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«Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀθεΐα τῆς σημερινῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος τὴν Ἀνθρωπότητα;»

ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΩΝ
Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἡ ὑπάρχουσα συνταγματικὴ

σχέσις τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ
τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ
τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν
εἶναι ἐπιλογὴ μιᾶς κομματικῆς πα-
ρατάξεως ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡγέτου.
Εἶναι ἀποτύπωσις καὶ ἔκφρασις,
καταστάλαγμα αἰώνων καὶ χιλιε-
τιῶν, τῆς διαχρονικῆς σχέσεως τοῦ
Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν Χριστιανισμόν,
καρπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἰδιαιτε-
ρότης τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ,
τὴν μοναδικότητα καὶ τὸ μεγαλεῖον
τοῦ ὁποίου, ὡς ἐξεφράσθη ἰδίως
εἰς τὴν περίοδον τῆς αὐτοκρατο-
ρίας τῆς Νέας Ρώμης-Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἐθαύμασαν λαοὶ καὶ
ἀπησχόλησε ἱστορικοὺς τῶν
Ἐθνῶν, ὅσον οὐδεὶς ἄλλος πολι-
τισμὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας.

Δὲν εἶναι ὁ Ἑλληνορθόδοξος
πολιτισμός, μόνον ἀνθρώπινος
πολιτισμός.

Εἶναι θεανθρώπινος πολιτισμός.
Γνῶσις καὶ ἀποκάλυψις τοῦ

ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, φρό-
νημα καὶ τρόπος ζωῆς.

Εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς μονα-
δικῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὡς
δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος δυναμικῶς, διὰ τοῦ χρι-
στιανικοῦ τρόπου ζωῆς ὁδεύει,
πέραν τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, εἰς
τὴν ὑπέρβασιν τοῦ θανάτου καὶ
τὴν θέωσιν, εἰς τὸν μέλλοντα καὶ
ἀγήρω αἰῶνα, ἐν τῷ Θεῷ.

Εἶναι ἡ δόξα τοῦ Βυζαντίου.
Εἶναι τὸ ἅλας, τὸ ὁποῖον

ἐκράτησε τὸν Ἑλληνισμὸν εἰς
τὴν ἱστορίαν. Ἄλλως θὰ εἴμεθα
ἀνάμνησις ἱστορική, ὡς οἱ
Ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι, Ἀσσύριοι,
Βαβυλώνιοι καὶ Χετταῖοι.

Οὐδεὶς ἄλλος λαὸς ἔχει τοιαύ-

την ἱστορικὴν συνέχειαν, ὡς ὁ
Ἑλληνικὸς λαός.

Οὐδεὶς λαὸς διακρίνεται διὰ τὴν
ἀναζήτησιν τοῦ θείου, ἀπὸ τῶν
Ὁμηρικῶν χρόνων, ὡς ὁ Ἑλλη-
νικὸς λαός.

Ἀπόδειξις τὰ σωζόμενα ἱερὰ μὲ
κορυφὴν τὸν Παρθενῶνα.

Οὐδεὶς λαὸς ἀνεζήτησε τὴν
Ἀλήθειαν περὶ Θεοῦ, κόσμου καὶ
ἀνθρώπων, διὰ τῶν φιλοσόφων,
ὅσον οἱ Ἕλληνες.

Κορυφαῖοι φιλόσοφοι, οἱ Σω-
κράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης δὲν
ἦσαν ἄθεοι.

Παραλλήλως πρὸς τὰς μελέτας

τῆς φύσεως καὶ τῶν αἰσθητῶν,
εἶχον μεταφυσικὰς ἀναζητήσεις
διὰ τὰ νοητὰ καὶ ὑπὲρ αἴσθησιν.

Ἐντεῦθεν καὶ ὅταν «ἡ Χάρις καὶ
Ἀλήθεια» ἐφανερώθη, διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, οἱ Ἕλληνες μετήλλαξαν
τὸν Ἑλληνισμὸν εἰς χριστιανικὸν
Ἑλληνισμόν.

Ὁ Παρθενὼν ἐγένετο ἐν Ἀθή-
ναις, ναὸς τῆς Παναγίας τῆς
Ἀθηνιώτισσας καὶ οἱ κίονες τῶν
ἀρχαίων ναῶν καὶ τὰ κιονόκρανα,
ἐχρησιμοποιήθησαν νὰ οἰκοδο-
μήσουν τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν
τῆς πρωτευούσης τῆς αὐτοκρα-

«Λαμπρός
Ἐπικήδειος»

Μία ὀφειλομένη
ἀπάντησις

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
ἐδέχθην κριτικὴν δημοσίως διὰ

τὸ ἄρθρον «Λαμπρὸς ἐπικήδειος
τὴν Ἱεραρχίας διὰ τὸ Κολυμπάρι»
καὶ ἐπιθυμῶ νὰ ἀπαντήσω.

Μὲ ἐπικρίνουν ὅτι ἡ ἄποψις ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «ἔθαψε»
τὸ Κολυμπάρι εἶναι ἀστήρικτος.

Δυστυχῶς παρατηρῶ ὅτι ὅσοι
διαφωνοῦν μὲ αὐτὴν τὴν ἄποψιν
ἐκκινοῦν ἀπὸ τὴν πεποίθησιν ὅτι
αὐτὸ ποὺ ἔγινεν εἰς τὸ Κολυμβάρι
ἦτο Σύνοδος! Διὰ τοῦτο ἐμμένουν
εἰς τὸ πόσοι ὑπέγραψαν καὶ πό-
σοι ὄχι. Ὅμως κατ’ αὐτὸν τὸν
τρόπον βλέπουν τὸ δένδρον καὶ
χάνουν τὸ δάσος, ὡς λέγει μία
παροιμία. Παραπλανῶνται δυσ-
τυχῶς, διότι ἐφάνη ὅτι ἐπρόκειτο
διὰ Σύνοδον. Ὅμως τὰ φαινόμε-
να πάντοτε ἀπατοῦν! Ἀρκεῖ, δη-
λαδή, ἡ συγκέντρωσις μερικῶν
Ἐπισκόπων, διὰ νὰ χαρακτη-
ρισθῆ αὐτὴ ὡς Σύνοδος; Κατὰ τὰ
συλλείτουργα ποὺ παρίστανται
καὶ ἔπειτα συζητοῦν οἱ Ἐπίσκο-
ποι μεταξύ τους θὰ ἔπρεπε νὰ
θεωροῦμεν ὅτι πρόκειται διὰ Σύν-
οδον; Ἢ ἐπειδὴ τὴν ὠνόμασεν ὁ
Πατριάρχης Σύνοδον ὅλοι τὸ ἐπι-
στεύσαμεν; Ἂν εἶναι Σύνοδος καὶ
ἀπεφάσισεν οἰκουμενιστικὰ, τότε
αὐτοὶ ποὺ τὸ πιστεύουν καὶ συνε-
χίζουν νὰ μνημονεύουν τοὺς Ἐπι-
σκόπους τῆς «Συνόδου» εἶναι καὶ
οἱ ἴδιοι οἰκουμενισταί!

Μήπως ἑπομένως «σκοπί-
μως» ἐξωθοῦν εἰς καθαίρεσιν ἤ
ἀποτείχισιν ἀγωνιστάς κληρικούς

Τὴν 25ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν κα-
τά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου, Ἁγ. Ὄρος.

Καὶ σαρκωθέντα… καὶ ἐνανθρωπήσαντα

Εἴμεθα ἀπροετοίμαστοι διὰ διωγμούς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΚΑΘΕ φορά πού οἱ χριστιανοί ἀντιμετωπίζουν περιφρονήσεις,
συκοφαντίες, ἐμπαιγμούς καί διώξεις λόγῳ τῆς χριστιανικῆς
τους ἰδιότητας, πρέπει νά στρέφουν τό νοῦ τους στόν Ἰησοῦ

Χριστό καί τούς μαθητές του. Ἐκεῖνοι πρῶτοι ὑπέστησαν αὐτά καί
ἔδειξαν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πρέπει νά τά ἀντιμετωπίζουν. Μόνο
ἔτσι θά μειώνουν τόν πόνο τους καί θά ἐνισχύουν τήν ὑπομονή τους,
πού τόσο χρήσιμη εἶναι σ᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις. Ὁ ἀπόστολος Πα-
ῦλος ἀναφέρεται σχετικά: «Στούς ἐμπαιγμούς ἀπαντᾶμε μέ καλά λό-
για, στούς διωγμούς μέ ὑπομονή, στίς συκοφαντίες μέ λόγια φιλικά.
Καταντήσαμε σάν τά σκουπίδια ὅλου τοῦ κόσμου, ὥς αὐτή τήν ὥρα
θεωρούμαστε τά ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας» (Α΄ Κορ. δ΄ 12-13).

Οἱ σημερινοί χριστιανοί δέν ἀνέχονται ἐμπαιγμούς καί ἀδικίες, γι᾿
αὐτό καταφεύγουν στά κοσμικά δικαστήρια, γιά νά βροῦν τό δίκιο
τους. Πρόκειται γιά λαθεμένη κίνηση. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ
συνειδητός χριστιανός ἀρνεῖται τά δικαστήρια, γιά νά ὑπερασπιστεῖ
τόν ἑαυτό του. Δέν θέλει νά τιμωρηθεῖ ὁ συκοφάντης του καί ὁ διώ-
κτης του, γιατί δέχεται ὅτι αὐτό τό ἔργο εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τοῦ δι-
καστῆ. Μόνο ὅταν πρόκειται νά ὑπερασπιστεῖ ξένες ὑποθέσεις, μπο-
ρεῖ νά καταφύγει στά δικαστήρια, γιά νά μή κατηγορηθεῖ ὅτι ἀδιαφό-
ρησε ἤ ἐκμεταλλεύτηκε διάφορες καταστάσεις.

Τίς διαφορές τους συχνά λύνουν στά δικαστήρια οἱ μητροπόλεις
καί οἱ ἱερές μονές! Ἐπίσκοποι καί μοναχοί ἀλληλοκατηγοροῦνται καί
θέλουν νά «λάμψει ἡ ἀλήθεια». Συνήθως οἱ λόγοι εἶναι οἰκονομικοί. Ὁ
ἐπίσκοπος θέλει νά ἔχει ὑπό πλήρη ἔλεγχο τά οἰκονομικά τῶν
μονῶν - προσκυνημάτων καί οἱ μοναχοί ἀντιδροῦν. Δέν μποροῦν νά
συνεννοηθοῦν, παρόλο πού ἐμφανίζονται ὅλοι ὡς ἀκτήμονες! Μεγά-
λος πειρασμός τά χρήματα! Ὁ ἐπίσκοπος δέν τά θέλει γιά τά ἱδρύμα-
τα τῆς μητρόπολής του, ἀλλά γιά τήν πραγματοποίηση προσω-
πικῶν ἐπιλογῶν. Οἱ μοναχοί τά θέλουν γιά προεκτάσεις τῶν μονῶν
τους, γιά ἀναπαλαιώσεις καί προκλητικούς καλλωπισμούς! Καί ὄχι
μόνο. Κυριαρχούμενοι ἀπό τό κοσμικό φρόνημα ἔχουν πολλά σχέ-
δια καί ὀνειρεύονται πολυπληθεῖς μονές, ἐνῶ στήν πραγματικότητα
εἶναι ἐλάχιστοι. Ὑπάρχουν ἐπίσης καί λόγοι φθόνου καί ἀντιζηλίας.
Ὁ ἐπίσκοπος ἐνοχλεῖται πού οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουν γιά πνευμα-
τική οἰκοδομή στίς μονές καί ὄχι στούς ἐνοριακούς ναούς καί τό μη-
τροπολιτικό μέγαρο! Γι᾿ αὐτό περιορίζει τήν δραστηριότητα τῶν μο-
ναχῶν, προβάλλοντας διάφορα ἐμπόδια. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀπο-
καρδιωτικό. Ὁ ἐπίσκοπος μηνύει τούς μοναχούς, δηλαδή τά πνευ-
ματικά του τέκνα καί οἱ μοναχοί ἀνταποδίδουν μέ τόν ἴδιο τρόπο, μη-
νύοντας τόν ἐπίσκοπο, δηλαδή τόν πνευματικό τους πατέρα. Μέ δυό
λόγια χορεύει ὁ διάβολος σέ τόπους ἱερούς! Ὅσο ὁ ἐπίσκοπος καί οἱ
μοναχοί ἱκανοποιοῦν τήν ἀμοιβαία ἐμπάθειά τους, τόσο ὁ διάβολος
θά τρίβει τά χέρια του ἀπό χαρά. Καί διερωτᾶται κάποιος. Ποῦ εἶναι ἡ
ἀγάπη, ἡ διάκριση, ἡ ταπείνωση, ἡ ἀκτημοσύνη, ἡ ὑπακοή καί γενι-
κά ἡ πνευματικότητα πού πρέπει νά ὑπάρχει στούς κληρικούς καί
μοναχούς; Οἱ ἀποφάσεις τῶν κοσμικῶν δικαστηρίων οὐσιαστικά
δέν λύνουν τίς διαφορές. Τίς περιπλέκουν καί τίς διαιωνίζουν καί
αὐτό εἶναι ψυχοφθόρο γιά τούς ἴδιους καί σκανδαλῶδες γιά τόν πι-
στό λαό τοῦ Θεοῦ πού ἀπογοητεύεται.

Καθημερινῶς ἐπαναλαμβάνοντες τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμεν
καὶ δοξολογοῦμεν τὴν γέννησιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν φθάνωμεν
εἰς τὸν ἄρθρον «Καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρ-
θένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα». Συνήθως μηχανικῶς ἐπαναλαμβάνοντες αὐτὸ
διαλανθάνει τῆς προσοχῆς μας ὅτι ἀναφέρεται εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ,
μάλιστα δὲν κατανοοῦμεν διατί ἀναφέρει τοὺς δύο ταυτοσήμους Ὅρους
«σάρκωσις» καὶ «ἐνανθρώπησις». Οἱ ὅροι αὐτοὶ χρησιμοποιοῦνται σήμερον
μὲ τὴν ἰδίαν σημασίαν παραλλήλως μὲ ἄλλους ὅπως «ἐνσάρκωσις», οἱ ὁπο-
ῖοι ἐνίοτε λόγω τῆς εἰσχωρήσεως εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνατολικῶν θρη-
σκειῶν συγχέονται μὲ τὴν «μετενσάρκωσιν», «μετεμψύχωσιν», «ἐνσωμάτω-
σιν», «ἀνθρωπομορφισμόν», «μεταμόρφωσιν» (θεοτήτων εἰς ἀνθρώπους)
κ.ἄ. Ἐπειδὴ ἐπαύσαμεν νὰ διακρίνωμεν τὰς λεπτάς ἀποχρώσεις ἐννοιῶν εἰς
τὰς λέξεις ἀδυνατοῦμεν νὰ διακρίνωμεν τὴν διαφορὰν μεταξὺ Χριστιανισμοῦ
καὶ Θρησκειῶν, ἀλλὰ καὶ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν, καθοριστικῆς σπουδαι-
ότητος, διὰ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν ἀνωτερότητα τῆς πίστεώς μας ἔναντι ὅλων
τῶν ἄλλων.

Διατί λοιπὸν εἰς τὴν Ὁμολογίαν Πίστεως ποὺ μᾶς παρέδωσεν ἡ Β΄ Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδος χρησιμοποιοῦνται δύο φαινομενικὰ ταυτόσημοι ὅροι; Ὁ
Ἅγιος Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (+1429) ὑπομνηματίζων τὸ
Σύμβολον τῆς Πίστεως μᾶς ἑρμηνεύει τὴν διαφορὰν (Ἑρμηνεία συνοπτικὴ
κατὰ δύναμιν εἰς τὸ τῆς Ὀρθοδόξου καὶ ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως τῶν χρι-
στιανῶν Θεῖον καὶ Ἱερὸν Σύμβολον PG 155, 763D-772C δική μας ἁπλου-
στευμένη μετάφρασις).

«Καὶ σαρκωθέντα. Πραγματικὰ ἔλαβε ὅλη τὴν φύση μας ἐκτός
τῆς ἁμαρτίας, τὴν ὁποία ἐξαρχῆς ἔπλασε ἀναμάρτητο καὶ χωρὶς συ-
νεύρεση, ἐπειδὴ ἔτσι ἀπαρχῆς ἀπὸ τὴν γῆ ἔπλασε τὸν Ἀδάμ. Σαρ-
κωθέντα λοιπὸν καὶ ὄχι κατὰ φαντασία ὀφθέντα… Ἐὰν τὸν βλέπαμε
κατὰ φαντασία θὰ ἦταν μάταιο ὅλο τὸ σχέδιο τῆς οἰκονομίας τοῦ
Θεοῦ… Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὄντας ἡ ἀλήθεια πράττει τὰ πάντα μὲ
ἀλήθεια. Ὅπως ἐκ τῆς ἀνυπαρξίας κατασκεύασε τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ
γῆ, καθὼς αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, καὶ τὸν ἄνθρωπο ἔπλασε ἀπὸ τὴν
ἀρχή, καὶ αὐτὸς εἶναι ἀληθινός, ἔτσι καὶ ἀναπλάθει τὸν ἄνθρωπον
ἀληθινὰ καὶ ὁ ἴδιος σαρκώνεται. Μάλιστα συλλαμβάνεται χωρὶς
σπέρμα ἀληθῶς ἀπὸ τὴν Παρθένο καὶ γεννᾶται παναληθῶς, ἐνῶ
αὐτὴ παραμένει παρθένος, διότι ἦταν ἀληθινὰ παρθένος. Παρέμει-
νε ἔτσι καὶ συναναστράφηκε τοὺς ἀνθρώπους ἀληθινὰ καὶ ὄντας
ἀληθινὸς Θεὸς φανερώθηκε σὲ ἐμᾶς ὄντας ἀληθινὸς ἄνθρωπος… καὶ
ἔπραξε ἀληθινὰ καὶ σωτηριώδη γιὰ χάρη μας»

Ἀπὸ τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ὁ ὅρος «σάρκωσις» σχετί-
ζεται κυρίως ὡς πρὸς τὸ ὅτι πρόκειται περὶ ἀληθοῦς σαρκώσεως, δηλ.
ὄντως ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος. Δὲν πρόκειται ἑπομέ-
νως διὰ μῦθον, φανταστικὴν ἱστορίαν, ἀλληγορίαν ἢ μεταφορὰν, ἀλλὰ διὰ
πραγματικότητα. Μάλιστα τὸ γεγονὸς αὐτὸ παρουσιάζει δύο παραμέτρους.
Ἡ πρώτη ἀφορᾶ εἰς τὸν Ἀδάμ. Ὁ Θεὸς προβαίνει εἰς τὴν κατάδειξιν μιᾶς ἀλη-
θείας. Κατ’ ἀρχὰς, ἐπειδὴ ὁ Ἀδὰμ εἶναι τύπος τοῦ Χριστοῦ, πρέπει τώρα νὰ
ἀποκαλυφθῆ ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ τύπου καθὼς πλέον «ἡ ἀλήθεια ἦλθεν καὶ ἡ
σκιὰ (τῶν τύπων) παρέδραμε». Ἔτσι ὁ Κύριος δὲν δύναται νὰ εἶναι ἕνας νέ-
ος τύπος/σκιὰ ἀλλὰ εἶναι τὸ φῶς/ ἡ ἀλήθεια. Ὁ Κύριος ἑπομένως φανερώνει
εἰς κάθε τι τὸ ἀληθές. Ὁ Ἀδὰμ ὅμως δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας τύπος, εἶναι καὶ μία
πραγματικότης, μία ἀλήθεια. Ἔτσι κατὰ δεύτερον ἂν ὁ Ἀδὰμ εἶναι πραγμα-
τικὸς ἄνθρωπος τότε καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι πραγματικὸς ἄνθρωπος, ἀληθινὸς
ἄνθρωπος. Ἑπομένως ὁ Κύριος εἶναι ἀληθινὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ παραλ-
λήλως φανερώνει καὶ τὴν ἀλήθεια τῶν ὑπολοίπων ὄντων. Ἀπὸ ποῦ προέρ-
χονται αὐταὶ αἱ «ἰδιότητες»; Ἐδῶ ὑπεισέρχεται ἡ δευτέρα παράμετρος: Ὁ Κύ-
ριος ἐνεργεῖ κατ’αὐτὸν τὸν τρόπον διότι εἶναι ὁ ἴδιος εἰς τὴν οὐσίαν του ἡ ἀλή-
θεια. Θὰ λέγαμε ὅτι δὲν δύναται νὰ πράξη διαφορετικὰ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι
ἡ ἴδια του ἡ φύσις καὶ αὐτὴ εἶναι ἀληθὴς καὶ ἡ μόνη ἀλήθεια.Δι’ αὐτὸ καὶ κάθε
τι ποὺ ἀναφέρεται εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ γίνεται μὲ ἀλήθειαν, διότι

«Ἐὰν ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος εἶχε τὸ στοιχειῶδες ἑλληνικὸν φιλότι-
μον, θὰ ἔπρεπε ἅπαντες, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, νὰ ἀποχωρήσωσι, οἰκείᾳ
βουλήσει, ἀπὸ τὸν δημόσιον βίον, καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ἐκλέξῃ νέους καὶ
ἀδιαφθόρους, διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος, μακρὰν ξένων συμφερόντων».Ἡ συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μας (Ι.Σ.Ι.) συνῆλθε τὸν

Νοέμβριο μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ θέμα: νὰ κρίνη, νὰ ἐγκρίνη ἢ νὰ ἀπορρίψη
τὶς Ἀποφάσεις τῆς λανθασμένως αὐτοκληθείσης μὲ τὸ ἠχηρὸ τίτλο «ΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης.

Τὸ ἐκδοθὲν Ἀνακοινωθὲν τῆς 24ης Νοεμβρίου κατὰ τὴν λήξη τῶν ἐργα-
σιῶν τῆς Ι.Σ.Ι. ἐνεφάνισε τὰ πράγματα ἀπολύτως ἰδανικά! Δι' αὐτοῦ ἐτονί-
ζετο ἡ ἀπόλυτος σύμπνοια τῶν Μελῶν καὶ ἡ ἑνότης τοῦ Ἱεροῦ Σώματος.
Ἕνα ὅμως εἶναι βέβαιο: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν Ἀποφάσεων
τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Συνόδου ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ! Ἡ ἔγκριση ὑπῆρξε σιω-
πηλή, δηλ. δὲν ἐσημειώθησαν δυναμικὲς ἀντιδράσεις! Τὸ ἐπιχείρημα εἶναι
«a contrario»! Δηλ. «ἐκ τοῦ ἀντιθέτου»!

Τὸ Ἀνακοινωθὲν ἐκεῖνο ὅμως προξένησε ἐνόχληση στὸ Χριστεπώνυμο
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπῆρξεν ἀμφισβήτηση ὡς πρὸς τὴν ἀλη-
θινὴ παρουσίαση τῶν πραγμάτων. Μάλιστα κάποιος μαχητικὸς κληρικὸς
μὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Πρό-
εδρο τοῦ Σώματος κ. Ἱερώνυμο ἐζήτησε τὴν δημοσίευση τῶν Πρακτικῶν
τῆς Ι.Σ.Ι.

Εἶχαν τεθῆ δύο ζητήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀνέ-
μενε κάποια ἀνακοίνωση: α) ἐνδεχομένως τὴν διόρθωση τοῦ Ἀνακοινω-
θέντος τῆς ΙΣΙ καὶ β) τὴν ἐνασχόληση τῆς ΔΙΣ μὲ τὸ ἔγγραφο τοῦ Παναγιω-
τάτου Πατριάρχου μας. Ἡ ἐλαχιστότης μας ἐτήρησε σιγὴν ἰχθύος, ἀναμέ-
νοντας τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ
ὁποία θὰ συνεδρίαζε τὴν 7ην καὶ 8ην Δεκεμβρίου λ.ἔ. Τώρα πιὰ ὁ δρόμος
ἄνοιξε!

Τώρα πλέον μποροῦμε νὰ διατυπώσουμε τὴν ὅποια ταπεινή μας γνώ-
μη. Σήμερα, λοιπόν, προσεγγίζουμε τὸ θέμα τῆς ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ.

Μία γενικὴ παρατήρηση, κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη, εἶναι ὅτι ἡ Ι.Σ.Ι.
δὲν ἀνταποκρίθηκε στὶς προσδοκίες τοῦ πιστοῦ Λαοῦ μας! Τὸ ἱερὸ Σῶμα
μας συνεκλήθη κάτω ἀπὸ ἕνα βαρὺ σύννεφο φόβου, ποὺ εἶχε προκαλέσει
μία πρόσφατη ἐπιστολὴ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἔπρεπε νὰ «ἐρεθίση» τὰ πνεύματα τῶν
Ἱεραρχῶν Συνέδρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Εἰσηγητὴς κ. Θεολόγος, ὡς Ἱεράρχης τῶν Νέων

Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ
Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον

τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν
Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ριπαὶ - Ἐξηγήσεις - Ἐπεξηγήσεις - Ἀπορίαι!
Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου

Λύπη βαθυτάτη μᾶς προεκάλεσε ἡ δημοσίευσις πρό ἡμερῶν, τῆς ἐγκυ-
κλίου ἐκ τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης μέ ἀριθ. Πρωτ. 1151, τήν 27η Ὀκτω-
βρίου 2016. Ὁ Μητροπολ. Φλωρίνης κατηγορούμενος ὑπό κληρικοῦ του
ἐπί Οἰκουμενισμῷ καί ἀναγνώρισιν τῶν ἀποφάσεων τῆς “συνόδου” τοῦ
Κολυμπαρίου, ὑπ ᾽αὐτοῦ, καὶ κατὰ συνέπειαν τὴν μὴ μνημόνευσίν του,
ἐξέδωσε αὐτή τὴν ἐγκύκλιο πρὸς τοὺς Ἱεροκήρυκες, Ἱερεῖς, Μοναχούς καὶ
πρὸς ὃλον τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς του (Βλέπε,
aktines blogspot.gr/5 ΔΕΚΕΜΒΡ.).

Στήν ἐγκύκλιο αὐτή, προσπαθεῖ νὰ ἐπιχειρηματολογήση Θεολογικά
ὑπερ τῆς θέσεώς του ὁ Μητροπολίτης, καὶ φτάνει – δυστυχῶς – σὲ μὶα “θε-
ολογική” τραγωδία, σὲ ἓνα “θεολογικό” ναυάγιο. Ἐνῶ ἐπικαλεῖται ἀόριστα
μὶα προσεκτική μελέτη ἐπί τῶν “ἀποστολικῶν καὶ λοιπῶν ἁγίων πατέρων”,
τούς κάνει ἰσοδύναμους καὶ ἰσόκυρους μετὰ τῶν “συγχρόνων…διδασκά-
λων τῆς δογματικῆς θεολογίας”, οἱ ὁποῖοι εἶναι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι
καὶ στό μεγαλύτερο ποσοστό προβληματικοί γιὰ τὴν Ἐκκλησία, διότι εἰσά-
γουν ἀλλότριες διδασκαλίες. Ὁ κατ ᾽ἐξοχήν “σύγχρονος διδάσκαλος τῆς
δογματικῆς θεολογίας”, τὸν ὁποῖον πλήρως ἀντιγράφει ἡ ἐγκύκλιος, ἀλλὰ

«Θεολογικὴ» τραγωδία Ἀρχιερέως
Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος Καρεώτης,

Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχολῆς

• Πρός τήν κοινωνίαν τῶν Κρα-
τουμένων. Ἀρχιμ. Γερβάσιος
Ἰωάν. Ραπτόπουλος. Σελ. 4

• Δὲν γεννήθηκε ὁ Χριστός.
Γεννᾶται γιὰ τὸν ἄνθρωπο
ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος. Γράφει ὁ Πρεσβύτε-
ρος Εὐστάθιος Κολλᾶς. Σελ. 4

• Ἡ ἱστορικότης τῶν Χριστου-
γέννων. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ.
Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμ-
ποπούλου, Πρωτοσυγκέλ-
λου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρου-
σίου καί Ὠρωποῦ. Σελ. 5

• «Θεός ἐπί γῆς, ὑψώθητε...»
«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο...».
Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος
Ζιόμπολας. Σελ. 6

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

1ον
Ἀναγκαῖαι διευκρινίσεις

Γιὰ νὰ γίνουμε πιὸ συγκεκριμένοι, πρέπει νὰ ταξιδέψουμε στὸ παρελθὸν
νὰ βροῦμε τὶς ρίζες τοῦ Σιωνισμοῦ καὶ νὰ ξεδιπλώσουμε ἕνα πολύπλοκο
μίτο. Τὰ πράγματα περιπλέκονται περισσότερο, ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ κόσμος συγ-
χέει τὸν Σιωνισμὸ μὲ ἄλλες καταστάσεις, ποὺ δὲν εἶναι Σιωνισμός, ποὺ δὲν
ταυτίζονται μαζί του.

Ἂς ξεκινήσουμε μὲ τὴ σχέση Σιωνισμοῦ καὶ ἑβραϊκοῦ ἔθνους. Ὁ Σιω-
νιστὴς εἶναι Ἑβραῖος, ἀλλὰ ἐνδέχεται καὶ νὰ μὴ ἔχει καμία φυλετικὴ σχέση
μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑβραϊκὸ λαό. Ἔχει ὅμως τὴ συνείδηση, τὴν ταυτότητα τοῦ
Ἑβραίου. Πρακτικά, δὲν ἔχει νόημα νὰ ψάξουμε νὰ βροῦμε ἂν οἱ σημερινοὶ
Ἑβραῖοι εἶναι φυλετικοὶ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑβραίων ἢ τῶν Χαζάρων.
Σημασία ἔχει τί νιώθουν οἱ ἴδιοι καὶ πῶς ἐνεργοῦν.

Ἀντίστροφα, ὁ Ἑβραῖος δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὰ Σιωνιστής. Μπορεῖ καὶ
νὰ εἶναι καὶ ἀντίθετος μὲ τὰ ὁράματα τοῦ Σιωνισμοῦ. Ὅπως, ἐννοεῖται, τὸ
ὅτι ἀνήκει κάποιος στὸ ἑβραϊκὸ ἔθνος, δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι καλὸς ἢ κα-
κός, σοφὸς ἢ ἀνόητος. Εἶναι ἄνθρωπος, πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ὅπως κάθε
ἄνθρωπος. Αὐτό, γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅτι δὲν πάσχουμε ἀπὸ τὴν ἀσθέ-
νεια τοῦ ρατσισμοῦ, ἀλλὰ ἀγαπᾶμε καὶ σεβόμαστε κάθε ἄνθρωπο, τόσο
ὡς Χριστιανοί, ὅσο καὶ ὡς Ἕλληνες.

Αὐτὸ ποὺ πιστεύουμε, ὅμως, εἶναι ὅτι ὅπως κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἰδιαί-
τερα ἢ καὶ μοναδικὰ στοιχεῖα, ἔτσι ἔχει καὶ κάθε λαός. Οἱ Ἕλληνες, γιὰ πα-

3ον
Ὅσον ἀφορᾶ ὡστόσο κάποια

ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Γέροντα
Παΐσιο, τὸν κατὰ κοινὴ ἀποδοχὴ
καὶ ὁμολογία Μεγαλύτερο αὐτὸ
Ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἀναφέ-
ρονται σὲ ἀπαντήσεις, ἔπειτα ἀπὸ
σχετικὴ ἐρώτηση κάποιων, περὶ
τῶν συζυγικῶν σχέσεων τόσο τῶν
ἱερέων ὅσο καὶ τῶν λαϊκῶν καὶ ὅτι
αὐτὰ τὰ ζητήματα δὲν τὰ καθόρισαν
ἐπακριβῶς οἱ Πατέρες[33], ἐπειδὴ
ἀπὸ τὴν φύση τους δὲν καθορίζον-
ται, εἶναι παντελῶς αὐθαίρετο καὶ
ἀπαράδεκτο τὸ συμπέρασμα ποὺ
εἰκάζουν οἱ νεωτερίζοντες,—ὅτι
δηλ. ἀποτελεῖ αὐστηρῶς προσω-
πικὸ ζήτημα καὶ δικαίωμα ὁ καθο-

ρισμὸς τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τέκνων
ποὺ θὰ ἀποκτηθοῦν— διότι σὲ κα-
μία περίπτωση δὲν ἀναφέρεται
στὴν ἀμνήστευση τῆς φυγοτεκνίας,
ἀλλὰ προφανῶς σὲ θέματα συχνό-
τητας τῶν μεταξὺ τῶν συζύγων
ἐρωτικῶν ἐπαφῶν ποὺ πράγματι
καὶ διαφέρει ἀφενὸς ἀπὸ πιστὸ σὲ
πιστὸ, ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει ἀφετέ-
ρου κάποιο συγκεκριμένο ἀριθμη-
τικὸ ὅριο, παρὰ μόνο ὁ κανόνας τῆς
ἐγκρατευτικῆς καὶ ἀσκητικῆς καὶ
ἐντός τοῦ Γάμου καὶ ὄχι τῆς ἡδονο-
θηρικῆς στάσης ζωῆς. Γράφει μὲ
πολὺ γλαφυρὸ τρόπο ὁ Ἅγιος Κλή-
μης Ἀλεξανδρείας: «Τί δέ; οὐχὶ καὶ
οἱ παλαιοὶ δίκαιοι εὐχαρίστως τῆς
κτίσεως μετελάμβανον; οἱ δὲ καὶ

ἐπαιδοποιήσαντο, γήμαντες
ἐγκρατῶς»[34], ἀποκαλύπτοντας
σὲ ὅλους ὁ Ἱερὸς Πατήρ, τὴν μυ-
στικὴ συνταγὴ ἑνὸς ἐπιτυχημένου
πνευματικὰ Γάμου, ποὺ δὲν εἶναι
ἄλλη ἀπὸ τὴν σωφροσύνη καὶ
ἐγκράτεια καὶ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ
εὐλογημένου Γάμου. Σὲ ἄλλο ση-
μεῖο πάλι, ἀναφέρει παρακάτω:
«Καὶ τόν ἐπί παιδοποιΐα γήμαντα
ἐγκράτειαν ἀσκεῖν χρή, ὡς μηδὲ
ἐπιθυμεῖν τῆς γυναικὸς τῆς ἑαυτοῦ,
ἥν ἀγαπᾶν ὀφείλει, σεμνῷ καὶ σώ-
φρονι παιδοποιούμενος θελήμα-
τι»[35].

Ἡ ἀποφυγὴ ἐπιπλέον τῆς παρά-
χρησης καὶ κατασπατάλησης τοῦ
ἀνδρικοῦ σπέρματος, πέραν τοῦ
μοναδικοῦ σκοποῦ γιὰ τὸν ὁποῖο
καὶ δόθηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργό, δὲν
ἀποτελεῖ μία ραββινικὴ ἁπλῶς καὶ
μόνο ἀπαγόρευση, ὅπως κόπτον-
ται μερικοί, ἀλλὰ πολὺ οὐσιαστικό-
τερη ἀπὸ ὅτι νομίζουν πράξη: «Θεί-
ας γὲ τοι μοίρας τῆς δημιουργικῆς
μεταλαβόντας, σπέρμα οὐκ ἐκρι-

πτέον, οὐδὲ καθυβριστέον, οὐδὲ
μὴν κερασβόλα σπαρτέον»[36].
Μὲ πολὺ παραστατικὸ καὶ ἐμφατικὸ
τρόπο τονίζει πρὸς ἐπίρρωση
ὅλων τῶν ἀνωτέρω καὶ ὁ Ἅγιος
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς μὲ τὴ σει-
ρά του, τὰ ἀκόλουθα: «Ἢ πάλιν κα-
κία ἐστὶν ἡ ἐσφαλμένη κρίσις τῶν
νοημάτων, ἢ ἐπακολουθεῖ ἡ παρά-
χρησις τῶν πραγμάτων. Οἷόν ὡς
ἐπὶ τῆς γυναικός, ἡ ὀρθὴ κρίσις τῆς
συνουσίας ὁ σκοπός ἐστι τῆς παι-
δοποιίας. Ὁ οὖν εἰς τὴν ἡδονὴν
ἀποβλεψάμενος ἐσφάλη περὶ τὴν
κρίσιν, τὸ μὴ καλὸν ὡς καλὸν ἡγη-
σάμενος. Ὁ γοῦν τοιοῦτος παρα-
χρῆται γυναικὶ συνουσιαζόμενος.
Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων καὶ
νοημάτων ὁμοίως»[37]. Ο κίνδυνος
ἑπομένως ποὺ διατρέχει κανεὶς
ἀπὸ τὸ εὐόλισθον ποὺ καραδοκεῖ
καὶ ἐλλοχεύει ἀναφορικὰ μὲ τὴν κα-
τάχρηση καὶ διαστρέβλωση τοῦ
σκοποῦ τῆς συνουσίας, εἶναι προ-
φανὴς καὶ ἔκδηλος στὰ ὅσα ὑπο-
γραμμίζει ὁ ἱερὸς πατήρ.

Τὸ μεγαλύτερο ὅμως ὅπλο —
ὅπως ἐσφαλμένα οἱ ἴδιοι νομί-
ζουν— στὴ φαρέτρα τῶν ἐπιχειρη-
μάτων τῶν ὑπέρμαχων τῆς φυγοτε-
κνίας, εἶναι ἡ παραποίηση καὶ πα-
ρερμηνεία ἀπὸ τοὺς ἴδιους, τῶν λε-
γομένων σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσό-
στομο: «Ἐδόθη μὲν οὖν καὶ παιδο-
ποιΐας ἕνεκεν ὁ γάμος· πολλῷ δὲ
πλέον ὑπὲρ τοῦ σβέσαι τὴν τῆς φύ-
σεως πύρωσιν. Καὶ μάρτυς ὁ Πα-
ῦλος, λέγων· “διὰ δὲ τὰς πορνείας
ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέ-
τω”· οὐ διὰ τὰς παιδοποιΐας· καὶ
πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθαι κε-
λεύει, οὒχ ἵνα πατέρες γένωνται
παίδων πολλῶν· ἀλλὰ τί; “ἵνα μὴ
πειράζη ὑμᾶς ὁ σατανᾶς”, φησί. Καὶ
προελθών δὲ οὐκ εἶπεν, εἰ δὲ ἐπι-
θυμοῦσι παίδων· ἀλλὰ τί; “Εἰ δὲ μὴ
ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν”.
Παρὰ μὲν γὰρ τὴν ἀρχήν, ὅπερ
ἔφην, δύο ταύτας εἶχε τὰς ὑποθέ-
σεις· ὕστερον δέ, πληρωθείσης καὶ
τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάττης καὶ τῆς

οἰκουμένης ἁπάσης, μία λείπεται
πρόφασις αὐτοῦ μόνη, ἡ τῆς ἀκο-
λασίας καὶ τῆς ἀσελγείας ἀναίρε-
σις....Ἀλλὰ γὰρ μέχρι τίνος οὐ παύ-
σομαι σκιαμαχῶν; Καὶ γὰρ ὑμεῖς οἱ
ταῦτα λέγοντες ἡμῶν οὒχ ἧττον
ἵστε τὴν τῆς παρθενίας ὑπεροχὴν
καὶ πάντα ἅπερ ὑμῖν εἴρηται σκή-
ψεις καὶ προφάσεις εἰσὶ καὶ ἀκρα-
σίας προκαλύμματα»[38]. Ὁ Ἱερὸς
Χρυσόστομος, ὁμιλεῖ ἐδῶ ἀποσπα-
σματικὰ γιὰ τὸν Γάμο καὶ τοὺς σκο-
πούς του, χωρὶς σὲ καμία περίπτω-
ση νὰ προβαίνει σὲ συστηματικὴ
θεώρηση τοῦ Γάμου, ἐξ ἀφορμῆς
πάντοτε ἑνὸς σοβαροῦ ζητήματος
ποὺ ἐνέσκηψε καὶ προκάλεσε σύγ-
χυση, προβληματίζοντας τοὺς συγ-
χρόνους του, ἀποκρούοντας ἄμε-
σα στὴ συνέχεια καὶ σθεναρά, μὲ
θεολογικὰ ἐπιχειρήματα, τοὺς
ἐχθροὺς συγκεκριμένα καὶ πολεμί-
ους τῆς παρθενίας. Ἐπιδιώκει νὰ
ἀντικρούσει τὶς πλάνες ὅσων
ἐχθρεύονται τὴν παρθενικὴ ζωή καὶ

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

«Ποιμένες τό θαῦμα ἀνακηρύττουσι˙ Μά-
γοι ἐξ ἀνατολῶν, ἐν Βηθλεέμ δῶρα προσά-
γουσιν˙ ἡμεῖς δέ τόν αἶνον ἀναξίοις χείλεσιν,
ἀγγελικῶς αὐτῷ προσάγομεν˙ δόξα ἐν ὑψί-
στοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη ...».

(Ἑόρτιον ἰδιόμελον Χριστουγέννων)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά,

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χρι-
στουγέννων σήμερα καί ἡ παροῦσα Κυριακή
εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἀφιερωμένη εἰς τό μεγάλο

κοσμοσωτήριο καί κοσμοχαρμόσυνο γεγονός
τῆς Θείας Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατά τό Τυπικό
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας δέν ψάλλουμε κανένα
ἀπό τά Ἀναστάσιμα τροπάρια καί ὕμνους, ὅπως
γίνεται κάθε Κυριακή, παρά μόνον ὅλους τούς
ἱερούς Χριστουγεννιάτικους ὕμνους καί τά ἱερά
Χριστουγεννιάτικα Ἀναγνώσματα.

Ἀπό τούς ἱερούς Εὐαγγελιστάς Ματθαῖον καί

Λουκᾶν, πού ἀναφέρονται εἰς τό πανίερο καί
πανύμνητο γεγονός τῆς ὑπερθαύμαστης Θείας
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας, θά
ἀκούσωμε τίς θεῖες Ἀγγελικές μελῳδίες καί τά
εὐλαβικά λόγια τῶν ἁπλοϊκῶν ποιμένων τῆς Βη-
θλεέμ, κατά τήν ἅγια καί πάμφωτη Χριστουγεν-
νιάτικη Νύκτα, ὁπότε «ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ

ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ»˙ «σπή-
λαιον καί φάτνη ὑπεδέξαντο αὐτόν˙ ποιμέ-
νες τό θαῦμα ἀνακηρύττουσι˙ Μάγοι ἐξ ἀνα-
τολῶν, ἐν Βηθλεέμ δῶρα προσάγουσιν˙
ἡμεῖς δέ τόν αἶνον ἀναξίοις χείλεσιν, ἀγγε-
λικῶς αὐτῷ προσάγομεν˙ δόξα ἐν ὑψίστοις
Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη…».

Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, σχολιάζον-
τας τίς φράσεις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ˙ «καί
ἔτεκε (ἡ Θεοτόκος Μαρία) τόν υἱόν αὐτῆς τόν
πρωτότοκον, καί ἐσπαργάνωσεν αὐτόν καί
ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ» λέγει τά ἑξῆς˙
(τά ἀποδίδουμε εἰς τήν ἁπλῆν γλῶσσαν):
«Πρωτότοκον υἱόν ἐδῶ ἐννοεῖ ὄχι τόν πρῶτο
ἀνάμεσα εἰς τά ἀδέλφια, ἀλλά αὐτόν πού εἶναι
καί πρῶτος καί μοναδικός. Γιατί ὑπάρχει καί τέ-

τοιο εἶδος στίς ἔννοιες τοῦ πρωτοτόκου. Καί διό-
τι ἡ Ἁγία Γραφή ἀποκαλεῖ καί ἐνίοτε πρῶτον τόν
μόνον. Ὅπως τό Ἐγώ εἶμαι Θεός πρῶτος, καί
μετά ἀπό ἐμένα δέν ὑπάρχει ἄλλος».

Καί ἑρμηνεύοντας ὁ ἅγιος Κύριλλος τήν φρά-
σιν: «καί ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ» παρα-
τηρεῖ ὅτι ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος καί Θεός μας,
κατά τήν ἔνσαρκο Θεία Οἰκονομία Του διά τήν
σωτηρία τοῦ κόσμου, ἐπειδή «εὑρῆκε τόν
ἄνθρωπο εἰς τήν κατάστασι τοῦ κτήνους (ἀπό
ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἀπόψεως), διά τοῦτο
μέσα σέ φάτνη ἀλόγων τοποθετήθηκε σάν κά-

Κληρονόμοι τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος οἱ ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι
Τοῦ Σεβ. Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου,
πρώην ἀρχιγραμματεὺς Ἱ. Κοινότητος Ἁγ. Ὄρους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Β. ΔΗΜΑΚΑ-
ΚΟΥ «Πίστη τὸ ἄυλο νυστέρι τῆς
χειρουργικῆς καὶ οἱ προστάτες Ἅγιοι
τοῦ Ἀρεταίειου Νοσοκομείου». Ἀθή-
να 2016 Σχ. 24x17 σσ 128.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Β. ΔΗΜΑΚΑ-
ΚΟΥ «Πνευματικοὶ Ἀντίλαλοι».
Ἀθήνα 2016 Σχ. 24x21 σσ 276.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΑΧΗΤΗΣ, Ἀδέσμευτη ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα Αἰτωλοακαρνα-
νίας. Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ. 2016.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ. 2016. Χίος.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΙΑ, Περιοδ. ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἀφίδ-
ναι Ἀττικῆς. Ἰούν. – Αὔγ. 2016.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ,
Ἔκδοση Παγκυπρίου Συλλόγου
Ὀρθοδόξου Παραδόσεως «Οἱ
Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους». ΦΘΙ-
ΝΟΠΩΡΟ 2016. Κύπρος.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ
Τριμ. Ἔκδοσης Ἱερ. Μητρ. Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλ. τῶν Γνησίων

Ὀρθοδ. Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
Μάρτ. – Ἀπρίλ., Ἰούν. – Αὔγ. 2016.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ. Διμηνιαῖον Ἱερᾶς
Συνόδου Γνησίων Ὀρθοδόξων.
Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2016. Ἀθῆναι.

ΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑ-
ΛΑΝΤΟΥ, Διμηνιαῖον περιοδικὸν
Γ.Ο.Χ. Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ.
2016. Λυκόβρυση.

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ, Μηνιαῖο πε-
ριοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως Γρε-
βενῶν. Ἀπρίλ. – Ἰούν., Ἰούλ. –
Σεπτ. 2016. Γρεβενά.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΝ ΚΡΗΤῌ

«Ο ΛΟΓΟΣ σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»
(Ἰωάν.1,14). Αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον ἐλπιδοφόρο μήνυμα
τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Εἶναι τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς
ἱστορίας, τὸ ὁποῖο χώρισε τὴν ἱστορία στὰ δύο, στὴν
πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστὸν ἐποχή. Ὁ Θεὸς ἔγινε
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός, κατὰ τὸν Μ.
Ἀθανάσιο. «Ἰδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον τὸν ἄνθρωπον
χερσὶν ὅν ἐποίησε, κλίνας οὐρανοὺς κατέρχεται΄ το-
ῦτον δὲ ἐκ Παρθένου θείας ἁγνῆς ὅλον οὐσιοῦται ἀλη-
θείᾳ σαρκωθείς», κατὰ τὸν ἱερὸ ὑμνογράφο τῶν Χρι-
στουγέννων. Οἱ ἀκένωτοι οἰκτιρμοὶ τοῦ Θεοῦ δὲν ἄντε-
χαν ἄλλο νὰ βλέπουν τὸ εὐγενέστερο πλάσμα Του νὰ
χάνεται καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφασίζει νὰ τὸ σώσει Ἐκεῖνος.
Ἀποστέλλει τὸν Υἱό Του τὸν μονογενῆ νὰ σώσει τὸ
ἀνθρώπινο γένος. «Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέ-
σταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ»
(Α΄ Ἰωάν. 4, 9) μαρτυρεῖ ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης καὶ
συμπληρώνει ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν: «τοῦ ἰδίου υἱοῦ
οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ’ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν
αὐτὸν» (Ρωμ.8,32). Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο ὑπῆρξε τόσο μεγάλη ὥστε Τὸν ὁδήγησε νὰ ἀνατρέ-

ψει κάθε ὑπερφυσικὸ καὶ φυσικὸ νόμο. Ὁ ἄναρχος καὶ
ἄπειρος Θεὸς καταδέχεται νὰ εἰσέρθει καὶ νὰ περιορι-
σθεῖ στὸ χῶρο καὶ τὸν χρόνο, γιὰ νὰ ἀπελευθερώσει
τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβό-
λου, τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸ κράτος τοῦ θανά-
του. Βεβαίως ἡ ἐν Χριστῷ ἀπολύτρωση εἶναι δυνατό-
τητα. Δὲ σῴζονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, παρὰ μόνο «ὁ πι-
στεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχει ζωὴν αἰώνιον»
(Ἰωάν. 3, 15). Δὲν ὑπάρχει ἄλλος σωτήρας καὶ λυ-
τρωτὴς παρὰ μονάχα ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεὸς ἡμῶν.
Σήμερα δυστυχῶς, στὴν ἐποχὴ τῆς μεγάλης ἀποστα-
σίας, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ θέσει τὸ
Σωτήρα Χριστὸ στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς του, ἀναζη-
τώντας σωτηρία σὲ ἀλλότριους «θεούς». Αὐτὴ εἶναι καὶ
ἡ τραγῳδία του. Ἀντίθετα ὅσοι, μέσα στὴν ἁμαρτωλό-
τητά μας, ἐπιζητοῦμε τὴ σωτηρίας μας στὸν δι’ ἡμᾶς
ἐνανθρωπήσαντα Θεὸ Λόγο, ἔχουμε τὴν ὑπέρτατη
εὐλογία νὰ γινόμαστε κοινωνοὶ τῆς θείας χάριτος καὶ νὰ
ἔχουμε τὴν ἐλπίδα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας. Ἀγα-
πητοί μας ἀναγνῶστες, σᾶς εὐχόμαστε καλὰ καὶ εὐλο-
γημένα Χριστούγεννα! Καλὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο!

Ἰδοὺ πῶς πρέπει
νὰ ἑορτάζωμεν θεοφιλῶς
καὶ ἐπωφελῶς

ΓΙΑ ΤΟΝ πολὺ κόσμο οἱ γιορτὲς
εἶναι εὐκαιρία γιὰ φαγοπότι «μέχρι
σκασμοῦ». Μάλιστα τὰ νοσοκομεῖα
βρίσκονται σὲ ἐπιφυλακὴ αὐτὲς τὶς
ἡμέρες, γιὰ νὰ προσφέρουν βοή-
θεια σὲ ὅσους τοὺς πιάνουν «κοι-
λιακὰ» ἀπὸ τὸ ὑπερβολικὸ φαγητὸ
καὶ ποτὸ «λόγῳ τῶν ἡμερῶν».
Ὅμως ὁ θεάρεστος καὶ ἐπωφελὴς
ἑορτασμὸς εἶναι συνδεδεμένος μὲ
τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴ νηστεία, μὲ τὴν
εὐρύτερη ἔννοια. Ἰδοὺ τί μᾶς συμ-
βουλεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος:
«Ἂν θέλεις λοιπὸν νὰ ‘ναι εὐχάρι-
στο τὸ τραπέζι σου, δέξου τὴν
ἀλλαγὴ τῆς νηστείας. Ἂν ὅμως
εἶσαι πάντα κυκλωμένος ἀπὸ πλού-
σια φαγητά, ἀδικεῖς τὸν ἑαυτό σου,
γιατί ἐξαφανίζεις τὴν ἀπόλαυση μὲ
τὴν ἄμετρη φιληδονία. Τίποτα δὲν
ὑπάρχει, ποὺ νὰ μὴ περιφρονηθεῖ
μὲ τὴ συνεχῆ ἀπόλαυσή του. Ἐνῷ,
ἀντίθετα, συχνὰ ἐπιθυμοῦμε ἐκεῖνα
τὰ φαγητά, ποὺ σπάνια γευόμαστε.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Δημιουργός μας ἐπι-
νόησε τὴν ποικιλία στὴ ζωή μας,
ὥστε νὰ νιώθουμε τὴν ἀπόλαυση
ὅλων τῶν ἀγαθῶν Του. Παρατήρη-
σε τί συμβαίνει στὴ φύση: Ὁ ἥλιος
δὲν εἶναι λαμπρότερος μετὰ τὴ νύ-
χτα; Ὁ ὕπνος δὲν εἶναι γλυκύτερος
μετὰ τὴν ἀγρυπνία; Ἡ ὑγεία δὲν
εἶναι περισσότερο ἐπιθυμητὴ μετὰ
τὴ δοκιμασία τῆς ἀρρώστιας; Ἔτσι
καὶ τὸ τραπέζι γίνεται περισσότερο
εὐχάριστο μετὰ τὴ νηστεία. Αὐτὸ
μάλιστα ἰσχύει γιὰ ὅλους. Καὶ γιὰ
τοὺς πλουσίους, ποὺ ἔχουν ἄφθο-
να φαγητά, καὶ γιὰ τοὺς φτωχούς,
ποὺ διαθέτουν λιγότερη τροφὴ»
(Ἱστολ. agioritikovima.gr). Ἀγαπητοί
μας ἀναγνῶστες ἂς χαροῦμε τὶς
ἅγιες ἡμέρες μὲ ἐγκράτεια καὶ σω-
φροσύνη, διότι ἔτσι θὰ βιώσουμε
καλλίτερα τὸ μεγάλο καὶ κοσμοσω-
τήριο γεγονὸς τῆς Θείας Ἐνανθρω-
πήσεως! Μὲ «σκασμένα στομάχια»
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ πετύχουμε!

Ποῖα Χριστούγεννα
ἑορτάζει ὁ κόσμος;

ΠΑΝΕ πολλὲς βδομάδες ἀπὸ
τότε ποὺ ὁ κόσμος ἄρχισε νὰ προ-
ετοιμάζεται γιὰ νὰ ἑορτάσει τὰ Χρι-
στούγεννα. Βιτρίνες καταστημά-
των, δρόμοι, πλατεῖες, δημόσιοι
χῶροι, μπαλκόνια «φόρεσαν τὰ
γιορτινά τους». Ταξιδιωτικὰ γρα-
φεῖα καὶ ξενοδοχεῖα τουριστικῶν
περιοχῶν ἔκαμαν τοὺς προγραμ-
ματισμούς τους, γιὰ νὰ ἐξυπηρετή-
σουν τοὺς πελάτες τους, ὥστε νὰ
χαροῦν τὶς γιορτινὲς αὐτὲς μέρες.
Μεγάλα ρεστορὰν καὶ κοσμικὰ
κέντρα φρόντισαν νὰ εἶναι ὅλα
ἕτοιμα γιὰ τὸ «ρεβεγιόν», τὴ «λαμ-
περὴ βραδιὰ» τῶν Χριστουγέν-
νων. Οἱ καταναλωτὲς «τσαλαπα-
τήθηκαν» στὰ μεγάλα καταστήμα-
τα, γιὰ νὰ κάμουν τὶς γιορτινές
τους ἀγορές. Τίθεται ὅμως τὸ ἐρώ-
τημα: γιὰ ποιὰ Χριστούγεννα ἑτοι-
μάζονται νὰ ἑορτάσουν ὅλοι αὐτοί;
Μήπως γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὸ κο-
σμοσωτήριο γεγονὸς τῆς ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου; Τὴν
ἀνάληψη τῆς δικῆς μας ἐφθαρμέ-
νης καὶ τραυματισμένης ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία φύσεως ἀπὸ τὸ Θεό; Τὴν
ἀπαρχὴ τῆς ἥττας τοῦ ἀπαρχῆς
ἀνθρωποκτόνου; Τὴν ἀπελευθέ-
ρωσή μας ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ δια-
βόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν
υἱοθεσία μας ἀπὸ τὸ Θεὸ διὰ τοῦ
Χριστοῦ (Γάλ.4,4); Δυστυχῶς ὄχι!
Ὁ κόσμος γιορτάζει τὰ δικά του
«Χριστούγεννα», ἀπὸ τὰ ὁποῖα
ἀπουσιάζει ὁ Χριστός! Δὲν τοῦ
χρειάζεται Αὐτός, τοῦ ἀρκοῦν τὰ
στολίδια, τὰ λαμπιόνια, τὰ φαγητὰ
καὶ τὰ ποτά. Τοῦ ἀρκεῖ ὅ,τι εὐφραί-
νει τὴ σάρκα. Δὲ νοιάζεται γιὰ τὴν
ψυχή, εἶναι σὰν νὰ μὴ ὑπάρχει
αὐτή. Ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶναι παρά-
λογα καὶ γελοῖα. Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ἑορτάζει κάποιος κάποια
γενέθλια, χωρὶς νὰ λαμβάνει ὑπό-
ψη του τὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου
ἑορτάζονται τὰ γενέθλια; Ἀδελφοί
μας, ξεχωρίστε ἀπὸ τὸν κόσμο, μὴ
γιορτάζετε μαζί του τὰ χωρὶς
Χριστὸ «Χριστούγεννα»!

Αἱ «Ἐκκλησίαι»
τῆς Δύσεως
καὶ ὁ «Γάμος
τῆς ἀτιμίας»!

Η «ΣΥΝΟΔΟΣ» τοῦ Κολυμβαρί-
ου ἀπέδωσε ἐκκλησιαστικότητα
στὶς αἱρετικὲς κοινότητες καὶ μαζί
τους βεβαίως στοὺς προτεστάντες

Λουθηρανούς. Ἀλλὰ δεῖτε τί ἀπο-
φάσισε ἡ Λουθηρανικὴ «ἐκκλη-
σία» τῆς Νορβηγίας, ὅπως ἀποκά-
λυψε ὁ θεολόγος Β. Χαραλάμ-
πους: «Ἀκόμα μία αἱρετικὴ κοινό-
τητα μέλος τοῦ Π.Σ.Ε., ἀντιτάχθη-

κε στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ψη-
φίζοντας ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν ὁμο-
φυλοφίλων. Ὅπως ἀναφέρεται
στὴν www.daylymail.co.uk, ἀλλὰ
καὶ σὲ ἄλλα μέσα ἐνημέρωσης, ἡ
Λουθηρανικὴ “ἐκκλησία” τῆς Νορ-
βηγίας, τάχθηκε ὑπὲρ τοῦ “γάμου
ἀτιμίας”. Ἀπὸ τοὺς 115 συνέδρους
στὴ Λουθηρανικὴ “ἐκκλησία”, οἱ 88
ψήφισαν ὑπὲρ τοῦ “γάμου” τῶν
ὁμοφυλοφίλων. Ἀκόμα ἕνα μέλος
τοῦ Π.Σ.Ε. ὁδηγεῖται στὴν ἐκτροπὴ
ἀτιμίας, τὸν “γάμο” τῶν ὁμοφυλο-
φίλων. Τὴν περασμένη χρονιὰ ἡ
Γαλλικὴ Προτεσταντικὴ “ἐκκλησία”
ἐνέκρινε αὐτὸ τὸ ἀντίθεο ὀλίσθη-
μα. Ἡ πρόταση ἐπίσης τοῦ “ἀρχιε-
πισκόπου” τοῦ Καντέρμπουρι, γιὰ
ἕνα “σύστημα ἐπιλογῶν”, ὅπου
κάποιος μπορεῖ νὰ ἐπιτελεῖ “γάμο”
ὁμοφυλοφίλων ἢ ὄχι, ἔχει προκα-
λέσει πολλὲς ἀντιδράσεις. Χαρα-
κτηριστικὴ ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ
Ἀγγλικανοῦ “ἐπισκόπου” Michael
Nazir-Ali στὸ θέμα τοῦτο, ποὺ κα-
ταδεικνύει τὸ μέγεθος τοῦ προβλή-
ματος. Ὁ αἱρετικὸς Ἀγγλικανὸς
“ἐπίσκοπος” Gene Robinson ἔκα-
νε πολιτικὸ “γάμο” μὲ ἄνδρα. Εἶναι
γνωστὴ ἡ ἀπαράδεκτη στάση τῶν
δύο Ἀγγλικανῶν “ἀρχιεπισκόπων”
Καντέρμπουρι καὶ Νέας Ὑόρκης
John Sentamu, στὸ θέμα τῶν ὁμο-
φυλοφίλων»! Φρικτὸ καὶ φοβερό!
«ἐκκλησίες» τῶν Σοδόμων καὶ τῶν
Γομόρρων! Ἴσως θὰ ἦταν σωστό-
τερα νὰ τὶς ἀποκαλοῦμε «ἐκκλη-
σίες» τοῦ Σατανᾶ, διότι, ὅπως ἡ

«ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ», ἡ ὁποία
προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὴν
ἀσκεῖ στὰ τελετουργικά της, τὸ ἴδιο
κάνουν καὶ αὐτές! Κοινή τους ἐπι-
δίωξη ἡ προώθηση τοῦ σοδομι-
σμοῦ! Σὲ τί λοιπὸν διαφέρουν;

«Ἐκκλησίαι»
μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.
προωθοῦν τὸν «Γάμον
τῆς ἀτιμίας»!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον οἱ Λουθηρα-
νοὶ καὶ οἱ Ἀγγλικανοί, οἱ ὁποῖοι
«ἱερουργοῦν» τὸν «γάμο» τῶν
ὁμοφυλοφίλων. Ὅπως ἀποκάλυ-
ψε ὁ θεολόγος κ. Β. Χαραλάμ-
πους: «Ἐπίσης καὶ ἡ Πρεσβυτε-
ριανὴ “ἐκκλησία” τῶν ΗΠΑ, ὁδηγε-
ῖται πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
Ἔχουν ἤδη προβεῖ στὶς “κατάλλη-
λες” διατυπώσεις στὸ σύνταγμά
τους, οὕτως ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ
συμπεριληφθεῖ καὶ ὁ “γάμος” τῶν
ὁμοφυλοφίλων. Αὐξάνονται, ὅπως
παρατηροῦμε, τὰ μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.
ποὺ ὀλισθαίνουν σ’ αὐτὴν τὴν
ἐκτροπὴ ἀτιμίας, τὸν “γάμο” τῶν
ὁμοφυλοφίλων. Στὴν Ἀγγλικανικὴ
“ἐκκλησία” συνέταξαν βλάσφημη
“ἀκολουθία γάμου” τῶν ὁμοφυλο-
φίλων, ἡ ὁποία βρίσκει σοβαρὲς
ἀντιδράσεις. Σὲ τεῦχος τοῦ ἐπισή-
μου ὀργάνου τοῦ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.),
“Τhe Ecumenical Review”, ἀναφέ-
ρεται βλάσφημη “προσευχὴ” ἐπὶ
“τῇ ἑνώσει” ὁμοφυλοφίλων.
Ὅπως μὲ λύπη παρατηροῦμε,
αὐξάνονται τὰ μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.
ποὺ ὀλισθαίνουν σ’ αὐτὴν τὴν
ἐκτροπὴ ἀτιμίας, τὸ γάμο τῶν ὁμο-
φυλοφίλων. Δὲν προβληματίζει
τοὺς ἐπιμένοντες στὸ Π.Σ.Ε., μὲ
τὴν πνιγηρὴ παρουσία τοῦ πλή-
θους τῶν αἱρετικῶν Προτεσταν-
τικῶν παραφυάδων, ὅτι αὐξάνον-
ται τὰ μέλη ποὺ “ἐπὶ τὸ χεῖρον
προκόπτουσι”, προσθέτοντας καὶ
τὴν ἀτιμία τούτη στὶς τόσες κακο-
δοξίες τους;»! Σημειώνουμε τὸ γε-
γονὸς ὅτι πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς
δαιμονικὲς αἱρέσεις, ἡ «Σύνοδος»
τοῦ Κολυμβαρίου ἀναγνώρισε ὡς
«ἐκκλησίες» καὶ εἶναι μέλη τοῦ
Π.Σ.Ε., στὸ ὁποῖο συμμετέχουμε
καὶ ἐμεῖς …ἰσότιμα μὲ αὐτές! Χρει-
άζονται ἄλλα δείγματα, γιὰ νὰ πει-
σθοῦμε πὼς ἡ ἀποστασία τῶν
ἐσχάτων εἶναι παροῦσα;

Δυσαρέσκεια
Φραγκίσκου
διὰ τὴν ἐκλογὴν
Τράμπ!

«ΞΙΝΙΣΕ» τὰ μοῦτρα του ὁ
«ἀλάθητος» ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ
νέου προέδρου τῶν Η.Π.Α. Ντ.
Τράμπ! Δεῖτε: «Ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος ἀρνήθηκε νὰ σχολιάσει σὲ
σημερινή του συνέντευξη τὴν
ἐκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν
ἀμερικανικὴ προεδρία λέγοντας
ὅτι ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὶς ἐπι-
πτώσεις ποὺ ἔχουν στὶς ζωὲς τῶν
φτωχῶν οἱ ἐπιλογὲς τῶν πολι-
τικῶν. Κληθεὶς νὰ ἐκφράσει τὴν
ἄποψή του γιὰ τὸν Ἀμερικανὸ δι-
σεκατομμυριοῦχο, ὁ ὁποῖος κέρδι-
σε τὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ὁ πον-
τίφικας δήλωσε στὴν ἐφημερίδα
La Repubblica: “Δὲν κρίνω τοὺς
ἀνθρώπους καὶ τοὺς πολιτικούς,
θέλω μόνο νὰ κατανοῶ τὸν πόνο
ποὺ προκαλεῖ ἡ συμπεριφορά
τους στοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀπο-
κλεισμένους”. Ὁ Πάπας δήλωσε
ἀκόμη ὅτι σήμερα ἀνησυχεῖ περισ-
σότερο γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ
τοὺς μετανάστες: “Πρέπει νὰ γκρε-
μίσουμε τὰ τείχη ποὺ διχάζουν”.
Νωρίτερα μέσα στὸ χρόνο, ὁ Πά-
πας εἶχε ὑπαινιχθεῖ ὅτι ἡ θέση τοῦ
Τρὰμπ σχετικὰ μὲ τοὺς πρόσφυ-
γες καὶ τοὺς μετανάστες, ἡ ὁποία
περιελάμβανε καὶ προεκλογική
του δέσμευση γιὰ τὴν κατασκευὴ
τείχους στὰ σύνορα μὲ τὸ Μεξικό,
ὥστε νὰ μὴ εἰσέρχονται παράνο-
μοι μετανάστες, “δὲν ἦταν χριστια-
νική”. Στὴ συνέχεια, ἐκπρόσωπος
τοῦ Πάπα δήλωσε ὅτι δὲν ἐπρόκει-
το γιὰ προσωπικὴ ἐπίθεση» (Ἱστ.
Ἁγιορείτικο Βῆμα)! Ἦταν ἀναμενό-
μενη ἡ «ξινίλα» του, διότι ὁ νέος
«πλανητάρχης» (καθὼς φαίνεται
γιὰ τὴν ὥρα) «χάλασε τὴ σούπα»
τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἄλλωστε
ἡ «αὐτοῦ ἁγιότητά του» δὲν εἶναι
ἁπλὰ ὑποστηρικτὴς τῆς παγκο-
σμιοποίησης, ἀλλὰ ἡ «ψυχή» της,
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ὀνειρεύεται νὰ
γίνει ὁ παγκόσμιος θρησκευτικὸς
ἡγέτης στὴ «Νέα Παγκόσμια Τάξη
Πραγμάτων»! Δοξάστε τον, τὸ ἔχει
ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος!

Ἡ βαθυτέρα σημασία
τοῦ «Ἅη-Βασίλη»
ΚΥΡΙΑ «μασκὸτ» τῶν

ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέ-
ρου εἶναι ὁ «Ἅη-Βασίλης», τὸ
ξενόφερτο γνωστὸ καὶ γελοῖο
«ξωτικό», τοῦ ὁποίου, οἱ αἱρε-
τικοὶ δυτικοὶ ἔδωσαν τὸ ὄνομα
τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Σάντα
Κλάουζ) καὶ οἱ δικοί μας τὸ
ὄνομα τοῦ Μ. Βασιλείου. Πα-
λιότερα ὁ χαζοχαρούμενος
εὐτραφὴς αὐτὸς γέροντας
«στόλιζε» τὶς βιτρίνες τῶν κα-
ταστημάτων. Τώρα «στολίζει»
τὰ σαλόνια καὶ τὰ μπαλκόνια
τῶν σπιτιῶν, τὶς πλατεῖες καὶ
τοὺς δρόμους. Διάφοροι τύποι
ντύνονται «ἅη-βασίληδες» καὶ
βγάζουν χρήματα. Ἴσως ρωτή-
σει κάποιος εἶναι τόσο κακὸ
αὐτὸ τὸ «ἔθιμο», τὸ ὁποῖο δίνει
«χρῶμα» στὶς γιορτές; Ἀπαν-
τᾶμε: κακὸ δὲ φαίνεται ἀπὸ
πρώτης ἀπόψεως, ἀλλὰ ὅμως
αὐτὸ φανερώνει περίτρανα
τὴν πνευματική μας ἀλλοτρίω-
ση καὶ τὴν δουλική μας προ-
σήλωση στὸν σύγχρονο κατα-
ναλωτισμό. Ὁ «Ἅη-Βασίλης»,
μόνο ὡς πρὸς τὸ ὄνομα ἔχει
σχέση μὲ τοὺς δύο προαναφε-
ρόμενους μεγάλους ἁγίους
τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι
ἐνσαρκώνουν τὴν ἀσκτητικό-
τητα, τὴν αὐτάρκεια, τὸ πνε-
ῦμα τῆς θυσιαστικῆς διακονίας
καὶ τὴν ἀποκοπὴ τοῦ ἰδίου θε-
λήματος. Ἀντίθετα ὁ στρουμ-
πουλὸς «Ἅη-Βασίλης», ὁ ὁπο-
ῖος «χαχανίζει» σὰν ἠλίθιος,
ἀντιπροσωπεύει τὴν ὑλοφρο-
σύνη, τὴν καλοπέραση, τὸν
ἀτομικὸ εὐδαιμονισμό, τὴ
«χαρὰ» τοῦ καταναλωτισμοῦ,
τὴν ἀνεμελιά, τὴν ἀπουσία
πνευματικότητας καὶ τὴν ἔλλει-
ψη σοβαρότητας. Μάλιστα τὸ
«σύστημα» κατόρθωσε νὰ
συνδέσει τὸ γελοῖο αὐτὸ «ξω-
τικὸ» μὲ τὰ παιδιά, τὸ ὁποῖο
τοὺς φέρνει τὰ δῶρα. Τὰ ἀθῶα
παιδιὰ συνηθίζουν στὴν αὐτα-
πάτη ὅτι τὰ δῶρα δὲν τὰ φέρ-
νουν οἱ γονεῖς ἢ οἱ ἀγαπημένοι
συγγενεῖς, ἀπὸ τὸν τίμιο
ἱδρῶτα τους, ἀλλὰ ἔρχονται
«μαγικὰ» ἀπὸ ἕνα μυθικὸ «ξω-
τικό». Κοντολογίς: ὁ «Ἅη-Βα-
σίλης» εἶναι μία ἀκόμη καλο-
στημένη παγίδα ἀπὸ τὸ «σύ-
στημα», γιὰ τὴν ἀσυναίσθητη
περαιτέρω ἀλλοτρίωσή μας!
Ἀδελφοί μας, ἐμεῖς ἔχουμε τὰ
δικά μας πρότυπα, τοὺς ἁγί-
ους μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς διδά-
σκουν τὴν ἀρετή. Πετάξτε ἀπὸ
τὰ σπίτια σας τοὺς «ἁγίους»
τοῦ κόσμου καὶ μαζί τους τὸ γε-
λοῖο «ξωτικὸ» τοῦ καταναλωτι-
σμοῦ, τὸν «Ἅη-Βασίλη»!

ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν

μνήμη τῶν ἁγίων δέκα μαρτύ-
ρων τῶν ἐν Κρήτῃ μαρτυρη-
σάντων. Οἱ ἅγιοι δέκα μάρτυ-
ρες ἔζησαν στούς χρόνους
τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορα Δε-
κίου καί κατάγονταν ἀπό διά-
φορες πόλεις καί χωριά τῆς
νήσου Κρήτης. Λόγω ὅμως
τῆς πίστης τους στόν Χριστό
παραδόθηκαν ἀπό τούς ἕλλη-
νες στόν εἰδωλολάτρη ἄρχον-
τα τῆς Κρήτης. Αὐτός διέταξε
τόν δήμιο νά τούς περιφέρη
στούς βωμούς καί στά εἴδωλα
μέ σκοπό νά προσφέρουν θυ-
σία στά ἄψυχα ξόανα εἰδάλ-
λως νά τούς τιμωρῆ μέ διαφό-
ρους τρόπους. Ἔτσι οἱ ἅγιοι

μάρτυρες περιφέρονταν γιά
τριάντα μέρες ἀπό τόπο σέ τό-
πο τῆς νήσου ἐμπαιζόμενοι,
δερνόμενοι, διωκόμενοι, λιθο-
βολούμενοι ἀπό τούς εἰδωλο-
λάτρες, ὅμως μένοντας πάντα
στέρεοι στήν πίστη τους. Στό
τέλος τούς ὁδήγησαν καί πάλι
στόν ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος βλέ-
ποντας τό γενναῖο φρόνημά
τους καί ὅτι ἦταν μάταιο νά
τούς προστάζη νά θυσιάσουν,
ἀφοῦ διέταξε νά τούς βασανί-
σουν μέ τούς πιό σκληρούς
καί ἀπάνθρωπους τρόπους
στό τέλος τούς ἀποκεφάλισαν.
Καί ἔτσι οἱ ἀοίδιμοι δέκα μάρ-
τυρες ἔλαβαν τόν στέφανο τοῦ
μαρτυρίου καί ἀξιώθηκαν καί
τῆς ἐπουρανίου βασιλείας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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
ἀναλώνονται σὲ ἀκολασίες καὶ ἀσέλγειες, δεικνύοντάς
τους ὡς ἀσφαλῆ δρόμο ἀποφυγῆς τῆς πορνείας, τὸν
εὐλογημένο Γάμο. Προσπαθεῖ νὰ τοὺς πείσει ὅτι ὑπάρ-
χει ἡ λύση στὸ πρόβλημα τῆς “σάρκας” καὶ ὅτι ὁ διπλὸς
σκοπὸς τοῦ Γάμου εἶναι ἡ τεκνογονία ἀφενὸς καὶ ἀφε-
τέρου, ὅτι αὐτὸς συνιστᾶ φάρμακο περισσότερο καὶ
ἀντίδοτο γιὰ τὴν ἀκρασία καὶ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου
νὰ δαμάσει τὴν φύση καὶ ἐρωτική του ὁρμὴ καὶ διάθε-
ση. Προκειμένου δηλ. νὰ τοὺς παροτρύνει παιδαγω-
γικῷ τῷ τρόπῳ νὰ ἀποφύγουν τὴν θανάσιμα ὀλέθρια
ἁμαρτία τῆς πορνείας, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τοὺς παρακινή-
σει συνάμα νὰ δοῦν καὶ νὰ θέσουν τὸ ζήτημα αὐτὸ σὲ
μία ὀρθὴ πνευματικὰ βάση, τονίζει πρὸς στιγμὴ περισ-
σότερο τὸν σκοπὸ τοῦ Γάμου ποὺ ἀναφέρεται στὴ χα-
λιναγώγηση τοῦ ἐρωτικοῦ πάθους, χωρὶς νὰ ἐπιμένει
στὸν σκοπὸ τῆς τεκνογονίας, ἀποβλέποντας στὸ νὰ
τοὺς δελεάσει πνευματικά, μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ἀπο-
κοποῦν ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ δεσμὰ τῆς πορνείας καὶ νὰ
στραφοῦν στὸ Γάμο ὄχι ἁπλὰ ὡς ὑπόχρεοι διαιώνισης
τῆς ἀνθρωπότητας, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀντικειμενικὰ δὲν
χρῄζει κάτι τέτοιο, προκειμένου νὰ ἐπιτελέσουν ἕνα
ἔργο παιδοποιίας-διαιώνισης ποὺ ἴσως θεωροῦν
μακρὰν καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτοὺς ἢ καὶ περιττὸ ἀκόμη, ἀλλὰ
γιὰ δικό τους συμφέρον καὶ προσωπικὸ πνευματικό
τους κέρδος.

Γιὰ νὰ γίνει πληρέστερα κατανοητὴ ἡ θέση τοῦ Ἁγίου
Χρυσοστόμου καὶ νὰ καταδειχθεῖ ἡ πραγματικὴ ἔννοια
τῶν λεγομένων του ἀναφορικὰ μὲ τὸν Γάμο καὶ τὴν τε-
κνογονία καθὼς καὶ ὅτι τὰ ὅσα σχετικὰ ἀναφέρει σὲ κα-
μιὰ περίπτωση δὲν συνιστοῦν ἐλευθεριάζουσες ἀπό-
ψεις, παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ ἰδίου Πατρὸς
ποὺ ὑπερθεματίζει γιὰ τὸν πραγματικὸ χαρακτήρα ποὺ
διέπει τὸν Γάμο καὶ τὴν ἡδονὴ ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ
Αὐτὸν καθὼς καὶ μὲ τὸ «ὑπὲρ τοῦ σβέσαι τὴν τῆς φύ-
σεως πύρωσιν» ποὺ ἀνέφερε ὡς προτεραιότητα προ-
ηγουμένως, γιὰ τὴ σύναψη τοῦ Γάμου: «Ὅρα πόσην
ἀκρίβειαν εἶπεν ὁ Ἀπόστολος, ἵνα μὴ σαρκικὸν τὸν γά-
μον νομίσῃς εἶναι. Ὢ τῆς τυφλότητος! ὢ τῆς ἀνοίας! τὶς
οὐκ ἂν ποθήσειε τὸν ἄφθαρτον καὶ ἀκάματον γάμον;
τὴν ἁγνὴν κοίτην, τὴν ἄσπιλον παστάδα; τὴν ἀμόλυν-
τον λοχείαν; τὴν ἀθάνατον συνάφειαν; τὴν ἀπαθῆ τε-
κνογονίαν; τὴν ἀπένθητον φιλανδρίαν;.......»[39]. Ἑπο-
μένως, θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦμε ἢ ὅτι ὑποπίπτει σὲ
ἰσχυρὲς ἀντιφάσεις ὁ Ἱερὸς Πατὴρ ἢ ὅτι τὰ ὅσα “προ-
οδευτικὰ” φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως νὰ λέει ἀρχικὰ γιὰ
τὸν Γάμο, νὰ ἔχουν βαθύτερη ἔννοια καὶ στοχευμένο
ἐπιχειρηματολογικὸ σκοπὸ καὶ σημασία.

Ὅποιοι δὲν θέλουν καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν, ἐθελοτυ-
φλώντας νὰ δοῦν τὴν παραπάνω πραγματικὴ καθε-
αυτὴ ἔννοια τῶν λεγομένων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου καὶ ὀχυρώνονται πίσω ἀπὸ πρόχειρες
ἐπιφανειακὲς προσεγγίσεις καὶ ἑρμηνεῖες, ἂς γνωρί-
ζουν καὶ ἂς πληροφορηθοῦν τουλάχιστον, ὅτι τὸ ὁπλο-
στάσιο τῆς φιλοφυγοτεκνικῆς τους φαρέτρας, γέμει
ἀπὸ τσακισμένα καὶ ἄνευ αἰχμῆς βέλη, μεστὴ ἀπενερ-
γοποιημένων καὶ ληγμένων ἄσφαιρων καὶ ἄχρηστων
πυρομαχικῶν, παρωχημένων ἐποχῶν, ξεπερασμένης
καὶ παντελῶς ἀποδυναμωμένης πιὰ ἐπιχειρηματολο-
γικῆς “τεχνολογίας”. Μελετώντας κανεὶς τὸ σύνολο τῶν
Ἔργων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἀλλὰ καὶ τῆς πλειονό-
τητας τῶν σημαντικότερων καὶ Μεγάλων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, θὰ διαπιστώσει ἀβίαστα, ὅτι ὑφίσταται μὲ
ἕνα ἰδιαίτερα σαφῆ τρόπο μία κοινὴ πνευματικὴ
γραμμὴ καὶ Ὁμοφωνία μεταξὺ τῶν Πατέρων ἀναφο-
ρικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς παιδοποιίας καὶ τῆς ἄμεσα ἐξαρ-
τημένης ἀπὸ αὐτὴν φυγοτεκνίας, ἀλλὰ καὶ ἡ γενικότερη
θεώρηση τοῦ γενετήσιου ἐνστίκτου, συγκλίνει μὲ
ἐκπληκτικὸ τρόπο στὸ ἴδιο ἀκριβῶς πνεῦμα προσέγγι-
σης τῶν εὐαίσθητων πράγματι αὐτῶν τομέων τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης, χωρὶς νὰ ἐπιτρέπει προσεγγί-
σεις ποὺ νὰ χαρίζονται στὰ πάθη ποὺ ἀφοροῦν στὴν
ἐρωτικὴ ὁρμὴ καὶ σεξουαλικὴ “ὑπόσταση” τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἐὰν ὑποθετικὰ πάντοτε ὁμιλώντας, ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐξέφραζε μία ἐλευθεριάζου-
σα θέση γιὰ τὴν τεκνογονία, ὅπως αὐτὴ γιὰ παράδει-
γμα ποὺ ἐπιχειροῦν σήμερα κάποιοι κακόβουλα καὶ
ἀδίκως νὰ τοῦ προσάψουν καὶ νὰ τοῦ χρεώσουν, ἀκό-
μη καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν θὰ γινόταν ἀπο-
δεκτὴ ἡ θέση του αὐτή, ἀφοῦ ἀπᾴδει μὲ τὸ καθολικὸ
πνεῦμα τῶν Πατέρων ποὺ ἀπεφάνθησαν γιὰ τὰ θέμα-
τα αὐτά. Βοᾶ ὁ ἴδιος Ἱερὸς Πατὴρ σὲ ἄλλο σημεῖο,
ὅπως ἄλλωστε καὶ προηγουμένως εἴδαμε, ὑπερτονί-
ζοντας τὴν πολὺ σπουδαία αὐτὴ καὶ καταλυτικὴ πραγ-
ματικότητα, ὅτι δηλ., «τὴν ἐπιθυμίαν τῶν σωμάτων ἐνέ-
θηκε ταῖς παιδοποιΐαις»[40]. Ἐὰν ἑπομένως κανεὶς ἐπι-
χειρήσει νὰ ἀπομονώσει καὶ νὰ ἐξετάσει ἀποκομμένα
ἀπὸ τὴ συνάφειά τους καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ ὄχι ἐν συ-
νόλῳ καὶ σφαιρικά, Γραφικὰ καὶ Πατερικὰ Ἐδάφια καὶ
Χωρία, τὸ πιὸ πιθανὸν εἶναι, νὰ ὁδηγηθεῖ μὲ μαθημα-
τικὴ ἀκρίβεια, σὲ σχιζοφρενικὲς ἐκτιμήσεις καὶ καταστά-
σεις. Ὀφείλουμε ὅπως καὶ νὰ ἔχουν τὰ πράγματα, νὰ
εἴμαστε πάνω ἀπὸ ὅλα τίμιοι μὲ τὶς Πηγὲς ποὺ μελετο-

ῦμε, εἴτε συμφωνοῦμε μὲ τὰ “εὑρήματα” τῆς ἔρευνάς
μας εἴτε ὄχι καὶ κατὰ δεύτερον μὲ τὸν ἑαυτό μας.

Ὡστόσο, ἡ παρθενία σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη
τὸν Χρυσόστομο, δὲν θὰ ἐπισυνάπτονταν πνευματικὰ
ἐξαρχῆς στὴν φύση τῶν Πρωτοπλάστων, ἀλλὰ ἀντίθε-
τα θὰ συνιστοῦσε καρπὸ τῆς ἐλεύθερης βούλησης καὶ
ἐπιλογῆς τους, ἐὰν δὲν εἶχε προηγουμένως συντελε-
σθεῖ ἡ παρακοὴ καὶ εἶχε ἀποφευχθεῖ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
ἡ πτώση, μὲ ἄμεση συνέπεια τὴν ἑδραίωσή τους στὴν
ἀρετή, μέσῳ τῆς ἐξάσκησης καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ πνευ-
ματικοῦ αὐτοῦ γυμνάσματος τῆς ὑπακοῆς.

Ὡς ἐπιστέγασμα τῶν πατερικῶν ἀναφορῶν παρα-
θέτουμε τὸν Ἅγιο καὶ Μέγα Ἀθανάσιο ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρει χαρακτηριστικά: «Ἡ τοῦ σώματος κίνησις πρὸς
τεκνογονίαν καὶ διαδοχὴν τοῦ γένους διαμονῆς, οὐ
πρὸς πορνείαν ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ ἐδόθη»[42] καὶ σὲ
ἄλλο σημεῖο τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ γὰρ Κύριος, δημιουργή-
σας τὴν οἰκουμένην, διπλῆν ἐν αὐτῇ τῶν οἰκητόρων
ἔθετο τάξιν. Τοῖς μὲν γὰρ σεμνῶς βιοῦσι, διὰ τὴν παιδο-
ποιΐαν τὸν γάμον προσέταξε· τοῖς δὲ διὰ καθαρότητα
βίου τὴν ἁγνείαν προσέταξεν, ἰσαγγέλους αὐτοὺς
ποιῶν»[43]. Φρονοῦμε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἄλλη
διατύπωση ποὺ νὰ ὁριοθετεῖ καὶ νὰ ὀρθοτομεῖ τὰ
πράγματα μὲ ἐναργέστερο τρόπο ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Μεγά-
λου Ἀθανασίου.

Ὡς γνωστόν, γιὰ νὰ γίνει καθολικὰ ἀποδεκτὴ ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία μία πατερικὴ θέση, δὲν ἀρκεῖ ἡ διατύπω-
σή της μόνο ἀπὸ τὴν πλευρὰ κάποιου Πατέρα, ἀλλὰ
θὰ πρέπει ταυτόχρονα ἡ θέση αὐτὴ νὰ συμφωνεῖ καὶ
μὲ αὐτὲς τῆς πλειονότητας τῶν Ἁγίων Πατέρων, νὰ
ὑφίσταται δηλ. μία μυστικὴ Ὁμοφωνία καὶ Συμφωνία
μεταξὺ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας κατὰ μῆκος ὅλων
τῶν αἰώνων, στὸ διάβα τῆς Πορείας καὶ τοῦ Ἱστορικοῦ
Γίγνεσθαι τῆς Ἐκκλησίας, ἡ λατινιστὶ λεγόμενη, “Con-
sensus Patrum”. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ὁποιαδήποτε
μεμονωμένη θέση ὁποιουδήποτε Πατέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας μπορεῖ νὰ ἐκφράζει μία προσωπικὴ ἁπλῶς καὶ
μόνο ἄποψη ποὺ εἶχε τὸ δικαίωμα ὡς ἄνθρωπος νὰ
ἐκφέρει, ὄχι ὅμως καὶ ἐμφορούμενη πάντοτε ἀπὸ τὸν
Φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως συνέβη μὲ τὴν
περίπτωση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, ἑνὸς μεγά-
λου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ὅμως ὡς
ἄνθρωπος μὴ ἀλάθητος —ὅπως ἄλλωστε καὶ ἅπαν τὸ
γένος τῶν βροτῶν— ἐξέφρασε μία ἄποψη ποὺ ἀπέρ-
ριψε ἐξ ἀρχῆς ἡ Ἐκκλησία ὡς αἱρετική, τὴν περὶ “ἀπο-
κατάστασης τῶν πάντων” θεωρία ἡ ὁποία ὅμως καὶ
δὲν καθιστᾶ αἱρετικὸ τὸν Ἅγιο Νύσσης, ἐπειδὴ
ἀκριβῶς δὲν ἐπεδίωξε, ἀλλὰ καὶ δὲν προσπάθησε νὰ
τὴν ἐπιβάλει στὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἁπλῶς
ἀπετέλεσε μία προσωπική του ἄποψη, ἡ ὁποία δὲν
ἦταν ἀπόρροια δαιμονικοῦ ἐγωισμοῦ καὶ ἀλαζονείας —
ὅπως συμβαίνει στὴν περίπτωση τῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες
αἱρετικῶν—, ἀλλὰ νομοτέλεια ἁπλῶς, τοῦ ὑποκείμε-
νου σὲ λάθη ἀνθρώπινου παράγοντα.

Ἡ Ὁμοφωνία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ ζή-
τημα τῆς φυγοτεκνίας, παρατηροῦμε ἀπὸ τὶς παραπά-
νω ἀναφορὲς[45] εἶναι τόσο προφανὴς καὶ πρόδηλη,
ὥστε ὅλοι τους, ἂν καὶ ἀπέχουν χρονικὰ μεταξύ τους,
ἐντούτοις διατυπώνουν ἀπερίφραστα καὶ ὁριοθετοῦν
μὲ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς πνεῦμα τὴν Πίστη τῆς Ἐκκλησίας
γιὰ τὸ θέμα τῆς τεκνογονίας καὶ φυγοτεκνίας.

Τὸ “αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε”[46] ἑπομένως, εἶναι
Ἐντολὴ καὶ ὄχι Εὐχὴ ἢ Εὐλογία ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο
ὅπως κάποιοι αὐθαίρετα καὶ ἐσφαλμένα ἰσχυρίζονται,
γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὶς νεωτεριστικές τους ἀπόψεις
σχετικὰ μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας, τὴν ὁποία καὶ
δέχονται ὡς ἀναφαίρετο δικαίωμα τῶν συνειδητοποι-
ημένων κατὰ τὰ ἄλλα ὀρθόδοξων χριστιανῶν. Πρόκει-
ται γιὰ μεγίστη καὶ τραγικὴ πλάνη.
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τολὴ τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ, πρὸς τὸν “κατ’εἰκόνα”
Του ἄνθρωπο ποὺ μὲ τὸ μοναδικὸ προνόμιο τοῦ Γο-
νέα, γίνεται συνδημιουργὸς “εἰκόνων” Θεοῦ, (βλ.σχ.:
“Πολύτεκνη ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια”, τχ. 119, σελ.
26, 2008). Ὅπως πολὺ στοχευμένα τονίζει ἀναφορικὰ
μὲ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας,
«Πληθύνεσθε γάρ, εἴρηκεν· καὶ ὑπακουστέον καὶ κατὰ
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δαγωγός”, Βιβλ. ΙΙ, Κέφ. Ι’, P.G. 8,497Β).

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.»

Ἐπιμελείᾳ τοῦ
Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου

Κυκλοφορεῖται τὸ μελέτημα τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιμ. Σωκράτους Ἀναζηλῆ, Ἱεροκήρυκος

Η ΜΟΝΙΚΑ
Ἡ ὑποδειγματικὴ σύζυγος, νύφη καὶ μητέρα

(τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου)

Ἀνακοίνωσις
Τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ ἀγαπητοὶ συνδρομητές

μας θὰ λάβουν ἐντός τῆς ἐφημερίδος τὸ ἔντυπο
τῆς ταχυπληρωμῆς, στὸ ὁποῖο θὰ ἀναγράφεται
τὸ ποσὸν τῆς ὀφειλῆς τους.

Ἡ ἐξόφληση τῆς ὀφειλῆς ἀποτελεῖ ὑψίστης ση-
μασίας οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ τὴ συνέχιση τῆς
ἐκδόσεως τῆς ἐφημερίδος.

Παράλληλα θὰ λάβουν λευκὸ ἔντυπο ταχυπλη-
ρωμῆς καὶ οἱ συνδρομητές, οἱ ὁποῖοι θά θελή-
σουν νὰ προκαταβάλουν τὴ συνδρομή τους γιὰ
τὸ ἔτος 2017.

Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀπόψε τὴ νυχτιά, φέγγει ἕν’ ἀστέρι
ἀνάσβηστο ψηλὰ στὸν οὐρανό,

ποιὸς ξέρει σὰν τί μήνυμα θὰ φέρει
καὶ λάμπει τόσο, τόσο φωτεινό.
Καὶ γίνηκε τ’ ἀστέρι φωτολύχνι,

βοσκοὶ καὶ Μάγοι πᾶν στὴ σιγαλιά,
τὸ δρόμο τὸν τρισπόθητο τοὺς δείχνει,

τοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἄγνωρη σπηλιά.
Ζητᾶμ’ ἐδῶ κι ἐκεῖ νὰ λυτρωθοῦμε
καὶ κράξουμε, σὰν τ’ ἄδολα παιδιά.
- Ποῦ τάχα, Ἰησοῦ, θὲ νὰ σὲ βροῦμε,

ἐτούτη τὴν τρισάγια τὴ βραδιά;
- Ἀπόψε ἀναμερᾶτε κάθε νέφος
κι ἐλᾶτε στὴ φτωχὴ τὴ Βηθλεέμ,

στὴ φάτνη θὰ μὲ βρεῖτε μέσα Βρέφος,
ἡ φάτνη ἀπόψε γίνεται Ἐδέμ.

Εἲτ’ εἴσαστε φτωχοί, πρίγκηπες εἴτε,
ἐλᾶτε καὶ μὲ Μάγους καὶ βοσκούς,
ἐκεῖ σπαργανωμένο θὰ μὲ βρεῖτε,

Ἄγγελοι ἐκεῖ θὰ λέν’ σκοποὺς γλυκούς.
Ἐμὲ θὰ διαλαλοῦνε τ’ Ἀγγελούδια,
Ἐγὼ εἶμαι τοῦ κόσμου ὁ Λυτρωτὴς

- Ὦ Λυτρωτή, σ’ Ἐσένα τὰ τραγούδια,
τῆς νύχτας οἱ ψαλμοὶ σ’ Ἐσέν’ αὐτῆς.

Ἐσένα καρτεροῦσαν οἱ αἰῶνες,
Ἐσένα καὶ τὰ Ἔθνη μόνο Ἐσέ,

μ’ Ἐσὲν’ ἀνθοῦν τῆς θέωσης οἱ ἀνθῶνες
μ’ Ἐσένα, ὦ, Παράδεισε χρυσὲ.

Ἔπεσε... Δὲν μποροῦσε, Δημιουργέ μας,
τὸ πλάσμα Σου ἀπ’ ρύπο του νὰ βγεῖ,

τόσο δὲ σηκωθήκαμε ποτέ μας,
ἦρθες νὰ μᾶς σηκώσεις ἀπ’ τὴ γῆ.

Γιάννης Ἀν. Σαντάρμης

ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΡΟΥΜΕ ΙΗΣΟΥ;
«Ἀπέλθετε ἕως Βηθλεὲμ καὶ εὑρήσετε
Βρέφος σπαργανωμένον, κείμενον ἐν
φάτνῃ... ὃς Χριστὸς Κύριος» (Λουκᾶ β΄ 11)



Τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθη-
μα Θρησκευτικῶν, ὅπως τό γνωρί-
ζαμε ἐδῶ καί διακόσια περίπου
χρόνια στό ἐλεύθερο ἑλληνικό
κράτος, εἶναι ἀπολύτως κατοχυρω-
μένο συνταγματικῶς (ἄρθρα 3, 16,
13 τοῦ Συντάγματος), ὅσο καί νο-
μικῶς (ἄρθρα 1, 6 τοῦ Ν.

1566/1985). Τό μάθημα αὐτό δέν
ὑποκαθιστᾶ τήν ἐκκλησιαστική κα-
τήχηση, ἀλλά καί δέν τήν ἀντιστρα-
τεύεται.

Τό σύστημα religious literacy, τό
ὁποῖο ἐδῶ καί πενταετία ἐπιχειρε-
ῖται νά μεταφερθεῖ ἀπό τό ἐξωτερι-

κό στήν Ἑλλάδα, δέν εἶναι νομικῶς
κατοχυρωμένο κατά κανένα τρό-
πο. Ἡ δέ ἐπιβολή του θίγει ἀνεπα-
νόρθωτα τά ἀνθρώπινα δικαιώμα-
τα τόσο τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ
μαθητῆ, ὅσο καί τοῦ ὁποιουδήπο-
τε. Πιλοτικές ἐφαρμογές προγραμ-
μάτων βασισμένων στό religious li-
teracy ἀπέτυχαν, πλήν ὅμως ἡ
ἀποτυχία δέν ἀποτέλεσε ἀνασχετι-
κό παράγοντα στήν περαιτέρω
ἀπόπειρα ἐπιβολῆς! Ἀπό
13/9/2016 δημοσιεύθηκαν σέ ΦΕΚ
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
«νέα» προγράμματα σπουδῶν
στά θρησκευτικά δημοτικοῦ, γυ-
μνασίου καί λυκείου. Αὐτά ἀκολου-
θοῦν τό ξενόφερτο σύστημα religi-
ous literacy καί ἐπίσης δέν εἶναι
νομικῶς κατοχυρωμένα. Περιλαμ-
βάνονται σέ ὑπουργική ἀπόφαση,
ἡ ὁποία παραβιάζει τόν ὡς ἄνω
νόμο, τά ὡς ἄνω ἄρθρα τοῦ Συν-
τάγματος, καί τίς διεθνεῖς συμβά-
σεις τίς ὁποῖες ἔχει ἡ Ἑλλάδα ἐπι-
κυρώσει.

Τά ἐπίμαχα προγράμματα εἰσά-
γουν μάθημα, τό ὁποῖο θά ἐπέφε-
ρε ἀπόλυτη σύγχυση, τόσο στούς
ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές,
ὅσο καί σέ ὁποιονδήποτε ἄλλο. Τά
σοβαρά ἐλαττώματα, ὅσον ἀφορᾶ
τό περιεχόμενο καί τή διάρθρωση,
τοῦ δῆθεν νέου μαθήματος θρη-
σκευτικῶν: α) Συνδιδασκαλία τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως μέ θρησκεύ-
ματα σέ σημεῖο, ὥστε νά κινδυ-
νεύει ὁ ἀνήλικος, ὀρθόδοξος ἀλλά
καί ὁ ὁποιοσδήποτε, μαθητής νά
νομίσει ὅτι ταυτίζονται καί νά δια-
σαλευθεῖ ἡ πίστη του – καί προσο-
χή, δέν πρόκειται γιά ἐνημέρωση
γύρῳ ἀπό τίς θρησκεῖες, αὐτό γι-
νόταν συστηματικά καί ἐπιτυχημέ-
να ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες. Μέ
τό religious litaracy εἶναι σάν νά δι-
δάσκονται μαζί μέ τήν ἑλληνική
γλώσσα καί ἀπό δύο ἕως ἑπτά ξέ-
νες γλῶσσες, στήν ἴδια διδακτική
ὥρα ἄτακτα, ἀκατάστατα, τυχαῖα!
β)Διδασκαλία θεματικῶν ἑνοτήτων
ὑπό συγκεχυμένους καί παρεξ-
ηγήσιμους τίτλους. γ) Ἀφαίρεση
βασικῶν θεμάτων ὀρθοδόξου πί-
στεως καί ζωῆς, ἀπαραιτήτων γιά
τή διαπαιδαγώγηση τοῦ ὀρθοδό-
ξου χριστιανοῦ. δ) Μή διδασκαλία
τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας ὡς ἑνι-
αίου συνόλου, ἀλλά κατάτμησή
της σέ διάφορες ἐλλειπεῖς ἑνότητες
μεριζόμενες μέ τυχαῖο καί ἄτακτο
τρόπο σέ διάφορες τάξεις. ε) Μή
διδασκαλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἱστορίας ὡς ἑνιαίου συνόλου, ἀλλά
κατάτμησή της σέ διάφορες ἐλλει-
πεῖς ἑνότητες μεριζόμενες μέ τυ-
χαῖο καί ἄτακτο τρόπο σέ διάφορες
τάξεις. στ) Ἀπολύτως καμμία ἱστο-
ρική σειρά στή διδασκόμενη ὕλη.
Αὐτό συμβαίνει ἀκόμη καί μέσα
στήν ἴδια θεματική ἑνότητα!

Ὅλα τά ὡς ἄνω ἕξι σημεῖα πα-
ρέμειναν ἀπολύτως σταθερά καί
ἀδιαπραγμάτευτα ἐπί μία ὁλόκλη-
ρη πενταετία καί ἐν τέλει τό 2016
προστέθηκε καί: ζ) Ἀφαίρεση τῆς
διδασκαλίας τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης ὡς ἑνιαίου συνόλου ἀπό τό γυ-
μνάσιο καί ἀντικατάστασή της ἀπό
σποραδικά ρητά καί περιστατικά,
ἄτακτα καί χωρίς καμμία ἱστορική
καί θεολογική σειρά.

Οἱ προτεινόμενες ἀπό τούς δη-
μιουργούς τῶν προγραμμάτων μέ-
θοδοι διδασκαλίας καί «στρατηγι-
κές μάθησης» εἰσήχθησαν ἐσπευ-
σμένως ἀπό τό ἐξωτερικό.Δέν ἐξε-
τάσθηκε ποιές καί κατά πόσον
ἀντιστοιχοῦν στήν ἑλληνική πρα-
γματικότητα. Πολύ συχνά ἀπαιτε-
ῖται ὁμαδική καί ὁμαδοσυνεργατική
ἐργασία τῶν μαθητῶν, ὅμως ἡ τε-
λική ἀξιολόγηση τῶν μαθητῶν πα-
ραμένει σύμφωνα μέ τούς νόμους
ἀτομική. Καί ἡ σύνθεση ὁμαδικῆς
ἐργασίας καί ἀτομικῆς τελικῆς
ἀξιολογήσεως δυσχεραίνει ἀφόρη-
τα, κυριολεκτικά πονοκεφαλιάζει
τούς ἐκπαιδευτικούς.
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Πνευματικὴ
καὶ κοσμικὴ εὐτυχία
Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολλούς πό-

θους καί ἀνυπομονεῖ πότε θά μπορέ-
σει νά τούς πραγματοποιήσει. Ὁ με-
γαλύτερος ὅμως εἶναι ἐκεῖνος τῆς
εὐτυχίας. Ἐπιθυμεῖ ζωηρά νά μή
ἀντιμετωπίζει δυσάρεστες καταστά-
σεις, νά εἶναι ἀνέφελη ἡ ζωή του, νά
μή τόν ἐμποδίζει κανείς σέ τίποτα καί
νά ἱκανοποιεῖ καθετί πού σκέφτεται
καί ἐπιθυμεῖ. Ξεχνάει ὅμως ὅτι διαρ-
κής εὐτυχία, ὅπως τήν ἐννοεῖ μέ τήν
κοσμική του λογική, δέν ὑπάρχει.
Μάταια θά κοπιάζει καί θά ἐλπίζει. Τό
πιό πιθανό εἶναι νά βιώνει τή διαρκῆ
δυστυχία μέσα στήν ἀφθονία τῶν
ὑλικῶν του ἀγαθῶν. Ὁ Μέγας Βασί-
λειος λέει ὅτι «κανενός ἀνθρώπου ὁ
βίος δέν εἶναι παντοτινά εὐτυχής. Ἡ
παντοτινή εὐτυχία ἀνήκει μόνο στό

Θεό» (Βασιλείου Δ. Χαρώνη, Παιδα-
γωγική ἀνθρωπολογία Μεγάλου Βα-
σιλείου, τόμος Β΄, 2003, σελ. 215).
Παρ᾿ ὅλα αὐτά οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι
δηλώνουν εὐτυχισμένοι, γιατί σέ κά-
ποιον τομέα τῆς ζωῆς τους ἔχουν ἐπι-
τυχία καί ἄς ἔχουν ἀποτυχίες σέ
ὅλους τούς ἄλλους τομεῖς. Προβάλ-
λουν ὅμως τήν ἐπιτυχία καί κρύβουν
ὅλα τά ἄλλα. Θέλουν νά φαίνονται
εὐτυχεῖς, ἐνῶ στήν πραγματικότητα
δέν εἶναι. Ἀρέσκονται νά μιλοῦν οἱ
ἄλλοι γιά τή δική τους εὐτυχία, ἀλλά
καί γιά τά χαρίσματά τους, τίς ἀρετές
τους καί τούς ἀγῶνες τους μέχρι νά
γίνουν εὐτυχεῖς! Ἀλλά καί αὐτοί ἀντα-
ποδίδουν μέ τόν ἴδιο τρόπο, μιλών-
τας γιά ἀνύπαρκτα πράγματα καί
φανταστικές καταστάσεις τῶν ἐγκω-
μιαστῶν τους.

Εἶναι πολλά τά παραδείγματα στή
σύγχρονη κοινωνία μας, παρόλη τήν

ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν
περισσοτέρων ἀνθρώπων. Πρωτα-
γωνιστές συνήθως εἶναι γνωστοί
ἄνθρωποι στό χῶρο τῆς τέχνης, τῆς
ἐπιστήμης, τοῦ ἀθλητισμοῦ καί τῶν
διαφόρων ἐξουσιῶν. Ἄς δοῦμε ἕνα
ζωγράφο. Οἱ πίνακές του εἶναι σπου-
δαῖοι. Τούς βλέπει, τούς ξαναβλέπει
καί εὐφραίνεται. Τούς βλέπουν καί
ἄλλοι, φίλοι καί γνωστοί του, τούς
θαυμάζουν καί αὐτός ξαναευφραίνε-
ται. Ἱκανοποιεῖται τό πάθος του, ὁ
ἀκόρεστος ἐγωισμός του καί αὐτό θε-
ωρεῖται ἀπό τόν ἴδιο καί ἀπό τούς
ἄλλους εὐτυχία, ἐνῶ εἶναι μιά ἐπιτυ-
χία μέσα στό πλῆθος τῶν ἀποτυχιῶν
του, γιά τίς ὁποῖες ἔχει μεγάλη εὐθύ-
νη, γιατί δέν προσπάθησε νά τίς
ἀποφύγει. Εἶναι λοιπόν δυστυχής ὁ
μεγάλος ζωγράφος! Ὁ πεζογράφος
ἐπίσης ἁπλώνει τή φαντασία του καί
γεμίζει δεκάδες σελίδες μέ τά παρα-
μύθια του, πλάθοντας ἥρωες καί θύ-
ματα προκειμένου νά τέρψει τούς
ἀναγνῶστες του. Ὅταν τά μυθιστο-

ρήματά μου ἔχουν κυκλοφορία καί
τοῦ ἀποφέρουν κοσμική δόξα καί
πολλά χρήματα, νιώθει εὐτυχής,
ἀλλά δέν εἶναι. Δέν ἔχει ἦθος, δέν
ἀκολουθεῖ ἠθικό τρόπο ζωῆς καί εἶναι
αἰχμάλωτος τῶν παθῶν του, ἐνῶ
ἐμφανίζεται ὡς ἐλεύθερος! Προ-
φανῶς ἡ αἰχμαλωσία του εἶναι δυσ-
τυχία. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τόν
ἠθοποιό, ὁ ὁποῖος ἀκούει τό χειρο-
κρότημα καί τοῦ δημιουργεῖται ἡ
αἴσθηση ὅτι τό ταλέντο του εἶναι με-
γάλο καί ἀσύγκριτο. Μετά τήν παρά-
σταση ἐπιστρέφοντας στό σπίτι του
βυθίζεται στό σκοτάδι τῆς ματαιοδο-
ξίας του καθώς σβήνει καί ὁ ἀπόηχος
τοῦ χειροκροτήματος. Τήν ἴδια τύχη
ἔχουν καί οἱ ἀθλητές, οἱ πολιτικοί, οἱ
ἐπιστήμονες καί οἱ ἀνάξιοι ἐκκλησια-
στικοί ἄρχοντες. Ὅλοι αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι στηρίζουν τήν εὐτυχία
τους σέ κάποιο ταλέντο πού ἔχουν,
τό ὁποῖο ὅμως καταπίνεται ἀπό τίς
κακίες τους ἤ καταντάει ἀτροφικό καί
μαραμένο ἄνθος στό μέσο τῆς ἐρή-

μου, ἀνίκανο νά δημιουργήσει μακα-
ριότητα.

Ἡ ἀληθινή εὐτυχία δέν ἐξαρτᾶται
ἀπό ἐξωτερικούς παράγοντες οὔτε
ἀπό τήν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Οὔτε καί μποροῦμε νά ἐπηρεάσουμε
καταστάσεις καί νά δημιουργήσουμε
τό κλῖμα πού ἐπιθυμοῦμε. Ἡ εὐτυχία
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν προσωπική μας
στάση ἀπέναντι στά πράγματα καί τά
γεγονότα τῆς ζωῆς καί στήν ἐλεύθερη
ἐπιλογήμας.Τήνεὐτυχία τήνἐξασφα-
λίζουμεμόνοιμας,ὅπωςκαί τήδυστυ-
χίατήφέρνουμεστήζωήμαςμέτίςφι-
λήδονεςπράξειςμας.Ὁ ἱερόςΧρυσό-
στομος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ εὐτυχία δέν
ἔχει σχέση μέ τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά
εἶναι θέμα προσωπικῆς γνώμης καί
στάσης. Λέει συγκεκριμένα: «Οὔτε ἡ
φτώχεια φέρνει λύπη, οὔτε ὁ πλοῦτος
ἡδονή,ἀλλάκαίτόἕνακαίτόἄλλοσυν-
ήθως τά δημιουργεῖ ἡ σκέψη μας …
Δέν εἶναι λοιπόν ὁ πλοῦτος αἰτία τῆς
ἡδονῆς, οὔτε ἡ φτώχεια τῆς λύπης,
ἀλλά ἡ γνώμη μας καί τό ὅτι τά μάτια

τῆς ψυχῆς μας δέν εἶναι καθαρά οὔτε
προσκολλῶνται σέ κάτι καί μένουν
ἐκεῖ, ἀλλά περιστρέφονται καί ἑλκύον-
ται ἀπό ἀπεριόριστα ἀντικείμενα. Καί
ὅπως ἀκριβῶς τά γερά σώματα, κι
ὅταν ἀκόμη τρέφονται μόνο μέ ψωμί,
εἶναι εὔρωστα καί σφριγηλά, ἐνῶ τά
φιλάσθενα, κι ὅταν ἀκόμη τρέφονται
μέ ἄφθονα καί ποικίλα φαγητά, τόσο
πιό ἀσθενικά γίνονται, ἔτσι συνήθως
συμβαίνει καί μέ τήν ψυχή. Οἱ μικρό-
ψυχοι δηλαδή δέν μποροῦν νά εἶναι
χαρούμενοι οὔτε ὅταν φοροῦν τό βα-
σιλικό στέμμα οὔτε ὅταν περιβάλλον-
ται ἀπό ἄπειρες τιμές, ἐνῶ ὅσοι ζοῦν
πνευματική φιλοσοφημένη ζωή ἀπο-
λαμβάνουν τή χαρά τῆς ζωῆς, καί
ὅταν ἀκόμη βρίσκονται στή φυλακή
καί εἶναι δεμένοι μέ ἁλυσίδες καί ζοῦν
μέσα στή φτώχεια» (ΒασιλείουΔ. Χα-
ρώνη, Παιδαγωγική ἀνθρωπολογία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, τόμος Γ΄,
1995, σελ. 57).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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49ον
Αἱ βασικαί αἰτίαι τῆς ἀποσχίσεως

τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν

Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ
Σημειώσαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο, ὅτι ὁ ἀναθε-

ματισμὸς τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς γιὰ τοὺς Φράγκους
ἦταν βασικὴ ἐπιδίωξη, ἀπαραίτητο βῆμα στὸ δρόμο
τῆς κατάκτησης τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, καὶ ἔφθασε
νὰ γίνει πραγματικότητα μὲ τὸν οὐσιαστικό τους ἔλεγχο
τῆς Ἰταλίας. Οἱ Φράγκοι εἶχαν διαγνώσει ἀπὸ νωρὶς
πολὺ σωστά, ὅτι τοὺς χρειαζόταν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ
ἕνα θεμελιῶδες δογματικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο εἶχαν βρεῖ
στὴ αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ filioque. Ἀπὸ τὴν πρώτη
ἐπίσημη προβολὴ αὐτῆς τῆς διαστροφῆς τοῦ Τριαδι-
κοῦ δόγματος στὴ σύνοδο τοῦ Ἄαχεν (809) οἱ Φράγκοι
ἀγωνίστηκαν 200 χρόνια, ὥσπου τελικὰ τὸ ἀσπάσθηκε
καὶ ὁ παπικὸς θρόνος, ἀρχικὰ στὴν ὁμολογία πίστεως
τοῦ πάπα Σεργίου Γ΄ (1009) καὶ ἔπειτα ὡς προσθήκη
στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀπὸ τὸν πάπα Βενέδικτο Η΄
(1014). Πρέπει νὰ προστεθεῖ στὴ συνάφεια αὐτή, ὅτι ὁ
παπικὸς θρόνος ἀπὸ τὸ διάστημα ἰδίως τοῦ 10ου αἰώ-
να ἀλλὰ καὶ ἀρχὲς τοῦ 11ου πέρασε μία μεγάλη περίο-
δο παρακμῆς1. Στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Ἰωάν-
νη Η΄ (882) μέχρι τὴν ἀνάδειξη τοῦ Λέοντος Θ΄ (1049)
πέρασαν 46 πάπες ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς Ρώμης, ἀπὸ
τοὺς ὁποίους κατὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο οἱ περισσότεροι
ἦταν «οἱ αἴσχιστοι τῶν ἀνθρώπων». Οἱ ἀκόλαστοι
αὐτοὶ πάπες φυσικὰ  δὲν μποροῦσαν λόγῳ τοῦ βίου
τους νὰ προβάλουν καμία ἀξίωση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρὰ οἱ πατριάρχες Κων/πόλεως, οἱ ὁποῖοι στὸ ἴδιο
χρονικὸ διάστημα ἦταν μόνο 16, χάριν τῆς ἐκκλησια-
στικῆς εἰρήνης ὑπέμειναν αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ ἔτσι
γιὰ 150 χρόνια περίπου ὑπῆρξε ἡσυχία2.  Ὁ καθηγητὴς
Βλάσιος Φειδᾶς κλείνει τὴν ἀναφορὰ του σ’ αὐτὴ τὴν
περίοδο μὲ τὴν ἑξῆς πρόταση: «Αἱ κατὰ τὸν Θ΄ αἰ. προ-
βληθεῖσαι ὑπὸ τῶν παπῶν Νικολάου Α΄ καὶ Ἰωάννου
Η΄ ἀξιώσεις περὶ ὑποταγῆς τῆς βασιλικῆς εἰς τὴν ἱερα-
τικὴν ἐξουσίαν καὶ περὶ τοῦ δικαιώματος τῶν παπῶν

νὰ κρίνουν τὴν ὀρθὴν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἄσκησιν
τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας κατέληξαν κατὰ τὸν Ι΄ αἰ. εἰς
πλήρη ἐπιβολὴν τῶν ἰσχυρῶν εὐγενῶν τῆς Ρώμης καὶ
τοῦ γερμανοῦ αὐτοκράτορος ἐπὶ τοῦ παπικοῦ θρό-
νου»3. Οἱ Φράγκοι μὲ τὸν αὐτοκράτορα Ἑρρῖκο Γ΄ ἀπέ-
κτησαν τελικὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ παπικοῦ θρό-
νου μὲ τὴν ἀνάδειξη σειρᾶς πέντε Γερμανῶν παπῶν
ἀπὸ τὸ 1046-1058 μὲ μόνο ἕνα ἰταλικῆς καταγωγῆς
πάπα ἀνάμεσά τους, τὸν Βενέδικτο Θ΄ (1047-1048)
ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν κομητῶν τοῦ Τουσκούλου (πα-
πικὸ κράτος), ὁ ὁποῖος κατεῖχε τὸν παπικὸ θρόνο καὶ
σὲ προηγούμενα ἔτη (1032-1044). Οἱ Γερμανοὶ πάπες
κήρυξαν τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῆς σιμωνίας καὶ τοῦ ἀνή-
θικου βίου τῶν κληρικῶν. Ἀναμφισβήτητα ὁ πιὸ ση-
μαντικὸς ἀνάμεσά τους ὑπῆρξε ὁ Λέων Θ΄ (1049-
1054), δεύτερος ξάδελφος τοῦ αὐτοκράτορα Ἑρρίκου
Γ΄, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ στάση του καὶ τὶς διεκδικήσεις του
ὁδήγησε τὰ πράγματα κατ’ εὐθεῖαν στὸν ἀναθεματισμὸ
τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, στὸ μεγάλο σχίσμα τοῦ
1054. Χαρακτηριστικὴ βέβαια εἶναι ἡ τιμὴ ποὺ ἀποδί-
δεται στὸν παπισμὸ στὸν πάπα Λέοντα. Μετὰ τὸν Νι-
κόλαο Α΄, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἴδαμε σὲ προηγούμενο
ἄρθρο, ἁγιοποιήθηκε ἀπὸ τὸν παπισμὸ ὡς μεγάλη
μορφὴ τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι – ἐὰν ἐξαιρέ-
σουμε τὸν πάπα Ἀδριανὸ Γ΄ (884-885) –  ἡ ἑπόμενη
μεγάλη ἁγία μορφὴ τοῦ παπισμοῦ. Καὶ εἶναι ἀπόλυτα
συνεπὴς ἐκ μέρους τῶν παπικῶν ἡ ἐκτίμησή τους
πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Λέοντα Θ΄, ἐπειδὴ ἐκεῖνος προ-
κάλεσε ἐνσυνείδητα καὶ μὲ οἴηση ἀντίστοιχη ἀκριβῶς
ἐκείνης τοῦ Νικόλαου Α΄ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς ὀρθό-
δοξης Ἀνατολῆς, ὅπως θὰ δοῦμε στὸ ἑπόμενο ἄρθρο.
Σημειώσεις:

1. Βλ. Βλασίου Ἰω. Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία
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ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ρητά ἀποκαλύπτει τόν τρόπο
τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί Μαρίας τῆς Παρθένου σαρ-
κώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καθώς καί κατηγορημα-
τικῶς, τόν χρόνον καί τόν τόπον τῆς Γεννήσεως,
ὅπως ἀκριβῶς οἱ προφῆτες προεφήτευσαν.

Ἐξ ἀπείρου ἀγάπης ὁ Θεός Πατήρ ἐξαπέστειλε
τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ, Σωτῆρα τοῦ κόσμου.
Οἱ ποιμένες τῶν προβάτων πού ἀγρυπνοῦσαν ἐκεί-
νη τήν ἅγια νύκτα δέχτηκαν πρῶτοι αὐτοί τήν φοβε-
ράν θείαν ἀποκάλυψιν, τήν ὁποίαν ἐντός ὀλίγου πι-
στοποίησαν ἰδίοις ὄμμασι καί στή συνέχεια, ἀφοῦ βε-
βαιώθηκαν τοῦ λόγου τό ἀληθές, διεμήνυσαν σύν
τοῖς ἁγίοις Ἀγγέλοις πᾶσιν ἀνθρώποις «ὅτι ἐτέχθῃ
ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος, ἐν πό-
λει Δαυΐδ». (Λουκ., κεφ.β΄, στ.11)

Κατά τόν ἴδιον τρόπον καί μέ θαυμαστόν οὐράνιον
σημεῖον, τρεῖς ἀστροφυσικοί ἐπιστήμονες (οἱ μάγοι),
ἀφοῦ εἰδοποιήθησαν στά  βάθη τῆς Ἀνατολῆς, ξεκί-
νησαν νά προσκυνήσουν τό Παιδίον Ἰησοῦν, τόν
Μεσσίαν. Ἔτσι σήμερα  ἐμεῖς  οἱ ὀρθόδοξοι χριστια-
νοί ταπεινά καί εὐχαριστηριακά ψάλλομεν  σύν τοῖς
ἄλλοις: «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε…» (Καταβα-
σίες τῶν Χριστουγέννων, α΄τροπάριον) καθώς ἐπί-
σης «Ἰησοῦ Γλυκύτατε, τὸ φῶς τοῦ κόσμου, τῆς
ψυχῆς μου φώτισον τοὺς ὀφθαλμοὺς Υἱὲ Θεοῦ, τῇ
θεαυγῇ Σου λαμπρότητι, ἵνα ὑμνῶ σε τὸ φῶς τὸ ἀνέ-
σπερον». (Κοντάκιον  κανόνος στόν  Ἰησοῦ). 

Βεβαίως θά ἔπρεπε καί ὅλος ὁ κόσμος νά ὑμνεῖ
σήμερον τόν Μεσσίαν. 

Ἐν τούτοις πρῶτοι οἱ Ἑβραῖοι πού τήν ὥρα τῆς
θείας γεννήσεως κοιμόντουσαν, δέν πῆραν εἴδηση
τό θαυμαστό γεγονός, ἀλλά οὔτε καί ὥς τήν σήμερον
ἡμέρα θέλουν νά ἐνσκήψουν στίς προφητεῖες τῶν
κατά σάρκα προγόνων των, ἁγίων προφητῶν, οἱ
ὁποῖοι προεφήτευσαν ἀκριβῶς περί τῆς ἐλεύσεως
τοῦ Δικαίου τούτου Ἰησοῦ, ὥστε νά πιστέψουν καί νά
σωθοῦν. Παραμένουν πεισματικά στήν ἄγνοια,
ἀρνούμενοι καί διαστρέφοντες τίς προφητεῖες, τά
προφητικά βιβλία, τῶν δικῶν τους κατά σάρκα προ-
φητῶν.

Δεύτεροι στή σειρά οἱ Μουσουλμάνοι, ἀρνοῦνται
καί αὐτοί τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ πού ἐνηνθρώπησε, δη-
λαδή τήν θεία Οἰκονομία. Ἐκεῖνοι δύνανται νά ἔχουν
υἱό. Ὁ παντοδύναμος Θεός πατέρας, κατά τήν γνώ-
μη τους, ὄχι!!! καί μάλιστα θεοπρεπῶς. Μά ὁ ὅρος
Πατήρ δεικνύει τόν Υἱόν. Αἰώνιος ὁ Πατήρ, αἰώνιος ὁ
Λόγος Του, αἰώνιον καί τό Πνεῦμα Του. Τρεῖς αἰώνιες
ὑποστάσεις, μία οὐσία. Ὅπως ἀκριβῶς ἀποκαλύ-
φθηκε στόν πατριάρχη Ἀβραάμ στήν Π. Διαθήκη,
τόν ὁποῖο Ἀβραάμ οἱ Μουσουλμάνοι καί δέχονται καί
πιστεύουν. Ἄς δεχτοῦν λοιπόν καί τήν ὁμολογία τοῦ
Ἀβραάμ, πού ἀπεκάλεσε στόν ἑνικό τά τρία πρόσω-
πα τῶν ἀγγέλων πού φιλοξένησε, Κύριον.

Ἐπίσης, τρίτον, κάποιοι ἄλλοι ἀνόητοι βλασφη-
μοῦν τό γεγονός τῆς θείας γεννήσεως, ἀρνούμενοι
τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι θείαν ἀποκάλυψιν, δηλαδή
τήν  ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ Μεσσίου.
Αὐτοί οἱ τελευταῖοι, πιό προχωρημένοι, ὑποστηρί-
ζουν, ἄκουσον ἄκουσον, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν δημι-
ουργήθηκε ἀπό τόν Θεόν, δέν ὑπάρχει Θεός, ἀλλά
προέρχεται ὁ ἄνθρωπος διά τῆς ἐξελίξεως, μέ τε-
λευταῖο στήν πυραμίδα  τόν χιμπαντζὴ ἤ τόν οὐρα-
κοτάνγκο,  καθιστῶντας ἔτσι τίς καρδιές τους, ἀντί
ναόν τοῦ Θεοῦ, κατοικητήριον νοητῶν χοίρων, δη-
λαδή θεωριῶν πλάνης καί ὀσμῆς θανάτου. Τόνιζε
μέ νόημα ὁ πατήρ Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης:
«Αὐτόν τόν πολιτισμόν, θά τόν καταστρέψει ἡ πορ-
νεία καί ἡ ἀσχημοσύνη, δηλαδή, τά βορβορώδη
σαρκικά ἁμαρτήματα». 

Ἐν τούτοις στούς τελευταίους αὐτούς δίδεται ἠχη-
ρή ἀπάντηση ἐκτός ἀπό τίς θεῖες γραφές καί ἀπό τήν
ἐπιστήμη. Σοβαροί ἐπιστήμονες σήμερα δέχονται ὅτι
ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά προέρχεται ἐξ ἐξελίξεως.
Καί τοῦτο διότι μέ πείραμα καί παρατήρηση ἀπεδεί -
χθη πώς ὁ νοῦς, ἡ λογική, τό αὐτεξούσιο, ὁ λὸγος
προφορικός καί ἐνδιάθετος, ὅπως ἐπίσης καί ἡ ἐν
συνειδήσει πνευματική γνώση τοῦ ἀνθρώπου, πού
ὑπερέχει τῶν ἄλλων κτισμάτων, ἀποτελοῦν θεῖα
δῶρα, διά τῶν ὁποίων:  α) προάγεται ἡ ἐπιστήμη, ἡ
τεχνολογία, ἡ ποίηση, ἡ μουσική, ἡ ζωγραφική καί
κοντολογίς, ὅλα ἐν γένει τά πνευματικά κατορθώμα-
τα τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ, καί β) διαπιστώνεται
ὅτι Δημιουργός τους εἶναι ἀποκλειστικά ἕνα ἀνώτερο
Ὄν, ἀπό τό ὁποῖο δίδονται δωρεάν στόν ἄνθρωπο
ἀπό πάνω πρός τά κάτω καί ποτέ μά ποτέ, ἀπό κά-
τω πρός τά πάνω, δηλαδή ἀπό τά ἄλογα ζῶα πρός
τόν λογικόν ἄνθρωπο.

Τοιουτοτρόπως καί ἐν τέλει ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε
ἀπό τόν Δημιουργό Του Τριαδικό Θεό, λογικός, αὐτε-
ξούσιος, μέ ψυχή καί σῶμα καί μέ δυνατότητα ἄν
ἤθελε νά μή ἀποθάνει. Ἀφ’ὅτου ὅμως πλανήθηκε
ἀπό ἀμέλεια καί δέχτηκε τό δηλητηριῶδες θανατη-
φόρο δάγκωμα τοῦ ὄφεως, ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος
Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν εὐδοκία τοῦ Πα-
τρός, τῇ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν συγ-
κατάθεση τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἦλθε ἀπό ἀγά-
πη, γεννήθηκε στήν Βηθλεέμ, γιά νά ἀνορθώσει,
σώσει καί ἀναπλάσει τό δημιούργημά Του τόν
ἄνθρωπο. Ἔγινε ὁ Θεός ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ
ἄνθρωπος θεός. Τοῦτ’ἔστιν: «Ἐν δύο φύσεσιν ὁ Εἷς
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων σαρκω-
θεὶς θεοπρεπῶς, προῆλθε τοὺς ἐξ Ἀδὰμ διασώζων
Πάναγνε, χρηστότητι». (θεοτοκίον γ΄ ὠδῆς, ὄρθρος
14ης Δεκεμβρίου).

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Ἀγαπητοί, ὀρθόδοξοι χριστια-
νοί, Χριστός ἐτέχθη, Ἀληθῶς ἐτέχθη.

Εὔχεσθε ἀδελφοί, τήν μοναδικήν αὐτήν ἀλήθειαν
ὑπό τόν ἥλιον νά τήν  ἐνστερνιστοῦν ὅλα τά ἔθνη,
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, πού ὡς δημιουργήματα τοῦ μό-
νου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ, εἴμα-
στε ἀδελφοί κατά σάρκα, ἐφ΄ὅσον καί κατά τόν Ἅγιο
Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, ἀνήκουμε στήν μεγάλη οἰκογέ-
νεια τοῦ Ἀδάμ τοῦ Θεοῦ. 

Εἴθε, μέ τήν θεία γέννηση, νά σταματήσει ἐπιτέ-
λους ὁ ἀλληλοσπαραγμός στόν πλανήτη μας καί νά
εἰρηνεύσει ὁ κόσμος. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Εἰρήνη τοῦ
κόσμου. Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς Εἰρήνη,
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Γένοιτο Κύριε. Ἀμήν.

«Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις
οὕτως ἦν…»  (Ματθ., κεφ α΄, στ.18)

Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ

Τὸ δρᾶμα τοῦ Θεοῦ
Ποιός μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν

ἄνθρωπο; Ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης «ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν
κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ» (Α  ́Ἰω. δ, 9). Δηλ. ἔγινε φανερὴ ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ σὲ μᾶς, μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν Υἱό του τὸν μονογενῆ ἀπέστειλε στὸν κό-
σμο, γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς πνευματικὴ καὶ αἰώνια ζωή.

● Λέγει ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Καὶ μὴ νομίσης, ἀγαπητέ, ὅτι ὁ
Χριστὸς ἔπαθε καὶ ἀπέθανε μόνο γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ γιὰ σέ-
να προσωπικὰ καὶ ὅπως λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος «ζῶ ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Υἱὸ τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτό του διὰ τὴν σωτηρία
μου» (Γαλ. β, 20).

Καὶ ἄν παρομοιάσουμε, τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος, τὴν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώ-
που ὡς μία στάλα νεροῦ, τοῦ Θεοῦ εἶναι ὠκεανός: «ὅς πάντας ἀνθρώπους θέ-
λει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α  ́Τιμ. Β, 4). Ὅλοι θέλει νὰ
σωθοῦμε καὶ νὰ μάθουμε τὴν ἀλήθεια. Καὶ μὴ ξεχνᾶμε «χαρὰ ἔσται ἐν τῷ
οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. ιε ,́ 7). Αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὸν
μπάρμπα Κοσμᾶ, ὅπως τὸ ἀναφέρει ὁ π. Δημήτριος Μπόκος.

«Ὅλοι τὸν ἤξεραν στὴ μικρή τους πόλη. Τὸ πικρό του δρᾶμα τὸ μοιράζον-
ταν ὅλοι σιωπηλά. Ἡ θλιβερὴ ζωή τοῦ μπάρμπα - Κοσμᾶ ἦταν μέρος τῆς κα-
θημερινῆς τους ἔγνοιας. Ἤξεραν ὅλοι τὸ μοναχικὸ γεράκο ποὺ τὸν ἐγκατέλει-
ψε ὁ γιός του. Τὸν ἤξεραν καὶ τὸν συμπαθοῦσαν.

Ὁ προκομμένος του ἦταν φευγάτος ἀπὸ χρόνια. Εἶχε δηλώσει ὅτι δὲν θέλει
καμμιὰ ἐπικοινωνία. Ἤθελε νὰ 'ναι ἐλεύθερος. Ὁ γέρος πικράθηκε βαθιά. Τοῦ
μήνυσε πὼς τὸ σπίτι του θὰ 'ταν πάντα ἀνοιχτό.

Δὲν ἔλεγε σὲ κανένα τὸν πόνο του. Μὰ ὅλοι τὸν γνώριζαν. Κάθε μέρα κατέ-
βαινε στὸ σταθμό. Τὴν ὥρα τῆς ἄφιξης αὐτὸς ἦταν πάντα ἐκεῖ. Τὸ σφύριγμα
τοῦ τραίνου ἀνατάραζε μέσα του τρελλὰ τὴν ἐλπίδα. Κάθε μέρα τὰ τραῖνα
ἔρχονταν καὶ ἔφευγαν σφυρίζοντας δυνατὰ στὸν ἀέρα. Κι αὐτὸς περίμενε ...;

Καὶ πιὸ πολὺ τὶς μέρες τὶς καλὲς ποὺ ὅλοι χαίρονται, σὰν σήμερα. Γιὰ μία φο-
ρά ἀκόμα θὰ κάμει μόνος του Χριστούγεννα. Ἡ νύχτα προχώρησε. Τὰ βήμα-
τά του κατηφόρισαν ἀνεξήγητα ὥς τὸ σταθμό. Κάθισε σ' ἕνα παγκάκι. Ὥσπου
ἀκούστηκαν κάποια βήματα δίπλα του. Ὁ παπὰς κατέβαινε γιὰ τὴ νυχτερινὴ
γιορτινὴ Λειτουργία. Τὸν εἶδε καὶ ἀπορημένος πλησίασε.

- Μπάρμπα - Κοσμᾶ, τέτοια ὥρα τί κάνεις ἐδῶ;
Δὲν ἀποκρίθηκε.
- Ἔλα στὴ  Λειτουργία ἀπόψε, συνέχισε ὁ παπάς. Ἔτσι, νὰ γλυκαθεῖ λιγάκι

ἡ ψυχή σου, μέρα ποὺ εἶναι.
- Τράβα τὸ δρόμο σου, παπά. Ἄσε με στὸ χάλι μου, εἶπε ἀνόρεχτα.
Ὁ παπὰς ἐπέμεινε. Μὰ ὁ γέρος ἔχασε τὴν ὑπομονή του.
- Φύγε, παπά. Τὰ 'παμε καὶ τὰ ξανάπαμε αὐτά. Ὁ Θεός σου δὲν ὑπάρχει γιὰ

μένα. Μὴ μὲ κεντρίζεις περισσότερο, μέρα ποὺ εἶναι. Τράβα στὴ δουλειά σου,
τὸ καλὸ πού σοῦ θέλω.

- Καλὰ λοιπόν, φεύγω. Μὰ ἡ πόρτα θὰ 'ναι ἀνοιχτή, ὅποτε κι ἂν θελήσεις.
Ὁ παπὰς ἔφυγε καὶ ὁ γέρος ἔγειρε ἀποκαμωμένος στὸ παγκάκι. 
Ὁλόμαυρη ἡ παγωμένη νύχτα γύρω του.
- Γιέ μου! βόγκηξε δυνατὰ καὶ σωριάστηκε σὰν τὸ κουβάρι.
Ὁ ἄνεμος μούγκρισε δυνατὰ καὶ ξανάφερε στ' αὐτιά του ὁλόϊδια τὴ φωνή του.
- Γιέ μου!
Τὴν πῆγε μακριὰ καὶ τὴν ξανάφερε. Καὶ βάλθηκε νὰ κάνει τὸ ἴδιο ξανὰ καὶ ξα-

νά, λὲς καὶ τὸν εὐχαριστοῦσε νὰ μαστιγώνει ἀλύπητα τ' αὐτιὰ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ
γέρου. Μὰ ὄχι! Κάποιος φαίνεται νὰ τοῦ μιλάει πραγματικά. Ἀκούει ξεκάθαρα
μεσ' στοῦ ἀνέμου τὴ βοὴ ὄχι τὴ δική του, μὰ κάποια ἄλλη, παράξενη φωνή.

- Γιέ μου!
- Ποιὸς εἶναι; ἀναρωτήθηκε. Μήπως ὀνειρευόταν;
Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ τὸν φωνάζει γιό του; Ἔστρεψε τὰ κουρασμένα του

βλέφαρα δῶθε - κεῖθε. Μέσ' στὴ θολούρα τοῦ μυαλοῦ του καὶ τῆς νύχτας
ἀγνάντεψε μία ἀνάερη μορφή, ποὺ ἔσβηνε καὶ φαινόταν σὰν τὶς νιφάδες τοῦ
χιονιοῦ, ποὺ χόρευαν στὸν ἀέρα. Ἡ ἀπόκοσμη φωνὴ δὲν ἔπαυε νὰ ἀντηχεῖ
σὰν χάδι ἁπαλὸ στ' αὐτιά του. Μὰ τὰ θαμπά του μάτια δὲν μποροῦσαν ν' ἀντι-
κρύσουν καθαρὰ τὴ μορφὴ ποὺ ὅλο ἐρχόταν κι ἔφευγε ἀπὸ μπροστά του.

Τοῦ φάνηκε ἀρχικὰ σὰ νὰ 'ταν τὸ πρόσωπο τοῦ συχωρεμένου του πατέρα.
Μετὰ τοῦ φάνταζε σὰν τὴ μορφὴ τοῦ παπᾶ, ποὺ τοῦ μίλησε νωρίτερα. Μὰ τέ-
λος ὅλα ξεκαθάρισαν. Μπροστά του ἔλαμψε ὁλοκάθαρα τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ
τὸ πρόσωπο, γλυκύτατο καὶ ὁλοφώτεινο.

- Πέθανα φαίνεται, σκέφτηκε. Βρίσκομαι σ' ἄλλο κόσμο πιά!
- Ὁλόκληρη ζωή σὲ περιμένω, γιέ μου. Γιατί δὲν ἔρχεσαι κοντά μου; ἀκού-

στηκε ζεστὴ ἡ θεϊκὴ φωνή.
Ὁ γέρος τὰ χρειάστηκε.       
- Κοντά σου ἐγώ; Μὰ πῶς νά' ρθῶ; Διάλεξα τὴν ἐλευθερία μου ἀπὸ σένα.

Πῶς νὰ ξαναγυρίσω τώρα; Καὶ πῶς μαζί σου νὰ λογαριαστῶ;
- Ἐσὺ γι' αὐτὸ ποθεῖς νὰ 'ρθεῖ  κοντά σου τὸ παιδί σου; Γιὰ νὰ σοῦ δώσει λο-

γαριασμό;
- Καὶ βέβαια ὄχι! Ἂς ἤτανε μονάχα νὰ γυρίσει.
- Αὐτὸ συμβαίνει καὶ σὲ μένα. Μπορεῖς νὰ μὲ περιφρονεῖς, νὰ μ’ ἀγνοήσεις.

Μὰ τὸ δικαίωμα νὰ σ' ἀγαπῶ μπορεῖς νὰ μοῦ τὸ πάρεις; Σὲ καρτερῶ, θαρρεῖς,
γιὰ νὰ βγάλω τὸ ἄχτι μου; Κοντά μου σὲ καλῶ, γιατί σὲ λαχταράω, γιέ μου. Μό-
νο γι’ αὐτό. Ὁ πόνος μου εἶναι βαθύς, ὅσο σὲ ξένα, μακρινὰ ἀπὸ μένα, μονοπά-
τια περπατᾶς. Πικρὸ τὸ δάκρυ μου πίσω ἀπ' τὸ κάθε βῆμα σου σταλάζει. Ὁλό-
κληρη ζωή κλαίω γιὰ σένα. Ἐσὺ τουλάχιστον μπορεῖς νὰ καταλάβεις τί σημαίνει
αὐτό. Ὅ,τι περνᾶς ἐσὺ ἀπὸ τὸ γιό σου, περνῶ ἀπὸ σένα καὶ ἐγώ. Καὶ σκέψου
ἀκόμα, πὼς ἐσὺ πονᾶς γιὰ ἕνα σου παιδὶ μονάχα, μὰ ἐγὼ γιὰ ἀναρίθμητα.

Σὰ νὰ 'πεσαν λέπια ἀπὸ τὰ μάτια του, σὰ νὰ σκορπίστηκε ὁμίχλη ἀπ' τὸ
μυαλό του, ξαφνικὰ κατάλαβε. Συνειδητοποίησε τὸ δρᾶμα τοῦ Θεοῦ. Τὸν
ἀσίγαστο πόνο Του γιὰ τὰ παιδιά Του. Τὴν ἀπροσμέτρητη λαχτάρα Του νὰ
τὰ μαζέψει ὅλα γύρω Του, στὸ πατρικό τους σπίτι. Γιὰ πρώτη φορά ἔνοιωσε
πατέρα του Αὐτόν, ποὺ ὥς τότε ἔβλεπε σὰν ἀνελέητο ἀφεντικό. Ἡ ἐμπειρία τὸν
συντάραξε.

- Σὲ νοιώθω, Θέ μου, πράγματι, μουρμούρισε. Πατέρας εἶμαι κι ἐγώ, φαντά-
ζομαι τὸν πόνο σου. Μὰ δὲν σὲ γνώριζα πρίν. Πρώτη φορά σὲ ἀνταμώνω καὶ
μένω ἐκστατικός.

Ἡ θεϊκὴ μορφὴ ἀχτινοβολοῦσε κύματα ζεστασιᾶς κι ἀγάπης ποὺ τύλιγαν τὸ
γέρικο κορμὶ σὲ μία ὁλόθερμη ἀγκαλιά. Ἡ καρδιά του ζεστάθηκε. Δὲν ἔνοιωθε
καθόλου παγωνιά.

- Ἔλα στὸ σπίτι μου καὶ ἐκεῖ δὲν θὰ σοῦ λείψει τίποτα, εἶπε κι ἄρχισε ἡ θεϊκὴ
μορφὴ νὰ χάνεται.

Μὰ σύγκαιρα ὁ ἀέρας γέμισε ἀπὸ τὸ γλυκὸ ἦχο τῆς καμπάνας ποὺ σήμαινε
Χριστούγεννα. Ὁ γέρος  ἀνασάλεψε ξυπνώντας ἀπ' τὸ μαγευτικό του ὄνειρο.
Μὰ ἦταν ἀλήθεια ὄνειρο;  Κι ὅμως δὲν ἔνοιωθε τὸ κρύο πιά. Καὶ ἡ καρδιά του
πέταγε σὰν τοῦ μικροῦ παιδιοῦ.

Σηκώθηκε γρήγορα. Τὰ πόδια του ἀνάλαφρα τὸν ἔφεραν στὴν ἐκκλησιά.
Ἦταν μισογεμάτη κιόλας. Χρόνια εἶχε νὰ δρασκελίσει τὸ κατώφλι της. Ἔπιασε
μία γωνιά. Τὸ βλέμμα του πλανήθηκε ἕνα γύρο. Στάθηκε στὶς μεγάλες εἰκόνες
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας στὸ τέμπλο. Τοὺς ἔνοιωσε δικούς του. Ἡ καρδιά
του ἀναγάλιασε. Σὰν τότε ποὺ ἔτρεχε παιδὶ  στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας, τοῦ πα-
τέρα του. Στὴ ζεστασιὰ τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ του.

Μὰ ἐκεῖ στὸ πλάϊ του, παραμπροστά, στὴ δεξιὰ κολόνα ἀκουμπισμένος,
ἕνας γεροδεμένος ἄντρας, ὥρα τώρα, τὸν παρατηροῦσε ἐπίμονα. Κάποια
στιγμὴ ἦρθε καὶ στάθηκε κοντά του. Τὸν ἄγγιξε ἁπαλά. Ὁ μπάρμπα - Κοσμᾶς
γύρισε παραξενεμένος. Κοιτάχτηκαν λίγες στιγμὲς ἀκίνητοι. Καὶ ξαφνικά...;

-  Πατέρα!
-  Γιέ μου!
Ἀγκαλιάστηκαν σφιχτά. Σηκώθηκε σούσουρο τριγύρω, ὁ παπὰς πρόβαλε

ἀπορημένος τὸ κεφάλι ἀπ' τὴν Ὡραία Πύλη, ἡ ψαλμῳδία σχεδὸν σταμάτησε.
- Σ' ἔψαχνα,  πατέρα, στὸ σπίτι. Ποῦ ἤσουνα; ρωτοῦσε χαμηλόφωνα ὁ γιός.
Μὰ ἡ φωνὴ τοῦ εὐτυχισμένου γεράκου εἶχε πνιγεῖ μεσ' στοὺς λυγμούς του.

Τὰ μάτια του, θολὰ ἀπ' τὰ δάκρυα, ἀναζήτησαν τὴ θεϊκὴ μορφὴ στὴν εἰκόνα
τοῦ τέμπλου.

-  Θέ μου, δὲν πρόλαβα νὰ 'ρθώ στὸ σπίτι σου, κι ὅλα τὰ βρῆκα.
Τί ὄμορφα ἐκεῖνα τὰ Χριστούγεννα!».

Τά «Νέα» Προγράμματα Σπουδῶν εἰς τό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν ἀκατάλληλα διά τόν ὁποιονδήποτε
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«Βλέπετε, μὴ τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν»
«Ὁ συλαγωγῶν». Ἐκεῖνος, ποὺ ἁρπάζει σὰν λάφυρο, ὅπως στράτευμα

εἰσβολέων λαφυραγωγεῖ τὴ χώρα, στὴν ὁποία εἰσέβαλε, ἁρπάζοντας κάθε
τι πολύτιμο ποὺ ὑπάρχει σ’ αὐτή. Εἶναι κλέφτης, μπαίνει κρυφά, ἀνοίγει
ἀπὸ κάτω τούς τοίχους, γιὰ νὰ συλαγωγήση. Τί συλαγωγεῖ; Τὸν νοῦν μας ἢ
τὴν πίστι μὲ λαθραῖες ἐπιβουλές ἢ κάμνοντας ἡμᾶς τοὺς ἰδίους λείαν. Τοὺς
παρακινεῖ νὰ γρηγοροῦν καὶ νὰ νήφουν καὶ νὰ ἀποστρέφωνται τελείως
ἐκείνους, ποὺ ἐπιχειροῦν, νὰ συλήσουν τὴν πίστι.

Βλέπεις πῶς ἔδειξε ὅτι εἶναι κλέπτης καὶ ξένος καὶ σιγὰ - σιγὰ τοῦ ἐπιτί-
θεται. Τώρα τὸν παρέστησε ὅτι εἰσῆλθε. «Βλέπετε» λέγει. Ἔπειτα, ἐπειδὴ
φαίνεται, ὅτι εἶναι καλὸ τὸ ἔργον τῆς Φιλοσοφίας, προσέθεσε «καὶ κενῆς
ἀπάτης», Ὑπάρχει καὶ ἀπάτη, μὲ τὴν ὁποίαν ἀπατήθηκαν πολλοὶ καὶ τὴν
ὁποίαν οὔτε ἀπάτην πρέπει νὰ ὀνομάζωμε. Περὶ αὐτῆς τῆς ἀπάτης λέγει ὁ
Ἰερεμίας: «Ἠπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην» ἐγὼ ὅμως δὲν πείθομαι.
Αὐτὸ οὔτε ἀπάτην πρέπει νὰ τὸ ὀνομάζωμε. Ἐπειδὴ καὶ τὸν πατέρα του
ἀπάτησε ὁ Ἰακώβ, ἀλλὰ αὐτό δὲν ἦταν ἀπάτη, ἀλλὰ οἰκονομία.

«Διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν
ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν».

Τώρα ἀρχίζει τὸν ἔλεγχον τῆς παρατηρήσεως τῶν ἡμερῶν, ἐννοώντας
τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου, τόν ἥλιον, τήν σελήνην. Ὅπως ἔλεγε καί στήν
πρός Γαλάτας. «Πῶς πάλιν ἐπιστρέφετε ἐπί τά ἀσθενῆ καί πτωχά στοι-
χεῖα;» καί δέν εἶπε παρατηρήσεις ἡμερῶν,  ἀλλὰ ὁλόκληρον τὸν παρόντα
κόσμον, γιὰ νὰ δείξη τὸ εὐτελές. Διότι, ἐὰν ὁ παρὼν κόσμος εἶναι μηδέν,
πολὺ περισσότερον καὶ τὰ στοιχεῖα του.

«Καὶ κενῆς ἀπάτης». Μὲ τὴ φιλοσοφία, ποὺ φέρει μόνον τὸ ὄνομα τῆς
σοφίας, ἐνῷ κατ’ οὐσίαν εἶναι κενὴ (κούφια) ἀπάτη, διότι ἀπὸ τὴν ἀλήθεια
εἶναι μακρυά καί καταπλήττει ὄχι μὲ στερεὰ καὶ πράγματι ἀληθινὰ ἐπιχειρή-
ματα. Ὑπάρχει βέβαια καὶ ἡ ὑγιὴς φιλοσοφία, ποὺ εἶναι ἄσκησις πραγμα-
τικὴ τῶν λογικῶν ἰδιοτήτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀνεβάζει τὸ πνεῦμα ἀπὸ τὰ
ὁρατὰ στὰ ἀόρατα καὶ ἀπὸ τὰ δημιουργήματα στὸν Δημιουργό. Αὐτὴ ὁδη-
γεῖ στὴ γνῶσι τοῦ Θεοῦ καὶ προπαρασκευάζει τὸν λογικῶς σκεπτόμενον
ἄνθρωπον στὸ νὰ δεχθῆ τὸ φῶς τῆς ὑπεφυσικῆς καὶ θείας ἀποκαλύψεως.
Ἀλλὰ ἡ φιλοσοφία, περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος, μόνον τὸ ὄνο-
μα τῆς φιλοσοφίας φέρει, ποὺ σκεπάζει κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὴν κενὴν ἀπάτην.

Ἀφοῦ τοὺς ἔδειξε πρῶτα τά ὅσα ἔχουν εὐεργετηθῆ, τότε προσθέτει τὴν
κατηγορία, γιὰ νὰ τὴν δείξη μεγαλύτερη καὶ νὰ κερδίση τοὺς ἀκούοντας.
Αὐτὸ κάνουν καὶ οἱ Προφῆται πάντοτε. Πρωτύτερα δείχνουν τὶς εὐεργεσίες
καὶ ὕστερα μεγαλώνουν τὴν κατηγορίαν, ὅπως λέγει ὁ Ἠσαΐας. «Υἱοὺς
ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δὲ μὲ ἠθέτησαν».

«Κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων». Μὲ τὴ φιλοσοφία, ποὺ εἶναι
κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. Οἱ Ἐσσαῖοι, οἱ πνευματικοὶ πρόδρο-
μοι αὐτῶν τῶν ψευδοδιδασκάλων, καθὼς καὶ οἱ διάδοχοί τους Γνωστικοί
ἰσχυρίζοντο ὅτι κατεῖχαν κάποια γνῶσι ἀπὸ ἀρχαία παράδοσι, τὴν ὁποίαν
ὡρκίζοντο νὰ μὴ ἀνακοινώσουν, παρὰ μόνον στοὺς μυουμένους.

«Καὶ οὐ κατὰ Χριστὸν» λέγει. Καὶ ἂν ἦταν ἐξ ἡμισείας, ὥστε νὰ μπορῆ
κανεὶς καὶ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνο νὰ ὑπηρετῆ, οὔτε ἔτσι ἔπρεπε. 

Πρωτύτερα τούς σάλεψε τὶς Ἑλληνικὲς παρατηρήσεις καὶ στήν συνέχεια
ἀναιρεῖ καὶ τὶς Ἰουδαϊκές. Διότι οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἰουδαῖοι παρατηροῦσαν
περισσότερα, οἱ μὲν ἀπὸ τὴν φιλοσοφίαν, οἱ δὲ ἀπὸ τὸν Νόμον.

Πῶς ὄχι κατὰ Χριστόν; «Ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς θεό-
τητος σωματικῶς καὶ ἐστέ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πά-
σης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας». Πρῶτα θέτει τὴν λύσιν καὶ ὕστερα τὴν ἀντίθεσιν.
Εἶναι ἀνύποπτη αὐτὴ ἡ λύσις ἢ καλύτερα τὴν δέχεται ὁ ἀκροατής, ἐπειδὴ
δὲν φροντίζει αὐτὸ ὁ λέγων. Ἐκεῖ μὲν ἀγωνίζεται νὰ μὴ ἡττηθῆ, ἐδῶ ὅμως
ὄχι.

«Ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ» λέγει. Δηλαδὴ ὅτι ὁ Θεὸς κατοικεῖ μέσα του. Ἀλλὰ
γιὰ νὰ μὴ νομίσης, ὅτι αὐτὸς ἔχει κλεισθῆ σὰν σὲ σῶμα, λέγει «πᾶν τὸ πλή-
ρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς καὶ ἐστέ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι». Ἄλλοι
ἐξηγοῦν ὅτι ἐννοεῖ τὴν Ἐκκλησίαν, ποὺ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν θεότητά του,
καθὼς ἀλλοῦ λέγει: «Τοῦ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου». Τὸ δὲ σωματικῶς,
ἐδῶ εἶναι ὅπως τὸ σῶμα στὴν κεφαλή. Ἀλλὰ γιατί δὲν προσέθεσε:αὐτὴ
εἶναι ἡ Ἐκκλησία;

Γιατί πάλιν λέγει τὸ ἴδιο «καὶ ἐστέ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι;» Τί σημαίνει;
Ὅτι δὲν ἔχετε τίποτε λιγότερο ἀπὸ αὐτόν. 

Ὅπως εἰς ἐκεῖνον κατώκησε ἔτσι καὶ σὲ σᾶς. Βιάζεται πάντοτε ὁ Παῦλος
νὰ μᾶς φέρη κοντὰ στὸ Χριστό, ὅπως ὅταν λέγη «συνήγειρε καὶ συνεκάθη-
σεν ἡμᾶς» καὶ «εἰ ὑπομένωμεν καὶ συμβασιλεύσομεν» καὶ «πῶς οὐχὶ καὶ
σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται» καὶ ὅταν μᾶς ὀνομάζει συγκληρονόμους.

«Καὶ ἐστέ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι». Ἐπειδὴ ἡ φύσις μας ἑνώθηκε μὲ τὸ
Θεὸ καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτὸν γίναμε μέτοχοι θείας φύσεως. Ὁ Χριστὸς εἶναι πε-
πληρωμένος καὶ σεῖς σ’ αὐτὸν μετέχετε τοῦ πληρώματός του καὶ ὡς ἐκ τού-
του εἶσθε πεπληρωμένοι καὶ δὲν ἔχετε κανενὸς ἀνάγκην, γιὰ νὰ πετύχετε τὴ
σωτηρία σας, ἀλλὰ κάθε τι, ποὺ τὴν ἐξασφαλίζει σὲ σᾶς τὸ ἔχετε μὲ πλεο-
νασμόν. Τοῦτο εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἀληθὲς σχετικὰ μὲ τὴν χάριν, ποὺ μᾶς δι-
καιώνει καὶ μᾶς ἁγιάζει. Δὲν ἔχομε, λοιπόν, ἀνάγκην οὔτε ἀπὸ τὴν βοήθεια
τῆς φιλοσοφίας, οὔτε ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη δύναμι ξένη πρὸς τὴν
ἀλήθεια καὶ χάρι, ποὺ μᾶς σῴζει.

Ἔπειτα ὁμιλεῖ περὶ τοῦ ἀξιώματος. «Ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ
ἐξουσίας». Αὐτός, ποὺ εἶναι ὁ ἀνώτερος ὅλων, ἡ αἰτία τῶν πάντων, δὲν εἶναι
καὶ ὁμοούσιος; Ἔπειτα προσέθεσε τὰ τῆς εὐεργεσίας μέ θαυμαστό τρόπο
καὶ πολὺ θαυμαστότερα ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους. Ἐκεῖ μὲν λέγει: «περιτομὴ
καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι». Ἐδῶ ὅμως «ἐν τῷ Χριστῷ».

«Διὰ τῆς κοινωνίας σας μὲ αὐτόν», λέγει, «ἐπεριτμηθήκατε καὶ μὲ ἀχει-
ροποίητο περιτομή, στὴν ἀποβολὴ τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σάρ-
κας, στὴν περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ». Πρόσεξε πῶς πλησιάζει τὸ θέμα. «Στὴν
ἀποβολή», λέγει• δὲν εἶπε, στὴν ἀφαίρεσι. «Τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν»-
τὴν παλαιὰ ἐννοεῖ ζωή. Συνεχῶς περιστρέφεται στὰ ἴδια καὶ μὲ διαφορετικὸ
τρόπο, ὅπως ἔλεγε πιὸ πρὶν στὴν ἐπιστολή του, «Ὁ ὁποῖος μᾶς ἔσωσε
ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ σκότους, καὶ μᾶς συμφιλίωσε, ἐνῷ ἤμασθε ἀποξενω-
μένοι ἀπὸ αὐτόν, ὥστε νὰ γίνωμε ἅγιοι καὶ ἄμεμπτοι». Δὲν γίνεται πλέον,
λέγει, ἡ περιτομὴ μὲ μαχαίρι, ἀλλά μὲ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Διότι δὲν προκα-
λεῖ, ὅπως ἐκεῖ, τὴν περιτομὴ χέρι ἀνθρώπου, ἀλλὰ τὸ ἅγιο Πνεῦμα- δὲν πε-
ριτέμνει ἕνα μέρος, ἀλλὰ ὅλο τὸν ἄνθρωπο. Καὶ αὐτὸ εἶναι σῶμα, καὶ ἐκεῖνο
σῶμα, ἀλλὰ τὸ ἕνα περιτέμνεται σαρκικὰ καὶ τὸ ἄλλο πνευματικά. Ὄχι
ὅμως νὰ κάνετε ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι, διότι δὲν ἀπεκόψατε σάρκα, ἀλλά τὰ
ἁμαρτήματα. Πότε καὶ ποῦ; Στὸ βάπτισμα. Καὶ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὀνομάζει πε-
ριτομή, πάλι ὀνομάζει τάφο. Πρόσεξε πάλι πῶς περνᾶ στὰ δικαιώματα.
«Τῶν ἁμαρτιῶν», λέγει, «τῆς σάρκας», δηλαδὴ ἐκεῖνα ποὺ ἔπραξαν μὲ τὴ
σάρκα τους. Μεγαλύτερο τῆς περιτομῆς λέγει, διότι δὲν ἀπεμάκρυναν τὸ
περιτμηθὲν μέρος τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸ ἐξαφάνισαν, τὸ κατέστρεψαν.

«Ὅταν ἐταφήκατε μαζί του», λέγει, «στὸ βάπτισμα, μὲ τὸ ὁποῖο καὶ ἀνα-
στηθήκατε μαζί του διὰ τῆς πίστεως στὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέ-
στησε αὐτὸν ἐκ νεκρῶν». Καλῶς εἶπε, «διὰ τῆς πίστεως», διότι διὰ τῆς πί-
στεως γίνονται τὰ πάντα. Ἐπιστεύσατε ὅτι μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς ἀναστή-
ση, καὶ ἔτσι ἔχετε ἀναστηθῆ. Ἔπειτα καὶ ἡ ἀπόδειξις, «ὁ ὁποῖος ἀνέστησε
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν», λέγει. Ἤδη παρουσιάζει τὴν ἀνάστασι.

«Ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε». Καὶ ἐγερθήκαμε καὶ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔχομεν
τώρα δυνάμει, θὰ τὴν πάρωμε δὲ καὶ μὲ ἔργο στὸν καιρό της. Ἐπὶ πλέον
εἶναι διπλὸς ὁ λόγος τῆς ἀναστάσεως. Ὁ μὲν ἕνας εἶναι πνευματικός, ὁ
ἄλλος ὅμως σωματικός. Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθηκαν, αὐτοὶ καὶ πρὸ
τῆς κοινῆς ἀναστάσεως ἐκέρδισαν δωρεὰν ἄλλην ἀνάστασιν, διότι ἤδη
ἀναστήθηκαν ἀπὸ τὸν θάνατον τῶν ἁμαρτιῶν.  

Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†)

Πρόσκλησις
Ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου

Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» συνδιοργανώνει μὲ
τὰ Ἐκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ-
ΔΕΙΑ» - στὰ 60 χρόνια λειτουργίας τους -
τὸ 57ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο μὲ θέμα:

«Παιδιὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχή»
Στὴν ἐποχὴ ποὺ «ὁ καθένας μέσῳ τοῦ διαδικτύου

μπορεῖ ν' ἀλλάξει τὸν κόσμο»
Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τετάρτη 28

Δεκεμβρίου 2016, στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Γυμνασίου
Ἀμαρουσίου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ», ὁδὸς Κανάρη 9, Μαρούσι.

Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Τομέως 
Τὰ Ἐκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΝΑ ΝΕΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν
πνευματικὸ ἀγῶνα τοῦ «ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» γράφοντας ἕνα
νέο συνδρομητή.

Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Μάχεται - Διαφωτίζει - Ἐνημερώ-
νει. 

Ἀγωνίζεται διὰ τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ τὸ Γένος.

Γράψτε ἕνα νέο συνδρομητὴ,
γιὰ νὰ φθάση ἡ φωνὴ του πιὸ μα-
κριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.



Σελὶς 4η 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

2ον.-Τελευταῖον
«Εἶναι παλαιὸς ὁ νόμος νὰ ἑορτάζουμε…»

(Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος)
Τώρα ποὺ ἔρχονται οἱ ἑορτὲς τοῦ δωδεκαημέ-

ρου, καλοί μου φίλοι, δηλαδὴ τῶν Χριστουγέννων,
τῆς Πρωτοχρονιᾶς, τῶν Φώτων κ.λπ. καὶ ὅλοι τὶς
περιμένουμε μὲ πολὺ μεγάλη λαχτάρα, προβλη-
ματίστηκα μ’ αὐτό: Στ’ ἀλήθεια γιατί ὅλο θέλουμε
νὰ ἑορτάζουμε; Γιατί δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε
χωρὶς τὶς ἑορτές; Γιατί τὶς ἀναζητοῦμε συνέχεια καὶ
ἀφορμὲς θέλουμε, γιὰ νὰ στήσουμε ἀμέσως πανη-
γύρι; Ἀπὸ ποῦ προέρχεται αὐτή μας ἡ λαχτάρα καὶ
ὁ πόθος; Στὸ προηγούμενο φύλλο δώσαμε μία
πρώτη ἀπάντηση, λέγοντας πὼς αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπι-
βάλλουν οἱ ἀνάγκες τῆς ζωῆς. Τώρα θὰ παραθέ-
σουμε καὶ τοῦτες τὶς σκέψεις, ὁλοκληρώνοντας τὸ
θέμα μας …

Δίνουν νόημα
καὶ σκοπὸ στὴν ὕπαρξή μας!

Ἂν ἡ ψυχαγωγία ἦταν μόνο σωματικὴ ἀνάπαυση,
ξεκούραση καὶ ἀναψυχή, τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ εἶχε
καμμιὰ διαφορὰ ἀπ’ τὰ ζῷα, ποὺ καὶ σ’ ἐκεῖνα ἀναγκαῖα
εἶναι αὐτὴ καὶ λίαν ἀπαραίτητη, ἀφοῦ κι ἐκεῖνα μοχθοῦν
καὶ κοπιάζουν καὶ μάλιστα κάποια ἀπ’ αὐτὰ πάρα πολύ! 

Ναί, καὶ σ’ αὐτὰ ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ
ἀναπαύονται καὶ σ’ αὐτὰ ἔδωσε τὴν ἀνάγκη τῆς ξε-
κούρασης καὶ δι’ αὐτῆς, τὴν σωματικὴ ἀνανέωση.
Ὅμως γιατί δὲν τοὺς ἔδωσε καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ ἑορ-
τάζουν καὶ τὸν πόθο νὰ πανηγυρίζουν; Μὰ γιατί ὁ
ἄνθρωπος δὲν εἶναι μονάχα σῶμα, ὅπως ἐκεῖνα,
ἀλλ’ ἔχει καὶ πνεῦμα καὶ ψυχή, ὁπότε ὅρισε νὰ ἔχει
στὴ ζωή του καὶ τὶς ἑορτές, γιὰ νὰ καλύψει ὅλες του
τὶς ἀνάγκες, γιὰ νὰ δώσει βαθύτερο νόημα καὶ
σκοπὸ σ’ αὐτήν.

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο λοιπόν…
Ὅταν τοῦ δίνει τὴν (ἕκτη) ἐντολὴ τῆς ἀνάπαυσης

κατὰ τὴν ἕβδομη ἡμέρα καὶ ὅταν μάλιστα δὲν σταματᾶ
ὥς ἐκεῖ, δηλαδὴ μόνο στὴν ἀνάπαυση, ἀλλὰ τοῦ ὁρίζει
αὐτὴ ἡ ἡμέρα, γιορτινὴ καθ’ ὅλα, νὰ εἶναι ἀφιερωμένη
ἐξ ὁλοκλήρου σ’ Αὐτόν, δηλαδὴ στὸν Κύριο!

Ὅταν ἀντικαθίσταται αὐτὴ ἡ ἡμέρα τῆς ἀργίας τῆς
Σαββάτου ἀπὸ τὴν Κυριακή, προκειμένου νὰ ἑορτά-
ζουμε πλέον τὸ νέο μας Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἴδια μας ἡ ἀναδημιουργία, ἡ προοπτικὴ
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος!

Ὅταν προηγουμένως εἶχε ἀπ’ τὸν Θεὸ ὁρισθεῖ στὴν
Παλαιὰ Διαθήκη νὰ ἑορτάζεται ἀπ’ τοὺς Ἑβραίους τὸ
Πάσχα, γιατί εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ θυμοῦνται ἀκριβῶς τὸ
πέρασμά τους ἀπ’ τὴν Αἴγυπτο στὴ γῆ τῆς Ἐπαγγελίας,
ποὺ ἀργότερα θὰ εἶναι τὸ πέρασμα πρὸς τὴν Νέα Ζωή
ποὺ ἐγκατέστησε ὁ σφαγιασθεὶς Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ!

Ὅταν ἀπ’ τὴν Π. Διαθήκη, ἀκόμη, ὁρίζονται οἱ ἑορτὲς
μὲ τὶς ὁποῖες οἱ Ἑβραῖοι θὰ πρέπει νὰ τιμοῦν μεγάλα
γεγονότα, νὰ εὐεργετοῦν τοὺς συνανθρώπους τους, νὰ
ἁγιάζονται καὶ νὰ λατρεύουν τὸν Θεὸ (βλ. τὰ βιβλία τῆς
Πεντατεύχου, τῆς Ἐξόδου, τοῦ Λευιτικοῦ καὶ τοῦ Δευτε-
ρονομίου. Μάλιστα στὸ κγ΄ τοῦ Λευιτικοῦ γίνεται εἰδικὸς
λόγος γιὰ τὶς ἑορτές, καθὼς καὶ τὶς θρησκευτικὲς ὑπο-
χρεώσεις κατ’ αὐτές)!

Ὅταν καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, κα-
λούμαστε σὲ ἑορτὴ καὶ μάλιστα τὴν πρώτη καὶ πολὺ με-
γάλη, ποὺ εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Εἶπε ὁ ἄγγελος
στοὺς ποιμένες, τοὺς ὁποίους μάλιστα περιέβαλε μὲ
θεϊκὴ λαμπρότητα: «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (Λουκ. 2,
8-14). Ναί, ἡ χαρὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι
πολὺ μεγάλη κι ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ποιμένες, ἀλλὰ καὶ
γιὰ ὅλο τὸ λαό. Σ’ αὐτὴ δὲ τὴ χαρὰ συμμετέχει καὶ τὸ
πλῆθος τῶν ἀγγέλων, ὅπως τὸ εἶδαν ἐκείνη τὴ στιγμὴ
καὶ οἱ ποιμένες. «Καὶ ξαφνικά, μαζὶ μὲ τὸν ἄγγελο,  πα-
ρουσιάστηκε πλῆθος οὐράνιας στρατιᾶς ἀγγέλων, οἱ
ὁποῖοι ὑμνοῦσαν τὸν Θεὸ λέγοντας: Δόξα στὸν ὕψιστο
Θεὸ καὶ εἰρήνη στὴ γῆ, στοὺς ἀνθρώπους εὐδοκία»
(Λουκᾶ 2,13-14). Αὐτὲς ἀκριβῶς εἶναι καὶ οἱ ὕψιστες
ἑορτές, οἱ ἑορτὲς τοῦ Θεοῦ, στὶς ὁποῖες συμμετέ-
χουν καὶ πανηγυρίζουν ὅλοι, ἄνθρωποι καὶ ἄγγε-
λοι. Πραγματικὰ τί εὐλογία, τί σκοπός, τί νόημα ζωῆς!

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς μαθητές Του παρευ-
ρισκόταν στὸ Ἰουδαϊκὸ Πάσχα καὶ τὶς ἄλλες μεγάλες
ἑορτὲς πήγαινε στὸ κέντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τους ποὺ
ἦταν τὰ Ἱεροσόλυμα συμμετέχοντας σ’ αὐτές!

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πάλι, ἀποδέχεται τὴν πρόσ -
κληση καὶ παρευρίσκεται μὲ τὴν μητέρα Του στὸν γάμο
τῆς Κανά, στὸν ὁποῖο μάλιστα πραγματοποιεῖ καὶ τὸ
πρῶτο Του θαῦμα!

Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τέλος, στὴν παραβολὴ τοῦ
ἀσώτου, μᾶς μιλᾶ γιὰ τὴν ἑορτὴ καὶ πανήγυρη ποὺ
ἑτοίμασε ὁ πατέρας γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ γιοῦ του,
ἐκείνου ποὺ «ἐποίησε δεῖπνο μέγα», στὸν ὁποῖο μά-
λιστα καλεῖ καὶ τὸν δυσαρεστημένο του μεγάλο γιό, γιὰ
νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ ἑορτάσει κι αὐτὸς τὴν ἐπιστροφὴ
τοῦ ἀδελφοῦ του!

Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χρησιμοποιοῦσε τὸ
Σάββατο, γιὰ νὰ κηρύξει στὶς συναγωγές! (βλ. Πράξ.
ιγ΄,14, ιστ΄12, ιζ΄ 2)  

Ὅταν ἀμέσως μετὰ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας, ὁρί-
ζονται καὶ καθιερώνονται ὅλες οἱ γνωστές μας ἑορτές,

μὲ βάση τὰ γνωστὰ μεγάλα γεγονότα, ὅπως εἶναι ἡ
Γέννηση, ἡ Βάπτιση, τὰ Πάθη, ἡ Ἀνάσταση, ἡ Ἀνάλη-
ψη τοῦ Χριστοῦ κ.λπ., οἱ ἀποκαλούμενες καὶ Δεσπο-
τικὲς ἑορτές, ἀλλὰ καὶ οἱ Θεομητορικὲς ἑορτὲς ὅπως
εἶναι ἡ Ὑπαπαντή, ἡ Γέννηση, ὁ Εὐαγγελισμός, ἡ Κοί-
μηση τῆς Θεοτόκου κ.λπ., ἄλλες ἑορτὲς ὅπως ἡ Ὕψω-
ση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ τιμὴ τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ
καὶ Γαβριήλ, καθὼς καὶ τῶν μαρτύρων τῆς Πίστης καὶ
τῶν Ἁγίων!

Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος πρῶτος ὅρισε οἱ Χρι-
στιανικὲς ἑορτὲς νὰ εἶναι καὶ κρατικὲς κι ἐξέδωσε νό-
μους, κατὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ στρατιῶτες
ὄφειλαν ν’ ἀπέχουν ἀπ’ τὶς ὑπηρεσίες τους προκειμένου
νὰ παρευρίσκονται στοὺς ἱ. ναοὺς καὶ νὰ τελοῦν τὰ θρη-
σκευτικά τους καθήκοντα, καθιέρωσε δὲ διὰ νόμου καὶ τὴν
ἀργία τῆς Κυριακῆς, ὅπως ἰσχύει μέχρι καὶ σήμερα!

Ὅταν οἱ ἑορτὲς θεωροῦνται ἀνέκαθεν ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία ὡς  καταλληλότερη εὐκαιρία γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας
λειτουργίας, ἀπ’ τὴν ὁποία μάλιστα ἀρχίζει καὶ ὁ ὅλος ἑορ-
τασμὸς τοῦ ἑκάστοτε γεγονότος!

Ὁπότε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ ἀνάπαυση ἐξαγιάζε-
ται, ἡ ξεκούραση γίνεται πραγματικὴ ἀναψυχή,  ὁ
ἀνεφοδιασμός μας δὲν ἀφορᾶ πλέον τὸ σῶμα μονά-
χα ἀλλὰ κι αὐτὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχή μας, δηλαδὴ
μᾶς ἀγγίζει ὁλόκληρους. Γίνεται πλέον τροφὴ πνευ-
ματική. Κι ἔτσι, ὁ κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀνανεωμένος
ἄνθρωπος, γίνεται καὶ ἀνεβασμένος ἢ καλύτερα ἀνα-
βαθμισμένος, καὶ ἀσφαλῶς ἔτσι, μπορεῖ νὰ δίνει κα-
λύτερα καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιτυχέστερα ὅλες τὶς μάχες τῆς
ζωῆς.

Ἂς προσέξουμε τοῦτο τὸν ὑπέροχο λόγο τοῦ ἱ. Χρυσο-
στόμου: «Εἶναι καιρὸς γιὰ προσευχές, ὄχι γιὰ μέθη,
πάντοτε βέβαια, περισσότερο ὅμως κατὰ τὴν ἑορτή.
Γιατί ἡ ἑορτὴ γι’ αὐτὸ γίνεται, ὄχι γιὰ νὰ ἀσχημονο-
ῦμε, ὄχι γιὰ νὰ συσσωρεύουμε ἁμαρτήματα, ἀλλὰ
γιὰ νὰ ἐξαλείφουμε καὶ τὰ ὑπάρχοντα».1

Κι ἔτσι, ἐνῷ ἡ ἀνάπαυση μᾶς ἑτοιμάζει γιὰ νὰ εἴμαστε
ἀποδοτικότεροι στὴν ἑπόμενη φάση τῆς ἐργασίας μας,
ἄρα μᾶς μετατρέπει σὲ μία καλύτερη παραγωγικὴ μηχανὴ
– θὰ λέγαμε - ὅπως στὰ ζῷα, ἡ ἑορτὴ ὅμως μᾶς ἑτοι-
μάζει, γιὰ νὰ ζήσουμε καὶ μάλιστα αἰώνια.

Τί σημαντικὸ εἶναι λοιπόν, ὄχι ἁπλῶς νὰ ἀνα-
παυόμαστε, ἀλλὰ νὰ ἑορτάζουμε καὶ νὰ πανηγυρί-
ζουμε ἐν Χριστῷ! Νὰ εὐφραινόμαστε γιὰ τὰ ἀγαθὰ
ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ τὴν οἰκογένειά μας, γιὰ
τὴν Πατρίδα μας, γι’ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Θεό μας! Καὶ
γιὰ ὅλ’ αὐτά, νὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ Τὸν δοξά-
ζουμε μεγαλόπρεπα καὶ τὸ ἴδιο πανηγυρικά!

Αὐτὸ ἐξ ἄλλου κάνει τὴ διαφορὰ μὲ τὰ ἄλλα ἔμβια ὄντα,
αὐτὸ μᾶς κάνει νὰ διαφέρουμε καὶ ἀπ’ τοὺς συνανθρώ-
πους μας ἀκόμη, αὐτὸ δίνει νόημα στὴν ὕπαρξή μας,
αὐτὸ μᾶς βοηθεῖ νὰ ἐπιτύχουμε τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας.
Ἔ λοιπόν, αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ χαρακτηρίζει τὶς ἑορτές,
εἶναι τοῦτο ἀκριβῶς τὸ βίωμα, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει ὥς καὶ
βίωμα Παραδείσου ἀκόμη!

Οἱ ἑορτὲς τοῦ Θεοῦ, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε,
ἔρχονται στὴ ζωή μας, ὅπως στοὺς ποιμένες. Δη-
λαδὴ ἐκεῖ στὴν καθημερινότητά μας, στὴ ρουτίνα μας
καὶ στὴν ὅποια ξεγνοιασιά μας. Μὲ ποιὸ σκοπό; Μὰ
γιὰ νὰ μᾶς καλέσουν σὲ κάτι ἀνώτερο, καλύτερο καὶ
μεγάλο, γιὰ νὰ φέρουν χαρὰ καὶ εὐφροσύνη στὴ ζωή
μας, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ καταστάσεις ἁγιασμέ-
νες. Ἂν θέλουμε βέβαια…

Κι εἶναι πάλι θέμα δικό μας ὥς ποιὸ βαθμὸ θέλουμε νὰ
πανηγυρίσουμε κατὰ Θεό, ὥς ποιὸ βαθμὸ θέλουμε
πραγματικὰ νὰ χαροῦμε, ὥς ποιὸ σημεῖο θέλουμε νὰ
φθάσουμε ἀνερχόμενοι…

Ἐπιπλέον οἱ ἑορτὲς τοῦ Θεοῦ ἔρχονται ἀντιμέτωπες καὶ
μὲ τὴ χαμοζωή μας, αὐτῆς τῆς ζωῆς ποὺ θέλουν ὅλα νὰ
τὰ τῆς τὰ ἀλλάξουν! Ἂν στὴν καθημερινὴ ζωή τὰ πρότυπα
εἶναι οἱ ὑπερκοινωνικοί, δυναμικοὶ καὶ λαμπεροὶ ἄνθρω-
ποι, τὰ πρότυπα στὰ ὁποῖα μᾶς καλοῦν οἱ κατὰ Θεὸν
ἑορτὲς εἶναι οἱ πραγματικὰ χαρούμενοι ἄνθρωποι, οἱ
ἀνώτεροι, οἱ τελειότεροι, οἱ ἁγιότεροι κι ἐν τέλει οἱ οὐράνι-
οι. Δὲν ἔχουν ὡς σκοπό τους «τὸ φαίνεσθαι», ὅπως ὅλα
τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ «τὸ εἶναι». Γι’ αὐτὸ «τὸ εἶναι» πα-
σχίζουν! 

Χωρὶς τὶς ἑορτὲς τοῦ Θεοῦ, πῶς θὰ κυλοῦσε ὁ χρό-
νος μας, πῶς θὰ ἦταν ἡ ζωή μας; Ἂς τὸ σκεφτοῦμε!
Ἔξω ἀπ’ τὸ νόημα τῶν ἑορτῶν τοῦ Θεοῦ, πόσο πεζὴ
καὶ ἄχαρη θὰ ἦταν αὐτή! Ἁπλούστατα θὰ ἦταν τῶν
ζῴων ἡ ζωή!

Σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου ὄχι μόνο
γιὰ ἀνάπαυση ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄντληση νοήματος ζωῆς, βρί-
σκεται τελικὰ ὁ σκοπὸς κάθε κατὰ Θεὸν ἑορτῆς. Γι’ αὐτὸ
καὶ οἱ ἑορτὲς αὐτὲς εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς
μας. Ἐξ ἄλλου γι’ αὐτὸ καθιερώθηκαν καὶ οἱ ἀργίες, γιὰ νὰ
μποροῦμε ἀπερίσπαστοι νὰ συμμετέχουμε στὸ πνευμα-
τικό τους μέρος, σ’ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ ὑψηλό τους περιεχόμε-
νο.

Ὡραῖα τὸ εἶπαν: «Ἡ ἑορτὴ ὑπάρχει μέσα μας καὶ γύ-
ρω μας, ἀπ’ τὸν Θεὸ δοσμένη». Ἂς τὴ ζήσουμε, λοι-
πόν, ὅπως ὁ Θεὸς τὴ θέλει.

Καλὰ Χριστούγεννα φίλοι μου. Κατὰ Θεόν…
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Σημείωσις:
1. Απ’ τον ΚΖ΄ Λόγο του «ΕΙΣ ΤΗΝ Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟ-

ΡΙΝΘΙΟΥΣ»

Ἡ παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ
σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει· ἄγγελοι μετὰ ποιμέ-
νων δοξολογοῦσι, μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι·
δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

Καθὼς ἀπέμειναν τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὶν νὰ ἑορτά-
σουμε τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Χρι-
στοῦ, κρίνουμε σκόπιμο νὰ στρέψουμε λίγο τὴν προσ -
οχή μας σὲ κάτι ἄλλο, ποὺ διαφέρει ἀπὸ τὴν καθημερι-
νότητά μας καὶ τὰ προβλήματά της.

Καλὸν εἶναι νὰ ξεχάσουμε γιὰ λίγο τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση, τὴν Συνθήκη τοῦ Maastricht, τὰ δεινὰ ποὺ μα-
στίζουν τὴν Πατρίδα μας ἐξαιτίας τοῦ προδοτικοῦ καὶ
νοσηροῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος ποὺ τῆς ἔχει ἐπιβληθεῖ
ἔξωθεν, καλυμμένο μὲ τὸ "δημοκρατικὸ" πρόσχημα,
καὶ νὰ ἀναλογιστοῦμε κάποια προηγούμενα Χριστού-
γεννα, σὲ κάποια ἄλλη χώρα, στὴν ὁμόδοξη Ρουμανία.

Ἐκεῖ ὅπου τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1989 δὲν γιορτάστη-
καν μὲ ψαλμούς, μὲ ὕμνους, μὲ τραγούδια καὶ οἰκογε-
νειακὸ τραπέζι. Ἀντιθέτως γιορτάστηκαν μὲ τὴν βίαιη
ἐκτέλεση τοῦ στυγνοῦ καὶ ἀπάνθρωπου δικτάτορα Ni-
colae Ceausescu, ποὺ μέχρι τέλους παρέμεινε ἀμετα-
νόητος προκαλώντας τὴν ὀργὴ καὶ τὸ μένος τῶν δη-
μίων του, ποὺ μὲ τὴν σειρά τους δὲν ἔδειξαν τὸ παρα-
μικρὸ ἔλεος ἀπέναντί του. Τὸ ἴδιο τέλος εἶχε καὶ ἡ γυ-
ναίκα τοῦ δικτάτορα, Elena Ceausescu, ποὺ ἦταν τὸ
ἴδιο στυγνή, ἐγκληματίας καὶ μισάνθρωπος, ὅπως ὁ
σύζυγός της.

Ἡ Βρεττανικὴ ἐφημερίδα Daily Mirror πρὶν ἀπὸ δύο
χρόνια, στὶς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 2014, δημοσίευσε[1]
τὴν συνέντευξη τοῦ δημίου τοῦ Ρουμάνου δικτάτορα
καὶ τῆς συζύγου του, τοῦ ἀλεξιπτωτιστῆ Ionel Boyeru.
Λίγες ἡμέρες νωρίτερα, στὶς 7 Δεκεμβρίου τοῦ 2014, τὸ
ἴδιο εἶχε κάνει καὶ ἡ Guardian σὲ ἕνα ἐξίσου ἐνδιαφέρον
δημοσίευμα-συνέντευξη[2] τοῦ Boyeru.

«Ἐξακολουθῶ νὰ ταράζομαι ὅταν μιλᾶμε γι' αὐτό.
Εἶναι δύο ζωὲς ποὺ ἀφαίρεσα. Εἶναι μία μεγάλη ὑπόθε-
ση. Σὲ ἕνα πόλεμο ἐντάξει, ἀλλὰ ὅταν σκοτώνεις
ἄοπλους ἀνθρώπους, εἶναι πιὸ δύσκολο. Δὲν θὰ τὸ
ἤθελα αὐτὸ γιὰ κανένα, ἀκόμα κι ἂν ἡ δουλειά μου εἶναι
νὰ σκοτώνω ἀνθρώπους» εἶπε ὁ Boyeru, ποὺ ὡστόσο
δὲν ἔχει μετανιώσει γιὰ τὸ ὅ,τι ἔθεσε τὸ ὁριστικὸ τέλος
στὸ καθεστὼς τοῦ Ceausescu, συνώνυμο τοῦ φόβου,
τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἐξαθλίωσης. Ἡ οἰκογένειά του
ἦταν ἀνάμεσα στὰ ἑκατομμύρια ποὺ ἐδιώχθησαν.

«Ὁ παππούς μου ἦταν ἱερέας, φιλελεύθερος, ποὺ
πέρασε στὴ φυλακὴ πολλὰ ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ζωῆς
του. Ἦταν πραγματικὰ χαρούμενος μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ
γεγονότα, εὐτυχὴς ποὺ τὸ καθεστὼς εἶχε ἀλλάξει, ποὺ
ὁ Ceausescu πέθανε, καὶ μοῦ εἶπε, "Μὴ ἀνησυχεῖς,
ἔχω πάρει ὅλες τὶς ἁμαρτίες σου πάνω μου"». Λόγια
συγκλονιστικά, ποὺ κανείς μας δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ μετὰ
βεβαιότητος πὼς περιέχουν ἐκδίκηση ἢ ἁπλὰ εἶναι ἡ
ἔκφραση μιᾶς ἀπεγνωσμένης ἀνάγκης γιὰ ἀπόδοση
δικαιοσύνης.

Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσή του ὁ Ceause-
scu εἶχε προσωπικὰ διατάξει τὰ στρατεύματα νὰ ἀνοί-
ξουν πῦρ κατὰ τῶν διαδηλωτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
σκοτωθοῦν 1.100 διαδηλωτὲς σὲ διάστημα μόλις τριῶν
ἑβδομάδων ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ Δεκεμβρίου μὲ
σκοπὸ τὴν ἀνατροπή του.

Φοβούμενος γιὰ τὴ ζωή του, ἐγκατέλειψε μαζὶ μὲ τὴ
γυναίκα του τὸ Βουκουρέστι· μὲ ἑλικόπτερο στὶς 22 Δε-
κεμβρίου προσγειώθηκαν στὴν πόλη Targoviste. Ἐκεῖ
συνελήφθη καὶ τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα, ὁ Ionel Boyeru
συμμετεῖχε στὴ μυστικὴ δίκη τοῦ ζεύγους Ceausescu.

«Ἤμουν στὴν αἴθουσα καὶ εἶχα ἐντολὲς νὰ τοὺς ἐκτε-
λέσω σὲ περίπτωση ποὺ ὑπῆρχε ὁποιαδήποτε ἀπό-
πειρα διάσωσής τους. Εἶχα τὸ ὅπλο στὸν θώρακά μου.
Τοὺς παρακολουθοῦσα κάθε στιγμή. Ἄκουσα τὶς συζη-
τήσεις καὶ τὴν ἀπόφαση τῶν δικαστῶν.

Ὁ Ceausescu εἶπε στὴ γυναίκα του πὼς πίστευε ὅτι
θὰ ἀθῳωθεῖ. Μιλοῦσαν πολὺ σιγά. Συχνά τῆς ἄγγιζε τὸ
πόδι, γιὰ νὰ τὴν καθησυχάσει. Οἱ δικαστὲς ἐπέστρεψαν
καὶ εἶπαν πὼς εἶναι ἔνοχοι. "Θανατικὴ ποινή". Εἶπαν
μόνο αὐτὸ καὶ ἔφυγαν.

Ἡ ποινὴ ἔπρεπε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἄμεσα.
Ὑπῆρχαν μόνο τρεῖς ἀπὸ ἐμᾶς στὴν αἴθουσα. Ὁ Ceau-
sescu εἶπε ὅτι προδόθηκε ἀπὸ τοὺς στρατηγούς του.
Θυμᾶμαι νὰ τὸν ρωτοῦν ποῦ εἶναι οἱ λογαριασμοί του,

ποῦ φύλαγε τὰ χρήματά του. Ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι δὲν εἶχε.
Περιέργως, ἕνας συνταγματάρχης τοῦ ἔφερε ἰνσου-

λίνη, ἐπειδὴ ἦταν διαβητικός. Παράξενο ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐκτελεστεῖ.

Διατάχθηκα νὰ τοὺς πάρω χωριστὰ καὶ νὰ τοὺς ἐκτε-
λέσω. Μοῦ ζήτησαν νὰ πεθάνουν μαζὶ καὶ τὸ αἴτημά
τους ἔγινε δεκτό. Τρεῖς στρατιῶτες τοὺς ἔδεσαν τὰ χέ-
ρια πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη. Μαζὶ μὲ ἕνα ἄλλο πήραμε τὸν
Ceausescu καὶ δύο ἄλλοι πῆραν τὴ γυναίκα του.

Ἐνῷ εἶχαν πέσει νεκροί, ἄκουσα πυροβολισμοὺς
ἀπὸ ἄλλους στρατιῶτες ποὺ στέκονταν κοντὰ στὸ ση-
μεῖο. Φοβήθηκα ὅτι θὰ ἤμουν ὁ ἑπόμενος ποὺ θὰ πυ-
ροβολήσουν.

Ἔστρεψα τὸ ὅπλο μου στὸν ἀέρα καὶ φώναξα: "Αὐτὸ
εἶναι γιὰ τοὺς συναδέλφους μου στὸ Βουκουρέστι καὶ
ὅλους ἐκείνους στὴν Timisoara". Τὸ εἶπα ἀπὸ φόβο καὶ
σόκ.

Ὑποτίθεται ὅτι ἔπρεπε νὰ εἶναι μυστικό, ἀλλὰ ὅταν
ἐπιστρέψαμε στὴ βάση ὅλοι ἤξεραν τί εἶχε συμβεῖ.
Ἦταν Χριστούγεννα καὶ μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ πιοῦμε ἕνα
ποτό. Μοῦ ἔδωσαν ἕνα μπουκάλι Ρουμανικὸ cognac.
Τὸ ἤπια σχεδὸν μονορούφι καὶ πῆγα στὸ κρεβάτι. Κοι-
μήθηκα γιὰ 2 - 3 ὧρες καὶ ξύπνησα γιὰ τὸ δεῖπνο. Δὲν
ἦταν πολὺ εὐχάριστη ἡ ἀτμόσφαιρα καὶ ἤπιαμε vodka
ποὺ συνήθως ἀπαγορευόταν».

Σίγουρα οἱ σκηνὲς ποὺ περιγράφονται εἶναι σκλη-
ρές, ἀλλὰ ἂν ἀναλογισθοῦμε τὸ πόσο ἀπάνθρωπα
συμπεριφέρθηκε ὁ κομμουνιστὴς Ceausescu, καταλα-
βαίνουμε πὼς τελικὰ ἡ Θεία Δικαιοσύνη δὲν θὰ ἀποδο-
θεῖ μόνο στὴν Μέλλουσα Ζωή ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα.

Οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου πολλὲς φορὲς λησμονοῦν
τὸ ὅτι δὲν εἶναι θεοὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ ὑπηρέτες τῶν
λαῶν ποὺ τοὺς ἐπιλέγουν. Πολλὲς φορὲς ἡ ἀλαζονεία
τῆς ἐξουσίας τοὺς κάνει τόσο ἀπάνθρωπους καὶ ἀνάλ-
γητους, σὲ βαθμὸ ποὺ γίνονται ὑπέρμετρα μισητοί. Δὲν
φαίνεται, ὡστόσο, νὰ προβληματίζονται, οὔτε νὰ πα-
ραδειγματίζονται ἀπὸ τὸ φρικτὸ τέλος ποὺ εἶχε ὄχι μό-
νο ὁ Ceausescu, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι δικτάτορες καὶ
τύραννοι τῶν λαῶν τῆς γῆς.

Ὁ Χριστός μας, ὁ Μέγας καὶ Μόνος Βασιλεὺς τῆς
Κτίσεως ἦρθε στὴν γῆ ταπεινὰ καὶ ἥσυχα, χωρὶς τυμ-
πανοκρουσίες, χωρὶς τιμὲς καὶ χωρὶς ὑπηρέτες. Ἔζησε
ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας Του ἀνάμεσα
στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὑπηρετώντας τους, δείχνοντας
ἔμπρακτα τὸν δρόμο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε
ὅλοι ὅσοι θέλουμε νὰ λεγόμαστε παιδιά Του.

Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα, μαζὶ μὲ τὴν χαρὰ καὶ τὴν
εὐφροσύνη τῆς ἡμέρας, ἂς ἀφήσουμε λίγο τὴν σκέψη
μας νὰ βρεθεῖ ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους ποὺ πέρασαν
δύσκολα αὐτὴν τὴν γιορτινὴ ἡμέρα. Ἂς ἀναλογισθοῦμε
αὐτοὺς ποὺ ἔκαμαν Χριστούγεννα στὸ μέτωπο ἢ πέθα-
ναν ὑπερασπιζόμενοι τὴν Πατρίδα μας, αὐτοὺς ποὺ
βρέθηκαν στὴν φυλακὴ ἐξαιτίας κάποιου φασίστα
ὅπως ὁ Ceausescu, καὶ πολλῶν ἄλλων συνανθρώ-
πων μας, ποὺ δὲν εἶχαν τὴν πολυτέλεια νὰ γιορτάσουν
μὲ γέλια καὶ χαρά.

Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα βρίσκουν τὴν Ἑλλάδα μας
σὲ δεινὴ θέση. Ἂς προσευχηθοῦμε ὅλοι στὸν Χριστό
μας νὰ μᾶς ἐλεήσει καὶ νὰ ἀναλάβει Αὐτὸς τὴν διακυ-
βέρνησή της.

Μ. Β.
Σημειώσεις:

[1] http://tinyurl.com/jpg4jso
[2] http://tinyurl.com/zaavs33
[3] Διεθνὲς κομμουνιστικὸ τραγούδι, ποὺ υἱοθετήθη-

κε ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς κομμουνιστὲς τὸ 1890. Οἱ στίχοι
γράφτηκαν ἀπὸ τὸν Γάλλο Eugene Edine Pottier τὸ 1871,
ἐνῷ τὴν μουσικὴ συνέθεσε ὁ Βέλγος Pierre Chretien De
Geyter τὸ 1888. Ἡ πρώτη στροφή, ποὺ τραγουδοῦσε ὁ
δικτάτορας πεθαίνοντας σὲ Ἑλληνικὴ μετάφραση λέ-
ει: «Ἐμπρός τῆς γῆς οἱ κολασμένοι |Τῆς πείνας σκλά-
βοι ἐμπρὸς-ἐμπρὸς| Τὸ δίκιο ἀπ' τὸν κρατήρα βγαίνει|
Σὰ βροντὴ σὰν κεραυνός».

Οἱ ἑορτὲς μᾶς εἶναι ἀπαραίτητες! Γιατί;

«Μακάριοι οἱ ἐν
Κυρίῳ ἀποθνή-
σκοντες». Ἡ Καλ-
λιόπη Λεμοῦ-Μπό-
τσαρη, Ρωμάνου,
δὲν ἀπέθανε μόνο
ἐν Κυρίῳ ὡς καλὴ
χριστιανὴ καὶ κοι-
νωνὸς τῶν Μυστη-
ρίων τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλὰ ἔζησε καὶ
ἐν Κυρίῳ. Συνετὴ
καὶ φρόνιμη ἀπὸ
τὴν νεότητά της,
ὑπῆρξε πηγὴ

ἀγαθῶν ἔργων. Γεννήθηκε τὸ 1930 στὴν μυροβόλο
Χίο, ἀπὸ ναυτικὴ οἰκογένεια. Τὸ 1954 παντρεύτηκε
τὸν καπετάνιο Βασίλειο Ρωμάνο καὶ ἐγκαταστάθηκε
στὸ Λονδίνο, μὲ πολλὴ νοσταλγία γιὰ τὴν ἀγαπημέ-
νη της Πατρίδα. Τὸ 1992 ἐκοιμήθη ὁ σύζυγός της καὶ
τὸ 2002 ἀπεφάσισε νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἑλλάδα.
Ἐγκαταστάθηκε στὴν Δροσιὰ καὶ γνώρισε στὸν Ἱερὸ
Νεὸ Ἁγίου Γεωργίου τὸν π. Μᾶρκο. Ἔγινε ὁ πνευ-
ματικός της καὶ τὸν βοήθησε στὸ πλούσιο φιλαν-
θρωπικό του ἔργο μὲ κάθε τρόπο.

Ὁ Κύριός μας τὴν εἶχε προικίσει μὲ τὸ σπάνιο χάρι-
σμα τῆς ἀρίστης ὁράσεως μέχρι τὰ βαθειά της γερά-
ματα. Ὅταν εἶπε στὸν π. Μᾶρκο «θέλω νὰ κάνω κάτι
γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μου», στὴν ἐρώτησή του
«τί ξέρετε νὰ κάνετε», τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἀπὸ μικρὸ κο-
ριτσάκι κεντῶ. Τότε τῆς εἶπε, τώρα θὰ κεντᾶτε γιὰ τὴν
δόξαν τοῦ Χριστοῦ μας, γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Τῆς ἔδωσε
τὴν εὐχή του καὶ δημιούργησε ἀριστουργήματα. Χρυ-
σοκέντητα ποτηροκαλύμματα, ἄμφια, καλύμματα
ἁγίας τραπέζης, προσ κυνητάρια κ.ἄ. Σεμνὰ καὶ τα-
πεινὰ ἐργαζόταν ἀσταμάτητα, ὄχι γιὰ νὰ προβληθεῖ ἢ
γιὰ κάποιο προσωπικὸ ὄφελος, ἀλλὰ γιά νὰ βοηθήσει
Ὀρθόδοξες Ἱεραποστολές.

Συνέβαλε καθοριστικὰ μαζὶ μὲ ἄλλους φωτισμέ-
νους εὐεργέτες στὸ νὰ μετατραπεῖ τὸ πατρικό της
σπίτι, ἕνα ἀρχοντικὸ καπετανέϊκο, σὲ ἕνα ξεχωριστὸ
Ναυτικὸ Μουσεῖο. Ἕνα Μουσεῖο ποὺ εἶναι σήμερα
ἀπὸ τὰ πιὸ ἀξιόλογα Ναυτικὰ Μουσεῖα τῆς Χώρας
μας.

Ἀφοῦ κοινώνησε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, στὶς
6 Δεκεμβρίου 2016 τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγίου Νικολάου
τοῦ προστάτου τῶν ναυτικῶν, ἔφυγε γιὰ τὸν οὐρα-
νό.
Ἂς εἶναι ἡ μνήμη τῆς Καλλιόπης Λεμοῦ αἰωνία...

Οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφές σου, πνευματικὰ παιδιὰ
τοῦ π. Μάρκου, ἀπὸ τὸ Ἱερορραφεῖο ποὺ ἐδημιούρ-
γησε.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΜΟΥ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΡΩΜΑΝΟΥ (Ἡ νέα Ταβιθᾶ)

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον ΣΩΤΗΡ, 
ὅς ἐστι Χριστός Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ. 2, 11)

Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Κρατούμενοι,
Ἡ σκέψη ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅσο πλησιάζει ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν

Χριστουγέννων, πάει αὐθόρμητα στά Χριστούγεννα, εἴτε οἱ ἄνθρωποι
αὐτοί πιστεύουν εἴτε δέν πιστεύουν, εἴτε δηλώνουν ἄθεοι εἴτε δηλώ-
νουν ἄπιστοι, ὁ καθένας γιά τόν δικό του προσωπικό λόγο. Κι αὐτό,
γιατί ἔχει ἀποδειχθεῖ μέ πειράματα ὅτι ὁ ἄνθρωπος γεννιέται ὡς θρη-
σκευτικό ὄν. Ἡ θρησκευτικότητα εἶναι στόν ἄνθρωπο ΕΜΦΥΤΗ. Γι’
αὐτό καί τόν πιό μεγάλο ἁμαρτωλό τῆς γῆς, ὁ λεγόμενος ἔμφυτος νό-
μος, δηλαδή ἡ συνείδηση, τόν ἐλέγχει γιά τήν ὅποια μεγάλη, θανάσι-
μη, ἁμαρτία διαπράττει. Κι ἄν ἀκόμη ἔχει «πετρώσει» ἡσυνείδησή του
ἀπό τά ἐπανειλημμένα ἀδικήματα, δηλαδή ἁμαρτήματα, καί πάλι αὐτή
ἡ «πέτρινη» συνείδηση τοῦ προξενεῖ κάποια ἐνόχληση. Κάθε ἁμαρ-
τωλός, ὅσα ἀγαθά κι ἄν ἔχει, ὅση σοφία καί δόξα κι ἄν ἀπολαμβάνει,
εἶναι ἕνας κρυφός δυστυχής. Πολύ δυστυχής. Ὁ λόγος; Ἡ ὅποια
ἁμαρτία διέπραξε, γιά τήν ὁποία δέν μετανόησε καί δέν πῆρε ἄφεση
ἀπό τόν ἐξομολόγο-πνευματικό πατέρα, πού ἔχει τή θεία χάρη τῆς
ἱερωσύνης.
Ἐξάλου ἡ ἀθεΐα καί ἡ ἀπιστία εἶναι σάν τή μόδα. Δέστε τήν ἀμφίεση

τῶν γυναικῶν, τελευταῖα δυστυχῶς καί τῶν νέων καί τῶν ἀνδρῶν! Ἄλλη
μόδα σήμερα, ἄλλη αὔριο καί ἄλλη μετέπειτα. Μιά μόδα, ἡ ὁποία ἔχει
ἐξευτελίσει τόν ἄνθρωπο, αὐτόν πού εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς δημιουρ-
γίας τοῦ Θεοῦ!!
Ἀλλά ἄς ἔρθουμε στό κύριο θέμα τοῦ Χριστουγεννιάτικου μηνύμα-

τος. Μέσα στή μιά καί τήν ἄλλη πνευματική καί ἠθική πτώση, μέ ὅλες
τίς περίεργες καί γελοῖες παραξενιές της, ἐτέχθη, γεννήθηκε, ὄχι προ-
ερχόμενος ἀπό τή γῆ, ἀλλά ἀπό τόν οὐρανό, ὁ Σωτήρας ὅλων τῶν
ἀνθρώπων, καί αὐτῶν τῶν «ἀθέων» καί τῶν «ἀπίστων». Ὅλων τῶν
ἀνθρώπων, σέ ὅποιο μέρος κι ἄν κατοικοῦν πάνω στή γῆ. Ἀργότερα ὁ
θεῖος αὐτός Σωτήρας, θέλοντας νά φθάσει τό μήνυμα τῆς σωτηρίας
τῶν ἀνθρώπων σέ ὅλη τή γῆ, θά πεῖ στούς δώδεκα θεοφόρους μαθη-
τές του τό χαρακτηριστικό τοῦτο λόγο: «Καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες... καί
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8). Καί θά γίνετε μάρτυρες τῆς ζωῆς
μου καί τῆς διδασκαλίας μου... καί μέχρι τό τελευταῖο καί τό πιό ἀπο-
μακρυσμένο σημεῖο τῆς γῆς. Ἀκόμα καί σήμερα ὑπάρχουν κλιμάκια
ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρική καί στήν Ἀσία καί ἀλλοῦ, πού
ὁμιλοῦν γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μέσα στή μία, ἁγία, καθολική καί
ἀποστολική Ἐκκλησία, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ Σωτήρας Χριστός μας, τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἔπρεπε νά ἔρθει ὁ Σωτήρας μας, ὁ Θεός Σωτήρας μας, ἀπό τόν

οὐρανό στή γῆ. Τόν περίμεναν ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί τῆς γῆς. Κι αὐτό,
γιατί κανείς δέν εἶναι ἀναμάρτητος. «Πολλά πταίομεν ἅπαντες» (Ἰακ.
3, 2). Εἶναι μερικά θέματα στά ὁποῖα μοναδικά ὁ Σωτήρας Χριστός
μπορεῖ νά δώσει τή λύση.
Ὁ Σωτήρας Χριστός ἦρθε στή γῆ. Εἶναι ἀνάμεσά μας. Εἶναι μαζί μας

μέ τήν Ἁγία του Ἐκκλησία, πού ἵδρυσε στή γῆ. Ἔτσι, ὅποιος ἄνθρωπος
αἰσθάνεται τήν ἁμαρτωλότητα πού τόν βαραίνει, καί στήν περίπτωση
αὐτή  κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά κάνει κάτι γιά νά τόν βοηθήσει, εἶναι
ἐδῶπλάϊ μας ὁΣωτήρας Χριστός στό πρόσωπο τοῦπνευματικοῦπα-
τρός ἤ ἐξομολόγου, ὅπου μέ τήν ἐξομολόγηση ἀπαλλάσσεται ἀπό τό
βάρος καί τῆς πιό μεγάλης ἁμαρτίας.
Ἀδελφοί συναμαρτωλοί,

Μή φοβᾶσθε ἄν διαπράξατε καί τήν πιό μεγάλη ἁμαρτία. Ἔχετε θάρ-
ρος. Γιά σᾶς ἦρθε ὁ Χριστός. Καί γιά σᾶς. Ὁ Ἴδιος τό εἶπε αὐτό: «Οὐκ
ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Κι αὐτό
τό ἴδιο βεβαίωσε τό «στόμα τοῦ Χριστοῦ», ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Ἀκοῦστε τό λόγο του: «Χριστός Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τόν κόσμον ἁμαρ-
τωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμόθ. 1, 15). Ἀνέφερε καί
τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του ὁ Ἀπ. Παῦλος, γιατί αὐτός καταδίωξε στό πρό-
σωπο τῶν χριστιανῶν τῆς Δαμασκοῦ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τόν
Χριστό.
Ἀδελφοί μου κρατούμενοι, 

Στό ὄνομα τῆς ἀγάπης πού τρέφω ἔμπρακτα σαράντα πλέον χρό-
νια σέ ὅλους χωρίς καμιά ἐξαίρεση, σᾶς παρακαλῶ, αὐτά, τά φετεινά
Χριστούγεννα, μή τά ἀφήσετε ἀναξιοποίητα. Πάρτε μιά ἁγία ἀπόφαση
καί ἐξομολογηθεῖτε στόν Ἐξομολόγο ἱερέα τοῦ Καταστήματος Κράτη-
σής σας. Θυμηθεῖτε τή μετάνοια καί ἐξομολόγηση τοῦ Ζακχαίου στήν
Ἱεριχώ. Θυμηθεῖτε ἐκείνη τή μοιχαλίδα Σαμαρείτισσα γυναίκα, ἐκεῖ
στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, πού μίλησε πολλή ὥρα μέ τό Σωτήρα Χριστό
καί ὕστερα ἄλλαξε ζωή, ὅπως καί ὁ Ζακχαῖος. Καί οἱ δυό, στήν κατο-
πινή ζωή τους, ἔγιναν ἀπόστολοι καί γιορτάζουμε τή μνήμη τους. ΤΕ-
ΛΟΣ, θυμηθεῖτε τό Ληστή ἐπάνω στό Γολγοθᾶ, στά δεξιά τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου Χριστοῦ, πού μετανόησε καί κέρδισε τόν παράδεισο στό πα-
ρά πέντε. Καί ὅπως σχολιάζει ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος, «ὁ ληστής τοῦ
σταυροῦ, ἀφοῦ λήστεψε ὅλον τόν κόσμο, τελευταῖα λήστεψε καί
τόν παράδεισο».
Ἐμπρός, λοιπόν, νά ληστέψουμε ὅλοι μας, ὅλοι οἱ κρατούμενοι, τόν

παράδεισο, ὅπως ἔκανε ὁ ληστής τοῦ Γολγοθᾶ.
Ἀδελφοί μου κρατούμενοι,

Καλά Χριστούγεννα μέ τό Σωτήρα Χριστό στή ζωή σας, στή ζωή μας. 
Χρόνια Πολλά.

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί πολλή, πολλή ἀγάπη
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος

Διάκονος τῶν Κρατουμένων

Πρός τήν κοινωνίαν τῶν Κρατουμένων

Χριστούγεννα 1989 εἰς τὴν Ρουμανίαν
Ὅταν ἀντὶ τοῦ «ἐπὶ γῆς εἰρήνη» ἔπεσε βαρὺς ὁ πέλεκυς τῆς δικαιοσύνης

«... Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέ-
ραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν... καὶ ἐναν-
θρωπήσαντα... » ( Σύμβολον Πίστεως ).

Ὁ Πάνσοφος καὶ Φιλάνθρωπος Δημιουργὸς τὰ
οἰκονόμησε ἔτσι, ὥστε ὅταν ὅλος ὁ κόσμος τῆς πλάνης
καὶ τῶν ὀργίων, κουρασμένος ἀπὸ τὴ ζωή καὶ τὸν γη-
ρασμένον πολιτισμό του, τὸν ἀνίκανο νὰ τοῦ χαρίσει
τὴν εὐτυχία, εἶχε αἰσθανθεῖ βαθειὰ τὸν ἀσπασμὸ τοῦ
οὐρανοῦ, ποὺ εἶχε φέρει στὴ γῆ ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ·
ὅταν ὅλοι περίμεναν μὲ ἀγωνία τὸν Θεάνθρωπο, γιὰ νὰ
σωριάσει σὲ φρικτὰ ἐρείπια τὸν γηρασμένο καὶ ἑτοι-
μόρροπο πολιτισμό τους καὶ πάνω ἐκεῖ νὰ θεμελιώσει
ἕνα ἄλλον καινούργιο πολιτισμό, ἱκανὸ γιὰ νὰ ὁδηγήσει
τοὺς λαοὺς στὴν ἀλήθεια, στὴν πρόοδο καὶ στὴν εὐτυ-
χία· ὅταν ὁ προσδοκώμενος Θεὸς εἶχε γίνει πλέον ἀνα-
μονὴ ὅλων τῶν ἐθνῶν, τότε «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς
τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον
ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγόραση, ἵνα
τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». ( Γαλ, 4,4 ).

Ἡ Γέννηση τοῦ ΜΕΣΣΙΑ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ
ζῶντος Θεοῦ, εἶναι ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ τῆς ἀνθρώπινης
ἱστορίας, ὄχι μόνον γι' αὐτὰ ποὺ ἔδωσε στὸν κόσμο μὲ
τὴν διδασκαλία Του καὶ τὸ μήνυμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κό-
σμου σὲ ἔκταση καὶ σὲ βάθος, ἀλλὰ κυρίως γι' αὐτὰ
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ δώσει στὸ μέλλον, τὴν ἀνάσταση
τῶν νεκρῶν, τὴν μεγάλη αὐτὴ δωρεὰ στὸ ἀνθρώπινο
γένος, ποὺ δυστυχῶς ἐξουσιάζεται ἀπὸ τὸ φοβερὸ
πλῆγμα τοῦ θανάτου, καὶ ταλανίζεται ἀπὸ τὸν μισάν-
θρωπο Διάβολο «ἄρχοντα τοῦ  αἰῶνος τούτου» ( Β'
Κόρ. 4,4 ),

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐξέπληξε, καὶ
ἐκπλήσσει εἰσέτι τὸν κόσμο, εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε
ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ πάψει, νὰ εἶναι καὶ Ὁ Θεὸς(= Θε-
άνθρωπος ), «οὐδείς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν
εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ», (Ἰωάν. 3.11-13 ). Αὐτὸς
ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος, εἶναι ὁ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ποὺ ση-
μαίνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, δίπλα μας, «ἰδοὺ ἡ
παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέ-
σουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ. ὃ ἐστι μεθερ-
μηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεὸς» (Ματθ. 1,23 ).

Ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ Χριστούγεννα,
εἶναι μιὰ μεγάλη γιορτὴ γιὰ τὴν Χριστιανοσύνη, καὶ μά-
λιστα γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Ὁ Χριστὸς σὲ ἀνύποπτο χρό-
νο εἶχε δηλώσει πρὸς τοὺς συμπατριῶτες Του Ἰουδαί-
ους, ὅτι «ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
καὶ δοθήσεται Ἔθνει, ποιοῦντι τοὺς καρποὺς
αὐτῆς» (Ματθ. 21,43). Ὁ Χριστὸς δὲν μίλησε σὲ πλη-
θυντικὸ ἀριθμό, δὲν εἶπε, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ
δοθεῖ Ἔθνη (= στὰ Ἔθνη), ἀλλὰ σὲ ἑνικὸ Ἔθνει (= σὲ
Ἔθνος ), τὸ ὁποῖον θὰ παράγει τὰ καλὰ ἔργα πού,
εἶναι οἱ καρποὶ τῆς Βασιλείας αὐτῆς.

Ἂν λοιπὸν συνδυάσουμε τὰ λεγόμενα αὐτὰ τοῦ
Χριστοῦ, μὲ αὐτὰ ποὺ εἶπε, ὅλως ἱκανοποιημένος πη-
γαίνοντας πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πά-
σχα, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸν ἐνημέρωσαν ὅτι ζητοῦν νὰ τὸν
ἰδοῦν Ἕλληνες (=τὸ Γένος ) ποὺ πήγαιναν καὶ αὐτοί,

«ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ», εἶπε μὲ μεγάλη
εὐχαρίστηση, «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου», ( Ἰωάν. 12,20-23 ), καὶ προσέτι μὲ τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ Διδασκαλία Του γράφτηκε στὴν Ἑλληνικὴ
γλώσσα, καὶ κηρύχτηκε ἐκεῖθεν, «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς
οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν» (Ρωμ. 10,18), τότε τὸ
Ἔθνος αὐτὸ στὸ ὁποῖον ἀναφέρεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
εἶναι τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, καὶ κατ' ἐπέκταση τοῦ
Χριστιανικοῦ κόσμου, παρὰ τὶς ἀμφιλεγόμενες θέ-
σεις τῶν ἑρμηνευτῶν.

Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη, «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν » (Α'
Ἰωάν. 4,7), καὶ ἐκεῖ στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας μᾶς ἀπο-
κάλυψε τὴν ἀλογάριαστη ἀγάπη Του στὸ Θεάνθρωπο
πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «οὕτω γὰρ
ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον. ὥστε τὸν υἱὸν
αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον»
(Ἰωάν, 3,16).

Καὶ ἐφέτος, ἰδίως ἐφέτος, ἡ ἀνθρωπότητα θὰ γιορ-
τάσει τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέσα σὲ
ἕνα σκοτεινὸ καὶ ἀπειλητικὸ παγκόσμιον ὁρίζοντα,
ὅπου ἀπὸ παντοῦ ἔρχεται ὁ ἀπόηχος τοῦ τρόμου, τῆς
πείνας, καὶ τῆς καταστροφῆς. Ἡ ἀνθρωπότητα ἀγω-
νιᾶ ἀπὸ ἀκοὲς φρικτῆς παγκόσμιας «Βιβλικῆς»
δοκιμασίας καὶ καταστροφῆς. Βρίσκεται λιπόθυμα
καταγῆς μὲ χαμένες τὶς αἰσθήσεις της. Ξεψυχάει
ἀπὸ φόβο, γιατί διαισθάνεται τὸ κακὸ ποὺ ἔρχεται
κατ’ ἐπάνω της, τρομακτικό, καὶ γεμᾶτο φρίκη
ἐναντίον της. Ὁλοένα καὶ χάνεται ὁ ἥλιος τῆς
χαρᾶς καὶ τῆς ἐλπίδας ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώ-
πων. Παντοῦ παγωνιὰ καὶ ἀπελπισία, καὶ σωτηρία
πουθενά!!.

Μερικοὶ δῆθεν «Μεγάλοι» προσπαθοῦν, κάνοντας
τοὺς σωτῆρες τῆς ἀνθρωπότητας, νὰ συγκρατήσουν ἢ
νὰ ἁπαλύνουν αὐτὴ τὴν ἐπερχόμενη παγκόσμια λαίλα-
πα καὶ φρίκη. Ὅμως μάταια, γιατί προσπαθοῦν μὲ τὴν
ἐπιστήμη τοῦ ψεύδους, νὰ φωτίσουν τὸ πηχτὸ καὶ πνι-
γηρὸ σκοτάδι της. Ὅμως, τί Φῶς μπορεῖ, νὰ ἔχει τὸ
ψεῦδος; Ἡ ὥρα τοῦ κόσμου ἴσως νὰ βρίσκεται στὸ τέ-
λος της, καὶ ἡ πελιδνὴ ἀνθρωπότητα ἀναμένει ἐναγώ-
νια ἕνα σωτῆρα.

Ἄδικα ὅμως φοβᾶται ὁ κόσμος, καὶ ἀγωνιᾶ ψά-
χνοντας γιὰ σωτῆρες. ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ὁ ΣΩΤΗΡΑΣ. Ὁ
Κύριός μας Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος
γεννήθηκε στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας καὶ γεννᾶται γιὰ
τὸν καθένα μας. Γι’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἦρθαν στὸν κό-
σμο, γι' αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται, καὶ γι' αὐτοὺς ποὺ θὰ
ἔρθουν «ἕως τῆς συντέλειας τοῦ αἰῶνος». Ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς εἶναι ΤΟ ΦΩΣ. Αὐτὸς εἶναι ἡ σωτηρία μας, ποὺ
γεμίζει τὰ σύμπαντα μὲ χαρά. Ἂς τὸν ἀφήσουμε λοιπὸν
νὰ γεννιέται μέσα μας μέχρι τότε, γιατί ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ..... ΓΕΝΝΑΤΑΙ. «Ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». ( Ματθ. 28,20 ).

Ἀδελφοί, Ἕλληνες - Ἑλληνίδες, καλὲς Γιορτὲς καὶ
ὁ καινούργιος χρόνος 2017 νὰ εἶναι χαρούμενος καὶ
Εὐλογημένος, ΑΜΗΝ.

Δὲν ἐγεννήθη ὁ Χριστός. Γεννᾶται διὰ τὸν ἄνθρωπον 
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος

Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς,
Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος Ἐπ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος

Ἀνακοίνωσις - Πρόσκλησις
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ πρωτομάρτυρος

καὶ ἀρχιδιακόνου Στεφάνου διοργανώνουμε τὶς πα-
ρακάτω ἐκδηλώσεις:

Α) Τὴν Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00
μ.μ., στὴν ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὁδοῦ Κυ-
πριάδου, στὸ Γαλάτσι, Ἑσπερινὸς καὶ Ἑορταστικὴ
Ἐκδήλωση μὲ χριστουγεννιάτικα κάλαντα καὶ
ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων καὶ μὲ ὁμι-
λία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ.
κ. Δαμασκηνοῦ. Θὰ προσφερθοῦν τσάϊ καὶ ἄλλα κε-
ράσματα.

Β) Τὴν Τρίτη 27 Δεκεμβρίου τὸ πρωῒ κοινὸς
ἐκκλησιασμὸς μετ’ ἀρτοκλασίας στον Ἅγ. Σπυρίδω-
να ὁδ. Θηβῶν στὸ Αἰγάλεω. 

Γ) Τὴν Τρίτη 27 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
ἀνοικτὴ συζήτηση μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Στέφανος καὶ
ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐνοριακῆς διακονίας.»

Ἡ εἴσοδος σὲ ὅλες τὶς παραπάνω ἐκδηλώσεις εἶναι
ἐλεύθερη.

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
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Ὁ καθηγητής Ἰωάννης Καρµίρης παρατηρεῖ: 
«∆ιά τάς ἀνωτέρω δογµατικάς διαφοράς καί παρεκ-

κλίσεις τῶν Λατίνων ἀπό "τῆς ὀρθῆς πίστεως..., καί τα-
ῦτα περί τήν θεολογίαν τοῦ ἁγίου Πνεύµατος", ὁ
Μᾶρκος Εὐγενικός χαρακτηρίζει αὐτούς ὡς αἱρετικούς,
βεβαιῶν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατά τήν ἐποχήν
ἐκείνην καί πιθανῶς ἀπό τῶν Σταυροφοριῶν ἐθεώρει
πράγµατι τούς Λατίνους οὐ µόνον ὡς σχισµατικούς,
ἀλλά καί ὡς αἱρετικούς, δεχοµένη τούς ἐξ αὐτῶν προσ -
ερχοµένους εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν διά χρίσεως ἁγίου
µύρου, τάττουσα οὕτως αὐτούς µετά τῶν Ἀρειανῶν,
Μακεδονιανῶν, Σαββατιανῶν, Ναυατιανῶν καί λοιπῶν
αἱρετικῶν τοῦ δ΄ αἰῶνος, συµφώνως πρός τόν ζ΄ καν-
όνα τῆς Β΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ὅν ἐπικαλεῖται σύν
τῇ ις΄ ἐρωταποκρίσει τοῦ Θεοδώρου Βαλσαµῶνος»14. 

Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός µετά τήν Σύνοδο τῆς
Φερράρας-Φλωρεντίας τοῦ 1438-39 καί µετά τά ὅσα
εἶδε ἐκεῖ, δέν κάνει λόγο γιά τήν ∆υτική Ἐκκλησία οὔτε
κἄν γιά ἑτερόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά ὁµιλεῖ γιά Λατίνους
καί αἱρετικούς. Καί εἶναι παράδοξο γιατί µερικοί
ἐµπλέκουν τόν ἅγιο Μᾶρκο σέ µιά οἰκουµενιστική νοο-
τροπία καί δέν κατανοοῦν ὀρθῶς ἀφ’ ἑνός µέν τήν
εὐγενική του στάση πρό τῆς Συνόδου, γιά τό καλό τῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς προσδοκωµένης ἑνώσεως,
ἐκφράζοντας δέ ὁλόκληρη τήν ἀντιπροσωπία, ἀφ’
ἑτέρου δέ τήν ὀρθόδοξη ἀντιµετώπιση τῶν αἱρετικῶν
Λατίνων µετά τήν Ψευδοσύνοδο αὐτή.

Ἑποµένως, ἡ ἐπιλεκτική καί παρερµηνευτική νοο-
τροπία µερικῶν συγχρόνων θεολόγων καί Κληρικῶν
ἀπέναντι στήν ὀρθόδοξη στάση πού τήρησε ὁ ἅγιος
Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός στήν Φερράρα-Φλωρεντία εἶναι
ἀπαράδεκτη ἀπό κάθε πλευρά καί ὅταν χρησιµοποι-
ῆται ἀπό ἐπιστήµονες εἶναι ἀντιεπιστηµονική. Γράφει ὁ
π. ∆ηµήτριος Κεσκίνης: «Ἡ ἀποσπασµατική θεώρηση,
πού δυστυχῶς καλλιεργήθηκε εἴτε σκοπίµως ἀπό δυτι-
κούς "ἐπιστήµονες", εἴτε ἀφελῶς ἀπό ὀρθοδόξους ἡµι-
µαθεῖς, ἀδικεῖ τόν σπουδαῖο αὐτό θεολόγο τῆς Ἐκκλη-
σίας καί στήν οὐσία σκανδαλίζει τήν ὀρθόδοξη συνε-
ίδησή µας»15. 

ii. Ἡ Σύνοδος τοῦ 1484 
Ἡ Σύνοδος τοῦ 1484 κατεδίκασε τήν Σύνοδο τῆς

Φερράρας-Φλωρεντίας τοῦ 1438/39, ἀφοῦ ἐν τῷ µε-
ταξύ εἶχε ἀπορριφθῆ ἀπό τήν συνείδηση τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ πληρώµατος. 

Ἡ Σύνοδος αὐτή, πού ἀποκλήθηκε Οἰκουµενική, συν -
εκλήθη στόν Ἱερό Ναό τῆς Παµµακαρίστου ἀπό τόν
Πατριάρχη Συµεών σέ δύο φάσεις. Στήν πρώτη, δη-
λαδή τά ἔτη 1472-75, ἐξέδωσε ἕνα ὅρο µέ τόν ὁποῖο
ἀποκήρυξε τήν Σύνοδο τῆς Φερράρας- Φλωρεντίας,
καί στήν δεύτερη, τό 1484, ἐξέδωσε µιά ἀκολουθία γιά
τούς Λατίνους πού ἤθελαν νά ἐπιστρέψουν στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Στήν Σύνοδο αὐτή συµµετεῖχαν
καί ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνα-
τολῆς16.

Ἡ ἀκολουθία συνετάγη ἀπό τόν Οἰκουµενικό Πα-
τριάρχη Συµεών. Στήν ἐπικεφαλίδα τῆς ἀκολουθίας
γράφεται: «Ἀκολουθία τυπωθεῖσα ὑπ’ αὐτῆς τῆς ἁγίας
καί µεγάλης Συνόδου, εἰς τούς ἐκ τῶν λατινικῶν αἱρ-
έσεων ἐπιστρέφοντας τῇ ὀρθοδόξῳ τε καί καθολικῇ
Ἐκκλησίᾳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά καί τοῖς
τρισίν ἁγιωτάτοις Πατριάρχαις τῆς Ἀνατολῆς, Ἀλεξα-
δρείας δηλονότι, Ἀντιοχείας, καί Ἱεροσολύµων». Σέ
αὐτήν τήν φράση φαίνεται καθαρά ὅτι γίνεται διάκριση
µεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, καί τῶν
λατινικῶν αἱρέσεων.

Στήν ἀκολουθία αὐτή γίνεται λόγος γιά τήν «λατι-
νικήν αἵρεσιν», προτρέπεται ὁ προσερχόµενος λατῖνος
νά γίνη ὀρθόδοξος νά ἀποτάξη «πᾶσι τοῖς αἰσχίστοις
καί ἀλλοτρίοις δόγµασι τῶν Λατίνων» καί «ὅσα οὐ συµ-
φωνεῖ τῇ καθολικῇ καί ὀρθοδόξῳ τῆς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας», ἀλλά καί νά ἀναθεµατίση αὐτούς πού
προσθέτουν τό filioque στό Σύµβολον τῆς Πίστεως.
Ἐπίσης, στήν ἀκολουθία αὐτή ὑπό τύπον ἐρωτήσεως
στόν Λατῖνο πού προσέρχεται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία οὐσιαστικά παρουσιάζεται ὁ ὅρος τῆς Οἰκουµε-
νικῆς Συνόδου τοῦ 1472-75: «Ἀποβάλλῃ καί σέ οὐδέν
λογίζῃ τήν ἐν Φλωρεντίᾳ τῆς Ἰταλίας προ συστᾶσαν
σύνοδον, καί ὅσα ἔστερξεν ἐκείνη κακῶς ἐναντία τῆς
καθολικῆς Ἐκκλησίας καί νόθα;».

Σέ µιά ἄλλη ἐρώτηση προτρέπεται ὁ Λατῖνος νά
ἀποστραφῆ «τελείως καί τάς συνάξεις τῶν Λατίνων ἐν
ταῖς αὐτῶν Ἐκκλησίαις, ἤ καί αὐτῶν τῶν λατινο-
φρόνων». Ἐδῶ στήν φράση «τάς συνάξεις τῶν Λατί-
νων ἐν ταῖς αὐτῶν Ἐκκλησίαις», προφανῶς ἐννοοῦν-
ται οἱ συνάξεις στούς Ναούς, χωρίς νά προσδίδεται
ἐκκλησιαστικότητα. Οἱ Λατῖνοι εἶναι αἱρετικοί καί ὡς
συνάξεις στίς Ἐκκλησίες χαρακτηρίζονται οἱ συνάξεις
στούς Ναούς καί δέν ἐννοεῖται µέ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τῶν
Λατίνων, ὅπως ὑποστηρίχθηκε ἀπό µερικούς. 

Στήν ὅλη ἀκολουθία γίνεται λόγος γιά τήν Ὀρθόδοξη
Καθολική Ἐκκλησία καί γιά τήν λατινική αἵρεση. Μιά
φορά πού ὑπάρχει ἡ λέξη Ἐκκλησία γιά τούς Λατίνους
ἐννοεῖται ὁ τόπος, ὅπου συνέρχονται οἱ Λατῖνοι, δη-
λαδή ὁ Ναός, χωρίς νά ἔχη ἐκκλησιολογική σηµασία17. 

Θεωρῶ ἀντιεπιστηµονικό καί τελικά παραπλανητικό
νά ἰσχυρίζωνται µερικοί ὅτι ἀκόµη καί κατά τήν Σύνοδο
τοῦ 1484, ἡ ὁποία κατεδίκασε τήν Σύνοδο τῆς Φερρ-
άρας-Φλωρεντίας, γίνεται λόγος γιά δυτικές Ἐκκλησίες. 

iii. Ἡ Ἐγκύκλιος τῶν Πατριαρχῶν
τῆς Ἀνατολῆς τοῦ ἔτους 1848

Στήν Ἐγκύκλιο τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ
ἔτους 1848 πού ὑπογράφηκε ἀπό τούς Πατριάρχες
Κωνσταντινουπόλεως Ἄνθιµο ΣΤ΄, Ἀλεξανδρείας Ἱερ-
όθεο Β΄, Ἀντιοχείας Μεθόδιο καί Ἱεροσολύµων Κύριλλο
Β΄, καί τούς Ἀρχιερεῖς-µέλη τῶν Συνόδων τους, ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χαρακτηρίζεται ὡς «µία, ἁγία, κα-
θολική καί ἀποστολική Ἐκκλησία, ἑποµένη τοῖς ἴχνεσι
τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀνατολικῶν τε καί δυτικῶν»·
ἀλλοῦ χαρακτηρίζεται ὡς «Καθολική Ἐκκλησία», «ὡς
θεία µάνδρα τῆς καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»,
ὡς «καθολική ἁγία Ἐκκλησία, ὡς «Ὀρθοδοξία», ἤτοι
«ἡ Ὀρθοδοξία τῆς Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας». Σέ ἄλλο σηµεῖο γράφει ὅτι «ἡ Ὀρθοδοξία ἐτήρη-
σε τήν Καθολικήν Ἐκκλησίαν ἄφθορον νύµφην τῷ
νυµφίῳ αὐτῆς παρ' ἡµῖν, καίτοι µηδεµίαν µέν ἔχουσιν
ἀστυνοµίαν κοσµικήν». 

Ἀντίθετα, ὁ δυτικός Χριστιανισµός τῆς Παλαιᾶς
Ρώµης χαρακτηρίζεται ὡς «Παπισµός» πού ἐνοχλεῖ
«τήν ἥσυχον Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ», καί ὅσοι εὑρίσκον-
ται κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Πάπα καί ἐπιτίθενται
«κατά τό ἔθος αὐτῶν κατά τῆς Ὀρθοδοξίας» χαρα-
κτηρίζονται ὡς «Παπισταί». Στήν ∆ύση µέ τίς αἱρέσεις
εἰσῆλθε «ὁ ἰός τοῦ νεωτερισµοῦ». Ἡ Ἐκκλησία τῆς
ἀρχαίας Ρώµης πρίν ἀποκοπεῖ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Κα-
θολική Ἐκκλησία ἀποκαλεῖται «Ρωµαϊκή Ἐκκλησία»,
ἐνῶ στήν θέση της βρίσκεται ὁ «Παπισµός», προ-
φανῶς γιά τίς θεωρίες περί πρωτείου καί ἀλαθήτου τοῦ
Πάπα, µία δέ φορά ἀποκαλεῖται «Ρωµάνα Ἐκκλησία»
πού ἀντιδιαστέλλεται ἀπό τήν ἀρχαία Ρωµαϊκή Ἐκκλη-
σία. Ἐλάχιστες φορές ὁ Παπισµός ἀναφέρεται ὡς
«Ἐκκλησία τῆς Ρώµης» καί «∆υτική Ἐκκλησία», χωρίς
ἐκκλησιολογική σηµασία. 

Οἱ δυτικοί ἀπεκόπησαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, ἀλλά «πρίν ἤ ἀποστατήσωσιν ἀπό τῆς Ὀρθοδο-
ξίας εἰς τάς αἱρέσεις αὐτήν τήν πίστιν κατεῖχον καί
αὐτοί». Στήν πραγµατικότητα, λοιπόν, τούς ἀποκαλεῖ
αἱρετικούς. 

Ἐπίσης, γίνεται λόγος γιά τό ὅτι σέ αὐτήν τήν ἁγία
µάνδρα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπέπε-
σαν «λύκοι βαρεῖς». Σέ αὐτή τήν ἁγία µάνδρα τῆς
Ὀρθοδοξίας, στήν ὁποία «οἱ ἐν αὐτῇ ποιµένες καί τό
τίµιον πρεσβυτέριον καί τό µοναχικόν τάγµα διατηρεῖ
αὐτήν τήν ἀρχαιοτάτην εὐαγῆ σεµνότητα τῶν πρώτων
αἰώνων τοῦ Χριστιανισµοῦ», «ἐπέπεσαν καί ἐπιπ-
ίπτουσιν, ὡς καί ἐφ' ἡµῖν ὁρῶµεν, "λύκοι βαρεῖς"». Στήν
συνέχεια οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς καλοῦν τούς πι-
στούς νά αἰσθανθοῦν τό «ἀµοιβαῖον ἀλγεινόν αἴσθηµα
µητρός φιλοτέκνου καί τέκνων φιλοµητόρων, ὅταν λυκ-
όφρονες ἄνδρες καί ψυχοκάπηλοι σπουδάζωσι καί
µεθοδεύωνται ἵνα ἐκείνων ἀπαγάγωσι δούλων ἤ αὐτά
ὡς ἀρνία ἐκ τῶν µητέρων αὐτῶν ἀφαρπάσωσιν». 

Εἶναι πολύ σκληρές οἱ ἐκφράσεις τίς ὁποῖες χρησι-
µοποιοῦν οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς, γιά νά χαρα-
κτηρίσουν τούς Λατίνους. Ἐπίσης εἶναι σηµαντικό τό
ὅτι στήν Ἐγκύκλιο αὐτή γίνεται ἀναφορά ὅτι οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες µας µᾶς διδάσκουν «ἵνα µή τήν Ὀρθοδοξίαν ἐκ
τοῦ ἁγίου θρόνου, ἀλλά τόν θρόνον αὐτόν καί τόν ἐπί
τοῦ θρόνου κρίνωµεν πρός τάς θείας Γραφάς, πρός
τάς συνοδικάς ἀποφάσεις καί ὅρους καί πρός τήν κε-
κηρυγµένην πίστιν, ἤτοι πρός τήν ὀρθοδοξίαν τῆς διη-
νεκοῦς διδασκαλίας». Αὐτό σηµαίνει ὅτι δέν προέρχε-
ται ἡ ὀρθοδοξία ἀπό τόν ἅγιο θρόνο, ἀλλά κρίνουµε
τόν θρόνο καί τόν καθήµενον ἐπάνω στόν θρόνο ἐπί τῇ
βάσει ὅλης τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. 

Ἐπίσης, εἶναι σηµαντική καί µιά παρατήρηση πού
γίνεται ἀπό τούς Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς, ὅτι παρα-
µένουν οἱ ἕδρες ὅλων τῶν Ἐπισκόπων τῆς ∆ύσεως
κενές, γιατί ἀναµένεται ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀποστα-
τησάντων ποιµένων µαζί µέ τά ποίµνιά τους. Γράφεται
χαρακτηριστικῶς: «...καί ἡ κανονική πρωτοκαθεδρία
τῆς αὐτοῦ Μακαριότητος καί αἱ ἕδραι ἁπάντων τῶν ἐπι-
σκόπων τῆς ∆ύσεως κεναί καί ἕτοιµαι διατελοῦσιν· ἡ
γάρ Καθολική Ἐκκλησία, ἀπεκδεχοµένη πάντως τήν
ἐπιστροφήν τῶν ἀποστατησάντων ποιµένων µετά τῶν
ποιµνίων αὐτῶν, οὐ διορίζει ψιλῷ τῷ ὀνόµατι ἐπί τῆς
τῶν ἄλλων ἐνεργείᾳ κυριότητος παρεισάκτους, καπη-
λεύουσα τήν ἱερωσύνην». 

Αὐτό εἶναι ἕνα σηµαντικό ἐπιχείρηµα, ὅτι ναί µέν κα-
λοῦνται «Ἐκκλησίαι τῆς ∆ύσεως», ἀλλά ἐννοοῦνται οἱ
θρόνοι, οἱ ὁποῖοι ἦταν ὀρθόδοξοι προηγουµένως καί
τώρα εἶναι κενοί ἀπό Ἐπισκόπους, δηλαδή δέν ἀνα-
γνωρίζονται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ εὑρι-
σκόµενοι στούς θρόνους καί περιµένουν τήν ἐπι-
στροφή τῶν ποιµένων πού ἀπεστάτησαν µαζί µέ τά
ποίµνιά τους. Αὐτό σηµαίνει ὅτι δέν δίνεται ἐκκλησια-
στικότητα στούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι κατέχουν κακῶς
τίς παλαιές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες18. 

Κυρίως ἡ χρήση τῆς λέξεως Ἐκκλησία γιά τούς Χρι-
στιανούς, τούς εὑρισκοµένους ἐκτός αὐτῆς, ἔγινε τόν
20ό αἰώνα ἀπό τό ∆ιάγγελµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου τοῦ ἔτους 1920. 

Γι’ αὐτό εἶναι ἀντιεπιστηµονικό καί παραπλανητικό
νά λέγεται ὅτι ἀκόµη καί στό σηµαντικό αὐτό κείµενο
τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς µέ τίς Συνόδους τους
γράφεται ὅτι οἱ «Ρωµαιοκαθολικοί» εἶναι «Ἐκκλησία».
Γιά τό θέµα αὐτό κατέθεσα στά Πρακτικά τῆς Συνόδου
τήν ἄποψή µου. 

β) Ἡ ἀντορθόδοξος θεωρία
τῶν «ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν» 

Τό ἀξιοσηµείωτο εἶναι ὅτι µετά τήν ὑποβολή νέας
προτάσεως ἀπό τήν Ἀντιπροσωπία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, χωρίς ὅµως ἡ Ἀντιπροσωπία νά ἔχη τήν
ἐξουσιοδότηση ἀπό τήν Ἱεραρχία νά κάνη ἀλλαγές στίς
ἀποφάσεις της, καί µετά τήν ἀποδοχή τῆς ἀπόφασης
ἀπό τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, οὐσιαστικά δέν
ὑποστηρίχθηκαν οἱ ἑπόµενες ἐκκλησιολογικές ἀποφ-
άσεις τῆς Ἱεραρχίας µας, ἐκτός ἀπό µερικές λεπτοµ-
έρειες, ὅπως τό παρουσίασα σέ ἄλλο κείµενό µου. 

Ἡ τελική πρόταση τῆς Ἐκκλησίας στήν 6 παράγρα-
φο ἦταν ἡ ἀκόλουθη: 

«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν
ὀνοµασίαν τῶν µή εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’
αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί
Ὁµολογιῶν...».

Κατ’ ἀρχάς δέν γνωρίζω ἀκόµη ἐπακριβῶς τήν πα-
τρότητα τῆς νέας πρότασης, πού ἔγινε κατά τήν διάρ-
κεια τῆς νύκτας τῆς Παρασκευῆς πρός Σάββατο, ἀλλά
ἐκεῖνο πού ἀντιλαµβάνοµαι εἶναι ὅτι ἐκεῖνος πού συν-
έλαβε αὐτήν τήν ἰδέα δέν γνωρίζει τήν δογµατική τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως θά φανῆ πιό
κάτω. 

Ἔπειτα, δέν δόθηκε ἐπαρκής χρόνος, γιά νά µελε-
τηθῆ ἡ νέα πρόταση καί νά ἀξιολογηθῆ ἀπό τήν ἀντι-
προσωπία µας. Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη µέσα σέ λίγα
λεπτά σέ ἔνταση καί χωρίς οὐσιαστική συζήτηση.
Φάνηκε ὅτι µερικοί Ἀρχιερεῖς γνώριζαν τό περιεχόµενο
τῆς νέας πρότασης, πρίν ἀνακοινωθῆ ἀπό τόν Ἀρχιεπ-
ίσκοπο στά παρόντα µέλη τῆς Ἀντιπροσωπίας µας,
ἐγώ τήν ἄκουγα γιά πρώτη φορά ἐκείνη τήν στιγµή.
Ἀκόµη, παρουσιάστηκε γραπτῶς ὅτι τό περιεχόµενο
τῆς πρότασης βρίσκεται στό πνεῦµα τῆς ἀπόφασης
τῆς Ἱεραρχίας µας καί τελικά παρουσιάσθηκε ὡς νίκη
τῆς Ἐκκλησίας µας. 

Τό σκεπτικό τῆς ἀπόφασης εἶναι τό ἑξῆς: 
«Μέ τήν τροπολογίαν αὐτήν πετυχαίνουµε µία συνο-

δική ἀπόφαση πού γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία πε-
ριορίζει τό ἱστορικό πλαίσιο τῶν σχέσεων πρός τούς
ἑτεροδόξους ὄχι στήν ὕπαρξη, ἀλλά ΜΟΝΟ στήν ἱστο-
ρική ὀνοµασία αὐτῶν ὡς ἑτεροδόξων χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν ἤ Ὁµολογιῶν. Οἱ ἐκκλησιολογικές συνέπει-
ες τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς εἶναι αὐτονόητες. Ὄχι µόνο δέν
ἐπηρεάζουν ἀρνητικῶς µέ ὁποιοδήποτε τρόπο τή µα-
κραίωνη ὀρθόδοξη παράδοση, ἀλλ’ ἀντιθέτως προσ -
τατεύεται µέ πολύ σαφῆ τρόπο ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιο-
λογία». 

Στό ∆ελτίον Τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν
ἡµέρα ἐκείνη (25-6- 2016) διατυπώθηκε ἡ ἄποψη ὅτι ἡ
Ἀντιπροσωπία τῆς Ἐκκλησίας µας πρότεινε τήν νέα
πρόταση «στοιχοῦσα τό (sic) πνεῦµα τῆς Ἱεραρχίας». 

Ὅµως, ἡ νέα αὐτή πρόταση τῆς πλειοψηφίας τῆς
ἀντιπροσωπίας µας ἀφ’ ἑνός µέν ἀποµακρύνεται ἀπό
τήν ὁµόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας µας, ἀφ’ ἑτέρου
δέ εἶναι κακόδοξη καί ἀντορθόδοξη. 

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

Tοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ἀγαπητοί μου,
Τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονὸς τῆς γεννή-

σεως τοῦ Θεανθρώπου ποὺ σὲ λίγες μέρες ὁλόκληρος
ὁ Χριστιανικὸς κόσμος θὰ ἑορτάση μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν
Χριστουγέννων μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνή-
σουμε πνευματικά, νὰ δώσουμε εὐχὲς καὶ νὰ προβλη-
ματιστοῦμε γιὰ τὴν πορεία μας μέσα στὸν κόσμο καὶ
τὸν χρόνο.

Δυστυχῶς, στὴ σημερινὴ ἐποχή, ἀκόμη καὶ τὰ Χρι-
στούγεννα ἔχουν ἀλλοτριωθεῖ ἀπὸ τὸ πραγματικὸ νόη-
μά τους γι’ αὐτὸ καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἑορτά-
ζουν Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό.

Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζοῦν τὸ δρᾶμα τῆς «χωρὶς Θεὸ
κοινωνίας», μὲ τὴν πνευματικὴ κατάπτωση, τὴν δια-
φθορά, τὴν ἀπελπισία, μὲ τὴν φτώχεια, τὸν πόνο, τὴν
ἀδικία, τὸ μῖσος, τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀθρώπου καὶ
ἰδιαίτερα τὴν μεγάλη οἰκονομική, ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ
κρίση, καὶ ὅλοι μαζὶ ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα μία ἐλπί-
δα σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ καὶ πάλι νὰ βιώ-
σουμε πνευματικὰ τὸ μυστήριο τοῦ Σαρκωμένου

Θεοῦ. Δὲν μπορεῖς νὰ ἑορτάσεις Χριστούγεννα, χωρὶς
τὴν συμμετοχή σου στὰ μυστήρια καὶ τὴν λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας, χωρὶς τὰ ἑλληνορθόδοξα ἔθιμα, χωρὶς τὴν
πίστη στὸ Θεό, χωρὶς ἀγάπη στὸν συνάνθρωπο καὶ
μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ἐπιτέλους, πρέπει κάποτε νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ
πραγματικὴ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη τῶν
ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν στηρίζεται στὸν αἰώνιο νόμο
τοῦ Εὐαγγελίου.

Εὔχομαι ὁλόψυχα εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Ὁ Χριστὸς νὰ γεννηθεῖ στὶς καρδιές μας, στὴν οἰκο-

γένειά μας, στὴν κοινωνία ὁλόκληρη.
Ἂς ἀγωνισθοῦμε νὰ μὴ ἀποχριστιανοποιηθεῖ ἡ κοι-

νωνία μας. Τὸ δὲ νέο ἔτος 2017 νὰ εἶναι εἰρηνικό, εὐτυ-
χισμένο καὶ δημιουργικὸ γιὰ ὅλον τὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτε-
ρα γιὰ τὸ προσωπικὸ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κιοῦλος
Ἱεροκήρυξ Σωμάτων Ἀσφαλείας

Ταξίαρχος

Μήνυμα Χριστουγέννων 2016 
πρὸς τὸ προσωπικὸν τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας

Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ θὰ πρέπη ὁπωσδήπο-
τε νὰ ἐνθυμοῦνται κι ἔτσι νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία
των ὀρθοτομεῖ πάντοτε εἰς κάθε ζήτημά της. Δι’ αὐτὸ καὶ
ἔχει συμπεριλάβει εἰς τὸ Ἁγιολόγιόν της καὶ τὴν Δεσπο-
τικὴν ἑορτὴν τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ
ὁποία ὀνομάζεται καὶ Χριστούγεννα. Ἡ δὲ ἔνταξίς της
αὐτὴ δὲν εἶναι μόνον ἐκκλησιαστικῶς ὀρθή, ἀλλὰ εἶναι
καὶ πρακτικῶς ἀναγκαία, διότι ἔτσι θὰ ἠμπορῆ κάθε
πιστὸς οἱασδήποτε χώρας καὶ ἐποχῆς νὰ λατρεύη, νὰ
δοξολογῆ καὶ νὰ εὐχαριστῆ τὸν προσωπικὸν Σωτῆρα καὶ
μεγάλον εὐεργέτην του, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-
στόν, διατὶ διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του, τῆς θεϊκῆς δι-
δασκαλίας Του, τῆς Σταυρικῆς θυσίας Του ἐπάνω εἰς τὸν
Γολγοθᾶν καὶ μὲ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Του ἐχάρι-
σεν εἰς αὐτὸν τὸ ἀνεκτίμητον δῶρον τῆς αἰωνίου σωτη-
ρίας, δηλαδὴ τὸ νὰ ἠμπορῆ νὰ συμφιλιώνεται μὲ τὸν Θε-
όν, ὁσάκις ἁμαρτάνει, καὶ δι’ αὐτὸ ἐλπίζει καὶ πάλιν ὅτι θὰ
κληρονομήση τὴν οὐρανίαν βασιλείαν Του.

Ὁ ἐνανθρωπήσας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι, ὅπως καὶ
ὀνομάζεται τὸ «φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. α΄ 12 καὶ Ρωμ.
η΄ 18). Καὶ πράγματι ἔγινε, μὲ τὸ νὰ ἱδρύση τὴν στρα-
τευομένην Ἐκκλησίαν Του ἐπάνω εἰς τὴν γῆν κι ἔτσι νὰ
τοποθετήση τὸ Ἱερόν Εὐαγγέλιόν Του εἰς τὸ κέντρον τῆς
ἀνθρωπότητος, διὰ νὰ ἠμπορῆ λοιπὸν κάθε καλοπροαί-
ρετος καὶ σωστὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς νὰ ἀντιμετωπί-
ζη ὅλα τὰ πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ προβλήματά του, σύμ-
φωνα μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία
Του. Ἰδιαιτέρως δὲ τὸ Εὐαγγέλιον καὶ ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δίνουν θεϊκάς ἀπαντήσεις εἰς μερικὰ ὑπαρ-
ξιακὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα οὔτε μέχρι σήμερα, ἀλλὰ
οὔτε καὶ ποτὲ θὰ ἠμπορέση νὰ ἀπαντήση ἡ ἐπιστήμη τῆς
Φιλοσοφίας σὰν συνισταμένη ὅλων τῶν ἐπιστημῶν ποὺ
εἶναι· καὶ μερικὰ δὲ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀναπάντητα ὑπαρξιακὰ
ἐρωτηματικὰ ἀπὸ τὴν φιλοσοφία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπι-
στήμη εἶναι: τὸ διατί νὰ μὴ ὑπάρχη μόνον τὸ μηδέν, ἀλλὰ
ὑπάρχει καὶ τὸ εἶναι;Ὑπάρχει ὁ κόσμος τῆς ἀνυπαρξίας;
Συμβαίνει πράγματι ἐκεῖνο ποὺ μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι,
δηλαδή, κάθε ἄνθρωπος ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς
ἀνυπαρξίας, κρατώντας εἰς τὰ χέρια του τὴν λαμπάδα
τῆς ζωῆς, ὕστερα δὲ κάνει μερικὰ βήματα ἐπάνω εἰς τὴν
γῆν καὶ εἰς τὴν συνέχειαν θὰ παραμένη αἰωνίως βυθισμέ-
νος μέσα εἰς τὸν ἀμέτρητον ὠκεανὸν τοῦ μηδενός; Ποῖον
εἶναι ἀπὸ τὰ δύο τὸ ἀληθές: Ὅτι ἡ ζωή κάθε ἀνθρώπου
εἶναι αἰωνία κι ἑπομένως θὰ συνεχισθῆ καὶ μετὰ ἀπὸ τὸν
θάνατόν του ἤ ὅλα θὰ τελειώσουν κάτω ἀπὸ τὴν πα-
γερὴν πλάκα τοῦ τάφου του;

Ἀλλὰ διὰ ποῖον λόγον δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀπαντήσουν
εἰς ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὑπαρξιακὰ ἐρωτηματικὰ οὔτε κι
ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἀποκτήσει μεγάλην φιλο-
σοφικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν μόρφωσιν;

Δὲν ἠμποροῦν, ἐπειδὴ μεταξύ τῆς ἀνθρωπίνης συν -
εσταλμένης πραγματικότητος καὶ τῆς αἰωνίου τοῦ Θεοῦ
ὑπάρχει ἕνας ἀδιαπέραστος μεταφυσικὸς φράκτης ποὺ
ἐμποδίζει τὸν πεπερασμένον νοῦν τοῦ ἀνθρώπου νὰ
τὸν ὑπερβῆ, καί ἔτσι νὰ ἐξερευνήση ὅλα τὰ μεγάλα κι
ἀπόκρυφα Μυστήρια τῆς θεότητος.

Παρὰ ὅμως ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν προαναφερθῆ,
κάθε σωστὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς δὲν πρέπει μόνον
νὰ ἐνισχύη διαρκῶς τὸ «ὀρθοδόξως πιστεύειν», δηλαδὴ
τὴν ὀρθόδοξον πίστιν του, οὔτε καὶ νὰ ὁμιλῆ μόνον περὶ

ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ κυρίως νὰ εἶναι καὶ χριστιανὸς τοῦ
«ὀρθοδόξως πράττειν», πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἀγωνί-
ζεται ἰσοβίως νὰ ἀποφεύγη τὴν ἁμαρτίαν, ὅπως τοῦτο
ὑπάρχει καταγεγραμμένον εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅπως τὸ διδάσκει καὶ ἡ Στρα-
τευομένη Ἐκκλησία Του.

Ὅμως διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Του περὶ τοῦ
ὀρθοδόξου ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων; Αὐτὸ δὲ τὸ
«πῶς» πρέπει νὰ ἑορτάζωνται τὰ Χριστούγεννα ἐφαρ-
μόζεται ἀνέκαθεν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν κι ἔτσι
εἶναι γνωστόν. Ἐν τούτοις δὲ θὰ τὸ ἐπαναλάβωμεν διὰ
νὰ στερεωθῆ περισσότερον ὁ νοῦς κάθε πιστοῦ.

Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζει οὐσιαστικὰ
μόλις ἀρχίζη ἡ πρὸ τῆς ἑορτῆς καθιερωθεῖσα μερικὴ νη-
στεία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ εἶναι κυρίως πνευματι-
κός· ἔχει δηλαδὴ σκοπὸν τὸ νὰ δοξολογήση καὶ νὰ εὐχα-
ριστήση κάθε ὀρθόδοξος χριστιανὸς τὸν Σωτῆρα ὅλων
τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ ὅμως πρέπει νὰ προσπαθήση νὰ
καθαρίση ἐντελῶς τὴν ἀθάνατον ψυχὴν ἀπὸ τὸν πνευ-
ματικὸν ρύπον ποὺ συσσωρεύει ἐπάνω εἰς αὐτήν κάθε
μεγάλη ἁμαρτία, τὴν ὁποίαν θὰ διαπράξη ὁποιοσδήποτε
ἄνθρωπος, εἴτε εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανὸς εἴτε καὶ ὄχι
καὶ συγκεκριμένα κάθαρσις τῆς ψυχῆς πραγματοποιεῖται
καὶ μὲ τὴν ἐνέργεια τῆς Θείας Χάριτος ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν
ἀνθρώπινον παράγοντα, δηλαδὴ μὲ τὸ νά θελήση νά
ἀγωνισθῆ, ὥστε νὰ μὴ ἁμαρτήση ποτέ. Ὅμως καὶ ἂν
συμβῆ νὰ ἁμαρτήση κάποιος πῶς τότε καὶ πάλιν θὰ
ἠμπορῆ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν ἐνοχήν; Μέ τό Μυστήριον
τῆς Μετανοίας, τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ ἔτσι νὰ
ἑνωθῆ καὶ πάλιν πνευματικὰ μὲ τὸν Σωτῆρα καὶ Θεόν
του.

Σχετικὰ δὲ μὲ τὸν θεάρεστον ἑορτασμὸν τῶν Χριστου-
γέννων , θὰ σημειώσω καὶ τὴν ἑξῆς σκέψιν μου· ὅτι, ἂν
ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τοῦ κόσμου προσηύχοντο
εἰς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεὸν καὶ Σωτῆρα των νὰ τοὺς
φωτίση, ὥστε νὰ ἑορτάσουν τὴν μεγάλην αὐτὴν Δεσπο-
τικὴν ἑορτήν Του, ὅπως Αὐτὸς θέλει, θὰ τὸ ἔκαμεν;
Ἀσφαλῶς θὰ τοὺς ἐφώτιζεν ὡς ἑξῆς· θὰ ἤρχετο καὶ πά-
λιν εἰς τὴν γῆν, ἀλλὰ ἐκεῖ θὰ συναντοῦσε πρῶτα ὅλους
τούς πνευματικοὺς ἀδελφούς του, δηλαδή: ὅλας τὰς χή-
ρας καὶ τὰ ὀρφανὰ των, διὰ νὰ τοὺς βοηθήση• ἐπίσης
ὅλους τούς πτωχούς, διὰ νὰ τοὺς χαρίση ὅλα ὅσα χρει-
άζονται· ἀκόμη καί ὅλους τούς ἀρρώστους διά νά τούς
θεραπεύση ἤ διά νά τούς παρηγορήση. Ἐπίσης θὰ ἐπι-
σκεφθῆ καὶ ὅλους τούς φυλακισμένους, διὰ νὰ πιστεύ-
σουν ὅτι δὲν τοὺς ἐλησμόνησαν• κατόπιν θὰ κτυποῦσε
τὴν θύραν ὅλων τῶν θλιμμένων καὶ ὅλων γενικὰ τῶν δυσ -
τυχισμένων ἀνθρώπων, διὰ νὰ τοὺς εὐλογήση. Μετὰ θὰ
συναντοῦσε ὅλους τούς πιστούς Του μέσα εἰς τοὺς πα-
νηγυρίζοντας τὰ Χριστούγεννα ναοὺς τῶν Ὀρθοδόξων,
ὅπου καὶ θὰ διεκήρυσσε  πρὸς αὐτάς τοῦτο: Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, διὰ νὰ συνεορτάσετε μὲ τὸν ἐνανθρωπήσαν-
τα Θεὸν σας τὰ Χριστούγεννα, ὅπως θὰ συνεορτάσουν
οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἅγιοί Του, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἔχε-
τε καθαρίσει προηγουμένως τὴν ψυχήν σας ἀπὸ τὴν
ἠθικὴν δυσοσμίαν τῶν ἁμαρτιῶν σας μὲ τὰ καθαρτικὰ
μυστήρια, ποὺ ἔχω ἀφήσει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μου: τὴν
μετὰ ψυχικῆς συντριβῆς Μετάνοιαν, τὴν εἰλικρινῆ Ἱερὰν
Ἐξομολόγησιν καὶ τὴν θείαν Κοινωνίαν.

Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι μέγα φῶς
καὶ αἰωνία σωτηρία διὰ κάθε ἄνθρωπον

Τοῦ κ. Δημητρίου Γ. Καραχάλιου, Γυμνασιάρχου

Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ

ράδειγμα, ἔχουμε περισσότερο φιλότιμο ἀπὸ ἄλλους λαούς. Ἡ λέξη φιλό-
τιμο (μὲ τὴ νεοελληνικὴ ἔννοια) εἶναι δύσκολο ἀκόμη καὶ νὰ μεταφραστεῖ σὲ
ἄλλες γλῶσσες. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ, ὅμως, ρατσιστική, ἐθνικιστικὴ ἢ καὶ
φασιστικὴ ἀντίληψη. Ἀποτελεῖ ἁπλὰ μία γενίκευση, ποὺ ἰσχύει σὲ μεγάλο
ποσοστὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Ἀντίστοιχα, οἱ Ἕλληνες ἔχουμε ὡς λαὸς μία ἀνίατη ἀσθένεια, τὴ διχό-
νοια! Τρωγόμαστε μεταξὺ μας μέχρι νὰ αὐτοκαταστραφοῦμε. Τὸ βλέπου-
με καὶ τὸ ζοῦμε ἀπὸ τὴν Ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ (1600 π.Χ.) μέχρι σή-
μερα. Οἱ γενικεύσεις αὐτές, εἴτε λέγονται γιὰ ἐμᾶς, εἴτε γιὰ τοὺς Ἑβραίους,
εἴτε γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλο, δὲν πρέπει νὰ παρερμηνεύονται.

Γι’ αὐτὸ διακρίνουμε πλήρως τοὺς ὅρους Ἑβραῖος καὶ Σιωνιστής. Ἀλλά,
ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε ὅτι πολλοὶ Ἑβραῖοι εἶναι Σιω-
νιστές, τουλάχιστον σὲ ἰδεολογικὸ ἐπίπεδο. Ποτέ, ὅμως, δὲν ταυτίζουμε
τοὺς ὅρους. Ἁπλά, στὴ ροὴ τοῦ λόγου μπορεῖ νὰ ἐναλλάσσουμε τοὺς
ὅρους, ἐπειδὴ οἱ Σιωνιστὲς προῆλθαν ἀπὸ τὸ ἑβραϊκὸ ἔθνος.  Μὲ τὸ ἴδιο
δεδομένο ἀντιμετωπίζει καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία αὐτὲς τὶς δύο ἔννοιες.

Ἑπόμενη, ἀλλὰ ἐξίσου παρεξηγημένη, εἶναι ἡ σχέση Σιωνισμοῦ καὶ Ἰου-
δαϊκῆς θρησκείας. Ἐδῶ εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο νὰ διακρίνει κανεὶς τοὺς
ὅρους, διότι ἐπικρατεῖ ἐπίσημα ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ θρησκεία τῶν Ἑβραίων,
μέχρι σήμερα, εἶναι ὁ Ἰουδαϊσμὸς καί, τὸ χειρότερο, ὅτι ὁ Ἰουδαϊσμὸς ταυ-
τίζεται μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Τὸ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Σιωνιστὲς νομίζουν
ὅτι πιστεύουν στὸν Μωυσῆ, δὲν τοὺς κάνει φορεῖς τῆς θρησκείας τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἐδῶ καὶ αἰῶνες δὲν πι-
στεύουν στὸν Γιαχβὲ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀντιθέτως, τὸν μισοῦν θανά-
σιμα!

Ὁρισμὸς Σιωνισμοῦ
Ἐφόσον ἔχουμε διαλευκάνει αὐτὰ τὰ ζητήματα, μποροῦμε νὰ δοῦμε τί

σημαίνει Σιωνισμός. Ἡ συνήθης ἑρμηνεία εἶναι ὅτι ὁ Σιωνισμὸς εἶναι πολι-
τικὸ κίνημα ποὺ ξεκίνησε τὸν 19ο αἰώνα μ.Χ. μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία στὴν
περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης ἑνὸς νέου ἑβραϊκοῦ κράτους, ποὺ θὰ συγκέν-
τρωνε ὅλους τοὺς Ἑβραίους τῆς διασπορᾶς. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια; Ὄχι,
αὐτὸ ἦταν ἕνας ἐνδιάμεσος στόχος, γιὰ νὰ πετύχουν ἕνα ἄλλο, πολὺ δια-
φορετικὸ σκοπό.

Σιωνισμὸς εἶναι μυστικὴ ὀργάνωση ποὺ ἀγωνίζεται νὰ δημιουργήσει μία
παγκόσμια αὐτοκρατορία, μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἱερουσαλὴμ (ἢ Σιών, ὅπως
ἐπίσης ὀνομάζεται), ἡ ὁποία θὰ ἐξουσιάζει γιὰ πάντα ὅλους τοὺς λαοὺς
τοῦ κόσμου, μὲ ἐπικεφαλῆς ἕνα ἐπίγειο βασιλιᾶ μὲ θεϊκὲς δυνάμεις (Μεσ-
σία), ὁ ὁποῖος θὰ ὑποχρεώσει ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα νὰ τὸν λατρεύ-
σει σὰν θεό.

Ὁπότε, Σιωνιστὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐνστερνίζεται τὸ παραπάνω
ὅραμα καί, κυρίως, αὐτὸς ποὺ ἔχει στρατευθεῖ, γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ
αὐτὸς ὁ σκοπός. Εἶναι ἀπαραίτητο, ὅμως, νὰ κατανοήσουμε πῶς καὶ γιατί
ἔφτασαν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ συγκροτήσουν αὐτὴν τὴν ὀργάνωση, μὲ
αὐτοὺς τοὺς ἐξωπραγματικοὺς σκοπούς. Γιατί ὁ Σιωνισμὸς δὲν προέκυψε
ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ πουθενά, πρὶν ἐφαρμοστεῖ στὴν πράξη (ἀπὸ τὸν 18ο
αἰ.μ.Χ. μέχρι σήμερα), ὑπῆρχε σὰν θεωρητικὴ κατάσταση γιὰ πολλοὺς
αἰῶνες. Ἡ θεωρία γέννησε τὴν πράξη.

Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ ὁρίσουμε τί ἦταν ὁ Σιωνισμός, προτοῦ μετα-
τραπεῖ σὲ μυστικὴ ὀργάνωση (18ος αἰώνας); Ἂς πλάσουμε, ἔστω καὶ ἀνε-
πίσημα, τὸν ἑξῆς ὁρισμό: Σιωνισμὸς ἦταν ἡ διεστραμμένη θρησκευτικὴ
ἀντίληψη ἑνὸς τμήματος τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ποὺ παρερμήνευσε τὰ λεγό-
μενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ σχημάτισε, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλες ἐξωβι-
βλικὲς καὶ ἀποκρυφιστικὲς ἰδέες καὶ πρακτικές, τὴ θεωρία τῆς παγκόσμιας
κυριαρχίας τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους.

Ὁ πρακτικὸς-σύγχρονος Σιωνισμός, ὅπως εἴπαμε, καλύπτει τὴν περίο-
δο ἀπὸ τὸ 1700 μ.Χ. μέχρι σήμερα, ἐνῷ ὁ θεωρητικὸς-ἀρχαῖος Σιωνισμὸς
ταυτίζεται χρονικὰ μὲ τὴν ἀρχαία καὶ μεσαιωνικὴ ἱστορία τοῦ ἑβραϊκοῦ
ἔθνους. Κατὰ τὴν ἀρχαιότητα πρῶτος σημαντικὸς σταθμὸς στὴν πορεία
τοῦ Σιωνισμοῦ εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ Μωυσῆ (14ος αἰ.π.Χ.), κατὰ τὴν ὁποία
συνίσταται  ἐπίσημα ἡ Ἰουδαϊκὴ θρησκεία καὶ ταυτόχρονα ἀρχίζουν οἱ πα-
ρανοήσεις καὶ οἱ παρερμηνεῖες τῆς Θείας Ἀποκάλυψης στὰ βιβλία τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης.

Οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ ὄχι μόνο παρερμήνευαν τὴ διδασκαλία τοῦ Μωυσῆ,
ἀλλὰ ἀποστατοῦσαν καὶ ἐκτρέπονταν σὲ εἰδωλολατρία, θὰ μπορούσαμε
νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι οἱ πρῶτοι, οἱ ἀρχαῖοι Σιωνιστές, οἱ πρόγονοι τῶν σύγ-
χρονων Σιωνιστῶν. Στὴν ἐπιστημονικὴ ὁρολογία δὲν ὑπάρχει αὐτὸς ὁ χα-
ρακτηρισμός, εἶναι ἕνας δικός μας νεολογισμός, ποὺ ἀπεικονίζει ὅμως
πλήρως τὴν πραγματικότητα. Οἱ ἀποστάτες, οἱ ἀνυπάκουοι καὶ ἀμετανόη-
τοι Ἑβραῖοι, τὸ διεφθαρμένο καὶ ἀνήθικο τμῆμα τοῦ λαοῦ, ἡ «πονηρὰ συν -
αγωγὴ» (Ἀρ.14,27) καὶ ἡ «ἐξεστραμμένη γενεὰ» (Δτ.32,20), εἶναι οἱ ἀρχα-
ῖοι Σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ ἀδιάκοπη σύγκρουση μὲ τὸν Γιαχβὲ (Θεὸ)
καὶ τὸ ὑπόλοιπο πιστὸ καὶ ἐνάρετο τμῆμα τῶν Ἑβραίων.

Μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μεσσία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ποὺ ἐγκαινιάζει τὴ νέα ἐποχή, τὴν Καινὴ Διαθήκη, οἱ ἀρχαῖοι Σιωνιστὲς (μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸ ἱερατεῖο,  ποὺ φαινομενικὰ πίστευε στὸν Ἰουδαϊσμό, ἀλλὰ
πρακτικὰ στὸν Σιωνισμὸ) συγκρούονται μὲ τὸν Ἰ. Χριστό, Τὸν ἀπορρί-
πτουν ὡς Μεσσία καὶ Τὸν ὁδηγοῦν σὲ σταυρικὸ θάνατο.

Στὴ συνέχεια οἱ ἀρχαῖοι Σιωνιστὲς (οἱ Ραββῖνοι κυρίως, οἱ Διδάσκαλοι)
ἀπορρίπτουν καὶ ἐπίσημα τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὴ θέση τῆς ὁποίας παίρ-
νει τὸ Ταλμούδ. Ὁ ταλμουδισμὸς εἶναι πλέον ἡ θρησκεία τῶν Σιωνιστῶν
μέχρι τὰ τέλη τοῦ Μεσαίωνα, ὅταν εἰσβάλλει στὴν ἑβραϊκὴ θρησκεία καὶ ἡ
Καμπάλα (13ος αἰ.μ.Χ. ἢ καὶ νωρίτερα), ποὺ περιπλέκει τὴν ἰδεολογία τῶν
Ἑβραίων. Ὑπάρχουν πλέον οἱ ἁπλοὶ ταλμουδιστὲς καὶ οἱ καμπαλο-ταλ-
μουδιστὲς (δικός μας νεολογισμός), ποὺ εἶναι οἱ κατεξοχὴν Σιωνιστὲς τοῦ
Μεσαίωνα.

Ἀπὸ τὴ σκληροπυρηνικὴ ὁμάδα τῶν καμπαλο-ταλμουδιστῶν πῆρε
σάρκα καὶ ὀστᾶ ἡ ἐπίσημη μυστικὴ ὀργάνωση ποὺ συντίθεται τὸν 18ο
αἰώνα, στὴ νεώτερη ἱστορία, ποὺ διαχωρίζεται πιὰ ἀπὸ τοὺς ἁπλοῦς ταλ-
μουδιστὲς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνστερνίζονται τὰ νέα δεδομένα τοῦ
Σιωνισμοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία τοῦ Σιωνισμοῦ μέσα στὸν χρόνο, ποὺ πέ-
ρασε ἀπὸ διάφορες διακυμάνσεις, ἀλλὰ πάντα εἶχε τὸ στοιχεῖο τῆς ἀνα-
μονῆς ἑνὸς Μεσσία καὶ ἑνὸς παγκόσμιου ἑβραϊκοῦ κράτους,  μέσα ὅμως
ἀπὸ τὸ πρῖσμα τῆς στρεβλῆς θεώρησης τῶν προφητειῶν καὶ τῆς ἀδικαιο-
λόγητης παρερμηνείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατὰ τὸ δοκοῦν.

Λίγοι γνωρίζουν τί εἶναι πραγματικὰ ὁ Σιωνισμός. Ἀκόμη λιγότεροι αὐτοὶ
ποὺ τολμοῦν νὰ τὸ ὁμολογήσουν. Διότι, οἱ Σιωνιστὲς ἔχουν δουλέψει ἐπι-
μελῶς, ὥστε νὰ μὴ γνωρίζει κανεὶς τὰ σχέδιά τους. Καὶ ἂν κάποιος τὰ γνω-
ρίσει καὶ τὰ ἀποκαλύψει, νὰ δεχθεῖ τέτοιο πόλεμο λάσπης, ποὺ νὰ μὴ τολ-
μήσει νὰ τὸ ξανακάνει. Σὲ ἀκόμη πιὸ ἀκραῖες συνθῆκες μπορεῖ καὶ νὰ ἐξον-
τωθεῖ, ὄχι ἁπλὰ νὰ συκοφαντηθεῖ!

Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ τὸν ἀληθινὸ Σιωνισμὸ καὶ
νὰ μὴ ἀκούσει ἐναντίον του φράσεις, ὅπως ἀναπόδεικτες θεωρίες συνω-
μοσίας, φασιστικὲς ἀκρότητες, ρατσιστικὲς ἀντιλήψεις, ἀνόητες καὶ ξεπε-
ρασμένες ἰδέες, ἀντισημιτικὴ προπαγάνδα. Ἰδίως ὁ ὅρος ἀντισημιτισμὸς
εἶναι ἐντελῶς ἀντιεπιστημονικός, διότι στοὺς σημιτικοὺς λαοὺς ἀνήκουν
καὶ οἱ Ἄραβες, καθὼς καὶ ἄλλες φυλές, ὄχι μόνο οἱ Ἑβραῖοι. Τουλάχιστον
θὰ ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο ἀντιεβραϊσμός. Προφανῶς αὐτοὶ
ποὺ μιλοῦν γιὰ ἀντισημιτισμὸ δὲν ξέρουν οὔτε ἱστορία οὔτε γλωσσολογία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Οὔτε τό Εὐαγγέλιον, οὔτε ἡ Ἱερά Παράδοσις τῆς
Ἐκκλησίας μᾶς παρέχουν συγκεκριμένην πληροφο-
ρίαν περί τῆς ἡμερομηνίας τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.
Εἶναι, ὅμως, γνωστόν ὅτι τό 313 ὁ Μ. Κωνσταντῖνος
ἀναγνωρίζει ὡς ἐπίσημον θρησκείαν τόν Χριστιανι-
σμόν, τόν καθιερώνει καί ἔκτοτε ἑωρτάζετο ἡ 6η
Ἰανουαρίου ὡς ἡμέρα τῆς «ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ».

Ἡ ἑορτή τῆς Ἐπιφανείας δέν ἦτο ἀφιερωμένη ἀπο-
κλειστικά καί μόνον εἰς τήν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά
εἰς τήν «ἐν σαρκί φανέρω-
σιν τοῦ Θεοῦ». Δηλαδή,
ἑωρτάζοντο ταυτοχρόνως
τρία περιστατικά, πού ἀπε-
κάλυπταν ὅτι ὁ Χριστός ἦτο
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί συνέ-
βησαν πρό τοῦ σταυρικοῦ
θανάτου καί τῆς Ἀναστάσε-
ως. Δηλαδή, ἡ προσκύνη-
σις τῶν Μάγων κατά τήν
Γέννησιν, ἡ βεβαίωσις τοῦ
Θεοῦ κατά τήν βάπτισιν, ὅτι
«οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητός», καί τό θαῦμα
τῆς μετατροπῆς τοῦ νεροῦ
εἰς οἶνον κατά τόν γάμον ἐν
Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας.

Ἑορτή εἰδικῶς ἀφιερω-
μένη εἰς τήν κατά σάρκα
Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται διά πρώτην φοράν
εἰς τήν Ρώμην μετά τήν ἐπικράτησιν τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ. Ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ καθορίζεται ἡ 25η Δεκεμ-
βρίου καί τοῦτο ἀπό ἀντίδρασιν τῶν χριστιανῶν τῆς
Ρώμης πρός τήν εἰδωλολατρίαν, τό πνεῦμα τῆς ὁποίας
διετηρεῖτο ἀκμαῖον καί μετά τήν ἐπικράτησιν τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ ἀρχαίου κόσμου.
Ἡ 25η Δεκεμβρίου ἦτο ἡ ἡμέρα ἑορτασμοῦ ὑπό τῶν
εἰδωλολατρῶν τῆς «θεότητος τοῦ ἀηττήτου ἡλίου». Οἱ
χριστιανοί τήν ἰδίαν ἡμέραν ἑώρταζαν τήν ἀνατολήν εἰς
τόν κόσμον τοῦ ἀληθινοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, τοῦ
Χριστοῦ.

Τό ρωμαϊκόν ἔθιμον διεδόθη ταχέως εἰς ὅλον τόν χρι-
στιανικόν κόσμον καί σχεδόν παντοῦ ἡ νέα ἑορτή συνε-
δέθη μέ τήν παλαιάν τῆς Ἐπιφανείας, ὥστε πολύ σύντο-
μα ἀπό τῆς 25ης Δεκεμβρίου μέχρι τῆς 6ης Ἰανουαρίου
καθιερώθη ἕνας μεγάλος ἑορταστικός κύκλος μέ ἀντικεί-
μενον τήν ἐπί τῆς γῆς ἐμφάνισιν τοῦ Κυρίου.

Ἀργότερον προσετέθησαν σαράντα ἡμέραι προετοι-
μασίας καί ἄλλες εἴκοσι ἑπτά μετά τάς ἑορτάς ὡς εἶδος
ἐπιλόγου, ὥστε ἀπό τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνος ὁ λειτουργι-
κός κύκλος τῆς Ἐπιφανείας ἤ τῆς Θεοφανείας νά περι-
λαμβάνῃ ἕν σημαντικόν τμῆμα τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους,
δηλαδή ἀπό 15ης Νοεμβρίου μέχρι τῆς 2ας Φεβρουα-
ρίου, κάτι παρόμοιον μέ τόν κύκλον τοῦ Πάσχα, ὁ ὁπο-

ῖος ἄρχεται μέ τάς ἑορτάς τῶν Ἀπόκρεω καί λήγει μέ
τήν Κυριακήν της Πεντηκοστῆς, διαρκείας ἑκατόν καί
πλέον ἡμερῶν.

Ὁ καθορισμός τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων
τήν 25ην Δεκεμβρίου, κατά τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας, δέν εἶναι μόνον ὁ προαναφερθείς λόγος, δηλαδή,
τῆς ἀλλαγῆς ὑπό τῶν Ρωμαίων τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἡλίου,
ἀλλά καί διότι ἀνεκάλυψαν οἱ ἐν Ρώμῃ διατρίβοντες,
ὅπως ἀναφέρει ὁ Χρυσόστομος, ὅτι ἐκ παλαιᾶς παρα-

δόσεως ἡ 25η Δεκεμβρίου
εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς γεννήσε-
ως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριλ-
λος ὁ Ἱεροσολύμων, ἐπί-
σης, ἀναφέρεται ὅτι ἔγρα-
ψεν εἰς κάποιον Ἰούλιον τῆς
Ρώμης καί τόν ἠρώτα σχε-
τικῶς περί τῆς ἑορτῆς τῆς
Γεννήσεως καί τῆς βαπτί-
σεως τοῦ Κυρίου καί ὁ Ἰού-
λιος ἐρευνήσας τά βασιλικά
ὑπομνήματα εὗρε τόν
Ἰώσηπον, σπουδαῖον ἱστο-
ρικόν τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρί-
ου, νά λέγῃ ὅτι ὁ Ζαχαρίας
εἶδε τόν Ἄγγελον καί ἐκω-
φώθη τήν ἡμέραν τοῦ ἱλα-
σμοῦ, δηλαδή τήν 10ην Σε-
πτεμβρίου. Μετά ἕξ μῆνας

εὐηγγελίσθη ἡ Θεοτόκος τόν Ἰησοῦν, δηλαδή τήν 25ην
Μαρτίου καί συνεπῶς ὁ Κύριος ἐγεννήθη μετά ἐννέα
μῆνας, ἤτοι τήν 25ην Δεκεμβρίου. Ὅτι οἱ μεγάλοι Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας παρεδέχθησαν τήν ἡμέραν ταύτην
ὡς ἡμέραν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀποδεικνύεται
ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Χρυσόστομος, ὁ Βασίλειος καί ὁ
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος συνέταξαν ἐγκωμιαστικούς λό-
γους διά τήν Γέννησιν τήν 25ην Δεκεμβρίου.

Κατ’ ἄλλους ἐρευνητάς, ὅμως, ἡ Γέννησις τοῦ Κυρί-
ου ἐπραγματοποιήθη ἄνοιξιν καί τοῦτο τό συνδυάζουν
μέ τό γεγονός τῆς προσκυνήσεως τῶν Μάγων. Διά
τούς μάγους εἰδικῶς ἄλλοι λέγουν ὅτι ἦλθαν ἀμέσως
μετά τήν γέννησιν, διότι ἀστήρ τούς εἶχε προειδοποι-
ήσει, καί ἄλλοι ὅτι ἔφθασαν μετά δύο ἔτη, ὅσον ἐχρει-
άσθη, δηλαδή, ἀπό τήν ἡμέραν, ὅπου εἶδαν τό «σημε-
ῖον» μέχρι τῆς ἀφίξεώς των εἰς Ἰουδαίαν.

Ἀνεξαρτήτως αὐτῶν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
ὅπως καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί τοῦ κόσμου, ἀσχέτως
πρός τήν ἱστορικήν ἀκρίβειαν τῆς ἡμέρας τῆς Γεννήσε-
ως τοῦ Κυρίου, ἑορτάζομεν πανευφροσύνως τήν κα-
θιερωθεῖσαν πλέον 25ην Δεκεμβρίου ὡς πλέον ἱστορι-
κήν καί σημαντικήν ἡμέραν τῆς Ἀνθρωπότητος, ἐν τῇ
ὁποίᾳ ὁ ὑψηλός Θεός «σαρκί ἐφανερώθη» εἰς ἡμᾶς
τούς ἁμαρτωλούς, διά νά παράσχῃ ἀφειδῶς τήν λύ-
τρωσιν καί τήν Σωτηρίαν.

Ἡ ἱστορικότης τῶν Χριστουγέννων
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου,
Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Ἀπὸ τὴ Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου ἕως τὴν Κυριακὴ 25
Δεκεμβρίου 2016, οἱ ἐκπομπὲς τοῦ Ραδιοφώνου τῆς
Ἐκκλησίας 89,5 ἀναφέρονται στὸ πρόσωπο τῆς Παν -
αγίας καὶ στὴ συμβολή της στὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ
Λόγου. Τὸ Μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπησης τοῦ Λόγου
δὲν μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ χωρὶς τὴν Παναγία. Γιὰ τὴν
κατανόηση τῆς Σάρκωσης εἶναι ἀπαραίτητο νὰ σταθο-
ῦμε καὶ στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία παρου-
σιάζεται κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἀνάδο-
χος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴν
ὀρθόδοξη παράδοση ἡ Παναγία σπάνια ἁγιογραφεῖται
χωρὶς τὸν Χριστό, γεγονὸς ποὺ δηλώνει τὴν ἄμεση
σύνδεσή της μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου
τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριά-
δος.

Τὸ Μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Λόγου, ποὺ ὁ
πιστὸς τὸ ζεῖ στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ὁποῖο ἐνέπνευσε
λογοτέχνες, ποιητὲς ἀλλὰ καὶ τὴν λαϊκὴ σοφία ἀποτελεῖ
τὸ κύριο θέμα τοῦ ἀφιερώματος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ
Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν περίοδο τῶν
Χριστουγέννων. Κάλαντα, παραδοσιακὰ τραγούδια,
λόγοι Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπίκαιρα λογοτε-
χνικὰ κείμενα πλαισιώνουν τὸ ἀφιέρωμα αὐτό.

Χριστούγεννα μὲ τὸν 89,5

Παραθέτομεν μικρὰ τμήματα ἐκ τῶν ἐγκυκλίων:
Ἀπό τοῦ ἱεροῦ ἐκκλησιαστικοῦ μνημείου τῆς Βηθλεέμ καταγγέλλομεν

πᾶσαν πρᾶξιν τρομοκρατικῆς ἤ καί πολεμικῆς βίας, πᾶσαν πρᾶξιν κατακτή-
σεως ἤ σφετερισμοῦ ξένων ἐδαφῶν, πυρπολήσεως ἱερῶν σεβασμάτων τῶν
θρησκειῶν, βασανισμοῦ ἀνθρώπων καί ἐκμεταλλεύσεως αἰχμαλώτων καί δή
ἀμάχων γυναικοπαίδων καί ποιούμεθα ἔκκλησιν ὑπέρ τῶν χριστιανῶν τῆς
Ἁγίας Γῆς, ἵνα παραμένωσι εἰς τάς  πατρογονικάς αὐτῶν ἑστίας τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, εὐχόμεθα δέ εἰς τό εὐσεβές χριστεπώνυμον ποίμνιον Ἡμῶν εἰς τήν
Ἁγίαν Γῆν καί ὁπουδήποτε γῆς καί εἰς τούς προσερχομένους ἐκ περάτων τῆς
γῆς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν χάριν, τήν δύναμιν, τήν εἰρήνην καί τήν εὐλο-
γίαν τοῦ δι’ ἡμᾶς σαρκί νηπιάσαντος καί ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας κατά
σάρκα τεχθέντος Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄

Ξέρετε, χριστιανοί μου, γιατί ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦρθε ἀνάμεσά
μας; Γιά νά κάνει τήν οἰκογένειά Του! Καί σ᾽ αὐτήν τήν οἰκογένεια ἀνήκουμε
ὅλοι ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί. Γιατί τό βάπτισμα εἶναι ἡ θύρα, ἀπό τήν
ὁποία μπαίνουμε στήν ἱερή αὐτή οἰκογένειά Του. «Ἐκκλησία» λέγεται ἡ οἰκο-
γένεια αὐτή τοῦ Θεοῦ. Σ᾽ αὐτήν τήν οἰκογένειά μας νοιώθουμε ὡραῖα μέ τήν
ἀγάπη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη μεταξύ μας. Στήν Ἐκκλησία μας λεγόμαστε
καί εἴμαστε ὅλοι «ἀδέλφια», γιορτάζουμε ὅλοι μαζί καί τρῶμε ὅλοι μαζί! Ἡ
τροφή μας εἶναι θεϊκή. Τρῶμε τόν Ἴδιο τόν Θεό! Ὁ Ἰώβ κάποτε εἶχε πεῖ ἀπό
παλαιά, προτοῦ ἀκόμη νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός. Εἶχε πεῖ: «Ποιός θά μοῦ δώ-
σει τήν σάρκα (τοῦ Θεοῦ) νά τοῦ τήν φάω;» (Ἰώβ 31,31). Μέ τήν σάρκωση
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἑορτάζουμε σήμερα, καί μέ τήν ἐντολή πού μᾶς
ἔδωσε «νά τρῶτε τό Σῶμα Μου» καί «νά πίνετε τό Αἷμά Μου», ἔχουμε
πραγματικά ἕνα Θεῖο Δεῖπνο, στό Ὁποῖο γευόμαστε οὐσιαστικά τόν Θεό
μας. Ὅλα αὐτά τά ἀγαθά πού ζοῦμε στήν Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί τά ἄλλα
ἀγαθά πού περιμένουμε καί στήν μελλοντική μας ζωή, στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, ὅλα αὐτά τά ἀποκτήσαμε μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, πού ἑορτά-
ζουμε σήμερα. Γι᾽ αὐτό καί δοξάζουμε μαζί μέ τούς ἀγγέλους καί λέγουμε:
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»!

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Ἐγκύκλιοι Χριστουγέννων

Τὸ Ἱερὸν Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ
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ποια τροφή, διά νά ἐπανέλθωμε καί ἐπανεύρωμε τήν
σύνεσιν, ἡ ὁποία πρέπει εἰς τόν ἄνθρωπον, ἀφοῦ
ἀλλάξουμε τήν ζωή ἐκείνη, πού ταιριάζει μόνον εἰς τά
κτήνη. Καί οἱ κτηνώδεις ὡς πρός τήν ψυχήν, συνεχίζει
ὁ ἅγιος Κύριλλος, μέ τήν προσέγγισιν τῆς πνευματικῆς
τραπέζης, τῆς φάτνης, ἄς εὕρωμε ὄχι πλέον χόρτον,
ἀλλά ἄρτον τόν ἐρχόμενον ἀπό τόν οὐρανόν, τό σῶμα
τῆς ἀληθινῆς ζωῆς».

Εἰς τήν φάτνην τῶν ἀλόγων ζώων κατεδέχθη νά
γεννηθῇ ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί εἰς τούς ἁπλοϊ-
κούς βοσκούς τῆς Βηθλεέμ εὐαγγελίσθηκε ὁ ἄγγελος
Κυρίου τό κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα τῆς Θείας Γεννή-
σεώς Του. Καί ἐρωτᾶ ρητορικά ἕνας ἐκκλησιαστικός
ἑρμηνευτής : «Διατί ὁ ἄγγελος δέν ἐπῆγε εἰς τά Ἱερο-
σόλυμα, δέν ἀνεζήτησε τούς γραμματεῖς καί τούς φα-
ρισαίους, δέν εἰσῆλθε εἰς τήν συναγωγή τῶν Ἰουδαί-
ων, ἀλλά εὑρῆκε ποιμένες – βοσκούς, οἱ ὁποῖοι διέ-
μειναν εἰς τούς ἀγρούς των καί ἐφύλασσαν τό ποί-
μνιόν των, παραμένοντες μέ τήν σειράν των ἄγρυ-
πνοι ὡρισμένες ὧρες τήν νύκτα, καί εἰς ἐκείνους μετέ-
φερε τό εὐαγγέλιο τῆς χαρᾶς, τήν χαρμόσυνη εἴδησι
τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ; Καί ὁ ἴδιος
ἀπαντᾶ: Διότι ἐκεῖνοι μέν (οἱ γραμματεῖς καί Φαρισα-
ῖοι) ἦσαν διεφθαρμένοι καί ἐπρόκειτο νά τούς διαπε-
ράση τό πριόνι τοῦ φθόνου, ἐνῶ (οἱ ποιμένες) ἦσαν
ἄπλαστοι, ἄκακοι, ἐπιδιώκοντες μέ ἱερό ζῆλο τήν πο-
λιτεία τῶν Πατριαρχῶν καί αὐτοῦ τοῦ Μωϋσέως. Γιατί
καί αὐτοί ἦσαν ποιμένες».

Δέν ἦσαν σοφοί, οὔτε διακεκριμένοι μέ ὁποιοδήποτε
τρόπο, ἀλλ’ οὔτε καί ἄνθρωποι ἐπιρροῆς ἦσαν οἱ ποι-
μένες αὐτοί, παρατηρεῖ κάποιος σύγχρονος ἑρμηνευτι-
κός σχολιαστής. Ἐξελέγησαν μᾶλλον διά τήν πτωχείαν
των καί τήν ἀφάνειάν των. Ὁ Παντοδύναμος Θεός ἐπι-
βλέπει μέ ἰδιαίτερη εὔνοια εἰς τούς ταπεινούς καί ἀσή-
μους. Ὁ ἄγγελος ἐμφανίσθηκε εἰς τούς ποιμένας,
ὡσάν νά θέλῃ νά δείξῃ ὅτι ὁ Θεός τούς πτωχούς τοῦ
κόσμου τούτου, αὐτούς οἱ ὁποῖοι μέ καρτερία καί ἐλπί-
δα πρός αὐτόν ὑπομένουν τήν πτωχείαν των, ἐξέλεξε

ὡς κληρονόμους τῆς Βασιλείας του καί δι’ αὐτό καί τώ-
ρα τιμᾶ αὐτούς. Ἀλλά πρό παντός κατέστη ἤδη φανε-
ρόν, ὅτι ὁ Θεός δέν προσβλέπει μεροληπτικῶς εἰς
πρόσωπα.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς φράσεως «καί
δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καί ἐφοβήθησαν
φόβον μέγαν», ὁ μέν ἐκκλησιαστικός ἑρμηνευτής
Εὐθύμιος Ζιγαβηνός λέγει: «Δόξαν Κυρίου νῦν θεῖον
φῶς νόησον», ὁ δέ ἅγιος Ἀθανάσιος Πατριάρχης Ἀλε-
ξανδρείας τονίζει ὅτι ̇  «ἔστιν ὁ φόβος ἐκείνων (τῶν ποι-
μένων) οὐ κατά δειλίαν ψυχῆς, ἀλλά κατ’ ἐπίγνωσιν τῆς
τῶν κρειττόνων παρουσίας».

Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας παρατηρεῖ ὅτι:
«Πρέπει νά ἐννοήσωμε ὅτι ἀρχάγγελος ἦτο ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος εὐηγγελίσθη εἰς τούς ποιμένας τήν (λυτρωτι-
κήν) χαράν, ἀφοῦ κατῆλθε μαζί μέ τήν ὑπ’ αὐτόν στρα-
τιάν διά νά κομίσῃ τά εὐαγγέλια χαρᾶς τῆς σωτηρίας
τῶν ἀνθρώπων. Καί τοῦτο παρότι προηγουμένως μο-
νώτατος διελέγετο μέ αὐτούς, ἀφοῦ δέν ὑπέπιπτε εἰς
τήν ἀντίληψίν των ἡ ὑπ’ αὐτόν στρατιά διά τό ἀόρατον
τῆς φύσεως».

Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι αἰνοῦν τόν Κύριον διά τά ἔργα
αὐτοῦ, κατά τόν Προφητάνακτα Δαυΐδ (ψαλμ. ρμη’ 2
καί ἑξῆς), δοξολογοῦν δέ «τήν μίαν θεότητα διά τήν
οἰκονομηθεῖσαν σωτηρίαν», κατά τόν ἑρμηνευτήν Ζιγα-
βηνόν.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σημειώνει ὅτι ὁ
Θεῖος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χριστός «ἀφοῦ ἦλθε (μέ
τήν ἐνανθρώπησίν Του) εἰς τό κατάλυμά μας καί εὗρε
τήν ὕπαρξίν μας γεμάτη ρύπους καί ἀκαθαρσία, γυ-
μνή, γεμάτη ἀπό αἵματα, τήν ἔθρεψε, τήν ἐνέδυσε μέ
ἔνδυμα, πού δέν εἶναι δυνατόν νά εὑρεθῆ ἄλλο ὅμοιο.
Ὁ ἴδιος ἔγινε στολή τῆς ὑπάρξεώς μας καί ὅπως τήν
προσέλαβε εἰς τήν σάρκα Του, ἔτσι τήν ὡδήγησε εἰς
τήν δόξαν. Δι’ αὐτήν ἔχει ἑτοιμασθῇ ἡ αἰώνια κληρονο-
μία» (Ε.Π.Ε. 5, 210). «Ὁ Χριστός, ὅπως ἔλαβε μορφή
δούλου μέ τήν σάρκωσιν, διότι διαφορετικά δέν θά τόν
ἐδέχοντο οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι προετοίμασε τά αὐτιά τῶν
ἀνθρώπων διά τό μυστήριο τῆς σαρκώσεως μέ φωνήν
δούλου (τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου), διά νά δυνηθοῦν
πολλοί ἀπό τούς Ἰουδαίους νά ἀποδεχθοῦν τήν ἀλή-
θεια» (Ε.Π.Ε. 12, 670).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἀσφαλῶς ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι τό ἔνδυμα τῆς

Θεότητος, προκειμένου νά ἑνωθῇ ὁ Θεός μέ τόν
ἄνθρωπον, μέ τό ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρω-
πήσεως. Καί ἀναμφιβόλως ὁ Πανάγιος Θεός ἐπέλεξε
τούς ἁπλοϊκούς καί ταπεινούς ποιμένας – βοσκούς, διά
νά εὐαγγελισθῇ διά τοῦ Ἀγγέλου Του εἰς τήν ἀνθρωπό-
τητα καί τόν κόσμον ὅλον «χαράν μεγάλην, ἥτις
ἔσται παντί τῷ λαῷ˙ ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σω-
τήρ, ὅς ἔστι Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαυΐδ». Δέν
θά ἔπρεπε τό θεϊκόν αὐτό ἔνδυμα τῆς ταπεινοφροσύ-
νης νά τό φέρωμε ὅλοι μας εἰς τήν ὕπαρξίν μας, διά νά
πραγματοποιηθῇ ἡ ἕνωσις καί προσέγγισις ἐπιγείων
καί ἐπουρανίων;

Ἀφοῦ ὁ Κύριος καί Θεός ἡμῶν «ὑπερηφάνοις ἀντι-
τάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν», ἄς ἀγαπήσωμε
τήν ὑψοποιόν ταπείνωσιν, τό ταπεινό φρόνημα καί γε-
νικώτερα τήν ἁπλῆ ταπεινή ζωή, χωρίς αὐτό νά ὑποδη-
λώνη τόν ταπεινωμένο ἀπό τό περιβάλλον του καί τήν
ἁμαρτία ἄνθρωπο.

Εὐχόμενος δέ ἀπό καρδίας εὐλογημένο, εἰρηνικό  τό
ἅγιο Δωδεκαήμερο καί πᾶσαν παρά Κυρίου ἐπίσκεψιν
καί εὐλογίαν ἐν χάριτι καί οἰκτιρμοῖς, τήν παροχήν τῶν
θείων δωρημάτων εἰς ὅλους σας, καί ἰδιαιτέρως εἰς
τούς ἐγγύς καί μακράν ταξιδεύοντας προσφιλεῖς μας
ναυτικούς, ἀλλά καί εἰς τήν δοκιμαζομένην μαθητιῶσα,
σπουδάζουσα, ἐργαζομένη καί στρατευομένη νεολαία
τῆς πατρίδος μας, διατελῶ,

Μεθ’ ἑορτίων εὐχῶν καί ἀληθῶς
ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί τιμῆς

Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Κληρονόμοι τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος οἱ ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι

Δεκέμβριος. Ὁ καιρὸς τῶν Χριστουγέννων ἔφτασε.
Τὰ χαράματα τῆς 25ης τοῦ μηνὸς οἱ καμπάνες τῆς
ὀρθοδοξίας, θὰ ἀντιλαλήσουν τὸ χαρμόσυνο μήνυμα
στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι
θὰ δοξολογοῦν «τὸ μέγα καὶ παράδοξον μυστήριον»
τῆς σαρκώσεως τοῦ ἀνάρχου Λόγου. Γιὰ πολλοὺς ἡ
ἑορτὴ τῶν γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μία ὡραία
παράδοση. Γιὰ τοὺς λίγους, τοὺς πιστούς, τὸ μυστή-
ριο τῆς σαρκώσεως, εἶναι συγκλονι-
στικό: α) γιατί φανερώνει τὴν ἄφατη
κένωση τοῦ Θεοῦ «ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκεί-
νου πτωχείᾳ πλουτίσωμεν», καὶ β) γιατί ὡς γεγονὸς
διαρκὲς μέσα στὴν ἐκκλησία, προσφέρει τὴ δυνατό-
τητα, στὸν κάθε ἄνθρωπο, νὰ τὸ βιώνη «σήμερον»,
στὴν ἐποχή του. Ἀφοῦ, κατὰ τὸν ἱερὸ ὑμνῳδό: «Σή-
μερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ παρθέ-
νου.Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καὶ ὁ Λόγος σαρκο-
ῦται».

Σήμερα μέσα στὴν Ἐκκλησία, μέσα σ’ ἕνα κόσμο
ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴ βία, τὴν τρομοκρατία, τὴν
ἀπανθρωπιά, τὴν ἐκμετάλλευση καὶ πολλὰ ἄλλα
δεινὰ «προέρχεται Χριστός, ὁ εἰρήνης πρύτανις,
εἰρηνεῦσαι τὰ σύμπαντα».

Ξένον καὶ παράδοξον μυστήριον
Κάθε ἔννοια καὶ πολυπραγμοσύνη ὑπερβαίνει ἡ

παραδοξότητα τοῦ ἐνθέου γεγονότος. Ὁ ὑμνογρά-
φος ἔκπληκτος βλέπει: «οὐρανὸν τὸ σπήλαιον, θρό-
νον χερουβικόν, τὴν παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον,
ἐν ᾧ ἀνεκλήθη ὁ ἀχώρητος». Οἱ ἅγιοι στέκονται
μπροστὰ στὸ μυστήριο «ἐν χαρᾷ» ἀλλὰ καὶ ἔμφοβοι,
ἔντρομοι.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἀδυνατεῖ νὰ ἑρμηνεύση τὸ
ὑπέρλογο μυστήριο: «Φοβοῦμαι νὰ προχωρήσω
στὴν ἔρευνα, δὲν κατέχω τὸν τρόπο, δὲν ξέρω ποῦ
νὰ στρέψω τὸ ρυάκι τοῦ λόγου… Βλέπω τὴν μητέρα,
ἀντικρύζω τὸ παιδί, ὅμως τὸν τρόπο τῆς γεννήσεως
δὲν τὸν καταλαβαίνω. Νικιέται ὁ φυσικὸς νόμος, νικιέ-
ται  ἡ τάξη τοῦ κόσμου, ὅπου ἐκφράζεται ἡ βούληση
τοῦ Θεοῦ». «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί».

Διατί ἐνηνθρώπησεν ὁ Θεός;
Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ εἶναι σαφὴς

καὶ περιεκτική: «Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐνηνθρώπησε, γιὰ
νὰ χαρίση ξανὰ στὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὁποῖο
τὸν προόρισε δημιουργώντας τον. Τὸν δημιούργησε
σύμφωνα μὲ τὴν δική του εἰκόνα, λογικὸ καὶ ἐλεύθε-
ρο, προορισμένο νὰ εἶναι ὅπως καὶ ὁ δημιουργός
του, τέλεια ἐνάρετος, πρᾶγμα ποὺ ἦταν κατορθωτὸ
γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν
ἄνθρωπο σὲ πλήρη κοινωνία μαζί του. Γιὰ νὰ μείνει

ἄφθαρτος τὸν ἀνέβασε στὴν ἀθανασία…Ἐπειδή, λοι-
πόν, ὁ Θεὸς μᾶς πρόσφερε τὸ ὕψιστο καὶ δὲν τὸ δια-
φυλάξαμε, χρειάστηκε νὰ κατεβεῖ αὐτὸς στὸ χείριστο,
δηλαδὴ νὰ προσλάβει τὴν δική μας φύση, ὥστε νὰ
μᾶς ξαναδώσει τὸν ἀρχαῖο προορισμό. Κι’ ἀκόμα νὰ
μᾶς διδάξει τὸ ἐνάρετο ἦθος τῆς βιωτῆς…Κι’ ἀκόμα
νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπ’ τὴν φθορά, φέρνοντάς μας
πάλι σὲ κοινωνία μὲ τὴ ζωή του, μὲ τὴν δική του ἀνά-

σταση. Ποιός, λοιπόν, νὰ μὴ θαυμά-
σει τοῦ Κυρίου τὴν συγκατάβαση»;

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ εἶναι:
«θαῦμα πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλῆττον καὶ συνέχον». Ὁ
δημιουργός τῆς κτίσεως , « ὁ ἀχώρητος παντὶ» συ-
στέλλεται καὶ «χωρεῖ ἐν γαστρί» τῆς παρθένου. «Ὁ
ἄναρχος ἄρχεται καὶ ὁ λόγος σαρκοῦται».

Συνοπτικά: Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ σκοπὸ ἔχει τὴν
ἀνάσταση τοῦ «πεπτωκότος» ἀνθρώπου,  «ἵνα τὴν
πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα».

Πρᾶξις καθημερινῆς ἐνανθρωπήσεως
Ἡ ἐνανθρώπηση δὲν ἔγινε «ἐφ ἅπαξ», «ἐν ἡμέραις

Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως», ἀλλὰ εἶναι καθημερινὴ πρά-
ξη στὴν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Στὸ μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας, στὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
συνάξεως, τὴν θεία Λειτουργία, ὁ καθαγιασμὸς τοῦ
ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, ἢ μεταστοιχείωση, ἡ ἐσωτερικὴ
μεταβολή τους σὲ «σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ», εἶναι μία
πράξη ἐνανθρωπήσεως. Ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσι-
λας εἶναι σαφής: «Ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ
ἀνεβοῦμε καὶ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί του, αὐτὸς «κάτω
βαίνει». Παίρνει ὅ,τι τοῦ προσφέρουμε καὶ μᾶς τὸ ξα-
ναδίδει κάνοντάς το σῶμα καὶ αἷμα Θεοῦ».

Ἐπάνω στὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, τὴν ἁγία τράπεζα,
τῶν ὀρθοδόξων ναῶν, ὅπως στὴ φάτνη τῆς Βηθλε-
έμ, ξαναγεννιέται ὁ Χριστός. Σ’ αὐτὴ τὴν «κοινὴ πανή-
γυρη τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων», βιώνεται ἡ
γέννηση, ὄχι ὡς μακρινὸ ἱστορικὸ γεγονός, ἀλλὰ ὡς
συγκλονιστικὴ πραγματικότητα, μετοχῆς τῆς θείας
χάριτος.

Κοινωνώντας «σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ»,λαμβάνουμε
κατὰ τὸν ἅγιο Συμεών: «φῶς καὶ εἰρήνη καὶ χαρά, ζωή,
τροφή, καὶ πόση, ἔνδυμα, περιβόλαιον, ἥλιον ὄντως
ἄδυτον, ἄστρον ἀειλαμπές..». Ὁ Κύριος ποὺ «Ἐπτώ-
χευσεν πλούσιος ὤν», ἔρχεται κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ
«ἵνα ἐμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτίσωμεν» ἐδῶ καὶ
τώρα.«Σήμερον», ὅταν ὁ ἄνθρωπος τὸν προσκαλεῖ στὴ
ζωή του, τὸν ἐνθρονίζει στὴν καρδιά του καὶ τοῦ ἀφο-
σιώνεται μὲ πίστη καὶ τὸν ὑπακούει μὲ ἀγάπη. Ἂν ἡ
πρόσκληση εἶναι εἰλικρινὴς ἡ ἀπάντηση εἶναι ἄμεση καὶ
βεβαία: «Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ».

«Δι’ ἡμᾶς ἐγεννήθη…»

Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη

«Ποιό εἶναι τὸ αἴτιο τῆς κοινῆς δοξολογίας ἀγγέλων
καὶ ἀνθρώπων; Ποιὸ εἶναι τοῦτο τὸ πολυύμνητο καὶ τό-
σο χαρμόσυνο εὐαγγέλιο; Ποιὰ εἶναι ἡ παγκόσμιος χα-
ρά; Ἄκουσε καὶ θὰ καταλάβεις: εἰρήνη καὶ θεία εὐδοκία
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

Πολλὲς φορὲς ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴν εἰρήνη Του ἀλλά
μία εἶναι αὐτή, ποὺ ἔχει καὶ τὴν εὐδοκία Του μαζί της καὶ
διὰ τῆς ἐναθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ
τέλεια καὶ ἀμετάθετη δίνεται σὲ ὅλους, ὅσοι θέλουν νὰ
τὴν λάβουν...».

(Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁμιλία εἰς τὴν κατὰ
σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νη΄, 13.).

Μὲ αὐτὰ τὰ θεόπνευστα λόγια κατακλείει τὴν ἑόρτιο
ὁμιλία του στὴν Χριστοῦ Γέννησιν ὁ μέγας πατὴρ τῆς
Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ μᾶς

καλεῖ νὰ φυλάττουμε μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη αὐτὴν τὴν
εἰρήνη, ποὺ ἔχει καὶ τὴν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ μαζί της.
Αὐτὴν τὴν εἰρήνη, ποὺ λάβαμε διὰ τοῦ Βαπτίσματος
ἀπὸ τὸν γεννηθέντα Σωτῆρα μας καὶ ἐγίναμε κληρονό-
μοι Θεοῦ καὶ συγκληρονόμοι Χριστοῦ.

Εἰρήνη νὰ φυλάττουμε πρὸς τὸν Θεόν, κάνοντας τὸ
ἅγιο θέλημά Του, εἰρήνη πρὸς τὸν ἑαυτό μας, ἔχοντας
τοὺς λογισμούς μας σὲ κόσμια κατάσταση, εἰρήνη
πρὸς τοὺς ἄλλους, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ συγχω-
ρώντας ἀλλήλους, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς ἔκανε γιὰ χάρη
μας.

Αὐτὴν τὴν πολυπόθητη εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τὴν μόνη
ἱκανὴ νὰ ἀναπλάσει τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς καὶ τῆς
ἁμαρτίας, εὐχόμεθα καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν ἀγάπην σας, ἐλπί-
ζοντες νὰ ἀξιωθοῦμε ἅπαντες τῆς υἱοθεσίας τοῦ οὐρα-
νίου Πατρός.

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ επί γῆς εἰρήνη
Τοῦ πανοσ. ἀρχ/του Θεοκλήτου, καθηγ. τοῦ Ἱ. Ἡ. Ὁσ. Ἀρσενίου Καππαδόκου

Διαβάζοντας σὲ παλιὲς συνέχειες τοῦ περιοδικοῦ
«ΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ» γιὰ τὸν Ραββῖνο
Ἰσαὰκ ποὺ πίστεψε στὸν Χριστὸ καὶ ἔγινε πρεσβύτε-
ρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, παρατήρησα ὅτι τὰ
σημεῖα «κλειδιά» τῆς παρερμηνείας τῶν Ραββίνων
στὴν προφητεία τοῦ Ἠσαΐα γιὰ τὸν Χριστὸ εἶναι κυρίως
δύο.

Πρῶτον ἡ Ἑβραϊκὴ λέξι «ἀαλμά», ποὺ σημαίνει νε-
αρὴ Παρθένος, ἀλλὰ οἱ Ραββῖνοι τὴν μεταφράζουν καὶ
ἐννοοῦν τὴν νεαρὴ γυναίκα τοῦ Ἠσαΐα, παρ’ ὅλο ποὺ οἱ
Ἑβραῖοι μεταφραστὲς Ἀκύλας, Θεοδοτίωνας, Σύμμα-
χος καὶ οἱ Ο΄ Ἑβραῖοι τὴν μετα-
φράζουν ὡς «Παρθένος νεά-
νις». 

Καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ στὸ Η΄ Κε-
φάλαιο ἀναφέρει: «Καὶ
προσῆλθον πρὸς τὴν Προφή-
τισσαν, ἥτις συνέλαβε κ.λπ.».
Στὸ ἴδιο Κεφ. (Η΄ 3) ὁ Θεὸς φα-
νερώνει στὸν Ἠσαΐα καὶ τὸ ὄνο-
μα τοῦ γιοῦ του, Μαχέρ -σαλάλ-
χάς - βάζ καὶ ὄχι Ἐμμανουὴλ
τῆς «Χινὲ ἀαλμά...». Ἰδοὺ ἡ
Παρθένος... καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ.

Ἄν ὁ γιός του ἦταν ὁ Μεσ-
σίας τῶν Ἑβραίων θὰ ἔπρεπε
νὰ ἐφαρμοστοῦν σ’ αὐτὸν τὰ
ὅσα περιγράφει γιὰ τὸν Μεσσία
στὸ κγ΄ Κεφάλαιο καὶ ὅλες οἱ
προφητεῖες τῶν ἄλλων προ-
φητῶν. Ἐκτὸς αὐτοῦ γιατὶ νὰ
συν εχίζονται οἱ προφητεῖες καὶ
μετὰ τὸν Ἠσαΐα καὶ τοῦ μεγά-
λου προφήτη (Λουκ. ζ΄ 28) τοῦ
Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου; Καὶ
γιατὶ περιμένουν τὸν Μεσσία
ἀκόμη νὰ ἔρθη; Ἔπειτα ἔχομε
δυὸ γυναῖκες καὶ δυὸ γιοὺς μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα,
τὴν προφήτισσα, γυναίκα τοῦ Ἠσαΐα ποὺ γέννησε τὸν
γιό του Μαχέρ - σαλάλ-χάς -βάζ καὶ τὴν Παρθένο ποὺ
γεννᾶ τὸν Ἐμμανουήλ.

Ἡ ἙβραΪκὴ λέξι Ἰμ-ανοῦ-έλ ἐκφράζει Ιμ -(μετά), -
ανού (ἡμῶν), -έλ (ὁ Θεός), δηλ. μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, ἤ ὁ

Θεὸς εἶναι μαζί μας καὶ δηλώνει τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ
Θεοῦ. Τὸ ὅτι ἡ λέξι «ἀαλμά» σημαίνει τὴν ἄγαμον κό-
ρην, τὴν ἀνύπανδρη ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ ἄλλα χω-
ρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στὸ (Γέν. κδ΄ 43) μιλᾶ γιὰ
τὴν Ρεβέκκα τὴν κόρη ποὺ προοριζόταν γιὰ γυναίκα
τοῦ Ἠσαάκ. Στὸ (Ἔξοδος β΄ 8) μιλᾶ γιὰ τὴν ἀδερφὴ τοῦ
Μωϋσῆ. Ἀλλὰ καὶ στοὺς Ψαλμ. ζη΄ 26, Παροιμιῶν Α΄
19, Ἄσμα ἀσμάτων καὶ α΄3 καὶ στ΄ 8, ποὺ ἐπιβεβαι-
ώνουν τὴν σωστὴ ἑρμηνεία. Ἔτσι φεύγει κάθε ἀμφιβο-
λία ὅτι ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὴν παντρεμένη, νεαρὴ
γυναίκα τοῦ Ἠσαΐα καὶ μητέρα τοῦ Μαχέρ..., ἀλλὰ γιὰ

τὴν καθ’ ἑαυτοῦ καὶ κατ’ οὐσίαν
Παρθένον καὶ μητέρα τοῦ
Ἑμμανουήλ.

Αὐτὰ ποὺ προφήτεψε γιὰ τὸν
Μεσσία ὁ Ἠσαΐας ἐφαρμόστη-
καν στὸν γιό του τὸν Μαχέρ;
Ἀσφαλῶς καὶ ὄχι. Γιατὶ αὐτὰ
ἐφαρμόστηκαν στὸν γιό τῆς
Παρθένου τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
ὅπως ἀναλύονται καὶ ἐκτυλίσ-
σονται στὰ ἐπεισόδια στὴν
Καινὴ Διαθήκη, μὲ τὸ θεῖο πά-
θος καὶ τὴν ἀνάστασή του.

Τὸ δεύτερο σημεῖο «κλειδί»
εἶναι τοῦ Ἠσαΐα (ΝΓ΄ 9) ὅπου
λέει:

«...Διότι δὲν ἔκαμεν ἀνομίαν,
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στό-
ματι Αὐτοῦ», Ἐνῶ τὰ πρὸ
αὐτοῦ ἐδάφια τὰ ἐξηγοῦν ὅτι
ἀφοροῦν τὸν Ἑβραϊκὸ λαὸ καὶ
ὅλες τὶς κακουχίες, ὁ διασκορ-
πισμὸς τῶν Ἑβραίων, ἡ κατα-
στροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τοῦ
μοναδικοῦ ναοῦ τοῦ Σολομών-
τα, τὶς ἀποδίδουν στὶς ἁμαρτίες
των, ἐδῶ ἀναφέρει ὅτι δὲν ἔκα-

νε καμίαν ἁμαρτίαν καὶ πέφτουν σὲ ἀντίφαση καὶ εἶναι
σχῆμα ὀξύμωρον! ...Γιατὶ δὲν μπορεῖ ὁ ἴδιος ὁ λαὸς νὰ
εἶναι ἁμαρτωλὸς καὶ σύγχρόνως καὶ ἀναμάρτητος.
Ἄρα κάτι ἄλλο ἐννοεῖ ὁ προφήτης καὶ εἶναι βέβαιον ὅτι
πέφτουν σὲ βαρύτατο σφάλμα χωρὶς νὰ τοὺς τὸ ἐπι-
τρέπει νὰ τὸ παραδεχτοῦν ὁ βαθὺς ἐγωϊσμός, ὅτι εἶναι
ὁ ἐκλεκτός, περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ.

«Ἰδοὺ ἡ Παρθένος»
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ράπτης

Χωρῶν, ἦτο «συμφιλιωτικός»! Δὲν ἄφησε αἰχμὲς γιὰ κανένα σημεῖο τῶν
Ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου. 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Εἰσηγήσεως, ἐζήτησε καὶ ἔλαβε πέμπτος τὸ λόγον ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος. Ὅταν, λοιπόν, ἄρχισε νὰ
ἀναφέρεται σὲ μερικὰ «ἀδύνατα» σημεῖα τῶν ἐν Κρήτῃ ἀποφασισθέντων,
τότε  ὅλως αἰφνιδίως ἕνας ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων κατὰ τὰ πρεσβεῖα τῆς
ἀρχιερωσύνης Ἱεράρχης ὁ πολυσέβαστος καὶ λίαν ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ
Ἀδελφός μας Σεβ. Περιστερίου κ. Χρυσόστομος «ὥρμησε», λεκτικῶς
ἐννοεῖται, κατὰ τοῦ ὁμιλητοῦ καὶ μὲ ὕφος ἀνάδελφο τὸν διέκοπτε συνεχῶς
ἰσχυριζόμενος, ὅτι «δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ κρίνουμε τὶς Ἀποφάσεις
τῆς Κρήτης, ἐφ' ὅσον ἡ Σύνοδος ἐκείνη συνεκλήθη, συνεσκέφθη καὶ ἀπε-
φάσισεν, ὅσα ἀπεφάσισεν, ὑπὸ τὴν ἐπίπνοιαν καὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος».  

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐρέθισε τὴν ταπεινότητά μας, ὁπότε μὲ κατατεθεῖσα
γραπτὴ Δήλωσή μας, ἐδηλώσαμεν ὅτι ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας καὶ σὲ
ἔνδειξη διαμαρτυρίας ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ,
ΔΕΝ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ! Κατόπιν τούτου καταγράψαμε τὶς ἀπόψεις μας
σὲ ἕνα χαρτὶ καὶ τὶς καταθέσαμε γιὰ τὰ Πρακτικὰ τῆς Συνόδου. Ἀργότερα
θὰ τὶς δημοσιοποιήσουμε.   

Συνεπῶς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος-Πρόεδρος,  ὤφειλε νὰ ἀκο-
λουθήση τὸ γενικώτερο κλῖμα.

Παρὰ ταῦτα ἀπὸ μία μερίδα τῶν Σεβασμιωτάτων Συνέδρων ὑπῆρξαν
ἀντιδράσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἔδωσαν ἕνα μαχητικὸ χαρακτῆρα στὴν
αἴθουσα τῶν Συνεδριῶν μας. Τὸ γενικὸ κλῖμα ἦταν νὰ μὴ δυσαρεστηθῆ ὁ
Πατριάρχης μας! 

Καλῶς; Κακῶς; Ἐσεῖς θὰ τὸ κρίνετε!   
Τελικὰ ἡ ταπεινή μας γνώμη εἶναι, ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν ἔλυσε

προβλήματα! Ἀντιθέτως ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ, ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ! Ἡ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ! 

Ἂς δοῦμε λεπτομερέστερα τὸ ζήτημα.  Σᾶς παρουσιάζουμε κάποιες ση-
μειώσεις μας, τὶς ὁποῖες εἴχαμε συντάξει πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ δὲν ἐδημοσιο-
ποιήσαμε τότε, ἀναμένοντας τὶς Συνεδρίες τῆς  Δ.Ι.Σ.  Θὰ διαπιστώσετε
ἐπαναλήψεις, ἀλλὰ δὲν πειράζει! Ἔτσι θὰ ἐμπεδώσετε καλύτερα τὰ σχό-
λια. 

Λοιπὸν ὁ Εἰσηγητής, Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολό-
γος, σὲ μία λεπτομερῆ καὶ λίαν κατατοπιστικὴ Εἰσήγησή του, ἀνεφέρθη
στὰ ἐν Κολυμπαρίῳ συζητηθέντα καὶ ἀποφασισθέντα, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ
ἀναφερθῆ σὲ ὡρισμένα «ἀμφιλεγόμενα» σημεῖα τῶν Ἀποφάσεων τῆς Συν -
όδου ἐκείνης. 

Τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, λοιπόν, δὲν λέγει ὅλη τὴν ἀλήθεια!
Διότι, ναὶ μὲν κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 2ας ἡμέρας ὑπῆρξε μία ἀπολύτως
ἤρεμη ἀτμόσφαιρα, σύμφωνα καὶ μὲ τὴ «γραμμή», ἡ ὁποία, ἐμμέσως
πλὴν σαφῶς, εἶχε ἐκφρασθῆ ὡς ἐπιθυμία τοῦ Προέδρου μας, ἀλλὰ ἀντι-
θέτως, ὅπως παραπάνω ἐσημειώσαμε,  κατὰ τήν  Συνεδρίαν τῆς πρώτης
ἡμέρας, μετὰ τὴν Εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Σερρῶν, ἡ ἀτμόσφαιρα ὑπῆρξεν
ἀπολύτως ἐκρηκτική!

Θὰ τὸ ἐπαναλάβουμε: 'Ὅταν ὁ Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ἄρχισε νὰ
ἀναφέρεται σὲ μερικὰ ἀρνητικὰ σημεῖα τῆς Μεγάλης Συνόδου, ὅπως π.χ.
στὴν ἀτελῆ προετοιμασία της, ἕνας ἐκ τῶν πρεσβυτέρων Ἀδελφῶν - μὲ
ὕφος ὀργίλον καὶ μὲ ἕνα «βάρβαρο τρόπο», ὅπως ἐμεῖς προσωπικῶς τὸν
ἐχαρακτηρίσαμε, διέκοπτε τὸν ὁμιλητή, γιὰ νὰ ὑπερασπισθῆ τὸ κῦρος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου! Τὴν στάση αὐτή, ἀλλὰ μὲ ἠρεμώτερον
ὕφος, ἀκολούθησαν δύο ἀκόμη πρεσβύτεροι Ἱεράρχες τῶν Νέων Χωρῶν.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπηρέασε τὰ πνεύματα, ἀφοῦ οἱ τρεῖς Ἀδελφοί μας, ἐνερ-
γοῦντες ὡς «Ἡρακλεῖς τοῦ Θρόνου», κακῶς βέβαια, στὴν προσπάθειά
τους νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ ἄψογο τῶν πατριαρχικῶν ἐνεργειῶν, κατώρ-
θωσαν νὰ φιμώσουν τὶς ὅποιες ἀντιδραστικὲς φωνές. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ἤρε-
μη ἀτμόσφαιρα ἐπεβλήθη!

Ἂς τὸ ἐπαναλάβουμε καὶ ἐδῶ, ὅτι κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἐμεῖς -σὲ ἔνδειξη
διαμαρτυρίας- ἀρνηθήκαμε νὰ λάβουμε μέρος στὴ συζήτηση, καταθέσαμε
ὅμως μία ἑπτασέλιδη Δήλωση ἐνώπιον τῆς Ι.Σ.Ι., στὴν ὁποία ἐκθέτουμε τὶς
προσωπικές μας ἀπόψεις. Ἡ Δήλωση τῆς 23ης Νοεμβρίου εἶχε τὸν τύπον
«Κατόπιν τούτων ἀρνοῦμαι νὰ συμμετάσχω εἰς τὴν διεξαγομένην συζήτη-
σιν καὶ νὰ ἐκθέσω τὴν ταπεινήν μου ἄποψιν, διότι 1ον....., 2ον....,
3ον....9ον....».  Ἐκεῖ περιέχονται ἐννέα σημεῖα, μὲ τὰ ὁποῖα  δικαιολογεῖται
ἡ ἄρνησή μας. Ἡ Δήλωση αὐτὴ θὰ δοθῆ ἀργότερα στὴ δημοσιότητα. 

Ὕστερα ἀπὸ τὰ παραπάνω δεδομένα ἡ Συνεδρίαση τῆς δεύτερης ἡμέ-
ρας διεξήχθη ἐν ἀπολύτῳ ἠρεμίᾳ. Ὡστόσο ἐκ μέρους Σεβασμιωτάτων Συν -
έδρων δὲν ἔλλειψαν οἱ κρίσεις καὶ οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τῶν Ἀποφάσεων τῆς
Μεγάλης Συνόδου! Γενικῶς ὅμως ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν ἤρεμη, ἔτσι ὥστε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πρόεδρος  κ. Ἱερώνυμος νὰ μὴ περιέλ-
θη σὲ δύσκολη θέση  ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθο-
λομαίου. Τοῦ Πατριάρχου μας, ὁ Ὁποῖος -παραβιάζοντας τὸ Κανονικὸ Δί-
καιο- διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1153/16.11.2016 ἐπιστολῆς του ἐπενέβη
στὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα μιᾶς ἄλλης Τοπικῆς Ἐκκλησίας, καθιστάμενος
ἔνοχος γιὰ τὸ ἀδίκημα «εἰσπήδηση» τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου. Ζητεῖ ἀπὸ τὸν
Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο ὄχι μόνο νὰ προστατεύση τὶς Ἀποφάσεις τῆς Μεγά-
λης Συνοδου, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβη «τὰ προσήκοντα μέτρα  καὶ νὰ προβῆ εἰς
τὰς δεούσας συστάσεις» πρὸς τοὺς Μητροπολίτες Καλαβρύτων καὶ Αἰγια-
λείας Ἀμβρόσιον καὶ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ «ἵνα παύσωσι νὰ ἐνεργῶσι
ἀντιεκκλησιαστικῶς  καὶ ἀντικανονικῶς, νὰ σκανδαλίζωσι ψυχάς..... καὶ νὰ
προκαλῶσι προβλήματα εἰς τὴν ἑνιαίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν»!

Ἔτσι, λοιπόν, τὸ ἐκδοθὲν Ἀνακοινωθὲν τῆς Ι.Σ.Ι. καλύπτει τὴν ἀνάγκην,
ὅπως πρὸς τὰ ἔξω δοθῆ ἡ ἐντύπωση μιᾶς ἀπολύτου ὁμοφωνίας τῶν Συν -
οδικῶν Συνέδρων. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ διὰ τῶν ἀπὸ
28ης Νοεμβρίου Δηλώσεών του ἔσυρε τὸ παραπέτασμα καὶ φάνηκε ἡ
πραγματικὴ εἰκόνα. 

Ἑπομένως τὸ ζήτημα τῶν Ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης πα-
ραμένει ἀνοικτό! Ὄντως στὴν πρόσφατη Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας μας
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ψηφοφορία γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης!

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ι.Σ.Ι. τὶς προσωπικές μας ἐκτι-
μήσεις γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξεθέσαμε γραπτῶς μὲ νεώτε-
ρη (δεύτερη) γραπτὴ Δήλωσή μας, ἡ ὁποία κατατέθηκε, γιὰ νὰ καταχω-
ρισθῆ στὰ Πρακτικὰ τῆς 24ης Νοεμβρίου. Ἡ Δήλωση αὐτὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Μακαριώτατε, καθὼς ὁλοκληρώνονται σήμερα οἱ ἐργασίες τῆς ἐκτά-
κτως συγκληθείσης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, τῆς συγκληθείσης  κα-
τόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 5300/ Διεκπ. 2404/ 3.11.2916 Ὑμετέρας Προσ -
κλήσεως, θὰ ἤθελα διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ μόνον νὰ σημειώσω σκέψεις τι-
νάς. 

1. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας
μας δὲν πρόκειται νὰ ἱκανοποιήση τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, καθ’
ὅσον πεπλανημέναι Ἀποφάσεις τῆς ἐν Κολυμπαρίῳ συνελθούσης Συνό-
δου δὲν ἐθίγησαν κατὰ τὰς συζητήσεις μας. Ἡ περὶ Ἐκκλησιῶν π.χ. Ἀπό-
φασις τῆς Κρήτης παραμένει ἰσχυρὰ καὶ ἀλώβητος! Τώρα πλέον δὲν
ὑπάρχει Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία!  

2. Ἡ διαίσθησίς μου ὑπαγορεύει ὅτι διὰ τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ὁδηγεῖται ἀργὰ μέν, ἀλλὰ σταθερά, πρὸς ἕνα
νέον Σχίσμα! 

3. Τὰ Μοναστήρια μας καὶ οἱ Μοναχοί μας εἰς τὴν πλειονότητά των εἶναι
ἐξοργισμένοι! 

4. Μεγάλη μερὶς τῶν χριστιανῶν μας εἶναι ἀπογοητευμένη! 
5. Εἰς τὸ διαδίκτυον ὁσημέραι πληθύνονται οἱ ἀντιδράσεις. Κείμενα συν -

εχῶς δημοσιεύονται κατὰ τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης. 
6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας  ἀπέρριψεν ἐν συνόλῳ τὰ ἐν Κολυμπα-

ρίῳ ἀποφασισθέντα! 
7. Μία ταραχὴ εἶναι διάχυτος εἰς τὰς ψυχάς τῶν πιστευόντων!
8. Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος διὰ χθεσινῶν δηλώσε-

ών του διετύπωσε τὰ ἑξῆς: «Ἡ Ρωσσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπέφυγε
τὴν συμμετοχήν της στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, γιὰ νὰ ἀποφευχθῆ τὸ
σχίσμα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως».  (βλ. www.pentapo-
stagma.gr τῆς 23ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ.)... 

10. Η κρίσις θεσμῶν καὶ προσώπων εἰσῆλθε τώρα πλέον  ἐντὸς τῶν
τειχῶν! Ἡ μεταπατερικὴ Θεολογία, τὰ περὶ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν, ἡ υἱοθεσία τέκνων ἐκ μέρους ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, ἡ ἀπαγό-
ρευσις τῆς χρήσεως τῶν ὅρων «Πατέρας καὶ  Μητέρα» εἰς τὴν Ε.Ε. κλπ
κλπ. συνθέτουν τὴν μεγάλην κρίσιν! Καὶ ἡμεῖς δὲν ἀσχολούμεθα!  

11.  Φοβοῦμαι ὅτι ἡμέραι πονηραὶ ἔρχονται!   Εὔχομαι τὰ γεγονότα νὰ μὲ
διαψεύσουν!»  

Γράφουμε ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ἱστορία! Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας μας
ἁπλῶς «κουκούλωσε» τὸ ζήτημα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Ἡ
Ἀπόφαση τῆς Κρήτης, διὰ τῆς ὁποίας ἀναγνωρίσθησαν ὡς «Ἐκκλησίες»
οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Διαμαρτυρόμενοι, ἄνοιξε διάπλατα τὸ δρόμο γιὰ
τὴν παγκοσμιοποίηση! Ὁ Οἰκουμενισμὸς θριαμβεύει! Οἱ δογματικές μας
διαφορὲς κουκουλώθηκαν! Ἡ Ὀρθοδοξία μας πληγώθηκε! 

Τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξο Παράδοση, κρίνει,
ἐπικροτεῖ ἢ καὶ ἀπορρίπτει τὶς Ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, δηλ. ἀναγνωρίζει
καὶ κατατάσσει κάθε Σύνοδο στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἴτε ὡς Οἰκουμε-
νική, εἴτε ὡς Λῃστρική! Οἱ Ἱεράρχες συσκέπτονται καὶ ἀποφασίζουν, ἀλλὰ
ὁ πιστὸς Λαὸς ἐπικυρώνει ἢ ἀπορρίπτει τὰ Ἀποφασισθέντα!

Ἔχουμε τὴν διαίσθηση, ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης μὲ μαθηματικὴ ἀκρί-
βεια ὁδηγεῖ τὴν Ὀρθοδοξία μας σὲ νέο Σχίσμα! Ἤδη ἡ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ἀπέρριψεν ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΟΛΩ τὶς Ἀποφάσεις
τῆς Κρήτης! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας ἔχει ἀφήσει ἀνοικτὸ τὸ ζήτημα.
δηλ. δὲν ἔχει ἐγκρίνει τὶς Ἀποφάσεις αὐτές! Ἡ Θεολογικὴ Ἀκαδημαϊκὴ
Οἰκογένεια μὲ δυνατὴ φωνὴ ἔχει ἀπορρίψει τὰ ἐν Κρήτῃ ἀποφασισθέντα!
Τὰ Μοναστήρια μας ἐπίσης! Πολλοὶ Ἐφημέριοι, εἴτε ἀτομικῶς, εἴτε συλλο-
γικῶς ἐπίσης! 

Ριπαὶ - Ἐξηγήσεις - Ἐπεξηγήσεις - Ἀπορίαι!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Τὸ παρελθὸν μόνον Αὐτὸν ἀναζητεῖ καὶ Αὐτὸς
εἶναι τὸ μέτρον καὶ τὸ νόημα ὅλου τοῦ μέλλοντος».

«Τί γὰρ εὐτελέστερον σπηλαίου; τί δὲ ταπεινότε-
ρον σπαργάνων;»

«Ὁ ἀπρόσιτος Θεός, δι’ εὐσπλαγχνίαν προσιτός».
Καὶ πάλι ἡ κορυφαία ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης,

τὰ Χριστούγεννα. Καὶ πάλι πρὸ τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ
γεγονότος ποὺ ἔλαβε χώρα πρὶν 20 αἰῶνες στὴν Βη-
θλεέμ.

Τὸ ζητούμενο κάθε φορά εἶναι τὸ τί ἑορτάζουμε
οὐσιαστικὰ καὶ ὄχι τυπικὰ καὶ μάλιστα κοσμικὰ γιὰ
πολλούς. Ἐν πρώτοις νοερῶς ἂς δοῦμε τὸ φυσικὸ
γεγονὸς τότε ἐκεῖ. Μιὰ νέα γυναίκα φθάνει σὲ ἕνα
χῶρο ὅπου μένουν ζῷα καὶ γεννᾶ. Ἀκούοντάς το
προκαλεῖ οἶκτο καὶ περνάει ἀπαρατήρητο. Αὐτὸ
ὅμως τὸ γεγονός, ἰδοὺ καὶ ἐμεῖς σήμερα ποὺ τόσο
ἀπέχουμε χρονικὰ ἀλλὰ καὶ γεωγραφικὰ ἀπὸ τὸ
χῶρο ποὺ συνέβη, κάθε χρόνο 25 Δεκεμβρίου τὸ
πανηγυρίζουμε, τόσος λόγος γύρω ἀπ' αὐτό. Ὅμως
πρὸς τί τόση ἔμφαση καὶ ἐμμονή σ' αὐτὸ τὸ γεγονός;
Ἐπειδὴ γέννησε μιὰ ἁπλὴ ἑβραιοπούλα; Τοῦτο μόνο
φαινομενικά. Φυσικὰ ὡς πιστοὶ βλέπουμε πολὺ πέ-
ρα ἀπὸ τὸ ὄντως φυσικὸ γεγονός. Ἐδῶ ὅμως βοη-
θώντας καὶ τοὺς μὴ πιστοὺς καὶ ἀδιάφορους τονίζου-
με: Τὸ Ποία γέννησε καὶ Ποῖον γέννησε, ὁπότε στο-
χεύουμε πέρα ἀπὸ τὸ σύνηθες φυσικὸ γεγονὸς μιᾶς
γέννας.

Καὶ ἰδού, τὸ ἀπέριττο ἐκεῖνο συμβάν, πέραν τῶν
ἄλλων ὑπὲρ γιὰ τὸν κόσμο τὸν ὁποῖο νοημάτησε, δί-
χασε τὴν ἱστορία στὰ δύο, ἔγινε ὁρόσημο. Ἀναντίρ-
ρητο αὐτό, καὶ συνέβη στὸ βάθος μὲ κύριο «ὅπλο»
τὴν Ἀγάπη. Εἶναι δὲ καὶ παραμένει ἡ ἐνανθρώπηση
τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
Παρθένου θεία ἐπιφάνεια τοῦ Χριστοῦ, ἡ κορυφαία
ἀλήθεια τῆς Πίστεως. Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση.

Γεγονότα, πρόσωπα, καταστάσεις ἔρχονται καὶ
παρέρχονται, ὅμως ὁ πανδαμάτωρ χρόνος αὐτὸ δὲν
τὸ ἀγγίζει. Ἐμβαθύνοντες μελετῶντες διαπιστώ-
νουμε ὅτι καὶ πρὶν ἔλθει ὁ νοσταλγικὰ (τότε) ἀνα-
μενόμενος Μεσσίας, ἦταν γνωστά, ὁ τόπος, ὁ
χρόνος καὶ ὁ τρόπος ἐρχομοῦ Του. Ὁ τόπος, ἡ
Βηθλεέμ, ὁ χρόνος διὰ τοῦ Προφήτου Δανιὴλ ἀκρι-
βής, καὶ ὁ τρόπος διὰ τῆς Παρθένου. Παραδόξως
πρὶν γεννηθεῖ ἦταν γνωστὸ καὶ τὸ ὄνομά του,
Ἰησοῦς, ποὺ σημαίνει Σωτήρας. Ἑπομένως - πέραν
τῆς πίστεως - ἔχουμε καὶ ἱστορικὴ γνώση. Ὑπῆρξε ἐκ
μέρους τοῦ Θεοῦ μακροχρόνια προετοιμασία, τόσον
ἐκ μέρους ἀρχαίων σοφῶν καὶ σιβυλλῶν, ὅσον, καὶ
κυρίως, ἐκ μέρους Προφητῶν. Ὁ χῶρος δὲν ἐπαρκεῖ
ἐδῶ διά τὸ τί εἶπε λ.χ. ὁ Σόλων ἢ ὁ Σωκράτης καὶ ὄχι
μόνον ὡς σπερματικὸς λόγος γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ
Μεσσία τῆς ἀνθρωπότητος.  Ἀναφέρουμε μόνο τί
εἶπε ἡ χρησμολόγος Κυμαία Σιβύλλη τὸ 280 π.Χ.:
«Δὴ τότε καὶ μεγαλεῖο Θεοῦ παῖς ἀνθρώποισι ἥξει
σαρκοφόροις θνητοῖς ὁμοιούμενος ἐν γῇ· τέσσαρα
φωνήεντα φέρει, τὰ δ΄ ἄφωνα. Ὀκτὼ γὰρ μονάδας,
τόσας δεκάδας ἤδη ἑκατοντάδας ὀκτώ, ἀπιστοτέροις
ἀνθρώποις τοὔνομα δηλώσει». Πράγματι τὰ φωνή-
εντα καὶ σύμφωνα τοῦ ὀνόματος ΙΗΣΟΥΣ τρεπόμε-
να σὲ ἀριθμοὺς μᾶς παρέχουν τὸν ἀριθμὸ 888. Μέ-
χρι ἐκεῖ ὁ ἐντοπισμός. Καὶ μιὰ σαφέστατη προφητεία.
«Δώσει Κύριος αὐτὸς· ὑμῖν σημεῖον ἰδοὺ ἡ παρθέ-
νος ἐν γαστρι ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουὴλ» (Ἠσ. στ' 14).

Ὄντως Μυστήριον στὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεεμ συν -
έβη, καὶ τὸ ὁποῖον «ἐν μεγίστῃ σιωπῇ ἐτελεσιουργή-
θη». Παράδοξο στὴν ἀνθρώπινη λογική. Τὸ Θεῖον,
τὸ ἄπειρο χώρεσε στὸ πεπερασμένο, ὅπου «ὁ
ἄναρχος ἄρχεται καὶ σαρκοῦται ὁ ἄσαρκος». Τί
δὲ συνέβη στὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, ποὺ ἀπὸ ἀγάπη κατῆλθε στὸ ταλαίπωρο
ἀνθρώπινο γένος; «Ὅ γὰρ ἦν διέμεινε Θεὸς ὤν ἀλη-
θινὸς καὶ ὅ οὐκ ἦν προσέλαβεν ἄνθρωπος γενόμε-
νος διὰ φίλανθρωπίαν». Ἡ εἴσοδος τοῦ αἰωνίου
ἐντός τοῦ παροδικοῦ σημαίνει ἐγγύηση τῆς
ὑψώσεως τοῦ ἀνθρώπου στὴ σφαῖρα τῆς αἰω-
νιότητας. Ὁ ἄγγελος εἶπε στοὺς ποιμένες τὴν ἅγια
ἐκείνη νύκτα: «ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν
μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σή-
μερον σωτήρ, ὃς ἔστι Χριστὸς Κύριος ἐν πόλει
Δαυὶδ» (Λουκ. β' 11). Σαφὴς ὁ χαιρετισμὸς, ἡ εἴδηση
γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ Ἀπ. Παῦλος
θὰ τονίσει ἰδιαιτέρως: «Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον
καταλλάσσων ἑαυτῷ» (Β' Κορ. ε΄ 19). Δηλ. ὁ Θεὸς ἐν
Χριστῷ συμφιλίωσε τὸν κόσμο μὲ τὸν ἑαυτὸ του
χωρὶς νὰ τοῦ καταλογίσει τὶς ἁμαρτίες του. Στοὺς
ὕμνους ἀκοῦμε μὲ ἀπορία. «Ὁ ἀχώρητος παντὶ πῶς
ἐχωρήθη ἐν γαστρί;» «Ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός,
πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός;» Καὶ ἀκόμη: «Μυστή-
ριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον...». Κατ’  οὐσίαν αὐτὴ

ἡ Γέννα εἶναι «τὸ πάντων καινὸν καινότατον ὑπὸ τὸν
ἥλιον», ὡς τονίζει ὁ Ἱερὸς Δαμασκηνός. Ὄντως δὲ
«ὅπου Θεὸς οὐκ ἔχει θέσιν τὸ πῶς», διασαλπίζει ὁ
Ἅγ. Ἰω. ὁ Χρυσόστομος. «Τὸ Μυστήριον τοῦτο
σιωπῇ τιμάσθω», καθότι «τί γὰρ μεῖζον τοῦ γενέσθαι
τὸν Θεὸν ἄνθρωπον!». Ὁ Παῦλος θὰ τὸ ὀνομάσει
«εὐσεβείας μυστήριον», τὸ ὅτι «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν
σαρκί». Ὡς πρὸς τὸν ἀστέρα τῶν μάγων, ὅτι «οὐ
τῶν πολλῶν εἷς ὁ ἀστὴρ οὗτος ἦν, μᾶλλον δὲ οὐδὲ
ἀστήρ, ἀλλὰ δύναμίς τις ἀόρατος εἰς ταύτην μετα-
σχηματισθεῖσα τὴν ὄψιν, πρῶτον ἀπὸ τῆς πορείας
ὅτι οὐκ ἔστιν ἀστὴρ τις τοιαύτην βαδίζων ὁδόν... φαί-
νεσθαι καὶ πάλιν κρύπτεσθαι... ἕως ἔστη ἐπάνω οὗ
ἦν τὸ παιδίον» (Χρυσόστομος).

Ἐνῷ ὡς πεπερασμένοι ἀγνοοῦμε τὸ πῶς
ἔγινε,γνωρίζουμε γιατί ἔγινε• ἀπὸ ἀσύνορη ἀγάπη
γιὰ ἐμᾶς. «Ὁ Θεὸς ἐνηνθρώπησε ἵνα ὁ ἄνθρωπος
θεοποιηθῇ»,τονίζει ὁ Μ. Ἀθανάσιος, καὶ συμπληρώ-
νει πώς: «Ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Θεὸς ἔγινε σάρκα, ἔδωσε
τὴν δυνατότητα νὰ γίνουμε πνεῦμα». Πλέον βατὸς ὁ
«δρόμος» ἀκόμη καὶ γιὰ ἀπόλυτη βίωση τῆς πίστε-
ως. Ἀπόδειξη; Οἱ τόσοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ποὺ
ἔφθασαν σὲ ψυχικὴ τελειότητα.

Ὡς πρὸς τὴν ἑορτή, ἐμεῖς πλέον τὸ γεγονὸς ἐκεῖνο
τότε στὸ Σπήλαιο τὸ ἑορτάζουμε λατρευτικὰ στὸ
Ναό. Λειτουργικὰ καὶ μόνο εἴμεθα ἐνώπιον τοῦ γεγο-
νότος, ὅπου ἔχουμε κατάργηση τοῦ χώρου καὶ τοῦ
χρόνου, καθότι οἱ ἑορτὲς δὲν εἶναι ἱστορικὰ ἀναμνη-
στικὰ γεγονότα, ἀλλὰ στὸ Ναό, στὴ λατρεία, ζοῦμε
ἐνώπιον αὐτῶν. Δὲν εἶναι δὲ χωρὶς σημασία καὶ οἱ
ἐνεστῶτες στοὺς ὕμνους «ἡ Παρθένος σήμερον...»,
«σήμερον ἐν Βηθλεέμ...». Ὅμως γιὰ ὄντως ἐπάξιο
πνευματικὸ ἑορτασμὸ προέχει ἡ προσωπικὴ
συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ἡ συμμετοχὴ
στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, ὅπου ἐκεῖ καὶ
μόνο οἱ ψυχὲς ἐλευθερώνονται ἀπὸ τὸ βάρος
τῶν ὅποιων ἁμαρτιῶν τους καὶ νοιώθουνε
ὄντως ἐλεύθερες καὶ ὅταν μάλιστα κοινωνή-
σουν, ζοῦν τὸ μεγαλεῖο τῆς ἐσωτερικῆς χαρᾶς
καὶ λυτρώσεως. Προέχει λοιπὸν ἡ ψυχικὴ προετοι-
μασία, ἡ πολλαπλὴ νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια. Ὄχι τὸ
βάρος στὶς «εἰδήσεις τῆς ἀγορᾶς», στὴν κατανάλω-
ση τῶν ΜΜΕ ὡς πρὸς τὸ «χριστουγεννιάτικο τραπέ-
ζι», στὴν ὑλιστικὴ δηλ. πλευρὰ καὶ μόνο καὶ στὴν
γκαρνταρόμπα. Προέχει ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς
ἀπὸ τὶς τόσες σήμερα «ἀναθυμιάσεις» προκειμένου
νὰ νοιώσουμε ἐκκλησιαστικὰ καὶ μόνο τὸ κάτι ἄλλο
κάθε φορά ποὺ ἔρχεται ἡ μεγάλη ἑορτή. Δυστυχῶς
ὅμως λείπει παντελῶς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς σήμερα
ἔστω μιὰ σχετικὴ προετοιμασία γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῆς
ἑορτῆς. Ἡ φάτνη τῆς ψυχῆς ὅπου «γεννᾶται» τὸ θεῖο
Βρέφος εἶναι σὲ ἄλλα δοσμένη, ἔτσι οἱ πολλοὶ παρό-
τι ἀναφέρουν τὴν λέξη Χριστούγεννα, πόρρω ἀπέ-
χουν ἀπὸ τὸ πνευματικὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Δὲν δίδουν διάθεση ψυχῆς οὔτε διάθεση χρόνου ὡς
πρὸς τὴν οὐσία τῆς ἑορτῆς. Τὸ τότε στὴ Βηθλεὲμ γιὰ
τὴν ἐγκυμονοῦσα Παρθένο «οὐκ ἦν τόπος» γιὰ νὰ
γεννήσει, μεταφορικῶς ἔχει τὴ συνέχειά του. Μιὰ
πικρὴ διαπίστωση εἶναι ὅτι τὸ βαθὺ νόημα καὶ ἡ προσ -
φορὰ τοῦ ταπεινωθέντος τόσο πρὸς χάρη μας Σω-
τῆρος Χριστοῦ δὲν κατανοήθηκε ἀπὸ τοὺς πολλούς.
Καὶ ἡ ἀπάντηση εἶναι τοῦ Εὐαγγελίου Του ὅτι: «εἰς τὰ
ἴδια ἦλθε καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον... τὸ φῶς
ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι
μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν
τὰ ἔργα. πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς
καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,ἵνα μὴ ἐλεχθῇ τὰ ἔργα
αὐτοῦ» (Ἰω. γ' 19-20). Τοὺς κερδίζει τὸ παροδικό, τὸ
ἐφάμαρτο.

Πές μου πῶς ἑορτάζεις τὰ Χριστούγεννα ἐν προ-
κειμένῳ, νὰ σοῦ πῶ τὴ σχέση σου μὲ τὴν πίστη τοῦ
Χριστοῦ. Καὶ ἰδοὺ τὰ ὑποκατάστατα τῆς ἑορτῆς ποὺ
εἶναι πλάνη καὶ παγίδα, καὶ συνήθως σ' αὐτὰ μένουν
οἱ πολλοί. Εἶναι τὸ δυτικόφερτο δένδρο ποὺ σχεδὸν
γενικεύτηκε σὲ σπίτια καὶ τόσους ἄλλους χώρους καὶ
στοιχίζει κόπο καὶ χρῆμα, καὶ μάλιστα τὸ κυρίαρχο
πλέον ρεβεγιὸν στὰ κέντρα 24 Δεκεμβρίου ἀργὰ τὸ
βράδυ. Ὅποια ἐκτροπὴ ἂν ὄχι βλασφημία, ἐν ὀνό-
ματι τῆς ἑορτῆς παρακαλῶ. Ὑποβάθμιση δηλ. τῆς
ἑορτῆς σὲ γλεντοκόπι καὶ παχὺ ἔντερο.

Τέλος καὶ εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ οἱ δυνατοὶ σὲ θέ-
ληση καὶ πυγμὴ πίστεως, ποὺ στὰ σύγχρονα ἁμαρ-
τωλὰ ρεύματα προτάσσουν τὸ ΟΧΙ καὶ ἐνεργοῦν
ὑπεύθυνα καὶ παραδοσιακά. Αὐτοὶ πέραν τῶν
ἄλλων τὸ πρωινό τῆς 25ης Δεκ. φθάνουν στοὺς Να-
ούς, βλέπουν, ἀκούουν, αἰσθάνονται τὰ ἀνάλογα, καὶ
ἔμπλεοι ψυχικὰ ζοῦν καὶ λειτουργικὰ τὴν «ἀνερμή-
νευτον Σύλληψιν καὶ ἀνέκφραστον Γέννησιν». Λίγο ἢ
πολύ τούς ἀγγίζει ἡ Χάρη τοῦ τεχθέντος Θείου Βρέ-
φους. Εἶναι ἐπάξιοι συνεπεῖς ἐορταστὲς τοῦ κορυ-
φαίου γεγονότος τῆς πίστεως.

«Θεός ἐπί γῆς, ὑψώθητε...»
«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο...»

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μετά βαθείας λύπης
ἐπληροφορήθη τήν διά τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως δο-
λοφονίαν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ρωσικῆς Ὁμο-
σπονδίας ἀειμνήστου Ἀνδρέου Karlov, μετά τοῦ ὁποί-
ου ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἶχε λίαν ἀγαθάς σχέσεις.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τόν ἀπο-
τροπιασμόν του, καταδικάζει τήν ἀνίερον καί ἀπάν-
θρωπον ταύτην πρᾶξιν ἐναντίον τῆς ζωῆς ἑνός καλοῦ
ἀνθρώπου καί ἀξίου διπλωμάτου, ὁ ὁποῖος εἰργάζετο
μόνον διά τήν εἰρήνην, καί συλλυπεῖται τούς οἰκείους
του, τούς συνεργάτας καί συναδέλφους του, τήν
ἐκκλησιαστικήν καί πολιτικήν ἡγεσίαν τῆς Ρωσικῆς
Ὁμοσπονδίας καί ὁλόκληρον τόν εὐσεβῆ Ρωσικόν Λα-
όν διά τήν μεγάλην ταύτην ἀπώλειαν, εὔχεται δέ ὅπως
κατά τό νέον ἔτος ἐκλείψουν αἱ παντός εἴδους τρομο-
κρατικαί ἐνέργειαι καί εἰρηνεύσῃ ὁ κόσμος, διά τήν συν -
αδέλφωσιν καί τήν δημιουργικήν συνεργασίαν ἀνθρώ-
πων καί λαῶν καί διά τήν εὐημερίαν ὁλοκλήρου τῆς
ἀνθρωπότητος.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Ἀνδρέου!
Εἴθε νά τόν ἀναπαύσῃ ὁ Θεός ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν
σκηναῖς δικαίων!

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136



23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Σελὶς 7η

«Θεολογικὴ» τραγωδία Ἀρχιερέως
δὲν τὸν ἀναφέρει ὀνομαστικά, εἶναι ὁ Μητροπολ. Περ-
γάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὁ ὁποῖος θα ἠδύνατο νὰ
εἶναι ΥΠΟΔΙΚΟΣ ἐνώπιον Ὀρθοδόξου Γενικῆς Συνό-
δου γιά εἰσαγωγή αἱρετικῆς Τριαδολογίας καὶ Ἐκκλη-
σιολογίας. Προσεχῶς δημοσιεύεται εἰδική μελέτη ἐπ᾽
αὐτοῦ.

Ἐν πρώτοις ὁ Μητροπολ. Φλωρίνης ὑπεραμύνεται
τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, τὴν ὁποία ὃμως μὲ τὰ ἐπι-
χειρήματα πού ἐκθέτει, δὲν τὴν στηρίζει στούς Ἀποστο-
λικούς καὶ λοιπούς ἁγίους Πατέρας, ἀλλά στήν νέα
ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολ. Περγάμου.

Στήν συνέχεια διακρίνει τὴν διακονία τοῦ λόγου,
ἀπό τὴν τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαρι-
στίας. Στήν ὀρθόδοξη παράδοσι αὐτά δὲν εἶναι διακρι-
τά. Οἱ παπικοί καὶ οἱ προτεστάντες τὰ διακρίνουν. Γιά
παράδειγμα, ὁ πλοῦτος τῶν ὁμιλιῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη
τοῦ Χρυσοστόμου, ἒγινε μέσα στόν Ἱερό ναό, μέσα
στήν θεία λατρεία καὶ ὂχι σὲ αἲθουσες καὶ συνέδρια.

Μία ἀποκορύφωσις τῆς “θεολογικῆς” τραγωδίας
τῆς ἐγκυκλίου τοῦ Μητροπολ. Φλωρίνης, εἶναι στὴν
συνέχεια, ἡ ἒνθερμη ὑποστήριξις τοῦ “Fermen-
tum”. “…λειτουργοῦσαν μέν οἱ πρεσβύτεροι, ἀλλά
περίμεναν νὰ σταλῆ ἀπὸ τὴν λειτουργία, ὃπου λει-
τούργησε ὁ ἐπίσκοπός τους, τεμάχιο ἀπὸ τὸν καθα-
γιασμένο ἀμνό ὡς ἐγγύησι καὶ ἒτσι κοινωνοῦσαν οἱ
πιστοί”. Στό σημεῖο αὐτό ἀντιγράφει πλήρως, τίς σελ.
180-181, ἀπό τὸ ἒργο τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ
Μητροπολ. Περγάμου, (“Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν
τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ ἐπισκόπῳ κατὰ τούς τρεῖς
πρώτους αἰῶνας”, ἐκδόσεις Γρηγόρη, ἐν Ἀθήναις
1990, 2α ἒκδοσις). Ἀναιρεῖ ὃμως, ὁ Μητροπολ. Φλω-
ρίνης τόν τίτλο του, ὡς προσεκτικοῦ μελετητῆ. Διερω-
τώμεθα, δὲν πρόσεξε στίς σελίδες αὐτές, ὃτι ὃλες οἱ
παραπομπές εἶναι σὲ δυτικούς καὶ ἀλλότριους θεολό-
γους; Δὲν πρόσεξε ὁ Μητροπολ. Φλωρίνης ὃτι ἐκεῖ
μὶα μόνο παραπομπή ὑπάρχει σὲ ἃγιο καὶ αὐτή εἶναι
διαστρεβλωμένη; Παραπέμπει ὁ Μητροπολ. Περγά-
μου (σ. 181, σημ. 14) στήν Α’ Ἀπολογία τοῦ Ἁγίου Ἰου-
στίνου, ἀλλά ἐκεῖ ὁ Ἃγιος ἀναφέρεται τοῖς “οὐ παροῦ -
σι”, δηλ. στούς ἀσθενεῖς καὶ ἡλικιωμένους, πού δὲν
μποροῦσαν νὰ πᾶνε στήν θεία Λειτουργία. Δὲν ἀνα-
φέρει κἄν ὃτι ἒστελνε ἃγιες μερίδες στίς ἂλλες ἐνο-
ρίες, ἐπειδή δῆθεν ἡ θεία Λειτουργία τοῦ πρεσβυτέ-
ρου εἶναι ἐλλιπής καὶ γίνεται πλήρης μὲ τὴν μερίδα τῆς
ἐπισκοπικῆς Θ. Λειτουργίας. Αὐτά εἶναι ἀλλόκοτα τέ-
ρατα καὶ βλασφημία, γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσι.
Αὐτή εἶναι θεολόγησις τῆς Β’ Βατικανῆς συνόδου, πε-
ρί ἐλλιπῶν καὶ πλήρων Θ. Λειτουργιῶν καὶ Ἐκκλη-
σιῶν. Αὐτά δὲν τὰ γνωρίζει ὁ ποιμήν τῆς Φλώρινας;
Οἱ “εἰδικοί” τούς ὁποίους ἐπικαλεῖται, εἶναι “εἰδικοί” γιά
νὰ διαδίδουν αἱρέσεις.

Θὰ θέλαμε νὰ μᾶς πεῖ ὁ Μητροπολ. Φλωρίνης, πότε
ἱστορικά ἒγινε αὐτή ἡ “ἐκχώρησις” πού ἐπικαλεῖται,
κατὰ τήν ὁποία ὁ χειροτονῶν ἐπίσκοπος “δίνει” πλέον
τὸ δικαίωμα – εἶναι ἆραγε ἡ Θ. Λειτουργία “δικαίω-
μα” κάποιου πού τὸ ἐκχωρεῖ; - “στόν χειροτονούμε-
νο πρεσβύτερο νά τελῆ τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαρι-
στίας, ὃπως τὸ τελοῦμε σήμερα”. Ἀφήνει νὰ ὑπονοηθεῖ
ὃτι δὲν ἒγινε εὐθύς ἐξ᾽ ἀρχῆς, ἀλλά πολύ ἀργότερα. Ἂς
μᾶς πεῖ λοιπόν, πότε ἒγινε; Διότι, αὐτό σημαίνει ὃτι ἡ
σχέσις ἐπισκόπου καὶ πρεσβυτέρου εἶναι μεταβαλλό-
μενη, ὁπότε, κατά συνέπειαν, μπορεῖ καὶ σήμερα νὰ
μεταβληθῆ, κατὰ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ “εἰδικοῦ”, ὁ ὁποῖος
θέλει νὰ μεταβάλη τὸν πρεσβύτερο ἀπὸ ὑπεύθυνο
ποιμένα πού θὰ ἀποδώση λόγον εἰς τὸν Χριστόν γιὰ τὸ
ποίμνιό του, σὲ ἀντιπρόσωπον τοῦ ἀντιπροσώπου.
Δηλαδή σὲ ἀντιπρόσωπον τοῦ ἐπισκόπου (vicarius
episcopus), ὁ ὁποῖος εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ ἒχοντος
τὸ Πρωτεῖον καὶ ὁ ὁποῖος Πρῶτος εἶναι ὁ “vicarius
Christi” ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐλπίζω ὃτι εἶναι κατανοητό σὲ ποία
παραποίησι φθάνουμε μὲ αὐτές τὶς θεωρίες τοῦ “εἰδι-
κοῦ”.

Στήν συνέχεια ἀναφέρεται στόν “ὀμφάλιο λῶρο”
ἑνός ἁγίου συνδέσμου, μεταξύ χειροτονοῦντος καὶ χει-
ροτονουμένου. Αὐτός εἶναι, κατὰ τὸν Μητροπολ. Φλω-
ρίνης, ἡ μνημόνευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου
ἐπισκόπου στίς ἁγιαστικές πράξεις, τίς ὁποῖες καὶ κα-
τονομάζει ἀναφέροντας χαρακτηριστικά, “ἀπό τὸν
ἁγιασμό τῆς νέας ποδοσφαιρικῆς περιόδου” μέχρι καὶ
τῆς “κορυφῆς τῶν μυστηρίων τῆς χειροτονίας καὶ τῆς
θείας Εὐχαριστίας”. Βλέπουμε καθαρά ἐδῶ, νὰ τοπο-
θετεῖται ἀσεβῶς στό ἲδιο μυστηριακό πλαίσιο, τὸ ποδό-
σφαιρο μὲ τὴν θεία Εὐχαριστία.

Χρησιμοποιώντας, πάλι, τόν ὅρο “ὀμφάλιο λῶρο”,
μεταξύ χειροτονοῦντος καὶ χειροτονουμένου, ἐννοεῖ ξε-
κάθαρα, ὃτι ὁ χειροτονούμενος πρεσβύτερος, ἒχει ἂμε-
ση καὶ δεσμευτική σχέσι ἀπό τὸν ἐπίσκοπο πού τόν
χειροτόνησε, ὃπως τὸ ἒμβρυο στήν γαστέρα τῆς μητέ-
ρας του, σὲ ἐπίπεδο φυσικῆς ἐξαρτήσεως. Στίς εὐχές
ὃμως τῆς χειροτονίας τοῦ πρεσβυτέρου, ὁ χειρο-
τονῶν ἐπίσκοπος, δὲν παρουσιάζει αὐτή τήν σχέ-
σιν. Ἀπεναντίας, τόν τοποθετεῖ κατ᾽ ἐνώπιον τοῦ ἲδιου
τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλιστα ὃταν ἐνθέτη τόν ἃγιον Ἂρτον
στὰ χέρια τοῦ χειροτονημένου πλέον, τοῦ λέγει: “Λάβε
τήν παρακαταθήκην ταύτην, καὶ φύλαξον αὐτήν, ἓως
τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, ὃτε ΠΑΡ’ ΑΥΤΟΥ μέλλεις ἀπαιτεῖσθαι αὐτήν”.
Βλέπουμε καθαρά, ὃτι ἡ σχέσις τοῦ πρεσβυτέρου μέ
τόν Χριστόν εἶναι ἂμεση καὶ ζωντανή. Γι᾽ αὐτό καὶ θὰ
ἀποδώση λόγον, ἐάν ὀρθά “ἐκήρυξε τὸ Εὐαγγέλιον τῆς
Βασιλείας Του”, καὶ ἐάν ὀρθά “ἱερούργησε τόν λόγον
τῆς ἀληθείας Του”, ὃπως ἀναφέρουν μεταξύ ἂλλων οἱ
εὐχές τῆς χειροτονίας.

Δὲν εἰσέρχεται ὡς μεσάζων,ὡς ἐνδιάμεση “θεότης”
πού πηγάζουν ἐξ ᾽αὐτῆς τὰ πάντα, ὁ χειροτονῶν ἐπί-
σκοπος, οὒτε πάλι γίνεται ὁ ἱερέας ἀντιπρόσωπος
(vicarius) τοῦ ἐπισκόπου στήν ἐνορία, ὁ ὁποῖος
εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Πρώτου, ἐπί τῆς τοπικῆς
ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι παπική ἀντίληψις περί ἱερωσύ-
νης, ἡ ὁποία στίς μέρες μας καλλιεργεῖται ἀπό τούς
“εἰδικούς”, μέσα στήν Ὀρθόδοξη πρακτική. Ἡ, ὀρθῶς
καὶ πρέπουσα, μνημόνευσις τοῦ ἐπισκόπου δὲν
ἐκφράζει αὐτήν τήν σχέσιν. Δυστυχῶς σὲ πολλὰ θέμα-
τα τῆς Ὀρθοδόξου πρακτικῆς, λόγῳ ἀγνοίας, ἀδιαφο-
ρίας καὶ πολλῶν ἂλλων παθῶν, ἒχουμε χάσει ἀπό τόν
καρπό, τήν ψίχα, τό ἐσώτερον, καὶ μᾶς ἒχει μείνει τὸ
“τσόφλι”, καὶ αὐτὸ μουχλιασμένο.  

Ἡ μνημόνευσις τοῦ ἐπισκόπου - ἐπαναλαμβάνουμε
ὃτι γίνεται ὀρθῶς, πρεπόντως καὶ ἀναγκαίως – καὶ
ἑρμηνεύεται ΜΟΝΟΝ στό πλαίσιο τῆς Ὀρθοδόξου θε-
ολογίας, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στήν κάθαρσι, τόν φωτι-
σμό καὶ τὴν θέωσιν. Ἒξω ἀπό αὐτό τὸ ἑρμηνευτικό
πλαίσιο, γίνεται διοικητική, πειθαρχική καὶ τελικά παπι-
κή κατάστασις. Οἱ ἃγιοι Πατέρες μόνον σὲ αὐτὸ τὸ
πλαίσιο, ἑρμηνεύουν τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος
τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου. Ἂν ὁ ἐπίσκοπος δὲν εἶναι
στήν τοπική του Ἐκκλησία ὁ ὀρθοτόμος τῶν
Ὀρθοδόξων δογμάτων – αὐτὸ δηλώνουν τὰ δικηρο-
τρίκηρα πού βαστάζει καὶ εὐλογεῖ καὶ φωτίζει τὸ ποί-
μνιό του -, ἐάν δὲν εἶναι ὁ μυσταγωγός τῆς ἀληθοῦς θε-
ογνωσίας, τήν ὁποίαν ἀγωνίζεται νά κατέχει ἐξ᾽ ἰδίας
ἐργασίας στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, καί ἐάν δὲν εἶναι τὸ
ἒμψυχο εὐαγγέλιο, πού τὸ ἀναγινώσκει ἀπό τήν ζωή
τοῦ ἐπισκόπου του, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τότε θά δημιουρ-
γοῦνται συνεχῶς πλῆθος ἐσωτερικῶν προβλημάτων,
ἓνα ἀπό τὰ ὁποῖα ἢδη τὸ ἀντιμετωπίζει ὁ Μητροπολ.
Φλωρίνης.

“Τὸ καίριο σημεῖο τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ὁ καθα-
γιασμός τῶν τιμίων Δώρων καὶ ἡ μνημόνευση τοῦ ὀνό-
ματος τοῦ ἐπισκόπου ὡς ἐγγύησις γιὰ τὰ ὃσα τελοῦν-
ται”. Αὐτὸ ἀναφέρει στήν ἐγκύκλιό του, ἀλλά ξεχνάει ὁ
Μητροπολ. Φλωρίνης ὃτι οἱ ἐγγυήσεις δίδονται πρὶν γί-
νει ἓνα πράγμα καὶ ὂχι μετά. Ἡ μνημόνευσις τοῦ ἐπι-
σκόπου γίνεται, ὃταν πλέον ἒχει γίνει ὁ καθαγια-
σμός τῶν τιμίων Δώρων. Ἑπομένως οἱ ἃγιοι Πατέ-
ρες πού ἒβαλαν στό σημεῖο αὐτὸ τήν μνημόνευσιν τοῦ
ἐπισκόπου, θέλουν ἂλλο πρᾶγμα νὰ δηλώσουν. Ἡ
ἐγγύησις πού ἀναφέρει ὁ Μητροπολ.  Φλωρίνης  πρά -
γματι ὑπάρχει στήν Θεία Λειτουργία καὶ εἶναι πρὶν τόν
καθαγιασμό, στήν σωστή του θέσι. Ἐγγύησις εἶναι ἡ

ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, πού γίνεται λίγο
πρὶν τὸν καθαγιασμό. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις δίνει τήν
ἐγκυρότητα στό μυστήριο, τῆς ὁποίας εἶναι ἐκφρα-
στές καὶ μυσταγωγοί, ὁ λειτουργῶν ἱερέας καὶ ὁ οἰκεῖος
Ἀρχιερέας. Τὶ νὰ τὴν κάνουμε τὴν Θεία Λειτουργία,
ὃταν δὲν ὑπάρχει ἐκεῖ Ὀρθοδοξία; Ὃταν δὲν ὑπάρχει ἡ
Ὀρθοδοξία, ἡ ἐπονομαζομένη Θ. Λειτουργία, γίνεται
μὶα θεατρική παράστασις, ἓνα νεκρό σύμβολον.

Μὶα ἀνάγνωσις τῶν εὐχῶν μετὰ τὸν καθαγιασμόν,
καθαρῶς φιλολογικά, μᾶς δείχνει ὃτι ὁ λειτουργῶν
ἱερεύς ἐνώπιον πλέον τοῦ καθαγιασθέντος ἁγίου
Ἂρτου, δηλαδή τῆς ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ,
ἀρχίζει νὰ μνημονεύη καὶ νὰ εὒχεται - ὡς πρεσβευτής
τοῦ λαοῦ καὶ μεσίτης, καὶ ὑπ᾽αὐτοῦ προβεβλημένος καὶ
τεταγμένος εἰς τὴν εὐχήν – ὑπέρ ὃλων τῶν Ἁγίων κατὰ
τάξιν, ὑπὲρ ὃλων τῶν κεκοιμημένων, ὑπὲρ ὃλων τῶν
ζώντων κατὰ τάξιν δηλ. ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων,
ἱεροδιακόνων, μοναχῶν, βασιλέων καὶ ἀρχόντων. Στήν
αὐτήν συνάφεια καταλήγει “ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε
τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν…”. Ἄν, ὃπως λέγει ὁ Μη-
τροπολ. Φλωρίνης, τὸ ὂνομα τοῦ οἰκείου ἐπισκό-
που δίνει τὴν ἐγγύησιν, τότε καὶ ὃλα τὰ ἂλλα ὀνό-
ματα τῶν Ἁγίων, τῶν κεκοιμημένων καὶ τῶν ζών-
των, πού προηγοῦνται εἰς τὴν αὐτήν εὐχήν, θὰ
πρέπει νὰ εἶναι καὶ αὐτοί ἐγγυητές τοῦ μυστηρίου.
Τὸ “μνήσθητι Κύριε” ἢ τὸ “ἒτι προσφέρομέν σοι τὴν λο-
γικήν ταύτην λατρείαν ὑπέρ…”, εἶναι εὐχητικόν, παρα-
κλητικόν καὶ ὂχι ἐγγυητικόν. Εἶναι πολύ εὒλογον ὁ λαός
τοῦ Θεοῦ, τὸ ποίμνιον, νὰ εὒχεται ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ
ὑπέρ τοῦ ποιμένος του, ὑπέρ τοῦ πατρός του. Μέ
αὐτές τίς ἑρμηνεῖες τῶν “εἰδικῶν” θὰ χάσουμε τὸ νόημα
τῶν λέξεων καὶ τελικά ὃλη τὴν γλώσσα μας καὶ τὴν πί-
στιν μας.

Τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἱεραρχικόν
καὶ ὁμοταγές τῆς Οὐρανίου Ἱεραρχίας. Ὁ Ἀρχιερεύς
ἂρχει τῶν ἱερέων, καθότι ἐν δυνάμει θεοφόρος καὶ
πλήρης Θείας Χάριτος, καὶ φωτίζει τὸ ποίμνιόν του,
ὃπως φωτίζει τὸ ἀνώτερον Ἀγγελικόν τάγμα τό ὑφει-
μένον. Πᾶσα πραγματεία ἱερατική, διαιρεῖται σὲ δύο,
στήν μετοχή καὶ στήν διάδοσιν, πρῶτον μετέχει καὶ
ἒπειτα μεταδίδει. Βέβαια σὲ πολλούς ἱεράρχες σήμε-
ρα ἒχει χαθεῖ ἡ ὃρασις τοῦ τίνος μετέχομεν καὶ τίνος
μεταδίδομεν. “Εἰ μὴ φωτισθείῃ καθ’  ἕξιν ὁ ἱεράρχης
ἂνωθεν, οὐκ ἂν ἐνεργήσοι ἑτέροις τόν φωτισμόν”
(Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί οὐρανίου ἱεραρ-
χίας, P.G 3, στ. 169). Ἡ μνημόνευσις λοιπόν τοῦ ἐπι-
σκόπου γίνεται διὰ τὸν θεσμὸν τῆς εὐκόσμου Ἱεραρ-
χίας καὶ ὂχι ὃπως λέγει ἡ ἐγκύκλιος διὰ τὴν ἐγκυρότη-
τα τοῦ μυστηρίου. Ὁ ἱερεύς “ὁ εἰς τὴν εὐχήν τεταγμέ-
νος καὶ διὰ τοῦτο τοῦ λαοῦ προβεβλημένος, ὡς πρε-
σβευτής αὐτῶν καὶ μεσίτης, ἳνα ἡ αὐτοῦ δέησις ἐνερ-
γουμένη πολύ ἰσχύη…” (Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα,
Εἰς τήν Θ. Λειτουργία / Ε.Π.Ε, τόμ. 22, σ. 80), ἀφοῦ
μνημονεύση πάντας τούς ἁγίους ἐνώπιον τοῦ ἁγίου
Ἂρτου, δηλαδή τοῦ ζωντανοῦ Χριστοῦ, ἂρχεται τὴν
μνημόνευσιν τῶν ζώντων, εὐχόμενος ὑπέρ τοῦ Ἀρχιε-
ρέως τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας. 

Στήν τρίτη σελίδα, στήν δεύτερη παράγραφο, ὁ συλ-
λογισμός τοῦ Μητροπολ. Φλωρίνης δὲν εὐσταθεῖ, διό-
τι ταυτίζει τόν αὐτοχειροτόνητο λαϊκό (δηλ. τὸ ἀνυ-
πόστατο μυστήριο), μὲ τὸν ἱερέα ὁ ὁποῖος κανονικῶς
καὶ κατὰ τὴν ἐκκλησιαστική τάξιν ἒχει χειροτονηθῆ,
ἀλλά δὲν μνημονεύει τὸν ἐπίσκοπο του, χωρίς βέβαια
νὰ ἐξετάζη ἱεροκανονικῶς τούς λόγους τῆς μὴ μνημο-
νεύσεως.

Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐγκυκλίου, ἀναμασάει τήν οἰκου-
μενιστική “καραμέλα” περί ἑνότητος, ἀγνοώντας ὃτι
στήν Ἐκκλησία ἡ ἑνότητα εἶναι δεδομένη, δὲν εἶναι
ζητούμενο. Ἐπειδή δίνει οἰκουμενιστική ἑρμηνεία στόν
λόγο τοῦ Κυρίου μας “Ἵνα ὦσιν ἓν”, θὰ τὸν παραπέμ-
ψουμε, ἐάν ἀποδέχεται ὡς κριτήριο τόν λόγο τῶν
ἁγίων Πατέρων, στόν Ἃγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη
πού ἐκφράζει τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, “Μονάς δὲ ἐστι
καὶ ἑνάς ἡ ἁγία καὶ μακαρία Τριάς· μονάς μέν, ὡς ἁπλῆ
καὶ ἀσύνθετος, ἑνάς δὲ, ἐπειδή καὶ πρὸς ἑαυτήν ἣνωται
φυσικῶς, καὶ ἑνοῖ πάντας τούς αὐτῇ πλησιάζοντας,
κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις. Ἳνα ὦσιν ἓν, κα-
θώς καὶ ἡμεῖς ἓν ἐσμέν” (Ἁγ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου,
περὶ οὐρανίου ἱεραρχίας, P.G. 3, στ. 237). Λέει καθαρά
ὁ ἃγιος, ὃτι ὃσο μετέχει κανεὶς, διὰ τῶν ἀρετῶν, στήν
ἁγιότητα τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, μετέχει χάριτι Θεοῦ καὶ
στήν ἑνότητα Αὐτοῦ. Στήν Ἐκκλησία εἶναι δεδομένη ἡ
ἑνότητα, ὃταν ζοῦμε ἐκκλησιαστικά καὶ μετέχουμε στόν
Μέγα Ἐκκλησιαστήν Χριστόν. Ὃσοι τήν ψάχνουν τήν
ἑνότητα, σημαίνει ὃτι εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας.

Ὁ Μητροπολ. Φλωρίνης θέλοντας νὰ λύση τὸ
πρόβλημα πού ἒχει μὲ τὸν κληρικό του, δημιούρ-
γησε μεγαλύτερα προβλήματα, μὲ τὰ ὃσα γράφει
καὶ λέει. Παρουσίασε ἓνα φρόνημα ἀλλότριον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Λυπούμεθα, διότι δυστυχῶς οἱ
Ἱεράρχες μας ἀντί νὰ ἒχουν ὡς θεμέλιο τοῦ φρονήμα-
τός των τούς Προφῆτες, τούς Ἀποστόλους καὶ τούς
Οἰκουμενικούς διδασκάλους, ἒχουν τούς καθηγητές
τῶν Πανεπιστημίων, καὶ μάλιστα τούς πλέον ἀνορθο-
δόξους.

ΚΑΡΥΕΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (π.η) Ἁγίου Στεφάνου
Ὁσιομάρτυρος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΩΝ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
τορίας, Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως, τὸν
Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, δηλαδὴ τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ.

Ἐκεῖ παρήλασαν αὐτοκράτορες, Βασιλεῖς, Πατριάρχαι,
λαοὶ καὶ ἡγεμόνες, δι΄ αἰῶνας καὶ χιλιετίας.

Τίς σοβαρὸς ἐπιστήμων ἢ ἄρχων εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀμφισβητήσῃ, ἕνα τοιοῦτον πολιτισμόν, ποὺ ἄντεξε εἰς
τοὺς κραδασμοὺς τῆς ἱστορίας.

Συνεκίνησε ἔθνη, καὶ μετεμόρφωσε τὴν ἀνατολικὴν
Εὐρώπην, εἰς χριστιανικὴν Ὀρθοδοξίαν, ἐξεχριστιάνισε
τοὺς Σλαύους, ἐδίδαξε τὴν Γραφήν των, ἀπέκρουσε βαρ-
βάρους καὶ ἐδέσποζε γιὰ αἰῶνας καὶ χιλιετίας τὸ Βυζαν-
τινὸν Κράτος εἰς ὁλόκληρον τὴν ἀνατολικὴν Μεσόγειον.

Τίς σώφρων, τίς πολιτικὸς ἡγέτης, μὲ γνῶσιν τοῦ Πολι-
τισμοῦ τούτου, τίς νομικός, τίς μελετητὴς τοῦ ἀνθρωπίνου
βίου, θὰ τολμήσῃ νὰ διαρρήξῃ τὴν σχέσιν ταύτην τοῦ
Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Χριστιανικῆς ὀρθοδοξίας, ἰσχυούσης
δι’ αἰῶνας καὶ ἀποτελούσης ἱστορικὴν συνείδησιν τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Μόνον κομπλεξικοὶ καὶ ἄφρονες, ἡμιμαθεῖς καὶ φθονε-
ροί, μόνον βιασταὶ τῆς διαχρονικῆς συνειδήσεως τοῦ
λαοῦ, δικτατορικῶς φερόμενοι, ἀντιδημοκρατικῶς σκε-
πτόμενοι, ἐσκοτισμένοι πνευματικῶς, σκοταδισταί, ὑπάν-
θρωποι καὶ διεφθαρμένοι, ψυχικῶς καὶ σωματικῶς, ἀνόη-
τοι καὶ ὑλισταί, εἶναι δυνατὸν νὰ τολμήσουν τοιοῦτον
ἔγκλημα, ἤτοι τὴν διάζευξιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ τὴν πνευ-
ματικήν, ὑπερφυσικήν του σχέσιν μὲ τὸν Δημιουργὸν τῶν
ὄντων, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Σύμπαντος, Τριαδικὸν Μό-
νον ἀληθινὸν Θεόν.

Μόνον ἐσκοτισμένοι διανοητικῶς, καὶ τυφλοί, ἀπολίτι-
στοι καὶ βάρβαροι, εἶναι δυνατὸν νὰ θεωροῦν, ὡς ἐκσυγ-
χρονισμὸν τὴν ἀλογίαν, τὴν ἀποκτήνωσιν τοῦ ἀνθρώπου,
τὴν διαστροφὴν τῆς ἐλευθερίας, καὶ τῶν φυσικῶν νόμων
τῶν ὄντων καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Ἆράγε ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς φρόνημα καὶ τρόπος ζωῆς,
ἐπέφερε τὴν παροῦσαν οἰκονομικὴν καὶ πολιτικὴν κρίσιν;
Ἆράγε αἱ ἀξίαι τοῦ Εὐαγγελίου, ἐδίδαξαν νὰ μεταβληθ-
ῶμεν εἰς ψεύστας, ἀπατεῶνας, φιλαύτους, φιλαργύρους,
κλέπτας καὶ προστύχους εἰς τὸν ἀτομικὸν καὶ κοινωνικόν
μας βίον, πόρνους ἢ μοιχούς; Οὐδαμῶς.

Ἆράγε ἡ Ὀρθοδοξία κατέστρεψε τὸν οἰκογενειακὸν
βίον; ἐδίδαξε τὰς αὐτοκτονίας, τὰς ἁρπαγὰς τῶν φορολό-
γων, τὴν ἀπανθρωπίαν τῶν τραπεζῶν, τὴν ἀρρωστημέ-
νην καὶ βάρβαρον παγκοσμιοποίησιν, τὴν συσσώρευσιν
τοῦ πλούτου εἰς ὀλίγους, τὰς ἀδικίας, τοὺς φόνους καὶ τὸν
πόλεμον, τύπου Συρίας, διὰ γεωστρατηγικὰ συμφέροντα;
Τὴν προαγωγὴν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς μὴ παρατηρου-
μένης οὐδὲ εἰς τὰ ἄλογα ζῶα; Τὴν ἐκρίζωσιν ἑκατομμυ-
ρίων ἀνθρώπων ἀπὸ τὰς ἑστίας των, τοὺς φόνους ἑκα-
τοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων;

Μήπως ἐδίδαξε τὸν τζιχαντισμόν; Τὴν τρομοκρατίαν;
Τὴν ἀναστάτωσιν τῆς ὑφηλίου κατὰ τὰς τελευταίας δεκαε-
τίας διὰ τὰ πετρέλαια; Τὰς ἀμβλώσεις, τὰ ναρκωτικά, τὰς
συζυγικὰς ἀπιστίας ἐν ὀνόματι τῆς ἐρωτικῆς ἀπελευθε-
ρώσεως; Ἡ ὀρθοδοξία ἔφερε τὰς ψυχολογικὰς ἀσθενείας;

Τοὐναντίον. Ὅστις εἶναι βαπτισμένος, ζῇ μὲ εὐλογημέ-
νον ἐκ Θεοῦ γάμον, φυλάσσει, δίκην λεμονανθοῦ εἰς τοὺς
κήπους ἑσπεριδοειδῶν, τὴν ἁγνότητα καὶ παρθενίαν του
μέχρι τοῦ γάμου, χαίρεται εἰς τὸν Γάμον τὴν γυναῖκα του,
τὰ παιδιά του καὶ τὰ ἐγγόνιά του. Δὲν γνωρίζει διαζύγια καὶ
τὰ παιδιά του δὲν κυκλοφοροῦν εἰς τοὺς δρόμους, ἐρείπια
ψυχικῶς, ἀπελπισμένα, χωρὶς τὴν ἀγάπην τῶν γονέων
των.

Μήπως ἡ Ὀρθοδοξία ἠμπόδισε τὴν πρόοδον τῶν ἐπι-
στημῶν; Οὐχί.

Ποῖος διέσωσε τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους; Τὰ Μονα-
στήρια καὶ οἱ Μοναχοί.

Τίς ἀγνοεῖ ὅτι τὰ λαφυραγωγημένα χειρόγραφα τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Φράγκων ἐχρησιμοποι-
ήθησαν ὡς βάσις τοῦ σημερινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ;

Τίς ἀγνοεῖ τὴν ἀχαριστίαν τῶν Εὐρωπαίων;
Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀθεΐα τῆς σημερινῆς Εὐρώπης καὶ τῆς

Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος τὴν Ἀνθρωπότητα; 
Τίς ἀγνοεῖ τὰς αὐτοκτονίας εἰς τὴν Σουηδίαν, καίτοι ἔχει

τὴν καλυτέραν οἰκονομίαν εἰς τὴν Εὐρώπην;
Τίς ἀγνοεῖ ὅτι σήμερον ἡ Ρωσσία τοῦ Πούτιν, συνεργά-

ζεται μὲ τὴν ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ ἀνορθώσῃ –
καλλιεργήσῃ τὰς χριστιανικὰς ἀξίας εἰς τὸν δημόσιον βίον,
τὰς ὁποίας κατέστρεψε ἡ βία τοῦ Κομμουνισμοῦ;

Τίς Σᾶς ἐδίδαξε, κ. Πρωθυπουργέ, νὰ ἐξαπατήσητε τὸν
Ἑλληνικὸν λαόν, μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ νὰ ἀθετήσητε
τὰς προεκλογικάς Σας ὑποσχέσεις περὶ καταργήσεως τῶν
μνημονίων;

Ἀσφαλῶς οὐχὶ ἡ χριστιανικὴ ὀρθοδοξία. Διὸ καὶ τώρα
περιθωριοποιεῖσθε εἰς τὸν δημόσιον βίον, ὡς καὶ οἱ προ-
κάτοχοί Σας μνημονιακοὶ Πρωθυπουργοί.

Τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς ἐπιβεβαιώνει ἡ ἐπισυναπτομέ-
νη ὑπ΄ ἀρ. 55/20-3-2015 ἡμετέρα πρὸς ὑμᾶς ἐπιστολή,
τῆς ὁποίας, ἐὰν εἴχατε ἐκτιμήσει ὀρθῶς τὰς εἰσηγήσεις,
ἄλλαι θὰ ἦσαν αἱ τύχαι τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ Ὑμῶν προ-
σωπικῶς.

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Τὰ λάθη εἶναι ἀνθρώπινα˙ ὅταν ὅμως συνεχίζωνται εἶναι

δεῖγμα ἀνοησίας καὶ ἐγωϊσμοῦ.
Ἐπαναπροσδιορίσατε τὴν Πολιτικήν Σας.
Δὲν Σᾶς ἐπροβλημάτισε τὸ BREXIT; Γιατί ἐπιμένετε εἰς

τὴν παραμονὴν εἰς τὴν Εὐρωζώνην; Ὑπάρχει διέξοδος;
Ἐκαλυτέρευσε ἡ οἰκονομία; Διεκόπη τὸ ξεπούλημα τῆς
κρατικῆς περιουσίας; Ὄχι.

Ἀνεπτερώσατε τὴν αἰσιοδοξίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ;
Οὐδαμῶς.

Ἀντεστρέψατε τὸ ρεῦμα τῆς μεταναστεύσεως τῶν
Ἑλλήνων; Οὐχί.

Ἐφυλάξατε τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος; Τοὐναντίον τὸ κρά-
τος κατεκλύσθη ἀπὸ θύματα ἐγκληματικῶν πολέμων τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς.

Εἴχατε τὸν ἀνδρισμὸν νὰ εἴπητε εἰς τὸν Πρόεδρον

Ὀμπάμα καὶ τοὺς ἐμπλεκομένους εἰς τὴν Συρίαν νὰ
σταματήσουν τὸν πόλεμον; Οὐχί. 

Τότε ὑποκρίνεσθε καὶ ἐμπαίζετε τὸν κόσμον.
Ἡ παγκοσμιοποίησις εἶναι μιὰ τρέλλα. Εἶναι μιὰ ἀπάτη.

Ἔγκλημα ἐναντίον τῶν λαῶν καὶ τῆς ἀνθρωπότητος.
Γιατί δὲν ἀντιδρᾶτε; Μήπως εἶσθε ἐντολοδόχος σκο-

τεινῶν κέντρων, διὰ νὰ καταστραφοῦν πολιτισμοί, ἔθνη
καὶ λαοί, ἠθικαὶ καὶ πνευματικαὶ ἀξίαι; Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία;

Λυποῦμαι διότι σήμερον εἰς τὴν Ἀληθινὴν Ἐκκλησίαν,
τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχουν ἀνά-
ξιοι τοῦ Χριστοῦ, τῶν περιστάσεων καὶ τῆς δυσκολίας τῶν
καιρῶν, πνευματικοὶ ἡγέτες, Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι,
Ἀρχιερεῖς, Μονάζοντες, ἐκτὸς ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαι-
ρέσεων, διὰ νὰ ἔχουν τὸν πνευματικὸν ἀνδρισμόν νὰ Σᾶς
ὑποδείξουν, ὅτι ἀκολουθεῖτε λάθος δρόμον, ὁδηγεῖτε τοὺς

λαοὺς εἰς τὸ Χάος. Ἀντ΄ αὐτοῦ τοὐναντίον συμπράττουν
εἰς τὴν ἄλογον πολιτικήν Σας, τὴν πολιτικὴν τῶν οἰκονο-
μικῶν συμφερόντων τῶν ὀλίγων καὶ ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἐξα-
θλίωσιν τῶν λαῶν καὶ εἰς τὴν ἀποδόμησιν τῶν πνευμα-
τικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, Σᾶς κολακεύουν καὶ συντρώγουν
μαζί Σας, ὡς καὶ μὲ τοὺς πρωταιτίους τῶν πολεμικῶν
ἐγκλημάτων. 

Δὲν εἶναι πρόθυμοι διὰ θυσίαν τῶν θρόνων καὶ τῆς ζωῆς
των, κατὰ μίμησιν τοῦ Σταυρωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνάξιοι τῶν Ἁγίων Πατέρων
καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων τοῦ χριστιανισμοῦ.

Ἀντὶ νὰ εἶναι ὁμολογηταὶ μετεβλήθησαν εἰς διπλωμάτας˙
τὴν μόνην ἁμαρτίαν, τὴν ὁποίαν κατεδίκασεν ὁ Χριστὸς μὲ
τὸ «οὐαί».

Ἔτσι συνεχίζεται, ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα. Δὲν πρόδωσε
μόνον τὸν Χριστὸν ὁ Ἰούδας εἰς τὴν Ἱστορίαν. Εἰς τὴν δια-
δρομὴν τῶν αἰώνων ὑπῆρξαν πολλοὶ Ἰοῦδες, μὲ τὸ ἔνδυ-
μα τοῦ χριστιανοῦ ποιμένος.

Γνωρίζω ὅτι, ἐνδεχομένως, εἰς τὴν προσωπικήν Σας
ζωήν, κάποιοι Ἰοῦδες, ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται,
Σᾶς ἀπογοήτευσαν.

Μὴ ταυτίζητε τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν, μὲ τοὺς τοιούτους ψευδοποιμένας.

Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔσχε ἱερὰς ἐξετάσεις οὔτε θρησκευτι-
κοὺς πολέμους, τύπου Μπέλφαστ Βορείου Ἰρλανδίας καὶ
Σταυροφοριῶν. Δὲν ἐπεβλήθη ὁ Χριστιανισμὸς διὰ τῆς
βίας. Τὴν βίαν ἤσκησαν οἱ διῶκται τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ
Νέρων, ὁ Διοκλητιανός κ. ἄ. , οὐχὶ οἱ Χριστιανοί.

Οἱ Ἅγιοι ἀπόστολοι ἐκήρυξαν τὴν χριστιανικὴν ἀλήθει-
αν- δὲν τὴν ἐπέβαλον οὔτε μὲ τὰ ὅπλα, οὔτε μὲ τὴν βίαν
τοῦ κρατικοῦ νόμου. Ἤλλαξαν ἐν ἐλευθερίᾳ τὰς συνειδή-
σεις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐλευθέρωσαν τὴν κτίσιν ἀπὸ τὴν
προσκύνησιν τῶν εἰδώλων καὶ τὴν τυραννίαν τοῦ διαβό-
λου. Τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὴν λατρείαν τῶν δαιμόνων Σᾶς
εἰσηγοῦνται ἄφρονες θεολόγοι καὶ ψευδοποιμένες Ἀρχιε-
ρεῖς – μὴ τοὺς ἀκούσετε. 

Εἰς τὸ Βυζάντιον ὁ νόμος δὲν ἐπέβαλε τὴν χριστιανικὴν
ἀλήθειαν, ἁπλῶς ἀπετύπωνε εἰς τοὺς νόμους τὸ εὐσεβὲς
φρόνημα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, τὴν
προσήλωσίν του εἰς τὸν Χριστόν.

Δὲν εἶναι κατ΄ ἐξοχὴν ὑπεύθυνος τῆς συγκρούσως μὲ
τὴν Ἐκκλησίαν, ὁ κ. Φίλης. Κατ΄ ἐξοχὴν ὑπαίτιος εἶναι ὁ
παραμένων εἰσέτι ὡς σύμβουλος καὶ τοῦ νέου ὑπουργοῦ
Παιδείας, ὁ κ. Γιαγκάζογλου καὶ ἡ ὁμήγυρίς του. Υἱὸς ἱερέ-
ως. Ἐὰν παραμείνῃ εἰς τὴν θέσιν τοῦ Συμβούλου καὶ τοῦ
νέου Ὑπουργοῦ θὰ ἐπαναληφθῇ ἡ σύγκρουσις μὲ τὴν
Ἐκκλησίαν. Καὶ αὐτὸ θὰ ὁδηγήσῃ εἰς περαιτέρω πολιτικὴν
φθορὰν τῆς Κυβερνήσεως καὶ θὰ Σᾶς περιθωριοποιήσῃ
συντομώτερον εἰς τὸν δημόσιον βίον τῆς Χώρας.

Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει ἀνάγκη τὸν Καίσαρα, διὰ νὰ ἐπι-
βιώσῃ εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ὁ Καῖσαρ (τὸ Κράτος) ἔχει ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς

δυνάμεως τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας, διὰ νὰ
μὴ σαπίσῃ.

Ἡ κρατικὴ ἐξουσία εἰς τὸ Βυζάντιον εἶχε ἐμποτισθῇ εἰς
τοὺς νόμους καὶ ὁ δημόσιος βίος ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξον χρι-
στιανικὸν πνεῦμα, δι΄ ὃ καὶ δημιούργησεν τὸν πολιτισμόν,
ὁ ὁποῖος θαυμάζεται παγκοσμίως.

Ἡ παρακμὴ τῶν ἀξιῶν αὐτῶν καὶ αἱ πλάναι τῶν αἱρέ-
σεων συνετέλεσαν εἰς τὴν διάλυσιν τοῦ συνεκτικοῦ δε-
σμοῦ τῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ βαρεῖα φορολογία εἰς τὰς ἀνατολικὰς ἐπαρχίας τοῦ
Βυζαντίου συνετέλεσε, ὥστε οἱ γηγενεῖς πληθυσμοί, νὰ
δεχθοῦν, ὡς ἐλευθερωτάς, τοὺς Ἄραβας κατακτητάς, τὸν
7ο μ.Χ. αἰῶνα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλειαν τῶν ἐπαρ-
χιῶν αὐτῶν τῆς αὐτοκρατορίας. 

Ἡ ἐκχώρησις, ἀπ΄ τὸν 11ο αἰ., οἰκονομικῶν προνομίων
εἰς τοὺς Ἑνετοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἔσχεν ὡς ἀπο-
τέλεσμα τὸν οἰκονομικὸν ἔλεγχον τῆς αὐτοκρατορίας ὑπὸ
ξένων ἐχθρικῶν πρὸς τὴν ἐπιβίωσιν τῆς αὐτοκρατορίας
δυνάμεων.

Ἡ πτῶσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῷ 1204 μ.Χ. εἰς
τοὺς Φράγκους, ὑπαιτιότητι ἡμετέρων φιλάρχων, ἀναξίων
αὐτοκρατόρων, διέσπασε τὴν ἑνότητα τῆς αὐτοκρατορίας,
μὴ δυνηθείσης εἰς τὸ ἑξῆς, λόγῳ τῆς διασπάσεως, νὰ ἀντι-
σταθῇ εἰς τὴν ἐπέλασιν τῶν Τούρκων, μετὰ τὴν ἧτταν τοῦ
Ματζικέρτ, τῷ 1071 μ.Χ., καὶ ὡδήγησε ταύτην εἰς τὴν
πτῶσιν αὐτῆς τῷ 1453 μ.Χ.

Κατὰ τοὺς ζοφεροὺς αἰῶνας τῆς Τουρκοκρατίας, ὁ
Ἑλληνισμὸς διετηρήθη εἰς τὴν ἱστορίαν διὰ τῆς γλώσσης
ὁμιλουμένης εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ
τὴν θείαν λατρείαν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, εἰς τὰ κρυφὰ σχο-
λειά, καὶ μὲ τὸ περίφημον κοινοτικὸν σύστημα ὀργανώσε-
ως τοῦ βίου τῶν ὑποδούλων.

Τὸ κοινοτικὸν σύστημα κατέστρεψεν ἡ Κυβέρνησις Ση-
μίτη μὲ τὴν μετατροπήν του εἰς τὸ σύστημα διοικήσεως
Καποδίστρια-Καλλικράτη.

Ἡ παγκοσμιοποίησις τῆς οἰκονομίας καὶ ὁ Διεθνὴς Σιω-
νισμός, μέσω τῶν σκοτεινῶν στοῶν τῆς Μασσωνίας, ἔχει
ὡς στόχον τὴν καταστροφὴν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Μοναδικὸν γνώρισμα τοῦ ἀρρωστημένου Σιωνισμοῦ,
τοῦ ξένου πρὸς τὸ ἀληθὲς πνεῦμα τῶν Προφητῶν τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης καὶ τοῦ ἀληθοῦς Μεσσίου, τοῦ Χριστοῦ,
εἶναι ἡ προσκύνησις, μέχρι σήμερον, τοῦ «χρυσοῦ μό-
σχου» τῆς Σιναϊτικῆς ἐρήμου, εἰς βάρος τῆς ἀξίας τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ὅταν ὁ Χριστὸς ἐπειράσθη ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, μὲ τὴν

ἐρώτησιν «ἔξεστι δοῦναι φόρον Καίσαρι ἢ οὐ;» ἀπήντη-
σε: «Τί μὲ πειράζετε, ὑποκριταί; Ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα
τοῦ κήνσου. Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ὑπογραφή;» Οἱ δὲ
εἶπον˙ «Καίσαρος». Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπήντησεν: «Ἀπόδοτε
οὖν τὰ Καίσαρος, Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ, τῷ Θεῷ». Καὶ
ἀφέντες Αὐτὸν πρὸς καιρόν, ἀπῆλθον. Ἀργότερον οἱ ἴδιοι
τὸν ἐσταύρωσαν. Ὁ θάνατός Του ὅμως κατεπάτησε τὸν
θάνατον, διότι ἦτο Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.

Ἐπιλογὴ τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν εἶναι οἱ διωγμοὶ διὰ
τὴν ἀλήθειαν, ὁ θάνατος καὶ ἡ θυσία. Ὁ ἀληθὴς χριστιανὸς
δὲν φοβεῖται τὸν θάνατον.

«Χριστὸς Ἀνέστη!»
«Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημέ-

νων ἐγένετο».
Ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι ἐσταύρωσαν τὸν Χριστόν, οἱ Φα-

ρισαῖοι δηλαδή, «τοὺς πῆρε ὁ διάβολος», διότι δὲν μετε-
νόησαν. Ἐπλήρωσαν μὲ ἀργύρια τοὺς στρατιώτας, διὰ νὰ
κρύψουν τὴν ἀλήθειαν, ὡς πράττουν συνήθως οἱ ἔνοχοι.

Ἐπιλέξατε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ἢ τὸν Χριστὸν
ἤ τὸν διάβολον. Εἶσθε ἀπόλυτα αὐτεξούσιος˙ ἀλλ΄ οὐχὶ
ὅμως ἀληθῶς ἐλεύθερος, χωρὶς τὸν Χριστόν. 

Τὴν ἀλήθειαν ταύτην κατενόησαν, ὄχι μόνον οἱ βυζαντι-
νοὶ αὐτοκράτορες τῆς σχεδὸν δισχιλιετοῦς των αὐτοκρα-
τορίας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἥρωες τῆς ἐλευθερίας τοῦ 1821, δι΄ ὃ
καὶ προέταξαν «τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ
Ἀδιαιρέτου Τριάδος», εἰς τὸ πρῶτον Σύνταγμα τῆς Α΄ ἐν
Τροιζῆνι Ἐθνοσυνελεύσεως, τῷ 1822, τῆς Ἑλλάδος, διὰ
νὰ δηλώσουν ἐν συνεχείᾳ, ὅτι ὁ δημόσιος βίος τῶν Ἑλλή-
νων εἶναι ἀδιάρρηκτα ἑνωμένος μὲ τὴν Χριστιανικὴν
Ὀρθοδοξίαν, δι΄ αἰῶνας καὶ χιλιετίας.

Τὴν σχέσιν ταύτην τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ εἰς τὸ Σύνταγμα τοῦ Κράτους καὶ τὸν δημόσιον βίον
ἐσεβάσθησαν ἀνεξαιρέτως ὅλοι οἱ Πρωθυπουργοὶ τοῦ νέ-
ου Ἑλληνικοῦ Κράτους, μέχρι τῆς ἐνάρξεως τῶν μνημο-
νίων, δι΄ ὧν ἐδεσμεύθη ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία.

Ὁ κατ’ ἐξοχὴν δημιουργὸς τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, μὲ
δάφνας εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, μετὰ τοὺς ἥρωας τοῦ
1821, πρωθυπουργὸς Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὅτε τοῦ ἐζη-
τήθη νὰ θεσμοθετήσῃ τὸν πολιτικὸν γάμον, ἠρνήθη μὲ
τὸ αἰτιολογικόν, ὅτι εἶναι ἀντίθετος μὲ τὰ δόγματα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὴν εὐαισθησίαν του, διὰ νὰ σε-
βασθῇ τὴν εὐσέβειαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐξεδήλωσεν,
ὅτε τῷ 1930, ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀτατούρκ, νὰ δοθῇ ἡ θαυ-
ματουργὸς εἰκὼν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, ἡ
φυλασσομένη σήμερον εἰς τὸ Βέρμιον ὄρος. Τὸ αὐτὸ
ἔπραξε καὶ διὰ τὸ αἴτημα τῶν προσφύγων τῆς Σμύρνης,
νὰ μεταφέρουν τὸ τέμπλον τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς
Σμύρνης, Ἁγίας Φωτεινῆς, ὃ σήμερον κοσμεῖ τὸν ὁμώνυ-
μον ναὸν εἰς τὴν Νέαν Σμύρνην.

Αἱ νῖκαι του εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, δὲν τοῦ προεκάλε-
σαν ἀλαζονείαν. 

Ὑμεῖς, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἀπελθόντες μνημονιακοὶ πρω-
θυπουργοί, καὶ σημερινοὶ βουλευταί, ὑπαίτιοι τῶν σημε-
ρινῶν ἀποτυχιῶν εἰς τὰ οἰκονομικά, μὲ ποίας νίκας θὰ τολ-
μήσητε νὰ διαζεύξητε τὸν δημόσιον βίον ἀπὸ τὴν Ὀρθο-
δοξίαν καὶ νὰ βιάσητε τὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων, με-
ταλλάσσοντες αὐτὴν διὰ τῆς Πανθρησκείας ἢ τῆς ἀθεΐας;

Μήπως θέλετε νὰ ἀποπροσανατολίσητε τὴν προσοχὴν
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὰς ἀποτυχίας Σας; Διὰ τί ἐπι-
χειρεῖτε νὰ καταστρέψητε τὰ καλῶς κείμενα;

Ἐὰν ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος εἶχε τὸ στοιχει-
ῶδες ἑλληνικὸν φιλότιμον, θὰ ἔπρεπε ἅπαντες, μηδενὸς
ἐξαιρουμένου, νὰ ἀποχωρήσωσι, οἰκείᾳ βουλήσει, ἀπὸ
τὸν δημόσιον βίον, καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ἐκλέξῃ νέους
καὶ ἀδιαφθόρους, διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος,
μακρὰν ξένων συμφερόντων.

Ἐξοχώτατε κύριε πρωθυπουργέ,
Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, ὅτε ὁ Θεὸς θὰ κρίνῃ τοὺς

ἀνθρώπους ἀναλόγως τῶν βεβιωμένων, εἷς ἀσκητὴς τῆς
ἐρήμου, ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος εἶπε, διὰ τοὺς κολασθη-
σομένους: «Οἵτινες εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν (δηλ. τοῦ
Θεοῦ), τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται. Καὶ τί φρικτὸν
ἐκεῖνο, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον». Κατὰ συνέπειαν ἡ
ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀνταπόκρισιν τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Κόλασις.

Εὔχομαι ὁλοκαρδίως ἅπαντες οἱ πολιτικοὶ καὶ ὁ Ἑλλη-
νικὸς λαὸς νὰ συνειδητοποιήσωμεν τὰ λάθη μας, διὰ νὰ
ἐπανοικοδομήσωμεν μὲ τὰς ἀξίας μας, τὸν δημόσιον καὶ
ἰδιωτικὸν βίον, ὡς καὶ νὰ μὴ δοκιμάσωμεν ἐν τῷ μέλλοντι
αἰῶνι τὸ ἀτελεύτητον κολαστήριον τῆς θείας ἀγάπης.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ μετ’ ἐξιδιασμένης τιμῆς καὶ
εὐχῶν. 

Κοινοποίησις: 1. Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλον 2. Πρόεδρον τῆς
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Γ. Βούτσην 3. Ἀρχηγὸν τῆς
Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυρ. Μητσοτάκην 4.
Ὑπουργὸν Παιδείας κ. Γαβρόγλου 5. Πρόεδρον τοῦ
Ἀρείου Πάγου κ. Βασ. Θάνου-Χριστοφίλου 6. Πρόεδρον
Συμβουλίου Ἐπικρατείας κ. Ν. Σακελλαρίου 7. Πρόεδρον
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀθ. Βαλτινόν 8. Πρύτανιν Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μελέτιον – Ἀθανάσιον Δημόπουλον
9. Πρύτανιν Ἀριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης κ. Περ.
Μήτκαν 10. Πρύτανιν Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου
κ. Ἰω. Γκόλιαν.

Σημ. Ο.Τ.: Τὸ παρὸν κείμενον ἀπεστάλη πρὸς τὸν κ.
Πρωθυπουργὸν τὴν 7ην Δεκεμβρίου 2016. Κείμενα τοῦ
Ἱερομ. Δαμασκηνοῦ μπορεῖ κανεὶς νὰ μελετᾶ εἰς τὴν ἱστο-
σελίδα athosfiladelfou.gr

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Λαμπρός Ἐπικήδειος» 
Μία ὀφειλομένη ἀπάντησις

ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν αὐτὴν τὴν ἄποψιν;
Ἐπίσης ἀκόμη καὶ ἂν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀποδεχθῶμεν

ὅτι ἦτο Σύνοδος, τίνος ὑπογραφὴ θὰ ἰσχύη τῶν 150
ποὺ παρίσταντο ἢ τῶν 550 Ἐπισκόπων ποὺ ἀπουσία-
ζον; Τῶν 24 Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ποὺ ὑπέγραψαν -ἀθετοῦντες τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολέ-
ων τους- ἢ τῶν 54 ποὺ δὲν ἦταν παρόντες; Δὲν ὑπάρ-
χει σιωπηρὰ συγκατάνευσις εἰς τοιαῦτα ζήτηματα. Ἂν
τὸ πιστεύη κανεὶς αὐτό, τότε ἔχει ἐμπλέξει τὴν πολι-
τικὴν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νομίζει ὅτι ἡ Ἱεραρχία εἶναι
κόμμα!

Ἡ σύγκλησις τῆς προσφάτου Ἱεραρχίας, ὅπως
εἶπαν ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν εἶχεν
ὡς σκοπὸν νὰ ἐγκρίνη τὰ κείμενα («(Ἡ Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας) σὲ καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ θεωρη-
θεῖ ὅτι ἔχει κάποιον διαπιστωτικό, ἐπικυρωτικό ἤ καθα-
ρά διαδικαστικό – τυπικό χαρακτῆρα», Ἀνακοινωνθέν
Ἱεραρχίας 23.11.2016), δι’ αὐτὸ ἄλλωστε παρεπέμ-
φθησαν εἰς πολλαπλάς ἐπιτροπάς. Ἑπομένως ἂν δὲν
προκύψουν πορίσματα καὶ δὲν ὑπογράψουν ὅλοι δὲν
ἰσχύει τίποτε!

Ἀκόμη ὅμως καὶ ἂν ὑπέγραφαν ὅλοι, ἐφ’ ὅσον αἱ
Ἐκκλησίαι τῆς Βουλγαρίας καὶ  τῆς Ἀντιοχείας ἔχουν
ἀπορρίψει τὴν Σύνοδον -ἀνεξαρτήτως τῶν λόγων-,
πῶς θὰ ἰσχύση τὸ Κολυμβάρι εἰς ὅλην τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν; Θὰ ἰσχύη διὰ τοὺς μισοὺς καὶ διὰ τοὺς ὑπολοί-
πους δὲν θὰ ἰσχύη; Μόνον ἕνας παράφρων θὰ ἠδύνα-
το νὰ ὑποστηρίξη κάτι παρόμοιον!

Τέλος, θέλω νὰ καταστήσω σαφὲς ὅτι τὸ ἄρθρον
ἐξέφραζε τὴν προσωπικήν μου γνώμην –ὅπως καὶ τὴν
γνώμην πολλῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς ὁποίους συγ-
χρωτίζομαι- καὶ σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ τὸ ἐτοποθετήσατε
ὡς κεντρικὸν ἔστω καὶ ἂν δὲν σχετίζομαι συγγενικὰ ἢ
πνευματικὰ μὲ ἐσᾶς καὶ τοὺς ἀγωνιστάς καὶ συνεργά-
τας τοῦ Ο.Τ.

Κύριε Διευθυντά, «μὲ τὸ νὰ πουλοῦμε παραμύθια»
ὅτι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπεδέχθη τὴν
«Σύν οδον» τῆς Κρήτης, ἐνῶ εἰς τὴν πραγματικότητα
δὲν τὴν ἐπεκύρωσε, «προσφέρουμε τρισχείριστη ὑπη-
ρεσία» εἰς τὸν ἀντιοικουμενιστικὸν ἀγῶνα καὶ «διακα-
ναλώνουμε τόνους νεροῦ στὸν μύλο τῶν οἰκουμε-
νιστῶν», εἰς τοὺς ὁποίους δίδομεν τὸ δικαίωμα νὰ
ἰσχυρίζωνται ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ πολέμιοι τοῦ Κολυμβαρί-
ου ἀποδέχονται ὅτι πρόκειται διὰ ἰσχύουσα Πανορθο-
δόξως «Σύνοδον»!

Μετά τιμῆς
Παναγιώτης Κατραμάδος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Καὶ σαρκωθέντα… καὶ ἐνανθρωπήσαντα

σχετίζεται μὲ τὴν Ἀλήθειαν.
Ὅσα ἀνεφέραμεν δὲν εἶναι μία δυσνόητος δογματικὴ ἑρμη-

νεία, ἀλλὰ μία ἁπλὴ ἀπάντησις-ἐξουδετέρωσις τῶν ἄλλων
θρησκειῶν. Ὁ Θεὸς μας ὑπάρχει ἐπειδὴ ἔγινε ἀληθινὸς
ἄνθρωπος καὶ ἔτσι ἀναδεικνύει τὴν ἀλήθεια κάθε ὄντος, τὴν
πληρότητα, δηλ. τὴν σωτηρίαν καὶ δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ εἶναι
ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ πράττει ὅλα αὐτὰ, ἐὰν δὲν ἦτο ἡ Ἀλήθεια.
Ἀντιστρόφως, ἐπειδὴ κανεὶς ἐκ τῶν θεοτήτων τῶν θρησκειῶν
δὲν σαρκώθηκε πραγματικὰ (οἱ θεοὶ μεταμορφώνονται μό-
νον) δὲν μποροῦν νὰ σώζουν, διότι δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀνα-
δείξουν οἱ ἴδιοι τὴν ἀλήθειαν/ πληρότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἑπο-
μένως εἶναι παντελῶς ψευδεῖς. Ὅ,τι καὶ νὰ τοὺς ὑπαγο-
ρεύουν διὰ τὸ «καλόν» τοῦ ἀνθρώπου αἱ θεότητες ἐφ’ ὅσον
παραμένουν ἀκοινώνητοι μὲ τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
μία ἀπάτη, διότι δὲν ἔχουν πεῖραν αὐτῆς καὶ ἄρα αὐτὸ ποὺ
τοὺς παρουσιάζουν ὡς ἀλήθεια εἶναι παραπλάνησις. Ἰδού
διατί οἱ θεοὶ τῶν θρησκειῶν εἶναι δαιμόνια. Ποία εἶναι ὅμως ἡ
ἔννοια τῆς «ἐνανθρωπήσεως»;

«Καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Αὐτὸ ἀναφέρεται, ἐπειδὴ
ἔγινε αὐτὸς τέλειος ἄνθρωπος καὶ μέσα στὴ μήτρα
ἀποδείχθηκε ἀκριβῶς τέλειο βρέφος, τὸ ὁποῖο τρε-
φόταν μὲ φυσικὸ τρόπο καὶ γεννήθηκε ὡς νήπιο.
Δὲν ἀναίρεσε τὴν φύση, ἀλλὰ ἐπανόρθωσε τὰ τῆς
φύσεως… μεγαλώνοντας, λαμβάνοντας τροφή, κοι-
μώμενος καὶ ὑπακούοντας στὴν πραγματικὴ μητέρα
του καὶ τὸν νομιζόμενο ὡς πατέρα του. Ἂν καὶ ὑπὲρ
τὴν φύση ἦταν ὅσα ἀφοροῦν Αὐτόν, ὡστόσο ὅσο
αὐτὸ ἐπιτρεπόταν, καθὼς δὲν παραιτήθηκε ἀπὸ τὰ
ἀδιάβλητα πάθη καὶ ὑπῆρχε σὲ Αὐτὸν τέλειο σῶμα
καὶ ψυχή…  ἐμεῖς πλαστήκαμε ἐξ ἀρχῆς διπλοὶ ἀπὸ
τὸν Λόγο λαμβάνοντας σῶμα μαζὶ μὲ ψυχὴ καὶ

διπλῶς ἀναπλαστήκαμε ἀπὸ τὸν ἴδιο Λόγο, ὁ ὁποῖ -
ος ἀνέλαβε τέλειο ἄνθρωπο, σῶμα μαζὶ μὲ ψυχή».

Ἀπὸ τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ὁ ὅρος
«ἐνανθρώπησις» σχετίζεται κυρίως μὲ τὴν τελειότητα τῆς
σαρκώσεως. Ἂν ἡ «σάρκωσις» ἀναφέρεται εἰς τὴν πραγματι-
κότητα τοῦ συμβάντος, ἡ «ἐνανθρώπησις» ἀναφέρεται εἰς
τὴν πληρότητα τοῦ γεγονότος. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ
λαμβάνει ὁλόκληρο σῶμα καὶ ὁλόκληρη ψυχή, ὄχι μέρος
αὐτῶν. Γίνεται καθ’ ὅλα ἄνθρωπος, τέλειος ἄνθρωπος, ὁ
ὁποῖος μάλιστα ὑπόκειται εἰς τὴν φυσικὴν διαδικασίαν κυοφο-
ρίας, θρέψεως, αὐξήσεως, ἀναπαύσεως, δηλαδὴ ἀνταποκρί-
σεως εἰς τὰ ἀδιάβλητα πάθη, τῆς πείνης, δίψης, κοπώσεως
καὶ τῆς ὁμαλῆς ἀναπτύξεως κ.λπ. Πλὴν τῆς ἁμαρτίας, δὲν
διαφέρει εἰς τίποτα μὲ κάθε ἄλλον ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἀπο-
τελεῖται ἀπὸ σῶμα μαζὶ μὲ ψυχή. Ἡ διατύπωσις τοῦ Ἁγίου
εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτικὴ καθὼς δὲν γράφει «σῶμα καὶ ψυ-
χή», ὡς νὰ πρόκειται περὶ συναφείας δύο ἀσχέτων ὑλικῶν ἢ
μέρους αὐτῶν, ἀλλὰ «σῶμα ὁμοῦ μετὰ ψυχῆς», δηλ. δύο
ἀλλὰ ἀλληλενδέτων τελείων στοιχείων.

Ἡ τελειότης αὐτὴ εἶναι μία ξεκάθαρος θέσις ἔναντι τῶν αἱρέ-
σεων. Οἱοσδήποτε μειώνει ἢ ἀφαιρεῖ ἔστω καὶ κάτι ἐλάχιστον
εἴτε ἀπὸ τὸ σῶμα εἴτε ἀπὸ τὴν ψυχὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐκπίπτει τῆς ἀληθείας, διότι δὲν πιστεύει εἰς ἕνα ἀκέραιον καὶ
μοναδικὸν Θεάνθρωπον, ἀλλὰ εἰς ἕνα ἀκρωτηριασμένον
ἄνθρωπον εἰς τὸν ὁποῖον ἐγκατοίκησε προσωρινῶς μία θεό-
της. Δὲν χωρεῖ ἐπίσης καμία ἰδέα περὶ «μετενσαρκώσεως» ἢ
«μετεμψυχώσεως» καθὼς «σῶμα» καὶ «ψυχὴ» εἶναι δεδομέ-
να, μοναδικά, ἀνεπανάληπτα, τελοῦντα μόνον εἰς μεταξύ
τους συνάρμοσιν, μὴ δανείσιμα καὶ ἀφοροῦν εἰς ἕνα μόνον
πρόσωπον.

Ἡ «σάρκωσις» λοιπὸν μᾶς μηνύει ὅτι ὄντως ἔγινε ἄνθρω-
πος καὶ ἡ «ἐνανθρώπησις» ὅτι ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ εἰκὼν τῆς «Παναγίας Σουμελᾶ»



Σελὶς 8η

Ἀποκαλυπτικὴ εἶναι ἡ συν -
έντευξις, τὴν ὁποίαν παρεχώ-
ρησεν ὁ Ὑπ. Παιδείας κ. Κ.
Γαβρόγλου εἰς τὴν κ. Μ. Πα-
παματθαίου σχετικῶς μὲ τὰ
Θρησκευτικὰ καὶ τὴν Ἱστο-
ρίαν. Ὁ Ὑπουργὸς ἐδήλωσεν
ὅτι τὰ μαθήματα θὰ «ἐκσυγ-
χρονιστοῦν», ὥστε τὸ πρῶτον
νὰ καλλιεργῆ «ἠθικὴ συνεί-
δηση» (ὄχι πίστιν) καὶ τὸ δεύ-
τερον «ἱστορικὴ συνείδηση»
(ὄχι ἐθνικήν)! Συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ
ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
τῆς 18ης Δεκεμβρίου 2016:

«-Πῶς θὰ διδαχθοῦν τὰ Θρη-
σκευτικὰ οἱ μαθητὲς τὴν ἑπόμενη
σχολικὴ χρονιά; -Θὰ εἴμαστε σὲ θέ-
ση νὰ τὸ ἀπαντήσουμε, ὅταν ὁλο-
κληρωθεῖ ἡ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τὴν
ἐφετινὴ χρονιά. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι
χρειάζεται νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ ὁ τρό-
πος διδασκαλίας τῶν Θρησκευ-
τικῶν - νὰ μετατραπεῖ ἀπὸ ἕνα μά-
θημα κατήχησης σὲ ἕνα μάθημα
ποὺ θὰ καλλιεργεῖ τὴν ἠθικὴ συνεί-
δηση τῶν μαθητῶν καὶ ποὺ θὰ
βοηθάει νὰ κατανοήσουν τὸ θρη-
σκευτικὸ φαινόμενο ὡς ὄψη τῆς
πολιτισμικῆς συγκρότησης τῶν κοι-
νωνιῶν. Προφανῶς ἡ Ὀρθοδοξία
θὰ ἀποτελεῖ κυρίαρχο τμῆμα τῶν

νέων βιβλίων. Περιμένουμε τὶς
προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ ἔχει
συγκροτήσει ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὰ
προγράμματα σπουδῶν καὶ θὰ
ἀξιολογήσουμε τὰ προγράμματα,
ὥστε νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴ συγ-
γραφὴ βιβλίων. 

-Καὶ μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἱστο-
ρίας; -Ἡ διδασκαλία τῆς Ἱστορίας
εἶναι ἄλλο ἕνα ζήτημα ποὺ χρειάζε-
ται νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ. Θὰ πρέπει νὰ
μετατρέψουμε τὴν Ἱστορία ἀπὸ ἕνα
μάθημα ποὺ στόχο ἔχει νὰ καλλιερ-
γήσει ἀποκλειστικὰ τὴν ἐθνικὴ συνεί-
δηση, σὲ ἕνα μάθημα ποὺ καλλιερ-
γεῖ τὴν ἱστορικὴ συνείδηση. Αὐτὸ δὲν
σημαίνει ὅτι χάνει τὸν ἐκπαιδευτικό
του ρόλο οὔτε ὅτι παύει ἡ Ἱστορία νὰ
σφυρηλατεῖ κοινότητες. Αὐτὸ ποὺ
σημαίνει εἶναι ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ εἶναι
σὲ θέση νὰ κατανοήσουν τὴν ἱστορι-
κότητα τῆς ἐθνικῆς τους συνείδησης
ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορικότητα τῆς
ἐθνικῆς συνείδησης τοῦ ἄλλου. Τὸ
παρελθὸν καὶ ἡ Ἱστορία, ἔχουν τὴ δι-
κή τους γραμματική, μέσα ἀπὸ τὴν
ὁποία μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε
τὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ ἀπα-
σχολοῦν τὴν ἀνθρωπότητα. Σὲ αὐ -
τὴν πρέπει νὰ ἐκπαιδεύσουμε τὰ
παιδιά. Ἡ ἐθνικὴ Ἱστορία εἶναι ἕνα
πολὺ σημαντικὸ κομμάτι αὐτοῦ τοῦ
στόχου, ἀλλὰ οὔτε τὸ μοναδικὸ οὔτε
τὸ σπουδαιότερο».

Τὸ ἀποτυχημένον πείραμα
τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
Ὁ κ. Σταῦρος Τζίμας ἐδη-

μοσίευσεν ἄρθρον, εἰς τὸ
ὁποῖον μετὰ ἀπὸ ἐπικοινω-
νίαν μὲ φοιτητάς καὶ καθηγη-
τάς τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
τῆς Θεολ. Σχολῆς Θεσσαλονί-
κης καταλήγει εἰς τὸ πόσον
ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ κατεύ-
θυνσις αὐτή. Ἀπ’ ὅσα γρά-
φονται διαπιστώνει κανείς: α)
ὅτι ὑπάρχει προχειρότης,
καθὼς διὰ τὴν διδασκαλίαν
τοῦ Κορανίου ἔχει γίνει προ-
σωρινὴ ἀνάθεσις, β) ὅτι οἱ
φοιτηταὶ ἐνδιαφέρονται νὰ γί-
νουν διπλωμάται καὶ ὄχι θεο-
λόγοι (μάλιστα προβάλλεται
αὐτὸ ὡς κίνητρον προσελκύ-
σεως), γ) δὲν προσῆλθαν μου-
σουλμάνοι, δ) οἱ Καθηγηταὶ
εὐελπιστοῦν ὅτι θὰ προσέλ-
θουν μουσουλμάνοι μόνον
ὅταν θὰ ὑπάρξη διευκόλυνσις
εἰς τὴν εἰσαγωγὴν (ἀντιθέτως
πρὸς τοὺς ὑποψηφίους ὅλων
τῶν ἄλλων Τμημάτων, ποὺ
δὲν ἔχουν παρόμοια προνό-
μια), δ) ἐπεβεβαιώθη ἡ ἄπο-
ψις τοῦ Ο.Τ. ὅτι αἱ μουσουλ-
μανικαὶ κοινότητες δὲν θὰ
ἐπεθύμουν νὰ μάθουν τὴν πί-
στιν τους ἀπὸ χριστιανοὺς καὶ
ε) ὑποσκάπτεται ἡ Θεολογία,
καθὼς ὅπως ἐδήλωσε Καθη-
γήτρια «(οἱ φοιτηταὶ Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν) σὲ σχέση μὲ
τοὺς θεολόγους ποὺ βγάζουμε
θὰ ἔχουν πολλὲς περισσότε-
ρες εὐκαιρίες»! Παραθέτο-
μεν τμῆμα τῶν δηλώσεών της
ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφη-
μερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
τῆς 18ης Δεκεμβρίου 2016:

«Σκέφθηκα πὼς θὰ μποροῦσα
νὰ ἀσχοληθῶ στὴ συνέχεια ἔχον-
τας ἐφόδια γύρω ἀπὸ τὸν ἀραβικὸ
κόσμο, μὲ τὴ διπλωματία καὶ πολλὰ
ἄλλα…», λέει ὁ Γιάννης Παλαμίδης
φοιτητής. «Ἐνδιαφερόμουν γιὰ τὶς

βαλκανικὲς σπουδὲς καὶ ὅταν ἔμα-
θα ὅτι “ἔπιασα” τὴν Κατεύθυνση
ἰσλαμικῶν εἶπα “οὐάου, τί ἔγινε ἐδῶ
τώρα;”… Ἔκανα καλὴ ἐπιλογή»,
προσθέτει ἡ Ἀθανασία Ἀβράμο-
γλου φοιτήτρια… Ἕνας ἀπὸ τοὺς
στόχους τῆς λειτουργίας, ἴσως ὁ
πιὸ σημαντικός, εἶναι ἡ ἐκπαίδευση
νέων ποὺ θὰ διδάξουν τὴν ἰσλα-
μικὴ Θεολογία στὰ δημόσια σχο-
λεῖα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότη-
τας στὴ Θράκη. Ὡστόσο, μὲ τὴ φε-
τινὴ πρώτη φουρνιὰ δὲν φοιτοῦν
νέοι ἀπὸ τὴ μειονότητα. Οἱ λόγοι,
σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ τμή-
ματος Θεολογίας κ. Παναγιώτη
Σκαλτσή, ἐντοπίζονται ἀφενὸς στὴν
προπαγάνδα ἀκραίων μουσουλ-
μανικῶν κύκλων ἀλλά, κυρίως, στὸ
ὅτι οἱ νέοι τῆς μειονότητας δὲν θὰ
μποροῦσαν νὰ συναγωνιστοῦν
στὶς ἐξετάσεις τοὺς ὑπόλοιπους
ὑποψηφίους, λόγω τοῦ ὅτι δὲν
ἴσχυε γιὰ φέτος ἡ ποσόστωση… Ἡ
ἀραβικὴ γλώσσα διδάσκεται ὡς
πρωτεῦον μάθημα καὶ τὸ Κοράνι
προσωρινὰ ἀπὸ ἕνα Ἰταλὸ καθη-
γητὴ τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου, τὸν κ. Μάρκο Μιόττο, πτυχιο-
ῦχο Ἰσλαμικῆς Ἱστορίας. Ὄντως
ἐξηγεῖ ἡ κ. Ζιάκα, ἔχουν προκηρυ -
χθεῖ ἤδη θέσεις γιὰ τὴν ἔλευση ἐξει-
δικευμένου διδακτικοῦ προσωπι-
κοῦ, γιὰ τοὺς ὁποίουs τονίζει ὅτι
«μακάρι νὰ προσέλθουν καὶ Ἕλλη-
νες μουσουλμάνοι ἐπιστήμονες».
Καὶ σὲ τί μπορεῖ νὰ προσδοκᾶ ὡς
πρὸς τὴν ἐπαγγελματική του προ-
οπτικὴ ἕνας νέος ποὺ θὰ σπουδά-
σει ἰσλαμικὲς σπουδές; Ἡ καθηγή-
τρια κ. Νίκη Παπαγεωργίου, ἀντι-
πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολο-
γίας, λέει ἐπ’ αὐτοῦ: «Τὰ παιδιὰ καὶ
μόνο μὲ τὴν ἀραβικὴ γλώσσα θὰ
εἶναι περιζήτητοι ἀπόφοιτοι, ἐνῶ σὲ
σχέση μὲ τοὺς θεολόγους ποὺ βγά-
ζουμε θὰ ἔχουν πολλὲς περισσότε-
ρες εὐκαιρίες. Θὰ μποροῦν νὰ στε-
λεχώσουν ὑπηρεσίες τοῦ διπλω-
ματικοῦ σώματος, τομεῖς γύρω
ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες, νὰ ἐργα-
στοῦν ὡς δημοσιογράφοι».

Ἀνησυχία τῆς Ἱ. Συνόδου
τῆς Ἐκκλ. τῆς Κύπρου διὰ τὸ Κυπριακόν 
Παραθέτομεν τὸ ἀνακοι-

νωθὲν τῆς 13ης Δεκεμβρίου
2016:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρί-
τη, 13 Δεκεμβρίου 2016, σὲ ἔκτα-
κτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία
τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ.
Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ
τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις τοῦ ἐθνικοῦ
μας θέματος. Ὕστερα ἀπὸ διεξο-
δικὴ συζήτηση, ἅπαντα τὰ μέλη τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξέφρασαν τὸν βα-
θύτατο προβληματισμὸ καὶ τὶς
ἔντονες ἀνησυχίες τους, γιὰ ὅσα
βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημιοσιότη-
τας, ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἐπερχόμενο
νέο κύκλο συνομιλιῶν στὴν Γενεύη,
ἀπὸ τὶς 9 μέχρι καὶ τὶς 12 Ἰανουαρί-
ου τοῦ ἐπὶ θύραις νέου ἔτους 2017.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε
ὅπως ὁ Πρόεδρος Αὐτῆς, Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυ-
σόστομος, ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν
Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκο Ἀνα-
στασιάδη μὲ τὴν παράκληση νὰ
παραστεῖ αὐτὸς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τὴν
ὁλομέλεια αὐτῆς, γιὰ τὶς τρέχουσες
ἐξελίξεις τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος

καὶ δεχθεῖ τὶς ἐρωτήσεις ἑνὸς ἑκά-
στου τῶν μελῶν τῆς Συνόδου. Ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε, ἐπίσης,
νὰ καλέσει καὶ ἄλλα πολιτικὰ πρό-
σωπα, γιὰ νὰ ἀκούσει τὶς ἀπόψεις
τους, καὶ νὰ δυνηθεῖ ἔτσι νὰ ἔχει
ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῶν γεγονό-
των καὶ ἀνάλογα νὰ τοποθετηθεῖ.

Ἐνόψει τῆς ἐπερχομένης κοσμο-
σωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέν-
νων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ τὸ χρι-
στεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας νὰ ἐντείνει τὶς προσευχὲς
καὶ τὶς πρὸς τὸν Κύριο δεήσεις του,
γιὰ νὰ φανεῖ ἵλεως καὶ νὰ συντομεύ-
σει τὸ χρόνο τῆς φρικτῆς δοκιμα-
σίας μας. Εὔχεται, ἐπίσης, ὅπως τὸ
θεῖον βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ὁ ἐναν-
θρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς νὰ δώσει σύνεση καὶ φω-
τισμὸ καὶ στοὺς δικούς μας πολιτι-
κοὺς ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἰσχυ-
ρούς τοῦ κόσμου τούτου, ὥστε νὰ
ἀποδώσουν δικαιοσύνη καὶ στὸ δι-
κό μας μαρτυρικὸ λαό. Ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος καλεῖ, τέλος, τὸν λαό μας,
κατὰ τὶς δύσκολες καὶ κρίσιμες
αὐτὲς ὧρες ποὺ διερχόμαστε, ὡς
Κυπριακὸς Ἑλληνισμός, σὲ ἑνότη-
τα καὶ ὁμοψυχία».

Οἰκουμενιστικὸν τὸ Τμ. Θεολογίας τῆς Λευκωσίας; 
Εἰς ἡμερίδα ποὺ διωργάνωσε τὸ

τμῆμα Θεολογίας τῆς Λευκωσίας
ὑπεστηρίχθησαν ἐνθέρμως οἱ δια-
χριστιανικοὶ καὶ διαθρησκειακοὶ διά-
λογοι! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἄρθρον τοῦ κ. Λουκᾶ Παναγιώτου
εἰς τὴν ἱστοσελίδα maistorcy.com
τῆς 16ης Δεκεμβρίου 2016:

«Τὴν ἀδήριτη ἀναγκαιότητα
ὕπαρξης καὶ ἐνεργοῦς παρουσίας
καὶ συμμετοχῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
στοὺς Διαχριστιανικοὺς Διαλόγους,
τόσο σὲ αὐστηρὰ ἐπιστημονικό,
ὅσο καὶ σὲ θεολογικό, κοινωνικό,
ἱεραποστολικὸ καὶ πολιτικὸ ἐπίπε-
δο, ἐπεσήμανε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σασίμων (τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) κ.
Γεννάδιος, μιλώντας στὴν ἐπιστη-
μονικὴ Ἡμερίδα, τὴν ὁποία διοργά-
νωσε, στὶς 10 Δεκεμβρίου 2016, τὸ
Τμῆμα Θεολογίας καὶ Πολιτισμοῦ
τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Θέ-

μα τῆς ἐπιστημονικῆς αὐτῆς συν -
άντησης ἦταν οἱ Διαχριστιανικοὶ
Διάλογοι καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύν -
οδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…
Τὴν Ἡμερίδα συντόνισε ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Τμήματος καὶ Ὁμότιμος
Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Θεσσαλονίκης κ. Χρῆστος Οἰκονό-
μου, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ παρουσίασε
τοὺς ὁμιλητές, σημείωσε ὅτι ἡ
Ἐκκλησία καὶ ἡ Θεολογία θεωρεῖ
βασικοὺς τομεῖς τῆς δράσεώς της
τοὺς Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρη-
σκειακοὺς Διαλόγους, τὴν Ἱεραπο-
στολὴ στὸ σύγχρονο κόσμο καὶ
τοὺς Διορθοδόξους Διαλόγους,
ποὺ ἔχουν ὡς κορυφαία ἔκφρασή
τους τὶς Συνόδους… Γι’ αὐτὸ τὸ
Τμῆμα Θεολογίας καὶ Πολιτισμοῦ
διερευνᾶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τομεῖς,
τόσο στὰ μαθήματα τοῦ Μεταπτυ-
χιακοῦ, ὅσο καὶ στὸ Διδακτορικό
του Πρόγραμμα».

Ἄλλα πιστεύει κι’ ἄλλα κάνει;
Διατί ὁ Σεβ. Σασίμων συν -

εχίζει τὸν διάλογον μὲ τοὺς
Λουθηρανοὺς, ὅταν ὁ ἴδιος
πρὸ ἑνὸς ἔτους εἶχε περι-
γράψει μὲ τὰ πλέον μελανὰ
χρώματα τὰ ἀδιέξοδα καὶ τὸ
χάος ποὺ μᾶς χωρίζει; Μή-
πως ἁπλῶς διὰ νὰ «συνεορ-
τάσωμεν» τὰ 500 ἔτη τῆς
Μεταρρυθμίσεως;! Ὡς κατέ-
στη γνωστὸν ἀπὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς 16ης Δεκεμβρίου
2016:

«Ἐν ὄψει τῆς σύγκλησης τὸ
2017 τῆς 17ης Ὁλομέλειας τοῦ
ἐπίσημου Διεθνοῦς Θεολογικοῦ
Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παγκόσμιας
Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας
(ΠΛΟ), ἡ Μικτὴ Προπαρασκευα-
στικὴ Ἐπιτροπὴ συν ῆλθε μεταξὺ
7 καὶ 13 Δεκεμβρίου 2016 στὴν
Ἀποστολικὴ Νῆσο τῆς Κύπρου μὲ
θέμα: α) ἡ Βιβλικὴ θεμελίωση τῆς
Ἱερωσύνης στὶς δύο Παραδόσεις,
β) ἡ Ἱερωσύνη στὴν Ἀρχαία
Ἐκκλησία, στὶς Οἰκουμενικὲς Συν -
όδους καὶ στὴ Μεσαιωνικὴ Παρά-

δοση, γ) ἡ σχέση μεταξύ τῆς γε-
νικῆς καὶ τῆς εἰδικῆς Ἱερωσύνης
καὶ δ) Τὸ Ἐπισκοπικὸ Ἀξίωμα καὶ
ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχή. Τήν συν -
άντηση φιλοξένησε ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυ-
σόστομος Β’ ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ
Πανιερ. Μητροπολίτη Ταμασσοῦ
καὶ Ὀρεινῆς Ἠσαΐα στὴ Λευκωσία.
Στὴν συνάντηση προήδρευσαν ὁ
Μητροπολίτης Σασίμων Καθ. Δρ.
Γεννάδιος, Ὀρθόδοξος Συμπρό-
εδρος (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο),
καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Δρ. Christoph-
Klein, Λουθηρανὸς Συμπρό-
εδρος…  Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Διαλό-
γου τὸ 2017, ποὺ θὰ φιλοξενηθεῖ
ἀπὸ τὴν Λουθηρανικὴ πλευρὰ
στὸ Ἑλσίνκι τῆς Φινλανδίας, θὰ
ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κείμενα ποὺ πα-
ρήχθησαν κατὰ τὶς συναντήσεις
τῆς Ρόδου (2015) καὶ τῆς Λευκω-
σίας (2016) σχετικὰ μὲ τὸ θέμα
τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης.
Κατ’ αὐτὴν προγραμματίζονται καὶ
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἐπε-
τείου τῶν 500 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Με-
ταρρύθμιση τοῦ Λουθήρου». 

Ὁ Σεβ. Γαλλίας ἑτοιμάζεται διὰ Ἀμερικῆς;

Θερμὰς ἐπαφὰς εἶχαν ὁ Σεβ.
Γαλλίας μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς
Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπου-
λον κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ
εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Στεφάνου Παρισίων. Ὁ
Σεβ. Γαλλίας ἐδώρησεν εἰς
αὐτὸν ἀντάξιον πρὸς τὸ ἀξίωμά

του δῶρον. Συμφώνως πρὸς
ἐγκύρους πληροφορίας ὁ Σεβ.
Γαλλίας προαλείφεται διὰ τὴν
θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμε-
ρικῆς. Αὐτό προϋποθέτει καὶ τὴν
ἔγκρισιν τῆς Ἑλληνικῆς πολιτεί-
ας, ὁπότε αἱ θεσμικαὶ ἐπαφαὶ
εἶναι ἐπιβεβλημέναι.

Τό Ἰσλάμ προβάλλει τόν «Ἱερόν» πόλεμον
Ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Κορίνθου ἐξε-

δόθη τό ἀκόλουθον Δελτίον
Τύπου:

«Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθη-
κε τὴν Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου
2016, ἡ δεύτερη ὁμιλία τῶν Κατη-
χητικῶν συνάξεων «Εἰς οἰκο-
δομὴν τοῦ Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ» στὴν «Κροκίδειο»  αἴθου-
σα. Ὁμιλητής ὁ συγγραφέας, Θεο-
λόγος - Κληρικὸς π. Ἀλέξανδρος
Καρυώτογλου, εὐγενῶς προσ -
κληθείς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Διονυσίου,
ποὺ ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Οἱ μα-
ῦρες καὶ ἄσπρες ζῶνες τοῦ
Ἰσλάμ».

Ὁ π. Ἀλέξανδρος, μὲ σαφῆ καὶ
εὔληπτο λόγο, κατέθεσε τὴν προσ -
ωπική του ἐμπειρία, καὶ τὶς γνώ-
σεις του γιὰ τὸ Ἰσλάμ, παρουσιά-
ζοντας παραδείγματα νέων
ἀνθρώπων, ποὺ ἀναζητώντας τὴν
ἀλήθεια καὶ ψάχνοντας γιὰ αὐτὴν
ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Ἰσλάμ. Τὸ

Ἰσλὰμ ἀπὸ τὴν φύση του εἶναι μὲν
θρησκεία, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ
πολιτική, πολιτισμική, κοινωνικὴ
καὶ ἠθικὴ πραγματικότητα, τόνισε
ὁ  ὁμιλητής, μὲ βίαιες ἐκφάνσεις,
ὅταν  ἐπικρατεῖ ἡ μισαλλοδοξία καὶ
ὁ θρησκευτικὸς φονταμενταλι-
σμός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐκτός
τῆς σωτηρίας, κήρυξε τὴν εἰρήνη,
τὴν ἀγάπη, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν
ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων. Τὸ Ἰσλὰμ
προβάλλει τὴν βία, τὸν «ἱερὸ» πό-
λεμο, τὴν ἀνισότητα καὶ τὴν ἀπό-
λυτη ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸν
Θεό, ποὺ δὲν τὸν νιώθουν «φίλο
τους», σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους
τοῦ Ἰησοῦ « Ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε»
(Ἰω. ιε΄, 14), ἀλλὰ Θεὸ τιμωρὸ καὶ
σκληρόκαρδο, καὶ αὐτὰ ἀποτε-
λοῦν τὶς μαῦρες ζῶνες τοῦ Ἰσλάμ.
Στὸ Κοράνι ὅμως βρίσκει κάποιος
κι ἄλλες «θέσεις», ὅπως τὴν ἐλεη-
μοσύνη, τὴν νηστεία, τὴν προσ -
ευχὴ καὶ ἰδιαιτέρως στὶς μυστικὲς
προεκτάσεις τοῦ Ἰσλὰμ βρίσκει
«θέσεις» πνευματικότερες ἀπ’

αὐτὲς ποὺ γνωρίζει ὁ πολὺς κό-
σμος κι αὐτὲς ἀποτελοῦν τὶς
ἄσπρες ζῶνες τοῦ Ἰσλάμ, κατέλη-
ξε δὲ ὅτι τὸ Ἰσλὰμ αὐτὴ τὴν στιγμὴ
προβάλλει τὸ πρόσωπό του στὴν
Εὐρώπη καὶ γι’ αὐτὸ χωρὶς τὶς
ἀποδιδόμενες στὴν Ἐκκλησία φο-
βίες αὐτὸ θὰ ἐπιζητεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό
του τὴν φιλελεύθερη ἀντιμετώπιση
καὶ τὴν ἀνοχή.  

Τὸν ἐκλεκτὸ ὁμιλητὴ συνεχάρη
μὲ θερμοὺς λόγους ὁ σεπτὸς Ποι-
μενάρχης μας κ. Διονύσιος, ἐνῷ
στὸν ἐποικοδομητικὸ διάλογο,
ποὺ ἀκολούθησε, ἐτέθησαν ἐρω-
τήματα ποὺ ἀφοροῦσαν στὸ ἀλη-
θινὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλὰμ καὶ στὸ
μήνυμα ποὺ κομίζει σήμερα στὴν
κοινωνία καὶ τὸν κόσμο, μέσα ἀπὸ
τὸν εἰλικρινῆ διάλογο καὶ τὴν ἀμοι-
βαία ἀναζήτηση τῆς εἰρήνης με-
ταξὺ Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμά-
νων».
Σχόλιον Ο.Τ.:

Ἂν ὑπάρχουν ὄντως «πνευ-

 ματικαὶ θέσεις» εἰς τὸ Ἰσλὰμ
τότε αὐταὶ δὲν ἀναιροῦν-
ται ἀπὸ τὰς ἄλλας περὶ
βίας; Ἡ νεφελώδης «πνευ-
ματικότης», ποὺ ἐξαντλε-
ῖται εἰς τέλεσιν θρησκευ-
τικῶν καθηκόντων, δύνα-
ται νὰ κομίση εἰρήνην; 

Δηλαδή, ἂν νηστεύη ἕνας
μουσουλμάνος, διὰ νὰ προ-
ετοιμασθῆ διὰ πόλεμον
αὐτὸ τὸ ἐπαινοῦμεν ὡς
«ἄσπρη ζώνη»; Ἀπὸ ὅσα
εἶπεν ὁ π. Ἀλ. Καρυώτο-
γλου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀσχο-
ληθῆ μὲ τὸ Ἰσλὰμ διαφαίνε-
ται ὅτι οἱ λεγόμενοι διαθρη-
σκευτικοὶ διάλογοι δὲν
ὠφελοῦν εἰς τίποτε, διότι
ἐκεῖ συνδιαλέγονται μὲ ἕνα
ἐπίπλαστον προσωπεῖον,
ποὺ παρουσιάζει πρὸς τὴν
Εὐρώπην τὸ Ἰσλάμ. 

«Ἡ καθαρότης τῆς ἐπαναστάσεως διαρκεῖ 
τὸ περισσότερον δεκατέσσαρας ἡμέρας» (J. Cocteau)

Μετὰ τὴν σαφῆ του ἐκκαθάρισιν
λογαριασμῶν μὲ τὴν Ρ/Καθολικὴ
Κουρία, ὁ Πάπας Φραγκίσκος Α΄
κεραυνοβόλως ἐπεράτωσε μέχρι
σήμερον τὴν δυναμική του πορεία
ὡς οἰακοστρόφος τῆς "Ρωμαϊκῆς
Ἐκκλησίας". Οὐδεὶς ἕτερος Πάπας
προηγουμένως δὲν ἐμαστίγωσε
τόσον σκληρῶς τὸν κληρικαλισμὸ
ὡς ὁ Ἀργεντινός οὗτος, καθὼς
ἐπίσης καὶ τάς "δεκαπέντε πνευ-
ματικὰς ἀσθενείας τῆς Κουρίας",
μεταξὺ τῶν ὁποίων τήν "πνευμα-
τικὴν Alzheimer", τὴν ματαιοδο-
ξίαν, τὴν διπλῆν ζωὴν μὲ τὰς
γνωστὰς ἐκτροπάς.

Ὅμως ὁ κεραυνὸς αὐτὸς προ-
καλεῖ: πυκνὸν ἀέρα, ὕποπτον σι-
γήν, δυσοσμίαν καὶ κόνιν ἐκπυρ-
σοκροτήσεως, ὥστε μερικοὶ συν-
τηρητικοὶ νὰ κλείνουν τὰ ὦτα.
Ἀλλὰ οἱ μεταρρυθμισταὶ εἶναι
ἐνθουσιασμένοι.

Ὁ Ποντίφηξ κατευθύνει μὲ τὸν
ὑψηλὸν ρυθμὸν διὰ τοῦ ὁποίου
ἐκτελεῖ τὸ ὑπούργημά του, μία λίαν
ἐπικίνδυνον πορείαν. Διότι προκα-
λεῖ πανισχύρους ἀντιπάλους ἐντό-
νως. Δὲν ἠμπορεῖ νὰ βασισθεῖ
εἰς τοὺς συντηρητικοὺς Καρδι-
ναλίους. Διότι θὰ ἐργασθοῦν
ἐναντίον του εἰσέτι περισσοτέ-
ρον. Πάντως δὲν ἠμπορεῖ ἐξ ἑτέ-
ρου νὰ ἀρνηθεῖ τὴν διαχρονικὴν
προσφορὰν καὶ μεγάλην ἐμπει-
ρίαν των.

Ὁ πρῶτος Πάπας ἐκ τοῦ ἀνανε-
ωτικοῦ τάγματος τῶν Ἰησουϊτῶν
ἀλλάσσει τὴν Ἐκκλησίαν ρηξικε-
λεύθως, καίτοι ἀπέχει ἐκ τῶν
ἀναγκαίων διορθώσεων εἰς τὴν
διδασκαλίαν. Ἀντ' αὐτοῦ στρέφε-
ται πρὸς μίαν νέαν πλησίον τοῦ
ἀνθρώπου πρᾶξιν τῆς φιλευ-
σπλάγχνου ποιμαντικῆς, ἡ ὁποία
ἀφορᾶ τοὺς ἀνθρώπους ἐντὸς καὶ
ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς μὴ λη-
σμονῶμεν ὅτι προέρχεται ἐκ τοῦ
χώρου τῆς Θεολογίας τῆς Ἀπελευ-
θερώσεως.

Μὲ τὸν διορισμὸν Καρδιναλίων
περατώνει τὴν κυριαρχίαν συντη-
ρητικῶν Ἰταλῶν εἰς τὴν Σύγκλητον

τῶν Καρδιναλίων, τὴν ὁποίαν
εἶχεν ἐνισχύσει ὁ Βενέδικτος.

Μεταξὺ τῶν 15 νεοονομασθέν-
των καὶ ἐκλεκτόρων Καρδιναλίων
εἷς μόνον εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς
παλαιᾶς Κουρίας. Παραπλεύρως
εὑρίσκονται 14 τοπικοὶ Ἐπίσκοποι
ἐκ πτωχῶν
Ἐ κ κ λ η σ ι ῶ ν ,
ὅπως τῆς Μυαν-
μάρ, τοῦ Παναμᾶ,
τῆς Τόνγκα καὶ τοῦ Ἀκράγαντα.

Ἐὰν ὁ Πάπας συνεχίσει οὕτως,
τότε μέχρι τὸ 2018 ἡ πλειονότης
τῶν μελῶν τοῦ Κονκλαβίου θὰ
ἀνήκει εἰς τὸν Τρίτον Κόσμον. Ἡ
τελεολογικὴ προσωπικὴ πολι-
τική του εἶναι ἡ τῆς ἰσχύος.

Ὁ Francesco ἀνανεώνει τὴν
Ρ/Κθολικὴν Ἐκκλησίαν ἐκ τῶν πε-
ριθωρίων. Πληροῖ ἐπισκοπικοὺς
θρόνους μὲ ἄνδρας τοὺς ὁποίους
βασίζεται ὅτι δύνανται νὰ πραγμα-
τοποιήσουν τὸ δημιουργικὸν ἐξε-
γερτικὸν πνεῦμα τοῦ Ποντιφικάτου
του καὶ εἶναι ἐστραμμένοι πρὸς τὴν
σήμερον. Εὐχόμεθα ὅμως νὰ μὴ
ἐξαπατηθεῖ, ὡς συνήθως, ἐκ τοῦ
"νέου αἵματος"!

Προσεύχεται εἰς τὴν Βηθλεὲμ εἰς
τὸ διαχωριστικὸν τεῖχος τῶν
Ἰσραηλινῶν, συμβάλλει εἰς τὴν
εἰρήνην μεταξὺ Κούβας καὶ ΗΠΑ,
ἐπισκέπτεται τὴν Κορέαν καὶ τὴν
Σρὶ Λάνκα. Ζητεῖ τὸ μέλλον μακρὰν
τοῦ παλαιοῦ κόσμου. Ἤλλαξε ὡς
συνήθως τὰς κορυφὰς βατικανεί-
ων συνομοσπονδιῶν. Περιθωριο-
ποίησε εὐνοουμένους τῶν προτέ-
ρων Παπῶν! Ἀθορύβως ἐπέβα-
λε μίαν πρώτην οἰκονομικὴν με-
ταρρύθμισιν καὶ διέλυσε τὸ πα-
λαιὸν πλέγμα σχέσεων, τὸ ὁπο-
ῖον ἔφθειρε βαρέως τὴν ἀξιοπι-
στίαν τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας.

Ἐν τούτοις αἱ ἐσωτερικαὶ ἀντι-
δράσεις φυσικῶς αὐξάνονται.
Ἤρχισε δὲ νὰ συζητεῖται τὸ θέμα
"Πάπας καὶ Δικτάτωρ"! (Palm,
Kertzer, Schieder). Κατὰ τὴν σύνο-
δον περὶ τῆς οἰκογενείας π.χ., οἱ
ἀντίπαλοί του ἤθελον νὰ ἐπιβά-

λουν τὴν ψήφισιν ἄρθρον πρὸς
ἄρθρον.

Εἶναι σαφές, ὅτι εἰς τοὺς μὴ χρι-
στιανοὺς καὶ τὰ ΜΜΕ ὁ Πάπας
εἶναι ὅλως ἀγαπητός. Ἀλλὰ οἱ ἀντί-
παλοί του θεωροῦν αὐτὸν ὡς ἕνα
"ὑποδαυλιστήν", καὶ τὸ χειρότε-

ρον, ἐντυπωσιο-
θήραν καὶ λαϊκι-
στήν. Οἱ συντη-
ρητικοὶ φοβοῦν-

ται τὴν παραίτησίν του περισ-
σότερον ἀπὸ τὴν Παποσύνην
του, διότι αὕτη κατὰ τὸ πρότυ-
πον τοῦ Βενεδίκτου, θὰ περιθω-
ριοποίει τὸν Παπισμόν. 

Εἰς αὐτὴν τὴν δυσχερῆ θέσιν
χρειάζεται ὁ Φραγκίσκος ἀποφα-
σιστικοὺς ὑποστηρικτὰς, καὶ δὴ φί-
λους τῆς τόσον ἀνθρωπίνης του
μορφῆς καὶ οὐχὶ κενούς, αὐλοκό-
λακας, ραδιούργους, ἰταμοὺς
καὶ τυχοδιώκτας τοιούτους, οἱ
ὁποῖοι "εὐτυχῶς" πλεονάζουν.
Οἱ Ἰησουῖται τὸν ὑποστηρίζουν ὡς
ἰδικόν των. Ὅμως τοῦτο δὲν ἐπαρ-
κεῖ. Ποῦ εὑρίσκονται οἱ φιλελεύθε-
ροι ἐπίσκοποι καὶ χριστιανοὶ ἐν
Γερμανίᾳ, Δυτικῇ Εὐρώπῃ καὶ Βο-
ρείῳ Ἀμερικῇ. Τό γε νῦν θεῶνται
μακράν "ἐστῶτες καὶ θερμαινό-
μενοι" (Ἰω. 18, 25) τὴν ἀκανθώδη
καὶ πλουσίαν εἰς ἀντιθέσεις, δρα-
ματικῶς δὲ μονήρη πορείαν τοῦ
Φραγκίσκου, ἀναμένοντες "ἐγκυ-
μοσυνιακῶς"! (T. Seiterich, Der
dornige Weg des Franziscus, Pu-
blik-Forum ἀρ. 1 (2015) 10). 

Ἀκουσάτωσαν πάντα ταῦτα
"χωλοί, τυφλοί, ξηροὶ ἐκδεχόμενοι
τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν" (Ἰω. 5, 3).

(Πηγή: Φῶς Φαναρίου
16.12.2016)

Σχόλιον Ο.Τ.
Τὸ κείμενον εἶναι ἀποκαλυ-

πτικὸν διὰ πολλοὺς λόγους.
Κατ’ ἀρχὰς παραδέχεται τὴν
«διπλῆν ζωὴν» τῶν Καρδινα-
λίων καὶ τὴν ἔκπτωσιν ποὺ
κυριαρχεῖ. Ἔπειτα δείχνει πό-
σον ἰσχυρὰ «λόμπυ» διοι-

κοῦν τὸν Παπισμὸν ὥστε καὶ
ὁ ἴδιος ὁ Πάπας νὰ κατευθύ-
νεται εἰς τὰς κινήσεις του
ἀπὸ τὸ περιβάλλον. Ἐπίσης
ὅτι κάνει μεταρρυθμίσεις εἰς
τὸν Παπισμὸν, διὰ τὰς ὁποί-
ας χαίρουν οἱ προοδευτικοί,
ὁπότε ἀντιλαμβάνεται κανεὶς
περὶ τίνος πρόκειται… Ἐπι-
βεβαιώνει ὅτι δὲν διορθώνει
τίποτε εἰς τὰ δόγματα καὶ
τὴν διδασκαλίαν, ἐνῶ μετα-
τρέπει τὸν Παπισμὸν εἰς κοι-
νωνικὸν ἵδρυμα. Φανερώνει
ὅτι ὁ Παπισμὸς θὰ κινηθῆ τὰ
ἑπόμενα ἔτη μὲ ἄξονα τὸν
«Τρίτον Κόσμον» καὶ ὅτι
«προσωπικὴ πολιτικὴ τοῦ
(Πάπα) εἶναι ἡ τῆς ἰσχύος»!
Ἀπὸ τὰς ἐπισκέψεις τοῦ Πά-
πα εἰς διάφορα μέρη ἐπιλέ-
γονται ἐκεῖναι ποὺ ὑπογραμ-
μίζουν τὸν καθαρὰ πολιτικόν
του ρόλον, ἀκριβῶς ἐπειδὴ
δὲν εἶναι θρησκευτικὸς ἡγέ-
της ἀλλὰ πολιτικὸς μὲ ράσα!
Ἡ ἐπιλογή ἰδικῶν του ἀνθρώ-
πων ἀποδεικνύει ὅτι κινεῖται
μὲ τακτικήν. Ἄρα ἡ παλαιὰ
διαπλοκὴ θὰ ἀντικατασταθῆ
μὲ τὴν νέαν ὡς συμβαίνει καὶ
μὲ τὰς ἐναλλαγάς κομμάτων
εἰς τὴν ἐξουσίαν; Ἐπιπροσθέ-
τως ἀντιλαμβάνεται κανεὶς
ὅτι ἐπικρατεῖ μία ψευδὴς
εἰκόνα διὰ τὸ Βατικανόν: Τὰ
μέσα ἐνημερώσεως παρου-
σιάζουν ἕνα συμπονετικὸν
Πάπαν, ὁ ὁποῖος ὅμως παρα-
μένει ἀπολυταρχικὸς, ὅταν
τίθεται τὸ αὐτονόητον, δηλ.
αἴτημα ψηφίσεως καὶ ὄχι ἐπι-
βολῆς κειμένων. Τέλος, προ-
εξοφλεῖ ὅτι θὰ ἀπομείνη μό-
νος μονώτατος… Νὰ σημει-
ώσωμεν ὅτι ὁ Ὅρος «Ρωμαι-
οκαθολικὴ Ἐκκλησία» εἶναι
ὄχι μόνον ἀπαράδεκτος καί
ἐσφαλμένος ἀλλὰ καὶ ἀντι-
φατικός!

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπέρριψε πλαγίως καὶ διακριτικὰ τὰ κείμενα
καὶ ἔθεσε δυναμίτιδα στὴν ὑπόσταση αὐτῆς καθ’ αὐτῆς τῆς Συνόδου»

Γράφει ὁ κ. Ἀλέξανδρος Στεφανόπουλος, δημοσιογράφος 
Ἡ Ἐπιστολὴ τῆς Α.Θ.Π τοῦ Πα-

τριάρχη Κων/Πόλεως κ. Βαρθολο-
μαίου πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος μὲ τὴν ὁποία, οὔτε λίγο
οὔτε πολὺ ἐπισείεται ἡ ἀπειλὴ τῆς
τιμωρίας- ἀρχικὰ μὲ τὸ ἐπιτίμιο τῆς
Ἀκοινωνησίας, μὲ τὸ ὁποῖο εἶχε τι-
μωρηθεῖ καὶ ὁ μακαριστὸς Κυρὸς
Χριστόδουλος) τῶν Μητρ. Πει-
ραιῶς Σεραφεὶμ καὶ Καλαβρύτων
Ἀμβροσίου, δύο Ἱεραρχῶν τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εὐλό-
γως καὶ δικαίως δημοσιοποίησαν
καὶ ἐξέφρασαν τὶς ἀντιδράσεις τους
πρὶν καὶ μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς
Μεγάλης Συνόδου τῶν δέκα (ἀπὸ
τὶς 14 συνολικὰ) Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν στὴν Κρήτη(17 μὲ 26
Ἰουνίου 2016) φαίνεται νὰ ἔχει ἐπι-
φέρει μεγάλο ἐκνευρισμό. Μάλιστα
τὸ ζήτημα δὲ συζητήθηκε στὴν τε-
λευταία ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρ-
χίας (24 καὶ 25 Νοεμβρίου) ποὺ
πραγματοποιήθηκε, προκαλών-
τας μεγαλύτερο ἐκνευρισμὸ καὶ
ἔνταση μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας σὲ βαθμὸ
ποὺ ἡ δεύτερη ἡμέρα συνεδρίασης
νὰ κλείσει ἐσπευσμένα μὲ τὸ πρό-
σχημα τῶν αὐξημένων καθηκόν-
των τῶν ἱεραρχῶν λόγῳ τῆς ἑορτῆς
ἐκείνης τῆς ἡμέρας…

Μάλιστα, ἂν τελικῶς οἱ ἐσώτερες
καὶ βαθύτερες ἐξελίξεις μεταξὺ τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ἀθηνῶν
καὶ Φαναρίου, καὶ οἱ ἀντίστοιχες
πρωτοβουλίες ποὺ προσωρινὰ
φαίνεται νὰ ἔχουν ἀναληφθεῖ στὸ
παρασκήνιο -πόσο σκοτεινὸ εἶναι
θὰ δείξει ὁσονούπω- δὲν καρποφο-
ρήσουν θετικὸ ἀποτέλεσμα καὶ δὲν
βγάλουν «λευκὸ καπνὸ» ἀπὸ τὸ
φουγάρο ποὺ σιγοκαίει, ὁ καπνὸς
ποὺ κινδυνεύει νὰ βγεῖ, δὲν θὰ εἶναι
ἁπλὰ μαῦρος, ἀλλὰ μᾶλλον τερά-
στιες καὶ δυνατὲς φλόγες κινδυ-
νεύουν νὰ ξεπηδήσουν ἀπὸ μέσα...
Φλόγες ποὺ θὰ κατακαύσουν καὶ
τὴν Μεγάλη Σύνοδο τῶν δέκα
Ἐκκλησιῶν τῆς Κρήτης. 

Καὶ τοῦτο διότι κάποιες ἀπὸ τὶς
προτάσεις τοῦ Μητρ. Σερρῶν καὶ
Νιγρίτης, Θεολόγου, ἂν καὶ ὀρθὲς
ἐκκλησιολογικὰ καὶ κατατείνουν καὶ
ἐπισφραγίζουν τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος

καὶ πνεῦμα ἐν τούτοις, ἂν τὶς «δια-
βάσει» κάποιος καὶ ἐν προκειμένῳ
τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο τῆς Κων/Πόλε-
ως ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες, ποὺ εἴτε προσῆλθαν
στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης ὑπὸ πίε-
ση-ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας-
εἴτε πολὺ περισσότερο οἱ συνει-
δητὰ ἀποῦσες Ἐκκλησίες τῆς Ρω-
σίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Βουλγα-
ρίας καὶ τῆς Ἀντιόχειας, τότε τὰ
πράγματα μοιραῖα ὁδηγοῦν (δυσ -
τυχῶς μὲ τὸν πιὸ ἐπικίνδυνο τρόπο
ὅμως) ἀφενὸς σὲ αὐτὸ ποὺ ἤδη
συμβαίνει στὴν λαϊκὴ ὀρθόδοξη
ἀνὰ τὸν κόσμο συνείδηση, στὴν
ἀπόρριψη δηλαδὴ τῆς Συνόδου
τῆς Κρήτης, καὶ ἀφετέρου, ἂν παρ'
ἐλπίδα, δὲν ἐπικρατήσει ἡ σύνεση,
ἡ διάκριση, ἡ νηφαλιότητα, ἡ ψυ-
χραιμία καὶ ἡ ὀρθότητα τῆς Ὀρθό-
δοξης Λαϊκῆς αὐτοσυνειδησίας, τό-
τε τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι ἁπλὰ
ἐπικίνδυνο ἀλλὰ ὀλέθριο, ὄχι μόνον
γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀνὰ τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν
εὐαίσθητη γεωπολιτικὰ καὶ γεω-
στρατηγικὰ εὐρύτερη περιοχή μας.
Μάλιστα δέ, ἡ οὐσιαστικὴ ἀνάμειξη
τῶν ΗΠΑ στὰ ὀργανωτικὰ -καὶ ὄχι
μόνον - τῆς Συγκλήσεως τῆς Μεγά-
λης τῶν Δέκα -ἀπὸ τὶς 14 συνολικὰ
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κα-
θιστᾶ τὰ μελλούμενα καθόλου
εὐοίωνα... 

Στὸ Φανάρι, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ,
μετὰ τὴ δημοσιοποίηση τῶν προτά-
σεων τοῦ Μητροπολίτη Σερρῶν καὶ
Νιγρίτης, κ. Θεολόγου, ἐπικρατεῖ -
καὶ ἴσως εὔλογα καὶ κατὰ ἄλλους δι-
καίως- ἀναβρασμός, καθὼς θεω-
ροῦν (παλαιοὶ καὶ νέοι ἱεράρχες τοῦ
Πατριαρχείου ἀλλὰ καὶ ἄλλων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν) πώς, ἐνῶ
τὰ κείμενα ποὺ- ἄλλα ὁμόφωνα καὶ
ἄλλα κατὰ πλειοψηφία- υἱοθετήθη-
καν, ψηφίστηκαν καὶ ὑπογράφηκαν
ἀπὸ τὶς ἀντιπροσωπίες τῶν δέκα
Ἐκκλησιῶν, δηλ. ἀπὸ τοὺς 162
Ἀρχιερεῖς ποὺ ἔλαβαν μέρος, εὐθέ-
ως πλέον τίθενται ἐν ἀμφιβόλῳ
καὶ ἀμφισβητοῦνται…

Οἱ συγκεκριμένες προτάσεις τοῦ
Μητρ. Σερρῶν κ. Θεολόγου (1, 8
καὶ 9) καὶ ποὺ ὁμόφωνα υἱοθετήθη-

καν καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Ἱεράρ-
χες, ὅπως λένε πιὰ εὐθέως στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἔρχονται
στὴν πράξη νὰ ἀμφισβητήσουν
τὰ κείμενα ποὺ ψηφίστηκαν. Κεί-
μενα, ποὺ ἀφενὸς προετοιμάζον-
ταν ἐπὶ 114 ἔτη, καὶ μάλιστα τὰ τε-
λευταῖα 60 χρόνια συμμετεῖχε
ἐνεργὰ καὶ δραστήρια στὴν διαμόρ-
φωσή τους ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλη-
σία… καὶ ἀφετέρου ὁ χαρακτήρας
τῶν κειμένων αὐτῶν ποὺ υἱοθετή-
θηκαν, καὶ ποὺ γιὰ τὴν τελικὴ μορ-
φή τους, συνέβαλε τὰ μέγιστα ἡ
Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ποὺ καὶ «πα-
ροῦσα ἦταν καὶ δρῶσα ζωτικῶς»,
ἔρχεται μὲ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις
(της) νὰ θέσει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴ
Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδο-
ξίας…

Ὁπότε εὐθέως καὶ εὐκρινῶς
αὐτὸ ποὺ τονίζεται, καὶ ἐδῶ ἀρχίζει
τὸ μέγα πρόβλημα, «δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ τεθοῦν πλέον ὑπὸ τὴν
κρίση ὁποιονδήποτε συνοδικῶν
ἐπιτροπῶν». Αὐτὸ ποὺ ἐντείνει τὴν
ἔνταση μεταξὺ Ἀθήνας καὶ Φαναρί-
ου, μὲ ἄγνωστο καὶ ἄδηλο τὸ μέλ-
λον τῶν μεταξύ τους σχέσεων, εἶναι
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀρχ. Ἀθηνῶν
Ἱερώνυμος στὴν προσπάθειά του
νὰ συγκεράσει τὶς δικές του ἐσωτε-
ρικὲς δυσκολίες καὶ ἐντός τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας (ἀπὸ τοὺς
«σκληροπυρηνικούς») τῆς Ἱεραρ-
χίας, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει νὰ κατασιγά-
σει -καὶ ἐνδεχομένως θελήσει νὰ
ἀποσιωπήσει - τὶς ὄντως μεγάλες
ἀντιδράσεις ἐντός τῆς Κοινωνίας
τῶν Πιστῶν καὶ τοῦ Ποιμνίου, βά-
ζει, -εἰδικῶς μὲ τὴν πρόταση (Νο
08) τοῦ Μητρ. Σερρῶν- στὸ ἴδιο
«τσουβάλι» τὰ κείμενα ποὺ ψη-
φίστηκαν μὲ τὸ σύνολο τῶν
(ἀρνητικῶν) κειμένων ποὺ εἴτε
δημοσιοποιήθηκαν, πρὸ τῆς
συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνό-
δου μὲ ψηφίσματα εἴτε συνυπο-
γράφηκαν ἀπὸ συγκροτημένες,
συντεταγμένες καὶ ὀργανωμένες
ὁμάδες πιστῶν (Πανεπιστήμια,
Θεολογικὲς Σχολές, μοναστικὲς
ἀδελφότητες, ὀργανώσεις καὶ
σωματεῖα χριστιανικά) , εἴτε μετὰ
τὴν σύγκλησή της…

Κάθε ἄλλη ἐνέργεια (ὅπως ἐν
προκειμένῳ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας) ὄχι μόνον ἀμφισβητεῖ, ἐμπρά-
κτως, εὐθέως καὶ ξεκάθαρα τὸ τε-
λικὸ παραχθὲν ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ
ἐπὶ πλέον βάζει δυναμίτιδα στὸ
κῦρος καὶ αὐτὴ τὴν ὑπόσταση,
ὄχι μόνο αὐτῆς καθ' αὐτῆς τῆς
Μεγάλης τῶν Δέκα Ἐκκλησιῶν
τῆς Ὀρθοδοξίας Συνόδου, ἀλλὰ
δυναμιτίζει παράλληλα αὐτὴ τὴν
ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία τῆς Πανορ-
θοδόξου Ἑνότητας. Αὐτὴ εἶναι ἡ
σκληρὴ ἀλήθεια ὅσο καὶ ἂν ἐνοχλεῖ
ὅταν, ἀσχέτως ἂν καὶ προσωπικὰ
μπορεῖ νὰ συμφωνοῦμε μὲ τὶς ἀπο-
φάσεις τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
καὶ τὶς συγκεκριμένες ἐπιλογὲς τοῦ
Μακαριωτάτου κ. Ἱερωνύμου,
καθὼς ἀποτελοῦν -οἱ ἀποφάσεις
αὐτὲς τῆς Ἑλλ. Ἐκκλ. καὶ ὀρθόδοξη
πρακτικὴ ἀλλὰ καὶ νομοκανονικῶς
εἶναι πρὸς τὴν ὀρθὴ κατεύθυνση-,
ἐν τούτοις δὲν παύουν νὰ θέτουν
μεῖζον ζήτημα ἐντός τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Τελεία καὶ παύλα. 

Ἢ δέχεσαι -ὅσα μάλιστα καὶ ΕΣΥ
-ἐν προκειμένῳ ἡ Ἑλλ. Ἐκκλησία-
ὡς Αὐτοκέφαλη συμμετέχουσα στὴ
Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης,
Ἐκκλησία, ἔχεις καὶ ψηφίσει καὶ
ὑπογράψει, καὶ ἄρα τὰ υἱοθετεῖς καὶ
τὰ ἐντάσσεις πλήρως στὴν Ποιμαν-
τικὴ ζωή καὶ δράση τῆς Ἐκκλησίας
(σου), ὅπως ὀρθῶς καὶ λεπτο-
μερῶς ἀναφέρεται στὶς (λοιπὲς 1,
2, 3, 4, 5, 6, καὶ 7) προτάσεις τοῦ
Μητροπολίτη Σερρῶν κ. Θεολόγου
ἢ (ἐμμέσως) τὰ «ἀπορρίπτεις»,
διακριτικὰ καὶ πλαγίως, ἀλλὰ τὰ
ἀπορρίπτεις(!), γιὰ αὐτὸ καὶ τὰ
ἐπαναθέτεις πρὸς κρίση στὶς
ἀντίστοιχες Συνοδικὲς Ἐπιτρο-
πές.

(Πηγή: huffingtonpost.gr τῆς
30ης Νοεμβρίου, 11ης καὶ 16ης Δε-
κεμβρίου 2016)

Σημ. ΟΤ: Δυστυχῶς,
ἐσφαλμένως ἐπαναλαμβάνει
ὅτι τὰ κείμενα ἐψηφίσθησαν,
ἐνῷ χρησιμοποιεῖ καί τόν
ὅρον «Μεγάλη Σύνοδος», κά-
τι πού δέν ἀνταποκρίνεται εἰς
τήν πραγματικότητα.

Ἀπὸ τὸ 1997 ἐκκρεμεῖ ἡ ἀποχώρησις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἀπὸ τὸ ΠΣΕ

Ἀπὸ τὸ 1997 ἐκκρεμεῖ ἡ
ἀποχώρησις τῆς Ἐκκλ. τῆς
Σερβίας ἀπὸ τὸ ΠΣΕ, ζήτημα
τὸ ὁποῖον ἐπανέφερεν ὁ Σεβ.
Μαυροβουνίου εἰς ὁμιλίαν
του. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς
18ης Δεκεμβρίου 2016: 

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας πρέ-
πει νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν" φέρε-
ται νὰ δήλωσε πρὸ ἡμερῶν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ.
Ἀμφιλόχιος ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Ὁ Μη-
τροπολίτης Μαυροβουνίου κατὰ τὴ
διάρκεια συνάντησης ποὺ εἶχε
στὴν Ἐπισκοπὴ τῆς Βόρειας καί

Νότιας Ἀμερικῆς στὸ Σερβικὸ Μο-
ναστήρι τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἐξέφρα-
σε τὴν πεποίθηση ὅτι δὲν πρέπει ἡ
Σερβικὴ Ἐκκλησία νὰ εἶναι στὸ
ΠΣΕ. Χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Ἀμφιλό-
χιος ἀνέφερε ὅτι ἡ Σερβικὴ Ἐκκλη-
σία πρέπει νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ
αὐτὴ τὴν "ὀργανικὴ ἑνότητα" κάτι
ποὺ εἶχε ἀποφασίσει ἀπὸ τὸ 1997.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε λόγο
γιὰ "δογματικὴ καὶ ἠθικὴ χαλάρω-
ση" στὶς τάξεις ὁρισμένων χριστια-
νικῶν δογμάτων (χειροτονίες γυ-
ναικῶν, γάμους ὁμοφυλοφίλων
κτλ), ὑπογραμμίζοντας ὅτι αὐτὸ
πρέπει νὰ τὸ δεῖ πολὺ σοβαρὰ ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλη-
σίας».

Ὁ Σεβ. Καλαβρύτων θὰ μεταβῆ
γονυπετὴς εἰς τὸ Φανάρι;

Ὁ θεολόγος κ. Παναγιώτης
Ἀντ. Ἀνδριόπουλος μὲ ἀνάρ-
τησίν του ζητεῖ ἀπὸ τὸν Σεβ.
Καλαβρύτων νὰ μεταβῆ γονυ-
πετὴς εἰς τὸ Φανάρι, διὰ νὰ
ζητήση συγγνώμην ἀπὸ τὸν
Πατριάρχην Κων/πόλεως! Τί
θὰ πράξη ὁ Σεβασμιώτατος;
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
ἱστολόγιον fosfanariou.blog-
spot.gr τῆς 18ης Δεκεμβρίου
2016:

«Στὸ portal dete.gr διαβάσαμε
τὴν …περίεργη εἴδηση ὅτι Μητρο-
πολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας
Ἀμβρόσιος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
Θ. Λειτουργίας γιὰ τὸ ὁλοκαύτωμα
τῶν Καλαβρύτων (13-12-2016),
ὅπου συλλειτουργοῦσε μὲ τοὺς
Μητροπολίτες Κοζάνης Παῦλο καὶ
Ἐλασσῶνος Χαρίτωνα, μνημόνευ-
σε τὸν Πατριάρχη …Ἀθηναγό-

ρα!!!... Πραγματικὰ δὲν μπορούσα-
με νὰ καταλάβουμε τί ἀκριβῶς συν -
έβη, ὥσπου μᾶς …διαφώτισε ὁ
ἅγιος Καλαβρύτων μὲ σχετικὸ μή-
νυμά του στὸ dete, ὅπου δηλώνει
ὅτι «ἁπλῶς ἦτο ἕνα φραστικὸν λά-
θος, τὸ ὁποῖον οὔτε κἄν ἀντελή-
φθην. Ἄλλοι μοῦ τὸ ὑπέδειξαν!
Ἕνα ἀνθρώπινον λάθος. ΔΕΝ ΕΙ-
ΧΕ ΚΑΜΜΙΑΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ἢ ΜΥ-
ΣΤΙΚΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ. Μνημονεύσας
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην εἰς
τὸ «ἐν πρώτοις μνήσθητι...» ἤθελα
νὰ ἐκδηλώσω τὸν σεβασμόν μου
πρὸς τὸν θεσμόν, τώρα ποὺ ὁ Παν -
αγιώτατος ἔχει πικραθῆ ἀπὸ ἐνέρ-
γειές μου.»… Ὁ Μητροπολίτης Κα-
λαβρύτων καλὸ θὰ ἦταν νὰ μεταβεῖ
στὸ Φανάρι καὶ νὰ φιλήσει γονυ-
πετὴς τὸ χέρι τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου, ζητώντας συγγνώμη
γιὰ ὅσα φρικτὰ ἔχει ξεστομίσει
ἐναντίον του…».

Σεβ. Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας:
«Θά ἀναγνωρίσουμε τήν Σύνοδο;»

Εἰς ἐπιστολήν του πρός
τούς ἱερεῖς ὁ Σεβ. Γόρτυνος
δηλώνει σαφῶς ὅτι δέν ἔχει
ἀποφασίσει ἡ Ἱεραρχία ἀκό-
μη διά τό Κολυμβάρι. Ἂς μή,
λοιπόν, προτρέχουν μερικοί
καί πληροφοροῦν ἐσφαλμέ-
νως τόν λαόν ὅτι ἡ Ἱεραρχία
ἀπεδέχθη αὐτό. Παραθέτο-
μεν μικρόν ἀπόσπασμα ἀπό
τήν ἐπιστολήν τῆς 12ης Δε-
κεμβρίου 2016:

«Ἀλλά ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς κατά τήν
Ἱεραρχίαν τοῦ Μαΐου ἐ.ἔ. δέν εἴχαμε
διατυπώσει τοιαύτη (δηλ. «ἑτερόδο-
ξες Ἐκκλησίες») λανθασμένη
ἔκφραση. Γιατί λοιπόν παρηλλάγη
τό κείμενό μας; Τό ἰδικό μας κείμενο
τῆς ἀπόφασης τῆς Ἱεραρχίας τοῦ

Μαΐου ἔλεγε: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία γνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν
ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καί
Κοινοτήτων μή εὑρισκομένων ἐν
κοινωνίᾳ μετ᾽ αὐτῆς». Ἡ πρόταση
αὐτή εἶναι ὀρθοδοξοτάτη. Ἔγινε
ἀποδεκτή ἀπό ὅλη τήν Ἱεραρχία
μας καί αὐτήν τήν πρόταση ὤφειλε
ἡ Ἀντιπροσωπία μας νά ὑποστηρί-
ξει καί νά μή παραλλάξει στήν Σύνο-
δο... Μᾶς ἐρωτοῦν πολλοί: Θά ἀνα-
γνωρίσουμε τήν Σύνοδο αὐτή; Αὐτό
θά ἀποφασισθεῖ ἀπό ὅλους τούς
Ἱεράρχας τῆς Ἑλλαδικῆς μας
Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας
πάντως κ. Ἱερώνυμος παρέχει ἄνε-
ση λόγου γιά κάθε ἐκφραζομένη
ἄποψη καί εἶναι δεκτικός ὅλων τῶν
θέσεων. Τόν εὐχαριστοῦμε γι᾽
αὐτό».

Ἐπέμβασις εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν μαθητῶν;
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Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος
Ἀθανασίου




