφωμένο, ἔλα πρὸς τὸν διδάσκαλο, μίλησέ του
γι' αὐτὰ ποὺ διάβασες, δεῖξε μεγάλο ἐνδιαφέρον· κι
ἂν δεῖ ὁ Θεὸς ὅτι ἔχεις τόση μεγάλη προθυμία, δὲν
θὰ περιφρονήσει τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴ φροντίδα
σου, ἀλλὰ κι ἂν ἄνθρωπος δὲν σοῦ διδάξει τὸ ζη-
τούμενο, ὁπωσδήποτε θὰ σοῦ ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος
(Ε.Π.Ε. 25, 482-486 εἰς τὸν πτωχὸν Λάζαρον, λό-
γος Γ').

Στὴν θεωρητικὴ περίπτωση ποὺ ἀντικατασταθεῖ
ἡ λατρευτικὴ γλώσσα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μὲ
γλώσσα πιὸ ἁπλή, τότε ἡ συλλογικὴ πνευματικὴ
ἀμέλεια θὰ δημιουργήσει νέες ἀντιρρήσεις καὶ θὰ
ἐκφράσει ἄλλες πνευματικὲς δυσκολίες κατανόη-
σης!

Ἡ πνευματικὴ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, μέσα
ἀπὸ τὴν Πατερικὴ σοφία, βεβαιώνει πὼς κάθε
ἄνθρωπος ἔχει πνευματικὲς ἐλλείψεις. Ἐὰν ὑπάρ-
χει ὅμως αὐθεντικὴ πνευματικὴ ζωή μὲ ὁδηγὸ τοὺς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τότε ἔρχεται ὁ φωτισμὸς
τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη ἄσκηση ὁ ἄνθρω-
πος εἰσέρχεται στὴν ὄντως ζωή καὶ κατανοεῖ τὸ Μυ-
στήριο τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ «βλέπει» προβλή-
ματα στοὺς κληρικοὺς ἢ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ τάξη
ἢ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα.

Ἐὰν ὅμως ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου κατακλύζεται
ὡς φρόνημα μὲ φιλοσοφίες, μὲ πολιτικὲς ἰδεολο-
γίες, μὲ ἡγετικὲς κοσμικὲς φυσιογνωμίες, μὲ χρι-
στιανικὲς αἱρέσεις, μὲ δημόσιες σχέσεις καὶ οἰκονο-
μικὰ προβλήματα ἢ μὲ ἄλλες ἐνδοκοσμικὲς δρα-
στηριότητες, τότε ὁ χρόνος δὲν ὀργανώνεται κατὰ
τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς.

Ἄμεση συνέπεια εἶναι ἡ λειτουργία τῆς ἀνθρώπι-
νης ὑπάρξεως μὲ Ὅρους «φυσικούς», μὲ Ὅρους
«λογικούς», ποὺ δημιουργοῦν σκέψεις ἀμφιβολίας
γιὰ τὸ Θεό, γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴ λατρεία της γιὰ
τὸ ἦθος της.

«Παρακαλῶ ὅμως νὰ δυναμώσετε τὴν προσευ-
χή σας καὶ νὰ παρακολουθεῖτε μὲ ἀκρίβεια αὐτά, τὰ
ὁποῖα λέμε, ἀφοῦ πρῶτα διώξετε κάθε βιοτικὴ μέ-
ριμνα» (Ἱ. Χρυσόστομος Ε.Π.Ε. 8-12).

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα τοῦ «ΟΡΘΟΔΟ-

ΞΟΥ 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 μα-

κριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.
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ὑποβλήθηκε, γιά τήν ὁµολογία τήν ὁποία ἔδωσε στήν
ἀρχή καί γιά τίς προτάσεις του. 

Μέ τά ὅσα θά ὑποστηρίξω στήν συνέχεια θά κάνω
µερικές προεκτάσεις. Ἔχω συγγράψει ἕνα κείµενο
πού θά καταθέσω στά Πρακτικά, ἐνῶ  ἀναγκαστικά
θά τονισθοῦν µερικά σηµεῖα περιληπτικά γιά τό κρίσι-
µο ἕκτο κείµενο µέ τίτλο «Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὁ
λοιπός Χριστιανικός
κόσµος». 

1. Ἡ προετοιµασία γιά
τήν Σύνοδο αὐτή δέν ἦταν
ἐπαρκής. Τό κείµενο πού
καταρτίσθηκε ἀπό τήν Ε΄
Προσυνοδική Πανορθόδο-
ξη ∆ιάσκεψη δέν ἦταν σέ
γνώση τῆς Ἱεραρχίας. Τό
λάβαµε µετά τήν ὑπο-
γραφή ἀπό τούς Προκα-
θηµένους, τόν Ἰανουάριο
2016. Ἔπρεπε νά γίνη
συζήτηση στήν Ἱεραρχία,
πρίν ὑπογραφῆ ἀπό τούς
Προκαθηµένους. 

Ἐπίσης, οἱ ἀντιπρόσω-
ποί µας στήν Ε΄ Προσυνο-
δική Πανορθόδοξη ∆ιάσκε-
ψη ἐνηµέρωσαν τήν
∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο ὅτι τό τελικό κείµενο µέ τίτλο
«Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν
Χριστιανικόν κόσµον», «ἐκφράζει ἀπόλυτα τήν παν -
ορθόδοξη θέση στά συγκεκριµένα θέµατα µέ τρόπο
ἰσορροπηµένο καί στό πλαίσιο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησιολογίας, ὅπως αὐτή διετυπώθη καί διεσώθη
ἀπό τήν πατερική καί συνοδική παράδοση τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας». 

Αὐτές, ὅµως, οἱ διαπιστώσεις δέν εἶναι ὀρθές, γιατί
τό κείµενο, ὅπως διατυπώθηκε ἀπό πολλούς, ἦταν
προβληµατικό, γι’ αὐτό καί διορθώθηκε.

2. Ἡ Σύνοδος ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Κρήτη, ὅπως
ἐπανειληµµένως ἔχω τονίσει, ἦταν Σύνοδος τῶν Προ-
καθηµένων µέ τίς συνοδεῖες τους. 

Παρακολουθώντας τήν ὅλη ἐργασία τῆς Συνόδου
τῆς Κρήτης παρατηρῶ ὅτι ὑπάρχουν καί θετικά ση-
µεῖα, τά ὁποῖα ἀναφέρθησαν στήν εἰσήγηση καί τά
ἔχω ἐπισηµάνει σέ κείµενό µου τό ὁποῖο δηµοσιεύθη-
κε. Εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νά τό τονίσουµε αὐτό. Τά
πρῶτα πέντε κείµενα εἶναι γενικά καλά, ὑπάρχουν καί
µερικές ἐλλείψεις, γι’ αὐτό χρειάσθηκε νά ἐκφράσω
γραπτῶς τίς ἐπιφυλάξεις µου σέ δύο περιπτώσεις. Τά
δύο ἀπό τά πέντε κείµενα τά ὑπέγραψα µέ ρητές ἐπι-
φυλάξεις, ὡς πρός τήν ἔννοια τοῦ προσώπου καί ὡς
πρός τίς ἐκκλησιολογικές συνέπειες τῶν µικτῶν
γάµων. 

3. Τό κείµενο πού ἀπετέλεσε τήν βάση τῆς
Συνόδου ἦταν τό ἕκτο, µέ τίτλο «Σχέσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν
κόσµον». Τό τελικό κείµενο ἔχει πολλά προβλήµατα,
παρά τίς µερικές γενικές καλές διατυπώσεις. Μάλι-
στα, ὅταν δηµοσιευθοῦν τά Πρακτικά τῆς Συνόδου,
ὅπου ἀποτυπώνονται οἱ αὐθεντικές ἀπόψεις αὐτῶν
πού ἀποφάσισαν καί ὑπέγραψαν τά κείµενα, τότε θά
φανῆ καθαρά ὅτι στήν Σύνοδο κυριαρχοῦσαν ἡ θε-
ωρία τῶν κλάδων, ἡ βαπτισµατική θεολογία καί
κυρίως ἡ ἀρχή τῆς περιεκτικότητος, δηλαδή ἡ
διολίσθηση ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀποκλειστικότητος
στήν ἀρχή τῆς περιεκτικότητος. 

Τό ἕκτο αὐτό κείµενο δέν ἦταν ὥριµο γιά ἀπόφαση
καί ὑπογραφή, γι’ αὐτό καί προτείναµε διάφορες
διορθώσεις, οἱ ὁποῖες ὅµως δέν πέρασαν καί τίς ὁποῖ -
 ες ἐπεσήµανα σέ ἕνα κείµενό µου, τό ὁποῖο ἀπέστει-
λα σέ ὅλα τά µέλη τῆς Ἱεραρχίας. Εἶναι χαρακτηρι-
στικό ὅτι διορθώθηκε τό κείµενο στίς τέσσερεις
γλῶσσες καί µετά τήν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς
Συνόδου. 

Πάντως, παρατηρεῖ κανείς στό τελικό κείµενο ἀντι-
φατικά σηµεῖα. Κατά τήν γνώµη µου δέν εἶναι κείµενο
θεολογικό, ἀλλά διπλωµατικό. Ὅµως, ἡ ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας δέν στηρίζεται σέ διπλωµατικά κείµενα,
ὅπως φάνηκε στήν ἱστορία ἀπό τήν «Ἔκθεση» τοῦ
Ἡρακλείου καί τόν «Τύπο» τοῦ Κώνσταντος. Ἔπειτα,
κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου στήν
Κρήτη ἐλέχθησαν διάφορα παραποιητικά τῆς ἀληθεί -
ας, ὅσον ἀφορᾶ τόν ἅγιο Μάρκο τόν Εὐγενικό, τήν
Σύνοδο τοῦ 1484 καί τό Συνοδικό κείµενο τῶν Πα-
τριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, τό 1848, σέ σχέση µέ τήν
λέξη Ἐκκλησία στούς ἀποκοµµένους Χριστιανούς
ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία. 

4. Στήν 6η παράγραφο τοῦ ἕκτου κειµένου ἔγινε
ἀποδεκτή ἀπό τίς ἄλλες παροῦσες Ἐκκλησίες ἡ νέα
πρόταση πού ὑπέβαλε ἡ Ἐκκλησία µας. 

Συγκεκριµένα, ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας ἦταν: «ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν
ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁµολογιῶν καί Κοινοτήτων µή
εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ' αὐτῆς». 

Μετά τήν ἀντίδραση ἀπό ἄλλες Ἐκκλησίες, ἡ
Ἐκκλησία µας πρότεινε νέα πρόταση: «Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνοµασίαν τῶν
µή εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτε-
ροδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν». 

Κατ’ ἀρχάς δέν εἴχαµε ἐξουσιοδότηση τῆς

Ἱεραρχίας νά διαπραγµατευθοῦµε τίς ἀποφάσεις της,
ὅπως ἔλεγαν πολλοί ἀπό τούς Ἱεράρχες πού ἤµα-
σταν παρόντες. 

Ἔπειτα, δέν ἔγινε συζήτηση γιά νά ἀποδεχθοῦµε
τήν ἀλλαγή, ἁπλῶς ἔγινε ψηφοφορία καί µάλιστα µέ
σπουδή. Θά µποροῦσαν νά υἱοθετηθοῦν ἄλλες
προτάσεις ὅπως «λοιπός Χριστιανικός κόσµος», «µή

ὀρθόδοξοι», «οἱ ἐκτός
αὐτῆς» κλπ. 

Ἀκόµη, µέ τήν νέα πρό -
ταση ἔγιναν µερικές
ἀλλαγές, πού κατά τήν
γνώµη µου εἶναι προβλη-
µατικές, ἤτοι: 

Ἀντικαταστάθηκε ἡ
φράση «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία γνωρίζει» µέ τήν
φράση «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία ἀποδέχεται». 

Ἀντικαταστάθηκε ἡ φρά -
ση «τήν ἱστορικήν
ὕπαρξιν» µέ τήν φράση
«τήν ἱστορικήν ὀνοµα -
σίαν». ∆έν ὑπάρχει ὀνο-
µασία χωρίς ὕπαρξιν, γιατί
διαφορετικά ἐκφράζεται
ἕνας ἐκκλησιολογικός νοµι-
ναλισµός.     Τότε,   ἄς   δε -
 χθοῦµε καί τήν ὀνοµασία

Μακεδονία στό Κράτος τῶν Σκοπίων, ἐπειδή
ἐπικράτησε πολλά χρόνια. Ἀντικαταστάθηκε ἡ φράση
«Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί Ὁµολογιῶν» µέ τήν
φράση «ἑτεροδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί
Ὁµολογιῶν». Ἡ λέξη «ἑτερό δοξος» σέ σχέση µέ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σηµαί νει αἱρετικός. Ἑποµένως,
τό νά ἀποδίδη κανείς τό ἐπίθετο ἑτερόδοξος στήν
Ἐκκλησία δηλώνει τήν ἀντιφατικότητα. 

Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ: «Οὐδέποτε διά µεσότητος, ἄνθρωπε,
τά ἐκκλησιαστικά διωρθώθη. Μέσον ἀληθείας καί
ψεύ δους οὐδέν ἐστίν».

Ἐπίσης, πρέπει νά σηµειωθῆ ὅτι ὁ ὅρος Ἐκκλησία
δέν εἶναι περιγραφικός οὔτε εἰκόνα, ἀλλά δηλώνει τό
πραγµατικό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, σύµφωνα µέ τήν δι-
δασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «καὶ αὐτόν ἔδωκε
κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶ τό σῶµα
αὐτοῦ, τό πλήρωµα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πλη-
ρουµένου» (Ἐφ. α΄, 22-23). Αὐτό σηµαίνει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ταυτίζεται µέ τό Θεανθρώπινο Σῶµα τοῦ
Χριστοῦ καί ἐπειδή µία εἶναι ἡ Κεφαλή, ὁ Χριστός, καί
ἕνα τό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, γι' αὐτό «ἓν σῶµα καὶ ἓν
Πνεῦµα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν µιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσε-
ως ὑµῶν· εἷς Κύριος, µία πίστις, ἓν βάπτισµα εἷς Θεός
καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ
ἐν πᾶσιν ἡµῖν» (Ἐφ. δ΄ , 4-6). 

Ἔτσι, αὐτή ἡ νέα πρόταση ἐπ’ οὐδενί λόγῳ στοιχεῖ
«στό πνεῦµα τῆς Ἱεραρχίας», ὅπως γράφηκε στό
∆ελτίο Τύπου τῆς ἡµέρας ἐκείνης (25-6-2016), ἀλλά
εἶναι µιά διπλωµατική πρόταση. 

5. Τό σηµαντικότερο ὅµως τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι
ἡ νέα πρόταση, ἐνῶ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ὅτι
εἶναι ἀκίνδυνη, ἐν τούτοις εἶναι ἀντορθόδοξη. Γιά νά
ὑποστηρίξω αὐτήν τήν ἄποψη θά ὑπογραµµίσω δύο
θεολογικά σχόλια. 

Τό πρῶτο σχόλιο εἶναι ὅτι ἡ ἄποψη ὅτι µπορεῖ νά
χαρακτηρισθῆ µιά Ἐκκλησία ὡς ἑτερόδοξη-αἱρετική
καταδικάσθηκε ἀπό τίς Συνόδους τοῦ 17ου
αἰῶνος, µέ ἀφορµή τήν «Λουκάρειο Ὁµολογία», ἡ
ὁποία φέρεται ὅτι γράφηκε ἤ υἱοθετήθηκε ἀπό τόν
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο Λούκαρη.
Πρόκειται γιά τήν φράση ὅτι «ἀληθές καί βέβαιόν
ἐστιν ἐν τῇ ὁδῷ δύνασθαι ἁµαρτάνειν τήν Ἐκκλησίαν,
καί ἀντί τῆς ἀληθείας τό ψεῦδος ἐκλέγεσθαι». Οἱ
ἀποφάσεις τῶν Συνόδων τοῦ 17ου αἰῶνος
ἀποφάνθηκαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν µπορεῖ νά
πλανᾶται. 

Ἔτσι, ἤ ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρίς αἱρετικές διδα-
σκαλίες ἤ ὑπάρχει αἱρετική ὁµάδα πού δέν µπορεῖ νά
ἀποκληθῆ Ἐκκλησία.

Τό δεύτερο θεολογικό σχόλιο εἶναι ὅτι ἡ νέα αὐτή
πρόταση ἐκφράζει τήν προτεσταντική ἄποψη περί
ἀοράτου καί ὁρατῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι µία
«νεστοριανική ἐκκλησιολογία». 

Στό τελικό κείµενο γράφεται: «Κατά τήν ὀντολο-
γικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι
ἀδύνατον νά διαταραχθῆ». Ἐδῶ ὑπονοεῖται ἡ ἀόρατη
Ἐκκλησία πού εἶναι ἑνωµένη, αὐτό σηµαίνει τό ὀντο-
λογικό. Στήν συνέχεια, ἡ φράση πού εἰσάγεται µέ τό
«παρά ταῦτα» καί συνεχίζει «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνοµασίαν τῶν µή εὑρι-
σκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων
χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν» ὑπονοεῖ
τήν ὁρατή Ἐκκλησία πού εἶναι διεσπασµένη. 

Ὁ Λούθηρος, ἀλλά κυρίως ὁ Καλβῖνος καί ὁ
Σβίγκλιος, γιά νά δηλώσουν τήν ταυτότητά τους, ὅταν
ἀποσπάσθηκαν ἀπό τήν Ρώµη, ἀνέπτυξαν τήν θε-
ωρία περί ἀοράτου καί ὁρατῆς Ἐκκλησίας. Σύµφωνα
µέ αὐτή τήν ἄποψη ἡ ἑνότητα τῆς ἀοράτου Ἐκκλησίας
εἶναι δεδοµένη, ἐνῶ οἱ ἐπί γῆς ὁρατές Ἐκκλησίες εἶναι
διεσπασµένες καί ἀγωνίζονται νά βροῦν τήν ἑνότητα. 

Ὁ Λόσσκυ, σχολιάζοντας αὐτή τήν θεωρία, ἰσχυρί -
ζεται ὅτι ἡ ἄποψη αὐτή εἶναι ἕνας «νεστοριανισµός
ἐκκλησιολογικός», ὅταν χωρίζεται ἡ Ἐκκλησία στήν
ἀόρατη καί ὁρατή, ὅπως δῆθεν χωρίζεται ἡ θεία µέ
τήν ἀνθρώπινη φύση στόν Χριστό. Ἀπό τήν θεωρία
αὐτή ξεκινοῦν ἄλλες θεωρίες, ὅπως ἡ θεωρία τῶν
κλάδων, ἡ βαπτισµατική θεολογία καί ἡ ἀρχή τῆς πε-
ριεκτικότητας.

6. Πρόταση
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν νοµίζω, ἐπειδή τό κείµενο ἔχει

πολλές ἀντιφατικότητες, ἄν ἡ Ἱεραρχία δέν τό ἀπορρί -
 ψη, τότε τοὐλάχιστον πρέπει νά ἐπιφυλαχθῆ ὡς
πρός τό περιεχόµενό του καί νά ἀποφασίση νά
τύχη περαιτέρω ἐπεξεργασίας καί ἀναθεωρήσε-
ως ἀπό µιά ἄλλη Σύνοδο, πού θά γίνη στό
µέλλον. Αὐτό τό στηρίζω στούς ἑξῆς λόγους: α) Πολ-
λοί κατάλαβαν ὅτι τό κείµενο αὐτό γράφηκε καί ἀπο-
φασίσθηκε ἐν σπουδῇ καί δέν εἶναι ὁλοκληρωµένο,
ἀφοῦ µάλιστα ὑπογραφόταν ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς τήν
Κυριακή τό πρωΐ, κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λει-
τουργίας.

β) Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐξέφρασε εὐχή τέτοιες
Σύνοδοι νά ἐπαναλαµβάνονται τακτικά γιά ἐπίλυση
διαφόρων θεµάτων. Ἄλλωστε ἔµειναν πολλές
ἐκκρεµότητες, πού χρήζουν ἄµεσης ἀντιµετωπίσεως. 

γ) Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας θεώρησε αὐτήν τήν
Σύνοδο ὡς Προσυνοδική, τό ὑποστήριξε καί ἡ
Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, ἀλλά πρόσφατα καί ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ρουµανίας ἀποφάσισε ὅτι τά κείµενα
πού ἀποφασί σθηκαν στήν Κρήτη µποροῦν νά διαφο-
ροποιηθοῦν ἐν µέρει καί νά ἀναπτυχθοῦν ἀπό µιά
µέλλουσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί νά τελειοποιηθοῦν, χωρίς τήν πίεση
τοῦ χρόνου, καί µέ τήν πανορθόδοξη συναίνεση. 

δ) Αὐτή εἶναι ἡ συνήθης πρακτική στό Ὀρθόδοξο
συνοδικό σύστηµα. Στίς Οἰκουµενικές Συνόδους
γίνονταν πολλές Συνεδριάσεις, οἱ ὁποῖες κρατοῦσαν
πολλά χρόνια. Ἐπίσης, ἔχουµε τήν Πενθέκτη Οἰκου-
µενική Σύνοδο πού συµπλήρωσε στό κανονικό δίκαιο
τίς Ε΄ καί ΣΤ΄ Οἰκουµενικές Συνόδους, τήν Πρωτο-
δευτέρα Σύνοδο (861), καί ἀκόµη τίς ἡσυχαστικές
Συνόδους ἐπί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ
(1341,1347,1351, 1368), πού θεωροῦνται ὡς µία
Σύνοδο. 

Μιά τέτοια πρόταση θά προλάβη σχίσµατα πού
µποροῦν νά δηµιουργηθοῦν µέσα στήν Ἐκκλησία.

Παρέµβασις καὶ κείµενον εἰς τὴν Ἱεραρχίαν 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νοέµβριος 2016)

3ον.- Τελευταῖον
- ΙΙΙ - ΔΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Νὰ ἐπανέλθει τὸ ἀφορολόγητο τῶν παιδιῶν, ὅπως καθορίσθηκε μὲ τὸν

Ν. 38422010 (ΦΕΚ 58Α23-4-2010) στὶς 25.500 εὐρὼ γιὰ ὅσους ἔχουν
τέσσερα προστατευόμενα τέκνα καὶ νὰ θεσπισθεῖ ἐπὶ πλέον τουλάχιστον
5.000 εὐρὼ γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὸ 5ο καὶ ἐπὶ πλέον τέκνα.

Μὲ τὸ ἄρθρο 112 τοῦ Ν. 43872016 (ΦΕΚ 85Α12-5-2016), ποὺ ψηφί-
σθηκε ὁρίζονται τὰ ἑξῆς: 

«1...2. Τὸ ἄρθρο 16 τοῦ ν. 41722013 ἀντικαθίσταται ὡς ἀκολούθως:
«1. Ὁ φόρος ποὺ προκύπτει κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἄρθρου 15 μει-
ώνεται κατὰ τὸ ποσὸ τῶν χιλίων ἐννιακοσίων (1.900) εὐρὼ γιὰ τὸ
φορολογούμενο χωρὶς ἐξαρτώμενα τέκνα, ὅπως αὐτὰ ὁρίζονται στὸ
ἄρθρο 11, ὅταν τὸ φορολογητέο εἰσόδημα ἀπὸ μισθωτὲς ὑπηρεσίες
καὶ συντάξεις δὲν ὑπερβαίνει τὸ ποσὸ τῶν εἴκοσι χιλιάδων (20.000)
εὐρώ. Ἡ μείωση τοῦ φόρου ἀνέρχεται σὲ χίλια ἐννιακόσια πενήντα
(1.950)εὐρὼ γιὰ τὸ φορολογούμενο μὲ ἕνα (1) ἐξαρτώμενο τέκνο, σὲ
δύο χιλιάδες (2.000) εὐρὼ γιὰ δύο (2) ἐξαρτώμενα τέκνα καὶ σὲ δύο
χιλιάδες ἑκατὸ (2.100)εὐρὼ γιὰ τρία (3) ἐξαρτώμενα τέκνα καὶ ἄνω.
Ἐὰν τὸ ποσὸ τοῦ φόρου εἶναι μικρότερο τῶν ποσῶν αὐτῶν, ἡ μεί-
ωση τοῦ φόρου περιορίζεται στὸ ποσὸ τοῦ ἀναλογοῦντος φό-
ρου....».

Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Ν. 41722013 καθιέρωνε μείωση φόρου
2.100 εὐρὼ γιὰ ὅλους καὶ φυσικὰ καὶ τοὺς πολύτεκνους μὲ ὅσα τέκνα προ-
στατευόμενα καὶ ἐὰν εἶχαν καὶ συνεπῶς αὐτὸ τὸ λεγόμενο ἀφορολόγη-
το ἔμεινε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο!!!

Ἡ Κυβέρνηση ἰσχυρίσθηκε: 
«..τὸ 61% τῶν τριτέκνων καὶ τῶν πολυτέκνων θὰ καταβάλει λιγότερα

ἀπὸ ὅ,τι σήμερα..»(ἐφημερίδες. 9-5-2016). Πρόκειται βεβαίως περὶ ἀσύ-
στολου ψεύδους, ἀφοῦ οὐδεμία ἀπολύτως αὔξηση ἔγινε τοῦ ὑπάρχον-
τος ψευτοαφορολογήτου γιὰ τοὺς πολυτέκνους!!! Τὸ χειρότερο ἀκό-
μη εἶναι οὐδείς βρέθηκε ἀπὸ τὴν λεγομένη Ἀντιπολίτευση (εἴτε τὴν
μείζονα εἴτε τὴν ἐλάσσονα) νὰ κατακεραυνώσει τὴν Κυβέρνηση γι’
αὐτὰ τὰ χονδροειδῆ ψέματα. Εἶναι δὲ γνωστὸν ὅτι γιὰ τοὺς ἐλεύθερους
ἐπαγγελματίες οὐδὲν ἀπολύτως ἀφορολόγητο ποσὸ ὑπάρχει,  ὅσα  προ-
σ τατευόμενα τέκνα καὶ ἐὰν ἔχουν!! Ἰδοὺ τώρα ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια:

Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Ν. 41722013 καθιέρωνε μείωση φόρου
2.100 εὐρὼ γιὰ ὅλους καὶ φυσικὰ καὶ τοὺς πολύτεκνους μὲ ὅσα τέκνα προ-
στατευόμενα καὶ ἐὰν εἶχαν καὶ συνεπῶς αὐτὸ τὸ λεγόμενο ἀφορολόγη-
το ἔμεινε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο!!! Τώρα πῶς τὸ «..τὸ 61% τῶν τριτέκνων καὶ
τῶν πολυτέκνων θὰ καταβάλει λιγότερα ἀπὸ ὅ,τι σήμερα..», αὐτὸ μόνον οἱ
φωστῆρες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν θὰ μποροῦν νὰ τὸ ἐξηγήσουν.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ψεύδονται, ἀλλὰ ὄχι καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν χονδροειδῆ τρό-
πο!! Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ Γκαῖμπελς θὰ τοὺς ἐθαύμαζε γιὰ τὰ ψέματά τους!!
Οἱ πολύτεκνοι στὴν οὐσία φορολογοῦνται ἀκόμη καὶ ὅταν ζοῦν ὄχι στὰ
ὅρια τῆς φτώχειας ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξαθλίωση. Μὲ τὴν παραπάνω ρύθμιση ὁ
ἄγαμος ἔχει ἀφορολόγητο 8.636 εὐρώ, ποὺ εἶναι τὸ ποσὸ τοῦ φόρου ποὺ
ἀντιστοιχεῖ στὸ ἐν λόγῳ ποσὸ (8.636 Χ 22%). Τὸ ὅριο τῆς φτώχειας σύμ-
φωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ ἀρχὴ ἀνέρχεται σὲ 4.608 γιὰ τὸν ἄγαμο.
Τὸ ποσὸ αὐτὸ προσαυξάνεται κατὰ 50% γιὰ τὴν σύζυγο (δηλ. γιὰ τὸν
ἔγγαμο χωρὶς παιδιὰ εἶναι 6.912 εὐρὼ) καὶ κατὰ 30% γιὰ κάθε ἐξαρτώμενο
τέκνο κάτω τῶν 14 ἐτῶν καὶ κατὰ 50% γιὰ κάθε ἐξαρτώμενο τέκνο ἄνω
τῶν 14 ἐτῶν (βλ. δελτίου τύπου ΕΛΣΤΑΤ 8-7-2015). Δηλ. τὸ ὅριο φτώχειας
γιὰ ἕνα πολύτεκνο μὲ σύζυγο καὶ 4 ἐξαρτώμενα τέκνα κάτω τῶν 14 ἐτῶν
ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν 12.437 εὐρὼ (4.608 σὺν 2.304 σὺν 4 x1.382). 

Ἔτσι ἡ Κυβέρνηση τῶν συντρόφων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ΑΝΕΛ καθιε-
ρώνει γιὰ τὸν ἄγαμο ὡς ἀφορολόγητο τὸ ὅριο τῶν φτώχειας (4.608
εὐρὼ) προσαυξημένο κατὰ 87,5% (4.028 εὐρώ). Γιὰ τὸν πολύτεκνο
μὲ τὰ 4 ἐξαρτώμενα τέκνα κάτω τῶν 14 ἐτῶν, ποὺ ἔχει ὅριο φτώχειας
12.437 εὐρώ, ἀντὶ νὰ καθιερώσει ὡς ἀφορολόγητο τὸ ποσὸ αὐτὸ
προσαυξημένο κατὰ 87,5% (10.881 εὐρώ), δηλ. σὲ 23.717 εὐρώ, με-
ταχειριζομένη τὸν πολύτεκνο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸν ἄγαμο, ἡ κυ-
βέρνηση καθιερώνει γι’ αὐτὸν ὡς ἀφορολόγητο τὸ ποσὸ τῶν 9.550
εὐρώ!!! Δηλ. καθιερώνει ὄχι κἄν τὸ ὅριο τῆς φτώχειας, ἀλλὰ καθιε-
ρώνει τὸ ὅριο τῆς φτώχειας μειωμένο κατὰ 25%(ἀπὸ 12.437 σὲ 9.550
εὐρώ), κάτω καὶ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἐσχάτης ἐξαθλίωσης!!! Ἡ Κυβέρνη-
ση ἀκολουθεῖ πιστὰ τὴν ἴδια ἀντιπολυτεκνική, ἀντιδημογραφικὴ καὶ ἀντιοι-
κογενειακὴ πολιτικὴ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Γιάννη Στουρνά-
ρα καὶ τῆς προκατόχου τῆς κυβερνήσεως. Μὲ αὐτὴ τὴν πολιτική, ὅμως,
εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ἔχει καὶ τὴν τύχη της. Δὲν κυβερνιέται μὲ τέτοια ψέμα-
τα ἡ Χώρα. Ὁ δὲ ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν διατυμπάνιζε στὴν Βουλὴ
ὅτι θεσπίζει τὸ μεγαλύτερο ἀφορολόγητο στὴν Εὐρώπη!!!

Μὲ τὴν κατάργηση τῶν ἀφορολογήτων τῶν παιδιῶν ἡ φορολογικὴ ἐπι-
δρομὴ κατὰ τῶν πολυτέκνων ὑπῆρξε ἐξοντωτική.

Ἔτσι ὁ μισθωτὸς πολύτεκνος μὲ 4 προστατευόμενα τέκνα τὸ 2013 γιὰ
εἰσόδημα 15.000 εὐρὼ δὲν πλήρωσε φόρο εἰσοδήματος, ἐνῷ γιὰ τὸ 2014
πλήρωσε 1.200 εὐρώ, μὲ 6 προστατευόμενα τέκνα τὸ 2013 γιὰ εἰσόδημα
21.000 εὐρὼ δὲν πλήρωσε φόρο εἰσοδήματος, ἐνῷ τὸ 2014 πλήρωσε φό-
ρο 2.520, μὲ 8 προστατευόμενα τέκνα καὶ εἰσόδημα 27.000 τὸ 2013 δὲν
πλήρωσε φόρο, ἐνῷ τὸ 2014 πλήρωσε 4.640, ὁ δὲ ἔχων 10 προστατευό-
μενα τέκνα καὶ μὲ εἰσόδημα 33.000 εὐρὼ τὸ 2013 δὲν πλήρωσε φόρο, ἐνῷ
τὸ 2014 πλήρωσε 7.240. Δηλαδὴ ὅσο περισσότερα προστατευόμενα ἔχει
ὁ πολύτεκνος τόσο περισσότερο φόρο πληρώνει!!! 

- ΙV- ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μὲ τὸ ἄρθρο 112 τοῦ Ν. 438712-5-2016, ἡ Κυβέρνηση ρύθμισε καὶ τὰ
τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης, ἄφησε τὶς 12.000 εὐρώ, ποσὸ μέχρι τὸ
ὕψος τοῦ ὁποίου δὲν ἐπιβάλλεται εἰσφορὰ (δηλ. ἔχει τὸ ἴδιο ὕψος εἰσοδή-
ματος γιὰ τὴν μὴ πληρωμὴ εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης τόσο ὁ πολύτεκνος, μὲ
ὁσαδήποτε προστατευόμενα τέκνα, ὅσο καὶ ὁ ἄγαμος!!), ἐνῷ πράττουν
κάτι ἄλλο. Αὐξάνουν τὸ ποσοστὸ τῆς εἰσφορᾶς γιὰ τὰ εἰσοδήματα ἀπὸ
12.001-20.000 εὐρὼ σὲ 2,2%, γιὰ τὰ εἰσοδήματα 20.001-30.000 εὐρὼ σὲ
5,00% κ.λπ.. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ πολύτεκνος θὰ πληρώνει μεγα-
λύτερο ποσὸ εἰσφορᾶς μὲ τὸν νόμο Τσακαλώτου, ἀπ’ ὅ,τι μὲ τὸν
προηγούμενο νόμο τοῦ Στουρνάρα!!

Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης τῶν 12.000 εὐρὼ γιὰ
τὸν ἄγαμο σημαίνει ὅτι γιὰ τὸν ἄγαμο θεσπίζεται ἀπαλλαγὴ τὸ ὅριο
τῆς φτώχειας ποὺ εἶναι 4.608 εὐρὼ (βλέπε παραπάνω ἀνάλυση)
προσαυξημένο κατὰ 150%. Γιὰ τὸν πολύτεκνο μὲ 4 τέκνα (2 κάτω
τῶν 14 ἐτῶν καὶ 2 ἄνω τῶν 14 ἐτῶν) ποὺ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας εἶναι
14.284 ( 4.608 σὺν 2.304 γιὰ σύζυγο καὶ γιὰ κάθε τέκνο ἄνω τῶν 14
ἐτῶν σὺν 1.382 γιὰ κάθε τέκνο κάτω τῶν 14 ἐτῶν), ἀντὶ νὰ καθιερωθεῖ
τὸ ποσὸ αὐτὸ προσαυξημένο κατὰ 150%, δηλ. 14.284 σὺν 21.426
ἴσον 35.710, καθιερώνεται ποσὸ κάτω τοῦ ὁρίου τῆς φτώχειας κατὰ
120%!!!

Αὐτὴ εἶναι ἡ μεταχείριση τῶν πολυτέκνων σὲ μία χώρα, ποὺ ὁδη-
γεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸ τέλος τῆς ἱστορίας της ἐξ αἰτίας
τῆς ὑπογεννητικότητος!!

- V - NA EΞΑΙΡΕΘΗ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Ἐν ὄψει τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ποὺ μαστίζει τοὺς πολυτέκνους, μὲ
ὅλα τὰ μέτρα ποὺ λήφθηκαν ἐναντίον τους πρέπει νὰ ὑπάρξει μέριμνα,
ὥστε νὰ ἐξαιρεθεῖ ἡ πρώτη κατοικία τῶν πολυτέκνων ἀπὸ τοὺς πλειστη-
ριασμούς.

-VI- ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ –

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ
Ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεση κατάργηση τῶν μειώσεων τῶν κάθε μορφῆς ἐπι-

κουρικῶν συντάξεων, μερισμάτων τῶν Μετοχικῶν ταμείων καὶ τοῦ Ἐφά-
παξ ποὺ χορηγοῦνται στοὺς πολύτεκνους συνταξιούχους. Εἶναι γνωστὸ
ὅτι οἱ πολύτεκνοι, εἶναι οἱ μόνοι οἱ ὁποῖοι δὲν εὐθύνονται γιὰ τὴν κατάντια
τῶν ἀσφαλιστικῶν μας ταμείων. Αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει ἕνα ἰσχυρὸ δημογρα-
φικὸ κίνητρο καὶ μία νότα αἰσιοδοξίας.

Ἀθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016
Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς ΑΣΠΕ

Ἡ Πολιτεία ὀφείλει
νὰ ὑποστηρίξη τοὺς πολυτέκνους

πρὶν νὰ εἶναι ἀργά...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀνακοίνωσις
Τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ ἀγαπητοὶ συνδρομητές μας θὰ λάβουν ἐντός

τῆς ἐφημερίδος ποὺ λαμβάνουν τὸ ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς, στὸ
ὁποῖο θὰ ἀναγράφεται τὸ ποσὸν τῆς ὀφειλῆς τους. 

Ἡ ἐξόφληση τῆς ὀφειλῆς ἀποτελεῖ ὑψίστης σημασίας οἰκονομικὴ
βοήθεια γιὰ τὴ συνέχιση τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐφημερίδος.

Παράλληλα θὰ λάβουν λεῦκο ἔντυπο ταχυπληρωμῆς καὶ οἱ συν-
δρομητές, οἱ ὁποῖοι θά θελήσουν νὰ προκαταβάλουν τὴ συνδρομή
τους γιὰ τὸ ἔτος 2017.

Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν
εἰς τὰ ἔντυπά τους τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας;
Μασονία. Εἰς σκοπούμενον - βεβαιότατα - αὐτῆς αὐτο-
έπαινον.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτό, πρὸ πολλοῦ «μᾶς ἔχουν
πιάσει στὸν ὕπνο» οἱ τέκτονες!

Ἀλλὰ οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν θὰ πρέπει -
στὴν ἀθωότερη τῶν περιπτώσεων - νὰ «συλλαμβά-
νονται» καθεύδοντες καὶ χασμώμενοι, σχετικῶς, γενό-
μενοι ἔτσι «ἡ χλεύη» παντὸς - μὲ δολιότητα - ἐνδιαφε-
ρομένου!

Μετὰ τὸν γενικότερο αὐτὸν πρόλογο, ἰδοὺ τώρα
εἰσερχόμενοι εἰς τὸ θέμα μας.

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βάλουμε μία σειρὰ στὸν κυ-
κεώνα τῶν - ὅπως δὲν θὰ ἔπρεπε - «μασονικοεκκλη-
σιαστικῶν» ἐμπλοκῶν, θὰ ἀναφερθοῦμε εἰς αὐτὲς μὲ
σειρὰ χρονολογική.

1970
Ὅταν ἕνας παπᾶς - συνεργάτης

τοῦ θεοσοφικομασονικοῦ περιοδικοῦ
Ἰλισὸς Αἰδεσιμώτατος ἐξ Ἀμερικῆς Ζ.Γ.

λοιδορεῖ τὰ τῆς Ἐκκλησίας μας...
Εἶναι βρυκόλακες οἱ χριστιανοὶ ποὺ κάνουν τάματα

στοὺς Ἁγίους μας; Ἰδοὺ τί σχετικῶς γράφει ὁ ἐξ Ἀμε-
ρικῆς αἰδεσιμώτατος ὀρθόδοξος ἱερέας μας Ζ.Γ. στὸ
θεοσοφικομασονικὸ περιοδικὸ Ἰλισός, τὸ ὁποῖο ἀγαλ-
λομένῳ καλάμῳ - βεβαίως - τὰ δημοσιεύει. Ὁ τίτλος
τοῦ δημοσιεύματος αὐτοῦ καὶ τὸ κείμενόν του ἔχουν -
ἀποσπασματικῶς - ὡς ἑξῆς: 

Ποιὸς θὰ σκοτώσει τοὺς βρυκόλακες; 
Τοῦ αἰδ. ἱερέως Ζάνου Γουγούτα
Παρηκολούθησα μία ὑπαίθρια λειτουργία σὲ

«Ξωκκλήσι» [προφανῶς στὴν Ἑλλάδα] ὅπου ἑορτα-
ζόταν ὁ Ἅγιος Παντελεήμων.

Πρὶν ἀρχίσει ἡ θεία λειτουργία, ὁ ἱερεὺς εὐλόγη-
σε ἕνα δικό του ἀρνί, ὕστερα διέταξε καὶ τὸ ἔσφα-
ξαν• καὶ ψημένο, τὸ πρόσφερε δωρεὰν στὸ ἐκκλη-
σίασμα.

Τὸν ἐρώτησα: Γιατί αὐτό, πάτερ; Καὶ ἐκεῖνος μοῦ
εἶπε: 

Τὸ παιδί μου εἶναι ἄρρωστο καὶ ἔταξα στὸν Ἅγιο
Παντελεήμονα, στὴ χάρη του, νὰ τοῦ σφάξω τὸ
ἀρνί μου, νὰ κάνη καλὰ τὸ παιδί μου...

Αὐτὰ εἶπε ὁ ἱερέας τοῦ ἐξωκκλησίου στὴν Ἑλλάδα,
ποὺ εἶχε κάνει τὸ τάμα στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἐξ Ἀμερικῆς ἱερέας Ζ. Γ. σχολιάζοντας
τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἐκεῖνο γεγονός, πικρότατα, γράφει τὰ
ἀκόλουθα: 

...μὲ πολλὴν λύπην συλλογίστηκα ὅτι πολλοὶ
ἀπὸ ἐμᾶς δὲν ἔχομε σκοτώσει ἀκόμα τοὺς «Βρυκό-
λακες» ποὺ φωλιάζουν μέσα μας. Ὅμως μὲ τὴν
παρουσία τῶν «Βρυκολάκων» μέσα μας, ποὺ δεί-
χνεται στὰ τοιούτου εἴδους «τάματα», ἡ ἠθικοψυ-
χικὴ μας ποιότης δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς βγάλη στὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Διότι, ἐσωτερικά,
εἴμεθα ἀκόμη ὁ «ἄνθρωπος τῆς Σπηλιᾶς» 

...πρέπει νὰ λυπούμεθα τὸ ποίμνιόν μας, ποὺ
διοχετεύει τὰ θρησκευτικά του «πιστεύω» σὲ πρω-
τόγονες συγκινήσεις καὶ διαρκῶς ζητεῖ κάποιο
θαῦμα...

Καὶ ὁ Αἰδ. Ζ.Γ. ἐπιλέγει ταῦτα: 
...Βεβαίως, αἱ καθεύδουσαι μέσα μας ψυχικὲς

δυνάμεις, ἀφυπνιζόμενες κάνουν τὸ «θαῦμα» [!] ,
ὄχι ὅμως μὲ θυσίες ζῴων καὶ «τάματα». (Πηγή: Ἰλι-
σός, 1970, τ. 79, σελ. 57).

1970
Ἦταν Ἀττίλας ὁ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ!
Ἔτσι ἀναγράφεται στὸ θεοσοφικὸ μασονικὸ περιοδι-

κό.
Ἰλισὸς (ἔτος 1970, τ.83, σελ. 374) σὲ ἄρθρο τοῦ Αἰδ.

ἱερέως Ζ.Γ.!
Ὁ τίτλος τοῦ δημοσιεύματος αὐτοῦ εἶναι,

Ὁ Ἀττίλας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ἰδοὺ ἕνα ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ ἄρθρου ἐκείνου: 
Ἡ θεολογικὴ Ἀδελφότης «ΖΩΗ» Ἀθηνῶν, ἐκυ-

κλοφόρησε τὸ βιβλίον: «Ὁ ἐμπνευσμένος Ἡγέτης
Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ», ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Πέτρου Δ. Χρι-
στοδούλια.

Γιὰ τὴν καρδιὰ ποὺ ἔχει ἐξαγνιστῆ χριστιανικά,
τὸ βιβλίον αὐτὸ εἶναι πικρὴ ἀπογοήτευσις, γιατί
σαρκομυρίζει ἀντὶ νὰ ψυχομυρίζει.

Ὁ συγγραφεύς του ἐπαινεῖ τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ
ποὺ ἔσπειρε τὸν ὁμαδικὸν θάνατον, τὸν ὄλεθρον
καὶ τὴν καταστροφήν, ὡς «ὄργανον τῆς θείας δι-
καιοσύνης»...

Καὶ ὁ ἱερέας ἐξ Ἀμερικῆς, Αἰδ. Ζ.Γ. συνεχίζει ὡς ἀκο-
λούθως: 

Μά, τέτοιος εἶναι ὁ Θεός;!
...Καὶ ἁμαρτωλὰ ἀποδίδει ὁ κληρικὸς συγγρα-

φεὺς [ΤΗΣ«ΖΩΗΣ»] σὲ πνεῦμα Θεοῦ τὴν γραμμέ-
νην μὲ ἀνθρώπινον αἷμα, κλάμα καὶ στεναγμοὺς
ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ... Πρέπει νὰ ντρεπώμεθα...

1971 
Αἰδεσιμώτατος Ζ.Γ.:

Ἡ ποιμένουσα Ἐκκλησία, 
διὰ κέρδος της ἔδεσε

τὸν Χριστιανισμὸν ὡς ἄλογον...
Ἔκπληκτοι ὄντες, στὸ περιοδικὸ ἐπίσης Ἰλισὸς

(ἔτος 1971, τ. 86, σέλ. 172) διαβάζουμε καὶ τὰ χειρότε-
ρα, ὅτι ἔγραψε ἐκεῖνος ὁ ἱερέας. Τίτλος τοῦ δημοσιεύ-
ματος: 

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου» 
Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ κειμένου: 
Ὁ συνεγάτης μας αἰδ. Ζ(...) Γ(...), τῆς Ἑλληνικῆς

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Μάνσφιλντ (Ὀχάϊο τῶν
ΗΠΑ), μᾶς γράφει: Ἐδιάβασα τὴν μελέτη τοῦ κ.
Ἄγγ. Τερζάκη πάνω στὸ παλαιὸ - καὶ πάντα νέο -
ἐρώτημα: «Γιατί ὁ χριστιανισμὸς δὲν μπόρεσε ν’
ἀλλάξη τὸν ἄνθρωπον;».

Νομίζω - συνεχίζει ὁ παπᾶς ἐκεῖνος - ὅτι ἡ Ἱστορία
δίδει τὴν ἀπογοητευτικὴ ἀπάντηση ὅτι, ἡ ποιμέ-
νουσα Ἐκκλησία, γιὰ κέρδος της ἔδεσε τὸν Χρι-
στιανισμὸν σὰν ἄλογο... Ἡ νοθεία τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ ἐγέννησε τὸν σκεπτικισμὸν πρὸς τὰ θεῖα δι-
δάγματα καὶ ἐγαλούχησε τὸν κομμουνισμόν...

Ἔτσι μπαίνει μέσα στὴν Ἱερουσαλὴμ τῆς καρ-
διᾶς μας ἡ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία δίχως ὅμως
τὸν Χριστόν, ἀλλὰ τὰ δόγματά της καὶ τὸ μῖσος γιὰ
ἐκείνους ποὺ δὲν τῆς φωνάζουν «Ὡσαννά»...

Καὶ ὁ Αἰδεσιμώτατος συνεχίζει: 
...Ἡ Βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ συνεχίζεται [!]

μέχρις ὅτου ἡ Ἐκκλησία πιστέψη [;] ὅτι πρώτιστος
σκοπὸς τῆς Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ὁποίαν δέον νὰ κατευ-
θύνωνται αἱ προσπάθειαί μας, καὶ ὄχι στὴν δοξο-
λογία τοῦ Θεοῦ...

1971
Ὁ Αἰδεσιμώτατος καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος

(τῆς «ὑψηλῆς ἐθνικοκοφροσύνης»),
εἶπαν: - χωρισμὸς τῆς Ἐκκλησίας

ἀπὸ τὸν μῦθον της καὶ τὰ δόγματά της!
Στὸ θεοσοφικομασονικὸ περιοδικὸ Ἰλισὸς (ἔτος

1971, τ. 89, σελ 354), ὑπὸ τὸν τίτλο Οἱ μῦθοι καὶ ἡ
Ἀλήθεια, διαβάζουμε καὶ τοῦτα, τῆς «δαιμονιώδους»
Εὐρώπης τὰ «σοφὰ» ἀποστάγματα, παρατιθέμενα
ἀπὸ τὸν ἐξ Ἀμερικῆς ἱερέα μας: 

...Στὸ βιβλίο «Ἀφορισμοὶ καὶ Διαλογισμοί»,
(σελὶς 186) ὁ κ.Τσάτσος γράφει: «Ποιὸς θὰ χωρίση
τὴ χριστιανικὴ θρησκεία ἀπὸ τὸ μῦθο της καὶ ἑπο-
μένως ἀπὸ τὰ δόγματά της: Αὐτὸς θὰ τὴν σώση
γιὰ τοὺς αἰῶνας...». 

Καὶ ὁ κ. Τσάτσος [συνεχίζει ὁ Ζ.Γ.] ξέρει καλὰ τὸ τί
λέει, γιατί βλέπει μέσα στὸ δόγμα πολλὴν κενολο-
γίαν...

1979
Ὁ Αἰδεσ. Ζ.Γ. κατὰ

τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου...
Στὸν Ἰλισὸ ἔτους 1979, τ. 131 καὶ σελ. 36 ὁ ἐξ Ἀμε-

ρικῆς Ὀρθόδοξος ἱερέας «ξανακτυπᾶ» ὡς ἀκολούθως: 
Τί ἐπικίνδυνος ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τοῦ

λείπει ἡ ἀνθρωπιστικὴ λογική...
Ἀφορμὴ νὰ γράψω αὐτά μοῦ ἔδωσε ἕνα σχόλιο

τῆς ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (10.6.78)
ποὺ κατηγορεῖ κάποιον ἀνώτερον κληρικὸν ὡς
«ΑΘΕΟΝ καὶ ΜΑΣΩΝΟΝ»...

Καὶ λεγόμεθα «θρῆσκοι»...
Πότε θὰ μάθωμε νὰ ΜΗΝ ΔΑΓΚΩΝΩΜΕ καὶ νὰ

ἀνεχώμαστε τοὺς γύρω μας; 
1979 

Κατὰ τῶν Ἁγιορειτῶν Καλογήρων...
Ἱεροεξετασταί...

Στὸν Ἰλισὸ ἔτους 1979, τ. 133, σελ. 167 γράφει ξανὰ
ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος ἐκεῖνος καὶ ταῦτα: 

...μᾶς εἶναι ἀρκετὸν νὰ θυμηθοῦμε τοὺς Ἱεροεξε-
ταστάς καὶ τοὺς Ἁγιορείτας καλογήρους, ποὺ δὲν
μνημονεύουν τὸν ἀείμνηστόν μας Οἰκουμενικὸν
Πατριάρχην Ἀθηναγόραν («παναιρετικὸν» τὸν ἔλε-
γαν λόγῳ οἰκουμενισμοῦ) καὶ τὸν Πάπα τῆς Ρώμης
(«Υἱόν τοῦ Σατανᾶ!».

Οἱ τοιοῦτοι πιστοί, δίχως τὸν τοιοῦτον φανατι-
σμόν τους, δὲν αἰσθάνονται σιγουριὰ μέσα στὸ
πλοῖο τῆς πίστης των...

1985 Ὁ Ἱερεὺς δι’ ἐπιστολῆς του
πρὸς τὴ Μασονίαν τῆς Ἑλλάδος 

συγχαίρει αὐτοὺς καὶ ζητεῖ
μαζί τους συνάντησιν...

Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ κείμενο, ἔτσι ὅπως τὸ διαβάζουμε
στὸ τεκτονικὸ περιοδικὸ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ἔτους 1985,
τεῦχος 12, σελ. 286:

Στήλη ἀλληλογραφίας
Ἐλάβαμε ἐξ Ἀμερικῆς ἐπιστολὴν ἀπὸ 12 Ἰουλίου

1985, τοῦ αἰδεσιμωτάτου κυρίου Ζ(...) Γ(...), τὴν
ὁποία καὶ δημοσιεύουμε (...).

Γράφει λοιπὸν ὁ ἐξ ΗΠΑ παπᾶς μας πρὸς τὸν ἀξιω-
ματοῦχο τῆς ἐδῶ μασονίας τὰ ἀκόλουθα:

Κύριε Σταμέλο Μακρῆ,
Λαμβάνω τὸ πνευματοφόρον καὶ ψυχοκαλλιερ-

γητικὸν περιοδικὸν σας «Πυθαγόρας» καὶ θερμῶς
σᾶς συγχαίρω διὰ τὴν πνευματικὴν καὶ ἀνθρωπι-
στικὴν δρᾶσιν τῆς Τεκτονικῆς Στοᾶς.

Τὴν 16ην Ἰουλίου [1985] θὰ εὑρίσκωμε στάς
Ἀθήνας καὶ θὰ χαρῶ ἂν δυνηθῶ νὰ σᾶς γνωρίσω.
Ἂν θέλετε τηλεφωνᾶτε...

Μετ’ εὐχῶν
Αἰδ. Ζ(...) Γ(...)

1993 Μία ἐπισήμανσις
ἐκ μέρους τῆς στήλης μας:

Μετὰ ἀπὸ τὴ δημοσίευση ὅλων αὐτῶν τῶν «περίερ-
γων» ἐπιστολῶν τοῦ συνεργάτη τοῦ Ἰλισοῦ, Ὀρθοδό-
ξου Ἱερέως Ζ.Γ., θὰ περίμενε κανεὶς νὰ εἶχε κληθεῖ ὁ
παπᾶς αὐτὸς παρὰ τῆς προϊσταμένης αὐτοῦ Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀρχῆς, πρὸς σχετικὴν νουθεσίαν.

Ἔγινε αὐτό;
Δὲν τὸ γνωρίζουμε.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ εἴδαμε στὶς στῆλες τοῦ Ἰλισοῦ

(ἔτος 1993, τ. 213, σελ. 338) εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο.
Ποιό; Ὅτι ὁ παπᾶς αὐτὸς ἔλαβε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό
μας πατριαρχεῖο ἐπιστολὴ (ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ) (γιὰ ἄλλο
περὶ τοῦ πατριαρχείου ἄρθρο του)!

Ἰδοὺ ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριαρχείου πρὸς τὸν Αἰδ. Ζ. Γ., ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τιτ-
λοφορήθηκε ἀπὸ τὸ θεοσοφικομασονικὸ περιοδικὸ Ἰλι-
σός: 

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ

Τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς:
Τῷ Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρεσβυτέρῳ κυρίῳ Ζ(...)

Γ(...) εἰς Detroit
Ἡ Αὐτοῦ θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς

ἡμῶν Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαῖος, ἔλαβε τὸ
φωτοτυπικὸν ἀντίγραφον δημοσιευθέντος ἄρθρου
τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Αἰδεσιμολογιότητος ὑπὸ
τὸν τίτλον «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο» καὶ ἀνέ-
θετό μοι, ὅπως εὐχαριστήσω ὑμῖν θερμῶς ἐπὶ τῇ
ἀποστολῇ αὐτῷ τούτου καὶ ἰδιαιτέρως ἐπὶ τῇ στορ-
γικῇ ἀγάπῃ ὑμῶν πρὸς τὴν μητέρα Ἐκκλησίαν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διαβιβάζω τῇ ὑμετέρ Αἰδεσιμολο-
γιότητι τὴν ἁγίαν εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου Πα-
τριάρχου ἡμῶν, εἰς ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ζωῇ καὶ τῇ ἱερᾷ
αὐτῆς διακονίᾳ καὶ διατελῶ μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγά-
πης καὶ εὐχῶν. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τῇ 23η Ἰουνίου 1999
† Ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων

Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

Ἐπισήμανσις παρὰ τοῦ συντάκτου
τῶν γραμμῶν αὐτῶν...

Βεβαίως καὶ ΔΕΝ θὰ ἐγνώριζε - ἐλπίζουμε - τὸ
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τὸ περιεχόμενο τῶν συν -
εργασιῶν ποὺ ἔστελνε ὁ ἱερέας Ζ.Γ. στὸ περ. Ἰλισός,
πρὶν στείλει πρὸς τὸ πρόσωπο ἐκεῖνο τὴν εὐχαριστή-
ριο ἐπιστολή του...

1995 Ὁ ἱερεὺς Ζ.Γ. «ξανακτυπᾶ»
Στὸ περιοδ. Ἰλισός, ἔτους 1995, τ. 219, σελ. 46 καὶ

ὑπὸ τὸν τίτλο ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΕΡΕΙΣ διαβάζουμε - με-
ταξὺ ἄλλων - τὰ ἑξῆς:

Ἡ Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία ἐπέτρεψε τὴ χειροτο-
νία γυναικῶν ἱερέων! Οἱ γυναῖκες δὲν εἶναι παιδιὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ γεννήτριες ἁγίων καὶ σοφῶν;(...)

Ὑπογραφὴ Αἰδ Ζ(...) Γ(...) 
Detroit Michigan

Ἡμέτερο, γενικότερο, σχόλιο:
Τί νὰ εἰπεῖς καὶ πόσο «ν’ ἀναστενάξεις»! 
(Βεβαίως καὶ ΔΕΝ τελειώσαμε)

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ εἰσηγητής τῆς Ἱεραρχίας Σεβ. Σερρῶν
ὑποδέχεται τόν Πατριάρχην ὡς ἁπλός ἱερεύς.

Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς: «Ἐὰν
διψᾶς γιὰ τὴν αἰώνια Δικαιοσύνη καὶ Ἀλήθεια, ἐὰν
διψᾶς γιὰ τὴν θεία ἀθανασία καὶ αἰώνια ζωή, ἐὰν
διψᾶς γιὰ τὴν πίστη, ἐὰν ποθῆς τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλή-
θεια, τὴν δικαιοσύνη, τὴν ἐλπίδα, τὴν πραότητα, τὴν
ταπείνωση, τὴν μετάνοια, τὴν προσευχή, ἤ ὁποιαν-
δήποτε ἀρετή καὶ ἄσκηση διάβασε τοὺς “Βίους τῶν
Ἁγίων”. Ἐὰν θέλης παρηγοριὰ καὶ θάρρος καὶ δύνα-
μη, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσης  κάθε θλίψη, κάθε μαρτύ-
ριο, κάθε δοκιμασία, διάβασε τοὺς “Βίους τῶν
Ἁγίων”».

Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων.
Μᾶς τὸ συνιστοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γι᾽αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους μας προ-
σ φέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιμὴ
τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν. 
1) Αἰτωλοακαρνάνες  ῞Αγιοι 2) Ἅγιος ᾿Ακίνδυνος καὶ οἱ
σὺν αὐτῷ 3) ῞Αγιος ᾿Αμβρόσιος  4) ῞Αγιος Ἀντώνιος
Νεομάρτυς 5) ῞Αγιος ᾿Αργυρὸς 6) Οἱ Μάρτυρες
Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Μαρδάριος, Εὐγένιος, Ὀρέ-
στης 7) ῞Αγιος Βίκτωρ 8) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Σέρβος 9)
῞Αγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης 10) ̔́ Αγιος  Γεώργιος Χιο-
πολίτης 11) ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος 12) ῞Αγιος Δημήτριος
Πελοπον. 13) Ἁγία Εὐδοκία 14) ῞Αγιος Εὐδόκιμος  15)
Ἅγιοι Εὐλάμπιος & Εὐλαμπία 16)  Ἁγία Εὐφημία  17)
Ἁγία Εὐπραξία 18)  Εὐρυτάνες Νεομάρτυρες 19)
῞Αγιος Θεόδωρος Στουδί της 20) ῞Αγιος Θεόδωρος Συ-
κεώτης 21) ῞Αγιος Θεόφιλος Μυροβλύτης 22)  Ἁγία
Θεοδώρα Αὐγούστα 23) Οἱ Ἅγιοι ᾽Ιάσων καὶ Σωσίπα-
τρος 24) ῞Αγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος 25) ῞Αγιος Ἱλα-
ρίων ὁ Μέγας 26) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης Δαμασκηνὸς 27)
῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Λυκῷ 28) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ
῾Ησυχαστὴς 29) ῞Αγιος ᾿Ιωαννί κιος ὁ Μέγας 30) Ἅγιοι
Κλήμης ᾿Αγκύρας & ᾿Αγαθάγγελος 31) ῞Αγιος Κύριλ-
λος ὁ Φιλεώτης 32)  Ματθαῖος Εὐαγγελιστὴς 33)
῞Αγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ 34) ῞Αγιος Νικόλαος ὁ ἐν
Βουνένοις 35) ῞Αγιος Ξενοφὼν  36) ῞Αγιος Σεβα-
στιανὸς 37) ῞Αγιος Σεραφείμ Φαναρίου. 38) ῞Αγιος
Σισώης ὁ Μέγας 39) ῞Αγιοι Συμεών, Θεόδωρος καὶ
Εὐφροσύνη 40) ῞Αγιος Ταράσιος

Ζητεῖται Ἱεροψάλτης
Ζητεῖται Ἱεροψάλτης γιὰ τὸ ἀριστερὸ ἀναλόγιο τοῦ

Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ
Ἑλένης - Μάνδρας.

Αἰτήσεις γίνονται δεκτὲς μέχρι 31-12-2016.
Πληροφορίες: π. Μακάριος - 6946268518.



Σελὶς 6η 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
ὡς Κληρικοὶ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

καὶ ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐπιτρέ-
ψατέ μας νὰ σᾶς μεταφέρουμε τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προ-
βληματισμὸ μας.

Εἰσαγωγικῶς καὶ διευκρινιστικῶς σᾶς ἀναφέρουμε
ὅτι: Χάριτι Θεοῦ καὶ παρὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ ἀτέλειές
μας, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐνεπιστεύθη τὴν δια-
ποίμανση τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς
ἀνέθεσε τὴν εὐθύνη τῶν ψυχῶν τους πρᾶγμα τὸ
ὁποῖο, δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν δικῶν
σας, προσπαθοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε. Στὸν δύσ -
κολο, κατ᾿ ἄνθρωπο, αὐτὸν δρόμο ὁδοδεῖκτες,
ἐμπνευστὲς καὶ βοηθοὺς ἔχουμε τοὺς Ἁγίους Πατέρες
παλαιότερους καὶ νεώτερους. Ἡ βιωτὴ τους, τὰ λόγια
τους, τὸ παράδειγμά τους, εἶναι οἱ ὑποθῆκες, οἱ παρα-
καταθῆκες, ποὺ προσπαθοῦμε νὰ ἀκολουθοῦμε,
ὅπως καὶ κάθε συνειδητὸς ὀρθόδοξος χριστιανός.

Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηροῦμε ὅτι, ἡ καθαρὴ
Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ ζωὴ δέχεται μεγάλη πίεση
ἐκκοσμικεύσεως καὶ νοθεύσεως ἀπὸ τὸν σύγχρονο
τρόπο ζωῆς, ποὺ ὅλους μᾶς ἐπηρεάζει. Αὐτὸ τὸ
πνεῦμα δυστυχῶς, ἔχει σιγὰ-σιγὰ εἰσέλθει καὶ στὸν
ἐκκλησιαστικὸ χῶρο καὶ ἡ προσπάθεια, ποὺ κάποτε
ξεκίνησε γιὰ προσέγγιση μὲ τὶς αἱρετικὲς ἀποκλίσεις
τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ τὴν μορφὴ διαλόγων καὶ συνερ-
γασιῶν σὲ κοινωνικὰ θέματα, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν οἱ
ἐπιθυμοῦντες στὴν Μία καὶ Μόνη Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, παρεξέκκλινε καὶ ἀντὶ νὰ προ-
βληματίσει τοὺς ἐν αἱρέσει εὑρισκομένους συνανθρώ-
πους μας, σταδιακὰ ἄμβλυνε τὸ Ὀρθόδοξο αἴσθημα
τοῦ λαοῦ μας.

Δὲν μποροῦμε νὰ ἀναφερθοῦμε διεξοδικῶς στὰ θέ-
ματα αὐτά, τὰ ὁποῖα σίγουρα καὶ σεῖς τὰ γνωρίζετε καὶ
καλύτερα ἀπὸ μᾶς καὶ παρακαλοῦμε τὰ ὅσα σᾶς κατα-
θέτουμε νὰ μὴ ἐκληφθοῦν ὡς προσπάθεια διδασκα-
λίας πρὸς ἐσᾶς, ἤ διαθέσεως καταθέσεως γνώσεων.
Εἶναι ὅμως ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ καὶ νὰ
μὴ παρεξηγηθεῖ τὸ διάβημά μας.

Ἐπειδὴ οἱ διάφοροι διάλογοι διεξήγοντο ἀπὸ λαϊκοὺς
ἤ κληρικοὺς ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν καὶ πολλάκις συνοδεύοντο καὶ ἀπὸ συμπροσ -
ευχὲς καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις ἀπαγορευμένες ἀπὸ
τοὺς ἱεροὺς κανόνες, τὰ δὲ πορίσματα τῶν διαφόρων
ἐπιτροπῶν ἐνίοτε ἦσαν ἀντίθετα πρὸς τὰ δόγματα καὶ
τὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, προκαλοῦσαν με-
γάλη στεναχώρια καὶ ἀγωνία στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Μεγάλες φυσιογνωμίες ἀναντιρρήτου κύ-
ρους καὶ σύγχρονοι  Ἅγιοι (Ἅγιος Παΐσιος, Ἅγιος
Ἰουστῖνος, Ἅγιος Πορφύριος καὶ ἄλλοι πολλοί) μὲ τὰ
γραφόμενα καὶ τὶς συμβουλὲς τους στηλίτευαν, συμ-
βούλευαν καὶ κρατοῦσαν σὲ ἐγρήγορση ἀλλὰ καὶ σὲ
προσευχὴ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀναμονῇ ἀποφάσεως
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀξιολογήσεως τῶν μέχρι τώρα γεγο-
νότων.

Γνωρίζοντας ἤδη τὴν προϊστορία τῆς συγκλήσεως
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν κανονισμὸ λειτουρ-
γίας της καὶ τὰ προσυνοδικά κείμενα, εἴχαμε μεγάλη
ἀγωνία γιὰ τὴν ἔκβασή της καὶ προσευχόμεθα ἀδιαλεί-
πτως ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει τοὺς συνερχομένους ἀρχιε-
ρεῖς, ὥστε νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις Ὀρθόδοξες, ἑπόμε-
νες τῶν διδαχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Ὅμως δυστυχῶς, μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴ μελέτη τῶν
πεπραγμένων καὶ ἀποφασισθέντων τῆς ἐπονομαζόμε-
νης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας» ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κολυμπάρι ἀπὸ 19 -
23 Ἰουνίου 2016 καὶ ἀντιπαραβάλλοντας τὶς ἀποφά-
σεις τῆς Συνόδου αὐτῆς μὲ τὴν ὅλη Ὀρθόδοξη Παρα-
καταθήκη,  διαπιστώσαμε ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς εἶναι
ξένες καὶ ἀντίθετες μὲ τὰ παραδεδομένα τῶν Ἅγίων
Πατέρων καὶ τῶν Ἁγίων Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συν -
όδων. 

Ἀντίστοιχες διαπιστώσεις, ὅπως θὰ γνωρίζετε,
ἔχουν γίνει καὶ ἀπὸ κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας (Ἐπισκό-
πους, Ἡγουμένους μονῶν, ἱερεῖς, μοναχούς κλπ) καὶ
ἀπὸ ἐγκρίτους θεολόγους.

Δύο μελέτες ἐξ αὐτῶν ποὺ ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου
τὸ ἀληθὲς εἶναι τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου, καθη-
γητοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονικοῦ δικαίου, θεολόγου καὶ
δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, καθὼς καὶ τοῦ κ. Δημη-
τρίου Τσελεγγίδη, καθηγητοῦ Θεολογίας Α.Π.Θ. 

Σεβασμιώτατοι, ὡς πνευματικοὶ πατέρες καὶ ὑπεύ-
θυνοι τῶν ψυχῶν ποὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκε ὁ Κύριος, δὲν
μποροῦμε νὰ λέμε καὶ νὰ πράττουμε ἐνάντια στὴν συν -
είδησή μας. Πιστεύουμε ὅτι καὶ ἐσεῖς θὰ συμφωνεῖτε μὲ
αὐτό. Προσπαθοῦμε, ἄν καὶ ἀνάξιοι, ὅπως προαναφέ-
ραμε, νὰ προτρέψουμε τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀρνηθεῖ  τὸν
κόσμο (τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, τὴν ἐκκοσμίκευση)  καὶ νὰ
ἀκολουθήσει τὸ στενὸ δρόμο τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκήσε-
ως ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν θέ-
ωση, ὅπως διδάσκουν οἱ  Ἅγιοι Πατέρες μας. Ἐδῶ
βλέπουμε ὅτι ὁ δρόμος αὐτὸς συγχέεται - συγκρίνεται -
μπερδεύεται μὲ τὸν ἄκοπο «χριστιανισμό» τῶν Προτε-
σταντῶν καὶ τῶν Παπικῶν. Ἄν αὐτὰ ποὺ αὐτοὶ προτεί-
νουν καὶ πράττουν ὡς «χριστιανικὰ» εἶναι ἀποδεκτὰ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, τὶ θὰ ποῦμε στοὺς ἀνθρώπους
μας; Ἄν καὶ αὐτὰ ὁδηγοῦν στὴν σωτηρία, πῶς θὰ
ποῦμε στὸν νέο ἄνθρωπο νὰ ἀκολουθήσει τὸν δρόμο
τῆς ἀσκήσεως, τῆς νηστείας, τῆς ἐγκράτειας, τῆς νήψε-
ως ὅταν ἐκεῖ, κάθε παρέκκλιση θεωρεῖται δικαίωμα, κά-
θε ἀνωμαλία εὐλογεῖται, κάθε προφανὴς παράβαση
τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ θεωρεῖται φιλανθρωπία καὶ
ἀνθρωπισμός; Ἐπειδὴ  ἀσφαλῶς τὰ γνωρίζετε, δὲν
χρειάζεται νὰ ἀπαριθμήσουμε τὰ ὅσα ἀντιεκκλησια-
στικὰ καὶ ἀντίχριστα ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει στὶς αἱρε-
τικὲς παρεκκλίσεις τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

Καθημερινὰ ἑορτάζουμε μάρτυρες, ὁμολογητὲς καὶ
ἁγίους ποὺ ἀγωνίστηκαν ἐναντίον αἱρετικῶν, βασανί-
στηκαν καὶ θανατώθηκαν ἀπὸ αἱρετικούς, τοὺς ὁποί-
ους τὰ κείμενα τῆς Συνόδου καὶ ἡ γενικώτερη στάσις
προκρίτων ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν «ἀμνηστεύουν»
καὶ θεωροῦν «ἐκκλησίες», μετὰ τῶν ὁποίων ἐπιδιώκε-
ται ἕνωσις ἄνευ ξεκαθαρίσματος τῶν δογματικῶν δια-
φορῶν. Τὶ θὰ ποῦμε στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ρωτοῦν
ποιὸ εἶναι τὸ σωστό, ἤ διαμαρτύρονται βλέποντας ὅτι

δὲν ἀκολουθεῖται ἡ ὁδὸς τῶν Ἁγίων Πατέρων; 
Ἐμεῖς ἔχουμε ἐπιλέξει, ὡς ὑπόλογοι ἀπέναντι τοῦ

Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του, νὰ λέμε τὴν Ἀλήθεια. Νὰ λέμε
αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν διὰ τῶν ἁγίων
της καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ βλέπουμε νὰ ἀκολουθεῖται σήμε-
ρον, ἀπὸ μιὰ μερίδα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας
καὶ κάποιων ἐκ τῶν ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων.

Καὶ στὸ ἐρώτημα: «Ναί, ἐσεῖς μᾶς λέτε αὐτά, ἀλλὰ οἱ
Ἐπίσκοποί μας ἄλλα λένε καὶ ἄλλα πράττουν. Τὶ γίνε-
ται; Πῶς συμβιβάζονται ὅλα αὐτά;» βρισκόμαστε πρὸ
μεγάλου διλήμματος. 

Μέχρι τώρα λέγαμε ὅτι μπορεῖ νὰ βλέπουμε παρεκ-
κλίσεις Ἀρχιερέων, συμπροσευχές, κείμενα ἀσύμβατα,
ἤ καὶ ἀντίθετα μὲ τὴν ὀρθόδοξο πίστη, νέες θεολογικὲς
ἀπόψεις ἀστήρικτες καὶ νεφελώδεις, ἀλλὰ ἄς κάνουμε
ὑπομονὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ θὰ λύσει τὰ προ-
βλήματα καὶ ἄς μὴ βιαζόμαστε. Τώρα ποὺ ἡ «Σύνο-
δος» ἔγινε καὶ, ἀντὶ νὰ ἀσχοληθεῖ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει
τὰ ὅσα ἐπισώρευσαν τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν καὶ νὰ
ἀναπαύσει τὰ κατασκανδαλισθέντα τέκνα τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὰ νομιμοποιεῖ, τὶ μποροῦμε πλέον νὰ ποῦμε; Νὰ
τὰ δικαιολογήσουμε, δὲν γίνεται. Προδίδουμε τὴν πίστη
μας, τὴν μέχρι τώρα πορεία μας, τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν καὶ καταπατοῦμε τὴν συνεί-
δησή μας. Νὰ σιωπήσουμε; Πῶς θὰ δικαιολογήσουμε
τὴν σιωπὴ μας ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώ-
πους; Θὰ μᾶς θεωρήσουν ἤ ὑποκριτὲς καὶ  διπρόσω-
πους, ἤ συμφεροντολόγους καὶ ὁπωσδήποτε ἀνάξιους
νὰ μιλοῦμε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, τὴν
θυσία ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔξω βάλ-
λει τὸν φόβο. 

Σεβασμιώτατοι, ἐδῶ θεωροῦμε ἀναγκαία καὶ τὴν
δικὴ σας ξεκάθαρη θέση. Τὸ καλύτερο θὰ ἦταν ἡ
Ἐκκλησία ὁλόκληρη, κλῆρος καὶ λαός, νὰ συζητήσει ἐν
ἐλευθερίᾳ καὶ ἀγάπῃ καὶ νὰ ἀκουστοῦν ὅλες οἱ φωνές,
ὄχι φωνὲς στρατευμένων σὲ κάποια ἄποψη, ἤ μι-
σθωτῶν, ἤ ἐπιδιωκόντων ἴδιον ὄφελος, ὅπως ἔγινε μέ-
χρι τώρα στὶς περισσότερες περιπτώσεις. Βρεῖτε ἐσεῖς
τὸν τρόπο. Μόνο ποὺ χρειάζεται γρήγορη ἀντιμετώπι-
ση.

Μέχρι τότε, ἡ Ἱεραρχία μας μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ πά-
ρει θέση ἔναντι τῆς Συνόδου καί τῶν κειμένων της καὶ
νὰ ἐπιδιώξει νὰ δεχτεῖ καὶ τὴν κριτικὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ
ἐπὶ τῶν θέσεών της, ὅπως ἄλλωστε γινόταν ἀνέκαθεν
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία.

Ἡ μέχρι τώρα στάση τῆς Ἱεραρχίας μας, ἄλλοτε διὰ
τῶν ἐπισήμων δηλώσεων, ἄλλοτε διὰ τῆς σιωπῆς της,
ὁπωσδήποτε δηλώνει θετικὴ ἀποδοχὴ τῶν ἀποφασι-
σθέντων. Ἡ δική μας θέση ποιὰ εἶναι στὴν περίπτωση
αὐτή; Βρισκόμαστε σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ἱεραρχία μας,
ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας.

Τὶ πρακτικὴ ἔκφραση θὰ πρέπει νὰ λάβει αὐτὴ ἡ κα-
τάσταση, γιὰ νὰ εἴμαστε συνεπεῖς μὲ τὴν συνείδησή
μας; Οἱ Πατέρες σὲ τέτοιες περιπτώσεις, διαμαρτυρό-
μενοι γιὰ τὶς παρεκκλίσεις τῶν Ἱεραρχῶν, εἰς ἔνδειξη
διαμαρτυρίας σταματοῦσαν τὴν μνημόνευσή τους, μέ-
χρι νὰ ἐκλείψουν οἱ λόγοι ποὺ προκαλοῦσαν τὸ πρό-
βλημα. Οὔτε εὐχάριστο εἶναι, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως ὀδυνηρὸ
καὶ ἴσως καὶ μαρτυρικό. Γιὰ μᾶς ὅμως δὲν ὑπάρχει
ἄλλος δρόμος.  

Σᾶς ἱκετεύουμε λοιπὸν νὰ σκεφτεῖτε ὅλα αὐτά. Ἐμεῖς
παιδιὰ σας εἴμαστε, μέσῳ ὑμῶν ἐλάβομεν τὴν Ἱερωσύ-
νη. Σὲ ἐσᾶς προσβλέπουμε. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ
λησμονήσουμε ὅτι ὑπηρετοῦμε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν
Ἐκκλησία του καὶ ὄχι ἀνθρώπινες ἐπιλογές ποὺ μετα-
βάλλονται, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων. 

Ἐμᾶς, τοὺς ὑπογράφοντες ἱερεῖς καὶ ἐσεῖς μᾶς γνω-
ρίζετε καὶ μεταξύ μας ἀδελφικῶς γνωριζόμαστε καὶ
ἀνέκαθεν συμφωνούσαμε στὰ τῆς πίστεως καὶ ἔτσι
ἀποφασίσαμε νὰ ἀπευθυνθοῦμε ἕνας ἕκαστος ἀλλά
καὶ ἀπὸ κοινοῦ πρὸς τὸν οἰκεῖο ἐπίσκοπο καὶ δι᾿ αὐτοῦ
πρὸς τὴν Σύνοδό μας, λέγοντας καὶ ζητώντας τὰ ἴδια.

Κατόπιν τούτων καὶ ἐπειδὴ ὡς ἱερεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ
τηρήσουμε ἀπαρέγκλιτον τὴν πίστη τῶν Πατέρων,
ὅπως βιώθηκε καὶ ὅπως διδάχθηκε ἀπὸ αὐτούς, εὑρι-
σκόμεθα ὑπόλογοι ἐνώπιον τῆς συνειδήσεώς μας, νὰ
ἀποδεχθοῦμε τὶς ἀποφάσεις αὐτές.

Ἐλπίζουμε ὅτι καὶ ἐσεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι  Ἀρχιερεῖς,
θὰ ἔχετε προβληματιστεῖ γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ σᾶς παρακα-
λοῦμε νὰ μελετήσετε καὶ νὰ ἀπορρίψετε τὶς ἀποφάσεις
τῆς Συνόδου αὐτῆς.

Μιὰ τέτοια στάση σας θὰ χαροποιήσει τοὺς Ὀρθοδό-
ξους καὶ θὰ προστατέψει τὸ ποίμνιο ἀπὸ τοὺς ὑπερα-
σπιστὲς τῶν ποικίλων αἱρέσεων καὶ τοῦ ἐπάρατου
Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ ὁμογενοποιεῖ τὶς κακοδοξίες μὲ
τὴν Ὀρθοδοξία καὶ δημιουργεῖ μεταλλαγμένη θεολογία
καὶ παράδοση.  

Μιὰ τέτοια στάση θὰ μᾶς ἀναπαύσει καὶ θὰ μᾶς δώ-
σει θάρρος νὰ συνεχίσουμε τὴν διακονία μας πρὸς τὸν
λαό τοῦ Θεοῦ, μὲ ἥσυχη τὴν συνείδησή μας ὅτι ἐπιτε-
λοῦμε τὸ χρέος μας, τηρώντας ἀνόθευτα ὅσα παραλά-
βαμε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες.

Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἄν δηλαδὴ προτιμηθεῖ ἡ συμ-
πόρευσή σας μὲ τὴν Οἰκουμενιστικὴ  λεγεώνα καὶ ἡ νό-
θευση τῆς πίστεως μὲ τὰ αἱρετικὰ μορφώματα ἀνατολῆς
καὶ δύσεως, ἐπειδὴ εἴτε ἡ σιωπή, εἴτε ἡ ἀδιαφορία δὲν
μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν εὐθύνη μας ἔναντι τῆς πίστεώς
μας, ἀλλὰ μᾶς καθιστᾶ συνεργοὺς στὴν καθιέρωση καὶ
ἐξάπλωση τῆς κακοδοξίας, μὲ πόνο ψυχῆς ἀναγκαζόμα-
στε νὰ σᾶς δηλώσουμε ὅτι δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσουμε,
ἀλλὰ θὰ ἀκολουθήσουμε τὴν διαχρονικὴ Παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν ἀπάντηση τῶν
Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν Πάπα
Πῖον τὸν Θ΄ τὸ 1848: «Παρ' ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι, οὔτε
Σύνοδοι ἠδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι
ὑπερασπιστὴς τῆς Θρησκείας ἐστὶ αὐτὸ τὸ σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ
θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμο-
ειδὲς τῶν Πατέρων αὐτοῦ».

Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς, σεβασμοῦ καί ἀγάπης
Πρωτοπρεσβύτερος Γαβριήλ Μαζανάκης

Πρεσβύτερος Σπυρίδων Δαμανάκης
Πρεσβύτερος Παῦλος Μαζανάκης

Ἐπιστολὴ Κληρικῶν πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἀρχαγγέλων – Ἁγίου Γεωργίου Ροτόντα
Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ

τὸν ἔνδοξον ἑλληνικὸν στρατὸν τὴν 26η Ὀκτωβρίου
1912, ὁ τότε Γενικὸς Διοικητὴς τῆς Μακεδονίας Στέφα-
νος Δραγούμης, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Μακεδονικῆς Ἐπι-
τροπῆς τὸ 1878 καὶ  πατέρας τοῦ Ἴωνος Δραγούμη καὶ
πεθερὸς τοῦ Παύλου Μελᾶ, παραχώρησε ὅλους τούς
βυζαντινοὺς ναοὺς ποὺ εἶχαν μετατραπεῖ σὲ τζαμιὰ καὶ
τὴν Ροτόντα, στὴν ὀρθόδοξη λατρεία. Ὁ δὲ Μητροπολί-
της καθηγίασε τὸν ἱερὸν ναὸν τὴν 5ην Μαρτίου 1914
καὶ ἐτέλεσε τὴν πρώτην θείαν Λειτουργίαν μετὰ ἀπὸ
322 χρόνια σκλαβιᾶς.

Ἡ λεγόμενη Ροτόντα Θεσσαλονίκης κτίστηκε ἀπὸ τὸν
Γαλέριο τὸ ἔτος 305 ὡς μέρος τοῦ ἀνακτορικοῦ συγκρο-
τήματος καὶ ὁ Ἅγιος Μέγας Θεοδόσιος στὰ τέλη τοῦ 4ου
αἰώνα μετέτρεψε τὸ κτίσμα σὲ χριστιανικὸ ναό, ὅπου καὶ
βαπτίστηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Ἅγιον Ἀσχόλιον,

πατέρα τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Μέχρι τῆς κατα-
κτήσεως τῆς πόλεως ἀπὸ τοὺς Λατίνους τὸ 1204 ὁ ναὸς
ἦτο Ἐξαρχικὸς καὶ Μητροπολιτικός.

Ἑπομένως ἡ λεγόμενη «Ροτόντα» γιὰ περίπου 100
χρόνια, ἐνδεχομένως, ἐλειτούργησε ὡς εἰδωλολα-
τρικὸς ναός. Γιὰ περισσότερα ἀπὸ 1250 χρόνια ὡς χρι-
στιανικὸς ναὸς καὶ γιὰ 322 χρόνια ἦτο τζαμί. Μετὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως καὶ μέχρι τὸν σεισμὸν τοῦ
1978 λειτούργησε ὡς ὀρθόδοξος ναός, παρ’ὅλο ποὺ ἡ
Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, παρανόμως(;) παρενο-
χλοῦσε τὴν λειτουργική του χρήση.

Μετὰ τὸ 1978 ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία κατέστρε-
ψε τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ καὶ
ἀφαίρεσε τὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὸν τροῦλλον, ἐνῷ μὲ
ὑπουργικὴν ἀπόφασιν τοῦ ἀθέου κομμισαρίου
Μπαλτᾶ, τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου, ἀποχρι-
στιανοποίησαν τὸν ἐπὶ 1250 χρόνια ναὸν τῶν Ἁγίων
Ἀσωμάτων- Ἁγίου Γεωργίου.

Ἂς προσέξουν οἱ ὑπεύθυνοι ἀρχαιολόγοι καὶ ἡ ἄθε-
ος κυβέρνησις Τσίπρα-Καμμένου καὶ ὁ νέος Ὑπουργός
«Πολιτισμοῦ» τὴν προειδοποίησιν τοῦ Ἁγίου Συμεὼν
τοῦ μυσταγωγοῦ (†1429) τελευταίου πρὸ τῆς πτώσε-
ως τῆς πόλεως στοὺς βαρβάρους Τούρκους, ὅτι  ὅσοι
βεβηλώνουν ἱεροὺς ναοὺς ἔχουν πάντοτε κακὸν τέλος. 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»

Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως
τὴν ἑκάστου προσωπικὴ γνώμη, μᾶς ὡδήγησε στὸ συμπέρα-
σμα ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος ἀντὶ νὰ ὀρθοτομήσει τὸν λόγο τῆς
ἀληθείας καὶ νὰ καταδικάσει ὡς ΑΙΡΕΣΗ τὸν Οἰκουμενισμό,
ἀντιθέτως τὸν ἐπέβαλε προσδίδοντάς του πανορθόδοξον
κῦρος, ἀποδεχομένη τὴν ἐκκλησιαστικότητα τῶν πάλαι ποτὲ
καταδεδικασμένων αἱρέσεων τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ προτε-
σταντισμοῦ. Ἡ λήψη τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως καὶ
μόνον τὴν καθιστᾶ μία ἀντορθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογίας
ψευδοσύνοδο.

1) Συγκεκριμένα στὸ τελικὸ κείμενο “Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον’’, στὴν
παράγραφο 6 ἀναφέρεται: “ Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν τῶν μὴ εὑρισκομένων
ἐν κοινωνίᾳ μετ᾿ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν”. Ἐδῶ βλέπουμε τὸ παραπλα-
νητικὸ παιχνίδι τῶν χρησιμοποιουμένων ἐκφράσεων. Ἡ χρή-
ση ἀφ’ ἑνὸς μέν τῆς ἐκφράσεως ὅτι ἡ Ἐκκλησία “ἀποδέχεται”,
ἀφ’ ἑτέρου δέ, τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῶν αἱρετικῶν ὡς “ Ἐκκλη-
σιῶν καὶ Ὁμολογιῶν”, καταφανῶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι
ἡ ΑκΜΣ (καὶ δι’ αὐτῆς πάντες οἱ ἀποδεχόμενοι αὐτήν), υἱοθέ-
τησε καὶ ἀποδέχθηκε τὴν νέα ἐκκλησιολογία τῆς Β´ Βατικανῆς
“συνόδου”, ὅπως ἐκφράστηκε στὰ ἐπίσημα κείμενά της (βλ.
κυρίως Lumen Gentium 15, Unitatis Redintegratio 3, ὅπου γί-
νεται ἀναφορὰ στὴν ὕπαρξη “ Ἐκκλησιῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν
Κοινοτήτων”), συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ἡ “ἐκκλησία” διε-
σπάσθῃ ἐν χρόνῳ, πλὴν τὰ διασπασθέντα μέλη, ἐὰν μὲν δια-
τηροῦν ἐπισκοπάτο καὶ μυστήρια (Βάπτισμα, Χρῖσμα, Εὐχα-
ριστία), καλοῦνται “ Ἐκκλησίες” καὶ θεωρεῖται ὅτι διακρατοῦν
περισσότερα στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητος, (οἱ Παπικοὶ ἀναφε-
ρόντουσαν στοὺς Ὀρθοδόξους, στοὺς Μονοφυσίτες, καὶ σὲ
τμήματα τοῦ Προτεσταντικοῦ κόσμου, ὅπως π.χ. οἱ Ἀγγλικα-
νοί· στὸ δὲ κείμενο τῶν Σχέσεων, ἡ ἀναφορὰ καλύπτει Μονο-
φυσίτες καὶ Προτεστάντες ὅπως ἀνωτέρω, μὲ τὴν προσθήκη
τῶν Παπικῶν), ἂν δὲ δὲν διατηροῦν τὰ ἀνωτέρω, παρὰ μόνον
τὸ Βάπτισμα, ὀνομάζονται “ Ἐκκλησιαστικὲς Κοινότητες” (μ’
αὐτὸ τόσο οἱ Παπικοί, ὅσο καὶ ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης ποὺ τοὺς
ἀκολουθεῖ, -ἁπλῶς ἀλλάζοντας τό “Κοινότητες” σέ “ Ὁμολο-
γίες”- ἐννοοῦν τοὺς καλβινίζοντες Προτεστάντες).

2) Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἰδικὰ στὶς παραγράφους 9-11, ἐπικυ-
ρώνεται συνοδικὰ, οὐσιαστικὰ, τὸ σύνολο τῶν ἀποφάσεων-
κειμένων τοῦ συμβουλίου ‘’Πίστις καὶ Τάξις’’ τοῦ Π.Σ.Ε, ὅσο καὶ
αὐτῶν ποὺ ἔχουν παραχθεῖ ἀπὸ τὴ Μικτὴ Θεολογικὴ Ἐπι-
τροπὴ Παπικῶν καὶ ‘’ὀρθοδόξων’’. Προσδίδεται ἔτσι σὲ ὅλα
αὐτὰ πλέον συνοδικὴ ἔγκριση πανορθοδόξου κύρους.
Ἀποδέχεται ἑπομένως καὶ ἀναγνωρίζει στὶς αἱρετικὲς κοινότη-
τες ὅτι ἔχουν, καθὼς καὶ οἱ ὀρθόδοξοι, ἀποστολικὴ διαδοχή,
ἱερωσύνη, βάπτισμα καὶ αὐθεντικὰ μυστήρια, (βλ. συμπεφω-
νημένα κείμενα Μονάχου 1981, Μπάρι 1987, Νέου Βάλαμο
1988, Μπαλαμάντ 1993, Ραββένας 2007). Ἐν ὀλίγοις ἀποδο-
μεῖται ὁλόκληρη ἡ ἀποστολικοπαράδοτη, δογματικὴ διδα-
σκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ΑκΜΣ ἀποδέχεται ὅτι ὁ Πάπας καὶ ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ δίχως
νὰ ἀποκηρύξουν κανένα ἀπὸ τὰ αἱρετικὰ δόγματά τους εἶναι
καὶ αὐτοὶ Ἐκκλησίες, ἐνῶ ἀντιθέτως, οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀνα-
θεμάτιζαν καὶ ἀπέκοπταν τοὺς αἱρετικοὺς ὡς σάπια καὶ νεκρὰ
μέλη, ὡς παντελῶς ξένα δηλαδὴ πρὸς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας.

3) Ὅσον ἀφορᾷ στὸ κείμενο περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου,
παρατηρεῖται μία ἐσκεμμένα παραπλανητικὴ ἀμφισημία κατὰ
τὴν ὁποίαν, ἐνῶ ἀρχικῶς καταγράφεται ἡ σχετικὴ πατερικὴ δι-
δασκαλία ἐπὶ τοῦ θέματος (παράγραφοι ἕως καὶ II,3), κατόπιν
αὕτη ἀνατρέπεται πλήρως διὰ τῆς ἐπισήμου ἀποδοχῆς τῶν
μικτῶν λεγομένων “γάμων”, μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς ψευ-
δωνύμου “οἰκονομίας”, ἡ ὁποία καταστρατηγεῖ τόσο τὸ γράμ-
μα, ὅσο καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ 72ου κανόνος τῆς Πενθέκτης ἐν
Τρούλλῳ Συνόδου (692), μιγνύοντας τὰ ἄμικτα: ὀρθόδοξους
καὶ αἱρετικούς. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο
σημεῖο ἀναγνωρίσεως ἐκκλησιαστικότητος τῶν ἀποκεκομμέ-
νων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικῶν κοινοτήτων, ἀφοῦ γίνεται
ἀποδεκτὸ πλέον καὶ συνοδικῶς, τὸ ἔγκυρον τοῦ αἱρετικοῦ βα-
πτίσματος καὶ κατὰ συνέπειαν τῶν αἱρετικῶν “μυστηρίων” καὶ
συνακόλουθα τῆς βαπτισματικῆς θεολογίας: 

“Ὁ γάμος Ὀρθοδόξων μεθ᾿ ἑτεροδόξων κωλύεται κατὰ κα-
νονικὴν ἀκρίβειαν (κανὼν 72 τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ
Συνόδου). Ἡ δυνατότης ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκο-
νομίας ὡς πρὸς τὰ κωλύματα γάμου δέον ὅπως ἀντιμε-
τωπίζεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἑκάστης αὐτοκεφάλου
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.” (παράγραφοι II,5,i-ii).

4) Ἀναφορικῶς δὲ πρὸς τὸ κείμενο τῆς Νηστείας, ἰσχύει ὅ,τι
ἐλέχθη καὶ γιὰ τὸ κείμενο τοῦ Γάμου: ἕως καὶ τὴν παράγραφο
7, παρουσιάζεται ἡ σχετικὴ ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ νη-
στείας, ἀκολούθως ὅμως “ἐπιτρέπεται” ἡ κατάλυσίς της (Νη-
στεία 8), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραδίδεται τελεσιδίκως ἡ ἀσκη-
τικὴ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση στὸ ἐκκοσμικευμένο καὶ ἀντια-
σκητικὸ πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ ἐδῶ διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς «οἰκονομίας»: κα-
ταλύονται οἱ ἱεροὶ κανόνες περὶ τῆς νηστείας.

5) Στὴν σύνοδο τῆς Κρήτης δὲν ὑπῆρξε οὔτε κἂν ἡ ἐπίφα-
ση συνοδικότητος ποὺ βλέπουμε στὴν Β’ Βατικανὴ σύνοδο,
στὴν ὁποία εἶχε κληθεῖ τὸ σύνολο τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη πα-
πικῶν ἐπισκόπων, ἐνῶ στὴν ΑκΜΣ δὲν συμμετεῖχε τό σύνολο
τῶν ἐπισκόπων παρὰ μόνον “ἀντιπροσωπίες”. Ἡ σύνοδος
λειτούργησε σὰν νὰ ἦταν κάποιο πολιτικὸ σῶμα, ὅπου οἱ
ἀντιπροσωπίες ψήφισαν κατ’ ἀρχὰς ἐσωτερικά, ὅπως καὶ
οἱ κοινοβουλευτικὲς ὁμάδες τῶν κομμάτων, μὲ τελικὴ κα-
τάληξη τὴν ψηφοφορία τῶν πρώτων, ὡς ἄλλων πολι-
τικῶν ἀρχηγῶν. Μὰ οὔτε καὶ πανορθόδοξος ἦταν, ἐφόσον
τελικῶς ἔλειψαν τέσσερεις Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. 

Ὄντως ἡ ΑκΜΣ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὶς προηγούμε-
νες Οἰκουμενικὲς καὶ Τοπικὲς Συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἐξάλλου, ὅπως χαρακτηριστικὰ δήλωσε ὁ Ἀρχιεπ.
Ἀναστάσιος Ἀλβανίας, συνιστᾶ μία νέου εἴδους “σύνοδο”. Ἡ
νέα πραγματικότητα ποὺ διαμορφώνεται μὲ “συνόδους” τύπου
Κολυμπαρίου Κρήτης εἶναι ὅτι καταλύεται τὸ συνοδικὸ σύστη-
μα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ εἰσάγεται ἡ ἐκκοσμίκευση
ἐντὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἡ
εὐωδία τοῦ λιβανιοῦ, ἀλλὰ ἡ δυσωδία τῶν κοσμικῶν ἀρωμά-
των. Ὄντως δὲν ὑπάρχει οὐδαμοῦ ὁ αὐθεντικὸς δογματικὸς
λόγος καὶ ἡ ἀκρίβεια ποὺ ἁρμόζει σὲ μία Ὀρθόδοξη Σύνοδο,
ὥστε νὰ ἀποπνέει ἐμπιστοσύνη καὶ αὐθεντικότητα.

6) Κλείνοντας, παρατηροῦμε ὅτι σὲ ὅλα τὰ κείμενα τῆς
Συνόδου δὲν ὑπάρχει ἡ εὐθύτης τοῦ λόγου, τὸ εὐαγγελικόν
«ἔστω ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ» (Ματθ. εʹ, 37), ἐκεῖνο μά-
λιστα ποὺ ἐντυπωσιάζει εἶναι ὅτι οἱ λέξεις ποὺ συστηματικὰ
ἀποφεύγονται εἶναι: αἱρετικοί, αἵρεσις καὶ δόγμα. Σκοπὸς βε-
βαίως τοῦ παρόντος κειμένου δὲν εἶναι ἡ λεπτομερὴς θεολο-
γικὴ ἀνάλυση ἐπὶ τῶν κειμένων τῆς ΑκΜΣ, ἐπ’ αὐτοῦ πα-
ραπέμπουμε στὴ θεολογικὴ μελέτη τοῦ ἁγιορείτου Μοναχοῦ
Ἐπιφανίου Καψαλιώτου, καθὼς καὶ ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων
καθηγητῶν. Στὶς ἐν λόγῳ ἐργασίες γίνεται σαφὲς ὅτι πέραν τοῦ
κακοδόξου κειμένου τῶν Σχέσεων, καὶ τὰ ἄλλα συνοδικὰ κείμε-
να: τῆς Ἐγκυκλίου, τοῦ Μηνύματος, καὶ τῆς Ἀποστολῆς, βρί-
θουν ἀντορθοδόξων θέσεων περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἡ λεγομένη ΑκΜΣ
ἀποκορύφωμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Πάντως τὰ τελικῶς γενόμενα στὴν λεγομένη ΑκΜΣ δὲν προ-
ξενοῦν ἐντύπωση ὡς κάτι τὸ ἀπρόσμενο, ἀντιθέτως, ἀποτε-
λοῦν τὴν φυσιολογικὴ κατάληξη μιᾶς ὁλοκλήρου πορείας
αἱρετικῶν πράξεων καὶ λόγων τοῦ ἑκάστοτε πατριάρχου ἀπὸ
τὸ 1902 καὶ ἐντεῦθεν. Τὸ φοβερὸν εἶναι, ὅτι εὐθὺς μετὰ τὴν
ΑκΜΣ ὁ νῦν Πατριάρχης ἔδραμε σπουδαίως στὴ διαθρη-
σκειακὴ σύναξη τῆς Ἀσσίζης, γιὰ νὰ ἀνάψει καὶ αὐτὸς τὸ
κεράκι του στὸν κοινὸ βωμὸ τοῦ Βάαλ τῆς Πανθρησκείας
(Αὔγουστος 2016). Τοῦτο ἀποτέλεσε συνέχεια προηγουμένων
συμπροσευχῶν μετὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ, ὅπως
Ἑβραίων, Βουδιστῶν, Ἰνδουϊστῶν, Εἰδωλολατρῶν κ.ἄ. Ἂν
αὐτὸ δὲν εἶναι ἄρνηση Χριστοῦ, τότε τί εἶναι; Ὑπηρετεῖ, δυσ -
τυχῶς, πιστὰ τὴν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτὰ οὐδεὶς
αἱρετικός, διὰ μέσῳ τῶν αἰώνων δὲν τόλμησε οὔτε κἂν καὶ νὰ
τὰ σκεφθεῖ!

Ἀναπόφευκτα τὸ ἑπόμενο καὶ τελικὸ στάδιο θὰ εἶναι ἡ ὑπο-
ταγὴ στὸ πρωτεῖο ἐξουσίας, στὸ ἀλάθητο τοῦ αἱρεσιάρχη
Πάπα καὶ «τὸ κοινὸ ποτήριο» , δηλαδὴ στὴ μετατροπὴ τῶν
Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ Οὐνιτικές.

Εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσι ὅτι ὁ νῦν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
τυγχάνει ὁ κύριος ἐμπνευστὴς ὅλων τῶν κακοδόξων

ἀποφάσεων τῆς ΑκΜΣ, καθὼς αὐτὸ ἀποτελοῦσε ὅραμα ζωῆς
καὶ ἦταν ὁ διαρκής του στόχος. Οἱ αἱρετικοῦ χαρακτήρα θεο-
λογικὲς θέσεις τοῦ Πατριάρχου -οἱ ὁποῖες ἔλαβαν πλέον καὶ
πανορθόδοξον κῦρος- εἶναι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια γνωστὲς καὶ
εἶναι καταγεγραμμένες τόσο σὲ κείμενα, ὅσο καὶ ὡς προφο-
ρικὲς δηλώσεις καὶ ἔχουν ἐλεγχθεῖ δημοσίως ἀπὸ θεολογικὲς
μελέτες ἐπισκόπων, ἀπὸ τὴ “Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν
καὶ Μοναχῶν”, ἀπὸ ἀκαδημαϊκοὺς καθηγητὲς τῆς Θεολογίας,
καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν
πλευρά μας, δώσαμε τὴν ἁγιορειτικὴ μαρτυρία ἐκδίδοντας τὸν
συλλογικὸ τόμο «Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς
ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς πίστεως» τὸ 2014, καὶ τὸν ὁποῖο ὑπέγρα-

ψαν τέσσερεις ἁγιορεῖτες Ἡγούμενοι καθὼς καὶ πλῆθος κελ-
λιωτῶν καὶ γερόντων. Περιέχει παλαιότερα κείμενα τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος, προβάλλοντας ἔτσι τὴ διαχρονικὴ φωνὴ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους πρὸς ἐνημέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ὅμως
σήμερα κρατεῖται στὸ σκότος καὶ τὴν ἄγνοια. Στὸ συγκεκριμέ-
νο κείμενο, καθὼς καὶ σὲ ἄλλα ποὺ ἔχουν δεῖ κατὰ τὸ πα-
ρελθὸν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, γίνεται σαφὲς ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης κηρύττει αἵρεσιν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Ἐνδεικτικῶς ἀνα-
φέρουμε ὀλίγα ἐκ τῶν (πάρα) πολλῶν: 

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
1) Ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως,

δηλαδὴ εἰς «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν».

Τὸ Μάϊο τοῦ 2014 στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα στὰ
Ἱεροσόλυμα στὸ λόγον του εἶπε: « Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία…λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς
ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καὶ τοῦ πεπερασμένου θελήμα-
τος τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς διεσπάσθη ἐν χρόνῳ…αἱ κατὰ
τόπους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότη-
τος τῆς πίστεως…» (προσφώνησις Πατριάρχου πρός Πα-
τριάρχην Ἱεροσολύμων 24 Μαΐου 2014 βλ. ἱστολόγιο amen). 

Ἔχει πεῖ, «…Ἐφ᾿ ὅσον δηλονότι ἡ μία Ἐκκλησία ἀνα-
γνωρίζει ὅτι ἄλλη τις Ἐκκλησία εἶναι ταμιοῦχος τῆς χάρι-
τος καὶ ἀρχηγὸς σωτηρίας, ἀποκλείεται, ὡς ἀντιφάσκου-
σα εἰς τὴν παραδοχὴν ταύτην, ἡ προσπάθεια ἀποσπάσε-
ως πιστῶν ἀπό τῆς μιᾶς καὶ προσαρτήσεως αὐτῶν εἰς
τὴν ἑτέραν…δὲν εἶναι ἀνταγωνίστρια τῶν ἄλλων τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν, ἀλλ᾿ ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῶν». (Προσφώνησις
πρὸς τήν παπικὴν ἀντιπροσωπίαν εἰς τὴν θρονικὴ ἑορτή,
Κων/πολις 1998, περ. Ἐπίσκεψις).

Σὲ ἄλλη του ὁμιλία εἶπε: « Ἀπηλλαγμένοι λοιπὸν τῶν
ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντος…Κάθε Ἐκκλησία εἶναι ἡ
Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὄχι ἡ ὁλότητά της. Κάθε
Ἐκκλησία ἐκπληρώνει τὴν καθολικότητά της, ὅταν εἶναι
σὲ κοινωνία μὲ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες…ὁ ἕνας χωρὶς τὸν
ἄλλον εἴμαστε πτωχευμένοι» (Ὁμιλία εἰς Γενεύην 17 -2
2008).

Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὸν Πατριάρχη εἶναι διεσπασμένη καὶ
διῃρῃμένη. Δὲν ὑπάρχει ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ μέσα σὲ
αὐτὴν τὴν διῃρημένη «Ἐκκλησία» συγκαταλέγει καὶ τὴν
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Πιστεύει στὴν οἰκουμενιστικὴ «θεωρία
τῶν κλάδων». Ἐπ᾿ αὐτοῦ δημοσίευσε θεολογικὴ κριτικὴ ἡ
‘’Σύναξις Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ μοναχῶν’’, ποὺ ἀπο-
δεικνύει τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ Πατριάρχη.

Κατὰ συνέπειαν, «ὅποιος πιστὸς κληρικὸς καὶ λαϊκὸς
ἀμφισβητεῖ ἤ ἀρνεῖται συνειδητὰ τήν ἁγιοπνευματικὴ
ἐμπειρικὴ ὀρθόδοξη πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ
ὁριοθετεῖται μὲ κάθε ἀκρίβεια στοὺς Ὅρους τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως στὰ μονοσήμαντα ἄρθρα
τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, εὐλόγως ἐκπίπτει ἀπό τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὑποκείμενος σὲ καθαίρεση ἢ ἀφο-
ρισμὸ κατὰ τίς Οἰκουμενικὲς Συνόδους». ( βλ. Ζʹ Ἱερὸν
Κανόνα τῆς Γʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ τὴν μελέτη “Ἡ νέα
ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολο-
μαίου”, ἔκδ. Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν,
2015, σελ. 13).

2) Ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
εἶναι ὁ μοναδικὸς ἀληθινὸς Θεός καὶ Σωτήρας τοῦ
κόσμου, ὅπως τὸν ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολον τῆς
πίστεώς μας « Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν…», καὶ
τοῦτο ἀποδεικνύεται πάλιν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ λόγια καὶ ἔργα του.
Δὲν πιστεύει εἰς τὸ «Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». (Ἐφ.
Δʹ, 5).

Τὸ 2001 στὴν νότιο Ἀφρικὴ, δήλωσε ὅτι: « ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, δὲν ἐπιδιώκει νὰ πείση τοὺς ἄλλους γιὰ μία
συγκεκριμένη ἀντίληψι τῆς Ἀληθείας ἢ τῆς Ἀποκαλύψε-
ως ». (ἐκ τῆς ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου).

Ὁ Πατριάρχης λέγοντας ὅτι δὲ χρειάζεται νὰ διδάσκουμε
«γιὰ μιὰ συγκεκριμένη ἀντίληψι τῆς Ἀληθείας ἢ τῆς Ἀπο-
καλύψεως», καταργεῖ τὴν ἱεραποστολὴ καὶ τὸ βάπτισμα· γιὰ
αὐτὸ καὶ ἀπαγορεύει τὸ ὀρθόδοξο βάπτισμα στοὺς προσ -
ηλύτους.

3) Πιστεύει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες σώζουν.
Στὴ Γενεύη τὸ 1995 ἔκανε τὴ δαιμονικὴ, βλάσφημη δήλω-

ση: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΔΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ».
(Ἐπίσκεψις ἀρ. 523, σελ. 12).

Ἐὰν ὅλες λοιπὸν οἱ θρησκεῖες σώζουν, γιατί τότε νὰ ἔρθει ὁ
Χριστὸς στὴν γῆ; Γιατί νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ νὰ σταυρωθεῖ ,
ἀφοῦ ὅλες οἱ θρησκεῖες σώζουν; Γιὰ τὸν Πατριάρχη λοιπὸν, ὁ
Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός, ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἁπλᾶ μία θρη-
σκεία, ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες. Καὶ ἀκόμη μνημονεύεται
ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὡς ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας;…

Στὴν 6η Παγκόσμια Συνάντηση Θρησκείας καὶ Εἰρήνης στὶς
4/11/1994 δηλώνει: «Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες πρέπει
νὰ φέρουμε στὸ προσκήνιο τὶς πνευματικὲς ἀρχὲς τοῦ ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς εἰρήνης. Ἀλλὰ
γιὰ νὰ τὸ πετύχουμε αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι
στὸ πνεῦμα τοῦ ἑνὸς Θεοῦ... Ρωμαιοκαθολικοί, καὶ
Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται  καὶ Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι
καὶ Ἰνδοί, Βουδισταί...». (Ἐπίσκεψις ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη
1994).

Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο εἶναι “ἴσο μὲ τὴν Ἁγία
Γραφὴ καὶ ἱερὸ, ὅπως αὐτή”1 καὶ ὅτι οἱ Μωαμεθανοὶ μποροῦν
νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸ Χριστό2.

Ὁ Πατριάρχης στήν Ἀτλάντα τῆς Τζώρτζια τῶν ΗΠΑ,
προσφώνησε τόν ἰδιοκτήτη τῆς Coca Cola Μουχτὰρ Κέντ καὶ
εἶπε: «Ἔχω ἕνα μικρὸ ἐνθύμιο, μικρό, ἀλλὰ καὶ μεγάλο·
ἐνθύμιο στή Δάφνη καί στόν Μουχτάρ. Εἶναι τὸ ἅγιο
κοράνιο, τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν μουσουλμάνων  ἀδελφῶν
μας». (Περιοδικό: Ἅγιον Ὄρος - Διαχρονικὴ μαρτυρία στούς
ἀγῶνες τῆς Πίστεως, ἔκδ. Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ἅγ. Ὄρος
2014, σελ. 69).

Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι
προσωρινές3, διαφωνώντας ἀκόμα καὶ μὲ τὸν Κύριο!

Ὀνομάζει “εὐλογημένη” καὶ τιμᾷ τὴ Συναγωγὴ τῶν
Ἑβραίων4. Γιὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο ἡ Συναγωγὴ εἶναι “χῶρος
δαιμονίων ποὺ συνάζονται οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεο-
μάχοι” 5.

4) Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας
ὅτι δηλαδή: “ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς προ-
τιμᾷ…”. “Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν
ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνε-
ξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν
μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν”6.

5) Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση ἢ τροποποίηση πλειάδος
Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, ποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα
αἱρετικοῦ ἀνθρώπου.7 Ὀνομάζει τοὺς Ἱ. Κανόνες “τείχη τοῦ
αἴσχους”!8

6) Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπίσης ἐκφράζεται ὑβριστικὰ
κατὰ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, διότι στὴν θρονικὴ
ἑορτὴ τὸ 1998, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ παπισμοῦ καὶ τὶς σχέ-
σεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε μαζί τους, εἶπε: «Ἡ μετάνοια
ἡμῶν διὰ τὸ παρελθὸν εἶναι ἀπαραίτητος. Δὲν πρέπει νὰ
σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζήτησιν εὐθυνῶν. Οἱ
κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες
ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ
εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτού-
μεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν
ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα
ἐκείνων (!)» (Βλ. Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, 16/2/1998 καὶ περ.
Ἐπίσκεψις).

Φρικιᾶ ὁ κάθε εὐσεβὴς ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἀκούγοντας
τὰ ἀσεβῶς τολμηθέντα “ρήματα” τοῦ πατριάρχου. Βλασφη-
μεῖται ἅπας ὁ χορὸς τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ὡς γνήσι-
οι ποιμένες τῶν διαπιστευμένων εἰς αὐτοὺς λογικῶν προβά-
των, τὸ διεφύλαξαν ἀμόλυντο ἀπὸ τὴ λύμη τῶν αἱρέσεων, με-
γαλυτέρα τῶν ὁποίων ἦταν (καὶ παραμένει), αὐτὴ τοῦ ἀθέου
παπισμοῦ. Βλασφημοῦνται ἀνερυθριάστως, ὡς δῆθεν ὄργα-
να τοῦ διαβόλου καὶ ὡς ὑπαίτιοι τοῦ σχίσματος, αὐτοὶ δηλαδὴ,
γιὰ τοὺς ὁποίους ψάλλει ἡ Ἐκκλησία:

“Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐπιστήμην, καὶ θυμὸν κι-
νήσαντες, νῦν τὸν δικαιώτατον ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλα-
σαν καὶ λοιμώδεις λύκους, τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματος,
ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος, πεσόν-
τας ὡς πρὸς θάνατον, καὶ ὡς ἀνιάτως νοσήσαντας, οἱ θεῖοι
Ποιμένες, ὡς δοῦλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἐνθέου κη-
ρύγματος, μύσται ἱερώτατοι.” (στιχηρὸ προσόμοιο αἴνων, ἐκ
τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων)

7) Πιστεύει καὶ κηρύττει -σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδους
καὶ ἑκατοντάδες Ἁγίους- ὅτι ἡ παπική “ἐκκλησία“ εἶναι κανονικὴ
καὶ ὁ Πάπας Ρώμης, κανονικὸς ἐπίσκοπος. Τὸ 1991 στὸ Μπα-
λαμάντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τὸ ἔγκυρον τῶν μυστηρίων
τῶν παπικῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία.9 Τὸ 1995, ὅπως καὶ τὸ
2014, συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα “ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙ-
ΣΤΕΩΣ”. Τὸ 2011, κατήχησε σπουδαστὲς παπικοῦ πανεπι-
στημίου ὑπὲρ τοῦ Πάπα. “Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδος φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικικοῦ Ἰνστι-
τούτου Saint Apollinaire. Ἀπευθυνόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς
προέτρεψε: Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος
ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς
Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια”.10

8) Ἀναγνωρίζει τὶς χειροτονίες τῶν ἀγγλικανῶν11 καὶ κάνει
ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Λουθηρανῶν12 (ὅπως καὶ γενικῶς
πάντων τῶν προτεσταντῶν), ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς δι-
δασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑβριστὲς τῆς Κυρίας Θεοτόκου,
περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς
εἰκονομάχοι ποὺ εἶναι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς
7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἄλλωστε στὸ συνέδριο τοῦ
Π.Σ.Ε., τὸ 2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε σὲ κοινὴ δή-
λωση μὲ τοὺς προτεστάντες ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο Μία
Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες -μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.-
εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν
προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσε-
ως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Δεχόμενος ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέ-
σεις! “Αὐτὲς οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν, ἀκόμη καὶ
ὅταν διαφωνοῦν”.13

9) Τὸ Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμά-
των ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν
μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς
Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμε-
νικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσίτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμε-
νες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει “παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ
ἔχουν ξεπεραστεῖ”, ἀφοῦ, “δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χω-
ρίζει”!14

Δι’ ὅλων αὐτῶν ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν συκοφαντοῦμε, οὔτε
κατηγοροῦμε, μὰ οὔτε καὶ ὑβρίζουμε τὸν Πατριάρχη, ἁπλῶς
μὲ τὸ νὰ προβάλουμε τόσο τὰ ἔργα, ὅσο καὶ τοὺς λόγους του,
ἀφήνουμε αὐτὰ νὰ μιλήσουν μόνα τους καὶ νὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ
καταγγέλλουν τὴν αἵρεσή του. Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον, ἀπο-
δεικνύουμε ὅτι ἐμεῖς πραγματικὰ τὸν ἀγαποῦμε, διότι ὅποιος
ἀγαπᾶ, ὁμιλεῖ καὶ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν κολακεύει.
Εὐχόμεθα ὁλοψύχως νὰ τοῦ χαρίσει ὁ Κύριος τοῦ ἐλέους
μετάνοιαν, (ὅπως καί στοὺς λοιπούς, ὁμόφρονες πρὸς αὐτόν,
οἰκουμενιστὲς ἐπισκόπους), ὥστε νὰ ἀποκηρύξει τὴν αἵρεσιν
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 

Κατόπιν τούτων, ὁ νῦν Πατριάρχης στὴ συνείδηση τῶν
Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, δὲν ὑφίσταται πλέον ὡς ὀρθόδοξος
Πατριάρχης ἀλλὰ ὡς αἱρεσιάρχης, καθὼς καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ
αἱρετικοί, ὅπως ὁ Νεστόριος, ὁ Βέκκος κ.ἄ. 

Ὡς ἁγιορεῖτες μοναχοί, εἶναι προφανῶς κατανοητὸ ἔχουμε
ἰδιαίτερο πρόβλημα συνειδήσεως, καθότι τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει
ἄμεση ἐκκλησιαστικὴ ἀναφορὰ πρὸς αὐτόν. Ὄντως ἡ ἐκκλη-
σιαστικὴ κατάσταση ποὺ ζοῦμε σήμερα, ὡς πρὸς τὴν προ-
δοσία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, μᾶς παραπέμπει στὰ ἀλγεινὰ
γεγονότα τῶν Συνόδων τῆς Λυών (1274) καὶ τῆς Φερράρας-
Φλωρεντίας (1439-40).

Τὰ 114 ἔτη ἄκρας οἰκονομίας (ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν
αἱρετικῆς ἐμπνεύσεως ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου
Ἰωακεὶμ Γʹ, τὸ 1902) καὶ ἀνοχῆς στοὺς οἰκουμενιστές–λα-
τινόφρονες καὶ φιλενωτικοὺς ἐπισκόπους εἶναι ὑπὲρ τοῦ δέ-
οντος ἀρκετά. Ἡ ζημία ποὺ ἔχει προκαλέσει αὐτὴ ἡ ψευδεπί-
γραφη “οἰκονομία” στὴ δογματικὴ αὐτοσυνειδησία κλήρου καὶ
λαοῦ εἶναι ἤδη τεραστίων διαστάσεων, μὲ συνέπεια τὴν ἀλλοί-
ωση τῶν ὑγειῶς νοουμένων ὀρθοδόξων κριτηρίων τοῦ θεο-
λογεῖν. Σκοπὸς καὶ στόχος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρωτίστως, καθ’
ὅλην τὴν ὑπερχιλιετῆ ἱστορία του, ὑπῆρξε ἡ διαφύλαξη καὶ
ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁσάκις ἀνεφύη αἵρεσις ἐντὸς
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ διαχρονικὴ ἁγιορειτικὴ στάση, θεμελιωμένη
καὶ στοιχοῦσα στὴν ἱεροκανονικὴ παράδοση, διδάσκει τὴν
αὐτονόητο ὑποχρέωση διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου, ἐν τοῖς μυ-
στηρίοις, τοῦ αἱρετίζοντος πατριάρχου.
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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)

Φανάρι 2014: Πατριάρχης καί Πάπας
φέροντες ὠμόφορα δίδουν τόν ἀσπασμόν
τῆς ἀγάπης κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν! 
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ρισμὸν ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς», ἀλλὰ ἡ συμπερι-
φορὰ του ἄλλα μαρτυρεῖ… Διατί δὲν ἀποστέλλει
καὶ εἰς τὸν Μόσχας μίαν ἀνάλογον ἐπιστολήν, διὰ
νὰ ἴδωμεν τί θὰ ἀπαντήση ἐκεῖνος;

Ὅσον διὰ τὰς προειδοποιήσεις ὅτι θὰ διακόψη κά-
θε ἐπαφὴν μὲ διαφωνοῦντας Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐρωτῶμεν: εἶχεν ἐπαφάς αἱ ὁποῖαι δὲν διήρχον-
το ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον;

Ἡ ταραχὴ εἰς τὸ Φανάρι ἴσως ἐπίσης νὰ προῆλθεν
ἀπὸ τὰς πληροφορίας ὅτι ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς
Βουλγαρίας ἀπέρριψε τὸ Κολυμβάριον καὶ ὅτι ὁ
Πατριάρχης κ. Νεόφυτος εἶχεν ἀποστείλει προσω-
πικὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Μακαριώτατον, διὰ νὰ
τὸν ἐνημερώση διὰ τὴν στάσιν τῆς πλησιο-
χώρου Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἐκεῖνος
ἐκράτει πρὸ τῆς εἰσελεύσεώς του εἰς τὴν
Ἱεραρχίαν. Τίποτε ὅμως ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχει
ἐπιβεβαιωθῆ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπήν.

Ἡ Ἱεραρχία τελικῶς συνεκλήθη ὑπὸ τὰς
προειδοποιήσεις τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πατριάρ-
χου, τὸ δεδομένον ὅτι ὁ εἰσηγητὴς Σεβ.
Σερρῶν ἀνήκει εἰς τοὺς θιασώτας τοῦ Πα-
τριάρχου καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἀπουσίας τοῦ
Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος τρεῖς ἡμέ-
ρας ἐνωρίτερον εἶχε μεταβῆ εἰς τὸ Φανάρι.

Προσφώνησις καὶ εἰσήγησις
Ἤδη μὲ τὴν ἔναρξιν τῆς συνεδριάσεως

κατὰ τὴν προσφώνησίν του ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἐφέρθη λίαν διπλωματικῶς, διὰ νὰ
ἀποφύγη τὰς συγκρούσεις. Μεταξὺ ἄλλων
εἶπε:

«Ἡ ἁπλὴ καὶ μόνο ἐνθύμηση τοῦ σωτήριου Λό-
γου τοῦ Κυρίου μας ὅτι «οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ
αὐτῶν» (κατὰ Ματθαῖον 18,20), ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀντι-
ληφθεῖ κανεὶς τὴν τεράστια πνευματικὴ σημασία
ποὺ ἔχει ἀπὸ μόνο του ὡς γεγονὸς ἡ σύγκληση καὶ πραγμα-
τοποίηση τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μιᾶς Συνόδου τόσο πολλῶν Προκα-
θημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τόσο πολλῶν ἐπισκόπων
καὶ ἄλλων πατέρων. Ἐὰν λάβουμε δὲ ὑπ’ ὄψη μας ὅτι ὁ πα-
νάρχαιος συνοδικὸς θεσμὸς εἶναι ἕνας θεσμὸς μὲ μία ἐξαίρε-
τη δυναμική, ἕνας θεσμὸς ἄρρηκτα δεμένος μὲ τὴν συνείδηση
τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, καθίσταται σαφὲς ὅτι
μία Σύνοδος μετὰ τὴν Σύνοδο, ἔχει νὰ προσφέρει ρεαλιστικὸ
καὶ τεκμηριωμένο πνευματικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ Λόγο καὶ σὲ
καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἔχει κάποιον
διαπιστωτικό, ἐπικυρωτικὸ ἤ καθαρὰ διαδικαστικὸ - τυπικὸ
χαρακτήρα».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἀνεφέρθη εἰς Ἀποστολικὴν
ἢ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἀλλὰ εἰς τὸ χωρίον «οὗ
γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι…», τὸ ὁποῖον θὰ
ἠδύνατο νὰ θεωρηθῆ καὶ ὡς ὑποβιβάζον τὸ Κολυμ-
βάρι ὡς ἁπλῆν συγκέντρωσιν. Ὅμως δὲν εἶναι αὐτὸ
τὸ κύριον σημεῖον τῆς προσφωνήσεως. Ἀπὸ τὴν
προσφώνησιν αὐτὴν καθίσταται ἀντιληπτὸν ὅτι ἡ
Ἱεραρχία εὑρίσκεται ἐνώπιον ἑνὸς σκοπέλου ποὺ
ρεαλιστικῶς εἶναι δύσκολον νὰ ὑπερβῆ: ἀφ’ ἑνὸς
εἰς τὴν Σύναξιν τοῦ Κολυμβαρίου μετεῖχαν Ὀρθόδο-
ξοι Ἐκκλησίαι, ἀφ’ ἑτέρου τὸ ἓν τρίτον τῆς Ἱεραρ-
χίας ποὺ ἦταν παρὸν κατὰ τὴν προσφώνησιν ἀπετέ-
λεσε τὴν ἐπίσημον ἀντιπροσωπίαν. Γνωρίζουν τὰ
στρεβλά τοῦ Κολυμβαρίου· ὅμως πῶς οἱ μισοὶ θὰ
καταδικάσουν τοὺς ἄλλους μισοὺς χωρὶς νὰ προκύ-
ψη σχίσμα; Δι’ αὐτὸ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κάνει ἑλιγμὸν
καὶ ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρ-
χίας δὲν εἶναι ἡ διαπίστωσις, δηλ. ἂν ἔγιναν ὅλα
καλὰ ἢ ὄχι, οὔτε ἡ ἐπικύρωσις, δηλ. ἡ ἀποδοχὴ ἢ
ἀπόρριψις τῆς Ἱεροσυνάξεως, ἀλλὰ ἡ δημιουργικὴ
ἀσάφεια!

Ἠκολούθησεν ἡ ἐκτενεστάτη εἰσήγησις τοῦ Σεβ.
Σερρῶν, ἡ ὁποία ἦτο μία ἐπανάληψις τῶν γεγονό-
των, περιελάμβανεν ἐγκώμια εἰς τὸν Πατριάρχην
καὶ μία ἀτυχῆ προσπάθειαν νὰ πείση ὅλους ὅτι
«Πατέρες» ἦσαν καὶ ὅσοι συμμετεῖχαν εἰς τὸ Κο-
λυμβάρι, διὰ νὰ ἀπορήσουν ὅλοι ποῖος ἦτο ὁ νέος
Μέγας Βασίλειος τοῦ Κολυμβαρίου…

Σημαντικώτερα εἶναι ὅσα δὲν ἀνέφερεν ὁ Σεβ.
Σερρῶν. Δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ, ἂν ἡ ἀντιπροσω-
πία παρέβη ἢ ὄχι τὴν ἐντολὴν τῆς Ἱεραρχίας παρὰ
μόνον ὅτι ἡ ἀντιπροσωπία καθημερινῶς συνεζήτουν
μεταξύ τους. Παραδέχεται ὅτι κάποιαι προτάσεις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔγιναν ἀποδεκταὶ,

ἀλλὰ διερωτᾶται ἂν αὐτὸ ἐπηρεάζη τὸ Κολυμβάρι ἢ
τὴν Ἱεραρχίαν. Μάλιστα, τὰς καταγγελίας τοῦ Σεβ.
Ναυπάκτου περὶ προπηλακισμοῦ τὰς παρέρχεται
μὲ δύο γενικολόγους φράσεις. Προφανῶς ἢ προσε-
ποιήθη ἄγνοιαν ἢ ἐξετέλει ἐντολάς…

Ἡ συζήτησις
Ἀποκαλυπτικὰ εἶναι τὰ ὅσα ἔφερεν εἰς τὸ φῶς ὁ

δημοσιογράφος κ. Ἀν. Λουδάρος εἰς ἄρθρον του εἰς
τὴν ἱστοσελίδα orthodoxia.info τῆς 23ης Νοεμβρί-
ου 2016:

«Ἡ συζήτηση, ποὺ ξεκίνησε μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ μητρο-
πολίτη Σερρῶν κ. Θεολόγου, ἐπικεντρώθηκε στὸ θέμα τῆς
ἀλλαγῆς στάσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσον ἀφορᾶ
στὴν περιβόητη, πλέον, ἀναφορὰ σὲ ἄλλες «Ἐκκλησίες» τοῦ

ἕκτου κειμένου τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐνημερώνοντας τὸ Σῶμα τῆς

Ἱεραρχίας, ἀναφέρθηκε στὶς ἔντονες πιέσεις ποὺ δέχθηκε ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀναφερόμενος, χωρὶς ὅμως νὰ τὸν
κατονομάσει, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, ὁ
ὁποῖος εἶχε χαρακτηρίσει τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ἀρνητικὴ καὶ πὼς θέτει σὲ ὁμηρία τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδο. «Δείξαμε σύνεση καὶ ὑπομονή», εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι οἱ ζυμώσεις ποὺ θὰ γίνουν σὲ
βάθος χρόνου θὰ ἐπιφέρουν τὶς ἀπαραίτητες ἀλλαγές.
«Πολλὰ δογματικὰ ζητήματα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία κρά-
τησαν χρόνια», εἶπε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας πρὸς τούς Μητροπολίτες, ὑποστηρίζοντας ὅτι στὴν πο-
ρεία κάποια θὰ βελτιωθοῦν καὶ κάποια θὰ ἀνακληθοῦν. «Οἱ
ἀποφάσεις αὐτὲς δὲν εἶναι δικαστικές… ἔχει πορεία, θὰ γί-
νουν ζυμώσεις», φέρεται νὰ εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

Τὴν ἄποψη πὼς τὰ κείμενα καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου
τῆς Κρήτης δὲν μποροῦν νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀμφισβήτηση, οὔτε
κἄν σὲ συζήτηση, ἐξέφρασαν οἱ Μητροπολίτες Θεσσαλονί-
κης Ἄνθιμος καὶ Περιστερίου Χρυσόστομος. Μάλιστα, ὁ μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ
κλείσει τὴν συνεδρίαση μετὰ τὸ τέλος τῆς εἰσήγησης τοῦ μη-
τροπολίτη Σερρῶν, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἔκρινε ὅτι δὲν ὑπῆρχε λό-
γος συζήτησης. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀρνήθηκε καὶ ἡ συζήτηση
προχώρησε κανονικὰ μὲ τὸν μητροπολίτη Ναύπακτου νὰ
ἀναδεικνύεται σὲ κυρίαρχο πρόσωπο τῆς συνεδρίασης,
μιᾶς καὶ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐξέφρασε τὶς περισσότερες ἐπιφυ-
λάξεις.

Ἡ βασικὴ θέση τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου ἦταν πὼς τὸ
κείμενο, στὸ ὁποῖο γίνεται ἀναφορὰ σὲ ἄλλες Ἐκκλησίες δὲν
ἦταν ὥριμο. Μάλιστα, ἐπικαλέστηκε τὶς ἐπιφυλάξεις ποὺ ἐξέ-
φρασαν καὶ οἱ Ἐκκλησίες Σερβίας καὶ Ρουμανίας ἀλλὰ καὶ
αὐτὲς ποὺ δὲν συμμετεῖχαν. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παρέμβα-
σης τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου, ὑπῆρξαν ἔντονες ἀντι-
δράσεις ἐντός τῆς αἴθουσας. Ὁ μητροπολίτης ζήτησε ἀπὸ
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ τηρήσει τὸν κανονισμὸ, ἐνῶ ἀπευθυ-
νόμενος πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ποὺ τοῦ ζητοῦσαν νὰ
ἀλλάξει τὴ στάση του, εἶπε «Ἂν θέλετε νὰ μὲ ἐκφοβίσετε, δὲν
θὰ τὸ κατορθώσετε». Ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου ὑπερα-
μύνθηκε τῆς στάσης του νὰ μὴ θέσει ἐν τέλει τὴν ὑπογραφὴ
του κάτω ἀπὸ τὸ κείμενο αὐτὸ ἐπιμένοντας πὼς ἡ φράση
περὶ ἀποδοχῆς τῆς ἱστορικῆς ὀνομασίας τῶν ἄλλων Ἐκκλη-
σιῶν δὲν ἔχει νόημα, ἀφοῦ ὅπως ὑποστήριξε δὲν γίνεται νὰ
ὑπάρχει ὀνομασία χωρὶς ὕπαρξη. Ὁ ἴδιος τόνισε πὼς ὁ τρό-
πος μὲ τὸν ὁποῖο ἔχουν γίνει κάποιες ἀναφορὲς στὸ κείμενο
καὶ ἰδιαίτερα ὁ Ὅρος «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες» ὁμοιάζουν μὲ
τὴν καταδικασμένη ὁμολογία τοῦ Λουκάρεως, τονίζοντας
πὼς ὁ Ὅρος ἑτερόδοξοι ἀφορᾶ σὲ πλανεμένους, οἱ ὁποῖοι
δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Τόνισε δὲ πὼς ἡ ἀπο-
δοχὴ ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ὕπαρξης

ἄλλων Ἐκκλησιῶν προσομοιάζει μὲ τὴν θεωρία περὶ ἀόρα-
της καὶ ὁρατῆς Ἐκκλησίας, θεωρία τὴν ὁποία ἔχουν ἀναπτύ-
ξει οἱ Προτεστάντες. Ὁ μητροπολίτης Ἱερόθεος ζήτησε νὰ
ὑπάρξει μελέτη ἐπὶ τῶν κειμένων, ὥστε σὲ μελλοντικὴ Σύνο-
δο νὰ ὑπάρξουν σχετικὲς βελτιώσεις.

Στὰ ἐπιχειρήματα τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου ἀπάντη-
σαν τόσο ὁ μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος ὅσο καὶ ὁ
Καστορίας Σεραφείμ. Ὁ μητροπολίτης Χαλκίδος θέλοντας
νὰ τονίσει πὼς ἡ χρήση τοῦ ὅρου «Ἐκκλησία» δὲν ἀποδίδει
καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἀναγνώριση, μίλησε γιὰ τὴν φράση ποὺ
ὑπάρχει στὴν Ἁγία Γραφὴ ὅπου γίνεται ἀναφορὰ σὲ αὐτοὺς
ποὺ διδάσκουν «ἕτερο Εὐαγγέλιο», τονίζοντας πὼς ἡ ἀνα-
φορὰ σὲ ἄλλα «Εὐαγγέλια» δὲν σημαίνει πὼς εἶναι ἀπο-
δεκτὰ ὡς τέτοια. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ μητροπολίτης
Καστορίας. Ὁ μητροπολίτης Σεραφεὶμ ἀνέγνωσε ἀποσπά-

σματα ἀπὸ κείμενο τοῦ καθηγητῆ Τσελεγγίδη,
ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλύτερων ἀντιρρησιῶν τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης, ὁ ὁποῖος χρη-
σιμοποιεῖ τοὺς Ὅρους Καθολικὴ καὶ προτεσταν-
τικὴ Ἐκκλησία. Οἱ Μητροπολίτες τόνισαν πὼς ἡ
χρήση τοῦ ὅρου εἶναι τεχνικὴ (technicus termi-
nus) καὶ πὼς δὲν σημαίνει ἀποδοχή. Ὡστόσο, ὁ
μητροπολίτης Ναυπάκτου θεωρεῖ πὼς δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ χρησιμοποιοῦνται τεχνικοὶ ὅροι σὲ
συνοδικὰ κείμενα τέτοιας βαρύτητας».

Τὸ ἀνακοινωθὲν
Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐκτενῆ συζήτησιν ἡ

Ἱεραρχία ἐξέδωσεν ἀνακοινωθέν, μέρος
τοῦ ὁποίου παραθέτομεν:

«Ἀναγνωσθέντος τοῦ Καταλόγου τῶν συμμετε-
χόντων Ἱεραρχῶν, διεπιστώθη ἡ ἀπουσία τῶν Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως
κ. Ἀνθίμου καὶ Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου, οἱ
ὁποῖοι ἀπουσιάσαν αἰτιολογημένα.

Ἀκολούθως, συνεκροτήθη ἡ Ἐπιτροπὴ Τύπου
ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Δημη-
τριάδος κ. Ἰγνάτιο, Σύρου κ. Δωρόθεο καὶ Πατρῶν
κ. Χρυσόστομο…

Ἀκολούθως, σύμφωνα μὲ τὴν Ἡμερησία Διάτα-
ξη, ἀνέγνωσε τὴν Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος, μὲ θέμα: «Ἐνημέρω-
σις περὶ τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»… Κατόπιν εἰσηγήθηκε
τὶς ἀκόλουθες προτάσεις πρὸς ποιμαντικὴ ἀξιοποίηση τῶν
Κειμένων-Ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου:

«1. Παραπομπή, ἀποφάσει τῆς Δ.Ι.Σ., στὶς ἁρμόδιες Συν -
οδικὲς Ἐπιτροπὲς τῶν ἀφορουσῶν σὲ αὐτὲς σχετικῶν Ἀπο-
φάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου πρὸς νηφάλιον με-
λέτην, ἁγιοπατερικὴν ἐμβάθυνσιν καὶ ἑρμηνείαν, ἀνάλυσιν
καὶ ἀξιοποίησιν (λ.χ. Συνοδικὲς Ἐπιτροπὲς Δογματικῶν καὶ
Νομοκανονικῶν Θεμάτων, Διορθοδόξων καὶ Διαχριστια-
νικῶν Σχέσεων, Ποιμαντικοῦ Ἔργου, Θείας Λατρείας, Τύ-
που κ.τ.λ.). Καθηκόντως, οἱ εἰσηγήσεις τῶν ἀνωτέρω Συνο-
δικῶν ὀργάνων θὰ ὑποβληθοῦν ἀκολούθως στὴν Δ.Ι.Σ. ἢ
στὴν Ι.Σ.Ι. γιὰ τὰ περαιτέρω.

2. Συνεργασία μετὰ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς ἡμε-
δαπῆς σὲ θέματα θεολογικῆς μελέτης τῶν κειμένων καὶ ἀξιο-
ποιήσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου.

3. Ἐνημέρωση σὲ ἐπίπεδο Ἱερῶν Μητροπόλεων πρωτί-
στως τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτή-
των καὶ τῶν ἀμέσων συνεργατῶν μας, γενικῶς περὶ τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ τῶν Ἀποφάσεων αὐτῆς, καὶ
εἰδικῶς περὶ τῶν σχετικῶν Ἀποφάσεων - Θέσεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὸς οἰκοδομὴν καὶ ἀποφυγὴν
παρερμηνειῶν. (Προσεκτικὴ μελέτη καὶ ἀξιοποίησις τοῦ σχε-
τικοῦ ὑλικοῦ. Κείμενα, Ἐγκύκλιος - Μήνυμα, ἐπιστημονικὲς
μελέτες καὶ ἀναλύσεις).

4. Πληροφόρηση, ὡς ποιμαντικῶς ὀφείλομεν, τοῦ πλη-
ρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δι’ ἐκδόσεως εὐσυνό-
πτου καὶ σὲ κατανοητὴν γλῶσσαν Ἐγκυκλίου, ὡς ἔπραξεν
ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, πρὸς οἰκοδομὴν καὶ ὑπεύθυ-
νον ἐνημέρωσιν. (Ἔκδοσις, μερίμνῃ τῆς Δ.Ι.Σ., τοῦ ἐνημε-
ρωτικοῦ φυλλαδίου «Πρὸς τὸν λαό»).

5. Ἀνάπτυξη στοὺς κύκλους συμμελέτης, κατηχητικὲς
ὁμάδες, συνάξεις καὶ ὁμιλίες τῶν κατὰ τόπους Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ σκεπτικοῦ, τοῦ
ἔργου καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Μεγάλης Συνόδου.

6. Παρουσίαση ἐκπομπῶν ἀπὸ τοῦ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας
ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἱστορίαν, τοὺς σκοποὺς καὶ τὰ ἀποτε-
λέσματα γιὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σῶμα, τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Συνόδου. Πρὸς τοῦτο θὰ ἠδύναντο νὰ ἀξιοποιηθοῦν
Ἱεράρχες, καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, νηφάλιες καὶ
συγκροτημένες φωνές.

7. Ἐμπλουτισμὸ τῆς σχετικῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὰ ψηφισθέντα κείμενα τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, μελέτες καὶ σοβαρὲς ἀναλύ-
σεις.

8. Ἀνάθεση στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Διορθοδό-
ξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων σχηματισμοῦ πλήρους
καὶ ἐμπεριστατωμένου ἀρχείου μὲ πᾶν ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν
Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον».

9. Τέλος, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας θὰ ἠδύνατο, μερίμνῃ
καὶ προνοίᾳ τῆς Δ.Ι.Σ., νὰ ἀναθέσει σὲ ἁρμοδίαν ἢ καὶ σὲ
εἰδικὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν τὴν σὲ βάθος μελέτην καὶ θε-
ολογικὴν ἀποτίμησιν τῶν ἐκκλησιολογικῶς καὶ θεολογικῶς
τεκμηριωμένων κειμένων ποὺ ἔχουν ἤδη γραφεῖ καὶ ἐμπε-
ριέχουν εἴτε θετικὲς ἢ καὶ ἐπιφυλακτικὲς θέσεις γιὰ τὶς Ἀπο-
φάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Ὀφείλομεν, ὡς
ὑπεύθυνοι καὶ φιλόστοργοι Ποιμένες, μετὰ μεγίστης προ-
σοχῆς καὶ ποιμαντικῆς εὐαισθησίας νὰ ἀκούωμεν ὅλες τὶς
σοβαρὲς καὶ ἐποικοδομητικὲς θέσεις. Τὸ καταστάλαγμα
αὐτῆς τῆς μελέτης, ποὺ θεωρῶ ὅτι ἐκφράζει δυνατὰ ἕνα Συν -
οδικὸν ἦθος καὶ ποιότητα, μπορεῖ νὰ βοηθήσει, καταλλήλως
ἀξιοποιούμενον, οὐσιαστικῶς καὶ τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν
μας καὶ τὴν Πανορθόδοξον γενικῶς».

Περαίνοντας τὴν Εἰσήγησή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος ἀνέφερε χαρακτηριστικά:
«Τελικῶς, πολυσέβαστοι Πατέρες, ἡ ὅποια ἀξιολογική, μὲ
ἐκκλησιολογικούς, ἁγιοπνευματικοὺς καὶ ποιμαντικοὺς πάν-
τοτε Ὅρους, προσέγγισις τῆς ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης συν -
ελθούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἐπαφίεται στὴν νη-
φαλίως καὶ ἀδεκάστως ἐνεργοῦσαν ἱστορίαν καὶ κυρίως
στὴν ἐγρηγοροῦσαν καὶ ἔνθεον συνείδησιν τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ Σώματος».

Ἀκολούθησε εὐρύτατος διάλογος ἐπὶ τῆς Εἰσηγήσεως,
κατὰ τὸν ὁποῖο ἔλαβαν τὸν λόγο πολλοὶ Σεβασμιώτατοι
Ἀρχιερεῖς».

Τὴν ἑπομένην ἡμέραν συνεχίσθη ἡ συζήτησις καὶ
συμφώνως πρὸς τὸ Δελτίον Τύπου ὁμοφώνως ἐνε-
κρίθησαν πρὸς ὑλοποίησιν αἱ ἀνωτέρω προτάσεις.
Ὡς παρατηρεῖ οἱοσδήποτε αἱ ἀνωτέρω προτάσεις
ἀποτελοῦν δύο κατηγορίας: ὅσαι ἀφοροῦν εἰς τὴν
ἐνημέρωσιν καὶ πληροφόρησιν τοῦ λαοῦ καὶ ὅσαι
ἀφοροῦν εἰς τὴν παραπομπὴν τῶν ἀποφάσεων εἰς
διαφόρους ἐπιτροπάς καὶ θεσμούς, ὅπου καὶ θὰ γί-
νη ἡ οὐσιαστικὴ ἀξιολόγησις. Ἡ κατακλεὶς τοῦ κει-
μένου εἶναι χαρακτηριστικὴ, διότι ἡ Ἱεραρχία καλεῖ
τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα νὰ ἀποτελέση τὸν τελικὸν κρι-
τήν, ἐὰν δηλαδὴ θὰ ἀφομοιωθοῦν ἢ θὰ παραμείνουν
νεκραὶ, ὅπως ἀκριβῶς ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὰς μίτρας
τοῦ Κολυμβαρίου.

Προσεχῶς μνημόσυνον…
Οἱ τυπικὰ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχουν δώσει οὐδεμίαν

σημασίαν εἰς τὸ Κολυμβάρι, εἶναι δι’ αὐτοὺς ἀνύ-
παρκτον. Οἱ συνειδητὰ Ὀρθόδοξοι τὸ ἔχουν ἤδη
ἀπορρίψει συλλήβδην. Ἑπομένως ἡ Ἱεραρχία ἐξε-
φώνησε τὸν ἐπικήδειον καθὼς ἕνα ρητὸν λέγει «Ἐὰν
θὲς νὰ μὴ λυθῆ ποτὲ ἕνα ζήτημα, παράπεμψέ το εἰς
μίαν ἐπιτροπὴν» ἢ ὡς μᾶς εἶπεν ἕνας Ἁγιορείτης
«μὴ ἀσχολεῖστε, σὲ μερικὰ χρόνια κανεὶς δὲν θὰ τὴ
θυμᾶται, θὰ ἔχη σβήσει ἀπὸ προσώπου γῆς»!
Ἁπλῶς θὰ χρειασθοῦν ἀκόμη μερικὰ μνημόσυνα!…

Ἡ 28η Πανορθόδοξος διάσκεψις διὰ αἱρέσεις
Εἰς τὸ Παπαστράτειον Μέγαρον Ἀγρινίου ἔλα-

βαν χώραν αἱ ἐργασίαι τῆς «ΚΗ’ Πανορθοδόξου
Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων διὰ θέματα
αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας». Ὡς ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα lavaron.gr:

«…τὴν πρώτη εἰσήγηση πραγματοποίησε ὁ Αἰδεσι-
μολ. Πρωτοπρ. π. Κυριακὸς Τσουρὸς μὲ θέμα: «Μετεν-
σάρκωση: Κριτικὴ θεώρηση ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου».
Ὁ εἰσηγητὴς παρατήρησε ὅτι: «Ἡ δοξασία τῆς μετεν-
σάρκωσης εἶναι μία καθαρὰ ἀντιχριστιανικὴ διδασκα-
λία, ποὺ ὑπερβαίνει ἀκόμη καὶ τοὺς νόμους τῆς λο-
γικῆς»…Ἀκολούθησε ἡ Εἰσήγηση τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρω-
τοπρ. κ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, Ἐπίκουρου Καθη-
γητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.,  ὑπὸ  τὸν  τί -
τλο: «Ἔσεσθε ὡς θεοί: Ἀποκρυφιστικὲς δοξασίες περὶ
ἀνθρώπου». Ὁ π. Βασίλειος παρουσίασε βασικὲς

πτυχὲς τῆς ἀποκρυφιστικῆς ἀνθρωπολογίας καὶ εὐρέ-
ως διαδεδομένες ἀπόψεις της, ἐπισημαίνοντας τὸ ἀπο-
λύτως ἀσύμπτωτο μὲ τὶς χριστιανικὲς θέσεις, τονίζοντας
παραλλήλως, ὅτι ὁ ἀποκρυφισμός, ὡς νοσηρὸ φαινό-
μενο, ἔχει στὶς περὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀπόψεις του ὡς
ὑπόβαθρό του τὴ δαιμονικὴ προτροπὴ «ἔσεσθε ὡς θε-
οί»… Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Σωτήριος Ἀθανασού-
λιας, στὴν Εἰσήγησή του, ποὺ εἶχε ὡς θέμα: «Οἱ περὶ
ἀνθρώπου πλάνες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἀνέφε-
ρε, ὅτι οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» προβάλλουν διδα-
σκαλία περὶ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία διαστρέφει πλήρως
τὴν ἀντίστοιχη βιβλικὴ καὶ πατερικὴ διδασκαλία. Τὴν τε-
λευταία εἰσήγηση πραγματοποίησε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Γρηγόριος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Οἱ
περὶ τοῦ ἀνθρώπου πλάνες τῶν Μορμόνων»… Ἡ ἄπο-
ψή τους ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα τῶν θεῶν
καὶ ὄχι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοὺς ἀποξενώνει ἀπὸ τὰ
χριστιανικὰ δόγματα…».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ τοποθετεῖται...
ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σ., ὥστε νὰ συνταχθεῖ ἀνακοινωθὲν πρὸς
ἐνημέρωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ…

Ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κυθήρων, προέβη
στὴν ἑξῆς δήλωση, ἐκφράζοντας ταυτόχρονα καὶ τὴν πε-
ποίθησή του, ὅτι θὰ ἀποσυρθεῖ τὸ συγκεκριμένο Δελτίο
Τύπου ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα καὶ
θὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ νέο ποὺ θὰ διορθώνει τὰ πράγμα-
τα καὶ θὰ ἀποκαθιστᾶ τὴν ἀλήθεια.

Ἡ δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι ἡ ἑξῆς:
“Τό ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Συνε-

δρίας, θεωρῶ ὄτι δέν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τήν ἀπόφα-
ση τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὅσον ἀφορᾶ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο
στὸ ὁποῖο λέγει ὅτι ἐνέκρινε ἡ Ἱεραρχία τὶς προτάσεις ποὺ
περιέχονται στὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ.Θεολόγου.

Δὲν ἐτέθη τέτοιο θέμα σὲ ψηφοφορία οὔτε προφο-
ρική οὔτε μυστική οὔτε δι’ ἄλλου τρόπου (δι’ ἀνατάσεως
τῶν χειρῶν ἢ διὰ βοῆς).

Ἀκούστηκαν ἀπόψεις καὶ κρίσεις ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως,
ἀπὸ ἀρκετοὺς ἱεράρχες καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ Μακαριώτα-
τος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν εἰσηγητή, δήλωσε ὅτι
δέν παίρνουμε καμία ἀπόφαση ἀλλὰ ἀναθέτουμε τὸ
θέμα στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία θὰ ἐκτιμήσει ὅλο
τὸ ὑλικό, τὶς παρεμβάσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν, τὰ πρακτικὰ καὶ κάποια ὑπομνήματα τὰ ὁποῖα ἐζη-
τήθησαν ἀπὸ συνοδικοὺς συνέδρους καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν

ὅλη αὐτὴ ἐπεξεργασία, θὰ συνταχθεῖ ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ., ἐγκύ-
κλιος, ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται στὸ χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἑπομένως δέν ὑφίσταται πρόκριμα ὑπὸ τῆς
σεπτῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ ὅλον θέμα, τὸ ὁποῖο ἐσυζη-
τήθη κατὰ τὰς δύο αὐτάς ἡμέρας, γι’ αὐτὸ καὶ κάθε
κρίσις καὶ τοποθέτησις θεωρεῖται βεβιασμένη καὶ
ἀνακριβής.

Αὐτὰ γράφονται διὰ τὸν καθησυχασμὸ τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ, συνιστώντας τὴν ἀναμονὴ τῆς τελικῆς ἀποφάσε-
ως, ἡ ὁποία θὰ διατυπωθεῖ διὰ τῆς Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία εἶναι τὸ
ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῆς Ἱεραρχίας”.

Ὡς διαχειριστὲς τοῦ Ἱστολογίου Κατάνυξις, εὐχαριστοῦ -
με θερμὰ τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν παρέμβασή του καὶ
τὶς σαφέστατες διευκρινήσεις. Πρέπει ὅμως νὰ διατυπώ-
σουμε πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες μας πὼς δὲν εἴμαστε
αἰσιόδοξοι ὅτι θὰ ἀντικατασταθεῖ τὸ συγκεκριμένο Δελτίο
Τύπου. Καὶ ὡς γνωστόν, τὰ γραπτὰ μένουν καὶ ὅσο τὸ
Δελτίο Τύπου παραμένει τὸ ἴδιο, ἐμεῖς θὰ ἀνησυχοῦμε
καὶ θὰ ἀγωνιοῦμε. Πρέπει νὰ διαπιστώσουμε τὴν ἀλλαγὴ
στὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ ἀναθαρρή-
σουμε καὶ νὰ ἀνασάνουμε ἀπὸ τὴν αἴσθηση ἀπογοήτευ-
σης καὶ ὀργῆς ποὺ μᾶς διακατέχει.

Τέλος νὰ ἐπισημάνουμε κάτι ποὺ ἔχει τὴν ἀξία του. Ξέ-
ρετε ποιὸς Ἱεράρχης εἶναι ὑπεύθυνος τῶν Δελτίου Τύπου
τῆς Ἱεραρχίας; ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημη-
τριάδος κ. Ἰγνάτιος. Αὐτὸ σίγουρα λέει πάρα πολλά...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Προφανῶς ὅταν παραπαίη τό Σύμπαν,
παραπαίει καί ὁ κ. Παναγιώτης Τελεβάντος 
λευταῖος τῶν συνεργατῶν καί ὁ πλέον ἀσήμαντος
ἀρθρογράφος του. Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλω, δευτε-
ρογενῶς, στήν Συντακτική Ἐπιτροπή τοῦ «Ο.Τ.» διά τήν
διόρθωση, τήν ἐπιλογή καί τήν δημοσίευση τῶν διαφό-
ρων μελετῶν καί κειμένων μας. Ἀντικειμενική ἄποψη
περί τοῦ «Ο.Τ.» δύνανται νά ἔχουν, μόνον, ὅσοι καλο-
προαίρετοι καί φιλότιμοι ἄνθρωποι, καλοί ἐρευνητές, καί
οἱ σταθεροί ἀναγνῶστες του.

Εἰκάζω ὅτι ὁ κ. Π. Τελεβάντος ὡς πρώην συνεργά-
της καί ἀρθρογράφος τοῦ «Ο.Τ.» δέν δύναται νά διατυ-
πώση ἀντικειμενική ἄποψη ἐναντίον αὐτοῦ.

Προσθέστε στήν γνωσιολογική φαρέτρα σας: ὅτι
κατά τήν περιόδο 2008-2012 μ.Χ. ἔγινα προσωπικά, ἰδι-
αίτερος διαδικτυακός συνεργάτης καί στενός φίλος ἄν
θέλετε, θερμός ἀναγνώστης καί μαθητευόμενος σχο-
λιογράφος τοῦ ἱστολογίου τοῦ θεολόγου κ. Παναγιώτη
Τελεβάντου κατά τήν διάρκεια τῶν Θεολογικῶν
Σπουδῶν μου. Μερικές φορές μάλιστα, ὄχι σπάνια, συν -
 ομιλούσαμε τακτικά περί Θεολογικῶν Ζητημάτων μέ
βιντεοκλήσεις ἀπό τό SKYPE, ἤ καί συχνά μέ ἠλεκτρο-
νική ἀλληλογραφία.

Βέβαια, μόλις ἄρχισα νά ὑποψιάζομαι κάποια ἀδιό-
ρατη καί ὁρατή αἰσθητή ἀδικία πού διενεργεῖτο, κατά τοῦ
πατρός Βασιλείου, ἀπαίτησα ἀπό τόν ἀδελφό μας, χαρ-
τί καί καλαμάρι νά μάθω ποιές εἶναι οἱ ἀποδεικτικές θε-
ολογικές ἐξηγήσεις, πού ἀντί νά τίς λάβω ἀπό τόν δη-
μόσιο κατήγορο καί πολύ-ἀγαπημένο πρώην φίλο μου,
ἔλαβα μία ἄμεση καί παράδοξη ἀπαξίωση καί ἀλγεινή
ἀπόῤῥιψη. Ἔκτοτε, κάπου στό 2012 ὁ κ. Π. Τελεβάντος
μᾶς ἔκοψε ἀπότομα, ὁριστικά καί ἀμετάκλητα καί τήν
καλημέρα ἐξ αἰτίας τῶν ἐπίμονων διερευνητικῶν ἐρω-
τημάτων μας περί τοῦ π. Β. Βολουδάκη.

Ὡς γνωστόν: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος
Βολουδάκης (συν)ἔγραψε ἕνα ἀκόμη σημαντικώτατο βι-
βλίο μέ τίτλο: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»,
στό ὁποῖον συμπεριλαμβάνονται σχεδόν τριάντα (30)
σημαίνοντα καί πρωτότυπα  Θεολογικά κεφάλαια ἀπό
τά ὁποῖα ἀναλύει, ποιμαντικῶς καί θεολογικῶς, τήν
ὀρθόδοξη Ποιμαντική καί ἔλλογη Πολιτική, πλήν παρα-
παίουσα καί σύγχρονη τραγελαφική πολιτικο-ποιμαντι-
κή πραγματικότητα πού διαβιοῦμε σχεδόν ἅπαντες
στήν Κύπρο-Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό.

Σημειῶστε παρακαλῶ πολύ: ὅτι ὁ ἀγαπητός
Ἐκκλησιαστικός Συγγραφέας, ἐκκλησιαστικός ἀνταπο-
κριτής καί θεολόγος κύριος Παναγιώτης Τελεβάντος
ΔΕΝ ἔχει μέχρι στιγμῆς ἀνασκευάσει ἤ ἔστω ἀναιρέσει,
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ἕνα καί ΜΟΝΟΝ κεφάλαιο ἐκ τῶν συν -
ολικῶν τριάντα. Ἐπιμένει βέβαια, μέ ἀντιρρητικό ζῆλο
νά ἐτικεττοποιεῖ καί νά κατηγορεῖ, ἐκ τῆς ἀσφαλοῦς ἀμε-
ρικανικο-ὀνειρικῆς πραγματικότητάς του, μεθοδικά, ἀνα-
πόδεικτα καί προφανῶς ἀδίκως, ἕνα σημαντικό Ἑλλα-
δίτη καί Πνευματικό Κληρικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν.

Φυσικά καί πάλιν ὡς γνωστόν: στό συστηματικό
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ πετροβόλισμα κατά τοῦ πατρός Βασι-
λείου Β., ἐνέχονται δυστυχῶς γνωστοί ἤ καί ἄγνωστοι
Κληρικοί καί συνάδελφοι θεολόγοι τῶν Ἀθηνῶν καί
ἀλλοῦ, πού ἐπηρεάζουν κακεντρεχῶς, ὡς πληροφο-
ριοδότες του τόν Νεοκύπριο θεολόγο κ. Π. Τελεβάντο
καί ἄλλους ἀφελεῖς ἁπλοϊκούς πιστούς.

Μή ξεχνᾶτε ἀγαπητοί φίλοι/ες: ὅτι στήν εἰδική πε-
ρίπτωση τῆς πολύχρονης κόντρας μεταξύ τοῦ πατρός
Β. Βολουδάκη καί τοῦ θεολόγου κ. Π. Τελεβάντου, ὑφί-
σταται, μία μόλις πρόσφατη καταδικαστική ἀπόφασης
ἀπό Ἑλλαδικό Δικαστήριο περί τῆς «κατ’ ἐξακολούθη-
σιν συκοφαντικῆς δυσφημίσεως» κατά τοῦ Πρωτοπρε-
σβυτέρου ὑπό τοῦ κ. Τελεβάντου.

Ὁ συμπατριώτης καί φίλτατος κυρ-Παναγιώτης Τελε-
βάντος, κατηγορεῖ (πλέον μέ τά δικαστικά δεδομένα
«συκοφαντεῖ κατ’ ἐξακολούθησιν») τόσον τόν
«Ὀρθόδοξον Τύπον» ὅσον καί τόν π. Βασίλειον Βο-
λουδάκη, ΑΝΕΥ τινῶν ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ἀποδείξεων.
Προσωπικά, πολύ ἀμφιβάλλω ἄν ἔκανε ποτέ τόν φιλό-
τιμο κόπο νά μελετήσει ἐξονυχιστικῶς τό εἰδικό βαρυ-
σήμαντο Ποιμαντικο-πολιτικό ἐγχειρίδιο τοῦ π. Β. Β. Και
ἐπειδή σχημάτισα (ὄχι αὐθαίρετα) αὐτήν τήν ἰσχυρή πε-
ποίθηση κατά τοῦ Τελεβάντου, ἀπεφάσισα προσω-
πικῶς, κάποια παρελθοντική στιγμή, νά μελετήσω δύο
φορές μάλιστα τό ἐν λόγῳ σύγγραμμα, γιά νά ψάξω νά
βρῶ ἤ καί νά ἐντοπίσω τίς περίφημες κακόδοξες πλά-
νες καί αἱρέσεις τοῦ π. Β. Βολουδάκη. 

Ἀπό τήν προσωπική μου ἐμπειρική καί ἀντικειμενική
ἔρευνα ΔΕΝ ἐντόπισα κάτι τό δογματικά μεμπτό. Βέ-
βαια δέν εἶμαι κανένας ἐπαγγελματίας καί εἰδικός ἐμπει-
ρογνώμων περί τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας. Εἶμαι ὅμως, ἕνας ἁπλός «αἰώνιος φοιτητής» καί
μανικός ἐξερευνητής τῆς Ἱστορίας τῶν Δογμάτων. Μά-
λιστα ἐθαύμασα ἔτι περαιτέρω τήν ἰδιαίτερη ὀρθόδοξη
δογματολογική συνείδηση τοῦ πατρός Βασίλειου. Διδά-
χτηκα μάλιστα ἀπό αὐτό τό ἐγχειρίδιο πάμπολλα πρά -
 γματα. Συνεπῶς καί ἐκ παραλλήλου, ἀντελήφθην δυσ -

τυχῶς, ὅτι ὁ κ. Π. Τ. κατηγορεῖ ἀδίκως τόν καλό Ποιμέ-
να. 

Ἡ προσωπική μου ἔρευνα θεωρῶ ὅτι εἶναι ἐν δυνά-
μει ἀντικειμενική, διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐγνώρισα προσω-
πικά τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη (ἐνῷ ὁ Τελεβάντος, ἄν
δέν ἀπατῶμαι, τόν ἐγνώρισε!). Δέν εἶμαι πνευματικό
παιδί τοῦ πατρός Βασίλειου. Ἐνῶ ἤμουν λ.χ. «πνευμα-
τικό παιδί» καί μαθητής τοῦ Τελεβάντου. Οὔτε κἄν ἔτυ-
χε νά συναντήσω προσωπικά τά κατά σάρκα ἤ καί
πνευματικά παιδιά τοῦ π. Βασιλείου. Πολλῷ μᾶλλον
ΔΕΝ συνδέομαι προσωπικά μέ κανένα τους, ὥστε νά
δέχομαι ἔμμεσα κάποιο φυσιολογικό ἐπηρεασμό. Ἀλλά
ΟΥΤΕ κἄν εἶμαι ἐγγεγραμμένος στήν Πολιτική Παρά-
ταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», διότι διαχρονικά λόγῳ καταγωγῆς
τοῦ κατά σάρκα πατέρα μου, ἀπό τήν Πρώτη Σερρῶν,
ἐψήφιζα δυστυχῶς, ὡς ἄλογο πρόβατο, σταθερά τήν
μασονίζουσα «χριστιανική Δεξιά» τήν καί «Νέα Δημο-
κρατία», τήν ὁποία καί ὁ Τελεβάντος τοποθετεῖ ὅλως
παραδόξως στό βαθύ ἀπυρόβλητο τῆς Πολιτικῆς Θεο-
λογίας του.

Τό Πολιτικο-ποιμαντικό τομίδιο τοῦ π. Βασίλειου Β.
κυκλοφορεῖ εὐρέως ἀνά τόν κόσμο. Δι’ αὐτό καί παρα-
καλοῦμε θερμά τούς εἰδικούς θεολόγους ἐρευνητάς,
ἁπλούς πιστούς ἤ καί ἄλλους κατηρτισμένους θεολογι-
κά ἤ καί δογματολογικά Κληρικούς, πού πιθανόν νά θε-
ωροῦν ἤ καί ὄχι ὡς πλανεμένο Ποιμένα τόν π. Β. Βο-
λουδάκη, μερικοί ἴσως ἐπηρεασμένοι, προφανῶς, ἀπό
βαθειά προπαγανδιστική προκατάληψη, ὅπως μᾶς
ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ γραπτῶς, μία πρός μία, τίς ὅποιες θε-
ολογικές πλάνες του, διότι δέν ἔχουμε καμμία  ἐμπιστο-
σύνη στὴν μᾶλλον ῥηχή καί συσκοτισμένη θεολογική
συνείδηση καί ἡμιμαθῆ παιδεία μας. 

Κοντολογίς, κατά τήν ἰδική μας μή ἀλάθητη ἄποψη
τό ζητούμενο εἶναι κάπου ἀλλοῦ: ᾆραγέ ὄντως ὁ π. Βα-
σίλειος «πολιτικοποιεῖ τά Ἐκκλησιαστικά ζητήματα» καί
ἔχει δίκαιο ὁ δημόσια κατήγορός του κ. Π. Τελεβάντος,
ἤ μήπως ὁ π. Βασίλειος θεολογικοποιεῖ ἤ ἄν θέλετε
ἐκκλησιοποιεῖ, ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως, τά σύγχρονα
Πολιτικά καί Ἐκκλησιαστικά Ζητήματα; Οἱ Ἐκκλησιαστι-
κοί Ἱστορικοί τοῦ μακρινοῦ μέλλοντος, θά κρίνουν ἀμεί-
λικτα καί τούς δύο ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες. 

Τό μόνον σίγουρο ἀπό τήν ἰδική μας ὀπτική, εἶναι ὅτι
ὁ π. Β. Β. Λ[λ]ογικοποιεῖ τά Πολιτικά Ζητήματα, καί μό-
νον ἕνας παράλογος ἤ καί βαρειά ψυχοπαθής ἄνθρω-
πος, δύναται νά τόν κατηγορήσει διά πολιτικοποίηση
τῶν Θεολογικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ζητημάτων.

Ὡστόσο στό διά ταῦτα, ἔχει μεγάλο δίκαιο ὁ καλός
Καθηγητής μας καί Δογματολόγος κύριος Χρυσόστομος
Σταμούλης ὅταν διδάσκει: «ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀπό
την φύση Της Πολιτική»! 

[Ἡ κύρια ὅμως διαφωνία μας μέ τόν ἀγαπημένο
Καθηγητή μας, ἑστιάζεται κυρίως στήν ἀντιευαγγε-
λική θεσμοθέτηση καί εἰσαγωγή τῶν ἀμειγῶς Μωα-
μεθανικῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐντός τῆς Ὀρθο-
δόξου Χριστιανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας
πρᾶγμα πού συνιστᾶ, πρακτικῶς, μείζονα ἀκαδη-
μαϊκό καί ἰδιότυπο ξεπεσμό, δηλ. ἑτερόθρησκο ἤ
αἱρετικό Συγκρητισμό]. 

Μέ τόν Νεορθόδοξο Καθηγητή κ. Χ. Σταμούλη ἄν καί
ἔχουμε πάμπολλες διαφωνίες, ἐννοεῖται σέ ἀρκετά θε-
ολογικά ζητήματα, στό παρόν θεολογικο-πολιτικό ση-
μεῖο του συμφωνοῦμε. Λογικά τώρα, γιατί ᾆραγε νά κα-
τηγορεῖται ΜΟΝΟΝ ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης πού
διατυπώνει Ποιμαντική πολιτική; 

Προφανῶς καί πάλιν, γιά τήν πιό πάνω συγκεκριμέ-
νη δογματολογική ἄποψη τοῦ καθηγητοῦ τῆς Δογμα-
τικῆς κ. Χ. Σταμούλη θά πρέπει μᾶλλον νά τόν κράξουν
πάντες οἱ «ὀρθόδοξοι ἀντιοικουμενιστές» πρῶτος καί
καλύτερος ὁ «ἀπολίτικ» Τελεβάντος. Σύμφωνοι; Τώ-
ρα ἄν παραπαίει ὁ π. Βασίλειος Β., ὁ δογματολόγος κ.
Χ. Σταμούλης, ἡ Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»,
ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία πού ἀσκεῖ διαχρο-
νικῶς Πολιτική, τοῦτο τί ἀκριβῶς νά σημαίνει; Ὅτι ὁ κ. Π.
Τελεβάντος δέν παραπαίει, διότι εἶναι ὁ «Στῦλος τῆς
Ὀρθοδοξίας»; Συμπερασματικῶς καί ἐν κατακλεῖδι, ἄν
λοιπόν παραπαίουν ὅλοι αὐτοί, μέσα σ’ ὅλους αὐτούς
σαφέστατα καί ἐμεῖς τά μαθητούδια τους, παραπαίει ἤ
ὄχι, μαζί μας καί ὁ πολύς Π. Τελεβάντος. Ἐσεῖς τί λέ-
τε; Διότι τοῦτο ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά ἐμᾶς, διότι εἴμε-
θα τρομερά εὐαίσθητοι στίς ψυχωτικές Ἀμερικανιές.

Ὑγ. Διά νά μή κατηγορηθῶ καί πάλιν βεβιασμένα
καί συντεταγμένα ἀπό διάφορους εὐσεβοφανεῖς
«ἀντιοικουμενιστικούς» κυρίως κύκλους, πού καρα-
δοκοῦν νά δυσφημίσουν ἀδελφό τους, ὅπως λ.χ. διά
τήν παρελθοῦσα συμπαράστασή μου στήν θεολογική
προσέγγιση τοῦ πατρός Βασιλείου Βολουδάκη γιά τήν
σημαντική γραπτή καί ἀντιρρητική διαφωνία του σέ
εἰδικό Ἐσχατολογικό Ζήτημα, προσκομίζω στόν Ο.Τ.
μαζί μέ αὐτή τήν γραπτή κριτική στάση μας καί τά ἑπό-
μενα γραπτά μας: «Περί τῶν Βιομετρικῶν Ταυτο-
τήτων» κ.ο.κ. πού ἀκόμη καίγει καί προβληματίζει
πολλούς/ές.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

Ὅταν τὸ Φανάρι δὲν εἶχε ἀκόμη 
παραδοθῆ εἰς τὸν Οἰκουμενισμόν

συνεχίζοντας καὶ σ’ αὐτὸ τὸν Διαφωτισμό, ἀποδεικνύεται ὄχι
μόνο ἀνιστορικός ἀλλὰ καὶ ἀντιιστορικός.

2. Καὶ ὅμως μὲ τὴν (ἐσωτερικὴ) ἐλευθερία του στὴ διάρκεια
τῆς (ἐξωτερικῆς) δουλείας του τὸ οἰκουμενικό μας Πατριαρ-
χεῖο ὁμολογοῦσε τὴν Πίστη του ἐλεύθερα, μὲ ἀπόλυτη πιστό-
τητα στὴν ἀποστολικοπατερικὴ παράδοσή του ὡς πνευμα-
τικὴ ἡγεσία καὶ πρότυπο ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀδιάσειστα
τεκμήρια στὸ θέμα αὐτὸ προσφέρει ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ
τῆς Χάλκης (τῆς Προποντίδος), τοῦ ἀνωτάτου φυτωρίου καὶ
ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
(1844 - 1971). Ἀπὸ τὸ 1844, ποὺ ἄρχισε ἡ σχολαρχία τοῦ
πρώτου Σχολάρχη της ἱερομ. Κωνσταντίνου Τυπάλδου -
Ἰακωβάτου (ἀπὸ τὸ 1848 τιτουλαρίου Μητροπολίτου Σταυ-
ρουπόλεως) καὶ γιὰ δεκαετίες ἡ Σχολὴ ἦταν ἔπαλξη τῆς ὀρθο-
δόξου πατερικῆς παραδόσεως, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ πα-
τερικοῦ Σχολάρχου καὶ τὴν εὐλογία τῶν Οἰκουμενικῶν Πα-
τριαρχῶν, ποὺ ἐνίσχυαν τὸ ἔργο τῆς Σχολῆς καὶ στήριζαν τὴν
ὀρθόδοξη μαρτυρία της. Μέσα στὸ πνεῦμα αὐτὸ ἡ Σχολὴ
ἀνεδείκνυε Ἱεράρχες καὶ Διδασκάλους μὲ ὑψηλὸ ὀρθοδοξο-
πατερικὸ φρόνημα, ποὺ ὁμολογοῦσαν τὴν Πίστη τους πρὸς
κάθε κατεύθυνση χωρὶς δισταγμὸ καὶ φόβους, διότι δὲν ὑπη-
ρετοῦσαν παρὰ μόνο τὸν Κύριο τῆς Ἐκκλησίας, Ἰησοῦ
Χριστὸ καὶ τὸν Λαό Του. Αὐτὴ τὴ στάση τηροῦσαν, μὲ ἀπόλυ-
τη ὁμοψυχία καὶ ὁμοφωνία, ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος, ὁ Σχο-
λάρχης καὶ ἡ Σχολή, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ λειτουργία τῆς τε-
λευταίας. Καὶ συγκεκριμένα:

Ἀπὸ τὸ 1855, ποὺ ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ὁ θεσμὸς τῶν ἐπι-
στημονικῶν «θέσεων» καὶ «Διατριβῶν» καὶ μέχρι τὸ 1862,
συντάχθηκαν καὶ ὑποβλήθηκαν 14 μελέτες, σχετιζόμενες μὲ
τὴ Λατινικὴ Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα τὸν παπικὸ θεσμὸ σὲ σύν -
ολο 64 παρομοίων ἐργασιῶν, δηλαδὴ περίπου τὸ 20 τοῖς
ἑκατὸ τῆς σχετικῆς παραγωγῆς. Παραθέτουμε μερικοὺς χα-
ρακτηριστικοὺς τίτλους: 1) Ὅτι τὸ τῶν Λατίνων δόγμα περὶ
τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα Ρώμης ἐνάντιόν ἐστι τῇ Ἱερᾷ Γραφῇ,
τῇ διδασκαλίᾳ τῶν Πατέρων καὶ τῇ πράξει τῆς Καθολικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 2) Ὅτι οὔτε ἐξ ἀποστολικῆς παραδό-
σεως, οὔτε ἐξ ἱστορίας δύναται ἀποδειχθῆναι, ὅτι ὁ Ἀπόστο-
λος Πέτρος ἐπεδήμησεν ἐν Ρώμῃ...». 3) Περὶ τῆς νομιζομένης
πνευματικῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα Ρώμης κ.λπ.

Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς Σχολαρχίας τοῦ Σταυρουπόλε-
ως Κωνσταντίνου (1864) ἡ Σχολὴ συνέχισε νὰ κινεῖται στὸ
ἴδιο πνεῦμα, μέσα σὲ καθαρὰ ἐπιστημονικὰ πλαίσια καὶ ὄχι
ἁπλῶς πολεμικά, ὅπως θὰ μποροῦσε νὰ ὑποθέσει κάποιος.
Ἁπλούστατα τεκμηριωνόταν ἐπιστημονικὰ ἡ διαφοροποίηση
τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν κοινὴ παράδοση Ἀνατολῆς
καὶ Δύσεως μέχρι τὸ σχίσμα (1054). Ἔτσι ἀπὸ τὸ 1869 μέχρι
τὸ 1907, 26 Διατριβὲς τῶν Μαθητῶν τῆς Σχολῆς κινοῦνται
στὸ ἴδιο πνευματικὸ πλαίσιο. Καὶ πάλι σημειώνουμε κάποια
ἀπὸ τὰ θέματα: 1) Πραγματεία κατὰ τεσσάρων ἀντιευαγγε-
λικῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιώσεων τῶν ἐπισκόπων Ρώμης. 2)Περὶ
τοῦ λελανθασμένου τοῦ Παπικοῦ ἀλαθήτου. 3) Περὶ τοῦ πρω-
τείου τοῦ Πάπα. 4) Ὅτι ὁ Πάπας οὐκ ἔστιν ἀλάθητος. 5) Ὅτι ἡ
παπικὴ ἀπολυταρχία ἀπέσχισε τὴν Δύσιν ἀπὸ τῆς Ὀρθοδο-

ξίας. 6) Ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία αἰτία ἐστὶ τοῦ ἐπὶ Φωτίου Σχί-
σματος κ.ἄ.

Μετὰ τὸ 1907 καὶ μέχρι τὸ 1922 δὲν ἐδόθησαν στοὺς Μα-
θητὲς τῆς Σχολῆς θέματα αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Κατὰ τὴν περίοδο
1923 - 1971, ὅταν «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος» κλείσθηκε ἡ
Σχολὴ ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ Ἐξουσία, ἀναφορὲς στὰ παπικὰ
δόγματα δὲν ἀπαντοῦν, παρὰ μόνο γιὰ θέματα περιφερειακά,
ὅπως «Τὸ ἔκκλητον τοῦ Ρώμης» (1936). «Ἡ μετάβασις τοῦ
Ἀπ. Πέτρου εἰς Ρώμην» (1950) καὶ «Τὸ Ἰλλυρικὸν καὶ τὰ ἐπ’
αὐτοῦ δίκαια τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης καὶ Κωνσταντινουπόλε-
ως» (1962). Τὴν ἀλλαγὴ δὲ τοῦ πνεύματος τῶν καιρῶν προ-
δίδει μία διατριβὴ τὸ 1968 μὲ τὸν τίτλο: «Ὁ μετὰ τῆς Ρωμαι-
οκαθολικῆς Ἐκκλησίας θεολογικὸς διάλογος εἰς τὰς τρεῖς Παν -
ορθοδόξους Διασκέψεις» (θετικὴ ἀξιολόγηση 18 διαλόγου). 

3. Ἡ πορεία, συνεπῶς, τοῦ ἐπιστημονικοῦ θεολογικοῦ
ἔργου τῆς Σχολῆς ἀποτυπώνει τὴν ἐπικράτηση τοῦ νέου
πνεύματος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὸ ὁποῖο εἶχε ἐμπλακεῖ ὁ
Οἰκουμενικὸς θρόνος. Μὲ αὐτὰ δὲν ἰσχυριζόμεθα ὅτι χάθηκε,
στοὺς περισσοτέρους τουλάχιστον ἐκπροσώπους του, ἡ
σαφὴς γνώση τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἀποδεικνύε-
ται, καὶ ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τῆς Σχολῆς, εἶναι ἡ ἐπικρά-
τηση τοῦ πνεύματος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν ἐπιβαλλομέ-
νων ἀπὸ αὐτὸν δεσμεύσεων. Ἡ ἀλλαγὴ στὶς σχέσεις Ἀνα-
τολῆς - Δύσεως, χωρὶς τὴν ἐλαχίστη διάθεση ἐπιστροφῆς τῆς
τελευταίας στὴν πρὸ τοῦ σχίσματος κοινὴ παράδοση, ἐπιβάλ-
λει καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς θεολογικῆς γλώσσας, μὲ ὅλες τὶς
εὐνόητες συνέπειες.

Ἰδιαίτερα σημαντικὸ ὅμως εἶναι, ὅτι δύο Διατριβὲς τοῦ ἔτους
1857 ἀναφέρονται στὸ θέμα τῆς οἰκουμενικότητας τῆς ἐπὶ Μ.
Φωτίου Συνόδου τοῦ 879: α) Περὶ τῆς ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Φωτίου
Ἁγίας καὶ Μεγάλης (ὀγδόης) Συνόδου (879) καὶ β) Σύγκρισις
τῆς κατὰ Φωτίου (869) καὶ τῆς ἐπὶ Φωτίου (879) Συνόδου, ἐξ
ἧς ἡ νόμιμος καὶ ὀρθὴ δείκνυται. Στὰ κείμενα αὐτὰ σαφῶς
ὁμολογεῖται ὁ χαρακτήρας τῆς Συνόδου αὐτῆς ὡς Οἰκουμε-
νικῆς Ὀγδόης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤτοι τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, στὸ πνεῦμα τῶν ἀρχαιοτέρων Πατέρων καὶ Θε-
ολόγων μας, κάτι ποὺ δὲν θέλησε νὰ πράξει ἡ ἄλλου πνεύμα-
τος συνάντησις στὴν Κρήτη (2016).

Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο,
στὰ πρόσωπα κάποιων ἐκπροσώπων του, ἔχει σαφῆ ἐπί-
γνωση τῆς καταλυτικῆς ἐπίδρασης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴ
στάση καὶ τὶς συμπεριφορές του. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀρκετό, διὰ νὰ
ἀναθεωρήσει τὴν πορεία του. Αὐτὸ ὅμως προϋποθέτει ἐπα-
νάκτηση τῆς ἐν Χριστῷ παλαιᾶς ἐλευθερίας του.

Σημείωση: Τὸ παρὸν ἄρθρο στηρίζεται στὶς μελέ-
τες: π.Γ.Δ. Μεταλληνοῦ, Κριτικὴ θεώρηση τοῦ παπι-
κοῦ θεσμοῦ στὴν Χάλκη τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα. Ἕνα ἀνέκδοτο
κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Τυπάλδου - Ἰακωβάτου...,
Ἀθήνα 2007. π.Γ.Δ. Μεταλληνοῦ - πρεσβ. Βαρβάρας
Μεταλληνοῦ, Μελετίου Ἱεροδιακόνου Ἀριστοβούλου,
Διατριβὴ «Περὶ τῆς νομιζομένης πνευματικῆς ἀρχῆς
τοῦ Πάπα Ρώμης» (Ἀθήνα 2011).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης ἄνευ μίτρας, ἄνευ ράβδου, 
ἄνευ σταυροῦ καί ἄνευ θρόνου.



Σελὶς 8η

Τὴν ἀμίμητον προσωπικό-
τητα καὶ τὸ σπουδαῖον ἔργον
τοῦ εὐσεβοῦς πολιτικοῦ Ἰ.
Καποδιστρίου ἐτίμησαν ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος δι’ ἀντιπρο-
σώπου καὶ ὁ Σεβ. Ἀργολίδος
μὲ τὴν παρουσίασιν ἑνὸς νέου
βιβλίου δι’ αὐτόν. Ὡς ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὸ vimaor-
thodoxias.gr τῆς 23ης Νοεμ-
βρίου 2016:

«Τὴν Τρίτη 22 Νοεμβρίου πα-
ρουσιάστηκε στὸ Πολιτιστικὸ Κέν-
τρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν στὸ Ροὺφ τὸ βιβλίο «Ὁ
μπάρμπα-Γιάννης τῶν Ἑλλήνων»,
τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπο-
λη Ἀργολίδος, μὲ φροντίδα γιὰ τοὺς
νέους καὶ τὶς νέες τῆς ἐποχῆς μας.
Τὸ βιβλίο ἀναφέρεται στὸν Ἰωάννη
Καποδίστρια, τὸν πρῶτο Κυβερνή-
τη τοῦ ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ
Κράτους, τὸ ὁποῖο ἵδρυσε ἐκ θεμε-
λίων καὶ μὲ τὴν προσωπική του πε-
ριουσία. Τὸ βιβλίο γιὰ τὸν μεγάλο
αὐτὸ χριστιανὸ καὶ πατριώτη πολι-

τικὸ ἐπιμελήθηκε ἡ μοναχὴ Φιλο-
θέη, Ἡγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχα-
στηρίου «Παναγία τῶν Βρυούλων»
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Στὴν ἐκδήλωση ὁ Ἀρχιμ. π. Θεολό-
γος Ἀλεξανδράκης ἀπηύθυνε χαι-
ρετισμὸ ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.
Ἱερωνύμου, ἐνῶ ὁ Ἀρχιμ. π. Συ-
μεὼν Βενετσιάνος, Διευθυντὴς τοῦ
Ἱδρύματος Νεότητος καὶ Οἰκογένει-
ας Ι.Α.Α., συντόνισε τὴν παρουσία-
ση καὶ τὴ συζήτηση. Στὴ βιβλιοπα-
ρουσίαση μίλησαν ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.
Νεκτάριος, οἱ καθηγητὲς τῆς Φιλο-
σοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν κὸς Θάνος καὶ κὰ Δέ-
σπω Μαρκοπούλου, καὶ ἡ συγγρα-
φέας μοναχὴ Φιλοθέη. Στὴν κατα-
κλεῖδα τῆς ἐκδήλωσης ὁ Φιλόλογος
– συγγραφέας Κωνσταντῖνος Γα-
νωτὴς μίλησε μὲ συγκίνηση γιὰ τὸ
σημαντικὸ αὐτὸ πόνημα, ποὺ ἀνα-
δεικνύει μὲ γλαφυρὸ καὶ εὔληπτο
λόγο πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ σπου-
δαίου πολιτικοῦ ἀνδρός».

Στόχος ὁ χωρισμὸς Ἐκκλησίας – Πολιτείας
Μπορεῖ ὁ Ὑπουργὸς Παιδεί-

ας νὰ ἤλλαξεν, ἀλλὰ ἡ πολι-
τικὴ στόχευσις τῆς Κυβερνήσε-
ως δὲν μετεβλήθη εἰς τὸ ζήτη-
μα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ
Πολιτείας. Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ ἄρθρον τῆς κ.
Μαρίας Μπραουδάκη εἰς τὴν
ἐφημερίδα DOCUMENTO τῆς
20ῆς Νοεμβρίου 2016:

«Τὸ ἀγκάθι ἀνάμεσα στὶς δύο
πλευρές, δηλαδὴ ὁ φάκελος τοῦ
διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας - κράτους,
παραμένει. Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ
Συντάγματος εἶναι ἕνα θέμα ποὺ
ἐπίκειται καὶ κύκλοι τῆς Μονῆς Πε-
τράκη σημειώνουν πὼς «παγίως ἡ
Ἀριστερὰ πρεσβεύει τὸν διαχω-
ρισμὸ τῶν δύο θεσμῶν». Παρατη-
ροῦν δὲ ὅτι καὶ ὁ νῦν ὑπουργὸς
Παιδείας εἶναι «ἀμιγῶς κομμα-
τικὸς» καὶ παραπέμπουν στὴν
ἀρθρογραφία του στὴν «Αὐγὴ»
κατὰ τὸ παρελθόν. Ἀκόμη, ἐκκλη-
σιαστικοὶ κύκλοι χρεώνουν σὲ μερί-

δα τῆς Ἀριστερᾶς προσπάθεια
ἀπαξίωσης τῆς Ἐκκλησίας στὴ συν -
είδηση τῆς κοινῆς γνώμης, μὲ ἀπώ-
τερο στόχο ὁ θεσμὸς νά... ἀποχα-
ρακτηριστεῖ ἀπὸ «συνοδοιπόρος
τοῦ ἔθνους». Ὑπ' αὐτὴ τὴν ἔννοια,
δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται τυχαία ἡ
ἀποστροφὴ τοῦ λόγου τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου πρὸ ἡμερῶν, κατὰ τὴν τε-
λετὴ ἀναγόρευσής του σὲ ἐπίτιμο
διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς σχολῆς
τοῦ ΑΠΘ. Ὁ κ. Ἱερώνυμος μίλησε
γιὰ «κακὰ σημάδια πονηρίας [...] τὴ
διαστρέβλωση, μέσα στὶς δυσκο-
λίες ποὺ ὑπάρχουν, τῶν πραγμά-
των τῆς Ἐκκλησίας»… Ὡς πρό-
σφατο παράδειγμα ἀναφέρουν τὴν
πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας
τῆς κυπριακῆς Βουλῆς γιὰ κατάρ-
γηση τῆς ἀργίας τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, παρότι ἡ κυβέρνηση
εἶναι δεξιᾶς ἀπόχρωσης. Σημει-
ώνεται ἐπιπλέον πὼς στὴν Κύπρο
ἔχει ἐπέλθει ἐδῶ καὶ χρόνια ὁ δια-
χωρισμὸς Ἐκκλησίας – κρά-
τους…».

Ποῖος κάνει «πολιτικήν»;
Ὑπενθυμίζομεν εἰς τοὺς

ἀναγνώστας ὅτι ὁ κυρὸς Κ.
Στεφανόπουλος εἶχεν ἀρνηθῆ
νὰ βοηθήση τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον κυρὸν Χριστόδουλον εἰς
τὸ ζήτημα τῶν ταυτοτήτων
ἐνῶ διὰ τὸ ἦθος του ὁ ἴδιος
εἶχεν ἀποκαλύψει διάφορα. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα exapsalmos.gr
τῆς 22ας Νοεμβρίου 2016:

«Στὴν ἐκδημία τοῦ πρώην Προ-
έδρου Κωστῆ Στεφανόπουλου
ἀναφέρθηκε σήμερα ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν
Εἰσοδίων τῆς Παναγίας στὴν Κοι-
νότητα Σταυροδρομίου τῆς Κων-
σταντινούπολης (Πέρα), μετὰ τὴ
Θεία Λειτουργία τῶν Εἰσοδίων.
«Δεηθῶμεν ὅλοι μαζὶ ὑπὲρ ἀνα-
παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλιπόν-
τος Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δη-
μοκρατίας, ἀειμνήστου Κωστῆ Στε-

φανοπούλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μία
διακεκριμένη πνευματικὴ προσω-
πικότης. Ὄχι μόνο πολιτικὸς ἀνὴρ
τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἕνας ἄνθρω-
πος τοῦ πνεύματος, διακριθείς, ἰδι-
αιτέρως διὰ τὸ ἦθος του καὶ διὰ τῆς
εὐφράδειάς του. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη
του αἰωνία»… Στὴ Θεία Λειτουργία
τῶν Εἰσοδίων παρευρέθη ὁ πρό-
εδρος τῆς Ἕνωσης Κεντρώων Βα-
σίλης Λεβέντης, τὸν ὁποῖο ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης καλωσόρισε
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τοῦ
εὐχήθηκε πάντοτε οἱ ἐργασίες του
νὰ εἶναι πρὸς ὄφελος τοῦ πολιτικοῦ
βίου στὴν Ἑλλάδα.

Ὁ κ. Λεβέντης, στὴν ἀντιφώνησή
του ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τοῦ
ἐκλιπόντος πρώην Προέδρου
Κωστῆ Στεφανόπουλου… «…Ἦρ -
θα λοιπὸν νὰ δώσω τὸ παρὸν τῆς
Ἕνωσης Κεντρώων, στὴν μεγάλη
αὐτὴ μέρα καὶ νὰ στηρίξω τὸ πρό-
σωπο τοῦ Παναγιωτάτου…».

Ὁ Σεβ. Καρυστίας κατὰ Ἰεχωβάδων
Ἀνακοίνωσιν ἐξέδωσεν ἡ Ἱ.

Μ. Καρυστίας καὶ Σκύρου,
εἰς τὴν ὁποίαν παροτρύνει
ἐργολάβους καὶ μηχανικοὺς
νὰ μὴ ἀναλάβουν τὴν ἀνέγερ-
σιν εὐκτηρίου οἴκου τῶν ψευ-
δο-μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Διὰ
τὴν ἀνακοίνωσιν ὁ Μητροπο-
λίτης ἐλοιδορήθη ἀπὸ τὴν
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑ-
ΚΤΩΝ τῆς 23ης  Νοεμβρίου
2016. Γνωρίζει ἡ ἐφημερὶς ὅτι
οἱ ψευδῶς ἀποκαλούμενοι
μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ δὲν γί-
νονται αἱμοδόται καὶ ὅτι δη-
λώνουν ἀντιρρησίαι συνειδή-
σεως; Παραθέτομεν τὸ ἀνα-

κοινωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ως:

«Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κατ'
ἐφαρμογὴν Νόμων, ἐχορηγήθηκε
"ἄδεια ἀνεγέρσεως χώρου λατρείας
τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ" στὴν
περιοχὴ τοῦ Στομίου Ὀξυλίθου, ἐπὶ
τῆς δημοτικῆς ὁδοῦ, μὲ ὑπεύθυνο
τὸν Γ. I. Μ. Καλὸν θὰ ἦτο νὰ μὴ εἶχε
πωληθῆ εἰς αὐτοὺς τὸ οἰκόπεδο.
Αὐτὸ ὅμως ἔχει γίνει. Τώρα κατέ-
χουν τὸν χῶρο καὶ τὴν ἄδεια ἀνε-
γέρσεως. Μία πρώτη ἐνέργειά μας
καὶ παράκλησις πρὸς τοὺς ὡς ἄνω
ἀποδέκτες τοῦ ἐγγράφου μας εἶναι:
Νὰ μὴ ἀναλάβουν οἱ Μηχανικοὶ τὴν
ἐκπόνησιν τῶν σχεδίων καὶ τὴν ἐπί-
βλεψιν τοῦ ἔργου, οἱ Ἑταιρεῖες καὶ τὰ
Καταστήματα πωλήσεως ἀδρανῶν
ὑλικῶν νὰ μὴ προσφέρουν ὑλικὰ
καὶ οἱ ἐργολάβοι νὰ μὴ ἀναλάβουν
τὴν οἰκοδόμησιν τοῦ κτιρίου αὐτοῦ:
α) κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ψαλμικοῦ:
"Ἔλαιον δὲν ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανά-
τω τὴν κεφαλήν μου" καὶ β) ἐπειδὴ
οἱ Χιλιασταὶ δὲν πιστεύουν τὸν Χρι-
στό, ὡς Θεὸ ἀληθινὸ ἐκ Θεοῦ ἀληθι-
νοῦ καὶ τὰ χρήματα ἀπὸ αὐτοὺς εἴτε
ὡς δῶρο εἴτε ὡς ἀμοιβὴ ἐργασίας,
ἐξισώνονται μὲ τὰ ἀργύρια ποὺ
ἐπῆρε ὁ Ἰούδας, γιὰ νὰ προδώση
τὸν Χριστό. Γνωρίζω καλῶς ὅτι
ὑπάρχει κρίσι στὸ ἐπάγγελμά σας.
Βέβαιον ἐπίσης εἶναι, ὅτι ἡ ἀποχὴ
καὶ ἡ ἄρνησις ἀναλήψεως αὐτοῦ
τοῦ ἔργου εἶναι θυσία. Καὶ ὡς θυσία
θὰ ἔχει μεγάλη ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸν Θε-
όν. Ἐσεῖς ὡς Χριστιανοὶ νὰ ἐφαρμό-
σετε αὐτὸ, γιὰ νὰ λάβετε τὴν Εὐλο-
γία καὶ ἐμεῖς ὡς Ἱερὰ Μητρόπολις
θὰ προβοῦμε στὶς δικές μας ἐνέρ-
γειες».

Τὰ παράπονα
τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως
ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχίαν του
μήπως ἀλλοιωθῆ τὸ ἦθος τῶν
φοιτητῶν τῆς Ἰσλαμικῆς Κα-
τευθύνσεως καὶ παρεπονέθη
διὰ τὴν προτίμησιν τοῦ Πρω-
θυπουργοῦ νὰ ἐπισκεφθῆ μό-
νον τοὺς μουσουλμάνους. Δὲν
ἦτο ὑπέρμαχος τῆς Κατευ-
θύνσεως ὁ Σεβασμιώτατος;
Δὲν πρωτοστάτησε διὰ νὰ
ἔχουν οἱ μουσουλμάνοι τῆς
Θράκης κρατικὸν τμῆμα
σπουδῶν; Συμφώνως πρὸς
τὴν ἐφημερίδα ESPRESSO
τῆς 24ης Νοεμβρίου 2016:

«ὁ ἱεράρχης προειδοποίησε σχε-
τικὰ μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ Τμήματος
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης.
«Φοβᾶμαι μὴ τυχὸν αὐτὰ τὰ παιδιὰ
-οἱ 30 Θρακιῶτες μουσουλμάνοι
ποὺ θὰ παρακολουθήσουν τὸ πρό-
γραμμα-, τὰ ὁποῖα εἶναι ὅπως ἦταν
κάποτε τὰ δικά μας κατηχητόπουλα

τὸ 1960, χαλάσουν καὶ στὴ Σχολὴ
καὶ στὴ Θεσσαλονίκη».

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 26ης Νοεμβρί-
ου 2016:

«Τελικὰ ἔπιασε ὁ ἑξάψαλμος τοῦ
μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως
Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὸν
Ἀλέξη Τσίπρα ὅτι ἀγνόησε πλήρως
τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ δημόσια σχο-
λεῖα κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ
Θράκη καὶ ἀντ' αὐτοῦ ἐπέλεξε νὰ
ἐπισκεφθεῖ δύο μειονοτικὰ σχολεῖα.
Τὸ πρόγραμμα τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ ἄλλαξε τὴν τελευταία στιγμή,
προκειμένου νὰ ἐπισκεφθεῖ ἕνα
μειονοτικὸ (τὸ Γυμνάσιο - Λύκειο
Ξάνθης) καὶ ἕνα δημόσιο «χριστια-
νικὸ» σχολεῖο (τὸ Μουσικὸ Γυμνά-
σιο - Λύκειο Κομοτηνῆς). Πληροφο-
ροῦμαι ὅτι τὴν ἰδέα γιὰ ἐπίσκεψη
μόνο στὰ μειονοτικὰ εἶχε -ποιὸς
ἄλλος;- ὁ «πατερούλης» τοῦ ΣΥΡΙ-
ΖΑ στὴν περιοχὴ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ,
ὁ ὁποῖος κάνει λαμπρὴ καριέρα μὲ
τὶς ψήφους τῆς μειονότητας.

Ἡ σχέσις ISIS καὶ Ἰσλάμ
Ὅταν διετείνοντο εὐσεβεῖς

ἄνθρωποι ὅτι κακῶς διαχωρί-
ζεται πλήρως τὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ
τοὺς τζιχαντιστάς, ἡ ἄποψίς
των ἐλοιδορεῖτο. Τώρα ποὺ τὸ
ἐδήλωσε δημοσίως ὁ Ἀγγλι-
κανὸς «Ἀρχιεπίσκοπος»
Καντέρμπερυ ὅλοι τὸ ἀποδέ-
χονται! Συμφώνως πρὸς τὴν
ἱστοσελίδα «Πενταπόσταγμα
Ἐνημέρωσης» τῆς 21ης Νοεμ-
βρίου 2016:

«Ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά,
οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες δὲν μπο-
ροῦν ἁπλὰ νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι
οἱ ἐνέργειες τῶν τζιχαντιστῶν τῆς
ὀργάνωσης Ἰσλαμικὸ Κράτος
«δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸ
Ἰσλάμ». …ὁμάδες σὰν τὸ Ἰσλα-
μικὸ Κράτος ἔχουν μία ἰδεολογία,

γιὰ τὴν ἀκρίβεια θεολογία, ποὺ
βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς προ-
παγάνδας τους... «Γιὰ νὰ ἡττηθεῖ
ἡ θρησκευτικὴ τρομοκρατία πρέ-
πει νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴ δημο-
φιλῆ ἀτάκα ποὺ λέει ὅτι τὸ Ἰσλα-
μικὸ Κράτος δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ
Ἰσλάμ, ὅτι ἡ χριστιανικὴ πολιτο-
φυλακὴ στὴν Κεντρικὴ Ἀφρικα-
νικὴ Δημοκρατία δὲν ἔχει σχέση
μὲ τὸν χριστιανισμό, ἢ ὅτι οἱ ἐθνι-
κιστὲς Ἰνδουιστὲς ποὺ καταδιώ-
κουν χριστιανοὺς στὴ νότια Ἰνδία
δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἰνδουι-
σμό». «Μέχρι οἱ θρησκευτικοὶ
ἡγέτες νὰ σταθοῦν ὄρθιοι καὶ νὰ
ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες ἐκείνων
ποὺ κάνουν [ἀποτρόπαια]   πρά -
γματα στὸ ὄνομα τῆς θρησκείας
τους, δὲν θὰ δοῦμε καμία λύση»,
εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος».

Δικτάτωρ ὁ Ἀρχ. Κύπρου διὰ τὸ Κολυμβάρι. Τί εἶπε διὰ τὸ Κυπριακόν 
Στὴν ἐρώτηση ποῖες εἶναι οἱ σκέ-

ψεις καὶ οἱ ἀξιολογήσεις σας ἔπειτα
ἀπὸ τὸ ναυάγιο τῶν συνομιλιῶν
στὸν Μόντε Πελεράν τῆς Ἑλβετίας,
εἶπε, «δὲν μὲ ἐξέπληξε διότι ἡ στάση
μου πάντοτε ἦταν ἡ ἴδια καὶ πίστευα
ὅτι δὲν πρόκειται νὰ φτάσουν στὸ τέ-
λος, δηλαδὴ δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἔχομε
συμφωνία, διότι οἱ Τοῦρκοι θέλουν
τὰ πάντα».

Ὁ Μακαριώτατος ἀπεκάλυψε
πὼς «παρακαλοῦσα τὸν Πρόεδρο
Ἀναστασιάδη κάθε φορά νὰ εἶναι
ἀπαιτητικὸς, γιατί δὲν περνοῦν ἀπὸ
τὸν λαὸ οἱ θέσεις τῶν Τούρκων. Τοῦ
ἔλεγα πὼς, ἐὰν συγκατανεύσεις μὲ
ἐκεῖνα ποὺ θέλει ἡ Ἄγκυρα, διότι δὲν
εἶναι ὁ Ἀγκιτζί, εἶναι ἡ Ἄγκυρα ποὺ
ἔχει τὸ ἐπάνω χέρι, αὐτὰ δὲν περ-
νοῦν ἀπὸ τὸν λαό».

Τοῦ εἶπε ἀκόμα πὼς «ἀφοῦ ὡς
Ἐκκλησία σοῦ δίνουμε στήριγμα, θέ-
λουμε ἡ διεκδίκηση νὰ εἶναι σὲ
ὑψηλὰ ἐπίπεδα οὕτως ὥστε νὰ κά-
νουμε ἕνα κράτος ποὺ νὰ δουλεύει.
Τοῦ ἔλεγα ἐπιμόνως, ἰδίως τὸν τε-
λευταῖο καιρό, Πρόεδρε, ἤθελαν οἱ
Τοῦρκοι διχοτόμηση ἀπὸ τὸ 1954
πρὶν τὸν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, ἔπειτα
ἀπὸ 20 χρόνια τὸ 1974 διὰ τῆς
εἰσβολῆς τὸ πέτυχαν, ἀλλὰ ἄνευ τῆς
ὑπογραφῆς μας αὐτὸ σημαίνει μη-
δέν.

Εἶδαν ὅτι δὲν εἶχαν πληθυσμό,
ἔφεραν πέρα τῶν 300 χιλιάδων
ἐποίκων καὶ ἔχουν καὶ πληθυσμό.
Τώρα θὰ ζητήσουν τὸ τρίτο, γιὰ νὰ
ὁλοκληρωθεῖ ἡ προσπάθειά τους, κι
αὐτὸς ὁ τρίτος στόχος εἶναι ἡ κρατικὴ
ὑπόσταση. Τοῦ εἶπα τοῦ κ. Ἀναστα-
σιάδη δὲν θὰ δώσεις κρατικὴ ὑπό-
σταση, ἐὰν δὲν προσγειωθοῦν οἱ
Τοῦρκοι νὰ κάνουμε σωστὸ Κράτος,
κι ὄχι ἕνα θνησιγενὲς κατασκεύα-
σμα, τὸ ὁποῖο θὰ καταρρεύσει καὶ
δὲν θὰ μείνει τίποτε. Ἐδῶ σὲ θέλω
νὰ χτυπήσεις τὸ χέρι στὸ τραπέζι νὰ
πατήσεις πόδι, γιὰ νὰ κάνουμε ἕνα
νέο, σύγχρονο, Εὐρωπαϊκὸ Κράτος
μὲ ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὰ ὑπόλοιπα
Κράτη τῆς Εὐρώπης».

Ὁ Μακαριώτατος εἶπε, πώς, ὁ

Πρόεδρος «ἔκανε ἀρκετὲς ἐκπτώ-
σεις οἱ ὁποῖες δὲν περνοῦν ἀπὸ τὸν
λαό. Ὅταν ποῦμε στὸ λαὸ ὅτι δὲν
φεύγει οὔτε ἕνας ἔποικος πιστεύει
κανεὶς ἐδῶ στὴν Κύπρο ὅτι μπορεῖ ὁ
λαὸς νὰ συναινέσει καὶ νὰ πεῖ ναί;
Ὄχι θὰ πεῖ».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε, πώς,
«πιστεύω ὅτι
δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπάρξει γεφύ-
ρωση αὐτοῦ τοῦ χάσματος, εἶναι τό-
σο μεγάλο τὸ χάσμα ποὺ δὲν πι-
στεύω ὅτι θὰ φτάσουμε στὸ τέλος ἐξ
αἰτίας τῶν μαξιμαλιστικῶν θέσεων
τῆς Τουρκίας, πάντοτε αὐτὴ ἦταν ἡ
ἄποψή μου».

Ὅταν τὸν ρωτήσαμε τί πρέπει νὰ
γίνει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα καὶ ἂν χρει-
άζεται ἀλλαγὴ πολιτικῆς, εἶπε, «γιὰ
νὰ γίνει ἀλλαγὴ πολιτικῆς πρέπει οἱ
συνομιλίες νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ μηδε-
νικὴ βάση, ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ καὶ πέ-
ρα».

Ἀναφορικὰ ἂν ἡ Τουρκία ἀπεργά-
ζεται τὴν προσάρτηση τῆς κατεχόμε-
νης Κύπρου, εἶπε, δὲν τὸ πιστεύω
αὐτὸ» καὶ διερωτήθηκε «γιατί δὲν τὸ
ἔκανε 42 χρόνια τώρα; Κι ἀκόμα ἂν
δὲν ὑπογράψουμε ἐμεῖς, δὲν ἰσχύει
τίποτε, θὰ εἶναι ἕνα ψευδοκράτος
ἔστω καὶ νὰ τὸ προσαρτήσει. Καὶ τώ-
ρα ὅ,τι θέλει κάνει ἡ Ἄγκυρα, καὶ ὁ κ.
Ἐρντογάν». Τόνισε πὼς «ὁ Πρό-
εδρος πρέπει νὰ δηλώσει ἀπερί-
φραστα ὅτι δὲν πρέπει νὰ πάρει
κρατικὴ ὑπόσταση, ἂν δὲν προσγει-
ωθοῦν οἱ Τοῦρκοι καὶ κάνουμε
σωστὸ κράτος καὶ νὰ ζήσουν εὐτυχι-
σμένοι καὶ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ
Τοῦρκοι».

Ὅταν τὸν ρωτήσαμε τί πρέπει νὰ
κάνει ἡ Κυπριακὴ Ὁμογένεια τῆς
Ἀμερικῆς καὶ μάλιστα τώρα μὲ τὸν
καινούργιο Πρόεδρο, εἶπε, «ἡ Ὁμο-
γένεια –κι ἐδῶ ἔγκειται ἡ διαφωνία
μας – πάντοτε συμφωνεῖ μὲ τὴν ἑκά-
στοτε ἐκλεγμένη κυβέρνηση. Ἔπρε-
πε νὰ ἔχει φωνὴ καὶ σὲ σημεῖα ποὺ
εἶναι ἀπαράδεκτα νὰ συμβουλεύει
τὸν Πρόεδρο τῆς Κύπρου ὅτι αὐτὸ
ποὺ πηγαίνεις νὰ κάνεις δὲν εἶναι

σωστό. Ἡ διαφωνία δὲν εἶναι κακὸ
πρᾶγμα, εἶναι δεῖγμα δημοκρατίας».

Στὴν ἐρώτηση προσδοκᾶτε κάτι
ἀπὸ τὸν καινούργιο Πρόεδρο τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν τὸν κ. Ντό-
ναλντ Τράμπ, εἶπε, «προσωπικὰ
ναὶ» καὶ συμπλήρωσε πὼς «νομίζω
ὅτι εἶναι ξύπνιος ἄνθρωπος καὶ μάλι-

στα παρακα-
λοῦσα νὰ βγεῖ
αὐτὸς ἀντὶ τῆς

Κλίντον, τὴν ὁποία βέβαια δὲν ξέρω,
ἀλλὰ εἶχα ἀκούσει ἀρκετά, ὅπως καὶ
ὁ σύζυγός της δὲν ἔκανε τίποτε γιὰ
τὸ Κυπριακό, τὸ ἴδιο καὶ αὐτὴ δὲν θὰ
ἔκανε. Νομίζω ὁ κ. Τρὰμπ θὰ βοηθή-
σει καὶ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν ὑπόλοιπο
κόσμο. Αὐτὰ ποὺ ἔκαναν καὶ διέλυ-
σαν ὁρισμένες χῶρες τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς καὶ εἶναι γεμάτες ἀπὸ χα-
λάσματα καὶ νεκρούς, δὲν νομίζω νὰ
συνεχίσει ὁ κ. Τρὰμπ αὐτὴ τὴν πολι-
τική».

Ὁ Μακαριώτατος δὲν ἀπέκλεισε
τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐπισκεφτεῖ τὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἐν τῷ μεταξὺ
ἀπεκάλυψε στὸν «Ε.Κ.» τὶς συνομι-
λίες του μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας
κ. Κύριλλο. Τοῦ εἶπε πὼς «ἐσφαλμέ-
νως νομίζεις ὅτι ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον
σου, δὲν ἔχομε κάτι νὰ μοιράσομε.
Ἤθελα νὰ γίνει ἡ Μεγάλη Σύνοδος
καὶ καλῶς ἔγινε καὶ ἐὰν δὲν γινόταν
δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ πλέον νὰ γί-
νει, διότι ἡ γελοιοποίηση θὰ ἦταν τό-
σο μεγάλη ποὺ θὰ μᾶς ἔκανε ἐπὶ
αἰῶνες νὰ μὴ ἀποφασίσουμε νά κά-
νουμε Σύνοδο.

Πιστεύω ὅτι τὰ κείμενα ποὺ
βγῆκαν ἦταν ὑψηλοῦ πνευματικοῦ
ἐπιπέδου. Πήραμε θάρρος καὶ εὐελ-
πιστοῦμε σὲ λίγα χρόνια νὰ κάνουμε
μία Σύνοδο συγκροτημένη καὶ εὔχο-
μαι νὰ εἶναι οἱ πάντες παρόντες, για-
τί ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ δὲν πρέ-
πει νὰ τὴν διαιροῦμε καὶ κατ' ἐμένα ἡ
τρίτη χιλιετηρίδα εἶναι ἡ χιλιετηρίδα
τῆς Ὀρθοδοξίας». Συμπλήρωσε
πὼς «τὸ ἀντιλήφθηκε ὁ Πατριάρχης
Κύριλλος. Τοῦ εἶπα δὲν εἶχα ἀδελφὲ
τίποτε ἐναντίον σου, ἐσὺ μπορεῖ νὰ
ἤθελες ἀναβολή, ἐγὼ δὲν ἤθελα».

Κι ὅταν μερικοὶ Συνοδικοὶ ἔφυγαν
καὶ δὲν ὑπέγραψαν, ὑπέγραψα ἐγὼ
γι’ αὐτούς, κι ὅταν ἐπιστρέψαμε στὴν
Κύπρο ἔκανα συνεδρία τῆς Συνόδου
τοὺς ἐπέπληξα καὶ τοὺς εἶπα δὲν θὰ
πάρετε πρόσκληση νὰ ἔλθετε στὴ
Σύνοδο ἂν δὲν μάθετε νὰ ὑλοποιεῖτε
τὶς ἀποφάσεις τῆς Μεγάλης Συνό-
δου ποὺ εἶναι ὑποχρεωτικὲς καὶ γιὰ
μένα καὶ γιὰ σᾶς, δὲν μπορεῖ ὁ καθέ-
νας νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. Ὅποιος θέλει
νὰ κάνει δουλειὰ δική του νὰ πάει
στὸ σπίτι του».

Στὴν ἐρώτηση συμβουλεύσατε
τὸν Πατριάρχη Κύριλλο νὰ πάει νὰ
πλησιάσει τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρ-
χη Βαρθολομαῖο, εἶπε, «ναὶ καὶ ἐγὼ
τὸν συμβούλευσα καὶ ὅλοι μας ὁ
ἕνας νὰ πλησιάσει τὸν ἄλλον, διότι
ἔτσι ἑνώνεται ἡ Ὀρθοδοξία, εἴμεθα
μία Ἐκκλησία» καὶ πρόσθεσε πὼς
«δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀσχολούμεθα
μὲ ἐπουσιώδη θέματα ποῦ θὰ κά-
τσουμε καὶ ποῦ θὰ σταθοῦμε, ὁ στό-
χος μας εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ὄχι θεωρητικά, οὐσιαστικὰ» καὶ
πρόσθεσε «νομίζω ὅτι τὸ κατάλα-
βε».

Ὁ Μακαριώτατος κ. Χρυσόστο-
μος εἶναι διατεθειμένος νὰ ἀναλάβει
πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἐπανένωση
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καθότι
διερρήχθησαν οἱ δεσμοὶ μερικῶν μὲ
τὴν ἀπουσία τους ἀπὸ τὴν Μεγάλη
Σύνοδο. 

Τόνισε πὼς «εἶπα στὸν Πατριάρ-
χη Κύριλλο πᾶμε νὰ δοῦμε ὅλους
τούς Προκαθημένους καὶ νὰ τοὺς
ποῦμε ὅτι πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε, διότι
ἡ τρίτη χιλιετηρίδα ἀνήκει πλέον
στὸν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία πρέπει νὰ
ὀρθώσει φωνή. Θὰ πρέπει νὰ μιλή-
σουμε ξεκάθαρα καὶ στὸ λαό μας,
ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο».

(Πηγή: Ἐθνικὸς Κήρυκας
26.11.2016).

Σχόλιον Ο.Τ.: Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος διαπιστώνει ὅτι διερ-
ράγη ἡ ἑνότης ἐξ αἰτίας τοῦ Κολυμ-
βαρίου. Τί χρεία ἔχομεν ἑτέρων μαρ-
τύρων;

Ἐμφανὴς ἡ διάθεσις τοῦ Φαναρίου νὰ ἀποκτήση δικαιώματα
εἰς τὸ ἐσωτερικόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Πρὶν καλὰ καλὰ στεγνώσει τὸ με-
λάνι ἀπὸ τὰ ὅσα σᾶς εἶχα γράψει
σχετικὰ μὲ τοὺς «ἱερούς... κεραυ-
νοὺς» τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυ-
μου κατὰ τοῦ Ν. Φίλη καὶ ὅτι αὐτοὶ
ὀφείλονται ὄχι τόσο στὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν ἀλλά κυρίως στὶς
ἐπαφές του μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο μέσῳ τοῦ ἐδῶ τοποτηρητῆ
του, μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλε-
ως Ἀμφιλόχιου, ὁ οἰκουμενικὸς πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος ρίχνει
«προειδοποιητικὲς βολὲς» κατὰ δύο
μητροπολιτῶν μὲ αὐστηρὴ ἐπιστολή
του πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν. Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρ-
χης κατηγορεῖ εὐθέως τοὺς Μητρο-
πολίτες Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ Κα-
λαβρύτων Ἀμβρόσιο ὅτι δροῦν κατὰ
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καλ-
λιεργώντας κλῖμα καὶ ὑποκινώντας
πιστοὺς ἐναντίον τῶν ἀποφάσεων
καὶ τῆς ἰσχύος τῆς Μεγάλης Συνό-
δου τῆς Κρήτης. Ὁ πατριάρχης Βαρ-
θολομαῖος ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος νὰ
λάβει μέτρα ἐναντίον τῶν δύο μη-
τροπολιτῶν, διαφορετικὰ θὰ τοὺς θέ-
σει σὲ «ἀκοινωνησία», δηλαδὴ θὰ
διακόψει κάθε σχέση μαζί τους,
ὅπως εἶχε συμβεῖ μὲ τὸν μακαριστὸ
Χριστόδουλο.

Δικαιώματα
Τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι ἐμφανὴς

ἡ διάθεση τοῦ Πατριαρχείου νὰ ἀπο-
κτήσει δικαιώματα στὸ ἐσωτερικό
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, γεγονὸς
ποὺ προκαλεῖ ἔντονο προβλημα-
τισμὸ στὴν ἀρχιεπισκοπικὴ κατοικία.
Οἱ μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν
ἀποτελοῦν τὸν κρυφὸ πόθο τοῦ
οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου καθὼς πιστεύει ὅτι θὰ πρέπει
μετὰ ἀπὸ ἐνενήντα χρόνια νὰ ἐπα-
νέλθει στὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριαρχείου ἡ διοικητικὴ
ὅλων τῶν μητροπόλεων ἀπὸ τὴ Λά-
ρισα καὶ πάνω, καθὼς καὶ τοῦ Ἀνα-
τολικοῦ Αἰγαίου. Ὡστόσο σὲ ἕνα τέ-
τοιο ἐνδεχόμενο ἀντιδρᾶ σχεδὸν τὸ
σύνολο τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ δυσκολεύει κάθε
προσπάθεια τοῦ οἰκουμενικοῦ πα-
τριάρχη νὰ ἐκλέξει στὶς μητροπόλεις
τῶν Νέων Χωρῶν τοὺς ἐκλεκτούς
του, ὅπως γιὰ πα-
ράδειγμα συνέβη
στὴ Μητρόπολη
Ἰωαννίνων ποὺ τὸ Φανάρι δὲν μπό-
ρεσε νὰ ἐκλέξει τὸν νῦν μητροπολίτη
Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀμφιλόχιο.

Ἡ «φωτιὰ» στὶς σχέσεις Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου καὶ Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας, ποὺ εἶχε ἐκδηλωθεῖ ἐπὶ
τῶν ἡμερῶν Χριστόδουλου, ἀναζω-
πυρώθηκε τὸ περασμένο καλοκαίρι
κατὰ τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συν -
όδου τῆς Κρήτης, ἀφοῦ ἀρκετοὶ
ἀρχιερεῖς εἴτε ἐξέφρασαν ἐπιφυλά-
ξεις εἴτε ἀρνήθηκαν νὰ παρευρε-
θοῦν, προκαλώντας ποικίλα σχόλια
στὸ προσκήνιο καὶ τὸ παρασκήνιο
τῆς Συνόδου. Ἡ πατριαρχικὴ ἐπι-
στολὴ ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸ Φανάρι
στὴν Ἀθήνα σὲ μία περίοδο ποὺ ὁ
ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὑψώνει
τοὺς τόνους καὶ ἀνασύρει ἀπὸ τὸ
σεντούκι τοῦ μακαριστοῦ Χριστό-
δουλου τὰ λάβαρα μὲ στόχο νὰ δια-
τηρήσει -ὅπως λένε κύκλοι τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς- «ἀναλλοίωτα τὰ
ἑλληνορθόδοξα χρώματα». Ὁ οἰκου-
μενικὸς πατριάρχης συντάσσει τὴν
ἐπιστολὴ πρὸς Ἱερώνυμο ἐν εἴδει τε-
λεσιγράφου καθὼς ἡ Ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία ἔχει πετύχει κατὰ τὸν πρόσ -
φατο ἀνασχηματισμὸ στὸ ὑπουργεῖο
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων νὰ μὴ
βρίσκεται ὁ Ν. Φίλης ἀλλὰ οὔτε καὶ ὁ
Γ. Κατρούγκαλος, ἕτερος φίλος τοῦ

Ἀμφιλόχιου, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου
«ἔπαιζε» γιὰ τὸ συγκεκριμένο
ὑπουργεῖο, ἀλλὰ κόπηκε τὴν τελευ-
ταία στιγμὴ μετὰ ἀπό... θεία παρέμ-
βαση ἐκ τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς κατοι-
κίας.

Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης ἐπι-
λέγει νὰ στοχοποιήσει τὸν Πειραιῶς
Σεραφεὶμ, διότι θεωρεῖται ὁ πιὸ
σκληρὸς ποὺ πλέον συμμετέχει
στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Τὸ Φανάρι ἐκτιμᾶ

ὅτι ὁ Σεραφεὶμ
ἐπηρεάζει τὸν
Ἱερώνυμο, ἄποψη

ποὺ ἐνστερνίζονται καὶ στὴν κυβέρ-
νηση, ὅπως διαφαίνεται μέσα ἀπὸ
τὴν ἀρθρογραφία τῆς «Αὐγῆς». Ὁ
ἄλλοτε στενὸς συνεργάτης τοῦ μα-
καριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστό-
δουλου, μητροπολίτης Πειραιῶς Σε-
ραφείμ, πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς καὶ
τῆς Θεολογίας, ἀποτελεῖ γιὰ πολ-
λοὺς τὸν συνεχιστὴ τοῦ ὁράματος
τοῦ μακαριστοῦ. Ὁ Σεραφείμ, ἂν καὶ
διατηρεῖ «ἀνοιχτὴ γραμμὴ» μὲ Καρα-
μανλῆ, Γεννηματᾶ, Βενιζέλο, Καμμέ-
νο καὶ Κουρουμπλῆ, δὲν διστάζει νὰ
συγκρουστεῖ μὲ τὶς ἐνέργειές τους. Ὁ
πύρινος λόγος του καὶ τὰ καυστικὰ
κείμενά του ἔχουν βρεθεῖ ἀρκετὲς
φορὲς στὸ ἐπίκεντρο σημαντικῶν
γεγονότων καὶ ἀντιπαραθέσεων.
Ὡστόσο ἡ πρόσφατη ἐπιστολή του
στὸν πρωθυπουργὸ μὲ ἀφορμὴ τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μέρος
τῆς ὁποίας υἱοθετήθηκε καὶ στὴν ἐπι-
στολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἐπίσης
πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ταρακού-
νησε καὶ θορύβησε Ἀθήνα καὶ Φανά-
ρι...

Ὑποτιμητικό
Ὡστόσο, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθη -

νῶν θεωρεῖ ὑποτιμητικὸ γιὰ τὴν ἴδια
καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου νὰ ὑποστηρίζει ὁ οἰκουμενικὸς

πατριάρχης ὅτι δύο Μητροπολίτες
(Πειραιῶς καὶ Καλαβρύτων) μπο-
ροῦν νὰ κινοῦν τὰ νήματα καὶ εἶναι
σὲ θέση νὰ ἐπηρεάζουν τὴν κρίση
τοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὅπως πα-
ρατηροῦν συνεργάτες τοῦ Ἱερώνυ-
μου, ὁ ἀρχιεπίσκοπος «ἔχει δικό του
τρόπο νὰ διοικεῖ καὶ νὰ περνάει τὰ
μηνύματα τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοι-
νωνία, στὴν πολιτεία καὶ στὴν Ἱεραρ-
χία. Ἀποστρέφεται τὶς κατὰ μέτωπο
συγκρούσεις, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπο-
στέλλει τὴ σημαία, ποὺ φροντίζει νὰ
ἀνεμίζει διατηρώντας ἀναλλοίωτα τὰ
ἑλληνορθόδοξα χρώματα. Πρᾶος
ἀλλὰ καὶ τολμηρός, παρακολουθεῖ
καὶ ἐπεμβαίνει τὴν κρίσιμη στιγμή.
Τὸ τελευταῖο διάστημα παρατηρεῖται
μία ἀλλαγὴ στὴ στάση του. Παρεμ-
βατικὸς καὶ ταυτόχρονα αἰχμηρὸς
στὸν λόγο καὶ στὴ συμπεριφορά του.
Διαψεύδει ἐκείνους ποὺ πίστευαν
πὼς ἡ καλοσύνη, ἡ εὐγένεια καὶ ἡ
πραότητα ἀποτελοῦν χαρακτηρι-
στικὰ γνωρίσματα τῶν ἀδυνάτων,
τῶν ἀνίσχυρων καὶ τῶν ἀναποτελε-
σματικῶν».

Τὸ Πατριαρχεῖο ἀκονίζει μαχαίρια
γιὰ σύγκρουση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ὅταν ἀπαιτηθεῖ ἡ ἐκλογὴ
νέου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης!
Τὸ Φανάρι θὰ ἐπιδιώξει πάσῃ θυσίᾳ
νὰ ὁρίσει δικό του μητροπολίτη. Ἡ
σύμπλευση τοῦ ἀρχιεπισκόπου μὲ
τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς προκαλεῖ
πονοκέφαλο σὲ κυβέρνηση καὶ Πα-
τριαρχεῖο καὶ θὰ γίνει ἰσχυρότερος
ἐὰν ὁ Ἱερώνυμος ἐπιλέξει τὸν Πει-
ραιὰ στὰ Θεοφάνεια. Ὁ Βαρθολο-
μαῖ ος ὀργίστηκε ὅταν ὁ Ἱερώνυμος
ἐπέλεξε τὸν Σεραφεὶμ γιὰ νὰ τὸν
ἐκπροσωπήσει στὴν ἑορτὴ γενε-
θλίων τοῦ πατριάρχη Μόσχας Κυ-
ρίλλου.

(Πηγή: ΕΘΝΟΣ 27.11.2016)

Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ βρεττανικὴ διπλωματία
Συνέντευξιν ἀπὸ τὸν ἀπερχό-

μενον πρέσβυν τῆς Βρεττανίας
κ. Τζὸν Κίτμερ ἔλαβεν ὁ πολι-
τικὸς συντάκτης τοῦ «Βήμα-
τος» κ. Π. Παπαδόπουλος. Ὁ
Πρέσβυς ἀναφέρει ὅτι μία ἀπὸ
τὰς συγκλονιστικωτέρας ἐμπει-
ρίας τῆς ζωῆς του ἦτο ἡ ἐπίσκε-
ψίς του εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ περιοδικὸν BH-
MAgazino τῆς 20ῆς Νοεμβρί-
ου 2016:

«Ἡ τρίτη ἀνάμνηση; «Τὸ ταξίδι
στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ πρώτη φορά.
Παρακολούθησα τὴ Θεία Λειτουρ-
γία στὴ Μονὴ Ἰβήρων. Σηκώθηκα
στὶς 3.30 τὸ πρωί, μόλις χτύπησαν
τὸ σήμαντρο, καὶ ἦταν σὰν νὰ μὲ
χτυποῦν κατευθεῖαν στὸ κεφάλι.
Φαινόταν σὰν νὰ τὸ χτυποῦσαν
ἔξω ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν πόρτα μου.
Βρέθηκα, λοιπόν, στὸν ὄρθρο καὶ

μετὰ στὴ Λειτουργία. Ἦταν πάρα
πολὺ ὄμορφα. Θυμᾶμαι τὸ σημεῖο
τοῦ Καθαγιασμοῦ, ὅπου ὁ διάκονος
καὶ ὁ ἱερέας "συνομιλοῦν" μὲ
κλειστὴ τὴν Ὡραία Πύλη. Ὁ διάκο-
νος εἶχε μία καταπληκτικὴ φωνὴ τε-
νόρου καὶ ὁ ἱερέας μία βαθιὰ καὶ
ἐπιβλητικὴ φωνὴ βαρύτονου καὶ
ἦταν κάτι τὸ μαγικό. Καὶ συνειδητο-
ποίησα ὅτι ἔτρεχαν δάκρυα ἀπὸ τὰ
μάτια μου. Καί, βεβαίως, Βρεττανὸς
ὤν, σκέφτηκα ἀμέσως "γιὰ τ' ὄνομα
τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωπέ μου, σύνελ-
θε!". Ἀλλὰ μετὰ κοίταξα γιὰ μία
στιγμὴ γύρω μου καὶ εἶδα ἐκείνους
τοὺς μεγαλόσωμους Ρώσους, ποὺ
τραντάζονταν ἀπὸ τοὺς λυγμούς!
Ἦταν μία τόσο συγκινητική, τόσο
ὄμορφη καὶ τόσο πνευματικὴ ἐμπει-
ρία. Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη μου ἐπί-
σκεψη στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀκολούθη-
σαν ἄλλες δύο καὶ καθεμιά τους
ἦταν μαγική».

Ἡ Οὐκρανία ὁδεύει πρὸς αὐτοκεφαλίαν
Ἔχουν ἐνταθῆ αἱ ἐπαφαὶ

τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολο-
μαίου μὲ πολιτικοὺς παρά-
γοντας τῆς Οὐκρανίας,
δεῖγμα ὅτι αἱ πιέσεις δι’ αὐτο-
κεφαλίαν πολλαπλασιάζον-
ται. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς 19ης Νοεμβρί-
ου 2016:

«Τὸ Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου,
ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Parubiy, Πρό-
εδρος τῆς Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας,
ἐπεσκέφθη τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον καὶ τὴν Α. Θ. Παναγιότη-
τα τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.
κ. Βαρθολομαῖον, Ὅστις ἐδέχθη
αὐτὸν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Γραφείῳ Του
καὶ ἔσχε μετ’ αὐτοῦ ἐγκάρδιον
μακρὰν συνομιλίαν, παρουσίᾳ τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ.
Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύον-
τος, καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου
Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου. Τὴν
Α. Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐξοχ.
κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς
Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετὰ τοῦ ἐν
τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας

Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, καὶ οἱ συν -
εργάται αὐτῆς Ἐντιμ. κ.κ. Petro
Bondar, Προσωπάρχης τοῦ Κοινο-
βουλίου, Ostap Kryvdyk, Σύμβου-
λος, καὶ Andrii Κοvaliov, Γραμμα-
τεὺς Τύπου τοῦ Προέδρου, ἀπεδό-
θησαν δὲ τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ αἱ
ὑπὸ τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλ-
λου προβλεπόμεναι τιμαί».

Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα
romfea.gr τῆς 19ης Νοεμβρίου
2016:

«Ὁ κ. Ἀντρέι Παρούμπι μετὰ τὸ
πέρας τῆς συνάντησης δήλωσε ὅτι:
''Οἱ σχέσεις μεταξὺ Κιέβου καὶ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρέπει
νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν ἐπίτευξη
σχηματισμοῦ μιᾶς ἑνιαίας ἐθνικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν
Οὐκρανία''. Ἐπίσης ὁ κ. Παρούμπι
εὐχαρίστησε τὸν Οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη γιὰ τὴν συνάντηση καὶ τὸν
κάλεσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ οὐκρανικὸ
Κοινοβούλιο. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος δήλωσε ὅτι: «Θαυ-
μάζουμε καὶ ἀγαπᾶμε τὸν οὐκρα-
νικὸ λαὸ καὶ εὐχόμαστε σύντομα νὰ
σᾶς ἐπισκεφθοῦμε».

Τὸ Φανάρι θὰ γίνη κρατίδιον;
Μὲ τὴν ὑποτιθεμένην λῆξιν

τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης
τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως
δύναται νὰ βατικανοποιηθῆ;
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἄρθρον τοῦ κ. Ν. Σίμου εἰς
τὴν ἐφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙ-
ΤΙΚΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου
2016:

«Ἤδη Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι τῆς
διπλωματικῆς ὑπηρεσίας τῆς γείτο-
νος ἐξετάζουν τὰ μελλοντικὰ ἐνδε-
χόμενα σημαντικῶν ἀλλαγῶν στὴν
ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας
τους, ὅπως, παραδείγματος χάριν,
τὸ τί θὰ συμβεῖ τὸ 2023, ὅταν
ἐκπνέει, ὅπως οἱ ἴδιοι ὑποστηρί-
ζουν, ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης καὶ
τὰ σημερινὰ νέα σύνορα τῆς Τουρ-
κίας, ὅπως ἐπίσης διατείνονται, θὰ
εἶναι παρωχημένα. Κάτι ποὺ οὐδό-
λως ἔχει ἀπασχολήσει τὰ τελευταῖα
χρόνια τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, παρὰ
τὶς συνεχεῖς ὀχλήσεις καὶ προκλή-
σεις στὴν πράξη ἀπὸ τὴν Τουρκία.
Ἀμερικανικὰ sites ποὺ ἀσχολοῦνται
μὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
ἔκαναν πρόσφατα ἀναφορὰ -μὲ
ἀφορμὴ τὴν τουρκικὴ ἐκδοχὴ περὶ
πιθανῆς ἐκπνοῆς τῆς ἰσχύος τῆς
Συνθήκης τῆς Λωζάννης- σὲ μυ-

στικὲς συμφωνίες ποὺ ἔγιναν πρὶν
ἀπὸ ἕνα περίπου αἰώνα μεταξὺ
Τούρκων καὶ Βρεττανῶν διπλω-
ματῶν, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες τὰ
βρεττανικὰ στρατεύματα θὰ ἐπανα-
κτοῦσαν ἀμυντικὲς βάσεις στὸν Βό-
σπορο, μὲ τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πα-
τριαρχεῖο νὰ ἀνασυνιστᾶ βυζαντινὸ
κρατίδιο ἐντός τῆς περιφέρειας τῆς
Κωνσταντινούπολης! Ὅσον ἀφορᾶ
στὴν Τουρκία, θὰ τῆς ἐπιτρεπόταν
νὰ συνδέσει τὰ προηγούμενα ἐκτὸς
τῶν ὁρίων της ἐδάφη μὲ πετρε-
λαϊκὰ ἀποθέματα καὶ ἴσως καὶ νὰ
ἐπανακτοῦσε τὴ Δυτικὴ Θράκη!...
Ἀμερικανικὰ ἐνημερωτικὰ sites κα-
τέληγαν στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ
τουρκικὲς φιλοδοξίες γιὰ τὴν πε-
ριοχὴ τῆς Θράκης δὲν θὰ πραγμα-
τοποιηθοῦν, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ
Συνθήκη τῆς Λωζάννης δὲν περι-
λαμβάνει κάποιο μυστικὸ ὅρο λήξε-
ως τῆς ἰσχύος της. Ἐπισήμαιναν
ὅμως -κάτι ποὺ πρέπει νὰ λάβει
ὑπ' ὄψιν ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ- ὅτι τὰ
σενάρια αὐτὰ μὲ τὶς θεωρίες συνω-
μοσίας, ὅπως διακινοῦνται ἀπὸ
σκοτεινοὺς κύκλους, ἀποκαλύ-
πτουν τὴ βαθύτερη πραγματικότη-
τα τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολι-
τικῆς, εἰδικῶς ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ
Ταγὶπ Ἐρντογάν».

Ἀποφάσεις τοῦ ΙΣΚΕ
«Τὸ Δ. Σ. ἀποφάσισε τὴν 15ην

Νοεμβρίου 2016 πραγματοποίηση
τῆς ἐτήσιας Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ
Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλά-
δος στὸν Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ Ἁγίου
Ἐλευθερίου (ὁδοῦ Ἀχαρνῶν) τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τὴν
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017… Κεν-
τρικὸς  ὁμιλητής ὁρίσθηκε ὁ Θεολό-
γος καὶ Διδάκτωρ Νομικῆς, Αἰδεσιμο-
λογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βα-
σίλειος Τρομπούκης, μὲ ἐπίκαιρο θέ-
μα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀνακοινωθεῖ… Τὸ Δ.
Σ. εἶχε ἀποστείλει  τὸ ὑπ' ἀριθ'
9/29/09/2016 ὑπόμνημα στὸν Μα-
καριώτατο καὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ
τὸ ὁποῖο ἐπανέφερε τὸ πάγιο αἴτημα
τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. γιὰ τὴν συμμετοχὴ
ἐκπροσώπου του, ὁσάκις συζη-
τοῦνται θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν
Ἐφημεριακὸ κλῆρο στὴν Ἱερὰ Σύνο-
δο.  Μέχρι σήμερα δὲν ὑπῆρξε καμία
ἀπάντηση πρὸς τὸν Ι.Σ.Κ.Ε.».

Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Σεβ. Ἀργολίδος 
τιμοῦν τὸν Ἰ. Καποδίστριαν Eἶναι τόσο δεινή ἡ κατάσταση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ Πατρίδα μας,

ὥστε φτάσαμε στό σημεῖο νά μᾶς περιγελοῦν καί οἱ βόρειοι γείτονές μας.
Αὐτό διαπιστώθηκε ἀπό τήν συνέντευξη πού παραχώρησε ὁ ἀλβανός
πρωθυπουργός κ. Ἔντι Ράμα σέ Ἕλληνα δημοσιογράφο. Κατάσταση ἡ
ὁποία ὀφείλεται στούς πολιτικούς τῆς Χώρας μας, οἱ ὁποῖοι μέ τίς ἐπιλογές
τους κατάφεραν νά μᾶς καταδικάσουν σέ οἰκονομική χρεωκοπία, μέ ἀπο-
τέλεσμα ἡ Ἑλλάδα τόσο οἰκονομικά ὅσο καί στρατιωτικά νά ἔχη ἀποδυνα-
μωθῆ. Ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε ὅτι «Δέν
ἔχουμε καμία βλέψη, κανείς δέν μπορεῖ νά ἔχει τέτοιες βλέψεις σάν τήν ἀλλαγή
συν όρων, στρατηγική δηλαδή νά πάρει ἕνα κομμάτι τῆς Ἑλλάδας ἤ ἕνα
κομμάτι τῆς Σερβίας ἤ ἕνα κομμάτι τῆς «Μακεδονίας», γιά νά φτιάξει τήν
“Φυσική Αλβανία”». Ἡ χώρα ἡ ὁποία μετά ἀπό σαράντα πέντε χρόνια κομ-
μουνιστικῆς δικτατορίας, ἐρείπιο οἰκονομικά, κατάφερε νά ἀνακάμψη οἰκο-
νομικά ἀπό τά ἐμβάσματα πού ἔστελναν γιά πολλά χρόνια οἱ Ἀλβανοί
ἐργαζόμενοι ἀπό τήν Χώρα μας. Καί σήμερα ὁ κ. Ράμα, γιά νά μᾶς εὐχαρι-
στήση δηλώνει ὅτι «Ἡ Ἀλβανία θά μποροῦσε νά ἀποτελεῖ μία ἐξαιρετική
ἐπενδυτική εὐκαιρία γιά πολλούς Ἕλληνες. Ἀλλά καί ἡ Ἑλλάδα θά ἐπωφε-
ληθεῖ ἀπό τή συνεργασία μέ τήν Ἀλβανία καί τούς Ἀλβανούς». Δηλαδή
ἔχουμε ξεπέσει τόσο πολύ, ὥστε οἱ γείτονές μας νά νομίζουν ὅτι, ὅπως οἱ
νέοι ἐπιστήμονες γιά λόγους οἰκονομικούς πηγαίνουν σέ χῶρες τῆς Δυ-
τικῆς Εὐρώπης καί στήν Ἀμερική ἀναζητώντας ἕνα καλύτερο οἰκονομικό
μέλλον, θά πᾶνε καί στήν Ἀλβανία; 

Ἔτσι σήμερα ἡ Ἑλλάδα ἐξ Ἀνατολῶν ἀμφισβητεῖται ἀπό τόν κ. Ἐρντο-
γάν, ὁ ὁποῖος μέ κάθε εὐκαιρία δηλώνει ὅτι δέν ἀποδέχεται τήν Συνθήκη
τῆς Λωζάννης καί μιλάει γιά γκρίζες ζῶνες στήν περιοχή τοῦ Αἰγαίου. Τώ-
ρα καί ὁ κ. Ράμα ἀμφισβητεῖ καί αὐτός τήν περιοχή τῆς Ἠπείρου, τῆς
πρώην Τσαμουριᾶς, ὅπως χαρακτηριστικά λέει καί μιλάει καί αὐτός γιά
γκρίζες ζῶνες στό Ἰόνιο πέλαγος. Ἄς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ πρώην πρωθυ-
πουργός τῆς Ἀλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα πρίν ἕνα μήνα εἶχε καταγγείλει μέ-
σα στήν Ἀλβανική Ἐθνοσυνέλευση τήν κυβέρνηση τοῦ κ. Ράμα ὅτι ἔχει
χρηματιστὴ (ὑπονοώντας τήν Τουρκία), γιά νά ἀκυρωθῆ ἡ συμφωνία γιά
τόν ὁρισμό τῆς ὑφαλοκρηπίδας μέ τήν Ἑλλάδα, δηλώνοντας ὅτι « Θέλω
νά πῶ στούς Ἀλβανούς: σύντομα θά καταλάβετε ποίων τά συμφέροντα
ἐξυπηρετήσατε καί σᾶς τό δηλώνω μέ ἀπόλυτη πεποίθηση ὅτι τό κάνατε
γιά λογαριασμό τρίτου παράγοντα. Ἡ ἱστορία θά τό ἀποδείξει». Ὁ πρωθυ-
πουργός τῆς Ἀλβανίας εἶπε ἀκόμα ὅτι «Εἶναι δυνατόν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι,
πού εἶναι 80 χρονῶν, γυναῖκες καί ἄνδρες, πού τούς ἀνάγκασαν νά φύ-
γουν ἀπό τά σπίτια τους, νά μή μποροῦν νά πάνε πίσω νά τά ἐπισκε-
φθοῦν;». Λές καί ἔχουμε ξεχάσει ὅτι αὐτοί οἱ 80χρονοι πρίν ἀπὸ ἑβδομήν-

τα χρόνια συνεργάσθηκαν μέ τά κατοχικά ναζιστικά στρατεύματα, γιά νά
ἐξοντώσουν τόν χριστιανικό πληθυσμό τῆς Ἠπείρου.

Ὁ κ. Ράμα μιλώντας γιά τήν κατεδάφιση τῶν ἑλληνικῶν κτισμάτων στήν
Χειμάρρα εἶπε, ζητώντας ὑποκριτικά συγγνώμη στό τέλος, ὅτι «Ὁ Δήμαρ-
χος θέλει νά ἀνανεώσει τό δημόσιο χῶρο. Ἀφοῦ τελείωσε μέ τήν προκυ-
μαία, τώρα τό δεύτερο μεγάλο σχέδιο ἀφορᾶ αὐτά τά 18 κτίρια. Δώδεκα
ἀπό αὐτά ἦταν παράνομα, ἕξι ἀπό αὐτά νόμιμα. Γιά τά ἕξι ἀπό αὐτά, ἐφαρ-
μόζονται οἱ προβλεπόμενες διαδικασίες ἀπαλλοτρίωσης. Κι ὅταν μιλᾶμε
γιά κτίρια, θά πρέπει νά καταλάβετε ὅτι μιλᾶμε γιά περίπτερα, πλυντήρια
αὐτοκινήτων, ἕνα ἤ δύο νόμιμα πανδοχεῖα, ἐάν δέν κάνω λάθος, ἕνα σπίτι
καί κάποια παλιά κτίρια, πού εἶναι σχεδόν γκρεμισμένα». Τήν ἴδια στιγμή
ὅμως ἡ ἑλληνική ὁμογένεια στήν Ἀλβανία καταγγέλλει ὅτι «Μέ διαδικασίες
ἐξπρές ἡ ἀλβανική κυβέρνηση ὑλοποιεῖ μεθοδικά σχέδιο ὑφαρπαγῆς ἰδιο-
κτησιῶν ὁμογενῶν τῆς Χειμάρρας, μέ στόχο νά τίς διαθέσει στή συνέχεια
σέ ἐγχώριους καί ξένους μεγαλοεργολάβους πού θέλουν νά μετατρέψουν
τήν παραθαλάσσια περιοχή-φιλέτο σέ... ἀλβανική ριβιέρα!». Ἔτσι μετά τήν
ἀμφισβήτηση ἀπό τήν ἀλβανική κυβέρνηση τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου μέ τόν
«νόμο περί τῆς νέας διοικητικῆς διαίρεσης μέ διευρυμένους δήμους, κάτι
σάν τόν δικό μας “Καλλικράτη”, ἔγινε ξεκάθαρο πώς μέσα ἀπό τόν νόμο
αὐτόν στόχος εἶναι καί ὁ πολιτικός ἐκμηδενισμός τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ
Ἑλληνισμοῦ», πού ἔχουν σκοπό νά μή μποροῦν νά ἐκλεγοῦν Ἕλληνες δή-
μαρχοι, ὅπως καταγγέλλουν οἱ Ἕλληνες ὁμογενεῖς καὶ τώρα προχωροῦν
καί στήν καταπάτηση τῶν περιουσιῶν τους μέ τό καινούργιο πρόγραμμα
“ἀνανέωσης τῶν πόλεων”.

Μετά τίς ἐπεκτατικές βλέψεις τῆς Τουρκίας πρός τήν Συρία ἀλλά καί τίς
παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου τώρα καί ἡ γείτων χώρα μιλά-
ει γιά τήν Μεγάλη Ἀλβανία, ἡ ὁποία θά περιλαμβάνη περιοχές τοῦ Μαυρο-
βουνίου , τῶν Σκοπίων καί τῆς Θεσπρωτίας κάτι τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώνεται
καί μέ τήν σύλληψη στήν Κακαβιά, πρίν εἴκοσι μέρες τῶν δύο ὑπαλλήλων
τοῦ Ἀλβανικοῦ ΥΠΕΞ, πού μετέφεραν προπαγανδιστικό ὑλικό στήν Χώρα
μας, ἀπό βιβλία μέχρι καί χάρτες τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας. Ἀναρωτιόμαστε
σέ μία ἐποχή, ὅπου ἡ βία, οἱ ἀναταραχές καί τά ἀνθρώπινα δράματα ἔχουν
γίνει καθημερινότητα, πῶς εἶναι δυνατόν νά μιλᾶμε γιά Μεγάλη Ἀλβανία;
Μήπως ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού θέλουν νά μεταφέρουν τίς καταστάσεις
πού ζοῦν οἱ ἄνθρωποι στήν Συρία καί στά Βαλκάνια; Δέν καταλαβαίνουν οἱ
πολιτικοί μας, ὅπως ὁ κ. Ζουράρις, ὁ ὁποῖος δήλωσε «νά γίνουν καί ἄλλα
τζαμιά» ὅτι βάζουν ἔτσι τόν κίνδυνο ἐντός τῶν τειχῶν; Ἐπιτέλους πότε θά
ξυπνήσουμε;

Γ.Κ.Τ.

Ὁ κ. Ράμα καί ἡ Μεγάλη Ἀλβανία 
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Τοῦ κ. Θεοδώρου Καλμούκου

Τοῦ κ. Δήμου Βερύκιου




