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Εὐλαβεῖς, πτωχοποιημένοι Ἕλληνες ἄς προσέξωμεν

ΑΓΑΘΗ ΑΓΓΕΛΙΑ Η ΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ;

Ἡ ἀφορμή γιά νά συνταχθοῦν
αὐτές οἱ σκέψεις ἐδόθη ἀπὸ τὴν
ἀνακοίνωσι ὅτι πρόκειται νά ἔλθη τὸ
ἱερὸ λείψανο τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἀπό
τὴν Βενετία.

Ὅλον τόν χρόνον ἐλεύθερος
εἰς προσκύνησιν
ὁ Τίμιος Σταυρός

Εἰσήλθαμε νά προσκυνήσουμε
εἰς τόν Ἅγ. Νικόλαο Πευκακίων, με-
γάλο Κεντρικό Ναό τῆς Ἑλληνικῆς
Πρωτευούσης. Ἐκτός ἀπό τήν κα-
θαριότητα καί τήν εὐπρέπεια τοῦ
Οἴκου τοῦ Θεοῦ, μᾶς προεξένησε
εὐχάριστη ἔκπληξι ἕνα ἀσύνηθες
γεγονός.

Πρό τῆς Εἰκόνος τοῦ Κυρίου εἰς
τό Τέμπλο, ὑπῆρχε μεγάλος ἀργυ-
ρόδετος Σταυρός, ἐντός διαφα-
νοῦς ἀσφαλισμένης θήκης, καί μέ
σύστημα συναγερμοῦ. Ἡ μικρή
ἐπιγραφή ἐξηγοῦσε ὅτι, ἐντός τοῦ
Σταυροῦ, ὑπῆρχε τεμάχιο Τιμίου
Ξύλου.

Τί ὑπέροχο πρᾶγμα! Ὅλοι οἱ πι-
στοί τῆς ἐνορίας, ἀλλά καί ὅλης τῆς
Πρωτευούσης, δύνανται νά προσ-
έλθουν καί νά λάβουν τήν Χάρι τοῦ
Παναγίου Σταυροῦ, χωρίς οἰκονο-
μική ἐπιβάρυνσι καί τήν παραμικρά
ταλαιπωρία πού συνεπάγεται ἡ
ἀναμονή σέ πολύωρες οὐρές.

Τί ὑπέροχη σκέψις καί πόσο
πνευματική ἡ πρακτική ἐφαρμογή
της!

Μετά ἀπό μικρή ἔρευνα, διαπι-
στώσαμε μέ πολλή χαρά, ὅτι τό ἴδιο
πρᾶγμα συμβαίνει καί σέ πολλούς
ἄλλους Ἱερούς Ναούς τῶν Ἀθηνῶν,
τοῦ Πειραιῶς καί ὅλης τῆς Ἑλλάδος,
πού ὡς θησαυρούς κατέχουν Ἅγια
Λείψανα, Ἱερές Εἰκόνες κ.τ.λ..

Νά καταγράψουμε πώς, τά Ἱερά
Λείψανα, κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστο-
μο, εἶναι πηγαί πνευματικῶν
ναμάτων καί θησαυροί περιουσίας
ἀνάλωτοι καί ὅποιος πλησιάζει αὐτά

μύρια κομίζεται ἀγαθά.
Γίνεται συστηματική, ἐντός καί

ἐκτός Συνόρων, περιφορά Ἱ. Σε-
βασμάτων, πού δικαίως χαρα-
κτηρίζεται ἁγιεμπορία καί Χρι-
στεμπορία, ἐνίοτε καί προσπά-
θεια ἐξωδικαστικῆς ρυθμίσεως
σημαντικωτάτων ἐκκρεμοτήτων,
τῶν διαπραττόντων αὐτήν!

Δέν ὑπάρχει καμιά ἀμφιβολία γιά
τήν Πλουσία Χάρι, πού δωρίζουν τά
Ἱερά Κειμήλια τῆς πίστεώς μας (τό
Τίμιο Ξύλο, Ἱ. ἀντικείμενα σχετιζό-
μενα μέ τόν Κύριο ἤ τήν Παναγία
μας, Χαριτόβρυτα Ἱ. Λείψανα, Θαυ-
ματουργές Ἱ. Εἰκόνες κ.ἄ.). Πλήθη
πιστῶν συρρέουν πρός αὐτά καί
ἐκζητοῦν τήν Χάριν, τήν εὐλογίαν

καί τήν θαυματουργίαν παρά τοῦ
Κυρίου μας.

Κατ’ αὐτές τίς ἡμέρες π.χ., συνε-
τελέσθη μεταφορά τῆς Σεπτῆς Τι-
μίας Ζώνης τῆς Παναγίας μας σέ
κάποια Ἱ. Μητρόπολι, κάτι πού ἐπα-
νειλημμένως ἔχει συμβῆ.

Δυστυχῶς, παραβιάζεται κατά-
φωρα καί προκλητικά ἡ ρητή ἐντο-
λή τοῦ Κυρίου μας, πρός τούς Μα-
θητές του: «Πορευόμενοι δὲ
κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀσθε-
νοῦντας θεραπεύετε͵ νεκροὺς
ἐγείρετε͵ λεπροὺς καθαρίζετε͵
δαιμόνια ἐκβάλλετε·», ἀλλά προσέ-
ξατε πολύ, «δωρεὰν ἐλάβετε͵ δω-
ρεὰν δότε» (Ματθ. ι΄ 7-8). Ἀντιλαμ-

βάνεσθε ἑπομένως, ὅτι ἡ παραβία-
σις ἀφορᾶ τήν φοβερή οἰκονομική
ἐκμετάλλευσι τῶν πιστῶν. Σ’ αὐτά
τά “Ἱεροπροσκυνήματα”, ἀνοίγουν
παγκάρια καί παραπάγγαρα, ταμεῖα
καί παραταμεῖα...!

Ἐκτός ὅμως τῆς οἰκονομικῆς δια-
στάσεως τοῦ ζητήματος ὑπάρχει καί
κάτι βαρύτερο καί φοβερώτερο. Τά
Ἱερά Ἀντικείμενα μεταφέρονται
εἰδικῶς καί ἀποκλειστικῶς εἰς τά
«Σπιτοπάλατα» τῶν ἰσχυρῶν πο-
λιτικῶν καί οἰκονομικῶν παραγόν-
των τοῦ κόσμου τούτου. Ἔτσι μετα-
κινοῦνται τά Ἱερά μας σέ Προεδρικά
καί Πρωθυπουργικά Μέγαρα, σέ
κατοικίες Πρωθυπουργῶν καί
ἄλλων ἐπωνύμων προυχόντων.
Προφανής λόγος δέν εἶναι ἡ μετα-
φορά τῆς Εὐλογίας, ἀλλά τό οἰκονο-
μικό ὄφελος ἤ ἡ διευθέτησις ἄλλων
(κυρίως δικαστικῶν) ἐκκρεμοτή-
των καί ὑποθέσεων τῶν μεταφε-
ρόντων ταῦτα Ἐκκλησιαστικῶν με-
γαλοσχήμων Κληρικῶν. Προσέτι, τό
πιό σκοτεινό εἶναι ὅτι, ἐν “Ὀνόματι”
τῶν Ἱερῶν μας Κειμηλίων, συντάσ-
σονται “Συμφωνίες Ἀνομίας ἤ Πα-

Τό θέατρον
τῆς Ἀσσίζης

Τοῦ ἁγιορείτου
μοναχοῦ Νικολάου

Καὶ ἐφέτος οἱ ἀκούραστοι
ἐργάτες τῆς Ν. Ἐποχῆς, ποὺ
ἐργάζονται νυχθημερὸν γιὰ τὴν
ἑτοιμασία τῆς ὁδοῦ καὶ τὸν
ἐνθρονισμὸ τοῦ ἀνόμου Ἀντιχρί-
στου, μὲ ἕνα κέλευσμά τους συγ-
κέντρωσαν ὅλο τὸ πλῆθος τῶν
ἀρχηγῶν τῶν θρησκειῶν τοῦ
πλανήτη, γιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν
εἰρήνη τάχα, ἀλλὰ δῆλόν ἐστι ὅτι
ἡ συμπροσευχὴ αὐτὴ ἦταν ἀκό-
μη μία πρόβα τζενεράλε τῆς μελ-
λοντικῆς καὶ δαιμονικῆς πανθρη-
σκείας τῆς Ν. Ἐποχῆς τοῦ Ἀντι-
χρίστου.

Σὰν πειθήνια ὄργανά τους
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο οἱ
ἀρχηγοὶ τῶν θρησκειῶν τοῦ πλα-
νήτη, στὸ οἰκουμενιστικὸ θέατρο
τῆς Ἀσσίζης καὶ ἐνδιάμεσα ὅποτε
οἱ ἐργάτες τῆς Ν. Ἐποχῆς τὸ κρί-
νουν ἀναγκαῖο. Σὲ ποιὸν Θεὸν
ἆραγε συμπροσεύχονται;

Γέγραπται γὰρ ἐν τῷ βιβλίῳ
τῶν Ψαλμῶν. «Ὅτι πάντες οἱ
Θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» Ψαλμ.
95. Ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν
ἀρχηγῶν τῶν θρησκειῶν, διακρί-
ναμε καὶ τὴν «κορυφὴ» τῆς Ἁγίας
Ὀρθοδοξίας τὸν Πατριάρχη μας,

Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Τὴν 17ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου, Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης.

Ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
ἀπάδουσα πρὸς τὴν παράδοσιν τοῦ Πατριαρχείου

Στροφὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοί καθημερινά πληγώνονται ἀπό τά
ὅσα ἀντιχριστιανικά συμβαίνουν στήν κοινωνία, στήν πολιτι-
κή, ἀλλά καί στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό μερικούς

ἀνάξιους μητροπολίτες καί κληρικούς. Διαπιστώνουν ὅτι λείπει ἡ δί-
ψα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη πρός τήν παράδοση, ἡ καλή ἀνησυχία γιά τή
σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι εἶναι θύματα τοῦ
διαβόλου, ὁ ὁποῖος κατάφερε νά τούς ἀποκοιμίσει μέ τίς σαρκικές
ἡδονές, τήν ποικίλη ἁμαρτία καί τήν προκλητική ἀδιαφορία γιά κα-
θετί χριστιανικό. Στήν ὑπηρεσία του ἔχει τά μέσα ἐνημέρωσης, πού
καθημερινά προβάλλουν τήν ἀθλιότητα καί τά ἁμαρτωλά δικαιώμα-
τα, ἐνῶ δέν προβάλλουν ποτέ τό εὐγενές, τό ἠθικό καί τό ἅγιο.
Ὅπως ποτέ δέν ἀναφέρονται καί στίς πολλές ὑποχρεώσεις πού ἔχει
ὁ ἄνθρωπος πρός τήν κοινωνία ὅπου ζεῖ.

Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη ὅλοι νά στραφοῦν πρός τήν Ἐκκλησία,
γιά νά ξαναβροῦν τό νόημα τῆς ζωῆς, γιά νά προσανατολιστοῦν
πρός τόν οὐρανό, γιά νά ξεβαλτώσουν ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μετα-
νοήσουν. Ἡ στροφή αὐτή εἶναι ἀτομική ἀπόφαση τοῦ καθενός καί
ποτέ δέν λαμβάνεται ὁμαδικά. Ὅπως καί ὁ πνευματικός ἀγώνας
εἶναι ἐπιλογή καί μόχθος τοῦ καθενός ξεχωριστά. Φυσικά προηγεῖται
ἡ καλή ἀνησυχία καί ἡ μετάνοια καί ἀκολουθεῖ ἡ σωτήρια ἐπίδραση
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία διαθέτει πλούσια πνευματική
ἐμπειρία, τήν ὁποία μπορεῖ ὁ καθένας νά ἀξιοποιήσει. Οἱ ἅγιοι μᾶς
ἄφησαν τό φωτεινό τους παράδειγμα, ἀλλά καί τίς διδαχές τους, πού
βοηθοῦν στήν κατά Θεόν ζωή.

Πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτά πού ἀπό αἰῶνες διδάσκει ἡ Ἐκκλη-
σία πρέπει νά ἀναθεωρηθοῦν, γιατί ἔχουν ξεπεραστεῖ στήν ἐποχή
μας, ὅπου ἔχουν σημειωθεῖ κοσμογονικές ἀλλαγές σέ πολλούς το-
μεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Πρόκειται προφανῶς γιά ἰσχυρισμό ἀπό
ἀνθρώπους πού ἀγνοοῦν τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἐντολές
καί ἡ ἠθική πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτή δέν μεταβάλλονται. Παραμέ-
νουν αἰώνιες. Δέν εἶναι κάτι πού τό διαμορφώνουν οἱ καιροί καί οἱ
περιστάσεις. Οὔτε ἐπηρεάζονται ἀπό τούς κατά κόσμον σοφούς καί
τούς ἀνθρώπους τῆς ἐφήμερης ἐξουσίας. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀναμορ-
φώνεται. Παραμένει πάντα ἡ ἴδια καί προσπαθεῖ νά ἀλλοιώσει ἱερῶς
τούς ἀνθρώπους, γιά νά ἐπιλέξουν τήν πνευματική ζωή, νά μάθουν
νά προσεύχονται, νά μετανοοῦν, νά συγχωροῦν καί νά ἐκδηλώνουν
μέ πολλούς τρόπους τήν ἀγάπη τους πρός τούς συνανθρώπους
τους.

Ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει νά ἐκκοσμικευθεῖ, οὔτε νά ἐπιλέξει τό δρό-
μο τοῦ νεωτερισμοῦ, οὔτε νά ἐντυπωσιάζεται ἀπό κάθε νέο πού
ἐμφανίζεται μέ τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καί τεχνολογίας. Ἀντίθετα,
πρέπει νά μείνει σταθερή στήν παράδοσή της καί στοργική στούς
ἀνθρώπους.

Ἀριθμ. Πρωτ. 1153
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ

Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ καὶ περιπόθητε ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Με-
τριότητος κύριε Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τὴν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κα-
τασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Τυγχάνει πανθομολογούμενον, ὅτι ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία,
ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, ἀποφαίνεται καὶ ἀποφασίζει τὰ
κατὰ τὸ δόγμα καὶ τὸ πολίτευμα αὐτῆς ἐν Ἱεραῖς Συνόδοις, τοπικαῖς, εὐρυ-
τέραις, Μείζοσιν ἢ Ἁγίαις καὶ Μεγάλαις, καὶ ἐν Οἰκουμενικαῖς, αἱ δὲ διὰ τῆς
ἐπικλήσεως καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ λαμβανόμεναι Συνοδικαὶ ἀποφάσεις
ἀποτελοῦσι μίαν φωνήν, ὡς ἀποφαίνεται καὶ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, γρά-
φων ὅτι "μίαν ἐν Ἐκκλησίᾳ, δεῖ φωνὴν εἶναι ἀεὶ" (Εἰς Α’ Κορινθίους ΛΣΤ ,
P.G. 61, 3315).

Τῆς ἐκκλησιολογικῆς ταύτης καὶ κανονικῆς ἀρχῆς τοῦ συνοδικῶς δια-
σκέπτεσθαι καὶ ἀποφαίνεσθαι οὔσης τοῦ ἀκρογωνιαίου λίθου τῆς ζωῆς καὶ
τῆς ἐν τῷ κόσμῳ σωτηριώδους ἀποστολῆς καὶ μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου
ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἐπικοινωνοῦμεν πρὸς τὴν Ὑμετέραν λίαν ἡμῖν ἀγα-
πητὴν καὶ περισπούδαστον Μακαριότητα καὶ τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος καί, ἐν τῇ εὐθύνῃ ἡμῶν ὡς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ
τοῦ Προέδρου τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου,
καὶ ὡς φύλακος τοῦ Δόγματος καὶ τῆς κανονικῆς ἐν τῇ κατὰ Ἀνατολάς
Ἐκκλησίᾳ τάξεως, τιθέμεθα ὑπὸ τὴν προσοχὴν Ὑμῶν τὸν ἀκόλουθον
προσωπικὸν ἡμῶν καὶ τῆς περὶ ἡμᾶς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας σοβαρὸν προβληματισμόν.

Περιέρχονται καθ’ ἡμέραν εἰς τὸ καθ’ ἡμᾶς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα προσωπικῶς ἐκ διαφόρων πηγῶν πλη-
ροφορίαι ὅτι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Ζήσης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
ὁμόφρονες κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, διὰ τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν διαφόρων μέ-
σων γενικῆς ἐνημερώσεως, περιερχόμενοι δὲ καὶ διαφόρους ἀδελφάς
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, προσκαλοῦσι τοὺς ἀδελφοὺς Προκαθημένους
καὶ τοὺς ποιμένας, ἀλλ’ ἰδιαιτέρως τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Λαόν, εἰς
ἀνταρσίαν καὶ ἀμφισβήτησιν τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ ἐν εὐλογίαις
καὶ ἐν ἐπιτυχίαις συνελθούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδό-
ξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ εἰς τὰς ἐργασίας τῆς ὁποίας συμβολὴ τῆς Ὑμετέ-
ρας προσφιλοῦς Μακαριότητος καὶ τῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς Ἁγιωτάτης
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξεν οἰκοδομητική καὶ συντελεστική τῆς ση-
μειωθείσης ἐπιτυχίας.

Καὶ ὡς νὰ μὴ ἤρκει τὸ διαβρωτικὸν συνειδήσεων καὶ προκαλοῦν σκαν-
δαλισμὸν ἀνίερον ἔργον τῶν εὐαρίθμων τούτων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐν
τῷ κλίματι τῆς Ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, αἱ πληροφορίαι αὗται,
μὴ διαψευσθεῖσαι μέχρι σήμερον ὑπὸ τινος, ἀναφέρουσιν ὅτι ἤδη ἀντι-
προσωπία ὑπὸ τὸν μνημονευθέντα ἀνωτέρω κληρικὸν ἐπεσκέφθη τὰς
Ἁγιωτάτας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας,
καθὼς καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν τῆς Μολδαβίας, καὶ προέβη εἰς
ἀναστάτωσιν τοῦ ἐκεῖσε πληρώματος, γενομένη ἀτυχῶς δεκτὴ καὶ ὑπὸ
ἀδελφῶν Προκαθημένων καὶ Ἱεραρχῶν τῶν εἰρημένων Ἐκκλησιῶν. Ἐπὶ

Ὅταν μεταφέρεται Ἱερόν Σέβασμα (Ἱ. Λείψανον ἤ Ἱ. Εἰκών) νά μή
ὑπάρχουν παγκάρια καί ταμεῖα, τά δέ κεριά νά διανέμωνται ΔΩΡΕΑΝ

Ὁ νέος Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στὴ Βουλὴ
στὴ συζήτηση γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ 2017, δήλωσε ὅτι: «Τὰ νέα προ-
γράμματα γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ εἶναι συμβατὰ μὲ τὶς σύγχρονες διδακτικὲς με-
θόδους καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένα ὡς πρὸς τὶς γνώσεις γιὰ τὶς ἄλλες
θρησκεῖες, μὲ κορμὸ βέβαια τὴν Ὀρθοδοξία» (9/12/2016). Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς
τὶς δηλώσεις εἶναι σαφές, ὅτι ὁ κ. Γαβρόγλου, μπορεῖ νὰ ἐμφανίζεται πιὸ προ-
σεκτικὸς καὶ πιὸ ἤπιος στὴ συμπεριφορά του, ἀλλὰ εἶναι ἴδιος καὶ ἀπαράλλα-
κτος στὴν ἰδεολογία καὶ στὴν γραμμὴ μὲ τὸν προκάτοχό του τὸν κ. Φίλη.

- Συνεχίζει καὶ αὐτὸς νὰ παίζει «ἐν οὐ παικτοῖς» στὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὰ
ἑλληνορθόδοξα παιδιὰ θέμα τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν καὶ νὰ μὴ ἀκούει οὔτε νὰ λαμβάνει ὑπόψη τὶς ἀληθινὰ ἐπιστημονικὲς
γνῶμες τῶν εἰδικῶν παιδαγωγῶν ποὺ ἀσχολήθηκαν καὶ ἀσχολοῦνται μὲ
ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ θέματος.

- Συνεχίζει νὰ ἀκούει μονομερῶς τὴν πλευρὰ τῶν Συντακτῶν τῶν Προ-
γραμμάτων καὶ ὄχι τὴν πλευρὰ τῶν Θεολόγων καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχουν
τὸν πρῶτο - καὶ ἀπὸ πλευρᾶς θεολογικῆς καὶ ἀπὸ πλευρᾶς παιδαγωγικῆς
καὶ διδακτικῆς - λόγο, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐφαρμογὴ ὅλων αὐτῶν τῶν «ἀκα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Κορμὸς Ὀρθοδοξίας» ἢ «καραμέλα»
παραπλανήσεως, τὰ νέα Προγράμματα

Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;
- Ὁ κ. Γαβρόγλου συνεχίζει τὴν τακτικήν τοῦ κ. Φίλη.
- Παραπλανοῦν τὸν λαὸν ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ
νέα Θρησκευτικὰ εἶναι Ὀρθόδοξα. - Τὰ νέα Θρη-
σκευτικὰ συνιστοῦν ἄρνησιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη,
Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

Σχετικὰ μὲ τὴν προσπάθεια ἀντικαταστάσεως τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν διὰ τῆς θρησκειολογίας ἀπὸ τοὺς ἀθέους πολιτικοὺς θὰ ἤθελα
νὰ σημειώσω τὰ ἑξῆς.

1. Ἡ Πολιτεία σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα εἰς τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2
ἔχει περιλάβει τὴν ἑξῆς διάταξη.

«Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν
ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν
ἀνάπτυξη τῆς Ἐθνικῆς καὶ Θρησκευτικῆς συνειδήσεως».

Ὅπως παρατηροῦμε ὅσον ἀφορᾶ τὴν θρησκευτική, δὲν ὁμιλεῖ περὶ
ἀγωγῆς (δηλ. περὶ ἁπλῶς διδασκαλίας) ἀλλὰ περὶ θρησκευτικῆς συνειδή-
σεως. Δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες μαθηταὶ δὲν ἀρκεῖ νὰ μάθουν κάποια στοιχεῖα
τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ ἐνστερνιστοῦν καὶ νὰ τοὺς γί-
νουν συνείδηση. Ἑπομένως ἀκόμη καὶ κάθε περιορισμὸς τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὄχι μόνο ἡ κατάργηση εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὸ σύν-
ταγμα καὶ εἶναι ἄκυρος.

Ἐκτός τοῦ Συντάγματος καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δι-

Νὰ μὴ ὑποκύψουν οἱ ταγοὶ
τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἀθέους

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Εὐαγγ. Μπινιάρη,
Διπλ. Ἠλεκτ. Μηχανικοῦ Παν. Aachen.ΜΔΕ Τεχνολ.
Πυρηνικῶν Ἀντιδραστήρων Παν. Aston Bermingham

• ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Ὁ
ἐπιστήμων τῆς Ἱερωσύνης.
Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Σακα-
λάκης. Σελ. 3

• «Τὰ γονίδια τῶν Νεάντερ-
ταλ». Τοῦ κ. Ἀθανασίου Β.
Ἀβραμίδου, Ἀμ. καθ. Παθο-
λογίας Πανεπιστημίου Ἀθη-
νῶν. Σελ. 4

• Παπα-Νικόλαος Ζάχος. Ὁ
ἐνάρετος, ἀφιλοχρήματος
καί ὑπερπολύτεκνος ἱερεύς.
Tοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση,
διδασκάλου. Σελ. 5

• Ὁ Γέρων Γαβριὴλ διὰ τὸν πα-
πισμὸν καὶ τοὺς φιλοπαπι-
κούς. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

2ον
Θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι

ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ Πνευματι-
κοὶ ποὺ βαυκαλίζουν τὰ πνευματικά
τους τέκνα, ἐνῷ γνωρίζουν ὅτι αὐτὰ
ἐπιμελῶς ἀποφεύγουν τὴν τεκνο-
γονία μέσῳ τῆς συστηματικῆς ἢ πε-
ριστασιακῆς ἔστω χρήσης προφυ-
λακτικῶν τεχνητῶν μέσων, ὅπως
καὶ τῆς διακεκομμένης συνου-
σίας[16] καὶ ἐντούτοις ἀπὸ ἔγνοια
νὰ μὴ τοὺς στεναχωρήσουν ἢ ἀκό-
μα χειρότερα, ἀπὸ φόβο μήπως
τοὺς χάσουν ἀπὸ “πελάτες”, δὲν
προσπαθοῦν νὰ τοὺς ἀπεμπλέ-
ξουν ἀπὸ τὴν πλάνη αὐτή, ἀλλὰ
ἀντιθέτως, μὲ μελίφθογγους βαυ-
καλισμοὺς καὶ ὀλέθριες πνευματικὰ

νουθεσίες, τοὺς ἀφήνουν νὰ ζοῦν
στὴν ἁμαρτία καὶ σὲ μία ψευδαί-
σθηση καὶ ἐπίφαση πνευματικῆς
ζωῆς, ἔχοντας ὡστόσο καὶ μυστη-
ριακὴ -ὅπως νομίζουν- ζωή, μὲ συ-
χνότατη μάλιστα προσέλευση στὰ
Ἄχραντα Μυστήρια, μὲ τὴν ἄδεια
φυσικὰ πάντοτε καὶ εὐλογία τοῦ
Πνευματικοῦ τους πατέρα.

Μετὰ ἐπιτρέπει δοκιμασίες ὁ
Θεὸς στὴ ζωή μας καὶ ἀναρωτιόμα-
στε ποιὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ συμ-
βαίνουν ὅλα αὐτά; Μήπως ἆραγε
εἶναι τὸ “καμπανάκι” τοῦ Χριστοῦ
προκειμένου νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ
τὸ λήθαργο τῆς λανθάνουσας
ἁμαρτίας ποὺ εἶναι μάλιστα ἐπικα-
λυμμένη μὲ ἕνα πνευματικὸ μαν-

δύα καὶ ἔχει καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς
“Ἐκκλησίας”, ὅπως διαστροφικὰ
νομίζουμε;

Αὐτὸς ποὺ ἀρνεῖται καὶ δὲν ἐμπι-
στεύεται τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
ἐσκεμμένα καὶ ἠθελημένα μέσῳ τῆς
προφύλαξης καὶ τῆς φυγοτεκνίας,
θέλει ἐντούτοις εἴτε πρὸς τὸ θε-
αθῆναι εἴτε γιὰ τὴν προσωπική του
ἱκανοποίηση ψυχολογικοῦ καὶ συν-
αισθηματικοῦ τύπου, νὰ ὑποδύεται
τὸν ἐνάρετο καὶ πιστό, ἐνώπιον τοῦ
ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του ἢ καὶ τῶν
ἄλλων, καθίσταται θεομπαίχτης καὶ
θὰ δώσει λόγο τὴν Ἡμέρα τῆς Κρί-
σεως, ἐὰν δὲν συνέλθει εἰς ἑαυτὸν
καὶ μετανοήσει εἰλικρινά, ἀφιστάμε-
νος τῶν προτέρων πράξεών του.
«Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης·
ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος
ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλει-
αν, καὶ πολλοὶ εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι
δι’ αὐτῆς· ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τε-
θλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς
τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρί-
σκοντες αὐτὴν»[18]. Δὲν εἶναι δυ-

νατὸν ἑπομένως νὰ ἀντιστρέψουμε
ἐμεῖς τοὺς πνευματικοὺς αὐτοὺς
Ὅρους, τὰ πνευματικὰ αὐτὰ στάν-
ταρτς καὶ τὶς προδιαγραφὲς ποὺ ὁ
Ἴδιος ὁ Χριστὸς ἔθεσε, προσαρμό-
ζοντας ἀναλόγως τὴν εὐρυχωρία
ἑκάστης “πύλης” καὶ “ὁδοῦ”, μὲ
σκοπὸ νὰ τὴν τροποποιήσουμε,
ἀλλοιώνοντας τὰ πνευματικὰ πο-
σοστὰ καὶ ἀριθμητικὰ δεδομένα
τους.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ
τονίσουμε ὅτι εἶναι τελείως διαφο-
ρετικὸ πρᾶγμα κανεὶς νὰ κλονίζεται
ἀνθρωπίνως καὶ νὰ δέχεται τοὺς
πονηροὺς λογισμοὺς ἀπὸ τὸν φό-
βο γιὰ παράδειγμα μιᾶς ἐνδεχόμε-
νης ἐγκυμοσύνης καὶ γιὰ τὸν τρόπο
ποὺ θὰ κατορθώσει οἰκονομικὰ νὰ
ἀνταποκριθεῖ στὶς τρέχουσες ἀνάγ-
κες ποὺ θὰ προκύψουν, νὰ προφυ-
λάσσεται νικώμενος ἀπὸ τὴν ἔλλει-
ψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ καὶ
Πατέρα του, ἀλλὰ νὰ μετανοεῖ γι’
αὐτὸ καὶ νὰ ἐξομολογεῖται ταπεινὰ
τὴν ἀδυναμία του καὶ ἄλλο πρᾶγμα

εἶναι κανεὶς νὰ ἀπορρίπτει ἐκ τῶν
προτέρων καὶ apriori αὐτὴ τὴν θέση
τῆς Ἐκκλησίας προσπαθώντας μὲ
διάφορους τρόπους νὰ συμβιβάσει
τὰ ἀσυμβίβαστα καὶ νὰ ἐμμένει
ἐγωιστικὰ σὲ αὐτὸ ποὺ αὐτὸς ἐπι-
θυμεῖ καὶ νομίζει ὡς σωστό, ἐθελο-
θρησκεύοντας[19] καὶ προσαρμό-
ζοντας τὸ Εὐαγγέλιο στὰ δικά του
ἰδιοτελῆ, θνητὰ καὶ πεπερασμένα
μέτρα καὶ ὅρια, διότι «καὶ πᾶς ὁ
ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους
καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται
ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν
αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. καὶ
κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποτα-
μοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσ-
έκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπε-
σεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγά-
λη»[20].

Ἄλλωστε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἔχει ἀποφανθεῖ ξεκάθαρα μὲ δύο
Ἐγκυκλίους ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτη-
μα τῆς ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας,
στὶς 14 Ὀκτωβρίου τοῦ 1937[21] ἡ
πρώτη καὶ στὶς 9 Ὀκτωβρίου 1978

ἡ δεύτερη, θέτοντας πρὸ τῶν πνευ-
ματικῶν εὐθυνῶν τους τὰ τέκνα
Της ποὺ θὰ ἐνεργήσουν μὲ γνώμο-
να τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ θὰ
ἀποποιηθοῦν ἀπὸ ὀλιγοπιστία τὸ
Θέλημα[22] τοῦ Θεοῦ.

Παράλληλα, ἀρκετοὶ ὑποστηρί-
ζουν ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποια σχε-
τικὴ ρητὴ ἐντολὴ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ
στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ οὔτε κάποια
σχετικὴ ἀπαγόρευση ἀπὸ τοὺς
Πατέρες καὶ τοὺς Κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα
οἰκτρὸ ψέμα μὲ ἀληθοφανὲς ἄλλο-
θι. Μολονότι μπορεῖ μὲν νὰ μὴ ὑφί-
σταται κάποια ρητὴ Ἐντολὴ γιὰ τὸ
ζήτημα αὐτὸ ὑπὸ τὴν μορφὴ[25]
τῶν Ἐντολῶν, ποὺ ὅλοι γνωρίζου-
με μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, παρ’
ὅλ’ αὐτὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Ἱεροῦ
Εὐαγγελίου γίνεται Ὁδοδείκτης σὲ
αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ποὺ μᾶς
ὁδηγεῖ σὲ ἀσφαλῆ ἑρμηνευτικὰ μο-
νοπάτια. Παραδείγματος χάριν,
δὲν ἀπαντᾶται μέσα στὴν Ἁγία

Περί ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας
Τοῦ κ. Ἠλία Σουτζίδη, θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Καθημερινά κατακλύζεται ὁ γραπτός καί ὁ
ἠλεκτρονικός τύπος μέ εἰδήσεις σχετικά μέ τό
προσφυγικό πρόβλημα, πρόβλημα τό ὁποῖο τα-
λανίζει τήν ἑλληνική κοινωνία ἐδῶ καί ἀρκετά
χρόνια καί τό ὁποῖο ὅλο καί γιγαντώνεται. Σύμ-
φωνα μέ τά στοιχεῖα τοῦ παραρτήματος τῆς
ὑπηρεσίας τοῦ ἀσύλου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν
στήν Ἑλλάδα, ὁ ἀριθμός τῶν προσφύγων πού
ἔφτασαν στήν Χώρα μας τό 2015 ἦταν 856.

723, ἐν σχέσει δέ μέ τό 2014, ὅπου οἱ πρόσφυ-
γες ἦταν 41.065, μεγαλύτερος κατά εἴκοσι φο-
ρές. Ἕνα νούμερο πραγματικά ἐντυπωσιακό,
ἄν ἀναλογισθοῦμε ὅτι στήν Ἰταλία, τήν δεύτερη
πύλη εἰσόδου προσφύγων στήν Εὐρώπη ἔφτα-
σαν συνολικά τό 2015 153.600 πρόσφυγες.

Διαβάζουμε σχετικά μέ τούς πρόσφυγες στά
δημοσιεύματα ὅτι ἀπειλοῦν νά κάψουν τίς σκη-
νές τους μέ σκοπό νά ζεσταθοῦν, γιά ἡλικιωμέ-

νες γυναῖκες πού κάηκαν μέ τά ἐγγόνια τους
στήν προσπάθειά τους νά μαγειρέψουν μέ γκα-
ζάκι, γιά ξυλοδαρμούς λόγῳ θρησκευτικῶν καί
ἐθνικῶν ἀντιθέσεων, γιά κλοπές καί βιαιοπρα-
γίες, γιά παιδιά τά ὁποῖα ἐκδίδονται, γιά νά ἐξοι-
κονομήσουν χρήματα μέ στόχο νά φύγουν γιά
τήν Γερμανία. Εἶναι πραγματικά δραματική ἡ κα-
τάσταση πού βιώνουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί καί
μάλιστα τώρα τόν χειμώνα. Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι

στήν πλειοψηφία τους προέρχονται ἀπό ἐμπό-
λεμες περιοχές καί ἀναζητοῦν ἕνα καλύτερο
μέλλον, εἰρήνη καί γαλήνη καί ἀντί αὐτοῦ τό
δράμα τους συνεχίζεται μή γνωρίζοντας ἀκόμα
καί ποιό θά εἶναι τό τέλος του.

Ἡ ἐξάπλωση αὐτή τῶν προσφύγων, σύμφω-
να μέ διεθνεῖς Ὀργανισμούς, συνιστᾶ τήν μεγα-
λύτερη μαζική μετακίνηση πληθυσμοῦ στήν
πρόσφατη ἱστορία, ἀλλά καί μία ἀπό τίς σημαν-

τικότερες ἀνθρωπιστικές κρίσεις πού ἔχει νά
ἀντιμετωπίση ἡ Εὐρώπη στήν μεταπολεμική
ἐποχή. Κρίση τήν ὁποία ἀπό ὅ,τι φαίνεται θά τήν
διαχειρισθῆ στό μεγαλύτερο μέρος της ἡ Ἑλλά-
δα.

Ἔτσι τίθεται τό ἐρώτημα꞉ ἔχουν οἱ Ἕλληνες
μία σαφῆ γνώση τοῦ μεγέθους τοῦ προβλήμα-
τος; Γνωρίζουν ποία εἶναι στήν πραγματικότητα
τά αἴτιά του, ποιὲς ἐπιπτώσεις θά ἔχει στήν

ἑλληνική κοινωνία καί –γενικότερα- ἐάν οἱ φο-
ρεῖς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, δηλαδή ἡ ἑλληνική
Κυβέρνηση, ὁ πολιτικός κόσμος, ἡ Ἐκκλησία, ἡ
Τοπική Αὐτοδιοίκηση εἶναι ἕτοιμοι νά τό ἀντιμε-
τωπίσουν; Καί νά φαντασθοῦμε ὅτι σήμερα στήν
Τουρκία βρίσκονται 3.000.000 ἄνθρωποι μέ σκο-
πό νά περάσουν ἀπέναντι, δηλαδή στήν Ἑλλάδα!
Σέ γενικές γραμμές, ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ ἐκθέ-

Ἡ Ἑλλάς κάτω ἀπὸ τὴν δαμόκλειον σπάθην τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος

Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην 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»;)

3ον
Εἰς τὰ δύο ἐδῶ προηγηθέντα πονήματά μας εἴπαμε στὸν πρόλογό τους,

ὅτι ὁ Τεκτονισμὸς προσπαθεῖ ἐπιτηδείως νὰ προσελκύσει στοὺς κόλπους
του ὑψηλόβαθμους καὶ ὑψηλότιτλους -κυρίως- κληρικοὺς μας ἤ καὶ ἁπλῶς
νὰ «βοηθήσει» οἰκονομικῶς τὶς Ἐκκλησίες μας. Καὶ πιστεύουμε πὼς τὸ
κάνει αὐτὸ ἡ Μασονία, γιὰ νὰ εἰπεῖ, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι, νά, ἡ
ἐκκλησιαστικὴ «καταδίκη» τοῦ Τεκτονισμοῦ ἀπὸ τὸ ἔτος 1933 εἶναι ἄστο-
χη, ἀφοῦ ἐμεῖς βοηθᾶμε τὴν Ἐκκλησία!

Ἡ Μύηση ὅμως κληρικῶν μας στὴ Μασονία ἔχει ἄλλους σκοπούς, βα-
θύτερους καὶ σκοτεινούς.

Συνεχίζουμε μὲ τὸ θέμα μας μὲ σειρὰ χρονολογική.
1995

Ἔδωσαν εἰς τοὺς Μασόνους
τὰς ἐπισήμους θέσεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν!...

Στὸ τεκτονικὸ ἔντυπο Ἐνημέρωση, τοῦ «Συνδέσμου Μικτὸς Τεκτονι-
σμός» [=μασονικὸ Σῶμα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ὁμοῦ], ἔτους 1995, τ. 6,
σελ. 11, σὲ ἄρθρο ὑπὸ τὸν τίτλο Προσκύνημα στὴν Κωνσταντινούπο-
λη, διαβάζουμε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Δίχως σχόλια, ὑπονοούμενα καὶ ὑπαινιγμοὺς ἐκ μέρους τῆς στήλης μας
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Ἰδοὺ ἡ πραγματικὴ εἰκών τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 «Ο
ΟΝΗΣΙΜΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑ-
ΤΟΥΜΕΝΩΝ. Σχ. 12x8.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΙΕΡΑ
ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
«ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» ΛΟΓ-
ΓΟΒΑΡΔΑΣ, ΠΑΡΟΣ. Ἀφιε-
ρώνεται στοὺς Ὀρθοδόξους
Χριστιανοὺς ποὺ μὲ πίστι στὸ
ἐσφαγμένο Ἀρνίο ἀντιστέκονται
στὴ λαίλαπα τῆς παγκοσμιοποι-
ήσεως. Σχ. 12x8 σσ. 64.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ,
Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον περιο-
δικόν. Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ.,
Δεκ. 2016. Ἀθήνα.

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ, Διμηνιαῖον
ὄργανον τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανικῶν Ἑνώσεων. Ἰούλ. –
Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ. 2016 Ἀθῆναι.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ, Διμηνιαῖον
δελτίον πνευματικῆς κατάρτισης
Ἱ. Μητρ. Χίου, Ψαρῶν καὶ
Οἰνουσσῶν. Μάϊος – Ἰούν.,
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ. 2016.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Δελτίον τῆς
«Πανελληνίου Ἑνώσεως Θε-

ολόγων». Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2016.
Ἀθῆναι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ,
οἰκογένεια – παιδεία –Πατρίδα.
Ἐκπαιδευτήρια «Ἀπόστολος
Παῦλος». Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. –
Ὀκτ. 2016. Κόρινθος.

ΚΟΝΙΑΚΟΣ, Περιοδικὴ
ἔκδοση τῆς Ἀδελφότητος Κο-
νιακιωτῶν Δωρίδος. Ἀπρίλ. –
Μάϊος – Ἰούν. 2016. Ἀθῆναι.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, Δι-
μηνιαῖον φυλλάδιον παιδικῶν
ἐνοριακῶν συνάξεων Ἱ. Μ.
Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας. Μάϊος
– Ἰούν. 2016.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ-
ΔΟΣ, Μηνιαῖον περιοδικὸν Χρι-
στιανικῆς Ἑνώσεως «Ἀκτῖνες».
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ. 2016.
Ἀθῆναι.

ΤΑ ΚΡΙΝΑ, Μηνιαῖον Ὀρθό-
δοξον Χριστιανικὸν περιοδικόν
γιὰ ἐφήβους. Ὀκτ., Νοέμβ. 2016.
Κάντζα Ἀττικῆς.

Κλασικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική (CD), Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς
Χορὸς ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης Κωνσταντῖνος Ἀθ. Ἀγγελίδης.

Ὁ Βυζαντινός Χορός “Τρό-
πος” τοῦ «Κέντρου Μελετῶν
Ψαλτικῆς Τέχνης», τόν ὁποῖο δι-
ευθύνει ὁ Πρωτοψάλτης καί Δά-
σκαλος τῆς ψαλτικῆς τέχνης κ.
Κωνσταντῖνος Ἀγγελίδης μᾶς
ἀπέστειλε μία ἑνότητα ἀπό τίς τε-
λευταῖες ἐκδόσεις του μέ τόν γε-
νικό τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ»,
ἡ ὁποία περιλαμβάνεται σέ τρία
αὐτοτελῆ CD, μέ τήν θερμή πα-
ράκληση, ὅπως καί ἡ ἐφημερίδα
τοῦ Ο.Τ. συνδράμη στήν προβο-
λή τοῦ νέου αὐτοῦ ἔργου, πα-
ρουσιάζοντάς το μέσα ἀπό τίς
στῆλες του. Ἀφοῦ ἡ τέχνη αὐτὴ
ἀποτελεῖ βασικό στοιχεῖο τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιατικῆς Πα-
ραδόσεως, μίας μακραίωνης Πα-
ραδόσεως, πού παραμένει ζων-
τανή καί διατηρεῖ τήν μοναδική
ταυτότητά της.

Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ἀγγελίδης
μεταξύ τῶν ἄλλων σημειώνει
σχετικά γιά τήν Ἐκκλησιαστική
Βυζαντινή Μουσική꞉ «Ἡ Κλασι-
κή Ἐκκλησιαστική Μουσική
εἶναι ἡ δική μας κλασική μουσι-
κή. “Ἡ ἱστορία της καλύπτει τή
βυζαντινή καί ὑστεροβυζαντινή
περίοδο, καί ἡ μακραίωνη παρά-
δοσή της παραμένει ζωντανή, ὡς
μουσική τῆς Ἐκκλησίας καί μου-
σική κληρονομιά τοῦ λαοῦ
μας…, εἶναι ἡ μουσική μέ φιλο-
σοφική θέση, μορφή καί ὕφος,
πού διατηρεῖ τή βασική της ταυ-
τότητα, συνεχῶς τή διευρύνει καί
σταθερά ἀναγνωρίζεται ὡς μο-
ναδική” σύμφωνα μέ τόν συνθέ-
τη Μιχάλη Ἀδάμη. Ἡ μουσική
αὐτή ἔχει ἕνα πλῆρες, αὐτοτελές
καί ἄρτιο μουσικό σύστημα, ση-
μαντικούς ἐπώνυμους συνθέτες,
μία διαδρομή ὑψηλῆς τέχνης
ἀπό τά μέσα τοῦ 10ου αἰώνα.

Ἡ μουσική αὐτή ἐπικράτησε
σέ μία εὐρύτερη περιοχή, ὅπου ἡ
Ἀνατολή συναντᾶ τούς Ἕλληνες
καί τούς Σλάβους, καί δι-
καιοῦται νά διεκδικεῖ τίς διαστά-
σεις μιᾶς μουσικῆς πού ὑπῆρξε
“οἰκουμενική”. Μετά τήν Ἅλω-
ση, ἐπιβίωσε ὡς μουσική τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καί σή-
μερα ἀποτελεῖ τήν ἐκκλησιαστι-
κή μουσική μας παράδοση, μέ
ὑψηλές κορυφώσεις ὅσον ἀφορᾶ
τήν σύλληψη ἀλλά καί τήν πρα-
γμάτωση τοῦ ἠχητικοῦ ἀποτελέ-
σματος.

Τό βυζαντινό μέλος ἀγγίζει τίς
ἀνθρώπινες καρδιές, ἀποτυπώ-
νει στά βάθη τους βιώματα ἰσχυ-
ρά, μεταφέρει στίς ψυχές τήν χά-
ρη τοῦ Θεοῦ, τήν παρηγοριά, τήν
εἰρήνη καί τήν ἐλπίδα, σύμφωνα
μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Αἰμιλιανό
Σιμωνοπετρίτη ἀπό τό Ἅγιο
Ὄρος, ὅπου ὅλοι μέ σεμνότητα
καί μεγαλοπρέπεια ψάλλουν
ἀκούραστα, διατηρώντας τήν
παράδοση σέ αὐτό τό “ὑπερχι-
λιόχρονο πολιτισμικό ἐργαστήρι
σοφίας καί τέχνης”. Τέχνη μέ
πνευματικότητα, ἐξαγνισμένη
μέσα στή λειτουργική ζωή τῆς
ἐκκλησίας. Ἕνας μουσικός πολι-
τισμός, γραπτός καί ἔντεχνος, μέ
7000 μουσικούς κώδικες, κορυ-
φαῖα δημιουργήματα μελοποι-
ίας, πού ἀναμένουν μελετητές
τῆς θεωρίας, τῆς πράξης, τῆς
ἔρευνας, διακόνους τῆς ψαλ-
τικῆς τέχνης. Ἡ παρουσίαση
αὐτῶν τῶν ἔργων εἶναι χρέος
πρός τόν ἑλληνικό πολιτισμό».

Ἡ τέχνη αὐτή ἀποτυπώνεται,
ὅσο εἶναι δυνατόν, στά παρόντα
CD, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται
μεταξύ τῶν ἄλλων꞉ • Κατανυκτι-
κά τροπάρια τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς ψαλλόμενα σέ ὀκτώ
ἤχους, Μέλος Ἰωάννου Πρωτο-
ψάλτου, • Δοξαστικόν ἑσπερινοῦ
εἰς τήν ἀποτομήν τοῦ τιμίου
Προδρόμου, Μέλος Δανιήλ Δα-
νιηλίδου τοῦ Κατουνακιώτου, •
Δοξολογία σέ ἦχο δευτε-
ροπρῶτο, Μέλος Δανιήλ Δανιη-
λίδου τοῦ Κατουνακιώτου, • Χε-
ρουβικό σέ πλάγιο τοῦ πρώτου,
Μέλος Θεοφάνους Πατριάρχου
τοῦ Καρύκη, • Ὅσοι εἰς Χριστόν
– δύναμις σέ ἦχο πρῶτο, Μέλος
ἱερομονάχου Θεοφάνους Βατο-
παιδινοῦ καί ἄλλα.

Γ.Κ.Τ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΓΓΑΙΟΣ

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ καὶ ἀποκαλυπτικὴ συνέντευξη
ἔδωσε ἡ ἰταλίδα διανοούμενη Ida Magli, συγγραφέας
τοῦ βιβλίου «Ἡ εὐρωπαϊκὴ δικτατορία», στὸ δημοσιο-
γράφο Alessio Cristianini. Στὴν ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιοὶ
εἶναι οἱ κρυφοὶ στόχοι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης,
ἀπάντησε: «Ὁ στόχος στὸν ὁποῖον ἤδη ἔχουν φτάσει
(σ.σ. οἱ ἀφανεῖς δημιουργοί της) εἶναι ἡ μεταβίβαση
τῆς ἐξουσίας κυβέρνησης ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς στοὺς
τραπεζίτες. Κανεὶς δὲν μιλᾶ γιὰ τοὺς τραπεζίτες, ἀλλὰ
ἡ δημοκρατία, στὴν οὐσία, ἔχει ἀκυρωθεῖ, δεδομένου
ὅτι αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὸν λαό. Ὁ δεύτερος
στόχος ποὺ ἔχουν εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης
ὡς πολιτική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ὀντότητα. Οἱ
πιὸ σημαντικὲς ἀρνητικὲς συνέπειες εἶναι: ἡ μετανα-
στευτικὴ εἰσβολή, ἡ ἀπώλεια τῆς ἀξίας τῶν ἐθνικῶν
νομισμάτων λόγῳ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Εὐρώ, ὁ ἐξα-

ναγκασμὸς γιὰ τὰ προϊόντα στὴν ἀγορά, ἡ ἀκύρωση
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν χει-
ρότερων ἀμερικάνικων συνηθειῶν: ἡ πολιτικὴ ὀρθό-
τητα καὶ ἡ ἀπουσία συγκεκριμένης μορφῆς. Αὐτὰ δὲν
ἦταν οἱ παράπλευρες ἀπώλειες τῆς διαδικασίας ἑνο-
ποίησης, αὐτὰ ἦταν οἱ τελικοὶ στόχοι ποὺ ἐπιδιώχθη-
καν σκόπιμα. Μόλις ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς ἐξαφα-
νιστεῖ καὶ ἡ ἐξουσία τῶν τραπεζιτῶν ἐπεκταθεῖ στὸ με-
γαλύτερο μέρος τοῦ πλανήτη ὑπὸ ἀγγλο-ἀμερικανικὴ
κυριαρχία, στὸ ἐγγὺς μέλλον ὁ ἀδήλωτος στόχος φαί-
νεται νὰ εἶναι μία Νεα Παγκόσμια Τάξη. Αὐτὸ σημαίνει
μία γλώσσα, ἕνα νόμισμα, μία θρησκεία, μία κουλτού-
ρα …» (Ἱστολ. redskywarning.blogspot.gr)! Διερωτό-
μαστε: μήπως τὸ ἀτέλειωτο δρᾶμα τοῦ λαοῦ μας, ἔχει
τὴν ἐξήγησή του στὰ λεγόμενα τῆς κ. Ida Magli; Προ-
φανέστατα ναί!

Ἰδοὺ καὶ ὁ ρόλος
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
κοινοβουλίου!

Η ΙΤΑΛΙΔΑ διανοούμενη Ida Magl
«σκιαγράφησε» καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ
Κοινοβούλιο, στὸ ὁποῖο ὑποτίθεται
ὅτι παίρνονται οἱ ἀποφάσεις γιὰ τοὺς
εὐρωπαίους πολίτες. Στὴν ἐρώτηση
κατὰ πόσο εἶναι σημαντικὴ ἡ λειτουρ-
γία του γι’ αὐτούς, εἶπε: «Τὸ Εὐρω-
παϊκὸ Κοινοβούλιο δὲν ἔχει καμία
ἀπολύτως σημασία. Λειτουργεῖ
ἁπλά, γιὰ νὰ συντηρεῖ τὴ φαντασία
τῆς ὕπαρξης ἑνὸς εὐρωπαϊκοῦ κρά-
τους, ἁπλὰ γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς
ἀνθρώπους. Καί, φυσικά, χρησίμευ-
σε γιὰ νὰ πολλαπλασιαστοῦν πλού-
σιες θέσεις ἐργασίας γιὰ τοὺς ἡγέτες
τῶν ἐθνικῶν κομμάτων, ἔτσι ὥστε τὰ
κόμματα νὰ μποροῦν νὰ τοποθετή-
σουν τοὺς δικούς τους σὲ αὐτὲς τὶς
θέσεις διοίκησης καὶ γιὰ νὰ ἀπορρο-
φοῦν ἕνα τεράστιο ποσὸ δημοσίου
χρήματος (ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
χρηματοδοτεῖται μὲ ἕνα μέρος τοῦ
ΦΠΑ ὅλων τῶν κρατῶν μελῶν).
Μποροῦν νὰ ξοδεύουν αὐτὰ τὰ χρή-
ματα, ὅπως τοὺς ἀρέσει. Αὐτὸς εἶναι
ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ὑπάρχουν τό-
σα πολλὰ περίεργα στοὺς εὐρωπαϊ-
κοὺς κανονισμούς: αὐτοὶ ἦταν ἁπλοὶ
ἄνθρωποι ποὺ χάνουν τὸ κεφάλι
τους, ἐπειδὴ ζοῦν σὲ ἕνα κόσμο ποὺ
δὲν ἔχει καμία γλώσσα (27 διαφορε-
τικὲς γλῶσσες ἁπλὰ σημαίνει ὅτι δὲν
μποροῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν), ἔχουν
ἕνα τεράστιο πλοῦτο καὶ ἐξουσία,
ἀλλὰ δὲν ξέρουν πῶς νὰ τὴν χρησι-
μοποιήσουν» (Ἱστολ. redskywar-
ning.blogspot.gr)! Ἂς θυμηθοῦμε τὰ
ἀντίχριστα νομοθετήματα τῶν τελευ-
ταίων κυβερνήσεων, τὰ ὁποῖα ψηφί-
στηκαν πρῶτα ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ
Κοινοβούλιο!

Οἱ ραββῖνοι
περιμένουν συντόμως
τὸν «Μεσσίαν» των!

ΔΕ ΘΑΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ νὰ γρά-
φουμε καὶ νὰ τονίζουμε τὸ γεγονός,
ὅτι βιώνουμε τὴν ἐποχὴ τῶν ἐσχά-
των. Αὐτὸ δὲν τὸ ἰσχυριζόμαστε
αὐθαίρετα, ἀλλὰ κατόπιν στοιχείων.
Ὅμως δὲν εἴμαστε μόνο ἐμεῖς ποὺ τὸ
λέμε, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἑβραῖοι. Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Δὲν σταματοῦν οἱ ἀνα-
φορὲς κορυφαίων ραββίνων, οἱ
ὁποῖες προειδοποιοῦν πὼς βρισκό-
μαστε πολὺ κοντὰ στὴν ἔλευση τοῦ
παγκόσμιου ἡγέτη, τὸν ὁποῖο θεω-
ροῦν Μεσσία τους. Μιλώντας στὸ Is-
rael News Talk Radio, ὁ Ραββῖνος
Winston χώρισε ἀρχικὰ τὴν ἑβραϊκὴ
πνευματικὴ παράδοση σὲ τρεῖς πε-
ριόδους: Τὴν Olam HaZeh (αὐτὸς ὁ
κόσμος). Τὴν Ἐποχὴ τοῦ Μεσσία.
Τὴν Olam haBa (ὁ κόσμος ποὺ ἔρχε-
ται). Ὅπως ἐξήγησε ἡ μεταβατικὴ
περίοδος μεταξὺ τοῦ Olam haZeh
καὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεσσία ὀνομάζε-
ται “Chevlei Moshiach – Οἱ βρεφικοὶ
πόνοι τοῦ Μεσσία” καὶ θὰ χαρακτηρί-
ζεται ἀπὸ χάος. “Βρισκόμαστε
ἀκριβῶς πάνω σὲ αὐτὴ τὴν μεταβα-
τικὴ περίοδο, κάτι ποὺ ἐξηγεῖ τὸ
ἐμφανὲς χάος ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν
πλανήτη ἀναφέρει, φέρνοντας ὡς
παράδειγμα τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλο-
γές. Σύμφωνα μὲ τὸν Ραββῖνο, ὁ
σκοπὸς τοῦ χάους εἶναι νὰ πολώσει
τὸν κόσμο καὶ νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ
πάρει μία ἀπόφαση, ἂν θὰ εἶναι πε-
ρισσότερο ὑλικὸς ἤ… πνευματικός.
Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιλογὴ εἶναι σύμφωνα
μὲ τὸν Ραββῖνο τὸ τελευταῖο τέστ τῆς
ἱστορίας καὶ τονίζει πὼς ὅτι κι ἂν
προκύψει, ἀκόμα καὶ πυρηνικὸς πό-
λεμος, θὰ εἶναι “μαζικὸ φαινόμενο”
καὶ θὰ χρειαστεῖ “θεία προστασία” γιὰ
νὰ ἐπιβιώσει κάποιος”. Τὰ σχόλια δι-
κά σας…» (Ἱστολ. Κατοχικὰ Νέα)!
Ἄκρως ἀνησυχητικὰ νέα! Ἀδελφοί,
γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε!

Τὰ οἰκουμενιστικὰ
«ἀνοίγματα»
τοῦ «Ἁγίου» Μόσχας!

ΤΕΛΙΚΑ ἡ αἰτία μὴ προσέλευσης
τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στὴ
«Σύνοδο» τῆς Κρήτης δὲν ἦταν οἱ
«ὀρθόδοξες» εὐαισθησίες του, ἡ παν-
αίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ
ἄλλοι ἄσχετοι λόγοι. Κι αὐτὸ διότι τὸ
πρόσφατο ταξίδι τοῦ Ρώσου Πα-
τριάρχη κ. Κυρίλλου στὴν Ἀγγλία διέ-
λυσε καὶ τὶς τελευταῖες ἐπιφυλάξεις
μας γιὰ τὸν οἰκουμενιστικὸ προσανα-
τολισμό του. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μι-
λώντας σὰν ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν
Ὀρθοδόξων (;) ὁ Πατριάρχης Μό-
σχας ἀπὸ τὴ Βρεττανία ἔστειλε μήνυ-
μα πὼς "Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας, Ρω-
μαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία καὶ Ρωσικὴ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμες νὰ
δράσουν ἀπὸ κοινοῦ πρὸς ὄφελος
τοῦ κόσμου"». Σὲ συνέντευξη τύπου
τόνισε πὼς ὁ κόσμος σήμερα ἀντιμε-
τωπίζει κινδύνους καὶ ἀπαιτεῖται συ-
στράτευση, μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ
τοὺς ἄλλους αἱρετικούς, γιὰ νὰ βοη-

θηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Εἶπε: «νὰ
βροῦμε μία κοινὴ γλώσσα, γιὰ τὴν
καταπολέμηση αὐτῶν τῶν κρίσεων
μαζί;Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ συναν-
τήθηκε μὲ τὸν Πάπα». Καὶ συνέχισε:
«συναντήσαμε τὸν Πάπα ἔξω ἀπὸ
τὸ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο, μὲ τὸ ὁποῖο
εἶναι βαμμένο τὸ σύνολο τῆς περιό-

δου τῆς διαίρεσης μεταξὺ τῶν Ὀρθο-
δόξων καὶ Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ
ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς σύγκρου-
σης μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐξα-
κολουθεῖ νὰ κυριαρχεῖ στὴ νοοτροπία
τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων
πιστῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ συνάντηση
στὴν Ἀβάνα μᾶς ἐπέτρεψε νὰ προ-
χωρήσουμε ἐλαφρῶς πέρα ἀπὸ τὸ
ἱστορικὸ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο» (Ἱστολ.
ekklisiaonline.gr)! Δὲ γνωρίζει ὁ Μα-
καριώτατος ὅτι ὁ «ἀλάθητος», μὲ λό-
για καὶ μὲ ἔργα, ὑπηρετεῖ τὴ ΝέαΤάξη
Πραγμάτων; Μήπως καὶ αὐτὸς ἀκο-
λουθεῖ αὐτὸν τὸν «προσανατολι-
σμό»; Μᾶλλον!

Ὁ «Ἅγιος» Μόσχας
ἀναγνωρίζει
ὡς ἐκκλησίας
τὰς αἱρέσεις!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμέ-
νου σχολίου μας, παραθέτουμε τὴ
συνέχεια τῶν δηλώσεων τοῦ Πα-
τριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου στὴ
Μ. Βρεττανία, οἱ ὁποῖες φανερώνουν
τὴν οἰκουμενιστικὴ κατεύθυνσή του:
«Ἕνας πατριάρχης Μόσχας ποτὲ
δὲν εἶχε συναντηθεῖ μὲ τὸν Πάπα, καὶ
ἔνιωσαμίαἐπείγουσαἀνάγκηνὰσυν-
αντηθῶ μὲ τὸν ἡγέτη τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας καὶ νὰ συζητήσουμε θέ-
ματα ποὺ προκαλοῦν τὶς μεγαλύτε-
ρες ἀνησυχίες ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν
ἄποψη τῆς παγκόσμιας ἀνάπτυξης,
καὶ ἀπόλαυσα τὴν πλήρη κατανόη-
ση," τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.
Ἔνιωσα τὸ ἴδιο καὶ σήμερα στὴ συν-
ομιλία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο [Justin
Welby τοῦ Καντέρμπουρι, ὁ Προκα-
θήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας]
καὶ τοὺς συνεργάτες του: ὑπάρχει
αὐτὴ ἡ κοινὴ ἀνησυχία γιὰ τὰ γεγονό-
τα ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη στὸν κόσμο
καὶ ἡ προθυμία νὰ ἐργαστοῦμε μαζί,
γιὰ νὰ κάνουμε τὸν κόσμο καλύτερο
ὅσο οἱ ἐκκλησίες μποροῦν», εἶπε
(Ἱστολ. ekklhsiaonline)! «Καίγεται» ὁ
Μακαριώτατος θεωρώντας «ἐπεί-
γουσα ἀνάγκη» νὰ συναντηθεῖ μὲ
τοὺς αἱρεσιάρχες πάπα καὶ ἀγγλι-
κανὸ πριμάτο, στοὺς ὁποίους ἀποδί-

δει ἐκκλησιαστικὴ ὑπόσταση, στὸν
μὲν πάπα ὡς «ἡγέτη τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας», στὸ δὲ ἀγγλικανὸ
«ἀρχιεπίσκοπο», ὡς «Προκαθήμενο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας»! Τί καὶ
ἂν δὲν πῆγε στὴ «Σύνοδο» τῆς Κρή-
της, γιὰ νὰ ψηφίσει τὴν ἐπαίσχυντη
ἀπόφαση τῆς συνοδικῆς ἀναγνώρι-
σης τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἐκκλησίες»,
τὸ κάνει καὶ χωρὶς αὐτό! Ἐπίσης ζητᾶ
ἀπὸ τοὺς λύκους νὰ φυλάξουν τὰ
πρόβατα, ὅταν ζητᾶ ἀπὸ τοὺς αἱρε-
σιάρχες νὰ σώσουν τὴν ἀνθρωπότη-
τα! Κρῖμα Μακαριώτατε!

Ἰσλαμιστὴς
πανηγύριζεν,
ἐπειδὴ ἐκληρώθη
νὰ γίνη καμικάζι!

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ δὲν ἀποκτηνώνει
ἁπλὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸν παραφρο-
νεῖ! Διαβάστε τὴν ἀκόλουθη εἴδηση
καὶ θὰ καταλάβετε: «Τὸν γῦρο τοῦ
διαδικτύου κάνει ἕνα βίντεο ποὺ ἀπο-
τυπώνει τὸν φανατισμὸ τῶν τζιχαν-
τιστῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ πόσο πεπεισμέ-
νοι εἶναι ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι
μία ἱερή, γιὰ ἐκείνους, πράξη ποὺ θὰ
τοὺς ὁδηγήσει στὸν παράδεισο. Στὸ
ἐν λόγῳ βίντεο βλέπουμε δύο
ἄνδρες. Ὁ ἕνας κρύβει στὸ ἕνα χέρι
του μία ἄσπρη πέτρα καὶ ὁ ἄλλος
προσπαθεῖ νὰ τὴν βρεῖ. Τὸ ἔπαθλο;
Θὰ γίνει βομβιστὴς αὐτοκτονίας. Ἡ…
μαντεψιά του εἶναι σωστὴ καὶ ἔτσι
παίρνει τὸ χρῖσμα τοῦ καμικάζι. Μό-
λις τὸ ἀντιλαμβάνεται χαμογελάει καὶ
πνίγεται στὴν ἀγκαλιὰ τῶν ἄλλων
μελῶν τῆς ὀργάνωσης ποὺ παρακο-
λουθοῦν τὴ διαδικασία. Καὶ ὅλα αὐτὰ
ἐνῷ ξέρει ὅτι ἡ ἐπιλογή του θὰ τὸν
ὁδηγήσει στὸ θάνατο. Στὴ συνέχεια,
ἀφοῦ ἔχει γίνει μοντάζ, βλέπουμε
τὸν εὐτυχισμένο τζιχαντιστὴ νὰ ὁδη-
γεῖ ἕνα αὐτοκίνητο γεμάτο μὲ ἐκρηκτι-
κά. Στὸ τέλος, φαίνεται ἕνας καπνὸς
πίσω ἀπὸ μερικὰ κτίρια…» (Ἱστολ.
CNN)! Τὰ καλόπαιδα «μαχητὲς τοῦ
Ἀλλάχ», οἱ ὁποῖοι πνίγοντας στὸ
αἷμα ἑκατομμύρια ἀθῴους, γιὰ νὰ
ἑδραιώσουν τὸ «Κράτος τοῦ Θεοῦ»,
εἶναι τὰ μεγάλα θύματα τοῦ πραγμα-
τικοῦ τους «θεοῦ», τοῦ μισάνθρω-
που διαβόλου, ὁ ὁποῖος δὲ γνωρίζει
ὑποχρέωση, γιὰ νὰ προστατέψει
τοὺς ἐπὶ γῆς συνεργάτες του! Γι’ αὐτὸ
ὁδηγεῖ καὶ αὐτοὺς στὸν ὄλεθρο, στὸν
δικό του «παράδεισο»!

Παπικὸς
«Ἀρχιεπίσκοπος»
ἀρνεῖται
τὴν ἀπολυτρωτικὴν
σταυρικὴν θυσίαν
τοῦ Χριστοῦ!

ΠΟΙΟ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ» περιθω-
ριοποιεῖ ἡ ἰσλαμικὴ ἐπέλαση στὴν
Εὐρώπη καὶ γενικὰ στὸ δυτικὸ κό-
σμο; Ἀσφαλῶς τὴν πλέον παρα-
φθαρμένη καὶ διεφθαρμένη ἐκδοχή
του, τοῦ παποπροτεσταντισμοῦ! Καὶ
γιὰ νὰ ἀποδεικνύουμε αὐτὰ ποὺ γρά-
φουμε, παραθέτουμε μία ἀπίστευτη
«θεολογία» ἑνὸς ὑψηλόβαθμου
φραγκόπαπα: «Σύμφωνα μὲ τὸν
πρόεδρο τῆς διάσκεψης τῶν καθο-
λικῶν ἐπισκόπων τῆς Γερμανίας, ὁ
θάνατος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν ἦταν
μία λυτρωτικὴ πράξη τοῦ Θεοῦ, γιὰ
νὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ
τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ἀνοίξει
τὶς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος τοῦ Φράϊμπουργκ, Robert
Zollitsch, γνωστὸς γιὰ τὶς φιλελεύθε-
ρες ἀπόψεις του, ἀρνήθηκε δημο-
σίως τὸ θεμελιῶδες χριστιανικὸ
δόγμα τοῦ θυσιαστικοῦ θανάτου τοῦ
Χριστοῦσὲ συνέντευξή του σὲ γερμα-
νικὸ τηλεοπτικὸ σταθμό. Ὁ Zollitsch
εἶπε ὅτι ὁ Χριστὸς “δὲν πέθανε γιὰ τὶς
ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ ὡς ἐὰν ὁ Θεὸς
εἶχε παράσχει μία θυσιαστικὴ προσ-
φορά, σὰν ἕνα ἀποδιοπομπαῖο τρά-
γο”. Ἀντ’ αὐτοῦ, ὁ Ἰησοῦς αὐτὸ ποὺ
πρόσφερε ἦταν μόνο “ἀλληλεγγύη”
στοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς δυστυχεῖς.
Ὁ Zollitsch εἶπε “ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ με-
γάλη προοπτική, αὐτὴ ἡ τεράστια
ἀλληλεγγύη”» (Ἱστολ. redskywar-
ning.blogspot .gr)! Δεῖτε ὅμως ποιὸς
εἶναι ὁ ἀντίχριστος παπικὸς «ἐπίσκο-
πος»: «Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Robert
Zollitsch διορίστηκε στὴν Ἕδρα τοῦ
Φράϊμπουργκ τὸ 2003 ἀπὸ τὸν Πά-
πα Ἰωάννη Παῦλο Β'. Εἶναι Πρό-
εδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνόδου τῆς
Γερμανίας, θέση στὴν ὁποία ἐξελέγη
τὸ 2008 καὶ θεωρεῖται “φιλελεύθερος”
στὴ γερμανικὴ ἐπισκοπή. Τὸν Φε-
βρουάριο τοῦ 2008, εἶπε ὅτι ἡ ἱερα-
τικὴ ἀγαμία θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐθε-
λοντικὴ καὶ ὅτι δὲν εἶναι “θεολογικὰ
ἀπαραίτητη”. Ὁ Zollitsch ἔχει ἐπίσης
πεῖ ὅτι δέχεται σύμφωνα συμβίωσης
γιὰ ὁμοφυλόφιλους, ἀλλὰ εἶναι ἐναν-
τίον τοῦ “γάμου” ἀτόμων τοῦ ἰδίου
φύλου» (Ὅπου ἀνωτ.)! Αὐτὸς εἶναι ὁ
«χριστιανισμὸς» τοῦ παπισμοῦ! Ἂν
σᾶς κάνει, ἑνωθεῖτε μαζί του!

Γυμναστικὸς
σύλλογος μυεῖ

παιδιὰ εἰς τὴν γιόγκα!
ΕΙΝΑΙ γνωστὸ σὲ κάθε σο-

βαρὸ ἄνθρωπο ὅτι ὁ λεγόμενος
«ἐπαγγελματικὸς ἀθλητισμὸς»
καὶ κυρίως τὸ ποδόσφαιρο
προσφέρει τὶς χειρότερες ὑπη-
ρεσίες του στὴ νεολαία μας.
Τοὺς ὀργανώνει σὲ ὁμαδικὰ
γκέτο, τοὺς ἐμπνέει τὶς πιὸ
ἀκραῖες μορφὲς φανατισμοῦ,
μίσους καὶ ἐκδικητικότητας καὶ
τοὺς διεγείρει τὰ πιὸ ταπεινὰ
ἔνστικτα. Τὰ ἀποτελέσματα τὰ
γνωρίζουμε ὅλοι μας ὕστερα
ἀπὸ τὰ «ντέρμπι», ὅπου οἱ «φί-
λαθλοι» τὰ κάνουν «γῆς Μα-
διὰμ» καὶ τὴν πληρώνουν
ἀθῷοι καὶ ἀνυποψίαστοι πολί-
τες. Ὁ «ἐπαγγελματικὸς ἀθλη-
τισμὸς» εἶναι τὸ σύγχρονο
«ὄπιο τῶν νέων». Ἀλλὰ τελευ-
ταῖα «μοιράζει» καὶ ἕνα ἄλλο
«ἀφιόνι», τὴ γιόγκα! Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Μαθήματα γιόγκα
ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
τῆς χρονιᾶς τὰ τμήματα τῆς
Ἀκαδημίας τοῦ Ὀλυμπιακοῦ!
Συγκεκριμένα, ἀφορᾶ τὶς ὁμά-
δες Κ15, Κ16, Κ17 καὶ Κ20. (Τὸ
Κ15, Κ16 κλπ σημαίνει ἡλικίες
κάτω τῶν 15 κλπ). Τὰ μαθήματα
πραγματοποιοῦνται στὸ γυμνα-
στήριο τῆς Ἀκαδημίας στὸ Προ-
πονητικὸ Κέντρο Ρέντη καὶ
ἔχουν πολλαπλὰ ὀφέλη γιὰ
τοὺς νεαροὺς παῖκτες. Ἡ γιόγκα
εἶναι ἄκρως διαδεδομένη στὸ
χῶρο τοῦ ποδοσφαίρου καὶ
πολλὲς μεγάλες ὁμάδες ἀλλὰ
καὶ πρωτοκλασάτοι ποδοσφαι-
ριστὲς τὴν ἐπιλέγουν, γιὰ νὰ
τοὺς βοηθήσει στὴν αὔξηση τῆς
φυσικῆς ἀντοχῆς, στὴν καλύτε-
ρη λειτουργίας τῆς καρδιᾶς καὶ
στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ στρές.
Ἡ γιόγκα ἔχει ἐπίσης ὡς στόχο
τὴν πνευματικὴ διαύγεια καὶ τὴν
αὐτοπειθαρχία» (Ἱστολ. redsky-
warning.blogspot.gr)! Ἀλλὰ ἡ
γιόγκα εἶναι ἡ κυριότερη θρη-
σκευτικὴ τελετουργικὴ πράξη
τοῦ Ἰνδουισμοῦ, τὴν ὁποία λαν-
σάρουν στὴ Δύση ὡς … γυμνα-
στική. Μὲ ἄλλα λόγια στέλνουμε
τὰ παιδιά μας νὰ γυμναστοῦν
καὶ μᾶς τὰ κάνουν … Ἰνδουι-
στές! Φρίκη!

ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνή-

μη τoῦ ἁγίου προφήτου Ἀγγαί-
ου. Ὁ προφήτης Ἀγγαῖος κατα-
γόταν ἀπό τήν φυλή τοῦ Λευΐ
καί γεννήθηκε στήν Βαβυλώνα,
ὅταν οἱ Ἑβραῖοι βρέθηκαν ἐκεῖ
ὡς αἰχμάλωτοι μετά τήν ἅλωση
τῆς Ἱερουσαλήμ τό 586π. Χ. Ὁ
Ἀγγαῖος γύρισε στά Ἱεροσόλυ-
μα μέ τήν ἔκδοση τοῦ διατά-
γματος τοῦ Κύρου, τοῦ βασιλέα
τῶν Περσῶν, τό 538 π.Χ.,
ὅπου ἐπέτρεπε σέ ὅλους τούς
Ἑβραίους νά ἐπιστρέψουν στὴν
Παλαιστίνη. Ἐρχόμενοι οἱ
Ἑβραῖοι στήν πατρώα γῆ παρά
τὶς δύσκολες συνθῆκες πού συν-
άντησαν ξεκίνησαν τήν ἀνοικο-
δόμηση τοῦ ναοῦ, ἀλλά οἱ
ἐργασίες, παρά τόν ἐνθουσια-
σμό τῶν πρώτων ἡμερῶν διακόπηκαν γιά οἰκο-
νομικούς λόγους καί ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων
τῶν Σαμαρειτῶν. Τότε ἐμφανίζεται ὁ προφήτης
Ἀγγαῖος και ὁ προφήτης Ζαχαρίας, γιά νά ἐνι-

σχύσουν μέ τό κήρυγμά τους
τόν Ζοροβάβελ, τόν ἀρχιερέα
καί τόν λαό, ὥστε νά ξεκινή-
σουν καί πάλι οἱ ἐργασίες. Γιά
τόν Ἀγγαῖο ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνοι-
κοδόμησης τοῦ ναοῦ γεννᾶται
ἀπό τόν κίνδυνο τῆς ἀφομοι-
ώσεως τῆς ὀλιγάριθμης ἰου-
δαϊκῆς κοινότητας ἀπό τούς γύ-
ρω λαούς. Ἔτσι μέ τήν δημι-
ουργία τοῦ ναοῦ γύρω ἀπό τόν
ὁποῖο θά συσπειρωνόταν ὁ ἰου-
δαϊκός λαός θά διασωζόταν ἡ
θρησκευτική καί ἡ ἐθνική ἑνό-
τητά του. Ὅταν ὁ λαός ἀπογοη-
τευόταν καί ἡ κατασκευή τοῦ
ναοῦ σταματοῦσε ὁ προφήτης
μέ τόν λόγο του ἐνίσχυε τόν λαό
ἐξαγγέλλοντας τήν μελλοντική
δόξα τοῦ ναοῦ καί τήν ἀνάδειξή
του σέ κέντρο παγκόσμιας εἰρή-

νης. Ὁ προφήτης ἔζησε καί προφήτευσε περίπου
γιά τριάντα ἕξι χρόνια καί ὅταν πέθανε τάφηκε
στούς τάφους τῶν ἱερέων, ἐπειδή ἦταν ἀπό γέ-
νος ἱερατικό.

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 19ην Δεκεμ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμι-
λήση ὁ κ. Παῦλος Παλούκας,
μέ θέμα: «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμε-
ρον Σωτήρ...» (Λουκ. 2, 11).

Λόγῳ τῶν ἑορτῶν, αἱ ὁμιλί-
αι θά ἐπαναληφθοῦν τήν Δευ-
τέραν 9 Ἰανουαρίου 2017, κατὰ 
τὴν ὁποίαν θὰ γίνῃ ὁ κα-
θιερωμένος Ἁγιασμὸς καὶ ἡ 
κοπὴ τῆς βασιλόπιττας.

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

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.»

Περί ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας
Γραφὴ κάποια σχετικὴ ρητὴ Ἐντολὴ ἐναντίον τῆς
ἀκηδίας, τὸν ὑπ’ἀριθμὸν ἕνα κίνδυνο κι ἐχθρό τῆς
ψυχῆς ποὺ ἐπιβουλεύεται μανιωδῶς μὲ ὕπουλο καὶ
ὑποχθόνιο τρόπο τὴ Σωτηρία τοῦ Προσώπου, ἢ τὴν
κολακεία ποὺ ἀποβαίνει καταστρεπτικὴ γιὰ ἀμφοτέ-
ρους, τόσο γιὰ τὸν λαμβάνοντα καὶ δεχόμενο ὅσο καὶ
γιὰ τὸν ἀπευθύνοντα αὐτή, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ
Εὐαγγελίου τὰ καταδικάζει ὅλα αὐτὰ μέσα ἀπὸ ἀνα-
φορὲς σὲ πρόσωπα καὶ καταστάσεις ποὺ ἐμπλέκον-
ται μὲ τὰ συγκεκριμένα πάθη καὶ ἁμαρτήματα. Τὸ ἴδιο
ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς τεκνογο-
νίας· τὸ ἀσκητικὸ Πνεῦμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας κατ’ ἐπέκταση, ἐπιτάσ-
σουν τὸν ἐκκλησιαστικὰ ὀρθόδοξο καὶ ὑγιῆ σεξουα-
λικὸ ἀσκητισμὸ[26] καὶ τὴν ἐγκράτεια ἀκόμη καὶ μέσα
στὸν Γάμο χωρὶς νὰ ἀφήνουν περιθώρια γιὰ παρα-
χωρήσεις καὶ χαλαρὲς προσεγγίσεις πάνω σὲ ζητή-
ματα ποὺ ἅπτονται τοῦ γενετήσιου ἐνστίκτου. Ἐφιστᾶ
τὴν προσοχὴ ὅλων μας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τονί-
ζοντας μὲ πολὺ ἐπιτακτικὸ καὶ χαρακτηριστικὸ τρόπο,
«ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι Θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονο-
μήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολά-
τραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε
κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι,
οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσου-
σι»[27]. Ἆραγε σὲ ποιὰ πνευματικὴ κατηγορία ἀνήκει
καὶ πῶς κατατάσσεται ὀντολογικὰ ὁ ἄνθρωπος ἐναν-
τίον τοῦ Θεοῦ, ὅταν μέσα στὸν Τίμιο Γάμο ἐνεργεῖ
ἀτίμως ἐκμαυλίζοντάς τον, ἀναδεικνυόμενος ἄριστος
θηρευτὴς τῆς ἡδονῆς καὶ καταπατητὴς τῆς Θείας
Ἐντολῆς; Μήπως τελικὰ συνιστᾶ πορνεία καὶ ἐντὸς
τῶν πλαισίων τοῦ Γάμου ἡ πράξη αὐτὴ τῆς φυγοτε-
κνίας καὶ μάλιστα χειρίστης μορφῆς; Ὁ ἀνωτέρω
“Πνευματικὸς Καθρέπτης” τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
δὲν ἀφήνει φρονοῦμε καμία ἀμφιβολία καὶ κανένα
περιθώριο νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς τὸ ἀντίθετο.

Ἀνατρέχοντας ἐξάλλου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ
συγκεκριμένα στὴ Δημιουργία τῶν Πρωτοπλάστων
μέσα στὸν παράδεισο, βλέπουμε ὅτι ὁ Θεὸς εὐλόγησε
τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα καὶ τοὺς ἔδωσε τὴν Ἐντολὴ τῆς
συνδημιουργίας μέσῳ τῆς τεκνοποιΐας: «Καὶ ἐποίησεν
ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν
αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. καὶ ηὐλόγη-
σεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε
καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς...»
[28].

Σὲ ἕνα περιστατικὸ ἐπίσης ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη
μὲ τὸνΑὐνάν, πληροφορούμαστε τὰ ἀκόλουθα: «Εἶπε
δὲ Ἰούδας τῷ Αὐνάν· εἴσελθε πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ
ἀδελφοῦ σου καὶ ἐπιγάμβρευσαι αὐτὴν καὶ ἀνάστησον
σπέρμα τῷ ἀδελφῷ σου. γνοὺς δέΑὐνάν ὅτι οὐκ αὐτῷ
ἔσται τὸ σπέρμα, ἐγίνετο ὅταν εἰσήρχετο πρὸς τὴν γυ-
ναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ μὴ
δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. πονηρὸν δὲ ἐφάνη
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ὅτι ἐποίησε τοῦτο, καὶ ἐθανάτωσε
καὶ τοῦτον»[29]. Φαίνεται ξεκάθαρα μὲ τὸ παράδειγμα
τοῦ Αὐνάν ποὺ ἀπέφυγε μὲ τὴν στάση του αὐτὴ τὴν τε-
κνοποίηση, μὲ ποιὸ τρόπο ἀξιολογεῖται τελικὰ ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ ἡ πράξη αὐτή.

Ἐξάλλου, ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας ἀποβαίνει
οὐσιαστικὸς ἐχθρός τῆς σωτηρίας, ἀφοῦ ὅπως μᾶς
διαβεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ἡ γυνὴ σωθήσε-
ται[30] διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ
ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης»[31].

Ἄλλωστε καὶ οἱ σύγχρονοι ἀρτιαγιοκαταταχθέντες
Ἅγιοι Γέροντες τῆς ἐποχῆς μας, ὁ Ὅσιος Παΐσιος[32] ὁ
Ἁγιορείτης καὶ ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης,
πνευματικὲς Μορφὲς καὶ Ἀναστήματα τοῦ 20οῦ
αἰώνα, φρονοῦν ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας μὲ
ὁποιοδήποτε τρόπο καὶ μέσον, πλὴν τῆς καθορισμέ-
νης ἐγκράτειας σὲ περιόδους νηστείας καὶ τῶν συγκε-
κριμένων ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδας, ἀποτελεῖ μέγα καὶ
θανάσιμο ἁμάρτημα. Παράλληλα καὶ πολλὲς ἄλλες
σύγχρονες ἀσκητικὲς μορφὲς ποὺ ἀγωνίσθηκαν μέσα
στὸν κόσμο καὶ μεγάλοι συνάμα θεολόγοι τῆς ἐποχῆς
μας, ὀρθοτομοῦντες τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας τοῦ Κυρί-
ου, ὑποδείγματα ἀρετῆς καὶ πνευματικῆς ἀκρίβειας,
δοχεῖα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὅπως καὶ ὁ μακα-
ριστὸς Ἀρχιμανδρίτης καὶ γέροντας π. Ἐπιφάνιος
Θεοδωρόπουλος, ποὺ βίωσαν τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο
στὴν προσωπική τους ζωή, μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση
καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ἡ
Ἱερὰ Παράδοσή Της ὁρίζουν καὶ ἐπιτάσσουν, ἀπεφάν-
θησαν περὶ τοῦ θέματος τῆς φυγοτεκνίας καὶ τὸ κατα-
δίκασαν ἀπερίφραστα καὶ μετὰ βδελυγμίας.
Σημειώσεις:

[16] Ἡ “διακεκομμένη συνουσία” ἤ “coitus interru-
ptus”, σύμφωνα μὲ τὸ λατινικὸ ὅρο ποὺ δέχεται καὶ
ἀναγνωρίζει ἡ παγκόσμια ἐπιστημονικὴ κοινότητα,
εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ ἐπανάληψη τῆς πράξης τοῦ
Αὐνάν, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεύρεσης μὲ
τὴ γυναίκα του, δὲν ἐκσπερμάτισε ἐντός τοῦ κόλπου
της, ἀλλὰ ἄφησε τὸ σπέρμα του νὰ ἐκχυθεῖ στὴ γῆ.
Ἂν καὶ δὲν ἀποτελεῖ καθόλου ἀσφαλῆ μέθοδο ἀντι-
σύλληψης, ἀφοῦ ὡς γνωστὸν καὶ τὸ ἐλάχιστο σπερ-
ματικὸ ὑγρὸ ποὺ προηγεῖται τῆς κυρίως ἐκσπερμάτι-
σης, περιέχει πολλὰ σπερματοζῳάρια ἱκανὰ νὰ γονι-
μοποιήσουν κάποιο ἀπὸ τὰ ᾠάρια τῆς συζύγου του,
μὲ ἐπακόλουθο μία ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη, ἐντού-
τοις ἡ πρόθεση αὐτῶν ποὺ τὴ μετέρχονται, προφανέ-
στατα ἀπὸ ἄγνοια ἢ ὡς τὴν πιὸ ἀνέξοδη καὶ ἐξ ἀνάγ-
κης πρόχειρη λύση μέσα στὸν οἶστρο καὶ τὴ δίνη τοῦ
ἐρωτικοῦ τους πάθους, ξεκάθαρα ὑποδηλώνει τὴν

ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς στὸ Δημιουργό τους καὶ
τὴν ἀνάληψη προσωπικῆς πρωτοβουλίας καὶ εὐθύ-
νης γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς πορείας τῆς ζωῆς τους, γιὰ
τὴν ὁποία, ἐκζήτησαν πρὸ καιροῦ τὴν Εὐλογία τῆς
Ἐκκλησίας κατὰ τὰ ἄλλα, διαμέσου τοῦ Ἱεροῦ Μυ-
στηρίου τοῦ Γάμου. [18] Βλ.σχ.: Μτ 7,13-14. [19] Βλ.
περισ. στὸ Κολ. 2,23 ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀνα-
λύει τὸν δικό του σχετικὸ ἅπαξ λεγόμενο ὅρο, “ἐθε-
λοθρησκεία”. Τύποι βέβαια τοῦ “ἐθελοθρησκεύειν”,
ἀπαντοῦν 20 φορὲς στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
ποὺ λαμβάνουν φυσικὰ τὸν ὅρο ὡς μεταγενέστεροι,
ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο. Στὴν ἀρχαία Γραμματεία δὲν
ὑφίσταται ὁ Ὅρος αὐτός, ἑπομένως ἱδρυτὴς καὶ δη-
μιουργός του ἀναμφίβολα εἶναι ὁ γλωσσοπλάστης
ἐκτὸς τῶν ἄλλων Ἀπόστολος Παῦλος. [20] Βλ.σχ.:
Μτ 7,26-27. [21] Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
1937, ἀποτυπώνει σὲ μία δύσκολη ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπό-
ψεις ἐποχή, τὴν Ὀρθόδοξη Θέση γιὰ τὸ ἁμάρτημα
τῆς φυγοτεκνίας καὶ αὐτὴ τοῦ 1978 ἐπαναλαμβάνει
τὶς ἴδιες θέσεις μὲ τὴν προηγούμενη, ἐπικυρώνοντάς
την οὐσιαστικὰ μετὰ ἀπὸ σαράντα ὁλόκληρα χρόνια
καὶ διατρανώνοντας γιὰ ἀκόμη μία φορά τὴν Πίστη
τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. [22] Βλ. περισ.
σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ στὴν ἐξαιρετικὴ εἰσήγηση
μὲ πλῆθος Ἁγιογραφικῶν καὶ Πατερικῶν ἀναφορῶν,
τοῦ ὀρθοτομοῦντος Ἀρχιμανδρίτου π. Νικόδημου Γ.
Ἀεράκη ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 29-3-1983 στὴν Ἱερα-
τικὴ Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης ‘Ὕδρας,
Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης μὲ θέμα: «Τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ
στὸ θέμα τῆς τεκνογονίας». [25] Δὲν πρόκειται δηλ.
νὰ συναντήσουμε Ἁγιογραφικά, κάποια σχετικὴ
Ἐντολὴ τοῦ τύπου, “οὐ φυγοτεκνήσεις” ἢ “μὴ φυγο-
τεκνεῖν”. [26] Ὁ ὀρθόδοξα ὑγιὴς σεξουαλικὸς ἀσκη-
τισμός, εἶναι μία πνευματικὴ συνισταμένη κι ἕνα
ἰδιάζον ἀγωνιστικὸ γνώρισμα ποὺ ὀφείλει νὰ διέπει
τόσο τὴ βιωτὴ τῶν Μοναχῶν ὅσο καὶ αὐτὴ τῶν ἐγγά-
μων καὶ λοιπῶν λαϊκῶν καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν
ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό, ὅπως συνέβαινε μὲ τοὺς
“ἐγκρατίτες” αἱρετικούς, ἀλλὰ μέσο προσέγγισης καὶ
“Γνωριμίας” τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, μὲ τὴν πνευ-
ματικὴ ἀνάταση καὶ κατάνυξη ποὺ δημιουργεῖ στὴν
ὅλη ψυχοσωματικὴ ὑπόσταση καὶ ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου, «ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσ-
ευχῇ», (Α΄ Κορ. 7,5). Οἱ ἔγγαμοι ἐπιπλέον δὲν πρέπει
νὰ καταχρῶνται τῆς συνουσίας ἀλλὰ ὅπως λέει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, «ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς
μὴ ἔχοντες ὦσι», (Α΄ Κορ.7,29). [27] Βλ.σχ.: Α΄ Κορ.
6,9-10. [28] Βλ.σχ.: Γέν. 1, 27-28. Οἱ τέσσερεις αὐτὲς
κατὰ σειρὰ προστακτικές, πιστοποιοῦν ἐκτὸς τῶν
ἄλλων ὅτι τῆς Εὐλογίας τοῦ Θεοῦ ἕπονται καὶ ἰσά-
ριθμες Ἐντολές. [29] Βλ.σχ.: Γέν. 38, 8-10. [30] Δὲν
ἀποτελεῖ μία σακραμενταλιστικὴ θεώρηση τῆς Σωτη-
ρίας τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δηλ. αὐτομάτως ἡ ἀπόκτηση
τέκνων συνεπάγεται μὲ ἕνα μαγικὸ τρόπο καὶ τὴ Σω-
τηρία τῶν γονέων καὶ δὴ τῆς μητρός, ἐπειδὴ τότε οἱ
στεῖρες θὰ ἦταν καταδικασμένες στὴν ἀπώλεια, ἀλλὰ
ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ὅλης διαδικασίας, τῶν δοκιμα-
σιῶν καὶ θυσιῶν, τοῦ μόχθου καὶ τῆς φροντίδας, τοῦ
κόπου καὶ τοῦ πόνου ποὺ γεύεται ἀνιδιοτελῶς ἡ μη-
τέρα, γιὰ νὰ ἀναθρέψει τὰ τέκνα της, ὑπερβαίνοντας
τὸ “ἐγώ” της καὶ ὅπως ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Νικόδημος
ὁ Ἁγιορείτης, ἡ “τεκνογονία” θὰ πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ
ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς “τεκνοτροφίας”. [31] Βλ.σχ.: Α΄
Τιμ. 2,15. [32] Οἱ Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀσχολήθηκαν ἐκτὸς τῶν ἄλλων μὲ προβλήματα
ποὺ ἐνέσκηψαν τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦσαν καὶ ταλάνιζαν
τοὺς συγχρόνους τους. Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας
ἴσως νὰ μὴ ἦταν καὶ τόσο διαδεδομένη τὴν ἐποχὴ τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιὰ παράδειγμα καὶ γι’ αὐτὸ
καὶ δὲν συνέγραψε ἀποκλειστικὰ κάτι γιὰ τὸ συγκε-
κριμένο θέμα· ἀσχολήθηκε ὅμως μὲ τὸ σκοπὸ τοῦ Γά-
μου καὶ οὐσιαστικὰ ἀπαντᾶ καὶ στὸ θέμα τῆς τεκνο-
γονίας, ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ ὑπόλοιποι Μεγάλοι Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ συμφωνοῦν ὅτι ὁ σκοπὸς
τοῦ Γάμου εἶναι ἡ παιδοποιία: «Τοῖς δὲ γεγαμηκόσι
σκοπὸς ἡ παιδοποιΐα· τέλος δέ ἡ εὐτεκνία· καθάπερ
καὶ τῷ γεωργῷ τῆς τῶν σπερμάτων καταβολῆς αἰτία
μὲν ἡ τῆς τροφῆς προμήθεια, τέλος δὲ αὐτῷ τῆς γε-
ωργίας ἡ τῶν καρπῶν συγκομιδὴ» (“Παιδαγωγός”,
Βιβλ. ΙΙ, Κέφ. Ι’, P.G. 8, 497Β), τονίζει ὁ Ἅγιος Κλή-
μης ὁ Ἀλεξανδρεύς. Σὲ ἄλλο σημεῖο λέει ὁ ἴδιος
Πατὴρ χαρακτηριστικά: «Γάμος δὲ ἡ παιδοποιΐας
ὄρεξις, οὐχ ἡ τοῦ σπέρματος ἄτακτος ἔκκρισις, ἡ πα-
ράνομος καὶ ἡ παράλογος», (“Παιδαγωγός”, Βιβλ. ΙΙ,
Κεφ. Ι’, P.G. 8, 512Β), ὅπως ἐπίσης, «συνουσία ὤνη-
σεν μὲν οὐδένα, ἀγαπητὸν δὲ εἰ μὴ ἔβλαψεν. Ἤ κατὰ
νόμον σφαλερά, εἰ μὴ ὅσον αὐτῆς ἐπί παιδοποιΐᾳ»,
(“Παιδαγωγός”, Βιβλ. ΙΙ, Κεφ. Ι’, P.G. 8, 513Β), ἐνῷ
λίγο παρακάτω ἐπισημαίνει ἀκριβολογώντας, ὅτι
«μοιχεύειν γὰρ τὸν ἑαυτοῦ γάμον ὁ ἑταιριζόμενος
αὐτόν», (“Παιδαγωγός”, Βιβλ. ΙΙ, Κέφ. Ι’, P.G. 8,
516Β). Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων γράφει:
«Ἀλλ’ εὐέλπιδες ἔστωσαν καὶ ἐν γάμῳ νομίμως τῷ
γάμῳ χρώμενοι· οἱ γάμον ἔνθεσμον, ἀλλὰ μὴ τοῦτον
ἀσελγῆ κατασκευάζοντες, διὰ τὴν ἄμετρον ἐξου-
σίαν.... οἱ διά τό τεκνογονεῖν, ἀλλ’ οὐ διά τό φιληδο-
νεῖν», (P.G. 33,488). Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος μὲ τὴ σειρά του, διατρανώνει, ὅπως θὰ δοῦμε πα-
ρακάτω καὶ σὲ ἄλλη συνάφεια: «Τὴν ἐπιθυμίαν τῶν
σωμάτων ἐνέθηκε ταῖς παιδοποιΐαις», (P.G.59,462). Ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἐπιβεβαιώνει καὶ
αὐτὸς τὰ ἀνωτέρω λέγοντας, «ὥστε διὰ τὸ μὴ
ἐκτριβῆναι καὶ ἀναλωθῆναι τὸ γένος ὑπὸ τοῦ θανά-
του, ὁ γάμος ἐπινενόηται, ὡς ἂν διὰ τῆς παιδοποιίας
τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων διασώζηται», (“Ἔκδοσις
Ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως”, Βιβλ. ΙV, Κέφ.
ΚΔ’ “Περὶ Παρθενίας”, P.G 94,1208). Ὁ Ἅγιος Ἐπι-
φάνιος δίνει τὸ δικό του πνευματικὸ στίγμα λέγον-
τας: «Οὐ γὰρ εἰς τὸ τεκνοποιῆσαι παρ’ αὐτοῖς ἡ
φθορὰ ἐσπούδασται, ἀλλ’ ἡδονῆς χάριν, τοῦ διαβό-
λου ἐμπαίζοντος τοῖς τοιούτοις καὶ καταχλευάζον-
τος τὸ ἐκ Θεοῦ πλάσμα πεπλανημένον. Ἀλλὰ τὴν μὲν
ἡδονὴν ἐπιτελοῦσιν....μὴ εἰς τεκνογονίαν καταβαλλό-
μενοι τὰ σπέρματα», (P.G. 41,340). Ἀναμφισβήτητα
ὅμως, τὸ ζήτημα τῆς φυγοτεκνίας, ἀπετέλεσε καὶ
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ΄΄δημοφιλῆ΄΄ καὶ φλέγοντα
πνευματικὰ ζητήματα τοῦ αἰώνα ποὺ πέρασε, ἀλλὰ
καὶ αὐτοῦ ποὺ τώρα διανύουμε κι ἑπομένως οἱ Ἅγιοί
τῆς ἐποχῆς μας ἀποφάνθηκαν ἀναλόγως καὶ ὀρθοτό-
μησαν γιὰ τὸ θέμα αὐτό.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Στὶς 13 Νοεμβρίου 2016, ἡμέ-
ρα Κυριακὴ καὶ ὥρα 11:00, στὴν
Αἴθουσα τῆς Πανελληνίου Ἑνώ-
σεως Θεολόγων (Χαλκοκονδύλη
37, 3ος ὄροφος), πραγματοποι-
ήθηκε ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν
μελῶν τῆς ΠΕΘ, γιὰ τὸν ἐτήσιο
τακτικὸ Ἀπολογισμὸ τοῦΔιοικητι-
κοῦ Συμβουλίου της.

Στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του
πρὸς τὰ μέλη τῆς Γενικῆς Συνέ-
λευσης, ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ
Δρ Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας
τόνισε ὅτι κατὰ τὴν περίοδο
2015-2016 τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ ἀνέ-
πτυξε, σύμφωνα καὶ μὲ τὶς ἀρχὲς
καὶ τὸ σκοπὸ τοῦ Καταστατικοῦ
τῆς ΠΕΘ, δραστηριότητες σχε-
τικὲς μὲ τὸ Μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὴν Πρωτοβάθμια
καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση
καὶ τὴν διατήρησή του στὸ πλαί-
σιο τῆς ζώσας Ὀρθόδοξης χρι-
στιανικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκ-
κλησίας. Ἐπίσης, ὅπως εἶπε ὁ κ.
Σπαλιώρας, συνεχίστηκαν οἱ
ἔντονες δραστηριότητες τῆς
ΠΕΘ γιὰ τὴν ἀπόσυρση τοῦ νέ-
ου Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἐντάσσεται καὶ
ἡ κατάθεση στὰ ἁρμόδια δικα-
στικὰ ὄργανα προσφυγῶν ἐναν-
τίον αὐτῶν τῶν Προγραμμάτων,
μὲ τὴ ἀνεκτίμητη βοήθεια τοῦ μέ-
λους τῆς ΠΕΘ, κ. Γεωργίου
Κρίππα καὶ ἄλλων ἐ.τ. Ἀνώτα-
των Δικαστικῶν λειτουργῶν καὶ
ἐπιφανῶν Νομικῶν, τοὺς ὁποί-
ους ὁ κ. Πρόεδρος εὐχαρίστησε
θερμὰ γιὰ τὴν πολύτιμη συμβο-
λή τους σὲ ὅλους τούς δικαστι-
κοὺς ἀγῶνες τῆς Ἑνώσεως
ὑπὲρ τῆς διατήρησης τῆς διδα-

σκαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα
τῆς Πατρίδας μας.

Ὁ κ. Σπαλιώρας τόνισε ἀκόμη
τὴν ἀνάγκη ἐπαγρύπνησης τῶν
μελῶν τῆς ΠΕΘ καθὼς καὶ τῆς
στενότερης συνεργασίας μεταξύ
τους γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότε-
ρη ἀντιμετώπιση τῶν πολλῶν
ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν
Ἕνωση.

Κατόπιν τὸν λόγο ἔλαβαν ὁ Γε-
νικὸς Γραμματέας τῆς ΠΕΘ κ.
Παναγιώτης Τσαγκάρης καὶ ὁ
Γραμματέας τοῦ Ἐποπτικοῦ
Συμβουλίου κ. Δημήτριος Βογια-
τζής, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀναφέρθηκαν
ἐκτενῶς στὴν πολύπλευρη δρα-
στηριότητα τοῦ ΔΣ τῆς Ἑνώσε-
ως, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, καὶ
τὴν ἐνεργὸ παρουσία του στὶς
ἐξελίξεις ποὺ ἀφοροῦν τόσο στὸ
θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν ὅσο καὶ σὲ ἄλλα ση-
μαντικὰ θέματα τοῦ κλάδου.
Εἰδικότερα, ἀναφέρθηκαν οἱ πα-
ρακάτω δραστηριότητες τοῦ ΔΣ
τῆς ΠΕΘ:

1. Πραγματοποιήθηκαν συν-
αντήσεις, μεταξὺ ἄλλων, μὲ τὸν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Π.
Παυλόπουλο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
κ. Ἱερώνυμο καὶ Ἱεράρχες, μὲ τὸν
Ὑπουργὸ καὶ τὴν Ὑφυπουργὸ
Παιδείας, τὸν Πρόεδρο τοῦ ΙΕΠ
καὶ ὑπηρεσιακοὺς παράγοντες
τοῦ ΥΠΕΘ καθὼς καὶ μὲ βου-
λευτὲς καὶ στελέχη κομμάτων,
ὅπου τέθηκαν τὰ θεολογικὰ καὶ
πολιτισμικὰ ζητήματα ποὺ ἀνα-
κύπτουν μὲ τὴν ἐνδεχόμενη
ἐφαρμογὴ τοῦ νέου Προγράμμα-
τος Σπουδῶν τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν, τὰ θέματα

τῶν ἀπαλλαγῶν καὶ τῶν διο-
ρισμῶν τῶν Θεολόγων στὰ σχο-
λεῖα. Ἐπίσης, ἐκπρόσωποι τῆς
ΠΕΘ μετεῖχαν σὲ συνεδρίες τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ νέο Πρό-
γραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ στὴν
Ἐπιτροπὴ διαλόγου μὲ τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας.

2. Ἐστάλησαν Ἐπιστολὲς καὶ
Ὑπομνήματα στοὺς παραπάνω
φορεῖς καὶ ἐκδόθηκαν πολλὰ
Δελτία τύπου μὲ τὶς θέσεις τῆς
Ἑνώσεως γιὰ ὅλα τὰ φλέγοντα
ζητήματα. Ἀπὸ τὸ ἐπιτελεῖο τῶν
Νομικῶν Συμβούλων τῆς Ἑνώ-
σεως κατατέθηκαν σὲ ἁρμόδια
δικαστήρια καὶ στὸ ΥΠΕΘ τέσσε-
ρις αἰτήσεις γιὰ θέματα τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ
μεταξὺ αὐτῶν αἴτηση ἀκυρώσε-
ως τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν
ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμ-
μάτων Σπουδῶν τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα
(1. Αἴτηση Ἐξαιρέσεως πέντε
μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΙΕΠ
γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, λόγῳ παραβιάσεως τῆς
ἀρχῆς τῆς ἀμεροληψίας, ἐνώ-
πιον τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας,
Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, 2.
Αἴτηση στὸ Πρωτοδικεῖο γιὰ διά-
λυση τοῦ Σωματείου «ΚΑΙΡΟΣ»,
λόγῳ τῶν δράσεών του ἐναντίον
τοῦ ὀρθόδοξου Μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν, 3. Αἴτηση στὸ
ΣτΕ ἀναστολῆς καὶ ἀκυρώσεως
τῆς ἀπόφασης Φίλη γιὰ μείωση
τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ
Δημοτικὸ Σχολεῖο, 4. Αἴτηση στὸ
ΣτΕ ἀναστολῆς καὶ ἀκυρώσεως
τῆς ἀπόφασης Φίλη γιὰ ἐφαρ-
μογὴ τοῦ νέων Προγραμμάτων
Σπουδῶν μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὰ Σχολεῖα).

3. Συνεχίστηκε ἀνελλιπῶς ἡ
ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ», τὸ ὁποῖο γίνεται
εὐμενῶς δεκτὸ ἀπὸ τοὺς Συνα-
δέλφους.

4. Πραγματοποιήθηκαν καὶ
φέτος στὰ Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ
«Ἐπιμορφωτικὰ Σεμινάρια» γιὰ
τὴν διδακτικὴ καὶ παιδαγωγικὴ
κατάρτιση τῶν Συναδέλφων.
Παρουσιάστηκε, ἐπίσης, ἡ νέα
«Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη» καὶ πα-
ραδόθηκε σὲ χρήση στὰ μέλη
μας.

5. Διοργανώθηκαν μὲ πρωτο-
βουλία τῆς ΠΕΘ καὶ συμμετοχὴ
καὶ ἄλλων φορέων ἡμερίδες καὶ
ἐκδηλώσεις τόσο στὴν Ἀθήνα,
ὅσο καὶ σὲ Παραρτήματα, μὲ
ἀντικείμενο κυρίως τὸ νέο Πρό-
γραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν, στὶς
ὁποῖες συμμετεῖχε καὶ ἐνημερώ-
θηκε πλήρως μεγάλος ἀριθμὸς
Συναδέλφων.

6. Ἡ ΠΕΘ συνδιοργάνωσε μὲ
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλο-
νίκης καὶ τὰ Ὀρθόδοξα Χριστια-
νικὰ Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονί-
κης, μεγαλειώδη ἐκδήλωση στὸ
Βελλίδειο Συνεδριακὸ Κέντρο
τῆς Θεσσαλονίκης, τὴν Κυριακὴ
14 Φεβρουαρίου 2016 μὲ θέμα
«Μένουμε Ἕλληνες καὶ Ὀρθό-
δοξοι».

7. Ἱδρύθηκαν ἤ ἐπαναλειτούρ-
γησαν τέσσερα Παραρτήματα
στὶς πόλεις: Θεσσαλονίκη, Κα-
βάλα, Δράμα, Σέρρες καὶ Βέροια
μὲ μεγάλο ἀριθμὸ μελῶν.

Στὸ τέλος τῆς Γενικῆς Συνέ-
λευσης τὰ μέλη τῆς ΠΕΘ ἐνημε-
ρώθηκαν γιὰ τὴν ταμειακὴ κατά-
σταση τῆς Ἑνώσεως καὶ διαπι-
στώθηκε ὅτι τὰ βιβλία τοῦ ταμεί-
ου, τὰ διπλότυπα εἰσπράξεως,
τὰ ἐντάλματα πληρωμῶν καὶ
ὅλα τὰ ἄλλα σχετικὰ δικαιολογη-
τικὰ τηροῦνται μὲ ἐπιμέλεια καὶ
τάξη.

Μετὰ τὶς παραπάνω διαπι-
στώσεις, τὸ Ἐποπτικὸ Συμβού-
λιο καὶ ὁμοθυμαδὸν τὰ μέλη τῆς
Γενικῆς Συνέλευσης τῆς ΠΕΘ
συνεχάρησαν θερμὰ τὰ μέλη τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὸ
ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσαν καὶ ἐνέκρι-
ναν τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ κάθε
οἰκονομικὴ ἤ ἄλλη εὐθύνη γιὰ τὸ
χρονικὸ διάστημα ἀπὸ
1/11/2015 ἕως 31/10/2016.

Ἐν κατακλεῖδι καὶ μετὰ ἀπὸ
ἕνα γόνιμο διάλογο ὅλων τῶν
παρισταμένων μελῶν τῆς ΠΕΘ,
ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων ποὺ
ἀπασχολοῦν τὸν Κλάδο τῶν Θε-
ολόγων, τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Πρό-
εδρος τῆς ΠΕΘ κ. Κωνσταντῖνος
Σπαλιώρας, ὁ ὁποῖος καὶ κήρυξε
τὴ λήξη τῆς Γενικῆς Συνέλευσης,
εὐχόμενος συνέχιση καὶ ἐντατι-
κοποίηση τοῦ πολύπλευρου
ἔργου τῆς Ἑνώσεως.

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Σελὶς 3η

Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς
«Ἰησοῦ μακρόθυμε,
τά τῆς ψυχῆς μου

θεράπευσον τραύματα»
8. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας, πρίν

ἀπό ὀκτακόσια περίπου χρόνια,
εἶχε προφητέψει ὅτι στούς
ἀνθρώπους πού ζοῦν στή χώρα
τῆς φυλῆς Ζαβουλών καί στή
χώρα τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ, πού
ἐκτείνεται κοντά στή θάλασσα καί
πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη, στή Γα-
λιλαία στήν ὁποία κατοικοῦν
πολλοί εἰδωλολάτρες, θά ἐμφα-
νιστεῖ ὁ Χριστός σάν ἕνας μεγά-
λος ἥλιος καί θά τούς φωτίσει,
διαλύοντας συγχρόνως τό πυ-
κνό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ

θανάτου22.
Ἡ προφητεία αὐτή ἐκπληρώ-

θηκε μέ τήν ἔναρξη τοῦ σωτηρί-
ου ἔργου τοῦ Κυρίου. Ὁ εὐαγγε-
λιστής Ματθαῖος μᾶς πληροφο-
ρεῖ ὅτι μετά τή βάπτισή του ὁ Κύ-
ριος πῆγε στήν ἔρημο, ὅπου
ἔμεινε σαράντα, μέρες καί νύχτες
νηστεύοντας καί προσευχόμε-
νος. Ἐκεῖ δέχτηκε καί τίς ἐπιθέ-
σεις τοῦ διαβόλου, τούς τρεῖς
πειρασμούς23. Ἀμέσως μετά κα-
τευθύνθηκε πρός τή Γαλιλαία καί
ἄρχισε τό ἔργο του.

Στήν περιοχή αὐτή ὁ Κύριος
διέδωσε τό φῶς τῆς διδασκα-
λίας, φανέρωσε τή θαυματουργι-
κή του δύναμη ἀλλά καί τήν ἁγία
του ζωή. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἦταν
βυθισμένοι στό σκοτάδι τῆς

ἁμαρτίας. Ζοῦσαν μακριά ἀπό
τό Θεό. Ὑπῆρχαν βέβαια μερικά
λυχνάρια καί μερικές πυγολαμ-
πίδες, δηλαδή διάφοροι ἄνθρω-
ποι πού ἦταν διδάσκαλοι τοῦ νό-
μου ἤ φιλόσοφοι τοῦ κόσμου, οἱ
ὁποῖοι ὅμως δέν μποροῦσαν νά
φωτίσουν τούς ἀνθρώπους. Τό
φῶς τους ἦταν ἀμυδρό, χωρίς
λάμψη καί χωρίς δύναμη, γιά νά
μεταβάλει τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων. Οἱ διδασκαλίες τους
δέν εἶχαν ἀπήχηση, γιατί δέν
ἐκπλήρωναν τούς πόθους τοῦ
λαοῦ. Ἀντίθετα, τό φῶς τοῦ Κυ-
ρίου ἦταν δυνατό καί συγκινοῦσε
τούς καλοπροαίρετους.

Εἴκοσι αἰῶνες μετά, ἐμεῖς οἱ
σημερινοί χριστιανοί ἔχουμε διώ-
ξει τό σκοτάδι ἀπό τή ζωή μας;
Ἔχουμε ἀποδεχτεῖ τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ; Μήπως ζοῦμε κι ἐμεῖς
«ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου»24;

Μήπως ἔχουμε ἀρνηθεῖ τόν Κύ-
ριο, πού εἶναι τό «μέγα φῶς»25,
καί τρέχουμε πίσω ἀπό τούς σο-
φούς τοῦ κόσμου, τούς πολιτι-
κούς, τούς ἀνθρώπους τοῦ πο-
λιτισμοῦ, τούς λογοτέχνες, τούς
ποιητές καί γενικά ἐκείνους πού
δέν ἀποδέχονται τό Εὐαγγέλιο;
Μποροῦμε κι ἐμεῖς νά ἐπαναλά-
βουμε τά λόγια τοῦ ἀποστόλου
Πέτρου πρός τό Χριστό: «Κύριε,
πρός τίνα ἀπελευσόμεθα; ρήμα-
τα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις· καί ἡμεῖς
πεπιστεύκαμεν καί ἐγνώκαμεν
ὅτι σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ υἱός τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος»26; Δεχόμαστε
ὅτι τά λόγια του μᾶς ὁδηγοῦν
στήν αἰώνια ζωή;

Εἶναι ἐμφανής ἡ ἐπίδραση τοῦ
φωτός τοῦ Χριστοῦ στούς
ἀνθρώπους πού τό ἔχουν ἀπο-
δεχτεῖ. Ἕνας θεολόγος λέει ὅτι τό
φῶς αὐτό «εἰσδύει ὥς τίς πιό

εὐαίσθητες χορδές τῆς ἀνθρώπι-
νης ψυχῆς. Τονώνει τίς λιποθυ-
μισμένες καρδιές καί θερμαίνει
τούς παγωμένους ψυχικούς
ἁρμούς. Διαφωτίζει ἀκόμα καί
διαλευκαίνει τά μυστηριώδη
ἐρωτήματα τῆς ζωῆς. Εἶναι “τό
φῶς τοῦ κόσμου” καί “ὁ ἀκο-
λουθῶν αὐτῷ οὐ μή περιπατήσει
ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τό φῶς τῆς
ζωῆς”»27.

9. Ζοῦμε πιά στήν ἐποχή τῆς
Καινῆς Διαθήκης. Ἡ λατρεία τῆς
Ἰουδαϊκῆς θρησκείας ἔπαυσε νά
ἰσχύει γιά μᾶς. Ἦταν τύπος καί
σύμβολο τῆς ἐξιλαστήριας θυ-
σίας τοῦ Χριστοῦ. Δέν πρέπει νά
ξεχνᾶμε αὐτή τή βασική ἀλήθεια.
Γιά νά ἐκτιμήσουμε δέ τά ἀποτε-
λέσματα τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ,
πρέπει νά ξέρουμε τί ἔδινε στούς
ἀνθρώπους ἡ θυσία πού ἐπιτε-
λοῦσε ὁ ἀρχιερέας τῆς Παλαιᾶς

Διαθήκης. Μέ μιά λέξη θά λέγαμε
ὅτι ἔδινε πρόσκαιρα καί ὑποτυ-
πώδη ἀγαθά. Καθαρισμό ἀπ᾿
τόν ἐξωτερικό μολυσμό τοῦ σώ-
ματος, ἐνῶ ἡ ψυχή παρέμενε
ἀκάθαρτη. Τό αἷμα τῶν τράγων
καί τῶν μόσχων, μέ τό ὁποῖο
ραντίζονταν οἱ ἄνθρωποι, δέν
καθάριζε καί τίς καρδιές τους.

Αὐτό πού ἀδυνατοῦσε νά
προσφέρει ἡ θυσία τῶν ἀρχιερέ-
ων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τό
προσέφερε ἡ θυσία τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Μᾶς ἔδωσε τά πραγμα-
τικά ἀγαθά, δηλαδή τήν ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τό δικαίω-
μα τῆς κληρονομίας τῆς βασιλεί-
ας τῶν οὐρανῶν. Ὁ Χριστός θυ-
σιάστηκε γιά μᾶς τούς ἁμαρτω-
λούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί μεσι-
τεύει ὑπέρ ἡμῶν στόν οὐράνιο
Πατέρα του. Ἔτσι μᾶς χαρίζει
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48ον
Aἱ βασικαί αἰτίαι

τῆς ἀποσχίσεως τοῦ Παπισμοῦ 
ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν

καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ
Μὲ τὰ γεγονότα ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου ἔγινε φανερό,

ὅτι οἱ κανονικὲς σχέσεις τοῦ παπικοῦ θρόνου μὲ τοὺς
ἄλλους 4 θρόνους τῆς Ἀνατολῆς καὶ κυρίως, βέβαια, μὲ
τὸ πατριαρχεῖο Κων/πόλεως δὲν εἶχε πιὰ μεγάλη διάρ-
κεια ζωῆς. Ὁ θρόνος τῆς Ρώμης καιροφυλακτοῦσε,
προσδοκοῦσε τρόπον τινὰ ἐκκλησιαστικὲς ἀναταραχὲς
στὴν Αὐτοκρατορία προκειμένου νὰ βρεῖ εὐκαιρία γιὰ
τὴν ἐπικράτησή του στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολή. Ἡ εἰκο-
νομαχία καὶ ὅλες οἱ ἀνακατατάξεις ποὺ τὴν ἀκολούθη-
σαν ἀποτελοῦσαν μοναδικὴ εὐκαιρία γιὰ τέτοιου εἴδους
ἐπεμβάσεις. Καὶ πρέπει νὰ θεωρεῖται πολὺ πιθανό, ἢ
μᾶλλον, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, σίγουρο, ὅτι θὰ πε-
τύχαινε τὸ στόχο του, ἐὰν δὲν εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ
μεγάλο ἀνάστημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Κυριευμένος ἀπὸ
τὴν ἀξεπέραστή του οἴηση - θὰ ὁδηγήσει τελικὰ στὴν
δογματικὴ διακήρυξη τοῦ ἀλάθητου τοῦ προσώπου
τοῦ Πάπα καὶ θὰ παραμείνει μᾶλλον πάντοτε μυστικὸ
προσιτὸ μόνο στὸν ἴδιο τὸν ἀλάθητο Πάπα, γιατί χρει-
άστηκε ἡ συνοδικὴ ἀνακήρυξη αὐτοῦ τοῦ δόγματος,
προκειμένου νὰ ἰσχύσει - ἦταν θέμα γοήτρου ἡ ἐπι-
βολὴ τοῦ πρωτείου του στὰ ὑπόλοιπα πατριαρχεῖα.
Ἀναμφισβήτητα ἀπαραίτητο μέσο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ αὐτὴ
ἦταν ἡ συμμαχία τῶν Παπῶν μὲ τοὺς Φράγκους ἀπὸ
τὸ β΄ ἥμισυ τοῦ 8ου αἰώνα, ἡ ὁποία μὲ βάση τὶς δύο με-
γάλες πλαστογραφίες, τὴν Ψευδοκωνσταντίνειο Δω-
ρεὰ καὶ τὶς Ψευδοϊσιδόρειες Διατάξεις, εἶχε δύο βασι-
κοὺς πυλῶνες: τὸ παπικὸ πρωτεῖο ὡς πρωτεῖο ἐξου-
σίας ἐφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸ Θεὸ ἄμεσα δο-
σμένο στὸν Ἀπόστολο Πέτρο καὶ μέσῳ αὐτοῦ στοὺς
Πάπες διαδόχους του, καὶ τὴν ἀνωτερότητα τῆς ἱερα-
τικῆς ἔναντι τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ
καὶ οἱ δύο ἀνῆκαν στὸν Πάπα, ἁπλῶς τὴν μία παραχω-
ροῦσε στοὺς Φράγκους βασιλεῖς. 

Οἱ Φράγκοι βασιλεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τους κέρδισαν
μὲ τὴ συμμαχία αὐτὴ τὴν θείῳ δικαίῳ στέψη τους σὲ
αὐτοκράτορες τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Μέσα στὸ
θεολογικό τους ἐνδιαφέρον ποὺ ἄρχισε οὐσιαστικὰ νὰ
ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸν ἐποχὴ τοῦ Καρλομάγνου ἦταν
πρωτίστως ἡ ἀνάδειξη τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς ὡς
αἱρετικῆς μέσῳ κυρίως δύο ζητημάτων, ἀρχικά τῆς κα-
ταδίκης της γιὰ τὴ αἵρεση τῆς «λατρείας» τῶν εἰκόνων,
ἐνῷ ὁ πάπας Ἀδριανὸς Α΄ εἶχε ἀποδεχθεῖ τὴν Ζ΄ Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδο – γι’ αὐτὸ καὶ ἀργότερα πρὸς τὸ τέλος
τοῦ 9ου αἰώνα πῆραν ἀπόσταση ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ –
καὶ κυρίως μέσῳ τοῦ filioque. Ἔτσι τὴ θέση τῶν αὐτο-
κρατόρων τῆς Ἀνατολῆς δικαιωματικῶς εἶχε ἀναλάβει
ὁ Καρλομάγνος, ὅπως ὑποστήριζαν οἱ εὐρέως διαδε-
δομένοι στὴ Δύση Καρολίνειοι Βίβλοι (Libri Carolini). Ὁ
Θεὸς πλέον ἐξέλεξε ἐκεῖνον ὡς ἀληθινὸ βασιλιᾶ, γιὰ νὰ
συγκυβερνήσει μαζὶ του[1]. Τὴ θεολογία τῶν Φράγκων
ἐκτίμησαν κατὰ καιροὺς καὶ οἱ Πάπες, ὅταν ἐπεδίωκαν
τὴν ὑποστήριξή τους. Ἔτσι π.χ. ὁ πάπας Νικόλαος Α΄
μὲ ἐπιστολὲς πρὸς τοὺς Φράγκους βασιλεῖς Κάρολο
τὸν Φαλακρὸ καὶ Λουδοβῖκο τὸν Γερμανικὸ ζήτησε ἀπὸ
τοὺς ἐπισκόπους τους νὰ ἀναιρέσουν καὶ νὰ καταδικά-
σουν τὶς ἀποφάσεις τῆς συνόδου τῆς Κων/πόλεως τοῦ
867 κατὰ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνταπόκριση
ὑπῆρξε ἄμεση. Ἐκδόθηκαν κείμενα πολεμικὰ κατὰ τῶν
αἱρετικῶν Ἑλλήνων, ὅπως τὸ κείμενο τῆς συνόδου
Βορματίας (Μάιος 868), τὸ κείμενο τοῦ ἀρχιεπισκόπου

Παρισίων Αἰνεία «Adversus Graicos» καὶ τὸ κείμενο
τοῦ ἡγουμένου τῆς Κορμπίας Ρατράμνου «Contra
Graecorum Opposita». Κοινὸ στοιχεῖο αὐτῶν τῶν κει-
μένων εἶναι ἡ ἐκ μέρους τῶν Φράγκων θεώρηση τῆς
ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς νηστείας τῆς
Μ. Τεσσαρακοστῆς, τοῦ χρίσματος, τῆς ἀγαμίας τοῦ
κλήρου κ.ἄ. Ὁ δὲ ἀρχιεπίσκοπος Ρείμων Χίνκμαρ, ὁ
ὁποῖος ἔλαβε τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τὸν πάπα Νικόλαο γιὰ τὴ
διοργάνωση τοῦ ἀγώνα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων στὸ
Φραγκικὸ κράτος, συνέταξε εἰδικὴ πραγματεία ἐναν-
τίον τῶν Ἑλλήνων[2].

Ὅταν συνδυάζει κανεὶς αὐτὰ τὰ δεδομένα, τόσο τὸ
κλῖμα μισαλλοδοξίας ποὺ καλλιεργεῖτο ἐναντίον τῆς
ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς μὲ βάση τὴν πεποίθηση, ὅτι οἱ
Φράγκοι πλέον λόγῳ τῶν «αἱρέσεων τῶν Ἑλλήνων»
ἔγιναν οἱ ἀληθινοὶ ἐκφραστὲς τῆς πίστης καὶ ὁ βασιλιᾶς
τους προστάτης αὐτῆς τῆς πίστης, ὅσο καὶ τὴ σαφῆ
γνώση τῶν θέσεων τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς περὶ τῆς
ἐκπόρευσης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τῶν ἄλλων στοι-
χείων τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, γίνεται ἀπόλυτα
φανερὸς ὁ στόχος τῶν Φράγκων, ἡ κατάκτηση τῆς
ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς. Καὶ προφανῶς δὲν μπορεῖ νὰ γί-
νει λόγος γιὰ ἀδυναμία κατανόησης τῆς ἀλήθειας τῆς
πίστης ποὺ ἐξέφρασε ὁ Ἅγιος Φώτιος στὴν «Ἐγκύκλιο
ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἀρχιερατικοὺς θρό-
νους…» καὶ στὸ ἔργο του «Περὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος μυσταγωγίας» καὶ ποὺ ἐξέφρασαν οἱ σύνοδοι τοῦ
867 καὶ τοῦ 879/80[3] . Κατάλαβαν πολὺ καλὰ τὶς θεο-
λογικὲς θέσεις τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, ἐξυπηρε-
τοῦσαν ὅμως ἀπόλυτα πιστὰ μὲ τὴν ἐνσυνείδητη δια-
στρέβλωση τῆς ἀλήθειας καὶ τὴν καλλιέργεια τοῦ μί-
σους ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τὸ πολιτικὸ ὅραμα τῶν
Φράγκων. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἀντιστάσεις , ποὺ ἀρχικὰ κρα-
τοῦσε ὁ παπικὸς θρόνος τουλάχιστον στὸ θέμα τοῦ fi-
lioque, τελικὰ κάμφθηκαν μὲ τὴν προοδευτικὴ ἐπικρά-
τηση τῶν Φράγκων βασιλέων στὴν Ἰταλία καὶ τὴν ἐπι-
βολὴ τῆς δικῆς τους ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς στὸν πα-
πικὸ θρόνο. Ἔτσι ἡ χρησιμοποίηση τοῦ filioque  στὴν
ὁμολογία πίστεως τοῦ πάπα Σεργίου Γ΄ (1009) καὶ ἡ
εἰσαγωγὴ τῆς προσθήκης αὐτῆς - μετὰ ἀπὸ πιέσεις τοῦ
Φράγκου αὐτοκράτορα Ἐρρίκο Β΄ - στὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως ἀπὸ τὸν πάπα Βενέδικτο Η΄ (1014) ἔφερε τήν
ρήξη μεταξὺ τῶν θρόνων τῆς Κων/πόλεως καὶ τῆς Ρώ-
μης. Τὸ βασικὸ βῆμα τοῦ ἀναθεματισμοῦ τῆς ὀρθόδο-
ξης Ἀνατολῆς μὲ στόχο τὴν μετέπειτα κατάκτησή της
εἶχε ἔρθει γιὰ τοὺς Φράγκους πλέον πολὺ κοντά. 
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ἀποκρισαρίων μπροστὰ στὸν πάπα Λέοντα Γ΄ (809), οἱ
ὁποῖοι, προκειμένου νὰ πείσουν τὸν Πάπα νὰ δεχθεῖ
καὶ ἐκεῖνος τὴν προσθήκη τοῦ filioque στὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως, αὐτοπαρουσιάζονται ὡς ἰδιαίτερα φωτισμέ-
νοι καὶ ἀποσταλμένοι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ νὰ προβά-
λουν τὸν οὐράνιο θησαυρὸ τοῦ filioque. Ἐκφράζουν
τὴν ἀπόλυτη πεποίθηση, ὅτι ἐκεῖνοι, ἀντίθετα μὲ τοὺς
θεολόγους τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, ἔχουν διεισδύ-
σει καὶ κατανοήσει σὲ βάθος τὰ κείμενα τῶν Πατέρων
καὶ ἔτσι φέρνουν πάλι στὸ φῶς μία διδασκαλία ποὺ
ὑπῆρξε παλαιότερα, ἔπεσε ὅμως μετὰ σὲ λήθη (Βλ.
Πρωτοπρ. Ἰωάννου Ρωμανίδου, Δογματικὴ καὶ Συμ-
βολικὴ Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας, τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 351 ἐ.ε.).
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Ὁ χαρακτηρισμὸς «ἐπιστήμων τῆς Ἱερωσύνης» ἀνήκει
ἱστορικὰ – θεολογικὰ στὸ σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι κρίνοντες μὲ ἐκκλησια-
στικὰ κριτήρια καὶ ὄχι συναισθηματικά, ζήτησαν ἀπὸ τὸν
αὐτοκράτορα (397 μ. Χ.) γιὰ ἐπίσκοπο τὸν Ἰωάννη τὸν
Χρυσόστομο, ποὺ βίωνε ἄριστα τὴν ἱερωσύνη ὡς πίστη
– θεωρία καὶ ὡς δράση. Θεωρία – πίστη καὶ δράση, ἀλλη-
λοπεριλαμβανόμενες ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου.

Σχετικὰ ὑπογραμμίζει ὁ Ἱερὸς
Πατήρ: «Ἐκκλησία δὲ λέγω, οὐ
τόπον μόνον, ἀλλὰ καὶ τρόπον•
οὐ τοίχους Ἐκκλησίας, ἀλλὰ νόμους Ἐκκλησίας. Ὅταν
καταφεύγῃς ἐν Ἐκκλησίᾳ, μὴ τόπῳ καταφεύγεις ἀλλὰ
γνώμῃ• Ἐκκλησία γὰρ οὐ τοῖχος καὶ ὄροφος ἀλλὰ πίστις
καὶ βίος (P.G. 52, 396)». Ὡς «Χρυσόστομος ὁ θεολόγος»
χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ.

Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος, ὡς Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος, ἔδωσε
στὸ ποίμνιό του τὸ καθαρὸ ἀπόσταγμα τῆς πνευματικῆς
ζωῆς του, ὡς ἀθροιστικὸ σύνολο τῶν μοναχικῶν του
ἀσκήσεων, τῆς καθαρότητας τῆς καρδιᾶς του καὶ τῆς θεο-
λογικῆς του κατάρτισης.

Ἀναμφίβολα, ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ ἀνθρώπινη σκοπιμότη-
τα – συμβιβασμός, τελειώνει ἡ ἀλήθεια (Ματθ. 5,37). Γι’
αὐτὸ καὶ ὁ μεγάλος αὐτὸς πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, λει-
τούργησε στὴ ζωή του χωρὶς σκοπιμότητες καὶ συμβιβα-
σμοὺς (ἁμαρτία), διότι συμμετεῖχε ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή
του στὴν ἕνωση μὲ τὸ Χριστό.

Ὁ ὑπαρξιακὸς – ὑπαρξικὸς φιλόσοφος καὶ θεολόγος
Kierkegaard, ἐθαύμαζε καὶ ζήλευε αὐτὴ τὴ στάση ζωῆς
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Νὰ ὑπογραμμίσουμε καὶ τὴν ἱστορικὴ
δράση τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ποὺ ἄγγιζε κατακόρυφες καὶ
ὑπέρτατες στιγμές της.

Μέσα στὸ πνευματικὸ πεδίο τῶν Ὀρθοδόξων ὑπῆρχε
τό σύνολο, ἡ μυρμηγκιὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσε-
ων, ἐνῷ ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία – φώτισή τους, ὡς
ἕνας σφαιρικὸς ὀφθαλμὸς τοποθετημένος στὸ κέντρο τῆς
καρδιακῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, δημιουργοῦσε ἐκκλη-
σιαστικὲς παρεμβάσεις μὲ τὴν καθολικότερη ὅραση.

Σήμερα, δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχει στὸ Ὀρθόδοξο πλή-
ρωμα ἡ ἴδια ἔμπονη, ὑπαρξιακὴ βίωση τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ ἡ μαρτυρία της. Ὑπάρχει ἀποδυνάμωση τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς συνείδησης καὶ ἀπώλεια τῶν συνόρων τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὰ ἔχουν καθοριστεῖ ἀπὸ τοὺς Πατέ-
ρες καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Ἀγνοεῖ, μεγάλη μερίδα κλήρου καὶ λαοῦ, τὶς Ἀποστολι-

κές, Πατερικὲς καὶ παραδοσιακὲς ἐκκλησιαστικὲς συντε-
ταγμένες, σήμερα, ποὺ γίνεται προσπάθεια Οἰκουμενι-
στικῆς «σταθεροποίησης» τῆς Ὀρθοδοξίας (Σύνοδος
Κρήτης). Ἡ σιωπὴ ἔναντι τῆς αἱρέσεως εἶναι συγκατάθε-
ση, βεβαιώνει ἡ Ἐκκλησία.

Οἱ ὑγιεῖς ἀντιδράσεις ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ οἰκουμε-
νισμοῦ ἐκλαμβάνονται ὡς «διάρρηξη» τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἑνότητας, ἐνῷ ἡ σιωπὴ ὡς διάκριση καὶ ἑνότητα!

Ὁ π. Φιλόθεος Ζερβάκος τόνι-
ζε χαρακτηριστικά: «κάμνωμεν

ὑπακοὴν εἰς ὅσα εἶναι σύμφωνα μὲ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἐδίδα-
ξαν καὶ μᾶς παρέδωκαν οἱ Ἅγιοι ἀπόστολοι καὶ οἱ ἅγιοι
Πατέρες. Εἰς ὅσα εἶναι ἐναντία, μᾶς παρήγγειλαν νά μὴ
κάμνωμεν ὑπακοὴν» (τέταρτο ἐγερτήριο σάλπισμα). Ὁ Ἱ.
Χρυσόστομος καθαιρέθηκε ἄδικα ἀπὸ μεγάλη σύνοδο,
ἐξορίσθηκε καὶ ἀπέθανε στὴν ἐξορία.

Ἄξιο παρατηρήσεως εἶναι, ὅτι ἡ σύνοδος ποὺ καθαίρε-
σε τὸν Χρυσόστομο, ὑπέγραφε ὡς «ἁγία σύνοδος»! Ὁ
ἴδιος δὲν θεώρησε ἔγκυρη τὴν καθαίρεσή του καὶ γι’ αὐτό:
«καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐχειροτόνει πολλοὺς μὲν ἐπισκόπους,
πλείους δὲ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους» (Μ. Φώτιος).
Στὸ μαρτυρικὸ βιογραφικό του ἀποκαλύπτεται ἡ δύναμη
τῆς πίστεώς του.

Ἀποτελεῖ διαχρονικὸ παράδειγμα ἐπισκοπικῆς ζωῆς,
ἀφοβίας, ὀρθόδοξης πνευματικότητας καὶ ὑψηλῆς ἐκκλη-
σιολογίας – θεολογίας.

Μέσα στὴν Ἐκκλησιαστικὴ παρεμβολὴ ἔγινε ὁ προσε-
κτικὸς καὶ θεοφώτιστος ἑρμηνευτὴς τῶν Γραφῶν, ὁ ἐπί-
σκοπος ποὺ βεβαίωνε μὲ θεϊκὴ δύναμη τὴν ὀρθότητα τῆς
διδασκαλίας του.

Νὰ σημειώσουμε ὅτι μέσα στὴ Θεία Λειτουργία του,
εἶναι κατατεθειμένη ὁλόκληρη ἡ Εὐαγγελικὴ Παράδοση.
Μέσα στὴ Λειτουργικὴ αὐτὴ ἐκμυστήρευση φανερώνεται
ἀβίαστα, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι Χριστοκεντρικὴ
καὶ ὄχι ἐπισκοποκεντρικὴ (Παπισμός).

Ἡ μελέτη τῶν Χρυσοστομικῶν κείμενων ἔχει ἰδιαίτερη
σημασία γιὰ τὴν ἐποχή μας, διότι, ὅπως προειδοποίησε ὁ
π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ἡ μεγάλη αὐτὴ ἀντιαιρετικὴ
ἰδιοφυία, στόχος τῆς Νέας Ἐποχῆς «δὲν εἶναι νὰ ἀδει-
άσουν οἱ Ἐκκλησίες, ἀλλὰ νὰ γεμίσουν μὲ ἀνθρώπους
ποὺ θὰ ἔχουν ἀλλοιωμένο φρόνημα». Τέλος, ὁ Ἱ. Χρυσό-
στομος ἐνθαρρύνει καὶ παρηγορεῖ τοὺς σημερινοὺς συν -
ειδητοὺς Ὀρθοδόξους λέγοντας: «Τέτοια εἶναι ἡ ἀλήθεια•
ἂν καὶ τὴν πολεμοῦν πολλοὶ αὐτὴ θριαμβεύει» (ὁμιλία
στὸν Ἀπ. Παῦλο).

Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν τιμᾶ στίς 13 Νοεμβρίου.

ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Ὁ ἐπιστήμων τῆς Ἱερωσύνης

Ἡ ψαλτικὴ εἶναι διακόνημα
Λέγει ἕνα τροπάριο τῶν αἴνων τοῦ γ΄ ἤχου: «πολλάκις τὴν ὑμνω-

δίαν ἐκτελῶν, εὑρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκπληρῶν, τῇ μὲν γλώττῃ
ᾄσματα φθεγγόμενος, τῇ δὲ ψυχῇ ἄτοπα λογιζόμενος· ἀλλ’ ἑκάτε-
ρα διόρθωσον, Χριστὲ ὁ Θεός, διὰ τῆς μετανοίας καὶ σῶσον με».

Δηλαδή. Πολλὲς φορὲς ὅταν ψέλνω, βρέθηκα νὰ ἁμαρτάνω,
διότι μὲ τὴν γλώσσα ψάλλω, ἀλλὰ μὲ τὴν ψυχὴ ἄστοχα σκέπτομαι.
Διόρθωσε καὶ τὰ δύο Χριστὲ ὁ Θεός, διὰ τῆς μετανοίας καὶ σῶσον
με.

Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος τονίζει:
«Ἡ ψαλμωδία δὲν εἶναι σκοπός. Στὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ δὲν

ψάλλομε, γιὰ νὰ ψάλλωμε. Αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε καὶ μά-
λιστα οἱ ψάλτες, ποὺ πολλὲς φορὲς θαρροῦν πὼς ἡ ἱερὴ σύναξη
γίνεται, γιὰ νὰ τοὺς δοθῆ ἡ εὐκαιρία νὰ δείξουν τὴν τέχνη τους καὶ
τὴ φωνή τους. Ξέρομε ἐδῶ πόση ζημιὰ γίνεται στὴν προσευχὴ καὶ
τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μ’ ἐκεῖνο τὸ περίφημο “Δύναμις” τοῦ
“Ἅγιος ὁ Θεός...”... Ἡ ψαλμωδία δὲν εἶναι καλλιτεχνικὴ ἐπίδειξη,
ἀλλὰ ἐκκλησιαστικὴ διακονία. Καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἀκούει τὶς κραυγὲς
στὸ “Ἀθάνατος”, ἀλλὰ τί ψάλλει ὁ καθένας μέσα του· “ᾄδοντες καὶ
ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τῷ Κυρίῳ», γράφει ὁ Ἀπόστολος
(Ἐφεσ. ε΄ 19)... Ἡ Ἐκκλησία δὲν θέλει καλλιτέχνες καὶ τραγουδι-
στές, ἀλλὰ ἀνθρώπους μὲ ἱερατικὴ καὶ λειτουργικὴ συνείδηση».

Ὁ δὲ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει: «Πρέπει νὰ ψάλλου-
με μὲ εὐλάβεια, ἔτσι ὥστε νὰ μὴ ἁμαρτάνουμε, ἀλλὰ νὰ ὠφελού-
μεθα. Εἶναι κάποιοι, ποὺ ψάλλουν μὲ ἄτακτες φωνὲς καὶ δονοῦν
ὅλο τους τὸ σῶμα, δείχνοντας ἤθη ξένα πρὸς τὴν πνευματικὴ κα-
τάσταση. Ἄθλιε καὶ ταλαίπωρε, ἐνῶ πρέπει νὰ ψάλλης ἀγγελικὰ
καὶ νὰ ζητᾶς συγγνώμη γιὰ ὅσα ἔκανες, σὺ κουνιέσαι σὰν μίμων
σὰν νὰ εἶσαι σὲ ὀρχήστρα καὶ ἐνεργεῖς σὰν μεθυσμένος καὶ δὲν
φοβᾶσαι γιὰ ὅσα κάνεις; Δὲν γνωρίζεις ὅτι ἀοράτως βρίσκεται ὁ
Δεσπότης Χριστὸς καὶ παρακολουθεῖ κάθε σου κίνηση; Δὲν γνωρί-
ζεις ὅτι παρευρίσκονται ἄγγελοι μὲ φόβο Θεοῦ στὴ φρικτὴ αὐτὴ
τράπεζα;».

Στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκ.) ἀναφέρεται ὅτι κάποτε
ὁ Ἅγιος ἐπισκέφθηκε τὸ χωριὸ Ἐρυθρὰ τῆς Κύπρου. Ὅταν πῆγε
στὴν Ἐκκλησία ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Διάκονο τοῦ ναοῦ νὰ εἰπῆ σύν-
τομα τὸν Ἑσπερινό, διότι ἦταν πολὺ κουρασμένος, ἀπὸ τὴν ὁδοι-
πορία. Ὁ Διάκονος ὅμως ἀγνόησε τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἁγίου, καὶ ἔψαλε
ἀργὰ τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα», περισσότερο, γιὰ νὰ τὸν ἐπαινέσουν,
διότι πράγματι εἶχε ὡραιοτάτη φωνή.

Τότε ὁ Ἅγιος λυπήθηκε καὶ μὲ αὐστηρὸ τόνο τοῦ εἶπε: «Σιώπα».
Ἀμέσως ὁ πρὸ ὀλίγου ὑψίφωνος καὶ γλυκύτατος στὴν φωνὴ διά-

κονος, ἔμεινε βουβὸς καὶ ἄφωνος. Ἔτσι τελείωσε τὸν Ἑσπερινὸ
μόνος του ὁ Ἅγιος.

Αὐτὸ τὸ ἔμαθαν οἱ κάτοικοι ἐκείνου τοῦ χωριοῦ καὶ συγκεντρώ-
θηκαν ὅλοι, γιὰ νὰ δοῦν τὸν Ἅγιο, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουν
νὰ συγχωρέση τὸν Διάκονο.

Πράγματι ὁ Ἅγιος προσευχήθηκε καὶ ἐπανέφερε τὴν φωνὴ τοῦ
διακόνου, ὄχι γλυκυτάτη καὶ καλλίφωνη, ἀλλὰ βραχνὴ γιὰ ψυχική
του θεραπεία, γιὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύεται.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὰ πνευματικὰ γυμνάσματα
ἀναφέρει μιὰ ἱστορία μὲ μία ἁγία γυναίκα, ἡ ὁποία ἦταν ἄρρωστη
στὸ πτωχικό της στρῶμα ἐπὶ τριάντα ὀκτὼ χρόνια. Εἶχε τόσες με-
γάλες καὶ πολλὲς ἀσθένειες τὶς ὁποῖες ὅμως ὑπέφερε μὲ τόση γεν-
ναιότητα καὶ χαρά, ὅπου ἔτρεχαν ἀπὸ διάφορα μέρη, γιὰ νὰ δοῦν
αὐτὸ τὸ θαῦμα καὶ νὰ πάρουν τὴν βοήθεια τῶν ἁγίων προσευχῶν
της.

Μεταξὺ αὐτῶν πῆγε νὰ τὴν δῆ καὶ ἕνας Ἱερομόναχος, ὁ ὁποῖος
τὴν παρεκάλεσε θερμὰ νὰ ζητήση ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σηκώση ἀπὸ
τὴν ψυχή του τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο, ποὺ εὑρίσκετο σ’ αὐτὴν γιὰ
τὴν σωτηρία του.

Τὸ ἔκαμε ἡ ἁγία μὲ μεγάλη καὶ θερμὴ παράκληση. Τότε συνέβη
τὸ ἑξῆς. Ἀμέσως βράχνιασε τελείως ὁ Ἱερομόναχος, ὁ ὁποῖος μέ-
χρι τότε εἶχε μία ἐξαιρετικὴ φωνή, τόσο μελωδική, ποὺ μόνος κυ-
βερνοῦσε τὸν χορὸ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ψαλμωδία του. Κατάλα-
βε τότε ὁ Ἱερομόναχος ὅτι ἡ φωνὴ τοῦ προκαλοῦσε τὴν κρυφὴ
ὑπερηφάνεια καὶ ἐμπόδιζε τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

*  *  *
Στὸ βιβλίο τοῦ Μητρ. Ἀργολίδος Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου,

«“ΨΑΛΩ Τῼ ΘΕῼ ΜΟΥ” Ἤ Τῼ ΕΑΥΤῼ ΜΟΥ;» ἀναφέρεται:
«Πρίν ἀπὸ χίλια καὶ πλέον χρόνια ὁ ἡγεμόνας τῶν Ρώσων Βλα-

δίμηρος, θέλοντας νὰ δώσει μία νέα θρησκεία στὸν λαό του, ἔστει-
λε ἀπεσταλμένους σὲ διάφορες χῶρες, γιὰ νὰ γνωρίσουν ἀπὸ
κοντὰ σὲ τὶ πιστεύουν καὶ πῶς λατρεύουν τὸν Θεὸ οἱ κάτοικοι τῶν
χωρῶν αὐτῶν. Τὰ χρονικὰ ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἀπεσταλμένοι, ἀφοῦ
πέρασαν ἀπὸ διάφορες χῶρες, ἔφτασαν καὶ στὴν Κωνσταντινού-
πολη. Οἱ Ρωμηοί, ἀντὶ νὰ τοὺς μιλήσουν γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη
καὶ διδασκαλία, τοὺς πρότειναν νὰ παρακολουθήσουν τὴ θεία Λει-
τουργία στὴν Ἁγία Σοφία. Οἱ ἀπεσταλμένοι ἐντυπωσιάστηκαν. Δὲν
χρειάστηκαν ν’ ἀκούσουν τίποτε ἄλλο. Γύρισαν στὸν ἡγεμόνα τους
καὶ μίλησαν μ’ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἔζησαν. Ἡ ὀμορ-
φιὰ τῆς Ὀρθόδοξης λειτουργίας ἦταν τὸ καλύτερο κήρυγμα, ἡ κα-
λύτερη ἱεραποστολή. «Δὲν γνωρίζαμε ἄν εἴμαστε στὸν οὐρανὸ ἤ
στὴ γῆ», ὁμολόγησαν στὸν αὐτοκράτορα. Αὐτὴ ἡ θεία Λειτουργία
ἔγινε αἰτία ὁ Ἅγιος Βλαδίμηρος μαζὶ μὲ τὸν λαό του νὰ ἀσπαστοῦν
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη».

Ἡ Τακτικὴ Ἐτήσιος Γενικὴ Συνέλευσις τῆς ΠΕΘ

Τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος
Σήμερα γεννιέται αὐτὸς ποὺ ὑπάρχει αἰώνια καὶ αὐτὸς ποὺ

ὑπάρχει αἰώνια γίνεται αὐτὸ ποὺ δὲν ἦταν· διότι, ἐνῷ εἶναι Θεὸς γί-
νεται ἄνθρωπος, χωρὶς καὶ νὰ παύση νὰ εἶναι Θεός. Οἱ βασιλεῖς
ἦρθαν γεμάτοι ἀπὸ θαυμασμὸ γιὰ τὸν ἐπουράνιο βασιλιά, γιὰ τὸ
πῶς δηλαδὴ ἦρθε στὴν γῆ χωρὶς ἀγγέλους, χωρὶς ἀρχαγγέλους,
χωρὶς θρόνους, χωρὶς κυριότητες, χωρὶς δυνάμεις, χωρὶς ἐξου-
σίες, ἀλλά, ἀφοῦ βάδισε ἕνα παράξενο καὶ ἀδιάβατο δρόμο, γεν-
νήθηκε ἀπὸ Παρθένα Μητέρα χωρὶς νὰ ἀφήση τοὺς ἀγγέλους Του
στερημένους ἀπὸ τὴν προστασία Του, οὔτε καὶ νὰ ἀπομακρυνθῆ
ἀπὸ τὴν θεότητά Του προσλαμβάνοντας τὴν ἀνθρώπινη σάρκα.

Οἱ βασιλεῖς λοιπὸν ἦρθαν, γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν ἐπουράνιο
βασιλιᾶ τῆς δόξας, οἱ στρατιῶτες γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸν ἀρχι-
στράτηγο τῆς δυνάμεως.

Οἱ γυναῖκες Ἐκεῖνον ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ γυναίκα, γιὰ νὰ μετα-
βάλλη στὸ ἑξῆς τὶς λύπες τῆς γυναίκας σὲ χαρά.

Οἱ παρθένες γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ παιδὶ τῆς Παρθένου,
ἀπορώντας πῶς ἐκεῖνος ποὺ δημιούργησε τοὺς μαστοὺς καὶ τὸ
γάλα καὶ κάνει τὶς πηγὲς τῶν μαστῶν νὰ ἀναβλύζουν ἀπὸ μόνες
τους τὸ γάλα, ἔλαβε τὴν παιδικὴ τροφὴ ἀπὸ μητέρα παρθένο.

Τὰ νήπια γιὰ νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ ἔγινε νήπιο, γιὰ νὰ
συνθέση ὕμνο δοξολογίας μὲ τὸ στόμα τῶν νηπίων καὶ ἐκείνων
ποὺ θηλάζουν· τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον πού, ἐξαι-
τίας τῆς μανίας τοῦ Ἡρῴδη, ἀνέδειξε μάρτυρές Του τὰ παιδιά.

Οἱ ἄνδρες γιὰ νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος
καὶ ἀπάλλαξε τοὺς δούλους ἀπὸ τὰ κακὰ ποὺ ὑπέφεραν.

Οἱ ποιμένες γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν ποιμένα τὸν καλό, ποὺ
θυσίασε τὴν ζωή Του γιὰ χάρι τῶν προβάτων.

Οἱ ἱερεῖς γιὰ νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ ἔγινε ἀρχιερέας
κατὰ τὴν τάξι Μελχισεδὲκ· οἱ δοῦλοι γιὰ νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον
ποὺ ἔλαβε μορφὴ δούλου, γιὰ νὰ χαρίση ἐλευθερία στὴν δουλεία
μας.

Οἱ ἁλιεῖς γιὰ νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ μετάβαλε τοὺς
ἁλιεῖς σὲ θηρευτὲς ἀνθρώπων· οἱ τελῶνες γιὰ νὰ δοῦν καὶ προσ -
κυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ ἀπό τούς τελῶνες ἀνέδειξε εὐαγγελιστή.

Οἱ πόρνες γιὰ νὰ προσκυνήσουν Ἐκεῖνον ποὺ παρέδωσε τὰ
πόδια Του στὰ δάκρυα τῆς πόρνης.

Καὶ γιὰ νὰ μιλήσω μὲ συντομία, ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἦρθαν γιὰ νὰ
δοῦν τὸν ἀμνὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ σηκώνει στοὺς ὤμους Του τὴν ἁμαρ-
τία τοῦ κόσμου, οἱ μάγοι θέτοντάς Τον κάτω ἀπὸ τὴν προστασία
τους, οἱ ποιμένες εὐλογώντας Τὸν, οἱ τελῶνες κηρύττοντάς Τον, οἱ
πόρνες προσφέροντάς Του μύρα, ἡ Σαμαρείτιδα διψώντας γιὰ
πηγὴ ζωῆς, ἡ Χαναναία δείχνοντας πίστι ἀδίστακτη.

Τί νὰ πῶ ἢ τί νὰ μιλήσω; Δημιουργὸ βλέπω καὶ φάτνη, βρέφος
καὶ σπάργανα, παρθένο λεχῶνα, χωρὶς νὰ ἔχη οὔτε καὶ τὰ πιὸ
ἀναγκαῖα, ὅλα γεμάτα ἀπὸ φτώχεια, ὅλα γεμάτα ἀπὸ ἀνέχεια.
Εἶδες πλοῦτο μέσα στὴν μεγάλη ἀνέχεια; πῶς, ἐνῷ εἶναι πλού-
σιος, πτώχευσε γιὰ χάρι μας; Πῶς οὔτε κρεβάτι εἶχε, οὔτε
στρῶμα, ἀλλὰ εἶχε τοποθετηθῆ σὲ μιὰ ξηρὴ φάτνη; Πώ, πώ φτώ-
χεια, ποὺ ἀποτελεῖ πηγὴ πλούτου, πώ, πώ ἀμέτρητος πλοῦτος,
ποὺ φέρει τὸ κάλυμμα τῆς φτώχειας. Μέσα στὴν φάτνη εἶναι ξα-
πλωμένος καὶ σαλεύει τὴν οἰκουμένη· μέσα σὲ σπάργανα τυλίγε-
ται καὶ σπάει τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας· χωρὶς ἀκόμη νὰ πῆ λέξι, δί-
δαξε τοὺς μάγους καὶ τοὺς παρακίνησε νὰ ἐπιστρέψουν στὸν
Θεό!

Ἱ. Χρυσόστομος, Λόγος β' στὸ Γενέθλιον τοῦ Χριστοῦ

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ἀπόστολος: Γαλ. δ΄ 4-7

Εὐαγγέλιον: Ματθ. β΄ 1 - 12
Ἑωθινόν: Γέννησις Σωτῆρος

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Σακαλάκης

Χριστουγεννιάτικη ἑορτή
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων, Ἀθηνῶν

Ὅπως κάθε χρόνο, σᾶς περιμένουμε καὶ πάλι στὴ Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή μας, ποὺ θὰ γίνει φέτος τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 2016 στὶς 7.00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα «ΑΡΓΟΝΑΥ-
ΤΑΙ - ΚΟΜΝΗΝΟΙ» (Δαβάκη 10, Καλλιθέα).

Δὲν θέλουμε νὰ σᾶς χαλάσουμε τὴν ἔκπληξη μὲ πολλὲς πληρο-
φορίες, ἀλλὰ σᾶς λέμε μόνο ὅτι σᾶς ἑτοιμάσαμε μιὰ πρωτότυπη
γιορτή, ἕνα ταξίδι μὲ τὸ ἕλκηθρο τοῦ χρόνου, ποὺ πιστεύουμε θὰ
ἱκανοποιήσει μικροὺς καὶ μεγάλους.

Σᾶς περιμένουμε μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ -βέβαια- ἡ εἴσοδος θὰ εἶναι
ἐλεύθερη σὲ ὅλους.

Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν θρησκειῶν εἶναι ἁπλή:
Ἡ Ὀρθοδοξία θεραπεύει τὴν ἰδιοτέλεια καὶ μαζὶ μὲ αὐτὴν θεραπεύει
καὶ τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀσθένειες τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀποδίδει
στὴν κοινωνία καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς πολίτες, ἐνῷ οἱ θρησκεῖες θεω-
ροῦν τὴν ἀνιδιοτέλεια ἀνέφικτη καὶ ἀδυνατοῦν νὰ θεραπεύσουν τὸν
κόσμο, ἐπειδὴ χρειάζονται κι οἱ ἴδιες θεραπεία.

Ἡ βάση τῆς θεραπευτικῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι «ἰατρὲ θεράπευσε
τὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ θεραπεύσεις καὶ τοὺς ἄλλους». Στὴν Ὀρθοδο-
ξία δὲν ὑπάρχουν καλοὶ ἢ κακοὶ χριστιανοί. Ὑπάρχουν θεραπευμένοι
καὶ ἀθεράπευτοι. Ὁ θεραπευμένος γίνεται θεραπευτὴς τῶν ἄλλων.

Ὀρθοδοξία ποὺ δὲν θεραπεύει τὸν κόσμο , δὲν εἶναι Ὀρθοδοξία.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ὑπάρχουν σήμερα θεραπευμένοι στὴν Ὀρθοδο-
ξία; Ἡ ὕπαρξη τῶν Ἁγίων μαρτυρεῖ κατ’ ἀρχὴν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θε-
ραπεύει τὸν κόσμο. Προϋπόθεση γιὰ τὴν θεραπεία αὐτοῦ ποὺ θέλει
νὰ θεραπευτεῖ εἶναι νὰ ἔχει καθαρὴ καρδιά. Γι’ αὐτὸ ὅταν ὁ χριστιανὸς
πηγαίνει τὸ δῶρο του στὴν Ἐκκλησία, πρέπει νὰ ἔχει συμφιλιωθεῖ μὲ
τὸν ἐχθρό του καὶ κατόπιν νὰ προσφέρει τὸ δῶρο του.

Ὁ Δυτικὸς Κόσμος ἐπέλεξε νὰ μὴ εἶναι ὁ Χριστὸς τὸ θεμέλιο τῆς
κοινωνίας κι ἡ κοινωνία του εἶναι σχεδὸν διαλυμένη. Γιατί εἶναι διαλυ-
μένη καὶ γιατί ἡ Ὀρθοδοξία κρατάει ἀκόμα τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοι-
νωνία; Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ περιέχεται στὰ λόγια τοῦ Ἁγί-
ου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη, ὅτι τὶς ἑνώσεις τὶς δημιουργεῖ τὸ
ὡραῖο, καὶ ἡ ἰδιοτέλεια δὲν εἶναι ὡραία.

Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ βάλει ἄλλο θεμέλιο ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ ποὺ
ὑπάρχει. Ἂν ἐμβαθύνεις στὴν αἰτία, ποὺ ἀρρωσταίνει τοὺς ἀνθρώ-
πους, ἡ ὁποία εἶναι νὰ θεωρεῖς ἐκ τῶν προτέρων ἀνέφικτη τὴν ἀγά-
πη καὶ τὴν ἀνιδιοτέλεια, θὰ ἀντιληφθεῖς γιατί οἱ κοινωνίες, ποὺ ἀπο-
μακρύνονται ἀπὸ τὸ Θεό, διαλύονται.

Ἡ ὀρθὴ δογματικὴ συνείδηση ἔχει πρακτικὲς συνέπειες στὴν καθη-
μερινὴ ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ διαφορὰ Ὀρθοδοξίας καὶ θρησκειῶν
Γράφει ὁ κ. Μόσχος Λαγκουβάρδος
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1ον
«Εἶναι παλαιὸς ὁ νόμος νὰ ἑορτάζουμε…»

(Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος)
Τώρα ποὺ ἔρχονται οἱ ἑορτὲς τοῦ δωδεκαημέρου,

καλοί μου φίλοι, δηλαδὴ τῶν Χριστουγέννων, τῆς
Πρωτοχρονιᾶς, τῶν Φώτων κ.λπ. καὶ ὅλοι τὶς περι-
μένουμε μὲ πολὺ μεγάλη λαχτάρα, προβληματίστη-
κα μ’ αὐτό: Στ’ ἀλήθεια γιατί ὅλο θέλουμε νὰ ἑορτά-
ζουμε; Γιατί δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε χωρὶς τὶς
ἑορτές; Γιατί τὶς ἀναζητοῦμε συνέχεια καὶ ἀφορμὲς
θέλουμε, γιὰ νὰ στήσουμε ἀμέσως πανηγύρι; Ἀπὸ
ποῦ προέρχεται αὐτή μας ἡ λαχτάρα καὶ ὁ πόθος;
Νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε. Κι ἂς ἀρχίσουμε μὲ
τοῦτες τὶς πρῶτες σκέψεις … 

Μᾶς τὶς ἐπιβάλλουν οἱ ἀνάγκες τῆς ζωῆς!
Σαφέστατα οἱ ἑορτὲς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀναγκαῖες καὶ

ἀπαραίτητες στὴ ζωή μας. Δὲν ὑπάρχει περίπτωση ἕνας
ψυχικὰ ὑγιὴς ἄνθρωπος νὰ μὴ αἰσθάνεται βαθιὰ μέσα
του τὴν ἀνάγκη νὰ ἑορτάσει. Νὰ ἐκφράσει πανηγυρικὰ
ἐκεῖνο ποὺ πιστεύει, ἐκεῖνο ποὺ ἀγαπᾶ πολύ, ἐκεῖνο ποὺ
λατρεύει, ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἐκφράζει ἀπολύτως, ἐκεῖνο στὸ
ὁποῖο ἀνήκει, ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ ζεῖ. Εἴτε πρόκειται γιὰ
σπουδαῖα γεγονότα τῆς ζωῆς του, εἴτε τῆς οἰκογένειάς
του, εἴτε τοῦ τόπου του, εἴτε τοῦ ἔθνους του, εἴτε τῆς θρη-
σκείας του.

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἑορτὲς ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο στοι-
χεῖο τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπου κι ἑπομένως κάθε κοινω-
νίας μικρῆς ἢ μεγάλης, κάθε λαοῦ, κάθε θρησκείας, κάθε
πολιτισμοῦ, κάθε ἐποχῆς.

Ἡ ἱστορία ἀπέδειξε περίτρανα ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν
μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς τὶς ἑορτές. Ἡ κοινωνιολογία διακη-
ρύττει ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία κοινωνία καὶ κανένας πολι-
τισμὸς χωρὶς αὐτὲς καὶ γι’ αὐτὸ οἱ ἑορτὲς ἀνήκουν πλέον
στὸ βαθύτερο εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Ἀναφέρει ὁ π. Ἀλέξ.
Σμέμαν: «Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς δια-
κοπὲς καὶ ἑορτές, χωρὶς ἑορτασμό… Καμμιὰ κοινωνία,
κανένας πολιτισμὸς δὲν ἔχει ὑπάρξει δίχως ἑορτὲς»

Νὰ γιατί οἱ ἀρχαῖοι σοφοὶ (Δημόκριτος) ἔλεγαν τοῦτο
τὸν λόγο: «Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόχευ-
τος». Δηλαδὴ ζωή χωρὶς ἑορτὲς εἶναι μία ἀπέραντη ὁδὸς
χωρὶς πανδοχεῖο, γιὰ νὰ ξαποστάσεις. Οἱ δὲ Ἄραβες λέ-
νε πὼς «ἡ συνεχὴς λιακάδα ὁδηγεῖ στὴν ἔρημο»! Κι
αὐτοὶ γνωρίζουν καλύτερα ἀπ’ ὅλους μας τί θὰ πεῖ ἔρη-
μος. Πόσο μεγάλη ἀλήθεια γιὰ τὴν καθημερινότητά μας
δὲν εἶναι αὐτή!

Πραγματικά, ὁ καθημερινὸς μόχθος, χωρὶς καμμιὰ
ἀνάπαυλα, μπορεῖ νὰ ἐξαντλήσει καὶ τὸν ἰσχυρότε-
ρο ὀργανισμό. Εἶναι ἀδιανόητη, γιὰ νὰ μὴ ποῦμε
ἀνόητη, μία ζωή γεμάτη προβλήματα, ἄγχος καὶ
ὑπερένταση, χωρὶς τοὺς τρόπους ἐκείνους μὲ τὶς
ὁποίους ὁ ἄνθρωπος βρίσκει συγκινήσεις, ξεγνοι-
ασιὰ καὶ ἄδολη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους.
Ἐπαφὲς καὶ δραστηριότητες τέτοιες ποὺ τὸν ἀνανε-
ώνουν σωματικά, ψυχικὰ καὶ πνευματικὰ καὶ τὸν με-
ταβάλλουν περισσότερο σὲ ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ σὲ

σὺν – ἄνθρωπο. Οἱ ἑορτὲς ἐξ ἄλλου θέλουν καὶ τὴ
συμμετοχὴ τῶν ἄλλων, ἡ ὁποία μάλιστα νὰ εἶναι
ὅσο γίνεται μεγαλύτερη. Μὲ τοὺς συνανθρώπους
μας θέλουμε νὰ ἑορτάζουμε τὰ γεγονότα, νὰ πολλα-
πλασιάζουμε τὶς χαρές μας καὶ νὰ μοιραζόμαστε τὶς
λύπες μας. 

Ὁπότε οἱ ἑορτὲς εἶναι σαφῶς ἐνταγμένες στὰ πλαίσια
τῆς ὀρθῆς ψυχαγωγίας, τῆς τόσο ἀπαραίτητης γιὰ τὴν
ζωή μας. Τῆς ψυχαγωγίας ἐκείνης ποὺ θέλει νὰ μᾶς ξε-
κουράσει σωματικά, νὰ μᾶς ἀνανεώσει ψυχικὰ καὶ νὰ
μᾶς ἀνεβάσει πνευματικά. 

Ἂν ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζήσει πρέπει νὰ δουλεύει,
καὶ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ δουλεύει πρέπει νὰ ἀναπαύε-
ται, ἡ δὲ ἀνάπαυση αὐτὴ εἶναι ἀναψυχὴ καὶ χαρά,
πόσο μᾶλλον ἡ ἑορτὴ ποὺ ἐπεκτείνει πολλαπλάσια
τὴ χαρά μας.

Ναί, μία τέτοια ψυχαγωγία δημιουργεῖ ἕνα κλῖμα ποὺ
ἐκτονώνει, ἕνα ρυθμὸ ποὺ ἀνορθώνει, ἕνα μέσο ποὺ
βελτιώνει τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς, ἕνα τρόπο ποὺ ἀνα-
ζωογονεῖ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή μας. 

Ναί, μία τέτοια ψυχαγωγία ἀσφαλῶς καὶ καταπολεμᾶ
τὸ ἄγχος, τὴν κατήφεια, τὴ μελαγχολία, τὴν ἀνία, τὴν ἴδια
τὴν πλήξη, ὅλα δηλαδὴ ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ θέλουν νὰ
κυριαρχοῦν στὴ ζωή μας. 

Ὅποτε ὄχι μόνο μᾶς ἀναπτερώνει, ἀλλὰ περισσότερο
μᾶς μεταμορφώνει αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ψυχαγωγία. Εἶναι
ἑπόμενο πλέον αὐτὴ νὰ ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο
μεγάλη βιολογικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἀνάγκη.

Οἱ ψυχολόγοι τὸ λένε καθαρά. Ἡ ἔνταση στὴ δουλειὰ
καὶ στὴ ζωή γενικὰ εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε εἶναι ἀπαραί-
τητο νὰ βρίσκουμε τρόπους νὰ τὴν ἁπαλύνουμε. Κι ὁ κα-
λύτερος εἶναι αὐτὴ ἡ ψυχαγωγία ποὺ περιγράφουμε,
εἶναι οἱ ἑορτὲς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐνταχθοῦν σ’
αὐτήν. 

Χωρὶς τὶς ἑορτές, λοιπόν, ἡ ζωή μας μεταβάλλεται
ὁπωσδήποτε σὲ μία ἀπέραντη ἔρημο!

Ὡστόσο ἡ ψυχαγωγία, ὡς ἀγαθὸ ποὺ εἶναι, δὲν παύει
νὰ προέρχεται ἀπ’ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ
τὴν ἕβδομη ἡμέρα ἀναπαύτηκε ἀπὸ τὰ ἔργα Του καὶ μᾶς
ζήτησε νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς τὸ ἴδιο, μὲ τὴν ἕκτη ἐντολή Του
στὸ δεκάλογο. 

Ἐπιπλέον μᾶς ἔδωσε καὶ τὸν τόσο ἀναγκαῖο ὕπνο, γιὰ
νὰ ἀνακτοῦμε τὶς δυνάμεις μας. 

Ὁ ἴδιος δὲ ὁ Χριστός, μετὰ τὸν μόχθο τῶν περιοδειῶν
Του, συνιστοῦσε αὐτὴ τὴν ἀνάπαυση στοὺς μαθητές
Του. Γράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος: «Καὶ εἶπεν
αὐτοῖς: Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον
καὶ ἀναπαύεστε ὀλίγον… Καὶ ἀπῆλθον εἰς τόπον ἐν
πλοίῳ κατ’ ἰδίαν» (στ, 31-32)

Στὰ πλαίσια αὐτὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ὅρισε νὰ ἔχουμε καὶ
τὶς ἑορτές, σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ θὰ λέγαμε πὼς εἶναι
πλέον ἡ οὐσία καὶ τὸ ἴδιο τὸ βάθος τῆς ψυχαγωγίας, για-
τί νοηματοδοτοῦν τὴ ζωή μας. 

Ἀλλ’  αὐτὸ θὰ τὸ ἀναπτύξουμε στὸ ἑπόμενο φύλλο …
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 18ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Σεβαστιανοῦ.
Τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Βαρλαάμ Μετεώ-
ρων, 16ος αἰών.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

41ον
Ἡ καταδίκη τῆς Ἑλλάδος 

εἶχεν ἐξυφανθῆ ἀπὸ τὸ 1955!
Στὴ συνέχεια ἡ Συνθήκη τοῦ Maastricht (1992) δια-

τηρεῖ αὐτούσια τὰ ἄρθρα ὑπ’ ἀριθμὸν 210, 211, 212,
213 καὶ 214 τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης, ποὺ οὐσιαστικὰ
ἐπιβάλλουν τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὰ κράτη μέ-
λη. Συγκεκριμένα προβλέπουν:

«Ἄρθρο 210
Ἡ Κοινότης ἔχει νομικὴ προσωπικότητα.

Ἄρθρο 211
Ἡ Κοινότης ἔχει σὲ κάθε Κράτος μέλος τὴν εὐρύτε-

ρη δυνατὴ νομικὴ ἱκανότητα ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ
τὶς ἐθνικὲς νομοθεσίες στὰ νομικὰ πρόσωπα• δύναται
ἰδίως νὰ ἀποκτᾶ ἢ νὰ διαθέτει κινητὴ καὶ ἀκίνητη
περιουσία καὶ νὰ παρίσταται ἐνώπιον δικαστηρί-
ου. Πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸν ἡ Κοινότης ἀντιπροσωπεύε-
ται ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή.

Ἄρθρο 212
(Ἄρθρο ποὺ καταργήθηκε ἀπὸ τὸ ἄρθρο 24 παρά-

γραφος 2 τῆς συνθήκης συγχωνεύσεως)
[Βλέπε ἄρθρο 24 παράγραφος 1 τῆς συνθήκης συγ-

χωνεύσεως ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς:
1. Οἱ ὑπάλληλοι καὶ τὸ λοιπὸ προσωπικό τῆς Εὐρω-

παϊκῆς Κοινότητος Ἄνθρακος καὶ Χάλυβος, τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Κοινότητος Ἀτομικῆς Ἐνεργείας καθίστανται κατὰ τὴν
ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῆς ἰσχῦος τῆς παρούσης συν-
θήκης, ὑπάλληλοι καὶ λοιπὸ προσωπικὸ τῶν Εὐρω-
παϊκῶν Κοινοτήτων καὶ ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἑνιαίας
διοικήσεως τῶν Κοινοτήτων αὐτῶν.

Τὸ Συμβούλιο ἐκδίδει μὲ εἰδικὴ πλειοψηφία, προτά-
σει τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ κατόπιν διαβουλεύσεως μὲ τὰ
ἄλλα ἐνδιαφερόμενα ὄργανα, τὸν κανονισμὸ περὶ τῆς
ὑπηρεσιακῆς καταστάσεως τῶν ὑπαλλήλων τῶν
Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων καὶ τὸ καθεστὼς ποὺ ἐφαρ-
μόζεται ἐπὶ τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ τῶν Κοινοτήτων
αὐτῶν.]

Ἄρθρο 213
Γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὰ καθήκοντα ποὺ τῆς ἔχουν

ἀνατεθεῖ, ἡ Ἐπιτροπὴ δύναται νὰ συλλέγει κάθε
πληροφορία καὶ νὰ προβαίνει σὲ ὅλους τούς ἀναγ-
καίους ἐλέγχους ἐντὸς τῶν ὁρίων καὶ ὑπὸ τὶς προ-
ϋποθέσεις ποὺ καθορίζει τὸ Συμβούλιο κατὰ τὶς διατά-
ξεις τῆς παρούσης συνθήκης.

Ἄρθρο 214
Τὰ μέλη τῶν ὀργάνων τῆς Κοινότητος, τὰ μέλη τῶν

ἐπιτροπῶν καθὼς καὶ οἱ ὑπάλληλοι καὶ τὸ λοιπὸ προ-
σωπικό τῆς Κοινότητος ὀφείλουν, καὶ μετὰ τὴ λήξη τῆς
ὑπηρεσιακῆς τους σχέσεως, νὰ μὴ μεταδίδουν πλη-
ροφορίες ποὺ ἀποτελοῦν ἐκ φύσεως ἐπαγγελμα-
τικὰ ἀπόρρητα, ἰδίως πληροφορίες σχετικὲς μὲ ἐπι-
χειρήσεις ποὺ ἀφοροῦν τὶς ἐμπορικές τους σχέσεις καὶ
τὰ κοστολογικὰ τους στοιχεῖα».

Βλέπουμε, λοιπόν, πὼς οὔτε ἡ κυριαρχικὴ παρου-
σία τῆς Ἑνώσεως στὰ κράτη μέλη εἶναι σημερινὸ
ἐφεύρημα. Ἀπὸ τὸ 1957 ποὺ ὑπεγράφη ἡ Συνθήκη
τῆς Ρώμης, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1958
ποὺ τέθηκε σὲ ἐφαρμογή, ὅλα τὰ κράτη μέλη γνώρι-
ζαν τὸ τί σημαίνει ἡ προσχώρηση σὲ αὐτὴν τὴν
Ἕνωση. Συνεπῶς κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀμνηστεύσει
ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, ποὺ
συμμετεῖχαν ἐνεργὰ ἢ παθητικὰ σὲ αὐτὴν τὴν Ἐθνικὰ
ζημιογόνα ἀπόφαση.

Εἶναι ἄγνωστο στὴν πλειοψηφία τῶν συμπολιτῶν
μας τὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶχε καὶ ἄλλη ἐπιλογή, σαφῶς κα-
λύτερη, στὴν περίπτωση ποὺ τὸ πραγματικὸ κίνητρο

τῶν πολιτικῶν ποὺ τὴν κυβερνοῦσαν ἦταν ἡ δυνατότη-
τα ἐπέκτασης τῶν ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων της.

Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ ἦταν ἡ ἔνταξη στὴν European Free
Trade Association (EFTA) ἢ Association Europeenne
de Libre-Echange (AELE), δηλαδὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ζώνη Ἐλευθέρων Συναλλαγῶν, ποὺ εἶχε ὡς μονα-
δικὸ σκοπὸ τὴν προώθηση τοῦ ἐλεύθερου ἐμπορί-
ου ἀνάμεσα στὰ μέλη της. 

Ἡ EFTA ἱδρύθηκε τὸ 1960 ἀπὸ ἑπτὰ χῶρες, τὴν
Αὐστρία, τὴν Δανία, τὴν Ἑλβετία, τὸ Ἡνωμένο Βασί-
λειο, τὴν Νορβηγία, τὴν Πορτογαλία καὶ τὴν Σουηδία.
Ἀργότερα ἔγιναν μέλη της ἡ Φινλανδία ποὺ ἀπὸ τὸ
1961 ὑπῆρξε συνδεδεμένο μέλος καὶ ἐντάχθηκε πλή-
ρως τὸ 1986, ἡ Ἰσλανδία ποὺ προσχώρησε τὸ 1970
καὶ τὸ Liechtenstein ποὺ προστέθηκε τὸ 1991.

Οἱ χῶρες ποὺ ἐν συνεχείᾳ ἔγιναν μέλη τῆς ΕΟΚ
ἀρχικὰ καὶ ἀργότερα τῆς Ε.Ε. σταδιακὰ ἀποχώρησαν
ἀπὸ τὴν EFTA. Ἡ Δανία καὶ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἀπο-
χώρησαν τὸ 1972, ἡ Πορτογαλία τὸ 1985, ἐνῷ ἡ
Αὐστρία, ἡ Σουηδία καὶ ἡ Φινλανδία τὸ 1995. Τὸ 1994
δημιουργήθηκε ἡ European Economic Area (ΕΕΑ –
Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Περιοχὴ (Στὴν Ἑλληνικὴ μετά-
φραση τῆς EEA ἔχει ἐπικρατήσει λανθασμένα ὁ Ὅρος
"Εὐρωπαϊκὸς Οἰκονομικὸς Χῶρος")) ποὺ συνέδεσε τὶς
ἀγορὲς τῶν μελῶν τῆς EFTA μὲ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Ἡ Ἑλβετία ἐπέλεξε μέσῳ δημοψηφίσματος νὰ μὴ γί-
νει μέλος τῆς EEA καὶ γι’ αὐτὸ ἔχει συνάψει ξεχωριστὲς
συμφωνίες μὲ τὴν Ε.Ε. Σήμερα μέλη τῆς EFTA εἶναι
μόλις τέσσερις χῶρες, ἡ Ἑλβετία, ἡ Ἰσλανδία, τὸ Liech-
tenstein καὶ ἡ Νορβηγία, ποὺ ἀπαρτίζουν, πλὴν τῆς
Ἑλβετίας, καὶ τὴν EEA.

Ἡ Ἑλλάδα, λοιπόν, εἶχε τὴν ἐναλλακτική τῆς προσ -
χώρησης σὲ μία ἁπλὴ ἐμπορικὴ συμφωνία καὶ ὄχι
σὲ μία Ἕνωση ποὺ ἐκ προοιμίου ἀπαιτοῦσε ἀπὸ
τὰ ὑποψήφια μέλη της νὰ ἀπεμπολήσουν σημαν-
τικὰ κυριαρχικά τους δικαιώματα.

Δυστυχῶς ἀλλὰ ὄχι τυχαῖα, στὴν Πατρίδα μας τὴν
κρίσιμη ἐκείνη περίοδο ἦταν πρωθυπουργὸς ἕνας μο-
ναδικὸς ὡς πρὸς τὶς «ἐπιλογές» του(!), ὁ Κων-
σταντῖνος Γ. Καραμανλῆς, ποὺ ἔκανε ὅτι ἀπαιτεῖτο
ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς προκειμένου νὰ καταστήσει τὴν
Χώρα μας ὑπόδουλη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Παρὰ
ταῦτα, οἱ σημερινοὶ παραχαράκτες τῆς Ἱστορίας τόλμη-
σαν νὰ τὸν ὀνομάσουν "ἐνθάρχη ", ἕνα πολιτικό, ποὺ
ἔβλαψε ὅσο κανεὶς ἄλλος τὴν Ἑλλάδα.

Πρὶν νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ μελέτη μας στὴν Συνθήκη
τοῦ Maastricht ἔχει καταστεῖ σαφὲς καὶ στὸν πλέον κα-
κόπιστο πὼς ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν θὰ μποροῦσε σὲ καμία
περίπτωση νὰ εἶναι πρὸς ὄφελός της. Ἡ Ἕνωση
αὐτὴ δημιουργήθηκε προκειμένου νὰ ἐπισπεύσει στὴν
Γηραιὰ Ἤπειρο τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς μιᾶς καὶ
οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμίου) κυβερνήσεως. Δὲν
ὑπῆρξε, οὔτε ὑπάρχει, Ἕλληνας(;) πολιτικὸς ποὺ εἶχε ἢ
ἔχει ἄγνοια τῶν ὀλεθρίων ἐπιπτώσεων ποὺ συνο-
δεύουν τὴν ἔνταξη τῆς Πατρίδος μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση.

Ὅλες οἱ κινήσεις ποὺ ἔγιναν, ἀλλὰ καὶ ἐξακολουθοῦν
νὰ γίνονται μὲ πρόσχημα τὴν "Εὐρωπαϊκὴ πορεία" τῆς
Ἑλλάδος ἀποσκοποῦν στὴν ὁλοκληρωτικὴ παρά-
δοση καὶ τῆς Χώρας μας στὰ σχέδια αὐτῶν ποὺ θέ-
λουν νὰ αὐτοαποκαλοῦνται ὡς "ἡ Νέα Τάξη πραγμά-
των", ἐνῷ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ οἱ συνεχιστὲς
τῶν ὑβριστῶν καὶ ὑπερφίαλων κατασκευαστῶν τοῦ
πύργου τῆς Βαβέλ. Δὲν ὑπάρχει τίποτε "νέο" στὶς κινή-
σεις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ διαιωνίζουν τὴν μάχη
ἐναντίον τοῦ Μόνου Δημιουργοῦ τοῦ Σύμπαντος, τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ μας! 

Μ. Β.

Οἱ ἑορτὲς μᾶς εἶναι ἀπαραίτητες! Γιατί;

Στὸ πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο «Γιατί ἐξαφανίστηκαν τὰ γονίδια τῶν
Νεάντερταλ στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», ὑπάρχει μία ἁπλὴ ἀπάντηση,
καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἑξῆς:

Οἱ μόνες ἀρχαῖες φυλὲς ἀνθρώπων, γιὰ τὶς ὁποῖες ὑπάρχει ὑλικὸ
ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει μία λογικὴ ἰδέα γιὰ τὴν ἐμφάνισή τους, εἶναι ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Νεάντερταλ καὶ Cro - Magnon. Ἀρχαιότερο εὕρημα τῆς
φυλῆς τοῦ Νεάντερταλ θεωρεῖται ἡ σιαγώνα Heidelberg, ποὺ βρέθηκε
στὸ χωριὸ Mauer τῆς Γερμανίας καὶ ἔχει πιθηκοειδῆ καὶ ἀνθρώπινα χα-
ρακτηριστικά.

Ἄλλοι σκελετοὶ βρέθηκαν στὴ χαράδρα Νεάντερταλ τῆς Γερμανίας,
στὸ Βέλγιο, στὴ Γαλλία, στὴν Παλαιστίνη, στὴ Ρωσία, στὴν Ἀφρική, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν τὰ νεαντερτάλεια χαρακτηριστικά, ποὺ διαφέρουν κάπως
ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, τὰ ὁποῖα καὶ περι-
γράφονται (Ἀποστ. Φράγκου: «Ἀπὸ τὸν πίθηκο;». Ἔκδ. «ΣΤΑΥΡΟΣ»,
σ.168-170).

Οἱ μελέτες γιὰ τὸν ἄνθρωπο τοῦ Νεάντερταλ κατέληξαν στὸ ὅτι, «δὲν
ἐπρόκειτο γιὰ τὸν ἐνδιάμεσο μεταξὺ πιθήκου καὶ ἀνθρώπου», ἀλλὰ
«γιὰ ἕνα πλήρη σύγχρονο ἄνθρωπο». Ὅπως ὁμολόγησε καὶ ὁ W. Ho-
wells, ὀπαδὸς τῆς «θεωρίας τῆς ἐξελίξεως». Μήπως, λοιπόν, τὸ ἐρώ-
τημα «γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν γονιδίων τῶν Νεάντερταλ» εἶναι, πλέον,
καὶ ἄνευ οὐσιαστικῆς σημασίας!

Ὁ «ἄνθρωπος Νεάντερταλ» θεωρήθηκε ὅτι ἦταν «ὁ ἐνδιάμεσος
στὴν ἐξέλιξη μεταξὺ πιθήκου καὶ ἀνθρώπου». Οἱ μελέτες ὅμως, τῶν
ὑπαρχόντων ἀπολιθωμάτων σκελετῶν μὲ νεαντερτάλεια χαρακτηρι-
στικά, κατέληξαν στὸ ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἀνθρώπου μὲ παραμορφω-
τικὴ ὀστεοαρθροπάθεια τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἡ ὁποία τοῦ προσέ-
διδε τὴν ἰδιάζουσα παραμόρφωση τοῦ θώρακος, κλίση τοῦ σώματος
καὶ εἶδος βαδίσματος. Ἕνα συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον οὔτε οἱ ἐξελικτικοὶ
ἀμφισβητοῦν πλέον.

«Τὰ γονίδια τῶν Νεάντερταλ»
Τοῦ κ. Ἀθανασίου Β. Ἀβραμίδου,

Ἀμ. καθ. Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ἀπό τήν στιγμή πού οἱ Θετικοί
Ἐπιστήμονες ὁμολογοῦν καθαρά καί ξάστερα, ὅτι ἀγνοοῦν, ἄν πρό-
κειται νά ἐπιβιώσει τό ἀνθρώπινο εἶδος, τότε γιατί πάμπολλοι ἄνθρω-
ποι τήν ἐμπιστεύονται τυφλά ἐνίοτε καί ἀδιάκριτα;

Τό γεγονός μάλλιστα ὅτι ἐξ αἰτίας κάποιων ἐπιστημονικῶν καί τε-
χνολογικῶν ἀνακαλύψεων (πυρηνικῆς καί ἀτομικῆς βόμβας κ.λπ.)
πού ὁδηγεῖ πρός τήν παντελῆ ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
δέν μᾶς προβληματίζει; 

Τά περί «ἐγκεφαλικῶν νεκρῶν», «ἐκτρώσεων», «διακοπή κύη-
σης», «θεραπευτική ἄμβλωση», «δωρεά ὀργάνων», «προγεννητι-
κός ἔλεγχος», «εὐθανασία», «εὐγονική», «τεχνολογικοί μέθοδοι ἀντι-
σύλληψης» κ.ο.κ. ὅλα αὐτά πού μᾶς ξεπαστρεύουν μιά ὥρα γρηγο-
ρώτερα, ἀλλά ΟΥΔΕΜΙΑ ἐπιστημονική ἄποψη, διά τά μετά θάνατον,
δέν μᾶς προβληματίζουν; Ἡ ἐπιστήμη ἐφηῦρε σωρηδόν μεθόδους
πῶς νά πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος, ἐφηῦρε ὅμως καί ἄλλα μέσα διατηρή-
σεως τοῦ ἀνθρώπου, προσωρινά ἔστω, στήν βιολογική ζωή, ἀλλά τό
πῶς νά ζήσει πραγματικά πρό καί μετά τοῦ τάφου, ἐξάπαντως τά
ἀγνοεῖ.

Συνεπῶς: ποιός χῶρος δύναται νά μᾶς καθησυχάσει, ΑΠΟΛΥΤΑ,
τίς ὀντολογικές-ὑπαρξιακές ἀνησυχίες μας;

Τό σημεῖον κλειδί τῆς ἐκπομπῆς πού πρέπει νά κτυπήσει καμπά-
νες μέσα μας, εἶναι ἡ ἐπιστημονική εὐαγγελία ὅτι «δέν εἴμεθα σκλάβοι
τῆς κληρονομικότητάς μας»! Συναφῶς, μᾶλλον δυνάμεθα νά ὑπερ-
βοῦμε καί νά ξεπεράσουμε τά ὅποια ἐν γνώσει ἤ καί ἀγνοίᾳ κληρο-
νομικά πάθη, ἐλαττώματα, ἁμαρτήματά μας κ.ο.κ. Τοῦτο ἄς τό λά-
βουν σοβαρά ὑπόψη τά ἀδέλφια μας, τά λεγόμενα ΛΟΑΤΙ ἄτομα,
πού κρύβονται ὄπισθεν τοῦ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ἐπιστημονικά, «γονι-
διακοῦ Ντετερμινισμοῦ».

Περί τό ἀνυπόστατον
τοῦ Γονιδιακοῦ Ντετερμινισμοῦ

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νούνης

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

Ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἀναπτύσσεται 
ὑπὸ βασιλικὴ προστασία

Στὴν Ἀνατολή, λόγω τῆς ἐπάρκειας τῆς αὐτοκρατο-
ρικῆς διοίκησης, ἡ Ἐκκλησία δὲ χρειάστηκε νὰ ἐμπλα-
κεῖ πολὺ σὲ κοσμικὰ ζητήματα.  Ἀσχολεῖτο μὲ τὶς πνευ-
ματικὲς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ καὶ παρεῖχε μέρος μόνον τῆς
ἐκπαίδευσης (σὲ μεγάλο βαθμὸ θρησκευτικὴ κατήχηση
μὲ στοιχεῖα κλασσικῆς παιδείας) καὶ τῆς κοινωνικῆς
προνοίας.  Μόνο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου εἶχε διοικη-
τικὲς ἁρμοδιότητες, ποὺ δικαιολογοῦσαν τὴ χρήση
αὐτοκρατορικῶν συμβόλων (σκῆπτρο, πορφύρα).  Ὁ
βασιλεὺς ἀπὸ τὴν ἄλλη ἦταν ἡ ἀδιαμφισβήτητη κεφαλὴ
κάθε πτυχῆς τοῦ ἀνατολικορωμαϊκοῦ imperium.  Εἶχε
τὴν ὑψηλὴ ἀποστολὴ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν Ἐκκλησία
ἀπὸ βαρβάρους καὶ αἱρετικοὺς καὶ νὰ παίρνει πρωτο-
βουλίες γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν συμφερόντων της.  Ἡ
αἵρεση θεωρεῖτο ἔγκλημα καθοσιώσεως καὶ διωκόταν
ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχές, ἂν καὶ ἐν τοῖς πράγμασι μόνο
δόγματα συνδεδεμένα μὲ περιφερειακὲς ἀποσχιστικὲς
κινήσεις (π.χ. Παυλικιανοὶ) ἢ  φέροντα ἀνατρεπτικὴ κοι-
νωνικὴ διδασκαλία (π.χ. Βογόμιλοι) δέχθηκαν συστη-
ματικὲς ἐπιθέσεις.

Παρ’ ὅ,τι δὲν ἦταν ἱερέας ἢ θεῖο πρόσωπο μὲ τὴ
στενὴ ἔννοια, ὅπως ὁ ἀρχαῖος Ρωμαῖος προκάτοχός
του ἢ ὁ Αἰγύπτιος Φαραώ, ὁ βασιλεὺς θεωρεῖτο ἰσαπό-
στολος καὶ τοποτηρητὴς τοῦ Θεοῦ στὴ Γῆ, μὲ τὴν τάξη
πραγμάτων τῆς αὐτοκρατορίας νὰ ἀντανακλᾶ αὐτὴν
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.  Στὶς καλλιτεχνικὲς ἀνα-
παραστάσεις ἐμφανιζόταν μὲ φωτοστέφανο νὰ εὐλο-
γεῖται ἀπὸ τὸ Χριστὸ ἢ τὴ Θεοτόκο.  Παρὰ τὴν ἁρμοδιό-
τητα νὰ συγκαλοῦν Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τὴ δυ-
νατότητα νὰ ἐλέγχουν παρασκηνιακὰ τὴν ἐκλογὴ πα-
τριαρχῶν καὶ παπῶν, ὅποτε οἱ αὐτοκράτορες προσπά-
θησαν νὰ ἀλλάξουν τὴν πίστη γνώρισαν οἰκτρὲς ἀπο-
τυχίες (Μονοθελητισμός, Εἰκονομαχία, Ἑνωτισμός).  Ὁ
δεσμὸς Ἐκκλησίας καὶ εὐσεβοῦς λαοῦ ἦταν πολὺ
βαθὺς καὶ ἰσχυρὸς, γιὰ νὰ ὑποταγεῖ στὶς πολιτικὲς
ἀναγκαιότητες τοῦ κράτους ἢ τὶς θεολογικὲς ἀνησυχίες
τοῦ μονάρχη.  Ἡ ἰδεατὴ σχέση κράτους καὶ κλήρου πε-
ριγραφόταν μὲ τὸν ὅρο «συναλληλία»:  δύο δομὲς ἑνω-
μένες καὶ σὲ μόνιμη συνεργασία γιὰ τὴν πρόοδο ἀμφο-
τέρων, ἀλλὰ μὲ διαφορετικοὺς ρόλους.  Ὅπως ἔγραφε
ὁ πατριάρχης Φώτιος, ἀποστολὴ τοῦ αὐτοκράτορος
εἶναι ἡ σωτηρία τῶν σωμάτων καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡ σω-
τηρία τῶν ψυχῶν.  Ἀλλὰ ὅπως πάντοτε συμβαίνει μὲ
τὰ ἰδεατὰ πράγματα, ἡ ἀρχὴ αὐτὴ δὲν ἔβρισκε πάντα
ἐφαρμογή.  Ἰσχυροὶ αὐτοκράτορες ἄλλαζαν πατριάρ-
χες κατὰ τὸ δοκοῦν παρακάμπτοντας τὸ κανονικὸ δί-
καιο, ἐνῶ φιλόδοξοι πατριάρχες ἐπωφελοῦντο τῆς
ἀπειρίας ἢ μωρίας ὁρισμένων βασιλέων, γιὰ νὰ κινοῦν
τὰ νήματα τῆς πολιτικῆς.

Ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος οἰκοδομεῖ
τὸ δυτικὸν παράδειγμα

…Ὁ Αὐγουστῖνος, προσπαθώντας νὰ διαλύσει τοὺς
ἀποκαλυπτικοὺς φόβους καὶ νὰ κάνει τοὺς χριστιανοὺς
νὰ ξεχωρίσουν τὴ «μοῖρα» τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ αὐτὴν
τῆς αὐτοκρατορίας, ἔγραψε τὸ μνημειῶδες ἔργο De Ci-
vitate Dei, «Περὶ τῆς Πολιτείας τοῦ Θεοῦ».  Ἀφοῦ ἀσκή-
σει κριτικὴ στὴν ἀρχαία θρησκεία καὶ φιλοσοφία, χωρί-
ζει τὴν ὕπαρξη σὲ δύο πολιτεῖες, δύο τάξεις  πρα γμά-
των.  Ἡ Πολιτεία τῶν Ἀνθρώπων ἀποτελεῖται ἀπὸ τὶς
ἀνθρώπινες κοινωνίες, τὰ κράτη, τὰ βασίλεια καὶ τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἀσχολοῦνται κατὰ κύριο λόγο μὲ τὰ
ἐγκόσμια.  Τὸ ἐξουσιαστικὸ κράτος, ὅπως ἡ ἐργασία, ὁ
θάνατος καὶ ἡ δουλεία, εἶναι συνέπεια τοῦ προπατορι-

κοῦ ἁμαρτήματος καὶ τῆς πτώσης τῶν πρωτοπλά-
στων, συνεπῶς ἐκτός τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Πολιτεία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι ἡ Ἐκκλησία
(μαζὶ μὲ τὸ προχριστιανικὸ Ἰσραὴλ) καὶ οἱ πιστοὶ ποὺ
μεριμνοῦν κατὰ προτεραιότητα γιὰ τὴν ψυχή τους.  Ὁ
Αὐγουστῖνος τονίζει τὶς εὐαγγελικὲς διδαχὲς πὼς ὁ
ἄνθρωπος εἶναι στὴ Γῆ περαστικὸς καὶ ἐξόριστος καὶ
ἀληθινὴ σημασία ἔχει μόνο ἡ Οὐράνια Πατρίδα, ἡ Νέα
Ἰερουσαλήμ.  Ἡ θεία πρόνοια ὁρίζει τὴν ἱστορία τῶν
ἀνθρώπων στὰ πλαίσια τῆς οἰκονομίας τῆς σωτηρίας.
Οἱ κοσμικὲς κυβερνήσεις ποὺ ἀσπάζονται τὴν πίστη
τῆς Ἐκκλησίας μετέχουν ἐπίσης στὴν Πολιτεία τοῦ
Θεοῦ καὶ μὲ τὴν καθοδήγησή της ὀφείλουν νὰ ἀντιπα-
λεύουν καὶ νὰ μάχονται τὶς αἱρετικὲς καὶ εἰδωλολατρι-
κές, ἐκεῖνες δηλαδὴ ποὺ ἄγει ἡ δύναμη καὶ ἡ πλάνη τοῦ
Διαβόλου.  Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον τὴ δικαιοσύνη:  «ἂν
λοιπὸν λείψει ἡ δικαιοσύνη, τί εἶναι τὰ βασίλεια παρὰ
μεγάλες ληστεῖες;  Γιατί τί ἄλλο εἶναι οἱ ληστεῖες, παρὰ
μικρὰ βασίλεια;».

Τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου ὑπῆρξε σημεῖο
τομῆς ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς θεολογίας γιὰ πολλοὺς
περισσότερους λόγους ἀπὸ τὴν πολιτικὴ θεολογία τῆς
«Πολιτείας».  Ὅμως τὸ ἔργο ὑπῆρξε τὸ θεμελιῶδες κεί-
μενο (ὅπως αἰῶνες ἀργότερα τὸ «Κεφάλαιο» τοῦ Μὰρξ
γιὰ τὸν κομμουνισμὸ καὶ ὁ «Λεβιάθαν» τοῦ Χόμπς γιὰ
τὸν ρεαλισμὸ) αὐτοῦ ποὺ ὀνομάστηκε «πολιτικὸς
αὐγουστινισμός», τῆς ἰδεολογίας τῆς χριστιανικῆς ἐλέῳ
Θεοῦ βασιλείας.  Οἱ βασιλεῖς ποὺ ὑπερασπίζονται τὴν
Ἐκκλησία καὶ θέτουν στὴν κορυφὴ τῆς πολιτικῆς τους
τὴν ἐξάπλωση καὶ στερέωση τῆς οἰκουμενικῆς πίστης
ἐπὶ τῶν ἀσεβῶν τίθενται ὑπὸ τὴ σκέπη τοῦ Ὑψίστου…  

Ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς φθάνει στὸ σημεῖο νὰ ὀνομά-
σει τὴν πολιτικὴ σκέψη τοῦ Αὐγουστίνου «θεοκρατικὸ
ὁλοκληρωτισμό».  Ὅμως ἡ «Πολιτεία», μὲ ὅλη τὴ ροπή
της σὲ ἑρμηνεῖες θρησκευτικῆς ἀπολυτότητας καὶ διαρ-
κεῖς ἀναζητήσεις ἐχθρῶν, ἔκανε ἕνα μεγάλο καλὸ στὸ
Δυτικὸ πολιτισμό.  Παρ’ ὅτι γράφθηκε στὸ μεταίχμιο με-
ταξὺ Ὕστερης Ἀρχαιότητας καὶ Μεσαίωνα, ἔχοντας πί-
σω τὶς χιλιετίες παράδοσης ταύτισης τοῦ ἡγεμόνα μὲ
τὸν ἱερέα, κάνει μία συστηματικὴ φιλοσοφικὴ διάκριση
τῶν δύο.  Ἡ Πολιτεία τοῦ Θεοῦ εἶναι κάτι τὸ πλήρως
διακριτὸ μὲ αὐτὴν τῶν Ἀνθρώπων καὶ τοῦ Διαβόλου.
Φυσικὰ στὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ Διαβόλου καὶ τῶν συν -
εργῶν του τὸ εὐσεβὲς κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία ἑνώνον-
ται, ἀλλὰ παραμένουν δύο δομὲς διακριτές.  Αὐτὴ ἡ
διάκριση ἔσωσε τὸ χριστιανικὸ κόσμο ἀπὸ τὴ σύγχυση
μεταξὺ τῶν δύο καὶ ὑπῆρξε ἡ βάση γιὰ τὶς μεταρρυθμί-
σεις τῆς νεώτερης ἐποχῆς. Εἶναι ἄγνωστο τὸ ἐὰν ὁ τα-
πεινός, ἀσκητικὸς καὶ φιλόπτωχος ἐπίσκοπος εἶχε φαν-
ταστεῖ τὸ πῶς θὰ ἑρμηνεύονταν καὶ θὰ πραγματώνον-
ταν τὰ συμπεράσματά του.  Πάντως πολὺ γρήγορα ἡ
Ἕδρα τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἀλλὰ καὶ μία νέα δυτικὴ αὐτο-
κρατορία θὰ τὰ ἀξιοποιοῦσαν, πρὸς δυσάρεστη
ἔκπληξη τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

(ΠΗΓΗ: Ἡ Νέα Πολιτικὴ/ antibaro.gr 05.11.2016)
Σχόλιον Ο.Τ.: Ἀπὸ τὸ μικρὸν τμῆμα ποὺ

παρεθέσαμεν καθίσταται ἐμφανὲς ὅτι ἀκόμη
καὶ οἱ παντοδύναμοι αὐτοκράτορες δὲν ἐπέ-
τυχαν τὸν χωρισμὸν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν
κοινωνίαν. Ρόλος τῆς Πολιτείας εἶναι νὰ συμ-
μαχῆ μὲ τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὴν καταπολέμη-
σιν τοῦ κακοῦ. Ὅταν αὐτὴ ἐκτελῆ τὸ καθῆκον
της, δοξάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἐνῶ ὅταν
παρεκτρέπεται τοῦ σκοποῦ της ἐκφυλίζεται
εἰς «μεγάλην ληστείαν»!

Ἐπίκαιρα διδάγματα Πολιτικῆς Θεολογίας
Γράφει ὁ κ. Μάριος Νοβακόπουλος

Προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι, ἀλλὰ τὰ γε-
γονότα βοοῦν τελείως τὸ ἀντίθετο, ὄχι μόνο γιὰ τὸ
παρὸν ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ πολὺ ἀβέβαιο μέλλον. 

Ἀπὸ παντοῦ τὰ προβλήματα καθημερινῶς πολ-
λαπλασιάζονται - «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ
ἕπονται».

Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῆς πνευματικῆς ἡγε-
σίας ὄχι μόνον δὲν σηκώνει τὸ ἀνάστημά της ἀλλὰ
ἀπεναντίας καθεύδει καὶ πασχίζει νὰ «κολλήσῃ στὴν
καρέκλα» καὶ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη πιὸ ψηλά,
ὀμνύοντας γῆ καὶ ὕδωρ. Ἔτσι ὁ κάθε ἕνας «μανδαρί-
νος» καὶ ὁ κάθε δοκησίσοφος καθίσταται ἐκκρεμὲς
καὶ ἄλλοτε μὲν τὸ παίζει ἄκρως δεξιὸς καὶ ἄλλοτε
κεντρῶος καὶ ἄκρως ἀριστερός.

Ἔτσι ἐφαρμόζονται: 
Τὸ ρητόν: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων

ἡμεῖς ἄδομεν» καὶ τὸ Γραφικόν: «ἀνὴρ δίψυχος
ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ» (Ἰακ.
1,8).

Δηλαδὴ ὅσοι εἶναι διπρόσωποι ἢ πολυπρόσωποι
καὶ ἀνήκουν «ὅπου φυσάει ἄνεμος εὐνοϊκός» εἶναι
ἄκρως ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου,
τὴν κοινωνικὴ γαλήνη καὶ τὴν καθόλου πρόοδο τοῦ
λαοῦ. 

Ὅλοι οἱ ἰθύνοντες συμφωνοῦν «ἐπὶ τῷ αὐτῷ» γιὰ
εὐτελῆ καὶ εἰς βάρος τοῦ λαοῦ δρώμενα καὶ πραττό-
μενα. 

Μοιάζουν σὰν ἕνα ἀνεγκέφαλο τελάλη ποὺ φωνά-
ζει : «ὅλα τὰ βγάζουμε στὸ σφυρὶ ὅσο κι ὅσο, ἀρκεῖ
κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι νὰ τὰ πιάσουμε γερὰ ἐμεῖς καὶ
οἱ δικοί μας»…

Μοιάζουν οἱ ἰθύνοντες σὰν ἕνα ἀνίκανο και ἀνεγκέ-
φαλο νοικοκύρη, τὸν ὁποῖο ὁ λανθασμένος προ-
γραμματισμὸς τὸν ἀναγκάζει νὰ ξεπουλᾶ τὴν μία
μετὰ τὴν ἄλλη ἀκίνητη περιουσία του, γιὰ νὰ ἐπι-
βιώσῃ καὶ ξεχρεωθῇ. Καὶ ὅταν τελειώσῃ ἡ ἀκίνητη
περιουσία του, βάζει ὅσο ὅσο καὶ τὰ τιμαλφῆ του
στὸ ξεπούλημα. Ὅταν δὲ τελειώσουν καὶ αὐτά, ἡ
ἀπόγνωσις τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀνηθικότητα, τὸν ἐξευτε-
λισμό, μέχρι καὶ τὴν αὐτοκτονία…

Οἱ ἰθύνοντες ἐφαρμόζουν τὴν παροιμία «ἐγὼ μα-
νούλα χάνομαι καὶ σὺ παντρειὰ γυρεύεις». 

Ἐνῷ ἡ Ἀθήνα ἔχει χιλιάδες ἐλλείψεις καὶ ἀνάγκες
(ὥς π.χ. τὰ ἑκατομμύρια γοῦβες στὴν ἄσφαλτο καὶ
στὰ πεζοδρόμια εἶναι παγίδες θανάτου), ἐν τούτοις οἱ
ἰθύνοντες σπαταλοῦν τοὺς φόρους τοῦ βαρύτατα
φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ ὀργανώ-
νουν τοὺς ἄρρωστους ὁμοφυλόφιλους καὶ νὰ τοὺς
κάνουν «βολτοῦλες»…!!!

Καὶ προτρέπουν ὅλους μας νὰ πᾶμε νὰ τοὺς χει-
ροκρατᾶμε. 

Ἔτσι ἡ ἠθικὴ κρίση ὁδήγησε στὴν καλπάζουσα
πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση τὶς περισσότερες
ἑλληνικὲς οἰκογένειες. 

Οἱ πρωταίτιοι τῆς συμφορᾶς «ζοῦν καὶ βασι-
λεύουν».

Οἱ «φίλοι» ἑταῖροι μας ἐφαρμόζουν τὰ καταχθόνια
σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, χαϊδεύοντας τοὺς
Τούρκους, ποὺ μᾶς στέλνουν ἑκατοντάδες χιλιάδες
δυστυχισμένα πλάσματα λαθρομετανάστες καὶ πρόσ -
 φυγες, ποὺ ἐγκλωβίζονται μέσα στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ
μᾶς δημιουργήσουν πάρα πολὺ ἐπικίνδυνες γάγ-
γραινες καὶ ἀσύληπτης διανοήσεως δημογραφικὰ
προβλήματα - μωαμεθανοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος.
Ψεύδονται οἱ ἰθύνοντες, ὅταν λένε ὅτι εἶναι μόνον με-
ρικὲς δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες καὶ ἐξτρεμι-
στές. Αὐτοὶ θὰ γίνουν ἡ ταφόπλακα τῆς Ἑλλάδος».

Μὴ ἀνοίγεις τὸ στόμα σου καὶ τὴν καρδιά σου
στὸν καθένα, ζήτημα εἶναι στοὺς χίλιους κι ἄν
ἕνας σὲ καταλάβει … » (Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σά-
ρωφ).

Πολλοὶ λίγοι οἱ ἁγνοὶ καὶ ἰδεολόγοι. Εὐτυχῶς βέ-
βαια αὐτοὶ οἱ λίγοι εἶναι μαχητικοὶ καὶ ἀποφασισμένοι
γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας.

Διατίθενται νὰ συσπειρώνονται γύρω ἀπὸ ὑγιεῖς
φορεῖς, ποὺ δὲν βρίσκουν ὅμως κατανόηση ἀπὸ
τοὺς ἰθύνοντες. 

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων
ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι τὸ μό-
νο, ποὺ θὰ ἀναγεννήσῃ καὶ θὰ τονώσῃ τὸ κατα-

τρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων. 
Ἄς τὸ σκεφθοῦν καλὰ οἱ ἀμφιβάλλοντες. 
Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη δὲν εἶναι «παραμύ-

θι», «οὐτοπία», ὄνειρα «γραφικῶν», «καθυστε-
ρημένων», παλαιοημερολογιτῶν, φασιστῶν,
ὀπισθοδρομικῶν, ρατσιστῶν, ὅπως θέλουν νὰ
τὸ παρουσιάζουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυ-
νάμεις μέσῳ ἀμοραλιστῶν, ἀπάτριδων, ἀντιχρι-
στιανικῶν, ἀντικοινωνικῶν, ἀπανθρώπων ἰθυ-
νόντων τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς, τῆς
οἰκονομικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας.

Φαιδρὰ πρόσωπα μέσῳ τῶν ὀργάνων τους αὐτο-
βαπτίζονται ὡς «ἐρευνητές», «ἱστορικοί», «κοινωνι-
στές», «οἰκολόγοι», «δημοκρατικοί», «ἀριστερίζον-
τες».

Πολλοὶ ἄλλοι «μασκαράδες», ἄν καὶ εἶναι αἱμοστα-
γεῖς λύκοι καὶ οἱ πιὸ ἀδίστακτοι «φασίστες» καὶ ἀπάν-
θρωποι, παρουσιάζονται ὡς ἄκακα ἀρνία μὲ δορὰ
προβάτου.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς
πλέον στυγνὲς δικτατορίες τῆς Ὑφηλίου.

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀναγεννήσεως.

Κουράγιο!
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

210-3254321 www.fotgrammi.gr

Quo Vadis (ποῦ πᾶμε); ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ !

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

ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
Ἐκυκλοφορήθη τὸ Ἡμερολόγιο

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

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

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

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

Εἶναι ἔγχρωμο καί καλαίσθητο. Τιμᾶται 1 εὐρώ

Ἀνακοίνωσις - Πρόσκλησις 
Τὴν Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

στὸ Πνευματικὸ κέντρο Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
(Παναγία Κυπριάδου) στο Γαλάτσι θὰ πραγματοποι-
ηθῇ Ἐκδήλωση γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸν Ἅγιο
Στέφανο μὲ παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπ’ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα, χριστουγεννιάτικα ἄσματα, κεράσματα καὶ
σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.

Θὰ προηγηθῆ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. 
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
Ἀσημίνα Τσάμου

τήν αἰώνια λύτρωση, μέ τήν προϋπόθεση βέβαια
ὅτι ἀκολουθοῦμε αὐτά πού ὑποδεικνύει ἡ Ἐκκλη-
σία. Ὁ Χριστός δέν λυτρώνει τούς ὀκνηρούς καί
ἀδρανεῖς ἀνθρώπους. Ἕνας ἱεροκήρυκας διευ-
κρινίζει σχετικά: «Ἐκεῖνος πού μετανοεῖ γιά τίς
ἁμαρτίες του καί τίς ἐξομολογεῖται μέ εἰλικρίνεια
στό λειτουργό τοῦ Ὑψίστου παίρνει τέλεια ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν του καί ἀπαλλάσσεται ἀπό κάθε
ἐνοχή. Κοινωνώντας ἔπειτα ἀξίως τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων, δηλαδή τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος
τοῦ Κυρίου, παίρνει μεγάλη δύναμη γιά νά ἀπο-
φεύγει τά ἔργα τοῦ σκότους καί τῆς ἁμαρτίας, τά
ὁποῖα ἐπιφέρουν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ψυχική νέ-
κρωση καί τόν πνευματικό θάνατο. Ἀντίθετα ἐνδυ-
ναμώνεται καί ἐνισχύεται ἀπό τή χάρη τοῦ Χριστοῦ
καί λατρεύει ἀξίως καί εὐαρέστως τόν ἀληθινό καί
ζῶντα Θεό»28.

Εἶναι μακάριοι ἐκεῖνοι οἱ χριστιανοί πού ἔχουν
ἔντονη τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή ζωή τους
καί πολιτεύονται μέ ἀφοσίωση καί συνέπεια στή
διδασκαλία του.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
Σημειώσεις:

22. Ματθ. δ΄ 15-16. 23. Ματθ. δ΄ 1-11. 24. Ματθ.
δ΄ 16. 25. Αὐτόθι. 26. Ἰωάν. στ΄ 68. 27. Ἰωάν. η΄ 12.
28. Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου-
Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου, Κυριακοδρόμιον,
τόμ. Δ΄, 1964, σελ. 128.

Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.
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3ον
Ὅταν διάβασα γιά πρώτη φορά τά κείµενα ἔστειλα

τίς ἀπόψεις µου µέ ἡµεροµηνία 18-1-2016 καί 20-1-
2016 πρίν τήν Σύναξη τῶν Προκαθηµένων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό Σαµπεζύ τῆς Γενεύης τό
διάστηµα 21-28 Ἰανουαρίου 2016, ἀλλά δέν γνωρίζω
γιατί οἱ ἀντιπρόσωποί µας δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψη τους τίς
παρατηρήσεις πού διατύπωσα ἔγκαιρα, καί δέν ἔθε-
σαν τό θέµα τῆς ἀλλαγῆς στήν Σύναξη αὐτή. Πιθανόν
νά µή τούς ἐδόθησαν.

Ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπεστάλησαν τά τελικά κείµε-
να πού ὑπεγράφησαν ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στήν Γενεύη τόν Ἰανουάριο
τοῦ 2016 καί ὁ Ἀρχεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης
Ἑλλάδος, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπέστειλε
σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας µας ἐπιστολή
(755/16-2-2016), µέ τήν ὁποία τούς προέτρεπε νά δια-
τυπώσουν, ὅσοι τό ἐπιθυµοῦσαν, τίς παρατηρήσεις
τους, γιά νά ληφθοῦν οἱ σχετικές ἀποφάσεις ἀπό τήν
Ἱεραρχία. 

Στήν ∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο ἀφοῦ µελετήσαµε τίς πα-
ρατηρήσεις ὅσων Ἀρχιερέων ἀπέστειλαν κείµενα στήν
Ἱερά Σύνοδο, προτείναµε στήν Ἱεραρχία τοῦ Μαΐου
2016 τίς διορθώσεις, ἀλλαγές, προσθῆκες καί
ἀφαιρέσεις. Ἑποµένως, κάποιοι ἔχουν εὐθύνη, γιατί
µᾶς καθησύχαζαν καί δέν µᾶς ἐνηµέρωναν ὅλο αὐτό τό
διάστηµα, µέ ἀποτέλεσµα ἡ συµµετοχή µας στήν
Σύνοδο τῆς Κρήτης νά εἶναι δυσχερής. 

Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τοῦ ἔτους 2015-2016,
ὅπως εἶχε ὑποχρέωση, συνεκάλεσε δύο φορές τήν
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας µας γιά τό σοβαρό αὐτό ζήτη-
µα, ἤτοι τόν Μάρτιο καί τόν Μάϊο τοῦ ἔτους 2016 καί
ἐµελέτησε διεξοδικῶς τά ζητήµατα αὐτά, πρῶτον γιά
τήν ἐπιλογή τῶν µελῶν πού θά ἐκπροσωπήσουν τήν
Ἐκκλησία µας στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης καί δεύτερον
τίς προτάσεις πού θά ὑποβάλονταν στήν Γραµµατεία
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γιά τήν διόρθωση τῶν
κειµένων. 

Τίς ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν τίς συµπεριέλαβα σέ
ἄλλο κείµενό µου, ὅπως ἐπίσης κατέγραψα καί τήν
κατάληξή τους καί παρέλκει ἐδῶ ἡ ἀναφορά σέ αὐτά. 

Ἐπειδή ὑπῆρχε ἀνησυχία στό πλήρωµα τῆς
Ἐκκλησίας ἀπεστάλη ἀπό τήν ∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο καί
Ἐγκύκλιος πού διαβάστηκε σέ ὅλους τούς Ἱερούς
Ναούς, στήν ὁποία γραφόταν ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἔχει
«ἀπόλυτη πίστη στήν διδασκαλία τῶν Προφητῶν, τῶν
Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων» καί σέβεται «τό συνο-
δικό πολίτευµα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

2. Ἡ νέα πρότασις τῆς Ἐκκλησίας µας 
διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν

καί τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσµον
Ὅταν στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, κατά τήν Συν -

εδρίαση τοῦ ἀπογεύµατος τῆς Παρασκευῆς 24
Ἰουνίου, διαβάστηκε ἡ πρόταση τῆς Ἐκκλησίας µας
στήν 6η παράγραφο τοῦ κειµένου «Σχέσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν
κόσµον», πού ἀναφερόταν στόν προσδιορισµό τοῦ
ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Χριστιανικοῦ κόσµου
καί ἔκανε λόγο γιά «Χριστιανικές Κοινότητες καί Ὁµο-
λογίες», ἔγινε µεγάλη συζήτηση. 

Κατ' ἀρχάς πρέπει νά κάνω µιά παρατήρηση. Ἡ
φράση «Χριστιανικές Κοινότητες καί Ὁµολογίες», πού
πρότεινε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δέν εἶναι συντηρη-
τική ἤ κενοφανής. Ἤδη χρησιµοποιήθηκε ἀπό ἀντι-
προσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν στήν συζήτηση πού ἔγινε
στό κείµενο αὐτό κατά τήν Γ' Προσυνοδική Παν -
ορθόδοξη ∆ιάσκεψη (1986), ὅπως φαίνεται στά Πρα-
κτικά, ἤτοι «Χριστιανικές οἰκογένειες», «αἱ ἐκτός τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Χριστιανικαί Κοινότητες».
Ἀκόµη, τότε ἔγινε λόγος γιά τό ὅτι πρέπει νά
ἀποκτήσουµε ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τήν δέουσα αὐτοσυν -
ειδησία, καθώς ἐπίσης ὅτι πρέπει νά γίνη µελέτη γιά τό
τί µπορεῖ νά πῆ ἡ Ἐκκλησία γιά τούς ἑτεροδόξους καί
πῶς νά τούς ἀποδέχεται7. 

Ἐπίσης, καί ἡ Β' Βατικανή Σύνοδος κάνει λόγο στά
κείµενά της γιά «Χριστιανικές κοινότητες» καί οἱ Χρι-
στιανοί Ἀγγλικανοί χρησιµοποιοῦν τήν ἔκφραση
«Ἀγγλικανική κοινωνία».

Πάντως, κατά τήν συζήτηση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου µίλησε γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος µέ προ-
κλητικό τρόπο. Καί ναί µέν ὁ Ἀρχιεπίσκοπός µας
ἀπάντησε µέ τόν πρέποντα καί σοβαρό τρόπο, ἀλλά
τελικά καί αὐτό µαζί µέ τήν παρότρυνση τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχου νά προταθῆ µιά νέα πρόταση ἔκανε
τήν Ἐκκλησία µας νά ὑποχωρήση. 

Νοµίζω ὅτι θά µποροῦσε ἡ Ἐκκλησία µας νά ἐµµείνη
στήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, νά καταθέση τήν
πρότασή της, νά γραφῆ στά Πρακτικά ἡ διαφωνία της
καί ἄς ἀποφάσιζαν οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες ὅ,τι ἤθελαν,
ὁπότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν θά εἶχε εὐθύνη.
Τώρα φαίνεται ὅτι ἡ πρόταση αὐτή προῆλθε ἀπό τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πρόταση υἱοθετήθηκε
ἀπό ὅλες τίς Ἐκκλησίες. 

Πάνω στό θέµα αὐτό θά τονίσω τρία σηµεῖα. 

α) Σαθρά ἐπιχειρήµατα
διά τόν ὅρον Ἐκκλησία

εἰς τάς ὁµάδας τῶν ἑτεροδόξων  
Θεωρῶ ὅτι ἔγινε µιά «παραπλάνηση» τῶν µελῶν

τῆς Συνόδου στήν Κρήτη, ἀπό ἐκείνους πού
ἰσχυρίσθηκαν ὅτι στήν περίοδο τῆς δεύτερης χιλιετίας
οἱ Ὀρθόδοξοι χαρακτήριζαν τίς αἱρετικές ὁµάδες ὡς
Ἐκκλησίες, χωρίς νά ἀναφερθοῦν ὁλοκληρωµένα στό
θέµα αὐτό. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ δυτικός Χριστιανισµός
χαρακτηρίσθηκε ὡς Ἐκκλησίες κυρίως τόν 20ό αἰώνα,
ὅταν διαφοροποιήθηκε ἡ ὀρθόδοξη ὁρολογία καί ἡ θε-
ολογία ἀπό τήν ὁρολογία καί τήν θεολογία τῶν προ-
ηγουµένων αἰώνων, κυρίως µέ τό ∆ιάγγελµα τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ ἔτους 1920. 

Πρέπει νά σηµειωθῆ, ὅπως τό ἐπισήµανα καί κατά
τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου στήν Κρήτη,
ὅτι µπορεῖ κανείς νά συναντήση σέ µερικά κείµενα τῆς
δεύτερης χιλιετίας τήν λέξη Ἐκκλησία, πού χαρα-
κτηρίζει τίς Ὁµολογίες, ὡς τεχνικό ὅρο. Ἀλλά αὐτό δέν
γινόταν µέ τήν ἀκριβῆ διατύπωση, µάλιστα δέ οἱ
Πατέρες µας χρησιµοποιοῦσαν καί διάφορες ἄλλες βα-
ρεῖες ἐκφράσεις. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς
καθόρισε σαφῶς τό θέµα αὐτό, ὅπως φαίνεται καί στόν
Συνοδικό Τόµο τῆς Θ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τοῦ
1351. Γράφει: «ἕτερόν ἐστιν ἡ ὑπέρ τῆς εὐσεβείας ἀντι-
λογία καί ἕτερον ἡ τῆς πίστεως  ὁµολογία». ∆ηλαδή,
στήν ἀντιλογία πρέπει κανείς νά χρησιµοποιῆ κάθε ἐπι-
χειρηµατολογία, ἐνῶ ἡ ὁµολογία πρέπει νά εἶναι σύντο-
µη καί δογµατικά ἀκριβολογηµένη. 

Ἐπίσης, κατά τήν δεύτερη χιλιετία τούς ἀπο-
σχισθέντες ἀπό τήν Ἐκκλησία τούς ὀνόµαζαν
Λατίνους, αἱρετικούς, Παπικούς, ἑτεροδόξους κλπ.
Μάλιστα, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, ὁ µεγάλος θε-
ολόγος ὄχι µόνον τῆς δεύτερης χιλιετίας, ἀλλά καί
ὅλων τῶν ἐποχῶν, τούς αἱρετικούς τούς χαρακτηρίζει
ὡς ἀθέους, γιατί πιστεύουν σέ ἕνα Θεό πού δέν
ὑπάρχει, ὅπως αὐτοί τόν πιστεύουν καί τόν
κηρύσσουν9. 

Μερικοί, δυστυχῶς, ὑπεστήριξαν στήν Σύνοδο τῆς
Κρήτης ὅτι ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ἡ Σύνοδος
τοῦ 1484, πού καταδίκασε τήν Σύνοδο τῆς Φερράρας-
Φλωρεντίας, καί ἡ Ἐγκύκλιος τῶν Πατριαρχῶν τῆς
Ἀνατολῆς τό 1848 χρησιµοποίησαν γιά τούς ∆υτικούς
Χριστιανούς τήν λέξη Ἐκκλησία. Αὐτό δέν εἶναι
ἀκριβές, γι' αὐτό θά γίνη µιά µικρή παρουσίαση.

i. Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός 
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός ἔγραψε µιά ἐπιστολή

στόν Πάπα πρίν τήν ἔναρξη τοῦ διαλόγου ἐκφράζοντας
τήν εἰλικρινῆ διάθεσή του γιά τόν διάλογο, πρᾶγµα πού
δείχνει τήν ἀγαθή προαίρεσή του, ἐκφράζοντας δέ καί
τήν βούληση ὅλης τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως. ∆έν µπορεῖ κανείς νά πο-
ρεύεται σέ διάλογο καί νά ἀµφισβητῆ ἤ νά ὑβρίζη.
Ὅµως, ὅταν διαπίστωσε τήν ὅλη νοοτροπία τῶν
ἐκπροσώπων τῶν Λατίνων, τότε ἐκφράστηκε ἀνάλο-
γα. Ἔτσι, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἦταν εὐγενής καί Ὁµολο-
γητής.

Ἔχουν γραφῆ σηµαντικά ἔργα, παρουσιάζοντας τόν
βίο καί τήν θεολογία τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Ἐπισηµαίνω δύο διατριβές, ἤτοι τοῦ Εἰρηναίου
Μπούλοβιτς (νῦν Ἐπισκόπου Μπάτσκας) µέ τίτλο: «Τό
µυστήριον τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι διακρίσεως τῆς θείας
οὐσίας καί ἐνεργείας κατά τόν ἅγιον Μᾶρκον Ἐφέσου
τόν Εὐγενικόν» καί τοῦ π. ∆ηµητρίου Κεσκίνη µέ τίτλο:
«Ἡ πνευµατολογία τοῦ ἁγίου Μάρκου Ἐπισκόπου
Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ καί ἡ ἐπικαιρότητά της».
Ἐπίσης, ὑπάρχει καί ἡ διατριβή τοῦ Ἡρακλῆ Ρεράκη
γιά τόν ἀδελφό τοῦ ἁγίου Μάρκου, τόν Ἰωάννη Εὐγε-
νικό µέ τίτλο «Ὁ διάλογος Ἀνατολῆς καί ∆ύσεως γιά τήν
ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν τόν ΙΕ΄ αἰώνα, κατά τόν Ἰωάννη
Εὐγενικό».

∆ιαβάζοντας κανείς προσεκτικά τίς τρεῖς αὐτές δια-
τριβές διαπιστώνει τό ὅλο κλῖµα πού ἐπικρατοῦσε τήν
ἐποχή ἐκείνη, ἀλλά καί τήν ὀρθόδοξη πατερική θεο-
λογία τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἰδιαιτέρως
ὑπογραµµίζω µερικά σηµεῖα. 

Πρῶτον, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός ἦταν µεγάλος
θεολόγος, φορεύς τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαµᾶ, τόν ὁποῖον ἐκφράζει θαυµαστῶς. 

∆εύτερον, ἀπό λαϊκός ἀκόµη, πρίν γίνη Κληρικός,
διαπνεόταν ἀπό τόν πόθο τῆς ἑνώσεως Ἀνατολῆς καί
∆ύσεως καί προετοιµαζόταν µέ πόθο καί ζῆλο γιά τό
ἔργο αὐτό. Καί ἐνῶ ξεκίνησε µέ πόθο γιά τήν ἕνωση,
σταδιακά τόν κατέλαβε «ἡ ἀπογοήτευση τοῦ θεολογι-
κοῦ ἀδιεξόδου». 

Τρίτον, ἡ σχετική ἐπιστολή πού ἐγράφη ἀπό τόν
ἅγιο Μᾶρκο, γιά νά δοθῆ στόν Πάπα Εὐγένιο ∆΄ , στήν
ὁποία ἐπιστολή ὑπάρχουν µερικές φράσεις γιά τό διη-
ρηµένο Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας κλπ., ἐγράφη µέ προ-
τροπή τοῦ Καρδιναλίου Ἰουλιανοῦ καί µέ µεγάλο δι-
σταγµό τοῦ ἁγίου, µέ σκοπό, ὅµως, τήν καλή ἔκβαση
τῆς συζητήσεως. Ὅµως, ὁ Ἰουλιανός δέν ἐνθου-
σιάσθηκε µέ τό περιεχόµενο τῆς ἐπιστολῆς, γιατί ἔκρινε
τόν Πάπα ὡς αἴτιο τοῦ σχίσµατος µέ τήν προσθήκη τοῦ
filioque, καί ἀντί νά τήν δώση στόν Πάπα, τήν παρέδω-
σε στόν Αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος ἐξοργίσθηκε καί
ἀπαγόρευσε στό ἑξῆς νά µιλοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς µέ τούς
Λατίνους, µέ τήν παρέµβαση δέ τοῦ Μητροπολίτου Νι-
καίας δέν τιµωρήθηκε ὁ ἅγιος Μᾶρκος. Σέ καµµιά
περίπτωση ἡ ἐπιστολή αὐτή δέν ἐκφωνήθηκε ἐνώπιον
τῆς Συνόδου.

Τέταρτον, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐξέφραζε ὅλη τήν θεο-
λογία τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων, τούς ὅρους τῶν
ὁποίων ἐγνώριζε καλῶς, πάνω σέ αὐτούς τούς ὅρους
περιόρισε τήν συζήτηση ἀπό τήν ἀρχή, καί ἔφερε σέ
µεγάλη ἀµηχανία τούς Λατίνους, µέ ἀποτέλεσµα ὁ θεο-
λογικός διάλογος πού ἄρχισε στήν Φερράρα νά φθάση
σέ ἀδιέξοδο καί ἡ Σύνοδος νά µετακινηθῆ στήν Φλω-
ρεντία. 

Πέµπτον, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι, συµπερι-
λαµβανοµένου καί τοῦ ἁγίου Μάρκου, δέχθηκαν
πιέσεις καί ἀπειλές καί ἀντιµετώπισαν δόλους καί
ἀπάτες. Μάλιστα ὁ Ἰωάννης Εὐγενικός γράφει ὅτι πο-
νούσαµε πολύ, ὄχι µόνον γιά τά παρόντα καί τά
ἐπερχόµενα δεινά, «ἀλλά καί ἐπί τῇ τῆς ἐλευθερίας
ἀφαιρέσει, ὅτι ὡς δοῦλοι συνεκλείσθηµεν». Ἐπίσης,
κάνει λόγο γιά µακροχρόνια στέρηση τῶν ἀναγκαίων,
γιά «πενία» καί «λιµό». 

Ἕκτον, κατά τήν διάρκεια τῆς Συνόδου ὁ ἅγιος
Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός ἀγωνιζόταν γιά τήν ἕνωση µέ
ἀγάπη, ὑπέβαλε προτάσεις πού δέν γίνονταν ἀπο-
δεκτές, ἦταν ἀγωνιστής καί ἤρεµος. Εἶχε εἰλικρινῆ
διάθεση γιά τήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Μετά δέ τήν
Σύνοδο ἡ «πολεµική» του «ἐντοπίζεται κυρίως στούς
συµπατριῶτες του λατινόφρονες, παρά στούς παπι-
κούς Λατίνους».

Ὁ καθηγητής Ἰωάννης Καρµίρης, χρησιµοποιώντας
ἀπόψεις τῶν ἱστορικῶν τῆς Συνόδου πού ἦταν
παρόντες στήν Σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας,
γράφει ὅτι ὁ ἅγιος Μᾶρκος καί κατά τήν διάρκεια τῆς
Συνόδου θεωροῦσε τούς Λατίνους ὡς αἱρετικούς.

«Καί ἐν Φλωρεντίᾳ ὁ Μᾶρκος Εὐγενικός ἔλεγε πρός
τήν ὀρθόδοξον ἀντιπροσωπίαν, "ὅτι οἱ Λατῖνοι οὐ
µόνον εἰσί σχισµατικοί, ἀλλά καί αἱρετικοί· καί τοῦτο
παρεσιώπησεν ἡ Ἐκκλησία ἡµῶν διά τό εἶναι τό γένος
ἐκείνων πολύ καί ἰσχυρότερον ἡµῶν" (J. Harduin, Acta
Consiliorum, Parisiis 1715 ἑξ.), καί "οὐκ ἠθέλησαν (οἱ
πρό ἡµῶν) θριαµβεύειν τούς Λατίνους ὡς αἱρετικούς,
τήν ἐπιστροφήν αὐτῶν ἐκδεχόµενοι καί τήν φιλίαν
πραγµατευόµενοι" (S. Syropuli, Vera historia unionis
non verae, 9,5. σ. 256)»10.

Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, σύµφωνα µέ τά Πρα-
κτικά καί τά ἀποµνηµονεύµατα τῆς Συνόδου
Φερράρας-Φλωρεντίας, θεωροῦσε πάντοτε τούς
Λατίνους αἱρετικούς καί τό ἔλεγε στήν ὀρθόδοξη ἀντι-
προσωπία, ἀλλά ἡ ἀντιπροσωπία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας δέν ἤθελε νά τό διατυπώνη δηµοσίως γιά
τίς δύσκολες συνθῆκες τῆς ἐποχῆς καί ὡς ἔκφραση
φιλίας, ἐλπίζοντας τήν ἐπιστροφή τους. 

Ἀλλά, βεβαίως, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί
µετά τήν Σύνοδο ἐκείνη, ὅταν εἶδε τήν πραγµατική
διάθεση τῶν Λατίνων, τότε ἐκφράστηκε πολύ σκληρά.
Εἶναι γνωστή ἡ ἐπιστολή πού ἀπέστειλε «τοῖς ἁπαντα-
χοῦ τῆς γῆς καί τῶν νήσων εὑρισκοµένοις ὀρθοδόξοις
Χριστιανοῖς». 

Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἀρχίζει µέ τήν φράση: «Οἱ τήν
κακήν ἡµᾶς αἰχµαλωσίαν αἰχµαλωτίσαντες καί πρός
τήν Βαβυλῶνα τῶν λατινικῶν ἐθῶν καί δογµάτων
θελήσαντες κατασῦραι, τοῦτο µέν οὐκ ἠδυνήθησαν
ἀγαγεῖν εἰς πέρας......»11 . Θεωρεῖ ὅτι πῆγε στήν Βαβυ-
λώνα τῶν λατινικῶν ἐθίµων καί δογµάτων καί µάλιστα
κατά τήν διάρκεια τῆς Συνόδου ἦταν αἰχµάλωτοι. Σέ
ἄλλο σηµεῖο τῆς ἐπιστολῆς του γράφει: «Οὐκοῦν ὡς
αἱρετικούς αὐτούς ἀπεστράφηµεν, καί διά τοῦτο αὐτῶν
ἐχωρίσθηµεν.... αἱρετικοί εἰσιν ἄρα, καί ὡς αἱρετικούς
αὐτούς ἀπεκόψαµεν»12. Οἱ Λατῖνοι εἶναι αἱρετικοί. 

Ὅσους ἐπιδιώκουν νά βρίσκονται στό µέσον µεταξύ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν Λατίνων, δηλαδή «οἱ
τήν µεσότητα περιέποντες», οἱ ὁποῖοι ἄλλα ἀπό τά λατι-
νικά ἔθιµα καί δόγµατα ἐπαινοῦν, ἄλλα ἐπαινοῦν, ὅµως
δέν τά παραδέχονται (οὐκ ἄν ἕλοιντο»), καί ἄλλα δέν
ἐπαινοῦν καθόλου, καί οἱ ὁποῖοι συµπεριφέρονταν
περίπου σάν τούς σύγχρονους Οἰκουµενιστές, τούς
ὀνοµάζει «Γραικολατίνους» καί συνιστᾶ: «Φευκτέον
αὐτούς, ὡς φεύγει τις ἀπό ὄφεως, ὡς αὐτούς ἐκείνους, ἤ
κἀκείνων πολλῷ δήπου χείρονας, ὡς χριστοκαπήλους
καί χριστεµπόρους». Καί πιό κάτω γράφει γι’ αὐτούς:
«Φεύγετε οὖν αὐτούς, ἀδελφοί, καί τήν πρός αὐτούς κοι-
νωνίαν· οἱ γάρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι,
µετασχηµατιζόµενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ»13. 
Σημειώσεις:

7. Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη ∆ιάσκεψη (1986),
Πρακτικά, σελ. 103 κ. ἑξ. 8. Ἰωάννη Καρμίρη, Τά ∆ο -
γματικά καί Συμβολικά Μνηµεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας, τόµ. Ι, ἐν Ἀθήναις, 1960, σ. 378. 9.
βλ. Γρηγορίου Παλαµᾶ, Ἔργα, τόµ. 4, ΕΠΕ, σελ. 404
κ.ἑξ. 10. Ἰωάννου Καρµίρη, Τά ∆ογματικά καί Συμβο-
λικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
τόμ. Ι, ἐν Ἀθήναις 1960, σελ. 419 11. Ἰωάν. Ν. Καρμίρη,
ἔνθ. ἀνωτ. τόμ. Ι, σελ. 421 12. Ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 425 13.
Ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 427-428.

Παρέµβασις καὶ κείµενον εἰς τὴν Ἱεραρχίαν 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νοέµβριος 2016) 
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Ἅγιον Ὄρος 21-11-2016
Γέροντας Γαβριήλ, Κουτλουμουσιανὸ κελὶ ὁσίου

Χριστοδούλου: ὁμοιότροποι μὲ τὸν Ἄννα καὶ τὸν
Καϊάφα ὅσοι Ἀρχιερεῖς, Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκο-
ποι ἀγωνίζονται πυρετωδῶς νὰ ἑνώσουν τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία μας μὲ τὸν Πάπα!  θὰ κοσμοῦν τὰ
φρικτότερα καὶ τὰ κεντρικότερα μέρη τῆς κολάσεως!
Εἶναι εὐκολώτερο νὰ βαπτίσεις τὸ σατανᾶ παρὰ νὰ
συνετίσεις τὸν Πάπα!

Ὅσοι παραποιοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ νοθεύουν,
θὰ ἰσχύσουν γι’ αὐτοὺς τὰ φοβερὰ λόγια τοῦ προφή-
τη Ἠσαΐα: «Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ
τὸ καλὸν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ
φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ
γλυκὺ πικρόν».

Θὰ ἰσχύσουν πάλι γι’ αὐτοὺς καὶ τὰ φοβερὰ λόγια
ποὺ εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Πάφο τῆς Κύ-
πρου πρὸς τὸ μάγο Ἐλύμα ποὺ διέστρεφε τὴν ἀλή-
θεια, ὅταν ὁ Παῦλος κατηχοῦσε τὸν ἀνθύπατο Σέρ-
γιο:«Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καί πάσης ρᾳδιουρ-
γίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρέ πάσης δικαιοσύνης, οὐ
παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας;
Καί νῦν ἰδού χείρ Κυρίου ἐπί σε, καί ἔση τυφλός μή

βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. Παραχρῆμα δέ ἔπε-
σεν ἐπ’ αὐτόν ἀχλὺς καὶ σκότος, καί περιάγων ἐζήτει
χειραγωγούς». Αὐτὰ τὰ λόγια δὲν τὰ εἶπε, ὁ Παῦλος
ἐπειδὴ θίχτηκε ὁ ἐγωισμὸς του, ἀλλὰ «πλησθείς
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ» ὅπως ρητῶς τὸ ἱερὸ κείμενο
λέγει. Αὐτὰ τὰ λόγια θὰ ἰσχύσουν καὶ γιὰ μᾶς, ὅταν
παραποιοῦμε τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ διαστρέφουμε λέ-
γοντας πὼς ὁ Πάπας εἶναι ἐκκλησία καὶ ἔχει μυστή-
ρια καὶ διαφωνώντας ἔτσι μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες.

Τὰ ἀπαισιότερα ὀνόματα Ἀρχιερέων σὲ ὅλη τὴν
προχριστιανικὴ καὶ χριστιανικὴ ἱστορία καὶ στὸν κό-
σμο ὅλο εἶναι δύο: Ἄννας καὶ Καϊάφας Χριστοκτόνοι
καὶ Θεοκτόνοι! Καὶ ὅσοι ἀρχιερεῖς ἢ Πατριάρχες καὶ
Ἀρχιεπίσκοποι ἀγωνίζονται πυρετωδῶς νὰ ἑνώ-
σουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μὲ τὸν Πάπα
ὁμοιάζουν κατὰ πάντα καὶ εἶναι ὁμοιότροποι μὲ τὸν
Ἄννα καὶ τὸν Καϊάφα καὶ ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως μὲ τὰ
ἀρχιερατικά τους διαδήματα θὰ κοσμοῦν τὰ φρικτό-
τερα καὶ τὰ κεντρικότερα μέρη τῆς κολάσεως!

(ἐπισυνάπτονται αὐτούσια καὶ τὰ ἠχητικὰ ἀπο-
σπάσματα)

Σημ: Γιὰ περαιτέρω πληροφορίες Κωσταντῖνος
Νάσιος τηλ. 6974939273

Ὁ Γέρων Γαβριὴλ διὰ τὸν παπισμὸν καὶ τοὺς φιλοπαπικούς

῾Η γενέτειρά του
Στίς νοτιο-ανατολικές πλαγιές

τῶν Ἀγράφων βρίσκεται πνιγμένο
μέσα στίς καστανιές καί τίς βελα-
νιδιές τό ἀμπελοχώρι Μεσενικό-
λας Καρδίτσας, κεφαλοχώρι τῆς
περιοχῆς. Ἀκόμα καί σήμερα συγ-
κεντρώνει κάθε ἐποχή πλῆθος
ἐπισκεπτῶν πού ἔρχονται νά πε-
ράσουν λίγες ξένοιαστες ὧρες
στήν κεντρική πλατεῖα τοῦ χω-
ριοῦ, νά γευθοῦν τήν τοπική κου-
ζίνα καί νά πιοῦν τό φημισμένο
κρασί, πού παράγεται ἐδῶ, πού
εἶναι γνωστό ὡς «μαῦρο Μεσενι-
κόλα».

Σ᾽ αὐτό τό χωριό γεννήθηκαν
καί μεγάλωσαν μεγάλες μορφές
πού ἔπαιξαν σπουδαῖο ρόλο στά
πολιτικά καί ἐκκλησιαστικά δρώμε-

να τῆς ἐποχῆς τους. Μία ἀπό τίς χαρισματικές ἐκκλησιαστικές μορφές πού
γεννήθηκαν στά εὐλογημένα τοῦτα χώματα εἶναι καί ὁ μακαριστός, ἐνάρε-
τος, ἀφιλοχρήματος καί ὑπερπολύτεκνος ἱερέας π. Νικόλαος Ζάχος, κλη-
ρικός πού κέρδισε τό σεβασμό καί τήν ἐκτίμηση ὅλων ὅσων τόν γνώρισαν
καί ἄφησε ἀγαθή μνήμη στήν Καρδίτσα, ὅπου ὑπηρέτησε ἀνιδιοτελῶς καί
εὐόρκως τήν ᾽Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 

Τά παιδικά του χρόνια
Ἀλλά ἄς πιάσουμε τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή. Ὁ παπα-Νικόλας Ζάχος

γεννήθηκε στό Μεσενικόλα τό 1912 ἀπό πτωχούς μέν ἀλλά φιλόθεους γο-
νεῖς τόν Βασίλειο καί τήν ῾Ελένη. ῏Ηταν τό τέταρτο παιδί στή σειρά τῶν
ἀδελφῶν του. Οἱ γονεῖς του, ἄν καί ἀγράμματοι, τόν ἀνέθρεψαν «ἐν παι-
δείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου». Πάντα τόν συμβούλευαν πῶς νά συμπεριφέ-
ρεται ὄχι μόνο στό σπίτι ἀλλά καί ἔξω ἀπ᾽ αὐτό. Τόν προέτρεπαν νά κάνει,
κάθε πρωί καί βράδυ καθὼς καί πρίν καί μετά ἀπό τό φαγητό, τό Σταυρό
του. «Παιδί μου, τοῦ ἔλεγε ἡ μητέρα του, πρίν πλαγιάσεις νά κάνεις τρεῖς
μετάνοιες καί νά σταυρώνεις τό προσκέφαλό σου». Κάθε Κυριακή καί με-
γάλη ἑορτή πήγαιναν οἰκογενειακῶς στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Ὁ μικρός
Νικόλαος ἔμπαινε στό ἱερό καί βοηθοῦσε τόν ῾Ιερέα στά καθήκοντά του.
᾽Επειδή διακρινόταν γιά τήν εὐφυία του, παρά τή φτώχειά τους, τόν ἔστει-
λαν στό Δημοτικό σχολεῖο καί στή συνέχεια στό Σχολαρχεῖο, γιά νά μορ-
φωθεῖ. Παράλληλα μάθαινε καί τή βυζαντινή μουσική ἔχοντας γιά δάσκα-
λό του τόν ἀείμνηστο Μεσενικολίτη πρωτοψάλτη Κώστα Γῶγο. 

Μέ τούς γονεῖς του πήγαινε τακτικά γιά προσκύνημα ἐκτός ἀπό τόν Ἅγιο
Δημήτριο καί τήν Παναγία, πού εἶναι ἀπέναντι ἀπό τό χωριό, καί στό μο-
ναστήρι τῆς Κορώνας. Στήν Κορώνα γνωρίστηκε μέ τόν τότε ἡγούμενό της
π. ᾽Ιάκωβο καί τόν ἀδελφό τῆς Μονῆς Σεραφείμ, πού ἀργότερα ἔγινε
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. 

Γνωρίστηκε καί συμπνευματίστηκε ἐπίσης μέ τούς συγχωριανούς του
Διονυσιάτες πατέρες, παπα-Γαβριήλ, παπα-᾽Ιωάννη καί Κυριακό μοναχό.

Πάντα μέσα στήν καρδιά του ὑπῆρχε ἡ ἐπιθυμία νά ἀφιερωθεῖ στό Θεό.
Οἱ γονεῖς του ὅταν τούς τό ἀνακοίνωσε τόν συμβούλεψαν νά βρεῖ γιά πρε-
σβυτέρα μία σεμνή, σοβαρή καί πιστή κοπέλα. Μέ τίς προσευχές ὅλων ἡ
κατάλληλη κοπέλα βρέθηκε στό πρόσωπο τῆς συγχωριανῆς τους Κων-
σταντίας τό γένος Ἀδάμου. 

Στίς τάξεις τοῦ κλήρου
Μετά τό γάμο του τό 1940, κι ἀφοῦ ἐξεπλήρωσε τίς στρατιωτικές του

ὑποχρεώσεις, χειροτονήθηκε ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσα-
λιώτιδος ᾽Ιεζεκιήλ Διάκονος καί ἀργότερα Πρεσβύτερος.

Ἡ πρώτη ἐνορία πού τοποθετήθηκε νά ὑπηρετήσει τόν ̔́ Υψιστο καί τούς
πιστούς ἦταν ἡ γενέτειρά του. Οἱ συντοπίτες του, πού γνώριζαν ἀπό μικρό
τόν νέο ποιμένα τους, τόν δέχτηκαν μέ μεγάλη χαρά. Ὁ Παπα-Νικόλας,
ὅπως τόν προσφωνοῦσαν, κάθε Κυριακή τούς ἐξηγοῦσε τό Εὐαγγέλιο
ἀλλά καί ὅταν τούς συναντοῦσε στά καλντερίμια τοῦ χωριοῦ ἤ στά κτήμα-
τά τους πάντα εἶχε ἕνα καλό λόγο νά τούς πεῖ. Δέν ἄργησαν νά ἐκκλησιά-
ζονται τίς Κυριακές ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ.

Ἡ Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος γρήγορα πληροφορήθηκε, μέ ἱκανοποί-
ηση, τήν πνευματική του δράση καί τόν μετέθεσε κατ᾽ ἀρχάς στό χωριό
Μοσχάτο (Βλάσδο) κι ἀργότερα, τό 1946, στήν Καρδίτσα καί συγκεκριμέ-
να στήν ἱερά Μονή Κόκκινης ᾽Εκκλησιᾶς. 

Ποιμένας στήν Καρδίτσα
῞Οταν ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος ἀποφάσισε νά ἱδρυθεῖ στήν πό-

λη τῆς Καρδίτσης ἐνορία μέ ναό πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Δημητρίου τό ἔργο
αὐτό τό ἀνέθεσε στόν π. Νικόλαο. Τό ἴδιο ἔγινε καί ἀργότερα στήν ἐνορία
τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἐπί Μητροπολίτου Κλεόπα.

Τώρα πού ἐφημέρευε στήν Καρδίτσα τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά τελει-
ώσει τό Γυμνάσιο. Τό 1966, ἄν καί πατέρας δέκα παιδιῶν, φοίτησε στό
Ἀνώτερο ̓ Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Βόλου. Πολύ ἤθελε νά φοιτήσει καί
στή Θεολογική Σχολή, ἀλλά αὐτό λόγῳ τῶν πολλῶν του οἰκογενειακῶν καί
ποιμαντικῶν ὑποχρεώσεων δέν τό κατόρθωσε.

῾Η ἀγάπη του πρός τήν Βυζαντινή Μουσική τόν ἔκανε νά συγκεντρώσει
καλλίφωνους καί εὐλαβεῖς νέους καί νά τούς διδάξει ἀφιλοκερδῶς τήν
ἐκκλησιαστική μουσική. Ἀργότερα ὅταν ἱδρύθηκε ἡ ῾Ιερατική Σχολή Καρ-
δίτσης δίδαξε κι ἐκεῖ τή Βυζαντινή Μουσική.

Ὁ παππούλης γνώριζε τήν ἀξία τῶν Κατηχητικῶν σχολείων, γι᾽ αὐτό σέ
ὅλες τίς ἐνορίες πού ὑπηρέτησε ὀργάνωσε κατηχητικά σχολεῖα καί κύκλους
μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ὁ π. Νικόλαος εἶχε μεγάλο κῦρος μεταξύ τῶν κληρικῶν καί τῶν
πιστῶν. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπό τά παρακάτω. Στήν Καρδίτσα ὑπη-
ρετοῦσε τά χρόνια ἐκεῖνα ὁ κατά πάντα ἄξιος ῾Ιεροκήρυξ μακαριστός
π. Εὐστάθιος Μπιλάλης. Ὁ π. Εὐστάθιος ἀναγνωρίζοντας τήν ἁγιότη-
τα τοῦ βίου του, τήν ἀφιλοχρηματία του, παρά τίς δυσκολίες του λόγῳ
τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας του, καί τήν ἀνιδιοτέλεια τοῦ χαρακτήρα
του ἔκανε τόν π. Νικόλαο ὄχι μόνο συνεργάτη του ἀλλά καί πνευματι-
κό του. Μάλιστα, ὅπως γράφει στό βιβλίο του «Ὁ Γέροντας τῆς Καρδί-
τσας, ὁ ἀρχιμ. Εὐστάθιος Μπιλάλης» σελ. 48 ὁ ᾽Ελευθ. Ζιαζόπουλος,
ὁ π. Εὐστάθιος τόν προέβαλλε ὡς ὑπόδειγμα καί στούς ἄλλους κληρι-
κούς καί λαϊκούς.

Παρά τίς πολλές ἐνοριακές καί οἰκογενειακές του ὑποχρεώσεις προσ -
παθοῦσε νά βρεῖ χρόνο, γιά νά πάει σέ κάποιο μοναστήρι, συνήθως στήν
῾Ιερά Μονή Κορώνας, γιά προσευχή καί περισυλλογή. ̓ Εκτιμοῦσε ἰδιαίτε-
ρα τόν μακαριστό ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. ̓ Ιάκωβο, τόν ὁποῖο πολλές φο-
ρές ἀκούσαμε νά ἐπαινεῖ.

Ὁ μακαριστός π. Νικόλαος ἦταν ζωντανό θυσιαστήριο καθήκοντος,
ψυχή ἁγιασμένη, ἀδιάλειπτα προσευχόμενος λευΐτης, ἀρετῆς ἄνθρω-
πος, μεγάλος ἀγωνιστής, πραγματικός δηλαδή ἱερέας τοῦ Χριστοῦ. Θά
ἦταν παράλειψη νά μή ἀναφέρουμε ὅτι ὑπῆρξε μεγάλος νηστευτής,
ἀκριβής φύλακας τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν
παραδόσεων τῆς ᾽Εκκλησίας μας. ῏Ηταν παραδοσιακός ἱερέας. ῏Ηταν
ἄνθρωπος φωτισμένος κι ἔτσι δέ ζητοῦσε νά βελτιώσει καί νά ἀλλοιώσει
τήν Παράδοση τῆς ̓ Εκκλησίας, οὔτε στήν ἐμφάνισή του, οὔτε στό ἦθος,
οὔτε στά τυπικά καί στίς προσευχές τῆς ᾽Εκκλησίας, οὔτε στή λατρεία
καί στίς παραδόσεις Της. Τά γένεια καί τά μαλλιά του δέν τά ψαλίδιζε πο-
τέ. Τίς ἀκολουθίες δέν τίς συντόμευε αὐθαίρετα, ὅπως ἀντικανονικά καί
ἀντιπαραδοσιακά κάνουν ὁρισμένοι κληρικοί σήμερα. Μέ τούς συνεφη-
μέριούς του εἶχε πάντοτε ἄριστες σχέσεις. Τήν ἡμέρα του τήν περνοῦσε,
ἐκτός ἀπό τίς ἰδιωτικές προσευχές καί τίς ἀκολουθίες, στό γραφεῖο τοῦ
ναοῦ ἐξυπηρετῶντας τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του. 

Ὡς πνευματικός εἶχε πολλά χαρίσματα. Συμβούλευε καί νουθετοῦσε
τούς ἐξομολογουμένους μέ πολύ διάκριση καί μέ ἕνα θαυμάσιο τρόπο πού
ἔφερνε τόν ἐξομολογούμενο σέ μετάνοια καί διόρθωση. ̓́ Εδινε συμβουλές
στά πνευματικά του παιδιά μέ ἁπλά λόγια γεμάτα νόημα καί χάρη. Θεο-
λογοῦσε χωρίς νά ἦταν θεολόγος.

Τήν ἀγάπη του πρός τήν ἐκκλησία τήν μετέδωσε ὄχι μόνο στά παιδιά
του ἀλλά καί στά ἐγγόνια του, πολλά ἀπό αὐτά κοσμοῦν τά ἀναλόγια
῾Ιερῶν Ναῶν τῆς Καρδίτσας. Μάλιστα ἕνας ἐγγονός του, γιός τοῦ Παύλου,
ὁ π. Μακάριος,μονάζει στήν ῾Ιερά Μονή Ξενοφῶντος Ἁγίου ῎Ορους.

Οἱ δοκιμασίες του
Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ἦταν δύσκολα. Δοκιμάστηκε

ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Κύριό μας «ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ». Τώρα, μέσα
στή δοκιμασία, φάνηκαν ἡ μεγάλη του πίστη καί ὁ ἀδαμάντινος χαρακτή-
ρας του καί γενικά ὅλες οἱ ἀρετές, μέ τίς ὁποῖες ἦταν κεκοσμημένος.

Στίς 4 Μαΐου τοῦ 1987 ἄγγελος Κυρίου παρέλαβε τήν ἐξαγνισμένη ψυ-
χή του καί τήν ὁδήγησε μπροστά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, ἀπό τά χέρια τοῦ
ὁποίου πῆρε τόν «τῆς δικαιοσύνης στέφανο»

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου, δέ σταμάτησε τό
ἔργο Του καί στίς μέρες μας. Γι᾽ αὐτό καί στή σύγχρονη ἐποχή συναντᾶ
κανείς, ὄχι σπάνια, ἀρκεῖ νά ἔχει εὐαίσθητα αἰσθητήρια, πολλές θεωμένες
μορφές πού φέρουν ἔκδηλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή
τους. Αὐτή εἶναι καί ἡ περίπτωση μέ τό μακαριστό π. Νικόλαο, εὐλαβέ-
στατο, ὑπερπολύτεκνο καί ἀφιλάργυρο ἱερέα πού κόσμησε μέ τήν ἁγία βιο-
τή του τή σύγχρονη ᾽Εκκλησία τῆς Καρδίτσας. ῎Ας ἔχουμε τήν εὐχή του.

Παπα-Νικόλαος Ζάχος
Ὁ ἐνάρετος, ἀφιλοχρήματος καί ὑπερπολύτεκνος ἱερεύς

Tοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

πλέον, ἡ ὁμὰς αὐτή, κατὰ τὰς αὐτάς πληροφορίας
πάντοτε ἐνεφάνισεν ἑαυτὴν κατὰ τὴν παρουσίαν
αὐτῆς ἐν Γεωργίᾳ ὡς μεταφέρουσαν τὴν συνείδησιν
τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Συμμερίζεται ἀσφαλῶς καὶ ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης
καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὅτι τὰ σκοπίμως καὶ ἀνιέρως διαθρυλούμε-
να καὶ διαδιδόμενα ὑπὸ τῶν ἐν λόγῳ κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν ἀποτελοῦσι, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον,
«ψυχῶν δηλητήρια [...] ἅπερ αἱ [...] μήνιγγες» τῶν
εἰρημένων «ἐκβοῶσι πολυφάνταστοι οὖσαι διὰ τὸ
πάθος» (Ἐπιστολὴ 210, Τοῖς κατὰ Νεοκαισάρειαν λο-
γιωτάτοις] R.G. 32] 777Α). Ἄλλωστε, «τὸ σχίσαι
Ἐκκλησίαν, καὶ φιλονείκως διατεθῆναι, καὶ διχοστα-
σίας ἐμποιεῖν καὶ τῆς συνόδου διηνεκῶς ἑαυτὸν ἀπο-
στερεῖν, ἀσύγγνωστον καὶ κατηγορίας ἄξιον, καὶ
πολλὴν ἔχει τὴν τιμωρίαν» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου,
Κατὰ Ἰουδαίων Γ', R.G., 48, 872). 

Ἀτυχῶς, τὴν συμπήξασαν μέτωπον κατὰ τῆς κανο-
νικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ
συνελθούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου γνωστὴν
ὁμάδα ἐνισχύουσι, διὰ τῆς στάσεως αὐτῶν, καὶ ἀδελ-
φοὶ Ἱεράρχαι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
διὰ τῆς γραφίδος καὶ τοῦ εὐκαίρως - ἀκαίρως ἐκφερο-
μένου, πρὸ καὶ μετὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συν -
όδου, ἐπὶ παντός τοῦ ἐπιστητοῦ ἀκρίτου λόγου
αὐτῶν, ὡς ἐπὶ παραδείγματι οἱ Ἱερώτατοι Μητρο-
πολῖται Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Οἱ οὕτως ἐνεργοῦντες λησμο-
νοῦσιν ἀσφαλῶς ὅτι "τὰ συνοδικῶς σκεπτόμενα καὶ
διαγινωσκώμενα, τῶν κατὰ μόνας γνωματευομένων
κρείττονά εἰσι καὶ ἐπικρατέστερα" (Ἰωάννου τοῦ Κί-
τρου, Ἀποκρίσεις πρὸς Κωνσταντῖνον ἀρχιεπίσκο-
πον Δυρραχίου τὸν Καβάσιλαν, Ράλλη – Ποτλῆ, Σύν-
ταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων» Ε’ τόμος, σελ.
403). 

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα
καὶ τὴν περὶ Αὐτὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τῆς μετασχούσης τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου καὶ συναποφασισάσης καὶ συνυ-
πογραψάσης πάντα τὰ Συνοδικὰ κείμενα ὅπως, εἰς
ἐφαρμογὴν τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου ταύτης,
καθ’ ἥν τὰ κείμενα ταῦτα τυγχάνουσι δεσμευτικὰ διὰ
πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κοὺς (βλ. Κανονισμὸν Ὀργανώσεως καὶ Λειτουργίας
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἄρθρον 13, παρ. 2), λάβητε τὰ προσή-
κοντα μέτρα καί προβῆτε εἰς τὰς δεούσας συστάσεις
πρὸς τοὺς εἰρημένους κληρικοὺς καὶ πρὸς τὰ συγκε-
κριμένα στελέχη, ἵνα παύσωσι νὰ ἐνεργῶσιν ἀντιεκ-
κλησιαστικῶς καὶ ἀντικανονικῶς, νὰ σκανδαλίζωσι
ψυχάς, "ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε», καὶ νὰ προ-
καλῶσι προβλήματα εἰς τὴν ἑνιαίαν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν. 

Καλῶς γιγνώσκοντες οἱ πάντες, ὅτι "οὐδὲν οὕτω
παροξύνει τὸν Θεόν, ὡς τὸ Ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι»
(Ἱερὸς Χρυσόστομος, Πρὸς Ἐφεσίους ΙΑ , P.G. 62,
85), ὡς ἀτυχῶς συμβαίνει διὰ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν
εἰρημένων, οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχομεν ὅτι ἡ Ὑμετέ-
ρα Μακαριότης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θέλετε ἐνεργήσει τὸ δέον,
κατὰ τὴν κανονικὴν ἀκρίβειαν, καὶ προβῆ εἰς τὰς δε-
ούσας πρὸς τοὺς εἰρημένους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς
ἐκκλησιαστικάς συστάσεις καὶ προτροπάς, ἵνα μὴ δί-
δωσιν ἀφορμάς εἰς "σκάνδαλα", ἐπὶ ἀπειλῇ ἐπιβολῆς,
ἐν περιπτώσει μὴ ἀνανήψεως, τῶν προβλεπομένων
ὑπὸ τῶν Θείων καὶ ἱερῶν κανόνων κυρώσεων, πρὸς
θεραπείαν τῶν διὰ τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῶν προκα-
λουμένων εἰς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μωλώπων. 

Πρὸς τούτοις, ὡσαύτως παρακαλοῦμεν θερμῶς
τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα ὅπως ἐπιστήσῃ ἰδιαιτέ-
ρως τὴν προσοχὴν τῶν προκαλούντων διὰ δηλώσε-
ων καὶ ἐγκυκλίων αὐτῶν ἀναστάτωσιν εἰς τὸν λαὸν
τοῦ Θεοῦ ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς τῶν ἀνωτέρω ρηθέντων Μη-
τροπολιτῶν Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας καὶ Πειραιῶς,
σὺν τῇ δηλώσει ὅτι, ἐὰν δὲν ἀνανήψωσι καὶ δὲν ἔλθω-
σιν εἰς ἑαυτοὺς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον θέλει
ἀντιμετωπίσει τὸ δημιουργούμενον πρόβλημα διὰ
τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ μυστηριακῆς
κοινωνίας μετ’ αὐτῶν, ὡς προκαλούντων τὴν κοινὴν
εὐθύνην καὶ τὸ χρέος πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Ποι-
μένων πρὸς διασφάλισιν τῆς ἑνότητος, τῆς εἰρήνης
καὶ τῆς ἑνιαίας μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Τὰ ἀνωτέρω, ἐν πόνῳ ψυχῆς καὶ ἄλγει καρδίας κα-
ταγγέλλοντες ὑπευθύνως, πρὶν ἢ τὸ ὑπερβαῖνον τὸ
δικαίωμα ἐλευθέρας ἐκφράσεως οἰκοδομητικῆς γνώ-
μης ἀνίερον τοῦτο ἔργον λάβη μείζονας καὶ δυσθερα-
πεύτους διαστάσεις, ἐπαφιέμεθα τὰ περαιτέρω τῇ συν -
έσει τῆς Ὑμετέρας Ἀγάπης καὶ τῆς σεβασμίας Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ διατελοῦμεν
μετὰ βαθείας τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καὶ τιμῆς ἐξιδια-
σμένης. 

18 Νοεμβρίου 2016 
Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος 

ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφός 
ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Σχόλιον Ο.Τ.
Ἡ ἐπιστολὴ ἀρχίζει μὲ τὴν προσφώνησιν

πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, τὸν ὁποῖον
δὲν προσαγορεύει ὡς Προκαθήμενον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ὡς Πρόεδρον
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπομιμνήσκουσα ὅτι δὲν
ἀναγνωρίζουν εἰς τὸ Φανάρι «πρῶτον» εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἀντιδιαστέλλει
τὰς Ἁγίας καὶ Μεγάλας Συνόδους πρὸς τὰς
Οἰκουμενικάς. Εἰς παλαιότερον ἄρθρον του ὁ
Ἑλβετίας Δαμασκηνός, πρωτεργάτης τῆς μελ-
λούσης νὰ συνέλθη Μεγάλης Συνόδου, εἶχεν
ὑποστηρίξει ὅτι ἐδόθη εἰς αὐτὴν ὁ τίτλος,
«Ἁγία καὶ Μεγάλη», διότι ἔτσι ἱστορικῶς ἀπε-
κάλουν τὰς Οἰκουμενικάς. Προσφάτως ἠκού-
σαμεν Μητροπολίτην τοῦ κλίματος τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νὰ λέγη ὅτι
τὸ Κολυμβάρι δὲν ἦτο Οἰκουμενικὴ, διότι

ἀπουσίαζαν οἱ χριστιανοὶ τῆς Δύσεως. Τελικῶς
θὰ ἀποφασίσουν εἰς τὸ Φανάρι τί ἐξ ὅλων
αὐτῶν ἰσχύει;

Ὁ Πατριάρχης ἰσχυρίζεται ὅτι ἦτο ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Κολυμβαρίου καὶ ὅτι εἶναι ὁ «φύ-
λαξ τοῦ Δόγματος καὶ τῆς κανονικῆς ἐν τῇ
κατὰ Ἀνατολάς Ἐκκλησίᾳ τάξεως». Δηλαδὴ
ἐξηπατήθησαν οἱ ὑπόλοιποι Προκαθήμενοι,
εἰς τοὺς ὁποίους εἶχε δοθῆ ἡ ὑπόσχεσις ὅτι θὰ
προεδρεύσουν ὅλοι μαζί; Ὅμως ἀνήκουστον
μέχρι σήμερον εἶναι νὰ ὁρίζη ὁ Πατριάρχης
τὸν ἑαυτόν του ὡς φύλακα τοῦ Δόγματος!
Ὑπέρκειται, δηλαδή, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων; Δὲν δύνανται νὰ φυ-
λάξουν ἐπαρκῶς τὸ Φανάρι καὶ φαντάζονται
ὅτι διακρατοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν; Ὁ εὐσεβὴς
λαὸς δὲν ὑπολογίζει τὴν «ἐπηρμένην ὀφρύν»!

Γίνεται λόγος δι’ ἀνταρσίαν καὶ ἀμφισβήτη-
σιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Κολυμβαρίου. Ἀπαγο-
ρεύονται πλέον μὲ Πατριαρχικὴν διαταγὴν αἱ
θεολογικαὶ συζητήσεις; Ἡ λογοκρισία εἶναι χα-
ρακτηριστικὸν μόνον ὁλοκληρωτικῶν καθε-
στώτων…

Πρωτοφανὴς εἶναι ὁ ψόγος τοῦ Πατριάρχου
πρὸς ἄλλους προκαθημένους. Τί ἄλλο μπορεῖ
νὰ σημαίνη ἡ φράσις «γενομένη ἀτυχῶς δεκτὴ
καὶ ὑπὸ ἀδελφῶν Προκαθημένων καὶ
Ἱεραρχῶν τῶν εἰρημένων Ἐκκλησιῶν» παρὰ
ὅτι θεωρεῖ πὼς μόνος αὐτὸς κατέχει τὸ
σωστὸν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι συμπροκαθήμενοι
καὶ συνιεράρχαι του σφάλλουν! Βεβαίως, ὅταν δέ-
χεται ὅτι «οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔπεσαν θύματα
τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως» πῶς νὰ μὴ δέχεται ὅτι
τέτοια θύματα εἶναι καὶ σημερινοὶ Ἱεράρχαι; 

Ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατηγορίαν
ἀκολουθεῖ ἱεροκατηγορία πρὸς ἀγωνιστάς
κληρικούς. Μὰ εἶναι δυνατὸν τὸ Φανάρι νὰ
συμπεριφέρεται ὅπως –ἰσχυρίζεται τὸ ἴδιον
ὅτι- τοῦ συμπεριφέρονται; «Εἰ ὄνος λακτίση
σε σὺ ἀντιλακτίσεις;…».

Μετὰ τὴν ἐπίθεσιν πρὸς τοὺς κληρικοὺς γί-
νεται ἐπίθεσις πρὸς ἰσοτίμους Ἱεράρχας! Τί-
θενται εἰς τὸ στόχαστρον ὁ Σεβ. Καλαβρύτων
καὶ ὁ Σεβ. Πειραιῶς, εἰς τοὺς ὁποίους ἀποδί-
δεται ὁ χαρακτηρισμὸς ὅτι διαθέτουν «ἄκρι-
τον λόγον ἐπὶ παντός τοῦ ἐπιστητοῦ»! Ἐκτός
τοῦ προσβλητικοῦ τοῦ χαρακτηρισμοῦ πρόκει-
ται περὶ βαρείας ἐκκλησιαστικῆς μομφῆς, διό-
τι ἂν δι’ ἕνα λαϊκὸν ὁ ἄκριτος λόγος εἶναι
ἁπλῶς μία κακὴ συνήθεια, ἡ κατηγορία διὰ
«ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας»
Ἱεράρχην ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀμφισβήτησιν τοῦ δι-
δακτικοῦ λειτουργήματος αὐτοῦ ἐντός τῆς
Ἐκκλησίας! Αὐτοῦ τοῦ εἴδους αἱ κατηγορίαι
δύνανται νὰ φθάσουν ὥς τὰ συνοδικὰ δικα-
στήρια, ἂν ἐνθυμηθοῦμε ὅτι ὁ Σεβ. Δωδώνης
εἶχε κληθῆ παλαιότερα εἰς ἀπολογίαν διὰ
«ἄκριτον λόγον» εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώ-
ρησεν εἰς περιοδικόν.

Ἡ πρότασις τοῦ Πατριάρχου, διὰ νὰ  κατα-
σιγάση τὰ προβλήματα ποὺ ὁ ἴδιος ἐδημιούρ-
γησε μὲ τὸ Κολυμβάρι, εἶναι προφανῶς ἡ
ἀστυνομοκρατία, ὅταν γράφη «λάβητε τὰ
προσήκοντα μέτρα». Δηλαδὴ νὰ ἐπιβληθῆ ὁ
Πρόεδρος πρὸς τοὺς συνεπισκόπους μὲ κάθε
μέσον προκειμένου νὰ μὴ ὁμιλοῦν! Ἐστέρησαν
τὸν λόγον ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχας εἰς τὸ Κολυμβά-
ρι καὶ τώρα ἐπιθυμοῦν νὰ τὸν στερήσουν εἰς
ὅλους! Βεβαίως ὁ ἐκφοβισμὸς δὲν θὰ περάση,
ὅπως ἀπέδειξε καὶ ἡ στάσις τοῦ Σεβ. Ναυπά-
κτου εἰς τὴν πρόσφατον Ἱεραρχίαν…

Ὅσον περὶ τῆς ἀπόψεως ὅτι τὰ συνοδικῶς
συμπεφωνημένα ὑπερβαίνουν τὰς μεμονωμέ-
νας ἀποφάσεις καὶ ὅτι τὰ ὅσα ὑπεγράφησαν
εἶναι δεσμευτικὰ προϋποτίθεται ὅτι πρόκειται
διὰ σοβαράν Σύνοδον καὶ ὄχι περὶ κακεκτύπου
ποὺ ὀλίγον ἀπεῖχεν (μὲ τὰς συναυλίας καὶ τὰς
φωτογραφίας) ἀπὸ τὸ νὰ ὁμοιάζη μὲ κοσμικὴν
ἐκδήλωσιν! Ἄλλωστε αἱ ἀποφάσεις παρεπέμ-
φθησαν εἰς ἐπιτροπάς καὶ ἀφοῦ ἀξιολογηθοῦν
θὰ ἴδωμεν ἂν θὰ ὑπογράψουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι
Ἱεράρχαι τῆς Ἑλλάδος. Ἂς πείση ὁ Πατριάρ-
χης πρῶτα τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Βουλγαρίας ὅτι
εἶναι δεσμευτικὰ καὶ ἂς ἀφήση τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τὰς δύο τελευταίας παραγράφους ὁ Πα-
τριάρχης καταφεύγει εἰς τὴν τακτικὴν ποὺ
ἠκολούθησε καὶ κατὰ τὴν σύγκρουσιν μὲ τὸν
Ἀρχ. Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον: «ἀπειλή
ἐπιβολῆς κυρώσεων» καὶ «διακοπή τῆς
ἐκκλησιαστικῆς καὶ μυστηριακῆς κοινωνίας».
Ἔχουν συνειδητοποιήσει εἰς τὸ Φανάρι ὅτι δια-
βιοῦμεν εἰς τὸ 2016 καὶ ὄχι εἰς τὸν Μεσαίωνα;
Δὲν εἶναι ὑποκρισία νὰ ἔρχωνται εἰς διάλογον
μὲ ὅλας τὰς θρησκείας, ποὺ πρεσβεύουν τὰ
ἀντίθετα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ νὰ μὴ ἐπι-
θυμοῦν νὰ λύσουν πολιτισμένα τὰς τυχὸν δια-
φοράς των μὲ συνιεράρχας των; Μὲ ἀπειλάς
καλλιεργήθη καὶ ἡ ἑνότης εἰς τὸ Κολυμβάρι;
Ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ποὺ διεμήνυ-
σεν ὅτι δὲν θὰ προσκαλέση Ἐπισκόπους εἰς
τὴν Σύνοδον τῆς Κύπρου, ἂν δὲν συμμορφω-
θοῦν ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ Κολυμβάρι;

Μὲ πολὺ πόνον ἀλλά καί σεβασμόν λέγομεν
εἰς τὸν Πατριάρχην ὅτι δὲν λαμβάνει κανεὶς
σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν τὸ Κολυμβάρι καὶ τὸ Φανά-
ρι, διότι ἡ συμπεριφορὰ τῶν περὶ τὸ Πατριαρ-
χεῖον ἀφίσταται τῆς παραδόσεως τοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ γενικῶς δὲν ἐμπνέει σεβασμόν,
πρᾶγμα ποὺ ἀπέδειξε περιτράνως καὶ ἡ πα-
ροῦσα ἐπιστολή.

Ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
ἀπάδουσα πρὸς τὴν παράδοσιν τοῦ Πατριαρχείου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Μὴ προκαλέσωμεν
διάσπασιν!

Πανοσιολογιώτατοι,
Εὐλογεῖτε καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ
ἡμῶν!

Μὲ τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν
μου ἀπευθύνομαι μετὰ τοῦ προσή-
κοντος σεβασμοῦ πρὸς Ὑμᾶς, τὴν
πνευματικὴν ἀρχὴν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, διὰ νὰ ἐκφράσω τὴν λύπην
μου διὰ τὸν ἄδικον διωγμὸν ἁγιο-
ρειτῶν μοναχῶν ποὺ σεβόμενοι τὸ
ράσον των ἔπαυσαν τὸ μνημόσυ-
νον τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαί-
ου, ὁ ὁποῖος κατασκανδαλίζει τὴν
συνείδησιν τῶν ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν μὲ τὶς οἰκουμενιστικὲς καὶ
λατινόφρονες ἐκδηλώσεις του. Δὲν
μνημονεύουν τὸ ὄνομα τοῦ Πα-
τριάρχου- γιὰ λόγους ἱεροκανονι-
κούς- διότι ὁ Πατριάρχης ἔχει πα-
ρεκκλίνει ἀπὸ τὴν πατερικὴ ὀρθό-
δοξο Διδασκαλία καὶ δέχεται τὴν
ἐκκλ. ἐπικοινωνία μὲ τὸν πάπα, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἀνυποχώρητος στὶς
αἱρετικὲς δοξασίες του καὶ μόνος
του σκοπὸς εἶναι ἡ ἀπορρόφησις
τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἀδιανόητο
νὰ βλέπουμε -γιὰ ὁλόκληρες δεκαε-
τίες- τοὺς ποιμένες μας, ἀπὸ τοὺς
ὁποίους περιμένουμε ἡρωϊκοὺς
ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ
συναγελάζωνται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς
παπικούς, νὰ ἀλληλοασπάζωνται
καὶ νὰ συμπροσεύχωνται. Τὸ κα -
κὸν ἔχει παραγίνει.

Τρίζουν τὰ ὀστᾶ τῶν μαρτύρων
τῆς πίστεώς μας σὲ κάθε ἐπαφὴ μὲ
τοὺς παπικοὺς καὶ δὲν εἶναι λίγοι οἱ
μάρτυρες. Κατάσπαρτο τὸ Ἅγιον
Ὄρος ἀπὸ τὰ ἱ. Λείψανα τῶν ὁσιο-
μαρτύρων ὁμολογητῶν, ποὺ ἀντε-
στάθησαν γενναίως εἰς τὰ σχέδια
τοῦ ἐξωμότου Πατριάρχου Ἰωάν-
νου Βέκκου. Οἱ θέσεις τῶν διωκο-
μένων μοναχῶν, ἔναντι τῆς αἱρέσε-
ως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐκφράζουν
αὐτὴν τὴν θέσιν τῆς ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν,
ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε ἀπὸ τὶς
ἅγιες Συνόδους καὶ διασώθηκε μὲ
τὴν ἱ. παράδοσιν.

Ἐκφράζουν τὸ ὁμολογιακὸν φρό-
νημα τῶν ἁγιορειτῶν τοῦ 1964,
ποὺ σήμερα δυστυχῶς ἀναιρεῖται
ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν «Ἁγιορειτῶν».
Ἐκφράζουν καὶ τὸν ἀείμνηστον
προκάτοχον Ὑμῶν πρωτεπιστάτην
Θεόκλητον Διονυσιάτην, ποὺ σὲ
ἀρθρογραφίαν του στὸ περιοδικόν,
ποὺ ἐξέδιδε «Ἀθωνικοὶ Διάλογοι»,
εἶχε συστήσει τὴν διακοπὴν τοῦ
μνημοσύνου τοῦ ὀνόματος τοῦ Πα-
τριάρχου. Ἄλλο ποὺ λόγῳ τῶν πα-
λινωδιῶν του δὲν τὸ ἐτήρησε.

Γιατὶ νὰ μνημονεύεται ὁ Πατριάρ-
χης; Μήπως ὁ οἰκουμενισμὸς κατε-
δικάσθη, ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς
αἱρετικοὺς ἐσταμάτησε, ἡ βεβήλω-
ση τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας ἀπὸ
αἱρετικοὺς πλανεμένους ἔπαυσε;
Οἱ ἐν λόγῳ διωκόμενοι μοναχοί,
ἀκούουν τοὺς μεγάλους πατέρας
καὶ Διδασκάλους, τοὺς ἁγίους καὶ
θαυματουργοὺς τῶν ὁποίων τὰ
παραδείγματα εἶναι αἰώνια,
ἀκούουν τοὺς τιτᾶνες τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, Γρηγόριο Παλαμᾶ -
Φώτιο - Μᾶρκο Εὐγενικὸ καὶ τὸ
πλῆθος τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ τοὺς
ἀκολούθησε. Ἀκούουν τὸν μεγάλο
προφήτη τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν
Ρουμελιώτη ἅγιο Κοσμᾶ, ποὺ ὠνό-
μασε τὸν πάπα ἀντίχριστον καὶ
εἶπε νὰ τὸν καταρώμεθα, διότι
αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ, καὶ
δὲν ἀκούουν τὸν πατρ. Βαρθολο-
μαῖον, ὁ ὁποῖος ὀνομάζει τὸν ἀβά-
πτιστον καὶ ἀνίερον πάπα, ἅγιον
καὶ ἁγιώτατον. Εἶναι εὐτύχημα ὅτι
ὑπάρχουν ἁγιορεῖτες μοναχοί, που
διαπνέονται -ἀκόμη- ἀπὸ τὴν συν -
είδησιν τοῦ φύλακος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας «χωρὶς τὴν ὁποίαν καὶ τὰ ἁγιο-
ρειτικὰ μοναχικὰ ἰδεώδη θὰ μαρα-
θοῦν, ὅπως τὰ ἄνθη ποὺ δὲν ἔχουν
ρίζας εἰς στερεὸν ἔδαφος».

Ἐγράφατε, ὡς Ἱ. Κοινότης, διὰ τὸ
θέμα τῶν διπλωματικῶν σχέσεων
Ἑλλάδος - Βατικανοῦ ὅτι ἡ «σωτη-
ρία τοῦ Ἔθνους κεῖται εἰς τὴν ἑνότη-
τά του ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ, ὅσον πε-
ρισσότερον συνεπὲς γίνεται πρὸς
τὰς ἑλληνορθοδόξους παραδόσεις
του, τόσον καὶ ἰσχυρότερον καθί-
σταται, «σεβαστὸν εἰς τοὺς φίλους
καὶ φοβερὸν εἰς τοὺς ἐχθρούς». Ἄς
προσέξουμε μὴ διασπάσουμε
αὐτὴν τὴν ἑνότητα, μὴ προκαλέ-
σουμε διάσπασιν τοῦ ὀρθοδόξου
πληρώματος καὶ τότε... οὐαὶ ἡμῖν!

Εὐχηθῆτε, ὁσιώτατοι πατέρες,
νὰ εὑρεθῇ ἕνας νέος Μᾶρκος Εὐγε-
νικός, ποὺ θὰ ἔχη τὸ σθένος νὰ ση-
κώσῃ εἰς τοὺς ὤμους του τὴν
Ὀρθοδοξίαν καὶ νὰ καταγγείλῃ τὴν
προδοσίαν. Ἕνας νέος Ἄτλας τῆς
Ὀρθοδοξίας ἀναζητεῖται.

«Κύριε ἡμῶν, ἀπάλλαξε τὴν ἁγίαν
Σου Ἐκκλησίαν ἀπὸ οἰκουμενιστὰς
καὶ σκανδαλοποιοὺς ποιμένας». «Κί-
νησον τὴν λυχνίαν των» τὸ συντομώ-
τερον ἰδίως τοῦ σημερινοῦ Πατριάρ-
χου Βαρθολομαίου. Καὶ χάρισε εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν Σου, ἐνάρετον Πα-
τριάρχην, μὲ ὀρθόδοξον φρόνημα
καὶ ἡγιασμένην ζωήν. Ἀμήν.
Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ

Κωνσταντῖνος Β. Δημητρᾶς
Νεοχώριον Μεσολογγίου

Ἀρκεῖ ἡ προσκύνησις
τῆς Τιμίας Ζώνης;

Πλῆθος κόσμου αὐτὲς τὶς ἡμέρες
ἐδῶ στὴν Πάτρα προσήρχετο στὸν
Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ περίμενε
ἐπὶ ὧρες, γιὰ νὰ προσκυνήση τὴν
Τιμία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου ποὺ εἶχε ἔλθει ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Ὄρος.

Βεβαίως καλὰ καὶ ἅγια  εἶναι ὅλα
αὐτά, ἀλλά δὲν μποροῦν νὰ μὴ φέ-

ρουν κατὰ  νοῦ τὸ «ὁ λαὸς οὗτος
τοῖς χείλεσί με τιμᾶ ἡ δὲ καρδία
αὐτοῦ πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ»,
ὅταν ἐν ἀπορίᾳ διερωτώμεθα: 

Ποῦ εἶναι ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος
κάθε Κυριακὴ ποὺ προσκαλεῖται
ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς νὰ προσέλθη «μετὰ
φόβου Θεοῦ, Πίστως καὶ Ἀγάπης»
στὸ ἀσυγκρίτως- ἀπὸ ἕνα προσκύ-
νημα - πιὸ συμφέρον  «ταῖς ψυχαῖς
ἡμῶν» μέγα Μυστήριον τῆς θείας
εὐχαριστίας, ὅπου ἐκεῖ προσφέρε-
ται -ὄχι μία ἔστω "εὐλογημένη κορ-
δέλα μὲ τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου" ἀλλὰ  "ΣΩΜΑ ΚΑΙ
ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ
ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ  ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙ-
ΩΝΙΟΝ" καὶ  μένει ἀδιάφορος;

Καὶ γιατί δὲν φροντίζουν οἱ κληρι-
κοί μας νὰ μάθουν ἐπιτέλους οἱ πι-
στοὶ ποιὰ εἶναι τὰ πρωτεύοντα καὶ
ποιὰ τὰ  δευτερεύοντα τῆς Πίστεώς
μας, ἀλλὰ τοὺς ἀφήνουν ἀδιάκρι-
τους, ὥστε  νὰ θεωροῦν καὶ τὰ δευ-
τερεύοντα ἐπαρκῆ καὶ νὰ ἀναβάλ-
λουν ἔτσι συνεχῶς τὴν σωτήρια με-
τάνοιά τους;

Δὲν ἐνισχύεται ἑπομένως τὸ
φρόνημά μας μὲ τὴν ἁπλῆ προσκύ-
νηση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων μας
-ὅπως ἰσχυρίζεται, ὁ ἐδῶ Μητρο-
πολίτης μας κ. Χρυσόστομος- ὅταν
ἡ προσκύνησις αὐτὴ ὑποκαθιστᾶ
τὰ ἄλλα καὶ σπουδαιότερα καθή-
κοντά μας τὸν ΦΟΒΟΝ (σεβασμὸν)
δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ, τὴν ΠΙΣΤΙΝ καὶ
τὴν ΑΓΑΠΗ ποὺ ἀπαιτοῦνται, γιὰ νὰ
κοινωνήσουμε τῶν   Ἀχράντων Μυ-
στηρίων, στὰ ὁποῖα εἶναι ΥΠΟΣΤΑ-
ΤΙΚΩΣ ΠΑΡΩΝ ὁ Κύριος κατὰ τὸν
ἀείμνηστο  καθ. Χρ. Ἀνδροῦτσο.

Ὄχι μόνον δὲ δὲν ἐνισχύεται τὸ
ἠθικό μας, ἀλλὰ βρισκόμαστε ἐν
ἐσχάτῃ πλάνῃ, ὅταν ἀντὶ  ν’ ἀκολου-
θήσουμε τὴν στενὴ ὁδὸ τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἀκολουθοῦμε τὸν εὔκολο
δρόμο τῶν προσκυνημάτων, ἐπαι-
νούμενοι κιόλας ἀπὸ τοὺς κληρι-
κούς μας γιὰ τοὺς συμφεροντολογι-
κοὺς αὐτοὺς ὑπολογισμούς μας!

Συγκρότηση λοιπὸν καὶ μετάνοια
ἐπιβάλλονται, ἀδελφοί μου,

Μετὰ τιμῆς 
Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

Πάτρα

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Σεραφείμ δὲν ἐδέχετο

τοὺς Παπικούς
Κύριε Διευθυντά,

Ἀπὸ τὶς θλιβερὲς πράγματι διαπι-
στώσεις τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν αἱρέ-
σεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πει-
ραιῶς, ποὺ δημοσιεύονται στὸν
Ὀρθόδοξον Τύπον γιὰ τὰ πεπρα -
γμένα τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου τῆς Κρήτης, θὰ σταθῶ σὲ ἕνα
καὶ μόνο σημεῖο, ποὺ εἶναι βόμβα
ὑδρογόνου πολλῶν μεγατόνων
στὰ θεμέλια τῆς Ὀρθοδόξου πίστε-
ως καὶ ἰσοδυναμεῖ μὲ νέο Φιλιόκβε
τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, ἤ
μᾶλλον τῶν Ἀρχιεπισκόπων καὶ
Ὀρθοδόξων Καρδιναλίων!...

Εἶναι δυνατὸν ἄλλα νὰ ὁμολο-
γοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς πίστεώς
μας καὶ ἄλλα νὰ πιστεύουμε, ἔστω
καὶ ἀτύπως μέχρι νὰ γίνει κοινὴ συ-
νείδηση, γιὰ νὰ ἑδραιωθεῖ καὶ νὰ γί-
νει κτῆμα μας καὶ νὰ ἀποκτήσει νο-
μικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ὑπόσταση;

Γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἐπικύ-
ρωση τῆς 8ης καὶ 9ης Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου καὶ κυρίως τῆς 8ης
γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ παπικοῦ Φι-
λιόκβε, καταφύγανε στὴν ἀποφυγὴ
τῆς λέξεως αἱρετικοὶ καὶ ὁμοφώνως
δέχτηκαν τὴν διατύπωσιν ὅτι: «Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται
τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν ἄλλων
χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὁμο-
λογιῶν». Ἀπέρριψαν τὴν πιὸ
σωστὴ διατύπωση τῆς Ἑλλαδικῆς
Ὀρθοδόξου Ἱεραρχίας, ποὺ ἔλεγε
γιὰ τὴν «ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων
Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καὶ κοινο-
τήτων» ἀποφεύγοντας τὴν λέξη
Ἐκκλησία, ποὺ καὶ αὐτὴ πάλι εἶναι
σὲ λάθος, γιατὶ ἀποφεύγουν τὸν
σωστὸ ὅρο «Χριστιανικῶν Αἱρέσε-
ων», γιατὶ παίζοντες μὲ τὴν ἐναλ-
λαγὴ τῶν λέξεων δὲν ἀποφεύγουν
τὴν οὐσία. Τὸν λαὸ μποροῦν νὰ τὸν
ξεγελάσουν, νὰ τὸν κοροϊδέψουν,
ἀλλὰ τὸν Θεὸ ποτέ, γιατὶ (Γαλ. στ΄
7) «οὐ μυκτηρίζεται». Ἐκκλησία
λοιπὸν καὶ ὄχι Αἵρεση, «ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί» καὶ ὄχι Αἱρετικοί, ἀδελφο-
σύνη καὶ ὄχι δίκη καὶ δικαιοσύνη!...

Πλὴν ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σᾶς ἀνα-
φέρω καὶ νὰ σᾶς θυμίσω ὅτι ὁ μα-
καριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ
ἐρώτησε τοὺς θεολόγους καὶ εἰδι-
κούς, ἄν τὸ Βατικανὸ εἶναι Ἐκκλη-
σία. Στὴν ἐρώτηση αὐτή, ἄν καὶ δὲν
εἶμαι θεολόγος, ἀπάντησα μὲ δύο
ἐπιστολές μου 8-6-93 καὶ 30-7-93,
τὶς ὁποῖες εὐσεβάστως σᾶς ἀπο-
στέλλω.

Βασιζόμενος στὸν Ἅγιο Εἰρηναῖο
ποὺ ἔλεγε: «Ὅπου ἡ Δύναμις τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ὁρατὴ καὶ
αἰσθητὴ ἐκεῖ ὑπάρχει ἐκκλησία»,
ἀπέδειξα ὅτι πράγματι ἡ Δύναμη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ὀρθοδοξία
εἶναι καὶ Ὁρατὴ καὶ Αἰσθητή, μὲ τὴν
διατήρηση τοῦ ἁγιασμένου ὕδατος,
ἐνῶ τῶν αἱρετικῶν χαλάει, μὲ τὸ
Ἅγιο Φῶς στὰ Ἱεροσόλυμα, ποὺ δί-
δεται μόνο στοὺς Ὀρθοδόξους, μὲ
τὴν μετατροπὴ τοῦ ἄρτου καὶ οἴνου
σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, μὲ τὴν
μυρόβληση Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ
Ἁγίων Λειψάνων, μὲ τὴν ἀσηψία τῶν
ἱερῶν σκηνωμάτων καὶ ἄλλων ἀπο-
δεικτικῶν στοιχείων.

Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὁμολογία τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας καὶ
ἄλλων Ἁγίων ὅτι οἱ παπικοὶ εἶναι
ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ Αἱρετικοὶ μὲ
τὰ ἐπεισόδια ποὺ ἐξελίχτηκαν στὸ
Ἅγιον Ὄρος ἐπὶ τοῦ λατινόφρονος

Πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου καὶ
μὲ ἄλλα ποὺ ἀναφέρω στὴν δευτέ-
ρα μου ἐπιστολή. Δὲν μπορῶ νὰ
ἰσχυριστῶ ὅτι μὲ ὅλα αὐτὰ ἐπείστη-
κε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, γιατὶ δὲν ἔλα-
βα καμία ἀπάντηση. Βεβαίως καὶ
ἄλλοι εἰδικοὶ καὶ ἐμβριθέστατοι θεο-
λόγοι τοῦ ἀπάντησαν δεόντως.

Ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι μὲ ἱκανοποί-
ησε ἡ εἴδηση καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ποὺ παραδέχτηκε
ὅτι τὸ Βατικανὸ δὲν εἶναι Ἐκκλησία
καὶ ὅσο εἶμαι Ἀρχιεπίσκοπος, πάπας
δὲν πατάει στὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ καὶ ἡ
προφητικὴ ρήση τοῦ πατρὸς Πορφυ-
ρίου καὶ νῦν Ἁγίου, ποὺ εἶπε: «Νὰ κό-
βει ὁ Θεὸς χρόνια ἀπὸ μᾶς καὶ νὰ τὰ
δίνει μέρες στὸν Σεραφείμ, γιατὶ ὁ
ἑπόμενος θὰ φέρει τὸν πάπα στὴν
Ἑλλάδα».

Καὶ πράγματι ὁ ἑπόμενος καὶ μα-
καριστὸς Χριστόδουλος ὄχι μόνο
τὸν πάπα ἔφερε στὴν Ἑλλάδα,
ἀλλὰ καὶ τὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο
τῶν Ἐκκλησιῶν»!...

Δὲν γινόμεθα παραβάται τοῦ ζ΄
Κανόνος τῆς Γης καὶ τοῦ α΄ Κανό-
νος τῆς ΣΤης Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου μὲ καθαίρεση τῶν κληρικῶν
καὶ ἀφορισμὸ τῶν λαϊκῶν; Οἱ
Ἀρχιεπίσκοποι μὲ τὸ νὰ ἔχουν ὄχι
μόνο τὸν λόγον, ἀλλὰ καὶ ψῆφον
στὶς πανορθόδοξες συνελεύσεις
καὶ διαβουλεύσεις δὲν παίρνουν
βαθμὸν διακυβερνήσεως ἀνώτε-
ρον τῶν ἄλλων ἴσων ἐπισκόπων,
δίκην Καρδιναλίων; Ἄν καὶ τοὺς κο-
λακεύει εἶναι εἰς βάρος τῶν συνεπι-
σκόπων τους καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
τὸ δεχτοῦν διὰ λόγους συναδελφι-
κότητος, ταπεινοφροσύνης, δικαιο-
σύνης καὶ ἐντιμότητος.

Μετὰ τιμῆς
Παναγιώτης Ράπτης

Αἱρετικαὶ εἰκόνες
εἰς Ὀρθοδόξους Ναούς

Στὴν Ἁγία Παρασκευή, ἐπὶ τῆς
ὁδοῦ Λαγασιδᾶ Θεσσαλονίκης,
μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς μιὰ εἰκόνα,
μικρὴ σὲ διαστάσεις, τῆς Ἁγίας
Τριάδος, στὴν ὁποία εἰκονίζεται ὁ
Πατὴρ ὡς γέρων καὶ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα ὡς περιστερά. Εἶπα στὸν
πατέρα Δανιὴλ τοῦ Ναοῦ, ὅτι ἡ
εἰκόνα αὐτὴ εἶναι αἱρετική, ἐπειδὴ
στὴν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία, ἡ
Ἁγία Τριάδα παριστάνεται μὲ τὴ φι-
λοξενία τριῶν ἀγγέλων ἀπὸ τὸν
Ἀβραάμ. Τὸ παραδέχθηκε, εἶπε ὅτι
εἶναι ἀπαράδεκτη θεολογικά, ἀλλὰ
πρόσθεσε: «Τί νὰ κάνουμε, εἶναι
ἀπὸ τὸν δέκατο ἔνατο αἰῶνα»!

Στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρο-
μο, τὴν κατακόμβη ἀπέναντι ἀπὸ
τὴν δεξιὰ πλευρὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας,
ὑπάρχει παρόμοια εἰκόνα, μεγά-
λων διαστάσεων σχετικά, στὸν
τοῖχο ποὺ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν
ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ Ἱεροῦ. Ρώτη-
σα τὸν πατέρα Νικόλαο ποὺ λει-
τουργεῖ συχνὰ σ’ αὐτὸν τὸν Ναὸ τὶς
Τρίτες, ἄν γνωρίζει ὅτι αὐτὴ ἡ εἰκό-
να εἶναι αἱρετικὴ καὶ μοῦ ἀπάντησε
ὅτι καὶ ἄλλοι τοῦ τὸ ἔχουν πεῖ καὶ θὰ
τὸ ἐρευνήσει. Ὄφειλε νὰ τὸ γνωρί-
ζει, σκέφτηκα, ἀλλὰ χάρηκα μὲ τὴν
θετική του ἀντίδραση.

Κάποια ἄλλη Τρίτη, τὴν ὥρα τοῦ
ἀντίδωρου, ἄλλο ἱερέα, ποὺ ἐκείνη
τὴν Τρίτη λειτούργησε, τὸν ρώτησα
ἄν ἔχει δεῖ τὴν συγκεκριμένη εἰκό-
να. Μοῦ ἀπάντησε: «Καὶ τί θέλεις
τώρα, νὰ τὴν βάλουμε κάτω νὰ τὴν
πατᾶμε; Λειτουργήσαμε καὶ δημι-
ουργεῖς αἰτία ἐκνευρισμοῦ;».

Λυπηρὰ ὅλα τὰ παραπάνω ἀλλὰ
λυπηρότερο τὸ παρακάτω. Τὴν Κυ-
ριακή, 28 Αὐγούστου 2016, ἐκκλη-
σιάστηκα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Γνώριζα ὅτι
ὑπάρχει σ’ αὐτὸν τέτοια αἱρετικὴ
εἰκόνα καὶ ὅτι ὁ κύριος Τσελεγγίδης,
ὁ καθηγητὴς τῆς δογματικῆς τοῦ
Α.Π.Θ. ζήτησε νὰ τὴν ἀφαιρέσουν
ἀπὸ τὸν Ναό, ἀλλὰ δὲν εἰσακού-
στηκε. Προσπαθοῦσα νὰ τὴν ἐντο-
πίσω. Εἶδα σὲ δύο ἤ τρία προσκυ-
νητάρια τὴν σωστὴ θεολογικὰ εἰκό-
να τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἀναπαύ-
τηκε ὁ λογισμός μου. Καθὼς ὅμως
προχώρησα πρὸς τὸ Ἱερό, εἶδα τὴν
μεγάλη αἱρετικὴ εἰκόνα ποὺ εἶναι
ἀριστερὰ τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας
μας. Σταυροκοπήθηκα.

Γιὰ τὸν πατέρα ποὺ ἐκνευρίστη-
κε ὅπως ἀνέφερα παρὰ πάνω καὶ
ποὺ μοῦ τόνισε αὐστηρὰ ὅτι ἐμεῖς
οἱ πιστοὶ δὲν πρέπει νὰ ἀσχολού-
μαστε μὲ τέτοια θέματα, ἀλλὰ νὰ τὰ
ἀφήνουμε γιὰ τοὺς ἱερεῖς ἔγραψα
τὰ ἑξῆς:

«Ἐρώτηση λογικοῦ προβάτου
πρὸς τὸν ποιμένα: Ὅταν προσκυ-
νοῦμε καὶ μάλιστα στὸν Ἱερὸ Ναό,
παπικὴ εἰκόνα, ὅπως αὐτὴ ἡ θεο-
λογικὰ ἀπαράδεκτη, ἡ τῆς Ἁγίας
Τριάδος, δὲν προσκυνοῦμε τὸν ἴδιο
Πάπα δηλαδὴ τὸν διάβολο;».

«Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν,
ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως.
Ὥστε ὅτε περὶ πίστεως ὁ λόγος,
οὐκ ἐστὶν εἰπεῖν, ἐγὼ τὶς εἰμί;
Ἱερεύς, ἄρχων, στρατιώτης, γεωρ-
γός, πένης; Οὐδεὶς μοι λόγος καὶ
φροντὶς περὶ τοῦ προκειμένου.
Οὐαί, οἱ λίθοι κράξουσι καὶ σὺ σιω-
πηλὸς καὶ ἄφροντις;» (Ἅγιος Θεό-
δωρος Στουδίτης)

Εὐαγγελία Νικολαΐδου
Καθηγήτρια

Σημ. Ο.Τ. : Ἀξιότιμη κ. Νι-
κολαΐδου βεβαίως καλὸν εἶναι
νὰ ἀποσυρθοῦν τέτοιου
εἴδους εἰκόνες, ὅμως δὲν ση-
μαίνει ὅτι εὐσεβεῖς πιστοὶ ποὺ
τὶς προσκυνοῦν, προσ κυνοῦν
τὸν διάβολον. Χρειάζεται,
ὑπομονὴ καὶ συνεργασία μὲ
τοὺς ἱερεῖς, ὥστε νὰ διευθε-
τηθῆ τὸ ζήτημα χωρὶς ἀντιπα-
ραθέσεις.

Νὰ μὴ ὑποκύψουν οἱ ταγοὶ
τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἀθέους
καιωμάτων (ΕΣΑΔ), προστατεύει τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν.

Συγκεκριμένα στὸ ἄρθρο 2 τοῦ πρώτου πρόσθετου
πρωτοκόλλου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, τὸ ὁποῖο ἔχει κυρωθεῖ εἰς τὴν Χώρα
μας διὰ τοῦ Νόμου 53/1974 ἀναφέρεται: Οἱ μαθηταὶ
εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ μετέχουν εἰς τὸ μάθημα τῶν
Θρηκευτικῶν καὶ εἰς τὰς λοιπάς ἐκδηλώσεις (προσευ-
χή, ἐκκλησιασμός). Τὸ μάθημα πρέπει νὰ διδάσκεται
εἰς ἱκανὸν ἀριθμὸν ὡρῶν ἑβδομαδιαίως.

Οἱ ἑτερόθρησκοι, ἑτερόδοξοι ἢ ἄθεοι ἀπαλλάσσονται
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μόνον ἐφ’ ὅσον
ἐπικαλεσθοῦν θρησκευτικοὺς λόγους.

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς δέχεται καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ
(Ἐπιθ. Δημ. καὶ Διοίκ. 1998 σελὶς 885 ἑπ.) ἡ ὁποία ἀκυ-
ρώνει πράξη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (Τί περίεργον
πρωθυπουργία περιόδου Σημίτη) ὡς παράνομον καὶ
ἀντισυνταγματικὴ, ἐπειδὴ περιόριζε τὸν χρόνον διδα-
σκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὴν Β΄
καὶ Γ΄ τάξιν τοῦ Λυκείου εἰς μίαν ὥραν ἑβδομαδιαίως
ἀντὶ τῶν δύο.

Καὶ τώρα τί ἰσχύει εἰς τὴν Εὐρώπην, τῆς ὁποίας εἴμα-
στε μέλη: Κατὰ τὸν κύριον Γεώργιον Ἠλ. Κρίππα, κα-
θηγητὴ τοῦ Ἐλευθέρου Πανεπιστημίου, Διδάκτορα
Συνταγματικοῦ Δικαίου.

Γερμανία: Εἰς τὴν χώραν αὐτήν, εἰς τὸ ἄρθρον 7 πα-
ράγραφος 3 τοῦ Συντάγματος ἀναφέρεται, ὅτι ἡ διδα-
σκαλία τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ σχολεῖα ἀποτελεῖ τα-
κτικὸ μάθημα (Ordentliches lenfach) ἡ διδασκαλία τῶν
Θρησκευτικῶν γίνεται σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῶν χρι-
στιανικῶν κοινοτήτων.

Ἡ ἴδια διάταξη τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος ἀναφέ-
ρει, ἐπὶ πλέον, ὅτι
τὴν ὕλην τοῦ μαθή-
ματος τῶν θρησκευ-
τικῶν τὴν καθορίζει ἡ
Ἐκκλησία καὶ ὄχι τὸ
Κράτος. Ἡ Ἐκκλησία
δικαιοῦται   νὰ   πρα -
γματοποιεῖ ἐλέγχους
καὶ νὰ διαπιστώνει,
ἐὰν ἡ ὕλη ποὺ καθό-
ρισε διδάσκεται (Δι-
δάσκαλοι δύνανται
νὰ διορίζονται καὶ
κληρικοὶ). Τὸ μάθη-
μα εἶναι ἰσότιμο μὲ
ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ δὲ δι-
καστήρια ἔχουν ἀπο-
φανθεῖ ὅτι τὸ μάθημα
αὐτὸ πρέπει νὰ διδά-
σκεται τουλάχιστον
δύο ὧρες ἑβδομαδι-
αίως καὶ οἱ μαθηταὶ
ὀφείλουν νὰ μετέ-
χουν εἰς τὴν σχο-
λικὴν προσευχή.

Ἀγγλία: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διδάσκεται
ὡς κατηχητικὸ καὶ ὡς ὑποχρεωτικό.

Ἡ Ἀγγλικὴ Νομοθεσία ἀναφέρει ὅτι ὄχι μόνο τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλὰ καὶ τὸ ὅλον ἐκπαιδευ-
τικὸν σύστημα πρέπει νὰ βασίζεται στὶς χριστιανικὲς
ἀρχές.

Αὐστρία: Καθεστὼς γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν ἀκριβῶς ὅμοιο μὲ τὸ τῆς Γερμανίας (Μάθημα
ὑποχρεωτικό, κατηχητικό, ἡ ὕλη του καθορίζεται ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία καὶ οἱ διδάσκαλοι ἐγκρίνονται ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία). Ὑπάρχει συνταγματικὴ κατοχύρωση.

Ἑλβετία: Τὸ ἴδιο καθεστὼς ὑπάρχει καὶ στὴν Ἑλβε-
τία. Ὑπάρχουν μάλιστα καὶ ἀποφάσεις δικαστικές, οἱ
ὁποῖες κατεδίκασαν γονεῖς, διότι δὲν ἀπέστειλαν τὰ τέ-
κνα τους νὰ μετάσχουν εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κατοχυροῦται
ἀπὸ τὸ ἄρθρο 27 τοῦ Ἑλβετικοῦ Συντάγματος ὡς κατη-
χητικὸ καὶ ὄχι ὡς ἁπλὴ θρησκειολογία.

Βέλγιο: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διδάσκεται
ὡς ὑποχρεωτικὸ καὶ κατηχητικὸ ὅπως καὶ στὶς προ-
ηγούμενες χῶρες.

Ἰταλία: Ἔχει συνάψει Κονκορδάτο (συμφωνία) μὲ
τὸν Πάπα, διὰ τοῦ ὁποίου ἀναλαμβάνει νὰ διδάσκει τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα.
Ὑπάρχει ἀκόμη ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστη-
ρίου (Μάρτιος τοῦ 1989), ἡ ὁποία ὑποχρεώνει τὸ Ἰτα-
λικὸ Κράτος νὰ διδάσκει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ δὲ καθηγηταὶ τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ ἔχουν τὴν ἔγκρι-
σιν τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁλλανδία: Τὸ 80% τῶν σχολείων εἶναι ἰδιωτικὰ καὶ
χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ κράτος, διὰ νὰ διδάσκουν τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο κατοχυροῦται
ἀπὸ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Συντάγματος.

Ἱσπανία: Ἔχει συνάψει κονκορδάτο μὲ τὸν Πάπα,
διὰ τοῦ ὁποίου ἀναλαμβάνει τὴν διδασκαλία τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ δημόδια σχολεῖα. Ἡ
ὕλη τοῦ μαθήματος καθορίζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία καὶ διορίζει τοὺς καθηγητάς τοῦ μαθήματος.

Πορτογαλία: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ
σχολεῖα ἔχει εἰσαχθεῖ μὲ τὸ Νομοθετικὸ Διάταγμα
407/89, τὸ δὲ Συνταγματικὸ Δικαστήριο διὰ δύο ἀπο-
φάσεών του 423/87 καὶ 174/93 ὑποχρέωσε τὸ Πορτο-
γαλικὸ Κράτος νὰ εἰσαγάγει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὰ σχολεῖα, ἐπειδὴ ἡ
πλειονότης τῶν Πορτογάλων εἶναι καθολικοί.

Ἡ χώρα ἔχει ὑπογράψει Κονκορδάτο ἀπὸ 7.5.1940,
μὲ τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ ὁποῖο ὑποστηρίζεται ὅτι ὑπερτε-
ρεῖ τοῦ Πορτογαλικοῦ Συντάγματος.

Ἰρλανδία: Διδάσκεται τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Σημειωτέον ὅτι τὸ Σύνταγμα
σὲ πολλὲς διατάξεις του ἀναφέρεται στὴν Ἐκκλησία,
στὸν Θεὸ καὶ στὴν Ἁγία Τριάδα.

Λουξεμβοῦργο: Ἐπικρατεῖ καθεστὼς παρόμοιο μὲ
τῆς Γερμανίας.

Δανία: Τὸ μάθημα τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας ἔχει
εἰσαχθεῖ εἰς τὰ Σχολεῖα διὰ τοῦ Νόμου τῆς 8.6.1966.
Παλαιότερα ἡ Κυβέρνηση τῆς Δανίας εἰσήγαγε εἰς τὰ
σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Μετὰ τὴν
προσφυγὴν τῆς ἑνώσεως Χριστιανῶν Γονέων στὸ
Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Ε.Δ.Α.Δ.) ἐδέχθη ὅτι τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς
ἀγωγῆς πρέπει νὰ καταργηθεῖ. 

Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία: Ἰσχύουν τὰ ἴδια,
διότι πρόκειται περὶ χωρῶν ὅπου ἡ χριστιανικὴ
Ἐκκλησία εἶναι κρατική καί δέν ἀποτελεῖ χωριστόν
ὀργανισμόν ἀπὸ τὸ Κράτος. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς πε-
ριοχὲς διδάσκεται κανονικὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, πλὴν ὅμως α) Οἱ κληρικοὶ τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μπαίνουν εἰς τὰ
σχολεῖα καὶ νὰ κάνουν κήρυγμα (καὶ τὴν πράξη αὐτὴν
τὴν χρηματοδοτεῖ τὸ κράτος) β) Οἱ μαθηταὶ μία φορά
τὴν ἑβδομάδα (κάθε Τετάρτη φεύγουν ἐνωρίτερα ἀπὸ
τὰ σχολεῖα, διὰ νὰ πᾶνε νὰ παρακολουθήσουν μάθη-
μα Θρησκευτικῶν ἐκτὸς τῶν σχολείων. Σήμερον
ὑπάρχουν ἐν ἰσχύι νόμοι τοῦ κράτους ποὺ ἐπιβάλ-
λουν τὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν,
ὅπως ὁ νόμος τῆς 3.12.1959 (γνωστὸς ὡς νόμος
Μισὲλ Ντεμπρέ).

Ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ Γαλλία εἶναι Κράτος ἄθεο
καὶ ὑπάρχει χωρισμὸς Κράτους - Ἐκκλησίας. Αὐτὸ δὲν
ἰσχύει σήμερον.

Ἡ Γαλλία ἔχει θεσπίσει καθεστὼς ἀναγνωρίσεως
τῶν Θρησκευτικῶν (καὶ ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸ Εὐρω-
παϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαωμάτων) ἐκ δὲ τοῦ

Κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ χρηματοδοτεῖ τὴν Καθο-
λικὴ Ἐκκλησία μὲ ποσὸν ποὺ ὑπερβαίνει τὰ ἑπτὰ δισε-
κατομμύρια ΕΥΡΩ.

Καὶ τώρα τί ἰσχύει στὶς νέες χῶρες ποὺ εἰσῆλθαν εἰς
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸ 2004 καὶ τὸ 2007 (πρώην
κομμουνιστικὲς χῶρες). Ἐν συντομίᾳ:

Βουλγαρία: τὸ μάθημα διδάσκεται καὶ ὑπάρχουν
ἐπίσης πολλὰ θρησκευτικὰ σχολεῖα.

Ρουμανία: τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἰσήχθη
ὑπὸ τοῦ Νόμου 84/85 ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ν.
268/2003.

Λιθουανία:Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰσήχθη
διὰ τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ ν. 89/1985.

Λεττονία: Τὸ μάθημα εἰσήχθη διὰ τοῦ Νόμου
7.9.1995, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι τὴν ὕλη τοῦ μαθήμα-
τος καθορίζει ἡ Ἐκκλησία.

Μάλτα: Τὸ Σύνταγμα καθιερώνει τὴν καθολικὴ
Ἐκκλησία ὡς ἐπίσημη κρατικὴ θρησκεία. Ἡ ὕλη δὲ τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καθορίζεται ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία.

Σλοβακία: Ὁ νόμος 308/1991 καθιερώνει τὸ δικαίω-
μα τῶν γονέων νὰ ἀπαιτήσουν τὴν διδασκαλία τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ὑπὸ δὲ τοῦ Διατάγματος
536/1990 οἱ καθηγηταὶ τῶν θρησκευτικῶν καθορίζον-
ται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Σλοβενία: Ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν προβλέπεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 229 τοῦ Συντά -
γματος. 

Κύπρος: Διδάσκεται στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Θρη-
σκείας.

Πολωνία: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰσήχθη
διὰ τοῦ ἄρθρου 20 παρ. 3 τοῦ Νόμου 17/5/1989 καὶ

ἀπὸ τὸ ἄρ. 53 παρ. 3
τοῦ Συντάγματος, ἡ
δὲ ὕλη καθορίζεται
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Τσεχία: Τὸ μάθη-
μα τῶν Θρησκευ-
τικῶν εἰσήχθη ὑπὸ
τοῦ ἄρ. 7 παρ. 1 ἐδά-
φιον (α) τοῦ Νόμου
3/2002. Ὑπ’ ὄψιν ὅτι
ἡ Τσεχία ἐπὶ Κομμου-
νιστικοῦ καθεστῶτος
ἦταν ἡ μόνη χώρα
τοῦ ἀνατολικοῦ συν -
ασπισμοῦ, εἰς τὴν
ὁποίαν ἐδιδάσκετο
τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν πρωτο-
βουλία βεβαίως τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὄχι
τοῦ κράτους.

Ἐσθονία: Τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευ-

τικῶν διδάσκεται ἐφ’ ὅσον τὸ ζητήσουν 15 μαθηταί.
Οὑγγαρία: Ἐπίσης διδάσκεται τὸ μάθημα τῶν θρη-

σκευτικῶν καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ κράτος.
Μετὰ τὴν διαπίστωση ὅτι ὄχι μόνον τὸ Σύνταγμα

ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (ΕΣΑΔ) προστατεύει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν ὡς κατηχητικὸ (καὶ ἡ ὁποία σύμβαση ἔχει κυρω-
θεῖ ἀπὸ τὴν Χώρα μας), ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἡ ἀπόφαση
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 885/1998 γιὰ ὑπο-
χρεωτικὴ διδασκαλία 2 ὡρῶν ἑβδομαδιαίως, δίδουν τὰ
ὅπλα στοὺς Ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀντιμετωπίσουν
τοὺς ἀθέους πολιτικούς. 

Τί πρεσβεύουν διάφοροι ἐπιφανεῖς 
διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ὁ ἐκ τῶν διαπρεπεστέρων Γερμανῶν Καθηγητῶν ἐπὶ
τῶν σχέσεων Κράτους - Ἐκκλησίας Von Campenhau-
sen, σὲ σύγγραμμά του ὑπὸ τὸν τίτλον Staatskirchenre-
cht ἀναφέρει: «Τὸ κράτος ἔχει ἴδιον καὶ προσωπικὸν
συμφέρον νὰ διαδάσκει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν», γιὰ νὰ διαπλάσει ἠθικῶς τὸν χαρακτῆρα τῶν
Πολιτῶν του.

Οἱ διαπρεπέστεροι ἐκπρόσωποι τῆς Ἐγκληματολο-
γίας πιστεύουν.

α) Ὁ Καθηγητὴς Γαρδίκας ἀναφέρει: Ἡ ἀρχὴ τῆς με-
τανοίας ἡ στηριζομένη εἰς τὸν Ἀπόστολον Λουκᾶν (ιθ. 8),
ἤτοι ἡ μετάνοια δι’ ἔργων, εἶναι ἀπαραίτητος εἰς τὴν πρό-
ληψιν τοῦ ἐγκλήματος. Ἐπὶ ταύτης στηρίζονται οἱ σύγ-
χρονοι λίαν δραστικοὶ σωφρονιστικοὶ θεσμοί.

β) Ὁ Δασκαλόπουλος ἀναφέρει «Τὸ γνήσιο καὶ ὑγιὲς
θρησκευτικὸν συναίσθημα πρωτίστως δὲ ἐν τῷ χώρῳ
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀναπτυσσόμενο ἐξυψώνει τὸν
ἄνθρωπον, εἶναι δὲ δι’ αὐτὸν πηγὴ ζωῆς, ἰσχύος καὶ
ἐμπνεύσεως καὶ συνέχει αὐτὸν ἐκ τῆς κατολισθήσεως
εἰς τὸ ἔγκλημα καὶ εἰς πᾶσαν ἄλλην ἀντικοινωνικὴν ἐκδή-
λωσιν.

γ) Ὁ γνωστὸς Γάλλος ποινικολόγος - ἐγκληματολό-
γος, καθηγητὴς εἰς τὸ πανεπιστήμιον τῶν Παρισίων (καὶ
ἐκ τῶν συντακτῶν, τοῦ νέου γαλλικοῦ ποινικοῦ κώδικος)
Leaute συνιστᾶ ὅτι καὶ ὁ ἐπίσης γνωστὸς ἐγκληματολό-
γος Ferri (ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἐμφορεῖτο ἀπὸ ἀντιεκ-
κλησιαστικὰ συναισθήματα) ἐπιστροφὴν εἰς τὴν χριστια-
νικὴν πρακτικὴν διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ ἐγκλήματος.

δ) Ὁ ἐπίσης γνωστὸς Γερμανὸς ἐγκληματολόγος
Schneider ἀναφέρει ὅτι ἡ ἔλλειψις θρησκευτικῆς καὶ
ἠθικῆς παιδείας ἀποτελεῖ ἐξέχον αἴτιον τῆς ἐγκληματικό-
τητος.

ε) Οἱ Bouzat - Pinate ἀναφέρουν ὅτι τὸ χαμηλὸν ἐπί-
πεδον θρησκευτικῆς πρακτικῆς καὶ τῶν ἀνηλίκων καὶ
τῶν γονέων των τοὺς ὁδηγεῖ εἰς τὸ ἔγκλημα.

στ) Τὰ ἴδια ἀκριβῶς μὲ τοὺς ἀνωτέρω ὑποστηρίζει καὶ
ὁ Benjamin.

ζ) Ὁ Eisenberg θεωρεῖ τὴν θρησκευτικότητα ὡς ἀνα-
σταλτικὸν παράγοντα τοῦ ἐγκλήματος.

η) Οἱ Elster - Lingermann θεωροῦν τὴν ἀποξένωσιν
ἀπὸ τὸν Θεὸν ὡς ὁδηγοῦσα εἰς τὴν ἐγκληματικότητα καὶ
τὴν ἀντικοινωνικὴν συμπεριφοράν. Περαιτέρω ἀναφέ-
ρουν ὅτι ἡ ἀληθὴς ἠθικὴ δὲν εἶναι δυνατὴ ἄνευ θρη-
σκείας καὶ ἐπίσης ἡ ἠθικὴ ἀντίστασις αὐξάνεται ὅσον
αὐξάνεται ἡ πίστις εἰς τὸν Θεόν. Τέλος ἀναφέρουν ὅτι ἡ
θρησκεία ἀποτελεῖ τὸν σημαντικότερον παράγοντα διὰ
τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ἐγκληματιῶν.

θ) Ὁ Krenzer ἀναφέρει ὅτι ἡ κατάστασις τῶν ναρκω-
τικῶν σήμερα ὀφείλεται εἰς τὴν ἀπώλειαν τῆς θρησκευτι-
κότητας.

ι) Ὁ Munder ἀναφέρει ὅτι σημαντικὴν βοήθειαν εἰς τὸν
Ἐγκληματίαν νέον δύναται νὰ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία
καὶ αἱ θρησκευτικαὶ κοινότητες. Τὰ ἴδια δέχονται καὶ οἱ
Gerner καὶ Harret. 

Μετὰ τὰ ὅσα ἀναφέραμε διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ποὺ ἰσχύουν εἰς τὴν Εὐρώπην, ἀλλὰ καὶ τὰς
ἀπόψεις περὶ αὐτοῦ τῶν σπουδαιοτέρων ἐγκληματολό-
γων φρονῶ ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν, εἰς τὴν Ἑλλάδα, χώ-
ραν Μαρτύρων, Ἁγίων καὶ Ἡρῴων, οἱ ὁποῖοι θυσιάσθη-
καν πρῶτον διὰ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ μετὰ διὰ τῆς
Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν, καὶ ἀκόμη, ὅπου τὸ πρῶτον
Σύνταγμα μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀνέφερε ὅτι Ἕλλην
εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος πιστεύει εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν, οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ὑποκύψουν
στοὺς ἀθέους πολιτικοὺς ποὺ μόνο συμφορὲς ἔφεραν
στὴν Πατρίδα μας χωρὶς νὰ συμπεριληφθοῦν εἰς αὐτοὺς
ποὺ ὁ Κύριος ἡμῶν διὰ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγ-
γελιστοῦ Ἰωάννου εἰς τὴν θείαν Ἀποκάλυψιν χαρακτηρί-
ζει χλιαροὺς καὶ θὰ τούς ἐμέση.

Τήν Ἐκκλησίαν τήν ἵδρυσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός καί ὅπως ἀνέφερε ὁ Κύριος εἰς τόν Ἀπόστο-
λον Πέτρον «καί πύλαι ᾇδου οὐ κατισχύσουν αὐτῆς».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως
3ον.-Τελευταῖον

Ἡ δι’ ἐπιστολῶν ἐνημέρωσις
πρὸ καὶ μετὰ τῆς ΑκΜΣ

Ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἁγιορειτικῆς μοναστικῆς πολιτείας, ἔχον-
τες λόγον εὐθύνης ἀναφορικὰ πρὸς τὰ θέματα πίστεως καὶ παραδόσεως,
θεωρήσαμε ὡς ἐπιβεβλημένο πνευματικὸν καθῆκον μας νὰ κινητοποι-
ηθοῦμε, μετὰ τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ καὶ κατὰ τὴν τάξιν. Ἀπευ-
θυνθήκαμε λοιπὸν ἐντὸς τοῦ ἔτους 2016, μὲ δύο δημόσιες ἀνοικτὲς ἐπι-
στολὲς πρὸς ὑμᾶς, τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν τόπου καὶ τοὺς Κα-
θηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Κατ’ ἀρχάς, στὴν ἐπιστολή μας τῆς 13ης

Μαΐου 2016, πρὸ τῆς λεγομένης “ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου” τοῦ Κο-
λυμπαρίου Κρήτης, σᾶς εἴχαμε υἱκῶς δηλώσει ὅτι, ἐὰν ἡ ἐν λόγῳ σύνοδος
δὲν ὀρθοτομήσει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας καὶ δὲν καταδικάσει τὴν παναίρε-
ση τοῦ Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
θὰ εἴμεθα, ὡς ἐκ τούτου, ὑποχρεωμένοι νὰ ἐφαρμόσουμε τοὺς ἁρμοδίους
Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὁρίζουν τὰ περὶ διακοπῆς μνημοσύνου
τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου (δηλ. τοῦ πατριάρχου). 

Τέλος, ὅπως καὶ στὴ δευτέρα πρὸς ὑμᾶς ἐπιστολή μας, τῆς 20ηςἸουνίου
2016, σᾶς εἴχαμε ὑποβάλει τὴν θερμὴν παράκλησιν καὶ σᾶς εἴχαμε ἐπι-
σημάνει ὅτι θὰ ἀναμέναμε, ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος, ἀφοῦ συ-
ζητηθεῖ τὸ ὅλον ζήτημα τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καὶ ὑφ᾽
ὑμῶν, ὡς τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν θεσμικὸν ὄργανον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, νὰ λη-
φθεῖ μία ξεκάθαρη θέση ἔναντι τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων. Τὸ ἐρώτημα
ποὺ ξεκάθαρα τίθεται καὶ τοῦ ὁποίου τὴν ἀπάντηση ἀναμένουν πάντες οἱ
ἀγωνιῶντες πιστοὶ εἶναι: οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου εἶναι ὀρθόδοξες ἢ
αἱρετικές;

Ἀντὶ ὅμως τῆς ὀφειλομένης σπουδῆς ὅπου ὤφειλε τὸ καθ’ ὑμᾶς ὄργανο
νὰ ἐπιδείξει ἔναντι ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ ζητήματος, καίτοι ὡς Ἱερὰ
Κοινότης πρὸ τῆς Συνόδου εἴχατε ἐκθέσει δι᾿ ἐπιστολῆς τὴν ἀντίθεσή σας
ἐπὶ τινῶν σημαντικῶν θεμάτων πίστεως, ὅσον ἀφορᾶ τὰ προσυνοδικὰ
κείμενα, ἀντ’ αὐτοῦ ὑπῆρξε ὄχι μόνον ἡ ἀπόλυτος σιωπή, γιὰ τόσους μῆνες,
ἀλλὰ καὶ κάποιες ἐκ τῶν Ἱ. Μονῶν προέτρεξαν καὶ ἐνήργησαν διωγμό, κατὰ
παράβασιν τῶν ἁρμοδίων διατάξεων τοῦ Κ.Χ.Α.Ο., ἐναντίον Ἁγιορειτῶν
μοναχῶν, πρὶν κἂν συνέλθει ἡ καθιερωμένη Διπλῆ Ἱερὰ Σύναξις. Συγκε-
κριμένα, κατὰ τοῦ Προϊσταμένου Γέροντος Σάββα μοναχοῦ καὶ τοῦ Γέρον-
τος τοῦ Ἱ.Κ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων-Κουκουζέλη, μοναχοῦ Χερουβείμ, ἐκ τῆς
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας, καθὼς καὶ τῶν μοναχῶν Λουκᾶ, Δαμιανοῦ, Ὀνουφρίου καὶ
Δανιὴλ δοκίμου, ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου.

Ὅπως εἶναι γνωστὸν, ἡ Διπλῆ Σύναξις ἕως καὶ σήμερον δὲν ἔχει λάβει
θέση. Ὡς πρὸς τὴν πιθανὴ αἰτία τῆς ἐνόχου σιωπῆς καὶ τῆς ἀποφυγῆς νὰ
ἐκδοθεῖ ὑπεύθυνη ἀπόφαση σχετικὰ μὲ τὴν ΑκΜΣ, φῶς ρίχνει ἡ ἐπίσημη
ἔκθεση πρὸς τὴν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρο-
νικήτα Ἀρχιμ. Τύχωνος (ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὶς 23-9-2016, ἀρ. φυλ.
2132, ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ἐφημερίδα “Ὀρθόδοξος Τύπος”).
Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἄλλωστε ἐκπροσωπήθηκε ἐπισήμως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ
συγκεκριμένου ἡγουμένου, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ τὴν θεσμικὴ ἰδιότητα τοῦ συμ-
βούλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὸ τραγικὸν μὲ τὴν ἔκθεσίν του
εἶναι ὅτι, παρὰ τὶς κάποιες μικροεπισημάνσεις, περιγράφει τὴν αἱρετικὴ ψευ-
δοσύνοδο ὡς ὀρθοδοξωτάτη.

Ἕκαστος ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του
Νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ἀπευθύνουμε μία τελευταία ἔκκληση. Ἡ

θέσις σας εἶναι «ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς», ἀναλογισθεῖτε τὶς τρομακτικὲς εὐθύνες
πού ἔχετε ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Ὡς Ἱερὰ Κοινότητα καὶ ὡς Καθη-
γούμενοι, ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς, μὴ γένοιτο, ὑποκύψετε ἀποδεχόμενοι τὶς
ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ψευδοσυνόδου, καὶ ἐξακολουθήσετε -ἐν
συνειδήσει πλέον- νὰ μνημονεύετε ἕνα αἱρετικὸν πατριάρχη, ἂς γνωρίζετε
ὅτι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως θὰ εἶσθε ἀναπολόγητοι, καθότι: 

Μὲ τὴν στάση σας θὰ ἔχετε διαιρέσει τὴν ἁγιορειτικὴ μοναστικὴ κοινότη-
τα. 

Συνακόλουθα, θὰ εἶσθε ἐσεῖς ὑπεύθυνοι δημιουργίας σχισμάτων καὶ ὄχι
ὅσοι ἁπλῶς θέλουν νά παραμείνουν ὀρθόδοξοι.

Θὰ ἔχετε καταστρέψει τὴ χιλιόχρονη ἑνότητα ὀρθοδόξου μαρτυρίας τοῦ
Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου. 

Τέλος, ἡ ἀντιπατερικὴ αὐτὴ πορεία θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπαξίωση, δυσ -
τυχῶς, τοῦ (ἐπισήμου-θεσμικοῦ) Ἁγίου Ὄρους, στὰ μάτια τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστῶντας το σκότος ἀντί, ὡς ὤφειλε, φῶς τοῦ κόσμου
(πρβλ. “Φῶς μοναχοῖς ἄγγελοι, φῶς κοσμικοῖς μοναχοί”, Κλῖμαξ, Λόγος
26Α, 25).

Ἴσως ὁ λόγος μας νὰ σᾶς στεναχωρήσει, ἴσως φανεῖ σκληρὸς καὶ ἐλεγ-
κτικός, ἀλλὰ ἂς γνωρίζετε ὅτι δὲν ἔχουμε οὐδεμία ἐμπάθεια πρὸς τὰ θε-
οτίμητα πρόσωπά σας. Εἶναι ἀποτέλεσμα πόνου καὶ ἀγάπης γιὰ τὴν Ὀρθό-
δοξο πίστιν μας. Ὁ λόγος τῆς ἀληθείας, εἶναι λόγος Χριστοῦ, καὶ εἶναι δίστο-
μος μάχαιρα, γιατὶ πρέπει πάντα νὰ ὀρθοτομεῖ. Παρακαλοῦμε λοιπὸν τὴν
ἀγάπη σας νὰ μελετήσετε ὅσα σᾶς ἐπισημαίνουμε καὶ πατρικῶς νὰ συμ-
πονέσετε, νὰ συμπροβληματιστεῖτε καὶ νὰ προχωρήσετε στὴ θεραπεία τοῦ
κακοῦ. Ἀπὸ ἐσᾶς περιμένουμε νὰ ποιμαίνετε ἀγαπητικῶς καὶ ὄχι ἐξουσια-
στικῶς: “ποιμάνετε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγ-
καστικῶς, ἀλλ᾿ ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως…τύποι
γινόμενοι τοῦ ποιμνίου”. (Αʹ Πετρ. εʹ, 2-3)

Ἅπαντες ἱστάμεθα ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας, ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ
Κριτοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἱστορίας. Ἡ ἕως τοῦ νῦν ἀκολουθουμένη τα-
κτικὴ ἔχει βοηθήσει στὴν ἀνεμπόδιστο ἐξάπλωση τῆς αἱρέσεως, ἡ ὁποία
ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια. Ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ὑπευθύνων θὰ ζητήσει ὁ Κύριος
τό “αἷμα” τῶν ψυχῶν ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε. Στὴν κρίσιμη αὐτὴ στιγμὴ ἂς
ἀναλογιστεῖ ἕκαστος τί εἴδους Ἅγιον Ὄρος θέλουμε νὰ παραδοθεῖ στὶς ἑπό-
μενες γενεές, καὶ τί εἴδους μοναχοὶ θὰ ἐγκαταβιώνουν σ’ αὐτό. Ἡ κατάντια
τοῦ παπικοῦ μοναχισμοῦ ἂς μᾶς προβληματίσει...

Ἐμεῖς ὡς ἁγιορεῖτες μοναχοὶ διαχωρίζουμε, πλέον, τὴ θέση μας
ἔναντι τῆς ἕως τῆς σήμερον ἀκολουθουμένης πορείας. Δὲ συμφω-
νοῦμε οὔτε συνευδοκοῦμε, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε τὴν συμπό-
ρευση μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ ἀποστασία ἐκ τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν μπο-
ροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ στραγγαλίζουμε τὴν ὀρθόδοξο συνείδησίν
μας καὶ νὰ παριστάνουμε ὅτι δὲν καταλαβαίνουμε μὰ οὔτε καὶ νὰ δι-
καιολογοῦμε συνεχῶς τὰ ἀδικαιολόγητα, καλύπτοντας τὰ αἱρετικὰ
φρονήματα τοῦ Πατριάρχου. Ἤρθαμε ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας, κάποιοι ἀπὸ
παιδιὰ ἀκόμη, στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀφήσαμε πίσω γονεῖς, οἰκείους, σπουδές,
ἐργασίες, μήπως γιὰ νὰ καταντήσουμε αἱρετικοὶ καὶ νὰ μᾶς σέρνει πίσω του
ὁ κάθε ἀσεβὴς Πατριάρχης καὶ ἐπίσκοπος; Μὴ γένοιτο! Εὐχόμεθα ὁλο-
καρδίως τὴν ἀλλαγὴ πορείας πλεύσεως, τῆς θεσμικῆς Ἀρχῆς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, τὴν ἀπόκτηση τῆς χάριτος τῆς ὁμολογίας, τῆς ὁποίας δὲν ὑπάρχει
μεγαλυτέρα, εἰδικὰ ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως.

Κατόπιν, ὅλων τῶν ἀνωτέρω, πιστεύουμε ὅτι ἀνεδείχθη ἡ ἄκρα σο-
βαρότης τοῦ θέματος τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου καὶ τῶν σωτηριολογικοῦ χα-
ρακτῆρος ἐπιπτώσεων ποὺ ἔχει γιὰ τοὺς πιστούς. Οὐδεὶς ἁγιορείτης δὲν
πρέπει νὰ ξεχνᾶ τά φοβερὰ λόγια τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ποὺ εἶπε στὸν ἅγιο
Κοσμᾶ τὸ Ζωγραφίτη: “ ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἐμοῦ καὶ τοῦ Υἱοῦ μου”. Ὅμοι-
οι πρὸς τοὺς τότε ἑνωτικοὺς λατινόφρονες εἶναι οἱ, ὄντως πολὺ χειρότεροι
ἐκείνων, σημερινοὶ οἰκουμενιστές. Ἐμεῖς ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ἁγιο-
ρεῖτες μοναχοί, ἀκολουθώντας τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἰδικὰ
τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Πρῶτο καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες ἐπὶ
Βέκκου, ἐφαρμόζουμε, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι, τὸν ιεʹ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Α´-Β´
ἐπονομαζομένης συνόδου ἐπὶ Μ. Φωτίου ἐν ἔτει (861) καὶ χάριτι θείᾳ προ-
χωροῦμε εἰς τὴν ἐπιβεβλημένην διακοπὴν τῆς μνημονεύσεως τοῦ
ὀνόματος τοῦ πατριάρχου. Λυπούμεθα, διότι ἡ ὄντως ὀδυνηρὴ καὶ
στενάχωρη αὕτη ἀπόφαση ὀφείλεται, καθ᾿ ὁλοκληρίαν, στὴ συνολικὴ αἱρε-
τικὴ πορεία τοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, ἐπιστέγασμα τῆς ὁποίας
εἶναι οἱ αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.

Τηροῦμε ὡς Ἁγιορεῖτες πιστὰ τὰ τῶν θεοφόρων Πατέρων:
“Οἵτινες τὴν ὑγιῆ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοι-

νωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσι τοὺς τοιούτους, εἰ μετὰ παραγγελίαν, μὴ
ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδ᾿ ἀδελφοὺς κα-
λεῖν” (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία ἐν Φλωρεντίᾳ, Τὰ εὑρισκόμενα
ἅπαντα τ. Α´, σελ. 422)

“ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος͵ οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς
Ἐκκλησίας͵ κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν͵ χρὴ
αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς
εὐκτήριον οἶκον͵ ἢ μετ΄ αὐτῶν ἐμβληθῆναι͵ ὡς μετά Ἄννα καὶ Καϊάφα͵
εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.” (Μ. Ἀθανασίου, P.G. 26, 1257)

Τέλος, διευκρινίζουμε πρὸς πάντας, ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγώνας τὸν
ὁποῖον ἀναλαμβάνουμε γίνεται πρωτίστως γιὰ λόγους σωτηριολογικῆς φύ-
σεως, ἐμμένοντες πιστοὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς πα-
ραδόσεως, καὶ ἕνεκα τούτου, ἐντὸς τοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλα-
σφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ κάποια παλαιοημερολογιτικὴ ἐπισκοπικὴ
παράταξη. Μένοντας πιστοὶ εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, πα-
ραμένουμε ἁπλὰ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ καὶ ὁμολογοῦμε τὴ διαχρο-
νικὴ ἁγιοπατερικὴ σωτήριο ἀλήθεια ποὺ παραλάβαμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Κατα-
δικάζουμε καὶ ἀναθεματίζουμε τὴν Παναίρεση τοῦ Διαχριστιανικοῦ, Δια-
θρησκειακοῦ, Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καθὼς καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς
λεγομένης ΑκΜΣ. Ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει εἰς βάρος μας, θὰ ἀποτελεῖ
κατάπτυστη συκοφαντία.

Ἀγωνιζόμαστε μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν αἰσιοδοξία ὅτι πράττοντας καθη-
κόντως τὸ ἀνθρωπίνως δυνατόν, θὰ ἀξιωθοῦμε τοῦ ἐλέους τοῦ φιλαν-
θρώπου Χριστοῦ καὶ ὅτι μὲ τὴ σκέπη τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐφόρου τοῦ
ἱεροῦ ἡμῶν τόπου, θὰ ἔρθουν καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὴν φιλτάτη μας ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΙΑ καὶ τὴν πατρίδα μας τὴν ΕΛΛΑΔΑ. 

Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ.

Τό 2051 οἱ Μουσουλμάνοι θά εἶναι περισσότεροι
ἀπό τούς Χριστιανούς (πηγή: pewforum.org)
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ΑΓΑΘΗ ΑΓΓΕΛΙΑ Η ΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ;

ρανομίας” μέ θεσμικά πρόσωπα τῆς Πολιτείας. 
Εἶναι γνωστό ἀνά τό Πανελλήνιο ἕνα Μεγάλο «Ἐκκλη-

σιατικο-Πολιτικό σκάνδαλο», πού προέκυψε, πρό ὀλίγων
ἐτῶν, ἐξ αἰτίας τῆς μεταφορᾶς τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεο-
τόκου εἰς ἀσθενοῦντας πολιτικούς. Τό πρᾶγμα κατέληξε
σέ ἄνομες καί παράνομες πράξεις, ἐκ τῶν ὁποίων μία
ὁλόκληρος Κυβέρνησις ἔχασε τήν ἐξουσία της  καί κά-
ποιοι ρασοφόροι ὡδηγήθησαν εἰς τίς φυλακές. Τά ἀτε-
λείωτα δικαστήρια μέ τίς περίεργες ἀποφάσεις, συνε-
χίζονται ἐπί χρόνια τώρα. Τά δημοσιεύματα κατακλύζουν
τόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο. Ἀποτέλεσμα ὅλων
αὐτῶν εἶναι, νά διασύρεται ἡ Ἐκκλησία καί νά ζημιοῦται
τό εὐλαβές ποίμνιο πού δέν γνωρίζει τί νά πιστεύση γύρω
ἀπό αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά σκάνδαλα, καί τί ὄχι.

Κάποιος κληρικός διετύπωνε τήν ἀπορία του μέ τόν
ἑξῆς χαρακτηριστικό τρόπο: «Δέν μπορῶ νά καταλάβω
τί γίνεται. Οἱ ρασοφόροι αὐτοῦ τοῦ σκανδάλου, συνεχῶς
καταφέρνουν καί ἀθωώνονται, ἀλλά τά δικαστήρια συν -
εχίζονται καί δέν δείχνουν νά τελειώνουν ποτέ!».

Τά σεπτά Σεβάσματα νά ἐκτίθενται
εἰς προσκύνησιν ἐπί μονίμου βάσεως
Νομίζουμε ταπεινῶς ὅτι εἶναι προφανές τό τί πρέπει

νά καθιερωθῆ εἰς ὅλες μας τίς Ἐκκλησίες καί τίς Ἱερές
Μονές, τῆς ἀνά τόν Κόσμο Ὀρθοδοξίας μας. Τίποτε πε-
ρισσότερο καί τίποτε λιγώτερο ἀπό τό προφανές:

Ὅλα τά Σεπτά Σεβάσματα, νά ἐκτίθενται εἰς προσ -
κύνησιν, μέ μεγάλη φροντίδα καί ἀσφάλεια γιά τήν πε-
ρίπτωσι κλοπῆς ἤ καταστροφῆς, ἀπό ὅλους τούς πι-
στούς, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, χωρίς ἄλλους ὅρους
καί προϋποθέσεις.

Γιά τήν ὅποια μεταφορά Ἱ. Σεβασμάτων (π.χ.
ἀπό Ἱ. Μονάς) νά ψηφισθῆ Ἱεροσυνοδική ΑΠΑΓΟ-
ΡΕΥΣΙΣ παγκαρίων καί ταμείων.

Διά δέ τήν μεταφορά τῶν Ἱερῶν Σεβασμάτων, προ-
τείνομε νά γίνεται μετά φειδοῦς καί σέ εἰδικές καί ἐξαι-
ρετικές περιπτώσεις. Ἀλλά, καί ὅταν τοῦτο πραγματο-
ποιεῖται τότε, ἡ  πρότασίς μας εἶναι ἁπλῆ καί λογική:

Νά ἀπαγορευθῆ δι’ αὐστηρᾶς Ἱεροσυνοδικῆς
Ἀποφάσεως ἡ τοποθέτησις παγκαρίων καί παρατα-
μίων στούς Ναούς πού ὑποδέχονται τά Ἱερά Σεβάσμα-
τα. Ἐπί πλέον, ἀκόμη καί τά κεριά καί τά ἁγιαστικά στοι-
χεῖα, «λαδάκια κ.τ.λ.», κατά τίς συγκεκριμένες ἡμέρες
εἴτε νά παρέχωνται ἐντελῶς δωρεάν καί ἄνευ οὐδε-
μιᾶς ἐπιβαρύνσεως εἴτε νά μή ὑπάρχουν καθόλου κε-
ριά, ἑάν ἐπιβαρύνεται ἀρκετά ὁ Ἱ. Ναός, ὡς συμβαίνει
εἰς το Ἅγιον Ὅρος. 

Νά μή μεθοδεύεται παράβασις 
καί καταστρατήγησις τῆς ἀπαγορεύσεως

Πρέπει νά τονίσουμε μέ ἔμφασι ὅτι θά πρέπει νά μή
συντελεῖται πονηρά καταστρατήγησις τῆς ἀποφάσεως,
καθ’ οἱονδήποτε τρόπον καί μέ πλάγιες μεθοδεύσεις. 

Γιά παράδειγμα, κατά τίς Ἱ. Πανηγύρεις τῶν Ἱ. Ναῶν
νά μή πραγματοποιεῖται μεταφορά Ἱ. Σεβασμάτων καί
τοποθέτησις παγκαρίων λόγω τῆς Ἑορτῆς. Δηλαδή, νά
μή ἐγκαθίσταται οὔτε παγκάρι δίπλα στό μεταφερθέν Ἱ.
Σέβασμα, ἀλλά ΟΥΤΕ καί σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ Ἑορτά-
ζοντος Ἱ. Ναοῦ, δίπλα στήν Ἱ. Εἰκόνα. 

Ὁ Λαός προσφέρει
ἀφειδῶς δωρεάς του εἰς τήν Ἐκκλησίαν
Κάποιοι ἀγαθοί Κληρικοί καί μοναχοί, ἐν ἁπλότητι δια-

λογίζονται, ὅτι ὁ λαός μας θέλει νά προσφέρει τά δῶρα
του πρός τήν Ἐκκλησία, καί ἐμεῖς ὀφείλουμε νά μή  τόν
παρεμποδίζουμε μέ ὁποιοδήποτε τρόπο. Ὀρθό καί συμ-
φωνοῦμε ἀπόλυτα. Ναί, εἶναι ἀληθές, πώς ὁ εὐλαβέστα-
τος λαός μας προσφέρει πρός τήν Μητέρα του Ἐκκλησία,
πλουσιοπάροχα, γιά τίς ἀνάγκες της καί γιά τό φιλαν-
θρωπικό της ἔργο, μέ ἀνοικτή καρδιά μέ μεγάλη ἁπλο-

χεριά. 
Προσέτι θά θέλαμε νά καταγράψουμε ἐδῶ τήν διαπί-

στωσι ὅτι αὐτή ἡ ἀναίσχυντη πρᾶξις τῆς εἰδικῆς “Χρι-
στοληστείας” ἔχει γίνει καθεστώς σέ πολλές Σχισματι-
κές καί Αἱρετικές «Ἐκκλησίες», ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τήν
Οἰκουμένη. 

Γιά παράδειγμα, σέ γνωστό «Μοναστήρι» Ζηλωτῶν
Παλαιοημερολογιτῶν, ὑπάρχει ἕνα προσκυνητάρι μέ
τήν ἐπιγραφή: «Ὁ τόπος οὗ ἔστησαν οἱ πόδες Κυρί-
ου» (Πρβλ. Ψαλμ. ρλα’ 7). Ὑποτίθεται, ὅτι εἶναι στό ση-
μεῖο στό ὁποῖο ὁ «Γέροντας» εἶδε τόν Θεό, ὅπως καί ὁ
Θεόπτης Μωϋσῆς. Ἐκεῖθεν, ἀπορρέουν πολλές οἰκο-
νομικές “Ἱεροευλογίες”.

Νά οἱ θησαυροί μας ... Οἱ πτωχοί μας
Μελετῶντες τά συναξάρια τῶν Ἁγίων μας, διαπιστώ-

νουμε εὔκολα τήν παρακμιακή μας κατάστασι, σέ και-
ρούς μάλιστα εἰρηνικούς πού, δυστυχῶς, εὐκόλως μᾶς
ἀγραναπαύουν καί μᾶς ἀποπνευματοποιοῦν.

Ἐπί παραδείγματι, κατά τούς πρώτους αἰῶνες τῆς
Χριστιανοσύνης, ὁ πραίτωρ τῆς Ρώμης ἐπληρο-
φορήθη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀμυθήτους θησαυρούς. Ὡς
ἐξουσιαστής καί φιλοχρήματος, ἐζήτησε ἀπό τόν Ἅγ.
Λαυρέντιο, Ἐπίσκοπο Ρώμης, νά τοῦ παρουσιάση
ὅλους τούς θησαυρούς τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἅγιος τοῦ πρότεινε νά προσέλθη τό ἄλλο πρωϊνό
στό κατάλυμά του. Μέ τήν ἔλευσι τοῦ ἄρχοντος, τόν
ὡδήγησε στό παράθυρο καί τοῦ ἔδειξε πρός τήν αὐλή.
Ἐκεῖ ὑπῆρχαν πολλοί ἄνθρωποι. Ἀλλά τί ἄνθρωποι;
Ἦσαν, ὅλοι οἱ πτωχοί, οἱ ρακένδυτοι, οἱ ἐπαῖτες, οἱ πο-
νεμένοι, πού προσῆλθαν νά παραλάβουν τήν συνδρο-
μή τῆς Ἐκκλησίας καί τά εὐγενῆ δῶρα τοῦ Ἁγίου ἐκεί-
νου Κληρικοῦ.

-Νά ἄρχοντα, εἶπε ὁ Ἅγιος! Αὐτοί εἶναι οἱ πλούσιοι θη-
σαυροί τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτά εἶναι τά ἀνεξάντλητα
πολύτιμα πετράδια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀποτέλε-
σμα ἦτο, ὁ Ἅγιος νά ὁδηγηθῆ στά βασανιστήρια καί
στόν μαρτυρικό θάνατο. 

Καί ἄλλο παρόμοιο παράδειγμα: Ὁ Ἅγ. Ζωτικός ὁ
Ὀρφανοτρόφος (ἑορτάζει 31 Δεκεμβρίου), προσῆλθε
στόν Βασιλέα, τοῦ ἐζήτησε καί ἔλαβε πολύ χρυσό, γιά
νά τοῦ ἀγοράση πολυτίμους λίθους. Ἀλλά ὅμως, ἡ
ἐπένδυσίς του ἦτο ἐντελῶς παράξενη. Ὁλόκληρο τόν
χρυσό ἐξόδευσε, γιά νά διασώση ἐκ τοῦ θανάτου τούς
λεπρούς τῆς Πόλεως, ἀκόμη καί τήν κόρη τοῦ Βασι-
λέως. Κατόπιν, ἀφοῦ τούς ἐφρόντισε δεόντως, τούς
ἐγκατέστησε εἰς κατάλληλα οἰκήματα ἔξω ἀπό τήν Πό-
λι. Ἔτσι ἐπρομηθεύθη τούς «ὑπερπολιτίμους λίθους»
γιά τόν Βασιλέα, ἀλλά ἐκεῖνος ὡδήγησε τόν Ἅγιο στόν
μαρτυρικό θάνατο. 

Μικρά μερίς μετά φόβου Κυρίου
Ἐν συμπεράσματι, πρέπει νά τονίσουμε ὅτι τά ὅποια

χρήματα συνάζει ἡ Ἐκκλησία, πρέπει νά τά χρησιμο-
ποιῆ καλῶς, τόσο γιά τόν εὐπρεπισμό τῶν Ναῶν,
Μονῶν καί Ἱδρυμάτων της, ἀλλά κυρίως πρός ἐνίσχυ-
σι καί βοήθεια τῶν ἐλαχίστων ἐνδεῶν καί πτωχῶν,
τῶν πονεμένων καί πεινασμένων ἀδελφῶν τοῦ Χρι-
στοῦ, πού δυστυχῶς στίς μέρες τῶν “Kατοχικῶν Μνη-
μονείων” ἔχουν γίνει ἀμέτρητοι κρυπτόμενοι καί φα-
νερούμενοι.   

Μέ προσοχή ὅμως, αὐτά τά χρήματα νά μή ὑποκλέ-
πτωνται ἀπό τούς ἐκμεταλλευτές. Ἐπί πλέον νά μή δια-
σπαθίζωνται μέσα ἀπό  ὑπο   χθόνιες μεθοδεύσεις καί
σκοτεινές διαδικασίες, πού ἀσφαλῶς εἶναι ἀντίθετες
πρός τό Ἅγιον Θέλημα τοῦ Κυρίου μας. Μή λησμο-
νοῦμε ὅτι, «ἔστι δίκης Ὀφθαλμός, Ὅς τά πάνθ’ ὁρᾶ»
(Ἅγ. Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Stromata 5.14.121.1.6).!

Ἄς κάνουμε συνετή διαχείρισι καί τοῦ ὀβολοῦ τῆς χή-
ρας, καθότι: «κρείσσων μικρὰ μερὶς μετὰ φόβου
Κυρίου ἢ θησαυροὶ μεγάλοι μετὰ ἀφοβίας» (Ψαλμ. ιε΄
16). Καί τότε, ἀσφαλῶς, ὁ Δωρεοδότης καί Ὑπέρπλου-
τος θά ἀναπληρώσῃ τά ἐλλείποντα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί  οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν
εἰς τὰ ἔντυπά τους τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας;

Ἡ ἐπίσκεψη στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς 27
Νοεμβρίου μέχρι 1η Δεκεμβρίου 1994 τοῦ Ἐνδόξου
Μεγάλου Διδασκάλου, Ἐνδοξότατου ἀδελφοῦ Β.
Πάτκα καὶ μικρῆς ἀντιπροσωπίας τῆς Ἑλληνικῆς
Ὁμοσπονδίας ἀποτέλεσε τὴν ἐκπλήρωση μιᾶς
ἱερᾶς ὑποχρέωσης τοῦ Τάγματος (...)

... Ἡ ἐπίσκεψη στὸ Φανάρι σφραγίστηκε μὲ ἱστο-
ρικὲς μνῆμες. Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπία παρακο-
λούθησε τὴν κατανυκτικὴ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁ. Γεωργίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
30/11/1994 καταλάβαμε ἀπὸ νωρὶς τὶς ἐπίσημες θέ-
σεις, ποὺ μᾶς ὑποδείχθησαν [;] στὴν ἐκκλησία. Ἡ
μακρὰ Πατριαρχικὴ Λειτουργία μὲ τὴ βυζαντινή της
λαμπρότητα, μένει ἀνεξίτηλη στὴ μνήμη μας, ἐνῶ
ἐπίσης μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση μεταλάβαμε ὅλοι
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἀπὸ τὸν Πατριάρχη
Βαρθολομαῖο (...)

...Ἡ πρώτη μέρα τοῦ Δεκεμβρίου καὶ τελευταία
στὴν Πόλη, πέρασε μὲ ἐκδρομὴ στὰ Πριγκηπό-
νησσα μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ξενάγηση στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης...

1997
Ροταριανὸς καὶ μασόνος,

φίλος Ἀρχιεπισκόπου,
πρωτοστάτησεν εἰς τὴν βοήθειαν

πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον...
Στὸ Τεκτ. Περ. Πυθαγόρας, ἔτους 1997, τ. 60-61,

σελ. 362 κ. ἑξ., στὸ ἄρθρο (Νεκρολογία) μὲ τὸν τίτλο
Τεκτονικὰ Πένθη - ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, διαβάζουμε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

Τὴν 21ην Φεβρουαρίου [1997] μετέστη στὴν
Αἰωνία Ἀνατολή [πρὸς τὸ «φῶς»] ὁ ἀδελφός μας [ἐν
τῷ Τεκτονισμῷ] Πλάτων Κ. Παπανικολάου (...)

... Παράλληλα μὲ τὴν ἐπαγγελματική του δρα-
στηριότητα, ἀναμίχθηκε σὲ πολλὲς δραστηριότη-
τες τῶν Καβαλιωτῶν [στὴν πόλη τῆς Καβάλας], οἱ
ὁποῖοι ἐκτιμώντας τὴν προθυμία του νὰ ἐργασθεῖ
σὲ κάθε προοδευτικὸ ἔργο, τὸν καλοῦν νὰ συμμε-
τάσχει στὶς δοικήσεις τους. Βοήθησε τὸν Προσκο-
πισμό [!], τὴν Ἐκκλησία (στενὸς φίλος [!] τοῦ ἀδελ-
φοῦ [μασόνου!] Χρυσοστόμου τοῦ Β΄ Χατζησταύ-
ρου, Ἐπισκόπου Καβάλας καὶ ἀργότερα Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν), τὴν Παιδόπολη Ἅγιος Γεώργιος
καὶ ἀλλοῦ (ὄντας ἐνεργὸ μέλος τοῦ Ροταριανοῦ
Ὁμίλου Καβάλας [καὶ ὡς Πρόεδρος αὐτοῦ], τὸν
ὁποῖο ὑπηρέτησε ἀπὸ ὅλες τὶς θέσεις ἐπὶ 42 ἔτη
συνεχῶς), Βοηθᾶ τὸν Ε.Ε.Σ. (...)

...Πρωτοστάτησεν εἰς τὴν βοήθειαν
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Κωνσταντινουπόλεως πολλάκις...
2001

Στὸ τεκτ. περ. Πυθαγόρας, ἔτους 2001, τ. 76-77,
σελ. 342, σὲ ἄρθρο ὑπὸ τὸν τίτλο Σεπτὴ Στοὰ «ΣΚΕΝ-
ΔΕΡΜΕΗΣ» ἀριθ. 31 -Ἐπίσκεψις εἰς Κωνσταντι-
νούπολιν, διαβάζουμε, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἀκόλουθα:

Αἱ Σεπταὶ Στοαὶ «Σκενδέρμπεης» ὑπ’ ἀριθ. 31
Ἀνατολῆς [=δικαιοδοσίας] Ἀθηνῶν καὶ Στοὰ «Δημή-
τηρ» ὑπ’ ἀριθ. 123 Ἀνατολῆς Ἐλευσῖνος ἐπραγμα-
τοποίησαν ἐπίσκεψιν εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀπὸ
27 Ἀπριλίου μέχρι καὶ 1η Μαΐου  2001(...)

... Ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὸ Φανάρι καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖον ἔτυχε τῆς ἰδιαιτέρας τιμῆς, νὰ γίνει ἡ
ὁμὰς δεκτὴ ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμ. Πα-
τριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου...

2001
Διακεκριμένος, Μασόνος,

φίλος τοῦ Πατρ. Ἀθηναγόρου,
λαμβάνει ὑψηλὰς ἐκκλησιαστικὰς διακρίσεις

ἀπὸ τοὺς Πατρ. Ἀθηναγόρα καὶ Βαρθολομαῖον...
Στὸ ἴδιο τεῦχος (Πυθ. ἔτους 2001, τ. 76-77, σελ. 350)

καὶ σὲ ἄρθρο (νεκρολογία) ὑπὸ τὸν τίτλο † Γεώργιος
Βογιατζάκης 1904-2001 διαβάζουμε τὰ ἑξῆς πολὺ
ἐνδιαφέροντα:

Εἰς τὰς 27 Ἀπριλίου 2001 μετέστη εἰς τὴν
Αἰωνίαν Ἀνατολὴν [πρὸς τὸ αἰώνιον «Φῶς»] ὁ
Ἔνδοξος Ἀδελφὸς Γεώργιος Βογιατζάκης.

Ὁ Ἀδελφὸς Βογιατζάκης γεννήθηκε τὸ 1904 εἰς
τὸ Ρέθυμνον (...)

...Τὸ 1920 ἦλθε εἰς Ἀθήνας ὡς Πτωχὸς νέος,
ἠργάζετο τὴν ἡμέρα καὶ τὸ βράδυ φοιτοῦσε εἰς Νυ-
κτερινὴ Ἐμπορικὴ Σχολή.

Ἐκεῖ ὡς καθηγητὴν ἐγνώρισε τὸν μετέπειτα Πα-
τριάρχην Κων/λεως Ἀθηναγόρα, μὲ τὸν ὁποῖον
συνηργάσθησαν εἰς τὸν «φιλικὸν Σύνδεσμον Νέ-
ων». Ἡ φιλία των ἔκτοτε ἦτο στενή (...)

...1964: Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ
Δανείων [ὁ Γ. Βογιατζάκης]. Ἐπὶ προεδρίας του δά-
νεισε τὸ Τεκτονικὸν Ὕδρυμα διὰ τὴν Ἀνέγερσιν
τοῦ Τεκτονικοῦ Μεγάρου Ἀθηνῶν.

Σύμβουλος ΝΑΤ, Ἀντιπρόεδρος Νοσοκομείου
«Ἁγ. Σοφία».

1970: Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας τὸν ἀναγο-
ρεύει εἰς Ἄρχοντα Μεγάλον Σταυροφόρον τῶν Πα-
τριαρχείων.

1992: Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπονέ-
μει τὸν Μεγάλον Σταυρὸν τῶν Πατριαρχείων...

2004
Στὸ τεῦχος 88-89, τοῦ ἔτους 2004, σελ. 283 τοῦ τεκτ.

περ. Πυθαγόρας καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο Κοινὲς ἐργασίες
τῆς Σεπτῆς Στοᾶς «Ἰσότης» καὶ «Χακικάτ», -Ἀλή-
θεια Κωνσταντινουπόλεως διαβάζουμε τὰ ἑξῆς, με-
ταξὺ ἄλλων:

Τὴν 24η Μαρτίου 2004, στὸ Τεκτονικὸ Μέγαρο
Κωνσταντινουπόλεως, πραγματοποιήθηκαν
κοινὲς ἐργασίες τῶν δύο Σεπτῶν Στοῶν, στὶς
ὁποῖες παρέστησαν 30 ἀδελφοὶ ἐκδρομῆς [=τέκτο-
νες ἐξ Ἑλλάδος]...

Τὴν ἑπομένη, οἱ ἐξ Ἑλλάδος ἀδελφοὶ ἐπισκέφθη-
καν τὴν «Ζωγράφειο Σχολή» πρὸς τὴν ὁποίαν
ἐπέδωσαν χρηματικὸ ποσὸ ὡς δωρεά, οἱ δὲ καθη-
γητὲς αὐτῆς συγκινημένοι ἀπὸ τὴν προσφορὰ τῶν
ἀδελφῶν τῆς Σεπτῆς Στοᾶς «Ἰσότης» ἀπένειμαν
πρὸς αὐτοὺς τὸ τιμητικὸ δίπλωμα τοῦ ἀποφοίτου.

Ὁμοίως οἱ ἀδελφοὶ τῆς Σεπτῆς Στοᾶς «Ἰσότης»
ἐπισκέφθηκαν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαῖο, στὸν ὁποῖον προσέφεραν ἀσημέ-
νιο ἀντίγραφο τοῦ πρώτου βυζαντινοῦ ἱστιοφόρου
καὶ παρακολούθησαν τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθί-
στου Ὕμνου...

1992
Ἀπὸ κοντὰ καὶ οἱ Ροταριανοὶ

εἰς τὸν Πατριάρχην μας...
Σὲ εἰδικὸν ἔξ εἴκοσι σελίδων τεῦχος, ἔκδοση τοῦ Ρο-

ταριανοῦ Ὁμίλου Δυτικῆς Καβάλας (Καβάλα, 1993)
καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο. Στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως - Τὸ χρονικὸ τῆς Προσκυ-
νηματικῆς Ἐπίσκεψης τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Δυ-
τικῆς Καβάλας, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων διαβάζουμε
καὶ τὰ ἀκόλουθα:

Στὶς 8 καὶ 9 τοῦ περασμένου Αὐγούστου [1992] μία
ἀντιπροσωπία τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Δυτικῆς Κα-
βάλας, ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν πρόεδρο Νικ. Πανα-
νικολάου, τὸν προπρόεδρο Πλάτωνα Παπανικολά-
ου (...) πῆγε σὲ προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὸ

Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως
καὶ εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὴν ἔξο-
χη προσωπικότητα τοῦ νέου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου Βαρθολομαίου τοῦ Α  ́(...)

... Ὁ Παναγιώτατος ἀποδέχθηκε μιὰ Πατριαρχικὴ
λειτουργία γιὰ τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου στὶς 11 Ὀκτω-
βρίου 1992 (...)

Κατὰ τὴν σχετικὴ ἀντιφώνησή του πρὸς τοὺς Ροτα-
ριανούς, μεταξὺ ἄλλων ὁ Πατριάρχης παρετήρησε ὅτι:

...Γνωρίζω ὅτι καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ Ροταριανοῦ
Ὁμίλου εἶναι περίπου αὐτά, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ βοή-
θεια, ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως
συμπλέουν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν...

Ἐν συνεχείᾳ, προσφερθείσης οἰκονομικῆς βοηθείας
ἀπὸ τοὺς Ροταριανοὺς πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο, ἀπέστει-
λε ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης εὐχαριστήριο ἐπιστολὴ πρὸς
αὐτοὺς μὲ τὸ ὡς κατωτέρω περιεχόμενο:

Τῷ ἐντιμοτάτῳ Κυρίῳ Νικολάῳ Παπανικολάῳ,
Προέδρῳ τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Δυτικῆς Καβά-
λας, τέκνον τῆς ἡμῶν μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Μετὰ πατερικῆς χαρᾶς ἐλάβομεν τὸ ἀπὸ ι΄ [10]
τρέχοντος μηνὸς Ὀκτωβρίου γράμμα τῆς ὑμετέρας
ἀγαπητῆς Ἐντιμότητος, ὡς καὶ τὴν ἐκ [ἀκολουθοῦν
σβησμένες δύο ἀράδες, προφανῶς ἀπὸ τάκτ., τῶν Ρο-
ταριανῶν, περιλαμβάνουσαι τὸ ποσὸν τῆς κατατεθεί-
σης πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον χρηματικῆς] προσφορᾶς
τοῦ ὁμίλου ὑμῶν ὑπὲρ τῶν πολλαπλῶν ἀναγκῶν
τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας κέντρου.

Εἰς ἀπάντησιν θερμῶς εὐχαριστοῦμεν τῇ ἡμε-
τέρᾳ ἐντιμότητι καὶ τοῖς ἐντίμοις μέλεσι τοῦ Ὁμίλου
ἐπὶ τε τῇ ἐπισκέψει ὑμῶν ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ τῇ πρὸς
τὴν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλη-
σίαν στοργικῇ ἐκδηλώσει ὑμῶν ταύτῃ καί, ἐσω-
κλείοντες τὴν τακτικὴν ταμειακὴν ἀπόδειξιν παρα-
λαβῆς τῶν ὡς ἄνω ποσῶν, αἰτούμεθα ὑμῖν πλου-
σίαν τὴν ἀνταπόδοσιν παρὰ τοῦ δωρεοδότου
Θεοῦ, πᾶσαν τὴν ἀπ’ Αὐτοῦ ἀγαθωσύνην καὶ ἐπι-
τυχίας ἐν τῇ ζωῇ ὑμῶν.

Ἀπονέμοντες δὲ τῇ ὑμετέρᾳ ἐντιμότητι ὁλόθυμον
τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν, ἐπικαλούμεθα
ἐπ’ αὐτὴν καὶ ἐπὶ τοὺς προσφιλεῖς οἰκείους αὐτῆς
τὴν χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου.

[χρονολογία δυσανάγνωστος] Ὀκτωβρίου ΙΣΤ΄ 
[καὶ μὲ τὴν εἰδικὴ γραφή]: Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Βαρθολομαῖος
2005

Τὸ ἐντυπωσιακὸν ἀποκορύφωμα
μασονικῶν προφορῶν,

ἡ μεγάλη Σύναξις καὶ αἱ Πατριαρχικαὶ τιμαὶ
πρὸς τὸν Χορηγὸν Τέκτονα...

Στὸ τεκτ. περ. «Ὁ Διαβήτης» Ἔκδοσις τῆς Ἐθνικῆς
Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, ἔτους 2005, τ. 18, σσ.
6-7 καὶ σὲ ἄρθρο ὑπὸ τὸν τίτλο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΙΣ, Στήριγμα Ἐλπίδας γιὰ τὴν ὁμογένεια, διαβά-
ζουμε τὰ ἑξῆς, ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέροντα:

Στήριγμα ἐλπίδας γιὰ τὴν ὁμογένεια τῆς Κων-
σταντινούπολης ἀπὸ τὸν Β΄ Μεγάλο Ἐπόπτη τῆς
Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος Πανσεβά-
σμιον Ἀδελφό Γ. Γυφτάκης [παραλείπουμε, γιὰ διά-
φορους λόγους, τὸ πλῆρες του ὄνομα], ὁ ὁποῖος γιὰ
δεύτερη φορὰ προχώρησε σὲ μιὰ γενναία κίνηση
ὑποστήριξής της [τῆς ὁμογένειας]...

Μετὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀναστήλωση τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τῆς Ἵμβρου, στὴ γενέτειρα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ
Πανσεβάσμιος Ἀδελφός μας [ὑψηλόβαθμος καὶ
ὑψηλότιτλος μασόνος] ἀνέλαβε -ὡς μοναδικὸς χο-
ρηγὸς καὶ πάλι-, τὴν ἐκ βάθρων ἀναστήλωση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ποὺ βρίσκεται στὸ
λιμάνι τῆς Χάλκης (...)

... Τὴν Κυριακὴ 24 Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐτέλεσε τὰ
θυρανοίξια τοῦ Ναοῦ.

Παρευρέθησαν: μεγάλη ἀντιπροσωπία ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα μὲ τὴν παρουσία Ἑλλήνων Βουλευτῶν, ὁ
Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴν Κωνσταντι-
νούπολη, οἱ Πρόξενοι Ἀλβανίας, Τσεχίας, Ἰαπω-
νίας, Βελγίου καὶ Γερμανίας, ὁ Πατριάρχης Ἀρμε-
νίας, ὁ Πατριάρχης Ἀσσυρίων - Χαλδαίων, ὁ ἀντι-
πρόσωπος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Τοῦρκος
Δήμαρχος Χάλκης, ὁ Τοῦρκος ἐπίτροπος, μέλη τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, ἀρχηγοὶ καὶ ἐκπρόσωποι πολλῶν
ἐκκλησιῶν καὶ πλῆθος κόσμου.

Ὁ Ἀδελφὸς Γυφτάκης ὀφφικάλιος πλέον τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐτιμήθη μὲ τὸν
«Σταυρὸν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας» ὑπὸ τῆς
Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου καὶ μὲ τὸν «Χρυσοῦν Σταυρὸν» τῆς Μη-
τροπόλεως Πριγκιποννήσων ἀπὸ τὸν Σεβασμιώ-
τατον Μητροπολίτην κ. Ἰάκωβον. Ἀνεκηρύχθη
«Μέγας Εὐεργέτης» τῆς Μητροπόλεως Ἴμβρου καὶ
τῆς Μητροπόλεως Πριγκιποννήσων ἐν ζωῇ καὶ
μετὰ θάνατον.

Ἔτσι, ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγ. Νικολάου, Χάρις στὸ «ὅρα-
μα» ἑνὸς Ἕλληνα Τέκτονα, ἀπέκτησε τὴν παλιά
του αἴγλη (...).
Παροῦσα ἐκεῖ ὅλη ἡ μασονικὴ Ἡγεσία...
...Στὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων παρευρέθηκαν ὁ

Μέγας Διδάσκαλος τῆς Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς
τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιώτατος Ἑρμῆς Ἰωαννίδης, ὁ
Πρώην Μέγας Διδάσκαλος ἀδελφὸς Γ. Καμινάρης,
ὁ Μέγας Γραμματεὺς τῆς Μεγάλης Στοᾶς Πειραιῶς
ἀδελφὸς Νεκτάριος Ἀνδριόπουλος καὶ πολλοὶ
ἀδελφοί...

Καὶ τώρα ἕνας «ἐνδοεκκλησιαστικὸς»
διάλογος ὡς Ἐπίλογος...

Κάποιος νεωκόρος μακρινῆς ἐπαρχιακῆς Ἐκκλησίας,
ὁ Εὐλάμπιος (ποὺ διαβάζει Ὀρθόδοξο Τύπο καὶ μπαίνει
καὶ στὸ Διαδίκτυο), ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν προϊστάμε-
νό του, παπα Λεωνίδα, μὲ φωνὴ ταπεινὴ τὸν ρωτᾶ:

-Παπα Λεωνίδα μου, πῶς γίνεται νὰ «παρασημοφο-
ροῦμε» Μασόνους καὶ νὰ «κυνηγᾶμε» κάποιους πα-
πάδες, λαϊκοὺς καὶ καλογεράκια, ποὺ κάνουν καλὰ τὴ
«δουλειά» τους; ΠΩΣ γίνονται ὅλα ἐτοῦτα, παπά μου;

Καὶ ὁ παπα Λεωνίδας τοῦ ἀπαντᾶ:
- Ἄκου, Εὐλάμπιε, τὰ «κουβάρια» αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα

μοῦ μιλᾶς εἶναι ἀπὸ αἰώνων «μπερδεμένα». Γυάλιζε
λοιπὸν τώρα ἐσύ, καλά, τὸ παλιὸ μανουάλιο ποὺ εἶναι
μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστου, καὶ τὰ «κουβάρια»
αὐτὰ θὰ τὰ λύσει Ἐκεῖνος! Θὰ τὰ ξεδιαλύνει μὲ Δικαιο-
σύνη, Σοφία καὶ Ἀγάπη ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Νεωκόρος: Πότε θὰ γίνουν αὐτά;
Παπα Λεωνίδας: -Ὅταν θὰ ἔλθει ἡ ἡμέρα Του, ἡ Με-

γάλη ἐκείνη καὶ Ἐπιφανής.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ παπα Λεωνίδας σκύβει στὸ αὐτὶ τοῦ

Εὐλάμπιου καὶ τοῦ λέει, ψιθυριστά:
- Εὐλάμπιε, σήμερα ἔχουμε στὴν Ἐκκλησία μας

πολλὲς βαπτίσεις. Ἄν σοῦ προσφέρουν οἱ ἀνάδοχοι,
μετὰ τὰ Μυστήρια, καμιὰ πετσέτα, κράτησε δύο, μία γιὰ
σένα καὶ μία γιὰ μένα.

Νεωκόρος Εὐλάμπιος: Γιατί, Πάτερ μου;
- Μὰ γιὰ νὰ σπογγίσουμε καὶ οἱ δυό μας (καὶ οἱ τρεῖς

καὶ οἱ δεκατρεῖς μας!) τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας μας...
...Ἄν ἔλθουν, κάποτε αὐτὰ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας

μας, ἄν ἔλθουν ποτέ... Καὶ τότε, Εὐλάμπιε, ἴσως διορ-
θωθεῖ λιγάκι ὁ κόσμος ἐτοῦτος, ὁ ΕΝΤΟΣ καὶ ἐκτὸς τῶν
πυλῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
σεις καί οἱ ἔρευνες, οἱ Ἕλληνες ἀφ’ ἑνός ὑποτιμοῦν τό ὅλο θέμα, ἀφοῦ νομί-
ζουν ὅτι εἶναι ἕνα προσ ωρινό πρόβλημα καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἔχουν αἰσθήματα καί
ἀπόψεις, καί πολύ σωστά, συμπαθείας καί ἀλληλεγγύης πρός τούς ἀνθρώ-
πους αὐτούς. Ὅμως ἀπό τήν στιγμή πού δέν ἔχουν ὁλοκληρωμένη γνώση
τοῦ προβλήματος, μπορεῖ νά εἶναι καί τελικά εἶναι πολύ ἐπικίνδυνος ὁ τρόπος
μέ τόν ὁποῖο τό διαχειρίζονται. Διότι οἱ πρόσφυγες εἶναι μουσουλμάνοι ἀλλά -
καί τό βασικότερο - στό πρόβλημα αὐτό συμμετέχει καί ἡ Εὐρώπη, ἡ ὁποία
θεωρεῖται πηγή πολλῶν συμφορῶν, ἀφοῦ τήν χαρακτηρίζουν “ὁ ἀτομικι-
σμός”, τό ἰδιοτελές συμφέρον, ὁ ἀμοραλισμός καί τό ἄθεο φρόνημά της. Καί
βέβαια μεγάλο βάρος εὐθύνης φέρουν καί οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις, οἱ
ὁποῖες οὔτε μποροῦν οὔτε θέλουν νά ὑπηρετήσουν τό συμφέρον τῆς Χώρας

μας.
Οἱ πρόσφυγες στήν πλειοψηφία τους εἶναι μουσουλμάνοι στό θρήσκευμά

τους. Ἐπίσης, σύμφωνα μέ ἔρευνα τῆς Ὕπατης Ἁρμοστίας τοῦ ΟΗΕ ἡ με-
γάλη πλειοψηφία τους εἶναι ἄνδρες κάτω τῶν 35 χρόνων, ἔχουν τουλάχιστον
δευτεροβάθμια μόρφωση καί σκοπό ἔχουν νά παραμείνουν καί νά φέρουν
ἀργότερα καί ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειάς τους στήν χώρα πού θά τούς δοθῆ
ἄσυλο, ὅπως ἔχουν δηλώσει. 

Ἕνα σημαντικό στοιχεῖο πού παρατηρεῖται στά μουσουλμανικά κράτη
εἶναι ἡ δημογραφική ἔκρηξη πού ἔχει σημειωθῆ τίς τελευταῖες δεκαετίες, κάτι
τό ὁποῖο εἶναι ἄμεσα αἰσθητό στήν δυτική Θράκη, στήν γειτονική Τουρκία
ἀλλά καί στό Κόσσοβο. Αὐτό ὅμως ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ὕπαρξη σήμε-
ρα μεγάλου ἀριθμοῦ νέων ἀνθρώπων χωρίς ἐργασία, τό ὁποῖο ἀπό μόνο
του εἶναι πηγή ἀστάθειας, δηλαδή οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν
πιέσεων τόσο στόν δικό τους χῶρο ὅσο καί στόν γειτονικό. Πιέσεις οἱ ὁποῖες
ἐκδηλώνονται στίς ἡμέρες μας μέ τήν μετακίνησή τους πρός τόν δυτικό κό-
σμο. Νέοι οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀποκάλυψε καί ἡ Ἁρμοστία τοῦ ΟΗΕ, εἶναι μορ-
φωμένοι, πού σημαίνει τήν ἀποδοχή τους νά ἐκσυγχρονισθοῦν, ὅμως ἀφ’
ἑνός ἀπορρίπτουν τόν δυτικό πολιτισμό καί ἀφ’ ἑτέρου ἀποδέχονται τό Ἰσλάμ
τόσο ὡς πίστη ὅσο καί ὡς τρόπο ζωῆς. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρόσ -
φατα δήλωσε ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἀφομοιώνονται, ἀλλά ὑπάρχει ὁ κίν-
δυνος νά ἀφομοιωθοῦμε ἐμεῖς, κάτι πού ἤδη ἀντιμετωπίζει ἡ δυτική Εὐρώ-
πη. Τήν στιγμή μάλιστα πού ὁ δυτικός κόσμος, ἀλλά καί ἡ Ἑλλάδα διέρχον-
ται περίοδο πολιτισμικῆς και πνευματικῆς κρίσης καί ἀμφισβήτησης. Ἔτσι σέ
περίπτωση παραμονῆς ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ προσφύγων στήν Χώρα μας
ὡς ἄμεσο ἀποτέλεσμα θά ἐπέλθη ἡ πληθυσμιακή ἀλλοίωσή της. Χώρα ἡ
ὁποία μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν ὡς ὁμοιογενής μέ 90% καί πλέον χρι-
στιανούς ὀρθοδόξους, κάτι πού ὅμως καταλύεται καί ὁδηγούμαστε στόν
ἀφελληνισμό καί στήν ἀποχριστιανοποίηση μέ πολύ γρήγορους ρυθμούς,
διεργασία πού ὅπως εἶναι γνωστό, τήν κατεργάζονταν διάφορα κέντρα ἐδῶ
καί χρόνια. 

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ἀναπόφευκτο νά γίνουν μοχλός πίεσης σέ διάφο-
ρα ζητήματα, ἀλλά καί τό μέσον γιά τήν μουσουλμανοποίηση τῆς Ἑλλάδος.
Πρῶτον, ἐργασιακά꞉ Ἤδη σέ μία χώρα μέ ἔντονο πρόβλημα ἀνεργίας ἡ πα-
ρουσία ἀνθρώπων μέ μόρφωση θά ὁδηγήση τόν ἐργασιακό κόσμο σέ πιό
ἀνταγωνιστικές συνθῆκες, τόσο ὡς πρός τήν εὕρεση ἐργασίας ὅσο καί ὡς
πρός τό θέμα τῆς ἀμοιβῆς. Δεύτερον, θά ὁδηγήση σέ σταδιακό κοινωνικό καί
θρησκευτικό ἀνταγωνισμό μέ τήν ἑλληνική κοινωνία, ἀφοῦ διαφέρουμε τόσο
ἀπό θρησκευτικῆς ὅσο καί ἀπό πολιτισμικῆς κουλτούρας, μέ ἀποτέλεσμα νά
ὁδηγηθῆ ἡ κοινωνία μας σέ ἐντάσεις καί σέ κλίμα ἀνασφάλειας. Τρίτον, ἡ πα-
ρουσία ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐλλιπῆ γνώση τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας θά ἔχη ὡς ἀντίκτυπο τήν ὑποβάθμιση τῆς παιδείας ἀλλά
καί τήν συρρίκνωση ἤ καί τήν κατάργηση διαφόρων μαθημάτων, ὅπως τῆς
ἱστορίας, τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τῶν θρησκευτικῶν, μαθήματα τά ὁποῖα
σκοπό ἔχουν νά καλλιεργήσουν στόν μαθητή τήν γνώση τοῦ πολιτισμοῦ
αὐτῆς τῆς Χώρας. Προβλήματα τά ὁποῖα ἔχουν ἐντοπισθῆ καί κατά τήν πε-
ρίοδο πού ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα ἔλευση ἀλβανῶν μεταναστῶν. Τέταρτο, οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί, ὅταν θά νομιμοποιηθῆ ἡ παρουσία τους στήν Ἑλλάδα φυ-
σικό εἶναι ὅτι θά γίνουν βασικός ρυθμιστικός παράγοντας τόσο στήν κοινωνι-
κή ζωή τῆς Χώρας ὅσο καί στήν πολιτική ζωή, ἕνας παράγοντας ὁ ὁποῖος
ὁλοένα καί περισσότερο θά ἐπιδρᾶ καί ἔτσι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά λειτουρ-
γοῦν ὡς ἐγκάθετοι. Ἄς φανταστοῦμε κάτι πολύ ἁπλό, τήν νομοθέτηση ἀπό
τήν Πολιτεία τῆς πλήρους κατάργησης κωδωνοκρουσίας ἤ τῶν θρησκευ-
τικῶν συμβόλων στά σχολεῖα ἤ στά δημόσια καταστήματα ἤ τήν πλήρη ἐργα-
σιακή ἀπασχόληση τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς καί τόσα ἄλλα. Πέμπτον, ἴσως
καί τό βασικότερο, γιατί θά συντελέση νά πραγματοποιηθοῦν καί ὅλα τά ἀνω-
τέρω ἡ ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος!

Τό Ἰσλάμ ἀπό τήν φύση του εἶναι μία θρησκεία πού προβάλλει τήν βία,
ἀφοῦ βασικό χαρακτηριστικό του εἶναι ὁ διά τῆς βίας πρσηλυτισμός τῶν ἀπί-
στων. Ἐπίσης τό αἴσθημα τῆς μουσουλμανικῆς ἑνότητας σέ περίπτωση πο-
λέμου μέ τήν Τουρκία θά λειτουργῆ ὡς δούρειος ἵππος. Νομίζουμε ὅτι εἶναι
φανερό πόσο δεινή εἶναι ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ὕπαρξη τῶν προσφύ-
γων καί πολύ περισσότερο, ὅταν ὁ ἀριθμός αὐτός εἶναι μεγάλος.   

Ἀναφέραμε ὡς βασικό παράγοντα τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος καί
τήν ἐμπλοκή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στό ζήτημα αὐτό. Σύμφωνα μέ
τίς μέχρι τώρα προσπάθειες ἐπίλυσης τοῦ ὅλου θέματος ἔχει ἀποδειχθῆ
ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι αὐτή πού καθορίζει τίς ἀποφάσεις. Ἔτσι ἐάν στραφῆ ἡ
χώρα αὐτή σέ πιό συντηρητικούς προσανατολισμούς εἴτε γιά ψηφοθηρι-
κούς λόγους εἴτε γιά πολιτικούς καί μετά ἀκολουθήσουν τά περισσότερα
κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως αὐτό θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τό κλείσι-
μο τῶν συνόρων καί τήν διακοπή τῆς ροῆς τῶν προσφύγων πρός τά κρά-
τη αὐτά. Τότε τό σίγουρο εἶναι ὁ ἐγκλωβισμός τῶν προσφύγων στήν Ἑλλά-
δα. Ἀκόμα, πιθανή εἶναι καί ἡ ἀποδοχή ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆς ἐλάφρυνσης τοῦ χρέους μέ ἀντάλλα -
γμα τήν μόνιμη ἐγκατάσταση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν στήν Χώρα μας. Δυσ -
 τυχῶς ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σέ μειονεκτική θέση, ἀφοῦ χρωστάει καί εἶναι
ὑποχρεωμένη νά ἀποδεχθῆ τούς ὅρους πού οἱ δανειστές της θέτουν. Ἡ
συντηρητική στροφή ἡ ὁποία παρατηρεῖται στίς ἡμέρες μας στήν Δύση
ἴσως θά ἔχη σάν ἀποτέλεσμα καί τόν σταδιακό περιορισμό τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν, προσφύγων πού εἰσέρχονται στήν Δυτι-
κή Εὐρώπη, ὥστε νά προστατευθῆ ἡ πολιτιστική, κοινωνική καί ἐθνική
ἀκέραιότητά της. Κάτι τό ὁποῖο εἶναι ἕτοιμη ἡ δυτική κοινωνία νά ἀποδεχθῆ
μετά καί τίς μουσουλμανικές τρομοκρατικές ἐπιθέσεις σέ πόλεις τῆς δυ-
τικῆς Εὐρώπης. Ἔτσι εἶναι πολύ πιθανή ἡ μόνιμη παραμονή τῶν προσ -
φύγων στὴν Χώρα μας.

Ἴσως σήμερα ἡ “γηραιά ἤπειρος” ἀπομακρύνεται ἀπό τό ὅραμα τῆς πο-
λυπολιτισμικῆς, παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας καί ξαναπροσανατολίζε-
ται στίς εὐρωπαϊκές ἀξίες καί στό κράτος ἔθνος, ὅπου ἡ πολιτιστική ταυτό-
τητα τῶν κρατῶν αὐτῶν ἔχει καθοριστεῖ ἀπό τήν παποσύνη καί τόν προ-
τεσταντισμό. Ἐπειδή ὅμως ἡ Ἑλλάδα, ὡς Ὀρθόδοξη Χώρα, εἶναι ξένη
ἀπό αὐτήν τήν πολιτιστική κληρονομιά καί ἀνίκανη νά προσαρμοσθῆ στίς
ἀρχές καί στά ἤθη τῶν δυτικῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἔχει ὁδηγηθῆ στό
περιθώριο. Καί μάλιστα λεηλατημένη τόσο ἀπό πλευρᾶς τῆς οἰκονομίας
της ὅσο καί τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου μέσῳ τῶν μνημονίων καί μέ κυβερ-
νήσεις, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν νά ὁραματίζονται μία παγκοσμιοποιμένη κοι-
νωνία, ἀνοικτή σέ ἀνεξέλεγκτες εἰσροές μουσουλμάνων μεταναστῶν,
ὁδηγώντας ἔτσι τήν Ἑλλάδα στήν μουσουλμανοποίησή της. 

Ποιὰ ἐθνική ἐγρήγορση μπορεῖ νά ἔχουν πολιτικοί πού πολεμοῦν τήν
θρησκευτική καί πολιτιστική ταυτότητα τοῦ λαοῦ πού κυβερνᾶνε, καταρ-
γώντας τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἤ τῆς Ἱστορίας ἤ σχεδιάζοντας
πῶς θά χωρίσουν τήν Πολιτεία ἀπό τήν Ἐκκλησία; Ὅπως ὁ πρωθυ-
πουργός, ὁ ὁποῖος παρευρισκόμενος στήν πιό εὐαίσθητη περιοχή τῆς
Χώρας, τήν Θράκη πρίν δύο ἑβδομάδες, ἀρνήθηκε νά συναντηθῆ μέ
τούς Δημάρχους, τόν Περιφερειάρχη καί τόν Μητροπολίτη τῆς περιοχῆς
καί ἐπισκέφθηκε μόνο μειονοτικά σχολεῖα!, δημιουργώντας ἔτσι ἕνα
αἴσθημα ἀνασφάλειας στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, καί δηλώνοντας
μεταξύ τῶν ἄλλων (εὑρισκόμενος στό μειονοτικό σχολεῖο), ὅτι «Ὅλοι οἱ
πολίτες καί ὅλα τά παιδιά σέ κάθε γωνιά τῆς Χώρας ἔχουν ἕνα ἱερό δι-
καίωμα, τό δικαίωμα στήν γνώση. Καί ἐμεῖς ἔχουμε μία μεγάλη ὑποχρέ-
ωση. Τήν ὑποχρέωση νά φροντίσουμε ὥστε αὐτή ἡ δυνατότητα νά εἶναι
ἀπρόσκοπτη»! Ἔτσι ἐξηγεῖται τό γιατί ἀπό φέτος λειτουργεῖ Τμῆμα Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου τῆς Θεσσαλονίκης!

Τό ἐρώτημα ὅμως πού τίθεται εἶναι ἐάν ἐπιθυμοῦμε νά ζήσουμε σέ μία
Χώρα ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Πατέρες μας καί τί κάνουμε γιά αὐτό;
Γιά τόν λόγο αὐτό καί ὁ Ο.Τ. πολύ συχνά στά ἄρθρα του τονίζει ὅτι εἶναι
ἐπιτακτική ἀνάγκη σήμερα νά συσπειρωθῆ ὅλη ἡ Ἐκκλησιαστική Διοίκηση
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὄχι νά εἶναι διασπασμένη σέ πέντε διαφο-
ρετικά Διοικητικά Ἐκκλησιατικά κέντρα, ὥστε νά δοθῆ τό μήνυμα τῆς ἑνό-
τητας πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν꞉ Ἐκκλησιατική καί Ἐθνική.

Γ.Τ.

Ἡ Ἑλλάς κάτω ἀπὸ τὴν δαμόκλειον
σπάθην τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

τάλληλων καὶ ἐπικίνδυνων Προγραμμάτων ποὺ μόνον
βλάβη μπορεῖ νὰ προκαλέσουν στὴν παιδεία  καὶ στὴν
κοινωνία μας», ὅπως ἔχει πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.

- Συνεχίζει ὁ κ. Γαβρόγλου, ὅπως καὶ ὁ κ. Φίλης,
νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του Ὑπουργὸ τοῦ Κόμματος καὶ ὄχι
ὁλόκληρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ ψεύδεται, ἐν γνώ-
σει του, ἐνώπιόν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ὅτι εἶναι ἄρτια
ἀπὸ παιδαγωγικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς τὰ προ-
αναφερόμενα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν. 

- Συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἴδια «καραμέλα»,
νὰ ἀπαγγέλλει τὸ ἴδιο ποίημα - ἰδεολόγημα μὲ τὸν προ-
κάτοχό του τὸν κ. Φίλη ἀλλὰ καὶ τοὺς Συντάκτες τῶν νέ-
ων Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ὑποστηρίζοντας δηλαδή, ὅτι τὰ Προγράμ-
ματα αὐτὰ ἔχουν «κορμὸ τὴν Ὀρθοδοξία».  

Ὅμως, ἂν ἀνατρέξουμε στὰ βιβλία τῆς Ζαχαροπλα-
στικῆς θὰ δοῦμε ὅτι ὁ Κορμὸς σοκολάτας εἶναι ἕνα γλυκὸ
κατασκεύασμα, ποὺ παρασκευάζεται μὲ τὴν κατάλληλη
ἀνάμειξη λειωμένου βουτύρου, ζάχαρης, κακάου, κονιὰκ
καὶ μπισκότων. Τὸ παρασκευαζόμενο αὐτὸ μεῖγμα, ὡς
γλυκό, μπορεῖ νὰ εἶναι νόστιμο, ὅμως ἡ ἴδια συνταγή, ἂν
ἐφαρμοστεῖ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἂν δηλαδὴ
ἀνακατέψουμε καὶ διδάξουμε τὸν Χριστιανισμὸ μαζὶ μὲ
ὅλες τὶς θρησκεῖες, τὸ μεῖγμα ποὺ θὰ προκύψει, εἶναι ἕνα
πνευματικὸ δηλητήριο γιὰ τοὺς μαθητές. Διότι τελικά, στὰ
προαναφερόμενα Προγράμματα δὲν ὑπάρχει, ὅπως
ψευδῶς ὑποστηρίζεται, οὔτε «κορμὸς Ὀρθοδοξίας»
οὔτε «σοκολάτα» ἐπιστημονικῆς καὶ παιδαγωγικῆς τεκ-
μηρίωσης. 

Ἡ Ὀρθοδοξία στὰ περιεχόμενα τῶν νέων Προγραμ-
μάτων ἀφενὸς ἔχει μετατραπεῖ σὲ μία ἁπλὴ ἀνθρωπο-
κεντρικὴ θρησκεία, ἐνῷ δὲν εἶναι θρησκεία ἀλλὰ Ἀποκά-
λυψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί, ἀφετέρου, εἶναι ἀναμεμει -
γμένη καὶ πολτοποιημένη, σὲ ἕνα χωρὶς διακριτὰ ὅρια
πολυθρησκειακὸ ἀχταρμὰ ἢ ἀλλιῶς σὲ σαλάτα ρωσικὴ
μὲ γνώσεις γιὰ τὶς θρησκεῖες. 

Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ἀχταρμὰ ὁ μαθητὴς δὲν μπορεῖ νὰ
διακρίνει τίποτε καὶ δὲν μαθαίνει τίποτε γιὰ τὴν Ὀρθοδο-
ξία, ἀλλὰ ἀντίθετα «χάνεται» μέσα σὲ ἕνα κυκεῶνα προσ -
φερόμενων θρησκευτικῶν πληροφοριῶν μὲ ἀποτέλε-
σμα τὸν ἀκατάσχετο θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ ποὺ τὸν
ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα, σὲ θρησκευτικὴ  σύγχυση  καὶ σὲ
θρησκευτικὸ μηδενισμό, δηλαδὴ στὴν ἀθεΐα.

Ὁ «κορμὸς» τῆς Ὀρθοδοξίας λοιπὸν τοῦ κ. Γαβρό-
γλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, εἶναι μία παρὰ-χρησιμοποιημένη
ἐπικοινωνιακοῦ τύπου παραπλάνηση – «καραμέλα»,
ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα νέα
Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν. 

- Πῶς μπορεῖ ἄλλωστε νὰ εἶναι ὀρθόδοξα αὐτὰ τὰ
Προγράμματα, ὅταν ἀναμειγνύουν ἐξισωτικὰ τὴν ὀρθὴ
δόξα (πίστη) τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ὅλες τὶς ἄλλες διδασκό-
μενες θρησκεῖες (πίστεις) καὶ τὸ μεῖγμα αὐτὸ τὸ βαπτί-
ζουν αὐθαίρετα καὶ παραπλανητικὰ ὡς Ὀρθοδοξία καὶ τὸ
λανσάρουν στὰ ὀρθόδοξα παιδιά, γεγονὸς ἐντελῶς ἀπα-
γορευτικὸ καὶ αἱρετικὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία; 

- Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι ὀρθόδοξα, ὅταν μόλις τὰ διάβα-
σε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμος εἶπε ὅτι «δὲν πρόκειται γιὰ θρησκευτικά,
ἀλλὰ γιὰ ἐπιχείρηση ἀλλοιώσεως τῆς πίστεώς μας»; 

Ἔτσι, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο βασα-
νίζεται, ἐπὶ χρόνια πολλά, ἀπὸ τοὺς αὐτόκλητους
σωτῆρες του, πολεμιέται ἀνελέητα καὶ ἀπὸ τοὺς σημερι-
νοὺς κυβερνῶντες, οἱ ὁποῖοι, καθὼς δὲν μποροῦν νὰ τι-
θασεύσουν τὴν καθοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας τῆς Χώ-
ρας, καὶ νὰ κάνουν πράξη ὅσα ἐπαγγέλλονταν, προσπα-
θοῦν νὰ ἐξαντλήσουν τὴν ἐπίδειξη τῆς ἀριστερῆς τους
ἰδεολογίας, ἐπιτιθέμενοι καὶ διώκοντας μανιωδῶς τὴν
«πίστη τῶν Ἑλλήνων» μέσα ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχει-
ροῦν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν θεωροῦν ὅτι προσφέρουν, ὡς
ἀντάλλαγμα γιὰ νὰ λάβουν τὰ διαπιστευτήρια τῆς δῆθεν
ἀριστερῆς τους κατεύθυνσης, ἕνα εὐκολοχώνευτο πολι-
τικὸ καταπραϋντικὸ στὸν πυρῆνα τῆς ἀριστερόστροφης
ἐκλογικῆς τους πελατείας, προκειμένου νὰ ἐξιλεωθοῦν
γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις τους καὶ
γιὰ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῆς ὑποτιθέμενης «ἀρι-
στερῆς» τους κυβέρνησης.

Στὴν οὐσία ὅμως, σὲ ὅλους πλέον εἶναι γνωστό, ὅτι
ὑπηρετοῦν τὰ συμφέροντα καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς καπιτα-
λιστικῆς καὶ ἀντιδημοκρατικῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων
καὶ τῆς δομούμενης Παγκόσμιας διακυβέρνησης καὶ
τοὺς ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν ἐκφραστὲς καὶ ὑποστηρικτὲς
τῶν νεοεποχίτικων αὐτῶν κατασκευασμάτων.

Τελικά, τὰ «ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένα Θρησκευτι-
κά» τοῦ κ. Γαβρόγλου, ποὺ ἔχουν δῆθεν ὡς κεντρικὸ
«κορμὸ τὴν Ὀρθοδοξία», διδάσκουν μία παραποιημένη
καὶ ἀκρωτηριασμένη ἀπὸ τοὺς βασικούς της πυλῶνες
Ὀρθοδοξία, ποὺ τὴν κάνουν ἕνα ἀντορθόδοξο συνον-
θύλευμα, ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπὸ τὴν μία καὶ μοναδικὴ
ὀρθὴ – δόξα (πίστη) τῆς Ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς. Μία
πλασματικὴ Ὀρθοδοξία στὰ μέτρα τῶν δημιουργῶν
της, χωρὶς κέντρο βάρους ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἀποτελοῦν τὰ
γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης παραδόσεως, δηλαδή:
τὴν θεία Ἀποκάλυψη,  τὴν θεία Ἀνάσταση, τὴν Πεντηκο-
στή, τὴν πίστη στὸν ἕνα Τριαδικὸ Θεό, τὴν πιστότητα
στὴν παράδοση,  τὴ συμμετοχὴ στὰ μυστήρια καὶ στὴ
λατρευτικὴ καὶ τὴν ἐν γένει ἐκκλησιαστικὴ ζωή στὴν
προσδοκία τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς μέλλουσας
ζωῆς. 

Ἡ ἐφαρμογὴ λοιπόν, αὐτῶν τῶν νέων Προγραμμά-
των Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ
ἀπομακρύνει τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία
καὶ τοὺς διδάσκει τὴν πλασματική, οὐσιαστικὰ συνιστᾶ
ἄρνηση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καὶ φυσικὰ ἕνας συν -
ειδητὸς στὴν πίστη του ἐκπαιδευτικὸς δὲν μπορεῖ
νὰ τὰ ἐφαρμόσει.

«Κορμὸς Ὀρθοδοξίας» ἢ «καραμέλα» παραπλανήσεως...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τό θέατρον τῆς Ἀσσίζης
ποὺ μετὰ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης ἔσπευσε καὶ
αὐτὸς δρομαίως καὶ μετὰ σπουδῆς, γιὰ νὰ συμπροσ -
ευχηθῆ καὶ νὰ ἀνάψη μεγάλη λαμπάδα στὸ Θεὸ τῶν
ἐθνῶν!!!

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀπὸ τὴ γένεσή της μέ-
χρι σήμερα εὔχεται νυχθημερὸν ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ
σύμπαντος κόσμου, ἑπομένως τί μήνυμα στέλνει ἆρα-
γε στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα ἡ «κεφαλὴ τῆς ὀρθοδο-
ξίας», συμμετέχοντας στὴν πανθρησκειακὴ σύναξη
τῆς δαιμονικῆς Βαβέλ;!

Τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα εὔχεται σὲ κάθε Λειτουργία
γιὰ τὴν «κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» νὰ εἶναι ὑγιὴς καὶ νὰ
ὀρθοτομῆ τὸ λόγο τῆς ἀληθείας. Τί πρέπει νὰ εὐχόμε-
θα στὸ ἑξῆς μετὰ τὴ συμμετοχή του στὶς προδοτικὲς
αὐτὲς συμπροσευχές; Ἐδῶ τίθεται τὸ ἑξῆς ἐρώτημα:
Μήπως μὲ τὴ στάση σας αὐτὴ δικαιώνονται πλήρως οἱ
ὀρθόδοξοι πιστοὶ ποὺ δὲν σᾶς ἀναγνωρίζουν ὡς
πνευματικὸ πατέρα;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

11ΜΗΝΟ
2015

11ΜΗΝΟ
2014

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑ-
ΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ, ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 11μηνο 2014 - 11μηνο 2015

797.370

72.632

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα τοῦ

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» γράφοντας ἕνα νέο συν-
δρομητή. Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» Μάχεται - Δια-
φωτίζει - Ἐνημερώνει. Ἀγωνίζεται διὰ τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ τὸ Γένος. Γράψτε ἕνα νέο συνδρομητὴ, γιὰ νὰ φθά-
ση ἡ φωνὴ του πιὸ μακριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.



Σελὶς 8η

Εἰς τὰ τέλη τῆς παρελθού-
σης ἑβδομάδος συνεδρίασεν
ἡ ΔΙΣ. Τὴν ΔΙΣ ἀπησχόλησε
δι’ ἄλλην μίαν φορὰν τὸ ζήτη-
μα τῆς Ἱ. Μ. Μεταμορφώσε-
ως μὲ ἐπιβολὴν ἐπιτιμίων.
Ποῖον τὸ ὄφελος; Παραθέτο-
μεν μέρος τοῦ ἀνακοινωθέν-
τος τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2016:

«Ἡ Δ.Ι.Σ. ὑλοποιώντας τὴν Ἀπό-
φαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας μελέτησε ὅλα τὰ κείμενα,
ποὺ ὑπεβλήθησαν καὶ ἀφοροῦν
στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο καὶ
θὰ ἐκδώσει ἀνακοινωθὲν πρὸς
ἐνημέρωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ
τοῦ λαοῦ γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συν -
όδου. Ἐπίσης ἔλαβε γνώση τῆς
Γνωμοδοτήσεως τοῦ Εἰδικοῦ Νομι-
κοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου γιὰ
τὸ ψηφισθὲν νομοσχέδιο: «Ἐνσω-

μάτωση τῆς Ὁδηγίας 2000/43/ΕΚ
περὶ ἐφαρμογῆς τῆς ἀρχῆς τῆς
ἴσης μεταχείρισης προσώπων
ἀσχέτως φυλετικῆς ἢ ἐθνοτικῆς
τους καταγωγῆς…»… Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος, τόσο ὡς πρὸς τὶς
σχέσεις της μὲ τρίτους ὅσο καὶ μὲ
τὸ προσωπικό της, καὶ εἰδικὰ στὸν
τομέα τῆς ἀπασχολήσεως καὶ
ἐργασίας, δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ
συγκεκριμένο νομοσχέδιο ὡς πρὸς
τὴν τήρηση τῶν ἀρχῶν της… Ἀκο-
λούθως ἀποφάσισε, κατόπιν τῆς
ἀρνήσεως τῶν διακόνων καὶ μο-
ναχῶν Νικοδήμου Ἀνταλοπούλου,
Τιμοθέου Σμπούκη καὶ Ἰουστίνου
Καρανικόλα νὰ ἀναλάβουν καθή-
κοντα ὡς μέλη τῆς διοικητικῆς καὶ
διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Σκάλας Ναυπάκτου, νὰ
ἐπανεπιβάλει σὲ αὐτοὺς τὸ ἐπιτίμιο
τῆς ἀκοινωνησίας…».

Μητροπολίτης μὲ ἀνάστημα!
Τὸν ἀπειλοῦν μὲ δικαστή-

ρια, τοῦ ἀσκοῦν παντοίου
εἴδους πιέσεις καὶ ὅμως ὁ
Σεβ. Χίου δὲν καταθέτει τὰ
πνευματικὰ ὅπλα. Ὕψωσε καὶ
πάλιν τὴν φωνὴν του, διὰ νὰ
ὑπερασπιθῆ τὴν πατρίδα,
ἐνῶ παρὰ τὰ ὅσα τοῦ καταλο-
γίζουν συκοφάνται μεριμνᾶ
μὲ κάθε τρόπον καὶ διὰ τοὺς
πρόσφυγας. Ὡς ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τῆς 7ης
Δεκεμβρίου 2016:

«Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ὁ κ.
Μᾶρκος ἑστίασε στὶς ἀρετὲς ποὺ
πρέπει νὰ ἔχει ὁ σύγχρονος χρι-
στιανός, λέγοντας ὅτι πρέπει νὰ
εἶναι πρᾶος καὶ μαχητὴς γιὰ τὴν πί-
στη του καὶ τὶς ἀρχές του, ὅπως ὁ
ἅγιος Νικόλαος. Στὴ συνέχεια ὕψω-
σε τοὺς τόνους καὶ ἀπάντησε στὶς
προκλήσεις τοῦ «σουλτάνου». «Οἱ
δικοί μας τίτλοι ἰδιοκτησίας στὰ
ἑλληνικὰ νησιὰ εἶναι ἀρχαιότεροι.
Ἔχουμε κι ἐμεῖς "χαρτιὰ" καὶ εἶναι
πιὸ κιτρινισμένα» εἶπε ὁ μητροπο-
λίτης προσθέτοντας ὅτι χρέος

ὅλων μας εἶναι «νὰ παραδώσουμε
τὴν Ἑλλάδα στὰ παιδιά μας ἐλεύθε-
ρη». Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺ ὁ
μητροπολίτης Χίου ὀρθώνει τεῖχος
ἀπέναντι στὴν ἐπιθετικὴ ρητορικὴ
ποὺ ἔχει υἱοθετήσει ἡ τουρκικὴ κυ-
βέρνηση. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέ-
ρες, ὑπερασπιζόμενος τὰ ἐθνικὰ
συμφέροντά μας, εἶχε βροντοφω-
νάξει ἀπὸ τὴ Χίο: «Τὰ νησιὰ μας
ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν ἕως
τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἑλληνι-
κά». 

Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» τῆς 5ης
Δεκεμβρίου 2016:

«Τέσσερεις ἐνορίες τῆς πόλης
ἀπάντησαν ἀρνητικὰ στὸ αἴτημά
του γιὰ παραχώρηση τῶν ἐνο-
ριακῶν αἰθουσῶν προκειμένου νὰ
στεγαστοῦν οἱ προσφυγικὲς οἰκο-
γένειες ποὺ διαμένουν στὴν παρα-
λία τῆς Σούδας. Παρὰ τίς ἐκκλήσεις
τοῦ Μητροπολίτη, οἱ ἐνορίες ἀρνή-
θηκαν τὴν παραχώρηση αἰθουσῶν
προφασιζόμενες ὅτι χρησιμο-
ποιοῦνται ὡς ἀποθηκευτικοὶ χῶ -
ροι».

Ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι
Δὲν ἔχει συμπληρώσει ἕνα

μῆνα ἀπὸ τὴν ἀνάρρησίν του
εἰς τὸν θρόνον τῆς Ἄρτης καὶ
ἀπὸ τὰς πρώτας ἐπαφάς, τὰς
ὁποίας εἶχεν, ἦτο διὰ τὴν μέ-
ριμναν ἀτόμων μὲ εἰδικάς
ἀνάγκας. Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ δελτίον τύπου
τῆς Ἱ. Μ. Ἄρτης τῆς 8ης Δε-
κεμβρίου 2016:

«Τὴν Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ. Καλλίνικος, δέχθηκε τὴν ἐπίσκε-

ψη τοῦ κ. Χαραλάμπου Μπίζα,
προέδρου τοῦ Προτύπου Κέντρου
Ἀτόμων μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες “Ἁγία
Θεοδώρα”, ὁ ὁποῖος παρουσίασε
στὸν Μητροπολίτη μας τὴν δράση
καὶ πορεία τοῦ Κέντρου. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν
κ. Μπίζα, ἐξέφρασε τὸν θαυμασμὸ
καὶ τὴν χαρά του γιὰ τὴν δράση τοῦ
Κέντρου καὶ τόνισε πὼς ἡ τοπικὴ
Ἐκκλησία θὰ σταθεῖ ἀρωγὸς καὶ
συμπαραστάτης στὴ διακονία ποὺ
ἐπιτελεῖ τὸ Κέντρο Ἀτόμων μὲ
Εἰδικὲς Ἀνάγκες “Ἁγία Θεοδώρα”».

«Μᾶς ἐκπλήττει δυσάρεστα…»
Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ἐπεσκέ-

φθη τοὺς ὀλιγοστοὺς παπικοὺς
τῆς πόλεως τῆς Καλαμάτας
κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, ἑνὸς Ἁγίου ποὺ ἠγωνί-
σθη κατὰ τῶν κακοδοξιῶν τοῦ
Ἀρείου! Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» τῆς 9ης Δε-
κεμβρίου 2016:

«Μία εὐχάριστη ἔκπληξη περίμε-
νε, προχθές, τοὺς καθολικοὺς πολί-
τες τῆς Καλαμάτας ποὺ εἶχαν προσ -
έλθει στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου γιὰ τὴν κυριακάτικη λει-
τουργία τους. Κι αὐτό, γιατί μετὰ τὸ
πέρας της ὁ ἱερέας ἀνακοίνωσε ὅτι

μεταξὺ τῶν παρευρισκόμενων
ἦταν καὶ ὁ μητροπολίτης Μεσση-
νίας Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μίλη-
σε μάλιστα σὲ ὅσους εἶχαν προσ -
έλθει. Ἡ ἐντύπωση, δέ, ποὺ ἄφησε
ὁ λόγος του, σύμφωνα μὲ προσω-
πικὴ μαρτυρία καθολικοῦ δημότη,
ἦταν πάρα πολὺ θετική. Ὁ μητρο-
πολίτης μπορεῖ νὰ μᾶς ἐκπλήττει
δυσάρεστα, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ
μὴ δοῦμε καὶ τὸ θετικό τῆς προχθε-
σινῆς του κίνησης, ἡ ὁποία, ἂν μὴ τί
ἄλλο, δείχνει τὸ πρόσωπο ἑνὸς
ἱεράρχη τελείως διαφορετικοῦ ἀπὸ
τοὺς κήρυκες... τοῦ μίσους ποὺ
διαβάζουμε κάθε τόσο στὶς ἐφημε-
ρίδες...».

«Ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα…»
Ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν

ἐφημερίδα «PRESS TIME»
τῆς 10ης Δεκεμβρίου 2016 τὸ
ἑξῆς:

«Καθήλωσε ὁ Γαβριήλ. Ὁ Μη-
τροπολίτης Νέας Ἰωνίας, Γα-
βριὴλ καθήλωσε τὸ κοινό, μιλών-
τας στὸ 10ο ἐπιχειρηματικὸ συν -
έδριο (CEO Summit 2016) στὸ
Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν.
Ἀναλύοντας τὴ σχέση τοῦ χρή-
ματος καὶ τῆς Ἐκκλησίας, εἶπε
ὅτι «ἡ ἰδιοκτησία καὶ ὁ πλοῦτος
δὲν ἀποτελοῦν τροχοπέδη γιὰ
κάποιον νὰ εἰσέλθει στὴν Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ». Σὲ ἀντίθεση μὲ
κάποιους ποὺ «ἀφορίζουν» τὴν

ἐπιχειρηματικότητα...».

Σχόλιον Ο.Τ. 
Ἂν καὶ δὲν γνωρίζομεν οὔτε τί

ἐπακριβῶς εἶπεν ὁ Σεβασμιώτα-
τος οὔτε τὸ κίνητρον τῶν ὅσων
εἶπεν, ἂς ὑπενθυμήσωμεν τούς λό-
γους τοῦ Κυρίου: «Ὁ δὲ Ἰησοῦς
εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν
τῶν οὐρανῶν. Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν,
εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ
τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 19,23-
24).

Νέα δίκη διὰ τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου
Ἴσως λύσις θὰ ἦτο εἴτε ἡ

παραίτησις τοῦ Πατριάρχου
εἴτε ἡ μνημόνευσις τοῦ Κανο-
νικοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους Σεβ. Ἱερισσοῦ κ. Θεο-
κλήτου. Συμφώνως πρὸς
ἄρθρον τῆς ἐφημερίδος «ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ» τῆς 10ης Δε-
κεμβρίου 2016:

«Μοναχοί τῆς «νόμιμης ἀδελφό-
τητας» τῆς Ἐσφιγμένου, προσέφυ-
γαν στὸ Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονί-
κης ζητώντας νὰ τοὺς καταβληθεῖ
ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο τὸ ποσὸ
τῶν 3.314.769 εὐρώ, ὡς ἀποζη-
μίωση γιὰ τὴ «θετικὴ καὶ ἀποθετικὴ
ζημία ἡ ὁποία προέκυψε ἀπὸ κα-
τάληψη τῶν κτιρίων τῆς μονῆς ἀπὸ
τὴν προηγούμενη ἀδελφότητα». Ἡ
ὑπόθεση ἦταν νὰ ἐκδικαστεῖ ἐξ
ἀναβολῆς, τὴν Τετάρτη στὸ Ε'
Τμῆμα τοῦ Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης, ἀλλὰ ἀναβλήθηκε καὶ πά-
λι, τούτη τὴ φορά γιὰ τὶς 12 Ἰανουα-
ρίου τοῦ 2017… Οἱ μοναχοί τῆς

Ἐσφιγμένου, ποὺ ὑπολογίζονται
σήμερα περὶ τοὺς ἑκατό,
ἀρνοῦνται νὰ μνημονεύσουν τὸν
Ὀρθόδοξο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως... ἡ Ἱερὰ
Κοινότητα συγκρότησε κατόπιν συν -
εννοήσεως μὲ τὸ Φανάρι, νέα
ἀδελφότητα, μὲ ἕδρα τὶς Καρυές, ἡ
ὁποία συμμετέχει κανονικὰ στὶς
διαδικασίες τοῦ ὀργάνου καὶ ἀπο-
λαμβάνει τῶν προβλεπόμενων
ἀπὸ τὸν καταστατικὸ χάρτη προνο-
μίων, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς
(αὐτὸ)ἔγκλειστους τῆς ἱστορικῆς
μονῆς ποὺ παραμένουν ἀπομονω-
μένοι, ὑποστηριζόμενοι, πάντως,
ἀπὸ τοὺς ἀνὰ τὸν πλανήτη παλαι-
οημερολογίτες… Ἡ νέα ἀδελφότη-
τα, ἀπαρτιζόμενη στὰ χαρτιὰ ἀπὸ
17 μοναχούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους
στὶς Καρυὲς ἐμφανίζονται μόνο
τρεῖς, θεωρεῖ ὅτι τὸ ἑλληνικὸ Δημό-
σιο εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν παρα-
τεινόμενη κατάληψη καὶ προσέφυ-
γε στὰ δικαστήρια διεκδικώντας
οἰκονομικὴ ἀποζημίωση».

Καταγγελία διὰ τὴν 
Ἱ. Μ. Παναγιᾶς εἰς Δέλβινον
Παραθέτομεν καταγγελία

τοῦ κ. Δημοσθένους Ζιούλη,
ποὺ ἀφορᾶ εἰς τὰς δυσκό-
λους περιστάσεις ποὺ βιώ-
νουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες
εἰς Β. Ἤπειρον καὶ ἐδημοσιεύ-
θη εἰς τὴν ἱστοσελίδα hima-
ra.gr τῆς 6ης Δεκεμβρίου
2016:

«Στὶς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1967 ἔγι-
νε ἡ τελευταία λειτουργία στὸ Ναὸ
τῆς Μονῆς Κοίμησης Θεοτόκου Παν -
αγιὰ ἡ Κωσταρίτισσα, στὸ Κώσταρι
Δελβίνου, μετὰ ἀκολούθησε κατα-
ναγκαστικὸς ἀθεϊσμὸς ἀπὸ τὸ κομ-
μουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ Χότζα.
Μετὰ ἀπὸ 49 χρόνια… τελέστηκε
τὴν Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 ἡ
πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀργυροκά-
στρου κ. Δημήτριο… Μετὰ τὸ πέ-
ρας τῆς λειτουργίας καὶ τὴν ἀναχώ-
ρηση τοῦ Σεβασμιώτατου, μπῆκαν
ὑπάλληλοι τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπη-
ρεσίας καὶ κάνανε «καταγραφὴ»
στὴν Μονή. Εἶχε προηγηθεῖ τὴν
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, τὴν ὥρα
ποὺ γινόνταν ἐργασίες συντήρησης
τῆς σκεπῆς τῆς Μονῆς, παρουσίᾳ
τοῦ φύλακα, καντηλανάφτη τῆς
Μονῆς καὶ τῆς ἐπιτροπῆς, ἐμφανί-
ζεται ὁ διευθυντὴς τῆς ἀρχαιολο-
γικῆς ὑπηρεσίας τῆς πόλης τῶν

Ἁγίων Σαράντα κ. Vladimir Demaj,
ἕνας ὑπάλληλος ἀπὸ τὰ Τίρανα τοῦ
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἀλβα-
νίας, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς κυ-
ρίους Ἠλία Θάνο, ἐπίτροπο τοῦ χω-
ρίου καὶ Σταῦρο Τσέκο, δημοτικὸ
σύμβουλο στὸ Δῆμο Φοινικαίων,
ἀπαίτησαν ἀπὸ τὴν διορισμένη ἐπι-
τροπὴ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Ἀργυροκάστρου κ. Δη-
μήτριο, νὰ τοὺς παραδώσουν τὰ
κλειδιὰ τῆς Μονῆς. Μετὰ ἀπὸ ἐκβια-
σμοὺς τοῦ νόμου, γνωστὰ τὰ σχέ-
δια καὶ οἱ προκλήσεις τῶν ἀνθελλη-
νικῶν κύκλων, πῆρε τὰ κλειδιὰ καὶ
τὰ παρέδωσε στὸν Ἠλία Θάνο
«ΜΟΥΚΤΑΡΗ» τοῦ χωρίου, λέγον-
τάς τους, ὅτι ἐδῶ στὴν Μονὴ κου-
μάντο κάνει ὁ Ilia Thano, ἡ τοπικὴ
ἐξουσία… Μὲ τεχνάσματα πολι-
τικῆς Ἐρντογάν καὶ πανευτυχεῖς
τούς «διαμαρτυρόμενους» ἔξω ἀπὸ
τὸ Μοναστήρι, Ἠλία Θάνο, Σταῦρο
Τσέκο καὶ Ἀντώνη Καλογέρη, (ἤ τὸ
Μουκτάρη τοῦ χωρίου Κώσταρι
Δελβίνου) παρέδωσαν στὸν πρω-
τοπρεσβύτερο ἕνα φάκελο. Ἀνακοί-
νωσαν στὸν πατέρα Παντελεήμονα
Μήτρου ὅτι τὸ μοναστήρι αὐτὸ εἶναι
«ΣΠΗΛΙΑ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ» καὶ
εἶναι ὑπὸ τὴν προστασία τῆς ἀρχαι-
ολογικῆς ὑπηρεσίας…Δήμευσαν
ἐκκλησιαστικὴ περιουσία μὲ τὴν
συνδρομὴ ἐγχώριων προδοτῶν».

Πῶς αἱ ἐκτρώσεις ἐγέννησαν τὸν νέον ὁλοκληρωτισμὸν - Ἔρχεται καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα;
Ποιὸς θὰ τὸ περίμενε ὅτι στὴ χώρα

ποὺ θέσπισε τὰ ‘’Ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα’’, στὴν πόλη τοῦ ‘’Φωτός’’, ἡ
γαλλικὴ Βουλὴ θὰ ψήφιζε νόμο μὲ
τὸν ὁποῖο ἡ ἀντίθεση στὴν ἔκτρωση
θὰ μετατρεπόταν σὲ ἀδίκημα ποὺ
ἐπισύρει ποινὴ φυλάκισης μέχρι δύο
χρόνια καὶ πρόστιμο μέχρι 30.000
εὐρώ;

Ὁ νέος νόμος φέρει τὸν τίτλο ́ ΄ἀδί-
κημα ψηφιακῆς παρενόχλησης’’ καὶ
μᾶς εἰσάγει σὲ μία καινούρια ἐποχή,
στὴν ὁποία οἱ ἀποκτημένες μὲ πολυ-
χρόνιους καὶ αἱματηροὺς ἀγῶνες
ἐλευθερίες – καὶ πρώτιστη τὴν ἐλευ-
θερία τῆς γνώμης – ἀρχίζουν νὰ
μπαίνουν στὸ ψυγεῖο καὶ οἱ ὑπερα-
σπιστές τους στὴ φυλακή. Σήμερα
ὀνομάστηκε ‘’ψηφιακὴ παρενόχλη-
ση’’, αὔριο;

Οἱ Γάλλοι βουλευτές, ποὺ κλήθη-
καν τὴν Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου, νὰ
ἀποφασίσουν, δὲν εἶχαν πρόβλημα
μὲ τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν στὴν
ἔκτρωση. Στὴ Γαλλία, ἡ ἔκτρωση
ἀνήκει στὰ ‘’θεμελιώδη δικαιώματα’’.
Ἡ Ἀντιπολίτευση ἐπεσήμανε ὅτι ὁ
νόμος δημιουργεῖ ἀδίκημα γνώμης
καὶ εἶναι κατὰ συνέπεια ἐλευθεροκτό-
νος. Μάλιστα ἐπεκαλέστηκαν τὸ
γνωστό μας ἑβδομαδιαῖο σατιρικὸ
περιοδικὸ Σαρλί Ἐβντὸ τὸ ὁποῖο, στὸ
ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης,
πῆρε θέση κατὰ τοῦ νόμου. Μάλιστα
τὸ περιοδικὸ κατηγόρησε τὴν Ἀρι-
στερὰ ὅτι δίνει στὸ ‘’τόσο προσωπικὸ
ζήτημα τῆς ἑκούσιας διακοπῆς τῆς
κύησης καὶ πρόξενο ὀδυνῶν γιὰ
πολλὲς γυναῖκες ἰδεολογικὸ χρῶμα’’.
Ἡ κυβέρνηση, ἐκ μέρους της, γιὰ νὰ
ὑπερασπισθεῖ τὸ νομοσχέδιο κατέ-
φυγε στὴν παρελθοντολογία: “Πρὶν
τριάντα χρόνια κομάντος κατελάμβα-
ναν τὰ χειρουργεῖα, γιὰ νὰ ἐμποδί-
σουν τὶς γυναῖκες νὰ κάνουν ἔκτρω-
ση. Σήμερα οἱ κληρονόμοι τους συν -
εχίζουν τὴ μάχη μέσῳ τοῦ Διαδι-
κτύου’’. Ἐνδιαφέρον ἔχει νὰ σημει-
ώσουμε ὅτι ὁ Φρανσουὰ Φιγιόν, ὡς
ἡγέτης τῶν Ρεπουμπλικανῶν πλέον,
ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν ψηφοφορία, ἐνῶ

ὡς διεκδικητὴς τοῦ χρίσματος τοῦ
κόμματος εἶχε δηλώσει ὅτι φιλοσο-
φικὰ εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἔκτρωση,
διαβεβαιώνοντας ὡστόσο δὲν θὰ θί-
ξει τὸ νομικὸ κεκτημένο σὲ περίπτω-
ση ποὺ ἀνακηρυχθεῖ πρόεδρος τῆς
Γαλλίας.

Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι
κύριος στόχος τῆς κυβέρνησης εἶναι
τρεῖς ἱστότοποι: ivg.net, afterbaiz, καὶ
ecouteivg.org, οἱ ὁποῖοι καλοῦν τὶς
γυναῖκες νὰ σκεφθοῦν ψυχραιμότε-
ρα, πρὶν ἀποφασίσουν νὰ προχωρή-
σουν σὲ ἔκτρωση, φιλοξενοῦν κείμε-
να γυναικῶν ποὺ
δὲν κατέφυγαν σὲ
αὐτὴ καὶ δὲν τὸ με-
τάνιωσαν ἢ ποὺ κατέφυγαν σὲ αὐτὴ
ἀλλὰ εἶχαν σοβαρὰ ψυχολογικὰ προ-
βλήματα μετά. Κατὰ περίπτωση βοη-
θοῦν πρακτικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὶς νε-
αρὲς μητέρες. “ Ἂν ἤξερα ὅτι θὰ εἶχα
ὅλη αὐτὴ τὴ βοήθεια, θὰ εἶχα λιγότε-
ρη ἀγωνία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυ-
μοσύνης’’ διαβάζουμε σὲ μία ἀπὸ τὶς
σελίδες τους. Καὶ σὲ ἄλλη σελίδα:
«Εἶχα κλείσει ραντεβοὺ γιὰ ἔκτρωση.
Ἀλλὰ δὲν πῆγα· ὅλη τὴ νύχτα τὴν
ἔβγαλα στὸ αὐτοκίνητο μὲ μουσική,
ἤθελα νὰ ξεχάσω τὰ πάντα. Καὶ μετὰ
κατάλαβα. Κατάλαβα ὅτι ἀγαποῦσα
αὐτὸ τὸ μωρὸ καὶ δὲν πῆγα στὸ νο-
σοκομεῖο. Λίγο ἔλειψε νὰ χωρίσουμε
μὲ τὸν σύντροφό μου, ἀλλὰ δέχθηκε
καὶ κατανόησε τὴν ἀπόφασή μου».

Ἔντονη ἦταν ἡ ἀντίδραση τῆς κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας. Ὁ
ἐπικεφαλῆς τῶν Γάλλων ἐπισκόπων
ἀπηύθυνε ἐπιστολὴ στὸ πρόεδρο
Ὁλὰντ (σχ.: ὁ ὁποῖος τρ-Ὁλὰντ ποὺ
εἶναι καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ ἐγκλημα-
τικὰ αὐτὰ νέα νομοσχέδια εἶναι ἀπο-
δεδειγμένα μασόνος, ὅπως φαίνεται
καὶ σὲ φωτογραφίες. Καὶ πολὺ
σωστὰ ἡ Γαλλικὴ ἐφημερίδα Le Figa-
ro τώρα πρόσφατα τὸν χαρακτήρισε
ὡς τὸν πιὸ ἄχρηστο πρόεδρο ποὺ
ἔβγαλε ποτὲ ἡ Γαλλία, χωρὶς νὰ προσ -
φέρει τίποτα!) μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσεν
νὰ ἀποσύρει τὸ νομοσχέδιον, γιατί
συν ιστοῦσε «σοβαρὴ προσβολὴ στὶς

ἀρχὲς τῆς Δημοκρατίας». Καὶ ρω-
τοῦσε: «Πρέπει κάποιος νὰ ἀποκλεί-
σει ἀναγκαστικὰ κάθε ἐναλλακτικὴ
λύση στὴν ἔκτρωση, γιὰ νὰ θεωρεῖται
τίμιος; Ἡ παραμικρὴ ἐνθάρρυνση σὲ
μία γυναίκα νὰ κρατήσει τὸ παιδὶ
μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ χωρὶς
ὑπερβολὴ ‘ψυχολογικὴ καὶ ἠθικὴ πίε-
ση’».

Ἀλλὰ ἂς δοῦμε, πῶς φτάσαμε ὥς
ἐδῶ.

Οἱ ἐκτρώσεις ἦταν ἀπαγορευμέ-
νες στὴ Γαλλία μέχρι τὸ 1974. Ἀπὸ
τὸ 1975 οἱ γυναῖκες ἀποκτοῦν τὸ δι-

καίωμα τῆς ἑκού-
σιας διακοπῆς τῆς
κύησης. Ἀπὸ τὸ

1982 οἱ δαπάνες τῆς διακοπῆς κα-
λύπτονται ἀπὸ τὰ ἀσφαλιστικὰ τα-
μεῖα. Τὸ 1993, γιὰ πρώτη ἐπίσης
φορά, θεσπίζεται τὸ ‘’ἀδίκημα τῆς
παρενόχλησης’’ γιὰ ὅσους ἐμποδί-
ζουν τὶς γυναῖκες νὰ καταφύγουν
στὴν ἔκτρωση. Τὸ 2001 τὸ δικαίω-
μα στὴν ἔκτρωση ἐπεκτείνεται κατὰ
δύο ἑβδομάδες, δηλαδὴ μέχρι τὶς
12 ἑβδομάδες κύησης. Τὸ 2014
ἀπαλείφεται ἡ ἐπίκληση τοῦ κινδύ-
νου γιὰ διακοπή τῆς κύησης καὶ
μπορεῖ νὰ καταφύγει στὴν ἔκτρωση
‘’κάθε γυναίκα γιὰ κάθε ἀνεπιθύμη-
τη κύηση’’. Μὲ ὁμοφωνία σχεδὸν
ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς ἡ ἔκτρωση
ἐντάσσεται στὰ “θεμελιώδη δικαιώ-
ματα’’. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016 πε-
ριορίζεται στὸν ἕνα μήνα ὁ χρόνος
προβληματισμοῦ ἀπὸ τὸ πρῶτο
ραντεβοὺ μὲ τὸ γιατρὸ μέχρι τὴν
ἐκτέλεση τῆς ἔκτρωσης. Ἀπὸ τὴν 1η
Ἀπριλίου 2016, μὲ κυβερνητικὴ
ἀπόφαση, καλύπτονται 100% ὅλες
οἱ ἰατρικὲς πράξεις ποὺ συνδέονται
μὲ τὴν ἔκτρωση (βιολογικὲς ἐξετά-
σεις, δύο ἠχογραφήματα, ἐπίσκεψη
στὸ γιατρό). Σὲ περίπτωση ὅμως
ποὺ ἡ κύηση δὲν διακόπτεται, τὰ
δύο πρῶτα ἠχογραφήματα πρὶν τὸ
τέλος τοῦ 5ου μήνα καλύπτονται
μόνο κατὰ 70%, καταγγέλλει ἡ
ὀργάνωση Alliance Vita! Δηλαδή, τὸ
κράτος προκρίνει – καὶ χρηματοδο-

τεῖ – τὸ φόνο, τὸ θάνατο ἀπὸ τὴ
ζωή.

Ποιοὶ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ προκάλε-
σαν τὴν ψήφιση αὐτοῦ τοῦ νόμου;
Οἱ γυναῖκες ποὺ καταφεύγουν στὴν
ἑκούσια διακοπὴ τῆς κύησης στὴ
Γαλλία ὑπερβαίνουν ἐλαφρὰ τὶς
200.000 ἐτησίως, ἀριθμὸς ποὺ δια-
τηρεῖται σταθερὸς τὶς τελευταῖες δε-
καετίες. Αἴτημα τῶν φεμινιστικῶν
ὀργανώσεων γιὰ περιορισμὸ τῆς
λειτουργίας τῶν ἱστότοπων ποὺ
ἀντιτίθενται στὴν ἔκτρωση δὲν
ὑπῆρχε. Τὸ μόνο πρόβλημα τῆς κυ-
βέρνησης ἦταν ὅτι, ὅταν χτυπήσει
κανεὶς στὸν ὑπολογιστὴ IVG – τὰ
ἀρχικά τῆς ‘’ἑκούσιας διακοπῆς τῆς
κύησης’’, ὅπως λέγεται στὴ Νέα
Γλώσσα ἡ ἔκτρωση – οἱ ἱστότοποι
ποὺ ἀντιτίθενται στὴν ἔκτρωση
ἐμφανίζονται ἀπὸ τοὺς πρώτους, μὲ
ἀποτέλεσμα οἱ ἀντίστοιχοι κυβερνη-
τικοὶ νὰ μὴ ἔχουν τὸ μονοπώλιο τῆς
ἐνημέρωσης καὶ τὸ ἀλάθητο. Τὸ
ἐπιχείρημα τῆς κυβέρνησης κατὰ τὴ
συζήτηση στὴ Βουλὴ εἶναι κατὰ
πάντα ἕωλο. Ἄλλο εἶναι ἡ διάπραξη
ἑνὸς ἀδικήματος (π.χ. εἰσβολὴ σὲ
χειρουργεῖο) καὶ ἄλλο ἡ ἔκφραση
γνώμης. Σύμφωνα μὲ τὴν κυβερνη-
τικὴ λογική, πολὺ φυσιολογικὸ εἶναι
αὔριο νὰ θεωρηθεῖ ‘’παρενόχληση’’
καὶ ποινικῶς κολάσιμο καὶ τὸ κήρυ -
γμα ἑνὸς ἱερέα ποὺ θὰ καλεῖ τὶς χρι-
στιανὲς νὰ ἀποφύγουν τὴν ἔκτρω-
ση καὶ τὸ ἀνάλογου περιεχομένου
ἄρθρο ἑνὸς δημοσιογράφου. Ἕνας
‘’ἤπιος’’ ὁλοκληρωτισμὸς ἀρχίζει νὰ
διαγράφεται στὸν ὁρίζοντα, γιατί τί-
ποτε δὲν ἀποκλείει παρόμοιοι νόμοι
νὰ ψηφισθοῦν καὶ γιὰ ζητήματα
εὐρύτερου κοινωνικοῦ ἐνδιαφέρον-
τος. Πῶς ὅμως φθάσαμε ὥς ἐδῶ;
Οἱ φιλόσοφοι τῶν Φώτων, Πατέρες
τῆς γαλλικῆς Δημοκρατίας, δὲν εἶναι
αὐτοὶ ποὺ κήρυξαν τὴν ἀνοχή; Καὶ
βέβαια αὐτὸ ἔκαναν. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ἀνοχὴ ἐξαίρεσαν τοὺς “φανατι-
κούς’’. Σ’ αὐτοὺς ἀνήκουν οἱ
ἀρνητὲς τῶν ἐκτρώσεων.

(Πηγή: antibaro.gr 07.12.2016)

Κοινὴ ἔκκλησις θρησκευτικῶν ἡγετῶν δι’ ἀγνοουμένους;
Μὲ πολὺ σεβασμὸν πάντοτε

παρακολουθοῦμεν τὰ ἐθνικὰ
θέματα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου,
πόσον μάλιστα ὅταν ἀφοροῦν
εἰς τραγωδίας καὶ ἀγνοουμέ-
νους. Ἀποροῦμεν ὡστόσο περὶ
αὐτῶν τῶν κοινῶν ἐκκλήσεων
θρησκευτικῶν ἡγετῶν εἰς τί
ἀποσκοποῦν. Ἔχουν καὶ ἄλλοτε
γίνει διὰ τὸ ἴδιον ζήτημα καὶ δι’
ἄλλα παρόμοια χωρὶς ἀποτέλε-
σμα. Καὶ πῶς ἀλήθεια νὰ ἔχουν
ἀποτέλεσμα ἐφ’ ὅσον τὸ ζήτημα
εἶναι καθαρὰ πολιτικόν. Ἑπομέ-
νως ποῖα κίνητρα ὠθοῦν τοὺς
θρησκευτικοὺς ταγοὺς εἰς
κοινὰς ἐκκλήσεις; Τοὺς τὸ ἐζή-
τησαν οἱ πολιτικοί; Ἐπιθυμοῦν
οἱ ἴδιοι μήπως νὰ διαδραματί-
σουν πολιτικὸν ρόλον; Τί συμ-
βαίνει; Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπα-
σχολήση βαθύτερον ἀντὶ ἁπλῶς
νὰ λέγωμεν ὅτι ἔτσι εἶναι ἡ νέα
τάξις πραγμάτων; Παραθέτο-
μεν μέρος σχετικοῦ δημοσιεύ-
ματος τοῦ ΚΥΠΕ τῆς 10ης Δε-
κεμβρίου 2016:

«Οἱ ἡγέτες τῶν θρησκευτικῶν
κοινοτήτων στὴν Κύπρο ἕνωσαν τὴ
φωνή τους μὲ τὶς ἀγωνιώδεις ἐκκλή-
σεις τῆς Διερευνητικῆς Ἐπιτροπῆς
γιὰ τοὺς Ἀγνοούμενους (ΔΕΑ) γιὰ
νέες πληροφορίες ἀναφορικὰ μὲ τὸ
χῶρο ταφῆς Ἑλληνοκυπρίων καὶ
Τουρκοκυπρίων, τῶν ὁποίων ἡ τύ-
χη ἀκόμα ἀγνοεῖται.

Σὲ ἕνα σύντομο ἀλλὰ περιεκτικὸ
ὀπτικογραφημένο μήνυμα, ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Κύπρου Χρυστόστομος
Β΄, ὁ μουφτὴς τῶν Τ/κ, Ταλὶπ Ἀτα-
λάϊ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαρωνιτῶν

Κύπρου Ἰωσὴφ Σουέηφ καὶ ὁ
Πνευματικὸς Ποιμὴν τῶν Ἀρμενίων
Μάστοτς Ἀσκαριάν, ἀπηύθυναν
ἔκκληση σὲ ὅλους ὅσοι γνωρίζουν
ὁ,τιδήποτε ἀναφορικὰ μὲ τὴν τύχη
τῶν ἀγνοουμένων νὰ δώσουν τὶς
σχετικὲς πληροφορίες στὴ ΔΕΑ.

Τὸ βίντεο παρουσιάστηκε σὲ
ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε τὴν
Παρασκευὴ τὸ βράδυ στὸ Λήδρα
Πάλας, τὸ Γραφεῖο γιὰ τὸν Θρη-
σκευτικὸ Διάλογο, ποὺ λειτουργεῖ
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς πρεσβείας τῆς
Σουηδίας.

Ἀνοίγοντας τὴν ἐκδήλωση ἡ ἐκτε-
λεστικὴ συντονίστρια τοῦ Γραφείου
γιὰ τὸ Θρησκευτικὸ Διάλογο Σάλπι
Ἐσκιτζιάν δήλωσε βαθιὰ συγκινημέ-
νη ἀπὸ τὴν πλήρη δέσμευση ὅλων
τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν νὰ κά-
νουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ βοηθή-
σουν τὸ ἔργο τῆς ΔΕΑ καὶ τῶν
ὀργανώσεων συγγενῶν τῶν ἀγνο-
ουμένων, ὥστε νὰ ἐνθαρρύνουν
ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν πληροφο-
ρίες νὰ τὶς μοιραστοῦν. Γιὰ τὸ
σκοπὸ αὐτό, πρόσθεσε, οἱ θρη-
σκευτικοὶ ἡγέτες ἀποφάσισαν νὰ
ἀπευθύνουν γιὰ πρώτη φορά κοινὴ
ἔκκληση σὲ ὀπτικογραφημένο μή-
νυμα.

Τὴν πρωτοβουλία τῶν θρησκευ-
τικῶν ἡγετῶν χαιρέτισαν καὶ τὰ τρία
μέλη τῆς ΔΕΑ. Τὸ μέλος τῆς τουρ-
κοκυπριακῆς πλευρᾶς Γκιουλτὲν
Πλουμὲρ Κουτσιούκ, ἀφοῦ εὐχαρί-
στησε τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες
τῆς Κύπρου γιὰ τὴν ἔκκλησή του,
ἀναφέρθηκε στὴ σημασία ποὺ ἔχει
γιὰ τὶς οἰκογένειας τῶν ἀγνοουμέ-
νων τόσο τῶν Ε/κ ὅσο καὶ τῶν Τ/κ
νὰ ἔχουν ἀξιοπρεπῆ ταφὴ γιὰ τοὺς
ἀγαπημένους τους, σύμφωνα μὲ τὰ

θρησκευτικές τους πιστεύω. Πρόσ -
θεσε ὅτι ὁ χρόνος εἶναι ἡ μεγαλύτε-
ρη πρόκληση ποὺ ἀντιμετωπίζει
σήμερα ἡ ΔΕΑ.

Τὸ μέλος τῆς ἑλληνοκυπριακῆς
πλευρᾶς Νέστορας Νέστορος ἀνέ-
φερε ὅτι ἡ ΔΕΑ διερευνᾶ τώρα νέ-
ους τρόπους στὴν ἀναζήτηση
ἄγνωστων τόπων ταφῆς, προκειμέ-
νου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ σταθερὴ
μείωση τοῦ ποσοστοῦ τῶν
ἐκταφῶν. Σημείωσε ὅτι γιὰ κάτι τέ-
τοιο χρειάζεται ἡ συνεργασία καὶ
στήριξη τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν
καὶ τῶν δύο κοινοτήτων. Ἡ ροὴ τῶν
πληροφοριῶν, εἶπε, δὲν πρέπει νὰ
βασίζεται στὴ θρησκεία ἢ τὴν ἐθνι-
κότητα. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στό-
χου, ἀνέφερε, ἀπαιτεῖται περισσότε-
ρη συνεργασία ἀπὸ ὅλους τούς Κυ-
πρίους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.

Τὸ τρίτο μέλος τῆς ΔΕΑ Πὸλ Ἀνρὶ
ἀνέφερε ὅτι ἡ ΔΕΑ πέρυσι βρῆκε
μία ὁμάδα ἀπὸ 36 ἀγνοούμενους
χάρη στὴ μαρτυρία μιᾶς γυναίκας
95 χρονῶν, ἡ ὁποία ἀποφάσισε νὰ
μιλήσει, παρὰ τὸ φόβο της, ἀφοῦ
ἔνιωθε ὅτι ἂν δὲν τὸ ἔκανε σύντομα
θὰ πέθαινε παίρνοντας μαζί της
αὐτὴ τὴ σημαντικὴ πληροφορία.
Πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες, πρόσθεσε,
πράγματι πέθανε. Ἀπευθυνόμενος
στοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες ἀνέφε-
ρε ὅτι «ἔχετε πολλὴ ἐπιρροὴ στὶς
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρω-
ποι σᾶς ἀκοῦνε. Ὡς ΔΕΑ εἴμαστε
εὐγνώμονες γιὰ τὴν ἔκκληση ποὺ
ἀπευθύνετε».

Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν
ἐκπρόσωποι τῶν θρησκευτικῶν
ἡγετῶν ποὺ συνηγόρησαν στὴν
ἀνάγκη νὰ δοθοῦν νέες πληροφο-
ρίες ἀναφορικὰ μὲ τὴν τύχη τῶν

ἀγνοουμένων. Ἐκ μέρους τοὺς
Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ὁ
πρωτοπρεσβύτερος Σάββας Χα-
τζηιωνᾶς ἀνέφερε ὅτι ὁ πόνος τῶν
συγγενῶν τῶν ἀγνοουμένων εἶναι
κοινὸς καὶ στὶς δύο κοινότητες καὶ
ἀπηύθυνε ἐκ νέου ἔκκληση σὲ
ὅσους γνωρίζουν ὁτιδήποτε γιὰ
τὴν τύχη τῶν ἀγνοουμένων νὰ τὸ
μοιραστοῦν μὲ τὴ ΔΕΑ. «Ἔχει ἐπί-
σης τὴν πνευματική του διάσταση.
Δὲν εἶναι δυνατὸν γιὰ ἕνα πρόσω-
πο ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ εἶδος τῶν πλη-
ροφοριῶν νὰ ἔχει τὴ συνείδησή
του ἥσυχη καὶ ἀναπαυμένη», ἀνέ-
φερε.

Ἐκ μέρους τοῦ μουφτῆ τῶν Τ/κ ὁ
ἰμάμης Φουὰτ Τοσούν, μιλώντας
μέσῳ διερμηνέα, κάλεσε ὅλους νὰ
προσφέρουν τὴ βοήθειά τους στὴν
ΔΕΑ ὥστε νὰ μπεῖ τέλος στὸν πόνο
τῶν οἰκογενειῶν καὶ νὰ μπορέσουν
οἱ Κύπριοι νὰ ζήσουν εἰρηνικά. Τὴν
ἀλληλεγγύη του πρὸς τὸ ἔργο τῆς
ΔΕΑ ἐξέφρασε ἐκ μέρους τῶν θρη-
σκευτικῶν κοινοτήτων τῶν Λατί-
νων, Ἀρμενίων, τῶν Μαρωνιτῶν ὁ
Λατῖνος Πατριαρχικὸς Βικάριος
Τζέρσι Κράτζ…

Κλείνοντας τὴν ἐκδήλωση ἡ Πρέ-
σβειρα τῆς Σουηδίας στὴν Κύπρο
Ἄννα Ὄλσον Βρὰγκ ἐξέφρασε τὴ
βαθιὰ συγκίνησή της γιὰ τὶς μαρτυ-
ρίες τοῦ συγγενῶν τῶν ἀγνοουμέ-
νων καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη της πρὸς
τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες γιὰ τὴ
συμβολή τους στὴ συμφιλίωση καὶ
τὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν.
«Προσ φέρετε ἐλπίδα, ἐμπιστοσύνη
καὶ ἀξιοπιστία. Καὶ τὰ τρία αὐτὰ
στοιχεῖα εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ
τὴν οἰκοδόμηση τῆς εἰρήνης», ἀνέ-
φερε».

Ἀντὶ θεολογικοῦ λόγου ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως
ὡμίλησε περὶ θαλασσῶν... καὶ ὑδάτων!

Τὸ ταξίδι τοῦ Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρ-
θολομαίου εἰς τὴν Ἰταλίαν δὲν
ἦτο ἐπίσκεψις Ὀρθοδόξου
Πατριάρχου. Εἶχε κυρίως συν -
αντήσεις μὲ παπικούς, ὡμίλη-
σε μὲ θέμα «Ἀδριατικὴ καὶ
Ἰόνιον, θάλασσαι κοινωνίας»
(!), ἐνουθέτησε παπικοὺς
ἱεροσπουδαστάς διὰ τὸ πῶς
πρέπει νὰ διάγη ὁ κληρικὸς
καὶ μετέβη μὲ ἰδιωτικὸν ἀερο-
σκάφος εἰς Ἰταλίαν. Ἐξέλιπεν
ἡ ἁπλότης, ἀλλὰ ἐξέλιπε καὶ
ὁ θεολογικὸς ρόλος καὶ λόγος
τοῦ Πατριάρχου. Θὰ ἠδύνατο
τὰ ἴδια νὰ πράξη καὶ ἕνας
Καρδινάλιος! Θυσιάζονται
ὅλα τὰ τῆς πίστεως διὰ τὴν
διατήρησιν τοῦ «κύρους»!
Ἔτσι δὲν σκέπτονται ὅσοι σκέ-
πτονται πολιτικὰ καὶ ὄχι
ἐκκλησιαστικά; Παραθέτομεν
τμῆμα ἐκ τοῦ ἀνακοινωθέντος
τῆς 10ης Δεκεμβρίου 2016:

«Τήν Πέμπτην, 1ην Δεκεμβρίου,
ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,
μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀποτε-
λουμένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ
καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γε-
ρασίμου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχι-
διακόνου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ὁσιωτ.
Μοναχοῦ κ. Νικολάου Διονυσιάτου
καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγί-
να, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου,
καί κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα,
ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων,
ἀφίχθη δι᾿ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους
εἰς Brindisi Ἰταλίας, ὅπου ἐγένετο
δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεν-
ναδίου καί τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ

Ἀρχιεπισκόπου τῆς πόλεως κ. Do-
menico Caliandro. Ἐκεῖθεν μετα-
βάς ὁδικῶς εἰς Lecce κατέλυσεν εἰς
τήν ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔνθα
ἀνέμενεν Αὐτόν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος- Μητροπολίτης Lecce κ. Do-
menico Umberto D' Ambrosio μετά
συνεργατῶν του…

Σήν Κυριακήν, 4ην Δεκεμβρίου,
ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης
ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λει-
τουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικο-
λάου Lecce, εἰς ἥν ἐκκλησιάσθη-
σαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Do-
menico Umberto D' Ambrosio καί
πλεῖστοι ὀρθόδοξοι πιστοί ἐκ τῆς
εὐρυτέρας περιοχῆς. Εἰς τό τέλος ὁ
Παναγιώτατος ἀντεφώνησε τόν
προσφωνήσαντα Αὐτόν οἰκεῖον
Ποιμενάρχην Σεβ. κ. Γεννάδιον καί
ἀπηύθυνεν ἰδιαίτερον χαιρετισμόν
ἰταλιστί. Τήν μεσημβρίαν, πλεῖστοι
ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἔσχον τήν
εὐκαιρίαν τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπι-
κοινωνίας μετά τοῦ Πατριάρχου κα-
τά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν ὑπό τῆς
Κωνσταντινουπολιτίσσης Ἐλλογ. κ.
Ἰζαμπέλας Bernardini d'Arnesa-
no,εἰς τό ὁμώνυμον Μέγαρόν της.
Χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Ἐλλογ.
κ. Ἰωάννης Νταβίλης, Πρόεδρος
τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Brindisi,
Lecce καί Taranto, καί ἠκολούθησε
γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πανα-
γιωτάτου.

Τό ἀπόγευμα, κατόπιν παρακλή-
σεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ.
Domenico, ὁ Πατριάρχης συνηντή-
θη μετά τῶν κληρικῶν τῆς Ἐπαρ-
χίας του πρός οὕς ὡμίλησεν ἰταλι-
στί μεταξύ ἄλλων καί περί τῆς συγ-
κληθείσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συν -
όδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Καθ᾿ ὁδόν πρός Μπάρι, ἐπεσκέ-
φθη τό ἐν Ostuni Μετόχιον τῆς Μο-

ναστικῆς Κοινότητος Bose, ἔνθα
Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ ἐν αὐτῷ ἐνα-
σκούμενοι καί προσελθόντες ἐκ
τῶν πέριξ πιστοί.

Τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου,
μετέβη εἰς τήν Βασιλικήν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Μπάρι ἔνθα ἐγένετο ἡ
ἐπίσημος ἔναρξις τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ
ἔτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Pu-
glia ἐνώπιον πλήθους Ἐπισκόπων,
ἄλλων Κληρικῶν, Ἀκαδημαϊκῶν καί
ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν ὑπερ-
πληρωσάντων τόν Ναόν, καθ᾿ ἥν
ἀπαντῶν καί εἰς τήν προσφώνησιν
τοῦ Πρυτάνεως Ὁσιολ. π. Angelo
Panzetta, ἐξεφώνησε λόγον μέ θέ-
μα «Ἀδριατική καί Ἰόνιον, θάλασσαι
κοινωνίας». Εἰς τό τέλος τῆς ἐκδη-
λώσεως ταύτης ἀπενεμήθη εἰς τόν
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑπό τῆς
ὡς ἄνω Θεολογικῆς Σχολῆς τό
ἀπονεμόμενον εἰς διακεκριμένας
προσωπικότητας οἰκουμενικόν
βραβεῖον «Ἅγιος Νικόλαος», διά
τάς προσπαθείας Του πρός προ-
ώθησιν τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος,
ἀνεγνώσθη δέ καί συγχαρητήριον
Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου, ἀπευθυνθέντος μετά
θερμῶν λόγων πρός τόν φιλοξε-
νούμενον καί τιμηθέντα Πατριάρ-
χην.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε
καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνι-
στί καί ἰταλιστί κατά τόν τελεσθέντα
Ἑσπερινόν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ
«Sacro Cuore», ἐν τῷ τέλει τοῦ
ὁποίου ὑπεγράφη ὑπό τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης
κ. Γενναδίου καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου-Μητροπολίτου Bari - Biton-
to κ. Francesco Cacucci ἡ Πρᾶξις
παραχωρήσεως τῆς χρήσεως τοῦ
Ναοῦ εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ἰταλίας

διά τήν θεραπείαν τῶν λατρευτικῶν
ἀναγκῶν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν,
δι᾿ ὅπερ ηὐχαρίστησαν τόν Σεβ.
Cacucci ὅ τε οἰκεῖος Ποιμενάρχης
καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Τήν Τρίτην, 6ην Δεκεμβρίου, ὁ
Παναγιώτατος, συνοδευόμενος
ὑπό τοῦ Σεβ. κ. Francesco, μετέβη
εἰς Molfetta καί ἐπεσκέφθη τό Θεο-
λογικόν Σεμινάριον τοῦ διαμερί-
σματος Puglia «Πίος ΙΑ´», ἔνθα ἐν
μέσῳ ἐνθουσιωδῶν ἐκδηλώσεων
τῶν διακοσίων ἱεροσπουδαστῶν,
μετά τόν χαιρετισμόν τοῦ Κοσμήτο-
ρος Ὁσιολ. κ. Gianni Caliandro,
ἀπηύθυνε πρός αὐτούς πατρικάς
νουθεσίας καί ὡμίλησε περί τῶν
βασικῶν χαρακτηριστικῶν ἅτινα
δέον νά διέπουν τήν ἱερατικήν
κλῆσιν καί πορείαν.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης πα-
ρέστη εἰς τήν ἐν τῇ μεγαλοπρεπεῖ
Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προ-
στάτου και πολιούχου τοῦ Μπάρι,
τελεσθεῖσαν ἐν μέσῳ πυκνοτάτου
ἐκκλησιάσματος Θείαν Λειτουργίαν
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου τῆς πόλεως. Ἐν τῷ τέλει ὁ
Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐπικαίρως
περί τοῦ κοινοῦ Ἁγίου τῆς Ἀνα-
τολῆς καί τῆς Δύσεως καί προσεκύ-
νησε τά ἱ. αὐτοῦ λείψανα φυλασσό-
μενα εἰς τήν κρύπτην τοῦ Ναοῦ…
Ἡ ὅλη ἐπίσκεψις αὕτη τῆς Α. Θ. Παν -
αγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου εἰς τήν Νότιον Ἰταλίαν, κα-
τόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων
Ποιμεναρχῶν, ἐχαρακτηρίσθη ὑπό
ἐκδηλώσεων βαθέος πρός Αὐτόν
σεβασμοῦ καί τιμῆς καί μεγάλης
ἐγκαρδιότητος, ἐκφραζουσῶν τάς
ἀδελφικάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν
Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς,
ἀλλά καί τό κῦρος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου».

Ὁ Πατρ. Ἱεροσολύμων διέκοψε 
τὴν μισθοδοσίαν τοῦ Ἀρχιεπ. Σεβαστείας

Ἔντασις ἔχει δημιουργηθῆ
εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσο-
λύμων μετὰ ἀπὸ ἀπόφασιν
διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας
τῶν Ἀράβων κληρικῶν, ὅπως
ἐπίσης καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Σεβαστείας. Συμφώνως
πρὸς τὴν ἱστοσελίδα penta-
postagma.gr τῆς 5ης Δεκεμ-
βρίου 2016:

«Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία στὴν Ἱερουσαλὴμ αἰφνιδιαστικὰ
διέκοψε τὴν μισθοδοσία τοῦ μονα-
δικοῦ Παλαιστίνιου Ἀρχιεπισκό-
που,  ἐπικαλούμενη  «τὶς τελευταῖες
θέσεις» του καὶ τὴν  μὴ  «σαφῆ
ὑποστήριξη» τοῦ ἰδίου σὲ  διάφορα
θέματα τοῦ πατριαρχείου, σύμφω-
να μὲ τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων
Middle East Monitor. Ἡ κίνηση τῆς
μόνιμης διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου  Σεβαστείας At-
talla Hanna εἶχε ὡς στόχο «τὸν
ἐκβιασμὸ καὶ τὴν ἄσκηση  πίεσης
πάνω σὲ ὅλους τούς ἀραβικῆς κα-
ταγωγῆς  κληρικούς», ἀνέφερε τὸ

γραφεῖο του σὲ μία ἀνακοίνωση
τοῦ ἰδίου… «Περιμέναμε ὁ πα-
τριάρχης Θεόφιλος νὰ εἶναι σοφό-
τερος καὶ πιὸ ὑπεύθυνος, γιὰ νὰ μὴ
κλιμακωθεῖ ἡ κατάσταση», δήλωσε
ὁ Hanna, προσθέτοντας ὅτι ἐπιθυ-
μεῖ τὴν  ἐπίλυση τῶν ζητημάτων μὲ
εἰρηνικὸ τρόπο. «Περιμέναμε νὰ
ἐνεργήσει ὡς ἕνας πνευματικὸς
Πατέρας  καὶ νὰ μὴ λάβει ἐκδικη-
τικὲς ἀποφάσεις μακριὰ ἀπὸ τὴν
πνευματικότητα τῆς Ἐκκλησίας»,
δήλωσε ὁ Παλαιστίνιος κληρικός…
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Hanna δήλωσε
ὅτι «θὰ ἔπρεπε νὰ τιμωρηθοῦν
ἐκεῖνοι ποὺ καλοῦν γιὰ σύμπλευση
μὲ τὸν ἰσραηλινὸ στρατὸ κατοχῆς ἢ
ἐκεῖνοι  ποὺ πωλοῦν κληροδοτήμα-
τά μας καὶ ἐμπλέκονται σὲ συνωμο-
σίες κατὰ τῆς χριστιανικῆς ὕπαρξης
στὴν περιοχή». Ὁ ἴδιος  σημείωσε
ἐπίσης ὅτι ἡ διακοπὴ τῶν μισθῶν
τῶν Ἀράβων κληρικῶν δὲν τοὺς
φοβίζει καὶ δὲν πρόκειται  νὰ στα-
ματήσει τὴν ἀποστολή τους καὶ τὸ
μήνυμά τους  θὰ  φτάσει  πολὺ σύν-
τομα σὲ ὅλους».

Ὁ Πατρ. Ἀλεξανδρείας 
διὰ τὴν αὐτοκεφαλίαν εἰς Οὐκρανίαν

Ὑπὲρ τῶν δικαίων τῆς Ἐκ -
κλησίας τῆς Ρωσίας ἐτάχθη ὁ
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
σχετικῶς μὲ τὴν ἐπιχειρουμέ-
νην πολιτικὴν προσπάθειαν
διὰ τὴν ἀπόδοσιν αὐτοκεφά-
λου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Οὐκρανίας. Βεβαίως εἰς τὸ
τέλος θὰ κατισχύση ὁ πολι-
τικὸς παράγων. Συμφώνως
πρὸς τὸ vimaorthodoxias.gr
τῆς 6ης Δεκεμβρίου 2016 ὁ
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
ἐδήλωσε τὰ ἀκόλουθα:

«Ξέρω τὴν Οὐκρανία πολὺ καλὰ
-τόσο ἐπισκόπους ὅσο καὶ λαϊκοὺς-
καὶ ἔχουν κατανοήσει πολὺ καλὰ τί
κίνητρα ἔχουν καὶ τί ἐπιδιώκουν,
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προσ παθοῦν τώρα
νὰ σπείρουν τὴ διχόνοια στὴν
Οὐκρανία. Ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅταν τὸ
πρόβλημα τοῦ σχίσματος τῆς
Ἐκκλησίας εἶχε μόλις προκύψει, τὸ
Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καὶ ἐγώ,
ὡς ἐκπρόσωπός του, ἔχουν πάρει

τὴ θέση ὅτι ἡ οὐκρανικὴ Ἐκκλησία
ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς
Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ὅταν τέλεσα τὴ Θεία Λειτουργία
στὸ Κίεβο ἀνέφερα ὅτι κανονικὸς
προκαθήμενος τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἶναι ὁ
Μητροπολίτης Βλαδίμηρος τοῦ Κιέ-
βου καὶ πάσης Οὐκρανίας. Στὴ συν -
έχεια, ὅταν οἱ σχισματικοὶ προσπά-
θησαν νὰ μποῦν μὲ τὴ βία, χωρὶς
πρόσκληση, στὴν ἐκκλησία τῆς
Ἁγίας Τριάδος, στὴν Ὀδησσό, στά-
θηκα στὴν πόρτα καὶ εἶπα: «Δὲν
πρόκειται νὰ συμβεῖ» Ἡ ἀρχαία
Ἀλεξανδρινὴ Ἐκκλησία διατυπώνει
τὴ θέση της ὡς ἑξῆς: στεκόμαστε
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὴ Ρω-
σικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ κα-
λοῦμε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ
εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη, ὅπως πάντα
ἦταν. Δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὴν
πολιτικὴ σὲ θέματα Ἐκκλησίας. Οἱ
πολιτικοὶ ἔρχονται καὶ παρέρχονται,
ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία μένει εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Ὁ Κόπτης Πατριάρχης εἰς τὴν ΔΙΣ

Ὁ Πατριάρχης τῶν Κο -
πτῶν κατὰ τὴν ἐθιμοτυπικὴν
ἐπίσκεψίν του ἐδήλωσεν
εὐχαριστημένος διὰ τὴν ἀνα-
γνώρισιν τῶν Κοπτῶν ἀπὸ τὸ
Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον καὶ
ὄχι βεβαίως ἀπὸ τὸ Κολυμ-
πάρι! Παραθέτομεν μέρος
τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς Ἐκ -
κλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς
9ης Δεκεμβρίου 2016: 

«Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, οἱ
Συνοδικοὶ Ἱεράρχες καὶ οἱ Ἱεράρ-
χες Μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Διορθοδόξων καὶ Διαχρι-
στιανικῶν Σχέσεων ὑποδέχθηκαν
τὸν Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν κ.
Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος πραγματο-
ποιεῖ ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 8
ἕως 14 Δεκεμβρίου. Στὴν προσ -
φώνησή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυμος, ἀφοῦ καλωσόρισε ἐξ
ὀνόματος τοῦ πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν Πα-
τριάρχη, ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων:
«…Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
μετὰ τῶν ἔκπαλαι ἀγαθῶν αἰσθη-

μάτων πρὸς τὸν πιστὸ λαό Σας,
ἵσταται πρὸς Ὑμᾶς ἀλληλέγγυος.
Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, συναι-
σθανόμενη τὴν τραγικότητα καὶ τὴ
βαρύτητα τῶν βιαίων πράξεων
εἰς βάρος τῶν εἰς Χριστὸν πι-
στευόντων, ἀπηύθυνε πρὸ πολ-
λοῦ ἔκκληση πρὸς τὴ διεθνῆ κοι-
νότητα, ἐκφράζουσα τὴν ἀνησυ-
χία Της γιὰ τὶς ἐπαπειλούμενες τύ-
χες τῶν διωκομένων Χριστιανῶν
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βο-
ρείου Ἀφρικῆς καὶ ἐκήρυξε τὴν
Ἕκτη Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν
τοῦ παρελθόντος ἔτους Ἑβδομά-
δα προσευχῆς ὑπὲρ αὐτῶν»…
Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Μακαριώ-
τατος Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν κ.
Θεόδωρος, εὐχαρίστησε ἀρχικὰ
γιὰ τὴν ἐγκάρδια ὑποδοχὴ καὶ συν -
έχισε σημειώνοντας μεταξὺ ἄλ -
λων τὰ ἑξῆς: «…Ἐκ μέσης καρ-
δίας εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς, Μακα-
ριώτατε, διὰ τὴν πολύτιμον μεσο-
λάβησίν Σας εἰς τὸ θέμα τῆς ἀνα-
γνωρίσεως τῆς Κοπτικῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, ὁμοῦ μεθ’ ἑτέ-
ρων ἕξι Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν,
ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου,
κατὰ μήνα Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους
2014…».

Ἄλυτον τὸ ζήτημα 
τῆς Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως
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Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Νιάνιου




