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Ποία εἶναι ἡ σπουδαιότης τῶν προφητειῶν τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου;

ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ

Τὸ ἔτος 2016 ἀπησχόλησαν
ζωηρῶς αἱ προφητεῖαι. Εἰς διαφό-
ρους ἐφημερίδας, περιοδικὰ καὶ
ἔντυπα σχεδὸν εἰς καθημερινὴν βά-
σιν ἐδημοσιεύοντο προφητεῖαι πα-
λαιαὶ καὶ νέαι, χρησμοὶ προερχόμε-
νοι ἀπὸ διαφόρους θρησκείας καὶ
πολιτισμοὺς καὶ σωρεία διὰ «τὰ μέλ-
λοντα συμβαίνειν». Μάλιστα πολλὰ
ἀπὸ τὰ ἔντυπα ἔδιναν δωρεὰν βι-
βλία μὲ προφητείας -εἰ δυνατόν-
ὁσίων γερόντων τῆς Ὀρθοδοξίας
ποὺ προσφάτως διεκηρύχθη ἡ
ἀναμφισβήτητος ἁγιότης των. Δὲν
ἔλειψαν ὡστόσο καὶ δημοσιεύσεις
ποὺ ἀφεώρων εἰς ἀγνώστους, φε-
ρομένους ὡς «προφήτας» ἢ «προ-
φήτιδας» ἀγνώστου θρησκεύματος
ποὺ εἶναι ἐν ζωῇ καὶ προεμήνυαν
σεισμούς, λιμούς, καταποντισμοὺς
καὶ ἕνα νέον παγκόσμιον πόλεμον.
Διατί τόσον ἐνδιαφέρον;

Μία πρόχειρος ἀπάντησις, ἡ
ὁποία πολλάκις ὄντως ἀληθεύει,
εἶναι ὅτι ἐπιχειρεῖται ἐμπορικὴ ἐκμε-
τάλλευσις Ἁγίων, τούς ὁποίους
εὐλαβοῦνται οἱ πιστοὶ ἢ ἡ ἔξαψις τῆς
φαντασίας καὶ τῆς περιεργείας.
Ὡστόσο, τὸ ζήτημα εἶναι περισσότε-
ρον περίπλοκον. Ἐπειδὴ αἱ πωλή-
σεις αὐταὶ δὲν ἀφοροῦν μόνον εἰς
εὐσεβεῖς ἀνθρώπους (θὰ λέγαμε
μᾶλλον ὅτι οἱ εὐσεβεῖς εἶναι καὶ ἰδιαι-
τέρως προσεκτικοὶ εἰς αὐτὰ τὰ ζητή-
ματα), δὲν πρόκειται μόνον διὰ τὴν
χειραγώγησιν τοῦ θρησκευτικοῦ συν-
αισθήματος, ἀλλὰ πολὺ περισσότε-
ρον καὶ διὰ τὴν ἀγωνίαν ποὺ καλ-
λιεργοῦν αἱ περιστάσεις. Ἡ βαρεῖα
οἰκονομικὴ κρίσις τῆς πατρίδος μας,
ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὸ τρίτον -καὶ
μάλιστα τριπλοῦν- μνημόνιον καὶ
διανύει τὸν ἕβδομον χρόνον ἀπὸ τό-
τε ποὺ περιῆλθεν εἰς αὐτὴν τὴν κατά-
στασιν, ἔχει ἐξαθλιώσει ἕνα τμῆμα
τῆς κοινωνίας, τὸ ὁποῖον ἀναζητεῖ
μία «μαγικῆς» προελεύσεως ἐλπίδα.
Παραλλήλως ἐπειδὴ ὅλα τὰ ἐθνικά
μας ζητήματα εἶναι ἀνοικτὰ (ἡ Τουρ-
κία ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικὴν κυριό-
τητα τῶν νήσων καὶ τῆς Θράκης, ἡ
Κύπρος ἀναζητεῖ λύσιν ὑπὸ τὴν
ἀπειλὴν προσαρτήσεως τῶν κατε-
χομένων εἰς τὴν Τουρκίαν, ἡ Ἀλβανία
ἤρχισε νὰ ἐγείρη διεκδικήσεις, ἀλλὰ
καὶ νὰ καταφέρεται κατὰ τῆς ἑλλη-
νικῆς μειονότητος τῆς Β. Ἠπείρου
κ.ἄ.) ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ψύχραιμοι
ἀρχίζουν καὶ ἀνησυχοῦν καθὼς αἱ
διεθνεῖς ἐξελίξεις καὶ ἀλλαγαὶ (ἐκλο-
γαί εἰς Ἀμερικὴν καὶ Εὐρώπην, πόλε-
μος εἰς Συρίαν, μεταναστευτικὸν
κ.λπ.) καλλιεργοῦν μίαν ἀβεβαιότη-
τα διὰ τὸ ἄμεσον μέλλον καὶ ἀναζη-
τοῦν καὶ αὐτοὶ διέξοδον. Εἰς ὅλα
αὐτὰ ἦλθε νὰ προστεθῆ καὶ ἡ δήλω-
σις τῆς Βασιλίσσης τῆς Ἀγγλίας
πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας πρὸ

μηνὸς ὅτι ἐπίκειται ὁ Γ΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος!

Τὴν περίοδον ποὺ διηνύσαμεν ἡ
Ἐκκλησία μᾶς ἡτοίμασε διὰ τὴν με-
γάλην ἑορτὴν τῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ

Χριστοῦ Ἐνανθρωπήσεως. Ἡ προ-
ετοιμασία αὐτὴ ὄχι μόνον, μᾶς εἰρη-
νεύει καὶ καταπαύει τὰς ἀγωνίας,
ἀλλὰ δίνει τὸ βάθος τῆς ἀληθοῦς
προφητικῆς διαστάσεως, δηλαδὴ τί

σημαίνει προφητεία διὰ τὴν Ἐκκλη-
σίαν.

Κατ’ ἀρχὰς ἡ ἰδία ἡ τεσσαρακον-
θήμερος νηστεία ἀποτελεῖ «προφη-
τείαν», καθὼς εἶναι εἰκόνα τῆς μελ-
λούσης βασιλείας, ὅπου ἡ βρῶσις
καὶ ἡ πόσις θὰ καταργηθοῦν (πλὴν
τῆς «βρώσεως» τοῦ ΙΧΘΥΟΣ), ἐνῶ
ταυτοχρόνως μᾶς ὠθεῖ εἰς τὸ νὰ πει-
νάσωμεν καὶ νὰ διψάσωμεν διὰ τὴν
ἀνεύρεσιν τῆς πραγματικῆς ἐλπίδος
καὶ ὄχι τῶν φρούδων ποὺ παρέχουν
οἱ κάθε λογῆς χρησμολόγοι. Παραλ-
λήλως ὁ Δεκέμβριος διὰ τὴν Ἐκκλη-
σίαν ἀποτελεῖ μῆνα κατὰ τὸν ὁποῖον
ἑορτάζομεν Δικαίους τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης (Ναούμ, Ἀββακούμ, Σο-
φονίας, Ἄννα, Ἀγγαῖος, Δανιήλ), εἰς
τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία ἀνεγνώρι-
σε τὴν ἀληθῆ προφητικὴν ἰδιότητα.
Ὁ Δεκέμβριος καταλήγει τὴν παρα-
μονὴν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέν-
νων εἰς τὴν προφητικὴν κορύφωσιν
μὲ τὴν παράθεσιν ὀκτὼ ἀναγνωσμά-
των ποὺ προφητεύουν τὴν ἔλευσιν
τοῦ Μεσσίου. Μᾶς διδάσκει λοιπὸν ἡ
Ἐκκλησία ὅτι ἡ προφητεία ἔχει
σκοπὸν της τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρί-
ου. Εἰς τὴν πορείαν αὐτὴν πρὸς τὸ
μυστήριον τῆς Σαρκώσεως τοῦ
Θεοῦ καὶ Λόγου ὡρίσθησαν καὶ δύο
«προφητικαὶ» Κυριακαί. (Εἰς τὴν Δύ-

Δὲν ἁρμόζει
ἡ διπλωματία

εἰς ρασοφόρους
Τοῦ Ἁγιορ. μοναχοῦ Νικολάου

Μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ καὶ πλέον
χρόνια, ἐξαπλώσεως καὶ ὡριμάν-
σεως τῆς μάστιγος τῆς παναιρέ-
σεως τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενι-
σμοῦ, κρίθηκε ἀναγκαῖο ἐφέτος
νὰ περάση πανηγυρικὰ καὶ διὰ
πύλης «Μ. Συνόδου». Γιὰ τὸ
κλῖμα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν τὸ πρὸ
καὶ μετὰ τὴν «Σύνοδο» αὐτὴ ἔχω
νὰ πῶ τὰ ἑξῆς:

Ἐνῷ ὁρισμένες δυνάμεις θὰ
μποροῦσαν νὰ σταματήσουν τὸν
κατήφορο τῆς οἰκουμενιστικῆς
λαίλαπας μὲ τὸ ἀγωνιστικό τους
φρόνημα ὡς ταγμένοι μὲ τὴν
ἀφιέρωσή τους στὴν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, δὲν τὸ κάνουν ἢ τὸ
κάνουν μὲ ὑποκριτικὸ φρόνημα.

Ἐνῷ πρὶν τὴν «Σύνοδο» ἔδει-
χναν ὅτι εἶναι προβληματιζόμενοι
καὶ ἔκαναν ἕνα ἀγῶνα διαμαρτυ-
ρίας γενικὰ διὰ τὰ θέματα καὶ τὴν
λειτουργία τῆς «Συνόδου», μετὰ
ἀπὸ αὐτὴν (ἴσως λόγῳ ἀμνησίας)

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Τὴν 6ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ
Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγ. Ὄρος.

Ἐρωτήματα διὰ τὸ Ψαλτήριον

Ἱεραποστολικὸς ζῆλος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὑπῆρξε ἀκούραστος κήρυκας τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ καί μιλοῦσε συχνά στούς μαθητές του γιά τόν Μεσ-
σία Χριστό. Μιά μέρα ὁ Ἰωάννης στεκόταν μέ δυό μαθητές του στό
συνηθισμένο μέρος πού κήρυττε καί εἶδε νά περνάει ἀπό ἐκεῖ ὁ
Ἰησοῦς. Ἀμέσως εἶπε στούς μαθητές του: «Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ»
(Ἰωάν. α΄ 36), δηλαδή νά τό Ἀρνίον, τό ὁποῖο παρέδωσε ὁ Θεός Πα-
τέρας του, γιά νά θυσιαστεῖ γιά μᾶς. Οἱ δυό μαθητές τοῦ Ἰωάννου
ἀκολούθησαν τόν Ἰησοῦ καί πέρασαν μαζί του ἐκείνη τή μέρα.

Θαυμάζει κανείς τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος παρακινεῖ τούς μαθητές του
νά τόν ἐγκαταλείψουν καί νά γίνουν μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Δέν τούς
δεσμεύει στή δική του ὑπηρεσία, στό δικό του κηρυκτικό ἔργο. Τούς
δείχνει τόν Μεσσία, τούς κατευθύνει πρός Αὐτόν, γιατί ὁ ἴδιος εἶχε
πολύ ταπεινή ἰδέα γιά τόν ἑαυτό του, ἐνῶ γιά τό Χριστό μιλοῦσε μέ
τά πιό ἐπαινετικά λόγια καί τόνιζε ὅτι «δέν εἶναι ἄξιος νά λύσει τό
λουρί ἀπό τά ὑποδήματά του» (Ἰωάν. α΄ 27).

Τό παράδειγμα τοῦ Ἰωάννου πρέπει νά θυμοῦνται συχνά καί οἱ
σημερινοί κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἀναπτύσσουν ποιμαντικό ἔργο, ἀλλά
συχνά τό θεμελιώνουν στό δικό τους πρόσωπο καί ὄχι στό Χριστό.
Γι᾿ αὐτό καί ἐγκλωβίζουν τούς καλοπροαίρετους στό δικό τους
χῶρο, ἀφαιρώντας τους κάθε δυνατότητα ἐπιλογῆς.

Οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά ἐμπιστεύονται ἰδιόρρυθμους καί ἰδιο-
τελεῖς κληρικούς, ἀλλά τό Χριστό, ὁ ὁποῖος γιά τή σωτηρία τους ἔχυ-
σε τό αἷμα του πάνω στό σταυρό. Συγχρόνως νά παρακινοῦν καί
ἄλλους νά ἀκολουθήσουν τό δρόμο πού ὑπέδειξε ὁ Χριστός, μιμού-
μενοι τόν ἀπόστολο Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο, ὁ ὁποῖος μίλησε στόν
ἀδελφό του Πέτρο γιά τόν ἀναμενόμενο Μεσσία. Πάντα βέβαια μέ
εὐγένεια, διάκριση, σεβασμό τῆς ἐλευθερίας τους, ἀλλά καί ἁγνό
ἐνδιαφέρον. Ἡ ἱεραποστολική πράξη δέν πρέπει νά ἐπιβάλλεται
στούς ἄλλους οὔτε νά μεθοδεύεται μέ ὑποκριτικούς τρόπους. Πρέπει
νά εἶναι ἀνοιχτή καί φανερή. Καί προπαντός αὐτός πού ἐργάζεται
ἱεραποστολικά πρέπει νά εἶναι φωτεινό παράδειγμα, γιά νά εἶναι
πειστικός καί ἀποτελεσματικός.

Ἡ καλύτερη ἱεραποστολή εἶναι τό παράδειγμα. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι
βλέπουν καθαρές προθέσεις, ἀνιδιοτέλεια καί κυρίως ἔμπρακτη ἀγά-
πη, ἔχουμε λαμπρά ἀποτελέσματα. Ὅμως τό παράδειγμα αὐτό δέν
εἶναι σύνηθες. Λίγοι κληρικοί καί λιγότεροι μεγαλόσχημοι φωτίζουν
τόν ἁπλό λαό καί ἀποτελοῦν τήν ἔσχατη ἐλπίδα. Δυστυχῶς οἱ πε-
ρισσότεροι κληρικοί καί ἰδίως οἱ ἐπίσκοποι νομίζουν ὅτι ποιμαίνουν
τό λαό τοῦ Θεοῦ μέ τά κενά ρητορικά λόγια, μέ τίς λαμπρές ἱερατικές
στολές, μέ τό κοσμικό φρόνημα καί τό ἀριστοκρατικό ἦθος. Λησμο-
νοῦν ὅμως ὅτι ὁ λόγος τους δέν εἶναι ἀξιόπιστος καί οἱ ἀνεκπλήρω-
τες ὑποσχέσεις προκαλοῦν καί σκανδαλίζουν.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ πολλούς μοναχούς πού δραστη-
ριοποιοῦνται ἐκτός μοναχικῆς μάνδρας. Ἐμφανίζονται ὡς ἄνθρωποι
ἀφοσιωμένοι στό Θεό, μέ ἀκτημοσύνη, ὑπακοή καί παρθενία. Στήν
πραγματικότητα μόνο τήν τελευταία ἔχουν. Τά χρήματα δέν τούς λεί-
πουν -μερικοί ἱερομόναχοι εἶναι ἔμισθοι ἐφημέριοι- καί ἡ ὑπακοή ἔχει
ἀντιστραφεῖ, ἀφοῦ οἱ γέροντές τους κάνουν ὅ,τι ἐκεῖνοι τούς ζητοῦν,
προκειμένου οἱ ὑποτακτικοί τους νά ἐργαστοῦν ἱεραποστολικά.
Προφανῶς, ὅταν λείπουν οἱ βασικές μοναχικές ἀρετές δέν ὑπάρχει
τό φωτεινό παράδειγμα, παρόλα τά ἐπαινετικά λόγια, πού ἀκοῦνε
στήν ἀρχή τῆς ἱεραποστολικῆς τους δραστηριότητας.

Ὁ ἱεραποστολικός ζῆλος θέλει συνεχῆ τροφοδοσία, γιά νά συμ-
βάλλει στήν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχει πάντα ὁ
κίνδυνος νά γίνει μιά νωχελική συνήθεια, πού θά μοιάζει μέ ἄκαρπο
δέντρο πού πρέπει νά κοπεῖ, γιά νά μή ἀχρηστεύει τόν τόπο.

Μὲ χαρὰν ἐπληροφορήθημεν τὴν ἐπανέναρξιν τῆς ἐκδόσεως τοῦ Δελτί-
ου Βιβλικῶν Μελετῶν μὲ τὴν εὐχὴν καὶ ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ θὰ ὑπηρετήση θε-
ολογικά ἄρθρα, ποὺ θὰ ἀφοροῦν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον μελέτην τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, τὴν ὁποίαν τόσον ἠγάπησαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Μεταξὺ
τῶν ἄρθρων ποὺ φιλοξενοῦνται, δημοσιεύεται καὶ ἄρθρον τοῦ αἰδεσιμολο-
γιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου Ἀντωνίου Πινακούλα μὲ θέμα «Ἡ ἐπανα-
φορὰ τοῦ Ψαλτηρίου στὴν ἐνοριακὴ λειτουργικὴ ζωή».

Τὸ ἄρθρον ἀρχικῶς ἀναφέρεται εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ Ψαλτηρίου εἰς τὴν
σημερινὴν λειτουργικὴν ζωήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ὀρθῶς ἐπισημαίνεται ὅτι
πολλάκις ἀντιθέτως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ τυπικοῦ, ἡ ἀνάγνωσις τοῦ
Ψαλτηρίου παραλείπεται, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἐπιφέρει πλήγματα εἰς τὴν
ἀρτιότητα καὶ τὸ βάθος τῆς λειτουργικῆς μας ζωῆς, τὴν ὁποίαν «ἀκρωτη-
ριάζει», ὡς γράφει. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, ὁ π. Ἀντώνιος προχωρεῖ εἰς προτά-
σεις διὰ τὴν ἐπανεργοποίησιν τῆς χρήσεως τοῦ Ψαλτηρίου εἰς τὴν ἐνο-
ριακὴν ζωὴν καὶ τέλος ἀσκεῖ κριτικὴν εἰς τὴν προσφάτως ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ
τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας ἀπόδοσιν τοῦ Ψαλτηρίου ἀπὸ τὸ κείμε-
νον τῶν Ο΄ εἰς τὴν νέαν ἑλληνικήν.

Εἰσαγωγὴ μεταφράσεων εἰς τὴν λατρείαν;
Τὸ πρῶτον, τὸ ὁποῖον προβληματίζει εἰς τὸ ἄρθρον, εἶναι ἡ πληροφορία

ὅτι εἰς τὴν λατρείαν μας σήμερα εἰσάγονται μεταφράσεις: «ἡ εἰσαγωγὴ γί-
νεται ἀνεπίσημα, μὲ πρωτοβουλίες ὑπευθύνων ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας,
ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων». Διερωτώμεθα πόσον ὑπεύθυνοι δύνανται
νὰ εἶναι Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εἰσάγουν ἀνεπισήμως εἰς τὴν λατρείαν μετα-
φράσεις; Ποῖοι εἶναι αὐτοί; Διατὶ δὲν γίνεται σεβαστὴ ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱ. Συν-
όδου, συμφώνως πρός τὴν ὁποίαν ἀπηγορεύθη αὐτὴ ἡ πρᾶξις; Ἡ Ἱ. Σύν-
οδος ἂς καλέση τὸν π. Ἀντώνιον ἤ ὅποιον γνωρίζει, διὰ νὰ καταστῆ
γνωστὸν ποῖοι δροῦν ἄνευ ἀδείας ἢ τουλάχιστον συνεννοήσεως.

Ἡ σκέψις τοῦ π. Ἀντωνίου διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ Ψαλτηρίου εἰς τὴν
ἐνοριακὴν ζωὴν κινεῖται εἰς δύο ἄξονας. Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι κρίνει ἀπαραί-
τητον τὴν εἰσαγωγὴν μεταφρασμένου Ψαλτηρίου εἰς τὴν λατρείαν καὶ ὁ
δεύτερος ὅτι ἀπαιτεῖται ἐπαναφορὰ ἑνὸς «ἀσματικοῦ τυπικοῦ», εἰς τὸ ὁποῖον
θὰ δίδεται δυνατότης ἀξιοποιήσεως ὅλου τοῦ Ψαλτηρίου εἰς τὴν λατρεί-
αν.

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν πρῶτον ἄξονα, πολλὰ ἔχουν γραφῆ εἰς τὰ ὁποῖα
φαίνεται ὅτι ἡ μετάφρασις εἰς τὴν λατρείαν θὰ ζημιώση τὴν ἰδίαν τὴν λα-
τρείαν. Θὰ σχολιάσωμεν ὅμως καλόπιστα μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ

Τὸ «ξανθὸν γένος» ἄλλοτε ταυτίζεται μὲ τοὺς Ρώσους καὶ ἄλλοτε μὲ τοὺς Γερμανούς. Ἡ «κόκκινη μηλιὰ»
ταυτίζεται ἀπὸ κάποιους ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Μέκκαν, ἐνῶ ἡ τουρκικὴ παραλλαγὴ τῆς ἱστορίας ὡς «κόκκι-
νο μῆλο» ἀναφέρεται εἰς τὴν κραταιὰν κυριαρχίαν τοῦ Ἰσλὰμ ἐπὶ ὀνομαστῶν χριστιανικῶν πόλεων.

Ἡ ἀκόλουθος ὁμιλία ἔγινε κατά τήν ἐπιστροφήν προτεστάν-
του εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί στρέφεται κατά τῆς αἱρετικῆς βα-
πτισματικῆς θεολογίας:

"Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν
ἐν αὐτῇ" (Ψαλμ. 117,24)..

Αὐτὴ εἶναι μία ἡμέρα χαρᾶς γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ἤρθαμε νὰ σὲ γνωρί-
σουμε καὶ νὰ σὲ ἀγαπήσουμε. Ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας μέρα ποὺ σὲ γνώρι-
σα, ἐσὺ περιέγραψες τὸν ἑαυτό σου ὡς Ὀρθόδοξο στὴν καρδιά. Μὲ δά-
κρυα στὰ μάτια σου ἔδειξες ὅτι θὰ εἶχες γίνει ἐπίσημα Ὀρθόδοξος, ἀλλὰ ὁ
χρόνος δὲν εἶχε ἔρθει μέχρι τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ὅπου δίνουμε δόξα στὸν
Χριστὸ τὸν Θεό μας γι’ αὐτό.

Παρὰ τὶς καλύτερες προθέσεις σου καὶ τὴν προσωπική σου πεποίθηση
καὶ τὴν ἐπιθυμία σου νὰ ἀνήκεις στὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ
τὸν Χριστό, δὲν ἔγινες μέλος της μέχρι αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἡμέρα. Ἦταν
ἡ δυσαρέσκειά σου μὲ τὴν πρώην «ἐκκλησία» σου ποὺ σὲ ἔπεισε ἁπλὰ ὅτι
δὲν ἦταν μέρος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ μία ἀπομίμησή της, ἀποκομμένη ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ «ἐκκλησία» ποὺ
εἶχε ἤδη διακόψει τὴν κοινωνία της μὲ τὴν Ἐκκλησία, οὖσα ἀρχικῶς σχι-
σματικὴ καὶ ἔπειτα αἱρετική.

Ἡ ἐπιθυμία σου διὰ ἀποδοχῆς μέσῳ τοῦ βαπτίσματος δείχνει τὴν πε-
ποίθησή σου ὅτι τὸ βάπτισμα ποὺ ἔλαβες στὴν πρώην «ἐκκλησία»
σου δὲν ἦταν τὸ ἀληθινὸ βάπτισμα, διότι δὲν χορηγήθηκε ἀπὸ ἕνα χει-
ροτονημένο λειτουργό τῆς Ἐκκλησίας οὔτε σύμφωνα με τὴν διατεταγμένη
μορφή, ποὺ τελεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τοῦ τριπλοῦ βαπτίσματος, δηλαδὴ
μὲ τριπλῆ κατάδυση, καὶ μὲ μία λέξη δὲν εἶχε χορηγηθεῖ ἐντός τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ βάπτισμα στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι τὸ ἀληθινὸ βάπτισμα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.

Κάλεσμα Βαπτισματικῆς Ἀληθείας
Τοῦ π. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς

Σήμερα ἡ φύση τῶν ὑδάτων καθαγιάζεται. Σήμερα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ βαπτί-
ζεται στά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη, χωρίς νά ἔχει ἀνάγκη ὁ Ἴδιος νά ἐξαγνιστεῖ, ἀλλά
προκειμένου νά ἐξαγνιστεῖ τό ἁμαρτωλὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπό τόν ρύπο.

Σήμερα οἱ οὐρανοί ἀνοίγουν καί ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἀκούγεται:
«οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός». Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται πάνω

στόν Σωτήρα τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος στέκεται στόν Ἰορδάνη, γιά νά ἐπιβεβαι-
ώσει ὅτι πράγματιΑὐτός εἶναι ὁ ἐνσαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἁγία Τριάδα
εὐκρινῶς φανερώνεται καί ἀποκαλύπτεται στόν κόσμο.

Τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη καθοσιώνονται καί ταυτόχρονα ὅλα τά ὕδατα τῆς δη-
μιουργίας, ἡ ἴδια ἡ φύση τοῦ ὕδατος. Τό ὕδωρ παρέχει τή δύναμη, γιά νά ἐξα-
γνιστεῖ ὄχι μόνο τό σῶμα, ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου· νά ἀνα-
γεννηθεῖ ὁ ὅλος ἄνθρωπος σέ μιά καινή ζωή μέσῳ τοῦ Βαπτίσματος.

Μέσῳ τοῦ ὕδατος ὁλόκληρη ἡ φύση ἐξαγνίζεται· ἀπό τό ὕδωρ ἐξῆλθε ὁ κό-
σμος· τό ὕδωρ διεισδύει παντοῦ, διαποτίζει τά πετρώματα σέ κάθε μέρος τῆς
γῆς ζωοποιώντας τά πάντα στή φύση. Χωρίς αὐτό οὔτε ζῶα οὔτε φυτά μπο-
ροῦν νά ὑπάρξουν.

Τά ὕδατα καθαγιάζονται καί μέσῳ αὐτῶν ὁλόκληρος ὁ κόσμος, σέ προετοι-
μασία τῆς ἀναγέννησης τῆς μέλλουσας αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται, ἐπαναλαμβά-
νοντας καί ἐπιβεβαιώνοντας ὅ,τι ἐπιτελέστηκε κατά τό Βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ.
Ξανά οἱ οὐρανοί ἀνοίγουν, ξανά τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται.Δέν τό βλέπουμε
μέ τά σωματικά μας μάτια, ἀλλά αἰσθανόμαστε τήν ἐνέργειά Του. Κατά τήν τε-
λετή τοῦ Ἁγιασμοῦ, τά ὕδατα, τά ὁποῖα καθαγιάζονται ἀπό τό γεγονός τῆς κα-
θόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μεταμορφώνονται· γίνονται ἄφθαρτα καί διατη-
ροῦν τήν ἐνέργειά τους γιά πολλά χρόνια. Ὁ καθένας μπορεῖ νά τό ἀντιληφθεῖ

Ἁγ. Ἰωάννου Μαξίμοβιτς:
Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

5ον.-Τελευταῖον
Ἡ “πελατειακὴ” ὡστόσο συμ-

περιφορὰ καὶ ἀντίληψη, προσέγγι-
ση καὶ ἀντιμετώπιση τῶν πιστῶν
τοῦ τύπου “ὁ πελάτης ἔχει πάντα
δίκιο” καὶ θὰ πρέπει νὰ μείνει ἱκανο-
ποιημένος προκειμένου νὰ μὴ δυσ-
αρεστηθεῖ καὶ τὸν χάσουμε ἢ νὰ τὸ
θέσουμε λίγο πιὸ “ἐκκλησιαστικά”,
νὰ μὴ ἀπομακρυνθεῖ ἀπογοητευμέ-
νος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀφιστά-
μενος καταστεῖ ψυχρὸς καὶ ἀπολέ-
σει τὴ Σωτηρία[70] του, ἀποτελεῖ ἐκ
δεξιῶν πειρασμὸ ἐκ τοῦ πονηροῦ
καὶ συνιστᾶ ἄκρα ἐκκοσμίκευση καὶ
πλάνη. Ἡ πρόφαση, ὅτι ἡ προσαρ-
μογή, ποὺ οὐσιαστικὰ συνιστᾶ κα-
ταπάτηση τοῦ Θείου Θελήματος,

στὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς γίνεται χά-
ριν τῆς Σωτηρίας τοῦ Προσώπου
στὰ πλαίσια τῆς Οἰκονομίας καὶ Φι-
λανθρωπίας τῆς Ἐκκλησίας, παρά-
γει στρατιὲς ἀπὸ χλιαροὺς ριψά-
σπιδες χριστιανοὺς ποὺ ἀποποι-
οῦνται τὸ ὀρθόδοξο ἀγωνιστικὸ
πνεῦμα καὶ τὸ μόνο ποὺ φαίνεται
νὰ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ μὴ ἀπο-
λέσουν καὶ περιορίσουν στὸ ἐλάχι-
στο ἀπὸ φιληδονία τὰ κεκτημένα
σεξουαλικὰ συζυγικά τους δικαιώ-
ματα, ἐπιθυμώντας νὰ προσαρμο-
στεῖ ἡ πνευματικὴ ζωή στὰ “θέλω”
καὶ τὶς ἐπιθυμίες τους, ὥστε νὰ βιώ-
σουν μὲ τὴν εὐλογία πάντοτε τῶν
Πνευματικῶν τους μία ἀνώδυνη
πνευματικὰ ἐπίφαση “πνευματικῆς

ζωῆς”, μὲ συμμετοχὴ στὸ Ποτήριο
τῆς Ζωῆς, στὸ Μυστήριο τῶν Μυ-
στηρίων, τὴν Θεία Εὐχαριστία, καλ-
λιεργώντας ἀμφότεροι, Πνευματικοὶ
καὶ πνευματικὰ τέκνα, τὴν ψευδαί-
σθηση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος
καὶ τῆς πνευματικῆς προόδου ποὺ
καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο χλιαρὸ[71]
καὶ “ἀνάπηρο” πνευματικὰ ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ συνέπεια ἀπορ-
ριπτέο. Οἱ Πνευματικοὶ πατέρες
ὀφείλουν κι ἔχουν πνευματικὸ καθ-
ῆκον νὰ ἀντιμετωπίζουν τοὺς πι-
στοὺς ὡς μελλοντικοὺς Οὐρανοπο-
λίτες καὶ Κληρονόμους τῆς Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀγωνίζονται νὰ
ἐξασφαλίσουν Χάριτι Θεοῦ τὴν ἐπί-
τευξη τοῦ καθ’ὁμοίωσιν, τὴν Θέω-
ση δηλ., καὶ ὄχι ὡς “πελάτες” ποὺ
ἀνὰ Πᾶσα στιγμὴ μπορεῖ νὰ δυσα-
νασχετήσουν καὶ νὰ φύγουν, ἀπο-
χωρώντας ὁριστικὰ καὶ δυσαρεστη-
μένοι.

Εἶναι τελείως διαφορετικὸ νὰ
ἐφαρμόζεται ἡ Ἐκκλησιαστικὴ
Οἰκονομία γιὰ ἐξαιρετικὲς περιπτώ-

σεις, ὡς προσωρινὴ παρέκκλιση
ἀπὸ τὴν Ἀκρίβεια τῆς Ἐκκλησίας,
γιὰ παράδειγμα στὸ θέμα τῆς Νη-
στείας, ὅταν προέχουν λόγοι ὑγείας
καθὼς καὶ τὴν προσαρμογὴ τῶν
πνευματικῶν ἐπιτιμίων ἀναλόγως
τῆς μετάνοιας καὶ τῆς προσωπικῆς
ἰδιοσυγκρασίας[73] τῶν πιστῶν καὶ
παντελῶς ἄλλο πρᾶγμα, νὰ καθιε-
ρώσουμε μὲ πρόσχημα τὸ “κατ’
Οἰκονομίαν”, τὴν ἁμαρτία, ὡς μία
παγιωμένη κατάσταση καὶ νὰ ἔχου-
με τὸ θράσος ἔπειτα νὰ τὴν ἀποκα-
λοῦμε καὶ νὰ τὴν ἀποδεχόμαστε
βλασφήμως ὡς “πνευματικὴ ζωή”.
Ἡ Ἀλήθεια προσφέρεται καὶ παρα-
μένει ἀνόθευτη· ὅποιος βούλεται,
ἀκολουθεῖ συμμορφούμενος καὶ βι-
ούμενος τὴν Ἀλήθεια, χωρὶς νὰ ἐπι-
ζητεῖ τὴν προσαρμογή Της στὰ δικά
του μέτρα καὶ σταθμά· σὲ διαφορε-
τικὴ περίπτωση ἡ Ἐκκλησία σέβε-
ται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου
καὶ προσευχόμενη ἐμπόνως θλίβε-
ται μὲν γιὰ τὴν ἀποστασία του, πα-
ρόλα αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλει

καὶ νὰ παύσει νὰ ὀρθοτομεῖ τὴν
Ἀλήθειά Της, ἐπειδὴ τότε θὰ παύσει
καὶ νὰ εἶναι Ἐκκλησία καὶ θὰ καταν-
τήσει ἕνα “σωματεῖο”, ἕνας συνή-
θης δηλ. καὶ ἁπλὸς ἀνθρώπινος
κοινωνικὸς ὀργανισμός, ὅπως συν-
έβη μὲ τοὺς παπικοὺς μετὰ τὸ Σχί-
σμα τοῦ 1054 καὶ ἐξαρχῆς μὲ τοὺς
προτεστάντες καὶ τοὺς κάθε λογῆς
αἱρετικούς.

Τὸ Πνεῦμα ἄλλωστε τοῦ Εὐαγγε-
λίου δεικνύει ξεκάθαρα τὸν τρόπο
ποὺ ὀφείλει ὁ πιστὸς νὰ συμπερι-
φέρεται σὲ περιπτώσεις ποὺ διακυ-
βεύεται ἡ Πίστη σὲ συνάρτηση μὲ
πρόσωπα ποὺ τὴν ἀμφισβητοῦν
καὶ δὲν τὴν ἀποδέχονται[74].

Ἐὰν θὰ μεταφέραμε τώρα αὐτὸ
τὸ μοτίβο τηρουμένων πάντοτε τῶν
ἀναλογιῶν στὴν κοινωνικὴ καὶ πο-
λιτικὴ ζωή, θὰ δεχόταν γιὰ παρά-
δειγμα ὁ νομοθέτης καὶ τὰ ἁρμόδια
ὄργανα τῆς πολιτείας νὰ μεταβά-
λουν τοὺς νόμους τοῦ κράτους καὶ
νὰ τοὺς προσαρμόζουν ἀναλόγως

τῶν ὀρέξεων, ἐπιθυμιῶν καὶ διαθέ-
σεων ἑκάστου τῶν πολιτῶν; Φυ-
σικὰ καὶ ὄχι καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ
ἀκριβῶς ἀφενὸς θὰ δημιουργοῦν-
ταν τὸ προηγούμενο μιᾶς ἀσύδο-
της κατάστασης καὶ ἀφετέρου
ἐπειδὴ ὅλα μποροῦν μὲ ἀνάλογη
προσπάθεια νὰ ἐφαρμοστοῦν ἀπὸ
ὅλους ἀνεξαιρέτως.

Τὸ θέμα δὲν εἶναι τὸ τί θέλουμε
ἐμεῖς, ἀλλὰ ποιὸ εἶναι τὸ Θέλημα
τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ τί πραγματικὰ ἐπι-
ζητεῖ Ἐκεῖνος ἀπὸ ἐμᾶς κι ἐφόσον
τὸ θέλει ὁ Ἴδιος ἄρα καὶ ὅλοι μας
ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ τὸ ἐφαρ-
μόσουμε, ἀρκεῖ μόνον νὰ τὸ θελή-
σουμε καὶ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ
συμμορφωθοῦμε πρὸς τὸ Πανάγιο
Θέλημά Του. Τὸ ἀναμφισβήτητο γε-
γονός, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψη-
φία τῶν νόμιμων ἐκκλησιαστικὰ
ζευγαριῶν, ἐξασκεῖ συστηματικὰ
καὶ μὲ ποικίλες προφάσεις —ποὺ
τώρα μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ὁλο-
ένα καὶ αὐξάνονται καὶ ἀποκτοῦν

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Στίς 5 Ἰανουαρίου, τελεῖται στούς Ὀρθοδό-
ξους Ἱερούς Ναούς ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγά-
λου Ἁγιασμοῦ καί ἐν συνεχείᾳ οἱ ἱερεῖς θά
ἁγιάσουν τά σπίτια ὅσων χριστιανῶν τό ἐπι-
θυμοῦν καί τό ζητήσουν.

Ἡ ἴδια Ἀκολουθία θά τελεσθεῖ καί στίς 6
Ἰανουαρίου, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, κατά
τήν ὁποία ἑορτή πανηγυρίζουμε τό γεγονός
τῆς Φανερώσεως ἐπί τῆς γῆς τοῦ Χριστοῦ ὡς
Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός. Ταὐτοχρόνως ἑορτάζουμε καί τή φανέ-
ρωση τῆς Ἁγίας Τριάδας, καθ’ ὅτι, ὅπως ψάλ-
λει ἡ Ἐκκλησία μας «Τριάδος ἡ φανέρωσις

ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν».
Ὁ ἁγιασμός καί τῶν δύο ἡμερῶν, 5ης καί

6ης Ἰανουαρίου, εἶναι ἴδιος. Δηλαδή ἔχει τήν
ἴδια ἁγιαστική δύναμη.

Μερικοί, ὅμως, παρασυρόμενοι ἀπό τό γε-

γονός ὅτι τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων
παραλείπεται ἡ ἀνάγνωση τῆς πρώτης μεγά-
λης Εὐχῆς ἰσχυρίζονται ὅτι, ἕνεκα αὐτῆς τῆς
ἐλλείψεως, ὁ ἁγιασμός τῆς 6ης Ἰανουαρίου

εἶναι μεγαλυτέρας ἁγιαστικῆς χάριτος. Οἱ
ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἀπόψεως δέν ἔχουν
δίκιο, διότι ἡ παραλειπομένη εὐχή δέν εἶναι
ἁγιαστική ἀλλά κηρυκτική. Ἀναλύει θεολο-

γικά τό νόημα τῆς ἑορτῆς χωρίς, ὅμως, νά πε-
ριέχη ἐπίκληση τῆς ἁγιαστικῆς Θ. Χάριτος.

Πραγματική διαφορά ἁγιαστικῆς δυνάμεως
ὑπάρχει μεταξύ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί
τοῦ Μικροῦ ἁγιασμοῦ πού τελεῖται στήν
ἀρχή κάθε μηνός.

Ἡ διαφορά ἁγιαστικῆς Χάριτος Μικροῦ καί
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ δέν εἶναι ποιοτική ἀλλά
ποσοτική. Δέν διαφέρει ἡ ποιότητα τῆς Θ.
Χάριτος, ἡ Ὁποία εἶναι ἡ αὐτή πάντοτε ἀλλά
διαφέρει ἡ ποσότητα. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ
τήν Ἱερωσύνη. Καί οἱ τρεῖς βαθμοί της, Ἐπί-
σκοπος, Πρεσβύτερος,Διάκονος ἔχουν λάβει
τήν ἴδια ποιότητα Θ. Χάριτος ἀλλά ὄχι τήν ἴδια
ποσότητα καί γι’ αὐτό ὑπάρχει διαφορά στήν
ἐνέργεια τῶν τριῶν βαθμίδων τῆς Ἱερωσύ-
νης.

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός εἶναι τό σπουδαιότερο

ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ!

ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ- ΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑΚΟΝ!
Ἐσφαλμέναι ἀπόψεις αἱ ὁποῖαι, δυστυχῶς, διδάσκονται εἰς τάς ἡμέρας μας ἀκόμη καί ἀπό Κληρικούς!

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ
Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον

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

3ον
Νεωτέρα ἐποχὴ

Σιωνισμὸς καὶ Μασονία
Ἴσως τὸ ὄνειρο τοῦ Σιωνισμοῦ νὰ ἔμενε πάντα ὄνειρο, ἂν στὶς ἀρχὲς

τοῦ 18ου αἰώνα δὲν κατάφερναν οἱ Σιωνιστὲς νὰ διεισδύσουν καὶ μὲ
ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία νὰ ἐλέγξουν πλήρως τὶς τεκτονικὲς στοὲς τῆς Δυτικῆς
Εὐρώπης. Μέχρι καὶ τὸν 17ο αἰῶνα, οἱ τεκτονικὲς στοὲς ἦταν ὀργανωμένα
σωματεῖα μαστόρων, ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ κατασκευὴ μνημειωδῶν κτη-
ρίων. Οἱ (ἐλεύθερο)τέκτονες (Freemasons, μασόνοι) εἶχαν δεχθεῖ στοὺς
κόλπους τους καὶ ἀρκετοὺς διανοουμένους, ποὺ εἶχαν δώσει καὶ φιλοσο-
φικὴ διάσταση στὶς στοές.

Κάπου στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα διείσδυσαν μαζικὰ οἱ Σιωνιστὲς στὶς
μασονικὲς στοὲς καὶ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα τὶς μετέτρεψαν σὲ
ἑβραϊκὲς – καμπαλιστικὲς ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες ἄρχισαν νὰ ἐργάζονται
πυρετωδῶς γιὰ τὴ δημιουργία τῆς αὐτοκρατορίας. Τὰ πάντα, ὅμως, γίνον-
ταν μυστικά, κρυφά, μὲ διάφορα φιλοσοφικὰ ἢ κοινωνικὰ προσωπεῖα. Οἱ
μασόνοι, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ ἦταν οἱ ἀόρατοι στρατιῶτες τῆς ἐκκολα-
πτόμενης αὐτοκρατορίας καὶ οἱ μασονικὲς στοὲς οἱ ναοὶ τοῦ καμπαλισμοῦ
καὶ τῆς ταλμουδικῆς θρησκείας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.
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«Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι»

Παρέµβασις εἰς τὴν Ἱεραρχίαν
Tοῦ Μητρ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

6ον
Μέσα σέ αὐτήν τήν προοπτική ἡ

ἑνότητατῆςἀόρατηςἘκκλησίαςεἶναιδε-
δοµένη, ὑπάρχουν παντοῦ τά µέλη της,
τά γνωρίζει µόνον ὁ Θεός, ὅπως τά
φῶτα µιᾶς µεγαλουπόλεως πού
ὑπάρχουν, ἀλλά φανερώνονται µόλις
ἀνάψουν τό βράδυ καί φωτίσουν τόν
σκοτάδι, ἐνῶ ὅλες οἱ ὁρατές ἱστορικές
Ἐκκλησίεςεἶναιδιεσπασµένες.

Σαφῶς, λοιπόν, ἡ διαίρεση µεταξύ
τῆςὀντολογικῆςἑνότητοςτῆςἘκκλησίας
καί τῆς ἱστορικῆς ὀνοµασίας καί ὕπαρ-
ξης ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν παραπέµ-
πει σέ αὐτήν τήν προτεσταντική θεωρία
πού εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπό ὀρθοδόξου
προοπτικῆς.Γιατίστήνὀρθόδοξηἐκκλη-
σιολογία ἡ Ἐκκλησία εἶναι συγχρόνως
καί ὁρατή καί ἀόρατη, καί δέν ὑφίσταται
διάσπαση µεταξύ αὐτῶν τῶν δύο
µορφῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι «Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς». Ὁ ἱ.
Χρυσόστοµοςπαρατηρεῖ.

«Ὤ τῶν τοῦ Χριστοῦ δωρηµάτων!
Ἄνω στρατιαί δοξολογοῦσιν ἀγγέλων·
κάτω ἐν ἐκκλησίαις χοροστατοῦντες
ἄνθρωποι τήν αὐτήν ἐκείνοις ἐκµιµοῦν-
ται δοξολογίαν. Ἄνω τά Σεραφίµ τόν
τρισάγιον ὕµνον ἀναβοᾷ· κάτω τόν
αὐτόν ἡ τῶν ἀνθρώπων ἀναπέµπει
πληθύς· κοινή τῶν ἐπουρανίων καί τῶν
ἐπιγείων συγκροτεῖται πανήγυρις· µία
εὐχαριστία, ἕνἀγαλλίαµα,µίαεὐφρόσυ-
νος χοροστασία. Ταύτην γάρ ἡ ἄφρα-
στος τοῦ ∆εσπότου συγκατάβασις
ἐκρότησε, ταύτην τό Πνεῦµα συνέπλεξε
τό ἅγιον, ταύτης ἡ ἁρµονία τῶν
φθόγγων τῇ πατρικῇ εὐδοκίᾳ συνόσθη·
ἄνωθεν ἔχει τήν τῶν µελῶν εὐρυθµίαν,
καί ὑπό τῆς Τριάδος, καθάπερ ὑπό
πλήκτρου τινός, κινουµένη, τό τερπνόν
καί µακάριον ἐνηχεῖ µέλος, τό ἀγγελικόν
ᾆσµα, τήν ἄληκτον συµφωνίαν. Τοῦτο
τῆςἐνταῦθασπουδῆςτόπέρας,οὗτοςὁ
τῆςσυνελεύσεωςἡµῶνκαρπός»22.

Συγκεκριµένα, ὁ Ἰωάννης Καλβίνος
στόβιβλίοτου«ΘεσµοίτῆςΧριστιανικῆς
Θρησκείας» (1536)βάζει τάθεµέλια τῆς
διάκρισης µεταξύ ἀόρατης καί ὁρατῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ ἀόρατη Ἐκκλησία ἀνα-
φέρεται στό γεγονός ὅτι µόνον ὁ Θεός
γνωρίζει ποιά εἶναι τά ἀληθινά µέλη τοῦ
σώµατός Του, πρᾶγµα πού δέν µπο-
ροῦν οἱ ἄνθρωποι νά τό διαπιστώσουν
µέ βεβαιότητα. Γράφει: «Ὁ Θεός δια-
φυλάσσει τήν Ἐκκλησία του µέ θαυ-
µαστό τρόπο, κρύβοντάς την». Παράλ-
ληλα κάνει λόγο γιά «ὁρατή Ἐκκλησία»,
«ὅπως τήν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοικάνουνσφάλµατα».

Περισσότερο καθαρά ἐκφράζεται γιά
τήνδιάκρισηµεταξύἀοράτουκαίὁρατῆς
ἘκκλησίαςὁΟὐλρίχοςΣβίγγλιοςστόκε-
ίµενό του «Μιά µικρή καί σαφής ἔκθεση
τῆςΧριστιανικῆςπίστεως...»(1531).

Στό 6ο Κεφάλαιο τῆς Ἔκθεσης µέ
τίτλο «ἡ Ἐκκλησία» κάνει λόγο γιά τήν
ὁρατή καί ἀόρατη Ἐκκλησία. Κατ’
αὐτόν ὁρατή Ἐκκλησία εἶναι αὐτή πού
κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό, πού ἀνα-
γνωρίζει καί ἀγκαλιάζει τόν Θεό µέσα
στόν φωτισµό τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος. «Σέ
αὐτήν τήν Ἐκκλησία ἀνήκουν ὅλοι
αὐτοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν σέ ὅλη τήν
γῆ». Ἀποκαλεῖται ἀόρατη Ἐκκλησία
«ὄχι γιατί οἱ πιστοί εἶναι ἀόρατοι, ἀλλά
γιατί αὐτοί οἱ ὁποῖοι πιστεύουν δέν φαί-
νονται στά µάτια τῶν ἀνθρώπων. Οἱ
πιστοί εἶναι γνωστοί µόνο στόν Θεό καί
στόνἑαυτό τους».

Στήν συνέχεια γράφει ὅτι στήν ὁρατή
Ἐκκλησία «δέν εἶναι ὁ Πάπας τῆς
Ρώµης καί ὅλοι οἱ ἄλλοι πού φοροῦν τι-
άρες, ἀλλά εἶναι ὅλοι αὐτοί σέ ὁλόκληρο
τόν κόσµο, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταταχθῆ
κάτω ἀπό τόν Χριστό (ἐνν. µέ τό Βάπτι-
σµα).Μεταξύτουςσυµπεριλαµβάνονται
ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἀποκαλοῦνται Χρι-
στιανοί, ἄν καί λανθασµένα, γιατί δέν
ἔχουν καµµιά πίστη µέσα τους. Ἑπο-
µένωςὑπάρχουνστήνὁρατήἘκκλησία
µερικοίοἱὁποῖοιδένεἶναιµέλητῆςἐκλε-
γοµένηςκαίἀόρατηςἘκκλησίας».

Ὁ ΒλαδίµηροςΛόσσκυ ἀναφερόµε-
νοςσέαὐτήντήνδιδασκαλίατοῦΠροτε-
σταντισµοῦ γράφει ὅτι µιά τέτοια ἀντίλη-
ψη εἶναι ἕνας «νεστοριανισµός ἐκκλη-
σιολογικός», γιατί ὅλες οἱ χριστολογικές
αἱρέσεις φαίνονται µέσα στήν διδασκα-
λία περί Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, ὑπάρχει
καί ἡ ἀντίθετηἀντίληψηπού χαρακτηρί-
ζεται ὡς «ἐκκλησιολογικός µονοφυσι-
τισµός». Γιά τήν πρώτη περίπτωση
γράφει: «Οὕτωθάἴδωµεννάἀναφαίνε-
ται εἷς νεστοριανισµός ἐκκλησιολογικός,
ἡπλάνηἐκείνων,οἱὁποῖοιθέλουννάδι-
αιρέσουν τήν Ἐκκλησίαν εἰς δύο διακε-
κριµένας ὑπάρξεις: τήν οὐράνιον Ἐκ-
κλησίαν, τήν ἀόρατον, τήν µόνην ἀληθῆ
καί ἀπόλυτον, καί τήν ἐπίγειον Ἐκκλη-
σίαν (ἤ µᾶλλον τάς Ἐκκλησίας), ἀτελῆ
καί σχετικήν, πλανωµένην εἰς τά σκότη,
ἀνθρωπίνας κοινωνίας, αἱ ὁποῖαι ἐπιδι-
ώκουν νά προσεγγίσουν ἐν τῷ µέτρῳ
τῶν δυνατοτήτων των τήν οὐράνιον τε-
λειότητα»23.

Ὁ Νίκος Ματσούκας σχολιάζοντας
αὐτήν τήν ἄποψη τῶν Προτεσταντῶν
γράφει: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µέ
κανένα τρόπο δέ µπορεῖ νά νοηθεῖ ὅτι
ταυτίζεταιµέ τίςπροτεσταντικέςκοινότη-
τες. Τήν ἄποψη αὐτή δέχονται ἀνεπι-
φύλακτα ὅλοι οἱ θεολόγοι τῆς προτε-
σταντικῆς ὀρθοδοξίας. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦεἶναικάτι τόεὐρύτεροκαίκαθο-
λικότερο. Γι’αὐτό δέν κάνουν ποτέ λόγο
γιάἔξοδοἀπότήνἘκκλησία.∆ένγνωρ-
ίζουν τά ὅριά της καί ποτέ δέν διακινδυ-
νεύουν νά ποῦν ἕνα ἀδελφό τους, πού
καταδικάστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅτι
εἶναι ἔξω ἀπ’ αὐτήν. Στήν προκειµένη
περίπτωσηἡἀόρατηἘκκλησία,πούδι-
αιρεῖται κατά τήν προτεσταντική θεολο-
γίαριζικάἀπότήνὁρατή,κυριαρχεῖἀκα-
ταγώνιστα στή σκέψη καί τή ζωή τῶν
προτεσταντῶν... Πάντως ἡ κυριαρχία
τῆς ἀόρατης Ἐκκλησίας πάνω σέ ὅλες
τίςἀνθρώπινεςπράξειςκαίστά ἱστορικά
γεγονότα ἀποδυναµώνει τή σπουδαι-
ότητα τῆς ὁρατῆς. Γι’ αὐτό καί ἀργότερα
καί στίς ἡµέρες µας οἱ προτεστάντες µέ
πολλή ἄνεση µποροῦν νά κάνουν λόγο
γιάπολλέςἐπιµέρουςὁρατέςἘκκλησίες
καί µόνο γιά µιά ἀόρατη. Ἀπ’αὐτήν τήν
ἀρχή ἔχει τήν προέλευση ἡ θεωρία τῶν
κλάδων, πού ἀναπτύχθηκε στούς
κόλπους τοῦ σύγχρονου οἰκουµενι-
σµοῦ. Μολονότι ὁ σηµερινός Προτε-
σταντισµόςἔχειπεράσειἀπόπολλάἐξε-
λικτικά στάδια καί µπορεῖ µέ ἄνεση νά
προσαρµόζεται, φαίνεται νά δείχνει µιά
ἰδιαίτερη συµπάθεια στή διδασκαλία γιά
τή ριζική διάκριση καί διαφοροποίηση
ἀνάµεσα στήν ἀόρατη καί τήν ὁρατή
Ἐκκλησία»24.

Ἑποµένως, ἡ ἄποψη ὅτι κατά τήν
ὀντολογική φύση τῆς Ἐκκλησίας ἡ
ἑνότητά της εἶναι ἀδύνατον νά διατα-
ραχθῆ,ἀλλάκατάτήνἱστορικήὀνοµασία
ὑπάρχουν καί ἄλλες χριστιανικές ἑτερό-
δοξεςἘκκλησίεςπούδένβρίσκονταισέ
κοινωνία µαζί της ἀντανακλᾶ αὐτήν τήν
προτεσταντική διδασκαλία περί ἀορά-
του καί ὁρατῆς Ἐκκλησίας.Αὐτή εἶναι ἡ
βάση τῆς θεωρίας τῶν κλάδων, ὅτι δη-
λαδή ὅλες οἱ Χριστιανικές Ἐκκλησίες,
συµπεριλαµβανοµένηςκαίτῆςὈρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, εἶναι κλαδιά τοῦ ἰδίου
δένδρου, καί ὅλοι ἀναζητοῦν τήν
ἑνότητά τους. Ἡ οὐσία τῆς ἄποψης
αὐτῆς εἶναι ὅτι ἡ ἀόρατη Ἐκκλησία εἶναι
ἑνωµένη, ἐνῶ οἱ ὁρατές Ἐκκλησίες εἶναι
διαιρεµένεςκαίκάνουνλάθη.

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωµανίδης δίδασκε:
«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀόρατος καί ὁρατή,
ἤτοιἀποτελεῖταιἀπότούςἐπί γῆςστρα-
τευοµένους καί ἀπό τούς ἐν οὐρανοῖς
δηλ. τούς τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ θριαµβε-
ύσαντας. Εἰς τούς ∆ιαµαρτυρουµένους
ἐπικρατεῖ ἡ γνώµη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι
µόνονἀόρατος, τάδέµυστήριατοῦΒα-
πτίσµατος καί τῆς θείας Εὐχαριστίας
εἶναι µόνον συµβολικαί πράξεις καί ὅτι
µόνον ὁ Θεός γνωρίζει τά πραγµατικά
µέλη αὐτῆς. Ἐν ἀντιθέσει, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία τονίζει καί τό ὁρατόν τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν
ὑπάρχεισωτηρία»25.

Ἑποµένως, ἡ νέα πρόταση πού
ὑπέβαλε κατά πλειοψηφία ἡ Ἀντιπρο-
σωπίαµαςστήνΚρήτηεἶναιπροβληµα-
τικήκαίἀντορθόδοξη.
Σημειώσεις:

14. Ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 419 15. π. ∆. Κε-
σκίνης, Ἡ Πνευματολογία τοῦ ἁγ.
ΜάρκουτοῦΕὐγενικοῦκαίἡἐπικαιρό-
τητάτης,Θεσ/νίκη2011,σελ.6616.Fr.Ge-
orgeDragas,TheMannerofReceptionofRo-
man Catholic Converts into the Orthodox
Church with Special Reference to the Deci-
sions of the Synods of 1484 (Constantino-
ple),1755 (Constantinople) and 1667 (Mo-
scow), http://www.myriobiblos.gr/texts/ en-
glish/Dragas_RomanCatholic.html,
(18/9/2016). 17. Ράλλη-Ποτλῆ, τόμος Ε΄ ,
ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 2002,
σελ. 143-147. 18. Ἰ. Καρμίρη, ἔνθ. ἀνωτ.
τόµ. ΙΙ, Ἀθήνα 1953, σελ. 902 κ.ἑξ. 19.
Ἔνθ. ἀνωτ. τόμ. ΙΙ, σελ. 567. 20. Ἔνθ.
ἀνωτ. σελ. 572-573. 21. Ἔνθ. ἀνωτ. σελ.
578-579. 22. Ἰ. Χρυσοστόµου, Ἔργα,
τόμ. 8Α, ΕΠΕ, Θεσ//νίκη 1990, σελ. 320-
322.23.VladimirLossky,ἩΜυστικήθεο-
λογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
,Θεσ/νίκη 1995, σελ. 219. 24. Ν. Ματσο-
ύκα, Ὁ Προτεσταντισμός, Θεσ/νίκη
1995 σελ. 103-104. 25. Πρωτ. Ἰ. Ρωμαν-
ίδη, Ἐπίτομος Ὀρθόδοξος Πατερική
∆ογματική, ἐκδ. Πρωτ. π. Γεωργίου
∆ράγα,σελ.76.

ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ὁλοκληρώ-
νονται μὲ τὴ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων,
ἡ ὁποία ἐντάσσεται στὶς μεγάλες ἑορτὲς τοῦ ἐνιαυτοῦ. Ὁ
Κύριός μας, ὅταν ἔγινε τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐνηλικιώθηκε,
σύμφωνα μὲ τὴν ἑβραϊκὴ συνήθεια, ἀποφάσισε νὰ ἀφή-
σει τὴν ἰδιωτικὴ ζωή Του καὶ νὰ ἀρχίσει τὴν ἐπιτέλεση τοῦ
ἐπὶ γῆς σωτηριώδους ἔργου, τὸ ὁποῖο Τοῦ ἀνέθεσε ὁ
Οὐράνιος Πατέρας. Χρειαζόταν ὅμως μία ἀξιόπιστη
μαρτυρία γιὰ τὸ πρόσωπό Του, ἀπὸ κάποιο σεβαστὸ καὶ
ἀξιόπιστο πρόσωπο, γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὴν
ἰουδαϊκὴ κοινωνία. Ὁ ξακουστὸς καὶ ἐγνωσμένης ἁγιό-
τητας Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἦταν αὐτὸς ποὺ θὰ Τὸν φα-
νέρωνε στοὺς πολυπληθεῖς μαθητές του, «ἵνα φανε-
ρωθῆ τῷ Ἰσραήλ», ἀφοῦ «Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’
ἵνα μαρτυρήση περὶ τοῦ φωτὸς» (Ἰωάν.1,8). Μαρτύρησε
περὶ αὐτοῦ λέγοντας: «Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων
τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν.1,29,31). Ἔτσι Τὸν

ἐβάπτισε στὰ ἰορδάνεια νάματα καὶ «ἐμαρτύρησεν
Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον …
οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, κἀγὼ ἑώρακα
καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ»
(Ἰωάν.1,32). Δὲν ἦταν ὅμως ἀρκετὴ ἡ μαρτυρία τοῦ
Ἰωάννη καὶ γι’ αὐτὸ ὑπῆρξε ὑπερκόσμιος μαρτυρία. Φα-
νερώθηκε ὁ Ἴδιος ὁ Τριαδικὸς Θεός, γιὰ νὰ ἐπιβεβαι-
ώσει τὴν εὐδοκία Του στὸν Υἱὸ Του Τὸν ἀγαπητό. Τὸ με-
γάλο αὐτὸ γεγονὸς τῆς θεοφάνειας ἑορτάζει ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία, γιὰ νὰ δηλώσει σὲ κάθε ἀμφισβητία ὅτι ὁ
Χριστὸς δὲν ἦταν κάποιος σημαντικὸς ἄνθρωπος,
ὅπως τὸν θέλει ἡ ἀνθρώπινη διανόηση, ἀλλὰ ὁ σαρκω-
μένος Θεός, ὁ κατὰ φύσιν Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔγι-
νε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ δου-
λεία τοῦ διαβόλου καὶ τὸ θάνατο. Δι’ Αὐτοῦ «ἐπεφάνη ἡ
χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παι-
δεύουσα ἡμᾶς» (Τίτ.1,11).

Φωνὴ βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ

ΤΗΝΕΠΙΟΥΣΑἡμέρατῶνΘεοφα-
νείων ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τὴν μνήμη
τοῦΤιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου, διότι εἶναι τὸ ἱερὸ ἐκεῖνο
πρόσωπο, τὸ ὁποῖο πρωταγωνίστη-
σε, ἀπὸ ἀνθρωπίνης πλευρᾶς, στὸ
μεγάλο καὶ σωτήριο γεγονὸς τῆς Βα-
πτίσεως τοῦ Κυρίου. Σύμφωνα μὲ
σύγχρονο θεολόγο «Ὁ μεγάλος
αὐτὸς ἄνδρας πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ
πρόδρομος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Χρι-
στοῦ στὸν κόσμο, αὐτὸς ποὺ ἄνοιξε
τὸ δρόμο νὰ περάσει ὁ Λυτρωτής
μας. Εἶναι ὁ μεγάλος ἀγγελιοφόρος
τῆς πιὸ χαρμόσυνης καὶ ἐλπιδοφό-
ρας ἀγγελίας ὅλων τῶν ἐποχῶν: τῆς
ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ
ἀνθρωπίνουγένους.Εἶναι ὁκομιστὴς
καὶ ὁ διαπρύσιος κήρυκας τῆς μετά-
νοιας καὶ ὁ ἄτεγκτος ἐλεγκτὴς τῆς
ἀνομίας καὶ τῆς ἁμαρτίας. […] Στόχος
τοῦ Τιμίου Προδρόμου ὑπῆρξε κυ-
ρίως ἡ πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ἐξου-
σία τῆς ἐποχῆς του, ἡ ὁποία εἶχε φτά-
σει σὲ ἔσχατα σημεῖα κατάπτωσης
καὶ ἠθικῆς σήψης. Πυρωμένος ἀπὸ
θεῖο ζῆλο, ἀλλὰ καὶ ἀγανάκτηση ὁ
ἱερὸς ἄνδρας μύδρους κατὰ τῶν δυ-
ναστῶν τοῦ λαοῦ. […] Ἰδιαίτερος στό-
χος του ἔγινε ἡ διεφθαρμένη πολιτικὴ
ἐξουσία τῆς ἐποχῆς του. Τὰ διάφορα
ἀνδρείκελα – ἐξωμότες συμπατρι-
ῶτες του ἀσκοῦσαν τυραννικὴ ἐξου-
σία γιὰ λογαριασμὸ τῆς σιδερόφρα-
κτης κοσμοκράτειρας Ρώμης. Ἐνῷ ὁ
λαὸς στέναζε κάτω ἀπὸ τὴν πιὸ
σκληρὴ δουλεία καὶ λιμοκτονοῦσε,
αὐτοὶ ζοῦσαν μέσα στὴ χλιδή, τὶς ἀτέ-
λειωτες διασκεδάσεις καὶ τὴν ἀνηθι-
κότητα».Ἀλλὰπλήρωσεμὲ τὸμαρτύ-
ριο καὶ τὸ θάνατο τὸν ἔλεγχο κατὰ τῆς
ἀνηθικότητας καὶ τῆς ἀδικίας. Ἡ διε-
φθαρμένη Ἡρῳδιάδα πέτυχε τὸν
ἀποκεφαλισμό του. Ἔτσι ὁ Ἰωάννης
ἔμεινε στὴν ἱστορία συνδεδεμένος μὲ
τὸν ἐλεγκτικὸ λόγο, κάτι ποὺ λείπει
ἐπιδεικτικὰ ἀπὸ τοὺς σύγχρονους
ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες.

Ἰδοὺ τὸ φερέφωνον
τῆς Πανθρησκείας!

ΥΠΑΡΧΕΙκαὶ τρίτοσημεῖοσὲπρόσ-
φατο ἰησουίτικο (ὑποκριτικὸ) λόγο τοῦ
κ. Φραγκίσκου, σχετικὰ μὲ τὰ «μοντέ-
λα» ποὺ ὀνειρεύεται ὁ ἴδιος γιὰ τὴν
ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, ὅπως ἀπο-
κάλυψε ὁ κ. Μ. Κεῖος. Διαβάστε καὶ
φρίξτε: «Τὸ δεύτερο ψευδὲς μοντέλο
γιὰ τὸν ποντίφικα εἶναι τὸ μοντέλο τῆς
ὁμοιομορφίας. Ὅταν οἱ θεολογικές,
λειτουργικές, πνευματικὲς καὶ κανο-
νικὲς διαφορὲς πραγματικὰ ἔχουν τὶς
ρίζες τους στὴν ἀποστολικὴ παράδο-
ση, εἶπε, δὲν εἶναι ἀπειλή, ἀλλὰ
μᾶλλον ἕνας θησαυρὸς γιὰ τὴν ἑνότη-
τα τῆς Ἐκκλησίας. Τέλος, τὸ τρίτο
ψευδὲς μοντέλο σύμφωνα μὲ τὸν Πά-
πα, εἶναι ἡ ἰδέα τῆς ἑνότητας ποὺ
«πηγαίνει πίσω στὸ χρόνο», γιὰ νὰ
ἐνσωματώσει μία ἐκκλησία στὴν
ἄλλη. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀρνηθεῖ
τὴ δική τους ἱστορία πίστης, εἶπε, καὶ
κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀνέχεται τὴν
πρακτικὴ τοῦ προσηλυτισμοῦ, τὴν
ὁποία ἀποκάλεσε «δηλητήριο γιὰ τὸ
οἰκουμενικὸ ταξίδι». Ὁ ἀληθινὸς
οἰκουμενισμός, ὁ Πάπας κατέληξε
στὸ συμπέρασμα, εἶναι ὅταν δὲν ἐπι-
κεντρώνεται στοὺς δικούς μας λόγους
καὶ κανονισμούς, ἀλλὰ μᾶλλον στὸν
Λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ
ἐμᾶς νὰ ἀκούσουμε, νὰ λαμβάνουμε
καὶ νὰ βεβαιώσουμε στὸν κόσμο»
(Ἱστ. ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)! Ἰδοὺ τὸ
πλέον πιστὸ φερέφωνο τοῦ σύγχρο-
νου συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ!
Οἱ θεολογικὲς διαφορὲς γι’αὐτὸν «δὲν
εἶναι ἀπειλή, ἀλλὰ μᾶλλον ἕνας θη-
σαυρὸς γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας»!Ἑνότηταμὲποικιλομορφία, δη-
λαδὴ ἑνότητα ἀλήθειας καὶ ψεύδους,
ὥστε κατὰ τὸν «ἀλάθητο» «Κανεὶς
δὲν πρέπει νὰ ἀρνηθεῖ τὴ δική τους
ἱστορία πίστης», «κανεὶς δὲν πρέπει
νὰ ἀνέχεται τὴν πρακτικὴ τοῦ προση-
λυτισμοῦ», διότι εἶναι γιὰ ἐκεῖνον «δη-
λητήριο γιὰ τὸ οἰκουμενικὸ ταξίδι»!
Ἀναρωτιόμαστε: πόσο διαφορετικὰ
θὰ μιλοῦσε κάποιος ἄλλος δημι-
ουργὸς τῆς ἐφιαλτικῆς πανθησκείας
τοῦ Ἀντιχρίστου;

Σκοπεύουν
νὰ μᾶς ταΐζουν ἔντομα!

ΝΕΑ ΤΑΞΗ πραγμάτων καὶ στὴ
διατροφή μας! Ξεχάστε, σὲ λίγα χρό-
νια, τὶς παραδοσιακές μας διατρο-
φικὲς συνήθειες, διότι ἄλλοι θὰ ἀπο-
φασίζουν γι’ αὐτές! Μὲ τὸ πρόσχημα
τῆς «ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη»
κάποιοι «φωστῆρες» ἀποφάσισαν
νὰ μᾶς ταΐζουν ἔντομα!Δεῖτε τὴν εἴδη-
ση: «Ἡ διατροφὴ μὲ ἔντομα, ὅπως οἱ
γρύλλοι μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴν
ἐπιβράδυνση τῆς ὑπερθέρμανσης
τοῦ πλανήτη, σύμφωνα μὲ μελέτη
Σουηδῶν ἐπιστημόνων. Τὰ τριζόνια
ἀποτελοῦν ἔδεσμα ἐδῶ καὶ αἰῶνες σὲ
πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου, ἰδίως σὲ

χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Ἀσίας, ὅπου
θεωρεῖται ὡς ἕνα θρεπτικὸ συμπλή-
ρωμα, ποὺ περιέχει πολὺ περισσότε-
ρο σίδηρο ἀπὸ τὸ σπανάκι καὶ ἄλλα
χόρτα. Οἱ διατροφολόγοι ἐπισημαί-
νουν ὅτι οἱ γρύλλοι διαθέτουν διπλά-
σια ἐπίπεδα πρωτεΐνης σὲ σύγκριση
μὲ τὸ βόειο κρέας. Ἐξάλλου, ὁ περιο-
ρισμὸς τῆς κατανάλωσης κρέατος θε-
ωρεῖται ὡς ἕνα σημαντικὸ ὅπλο στὴ
μάχη κατὰ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Τὰ βοοειδῆ καταναλώνουν τεράστιες
ποσότητες καλλιεργειῶν καὶ νεροῦ,
ἐνῷ παράγουν ἐπίσης μεγάλες πο-
σότητες μεθανίου, ἑνὸς ἀερίου τοῦ
θερμοκηπίου πολὺ πιὸ ἰσχυροῦ ἀπὸ
ὅ,τι τὸδιοξείδιο τοῦἄνθρακα» (Ἱστ. tri-
bune.gr)! Εἶναι γνωστό, πὼς οἱ ἀσιά-
τες μετανάστες ἔφεραν στὴν Εὐρώ-
πητὴβρώσησκυλίσιουκρέατος.Τώ-
ρα μᾶς φέρνουν καὶ τὴ βρώση ἐντό-
μων. Γιὰ ποιὸ ἆραγε σκοπό; Προ-
φανῶς ἡ «προστασία τοῦ περιβάλ-
λοντος» εἶναι τὸ πρόσχημα. Θεωροῦ-
με ὅτι (καὶ) ἡ ἀλλαγὴ τῶν παραδο-
σιακῶν διατροφικῶν μας συνηθειῶν
ἐντάσσεται στὸ γενικότερο σχέδιο, γιὰ
νὰ ἀποκοποῦμε καὶ νὰ λησμονήσου-
με ἐντελῶς τὴν ἰδιοπροσωπία μας, ἡ
ὁποία στέκεται ἀκόμη ἐμπόδιο στὴν
παγκοσμιοποίηση! Εἶναι ἐπίσης πα-
σιφανὲς ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν
«οἰκολογικὴ εὐαισθησία» θὰ «παι-
χτοῦν» καὶ κολοσσιαῖα οἰκονομικὰ
συμφέροντα τοῦ συστήματος!

Τὸ Σανχεντρὶν ζητεῖ
τὸ κτίσιμον τοῦ ναοῦ
τῆς Ἱερουσαλήμ!

Εἶναι καὶ τούτη μία πολὺ ἐνδιαφέ-
ρουσα εἴδηση: «Τὸ Ἑβραϊκὸ Συνέ-
δριο (τὸ ἀνώτατο θρησκευτικὸ δικα-
στήριο, Σανχεντρὶν) κάλεσε τὸ Ρῶσο
πρόεδρο Βλαντιμὶρ Πούτιν καὶ τὸν
νεοεκλεγέντα πρόεδρο τῶν ΗΠΑ
Ντόναλντ Τράμπ, νὰ ἑνώσουν τὶς
δυνάμεις τους καὶ νὰ ἐκπληρώσουν
τὴν βιβλικὴ ἐντολὴ καὶ τὸν ρόλο τους
μὲ τὴν ἀνακατασκευὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ
Ναοῦ στὴν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Ραββῖνος
Hillel Weiss, ἐκπρόσωπος τοῦ συμ-
βουλίου Σανχεντρίν, ἐπικοινώνησε
μὲ τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Breaking
Israel News, γιὰ νὰ ἀνακοινώσει ὅτι
ὁ Τρὰμπ πρὶν τὴν ἐκλογή του ἔχει

ὑποσχεθεῖ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν
Ἱερουσαλὴμ ὡς πρωτεύουσα τοῦ
Ἰσραὴλ (κάτι ποὺ δὲν ἔκανε ὁ Ὀμπά-
μα καὶ ἡ Κλίντον). […] τὸ ἀνώτατο
ἑβραϊκὸ συμβούλιο ἀπέστειλε ἐπι-
στολή, μὲ τὴν ὁποία προσφέρει καὶ
στοὺς δύο ἡγέτες τὴν εὐκαιρία νὰ
δράσουν ὡς σύγχρονοι “Κύροι” (μὴ-
ἑβραῖοι βασιλιάδες, οἱ ὁποῖοι ἀνα-
γνωρίζουν τὴ σημασία τοῦ Ἰσραὴλ
καὶ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα)»
(Ἱστολ. Πατερικὴ Παράδοση)! Εἶναι
εὐνόητο πὼς ἂν ἡ εἴδηση ἀληθεύει
τότε, τὰ πράγματα παίρνουν δραμα-
τικὴ μορφή. Μὲ ἄλλα λόγια μπαίνου-
με στὴν τελικὴ εὐθεῖα γιὰ τὴν ἔλευση
τοῦ μεγάλου ἄνομου καὶ στὴν ἔλευση
τῶν ἐσχάτων καιρῶν, τοὺς ὁποίους
ἡ Ἐκκλησία μας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι,
προεῖδε καὶ προειδοποίησε. Ἐμᾶς
δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς καταλάβει φό-
βος, ἀλλὰ χαρά, ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς
ἀξίωσε στὶς μέρες μας, νὰ δοῦμε τὴν
παρέλευση τοῦ παλιοῦ κόσμου καὶ
τὴν ἀνατολὴ τῆς αἰωνιότητας! Ἀδελ-
φοὶ ἐστὲ ἕτοιμοι!

Δωρεὰν ἴντερνετ
μόνον εἰς τοὺς
μουσουλμάνους!

ΑΛΛΟ καὶ τοῦτο: ἡ κυβέρνηση δίνει
δωρεὰν ἴντερνετ στοὺς κατοίκους τῆς
Θρᾴκης, ἐξαιρώντας τοὺς Χριστια-
νούς! Δεῖτε τὴν ἀπίστευτη εἴδηση: «Ἡ
κυβέρνησηθέτεισὲἐφαρμογὴτὴνδω-
ρεὰν παροχὴ ἴντερνετ στοὺς κατοίκους
τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τῆς Ἑλλάδας,
τοὺς πρωτοετεῖς φοιτητές, τὰ ἄτομα μὲ
εἰδικὲς ἀνάγκες ποὺ ἀνήκουν σὲ οἰκο-
νομικὰἀσθενέστερεςὁμάδες,ἀλλὰκαὶ
τὴ δωρεὰν δορυφορικὴ πρόσβαση
στὴ Θρᾴκη ποὺ ὅμως θὰ ἀφορᾶ μόνο
μουσουλμάνους. Ἡ πρωτοφανὴς
ἀπόφαση ποὺ ἔγινε γνωστὴ μὲ δημο-
σίευμα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου
Εἰδήσεων καὶ ἤδη μεταδίδεται πανελ-
λαδικά, βάζει στὸ περιθώριο τοὺς Χρι-
στιανοὺς Θρακιῶτες ποὺ ζοῦν μακριὰ
ἀπὸτὰἀστικὰκέντρα,ὅπωςγιὰπαρά-
δειγμα σὲ χωριὰ τοῦ Ἕβρου, ὅπου τὸ
ἴντερνετ πάει μὲ δυσκολία ἢ καὶ καθό-
λου, ἀλλὰ καὶ ὅσους Χριστιανοὺς
ἔχουνοἰκονομικὰπροβλήματα…Πρό-
κειται οὐσιαστικὰ γιὰ κατάφωρη παρα-
βίαση τοῦ συντάγματος καὶ γιὰ ἄκρως
ρατσιστικὸ διαχωρισμὸ τῶν πολιτῶν
μὲ βάση τὸ θρήσκευμα καὶ ὄχι τὶς
πραγματικές τους οἰκονομικὲς δυνατό-
τητες»(Ἱστ. tilegrafima.gr)!Μετὰτὰτζα-
μιὰ καὶ τὰ «λουκούλλεια γεύματα»,
πρὸς τοὺς λαθρομετανάστες μου-
σουλμάνους,ἀπὸτὰδανεικὰτοῦἑλλη-
νικοῦ λαοῦ, ἔρχεται ἡ «σεβαστή» μας
κυβέρνηση νὰ προσφέρει καὶ δωρεὰν
ἴντερνετ στοὺς μουσουλμάνους τῆς
Θρᾴκης, ἐξαιρώντας προκλητικὰ τοὺς
Χριστιανούς!Μήπωςπρέπει νὰσυνει-
δητοποιήσουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔγινε πιὰ
«Ἑλλὰς Ἑλλήνων Μουσουλμάνων»;

Αἱ φθηναὶ δικαιολογίαι
τοῦ κ. Φραγκίσκου

Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» κ. Φραγκίσκος
γιὰ νὰ κρύψει τὴ δυσφορία του γιὰ τὴν
ἐκλογὴ τοῦ νέου «πλανητάρχη», ὁ
ὁποῖος (ὅπωςφαίνεται) γκρεμίζει τὸμι-
σητὸ οἰκοδόμημα τῆς παγκοσμιοποί-
ησης καὶ ἀναστέλλει τὴν πλημμυρίδα
τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς μεταναστῶν,
τὸ «ἔριξε» στὴ «φιλολογία» περὶ «φι-
λανθρωπίας» καὶ «προοδευτικότη-
τας»! Δήλωσε τάχα πὼς «Δὲν κρίνω
τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς πολιτικούς,
θέλω μόνο νὰ κατανοῶ τὸν πόνο ποὺ
προκαλεῖ ἡ συμπεριφορά τους στοὺς
φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀποκλεισμένους»!
Κοιτάξτεποιὸςμιλάειὅτιδὲνκρίνει τοὺς
ἀνθρώπους, ὁ «ἄξιος» διάδοχος τῶν
«ἁγίων» προκατόχων του, οἱ ὁποῖοι
ἔκαιγανστὴνπυρὰὅσουςδὲνσυμφω-
νοῦσαν μὲ τὰ «δόγματα» τοῦ παπι-
σμοῦ!Ὁδιάδοχοςτῶνπαπῶν,οἱὁποῖοι
θεωροῦσαν τοὺς ἡγεμόνες τῶν λαῶν
«τσιράκια» τους καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ
αὐτοὺς τυφλὴ ὑποταγή, ὡς «ἀντιπρό-
σωποιτοῦΘεοῦστὴγῆ»καὶ«κατέχον-
τες ὅλες τὶς ἐξουσίες», διαφορετικὰ
τοὺςἀφόριζαν,ἢτοὺςξέκαναν,μὲτοὺς
γνωστοὺς «θεάρεστους» τρόπους
ποὺ μόνο ἐκεῖνοι μεταχειρίζονταν! Ὁ
διάδοχος τοῦ «ἀλάθητου» πάπα..., ὁ
ὁποῖοςκρατοῦσετὸναὐτοκράτορατῆς
Γερμανίας... τρεῖς μέρες ἔξω ἀπὸ τὴν
πόρτα του, ρακένδυτο, στὸ κρύο, γιὰ
νὰ τὸν τιμωρήσει γιὰ τὴν ἀνυπακοή
του στὴν «ἁγιότητά» του. Κοιτᾶτε
ποιὸς μιλάει γιὰ κατανόηση πόνου, ὁ
διάδοχος τοῦ πάπα, ὁ ὁποῖος ἔδωσε
ἐντολὴ νὰ σφαχτοῦν χωρὶς οἶκτο
800.000 Ὀρθόδοξοι Σέρβοι (1942-
1944), ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ ὑποτα-
χτοῦν στὴν «θεϊκὴ» ἐξουσία του! Μιλᾶ
ὁ διάδοχος τοῦ προκατόχου του καὶ
νῦν«ἁγίου»Βοϋτίλα,ὁὁποῖοςαἱματο-
κύλισε τὴν ὀρθόδοξη Σερβία, κατὰ τὸν
πόλεμοτῆςΒοσνίας!Ἂνεἶναιὄντωςτὰ
αἰσθήματά του «ἁγνά», γιατί δὲν κατα-
δικάζει καὶ τὸ ἐγκληματικὸ παρελθὸν
τῆς «ἐκκλησίας» του; Ἀλλὰ ἂν τὸ κατα-
δικάσει, θὰ «πάει περίπατο» ἡ ἴδια ἡ
«ἐκκλησία» του, ἡ ὁποία στηρίζεται
στὸ παρελθόν της!

Ἅγιος Ἰ. Πόποβιτς:
Δὲν ὑπάρχουν

μυστήρια
εἰς τὰς αἱρέσεις!

ΑΚΟΥΜΕ ἀπὸ τὰ στόματα
τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ διαβά-
ζουμε στὰ ἄρθρα τους ἀπίστευ-
τα ἀντορθόδοξα πράγματα.
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὅτι ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία δὲν δικαιοῦται
νὰ κατέχει τὴν ἀποκλειστικότη-
τα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ
πὼς καὶ οἱ ἄλλες «ἐκκλησίες»
εἶναι μέλη της, ἔχουν χάρη,
ἔγκυρα μυστήρια καὶ παρέχουν
σωτηρία! Ἀλλὰ δεῖτε τί ἔγραψε
περὶ αὐτοῦ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς: «Ἡ διδασκαλία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ, διατυπω-
θεῖσα ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων,
ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων, ὑπὸ
τῶν ἁγίων Συνόδων, περὶ τῶν
αἱρετικῶν εἶναι ἡ ἑξῆς: αἱ αἱρέ-
σεις δὲν εἶναι Ἐκκλησία, οὔτε
δύνανται νὰ εἶναι Ἐκκλησία. Διὰ
τοῦτο δὲν δύνανται αὗται νὰ
ἔχουν τὰ ἅγια Μυστήρια, ἰδιαιτέ-
ρως δὲ τὸ Μυστήριον τῆς Εὐχα-
ριστίας, τὸ μυστήριον τοῦτο τῶν
μυστηρίων. Διότι ἀκριβῶς ἡ
θεία Εὐχαριστία εἶναι τὸ πᾶν καὶ
τὰ πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ: καὶ
Αὐτὸς ὁ Θεάνθρωπος Κύριος
Ἰησοῦς καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία καὶ
γενικῶς πᾶν τὸ τοῦ Θεανθρώ-
που. […] Εἰς τὴν ὀρθόδοξον δι-
δασκαλίαν περὶ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τῶν ἁγίων Μυστηρίων, τὸ
μόνον μυστήριον εἶναι αὐτὴ
αὕτη ἡ Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα τοῦ
Θεανθρώπου Χριστοῦ, οὕτως
ὥστε αὐτὴ νὰ εἶναι καὶ ἡ μόνη
πηγὴ καὶ τὸ περιεχόμενον ὅλων
τῶν θείων Μυστηρίων. Ἔξω
ἀπὸ τὸ θεανθρώπινον τοῦτο καὶ
παμπεριεκτικὸν Μυστήριον τῆς
Ἐκκλησίας, τὸ Παν-μυστήριον,
οὔτε δύνανται νὰ ὑπάρχουν
«μυστήρια»… ὡς ἐκ τούτου μό-
νον μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, εἰς
τὸ μοναδικὸν τοῦτο Παμμυστή-
ριον τοῦ Χριστοῦ, δύναται νὰ γί-
νη λόγος περὶ Μυστηρίων καὶ
ὄχι τὸ ἀντίθετον … Τὰ Μυστήρια
δὲν δύνανται νὰ ἀναβιβάζονται
ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας οὔτε
νὰ θεωροῦνται ἔξω ἀπὸ τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας» (Ἀπὸ τὸ
Βιβλίο: «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καὶ Οἰκουμενισμός»)!Λόγος πα-
τερικός, λόγος ἀλήθειας!

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

Τὴν Δευτέραν 9ην Ἰανουαρίου
2017 θά γίνη ὁ καθιερωμένος
Ἁγιασμός καί ἡ κοπή τῆς βασι-
λόπιττας. Κατόπιν θα ὁμιλήση ὁ
κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος
μέ θέμα: «Πνευματικοὶ προβλημα-
τισμοὶ γιὰ τὸν νέο χρόνο ».

Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορθοδό-
ξου Τύπου», ὅπως παρακολουθ-
ήσουν 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
μία ἐπίπλαστη ἀληθοφάνεια—, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο
τρόπο, μὲ ἢ χωρὶς τὴν εὐλογία τῶν Πνευματικῶν[75]
τους, τὴν φυγοτεκνία, δὲν ἀναιρεῖ, δὲν δικαιολογεῖ καὶ
δὲν ἀπενοχοποιεῖ στὸ ἐλάχιστο —παρὰ μόνο στὸ μυα-
λό, στὴ συνείδηση καὶ στὴν ψυχολογία αὐτῶν ποὺ τὴ
διαπράττουν—, τὴν οὐσία τῆς πράξης αὐτῆς ἡ ὁποία
συνιστᾶ θανάσιμο ἁμάρτημα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δὲ θὰ
πρέπει νὰ προσαρμόζουμε τὸ Εὐαγγέλιο στὰ μέτρα
μας, ἀλλὰ ἐμεῖς νὰ στοιχίζουμε τὴ ζωή μας μὲ τὰ δικά
Του Προστάγματα, ἐπειδὴ ἀκριβῶς, «πολλοὶ γὰρ εἰσι
κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ»[76].

Σημειωτέον, ἡ φυγοτεκνία ἀφορᾶ ὅλους τούς ἐγγά-
μους ἀκόμη καὶ τοὺς πολυτέκνους· ἐὰν ἕνα ζευγάρι
ἔχει ἐπὶ παραδείγματι ἀποκτήσει δώδεκα τέκνα, δὲν
σημαίνει αὐτομάτως ὅτι ἐκπλήρωσε κι ἐπιτυχῶς τὸ
πνευματικό του καθῆκον ἐφαρμόζοντας θεαρέστως
τὴν Ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ· ἐὰν πρὶν τὴν ἀπόκτηση τοῦ
συγκεκριμένου ἀριθμοῦ τέκνων ἢ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτήν,
οἱ σύζυγοι ἐξάσκησαν τὴν φυγοτεκνία ἔστω καὶ περι-
στασιακὰ μέσῳ πρακτικῶν καὶ μεθόδων προφύλαξης
καὶ ἀντισύλληψης, εἶναι ὑπόλογοι γιὰ τὸ θανάσιμο ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ ἁμάρτημα τῆς φυγοτεκνίας καὶ ἡ πολυ-
τεκνία τους καθεαυτή, σὲ καμία περίπτωση δὲν δύνα-
ται ἀφεαυτῆς νὰ ἀμνηστεύσει τὴν ὅποια ἔκταση, μικρὴ
ἢ μεγάλη τῆς φυγοτεκνίας στὴν ὁποία ὑπέπεσαν καὶ
ποὺ ἐξαλείφεται ὄχι μὲ τὶς κολακευτικὲς φιλοφρονήσεις
καὶ “εὐφήμους μνεῖες” τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιβάλλον-
τος καὶ μὴ τῶν συζύγων, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔμπρακτη Μετά-
νοια καὶ Ἱερὰ Ἐξομολόγηση ποὺ μᾶς ἐπανασυνδέει μὲ
τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς τὸν Θεό.

Ὀφείλουμε ὡς Ἐκκλησία νὰ εἴμαστε ἐπιεικεῖς, —
χωρὶς αὐτὸ νὰ συνεπάγεται σὲ καμία τῶν περιπτώσε-
ων ἔκπτωση ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια, περίεργους καὶ ὕπο-
πτους συμβιβασμούς,— μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
γνώρισαν “ὄψιμα” τὸν Χριστὸ ἢ τώρα κάνουν προσπά-
θεια νὰ Τὸν προσεγγίσουν βιωματικὰ καὶ νὰ Τὸν γνω-
ρίσουν ἐμπειρικὰ καὶ ὄχι θεωρητικὰ καὶ ἀφηρημένα,
ἀλλὰ ἀμείλικτα αὐστηροὶ μὲ ὅσους “πρώιμα” Τὸν γνώ-
ρισαν καὶ γαλουχήθηκαν ἐν Χριστῷ, ἐπειδὴ αὐτοὶ πρέ-
πει νὰ διατηρήσουν τὴν πνευματικὴ ζύμη ἐνεργὰ δρα-
στικὴ καὶ ἀναλλοίωτη, γιὰ νὰ “ζυμώσει” καὶ τὶς ἑπόμε-
νες γενιές, «ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ»[87]
καὶ σύμφωνα μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, «ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον
φύραμα, καθὼς ἐστε ἄζυμοι»[88], ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποτε-
λέσουν οἱ ἴδιοι τὴ νοητὴ αὐτὴ ζύμη καὶ τὸ ἱερὸ ὑπόλειμ-
μα[89] ἀνὰ τοὺς αἰῶνες».

Τίποτα δὲν ἔχει ἀκόμα χαθεῖ, ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ Μετά-
νοια γιὰ ὅλους ἐμᾶς· «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος,
ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας»[90] καὶ ἀρκεῖ νὰ ἀδράξουμε
τώρα τὴν εὐκαιρία αὐτή, «ἐπειδὴ ὁ καιρὸς συνεσταλμέ-
νος τὸ λοιπὸν ἐστιν»[91] καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν
Θεὸ καὶ Πατέρα μας ποὺ τόσο λυποῦμε διαρκῶς καὶ μὲ
ταπεινὸ φρόνημα ἂς συγχρονίσουμε τὴ ζωή καὶ τὰ πι-
στεύω μας μὲ αὐτὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὡστόσο, ἐὰν κάποιος αἰσθάνεται ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ
παραμένει καθηλωμένος, δέσμιος καὶ ἐξαρτημένος
ἀπὸ τὴν ροπὴ τῆς “σάρκας” καὶ τῆς συνυφασμένης μὲ
αὐτὴν καὶ ἀποκομμένης τὶς περισσότερες φορὲς καὶ
ἐφάμαρτης ἑπομένως αὐτονομημένης ἡδονῆς καὶ νιώ-
θει ἀδύναμος καὶ ἀνίσχυρος νὰ ἀποδεσμευτεῖ ἀπὸ τὸν
κλοιὸ καὶ τὰ δίχτυα τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος καὶ τῆς
φυγοτεκνίας, ἡ ὁποία καὶ φανερώνει ἐπιπλέον περί-
τρανα, ἀποδεικνύοντας ταυτόχρονα καὶ τὸ βαθμὸ τῆς
φιλαυτίας τοῦ καθενός, ὀφείλει νὰ μὴ ἀποθαρρύνεται
καὶ νὰ ἀποκάμνει, ἀλλὰ νὰ ἐπιδοθεῖ ὡς μανιώδης
ἐραστὴς στὴν ἐκζήτηση τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ τρόπου θή-
ρευσης τῆς “Ὑπέρτατης Ἡδονῆς”, ἐπιδιώκοντας συνά-
μα τὴν ὀντολογικὴ βίωση τῆς Ἡδονῆς αὐτῆς, σὲ ὑπερ-
θετικὸ μάλιστα βαθμὸ καὶ μὲ τὴν μέγιστη δυνατὴ πνευ-
ματικὴ ὠφέλεια ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκομίσει ὁ ἄνθρω-
πος ἀπὸ τὴν παροῦσα κατάσταση, μὲ τὴν πλήρη
ὡστόσο ἔκφανση καὶ ὁλοκλήρωσή της νὰ ἀναμένεται
στὸ προσεχὲς καὶ Αἰώνιο Μέλλον καὶ ποὺ δὲν μπορεῖ
νὰ συγκριθεῖ μὲ κανενὸς ἄλλου εἴδους ἡδονή, «ἡ ἀπέ-
ραντος ἡδονὴ τῶν καθορώντων τοῦ σοῦ Προσώπου
τὸ Κάλλος τὸ ἄρρητον....καὶ ἡ ἀνέκφραστος εὐφροσύ-
νη τῶν ἀγαπώντων σε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν....»[92]
Σημειώσεις:

[70] Ἡ ἐτυμολογία ἄλλωστε τῆς λέξεως “Σωτηρία”,
τηρῶ κάτι σῶο, διατηρῶ δηλ. κάτι ὁλόκληρο, δηλώνει
ὅτι στὴν περίπτωση αὐτὴ ἔχουμε οὐσιαστικὰ ἕνα ὀξύ-
μωρο σχῆμα καὶ μία μεγάλη ἀντίφαση· ὁ κατακερματι-
σμένος ἀπὸ τὸ ἴδιον θέλημα καὶ τὴν ἁμαρτία του
ἄνθρωπος, προσπαθεῖ νὰ σωθεῖ μὲ ἀνθρώπινα τεχνά-
σματα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει ἐπιδιώξει τὴν ἐπα-
νασύνδεση διαμέσου τῆς Μετανοίας, τῶν πνευματικῶν
μελῶν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ “εἶναι” του, ἐξαιτίας τοῦ νοη-
τοῦ διαμελισμοῦ ποὺ τοῦ ἐπέφερε ἡ ἁμαρτία. Μὲ τὸν
τρόπο αὐτὸ τοῦ “πνευματικῶς” ἐνεργεῖν, μία ἐπίφαση
καὶ ψευδαίσθηση καὶ μόνο σωτηρίας μπορεῖ ὁ ἄνθρω-
πος νὰ βιώσει καὶ νὰ γευθεῖ, ἐξακολουθώντας νὰ πα-
ραμένει χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖ, ὑπόλογος καὶ δέ-
σμιος τῶν λανθασμένων ἐπιλογῶν καὶ τῆς ἡδονοθη-
ρικῆς στάσης ζωῆς του, οἱ ὁποῖες καὶ δὲν τοῦ διασφα-
λίζουν τὴν ἀκεραιότητά του ὡς “πρόσωπο”.

[71] Γιὰ τὸ θέμα τῆς πνευματικῆς “χλιαρότητας” καὶ
τὶς ὀλέθριες συνέπειές της, βλ. σχ.: Ἀπ. 3,14-16: «Καὶ τῷ
ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέ-
γει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καί ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς
κτίσεως τοῦ Θεοῦ· οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς
εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστὸς οὕτως ὅτι
χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέ-
σαι ἐκ τοῦ στόματός μου».

[73] Σχεδὸν πάντοτε συγχέεται ἡ “πνευματικὴ ἰδιο-
συγκρασία” τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν “προσωπικὴ ἰδιο-
συγκρασία” καὶ γίνεται ἀφορμὴ ἀμνήστευσης καὶ δι-
καιολόγησης τῶν ἀδυναμιῶν μας. Ἡ πνευματικὴ ἰδιο-
συγκρασία ἀναφέρεται στὸ ἐὰν κάποιος μπορεῖ λόγου
χάρη ἀγόγγυστα καὶ φιλότιμα νὰ νηστεύσει μὲ ξηρο-
φαγία τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, νὰ ἐπιδίδεται ἀσμέ-
νως σὲ πολύωρη ἐργασία τῆς Μονολόγιστης Εὐχῆς, νὰ
προβαίνει σὲ πολυάριθμες ἐδαφιαῖες γονυκλισίες, νὰ
μὴ ἀντέχει ὅμως νὰ ἐπισκέπτεται ἀσθενεῖς σὲ νοσοκο-
μεῖα καὶ νὰ στηρίζει θλιβομένους καὶ πενθοῦντες,
ἐπειδὴ ὁ πόνος τοῦ πλησίον μπορεῖ νὰ τὸν καταρρακώ-
νει καὶ νὰ τὸν καταβάλλει πνευματικὰ λόγω τῆς αὐξη-
μένης καὶ ὑπέρμετρης ἴσως πνευματικῆς του εὐαισθη-
σίας. Δὲν ἀπορρίπτει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀρωγὴ πρὸς τὸ
συνάνθρωπο, ἀλλὰ εἶναι ὁ τομέας ποὺ ὑστερεῖ· μπορεῖ
νὰ προσεύχεται ὧρες γιὰ τὸν πάσχοντα γείτονά του,
ἀλλὰ ἡ καθημερινὴ ἐπαφὴ μαζί του, τοῦ προξενεῖ

ἀφάνταστο ψυχικὸ πόνο ποὺ τὸν συνοδεύει σὲ ὅλες τὶς
ἐκφάνσεις καὶ δραστηριότητες τῆς καθημερινῆς ζωῆς
του. Πολὺ σκληρὴ πνευματικὴ ἀσκητικὴ ἐργασία ἀπὸ
τὴ μία μεριά, ἀδυναμία νὰ βαστάσει πρόσωπο πρὸς
πρόσωπο τὸν πόνο τοῦ ἄλλου, ὄχι γιατί δὲν θέλει, ἀλλὰ
γιατί ἡ εὐαισθησία τῆς ψυχῆς του δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ
ἐπιδοθεῖ ἐντονότερα στὸ πνευματικὸ αὐτὸ ἀγώνισμα.
Πράττει μὲ πνευματικὸ φιλότιμο καὶ κάματο αὐτὸ ποὺ
μπορεῖ, ὥστε οὔτε νὰ καταστεῖ ἀφιλάνθρωπος καὶ πα-
ραβάτης τῆς Θείας Ἐντολῆς περὶ τῆς πρὸς τὸν πλησίον
ἀγάπης καὶ φροντίδας, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ καταβληθεῖ
πνευματικὰ καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ ἔπειτα στὴν ὀλέθρια ἀκη-
δία.

Ἡ “προσωπικὴ ἰδιοσυγκρασία”, ἔγκειται στὸ τρόπο
ποὺ στοιχίζει, ρυθμίζει καὶ ὀργανώνει κανεὶς τὴ ζωή
του μὲ βάση τὶς ἐξωτερικές του τάσεις καὶ ἐπιθυμίες καὶ
ἀναφέρεται γιὰ παράδειγμα στὸ ἐὰν κάποιος εἶναι κοι-
νωνικὸς καὶ ἐξωστρεφὴς καὶ τὸν εὐχαριστεῖ νὰ ἐπισκέ-
πτεται ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν καὶ νὰ τοὺς δίνει κου-
ράγιο, γιατί νιώθει καὶ ὁ ἴδιος ἔτσι χρήσιμος καὶ δυ-
νατὸς, ἀλλὰ νὰ μὴ θέλει νὰ ζορίσει τὸν ἑαυτό του νὰ
νηστέψει καὶ νὰ προσευχηθεῖ καὶ νὰ κάνει γονυκλισίες,
διότι πιέζεται ἐσωτερικὰ καὶ δὲν εὐαρεστεῖται σὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο πνευματικῆς ἐργασίας. Ἔχει τὴ δυνατότητα
καὶ μπορεῖ νὰ τὰ πράξει ὅλα αὐτά, σὲ μικρότερο ἴσως
βαθμὸ ἀπὸ κάποιους ἄλλους, ἀλλὰ δὲν τὰ ἐφαρμόζει,
ἐπειδὴ δὲν τὸν ἱκανοποιοῦν μὲ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὸς
θὰ ἐπιθυμοῦσε καὶ προφασίζεται δῆθεν ὅτι ἡ πνευματι-
κή του ἰδιοσυγκρασία δὲν εἶναι γιὰ σκληρὰ καὶ μεγάλα
παλαίσματα. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἔχουμε ἀπὸ Θεοῦ τὶς
δυνάμεις νὰ ἀγωνιστοῦμε μὲ περισσότερη ἢ λιγότερη
ἀναλόγως πνευματικὴ ἔνταση, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ
ὑποστηρίξει κανένας ὅτι κάποιες Ἐντολὲς εἶναι ἐκτός
τοῦ πνευματικοῦ βεληνεκοῦς καὶ τῶν δυνάμεών του,
γεγονὸς ποὺ συνιστᾶ καὶ τὴν πνευματική μας ἰδιοσυγ-
κρασία, ἀντίθετα μὲ τὴν προσωπικὴ ἰδιοσυγκρασία
ποὺ ἐπιλέγει ὁ ἄνθρωπος νὰ πράξει ὄχι αὐτὸ ποὺ δύνα-
ται καὶ μπορεῖ ἀβίαστα καὶ μὴ ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ θέλει, τὸ
ἐπιθυμητό.

Συμπερασματικὰ ἀναφέρουμε ὅτι κανεὶς δὲν μπορεῖ
καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐπικαλεῖται ἀσθενῆ πνευματικὴ ἰδιο-
συγκρασία καὶ χαμηλότερη πνευματικὴ βαθμίδα μὲ τα-
πεινόσχημο πολλὲς φορὲς τρόπο προκειμένου νὰ κατα-
στεῖ φυγότεκνος, διότι αὐτὸ ἔγκειται στὴν προσωπική
του καὶ μόνο προαίρεση καὶ ἀπαιτεῖ ἀποκλειστικὰ τὸ
ἕνα καὶ μοναδικὸ δεδομένο τῆς πρὸς τὸν Θεὸ Πίστεως.
Δὲν ἔχει δηλ. νὰ κάνει μὲ τὴ δυνατότητα ἢ μὴ τῆς τήρη-
σης τῶν Ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ “πνευματικὴ ἰδιοσυγ-
κρασία” δηλ. εἶναι φύσει κάτι δοσμένο ἄνωθεν ὡς
πνευματικὸ γνώρισμα καὶ παρακαταθήκη ἀπὸ τὸν Θεὸ
καὶ τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ μεταβάλλουμε ἐνῷ ἡ
“προσωπικὴ ἰδιοσυγκρασία” εἶναι θέσει τρόπον τινά,
ἀποτέλεσμα δηλ. μιᾶς σύμβασης, —”κατὰ συνθήκη”
ὅπως ὑποστηρίζει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης—, κάτι δηλ. ποὺ
μποροῦμε μὲ κατάλληλη ἐργασία πάνω στὸν ἴδιο μας
τὸν ἑαυτό, νὰ μεταβάλλουμε ἐπιφέροντας ἀλλαγὲς εἴτε
πρὸς βελτίωση εἴτε φυσικὰ καὶ πρὸς τὸ ἀντίθετο. Ἡ
“πνευματικὴ ἰδιοσυγκρασία” εἶναι τὸ πόσο εὔθραυστο
εἶναι τὸ ὑλικό, γιὰ νὰ τὸ σχηματοποιήσουμε λίγο, μὲ τὸ
ὁποῖο εἶναι φτιαγμένο τὸ σκεῦος τῆς ψυχῆς μας· σὲ
ἄλλους εἶναι ἀπὸ κρύσταλλο, σὲ μερικοὺς ἀπὸ γυαλί,
σὲ κάποιους ἀπὸ ἀλεξίσφαιρο τζάμι· ἀναλόγως τοῦ
ὑλικοῦ καὶ ἡ εὐθραυστότητα καὶ ἀντοχὴ τῆς ψυχῆς
ἑκάστου. Ἡ “προσωπικὴ ἰδιοσυγκρασία” εἶναι θὰ λέ-
γαμε τὸ περιεχόμενο ποὺ θέτουμε ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ
σκεύους καὶ μπορεῖ νὰ μεταβάλλεται ἀναλόγως τῆς
βούλησής μας διαρκῶς· σὲ μερικοὺς γέμει μὲ διαμάν-
τια, σὲ κάποιους μὲ ἄνθρακες, σὲ ἄλλους μὲ λασπόνε-
ρα.

[74] «Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε
ἔλεγξον αὐτὸν μεταξύ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σοῦ
ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ
ἀκούσῃ, παράλαβε μετά σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στό-
ματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα· ἐὰν δὲ
παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς
ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ
τελώνης», (Μτ 18,15-17). Παρατηροῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς
δίνει τρεῖς φορὲς καὶ μὲ πολὺ συγκεκριμένο καὶ σαφῆ
τρόπο, τὴ δυνατότητα, τὴν εὐκαιρία καὶ τὸ “δικαίωμα”
στὸν πιστὸ ποὺ ἐπιδιώκει νὰ προσεγγίσει καὶ νὰ ἐπα-
ναφέρει τὸν “ἀποστάτη” στὴν Ἀλήθεια, ὁ ὁποῖος ἐὰν
δὲν θελήσει καὶ δὲν ἀποδεχτεῖ νὰ ἐπιστρέψει, ἀντιμε-
τωπίζεται ὡς εἰδωλολάτρης καὶ ἁμαρτωλός, χωρὶς νὰ
γίνεται οἱοσδήποτε συμβιβασμὸς καὶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν
Ἀλήθεια προκειμένου νὰ πεισθεῖ θελγόμενος καὶ ἱκα-
νοποιημένος ἀπὸ μία ὑπὲρ τῶν ἀπόψεών του ὑποχώρη-
ση, νὰ ἐπιστρέψει εὐαρεστημένος γιὰ τὴν ἀπόκλιση
αὐτὴ ἀπὸ τὴν Ἀκρίβεια.

[75] Ἀναφερόμαστε σὲ αὐτὰ τὰ ζευγάρια ποὺ ἐκλαμ-
βάνουν τὸν Γάμο ὡς ἕνα πεδίο πνευματικοῦ ἀγῶνος
καὶ ποὺ γιὰ τὴν κατάλληλη προετοιμασία τους, ἐπέλε-
ξαν ἕνα πνευματικὸ “προπονητὴ”, γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγή-
σει μὲ ἀσφάλεια στὸ ἐπιθυμητὸ καὶ ἐπιδιωκόμενο ἀπο-
τέλεσμα τῆς νίκης καὶ ὄχι στὰ ζευγάρια ἐκεῖνα ποὺ
εἶδαν στὸν ἐκκλησιαστικὸ Γάμο τὴν ἐκπλήρωση ἁπλῶς
καὶ μόνο τῶν προσωπικῶν καὶ κοινωνικῶν τους μαται-
οδοξιῶν, τῶν στιλιστικῶν τους ἐπιδείξεων, τῶν ὀνει-
ρικῶν φαντασιῶν καὶ ἐπιδιώξεων καθὼς καὶ τῶν ἐθι-
μοτυπικῶν τελετουργικῶν, τῶν φολκλορικῶν καὶ κο-
σμικῶν παραδόσεων.

[76] Βλ.σχ.: Μτ 20,16.
[87] Βλ.σχ.: Α’ Κόρ.5,6.
[88] Βλ.σχ.: Α’ Κόρ. 5,7.
[89] Τὸ “Ἱερὸ ὑπόλειμμα”, ἦταν ἕνα μικρὸ τμῆμα

τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ποὺ παρέμεινε παρὰ τὶς ὅποιες ἀντιξοότητες, πιστὸ
στὸν Ἀληθινὸ Θεό, ἐπιφορτισμένο συνάμα καὶ μὲ μία
μεγαλιώδη καὶ ἐξαιρετικὴ Ἀποστολή, νὰ μεταφέρει
δηλ. ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, τὶς Ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ
τὸ ὁποῖο καὶ θὰ προερχόταν ἀργότερα ὁ Μεσσίας μὲ
σκοπὸ νὰ σώσει, ὄχι μόνο τὸν Ἰσραὴλ ἢ ἐν προκειμένῳ
τὸ “Νέο Ἰσραήλ”, δηλ. τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του,
ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ ὀρθοδόξως στὸ ἑξῆς θὰ
Τὸν ἀποδεχτεῖ ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρωτή.

[90] Βλ.σχ.: Β΄ Κορ. 6,2β.
[91] Βλ.σχ.: Α΄ Κορ. 7,29.
[92] Ἀπὸ τὴν πρώτη εὐχαριστήριο Εὐχή τῆς πρὸς

τὸν Θεὸν εὐχαριστίας μας μετὰ τὴν Θεία Μετάληψη.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐξάλλου καὶ ἡ Θεολογία Της,
δὲν εἰσηγεῖται τὴν ἐκρίζωση τῶν παθῶν ἀπὸ τὸ “εἶναι”
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τὴν ἐν Χάριτι Θεοῦ μεταστροφή
τους, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀποτελοῦν δυνάμεις τῆς ψυχῆς
ποὺ ἐὰν τεθοῦν σὲ διαφορετικὴ πνευματικὴ βάση, δύ-
νανται νὰ ἀποτελέσουν ἐφαλτήρια καὶ πνευματικὲς
προωθητικὲς μηχανὲς ὑψηλῶν ταχυτήτων ποὺ ἐκτο-
ξεύουν τὸν ἄνθρωπο στὴν Ἀρετὴ μὲ τελικὴ Κατεύθυν-
ση καὶ Προορισμό, τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἐπι-
πλέον, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει μὲ
πολὺ γλαφυρὸ τρόπο γιὰ τὴν πραγματικὴ φύση τῆς τυ-
χάρπαστης καὶ ἐφήμερης ἡδονῆς, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ
τὴν Ὀντολογικὴ Ἡδονή, τὰ ἀκόλουθα, νὰ διαδραμα-
τίζονται στὸ Μέλλοντα πλέον Αἰῶνα: «Τότε οἱ κολα-
ζόμενοι κεκράξονται πρός Κύριον, καὶ οὐκ εἰσακού-
σεται αὐτῶν· τότε γνώσονται ὅτι μάταια αὐτοῖς ἀπέβη
πάντα τὰ τοῦ βίου, καὶ ἃ ἐνόμιζον ἐντεῦθεν ἡδέα εἶναι,
χολῆς καὶ ἴου πικρότερα εὑρέθησαν. Ποῦ τότε ἡ ψευ-
δώνυμος ἡδονὴ τῆς ἁμαρτίας; ἄλλη γὰρ ἡδονὴ οὐκ
ἔστιν εἰ μὴ τὸ φοβεῖσθαι τὸν Κύριον. Ἀληθῶς τοῦτο
ἡδονὴ ἐστιν·ἀληθῶς τοῦτο ὡς ἐκ στέατος καὶ ποιότη-
τος ἐμπιπλᾶ τὴν ψυχήν. Τότε καταγνώσουσι ἑαυτῶν,
καὶ τῶν ἔργων ὧν ἔπραξαν· τότε ὁμολογήσουσι λέγον-
τες ὅτι δικαία ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ.....», (“Περὶ Παρθε-
νίας”, P.G. 64, 42). Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσο-
στόμου, θυμίζει καὶ παραπέμπει στὸ πατερικὸ “δίπο-
λο”, “ἡδονὴ-ὀδύνη”, ὅπου ἡ κάθε παράμετρος, σύμφω-
να μὲ τὴν Πατερικὴ Διδασκαλία, ἀκολουθεῖ καὶ διαδέ-
χεται ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀποτελώντας ἡ καθεμιὰ τὴν δια-
φορετικὴ ὄψη τοῦ ἴδιου νομίσματος.

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.»

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα

τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» γράφοντας ἕνα νέο
συνδρομητή.

Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» Μάχεται -Διαφωτίζει -
Ἐνημερώνει.

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

φωνὴ του πιὸ μακριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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ὄχι ἐπειδὴ ἁπλῶς γίνεται ἐπίκληση στὰ ὀνόματα τοῦ τρισυπόστατου Θεοῦ
μας, σὰν νὰ ἦταν ἕνα ξόρκι (εἶναι σὰν νὰ λέμε ὅποιος μπορεῖ νὰ λέει ὅτι
αὐτὸ εἶναι τὸ σῶμα μου καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ αἷμα μου μεταμορφώνει μαγικὰ τὸ
ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου), ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία
συνέρχεται σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐξουσία ποὺ δόθη-
κε στοὺς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας Του, γιὰ νὰ ἐκτελοῦν τὰ θεῖα μυστή-
ρια. Ἡ ἐξουσία αὐτὴ κεῖται στὴν Ἐκκλησία, καὶ ὄχι στὸν λειτουργὸ ὡς ἀτο-
μικότητα.

Τὸ βάπτισμά σου δὲν ἦταν ἀναβαπτισμός. Ἂν ἦταν, τότε ὅλοι θὰ
παραβιάζαμε τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας, ἀπὸ μία περίεργη εἰκασία ὁδηγοῦν-
ται νὰ ὑποθέσουν ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν καταβυθιστεῖ ἀπό τοὺς αἱρετικοὺς
δὲν ὀφείλουν νὰ βαπτιστοῦν, ὅταν ἑνωθοῦν μαζί μας, διότι, ἰσχυρίζονται ὅτι
ὑπάρχει «ἕνα βάπτισμα» (Ἐφεσ. 4,5). Ναί, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἕνα βάπτισμα εἶναι
ἐντός τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἂν ὑπάρχει μία Ἐκκλησία, δὲν μπορεῖ
νὰ ὑπάρξει βάπτισμα ἔξω ἀπὸ αὐτήν. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν δύο βα-
πτίσματα: ἂν οἱ αἱρετικοὶ πραγματικὰ βαπτίζουν, τότε τὸ βάπτισμα ἀνήκει σὲ
αὐτούς. Καὶ ὅποιος μὲ τὴ δική του ἀπόφανση ἀναγνωρίζει σὲ αὐτοὺς αὐτὸ
τὸ προνόμιο παραδέχεται, ἐνδίδοντας στὸν ἰσχυρισμό τους, ὅτι ὁ ἐχθρὸς καὶ
ἀντίπαλος τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίζεται νὰ κατέχει τὴ δύναμη τοῦ λουτροῦ, τῆς
καθάρσεως καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου. Ὁ ἰσχυρισμὸς μας εἶναι ὅτι
αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται σὲ μᾶς ἀπὸ τὴν αἵρεση βαπτίζονται ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν ἀνα-
βαπτίζονται. Δὲν λαμβάνουν τίποτα ἐκεῖ. Δὲν ὑπάρχει τίποτα γι’ αὐτοὺς ἐκεῖ
γιὰ νὰ λάβουν. Ἔρχονται σὲ ἐμᾶς, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ λάβουν ἐδῶ, ὅπου
ὑπάρχει ὅλη ἡ χάρη καὶ ἡ ἀλήθεια, καθὼς ἡ χάρη καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι μία.

Σὲ ποιὸν ἀνήκουν αὐτὰ τὰ λόγια; Δὲν εἶναι δικά μου, ἀλλὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας, μέσα ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς ἐκπροσώπου της, ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ τῆς Καρχηδόνας (Ἐπιστολὴ 70.1, περίπου
τὸ 255 μ.Χ.).

Τὸ θέμα τοῦ πῶς ἡ Ἐκκλησία δέχεται ὅσους ὁμολογοῦν πίστη στὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει τὸ βάπτισμα στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ταράσσουν τὴν Ἐκκλησία σήμερα καὶ προ-
καλοῦν σημαντικὴ τριβὴ μεταξὺ τῶν κληρικῶν καὶ τῶν πιστῶν. Ἡ σύγχυση
ποὺ ὑπάρχει σχετικὰ μὲ τὸ βάπτισμα ὀφείλεται στὴ σύγχυση ποὺ ὑπάρχει
σχετικὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἐκεῖνοι ποὺ βλέπουν τὴν Ἐκκλησία (τουλάχιστον
σὲ κάποια μορφή), ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν αἱρετικῶν, βλέπουν ἐπίσης καὶ
βάπτισμα σὲ αὐτοὺς (μὲ κάποια μορφή). Πράγματι, ὅπως ὁ π. Γεώργιος
Μεταλληνὸς ἔχει δηλώσει, «Ἂν κάποιος ἀποδέχεται ἕνα αἱρετικὸ βάπτισμα
ὡς ἔγκυρο καθαυτό, ἀποδέχεται ἐπίσης τὴν ἱερωσύνη τοῦ κληρικοῦ ποὺ
τὸ τελεῖ, καί, τελικά, καὶ τὴν Εὐχαριστία ποὺ ἕνας τέτοιος κληρικὸς προσ-
φέρει». (Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, τ. XIX, Νὸ 4)

Θέλω νὰ σὲ συγχαρῶ, ἐπειδὴ παρακινούμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
ἦρθες ἐνώπιόν μας ἀπὸ δική σου ἐλεύθερη βούληση ζητώντας νὰ συμπε-
ριληφθεῖς στὴ μήτρα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ
γίνεις μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀκολούθησες τὸν Ἀπόστολο Παῦ-
λο, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι πρέπει νὰ διατηροῦμε μία ἰσχυρὴ καὶ συνεκτικὴ ἑνό-
τητα, «ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ
ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς
τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης»(Ἐφεσ. 4:14).

Πρέπει, ὅμως, νὰ πῶ ὅτι ἡ εὐσεβὴς χριστιανικὴ ζωή σου ἔξω ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία οὔτε ἀπορρίπτεται οὔτε ὑποτιμᾶται οὔτε μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ
ἄσχετη. Ἀντιθέτως, λόγῳ τῆς ὑποδειγματικῆς ζωῆς ποὺ ἔχεις ζήσει, ὅπως
μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν οἰκογένειά σου καὶ ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς ποὺ εἶχαν τὴν εὐλο-
γία νὰ σὲ γνωρίζουν, χαιρόμαστε μὲ τὴν ἀπόφασή σου. Σήμερα σφράγισες
τὴ χριστιανικὴ ζωή ποὺ πάντα ζοῦσες ὡς εἰλικρινὴς ὀπαδὸς τοῦ Κυρίου, καὶ
ἔκανες ἀποτελεσματικὴ τὴν πίστη σου καὶ τά χαρίσματα ποὺ ἔλαβες.

Βαδίζοντας νὰ λάβεις τὸ μυστήριο τῆς ἀναγέννησης ὁμολογεῖς ὅτι ἀπορ-
ρίπτεις τὶς αἱρέσεις ποὺ εἶχες ἐνστερνιστεῖ ἀπὸ τὸ πρώην προτεσταντικὸ
δόγμα σου, δηλαδὴ filioque, Sola scriptura, Sola gratia, οἰκουμενισμό,
κτιστὴ χάρη, καὶ ὁποιεσδήποτε ἄλλες διδασκαλίες ἀντίθετες μὲ τὴν πίστη
ποὺ μεταδόθηκε σὲ ἐμᾶς.

Σήμερα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς πνευματικῆς σου γέννησης καὶ ἀναγέννησης.
Ἐντάσσεσαι στὸ στρατὸ τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὸ χρίσμα ποὺ ἔλαβες, σοῦ δό-
θηκαν ἐπίσης τὰ ὅπλα γιὰ τὸν καλὸ ἀγώνα καὶ ἡ δύναμη νὰ νικᾶς τὶς δυ-
νάμεις τοῦ κακοῦ. Ὄχι μόνο φέρεις τὸ ἔμβλημα τοῦ στρατοῦ τοῦ Χριστοῦ,
τώρα πλέον ἔχεις λάβει μέσα σου τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ἔτσι ὥστε νὰ μπορεῖς
νὰ ἐνσωματωθεῖς πλήρως στὴ ζωή Του, ἔτσι ὥστε ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς
θὰ ζήσεις τὴ ζωή του, ἢ νὰ ἀφήσεις τὸ Χριστὸ νὰ ζεῖ μέσα σου. Τὸ «κύπελ-
λο» τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ μεγάλο «βραβεῖο», πλῆρες ὄχι μὲ εὐλογίες ἀλλὰ μὲ
τὸν ἴδιο τὸν δωρητὴ ὅλων τῶν εὐλογιῶν.

Σὲ εὐχαριστοῦμε ποὺ ἐπιθυμεῖς νὰ ἀκολουθήσεις τὴν ἀκρίβεια τῶν Κα-
νόνων καὶ ὄχι τὴν οἰκονομία ἐκείνων ποὺ εἶναι ἀδύναμοι, ἀβέβαιοι
καὶ διατελοῦν σὲ σύγχυση στὴν πίστη. Ὄνειδος στὸν οἰκουμενικὸ (δια-
βάστε οἰκουμενιστικὸ) μας Πατριάρχη, τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπι-
σκοπὴ τῆς Ἀμερικῆς καὶ ὅλους τούς ἱεράρχες της ποὺ ἔχουν συνθηκολο-
γήσει μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Συγχαρητήρια στὴν Σερβικὴ
Ἐκκλησία ποὺ τηρεῖ πιστά τούς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, στὸν ἱεράρ-
χη ἐπικεφαλῆς αὐτῆς τῆς μητρόπολης ... καὶ στὸν ἱερέα αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας
... γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ὀνείρων σου αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἡμέρα.

Ἄξιος!

Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ
Οἱ Σιωνιστὲς ἤξεραν μὲ μαεστρία νὰ κρύβουν τὸν

ἀληθινὸ σκοπό, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐπιτυγχάνουν ἐν ἀγνοίᾳ
τῶν ὑπηρετῶν τους. Οἱ μασόνοι ἦταν χωρισμένοι σὲ
μία ἱεραρχία 33 βαθμῶν. Μέχρι τὸν 17ο βαθμὸ δὲν
ἤξεραν σχεδὸν τίποτα, ἁπλὰ ἐκτελοῦσαν ἐντολές. Ἀπὸ
τὸν 18ο βαθμὸ καὶ ἔπειτα, τὸν ὁποῖο ἔπαιρναν οἱ πιὸ
ἐκλεκτοί, ἄρχιζαν νὰ μαθαίνουν σιγὰ σιγὰ τὸ μυστικό,
τὸ ὁποῖο ἀποκαλυπτόταν ἐπίσημα μόνο στὸν 33ο καὶ
τελευταῖο βαθμό, σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἦταν πραγματικὰ
ἄξιοι νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Σιωνισμό, κρατώντας
κλειστὸ τὸ στόμα τους. Ἕνα τέλειο πολιτικὸ-θρησκευ-
τικὸ σύστημα, ποὺ σχεδὸν κανένας ἡγέτης δὲν μπόρε-
σε νὰ ἐφαρμόσει.

Ἡ μεταλλαγμένη,καμπαλιστικὴ μασονία συνδέθηκε
σύντομα μὲ κάθε ἀρρωστημένο ψευδοφιλοσοφικὸ σύ-
στημα καὶ κίνημα ποὺ κυκλοφοροῦσε μέχρι τότε στὴν
Εὐρώπη. Μάγοι, ἀγύρτες, ἀλχημιστὲς καὶ κάθε ἄλλο
παραθρησκευτικὸ φαινόμενο βρῆκαν μία ζεστὴ ἀγκα-
λιὰ μέσα στὴ στέγη τῆς μασονίας καὶ τοῦ Σιωνισμοῦ, ὁ
ὁποῖος φρόντιζε νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ κατευθύνει ὅλα αὐτὰ
τὰ στοιχεῖα τοῦ σκότους. Κάπως ἔτσι βρέθηκαν ὑπὸ
τὴν αἰγίδα τοῦ Σιωνισμοῦ οἱ ἐναπομείναντες ἀπὸ τὴ με-
σαιωνικὴ ἐποχὴ Ναΐτες ἱππότες (Templar Knights) καὶ
οἱ Ροδοσταυρίτες (Rosicrucians).

Ἡγετικὸ ρόλο σὲ αὐτὸν τὸν κρυφὸ ἀγώνα ἔπαιξε ὁ
«μεγάλος χαγάνος» τοῦ Σιωνισμοῦ, ὁ γερμανόφωνος
Ἀσκεναζὶ Ρότσιλντ (Mayer Amschel Rothschild),
ἱδρυτὴς μιᾶς πανίσχυρης οἰκονομικὰ οἰκογένειας τρα-
πεζιτῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν. Ὁ Ρότσιλντ χρησιμοποί-
ησε τὴ δύναμη τοῦ χρήματος, ὄχι ἁπλὰ γιὰ νὰ ἐλέγξει
ἀνθρώπους, ἀλλὰ κράτη καὶ κυβερνήσεις, μέσῳ τῶν
τραπεζικῶν δανείων. Κατάλαβε ὅτι δανείζοντας ὑψηλό-
τοκα καὶ μακροχρόνια δάνεια σὲ κυβερνήσεις, ὄχι σὲ
ἁπλοῦς ἰδιῶτες μόνο, ἀποκτᾶς ἀργὰ ἢ γρήγορα τὸν
ἔλεγχο ὁλόκληρων λαῶν! Πρῶτο του θῦμα ἦταν ὁ
πρίγκιπας William τοῦ Ἀνόβερου.

Παράλληλα, κάνει καὶ ἕνα βῆμα παραπάνω. Καταρ-
τίζει σχέδια γιὰ τὴ σύνθεση μιᾶς ἀκόμη μυστικῆς ὀργά-
νωσης, ἡ ὁποία θὰ ἐπιχειρήσει νὰ διαβρώσει κάθε
ἰσχυρὴ θρησκευτικὴ ἢ κρατικὴ ὀντότητα, νὰ ἀλλοιώσει
κάθε κοινωνία, νὰ προκαλέσει συγκρούσεις καὶ πολέ-
μους, μέχρι νὰ διαλυθεῖ καθετὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ
σταθεῖ ἐμπόδιο στὴ μελλοντικὴ αὐτοκρατορία. Συνερ-
γάτης του σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια ἦταν ὁ Βάϊσχα-
ουπτ (Adam Weishaupt) καὶ ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ὀνομά-
στηκε τὸ τάγμα τῶν ἰλλουμινάτι (illuminati, οἱ φωτισμέ-
νοι), ποὺ ἱδρύεται τὸ 1776.

Μασόνοι καὶ ἰλλουμινάτι γίνονται ἄμεσα συνεργάτες
καὶ συστρατιῶτες στὸν κοινὸ ἀγώνα. Καὶ μὲ τὸν
ἰσχυρὸ τραπεζίτη Ρότσιλντ, ποὺ ἄρχισε λίγο λίγο νὰ
ὑποδουλώνει τὸ ἕνα κράτος τῆς Εὐρώπης μετὰ τὸ
ἄλλο, μέσῳ τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, ἡ αὐτοκρατο-
ρία ἔχει πλέον ἀρχιστράτηγο, ἀξιωματικούς, στρατι-
ῶτες καὶ ἄφθονο χρῆμα.

Μασονικὸς Διαφωτισμός
Κάθε αὐτοκρατορία τοῦ παρελθόντος ἤθελε νὰ ἐξα-

σφαλίσει τὴν πολιτική, στρατιωτικὴ καὶ οἰκονομικὴ κυ-
ριαρχία στοὺς ὑπηκόους της. Στὸν Σιωνισμὸ δὲν ἀρκοῦ-
σαν αὐτά. Ζητούμενο ἦταν καὶ ὁ ἔλεγχος τοῦ νοῦ, τῶν
συνειδήσεων καὶ γενικότερα κάθε πτυχῆς τῆς ἀνθρώ-
πινης ὕπαρξης. Οἱ μελλοντικοὶ ὑπήκοοι δὲν θὰ ἦταν
μόνο δοῦλοι τοῦ κράτους τοῦ Σιωνιστῆ Μεσσία, ἀλλὰ
καὶ λάτρες αὐτοῦ. Ἡ ἀπόλυτη θεοκρατία, ἡ ἀπόλυτη δι-
κτατορία. Συνεπῶς, ὁ ἀγώνας θὰ ἦταν καὶ σὲ πνευμα-
τικὸ – θρησκευτικὸ ἐπίπεδο.

Θρησκεία καὶ ἐπιστήμη θὰ ἔμπαιναν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο
τῶν Σιωνιστῶν, ὄχι μόνο οἰκονομία καὶ πολιτική. Πιὸ

περίπλοκο ἐδῶ τὸ ζήτημα, ἀλλὰ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ
εὐστροφία τῶν Σιωνιστῶν θὰ φέρει καὶ πάλι τὴ νίκη.
Καὶ στὰ δύο ἐπίπεδα ἔπρεπε νὰ βρεθοῦν συνεργάτες
καὶ στρατιῶτες, ποὺ ἑκούσια ἢ ἀκούσια θὰ δουλέψουν
γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν Εὐρώ-
πη.

Ἐδῶ ἐφαρμόστηκε ἡ παλαιὰ στρατηγικὴ τοῦ διαίρει
καὶ βασίλευε. Ἔπρεπε νὰ διαιρεθοῦν, νὰ συγκρου-
στοῦν αὐτὰ τὰ δύο σπουδαῖα τμήματα τῆς ζωῆς μας,
νὰ ἰσοπεδωθοῦν καὶ μετὰ νὰ ἀνοίξει διάπλατα ὁ δρό-
μος γιὰ τὴν παγκόσμια θρησκεία τοῦ Ἑωσφόρου. Καὶ ἡ
θρησκευτικὴ πίστη ποὺ ἔπρεπε νὰ χτυπηθεῖ ἦταν ὁ
Χριστιανισμός, ὄχι μόνο γιατί κυριαρχοῦσε στὴν Εὐρώ-
πη, ἀλλὰ γιατί πίστευε στὸν Μεσσία Χριστό. Ὁ κόσμος
ἔπρεπε νὰ πάψει νὰ πιστεύει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Μεσ-
σίας, ὁ Θεός, ὁ μοναδικὸς σωτήρας, γιὰ νὰ ἔρθει στὴ
θέση του ὁ ψευδοσωτήρας, ὁ ψευδομεσσίας τῶν Σιω-
νιστῶν.

Οἱ ἄλλες θρησκεῖες δὲν χτυπήθηκαν, γιατί δὲν ἦταν
ἀπειλὴ στὰ σχέδια τοῦ Σιωνισμοῦ, ἤξεραν ὅτι εὔκολα
θὰ μποροῦσαν νὰ τὶς χειραγωγήσουν, ὅταν θὰ ἐρχό-
ταν ἡ ὥρα. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου ξεκίνησε μὲ τοὺς
φιλοσόφους τῆς Γαλλίας, ποὺ ἦταν μασόνοι ἢ συνδέ-
ονταν μὲ μασόνους. Αὐτοὶ ξαφνικὰ (μέσα στὸν 18ο
αἰώνα) ἄρχισαν νὰ δημοσιεύουν κείμενα ἐνάντια στὸν
Ἰ. Χριστό, ἐνάντια στὴ χριστιανικὴ πίστη, ἐνάντια στὴν
Ἐκκλησία, ἐνάντια στὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

Οἱ περισσότεροι διατύπωσαν τὴ θεωρία τοῦ ντεϊ-
σμοῦ, μὲ κύριο ἐκπρόσωπο τὸν μασόνο Βολταῖρο. Μὲ
βάση τὸν ντεϊσμό, ὁ Θεὸς ὑπάρχει, ἀλλὰ δὲν ἐπεμβαί-
νει στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν κό-
σμο. Τὸν ἔφτιαξε καὶ τὸν παράτησε. Ὁπότε, οὔτε ἦλθε
ποτὲ στὸν κόσμο, λαμβάνοντας ἀνθρώπινη φύση,
οὔτε ἀναστήθηκε, οὔτε γίνονται θαύματα, οὔτε ὑπάρχει
κάποιο ἄλλο νόημα στὴ θρησκεία. Ἕνας ἄλλος Γάλλος
φιλόσοφος, ὁ Ντιντερὸ προχώρησε καὶ περισσότερο,
δήλωσε καὶ ἐπίσημα ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός, ὁπότε
μπαίνει δειλὰ καὶ τὸ κίνημα τοῦ ἀθεϊσμοῦ στὸ παιχνίδι!

Οἱ Γάλλοι φιλόσοφοι, οἱ διαφωτιστές, ὅπως ὀνομά-
στηκαν (σχεδὸν ἴδια ὀνομασία μὲ τοὺς ἰλλουμινάτι!),
ἔρριξαν τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἀρχίζει
ξαφνικὰ ὁ χῶρος τῶν διανοουμένων στὴ δυτικὴ Εὐρώ-
πη νὰ ἀμφισβητεῖ τὴ θρησκεία καὶ τὴν πίστη, νὰ μιλᾶ
γιὰ ὀρθολογισμὸ καὶ νὰ ἐννοεῖ ὑλισμό. Νὰ περνᾶ τὸ μή-
νυμα ὅτι ὑπάρχει μόνο ὅ,τι γνωρίζουμε μέσῳ τῆς ἐπι-
στημονικῆς γνώσης, ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ψέματα. Νὰ δια-
μορφώνει μία ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἀθέων ἢ
ντεϊστῶν, ποὺ νὰ ἐπιβάλει δογματικὰ τὶς ἀπόψεις της,
λέγοντας: «Αὐτὴ εἶναι ἡ κρατοῦσα ἐπιστημονικὴ ἀντί-
ληψη, ὅποιος διαφωνεῖ ἀπορρίπτεται, δὲν εἶναι ἐπιστή-
μονας, εἶναι δεισιδαίμων, φαντασιόπληκτος, θρησκό-
ληπτος, ἀνόητος».

Μὲ ἀργὰ καὶ σταθερὰ βήματα ἐπιβάλλεται μία πανε-
πιστημιακὴ δικτατορία, ποὺ ὅποιος τολμᾶ νὰ τὴν ἀμφι-
σβητήσει, δέχεται τόνους ἐπιστημονικῆς λάσπης καὶ
χλευασμοῦ. Στὸ ἑξῆς, ὅποιος ἐπιστήμονας πιστεύει
στὰ θαύματα εἶναι φανατισμένος, σκοτισμένος, ξεπε-
ρασμένος. Στὸν ἀντίποδα, ἐπιστήμονας ποὺ ἀμφισβη-
τεῖ εἴτε τὸν Χριστό, εἴτε τὴ θρησκεία γενικὰ εἶναι προ-
οδευτικός, φωτισμένος, ἀνώτερος ἄνθρωπος.

Σὲ κάθε τομέα τῆς ἐπιστήμης ἔβρισκαν οἱ Σιωνιστὲς
τὸν ἄνθρωπό τους, τὸν ἐνίσχυαν, ὥστε τελικὰ νὰ μὴ
μείνει Σχολὴ καὶ Πανεπιστήμιο, ποὺ νὰ μὴ διαβρωθεῖ
ἀπὸ τὶς διδασκαλίες καὶ τὰ ἐντάλματα τοῦ Σιωνισμοῦ.
Κάθε ἐπιστημονικὸς κλάδος θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ ἀμφι-
σβητήσει καὶ κάτι ἀπὸ ὅσα δίδασκε ὁ Χριστιανισμός. Ἡ
ἀποστασία αὐτὴ τῶν διανοουμένων ἦταν πιὸ ἔκδηλη
στὴν ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας.

ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ- ΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑΚΟΝ!
φάρμακο τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τή Θ. Κοινωνία
καί γι’ αὐτό μεταλαμβάνουμε τοῦ ἁγιασμοῦ πρίν νά
λάβουμε τό ἀντίδωρο, ἐνῶ, ἀντιθέτως, ὁ μικρός
Ἁγιασμός, ὡς τέταρτος κατά σειράν δυνάμεως, λαμ-
βάνεται μετά τό ἀντίδωρο. Μέγα Ἁγιασμό λαμβά-
νουν καί ὅσοι δέν ἔχουν τίς προϋποθέσεις καί τήν
ἀνάλογη προετοιμασία γιά τή Θ. Μετάληψη.

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός συνδέεται ἄμεσα μέ τό μυ-
στήριο τῆς Μετανοίας καί τήν Ἐξομολόγηση,
καθ’ ὅτι ἡ ἀρχή του ἀνάγεται στό βάπτισμα μετανοί-
ας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τό ὁποῖο
ἐνεργοποιήθηκε καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν Παρου-
σία καί τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας στόν Ἰορδάνη
ποταμό.

Ἡ σύνδεση τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ μέ τό μυστήριο τῆς
Μετανοίας ἐπιτάσσει νά προηγεῖται τῆς μεταλή-
ψεως τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ νηστεία ἄνευ
ἐλαίου, δεδομένου ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἄρρηκτα
συνδεδεμένη μέ τή μετάνοια. Ἡ ἀνέλαιος νηστεία
γιά τήν μετάληψη τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ τηρεῖται πάντο-
τε καί ὄχι μόνο κατά τήν παραμονή τῶν Θεοφανεί-
ων, ἐφ’ ὅσον μετάληψη Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γίνεται
καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους.

Μερικοί ἐπιμένουν ἀπαιτητικά νά πιοῦν Μ. Ἁγια-
σμό τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων, χωρίς νά
ἔχουν νηστέψει τό λάδι, συνεπικουρούμενοι καί ἀπό
κάποιους ἱερεῖς πού τούς ἐξοπλίζουν μέ τό τάχα…
ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημα: «Μά, γιατί νά χρειάζεται
νά νηστέψουμε τό λάδι γιά νά πιοῦμε Μ. Ἁγιασμό,
ἀφοῦ μέ αὐτόν ραντίζουμε τούς τοίχους καί τόν χύ-
νουμε στό ἔδαφος;»!

Οἱ ἄνθρωποι πού προτάσσουν αὐτό τό ἐπιχείρη-
μα πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι μόνο δύο ἡμέρες (5 καί
6 Ἰανουαρίου) τό χρόνο ρίπτεται ὁ Μέγας Ἁγιασμός
στό ἔδαφος καί ραντίζεται παντοῦ, καί αὐτό, γιά νά
ἁγιασθῆ τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζοῦμε
καί κινούμεθα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Τό πάτωμα καί
τά πλακάκια δέν μποροῦν νά νηστέψουν! Οἱ πιστοί,
ὅμως, μποροῦμε καί πρέπει νά νηστέψουμε, γιατί,
ὅπως προείπαμε, ὁ Μέγας Ἁγιασμός συνδέεται μέ
τό μυστήριο τῆς Μετανοίας.

Ἐξαίρεση στήν ἀνέλαιο νηστεία γίνεται ἄν συμ-
πέσει ἡ παραμονή τῶν Θεοφανείων, ἡμέρα Σάβ-
βατο ἤ Κυριακή, ὁπότε γίνεται κατάλυση ἐλαίου, διό-
τι ποτέ δέν νηστεύουμε τό λάδι, τά Σάββατα καί τίς
Κυριακές παρεκτός μόνο τό Μέγα Σάββατο.

Οἱ ἁγιαστικές Εὐχές καθιστοῦν τό νερό τοῦ Μ.
Ἁγιασμοῦ ἰσοδύναμο μέ τό νερό τῆς βαπτίσεως
καί γι’ αὐτό ὁ Μ. Ἁγιασμός χρησιμοποιεῖται γιά τήν
βάπτιση βρεφῶν, πού εἶναι ἑτοιμοθάνατα, ἤ βαρειά
ἄρρωστα πρός συντόμευση τῆς Ἀκολουθίας τῆς
Βαπτίσεως. Ἐπίσης, ἐάν τελεσθῆ βάπτιση τήν ἡμέ-
ρα τῶν Θεοφανείων χρησιμοποιεῖται στήν κολυμ-
βήθρα Μέγας Ἁγιασμός, χωρίς νά ἀναγνωσθῆ ἡ
Εὐχή τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος ἀλλά μόνο τά λόγια,
πού ἀφοροῦν στόν βαπτιζόμενο.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ (πού τελεῖται
κάθε μήνα) δέν περιέχει ἁγιαστική Εὐχή, δηλαδή
ἐπίκληση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά ὁ
ἁγιασμός τοῦ ὕδατος γίνεται μόνο μέ τήν κατάδυ-
ση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ Εὐχή πού ὑπάρχει σέ
μερικά Μικρά Εὐχολόγια προσετέθη μεταγενεστέ-
ρως ἀπό ἄγνοια τῆς Θεολογίας τῆς Τελετουργικῆς.
Ἐπίσης, ὁ Μικρός Ἁγιασμός ρίπτεται καί ραντίζεται
στό ἔδαφος καθ’ ὅλο τό ἔτος ἐν ἀντιθέσει μέ τόν Με-
γάλο Ἁγιασμό, ὁ ὁποῖος, ὅπως μαρτυρεῖται στούς
χειρογράφους κώδικες «οὐ ρίπτεται τό σύνολον»
(κώδ. 979 τοῦ Σινᾶ) κατά τίς λοιπές ἡμέρες, πλήν
τῶν ἡμερῶν τῆς παραμονῆς καί τῆς ἑορτῆς τῶν Θε-
οφανείων.

Ὁ Μέγας Ἁγιασμός φυλάσσεται καθ’ ὅλο τό ἔτος
στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ καί χρησιμοποιεῖται ἀπό
τούς Ἱερεῖς στίς περιπτώσεις, πού προαναφέραμε
ἀλλά καί σέ ἄλλες περιστάσεις. Συνεπῶς δέν συν-
τρέχει λόγος νά φυλάσσεται καί στά σπίτια τῶν χρι-
στιανῶν, δεδομένου ὅτι γιά νά διατηρηθεῖ στό σπίτι
πρέπει νά ἐπικρατοῦν σ’αὐτό πνευματικές συνθῆκες.
Ἐξ ἄλλου ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι τό «ταμεῖον τῆς Θ.
Χάριτος» καί φυσικά δέν θά ἀρνηθεῖ ποτέ νά μᾶς
χορηγήσει τόν Μεγάλο Ἁγιασμό, ὅταν ἡ περίσταση
τό καλέση καί ὁ Πνευματικός κρίνη ὅτι θά ἀποβῆ
«πρός ὠφέλειαν ἐπιτήδειος».

Δὲν ἁρμόζει ἡ διπλωματία
εἰς ρασοφόρους

τὴν ἐπικροτοῦν ἢ τηροῦν σιγὴν ἰχθύος ἢ γράφουν κείμενα γρηφώδη καὶ δι-
πλωματικά. Ἐπάνω σὲ αὐτὸ τὸ ὑποκριτικὸ εἶδος ἀγῶνος ἔχω νὰ πῶ τὰ
ἑξῆς: Ἐὰν ἡ κορωνίδα ὅλων τῶν ἁγίων ἀρετῶν εἶναι ἡ εὐλογημένη ταπεί-
νωση, ποὺ κατέβασε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς τὸν Λυτρωτὴν τοῦ γένους τῶν
ἀνθρώπων, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅπου μὲ τὴν ἁγιαστική του
θυσία ἀνέστησε τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο καὶ τὸν ἀποκατέστησε ὅπου ἦν
τὸ πρότερον, ἀπὸ τὴν ἀντίπερα ὄχθη τώρα τὴν κορωνίδα ὅλων τῶν
κακῶν στὸ ἀνθρώπινο γένος τὴν κατέχει ἡ φαρμακερὴ ὀχιὰ τῆς ὑποκρι-
σίας ποὺ μᾶς κάνει ὑπολόγους σήμερα γιὰ τὴν γενικὴ ἀποστασία μας.
Ὅλα τὰ παράνομα ποὺ πέρασαν καὶ περνοῦν σήμερα στὴ ζωή μας καὶ
στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸ χῶρο τῆς πολιτείας πέρασαν φορώντας
τῆς ὑποκρισίας τὸ ἔνδυμα.

Δὲν μπορεῖ πρίν τὴν «Σύνοδο» νὰ ἐπισημαίνουμε προβληματιζόμενοι
τὰ τρωτὰ σημεῖα τῆς «Συνόδου» καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτὴν, ἐνῷ δὲν ἐλήφθησαν
ὑπ’ ὄψιν τὰ σημεῖα αὐτὰ νὰ χρησιμοποιοῦμε διπλωματικὴ γλώσσα καὶ νὰ
κτυποῦμε ἀλύπητα τὸ σαμάρι τοῦ ζῴου, πρὸς μεγάλη χαρὰ τῶν οἰκουμε-
νιστῶν!

Ἡ διπλωματία δὲν ἁρμόζει στὸ σχῆμα τῶν ρασοφόρων, διότι ἡ ἀθῴα
τάχα διπλωματία ἔχει μητέρα τὴν ὑποκρισία, ἔχει μητέρα τὴν ὑπερηφά-
νεια, ὁ δὲ γεννήτωρ τῆς ὑπερηφανείας εἶναι ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος.
Βλέπουμε ἐδῶ καθαρὰ ὅτι ὁ παπποὺς τῆς ἀθῴας τάχα διπλωματίας εἶναι
ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος. Γέγραπται γὰρ ἐν τῷ ἁγίῳ Εὐαγγελίῳ
«Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὐ οὐ. Τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πο-
νηροῦ ἐστι». Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἀντὶ νὰ καταδικάση τὴν μάστιγα
τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἔκανε πράξη αὐτὰ ποὺ πιστεύουν
καὶ διακηρύττουν χρόνια οἱ οἰκουμενιστές, δηλαδὴ τὴν ἀναγνώριση τῶν
αἱρετικῶν ἐκκλησιῶν καὶ ἔτσι μὲ τὴν Βούλα πλέον τῆς «Συνόδου» θὰ συν-
εχίσουν τὸν παράνομο ἀγώνα τους.

Τὰ εὔσημα γιὰ τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης ἐξέφρασε καὶ ὁ μέγας αἱρε-
σιάρχης Πάπας, δηλώσας ὅτι ἔγινε ἕνα βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς καὶ ὅποιος
δηλώνει τὰ ὅμοια γράφεται τὸ ὄνομά του πίσω ἀπὸ τὸν Πάπα. Τὰ προ-
ηγούμενα χρόνια δὲν εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ συνέλθη Μ. Σύνοδος, ἔτσι καὶ
τώρα ἔδειξε σημεῖο, γιὰ τὴ μὴ σύγκληση Συνόδου, μὲ τὴ μὴ προσέλευση
τεσσάρων Πατριαρχείων.

Πολλοὶ μοναχοὶ ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος βλέποντες τὴν παρουσία αἱρε-
τικῶν στὴν «Σύνοδο» καὶ τὴν λειτουργικότητα καὶ θεματολογία τῆς «Συνό-
δου» ἀναρωτιοῦνται γιὰ ποιὸ λόγο συνῆλθε «Σύνοδος»;!

Γιὰ τὶς δυνάμεις ποὺ μποροῦν νὰ βάλουν φρένο σὲ αὐτὸ τὸν κατήφορο
τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ δὲν τὸ κάνουν καὶ τηροῦν σιγὴ ἰχθύος ἔχω νὰ πῶ
τὰ ἑξῆς. Σεῖς μόνοι κατοικῆτε ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ οἴδατε τὰ γενόμενα;!

Ἂν στὸ ἑξῆς δὲν ὑπάρξη συντονισμένος ἀγώνας κατὰ τῶν παρανόμων
ἐνεργειῶν τῶν οἰκουμενιστῶν, τὸ μεγάλο δῶρο ποὺ πῆραν οἱ οἰκουμε-
νιστὲς ἀπὸ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης θὰ μᾶς ὁδηγήση πολὺ σύντομα
σὲ ἀσυγκρίτως μεγαλύτερο σχίσμα ἀπὸ τὸ Μεταξάκειο ἡμερολογιακὸ σχί-
σμα.
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Ἀπό τήν ὑμνογραφίαν τῶν Θεοφανείων
Τοῦ κ. Ἰωάννου Κουτσούκου

Σήμερα θὰ προσπαθήσω νὰ παρουσιάσω δύο χα-
ρακτηριστικὰ ποιήματα ἀπὸ τὴν ὑμνογραφία τῆς ἀκο-
λουθίας τῶν Φώτων: Ἕνα τροπάριο ἀπὸ τὸν ἀσμα-
τικὸν κανόνα τοῦ ὑμνογράφου Ὁσίου Κοσμᾶ ἐπισκό-
που τοῦ Μαϊουμᾶ, πόλεως Φοινίκης καὶ ἕνα ἄλλο ἀπὸ
τὸν Ἰαμβικὸ κανόνα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκη-
νοῦ (καὶ τὰ δύο 8ος αἰώνας μ.Χ.).

Τὸ κείμενο καὶ ἡ μετάφραση τοῦ πρώτου ἔχουν ὡς
ἑξῆς:
Κείμενο:

Νεφέλη ποτέ, καὶ θάλασσα θείου προεικόνιζε,
Βαπτίσματος τὸ θαῦμα, ἐν οἷς ὁ πρὶν βαπτίζεται,

διεξοδικῶς τῷ Νομοθέτῃ λαός,
θάλασσα δὲ ἦν τύπος ὕδατος, καὶ νεφέλη τοῦ

Πνεύματος, οἷς τελούμενοι· Εὐλογητὸς εἶ κράζομεν,
ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

(ἑβδόμη ᾠδή, τροπάριο δεύτερον)
Ἑρμηνεία:

Κάποτε ἡ νεφέλη καὶ ἡ θάλασσα προεικόνιζαν τὸ
θαυμαστὸ Μυστήριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος.

Γιατί σ' αὐτὰ (νεφέλη καὶ
νερὸ) βαπτίστηκε τὴν παλιὰ
ἐποχὴ ὁ λαὸς ἀπὸ τὸ νομο-
θέτη Μωυσῆ, διαβαίνοντας
τὴ θάλασσα καὶ ἐπισκιαζόμε-
νος ἀπὸ τὴ νεφέλη.

Ἔτσι ἡ θάλασσα στάθηκε
ὁ τύπος τοῦ ὕδατος τοῦ Βα-
πτίσματος καὶ ἡ νεφέλη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Μ’ αὐτὰ
ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ τελειοποι-
ούμενοι ἀναφωνοῦμε, εὐλο-
γημένος εἶσαι ὁ Θεὸς τῶν
Πατέρων μας.

Ἐδῶ ὁ ὑμνογράφος συ-
σχετίζει δύο γνωστὰ συμβάν-
τα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ
τὴ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ. Τὸ
ἕνα εἶναι ἡ διάβαση τῆς
Ἐρυθρᾶς Θάλασσας ἀπὸ
τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ καὶ τὸ
ἄλλο ἡ Νεφέλη, ποὺ καθοδη-
γοῦσε μέρα νύχτα τὸν ἴδιο
τὸν λαὸ στὴν Ἔρημο. Φυ-
σικὰ δὲν ἦταν «Νεφέλη ὕδα-
τος», δηλαδὴ κοινὸ σύννεφο
βροχῆς, ἀλλὰ «πνευματικὴ
νεφέλη».

Ἦταν ἡ παρουσία τῆς θεί-
ας δόξας πρὸς χάριν τοῦ πε-
ριούσιου λαοῦ. Ἦταν ἡ ἴδια ἡ
Νεφέλη, ποὺ ἐπισκίαζε καὶ
κάλυπτε τὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης καὶ τὰ «Ἅγια τῶν
Ἁγίων». Καὶ τὰ δύο αὐτὰ συμβάντα -λέει ὁ ποιητὴς-
ἦταν προτύπωση τοῦ τί θὰ συνέβαινε στὴ βάπτιση
τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἐρυθρὰ Θάλασσα προεικονίζει τὸ νερὸ τοῦ
Ἰορδάνη καὶ ἡ «Νεφέλη» τῆς Ἐρήμου τοῦ Σινᾶ προ-
εικονίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅπως τότε ἔτσι καὶ τώρα
στὸν Ἰορδάνη: Ἔχουμε τὸ νερὸ ποὺ βαπτίζει (καὶ
εἶναι ὁρατὸ) καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(τὴν ὁποίαν ὁ Πρόδομος εἶδε σὰν περιστέρι) καὶ δρᾶ
ἀόρατα.

Τὰ δύο αὐτὰ συστατικά, δηλαδὴ νερὸ (ὕλη) καὶ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα, εἶναι ποὺ συντελοῦν -λέει ὁ ποιητὴς-
στὴ σωματικὴ ἀναγέννηση (ὕλη) καὶ πνευματικὴ
ἀναγέννηση (πνεῦμα) γιὰ κάθε βαπτιζόμενο ἀνὰ
τοὺς αἰῶνας.

Ὁ ἄλλος μεγάλος ὑμνογράφος τῶν Θεοφανείων,
ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

Κείμενο:
Ἀνειμένων Πόλοιο παμφαῶν πτυχῶν,

Μύστης ὁρᾷ πρὸς Πατρὸς ἐξικνούμενον,
Μένον τε Πνεῦμα τῷ Παναχράντῳ Λόγῳ,
Ἐπελθὸν ὡς πέλειαν ἀφράστῳ τρόπῳ,

Δήμοις τε φαίνει, προσδραμεῖν τῷ Δεσπότῃ.
(Ὠδὴ ἕκτη, τροπάριο δεύτερο)

Μετάφραση:
Ὅταν ἀνοίχθηκαν οἱ λαμπρότατες πύλες τοῦ οὐρανοῦ

τότε ὁ μύστης τῶν οὐρανίων (ὁ Πρόδρομος)
βλέπει νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα

καὶ νὰ μένει στὸν πανάχραντο Λόγο
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, ποὺ παρουσιάστηκε μὲ

ἀκατανόητο τρόπο σὰν περιστερὰ
καὶ φανερώνει στοὺς λαούς, ὅτι ἦλθε

γιὰ τὸν Δεσπότη Χριστό.
Στοὺς πέντε αὐτοὺς ἰαμβικοὺς στίχους περικλείεται

ὅλη ἡ φανέρωση τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδας:
Ὁ Μύστης τῶν οὐρανίων μυ-
στηρίων -ὁ Πρόδρομος- βίω-
σε κατὰ τὴ βάπτιση τὴν Τρια-
δικὴ αὐτὴ φανέρωση, διότι ἡ
φωνὴ τοῦ Γεννήτορα μαρτύ-
ρησε τὴν θεότητα τοῦ Υἱοῦ
(Χριστοῦ) καὶ ἡ παρουσία τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος -ποὺ ἦλθε
ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἔμεινε
στὸν Υἱὸν- ἐβεβαίωνε τὰ λόγια
τοῦ Πατρὸς ("Αὐτὸς εἶναι ὁ
υἱός μου ὁ ἀγαπητός"). Τὸ δὲ
τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Βαπτι-
ζόμενος, ὁ Χριστὸς (ὁ τέλειος
Θεὸς καὶ τέλειος Ἄνθρωπος).

Ἡ φανέρωση αὐτὴ τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ κατὰ τὴ Βά-
πτιση στὸν Ἰορδάνη εἶναι ἕνα
ἀπὸ τὰ σπάνια θαυμαστὰ καὶ
ὑπερφυσικὰ γεγονότα, ποὺ
ἔχουν συμβεῖ στὴν ἱστορία
αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, ποὺ κα-
τοικοῦμε καὶ λέγεται Γῆ.

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔχουμε τὴ
«διαλλαγὴ τῶν ὁρατῶν πρὸς
τὰ ἀόρατα» (Ἅγ. Ἱππόλυτος),
τὴ γνωστοποίηση, ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι ὁ Μεσσίας. Τὴ
συνάντηση τοῦ ἄκτιστου
φωτὸς μὲ τὸ κτιστὸν φῶς.

Ὅπως καὶ στὸ σπήλαιο τῆς
Βηθλεὲμ ἔτσι καὶ ἐδῶ στὸν

Ἰορδάνη: Ἕνας Θεὸς (ὁ Χριστὸς) παρουσιάζεται ὁ
ἴδιος μὲ τὴ θέλησή του ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα, ἀλλὰ
ἕνα πλῆθος ἀπὸ ὑπερφυσικὰ γεγονότα γύρω του
μαρτυροῦν τὴ Θεότητά του καὶ τὴ θεϊκὴ δύναμή
του.Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι: Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χρι-
στός;

Τὴν ἀπάντηση τὴ δίνει πάλι σὲ ἕνα ἄλλο Ἰαμβικὸ
στίχο ὁ ἴδιος ὑμνογράφος, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός:
Ὁ ὁλόλαμπρος Λόγος Σταλμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ Πατέρα

ἦλθες γιὰ νὰ ἐξαλείψεις
σύρριζα τὴ σκοτεινὴ ροπὴ στὸ κακὸ

καὶ τὶς ἁμαρτίες τῶν θνητῶν.
Ἀλλὰ (ἦλθες) καὶ γιὰ νά, σύρεις μαζί Σου,

μὲ τὴ Βάπτισή Σου, Εὐλογημένε,
γιοὺς φωτισμένους, μέσα ἀπὸ τὰ ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη.

(Ὠδὴ τετάρτη, τροπάριο ὄγδοο).

Ἁγ. Ἰωάννου Μαξίμοβιτς: Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια
αὐτό – πιστοί καί ἄπιστοι, σοφοί καί ἀγράμματοι.

Ἀπό ποῦ, ὅμως, τά ὕδατα ἀποκτοῦν αὐτή τήν ἰδιότητα;
Εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἐκεῖνοι πού μέ πί-

στη πίνουν αὐτά τά ὕδατα καί χρίονται μ’ αὐτά λαμβάνουν
ἀνακούφιση καί θεραπεία ἀπό πνευματικές καί σωματικές
ἀρρώστιες. Οἱ κατοικίες καθαγιάζονται μέσῳ αὐτῶν τῶν
ὑδάτων, ἡ δύναμη τῶν δαιμόνων καταστέλλεται, ἡ θεία
Χάρη κατέρχεται σέ ὁ,τιδήποτε ραντίζεται μέ τά ὕδατα
αὐτά. Μέσῳ τῆς καθοσίωσης τῶν ὑδάτων ἡ θεία Χάρη ξα-
νά παρέχεται σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, καθαίροντάς τον
ἀπό τίς ἁμαρτίες πού ἔχουμε διαπράξει καί προφυλάσ-

σοντάς τον ἀπό τίς μηχανορραφίες τοῦ διαβόλου.
Σήμερα, τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τήν κάθοδό Του στά ὕδατα

ὅπου βυθίζεται ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, κατέρχεται σέ ὁλό-
κληρη τή φύση, ἐκτός ἀπό τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος δέν τό
ἐπιθυμεῖ.

Ἄς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας καί τίς ψυχές μας, γιά νά
λάβουμε Ἐκεῖνον καί μέ πίστη ἄς ἀναφωνήσουμε ἀπό τά
βάθη τῆς ψυχῆς μας:

«Μέγας εἶ Κύριε, καί θαυμαστά τά ἔργα σου, καί οὐδείς
λόγος ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν θαυμασίων σου».

(Ἀπό το βιβλίο: Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἅγιος Ἰωάννης
Μαξίμοβιτς, ἐκδ. Μυριόβιβλος, σσ. 285-287).
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σιν δυστυχῶς ἐχάθη ἡ νηστεία, διετηρήθησαν ὅμως ἕως
τῆς σήμερον τέσσερις παρόμοιαι Κυριακαί). Κατὰ τὴν
πρώτην ἑορτάζομεν τοὺς Προπάτορας, δηλαδὴ τοὺς
κατὰ σάρκα προγόνους τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τὴν δευτέ-
ραν τοὺς «πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάν-
των… ὁμοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων».
Οἱ Προπάτορες λαμβάνουν ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν ἐπαγγε-
λίαν καὶ φέρουν αὐτὴν εἰς πραγμάτωσιν, ἐνῶ παραλλή-
λως οἱ προφῆται ἀναγγέλλουν τὴν ἐπαγγελίαν αὐτὴν καὶ
προμηνύουν τὴν πραγμάτωσίν της.

Ἀναγινώσκομεν χαρακητιστικὰ εἰς τοὺς στίχους τοῦ
συναξαρίου: «Δέξασθαι χαρὰν οἱ πάλαι Προπάτορες,
βλέποντες ἐγγίζοντα Χριστὸν Μεσσίαν… Διὰ κλίμακος
Ἰακώβ, τῆς Παρθένου, πρὸς γῆν Θεὸν χωροῦντα πρὶν
τόκου βλέπει… Ἰεσσαὶ τίκτε, τικτέτω καὶ σὸν γένος, ἕως
ἀπ' αὐτοῦ Παῖς Θεὸς τεχθῇ μέγας». Ἡ ἑστίασις ἑπομέ-
νως τῆς προφητείας ἀφορᾶ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Θεαν-
θρώπου καὶ ὄχι γενικῶς καὶ ἀορίστως εἰς τὴν μελλοντο-
λογίαν. Ἑπομένως, ἐφόσον τὸ ζητούμενον εἶναι ἡ εἰρήνη,
ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική, αὐτὴ δὲν θὰ ἐπέλθη μὲ τὸ νὰ
ἐξαντλήση ὁ ἄνθρωπος τὴν περιέργειάν του ἐξετάζων τὰ
σημεῖα τῶν καιρῶν, ἀλλὰ μὲ τὴν συνάντησιν καὶ ταύτισιν
μὲ τὸν «ἄρχοντα τῆς εἰρήνης».

Οἱ μετὰ Χριστὸν Προφῆται
Ἂν λοιπὸν ἡ προφητεία ἀφορᾶ εἰς τὸν Κύριον, τότε

μετὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἐπὶ γῆς παύει ἡ προφη-
τεία; Εἰς τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ περιλαμβάνεται καὶ τὸ
προφητικόν, τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ καταργηθῆ, ὅπως
δὲν δύναται νὰ καταργηθῆ καὶ κάθε ἄλλο χάρισμα τοῦ
Θεοῦ. Ἤδη εἰς τὰς ἐπιστολάς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
πληροφορούμεθα περὶ προφητῶν εἰς τὰς πρώτας χρι-
στιανικάς κοινότητας. Βεβαίως τὸ χάρισμα αὐτὸ ἀναφέ-
ρεται εἰς τὴν ἑρμηνείαν τῶν Γραφῶν καὶ τὴν οἰκοδομὴν
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι διὰ νὰ λέγουν τὴν «μοῖρα»! Ὡστό-
σο, ἡ προόρασις καὶ πρόρρησις παραμένουν ἐνεργαὶ εἰς
τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μὲ μεγάλην πάντοτε διάκρισιν καὶ
ἐπιλεκτικῶς δοσμέναι. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει τὸ βιβλίον τῆς
Ἀποκαλύψεως, τὸ τελευταῖον κατὰ σειρὰν τῆς Καινῆς
Διαθήκης. Τὸ βιβλίον αὐτὸ ἐτάχθη ἐκεῖ, ὅπως καὶ τὸ βι-
βλίον τοῦ προφήτου Δανιὴλ ἐτάχθη τελευταῖον εἰς τὴν
Παλαιὰν Διαθήκην, διότι εἶναι καὶ τὰ δύο γεμᾶτα μὲ ἀπο-
καλυπτικάς εἰκόνας ποὺ ἀφοροῦν εἰς τὰ ἔσχατα. Ἀμφότε-
ρα ὅμως ἐγράφησαν πρωτίστως διὰ τὴν παράκλησιν
τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν θύματα διωγμῶν. Κατ’ ἐπέ-
κτασιν ἀναφέρονται εἰς τοὺς πιστοὺς κάθε ἐποχῆς, οἱ
ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς περίοδον θλίψεων, ὅταν αἱ πολι-
τικαὶ ἐξουσίαι τοῦ κόσμου ἀντιτάσσωνται εἰς τὴν βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ. Τὰ βιβλία αὐτὰ ἐπιθυμοῦν νὰ παρη-
γορήσουν μὲ τὴν βεβαίαν ἐλπίδα ὅτι θὰ κατισχύση ὁ τῶν
ὅλων βασιλεύς, ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης Κύριος. Παρὰ τὸ
σαφὲς αὐτὸ μήνυμα ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε ἐνέταξε ἀνα-
γνώσματα ἐκ τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς τὸν λει-
τουργικόν της κύκλον, ἐνῶ προτίμησε διὰ τὴν ἀναφορὰν
της εἰς τὰ ἔσχατα τὴν παραβολὴν τῆς Κρίσεως. Ἔτσι
σπανίζουν ἀπεικονίσεις σκηνῶν τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς
τοιχογραφίας ἢ φορητάς εἰκόνας, ἐνῶ ἀπὸ ὁλόκληρον
τὴν βυζαντινὴν περίοδον διαθέτομεν μόνον τρία ἑρμη-
νευτικὰ ὑπομνήματα εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν, τοῦ Ἀρέθα Και-
σαρείας, τοῦ Ἀνδρέου Καισαρείας καὶ τοῦ Οἰκουμενίου
τοῦ Σχολαστικοῦ.

Ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία ἦτο ἀνέκαθεν πολὺ ἐπιφυλα-
κτικὴ εἰς τὸ ζήτημα τῆς προφητείας, λόγῳ τῆς ροπῆς τῶν
ἀνθρώπων πρὸς τὴν μελλοντολογίαν καὶ χρησμολογίαν
καὶ πάντοτε ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ προφητεία εἶναι
Χριστοκεντρική. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ παραδείγματα
ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ἀλλὰ καὶ τὰς Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων, ὅπου Προφῆται ἢ Ἀπόστολοι πατάσσουν
«ψευδοπροφήτας», διὰ τῶν ὁποίων λαλοῦν ἀκάθαρτα
πνεύματα.

Ἰσλὰμ καὶ Χριστιανικὴ χρησμολογία
Ἐνῶ καθ’ ὅλην τὴν πορείαν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρα-

τορίας ἐνθουσιαστικὰ κινήματα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τάς
προφητείας ἔχουν περιορισμένην ἐμβέλειαν, κατὰ τὰ τε-
λευταῖα ἔτη τῆς ὑπερχιλιοχρόνου αὐτοκρατορίας γίνονται
πολλὰ κηρύγματα διὰ τὴν συντέλειαν τοῦ κόσμου, τὰ

ὁποῖα, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν ἱστορικοί, δὲν ἐβοήθη-
σαν, ἀλλὰ ἔβλαψαν. Τὰ κηρύγματα αὐτὰ ἐνέτειναν τὸ
κλῖμα ἀπαισιοδοξίας καὶ ἀγωνίας ἀποδυναμώνοντα τὴν
θέλησιν τοῦ λαοῦ νὰ ἀντισταθῆ εἰς τὸ προελαῦνον Ἰσλάμ.
Ἡ πτῶσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὄχι μόνον ἐστέρησε
τὸν ἀπαιτούμενον κεντρικὸν ἔλεγχον καὶ τὴν συνοχὴν τῆς
θεολογικῆς παραγωγῆς, ἀλλὰ ἔθεσεν ἀμείλικτα τὸ ἐρώ-
τημα: Πῶς καὶ διατί ἐπέτρεψεν ὁ Θεὸς τὴν ἐπικράτησιν
τοῦ Ἰσλάμ; Ἡ ἀπάντησις εἰς αὐτὸ παρήγαγε μίαν ἐκτενῆ
χρησμολογικὴν ἀντιισλαμικὴν γραμματείαν.

Ἡ γραμματεία αὐτὴ διαβλέπει εἰς τὴν κυριαρχίαν τοῦ
Ἰσλὰμ χαρακτηριστικὰ, τὰ ὁποῖα κατεῖχεν ἕως τότε μόνον
ὁ χριστιανισμός. Δὲν εἶναι μόνον ἡ σχεδὸν παγκόσμιος -
διὰ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς- κυριαρχία τοῦ Ἰσλὰμ, ἀλλὰ
καὶ διάφοροι ὁμοιότητες: «…ὡς ἡμεῖς ἀναφέρομεν ἀπὸ
Ἀβραὰμ ἕως Χριστοῦ (βλ. εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυ-
ριακῆς πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως) αὐτοὶ ἀρχινοῦν ἀπὸ
τῶν ζωντανῶν καὶ πᾶν πρὸς τοὺς ἀποθαμένους…»,
ἀναφέρει ἕνα ὑπόμνημα τῆς Ἀποκαλύψεως ἀγνώστου
συγγραφέως τοῦ 17ου αἰῶνος. Εἰς ἄλλο πόνημα ἀναφέ-
ρεται ὅτι «καθὼς ὁ Χριστὸς εἶχε τοὺς ἀποστόλους ἔκαμε
καὶ μωάμεθ ἰμάμηδες δώδεκα».Αἱ ὁμοιότητες αὐταὶ ὡδή-
γησαν εἰς ἐπανερμηνείαν παλαιοτέρων προφητειῶν.
Ὡστόσο, ἡ ἐπανεξέτασις αὐτῶν, αἱ ὁποῖαι ἑρμηνεύονται
ἐντὸς νέων χρησμολογικῶν κειμένων, βρίθει προβλημά-
των:

Τὸ «ξανθὸν γένος» ἄλλοτε ταυτίζεται μὲ τοὺς Ρώσους
καὶ ἄλλοτε μὲ τοὺς Γερμανούς. Ἡ «κόκκινη μηλιὰ» ταυτί-
ζεται ἀπὸ κάποιους ἐκείνης τῆς περιόδου ἀκόμη καὶ μὲ
τὴν Μέκκα, ἐνῶ ἡ τουρκικὴ παραλλαγὴ τῆς ἱστορίας ὡς
«κόκκινο μῆλο» ἀναφέρεται εἰς τὴν κραταιὰν κυριαρχίαν
τοῦ Ἰσλὰμ ἐπὶ ὀνομαστῶν χριστιανικῶν πόλεων. Κάποι-
οι ἐπίσης ἐταύτισαν τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλὸν μὲ
τὸν προφήτην Ἠλίαν ἢ τὸν Ἐνώχ. Ὁ Μωάμεθ ἄλλοτε
εἶναι ὁ ψευδοπροφήτης, ἄλλοτε ὁ Ἀντίχριστος καὶ ἄλλοτε
τὸ ὄνομά του δίδει τὸν ἀριθμὸν τοῦ σφραγίσματος 666.
Πολλὰ ἄλλα κείμενα ταυτίζουν τὸν Μωάμεθ μὲ τὸ θηρίον
ἢ τὸν Πάπαν μὲ τὸ θηρίον. Οἱ Γὼγ καὶ Μαγὼγ δι’ ἄλλους
εἶναι οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Σαρακηνοί, δι’ ἄλλους ὁ Μωάμεθ
καὶ οἱ Τατάροι, τὸ Ἰσλὰμ καὶ οἱ ὀπαδοὶ του κ.ἄ. Ἂς σημει-
ωθῆ ὅτι ὁ Λούθηρος, τοῦ ὁποίου τὰ 500 ἔτη ἑτοιμάζονται
νὰ συνεορτάσουν Παπικοὶ καὶ Προτεστάντες (μαζὶ καὶ
ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!) ταυτίζει τὸ
Ἰσλὰμ καὶ τὸν Πάπα μὲ τὸν Ἀντίχριστον, ἐνῶ εἰς ἄλλο
ὑπομνηματιστικὸν του ἔργον ἀναφέρει ὅτι ὁ Γὼγ εἶναι τὸ
Ἰσλὰμ καὶ ὁ Μαγὼγ ὁ Πάπας!

Σημερινὴ κατάστασις
Μετὰ τὴν σχετικῶς πρόσφατον ἁγιοκατάταξιν τοῦ Ὁσί-

ου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ τοῦ Ἁγ. Πορφυρίου τοῦ
Καυσοκαλυβίτου δυστυχῶς ἐδόθη ἔμφασις ἀπὸ μερι-
κοὺς κύκλους μονομερῶς εἰς τὰς προρρήσεις των. Βε-
βαίως δὲν ἀμφισβητεῖ κανεὶς τὰ ὅσα εἶπαν (ἐκτὸς καὶ ἂν
ἀποδειχθῆ ὅτι ἔχουν παρεισφρήσει κάποια νόθα λόγια)
ὅμως πρέπει νὰ τίθεται εἰς κρίσιν ἡ ἑρμηνεία τῶν προρ-
ρήσεων τῶν Ἁγίων, τὴν ὁποίαν τὴν κάνουν μὴ ἁγιοπνευ-
ματικοὶ ἄνθρωποι. Τὸ ἴδιον ἰσχύει καὶ διὰ τὰς προφητείας
τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ ἐκείνας τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου
τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ καὶ κάθε ἄλλη προφητεία. Θὰ
πρέπη νὰ διδαχθῶμεν ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ὅτι καὶ ἡ ἑρμη-
νεία εἶναι χάρισμα ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ προορατικὸν καὶ
ὅτι πολλάκις δίδονται ἄκριτοι ἑρμηνεῖαι παντελῶς ἄστο-
χοι, ἐπειδὴ γίνονται ταυτίσεις μὲ γνώμονα τί μᾶς ἐμβάλλει
ὁ νοῦς μας καὶ ὄχι τί λέγουν οἱ Ἅγιοι. Ἑπομένως ἡ τάσις
ἀναζητήσεως προφητειῶν δὲν εἶναι δεῖγμα εὐσεβείας καὶ
μάλιστα κινδυνεύει νὰ ὁδηγήση τοὺς πιστοὺς εἴτε νὰ πέ-
σουν θύματα ἐπιτηδείων εἴτε νὰ στραφοῦν πρὸς ἐνθου-
σιαστικάς αἱρετικάς ὁμάδας, αἱ ὁποῖαι δίδουν ὁλόκληρον
τὴν προσοχὴν των εἰς τὰς προφητείας.

Χειρότερον ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὅτι ἀποπροσανατολίζουν
τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Λησμονοῦμεν ὅτι ἕνα ἀπὸ
τὰ σπουδαῖα μηνύματα τῆς Ἀποκαλύψεως ἦταν
κατὰ τῆς ἀντιχρίστου πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅπως ἐπί-
σης ὅτι τὰ κηρύγματα περὶ ἐσχάτων ἀπεθάρρυναν
τοὺς βυζαντινοὺς νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν Ὀρθόδο-
ξον Αὐτοκρατορίαν. Κέντρον μας ἂς εἶναι ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἰς κάθε πτυχὴν τῆς ζωῆς μας καὶ
τότε θὰ ἔλθη ἡ εἰρήνη εἰς τὰς καρδίας μας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐνδιαφέροντα βιβλία
Θωμᾶ Ἀχ. Νικοπούλου Διδασκάλου

1. «Ἡ Ἐλεημοσύνη»
2. «Ἡ ζωή καὶ ὁ θάνατος»
3. «Πότε εἶναι νηστεία»
4. «Ὁ Προφήτης Ἠλίας».
Πωλοῦνται στὰ θρησκευτικὰ Βιβλιοπωλεῖα

Προσκύνημα εἰς τούς Ἁγίους Τόπους
ΑΠΟ: 13-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Περιλαμβάνει: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΩΙ-
ΝΟ - ΔΕΙΠΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ (ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ) ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΟΥΛΜΑΝ -
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ - ΤΟΥΡ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΔΙΑΜΟΝΗ: ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΟΥΑΓΙ-
ΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ .

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 700 € !
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Ι.Μ. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ, με

συμμετοχή τουλάχιστον 20 ατόμων (+190 €)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κον ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

6945369382

Τὴν 7ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τήν Σύναξιν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δοχειαρίου.



Σελὶς 4η

Ἐρώτησις
Γιατί ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις εἶναι πρώτι-

στον καί ἀναντικατάστατον χαρακτηριστικόν τῆς ἀλη-
θοῦς παιδείας ἐν τῷ συνόλῳ τοῦ περιεχοµένου αὐτῆς
νοουµένης καί ὡς τοιοῦτον πρέπει νά πιστεύηται καί
ἀναλόγου τιµῆς περιποιῆται ὑπό παντός σοφῶς ἐν
ἀληθείᾳ σκεπτοµένου καί βιοῦντος, ἀγνοίας δέ καί
ἀνοησίας καί βαρυτάτου ἐγκλήµατος ὑπόθεσις πᾶσα
ἐκδήλωσις ἀντιθέσεως πρός τήν τοιαύτην θέσιν καί πί-
στιν;

Ἀπόκρισις
Ἡ ἔγκυρος, ἀληθής καί σοφή ἀπάντησις προϋποθέ-

τει Κρίνοντα, Κριτήρια καί Κρίσιν ἀναλόγου ἐγκυρότη-
τος καί ἀληθείας καί σοφίας.

Ταῦτα πάντα συνυπάρχουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Χρι-
στιανικήν Πίστιν ὄχι µόνον βιούµενα ἀλλά καί διδασκό-
µενα ἐν σοφίᾳ ἐντός τῶν πλαισίων τῶν πεπερασµέ-
νων δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου, ποιηθέντος ὑπό τοῦ
Θεοῦ κατ’ εἰκόνα καί ὁµοίωσιν αὐτοῦ µέ προορισµόν,
δηλαδή, τήν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου, χάριτι Θεοῦ, πού
προϋποθέτει τήν καλήν χρῆσιν τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ
ἀνθρώπου, τό ὁποῖον αὐτεξούσιον εἶναι στοιχεῖον τοῦ
κατ’ εἰκόνα.

Ὁ ἀνεκτίµητος θησαυρός αὐτός τῆς Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανικῆς Πίστεως καί διδασκαλίας, πού εἶναι ἔργον
τῆς θείας ἀποκαλύψεως καί Οἰκονοµίας µέ ἀνάλογον
συνέργειαν τοῦ ἀνθρώπου, θα ἦτο ἔγκληµα νά
ἀγνοηθῇ µέ κατ’ ἀκολουθίαν τροµεράς καί ἐπωδύνους
συνεπείας, οὔτε δέ δικαιολογεῖται σωφρόνως νά ὑποτι-
µηθῇ.

Ἔχασε τόν παράδεισον, εἰς τόν ὁποῖον ἐτοποθετήθη
ὑπό τοῦ δηµιουργοῦ του Θεοῦ καί ἔζησεν ἐν θείᾳ δόξῃ
καί λαµπρότητι ἀρχικῶς ὁ ἄνθρωπος (οἱ πρωτόπλα-
στοι Ἀδάµ καί Εὔα), ἐξ ἀπροσεξίας µέ παράβασιν τῆς
θείας ἐντολῆς µέ τό νά κάνῃ κακήν χρῆσιν τοῦ αὐτεξου-
σίου του, παρακούσας τοῦ Θεοῦ καί ὑπακούσας εἰς
τόν ψεύστην καί ἀνθρωποκτόνον Σατανᾶ, πού προ-
ηγουµένως καί αὐτός ἐξ ὑπερηφανείας ἐξέπεσεν ἐκ
τῆς ἐν τῷ οὐρανῷ λαµπρότητος καί µακαρίας ζωῆς καί
θείας δόξης τοῦ δικαίου Θεοῦ µή φεισθέντος αὐτοῦ καί
τῶν ἁµαρτησάντων συναποστατῶν του ἀγγέλων, τούς
ὁποίους ὡσαύτως παρέδωκε δεσµοῖς ἀϊδίοις ὑπό ζό-
φον εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας τηρουµένους πρός κό-
λασιν αἰώνιον (Γεν. 4, 1-24. Β’ Πέτρου 2,4 καί Ἰούδα 6).

Διά τήν νίκην κατά τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς καί
γενικῶς τῶν δυσαρέστων συνεπακολούθων, πού
προεκάλεσεν εἰς τόν ἄνθρωπον ἡ παρακοή εἰς τό θέ-
ληµα τοῦ Θεοῦ τό ἃγιον, καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ, τήν
εἴσοδόν του εἰς τόν παράδεισον τῆς αἰωνίου βασιλείας
τῶν οὐρανῶν πρός ἀπόλαυσιν τῆς µακαρίας ζωῆς καί
θείας δόξης, ἐχρειάσθη νά γίνῃ καί ἄνθρωπος ὁ ἴδιος ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά καταδεχθῇ ἐξ ἀγάπης
σταυρικήν θυσίαν διά τάς ἁµαρτίας ἡµῶν, γενόµενος
ὑπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ, καί τα-
φήν, ἀναστάς ἐκ νεκρῶν τήν τρίτην ἡµέραν, ὁ δίκαιος
καί ἀναµάρτητος, ἀναληφθείς ἀκολούθως ἐν δόξῃ εἰς
τούς οὐρανούς, πρόδροµος ὑπέρ ἡµῶν, καθήσας εἰς
τά δεξιά τοῦ Θεοῦ καί Πατρός ὃθεν (κατά τήν Πεντηκο-
στήν) ἀπέστειλε τό Πνεῦµα τό Ἃγιον, τό τρίτον πρόσω-
πον τῆς Ἁγίας Τριάδος, καταστάσης, οὓτω, δυνατῆς
τῆς ὑποκειµενικῆς ἑκάστου ἀνθρώπου προσοικειώσε-
ως τῆς Θείας Χάριτος, τουτέστιν τῆς ἐν Χριστῷ Σωτη-
ρίας, ἐν τῆ Ἁγίᾳ ἡµῶν Ἐκκλησίᾳ.

Τό ἔργον αὐτό τοῦ µυστηρίου τῆς θείας Οἰκονοµίας
πού ἐγένετο ἐν σοφίᾳ χωρίς νά ἀθετῆται τό αὐτεξού-
σιον τοῦ ἀνθρώπου καί µέ δικαιοσύνην, διά τήν σωτη-
ρίαν τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας καί καλοῦνται ὃλοι οἱ ἄνθρω-
ποι νά τό γνωρίσουν, νά πιστεύσουν καί νά ἀνταποκρι-
θοῦν συµφώνως πρός τήν πρός αὐτούς πρόσκλησιν
διά σωτηρίαν κατ’ ἐντολήν τοῦ ἰδίου Σωτῆρος Χριστοῦ
πρός τούς ἀποστόλους, εἰπόντος: “ἐδόθη µοι πᾶσα
ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς. Πορευθέντες µαθητεύ-
σατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνοµα
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, δι-
δάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὃσα ἐνετειλάµην ὑµῖν·
Καί ἰδού ἐγώ µεθ’ ὑµῶν εἰµί πάσας τάς ἡµέρας ἓως τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος” (Ματθ. 28, 18-20) “καί εἶπεν
αὐτοῖς (τοῖς ἓνδεκα µαθηταῖς) πορευθέντες εἰς τόν κό-
σµον ἃπαντα κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
Ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστή-
σας κατακριθήσεται” (Μᾶρκ. 16, 15-16).

Αἱ συνέπειαι τῆς αὐτονοµήσεως καί ἀρνήσεως τοῦ
ἀνθρώπου νά ἀνταποκριθῇ εἰς τήν τόσον τιµητικήν καί
σηµαντικήν πρόσκλησιν καί ἀνεκτίµητον εὐεργεσίαν
τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν ἐξ ἀγάπης εἶναι φοβεραί καί ἀνυ-
πολόγιστοι, µή δυνάµεναι νά ἀντισταθµισθοῦν µέ ὃλον
τόν κόσµον. “Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδίσῃ
τόν κόσµον ὃλον, καί ζηµιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ; Ἤ τί
δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὃς
γάρ ἄν ἐπαισχυνθῆ µε (λέγει ὁ Κύριος Ἡµῶν Ἰησοῦς
Χριστός) καί τούς ἐµούς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
µοιχαλίδι καί ἁµαρτωλῷ καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπαι-
σχυνθήσεται αὐτόν ὃταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρός
αὐτοῦ µετά τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων” (Μᾶρκ. 8, 36-38).

Ἡ ἀξία καί ἀνάγκη τῆς ἀληθοῦς παιδείας πού προσ-
φέρει ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις καί Διδασκαλία,
ἀλλά καί αἱ σχετικαί εὐθῦναι ἐπισηµαίνονται πολλάκις
καί πολυτρόπως εἰς τά θεόπνευστα βιβλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, ἐκ τῶν ὁποίων ἐνδεικτικῶς παραθέτοµεν τά
ἑξῆς ἐν συνεχείᾳ τῶν προαναφερθέντων:

“Καί νῦν, βασιλεῖς, σύνετε· παιδεύθητε, πάντες οἱ
κρίνοντες τήν γῆν. Δουλεύσατε τῶ Κυρίῳ ἐν φόβῳ, καί
ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόµῳ. Δράξασθε παιδείας µήπο-
τε ὀργισθῇ Κύριος καί ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας, ὃταν
ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυµός αὐτοῦ. Μακάριοι πάντες οἱ
πεποιθότες ἐπ αὐτῷ” (Ψαλµός 2, 10-13).

“Ὑµῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται (ὁ Θεός)· υἱέ µου µή ὀλι-
γώρει παιδείας Κυρίου, µηδέ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχό-
µενος” (Ἑβρ. 12, 4).

“Καί οἱ πατέρες µή παροργίζετε τά τέκνα ὑµῶν, ἀλλά
ἐκτρέφετε αὐτά ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου” (Εφ.
6,4).

“Μακάριος ἀνήρ... ἐν τῷ νόµῳ Κυρίου τό θέληµα
αὐτοῦ καί ἐν τῷ νόµῳ αὐτοῦ µελετήσει ἡµέρας καί νυ-
κτός...” (Ψαλµός 1).

Μέ ὃ,τι τίµιον ἀσχοληθῇ ὁ ἄνθρωπος, καί µέ τίµιον
πρέπει νά ἀσχοληθῇ, ἔχει ἀνάγκην τῆς γνώσεως τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς ὑπακοῆς του εἰς τό θεῖον θέλη-
µα τό ἃγιον, τό ἀγαθόν, τό τέλειον, τό εὐάρεστον ὣστε
νά στολισθῇ µέ ἀρετάς καί ἔργα ἀρετῆς, χάριτι Θεοῦ.

“Ἐάν µή Κύριος οἰκοδοµήσῃ οἶκον, εἰς µάτην ἐκοπία-
σαν οἱ οἰκοδοµοῦτες. Ἐάν µή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς
µάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων” (Ψαλµός 126, 1).

“Ἀγαθός µοι ὁ νόµος τοῦ στόµατός σου ὑπέρ χιλιά-
δας χρυσίου καί ἀργυρίου” (Ψαλµός 118, 72).

“Λύχνος τοῖς ποσί µου ὁ νόµος σου καί φῶς ταῖς τρί-
βοις µου” (Ψ. 118, 105).

Ὁ Θεός φροντίζει γιά τόν ὃλον ἄνθρωπον πού ἔχει
ψυχήν καί σῶµα, θέλει ὃµως πρῶτον ἀπό τόν ἄνθρω-
πον νά ζητῇ καί ἐνδιαφέρεται εἰλικρινῶς καί ἐµπράκτως
διά τήν σωτηρίαν του.

“Μή οὖν µεριµνήσητε (δηλ. µή καταληφθῆτε, λοιπόν,
ποτέ ἀπό ἀνήσυχον φροντίδα) λέγοντες τί φάγωµεν ἤ
τί πίωµεν ἤ τί περιβαλώµεθα πάντα γάρ ταῦτα τά ἔθνη
(δηλ. οἱ ’Εθνικοί καί Εἰδωλολάτραι) ἐπιζητεῖ· οἶδε γάρ ὁ
πατήρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος ὃτι χρήζετε τούτων ἁπάντων,
ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δι-
καιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑµῖν
(Ματθ. 6, 31-33).

“Ὅταν ἐκτείνητε τάς χεῖρας ὑµῶν πρός µε, ἀποστρέ-
ψω τούς ὀφθαλµούς µου ἀφ’ ὑµῶν, καί ἐάν πληθύνετε
τήν δέησιν, οὐκ εἰσακούσοµαι ὑµῶν· αἱ γάρ χεῖρες
ὑµῶν αἳµατος πλήρεις. Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε,
ἀφέλετε τάς πονηρίας ἀπό τῶν ψυχῶν ὑµῶν ἀπέναντι
τῶν ὀφθαλµῶν µου, παύσασθε ἀπό τῶν πονηριῶν
ὑµῶν µάθετε καλόν ποιεῖν, ἐκζητήσατε κρίσιν, ρύσα-
σθε ἀδικούµενον, κρίνετε ὀρφανῷ καί δικαιώσατε χή-
ραν. Καί δεῦτε διαλεχθῶµεν λέγει Κύριος. Καί ἐάν ὦσιν
αἱ ἁµαρτίαι ὑµῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνια λευκανῶ,
ἐάν δέ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ. Καί ἐάν
θέλητε καί εἰσακούσητέ µου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγε-
σθε· ἐάν δέ µή θέλητε, µηδέ εἰσακούσητέ µου, µάχαιρα
ὑµᾶς κατέδεται·

Τό γάρ στόµα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα” (Ἠσ. 1, 15-20).
Αἱ εὐεργεσίαι ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστε-

ως ἐκτείνονται καί πέραν τῶν συγκεκριµένων προσώ-
πων καί εἰς τήν οἰκογένειαν, τήν κοινωνίαν, τήν πολιτεί-
αν καί τό ἔθνος.

Τό Κράτος ὃ,τι καλόν ἔχει οἰκοδοµήσει, χάριτι Θεοῦ,
πού ἀποτελεῖ καί τόν πολιτισµόν του, πρέπει νά τό
κρατήσῃ, µάλιστα ὃταν ὑποχρεοῦται Συνταγµατικῶς,
καί νά τό αὐξήσῃ, ὄχι νά κρηµνίζῃ. Αἱ πράξεις του κρί-
νονται ὄχι µόνον πολιτικῶς ἀλλά πρό πάντων ἠθικῶς.
Τίποτε δέν εἶναι ἀδιάφορον κατευθυνόµενον πρός τό
ἀγαθόν ἤ τό κακόν. Ὁ λαός εἶναι τοῦ Θεοῦ. “Τοῦ Κυρί-
ου ἡ γῆ καί τό πλήρωµα αὐτῆς, ἡ οἰκουµένη καί πάντες
οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ” (Ψαλµός 23, 1). Καί “ὃτι τοῦ
Κυρίου ἡ βασιλεία καί αὐτός δεσπόζει τῶν ἐθνῶν”.
(Ψαλµός 21, 29).

Ἓκαστος θά κριθῇ κατά τά ἔργα του. Στεγανά διά τόν
Θεόν δέν ὑπάρχουν. Ἡ ἐξουσία πρέπει νά ἀσκῆται µέ
φόβον Θεοῦ, ζητοῦσα τήν εὐλογίαν του.

Εὐλογηµένον τό ἔθνος πού φροντίζει διά παιδείαν
ἀρεστήν εἰς τόν Θεόν καί δηµιουργεῖ προϋποθέσεις διά
χρηστούς πολίτας. Ἀλλοίµονον διά τάς περιπτώσεις
ἐνοχῶν σχετιζοµένων µέ µέτρα συντελοῦντα εἰς τήν
δηµιουργίαν καί προαγωγήν ἐγκληµατιῶν καί ἐγκληµά-
των.

Οἱ ἀρνούµενοι τόν ἀληθινόν Θεόν... ἄς λάβουν ὑπ’
ὄψιν “Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός”
(Ψ. 13,1).

Ἔστω δ’ ὑπ’ ὄψιν ἐν κατακλεῖδι:
“Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

διωχθήσονται. Πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προ-
κόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώµενοι.
Σύ δέ (Τιµόθεε) µένε ἐν οἷς ἔµαθες καί ἐπιστώθης,
εἰδώς παρά τίνος ἔµαθες, καί ὅτι ἀπό βρέφους τά ἱερά
γράµµατα οἶδας, τά δυνάµενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν
διά πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Πᾶσα γραφή θεό-
πνευστος καί ὠφέλιµος πρός διδασκαλίαν, πρός ἔλεγ-
χον πρός ἐπανόρθωσιν πρός παιδείαν τήν ἐν δικαιο-
σύνῃ, ἳνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρός πᾶν
ἔργον ἀγαθόν ἐξηρτισµένος” (Τιµοθέου Β’ 3, 12-17).

Υ.Γ. «Καί ὁµολογουµένως µέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας
µυστήριον· Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν
Πνεύµατι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπι-
στεύθη ἐν κόσµῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. Τὸ δὲ Πνεῦµα
ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες
τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύµασι πλάνοις καὶ διδα-
σκαλίαις δαιµονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυ-
στηριασµένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν» (1 Τιµ. 3, 16-4, 1-
2).

«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ µε-
τοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνοµίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς
σκότος;...» (2 Κορ. 6, 14-18).

«Ἐγώ (ὁ Κ.Η.Ι. Χριστός) εἰµι τὸ φῶς τοῦ κόσµου· ὁ
ἀκολουθῶν ἐµοὶ οὐ µὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ’
ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰω. 8, 12).

«Δεῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτι-
σµένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑµᾶς» (Ματθ. 11, 28).

«Καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς
ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστα-
σιν κρίσεως» (Ἰω. 5, 29).

«Πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον
ὑµῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυ-
ροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ Θεὸς ἡ
κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια
φρονοῦντες! ἡµῶν γὰρ τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς
ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα Κύριον
Ἰησοῦν Χριστόν» (Φιλιπ. 3, 18-20). «Ἀδιαλείπτως προσ-
εύχεσθε» (1 Θεσσαλ. 5, 17). «Γρηγορεῖτε καί προσ-
εύχεσθε, ἵνα µή εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν» (Ματθ. 6,
41).

«Οὕτω, λέγω ὑµῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέ-
λων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁµαρτωλῷ µετανοοῦντι» (Λουκ.
15, 10).

«Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω» (Ματθ. 13, 9).

Ἐκκλησιασμοὶ εἰς Ἱ. Ναούς
εἰς τά Πομακοχώρια τοῦ Ν. Ξάνθης 2017

Τὸ Παράρτημα τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΑΑΣ) Ν. Ξάνθης, μαζὶ
μὲ τοὺς ἄλλους ἕντεκα (11) “ἀναδόχους’’ Συλλό-
γους, τῶν Ἱερῶν Παρεκκλησίων τῆς παραμεθόριας
περιοχῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου, σᾶς ἀποστέλλουν τὸ
πρόγραμμα μὲ ὅλους τούς ἐκκλησιασμοὺς ποὺ θὰ
τελεστοῦν τὸ 2017, στοὺς ὀκτὼ (8) Ἱεροὺς Ναοὺς
καὶ Παρεκκλήσια, στὰ Πομακοχώρια τῆς Ξάνθης.

Κάθε ΜΗΝΑ (τὸ 2ο Σάββατο) Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ.
Γεωργίου μέσα στὸ Στρατόπεδο (χ. ΓΛΑΥΚΗ).

ΜΑΡΤΙΟΣ: 17 Μαρ. (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ): Γ΄ Χαιρετι-
σμοί, στὸ Στρατόπεδο. (χ. ΓΛΑΥΚΗ). 24 Μαρ. (ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ): Δ’ χαιρετισμοί, Ἅγ. Γεώργιος (χ. ΕΧΙ-
ΝΟΣ).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 9 Ἀπρ. (ΚΥΡΙΑΚΗ): Ἐπέτειος Μάχης
Ὀχυρῶν 6 Ἀπρ. ‘41 (χ. ΕΧΙΝΟΣ). 14 Ἀπρ. (Μ. ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ): Ἀκολουθία - Περιφορὰ Ἐπιταφίου. (χ.
ΕΧΙΝΟΣ). 15 Ἀπρ. (Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ).: Ἀνάσταση Ἅγ.
Γεώργιος. (χ. ΕΧΙΝΟΣ). 30 Ἀπρ. (ΚΥΡΙΑΚΗ): Ἱ. Ν.
Ἁγ. Γεωργίου καὶ Ἁγ. Δημητρίου (χ. ΣΑΤΡΕΣ)

ΜΑΪΟΣ: 7 Μαϊ. (ΚΥΡΙΑΚΗ ): Ἱ.Ν. Ἁγίας Κυριακῆς
(χ. ΜΥΚΗ). 14 Μαϊ. (ΚΥΡΙΑΚΗ): Θεία Λειτουργία

στὸν Ἱ. Ν. Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος (ΘΕΡΜΕΣ).
ΙΟΥΝΙΟΣ: 4 Ἰουν. ( ΚΥΡΙΑΚΗ): Θεία Λειτουργία

Ἅγ. Γεώργιος. (χ. ΜΕΔΟΥΣΑ). 18 Ἰουν. (ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ): Θεία Λειτουργία Ἱ.Ν. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης.
(χ.ΘΕΡΜΕΣ). 25 Ἰουν. (ΚΥΡΙΑΚΗ): Θεία Λειτουρ-
γία στὸν Ἱ.Ν. Ἅγ. Στυλιανός. (χ. ΩΡΑΙΟ).

ΙΟΥΛΙΟΣ: 6 καὶ 7 Ἰουλ. (ΠΕΜΠΤΗ/ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ): Ἑορτὴ Ἁγ. Κυριακῆς. (χ. ΜΥΚΗ).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 23 καὶ 24 Αὐγ. (ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΕΜ-
ΠΤΗ): Ἑορτὴ Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ. (ΜΥΚΗ).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 9 Σεπ. (ΣΑΒΒΑΤΟ): Ἑορτὴ
Ἁγίων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης. (χ. ΘΕΡΜΕΣ/Λουτρά).
17 Σεπ. (ΚΥΡΙΑΚΗ). Θεία Λειτουργία στὸν Ἅγ. Γε-
ώργιο. (χ. ΜΕΔΟΥΣΑ). 23 Σεπ. (ΣΑΒΒΑΤΟ):
Ἑσπερινὸς στὸν Ἅγ. Ἰωάννη Θεολόγο. (Ἄνω
ΘΕΡΜΕΣ).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 29 Ὀκτ. (ΚΥΡΙΑΚΗ): Μεθεόρτιος
Ἑορτασμὸς Ἁγ. Δημητρίου. (χ. ΣΑΤΡΕΣ).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 5 Νοε. (ΚΥΡΙΑΚΗ): Θεία Λειτουρ-
γία στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Στυλιανοῦ (χ. ΩΡΑΙΟ). 26 Νοε.
(ΚΥΡΙΑΚΗ): Ἑορτασμὸς στὸν Ἱ. Ν.Ἁγ. Στυλιανοῦ
(χ. ΩΡΑΙΟ).

Τὸ Δημογραφικὸν
ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Μεταναστευτικοῦ

Γράφει ὁ κ. Φράγκος Φραγκούλης, ἐπίτιμος ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΣ

Τὸ πιὸ σημαντικὸ πρόβλημα, ποὺ ἐνδέχεται μακροχρόνια νὰ ἀποδει-
χθεῖ μοιραῖο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι τὸ δημογραφικό. Ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα
ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὴν προσοχὴ τῆς Πολιτείας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διογκώνε-
ται ἐπιβαρυμένο ἀπὸ τὴ διαρκοῦσα οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν ἔκρηξη ποὺ
παρουσίασε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2015 τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα.

Τὰ στοιχεῖα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2011 ἀποδεικνύουν τὴν τάση γήρανσης
τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία ὀφείλεται στὴν αὔξηση τοῦ προσδόκιμου τῆς
ζωῆς καὶ στὴν ἀναβλητικότητα τεκνοποίησης τῶν νέων οἰκογενειῶν. Δυσ-
οίωνη ἔκπληξη ἀποτελεῖ ὁ μεγάλος ἀριθμός, περίπου ἕνα ἑκατομμύριο,
τῶν παντρεμένων ζευγαριῶν χωρὶς παιδί. Ἂν εἶχαν ἔστω ἕνα παιδί, ὁ πλη-
θυσμὸς τῆς Ἑλλάδας θὰ παρουσίαζε αὔξηση 10%. Γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἕνα
ἔθνος πληθυσμιακὰ θὰ πρέπει ὁ δείκτης γεννήσεων νὰ εἶναι 2,1. Στὴν
Ἑλλάδα, δυστυχῶς, εἶναι 1,3 καὶ ἐὰν ἀφαιρεθεῖ τὸ 0,2 ποὺ εἶναι παιδιὰ με-
ταναστῶν, ἀπομένει 1,1, ποὺ καταδεικνύει πορεία ἐξαφάνισης. Ἐπίσης ἡ
σύγκριση τῶν γεννήσεων καὶ τῶν θανάτων τῆς πρόσφατης πενταετίας
εἶναι ἀποκαρδιωτική.

Καὶ ἐνῶ κάποιος θὰ περίμενε ὅτι μὲ τὴ μείωση τοῦ ἡλικιακά ἐνεργοῦ
πληθυσμοῦ τῆς Χώρας ἴσως νὰ αὐξάνονταν οἱ εὐκαιρίες ἀπασχόλησης, τὰ
στοιχεῖα τῆς ἀνεργίας ἀποτυπώνουν τὸ δράμα τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων.
Ἀνεργία πρωτοφανὴς στὰ ἱστορικὰ χρονικά τῆς Ἑλλάδας, περίπου
1.500.000 ἄνθρωποι καὶ ταυτόχρονα 350.000 νέοι ἐπιστήμονες ἀποδη-
μοῦν στὸ ἐξωτερικό. Ἡ κρίση συνεχίζεται, ἀνεξέλεγκτες μειώσεις εἰσοδη-
μάτων, αὐξήσεις φόρων, ΦΠΑ στὰ τρόφιμα, στὴν ἑστίαση καὶ παραλίγο
στὴ μάθηση, ἐπιβαρύνσεις στὶς γεωργικὲς ἐκμεταλλεύσεις, ἐπιβολὴ ὑπο-
χρεωτικῶν συνεισφορῶν ἐπὶ ἀκινήτων, ἐνοικίων, οἰκοπέδων, ἔκτακτες
εἰσφορές, νέοι ἐργαζόμενοι μὲ ἀμοιβὴ 220 εὐρὼ τὸ 4ωρο! Μὲ αὐτὲς τὶς
συνθῆκες διαβίωσης εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ ἐκτροχιασθεῖ περαιτέρω ἡ ὑπο-
γεννητικότητα.

Τὸ δημογραφικὸ ἐπιδεινώνεται μὲ τὴ μεγάλη μεταναστευτικὴ ροή, μὲ
ἀποτέλεσμα ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ δύσπιστος ἀναγνώστης, ποὺ ἀρνεῖται νὰ
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς μικροκομματικὲς ἰδεοληπτικὲς παρωπίδες, νὰ ἀντιλαμ-
βάνεται τὸν ἄμεσο κίνδυνο πληθυσμιακῆς ἀλλοίωσης τῆς Ἑλλάδας.

Μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ καὶ τὴ μεγάλη ροὴ οἰκονομικῶν μετα-
ναστῶν ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς χῶρες, ἡ Ἑλλάδα βιώνει πάλι ἔντονες μετανα-
στευτικὲς ροές. Ἡ ἐπέμβαση στὸ Ἀφγανιστάν καὶ τὸ Ἰράκ, ἀλλὰ κυρίως οἱ
ἐξεγέρσεις τῆς Ἀραβικῆς Ἄνοιξης ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2010 ἐξώθησαν
ἀνθρώπινες μάζες στὴν ἀναζήτηση ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος.

Ὅσο περνοῦσαν οἱ μῆνες τοῦ 2015 τὰ ποσοστὰ εἰσροῆς αὐξάνονταν
γεωμετρικὰ καὶ συνολικὰ εἰσῆλθαν στὴν Ἑλλάδα περίπου 900.000 ἄτομα
ἀποδεικνύοντας τὴν ἔλλειψη ἀντανακλαστικῶν τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ
τὴν παντελῆ ἀπουσία ἐνδεδειγμένης μεταναστευτικῆς πολιτικῆς. Ἡ σύγ-
κριση τῶν στοιχείων τῶν 2 μηνῶν τοῦ 2015 μὲ τοὺς ἀντίστοιχους μῆνες
τοῦ 2016 εἶναι ἁπλὰ ἐφιαλτική…

Οἱ νέες μεταναστευτικὲς ροὲς ἐμπεριέχουν ἕνα μεγάλο κίνδυνο, τὴν
ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδας. Οἱ μουσουλμάνοι στὴν Ἑλλάδα τὸ 2010 ἀριθ-
μοῦσαν 500.000 καὶ ἕως τὸ 2015 εἶχαν αὐξηθεῖ σὲ 610.000 (αὔξηση 20%),
ἐνῶ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011, ἡ μου-
σουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς
Ἕλληνες μουσουλμάνους, ἀριθμοῦσε 114.000.

Ταυτόχρονα, οἱ τελευταῖες κινήσεις κατασκευῆς φράχτη στὰ Σκόπια μὲ
τὴ συνδρομὴ κρατῶν τῆς Ε.Ε. καὶ ἡ ἐπαπειλούμενη ἐπὶ διετία ἀποβολὴ
τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴ Schekghen θὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα «ἀποθήκη
ψυχῶν», ἐξυπηρετώντας τὴν ἐπικίνδυνη νεοθωμανικὴ ἐπεκτατικὴ πολι-
τικὴ τῆς Ἄγκυρας, ὅπως τὴ διατύπωσε στὸ βιβλίο του «Στρατηγικὸ βάθος
τῆς Τουρκίας» ὁ πρωθυπουργὸς Νταβούτογλου. Ἡ παλαιὰ δήλωση τοῦ
ἐκλιπόντος προέδρου Ὀζὰλ «δὲν χρειάζεται πόλεμος μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ
τὴν ἐκ νέου κατάκτησή της, ἁπλῶς μόνο ἡ βαθμιαία ἀποστολὴ ἐκεῖ 3-4
ἑκατομμυρίων φανατικῶν μουσουλμάνων» γίνεται σήμερα πράξη ἀπὸ τὸν
πρόεδρο Ἐρντογάν. Ἡ στρατηγικὴ αὐτὴ εἶναι γνωστὴ καὶ διατυπώθηκε μὲ
σαφήνεια στὸ βιβλίο «Τέχνη τοῦ πολέμου» τοῦ Σοὺν Τζού: «Ἡ μεγαλύτερη
τέχνη στὸν πόλεμο εἶναι νὰ ὑποτάξεις τὸν ἐχθρὸ χωρὶς μάχη». Αὐτὸ πράτ-
τει καὶ ἡ Τουρκία ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα μὲ πολιορκητικὸ κλοιὸ τὴν παρά-
νομη μετανάστευση, ἀφοῦ 2.563.000 πρόσφυγες ἀναμένουν ἐντολὴ προ-
ώθησης. Καὶ ἔχει τὸ θράσος ὁ Ἐρντογάν νὰ ἀπειλεῖ καὶ νὰ λέει «ἂν ἕως τώ-
ρα εἴχατε ἕνα Ἀϊλάν, σὲ λίγο θὰ ἔχετε 10.000-15.000 πνιγμένους Ἀϊλάν».

Προτάσεις καὶ λύσεις γιὰ τὰ παραπάνω ἐθνικὰ προβλήματα ὑπάρχουν
καὶ ἔχουν ἐπανειλημμένα ὑποβληθεῖ. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται ἡ σύσταση
εἰδικοῦ Ταμείου Ἀρωγῆς Οἰκογενειῶν, μὲ κάλυψη ἐξόδων ἀπὸ τὸν τοκετὸ
ἕως τὴν ἐνηλικίωση τῶν τέκνων, ἀναλογικὰ μὲ τὸν ἀριθμό τους, μὲ πρω-
τοστάτη τὴν Ἐκκλησία, τοὺς ἐθνικοὺς εὐεργέτες, ποὺ δυστυχῶς ἔχουν
ἐκλείψει καὶ δημόσιους πόρους διασφαλισμένους, εἰδικὴ ἐνίσχυση τῶν
παιδιῶν ποὺ γεννιοῦνται στὴ Θράκη καὶ σὲ ἀκριτικὰ νησιὰ κατὰ τὰ πρότυ-
πα τοῦ Μακαριστοῦ Χριστοδούλου, ἔκπτωση εἰσφορῶν τῶν ἐπιχειρήσε-
ων ποὺ προσλαμβάνουν μέλη πολύτεκνων οἰκογενειῶν, ἐπαναφορὰ τοῦ
ἀφορολογήτου γιὰ τὶς τρίτεκνες καὶ πολύτεκνες οἰκογένειες μὲ εἰσοδημα-
τικὰ ὅμως κριτήρια.

Ἐπιβάλλεται ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀκολουθήσει ἐπιθετικὴ πολιτικὴ ἔναντι τῆς
Ε.Ε. καὶ νὰ ἀπαιτήσει τὰ κέντρα ὑποδοχῆς νὰ γίνουν στὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ
ἐκεῖ νὰ γίνεται ἡ προώθησή τους στὶς χῶρες τελικοῦ προορισμοῦ, χωρὶς
νὰ θαλασσοπνίγονται ἀθῶες ὑπάρξεις.

(Ἐπιλογὴ παραγράφων ἀπὸ τά δημοσιευμένα κατά καιρούς
ἄρθρα του «Ἡ προϊοῦσα ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδας» καὶ «Ἡ
ἐπαπειλούμενη πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση τῆς Ἑλλάδας»).

Τὸ «πλαστικὸν χρῆμα» ἐλέγχει τοὺς ἀνθρώπους
Ἡ χρῆσις καρτῶν διὰ τὰς συναλλαγὰς θεσμο-

θετεῖται πλέον ὡς ὑποχρεωτικὴ καθὼς ὅσοι δὲν
θὰ ἐπιλέγουν αὐτὴν τὴν ὁδὸν ἀγοραπωλησιῶν δὲν
θὰ ἔχουν ἀφορολόγητον. Δὲν ἀπέχουν πολὺ αἱ
ἡμέραι ἐκεῖναι κατὰ τὰς ὁποίας θὰ ἐγκαταστα-
θοῦν τερματικὰ μηχανήματα καρτῶν εἰς ἱεροὺς
ναούς, ὡς συμβαίνει εἰς παπικοὺς καὶ προτεσταν-
τικοὺς λατρευτικοὺς χώρους. Παραθέτομεν
τμῆμα ἀπὸ σχετικὸν ἄρθρον τῆς ἱστοσελίδος
press-time.gr:

Θὰ θησαυρίσουν μὲ τὸ πλαστικὸν χρῆμα
«Εἶναι δυνατὸ νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι ἡ κυβέρνηση

καίγεται νὰ καθιερώσει τὴ χρήση μόνο πλαστικοῦ χρή-
ματος στὶς ζωές μας, γιὰ νὰ πατάξει τὴ φοροδιαφυγή; Ἡ
Ἑλλάδα, ἀκολουθεῖ τὴν παγκόσμια πεπατημένη (ἢ μή-
πως συνωμοσία;) ποὺ θέλει τὶς κυβερνήσεις νὰ πιέζουν
πολίτες καὶ ἐπιχειρήσεις νὰ χρησιμοποιοῦν ἠλεκτρονικὸ
χρῆμα. Ἡ ἀπάντηση στὸ «γιατί», εἶναι ἡ ἀπάντηση
σχεδὸν σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα: Τὸ χρῆμα.

Μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάποιοι
θησαυρίζουν. Ἐν πρώτοις, οἱ πολυεθνικές American
Express, Mastercard, Visa,, οἱ δουλειὲς τῶν ὁποίων
εὐνοοῦνται. Μέσῳ αὐτῶν, θὰ γίνονται ὅλες οἱ συναλλα-
γές. Οἱ τράπεζες, ἐν δευτέροις, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἀπο-
κτοῦν τὴ δυνατότητα νὰ χαρατσώνουν ἀδιακρίτως
ὁποιαδήποτε συναλλαγή, μὲ τὴν ἐπιβολὴ προμήθειας
καὶ φυσικὰ νὰ τὴν ἐλέγχουν. Πέραν τῶν κερδῶν, τὸν
ἀπόλυτο ἔλεγχο σὲ ὅλες τὶς συναλλαγές, ἀλλὰ καὶ ἄμε-
ση πρόσβαση στὸ χρῆμα τῶν πολιτῶν, ἔχουν μὲ αὐτὸ
τὸν τρόπο, ὄχι μόνο οἱ τράπεζες, ἀλλὰ καὶ οἱ πολυε-
θνικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἐμπορεύονται μηχανήματα καὶ
ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν. Ἔτσι, ὅλοι οἱ λο-
γαριασμοί, ὅλες οἱ συναλλαγές, ὅλο τὸ χρῆμα ποὺ
περνᾶ ἀπὸ τὰ χέρια ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μετατρέπε-
ται σιγὰ- σιγὰ σὲ μία εἰκονικὴ πραγματικότητα. Ἡ ὁποία
ἐλέγχεται μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ, ἡ ὁποία εἶναι
διαθέσιμη στὶς ὀθόνες ὑπολογιστῶν καὶ ἡ ὁποία φέρνει
τεράστια κέρδη σὲ ἰσχυρούς. Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτό.
Εἶναι καὶ ἡ ὑποδούλωση τῶν πολιτῶν. Ἡ ὑποχρεωτικὴ
χρήση πλαστικοῦ καὶ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος, μὲ τὴν
ἐγκατάλειψη τοῦ χάρτινου ἐγκυμονοῦν τεράστιους κιν-
δύνους ὑπερχρέωσης γιὰ εὐάλωτες ὁμάδες τῆς κοινω-
νίας ὅπως οἱ νέοι…

Ἔτσι «βλέπουν» κάθε κίνησίν μας
Ἡ μεγάλη μπίζνα βέβαια, εἶναι τὰ POS. Ὅσο συνεχί-

ζονται τὰ capital controls ποὺ ἔφεραν ὑποχρεωτικὰ τὸ

πλαστικὸ χρῆμα στὴ ζωή μας καὶ ἡ κυβέρνηση θεωρεῖ
πὼς θὰ πατάξει τὴ φοροδιαφυγὴ ἐξαλείφοντας τὸ με-
τρητὸ ἀπὸ τὴν ἀγορά, τόσο θὰ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ
τοὺς ἐπιχειρηματίες –καὶ ὄχι μόνο- ἡ προμήθεια τερμα-
τικῶν μὲ τὰ ὁποῖα θὰ εἰσπράττουν. Ἄλλωστε, σὲ μία
ἀγορὰ ὅπου κυκλοφοροῦν σήμερα περισσότερες ἀπὸ
11,5 ἑκατομμύρια χρεωστικὲς κάρτες καὶ περίπου 3
ἑκατομμύρια πιστωτικές, ὁ ἀριθμὸς τῶν 240.000 POS
ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι ὑπάρχουν σήμερα, δὲν θεωρεῖται
μεγάλος. Ἐξ οὗ καὶ οἱ ὑπολογισμοὶ τραπεζικῶν στε-
λεχῶν πὼς στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον θὰ προστε-
θοῦν ἐπιπλέον 80.000 τέτοια μηχανήματα, ἐνῶ σὲ βά-
θος διετίας, ὁ ἀριθμός τους θὰ ξεπεράσει τὸ μισὸ ἑκα-
τομμύριο. Μόνο πέρυσι, οἱ συναλλαγὲς μέσῳ καρτῶν
στὴν Ἑλλάδα ἔφτασαν τὰ 8 δισεκατομμύρια εὐρὼ καὶ ἡ
ζήτηση γιὰ «μηχανάκια» ἐκτοξεύεται.

Μέχρι νὰ γίνουμε… Σουηδία, ὅπου τέτοια τερματικὰ
ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ στὶς ἐκκλησίες, γιὰ νὰ ρίχνουν τὸν
ὀβολό τους οἱ πιστοὶ ἠλεκτρονικά, ἢ ἀκόμα καὶ σὲ ἀστέ-
γους (τόσο ἔχει ἐπικρατήσει ἡ χρήση τοῦ πλαστικοῦ
χρήματος!), ἡ ἀπόσταση δὲν εἶναι πολὺ μεγάλη. Γιατί,
ἀνεπισήμως, καταγράφεται ἔκρηξη τῆς ζήτησης γιὰ μη-
χανάκια POS σὲ «παραδοσιακοὺς» κλάδους, ὅπως τὰ
courier, τὰ ταξί, οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις, τὰ ἑστιατόρια καὶ
τὰ fast food, οἱ ὀδοντίατροι, οἱ φαρμακοποιοὶ κ.ἄ…

Μὲ τὴν κατάργηση τοῦ χάρτινου χρήματος, τὸ κράτος
(καὶ κατὰ συνέπεια, ὅποιος ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτὸ)
διαθέτει πλήρη καὶ ἄμεση πρόσβαση στὴν καθημερινό-
τητα κάθε πολίτη, κάνοντας πραγματικότητα τὸ
Ὀργουελικὸ σενάριο τοῦ 1984. Ἄλλωστε, ὅσο διαδίδε-
ται τὸ πλαστικὸ χρῆμα, τόσο κερδίζουν ἔδαφος οἱ «ἔξυ-
πνες συναλλαγές», ὅπως τὸ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι.
Αὐτὴ τὴν ἐφαρμογή, ἔχει πλέον ἡ συντριπτικὴ πλειοψη-
φία τῶν smartphones ποὺ κυκλοφοροῦν στὸ ἐμπόριο,
καθὼς πιά, ὁ καταναλωτὴς – χρήστης πλησιάζει τὸ κι-
νητό του στὸ τερματικὸ μηχάνημα συναλλαγῆς τῆς ἐπι-
χείρησης καὶ ὑλοποιεῖ τὴ συναλλαγή. Σκεφτεῖτε λοιπόν:
Τὸ κινητὸ μετατρέπεται στὸν «κωδικὸ ἀριθμὸ» κάθε πο-
λίτη, μὲ τὸ ὁποῖο, οὐσιαστικά, μπορεῖ νὰ ζήσει: Εἴτε
πληρώνοντας τὸ ἐνοίκιο, εἴτε κάνοντας τὴν παραμικρὴ
ἀγορά, εἴτε ἀκόμα καὶ βάζοντας βενζίνη γιὰ μία «ἀπό-
δραση» μὲ τὸ αὐτοκίνητό του…

…Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ χάρτινου χρήματος σημαίνει γι’
αὐτὲς δραστικὴ μείωση τοῦ κόστους φύλαξης καὶ ἀσφά-
λειας τῶν ὑποκαταστημάτων τους, λιγότερες δαπάνες
γιὰ προσωπικό, ἐνῶ ἡ ἐπικράτηση τῶν καρτῶν καὶ τῶν
ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν συνεπάγεται αὐξημένες
προμήθειες ἐπ’ αὐτῶν καὶ μεγαλύτερα κέρδη...».

Ἡ γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιεῖ
ὁ Πρωθυπουργὸς εἰς τὰς διεθνεῖς ἐπαφάς

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Γρυπαῖος,
Διεθνολόγος/Ἀναλυτὴς Γεωπολιτικῆς/Ἀρθρογράφος

Πρὸς Κύριον Πρωθυπουργό,
Ὅλοι οἱ ἡγέτες τῶν Κρατῶν τῆς Γῆς, ὁμιλοῦν τὴ μητρική τους γλώσσα,

στὶς διεθνεῖς διασκέψεις, συνομιλίες, συμβούλια, συνέδρια, συνεντεύξεις.
Ὁ Κινέζος ἡγέτης ὁμιλεῖ Κινεζικά, ὁ Ἰάπων Ἰαπωνικά, ὁ Ἀμερικάνος Ἀμε-

ρικανικά, ὁ Τοῦρκος Τουρκικά, ὁ Γάλλος Γαλλικά, ὁ Ἰταλὸς Ἰταλικά, ὁ Γερ-
μανὸς Γερμανικά, ὁ Ἱσπανὸς Ἱσπανικά, ὁ Ἑβραῖος ἡγέτης Ἑβραϊκά, ὁ
Ἄγγλος Ἀγγλικά, κ.ο.κ.

Ἄγγλοι-Γάλλοι-Πορτογάλοι ὁμιλοῦν τὴ γλώσσα τους.
Ὁ Ἕλληνας ἡγέτης ὁμιλεῖ βλάχο-Ἀγγλικά, μὲ βλάχο-προφορά.
Κύριε Πρωθυπουργέ, δὲν καταδέχεστε τὰ Ἑλληνικά.
Εἶναι σὰν δείχνετε διεθνῶς πολυμάθειαν, ἐθνικὴ ὑποτέλεια, καὶ ὑπο-

κουλτούρα.
Σὰν λύση στὸ πρόβλημα, ὑπάρχουν καὶ οἱ διερμηνεῖς.
Ἀπὸ τοὺς συμβούλους ποὺ ἔχετε, κανεὶς δὲν ἀντελήφθη τὸ πρόβλημα

προφορᾶς τῶν βλάχο-Ἀγγλικῶν;
Ὁμιλώντας τὰ βλάχο-Ἀγγλικά, μὲ προφορὰ τέτοια ποὺ προκαλεῖ τὸν γέ-

λωτα, γίνεστε διεθνῶς γραφικὸς καὶ προκαλεῖτε εἰρωνία, μὲ διεθνῆ καὶ το-
πικὴ θυμηδίαν.

Δὲν ἔχετε τὸ «Γνῶθι σ’αὐτόν»;
Ἔτσι δείχνετε μαριονέττα τῶν παγκόσμιων ἀφεντικῶν, καὶ ρεζιλεύετε

διεθνῶς τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ὑποτέλεια καὶ δουλοπρέπεια ποὺ δείχνετε
παντοιοτρόπως στὰ διεθνῆ ἀφεντικά.

Γιὰ νὰ τονίσουμε τὴν ὑποτέλεια ποὺ δείχνετε, πρὸς τοὺς Κοσμοκράτο-
ρες δανειστές, ἀναφέρουμε τὸ ἑξῆς.

Μὲ τὸ ΥΠΕΡ-ΤΑΜΕΙΟ ποὺ διεδέχθη τὸ ΤΑΙΠΕΔ, ξεπουλᾶτε ὅλη τὴ δη-
μόσια περιουσία γιὰ ἕνα αἰώνα, ἀκόμη καὶ τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Ἑλλάδος,
γιὰ νὰ καταλήξετε μέσῳ αὐτοῦ, στὸν ἐθνικὸ ἐνεργειακὸ πλοῦτο ποὺ κρύβει
ἡ Ἑλληνικὴ Α.Ο.Ζ. ποὺ ἀπαίτησαν οἱ Κοσμοκράτορες δανειστές.

Γίνατε ὁ Μένεμ τῆς Ἀργεντινῆς, καὶ ὁ διάδοχός σας ὁ Λά-Ρούα τῆς
Ἀργεντινῆς.

Ἐλπίζω νὰ συνέλθετε γρήγορα, ἀπὸ τὸν κατήφορο ποὺ ἔχετε πάρει.
Αὐτὰ γράφονται συμβουλευτικῶς.

Περί Παιδείας
Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Θεοδοσίου Χαραλαμποπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας
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Ἐρωτήματα διὰ τὸ Ψαλτήριον
π. Ἀντωνίου.

Αἱ μεταφράσεις
εἶναι ἀκατάλληλοι

Κατ’ ἀρχὰς ὁ ἴδιος ἐντοπίζει τὸ πρόβλημα ὅτι ὅλαι αἱ
μέχρι σήμερον μεταφράσεις διὰ διαφορετικοὺς λόγους
δὲν εἶναι κατάλληλοι διὰ τὴν λατρείαν. Ἀλλὰ ἂν δὲν εἶναι
κατάλληλοι, παρὰ τό ὅτι ἔχουν γίνει πάρα πολλαὶ δια-
φορετικαὶ ἀπόπειραι, μήπως πρόκειται ποτὲ νὰ εἶναι;
Ἤ ἀντιστρόφως: ἂν ὑπῆρχε μία τόσο καλὴ μετάφρασις
ὑποθετικῶς θὰ εἶχεν εἰσαχθῆ ἤδη εἰς τὴν λατρείαν,
ἑπομένως τὸ γεγονὸς ὅτι καμία μετάφρασις, πλὴν ἐκεί-
νης τῶν Ο΄, δὲν ἔγινε ποτὲ ἀποδεκτή, καταδεικνύει ὅτι
δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξη τέτοια μετάφρασις, διότι πάν-
τοτε θὰ ὑπολείπεται εἰς κάτι καὶ θὰ ἐγείρη διαφωνίας.
Ἄλλωστε ἕνα ἄλλο πρόβλημα τὸ ὁποῖο ὑπάρχει εἶναι
ὅτι, ἂν ὅπως ὁ ἴδιος δέχεται, καλαί μεταφράσεις πού
ἔγιναν ἀπὸ τὸν Φώτην Κόντογλου δὲν μποροῦν νὰ
χρησιμοποιηθοῦν, διότι εἶναι εἰς ἄλλον γλωσσικὸν ἰδίω-
μα, τότε τί μᾶς διασφαλίζει ὅτι μὲ τὴν συνεχῆ ἐξέλιξιν
τῆς νέας ἑλληνικῆς δὲν θὰ ἀπαιτῆται συνεχῶς μία ἀνα-
θεώρησις ἢ ἐκπόνησις νέων μεταφράσεων κάθε δε-
καετίαν, ὥστε νὰ εἶναι συνεπὴς ἡ μετάφρασις μὲ τὴν
γλῶσσαν τῆς ἐποχῆς; Δὲν θὰ ἀνοίξη ἔτσι ἕνας φαῦλος
ἀτελείωτος κύκλος;

Λησμονεῖται εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον ὅτι καὶ ἡ μετάφρασις
τῶν Ο΄, δὲν εἶναι μία τυχαία μετάφρασις ἀλλὰ εἶναι
ἀρρήκτως συνδεδεμένη μὲ τὰς ἀπαρχάς τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τὰς συγκεκριμένας περιστάσεις, καὶ εἰς τὸ διά-
βα τῶν αἰώνων ἀλληλεπίδρασε μὲ τὴν θεολογίαν τῆς
λατρείας π.χ. «Ο ΩΝ», εἶναι φράσις τῶν Ο΄, ἡ ὁποία
εὑρίσκεται εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία
δεσπόζει εἰς τὸ τέμπλον ἢ ἡ λέξις «Παντοκράτωρ», ἡ
ὁποία δεσπόζει εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου εἰς τὸν
τροῦλλον κ.ἄ.

Ἡ λατρεία
πέραν τοῦ νοήματος

Ἐνῶ ὑποστηρίζει τὰς λειτουργικάς μεταφράσεις ὁ π.
Ἀντώνιος γράφει: «ἀκούγοντας ἕνα στίχο, ἀρχίζουμε
νὰ νιώθουμε αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ μᾶς πεῖ, πρὶν ἀρχίσου-
με νὰ σκεφτόμαστε τὸ νόημά του» καὶ ἀλλοῦ: «πάντοτε
ὠθεῖται στὴν παράδοσή μας νὰ ἐπαναλαμβάνει, νὰ μα-
θαίνει ἀπὸ στήθους εἰ δυνατόν τούς στίχους τῶν
ψαλμῶν, αὐτὸ ποὺ καταλαβαίνει ἐν μέρει ἀλλὰ δὲν κα-
ταλαβαίνει τελείως, αὐτὸ ποὺ τοῦ χαρίστηκε ἀλλὰ ἀκό-
μη παραμένει ἀπρόσιτο, αὐτὸ ποὺ βρίσκεται πέρα ἀπὸ
τὴ δύναμη τοῦ νοήματος». Καὶ πάλι εἰς ἄλλο σημεῖον
ἀναφέρει ὅτι «εἶναι ὑποχρέωση τῆς κατήχησης καὶ τοῦ
κηρύγματος ἡ ἀνάλυση καὶ ἡ ἑρμηνεία» λέξεων ποὺ
δὲν εἶναι κατανοηταὶ μὲ τὴν πρώτην ἀνάγνωσιν καθὼς
παραπέμπουν εἰς πολλάς σημασίας π.χ. ἡ λέξις «καρ-
δία». Ἂν λοιπὸν ἀφ᾽ ἑνός κάτι πρέπει νὰ παραμένη πέ-
ραν ἀπὸ τὴν δύναμιν τοῦ νοήματος καὶ νὰ μὴ ἐξαν-
τλῆται εἰς αὐτὴν καὶ ἄν ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ κατήχησις εἶναι
ἐπιβεβλημένον γεγονὸς διὰ τὴν μύησιν τοῦ πιστοῦ εἰς
τὸ νόημα τοῦ Ψαλτηρίου, τότε πρὸς τί πραγματικὰ ὁ
λόγος τῶν λειτουργικῶν μεταφράσεων;

Πιθανῶς ὅμως νὰ ἔχουμε παρανοήσει τὰ γραφόμε-
νά του.

Ἡ σπουδαιότης
τῆς προφορικότητος

Ὁ π. Ἀντώνιος προτάσσει τὴν σπουδαιότητα τῆς
προφορικότητος, ποὺ συνοδεύει τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ
Ψαλτηρίου, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Μάλιστα εἰς τέτοιον
βαθμόν, ὥστε νὰ θεωρῆ ὅτι καθίσταται ἀναγκαία προ-
ϋπόθεσις διὰ τὴν κοινὴν προσευχήν, τὴν λατρείαν
ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συγκρότησιν τῆς κοινότητος, τῆς ἐνο-
ρίας. Αὐτὸ τὸ στηρίζει εἰς τὰ ἑξῆς ἐπιχειρήματα: α) ὅτι
τὰ βιβλιαράκια, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν πολλοὶ κατὰ
τὴ λατρείαν, ἀποδιοργανώνουν τὴν σύναξιν τῆς προσ-
ευχῆς, διότι ἡ ἀνάγνωσις εἶναι ἀτομικὸν γεγονὸς, ἐνῶ
διὰ τῆς προφορικότητος ἐπιτυγχάνεται ἡ κοινὴ συμμε-
τοχὴ ὅλων εἰς τὴν λατρείαν, β) ὅτι ἡ μνήμη καὶ ἡ ἀνά-
κλησις κατὰ τὴν λατρείαν εἶναι πολὺ σημαντικὰ καὶ
αὐτὰ ὑπηρετοῦνται κυρίως ἀπὸ τὴν προφορικότητα,
καὶ γ) ὅτι ἡ προφορικότης εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη
μὲ τὴν ὅλην θεολογίαν τῆς Ἐκκλησίας μὲ κάποιον τρό-
πον π.χ. ἡ φράσις: ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Βεβαίως εἶναι
ἀδιαμφισβήτητον ὅτι ἡ προφορικότης εἶναι ἰδιαιτέρως
σημαντική. Λαμβάνοντες αὐτὸ ὡς δεδομένον διερωτώ-
μεθα ἄν ὄντως ἡ προφορικότης θὰ ἐξυπηρετηθῆ καλύ-
τερα μὲ μίαν μετάφρασιν; Ἂν ἡ γλῶσσα τοῦ Ψαλτηρίου
εἶναι τόσον ὑπέροχα δομημένη, ὥστε νὰ δύναται κα-
νεὶς νὰ ἀποστηθίζη Ψαλμοὺς καὶ παραλλήλως ὅλοι οἱ
πιστοὶ μὲ σιγανὴ φωνὴ νὰ συναπαγγέλλουν αὐτούς, τί
θὰ συμβῆ ὅταν θὰ εἰσαχθοῦν μεταφράσεις; Δὲν θὰ
ὑπάρξη πλήρης ἀποσυντονισμός, ἐφ᾽ ὅσον οὔτε ἡ
ἀποστήθισις θὰ εἶναι ἐφικτὴ, ἀλλὰ οὔτε ἡ συναπαγγε-
λία, καθὼς θὰ ἔχη ἀπωλεσθῆ ἡ ρυθμικότης καὶ ἡ ποι-
ητικότης; Δὲν θὰ ὑπάρξη μεγαλυτέρα προσκόλλησις
εἰς τὰ βιβλιαράκια; Ἀκόμη καὶ νὰ ὑπῆρχε μία τέτοια ποι-
ητικὴ μετάφρασις, ποὺ νὰ δύναται οἱοσδήποτε πιστὸς
νὰ ἀποστηθίση, τί θὰ συνέβαινε εἰς τὸ μεσοδιάστημα
ἕως ὅτου οἱ πιστοὶ νά ξεσυνηθίσουν τὴν παλαιὰν καὶ νὰ

μάθουν τὴν νέαν;Δὲν θὰ συνέβαινε πλήρης ἀναστάτω-
σις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν;

Ἐπαναφορὰ
τίνος Ψαλτηρίου;

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν δεύτερον ἄξονα, τὸ πρῶτον τὸ
ὁποῖον διαπιστώνει εἶναι ὅτι ἡ χρῆσις τοῦ Ψαλτηρίου
περιωρίσθη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὥς σήμερον εἰς τὰς
ἀκολουθίας, διότι μεγαλυτέραν ἔκτασιν κατέλαβαν τὰ
τροπάρια καὶ οἱ κανόνες, ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὴν
ἑορτὴν κάθε ἡμέρας. Αὐτὸ τὸ κρίνει ὡς ἀρνητικὸν καὶ
θεωρεῖ ὅτι πρέπει νὰ δοθῆ καὶ πάλιν μεγαλυτέρα ἔκτα-
σις εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ Ψαλτηρίου. Ὡστόσο, δὲν εἶναι
παρακινδυνευμένον νὰ κρίνεται ὡς ἀναποτελεσμα-
τικὸν κάτι τὸ ὁποῖον ὑπῆρξε «φυσικὴ» ἐξέλιξις εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν, ἔστω καὶ ἂν ἀφορᾶ τὸ ἱερὸν βιβλίον τοῦ
Ψαλτηρίου; Εἶναι ὡς ἀντιστοίχως νὰ θεωροῦμεν ὅτι
κακῶς ἐπεκράτησαν οἱ κανόνες ἔναντι τῶν παλαιοτέ-
ρων κοντακίων καὶ ὅτι θὰ πρέπη νὰ ἐπαναφέρωμεν τὰ
κοντάκια! Ὅσον σημαντικὸν καὶ νὰ εἶναι τὸ Ψαλτήριον,
εἶναι γραμμένον ἀπὸ τὸ ἴδιον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖ-
ον ἐκίνησε τὴν χεῖρα τῶν συγγραφέων τῶν κανόνων
καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔκρινεν ὅτι οἱ κανόνες ἐκφράζουν ἕνα
πλοῦτον ἐφάμιλλον ἢ σπουδαιότερον ἀπὸ τὸ Ψαλτή-
ριον, ἢ τουλάχιστον περισσότερον ταιριαστὸν διὰ τὴν
λατρείαν, ὥστε νὰ χρησιμοποιοῦνται αὐτοί. Εἰς τοὺς
κανόνας ἄλλωστε ἔχει ἀφομοιωθῆ ὅλη ἡ Παλαιὰ Δια-
θήκη π.χ. ὁ Μέγας Κανών. Ἐπίσης ἡ ἐπαναφορὰ ἑνὸς
εἴδους «ἀσματικοῦ» τυπικοῦ, ὅπως περίπου προτείνε-
ται, εἶναι μᾶλλον ἀδύνατον νὰ γίνη, ὄχι μόνον διότι δὲν
διαθέτομεν τὰς ἀκριβεῖς πληροφορίας, ἀλλὰ καὶ διότι ἡ
ἐπικράτησις τοῦ «μοναχικοῦ» τυπικοῦ δὲν ἔγινε διὰ τυ-
χαίους λόγους.

Χρῆσις ἄλλων Ψαλμῶν;
Εἰς τὴν συνέχειαν, προχωρεῖ εἰς τὴν πρότασιν μιᾶς

νέας διαιρέσεως τοῦ Ψαλτηρίου, τὸ ὁποῖον θὰ ἀκο-
λουθῆ τὴν δομὴν τῆς Ὀκτωήχου, (δηλαδὴ ἀνὰ ἑβδομά-
δα ὑπάρχει ἕνας ἦχος): θὰ ψάλλωνται διαφορετικοὶ
Ψαλμοὶ εἰς τὰς ἀκολουθίας προκειμένου ἐντὸς ὀκτὼ
ἑβδομάδων νὰ ψάλλωνται σχεδὸν ὅλοι οἱ Ψαλμοί. Κατ’
ἀρχὰς ἡ μελοποίησίς τους θὰ ἐγείρη σωρείαν προβλη-
μάτων... Ὅμως ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον χρήζει ἰδιαιτέρας προ-
σοχῆς εἶναι οἱ λόγοι διὰ τοὺς ὁποίους συγκεκριμένοι
Ψαλμοὶ ἐπεκράτησαν εἰς τὴν λατρείαν. Οἱ συγκεκριμέ-
νοι Ψαλμοὶ κατὰ τὸν ἑσπερινόν, τὸν ὄρθρον, τὸ ἀπό-
δειπνον κ.λπ. ἀφ᾽ ἑνός εἶναι οἱ καταλληλότεροι καὶ συμ-
πυκνώνουν μὲ ἐπιτυχίαν τὸ νόημα τῆς κάθε ἀκολου-
θίας, προέρχονται ἀπὸ -ἀλλὰ καὶ ἀποτυπώνουν- ἕνα
συγκεκριμένον θεολογικὸν νόημα καὶ βάθος κάθε ἀκο-
λουθίας καὶ δὲν εἶναι εὔκολον νὰ ἀντικαθίστανται ἀπὸ
ὁποιονδήποτε ἄλλον Ψαλμόν. Ἔπειτα οἱ ἴδιοι Ψαλμοὶ
ἐδῶ καὶ μερικοὺς αἰῶνες παράγουν μίαν συγκεκριμέ-
νην θεολογικὴν ὀπτικὴν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, μορφώ-
νουν εἰς τὴν διάνοιαν τοῦ πιστοῦ καὶ τὴν θεολογίαν τῆς
Ἐκκλησίας ἕνα προσδιορισμένον πρίσμα κατανοήσε-
ως τῆς λατρείας.

Ὁ π. Ἀντώνιος ὁρίζει ὡς τρία τὰ κριτήρια διὰ τὴν ἐπι-
λογὴν τῶν Ψαλμῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀξιοποιηθοῦν: α) τὴν
μέχρι τώρα -συνήθως ἀποσπασματικὴν- χρῆσιν στί-
χων π.χ. ὡς τὰ ἀντίφωνα, β) τὴν ἑρμηνεία τῶν Πατέ-
ρων καὶ γ) τὴν ἀξιοποίησιν τῆς συγχρόνου βιβλικῆς
ἐρεύνης σχετικῶς μὲ τὰ εἴδη τῶν Ψαλμῶν (π.χ. συλλο-
γικὸς θρῆνος, ἀτομικὴ μετάνοια, βασιλικὸς ψαλμός,
αἶνος κ.λπ.). Προκύπτουν ὅμως πολλὰ προβλήματα.
Ἡ χρῆσις ὁρισμένων στίχων ἀπὸ ἕνα Ψαλμὸ διὰ μίαν
ἑορτὴν δὲν καθιστᾶ ταυτοχρόνως ὁλόκληρον τὸν
Ψαλμὸν ὡς κατάλληλον καὶ ταιριαστὸν διὰ τὴν ἑορτήν.
Ἐπίσης αἱ ἑρμηνεῖαι τῶν Πατέρων δὲν συμφωνοῦν
πάντοτε· ποία θὰ γίνη ἀποδεκτὴ καὶ ποία θὰ ἀδικηθῆ;
Ὅσον διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς συγχρόνου βιβλικῆς
ἐρεύνης, ἐκτὸς ὅτι προφανῶς καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν δια-
φωνίαι, τὸ κυριώτερον εἶναι πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτὴ νὰ
τεθῆ ὡς κριτήριον εἰς τὴν λατρείαν, ὅταν δὲν ἔχη καμίαν
σχέσιν μὲ αὐτήν; Ἤ ἀντιστρόφως: διατὶ νὰ ἀγνοηθῆ
π.χ. ἡ φερομένη (κατὰ τὴν διαδεδομένην ἀντίληψιν) ὡς
προερχόμενη ἀπὸ τὸν Ἅγιον Παΐσιον διαίρεσις τῶν
Ψαλμῶν, καθὼς εὐκόλως θὰ τὴν ἀκολουθοῦσαν οἱ πι-
στοί, καὶ νὰ προτιμηθῆ ἐκείνη τῆς βιβλικῆς ἐρεύνης; Τὸ
ἐγχείρημα μιᾶς τοιαύτης εἰσαγωγῆς εἰς τὸ ἐκκλησια-
στικὸν Σῶμα ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης φοβούμεθα δὲν
θὰ ἐτύγχανε καμιᾶς ἀποδοχῆς.

Ἐρωτήματα
διὰ τὴν Βιβλικὴν Ἑταιρείαν

Κλείνομεν αὐτάς τὰ σκέψεις, αἱ ὁποῖαι ἐλπίζομεν νὰ
προκαλέσουν γόνιμον προβληματισμόν, μὲ ἀπορίας
διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Βιβλικὴν Ἑταιρείαν, αἱ ὁποῖαι προ-
εξενήθησαν ἀπὸ ὅσα ὁ π. Ἀντώνιος γράφει. Πρῶτον,
ἐπισημαίνει λάθη, τὰ ὁποῖα ἐμφανίζονται εἰς τὴν προσ-
φάτως δημοσιευθεῖσαν ἀπόδοσιν τοῦ Ψαλτηρίου ἀπὸ
τοὺς Ο΄ εἰς τὴν νέαν ἑλληνικήν. Θὰ ληφθοῦν αὐτὰ ἆρα-
γε ὑπ᾽ ὄψιν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας; Δεύτερον, ὁ π. Ἀντώ-
νιος ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ μετάφρασις αὐτὴ τῆς Ἑλληνικῆς
Βιβλικῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τοὺς Ο΄ προορίζεται διὰ λει-
τουργικὴν χρῆσιν. Εἶναι ἀληθὲς ἢ προσωπικὴ ἐκτίμη-
σις; Ποία ἡ θέσις τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ τῆς Βιβλικῆς Ἑται-
ρείας;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.




