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Ἕνα πνευματικὸν πρόβλημα
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΠΟΛΛΟΙ χριστιανοί, πού κάνουν πνευματικό ἀγώνα, συχνά
βιώνουν μιά ψυχική ἀναταραχή ἀπό ὅσα βλέπουν καί
ἀκοῦν γιά τή ζωή καί τή δραστηριότητα ἄλλων ἐν Χριστῷ

ἀδελφῶν τους. Τό πρόβλημα εἶναι σοβαρό καί πρέπει ὁ καθένας
νά τό ἀντιμετωπίζει μέ τρόπο ἀποτελεσματικό καί ψύχραιμο.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης μιλοῦσε γιά τούς καλούς λογι-
σμούς πού πρέπει νά ἔχουμε γιά τούς ἄλλους, προκειμένου νά
ἀποφεύγουμε τίς κρίσεις καί τίς κατακρίσεις, ἀλλά καί γιά νά μέ-
νουμε ἀνεπηρέαστοι ἀπό τίς πρῶτες ἐντυπώσεις πού προκα-
λοῦν διάφορες πληροφορίες, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν πάντα σχέση

1ον
Συμπληρώνονται ἐφέτος 160

χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ ἐθνι-
κοῦ μας ποιητῆ. Τὴ χρονιὰ ποὺ
πέθανε ὁ ἄλλος λυράρης τῆς
λευτεριᾶς μας Ρήγας Φεραῖος,
τὸ 1798 γεννήθηκε στὴ Ζάκυνθο
ὁ Σολωμὸς κι ὅπως παρατηρεῖ
χαρακτηριστικὰ ὁ Κωστὴς Πα-
λαμᾶς, στὸ ἴδιο κυκλοχρόνισμα,
μὲ τὸ τέλος τοῦ ἐθνομάρτυρα μὲ
τὰ μεγάλα σαλπίσματα, ἔρχεται

τὸ πρῶτο γλυκοχάραμα τοῦ
ἄλλου, ποὺ θὰ ταίριαζε τὰ μεγά-
λα σαλπίσματα μέσα στὴ μου-
σικὴ συμφωνία τῆς τέχνης1.

Ἡ σύντομη ἔστω ἀναφορά
μας στὴ λαμπρὴ βιοτροχιὰ τοῦ
βάρδου τῆς λευτεριᾶς εἶναι
ἠθικὸ χρέος, γιὰ νὰ διαφυλάξου-
με ἀνόθευτη καὶ ἀπαραχάρακτη
τὴν ἐθνική μας ταυτότητα, ὅπως
αὐτὴ διαμορφώνεται μέσα ἀπὸ
τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς φυλῆς

μας καὶ ἐκδιπλώνεται μέσα ἀπὸ
τὸ ἔργο του.

Ἡ σύντομη, στὰ βάθη τοῦ
οἰκογενειακοῦ του ὑπόβαθρου,
διερεύνηση θὰ δικαιολογήσει σί-
γουρα τὴ μετέπειτα πορεία του,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγωνιώδη ἀφοσίω-
σή του σὲ τρεῖς παραμέτρους,
τῆς ἀλήθειας, τῆς ἐλευθερίας καὶ
τῆς γλώσσας.

Συναντοῦμε τοὺς προγόνους
του στὴ Βενετία πρὶν ἀπὸ τὸ
1715, δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὴ λήξη
τῆς Β' Βενετοκρατίας στὴν
Ἑλλάδα, μὲ τὸ ὄνομα Βαρβολά-
νοι. Τὸ ὄνομα Σολωμὸς πρωτο-
φαίνεται ἐπίσημα τὸ 1697 σ' ἕνα
διάταγμα τοῦ Δόγη τῆς Βενετίας.
Ἡ οἰκογένεια βεβαίως κατάγεται
ἀπὸ τὴν Κρήτη. Μὲ τὸ παραπά-
νω διάταγμα μᾶς δίνεται ἡ πλη-
ροφορία ὅτι ὁ Ἰωάννης Ἀρσέ-
νιος Σολωμός, μὲ ὅλο του τὸ
σπίτι, πέρασε ἀπὸ τὴ Κρήτη,
ἀφοῦ τὴν πῆραν οἱ Τοῦρκοι, στὸ

Μωριά. Οἱ Σολωμοὶ πρόσφεραν
ὑπηρεσίες στὴ Βενετικὴ Δημο-
κρατία. Ἔτσι συναντοῦμε Σολω-
μοὺς στρατιῶτες, νομικούς,
ἱερωμένους, ἄρχοντες καὶ κυ-
βερνῆτες, σὲ στεριὰ καὶ θάλασ-
σα κι ἀκόμη ἕνας Σολωμὸς Δό-
γης, καὶ μία ἁγία λαμπρύνουν τὸ
χρυσὸ γενεαλογικό τους δέν-
δρο.

Ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς γεννή-
θηκε τὸ 1798 στὴ Ζάκυνθο. Πα-
τέρας του ὁ Κόμης Νικόλαος Σο-
λωμὸς 61 ἐτῶν τότε καὶ μητέρα
του ἡ Ἀγγελικὴ Νίκλη, ἀπὸ τὰ
λαϊκὰ στρώματα τοῦ νησιοῦ καὶ
πιθανῶς μανιάτικης καταγωγῆς,
ἦταν μόλις 14 ἐτῶν ὅταν γεννή-
θηκε ὁ ποιητής. Πρῶτοι δάσκα-
λοί του στὸ νησί, ὁ ἱερέας Κασι-
μάτης, ὁ ἑλληνιστὴς Καραβιᾶς,
κι ὁ ἱερέας - ποιητὴς Ἀντώνιος
Μαρτελάος2. Μετὰ τὸ θάνατο
τοῦ πατέρα του τὸ 1807, ὁ Κό-
μης Νικόλαος Μεσσαλᾶς, κηδε-

μόνας του, ἔστειλε τὸν μόλις 10
ἐτῶν Διονύσιο στὴν Ἰταλία, γιὰ
νὰ σπουδάσει στὸ Κολλέγιο
Santa Katerina στὴ Βενετία. Τὸν
συνοδεύει ὁ ἀββὰς Δὸν Santo
Rossi, διδάσκαλός του, στὰ ἰτα-
λικά3. Δὲν εἶναι ἄνευ σημασίας
τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Rossi, εἶχε κα-
ταφύγει στὴ Ζάκυνθο διωγμένος
ἀπὸ τὴ πατρίδα του, γιὰ τὰ φιλε-
λεύθερα φρονήματά του, ποτι-
σμένος ἀπὸ τὶς ἰδέες τῆς Γαλ-
λικῆς Ἐπανάστασης. Ὅλοι οἱ
πρῶτοι διδάσκαλοι τοῦ Σολω-
μοῦ εἶναι ἄνθρωποι μὲ φιλελεύ-
θερες ἰδέες.

Κάποιος βιογράφος τοῦ Σο-
λωμοῦ μᾶς βεβαιώνει πὼς
ἄκουσε τὸν Καραβία, ἕνα ἀπὸ
τοὺς ὕστερους δασκάλους τοῦ
ποιητῆ νὰ ἱστορεῖ, μὲ πόσον
ζῆλον ὁ νέος μαθητής του μελε-
τοῦσε τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες
ποιητὲς καὶ ἱστορικούς, πὼς
ἐσπούδαζε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ

παθητικὰ μεγαλοφωνοῦσε ἀπ'
ἔξω τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαβίδ,
τοὺς θρήνους τοῦ Ἰερεμία καὶ τὸ
μέγα ποίημα τοῦ Ἰώβ. Ἔτσι καὶ
στὴν Κρεμώνα ὅταν πῆγε, συν-
οδευμένος ἀπὸ τὸν Ροδδί, γιὰ
νὰ τελειοποιηθεῖ στὴν ἰταλικὴ
καὶ στὴ λατινικὴ παιδεία, οἱ Ἰτα-
λοί του διδάσκαλοι χαίρονταν,
βλέποντας πόσο ζωντανὰ καὶ
πρωτόφαντα τὸ ξένο παλληκάρι
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα συνήθιζε νὰ
ἐκφωνεῖ τοὺς στίχους τοῦ Βιργι-
λίου. Καὶ γνωρίζουμε, πὼς ἕνας
ἀπ' τοὺς διδασκάλους του στὴν
Ἰταλία, ἐνθουσιασμένος ἀπὸ τὰ
πρῶτα γυμνάσματα τοῦ μαθητῆ
σὲ λατινικοὺς καὶ ἰταλικοὺς στί-
χους, τοῦ ἔλεγε: «Greco, tu farai
dimenticare il nostro Monti»
(Ἑλληνόπουλο, ἐσὺ θὰ περά-
σεις τὸν Μόντη μας)4.

Δυσκολοϋπόταχτος νέος ὁ
Διονύσιος ἀποφοίτησε τὸ 1815

Ὁ ἐθνικός μας καί οἰκουμενικός ποιητής
Διονύσιος Σολωμός. Ἡ ἀλήθεια,

ἡ ἐλευθερία καί ἡ γλῶσσα εἰς τό ἔργον του
Τῆς Δρ. Φιλ. Μαρίας - Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

...καί ἦσαν ὅλοι τους Μασόνοι;
Μὲ τοὺς κληρικοὺς μας ποὺ προωθοῦν

τὸν μασονικὸν Οἰκουμενισμόν
πότε θ’ ἀρχίσουν τὰ ἐπιτίμια;

Ὅταν ο Ἀπόστολος Μακράκης ἐκφωνοῦσε στὴν Πλατεῖα τῆς
Ὁμονοίας τοὺς πύρινους κατὰ τῆς μασονίας ἐκείνους λόγους του
(ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰώνα), ὁ Συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς
εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ βράζει. Νὰ «βράζει», ὄχι μόνο ἐκτός, ἀλλὰ καὶ
ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, διὰ μερικῶν (ὀλί-
γων, τότε) ἐπισκόπων Αὐτῆς. Ἐντούτοις καὶ οἱ πατερικότεροι ἐκ τῶν
κληρικῶν μας δὲν μποροῦσαν νὰ ἰχνηλατήσουν, τότε, ποῦ ἀκριβῶς

Ο «ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ» ΑΠΑΙΤΕΙ
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ὅταν ἔγραφα τὸ ἄρθρο περὶ
τῆς ἐκκοσμίκευσης (βλ. Ο.Τ. φ.
2148/13-1-2017) εἶχα δηλώσει ὅτι
θὰ χρειαστεῖ νὰ ἐπανέλθω στὸ
ζήτημα, καθὼς ἔμενε ἀναπάντη-
το τὸ ἐρώτημα πῶς εἶναι δυνατὸν
ἄνθρωποι ἀπὸ διαφορετικὰ περι-
βάλλοντα τῆς ἀστικῆς δημοκρα-
τίας, εἴτε προοδευτικὰ εἴτε συντη-
ρητικά, νὰ συγκλίνουν στὴν ἄπο-
ψη ὅτι τὸ κράτος (ἀπὸ τὴν ἐπικε-
φαλίδα τοῦ Συντάγματος ὥς τὴν
τελευταία σχολικὴ μονάδα) ὀφεί-
λει νὰ εἶναι οὐδέτερο ἔναντι κάθε
θρησκείας, νὰ εἶναι μὲ μία λέξη
οὐδετερόθρησκο. Τὸ νεόκοπο
αὐτὸ σύνθημα ἠχεῖ παράλογο
καθὼς τίποτα ἀπὸ ὅσα μᾶς περι-
βάλλουν δὲν εἶναι οὐδέτερο. Ἂς
ἀναλογισθεῖ κανεὶς τί ἐπιπτώσεις
θὰ ἔχει ἡ ἐμμονὴ αὐτή, ὅταν τὸ
κράτος θὰ θελήσει νὰ διαπαιδα-
γωγήσει στὰ σχολεῖα οὐδέτερες
ψυχὲς μαθητῶν! Ἆραγε, θὰ ἀγα-

ποῦν αὐτοὶ οἱ μαθητὲς τοὺς γο-
νεῖς τους, τὴν πατρίδα καὶ τὸν
ἑαυτό τους ἢ στὸ τέλος θὰ ἔχουν
ἀποστερηθεῖ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ
ἐφόδια, τὰ ὁποῖα συγκροτοῦν τὴν
προσωπικότητα καὶ τὴν ταυτότη-
τα, ὅταν ἡ ἱστορία, τὰ θρησκευ-
τικὰ ἀκόμα καὶ ἡ βιολογία (βλ. τὸ
πρόγραμμα τοῦ Ὑπ. Παιδείας
«σῶμα καὶ ταυτότητα» διὰ τὶς βιο-
λογικὲς καὶ κοινωνικὲς ταυτότητες
κ.ἄ.) θὰ ἔχουν ἐξ-οὐδετερωθεῖ;
Ὅλα αὐτὰ ἐπιδιώκονται στὸ ὄνο-
μα τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς ἐλευθε-
ρίας. Ὅμως, γιατί θὰ πρέπει ἡ
ἀνοχὴ καὶ ἡ ἐλευθερία ἐπιλογῆς
νὰ ὑπερισχύουν, ὅταν ἄλλες ση-
μαντικὲς ἀξίες τίθενται σὲ κίνδυ-
νο; Ἀντιλαμβάνονται ὅτι καμιὰ
οὐσιαστικὴ κοινωνία δὲν μπορεῖ
νὰ συγκροτηθεῖ στὴ βάση ἁπλῶς
καὶ μόνο τῆς ὑπεράσπισης ἀτο-

μικῶν «δικαιωμάτων», τὰ ὁποῖα
θωρακίζουν τὶς μονάδες, ἀλλὰ
δὲν δημιουργοῦν βαθειὰ ἑνότητα;
Ἑνότητα ὑπάρχει, ὅταν οἱ ἄνθρω-
ποι τὴν ἐπιλέγουν ὡς κοινὸ ὅρα-
μα καὶ ὄχι ὅταν ἁπλῶς τοὺς ἐπι-
βάλλεται ὡς κατὰ συνθήκη συμ-
βίωση. Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ,
κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἔννοια τῆς συλ-
λογικότητας ἔχει ὑποχωρήσει,
πῶς θὰ καταφέρει τὸ κράτος νὰ
διατηρήσει τὴ συνοχὴ μιᾶς κοι-
νωνίας, ὅταν τὸ ἴδιο ἀντιμάχεται
τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπὸ τὴ
φύση της εἶναι συλλογικὴ καὶ καλ-
λιεργεῖ τὴ συνοχή, μὲ τὴν ἐπιδίω-
ξη ἑνὸς οὐδετερόθρησκου κρά-
τους;

Ἡ ἀνάδυσις
τοῦ μεταφυσικοῦ κράτους

καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς
Ὁ χριστιανισμὸς ἕνωνε κάπο-

Παραθέτομεν τἠν ἐπιστο-
λήν τοῦ καθ. κ. Ν. Ἀλιπράν-
τη διά τό ἐπίκαιρον ζήτημα
τῆς σχολικῆς ἑβδομάδος
ἀφιερωμένης εἰς τό «Σῶμα
καί ταυτότητα», τό ὁποῑον
προεκάλεσε θύελλαν ἀντι-
δράσεων:

Ἀθήνα 2 Φεβρουαρίου
Πρὸς τὸν ὑπουργὸ παιδείας

ἔρευνας καὶ θρησκευμάτων,
Κύριο Κωνσταντῖνο Γαβρό-
γλου

Αἴτηση ἀνάκλησης τῆς ὑ-
πουργικῆς ἐγκυκλίου (ἀρ.
πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2, 23-
12-2016) μὲ θέμα Ὑλοποίηση
στὰ γυμνάσια Θεματικῆς
Ἑβδομάδας μὲ τίτλο ‘Σῶμα καὶ
ταυτότητα’ ὡς πρὸς τὸν ἄξονα
‘Ἔμφυλες ταυτότητες’.

Οἱ ὑπογράφοντες καθηγητὲς
Πανεπιστημίων, ἄνθρωποι
τῶν γραμμάτων καὶ γονεῖς λά-
βαμε γνώση τῆς ἐγκυκλίου τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας ποὺ περι-
λαμβάνει καὶ ‘διαφωτιστικὰ’
μαθήματα γιὰ τὴν σεξουαλικό-
τητα. Ἔχοντας γνωρίσει τὸν
«Διαφωτισμὸ» τῆς Δύσης καὶ
τὸ σημερινὸ ὑπαρξιακὸ κενό
της ποὺ παίρνει ὁποιεσδήποτε
κατευθύνσεις, γιατί δὲν ἔχει
πυξίδα, διαμαρτυρόμαστε γιὰ
τὸ δῆθεν προοδευτικὸ κείμενο

ποὺ οὐδετεροποιεῖ τὴν διάκρι-
ση τῶν φύλων, μὲ γνωστὰ ἀλλ’
ἐκπληκτικὰ αἴολα ‘συνθήματα’,
ὅπως «βιολογικὸ καὶ κοινω-
νικὸ φῦλο» [βλ. τῆς Simone de
Beauvoir «ἡ γυναίκα δὲν γεν-
νιέται, γίνεται» (κοινωνικά)],
«ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στε-
ρεότυπα» (!), «Φῦλο, σεξουα-
λικὸς προσανατολισμὸς καὶ
ἀνθρώπινα δικαιώματα», «Ὁ-
μοφοβία καὶ τρανσφοβία στὴν
κοινωνία καὶ τὸ σχολεῖο»!
Ἐπειδὴ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ
προωθηθοῦν διαστροφικὲς τά-
σεις στὰ νεαρὰ ἄτομα, ζητοῦμε
ἐπειγόντως νὰ ἀνακληθεῖ ἡ
ἐγκύκλιος καὶ ἑπομένως νὰ
ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὴν διακίνησή
της στὰ σχολεῖα.

Ἐπίσης θεωροῦμε πὼς ὁ
διαχρονικὸς συνολικὸς ἑλλη-
νικὸς πολιτισμὸς ἀναδεικνύει
τὸ ἀπερίγραπτο κάλλος καὶ τὴν
μοναδικῆς σημασίας σχέση
ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ὡς ἔρως
προσώπων καὶ ὄχι ὡς βιολο-
γικῶν σεξιστικῶν ἀντικειμέ-
νων. Ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα
ἀποτελοῦν τὰ δύο ἥμισυ τῆς
καθόλου ἀνθρωπίνης φύσεως
καὶ μόνον ἡ καθολική, σωματι-
κή, ψυχική, πνευματική, ἕνω-
ση τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυ-
ναικὸς καθιστᾶ ὁλόκληρο τὸν
ἄνθρωπο καὶ δημιουργεῖ κοι-

νωνία προσώπων καὶ πολιτῶν
ἐλευθέρων. Οἱ ὁμοφυλικὲς
σχέσεις ὅσο καὶ ἂν ὑποχρεού-
μεθα νὰ τὶς σεβαστοῦμε ὡς
ἐλεύθερη ἐπιλογὴ συμπολιτῶν
μας, ὅμως ὡς ἐπιστήμονες
γνωρίζουμε πὼς ἀδυνατοῦν νὰ
πραγματοποιήσουν τὴν
ἀνθρώπινη φύση στὴν πληρό-
τητα τῆς προσωπικῆς ἑτερότη-
τας καὶ ἐγκλωβίζουν κυριολε-
κτικῶς τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ
στὴν πραγματικὴ "ὁμοφοβία",
"ρατσισμό", ἀνδρῶν ἢ γυ-
ναικῶν ποὺ ἐπιλέγουν νὰ πε-
ριοριστοῦν στὴν μισὴ ἀνθρώ-
πινη φύση. Γι’ αὐτὸ ἀρνούμεθα
τὰ παιδιά μας νὰ γίνονται ἀντι-
κείμενο ὁμοφυλοφιλικῆς προ-
παγάνδας ἀπὸ τὴν νεαρή τους
ἡλικία ἀντίθετα μὲ τὴν φυσιο-
λογική τους πνευματικὴ καὶ
ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη. Κα-
νεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπεμβαί-
νει μὲ πρόσφατα ἰδεολογήματα
στὸν χῶρο τῆς παιδικῆς ψυχῆς
καὶ ψυχολογίας ἐρήμην μάλι-
στα τῶν γονέων.

Συμπερασματικά, ὡς γονεῖς,
δὲν δεχόμαστε τὴν ἰσοπέδωση
τῶν σεξουαλικῶν ἐπιλογῶν
καὶ ἐπικαλούμεθα τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων
τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) πού,
ἀναγνωρίζοντας τὴν ἐλευθερία
τῆς ἐκπαίδευσης, δίνει τὸ δι-

καίωμα στοὺς γονεῖς νὰ ἐξα-
σφαλίζουν τὴν ἐκπαίδευση καὶ
τὴν διδασκαλία τῶν παιδιῶν
τους σύμφωνα μὲ τὶς πεποιθή-
σεις τους, δηλαδὴ μὲ τὶς βιοθε-
ωρητικὲς ἀντιλήψεις τους, ποὺ
ἀνήκουν στὸ πεδίο τῶν φιλο-
σοφικῶν πεποιθήσεων (ἄρ-
θρο 2 τοῦ Πρώτου Πρωτοκόλ-
λου τῆς ΕΣΔΑ). Κατὰ συνέ-
πεια, δηλώνουμε ὅτι, ἂν δὲν
ἀνακληθεῖ ἄμεσα τὸ ἀνα-
φερθὲν τρίτο τμῆμα τῆς ἐγκυ-
κλίου, θὰ ἀπαιτήσουμε, σύμ-
φωνα μὲ τὴν νομολογία τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου δι-
καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου
(ΕΔΔΑ) (π.χ. ὑπόθεση Folge-
ro), ἔγκαιρη ἀπαλλαγὴ τῶν
παιδιῶν μας ἀπὸ τὴν σχετικὴ
διδασκαλία τῆς θεματικῆς ἑ-
βδομάδας καὶ ἐλπίζουμε νὰ
μὴν ὑπάρξει ἀπὸ τοὺς ἐκπαι-
δευτικοὺς ἀντίρρηση στὸ αἴτη-
μα ἀπαλλαγῆς· σὲ ἀντίθετη
περίπτωση, θὰ ἀναγκασθοῦμε
νὰ καταφύγουμε στὴν δικαιο-
σύνη, ζητώντας τὴν ἄμεση ἀ-
ναστολὴ ἐφαρμογῆς τοῦ κειμέ-
νου, ἐπικαλούμενοι τὴν ἄμεση
ἐφαρμοστικότητα (self execu-
ting) τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔ-
ΔΑ.

Νικήτας Ἀλιμπράντης,
Καθηγ. κοινωνιολογίας ΔΠΘ

Νά ἀνακληθῆ ἡ προκλητική θεματική ἑβδομάς

«Ἡ δεξιὰ κ. Γιαννάκου ἔβγαλε τὴν ἐξομολόγηση ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ὁ ἀριστερὸς κ. Φίλης δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ ἐπισκέπτονται τὰ σχολεῖα Ἱεράρχες, καὶ ὅλοι
συνομολογοῦν ὅτι στὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀκολουθοῦν ὅσα ἡ κ.Διαμαντοπούλου, φίλη τῆς μασονικῆς λέσχης Bildeberg, ἔθεσε ὡς βάση!»

2ον - Τελευταῖον
Οἱ Πατέρες εἰς Ἀνατολήν

Ἂς δοῦμε ὅμως πῶς ὁρίζουν τὸ πρόσωπο οἱ Πατέρες. Οἱ Πατέρες
δὲν ὁρίζουν βέβαια τὸ πρόσωπο σὰν σχέση τοῦ ἐγὼ μὲ τὸ ἐσύ, ἀλλὰ
σὰν διάκριση ἀκοινώνητη. Ἀπ’ αὐτὰ ποὺ δίδαξαν οἱ Πατέρες ξέ-
ρουμε ὅτι τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ ἀνήκουν στὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου.
Συναποτελοῦν τὴν “ὑπόσταση” τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Βέβαια: δὲν
ὑπάρχει φύση χωρὶς ὑπόσταση “οὐκ ἔστι φύσις ἀνυπόστατος”. (βλέ-
πε Ἰωάννη Δαμασκηνὸ «Ἔκδοσις ἀκριβὴς Ὀρθοδόξου πίστεως».
Ἐκδόσεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη σελίδα 242) Μὲ ἄλλα λόγια δὲν
ὑπάρχει φύση ἀπρόσωπη. Πρόσωπο, ἄτομο καὶ ὑπόσταση γιὰ τοὺς
Πατέρες εἶναι ταυτόσημες ἔννοιες. Τί εἶναι ὅμως τὸ πρόσωπο ἢ ἡ ὑπό-
σταση καὶ τί εἶναι ἡ φύση; Ἂς παρακολουθήσουμε τὸν Μέγα Βασίλειο:
«Οὐσία δὲ καὶ ὑπόστασις ταύτην ἔχει τὴν διαφοράν, ἥν ἔχει τὸ κοινὸν

Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας
καὶ «μεταπατερικοὺς» θεολόγους

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Ἰατρικῆς

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ὀνομάσθησαν κατὰ τὴν
δεκαετία τοῦ 1840 στὴν Κεφαλληνία οἱ
πολιτικὰ «ἀριστεροί» τῆς ἀγγλοκρατού-

μενης Ἑπτανήσου (1809/ 1815- 1864), ποὺ
ἀντιμάχονταν τὴν Ξενοκρατία μὲ κύριο ὅπλο
τὴν θρησκευτικὴ παράδοση τοῦ Λαοῦ, τὴν
Ὀρθοδοξία. Ἀντλώντας ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν
ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ μὴ ἀντιγρά-
φοντας ξένα συστήματα καὶ ἐπιλογές, οἱ Ρι-
ζοσπάστες ἔμειναν ἑνωμένοι μὲ τὴν λαϊκὴ
συνείδηση καὶ γι’ αὐτὸ ὅποιος πολεμοῦσε
τὴν θρησκεία τοῦ λαϊκοῦ σώματος ἢ τήν
ὑπονόμευε ἐθεωρεῖτο αὐτόματα ἀντίπαλος
τοῦ πατριωτισμοῦ - ἐθνισμοῦ καὶ κατ’ ἐπέ-

κταση τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ καὶ ἑνωτικοῦ μὲ
τὴν Μητέρα Ἑλλάδα ἀγώνα.

Ὁ Ριζοσπαστισμὸς γεννήθηκε μὲν στὴν
πάντα ἐπαναστατικὴ Κεφαλληνία, εἶχε ὅμως
κυοφορηθεῖ στὸ συνεχῆ ἐπαναστατικὸ καὶ
φιλελεύθερο παλμὸ ὅλων τῶν Ἰονίων Νή-
σων κατὰ τὴν μακρὰ περίοδο τῆς δικῆς τους
δουλείας σὲ δυτικὲς δυνάμεις (ἀπὸ τὸν 13ο

αἰ.) καὶ μάλιστα τῆς Ἑνετοκρατίας (1386 -
1797).

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἀσκοῦσε στὰ Ἑπτάνη-
σα τοῦ 19ου αἰώνα - καὶ ἰδιαίτερα στὴν πατρί-
δα τοῦ Ριζοσπαστισμοῦ τὴν Κεφαλληνία -
«ἔντονη συνεκτικὴ ἐπίδραση σὲ ὅλα τὰ κοι-
νωνικὰ στρώματα (...), ἐπενεργοῦσε δηλαδὴ

σὰν κοινωνικὴ δύναμη»[1]. Δὲν εἶναι, συν-
επῶς, περίεργο, ὅτι στὰ ριζοσπαστικὰ συν-
θήματα τοῦ 1849 περιλαμβανόταν καὶ τὸ
«λαμψάτω ἡ Ὀρθοδοξία». Ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τὴν ἐσωτερικὴ τοποθέτηση τῶν ἡγετῶν τοῦ
Ριζοσπαστισμοῦ ἀπέναντι στὴν ὀρθόδοξη
ἐκκλησιαστικὴ πρακτική, ἡ ἐμμονή τους στὴ

θρησκευτικὴ παράδοση τοῦ Λαοῦ ἦταν τὸ
αἴτημα τῶν περιστάσεων, ἀφοῦ ἐξασφάλιζε
τὴν λαϊκὴ ἑνότητα καὶ τὴν ἀναγκαία ὁμοψυχία
λαοῦ καὶ ἡγεσίας στὸν ἑνωτικὸ ἀγώνα.

Τὸ ριζοσπαστικὸ κίνημα, προερχόμενο ἐκ
τῶν σπλάγχνων τοῦ λαοῦ, ὄντας δηλαδὴ κα-
θαρὰ λαϊκό, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ στηρίζε-
ται στοὺς δύο πόλους τοῦ λαϊκοῦ φρονήμα-

τος, τὸν ἐθνισμὸ καὶ τὴν θρησκευτικὴ πίστη,
ποὺ συνιστοῦσαν τὴ λαϊκὴ ἰδεολογία καὶ ὁδη-
γοῦσαν στὴν ἀντικαθεστωτικὴ στάση. Ἡ Βρε-
τανικὴ «Προστασία» μὲ τὸ νὰ εἶναι «προτε-
σταντική», χρωματισμένη μάλιστα θρησκευ-
τικὰ στὰ διπλωματικὰ ζητήματα σὲ ἕνα βαθμὸ
πολὺ ὑψηλότερο ἀπ΄ ὅσο σήμερα, ἀντιστρα-
τευόταν γιὰ τὸν λαὸ ὄχι μόνο τὸ ἑλληνικὸ -
ἐθνικὸ φρόνημά του, ἀλλὰ καὶ τὴν πίστη τῶν
πατέρων του, καὶ συνεπῶς ὁλόκληρη τὴν
ταυτότητά του. Ἡ ἀντίθεση, ἔτσι, τοῦ λαοῦ
πρὸς τὸ βρετανικὸ στοιχεῖο γινόταν καθολικὴ
καὶ ἀγεφύρωτη, χωρίς καμιὰ ἀπολύτως δυνα-

Ἀριστερὰ καὶ Ὀρθοδοξία

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Γ. Μεταλληνός, Ὀμ. καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Παρακολουθοῦμε καθημερινῶς τὰ τεκταινόμενα ἀλλὰ καὶ τὸ ἀδιέ-
ξοδο, εἰς τὸ ὁποῖο ἔχει περιέλθει ὁ Λαός μας. Οἱ καθημερινὲς καὶ
ἔντονες συγκρούσεις ἐντὸς τῆς Βουλῆς, αὐτὸ τὸ θέατρο τοῦ παρα-
λόγου, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴν ἐξευτελιστικὴ καὶ τόσο ταπεινω-
τικὴ γιὰ ἐμᾶς ὡς Ἔθνος χορήγηση τῆς «δόσης». Ὅλη αὐτὴ ἡ ἀσυ-
δοσία, ἀλόγιστη πορεία καὶ ἐκφυλισμός, αὐτὴ ἡ πρωτοφανὴς γιὰ
μία «σύγχρονη Πολιτεία» ἀτιμωρησία τῶν ἡγεσιῶν τοῦ πολιτικοῦ
συστήματος ἐξουσίας, τῆς Ἀρχῆς τῆς Διακρίσεως τῶν Ἐξουσιῶν,
τῶν Ὀργάνων καὶ Θεσμῶν τῆς Πολιτείας εὐθύνονται γιὰ τὰ Μνη-
μόνια καὶ τὴν ἐκρηκτική, ἄκρως ἐπικίνδυνη κατάσταση ποὺ
εὑρίσκεται τώρα ἡ Πατρίδα μας.

Ὁ ἀμερικανὸς ἱστορικὸς Χάουαρντ Ζὶν εἶπε τὸ ἑξῆς: «ἂν δὲν γνω-
ρίζουμε τὴν Ἱστορία, εἴμαστε κρέας ἕτοιμο γιὰ τοὺς σαρκοφάγους
πολιτικούς, γιὰ τοὺς διανοούμενους καὶ τοὺς δημοσιογράφους ποὺ
προμηθεύουν τὸ πιὸ ἀκονισμένο μαχαίρι». Ὁ γράφων αὐτὸ τὸ

Ἡ Ἑλλάς ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης της
-οἱ ἀνόητοι, οἱ ἁπλοὶ καὶ ὁ Γόρδιος Δεσμὸς-

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἐμ. Δημητράκη, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Χολαργός, 30-1-2017
Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμον Μακαριώτατε,

Αἰτοῦμαι τίς πατρικές Σας εὐχές.
Σάν υἱός πρός πατέρα, θέλω ταπεινά νά καταθέσω τόν πόνο καί

τήν σιωπηλή κραυγή μου γιά τήν ἠθική, ψυχική καί σωματική κατα-
στροφή πού ὑποχρεωτικῶς θά ὑποστοῦν τά ἑλληνόπουλα - πρός
τό παρόν τῶν γυμνασίων - ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέσα ἀπό
τό πρόγραμμα τῆς λεγομένης “θεματικῆς ἑβδομάδας ἐνημέρωσης
καί εὐαισθητοποίησης σέ ζητήματα Διατροφῆς καί ποιότητας ζωῆς,
προλήψεως ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων καί ἔμφυλων ταυτοτήτων” μέ
γενικό τίτλο “Σῶμα καί Ταυτότητα”. Σᾶς ἐπισυνάπτω καί ὁλόκληρη
τήν σχετική ἐγκύκλιο.

Ἐν πρώτοις Σᾶς μεταφέρω μερικά ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἴδια τήν
ἐγκύκλιο, ἐνδεικτικά τοῦ ὅλου πνεύματος πού θέλουν νά περάσουν:

1. «Ἡ ἑστίαση τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος στούς παραπάνω βασι-
κούς ἄξονες ἀντλεῖ ἀπό τήν εὐρύτερη σημασία πού ἀποκτᾶ γιά
τούς/τίς μαθητές/μαθήτριες αὐτῆς τῆς ἡλικίας, ἡ κατάρριψη μύ-

Πλήττονται αἱ ἀθῶαι ψυχαὶ τῶν μαθητῶν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...
ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ
Τὴν Παρασκευὴ 17 Φε-

βρουαρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Νεκταρίου Ἑκάλης,
μετὰ τὴν θεία Λειτρουργία
ἐτελέσθη τὸ διετὲς μνημό-
συνο τοῦ μακαριστοῦ
πρών Διευθυντοῦ Συντάξε-
ως τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ» Γεωργίου Ζερ-
βοῦ. Ἐπίσης μνημόσυνο
ἐτελέσθη τὸ Σάββατο 18
Φεβρουαρίου στὸ μετόχι
«Ἄξιόν Ἐστι» τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεγίστης Λαύρας
Ἁγίου Ὄρους στὴν Βαρυμ-
πόμπη, ὅπου εἶναι ὁ τάφος
του.

Ὁ μακαριστὸς ἐν Χριστῷ
ἀδελφός μας Γεώργιος
ὑπῆρξε διακεκριμένος δη-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τοὺς οἰκουμενιστὰς δὲν ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια, διότι ὑπηρετοῦν μὲ ἀφοσίωσιν τὴν ἐκκοσμίκευσιν!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.Ὁ Ὑπ. Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου κρατῶν Κοράνιον
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Τὸ κλειδὶ τοῦ χαμένου παραδείσου

Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 7/24 Φεβρουαρίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗ-
ΤΟΥ «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ» Ἡ
ἐλευθερία τῆς θείας Χάριτος. Ἔκδο-
σις Ἱ. Κελ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων. Ἅγιον
Ὄρος. Σχ 21x14 σσ 216.

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Ἀρχιεπισκόπου
Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας «Ο
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ». Λόγοι
καὶ ὁμιλίες. Ἐπιμέλεια: Μητρ. Ἀργο-
λίδος Νεκταρίου. Μετάφραση: Μο-
ναχὴ Ἱερωνύμη. Τόμος Β΄ Ἐκδόσεις:
Ἐπιστροφή. Α΄ Ἔκδοση Ὀκτώβριος
2016. Σχ 20,50x14 σσ 256.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙ-
ΔΟΣ «ΑΓΙΩΝ ΟΡΟΣ» Τὸ Ὄρος ποὺ
λίγο γνώρισα, ἀλλὰ πολὺ ἀγάπησα.
Ναύπλιο 2016 Ἐκδόσεις Ἐπιστροφή.
Σχ 24x17 σσ 478.

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗ» Ἐπὶ
τοῦ κειμένου KONCILIARITY AND
PRIMACY (ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΕΙΟΝ». Τοῦ Μητροπολίτου
Περγάμου Ἰων. Ζηζιούλα. Εἰσαγωγὴ
- Σχόλια ἐπὶ τοῦ Κειμένου. Μοναχῶν
Παϊσίου καὶ Ἐπιφανίου. Ἔκδοσις
Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίων Ἀρχαγγέλων.

Ἅγιον Ὄρος Σχ 20,50x14 σσ 124.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Σ. ΤΣΙΝΤΑΡΑ-

ΚΗ «140 ΧΡΟΝΙΑ Μητροπολιτικὸς
Ναὸς Ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὸ Δεδέ-
γατς στὴν Ἀλεξανδρούπολη». Ἀλε-
ξανδρούπολη 2016. Σχ 24x23 σσ 80.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, Δεκαπενθήμερη
Ἐφημερίδα τοῦ κινήματος Χριστια-
νικῆς Δημοκρατίας. Ὀκτ., Νοέμβ.,
Δεκ. 2016. Ἰαν. 2017. Ἀθήνα.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, Τριμ. πε-
ριοδικὸ τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος Ἁγίας
Τριάδος.Ἰούλ.–Σεπτ.,Ὀκτ.–Δεκ.2016.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, Μη-
νιαία ἔκδοσις τῆς χριστιανικῆς θρη-
σκευτικῆς Κοινότητος Γ.Ο.Χ. Θεσσα-
λονίκης. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ.
2016. Θεσσαλονίκη.

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας, «Ο
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», ΤΟΜΟΣ Β΄, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», ΝΑΥ-
ΠΛΙΟ 2016, σελ. 253

Τό παρόν σπουδαῖο πόνημα μέ
τίτλο «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ» περιλαμβάνει τριάντα πέντε
Λόγους καί Ὁμιλίες τοῦ ἁγίου
Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερου-
πόλεως καί Κριμαίας, οἱ ὁποῖες
ἐκφωνήθηκαν τήν περίοδο 1946-
1948 στήν Συμφερούπολη τῆς Κρι-
μαίας. Ἡ ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου ἔγι-
νε ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἀργολίδος
κ. Νεκτάριο, ἡ δέ μετάφρασή του
ἀπό τήν μοναχή Ἱερωνύμη.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό εἰσαγωγι-
κό του σημείωμα στήν Α΄ ἔκδοση
τοῦ βιβλίου του «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ-
ΠΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», σχεδόν πρίν εἴκο-
σι χρόνια, ἔγραφε «Ἔζησε στήν πλέ-
ον μαρτυρική περίοδο τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας. Ἐξαίρετος καί διάση-
μος ἐπιστήμονας. Σήκωσε τό σταυ-
ρό τῆς ὁμολογίας καί τράβηξε τό
δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ. Καί πράγματι
ἀναδείχθηκε μάρτυρας καί ὁμολο-
γητής. Ἡ ἁγιασμένη μορφή του καί
ἡ μαρτυρική του ζωή ἔχουν νά δώ-
σουν πάρα πολλά στό σύγχρονο χρι-
στιανό καί κυρίως στούς ἀνθρώ-
πους πού ἀφιέρωσαν τή ζωή τους
στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
λαοῦ Του καί εἰδικότερα τοῦ πά-
σχοντος ἀνθρώπου». Εἴκοσι χρόνια
μετά τήν Α΄ ἔκδοση τοῦ βιβλίου,
ὅπου ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἦταν ἄγνω-
στος στούς Ἕλληνες χριστιανούς, μέ
τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖ-
ες τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἔχει γίνει σέ
ὅλους γνωστός, ἔχουν ἀνεγερθῆ να-
οί πρός τιμή του, ἔχει γραφτῆ ἀσμα-
τική ἀκολουθία, ἔχει ἁγιογραφηθῆ
καί ἔχουν ἐκδοθῆ πολλά βιβλία του,
τά ὁποῖα ἐπανεκδίδονται σέ νέες
ἐκδόσεις. Τό ὅτι συνεχίζονται νά
ἐκδίδονται νέα βιβλία του εἶναι ἀπό-
δειξη ὅτι ὁ ἅγιος Λουκᾶς εἶναι με-
γάλος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας καί
ὅτι ὁ φιλόχριστος ἑλληνικός λαός
τόν ἀγαπᾶ καί τόν τιμᾶ ἰδιαίτερα.

Οἱ Λόγοι καί οἱ Ὁμιλίες τοῦ Ἁγί-
ου Λουκᾶ καλύπτουν τήν διετία
1946-1948, δηλαδή λίγο μετά τόν Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο στήν παλαιά Σο-
βιετική Ἕνωση, τήν περίοδο τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀφοῦ οἱ
περισσότεροι λόγοι ἀπό αὐτούς
ἀσχολοῦνται μέ θέματα αὐτῆς τῆς
περιόδου. Μέσα ἀπό αὐτούς τούς
Λόγους ξεδιπλώνεται ἡ θεολογική
γνώση τοῦ ἁγίου, ἡ βαθειά προσή-
λωσή του στήν πατερική παράδοση
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ κο-
σμική μόρφωσή του πού τοῦ δίνει
τήν δυνατότητα νά ἀπευθυνθῆ τόσο
στόν ἁπλό ὅσο καί στόν μορφωμένο
ἄνθρωπο, νά τόν προβληματίση καί
νά τόν ὁδηγήση σέ συναίσθηση. Ἡ
διεισδυτικότητα τῆς σκέψης του, ὁ
ἁπλός καί περιγραφικός λόγος του

μέ τό πατερικό φρόνημα δίνουν
στούς λόγους ὀμορφιά καί δύναμη.
Ἡ δύναμη τῆς σκέψης του καί ἡ
ζωντανή πίστη του εἶναι διάχυτη
παντοῦ. Ἀπευθύνεται σέ ἀνθρώ-
πους τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι ζοῦν
σέ ἕνα τυραννικό καθεστώς, ταλαι-
πωρημένοι ἀπό τήν φρίκη τοῦ πολέ-
μου, πεινασμένοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἀρνηθῆ τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ καί
ὅμως ὁ ἅγιος Λουκᾶς μέ τήν δύναμη

τῶν λόγων του καταφέρνει νά τούς
μιλήση γιά νηστεία, γιά μετάνοια,
γιά ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο,
γιά σταυρό καί προσευχή. Ὁ π. Νι-
κόλαος Λουδοβίκος, ὁ ὁποῖος προ-
λογίζει τό βιβλίο, λέει χαρακτηριστι-
κά «Τό βιβλίο αὐτό εἶναι γραμμένο
ἀπό κάποιον πού κάθεται στόν
σταυρό… τά κείμενα αὐτά εἶναι κεί-
μενα ἑνός ἀνθρώπου σταυρωμένου,
ἑνός ἀνθρώπου πού κινδυνεύει».

Σᾶς μεταφέρουμε ἕνα χαριτωμέ-
νο ἀπόσπασμα, τό ὁποῖο ἀποκαλύ-
πτει τήν δύναμη τῆς σκέψης τοῦ ἁγί-
ου Λουκᾶ «ὅσοι δέν ἔχουν σχέση μέ
τήν Ἄμπελο εἶναι ὅμοιοι μέ τό σπα-
σμένο κλαδί καί τό ἀποκομμένο
φυλλαράκι, πού ξεραίνονται καί μέ
τόν ἀέρα θά παρασυρθοῦν στά σύν-
νεφα τῆς σκόνης καί θά ποδοπατη-
θοῦν στήν λάσπη. Μόνο ἐκεῖνοι πού
εἶναι πλήρεις ἀπό χυμούς τοῦ κλα-
διοῦ τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι τρέφον-
ται πάντα ἀπό τήν ρίζα αὐτῆς τῆς
Ἁγίας Ἀμπέλου, μποροῦν νά φέ-
ρουν ἅγιο καρπό, ὅμοιο μέ τά τσαμ-
πιά τῶν ἀμπελιῶν».

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτα-
το, διότι τό παρόν πόνημα εἶναι
ἕνα πόνημα ἀγάπης καί προσευχῆς
πρός τόν συνάνθρωπο, ἀπό τό
ὁποῖο ὁ ἀναγνώστης θά ἀποκομί-
ση πλούσιο ψυχικό καί πνευματικό
ὄφελος.

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ IVANNHS O UERISTHS

Η ΤΕΤΑΡΤΗ Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου, ἡ Κυριακὴ
τῆς Τυρινῆς, εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἐνθύμηση τῆς
ἐξόδου τῶν Πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν παράδεισο
τῆς τρυφῆς. Στὴν πικρὴ ἀνάμνηση τοῦ πιὸ τραγι-
κοῦ γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ὁ διάβο-
λος καὶ ἡ δική μας ἀμέλεια ἔκλεισαν τὸν παράδει-
σο. Τὸν ἄνοιξε ὅμως ἡ θεία εὐσπλαγχνία, ὁ Σωτή-
ρας καὶ Λυτρωτής μας Χριστός. Τώρα ἡ Ἐδὲμ βρί-
σκεται δίπλα μας, κλεισμένη. Ὅμως ὁ φιλάνθρω-
πος Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὸ κλειδὶ νὰ ἀνοίξουμε τὴ
θύρα καὶ νὰ εἰσέλθουμε, μὲ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοιά
μας καὶ τὴν προσαρμογὴ τῆς ζωῆς μας στὴ ζωή
τοῦ Χριστοῦ, «ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν
ἡμῖν» (Γαλ. 4,19). Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστὴ εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε
τῆς ἐν Χριστῷ μορφοποίησής μας, μὲ προσευχή,
νηστεία, ἐκκλησιασμό, μετάνοια, ἐξομολόγηση,
Θεία Κοινωνία, μελέτη τῆς Ἁγία Γραφῆς καὶ

ἄλλων πνευματικῶν καὶ ψυχωφελῶν ἀναγνωσμά-
των. Ἂς ἀρχίσουμε ἀπὸ αὔριο τὸν καλὸ ἀγώνα
μας γιὰ προσωπικὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ κάθαρ-
ση ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ τὶς ἁμαρτωλές μας ἕξεις,
εἶναι «ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν
γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσα-
μεν. Ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀπο-
θώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμε-
θα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως
περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις
καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ’ ἐνδύσασθε
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρό-
νοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (Ρωμ.13,11-14).
Ἂς πάρουμε λοιπὸν τὴ μεγάλη ἀπόφαση, νὰ βροῦ-
με τὸ χαμένο Παράδεισο καὶ νὰ τὸν ἀνοίξουμε, ξε-
κλειδώνοντάς τον μὲ τὴ σώζουσα χάρη τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τὴ δική μας συντριβὴ καὶ μετάνοια!

Ὁ μεγάλος πλοῦτος
τοῦ Ἁγίου Τριωδίου

Ο ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΣ πλοῦτος
τοῦ Τριωδίου εἶναι πραγματικὰ
θαυμαστός. Μεγάλοι ποιητὲς καὶ
μουσουργοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας
συνέθεσαν ὑπέροχους ὕμνους
καὶ καταπληκτικὲς ἀκολουθίες
γιὰ ὁλόκληρη αὐτὴ τὴν περίοδο,
μὲ ἀποκορύφωμα τὶς ἱερώτατες
ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος. Ὁλόκληρη ἡ ὑμνολογία
τοῦ Τριωδίου εἶναι προσαρμο-
σμένη στὸ πνεῦμα τῆς μετάνοι-
ας καὶ τῆς συντριβῆς τοῦ κάθε
ἁμαρτωλοῦ καὶ στὴν ἐν Χριστῷ
ἀπολύτρωση. Εἶναι φτιαγμένες
ἔτσι ὥστε νὰ διεγείρουν στοὺς
πιστοὺς διάθεση μετάνοιας. Γιὰ
παράδειγμα ἀναφέρω τὸν θαυ-
μάσιο Μεγάλο Κανόνα τοῦ ἁγίου
Ἀνδρέα Κρήτης, τὴν καταπλη-
κτικὴ αὐτὴ θρηνητικὴ ἐλεγεία, ὁ
ὁποῖος ψάλλεται τμηματικὰ τὴν
πρώτη ἑβδομάδα τῶν νηστειῶν
καὶ ὁλόκληρος τὸ βράδυ τῆς Τε-
τάρτης τῆς Ε΄ ἑβδομάδος. Ἐπί-
σης ἀναφέρω τὸν ἀξεπέραστο
Ἀκάθιστο Ὕμνο ποίημα τοῦ με-
γαλυτέρου ὑμνογράφου τοῦ Βυ-
ζαντίου τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελ-
ῳδοῦ, ὁ ὁποῖος ψάλλεται τμημα-
τικὰ κάθε Παρασκευὴ βράδυ
στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομά-
δες τῶν νηστειῶν (Χαιρετισμοὶ)
καὶ ὁλόκληρος τὸ βράδυ τῆς Πα-
ρασκευῆς τῆς Ε΄ ἑβδομάδος. Ὁ
ἐξαίσιος αὐτὸς ὕμνος (κοντάκιο)
ἐξυμνεῖ τὸ ἱερὸ πρόσωπο τῆς
Θεοτόκου καὶ τὴ μοναδικὴ συμ-
βολή Της στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μεγά-
λοι Πατέρες συνέγραψαν ὑπέ-
ροχα ψυχωφελῆ συγγράμματα
καὶ λόγους γύρω ἀπὸ τὶς μνεῖες
τῶν γεγονότων τῆς περιόδου
αὐτῆς, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμα-
κος, ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,
κ.ἄ.. Στὰ μοναστήρια, ὅπου ἐκεῖ
γίνεται ὑποδειγματικὴ ἄσκηση
τὴν περίοδο αὐτή, διαβάζονται
καθημερινὰ ἀποσπάσματα τῶν
συγγραμμάτων αὐτῶν γιὰ τὴν
πνευματικὴ προκοπὴ τῶν μο-
ναχῶν.

Ὁ κ. Φραγκίσκος
δὲν τολμᾶ νὰ ἐπισκεφθῆ
τὴν Σερβίαν!

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ πὼς ὁ «ἀλάθη-
τος», ὁ ἄνθρωπος, ποὺ «ἔχρι-
σε» ὁ Χριστὸς ἀντιπρόσωπό
Του στὴ γῆ καὶ ἄρα ἀπόλυτο κυ-
ρίαρχό της, περιτρέχει τὴν ὑφή-
λιο, γιὰ νὰ δηλώσει τὴν κυριαρ-
χία του σὲ αὐτή! Στὶς βλέψεις του
εἶναι καὶ οἱ ὀρθόδοξες χῶρες,
ἀνεξάρτητα ἂν θεωρεῖται ἀνεπι-
θύμητος σὲ αὐτές. Τελευταῖα
«ἔβαλε στὸ μάτι» τὴν Σερβία,
ἀλλὰ ἐκεῖ «μυρίζει μπαρούτι»
γιὰ τὴν ἀφεντιά του, διότι τὸ αἷμα
880.000 ἀδισκοτωμένων ὀρθο-
δόξων Σέρβων βοᾶ τὸ πρόσφα-
το ἐγκληματικὸ παρελθὸν τοῦ
«κράτους τοῦ Θεοῦ»! Αὐτὸ ἐπε-
σήμανε καὶ ὁ Πατριάρχης τῶν
Σέρβων κ. Εἰρηναῖος. Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Εἶναι δύσκολο νὰ σκε-
φτεῖ κανεὶς ὅτι στὸ ἄμεσο μέλ-
λον, ὁ Πάπας Φραγκίσκος θὰ
ἐπισκεφθεῖ τὴν Σερβία - αὐτὸ
δήλωσε ὁ Πατριάρχης Σερβίας
κ. Εἰρηναῖος, μιλώντας στὴν
ἐφημερίδα "Κουρίρ". "Εἶμαι
εὐχαριστημένος, ὁ Πάπας ἐξέ-
φρασε τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἐπι-
σκεφθεῖ τὴν Σερβία, ἀλλὰ λόγῳ
τῶν γεγονότων ποὺ ἔλαβαν χώ-
ρα στὸ παρελθόν, ἕνα μεγάλο
μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἀντιδρᾶ
σὲ μία τέτοια ἐπίσκεψη" ἀνέφερε
μεταξὺ ἄλλων ὁ Πατριάρχης
Εἰρηναῖος» (Ἱστ. Ρομφαία)! Βε-
βαίως δὲν τὸν ἔπιασαν οἱ εὐαι-
σθησίες του γιὰ τὰ ἀνείπωτα
ἐγκλήματα τῶν δικῶν του πα-
πικῶν Κροατῶν Οὐστάσι, μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν διαβόητο
«Ἀρχιεπίσκοπο» Α. Στέπινατς,
κατὰ τῶν ἀθῴων καὶ ἀνυπερά-
σπιστων ὀρθοδόξων, γιὰ τὰ
ὁποῖα οὐδέποτε ζήτησε συγ-
γνώμη τὸ Βατικανό. Ἁπλὰ δὲν
θὰ μπορέσει νὰ ἀντέξει τὴ
σφοδρὴ διαμαρτυρία ἀνθρώ-
πων, οἱ ὁποῖοι βίωσαν ἐκείνη τὴ
φρίκη καὶ ἀκόμα ζοῦν! Ὅμως
δὲν κατανοοῦμε γιατί «εἶναι
εὐχαριστημένος» ὁ κ. Εἰρηναῖος!

Ἄλλο ἕνα σημαντικὸν
ἐσχατολογικὸν γεγονός!

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ σχόλιά
μας δημοσιοποιήσαμε καὶ σχο-
λιάσαμε εἰδήσεις μεγάλου ἐσχα-

τολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, τὰ
ὁποῖα ἔχουν νὰ κάμουν μὲ τὴν
ὁσονούπω ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρί-
στου. Δεῖτε μία ἀκόμα: «Φωτιὰ
παίρνει ἡ Μέση Ἀνατολὴ καθὼς ὁ
νεοεκλεγέντας Ἀμερικανὸς πρό-
εδρος Ν. Τρὰμπ θέλει τὴν μετακί-
νηση τῆς ἕδρας τῆς ἀμερικανικῆς
πρεσβείας ἀπὸ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ στὴν

Ἱερουσαλήμ, ἀναγνωρίζοντας
στὴν οὐσία τὴν πόλη αὐτὴ ὡς
πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ. […]
Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι, Ἕλληνες,
Ρῶσοι, Βούλγαροι, Ἀρμένιοι κ.ἄ.
γνωρίζουμε ὅτι ἡ κατασκευὴ τοῦ
ἀποκαλούμενου Τρίτου Ναοῦ τοῦ
Σολομώντα ἀποτελεῖ τὴν “ἐπι-
τομὴ” τῶν μελλούμενων γεγονό-
των γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ
ὅλον τὸν πλανήτη. Τὸ πρῶτο
βῆμα γιὰ τὴν ὑλοποίηση αὐτοῦ
τοῦ σχεδίου ἀποτελεῖ τὴν ἀνα-
γνώριση τῆς Ἱερουσαλὴμ ὡς
πρωτεύουσας τοῦ ἑβραϊκοῦ κρά-
τους ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Ὑπενθυμίζου-
με ὅτι τὸ ἀνώτατο ἰουδαϊκὸ συμ-
βούλιο (Σανχεντρὶν) κάλεσε τὸ
Ρῶσο πρόεδρο Βλαντιμὶρ Πούτιν
καὶ τὸν νεοεκλεγέντα πρόεδρο
τῶν Η.Π.Α. Ντόναλντ Τράμπ, νὰ
ἑνώσουν τὶς δυνάμεις τους καὶ νὰ
ἐκπληρώσουν τὴν βιβλικὴ ἐντολὴ
καὶ τὸν ρόλο τους μὲ τὴν ἀνακα-
τασκευὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ Ναοῦ στὴν
Ἱερουσαλήμ. Ὁ Ραββῖνος Hillel
Weiss, ἐκπρόσωπος τοῦ συμ-
βουλίου Σανχεντρίν, ἐπικοινώνη-
σε 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 Ὀμπάμα καὶ ἡ
Κλίντον)» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)!
Γιὰ μία ἀκόμη φορά ὑπογραμμί-
ζουμε: ἔστε ἕτοιμοι!

Ἰδοὺ πῶς «βλέπουν»
τοὺς ἐμμένοντας
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν!

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ περιοδικὸ «Σύν-

αξη», ὑπέρμαχο τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ καὶ τῆς νεωτερικότητας,
ἀφιέρωσε πρόσφατο τεῦχος του
στὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρθρογράφους
του, ὁ π. Δ. Μπαθρέλλος, ἀσχο-
λήθηκε μὲ τὰ «μείων» τῆς «Συν-
όδου». Μεταξὺ τῶν ἄλλων τῆς
καταλογίζει τὴν εὐθύνη ὅτι …
δημιούργησε φονταμενταλιστές!
Δεῖτε ἕνα ἀπόσπασμα: «Ἡ Σύν-
οδος ὅμως δοκίμασε τὴν ἐσωτε-
ρικὴ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καὶ σὲ ἕνα ἄλλο ἐπί-
πεδο. Ἔδωσε ἀφορμὴ νὰ ἀκου-
στοῦν καὶ πάλι οἱ ἀνατριχια-
στικὲς κραυγὲς τῆς φονταμεντα-
λιστικῆς παράνοιας ἐναντίον
ὅσων δὲν συμμερίζονται τὶς
ἱστορικὲς καὶ ἰδεολογικές της
φαντασιώσεις. Αὐτὸ βέβαια
ὀφείλεται σὲ μία μόνιμη ἐκκλη-
σιαστικὴ καὶ θεολογικὴ κακοή-
θεια, γιὰ τὴν ὁποία ἡ Σύνοδος
δὲν φέρει εὐθύνη, παρόλο πού,
ἄθελά της, ἀνέδειξε τὴ μεγάλη
της δύναμη. Ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ ὁ
Ὀρθόδοξος φονταμενταλισμὸς
τὴ δύναμη αὐτή; Σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκε-
τοὶ Ὀρθόδοξοι αἰσθάνονται ὅτι
ἔχουν χάσει τὴ μάχη μὲ τὴν
ἱστορία – καὶ δὲν τὸ ἀντέχουν.
Ὄντας, ἀρκετὰ συχνά, πληγω-
μένοι καὶ ἀδαεῖς, καταντοῦν μει-
ονεκτικοί, ὑπερευαίσθητοι, κα-
χύποπτοι, συνομωσιολόγοι, καὶ
μὲ ἰσχυρὰ ἀντανακλαστικὰ
ἀμυντισμοῦ» (Ἱστ. Ἀμέθυστος)!
Κατὰ τὸν ἐν λόγῳ κληρικό, ἀλλὰ
καὶ γιὰ ὅλο τὸν οἰκουμενιστικὸ
συρφετό, ὅσοι ἀγωνίζονται γιὰ
τὴν ἀπαραχάρακτη σώζουσα
ὀρθόδοξη πίστη, ὁ ὁμολογιακός
τους λόγος εἶναι, «ἀνατριχια-
στικὲς κραυγὲς τῆς φονταμεντα-
λιστικῆς παράνοιας»! Ἐπειδὴ
δὲν θέλουν νὰ συμβιβαστοῦν μὲ
τὸν σύγχρονο θρησκευτικὸ συγ-
κρητισμό, ἔχουν «χάσει τὴ μάχη
μὲ τὴν ἱστορία – καὶ δὲν τὸ ἀντέ-
χουν»! Μὲ ἄλλα λόγια, ὅσοι δὲν
σκύβουμε τὸ κεφάλι νὰ προσκυ-
νήσουμε τὸ θηρίο τῆς Ρώμης
εἴμαστε «μειονεκτικοί»! Κρῖμα
πάτερ!

Τὰ «στολίδια»
τῶν οἰκουμενιστῶν
εἰς τοὺς «ὀρθοδόξους
φονταμενταλιστές»!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγου-
μένου σχολίου ὁ κληρικὸς π. Δ.
Μπαθρέλλος «στόλισε» καὶ μὲ
ἄλλους χαρακτηρισμοὺς τοὺς
«φονταμενταλιστὲς τῆς Ὀρθο-
δοξίας». Δεῖτε: «Ἔχουν μικρὴ
ἐμπιστοσύνη στὶς συνόδους καὶ
τοὺς ἐπισκόπους, στὶς ἐκλογὲς
τῶν ὁποίων, ἄλλωστε, δὲν
παίρνουν μέρος. Τὸ φάντασμα
τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας
διατηρεῖ στὸ συλλογικὸ φαντα-
σιακὸ δεσπόζουσα θέση. Ὁ
ἥρωας τῶν φονταμενταλιστῶν
εἶναι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγε-
νικὸς – ὅπως ἐκεῖνοι βέβαια τὸν
κατανοοῦν καὶ τὸν ἑρμηνεύουν.
Οἱ ὀρθοδοξαμύντορες φιλοδο-
ξοῦν νὰ καταστοῦν ὑπέρμαχοι
τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῶν
Συνόδων. Ὁ διάλογος καὶ τὸ θε-
ολογικὸ ἐπιχείρημα, καθὼς βα-
σίζονται στὴ γνώση καὶ τὴ λογι-
κή, εἶναι συνήθως καταδικασμέ-
να σὲ ἧττα, ὅταν ἔχουν νὰ συγ-
κρουστοῦν μὲ τὴν ὑπέρτερη δύ-
ναμη τῶν παθῶν καὶ τῶν συναι-
σθημάτων. Ὁ φόβος, ὁ θυμός,
καὶ ὁ φανατισμὸς εὔκολα ὑπερι-
σχύουν. Ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ὁ
φονταμενταλισμὸς ἀνατροφο-
δοτοῦνται συνεχῶς ἀπὸ τὸ θυ-
μικὸ καὶ παραμένουν οἱ δύο με-
γαλύτεροι ἐχθροὶ τῆς ἑνότητας
τῆς Ἐκκλησίας» (Ἱστ. Ἀμέθυ-
στος)! Θὰ ρωτούσαμε τὸν π.
Δημήτριο: Μία μεγάλη πλειάδα
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ
ὁποῖοι ἀντιτάχτηκαν στὶς
λῃστρικὲς Συνόδους, ἀνῆκαν
στοὺς τότε φονταμενταλιστές;
Ἂν δὲν ἀντιδροῦσαν καὶ εἶχαν
ἐμπιστοσύνη στοὺς τότε ἐπι-
σκόπους, θὰ ὑπῆρχε σήμερα
Ὀρθοδοξία; Τί σημαίνει «φάντα-
σμα τῆς Φερράρας – Φλωρεν-
τίας; Μήπως δὲν εἶναι γιὰ ἐκεῖ-
νον ψευδοσύνοδος; Εἶναι κακὸ
νὰ ἔχουμε ὡς πρότυπο ἀγω-
νιστῆ τὸν Ἅγιο Μᾶρκο Εὐγενικό;
Μήπως δὲν ἔπρεπε νὰ φερθεῖ
ὡς «φονταμενταλιστὴς» καὶ νὰ
ὑπέγραφε τὴν ὑποταγὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας στὸν αἱρεσιάρχη
τῆς Ρώμης; Ἂν καταδέχεστε,
ἀπαντῆστε μας!

Φρικιαστικὴ ἔρευνα
διὰ τὸ πάθος

τοῦ καπνίσματος
ΤΑ ΠΑΘΗ μας εἶναι ἀπότο-

κα τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία
γεννᾶ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνα-
το. Τὰ πάθη μας κατατρώ-
γουν καὶ μᾶς φθείρουν ὁδη-
γώντας μας στὸ τέλος στὸ
θάνατο. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Πατέ-
ρες ἔδωσαν μεγάλη σημα-
σία στὴν ἀποκοπὴ τῶν
παθῶν. Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρὰ
πάθη εἶναι καὶ τὸ κάπνισμα,
τὸ ὁποῖο σκοτώνει πολὺ πε-
ρισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα
πάθη. Δεῖτε τὴν ἀνησυχητικὴ
εἴδηση: «Τὸ κάπνισμα κοστί-
ζει πάνω ἀπὸ 1 τρισεκατομ-
μύριο δολλάρια (944,7 δισ.
εὐρὼ) στὴν παγκόσμια οἰκο-
νομία, καὶ μέχρι τὸ 2030 θὰ
ἐπιφέρει τὸ θάνατο σὲ ἕνα
τρίτο παραπάνω ἄτομα ἀπὸ
ὅ,τι τώρα, σύμφωνα μὲ μία
ἔρευνα ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο
Ὀργανισμὸ Ὑγείας (ΠΟΥ) καὶ
τὸ Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Καρκί-
νου τῶν ΗΠΑ, ποὺ δίνεται
στὴ δημοσιότητα σήμερα.
Τὸ κόστος αὐτὸ ὑπερβαίνει
κατὰ πολὺ τὰ παγκόσμια
εἰσοδήματα ἀπὸ τοὺς φό-
ρους καπνοῦ, τοὺς ὁποίους
ὁ ΠΟΥ ὑπολογίζει περίπου
στὰ 269 δισεκατομμύρια
δολλάρια (254 δισ. εὐρὼ) γιὰ
τὰ ἔτη 2013–2014. "Ὁ
ἀριθμὸς τῶν θανάτων ποὺ
συνδέονται μὲ τὸν καπνὸ
προβλέπεται νὰ αὐξηθεῖ στα-
διακὰ ἀπὸ περίπου 6 ἑκα-
τομμύρια θανάτους τὸ χρόνο
σὲ περίπου 8 ἑκατομμύρια
θανάτους τὸ χρόνο τὸ 2030,
μὲ πάνω ἀπὸ 80% τῶν θανά-
των αὐτῶν νὰ συμβαίνουν
σὲ χῶρες χαμηλοῦ καὶ με-
σαίου εἰσοδήματος", ἀναφέ-
ρει ἡ ἔρευνα» (Ἱστ. Τὰ Νέα)!
Φοβερὸ καὶ τρομερό. Ὅμως
καμιὰ προειδοποίηση δὲν
πτοεῖ τοὺς καπνιστὲς νὰ κό-
ψουν αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ πά-
θος! Δυστυχῶς καπνιστὲς
εἶναι καὶ πολλοὶ κληρικοί.
Θυμίζουμε μακαριστὸ Ἐπί-
σκοπο, ὁ ὁποῖος ἐμφανιζό-
ταν δημόσια μὲ ποῦρο στὸ
χέρι (καὶ μὲ κουστούμια)!
Ἀδελφοὶ κόψτε τὰ πάθη σας,
πρὶν σᾶς «κόψουν» ἐκεῖνα!

Στίς 24 Φεβρουαρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνή-

μη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν
Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ. Ὁ ἅγιος
Ἰωάννης καταγόταν ἀπό τό Πά-
νορμο τῆς Σικελίας, ἔζησε στίς
ἀρχές τοῦ 10ου αἰώνα, ἡ μητέ-
ρα του ἦταν αἰχμάλωτη ὀρθό-
δοξη χριστιανή καί ζοῦσαν στό
παλάτι τοῦ τοπικοῦ μουσουλμά-
νου ἄρχοντα. Ὅταν ἔφθασε
στήν ἡλικία τῶν δέκα τεσσάρων
ἐτῶν ἡ μητέρα του τοῦ φανέρω-
σε ὅτι εἶναι χριστιανοί καί ὅτι ἡ
πατρίδα τους εἶναι ἡ Καλαβρία
καί τόν προέτρεψε νά πάη ἐκεῖ
γιά νά βαπτισθῆ. Τοῦ παρέδω-
σε μάλιστα ἕνα τίμιο Σταυρό,
πού εἶχε γιά προστασία. Ὁ
ἅγιος Ἰωάννης μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ
κατάφερε νά διαφύγη ἀπό τούς Σαρακηνούς,
ὁδηγήθηκε στήν ἀκτή τοῦ Στύλου, στήν Καλαβρία,
ὅπου βαπτίσθηκε ἀπό ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο καί
ἔλαβε τό ὄνομα Ἰωάννης. Κατόπιν ἔχοντας πόθο

νά ἀφιερωθῆ στόν Χριστό ἔγινε
μοναχός, ὅπου ἐπιδόθηκε στήν
ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν καί ὁ Κύ-
ριος τόν ἀξίωσε νά θαυμα-
τουργῆ. Κάποτε βρισκόμενος
στά χωράφια, ἐποχή θερισμοῦ
καί ἐνῶ ἦταν μεσημέρι ἔπεσε
μία δυνατή μπόρα καί ἐνῶ ὅλοι
οἱ χωρικοί ἔφυγαν, ὁ ἅγιος πα-
ρέμεινε στόν κάμπο προσευχό-
μενος. Μόλις σταμάτησε ἡ βρο-
χή καί γύρισαν οἱ χωρικοί
βρῆκαν τά στάχια θερισμένα,
στεγνά καί δεμένα σέ δεμάτια,
γιά αὐτό καί ὀνομάσθηκε θερι-
στής. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης προεῖδε
τήν κοίμησή του καί ἀναπαύθη-
κε ἐν εἰρήνῃ, τό δέ τίμιο λείψα-
νό του ἔγινε πηγή θαυμάτων.

Ἀργότερα οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί ἀνείγηραν μεγαλο-
πρεπῆ Ναό ἀφιερωμένο πρός τιμή του. Ὅμως,
ὅταν ἡ περιοχή ἐκλατινίσθηκε, οἱ μοναχοί μετέφε-
ραν τό λείψανό του στόν Στύλο, ὅπου σώζεται μέ-
χρι σήμερα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

Τὴν Δευτέραν 27ην Φε-
βρουαρίου δέν θά πραγματο-
ποιηθῆ ὁμιλία λόγῳ τῆς ἀργίας
τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας.

Τὴν Δευτέραν 6ην Μαρτίου
καὶὥραν6:30μ.μ.θά ὁμιλήση ὁ κ.
Παῦλος Παλούκας, μέ θέμα:
«Ὀρθοδοξία ἤ θρησκειολογία
στό σύγχρονο σχολεῖο;».

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

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφημερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης καί Διευ-
θυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος
Τραμπούλης, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υπεύθυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
Δροσιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου
Τύπου» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981).

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδρομεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ-
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφομένων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Τρά-
πεζα, στὴν ὁποία ἔχει λογαριασμὸ ἡ ΠΟΕ, δὲν δέχεται πλέον ἐπιταγὲς (ch-
ecks) σὲ δολλάρια ἢ σὲ ἄλλο νόμισμα ἐκτὸς Εὐρώ. Ἐὰν ἐπιθυμῆ κάποιος
συνδρομητὴς νὰ στείλη τὴ συνδρομή του μπορεῖ νὰ τὸ κάνη μὲ 2 τρόπους:

1) Ἢ νὰ καταθέτη τὸ ποσὸν κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τόν λογαριασμὸν τῆς ΠΟΕ ποὺ
διὰ τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι: ΙΒΑΝ εἶναι: GR 1201101290000012929614076. Τό δέ
SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

2) Ἢ νὰ μετατρέπη εἰς εὐρὼ τὰ δολλάρια ποὺ θέλει νὰ στείλη καὶ
νὰ στέλνη τὴν ἐπιταγὴ σὲ εὐρώ.

Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἀπαραιτήτως ὁ καταθέτης πρέπει νὰ βάζη
τὸ ὀνοματεπώνυμό του.

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ὁ ἐθνικός μας καί οἰκουμενικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός...
ἀπὸ τὸ Λύκειο τῆς Κρεμώνας, ἀφοῦ δὲ στάθηκε
δυνατὸ νὰ μείνει στὸ σχολεῖο τῆς Βενετίας ποὺ
ἀπαιτοῦσε πειθαρχία.

Τῆς ὁρμητικῆς κι ἐλεύθερης ἐκείνης ψυχῆς τοῦ
Σολωμοῦ, μόνος φράχτης ἦταν ὁ σοβαρός, ἐνά-
ρετος καὶ φιλόστοργος Ρώσσης. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
ὁ Διονύσιος ἦταν πρόσχαρος, φιλοπαρατηρητι-
κός, εἶχε δυνατὸ τὸ αἴσθημα τῆς φιλίας. Συμμαθη-
τής του τὸν εἶδε νὰ κλάψει θερμὰ τὸν θάνατο ἑνὸς
ὁμηλίκου του καὶ νὰ φιλήσει τὸ χέρι ἑνὸς ἄλλου, ὁ
ὁποῖος εἶχε πράξει ἕνα εὐεργέτημα. Σ' αὐτὲς τὶς
ἐκδηλώσεις του προεικονιζόταν ἡ μεγαλοφροσύ-
νη τοῦ ἀνδρός, ὁ ὁποῖος εἰς ὅλην του τὴν ζωή δὲν
ἔκλεινε ποτὲ τὴν κεφαλὴν εἰς ἄλλο ἀνθρώπινο
ὕψος, εἰ μὴ τῆς ἀρετῆς5.

Εὐγνώμων πρὸς τοὺς διδασκάλους του ἔστειλε
τὸ 1850 στὸν διδάσκαλό του Πίνη τὸ ἐπίγραμμα
«Μικρὸς Προφήτης» κι ἐχάρηκεν ὁ ὑπέργηρος,
διδάσκαλός του ἀναγνωρίζοντας σ' ἐκείνη τὴν συν-
οπτικὴ εἰκόνα τὴν ποιητική του δύναμη6. Κάποια
ἀνέκδοτα ἀπὸ τὴ ζωή του τότε μᾶς φέρνουν ἄθελα
στὸ νοῦ, κάτι ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια πολυτάραχων
ποιητῶν ὅπως ὁ Μπάϋρον καὶ ὁ Σέλλεϋ. Τὸ 1815
ὁ Σολωμὸς ἐγγράφεται στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Παν-
επιστημίου τῆς Παβίας, προχωρεῖ μέχρι καὶ τὸ τρί-
το ἔτος σπουδῶν, δὲν τὶς ὁλοκληρώνει ὅμως καὶ
ἐγκαταλείπει τὴν Παβία γιὰ τὴ Βενετία καὶ Ζάκυν-
θο. Στὴ διάρκεια τῶν σπουδῶν του γνωρίζεται μὲ
τοὺς φιλολογικοὺς κύκλους κι ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ
μὲ τὸ κίνημα τοῦ ρομαντισμοῦ καὶ σχετίζεται μὲ τὸ
μεγάλο ποιητὴ Monti 7.

Στὴν πατρίδα του τὴ Ζάκυνθο γύρισε χωρὶς τὸ
πτυχίο τῆς Νομικῆς, ἀλλὰ πλούσιος ἀπὸ τὴν ἰτα-
λικὴ σοφία καὶ ποίηση.

Ὁ Δ. Σολωμὸς μὲ τὸ ἔργο του ἔδωσε τὶς συνι-
στῶσες τῆς φυλετικῆς μας ἰδιοσυστασίας, χάραξε
τὰ ἐκτενῆ ὅρια τῆς ἑλληνικῆς πνευματικῆς ἐπικρά-
τειας, συνειδητοποίησε τὰ κύρια σημεῖα τοῦ ψυχι-
σμοῦ μας καὶ ξεχώρισε ἀνάμεσα στοὺς θεσμοθέ-
τες καὶ θεματοφύλακες τῆς «Ἑλληνικότητάς»8

μας, ὅπως τεκμηριώνεται ἀπὸ τοὺς «Ἐλεύθερους
Πολιορκημένους», τὸν «Ὕμνο στὴν Ἐλευθερία»,

τὸν «Λάμπρο», τὴν «Ἑλληνίδα Μητέρα», καὶ
ἄλλα.

Ὁ Διονύσιος Σολωμός, ὁ γεννημένος μέσα στὴν
ἰταλίζουσα ἀτμόσφαιρα τῶν Ἑπτανήσων, ὁ ἰταλο-
τραφῆς κατὰ τὴν κουλτούρα, ὁ φανατικὸς λάτρης
τῆς μούσας τῆς Αὐσονίας ποὺ δὲν κατεῖχε σὲ βά-
θος ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς μητρικῆς του γλώσσας,
ἀλλὰ τὴ λάτρεψε μὲ πάθος καὶ ἐμπνευσμένα,
προοιωνίζοντας τὴ μεταγενέστερη πορεία της,
χωρὶς νὰ ἔχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις
τοῦ ἔντονου καὶ ἰδιόμορφου ψυχισμοῦ τῶν ἐξε-
γερθέντων ἀδελφῶν του, ἀγνάντεψε στὴν Ἑλλά-
δα καὶ τὸ μεγαλεῖο της σ’ ὅλη τὴν ἔκτασή του9, «μὲ
τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του», ποὺ τὰ εἶχε «πάντα
ἀνοιχτά, παντ’ ἄγρυπνα», νὰ βλέπουν τὴν ἀλή-
θεια.

Αὐτὸ ποὺ κατόρθωσε νὰ ἀφουγκρασθεῖ ἀπὸ
τὴν ἀγγλοκρατούμενη Ἑπτάνησο, ἦταν ὁ κρότος
τῶν ἐπαναστατημένων ὅπλων, καὶ ὁ ἴδιος ὅμως
ἔκανε τὴ φλογερή του γραφίδα καρυοφίλι, συνέ-
λαβε τὸν ἀγωνιώδη παλμὸ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Κι αὐτὸν τὸν ἡρωϊκὸ ἀπόηχο τὸν μετέγραφε πι-
στά, τὸν ξανατόνισε χαρισματικὰ καὶ τὸν ἀπαθα-
νάτισε ἀνεξίτηλα μέσα σὲ στίχους ἔνθεους, ἀφοῦ
ὁ ἴδιος πρῶτος βίωσε στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του
τὴν «ἑλληνικότητα», τὴν μεταλαμπάδευσε, μὲ τὸ
ἔργο του, σ’ ὅσους τὴν ποθοῦσαν, «μὲ λογισμὸ
καὶ μ’ ὄνειρο»10. Ὁ Σολωμὸς λάτρης τῆς ἀλήθειας,
τὴν ὁποία ὑπηρέτησε πιστά, ἀφοῦ καὶ στὴν προ-
σωπικὴ χρυσή του σφραγῖδα μαζὶ μὲ τὰ ἀρχικὰ
τοῦ ὀνόματός του ἀναγραφόταν περιμετρικὰ τὸ
σύνθημα τῆς ζωῆς του: «Verum volo, verum
amo», «τὴν ἀλήθεια θέλω, τὴν ἀλήθεια ἀγαπῶ»,
θέσπισε τὰ ἠθικὰ πρότυπα σὲ ἕνα Ἔθνος, λάξευ-
σε τὰ ὑψηλότερα ἰδανικὰ στὶς συνειδήσεις τῶν
συγχρόνων καὶ μεταγενεστέρων. Καὶ πάνω ἀπ'
ὅλα τὸ ἔργο του ὑπῆρξε ἡ διαφάνεια, πάνω στὴν
ὁποία ἀποτυπώθηκαν καὶ προβλήθηκαν οἱ ἐγκυ-
ρότερες ἀξίες καὶ ἰδέες τοῦ Γένους μας. Ἡ πίστη
στὸ Χριστό, ἡ θυσία γιὰ τὴν Πατρίδα, ἡ τιμὴ κι ὁ
σεβασμὸς στὴν ἐξιδανικευμένη γυναίκα, ὡς μάν-
να, ὡς ἀδελφή, ὡς σύζυγο, ἡ ἀγάπη στὴν ἑλλη-
νικὴ γλώσσα, τὸ πάθος γιὰ τὴν ἐλευθερία.

Ὁ Σολωμὸς δικαίως ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς
ἐθνικὸς ποιητής, χάρη σ' ὁλόκληρη τὴν ποιητική
του δημιουργία ἀλλὰ ἰδιαιτέρως χάρη στὸν
«Ὕμνο στὴν Ἐλευθερία», ποὺ χαρακτηρίσθηκε
ὡς ἐθνικὸς καὶ δὲν θὰ παύσουν νὰ παιανίζονται οἱ
δύο πρῶτες στροφές του ὅσο ὑπάρχει ἀνθρώπι-
νη ζωή.

Ὅπως πολὺ προσφυῶς ἀναφέρει ὁ Λίνος Πολί-
της11, ὁ Σολωμὸς μέσα ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τὴν
ἐθνικὴ φτάνει στὴν ὑπόθεση τὴν ὑπερεθνική, τὴν
εὐρωπαϊκή, τὴν παγκόσμια φτάνει ὅμως ἀκριβῶς
ἐπειδὴ βάθυνε πολὺ στὴν ἐθνική12.

Κι ἀξίζει ἐδῶ νὰ θυμηθοῦμε τὰ λόγια ἑνὸς ἀπὸ
τοὺς πιὸ βαθεῖς νεότερους Γάλλους στοχαστές,
τὸν Andre Gide στὶς Incidences13. «Τὸ ἔργο τὸ πιὸ
βαθιὰ ἐθνικό, τὸ πιὸ ἰδιότυπο ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ τὴν
ἄποψη εἶναι μαζὶ καὶ τὸ ἔργο τὸ πιὸ ἀνθρώπινο,
ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ τὸ περισσότερο νὰ συγκινήσει
τοὺς λαοὺς τοὺς πιὸ ξένους» κι ἂν μπορεῖ νὰ πεῖ
κανεὶς «μία λογοτεχνία γινόμενη περισσότερο
ἐθνικὴ παίρνει τὴ θέση της μέσα στὴν ἀνθρωπό-
τητα καὶ τὴ σημασία της μέσα στὴν κοινὴ συμβο-
λή». Αὐτὸ εἶναι τὸ τέρμα τῆς μεγάλης καὶ ἐπίπο-
νης πορείας ποὺ ἀκολούθησε ὁ Σολωμός. Ἀπὸ
Εὐρωπαῖος πολίτης τὸ 1818 βαδίζοντας τὸ δρόμο
πρὸς τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, τὸ δρόμο τοῦ
«ἐθνικοῦ» ποιητῆ ὡς τὶς πιὸ βαθιὲς ρίζες συγκίνη-
σε ὅλους τοὺς λαοὺς κι ἔκανε τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες
οἰκουμενικές, πανανθρώπινες.

Ἡ ἄμετρη ἀγάπη στὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἰδέα τῆς
πανανθρώπινης ἀποδοχῆς της εἶναι ἡ «ἀληθινὴ
οὐσία» γιὰ τὸ Σολωμὸ κι αὐτὸν τὸν ρόλο θὰ πρέ-
πει νὰ διαδραματίζει ἡ ποίηση.

Αὐτὲς οἱ «Μεγάλες Οὐσίες», ὅπως τὶς χαρακτη-
ρίζει ὁ Σολωμὸς ἀναδύονται μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα
τῆς ὡριμότητας καὶ τῆς ὑψηλῆς ποιητικῆς δημι-
ουργίας του, ἀπὸ τὸν «Κρητικό», τοὺς «Ἐλεύθε-
ρους Πολιορκημένους» καὶ τὸν «Πόρφυρα».

Ὁ «Κρητικὸς» ποὺ συνδέεται μὲ τὴ μελέτη τῆς
κρητικῆς λογοτεχνίας τοῦ 16ου καὶ 17ου αἰώνα
καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὸν Ἐρωτόκριτο τοῦ Κορνάρου.

Σημειώσεις:
1. Βλ. Κωστῆ Παλαμᾶ, Σολωμός, ἡ ζωή καὶ τὸ ἔργο του

(ἀπόσπασμα), Ἡμερολόγιο 2004, Ἀθήνα, σελ. 96 (ἔκδ. Με-
ταίχμιο). 2. Βλ. Ἡμερολόγιο 2004, Διονύσιος Σολωμός, ὅ.π.,
σελ. 14. 3. Ὅ.π., σελ. 15. 4. Βλ. Κ. Παλαμᾶ, ὅ.π., σελ. 97. 5.
Βλ. Ἰάκωβο Πολυλᾶ, Προλεγόμενα, (ἀπόσπασμα), Ἡμε-
ρολόγιο 2004, ὅ.π. σελ. 72. 6. Ὅ.π. 7. Βλ. Ἡμερολόγιο, Διο-
νύσιος Σολωμός, ὅ.π., σελ.15. 8. Κων. Δημόπουλος, Χαιρε-
τισμὸς στὸ Διεθνὲς Συμπόσιο Δ. Σολωμοῦ, Διακόσια χρό-
νια ἀπὸ τὴ γέννησή του, Ἀθήνα 2003, σελ. 9. 9. Κων. Δημό-
πουλος, ὅ.π., σελ. 12. 10. Ὅ.π. 11. Λίνος Πολίτης, Ὁ Σολω-
μός, ποιητὴς ἐθνικὸς καὶ Εὐρωπαῖος, «Εἰσαγωγὴ στὴν ποί-
ηση τοῦ Σολωμοῦ», (Πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις Κρήτης),
Ἡράκλειο 2003, σελ. 166, ἔκδοση 2η. 12. Ὅ.π. 13. Ὅ.π., σελ.
165.

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.»

Πρόσκλησις
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πολιού-

χου, σὲ συνεργασία μὲ Πτυχιούχους τῆς Θεολο-
γικῆς καὶ ἄλλων Σχολῶν τοῦ Α.Π.Θ. καὶ ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου, διοργανώνουν Ἡμερί-
δα μὲ θέμα:

«Τὸ Μεγαλεῖο τῆς Μετανοίας
στὴ ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου»

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 ὥρα 6 τὸ ἀπόγευ-
μα, εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Δημη-
τρίου.

Πρόγραμμα
Ἔναρξη: Τροπάρια ἀπὸ τὴ Χριστιανικὴ Φοι-

τητικὴ Δράση (Φοιτητικὸς Τομέας τοῦ Συλλόγου
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Μέγας
Βασίλειος»).

Πρόεδρος:Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης.

18:00-18:05: Χαιρετισμὸς Ἀρχιμανδρίτη
Ἰακώβου Ἀθανασίου, Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ
καὶ Προέδρου τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς.

18:05-18:20: Χαιρετισμὸς Παναγιωτάτου
κ.κ. Ἀνθίμου.

18:20-18:40: Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Με-
γαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας.

Θέμα: Ἡ μετάνοια κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.
18:40-19:00: Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ρα-

πτόττουλος (Ἱεροκήρυκας καὶ πνευματικὸς Προ-
ϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητας «Ὁσία Ξένη»).

Θέμα: Ἐμπειρίες μετανοίας ἀπὸ τὴν κοινωνία
τῶν κρατουμένων.

19:00-19:20: Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Φραγ-
κάκης (Ἱεροκήρυκας Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης
καὶ Ἀρκαδίας Κρήτης)

Θέμα: Ἡ περὶ μετανοίας διδασκαλία τοῦ Ὁσί-
ου Γέροντος Ἀναστασίου τοῦ Κουδουμιανοῦ

19:20-19:40: Λυκοῦργος Μαρκούδης (Διευ-
θυντὴς προγράμματος Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας)

Θέμα: Ἡ μετάνοια στὰ χρόνια τῆς κρίσης
19:40-20:00: κ. Ἀνδρέας Χριστοφόρου (Νο-

μικὸς)
Θέμα: Ἡ μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος ζωή, ὅπως

τὴν ἔμαθα ἀπὸ τοὺς σύγχρονους Ἁγίους Πατέ-
ρας.

20:00-20:20: Συζήτηση
20:20-20:40: Κλείσιμο Ἡμερίδας ἀπὸ τὴν κ.

Ἀθηνᾶ Σιδέρη, κοινωνικὴ λειτουργὸ καὶ πνευμα-
τικὸ τέκνο τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου.

Θέμα: Τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας κατὰ τὸν
Ὅσιο Πορφύριο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ: ΕΓΚΟΛΠΙΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ
Τὸ «ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕ-

ΩΣ», ποὺ πάρα πολλοὶ ἀδελφοί μας εἶχαν ζητή-
σει, εἶναι πολὺ χρήσιμο γιὰ κάθε πιστὸ ποὺ πρό-
κειται νὰ ἀναδεχθῆ ἕνα νεοφώτιστο ἢ γιὰ κάποιον
ἑτερόδοξο ἢ καὶ ἀλλόθρησκο, ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ
γίνη μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Περιλαμ-
βάνει ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο καὶ χρήσιμο γιὰ τὴν
συνοπτική, ὀρθὴ ἐνημέρωση ἐπὶ θεμάτων τῆς πί-
στεώς μας. Ἔγχρωμο, καλαίσθητο καὶ σὲ ἁπλῆ
γλῶσσα.

Τιμᾶται 4 εὐρώ



Ἔχουμε ἤδη ἀποδείξει μέ
ἀλλεπάλληλα δημοσιεύματα, ὅτι
τά δῆθεν νέα Προγράμματα στό
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τά
ὁποῖα ἰσχύουν ἀπό τόν Σεπτέμ-
βριο τοῦ 2016 καί ἔχουν ἤδη πέν-
τε ἔτη πονεμένης ἱστορίας, εἶναι
παντελῶς ἀκατάλληλα γιά τόν
ὁποιονδήποτε μαθητή χριστιανό
ὀρθόδοξο ἤ μή. Καί προσέξτε:
ἀπό τό 2011 ἕως σήμερα ἄλλα-
ξαν στά Προγράμματα κάποια
συμβεβηκότα, γιά νά μιλήσουμε
λίγο μέ ἀριστοτελικούς ὅρους,
δέν ἄλλαξε ὅμως ἡ οὐσία τους –
θά ἐπαναλάβουμε παρακάτω,
γιά πολλοστή φορά, ποιά εἶναι ἡ
οὐσία αὐτή καί γιατί εἶναι βλαβε-
ρή.

Ἐάν παρ’ ὅλα αὐτά κάποιος,
ἄτομο ἤ «σύνδεσμος», διαφωνεῖ,
τόν παρακαλοῦμε νά ἀνασκευά-
σει μέ ἐπιστημονικά δημοσιεύμα-
τά του τά ἤδη δημοσιευμένα ἐπι-
χειρήματά μας. Τόν προσκαλοῦ-
με ἀκόμη σέ δημόσια ἀντιπαρά-
θεση σέ ὅποιο χῶρο αὐτός ἐπι-
λέξει. Καί ἄν δέν ἔχει τήν καλή θέ-
ληση νά πράξει τίποτε ἀπό αὐτά
τά δύο, τότε παρακαλοῦμε νά
παύσει ἁπλῶς καί χωρίς ἐπιχει-
ρήματα νά δηλώνει ex cathedra
ὅτι ὑποστηρίζει προγράμματα!

Ὅσον ἀφορᾶ δέ ἐνδεχόμενη
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος γιά τό θέμα αὐτό, δη-
λώνουμε ὅτι ἔχουμε ἐμπιστοσύ-
νη στούς ἐπισκόπους μας. Διότι
οἱ ἐπίσκοποί μας ἤδη γνωρίζουν
πώς τά Προγράμματα αὐτά εἶναι
ἐπικίνδυνα, ὅπως ἤδη ἔχει δηλώ-
σει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κος Ἱερώνυμος
ἀμέσως μόλις τέθηκαν σέ ἐφαρ-
μογή.

Ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί γιά
ἕνα ἀκόμη λόγο: διότι οἱ ἐπίσκο-
ποί μας γνωρίζουν τήν ἐκκλη-
σιαστική μας ἱστορία καί κατα-
λαβαίνουν ὅτι ὅσες φορές ἐπι-
χείρησε μία πλαστή πλειοψη-
φία ἐπισκόπων μέ τή βοήθεια
κρατικῆς ἐξουσίας νά νοθεύσει
τήν ὀρθοδοξία, ἐν τέλει δέν δι-
καιώθηκε, ἐν τέλει κέρδισε τό

αἰώνιο ἀνάθεμα. Γνωρίζουν ὅτι
ἡ σύνοδος τῆς Ἐφέσου τοῦ 449
ἐπέμενε νά δικαιώσει τόν αἱρετι-
κό Εὐτυχῆ καί μάλιστα κατά τή
διάρκειά της δολοφονήθηκε ἀπό
τούς ὀπαδούς της ὁ ἅγιος Φλα-
βιανός Κωνσταντινουπόλεως, γι΄
αὐτό ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς «λη-
στρική» καί καταδικάσθηκε ἀπό
τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο. Γνω-
ρίζουν οἱ σεβαστοί μας ἐπίσκο-
ποι, ὅτι ἡ εἰκονομαχική σύνοδος
τῆς Ἱερείας τό 754 ἀπέστη τῆς
ὀρθοδοξίας καί ἐνέμεινε σέ αὐτό,
γι΄ αὐτό καί θά ἀναθεματίζεται
διά παντός. Τήν ἴδια ἀκριβῶς τύ-
χη εἶχε καί ἔχει καί ἡ δεύτερη
εἰκονομαχική σύνοδος, ἡ ὁποία
τό 815 ἐπιχείρησε νά καταδικάσει
τήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί
νά ἀνακηρύξει οἰκουμενική σύνο-
δο τή ψευδοσύνοδο τῆς Ἱερείας.
Ὁπωσδήποτε γνωρίζει ἡ Ἱεραρ-
χία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ὅτι συνοδικές συναντήσεις κατε-
δίκασαν τον ἅγιο Γρηγόριο Πα-
λαμᾶ κατά Μάρτιο, Ἰούνιο καί Σε-
πτέμβριο τοῦ 1342. Ὁ δέ ἅγιος
Γρηγόριος Παλαμᾶς φυλακίσθη-
κε μετά ταῦτα ἐπί τετραετία.
Ὅμως τό 1347 κατίσχυσε ἡ
ὀρθοδοξία καί ὁ ἅγιος δικαιώθη-
κε, ἐνῷ ὁ διώκτης του κακόδοξος
πατριάρχης Ἰωάννης Καλέκας
καθαιρέθηκε. Γνωρίζει ἐν τέλει ἡ
ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι
ἡ ἀκλόνητη πίστη τοῦ ἁγίου
Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ
ἐπίσης δικαιώθηκε. Αὐτή ἡ πί-
στη, στήριζε τόν ἅγιο Μάρκο νά
μή ὑπογράφει τήν προδοτική
συμφωνία τῆς Φερράρας καί τῆς
Φλωρεντίας καί ἀνάγκασε τόν
πάπα Εὐγένιο Δ΄ νά πεῖ τό περί-
φημο «λοιπόν ἐποιήσαμεν
οὐδέν».

Γι’ αὐτό καί θά ἀρνηθοῦν οἱ
ἐπίσκοποί μας νά ἐγκρίνουν
προγράμματα σπουδῶν παν-
τελῶς ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυ-
να1, διότι ἡ συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας ἀπέρριψε ἐν τέλει
ὅλους ὅσους συμβιβάσθηκαν καί
ὅλους ὅσους ἐπιχείρησαν νά νο-
θεύσουν ἔστω καί στό ἐλάχιστο
τήν ὀρθοδοξία.

Πιστεύουμε δέ, πώς δέν θά
ἦταν σωστό, νά διερωτηθοῦν
κἄν, ἐάν ἔχουν ἤ δέν ἔχουν κά-

τι ἐπωφελές τά Προγράμματα
Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ-Γυ-
μνασίου καί Λυκείου τοῦ 2016.
Διότι εἶναι πασιφανές, ὅτι τά Προ-
γράμματα αὐτά εἰσάγουν νόθευ-
ση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς
παιδείας. Τοῦτο πράττουν ἀφ΄
ἑνός ἀπαιτώντας ταυτόχρονη δι-
δασκαλία ὀρθοδοξίας καί θρη-
σκευμάτων μέχρι σημείου ἐξισώ-
σεως καί ταυτίσεώς των, καί ἀφ΄
ἑτέρου ἀφαιρώντας σημαντικά
ὀρθόδοξα θέματα καθώς καί κα-
ταργώντας πλήρως τήν ὀρθή
σειρά τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγ-
γελίου καί τῆς ἱστορίας τῆς
Ἐκκλησίας.

Καί ἐρωτοῦμε: ἔστω ὅτι κά-
ποιος εἰσηγεῖται νά ξεκινᾶ ἡ
Θεία Λειτουργία ἀπό τό «δι΄
εὐχῶν», νά συνεχίζει μέ τή μι-
κρή εἴσοδο, νά παραλείπει τήν
ἁγία ἀναφορά, νά προχωρεῖ
στή θεία κοινωνία καί κατόπιν
στή μεγάλη εἴσοδο, νά μνημο-
νεύει στό συναξάριο Βούδα
καί Κρίσνα καί νά καταλήγει
στή λειτουργία τῶν κατηχου-
μένων. Θά ἀναρωτιόταν κανέ-
νας, κληρικός ἤ μή, ἐάν ἡ πρό-
ταση αὐτή ἔχει κάτι καλό; Μή-
πως θά ἔπρεπε νά υἱοθετηθεῖ,
ἀφοῦ καί τά περισσότερα μέρη
τῆς Θείας Λειτουργίας θά εἶχε
διατηρήσει καί ἐλάχιστους
ἀλλόθρησκους θά εἶχε ἀναμεί-
ξει;

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τά
Προγράμματα Θρησκευτικῶν
τοῦ 2016. Ὅσο ὄγκο ὀρθοδόξων
θεμάτων καί ἄν ἰσχυρίζονται ὅτι
περιέχουν, ἔχουν λάθος φιλοσο-
φία, λάθος διάρθωση, χωλή παι-
δαγωγική, μή ὀρθόδοξη θεολο-
γία καί εἶναι σέ θέση νά διασα-
λεύσουν τή θρησκευτική συνεί-
δηση τόσο τοῦ ὀρθοδόξου χρι-
στιανοῦ μαθητῆ, ὅσο καί τοῦ
ὁποιουδήποτε ἄλλου.

Καί ἄν κάποιος νομίσει ὅτι ἡ
ὁποιαδήποτε τυχόν νόθευση θά
εἶναι ἰκανή νά διασφαλίσει τό μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν καί νά
ἐξασφαλίσει στούς θεολόγους
τήν ἐργασία τους καί στά παιδιά
μας τήν παιδεία τους, πλανᾶται
πλάνην οἰκτράν. Ἡ νόθευση δέν
σώζει κανένα καί τίποτε. Τέτοια
πράξη εἶναι σάν νά διαπιστώ-
νει κάποιος ὅτι κινδυνεύει νά
δολοφονηθεῖ καί ἀντί νά ἀμυν-
θεῖ, σπεύδει νά αὐτοκτονήσει.

Θά ἐρωτήσουμε ἐπί πλέον:
γιατί νά κινδυνεύουν τά παιδιά
μας νά μή ἔχουν μάθημα Θρη-
σκευτικῶν καί οἱ θεολόγοι μας νά
μή ἔχουν ἐργασία, ἐφ’ ὅσον τό
μάθημα προστατεύεται ἀπό τίς
διεθνεῖς συμβάσεις, τό Σύνταγμα
καί τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστη-
ρίων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρα-
τίας; Αὐτό θά θέλαμε νά τό μά-
θουμε, ἐάν κάποιος γνωρίζει τήν
ἀπάντηση! Μήπως κινδυνεύουν
τά παιδιά μας, ἐπειδή κάποιοι,
ἄγνωστο ποιοί, θέλουν νά τούς
ἀφαιρέσουν τά ἀνθρώπινα δι-
καιώματά τους; Αὐτό συνέβαινε
ἀείποτε καί δέν συνεπάγεται,
ὅτι ἐφ’ ὅσον κάποιοι θέλουν νά
μᾶς ἀφαιρέσουν τά ἀνθρώπι-
να δικαιώματά μας, θά πρέπει
νά παραιτηθοῦμε ἐμεῖς οἰκειο-
θελῶς ἀπό αὐτά!

Καί ἐν τέλει θά πρέπει νά στα-
ματήσουν οἱ ἰσχυρισμοί, ὅτι τό
κράτος δύναται τάχα νά δίνει ὅ,τι
παιδεία θέλει, ἀνεξάρτητα ἀπό τό
διεθνές δίκαιο καί ἀνεξάρτητα καί
ἀπό τούς ἴδιους του τούς νόμους
καί νά παραποιεῖ πίστη καί ταυ-
τότητα τῶν παιδιῶν. Τά παιδιά
δέν εἶναι ὅμηροι κανενός, καί
αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἰσχυρι-
σμοί παραπέμπουν σέ γερμα-
νικές τακτικές τοῦ δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου!
Ὑποσημείωσις:

1. Κι ἄς μή βιασθοῦν οἱ δημι-
ουργοί τους νά νομίσουν ὅτι χα-
ρακτηρίζουμε αὐτούς τούς ἰδίους
ἐπικίνδυνους. Ἐάν κάποιος κα-
τασκευάσει λόγῳ σφάλματος ἕνα
αὐτοκίνητο ἀνασφαλές γιά τόν
ἐπιβάτη, δέν σημαίνει ὅτι ὁπωσ-
δήποτε ἔχει κακές προθέσεις.
Ἔτσι πιστεύουμε συμβαίνει κι
ἐδῶ: ἀκούσιο σφάλμα τό ὁποῖο
χρήζει μετανοίας.
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος

Ὁ Χριστὸς ἀρχίζει τὴν ἐπὶ
τοῦ ὄρους ὁμιλία του μὲ τοὺς
ὅρους τῆς χριστιανικῆς τελει-
ότητας, χωρὶς νὰ παραλείπει
καὶ τὴν ὑπόσχεση ἀμοιβῶν
(Ματθ. ε΄ 3-12). Πρόκειται
γιὰ τοὺς ἐννιὰ μακαρισμούς,
οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στοὺς
συνειδητοὺς χριστιανούς.
Ἔχουν μεγάλη πνευματικὴ
ἀξία, γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ
τοὺς στοχάζονται καθημερι-
νά, γιὰ νὰ παίρνουν δύναμη
στὸν κατὰ Θεὸν ἀγώνα τους,
ποὺ συνοψίζεται στὴν τήρη-
ση τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγε-
λίου.

α΄. Πτωχεία τοῦ πνεύματος:
Ἡ μακαριότης

τῆς ταπεινοφροσύνης
Ὁ πρῶτος μακαρισμὸς εἶναι:

«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύ-
ματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν». Δηλαδή, εἶναι
μακάριοι καὶ τρισευτυχισμένοι
ἐκεῖνοι, ποὺ συναισθάνονται τα-
πεινὰ τὴν πνευματική τους φτώ-
χεια καὶ ἐξαρτοῦν ὁλόκληρο τὸν
ἑαυτό τους ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ
εἶναι δική τους ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν.

Ἡ φράση «μακάριοι οἱ πτωχοὶ
τῷ πνεύματι» εἶναι παρεξηγημέ-
νη ἀπὸ τοὺς κοσμικούς, ποὺ
ἀγνοοῦν τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ
μακαρισμοῦ. Ἐπιπόλαια ὑπο-
στηρίζουν ὅτι ὁ Χριστὸς μακαρί-

ζει αὐτούς, ποὺ ἔχουν λίγο
μυαλὸ καὶ ἡ διανοητική τους ἱκα-
νότητα εἶναι περιορισμένη. Πρό-
κειται γιὰ διαστρέβλωση, ἡ
ὁποία γίνεται εὔκολα ἀποδεκτὴ
ἀπὸ ὅλους τοὺς πολέμιους τοῦ
Χριστοῦ. Ὅμως ἡ πτωχεία τοῦ
πνεύματος εἶναι κάτι πολὺ ση-
μαντικό. Θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι τὸ
θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς,
ἀλλὰ καὶ ἡ ἀσπίδα κάθε προσ-
πάθειας στὸν κατὰ τῆς ἁμαρτίας
ἀγώνα. Ὁ πτωχὸς στὸ πνεῦμα
εἶναι ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος, ποὺ
ὑπακούει στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ποὺ δέχεται τοὺς ἀνωτέρους
του καὶ τοὺς ὁμοίους του, εἶναι
μετριόφρων, ἀποδίδει σὲ ὅλους
γενικὰ τοὺς ἀνθρώπους τιμή,
τοὺς θεωρεῖ ἀξιότερους καὶ
πρόθυμα τοὺς ἐξυπηρετεῖ σὲ
ὑποθέσεις ποὺ τοὺς ἀπασχο-
λοῦν.

Τὸν ταπεινὸ ἄνθρωπο οἱ κο-
σμικοὶ καὶ ἄσχετοι δὲν μποροῦν
νὰ τὸν κατανοήσουν. Ἐνῶ τὸν
ὑπερήφανο τὸν βλέπουν καὶ τὸν
ἀντιπαθοῦν -γιατὶ καὶ αὐτοὶ εἶναι
ὑπερήφανοι καὶ δὲν μποροῦν νὰ
συνυπάρξουν- τοὺς ταπεινοὺς
τοὺς κατηγοροῦν, γιατὶ δὲν εἶναι
ὑπερήφανοι! Πρόκειται γιὰ με-
γάλο παραλογισμό. Ὅσοι ὅμως
ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτὸν καὶ
προσέξουν καλοπροαίρετα τὸ
ἦθος καὶ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ
ταπεινοῦ, διαπιστώνουν ὅτι
εἶναι ἀνώτερος καὶ ἀξιομίμητος.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι
«ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ κατά-
σταση ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποία,
ἐνῶ κάποιος ἔχει συνείδηση
τῶν πολλῶν καὶ μεγάλων χαρι-
σμάτων καὶ ἐπιτυχιῶν του, δὲν
ἔχει μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό
του. Ταπεινοφροσύνη εἶναι καὶ

τοῦτο. Ἐνῶ κάποιος εἶναι φορ-
τωμένος ἀπὸ κατορθώματα καὶ
ἀρετές, διατηρεῖ τὸ ταπεινό του
φρόνημα. Εἶναι μεγάλο καλὸ ἡ
ταπεινοφροσύνη, εἶναι μεγάλο
κέρδος. Ὁ ταπεινόφρων, ὅταν
κατηγορεῖται ἀπὸ τοὺς ἄλλους,
δὲν πληγώνεται καὶ ὅταν βρίζε-
ται, δὲν ἐξαγριώνεται» (Βασιλεί-
ου Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ
ἀνθρωπολογία Ἰωάννου Χρυ-
σοστόμου, τόμος Δ΄, 1996, σελ.
448).

Τὰ πνευματικὰ κατορθώματα
ἑνὸς ἀνθρώπου μποροῦν νὰ
παρομοιαστοῦν μὲ πύργο, ποὺ
θεμελιώνεται στὴν ταπεινοφρο-
σύνη. Ὅταν ὅμως γιὰ τὸν ἄλφα
ἤ βήτα λόγο ἡ ταπεινοφροσύνη
ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν ἔπαρση
καὶ τὸν ἐγωϊσμό, ὅλα τὰ κατορ-
θώματα χάνονται. Γκρεμίζεται ὁ
πύργος καὶ οἱ κόποι μένουν

χωρὶς ἀμοιβή.
Ἡ ταπεινοφροσύνη δὲν πρέ-

πει νὰ περιορίζεται στὴ γλώσσα
καὶ τὰ λόγια. Ἀντίθετα, πρέπει
νὰ εἶναι σταθερὴ σκέψη ριζωμέ-
νη στὴν ψυχὴ καὶ τὴ συνείδηση,
ποὺ μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ τὴ
βλέπει. Συνήθως πολλοὶ χρι-
στιανοὶ ἀρέσκονται νὰ ταπεινο-
λογοῦν. Ἐμφανίζονται ὡς ἀγω-
νιστὲς χωρὶς νὰ εἶναι. Θέλουν νὰ
ἐντυπωσιάζουν τοὺς ἄλλους.
Αὐτὸ τοὺς εὐχαριστεῖ καὶ συνη-
θίζουν στὴν ψευδαίσθηση ὅτι
βαδίζουν κατὰ Θεόν, ἐνῶ στὴν
πραγματικότητα διατηροῦν τὴν
ψυχοφθόρα ὑπερηφάνειά τους.
Ἡ ταπεινολογία εἶναι ἐνοχλητικὴ
καὶ μόνο μὲ περιφρόνηση πρέ-
πει νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ
αὐτούς, ποὺ τὴν ἀκοῦν.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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56ον
Σταυροφορίαι, 

προσκυνηταὶ μὲ ὅπλα
Μετὰ τὴ μικρὴ σύγκριση ποὺ ἐπιχειρήσαμε στὰ

τελευταῖα ἄρθρα ἀνάμεσα στὰ ἀναθέματα τοῦ
1054 καὶ τὴν ἄρση τους τὸ 1965 θέλουμε νὰ ἐπι-
στρέψουμε στὶς ἄμεσες συνέπειες τῶν ἀναθεμά-
των τοῦ 11ου αἰώνα. Ἀνάμεσα στὶς πρῶτες συνέ-
πειες εἶναι οἱ σταυροφορίες ποὺ ξεκινοῦν λίγο
μετὰ τὸ σχίσμα καὶ ἐκτείνονται μέχρι καὶ τὸν 13ο
αἰώνα.

Βασικῆς σημασίας γιὰ τὴν κατανόηση τῶν
σταυροφοριῶν εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ ἱεροῦ πολέμου.
Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ἡ
ὁποία περιορίστηκε βασικὰ σὲ ἀμυντικοὺς πολέ-
μους καὶ πάντοτε προτιμοῦσε εἰρηνικὲς μεθόδους
γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν. Ὁ ιγ΄ κανόνας τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου λειτουργεῖ ἀπόλυτα ἀποτρε-
πτικὰ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή1. Ἀντίθετα στὴ
φραγκικὴ Δύση ἡ στρατιωτικὴ κοινωνία ποὺ εἶχε
προκύψει μὲ τὶς εἰσβολὲς τῶν βαρβάρων καὶ ἡ
ἔννοια τῆς τιμῆς στοὺς ἱππότες δὲν μποροῦσαν
νὰ συμβιβαστοῦν μὲ τὴν προτίμηση τῶν εἰρη-
νικῶν λύσεων. Ἡ Ἐκκλησία στὴν φραγκικὴ Δύση
ἐνίσχυσε ἀπὸ νωρὶς τὴν ἰδέα τοῦ ἱεροῦ πολέμου,
δηλαδὴ τοῦ πολέμου ἐκείνου  ποὺ ἐξέφραζε τὰ
συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη ὁ πάπας Λέων
Δ΄ (847-855), ἅγιος τοῦ Παπισμοῦ, διακήρυττε ὅτι
ὅλοι οἱ πεσόντες στὴν μάχη ἐναντίον τῶν Σαρα-
κηνῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπείλησαν τὸ 849 τὴ Ρώμη, θὰ
λάβουν οὐράνια δῶρα. Ὁ πάπας Νικόλαος Α΄, ὁ
ἀντίπαλος τοῦ Ἁγίου Φωτίου, διέταξε ὅτι ἄνδρες
καταδικασμένοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία λόγω τοῦ
ἁμαρτωλοῦ βίου τους, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φέρουν
ὅπλα ἐκτὸς ἐὰν μάχονται ἐναντίον τῶν ἀπίστων2. 

Ὡς μεγάλο ἐγχείρημα ἱεροῦ πολέμου, ἐκεῖ ποὺ
γιὰ πρώτη φορά μὲ συστηματικὸ τρόπο τέθηκε
στὴν πράξη, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ἡ Ἱσπανία. Τὸν
10ο αἰώνα, ἰδίως κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ, οἱ Μαυ-
ριτανοὶ μουσουλμάνοι μὲ ἀρχηγὸ τὸν Abi Amir,
Βεζίρη καὶ οὐσιαστικὰ μονοκράτορα στὸ Χαλιφά-
το τῆς Κορδούης (978-1002), εἶχαν ἀπειλήσει τὴ
βόρεια Ἱσπανία, εἶχαν κατακτήσει τὸ 986 τὴν Βαρ-
κελώνη, τὸ 988 τὸ Λεόν, πρωτεύουσα τῆς ἐπαρ-
χίας Λεόν, καὶ τὸ 997 εἶχαν καταστρέψει τὸ Σαν-
τιάγο ντὲ Κομποστέλα, προορισμὸ τοῦ Δρόμου
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου (γνωστὸ προσκύνημα ἤδη
ἀπὸ τὸν 9ο αἰώνα). Μὲ τὸν θάνατο τοῦ Βεζίρη
ἀνακόπηκε ἡ μουσουλμανικὴ προέλαση. Στὴν
χριστιανικὴ ἀνακατάκτηση τῆς Ἰβηρικῆς χερσονή-
σου, τὴ Reconquista, ποὺ ξεκίνησε τὸ 1018, συν -
έβαλε πολὺ τὸ Κλουνιακὸ τάγμα ποὺ εἶχε συνδέ-
σει ἀπὸ παλαιὰ τὶς δραστηριότητές του μὲ τὰ προσ -
κυνήματα καὶ τὴν προστασία τῶν προσκυνητῶν.
Ἡ ἀνακατάκτηση αὐτὴ συμπίπτει μὲ τὴν ἡγουμε-
νία δύο μεγάλων μορφῶν τοῦ τάγματος, τοῦ
Ὀντιλὸ (994-1048) καὶ τοῦ Οὐγκὸ (1048-1109), τὸ
ὁποῖο μὲ τὴν ὑποστήριξη ποὺ παρεῖχε ἐξασφάλιζε
μεγάλη ἐπιρροὴ στὴν Ἱσπανία. Καὶ ὁ θρόνος τῆς
Ρώμης, γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ χριστιανισμοῦ,
προώθησε αὐτὴ τὴν ἀνακατάκτηση ποὺ κράτησε
μέχρι τὸ 1101. Ἄλλωστε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πάπα
Λέοντος Θ΄ (1049-1054), ὅπως εἴχαμε δεῖ, εἶχαν
ἐπικρατήσει οἱ ἰδέες τοῦ κλουνιακοῦ τάγματος
στὴν Ρώμη. Ἔτσι ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν ἀπί-
στων στὴν Ἱσπανία μετατράπηκε σὲ ἱερὸ πόλεμο
μὲ τὴν ἔνθερμη ἐπέμβαση τῶν παπῶν Ἀλεξάν-
δρου Β΄(1061-1073), Γρηγορίου Ζ΄ (1073-1085)
καὶ Οὐρβανοῦ Β΄ (1088-1099), οἱ ὁποῖοι παρεῖχαν
στοὺς πολεμιστὲς ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ ἀκόμα καὶ
τὴν κατοχὴ τῆς γῆς ποὺ θὰ κατακτοῦσαν ἀπὸ τοὺς
ἀπίστους. Οἱ ἱππότες τῆς Δύσης ἦταν πολὺ

πρόθυμοι νὰ ἀκολουθήσουν τὸ κάλεσμα τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ ἱερὸ πόλεμο τόσο γιὰ θρη-
σκευτικοὺς λόγους ὅσο καὶ γιὰ λόγους κατά-
κτησης γῆς. Ἰδίως στὴν βόρεια Γαλλία ἐκείνη τὴν
ἐποχὴ ἐπικρατοῦσε ὅλο καὶ περισσότερο ἡ συνή-
θεια, μόνο οἱ πρωτότοκοι υἱοὶ νὰ κληρονομοῦν
τὴν πατρικὴ γῆ. Οἱ νεώτεροι ἔπρεπε νὰ ἀναζητή-
σουν τὴν τύχη τους ἀλλοῦ3. 

Μετὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς μορφῆς τοῦ ἱεροῦ
πολέμου, γεννήθηκε στὴ σκέψη τοῦ πάπα Γρηγο-
ρίου Ζ΄ ἡ ἰδέα τῆς ἐφαρμογῆς του καὶ στὴν Ἀνατο-
λή. Ἡ Ἱσπανία εἶχε προστεθεῖ μέσα στὸ πνεῦμα
τῆς Ψευδοκωνσταντίνειου Δωρεᾶς στὴ ζώνη κυ-
ριαρχίας τοῦ Παπισμοῦ. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἡ
ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ἡ ὁποία μὲ τὰ ἀναθέματα τοῦ
1054 εἶχε ἀφοριστεῖ, μποροῦσε νὰ ὑποταχθεῖ
στὴν παπικὴ παγκυριαρχία. Τὴν ἀφορμὴ ἔδωσε ὁ
αὐτοκράτορας Μιχαὴλ Ζ΄ (1071-1078) ἀποβλέ-
ποντας σὲ στρατιωτικὴ βοήθεια μετὰ τὴ χαμένη
μάχη τοῦ Μαντζικὲρτ (1071) ἐπὶ Ρωμανοῦ Δ΄
ἐναντίον τῶν Σελτζούκων Τούρκων. Προκειμένου
νὰ ἐξασφαλίσει τὴ συμπαράσταση τοῦ νέου Πάπα
εἶχε στείλει συγχαρητήριο ἐπιστολὴ γιὰ τὴν ἐκλο-
γή του. Ὁ πάπας Γρηγόριος Ζ΄, ἰδιαίτερα φιλόδο-
ξος, ἀμφιλεγόμενος ἀλλὰ ἅγιος τοῦ Παπισμοῦ4,
μόλις ἀνέβηκε στὸν παπικὸ θρόνο, σκόπευε νὰ
ἐκμεταλλευτεῖ αὐτὴ τὴν εὐκαιρία, νὰ κηρύξει τὸν
ἱερὸ πόλεμο καὶ στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔτσι νὰ λύσει
μία γιὰ πάντα τὸ ζήτημα τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθο-
δοξίας στὴν κυριαρχία του. Θὰ συγκέντρωνε
στρατὸ χριστιανῶν ἱπποτῶν ἀπὸ τὴ Δύση κάτω
ἀπὸ τὴν προσταγὴ τῆς Ἐκκλησίας, μάλιστα ὁ
ἴδιος θὰ ἡγεῖτο αὐτῆς τῆς στρατιωτικῆς δύναμης,
θὰ ἐκδίωκε τοὺς ἀπίστους Σελτζούκους ἀπὸ τὴν
Μικρὰ Ἀσία καὶ στὴ συνέχεια θὰ ὀργάνωνε στὴν
Κων/πολη σύνοδο, στὴν ὁποία οἱ ὀρθόδοξοι τῆς
Ἀνατολῆς ἀπὸ εὐγνωμοσύνη θὰ ὑποτάσσονταν
σὲ αὐτόν. Τελικὰ ὅμως δὲν μπόρεσε νὰ πραγμα-
τοποιήσει τὸ σχέδιό του, ἐπειδὴ προτεραιότητα
ἀπέκτησε γι’ αὐτὸν ὁ περὶ περιβολῆς ἀγώνας καὶ
ἡ ἀντιπαράθεσή του μὲ τὸν Γερμανὸ αὐτοκράτορα
Ἑρρῖκο Δ΄, ὅπως εἴδαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο.
Δὲν ξέχασε ὅμως ποτὲ τὰ σχέδιά του στὴν Ἀνατο-
λή5.

Ἀποδεικτικὸ τοῦ πνεύματός του ἔναντι τῆς
ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς εἶναι ἡ ἀκύρωση τῆς ἀνα-
γνώρισης ἐκ μέρους τοῦ Παπισμοῦ τῆς Συνόδου
τῆς Κων/πόλεως 879/80, ἡ ὁποία ἀποκατέστησε
τὸν Μέγα Φώτιο καὶ καταδίκασε κάθε προσθήκη
στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως (δηλ. τὸ λατινικὸ filio-
que). Ὁ Παπισμὸς τὴν ἀντικατέστησε μὲ τὴ Σύνο-
δο τῆς Κων/πολεως (869/70) ποὺ ὡς Η΄ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδος γιὰ τοὺς Λατίνους ἀναθεμάτισε τὸν
Ἅγιο Φώτιο. 
Σημειώσεις:

1. «Τοὺς ἐν πολέμοις φόνους οἱ Πατέρες ἡμῶν ἐν
τοῖς φόνοις οὐκ ἐλογίσαντο, ἐμοὶ δοκεῖ συγγνώμην
διδόντες τοῖς ὑπὲρ σωφροσύνης καὶ εὐσεβείας ἀμυ-
νομένοις. Τάχα, δὲ καλῶς ἔχει συμβουλεύειν, ὡς τὰς
χεῖρας μὴ καθαρούς, τριῶν ἐτῶν τῆς κοινωνίας μό-
νης ἀπέχεσθαι». 2. Steven Runciman, Geschichte
der Kreuzzuge, τόμ. 1, σ. 82. 3. Στὸ ἴδιο, σσ. 87-89.
4. Ὁ συνεργάτης του Πέτρος Δαμιάνη, ἐξέχων κλη-
ρικὸς τοῦ 11ου αἰώνα, ἅγιος καὶ «ἐκκλησιαστικὸς δι-
δάσκαλος» τοῦ Παπισμοῦ τὸν χαρακτήρισε ὡς
«ἅγιο Σατανᾶ», «μαστίγιο τοῦ Θεοῦ» καὶ ὡς «καύ-
ση κολάσεως», μετατρέποντας τὸ ὄνομά του Hilde-
brand χαριτολογώντας σὲ Hollenbrand. Τὸν παρο-
μοίασε μὲ τίγρη ἢ λιοντάρι (βλ. https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Gregor_VII.). 5. Runciman, ὅπ. παρ.,
σσ. 96-97.
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ἀπὸ τὴν Τρίτη 28 Φεβρουαρίου ἕως τὴν Παρα-

σκευὴ 3 Μαρτίου 2017, ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρ-
ξη τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ
στὸ Πάσχα, προγραμμάτισε ἕνα μεγάλο ἀφιέρωμα
στὴ σημασία καὶ στὸ νόημά της. Ἐπιγραμματικὰ νὰ
ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἦταν ἡ τε-
λευταία φάση προετοιμασίας γιὰ ἐκεῖνον ποὺ ἐπρό-
κειτο νὰ βαπτιστεῖ, ἀλλὰ πλέον εἶναι μία δυνατότητα
γιὰ ἐκ νέου ἐμβάθυνση καὶ ἐπαναπροσδιορισμὸ
τοῦ ὀρθόδοξου τρόπου ζωῆς τοῦ πιστοῦ.

[...] Ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει κάποιος λόγος,
γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ξεχώρισε αὐτὲς τὶς ἑπτὰ
ἑβδομάδες σὰν μία ἰδιαίτερη περίοδο μετανοίας καὶ
μᾶς καλεῖ σὲ μία συνεχῆ καὶ ἐπίμονη πνευματικὴ
προσπάθεια. Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν
ἄμεση σχέση μὲ μένα, μὲ τὴν πίστη μου, τὴν ζωή
μου, τὴν ἰδιότητά μου σὰν μέλος τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔτσι λοιπὸν δὲν εἶναι πρωταρχικό μου καθῆκον νὰ
προσπαθήσω νὰ καταλάβω τί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία
μου γιὰ τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ ; Νὰ προσπαθήσω
νὰ εἶμαι ἕνας ὀρθόδοξος χριστιανός, ὄχι κατ' ὄνομα
μόνο, ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν ζωή ; [...] Ἡ περίοδος αὐτὴ
εἶναι ἕνα σχολεῖο μετάνοιας, στὸ ὁποῖο κάθε χρι-
στιανὸς ὀφείλει νὰ μπαίνει κάθε χρόνο, γιὰ νὰ κατα-
φέρει νὰ ἐμβαθύνει στὴν πίστη του, νὰ τὴν ἐπανεκτι-
μήσει καί, ἂν εἶναι δυνατόν, ν' ἀλλάξει τὴ ζωή του. 

Εἶναι μία ὑπέροχη προσκυνηματικὴ πορεία πρὸς
τὶς πηγὲς τῆς ὀρθόδοξης πίστης, εἶναι μία ἐκ νέου
ἀνακάλυψη τοῦ ὀρθόδοξου τρόπου ζωῆς. [...]

Ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου
«Μεγάλη Σαρακοστὴ» τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν

* * *
Στὶς ἐκπομπὲς τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας

γίνεται ἀναφορὰ στὴν Μετάνοια καὶ στὴ σχέση της
μὲ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀναδεικνύεται ἡ
σημασία τῶν ἰδιαίτερων ἀκολουθιῶν τῆς περιό-
δου αὐτῆς καὶ γίνεται ἐκτενὴς παρουσίαση τῆς
ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῆς Προηγιασμένης
Θείας Λειτουργίας, τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν
τῶν Κυριακῶν, τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου καὶ τοῦ
Μεγάλου Κανόνα.

Κληρικοί, πανεπιστημιακοί, θεολόγοι, ἱστορικοὶ
καὶ ἐρευνητὲς ἀναφέρονται στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ καὶ στὴ σημασία της γιὰ τὴν προ-
ετοιμασία τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν,
τὸ Ἅγιο Πάσχα.

Οἱ ἐκπομπὲς ἀναφέρονται σὲ θέματα ὅπως:
• Μετάνοια καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ (09:30 –

10:30)
• Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου κατὰ τὴ διάρκεια

τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς - 
Ἱστορικὴ καὶ Θεολογικὴ προσέγγιση (11:00 –

12:00)
• Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία καὶ Κατανυκτι-

κοὶ Ἑσπερινοὶ - Ἱστορικὴ καὶ 
Θεολογικὴ προσέγγιση (13:00 – 14:00)
• Ἀναγνώσματα γιὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ

(14:30 – 15:00)
• Τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο – Ἱστορικὴ καὶ Θεολογικὴ

προσέγγιση (15:00 – 16:00)
• Ὁ Μέγας Κανὼν – Ἱστορικὴ καὶ Θεολογικὴ

προσέγγιση (17:00 – 18:00)
Ἀθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017
Πληροφορίες: Γραφεῖο Δημοσίων Σχέσεων, π.

Ἰωακεὶμ Ἰωακειμίδης, τηλ. 2107298222

Ἀφιέρωμα εἰς τὴν Mεγάλην Tεσσαρακοστὴν
εἰς τὸ ραδιόφωνον τῆς Ἐκκλησίας 89,5

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα»
Ποία ἡ ἀληθινὴ νηστεία

Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολὴ τοῦ Κυρίου. Ὁ ἴδιος ἐνήστευσε ὡς
ἄνθρωπος «καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας
τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε» (Ματθ. δ΄, 2).

Δὲν ὑπάρχει ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ νὰ μὴ δόθηκε στὴν
νηστεία. Ὅλοι οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ νηστεύουμε. Σύμφωνα μὲ
τοὺς Πατέρες μας κάθε χορτασμὸς τῆς κοιλίας καταργεῖ τὴν νη-
στεία, ἔστω καὶ ἐὰν γίνη μὲ ψωμὶ καὶ νερό. Ὁ χορτασμὸς τῆς κοι-
λίας γίνεται αἰτία πολλῶν ἀσθενειῶν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.

Ἡ νηστεία ἀποτελεῖ ἕνα μέσον, ποὺ ἀποδείχθηκε πράγματι
πολὺ δυνατὸ διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ ποὺ βοήθησε μεγάλες
πνευματικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες νὰ φθάσουν
στὶς πιὸ ψηλὲς βαθμίδες τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τελειότητος. Ἡ ἀξία
τῆς νηστείας εἶναι ἀποδεδειγμένη, καὶ μόνον ἄνθρωποι ξένοι
πρὸς τὸν χαρακτήρα καὶ τὴν λαμπρὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας
ἠμποροῦν νὰ τὴν ἀμφισβητοῦν.

● Δὲν θὰ πρέπη ὅμως νὰ μᾶς διαφεύγη τὸ πραγματικὸ νόημα
τῆς νηστείας, ποὺ εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ θεωρῆται ἁπλῆ ἀποχὴ
ἀπὸ ὁρισμένες τροφές. «Ἡ ἀξία τῆς νηστείας δὲν συνίσταται σὲ
ἀποχὴ ἀπὸ τροφές, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀλλὰ
σὲ ἀποχὴ ἀπὸ ἁμαρτωλὲς πράξεις. Αὐτὸς ποὺ περιορίζει τὴν νη-
στεία του σὲ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ κρέας, ἐξευτελίζει τὴν ἀξία τῆς νηστεί-
ας. Νηστεύεις; ἀπόδειξέ το μὲ τὶς πράξεις σου. Ἄν δῆς ἕνα φτω-
χό, συμπάθησέ τον. Ἄν δῆς ἕνα φίλο, ποὺ χαίρεται μιὰ ἐπιτυχία,
μὴ τὸν ζηλεύεις. Καὶ μὴ νηστεύεις μόνο μὲ τὸ στόμα, ἀλλὰ καὶ μὲ
τὰ μάτια καὶ μὲ τ’ αὐτιὰ καὶ μὲ τὰ πόδια καὶ μὲ τὰ χέρια καὶ μὲ ὅλα
τὰ μέλη τοῦ σώματος. Νήστευε μὲ τὰ χέρια, μὲ τὸ νὰ ἀπέχης ἀπὸ
τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴν φιλοχρηματία. Νήστευε μὲ τὰ πόδια, μὲ τὸ νὰ
μὴ τρέχῃς σὲ ἀνήθικα θεάματα. Νήστευε μὲ τὰ μάτια, μὲ τὸ νὰ
ἀποφεύγης νὰ τὰ καθηλώνης σὲ κάτι ποὺ σὲ σκανδαλίζει. Γιατὶ τὰ
βλέμματα εἶναι ἡ τροφη τῶν ματιῶν καὶ ὅταν εἶναι πονηρὰ καὶ
ἄπρεπα, καταστρέφουν ὅλη τὴν ἀσφάλεια τῆς ψυχῆς, ἐνῶ ὅταν
εἶναι σεμνὰ καὶ ἐποικοδομητικά, λαμπρύνουν μὲ τὴν νηστεία. Θὰ
ἦταν γελοῖο, νὰ ἀπέχῃ κανεὶς ἀπὸ τὰ κρέατα καὶ τὶς ἄλλες τροφὲς
ἕνεκα τῆς νηστείας, καὶ μὲ τὰ μάτια νὰ τρώγῃ ὅ,τι εἶναι ἀπαγορευ-
μένο. Δὲν τρώγεις κρέας; Τότε ἀπόφευγε νὰ τρέφεσαι καὶ μὲ τὴν
ἀκολασία, ποὺ μπαίνει μέσα στὴ σκέψη ἀπὸ τὰ παράθυρα τῶν
ματιῶν. Νήστευε καὶ μὲ τ’ αὐτιά. Τὸ αὐτὶ δὲν νηστεύει, ὅταν δέχε-
ται νὰ ἀκούη διαβολὲς καὶ κατηγορίες. Νήστευε ἐπίσης καὶ μὲ τὸ
στόμα, μὲ τὸ νὰ μὴ προφέρης βρώμικες λέξεις καὶ βρισιές. Γιατί, τί
θὰ ὠφεληθῆς, ἄν ἀπέχης ἀπὸ κρέατα καὶ ψάρια καὶ κατασπαρά-
ζης τοὺς ἀδελφούς σου μὲ τὴν κακολογία καὶ τὴν συκοφαντία».

Ἔτσι ἄς αἰσθανθοῦμε κι ἐμεῖς τὴν νηστεία, γιὰ νὰ προετοιμά-
σουμε τὸν ἑαυτό μας, ὥστε ἄξια νὰ γιορτάσουμε τὸ Πάσχα.

● Ὁ Μέγας Βασίλειος εἰς τὸν Λόγον του «Περὶ νηστείας» πα-
ρατηρεῖ: «Ἂν ὅλοι ἄκουγαν τὶς συμβουλὲς τῆς νηστείας, θὰ ἐπι-
κρατοῦσε τέλεια εἰρήνη σ’ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. Δὲν θὰ ξε-
σηκωνόταν τὸ ἕνα κράτος ἐναντίον τοῦ ἄλλου. Δὲν θὰ εἴχαμε πο-
λεμικές συμπλοκές οὔτε κατασκευαστές ὅπλων. Δὲν θὰ ὑπῆρχαν
δικαστήρια οὔτε φυλακές. Οἱ ἐρημιὲς δὲν θὰ φιλοξενοῦσαν κακο-
ποιοὺς οὔτε οἱ πόλεις συκοφάντες οὔτε οἱ θάλασσες πειρατές.

Ἂν κυριαρχοῦσε ἡ νηστεία, ἡ ζωή μας δὲν θὰ ἦταν γεμάτη στε-
ναγμούς. Γιατί αὐτὴ θὰ δίδασκε σ’ ὅλους ὄχι μόνο τὸν περιορισμὸ
τῆς σπάταλης ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ πολλὰ ἄλλα κακά.
Θὰ δίδασκε τὴν ὁλοκληρωτικὴ φυγὴ καὶ ἀποξένωση ἀπὸ τὴ φι-
λαργυρία καὶ τὴν πλεονεξία, ἀπὸ τὴ φιλοδοξία καὶ τὴ φιληδονία.
Ἂν ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ αὐτά, θὰ ζοῦμε μὲ εἰρήνη καὶ ἁγιασμό.

Ἀφοῦ λοιπὸν τέτοια ἀγαθά μᾶς προσφέρει ἡ βασίλισσα αὐτὴ τῶν
ἀρετῶν, ἂς τὴ δεχτοῦμε χωρὶς καμιὰ κατήφεια, χωρὶς κανένα γογ-
γυσμό. Ὅλοι πρόθυμα ἂς τιμήσουμε τὸ πνευματικὸ τραπέζι πού
μᾶς παραθέτει ἡ νηστεία, ἐξαγνίζοντάς μας καὶ προετοιμάζοντάς
μας γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως, προτοῦ ἀξιωθοῦμε νὰ
εἰσέλθουμε στὴν θεία καὶ αἰώνια εὐφροσύνη τοῦ παραδείσου».

Τό ὀρθόδοξον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
καί τό χρέος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας
Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ  ́Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

«Οἱ ἐπίσκοποί μας γνωρίζουν τήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία καί καταλαβαίνουν ὅτι ὅσες
φορές ἐπιχείρησε μία πλαστή πλειοψηφία ἐπισκόπων, μέ τή βοήθεια κρατικῆς ἐξουσίας,
νά νοθεύσει τήν ὀρθοδοξία, ἐν τέλει δέν δικαιώθηκε, ἐν τέλει κέρδισε τό αἰώνιο ἀνάθεμα». ΠΙΣΤΙΣ

Ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως
Περὶ πίστεως ὁ λόγος εἰς τὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Γνωστὴ

ἡ λέξις, ἀλλὰ μᾶλλον ἄγνωστη ἡ ἔννοιά της. Καὶ ἐπειδὴ ἴσως τοῦ -
το δημιουργεῖ κάποιες ἀπορίες, ἂς δοῦμε τὶ σημαίνει πίστις καὶ
πόσον ὁ κόσμος, ἴσως δὲ καὶ ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, γνωρίζουμε τὴν
ἔννοιά της. Ἐτυμολογικῶς, λοιπόν, πίστις σημαίνει, ἀπόλυτος
ἐμπιστοσύνη. Σημαίνει τήν, χωρὶς ἐνδοιασμοὺς καὶ ἐπιφυλάξεις,
ἐπίρριψιν τῆς μερίμνης μας εἰς ἐκεῖνον ποὺ ἐμπιστευόμεθα. Ση-
μαίνει, τὴν πλήρη ἀποδοχὴ τῶν ὑποδείξεων καὶ ἐντολῶν ἐκεί-
νου εἰς τὸν ὁποῖον ἔχουμε ἀφήσει τὸν ἑαυτόν μας.

Ὡς πρὸς τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πίστιν δέ, τὸ νόημα τῆς λέξεως
δὲν ἀλλάζει. Ὑπάρχουν ὅμως κάποιες ἰδιαίτερες «παράμετροι»,
ποὺ κάνουν ἴσως τὰ πράγματα περισσότερο συγκεκριμένα καὶ
σαφῆ. Πιστεύεις εἰς τὸν Θεόν; «Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ
τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. Β΄ 18) θὰ μᾶς ἀπαντήσῃ ὁ Ἅγιος Ἰάκω-
βος ὁ Ἀδελφόθεος εἰς τὴν Καθολικήν του ἐπιστολήν. Καὶ πρά-
γματι, ὅπως ὁ κάθε ἕνας ζητεῖ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἀγάπης ἢ τῆς
πίστεως ποὺ τοῦ ὑπόσχεται ὁ ἄλλος, ἔτσι καὶ ἐδῶ, ὀφείλουμε νὰ
ἀναζητήσουμε τὶς ἀποδείξεις, διὰ νὰ πείσωμε τοὺς ἑαυτούς μας
ὅτι ὄντως πιστεύομε εἰς τὸν Θεόν.

Ἡ «ἀνώφελος» πίστις
Ἐπειδὴ ὅμως πολλοί, ἢ μᾶλλον οἱ περισσότεροι, ἔχουν πα-

ρερμηνεύσει τὴν λέξιν «πίστις» καὶ θεωροῦν πίστιν, ἁπλῶς τὴν
παραδοχὴν τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος καὶ
πάλιν διευκρινίζει, «σὺ πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς εἷς ἐστι˙ καλῶς
ποιεῖς˙ καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσι.» (Ἰακ.
Β΄19). Πίστις ἀσφαλῶς εἶναι καὶ αὐτή. Ὅμως δὲν εἶναι ἡ «σώ-
ζουσα» πίστις. Εἶναι πίστις «ἀνώφελος». Πίστις σὰν ἐκείνη τῆς
ὑπάρξεως τοῦ κόσμου, ἢ σὰν τὴν πίστιν εἰς συγκεκριμένα στοι-
χεῖα ποὺ διαπιστώνω τὴν ὑπόστασίν τους καὶ ἀποδέχομαι τὴν
ὕπαρξίν τους. Αὐτὴ ὅμως ἡ πίστις, δὲν εἶναι ἐκείνη γιὰ τὴν ὁποία
ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὴν σημερινὴ περικοπή. Δὲν
εἶναι ἐκείνη ἡ πίστις, ἡ, «ὡς κόκκον σινάπεως», μὲ τὴν ὁποία
θὰ μποροῦμε νὰ μετακινήσωμε καὶ τὰ βουνά. Ἡ πίστις αὐτὴ
εἶναι ἐκείνη ποὺ προκύπτει μέσα ἀπὸ τὶς ἀποδείξεις ποὺ ἔχομε
διὰ τῶν αἰσθήσεών μας καὶ ὄχι φυσικά, ἡ τῶν «ἐλπιζομένων
ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἑβρ. ΙΑ΄
1).

Ἡ «σώζουσα» πίστις
Ἡ πίστις, περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ἡ σημερινὴ Ἀποστολικὴ πε-

ρικοπή, εἶναι ἡ σώζουσα. Εἶναι ἡ πίστις ἐκείνη ποὺ ὡς προεί-
παμε ζητεῖ ὁ Κύριος, εἰδικὰ ὅταν προσπαθοῦμε νὰ ἐπικοινωνή-
σωμε μαζί Του. Ἡ πίστις, ὄχι εἰς τὴν ὕπαρξίν Του, ἀλλὰ εἰς τὴν
... δύναμίν Του. Ἡ πίστις, εἰς τὸ νὰ ἀφήνωμε τὸν ἑαυτόν μας εἰς
τὰ παντοδύναμα χέρια τοῦ Κυρίου μας μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι
Αὐτὸς μπορεῖ νὰ κάνει ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε. Πίστις
εἰς τὰ λόγια Του καὶ εἰς τὶς ὑποσχέσεις Του, ἀφοῦ Ἐκεῖνος εἶπε,
«οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω». Πίστις εἰς τὸ ὅτι
εἶναι ὁ πατέρας μας καὶ εἰς τὸ ὅτι μᾶς ἔχει ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπί-
βλεψίν Του. 

Πολὺ συγκινητικὰ εἶναι ἐκεῖνα τὰ λόγια Του, μὲ τὰ ὁποῖα προσ -
παθεῖ νὰ μᾶς πείσῃ καὶ νὰ μᾶς βεβαιώσῃ˙ «μὴ μεριμνᾶτε τῇ
ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί
ἐνδύσησθε˙ ... ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι
οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀπο-
θήκας, καὶ ὁ Πατὴρ ὁ Οὐράνιος τρέφει αὐτά˙ οὐχ ὑμεῖς
μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;» (Ματθ. ΣΤ΄ 25-26). Πόσον περισ-
σότερον «ξεκάθαρος» καὶ σαφέστερος πρέπει νὰ γίνῃ ὁ Κύριός
μας!

Δυστυχῶς ὅμως, αὐτὴ ἡ σώζουσα πίστις, ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν
πλειονότητα, ἀκόμη καὶ αὐτῶν τῶν λεγομένων «συνειδητῶν»
χριστιανῶν. Πάντοτε δυστυχῶς προτρέχουμε γιὰ τὴν ἐπίλυσιν
τῶν καθημερινῶν μας προβλημάτων καὶ δὲν καλοῦμε, ἀλλὰ καὶ
οὔτε κἄν ἐπιτρέπουμε εἰς τὸν Θεόν, νὰ παρέμβῃ εἰς τὴν ζωήν
μας. Θέλουμε τὸν Θεόν, ὄχι ὅμως ὅπως Ἐκεῖνος ... θέλει, ἀλλὰ
ὅσο ἐμεῖς τοῦ ἐπιτρέπουμε. Μία τέτοια ὅμως «πίστις», κάθε
ἄλλο, παρὰ πίστις εἶναι!

Ἡ πίστις τῶν Ἁγίων
Ἡ πίστις γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλοῦμε καὶ τὴν ὁποία προβάλλει σή-

μερον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι ἐκείνη διὰ τῆς ὁποίας, διεξῆλ-
θον τὴν παροῦσαν ζωήν, οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλες ἐκε-
ῖνες οἱ καταξιωμένες καὶ ἅγιες μορφὲς τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς
Καινῆς Διαθήκης, ποὺ κοσμοῦν τὸ «νοητὸν στερέωμα» τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἐκεῖνα τὰ «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου»
τὰ ὁποῖα «διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργά-
σαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόμα-
τα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ...». Ἐκείνη ἡ «Θεία
παρεμβολή», οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὅσιοι, οἱ Δί-
καιοι, οἱ Ἀσκηταί, οἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι, οἱ παλαιότεροι καὶ
οἱ νεώτεροι, οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες, οἱ, κάθε ἐθνικότητος,
φυλῆς καὶ χρώματος, οἱ ὁποῖοι «ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσ-
δεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύ-
χωσιν˙». Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν τοὺς ἑαυτούς των εἰς τὴν
ὑπηρεσίαν τοῦ Θείου θελήματος, ἔστω καὶ ἂν ἀπειλήθησαν,
ἔστω καὶ ἂν ἐδιώχθησαν, ἔστω καὶ ἂν ὑβρίσθησαν καὶ προπη-
λακίσθησαν˙ ἔστω καὶ ἂν ὡδηγήθησαν εἰς τὰ φρικτὰ καὶ ἀνή-
κουστα μαρτύρια. 

Εἶναι ἐκεῖνοι καὶ ἐκεῖνες, πού, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
πίστιν εἰς ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ὁ Θεὸς ὑπεσχέθη, ἐθυσίασαν τοὺς
ἑαυτούς των, τὴν ἀγάπην τῶν οἰκείων τους, τὴν ἀποδοχὴν τοῦ
κόσμου, τὸ θέλημά τους, ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ στοιχειώδεις ἀνέσεις
τους. Τέλος εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι «ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυ-
τοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν
ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ... ἐν
ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ... διὰ δόξης καὶ ἀτι-
μίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ... ὡς ἀποθνήσκοντες»
(Β΄ Κορινθ. ΣΤ΄ 4-10), μᾶς ἔδωσαν καὶ μᾶς δίδουν νὰ καταλά-
βωμε, ποιὰ εἶναι ἐκείνη ἡ πίστις τὴν ὁποίαν ζητεῖ ὁ Κύριος ἀπὸ
ἐμᾶς.

Περαιοῦντες τὸν λόγον, καὶ ἐπειδὴ σήμερον ἑορτάζομεν,
ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀγωνιστὰς πατέρας, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθη-
σαν διὰ τὰς ἁγίας καὶ ἱερὰς εἰκόνας, «ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβα-
σιν τῆς ἀναστροφῆς» αὐτῶν, νὰ μιμούμεθα τὴν ΠΙΣΤΙΝ τους.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου,
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
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Ἡ «Apple», ἡ «Nike» καὶ ἡ «Reebok», ἡ
«Pepsi», ἡ «Coca-Cola» κ.λπ., προσπαθοῦν
νά… συλλάβουν τοὺς ἤχους τῆς νέας παγκό-
σμιας γενιᾶς! Τὰ παιδιὰ παντοῦ ἐκφράζουν
τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐπαναστατήσουν, νὰ ἀμφι-
σβητήσουν, νὰ γιορτάσουν τὴ ζωή καὶ νὰ λυ-
τρωθοῦν ἀπ’ τὰ ὅποια δεινὰ τῆς κοινωνίας
μας. Οἱ ἑταιρεῖες, πολυεθνικὲς καὶ μή, προσ -
παθοῦν νὰ κατανοήσουν μὲ τὸν τελειότερο
τρόπο, τὸν ἀσταθῆ ἀλλὰ καὶ τόσο γοητευτικὸ
κόσμο τῶν ἐφήβων. Ἂν τὸ κατορθώσουν, θὰ
κερδίσουν! 

Πάνω σ’ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, διάβασα σὲ
γνωστὴ οἰκονομικὴ ἐφημερίδα, τὸ ἄρθρο ἑνὸς
διακεκριμένου οἰκονομολόγου, ποὺ μοῦ ἔκανε
φοβερὴ ἐντύπωση. Ἀπευθυνόμενος στοὺς
ἐπιχειρηματίες, τοὺς ἔγραφε μὲ ποιὲς δοκιμα-
σμένες ἐπιχειρηματικὲς τεχνικές, θὰ πρέπει ν’
ἀπευθύνονται στοὺς νέους καὶ τὰ παιδιά, προ-
κειμένου νὰ προωθήσουν ὅσο γίνεται καλύτε-
ρα τὰ προϊόντα τους. Οἱ τεχνικὲς αὐτὲς δὲν
εἶναι τίποτ’ ἄλλο τελικά, παρὰ τὰ γνωστὰ -
ἄγνωστα «κόλπα τοῦ μάρκετινγκ». Ἔχει πάρα
πολὺ σημασία τὸ θέμα αὐτὸ νὰ τὸ δοῦμε, θὰ
δοῦμε δὲ καὶ τὸ γιατί! 

Τὸ ἐνδιαφέρον 
τῆς παγκόσμιας ἐφηβικῆς ἀγορᾶς

Στοὺς νέους ἀπευθύνονται οἱ πάντες σήμερα,
ξέρετε. Πολυεθνικές, κάθε εἴδους ἐπιχειρήσεις,
πολιτικὰ κόμματα, ἰδεολογίες, αἱρέσεις, παραθρη-
σκεῖες, ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες, ἔμποροι ναρκω-
τικῶν, ἔμποροι ψυχῶν καὶ σωμάτων, διαφημι-
στές, διασκεδαστές… 

Κι αὐτὸ γιὰ ἕνα ἁπλὸ λόγο. Θέλουν νὰ ἐκμεταλ-
λευθοῦν στὸ ἔπακρο τὴ νεανικὴ ζωντάνια καὶ τὴ
γοητεία, τὸν ἐνθουσιασμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀφέλεια
ποὺ τὴ διακρίνει, γιὰ δικό τους ὄφελος. Ξέρουν
πὼς ἂν «ἐλέγξουν» τὴ νεολαία, ἐλέγχουν τὸν
πλανήτη. Ἔχουν στὰ χέρια τους τὸ αὔριο αὐτοῦ
τοῦ πλανήτη. Δὲν τοὺς διαφεύγει δέ, πὼς μόνο
οἱ ἡλικίες 12-20 ἐτῶν, περιλαμβάνουν πάνω
ἀπὸ 1 δισεκατομμύριο ἄτομα! Ἀκόμη καὶ σὰν
ἀγορὰ νὰ τὸ δεῖ κανείς, αὐτὴ εἶναι πραγματικὰ
ἀπέραντη γιὰ ὁποιαδήποτε προϊόντα καὶ ὑπηρε-
σίες ἤθελε σκεφθεῖ! Νὰ γιατί ὅλοι τους «ἀγαπᾶνε»
τόσο πολὺ τὴ νέα γενιὰ καὶ … ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ
κόσμου! Θὰ μπορούσαμε ἐπ’ αὐτῶν νὰ ποῦμε
πάρα πολλά, ἀλλὰ θὰ μακρηγορήσουμε.

Ἡ δυσκολία νά… πουλᾶς σὲ νέους!
Τὸ νὰ πωλήσει κανεὶς ἕνα προϊὸν σ’ ἕνα παιδὶ ἢ

ἕνα ἔφηβο, εἶναι σαφὲς πιὸ εὔκολο ἀπ’ τὸ νὰ τὸ
πωλήσει σ’ ἕνα μεγάλο. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει
πὼς οἱ πωλήσεις στὴ νεολαία εἶναι καί… παιχνίδι.
Ἄλλο παιδικὴ ἀφέλεια κι ἄλλο… βλακεία! Τὰ παι-
διὰ πραγματικὰ ἀπεχθάνονται νὰ ὑποτιμᾶ κανεὶς
τὴ νοημοσύνη τους καὶ νὰ τὰ θεωρεῖ αὐτὸ ποὺ δὲν
εἶναι! Ὁπότε χρειάζεται ὁπωσδήποτε τεχνική,
ὁλόκληρη στρατηγικὴ ἂν θέλετε, προκειμένου νὰ
τὰ πείσει κανεὶς νὰ διαθέσουν μὲ τὸν ἐπιθυμητὸ
γιὰ τὴν «ἐπιχείρησή» τους τρόπο, τὴν ὅποια ἀγο-
ραστικὴ δύναμη ἔχουν στὰ χέρια τους. 

Ἔπειτα ὑπάρχει καὶ ἡ λεγόμενη «εἰδοποιὸς δια-
φορά». Ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι χρησιμοποιοῦν τέτοι-
ες τεχνικὲς καὶ στρατηγικές, θὰ κερδίσει τὴ νέα γε-
νιὰ ἐκεῖνος, ποὺ θὰ τὴν γοητεύσει περισσότερο.
Πέραν τοῦ ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἀποτέλεσμα θὰ
προέλθει, ἀπ’ τὴν καλύτερη δυνατὴ ἐκμετάλλευση
τοῦ νεανικοῦ τους ἐνθουσιασμοῦ, τῆς ὄρεξής τους
γιὰ ζωή, τῆς ἐπιθυμίας τους νὰ ξεφύγουν ἀπ’ τὰ
δεινά, τὰ ὅποια δεινὰ μᾶς περιβάλλουν. 

Νὰ ἡ προτεινόμενη στρατηγική!
Μὲ βάση τὰ δεδομένα αὐτά, δέστε τὰ 10 σημεῖα

τῆς στρατηγικῆς ποὺ προτείνει ὁ διακεκριμένος
αὐτὸς οἰκονομολόγος. Γράφει λοιπόν:

1. Νὰ γνωρίζετε τὴ δική σας ὑποκατηγορία
ἀγορᾶς. Καὶ ἐξηγεῖ. Τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἕνα μεγά-
λο ἑνιαῖο σύνολο. Ἕνα παιδὶ 5 ἐτῶν πάει στὸ νη-
πιαγωγεῖο. Ἕνα παιδὶ 11 ἐτῶν προετοιμάζεται γιὰ
τὴν ἐφηβεία. Οἱ ἐπιχειρηματίες πρέπει νὰ διαλέ-
γουν τὸν πυρήνα τοῦ κοινοῦ στὸ ὁποῖο θέλουν ν’
ἀπευθύνουν τὸ προϊόν τους! Συνεπῶς, γράφει,
διαλέξτε τὸ εὖρος τῆς ἡλικιακῆς ὁμάδας ποὺ σᾶς
ἐνδιαφέρει καὶ στοχεῦστε τὴν ἐπικοινωνία σας στὰ
παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὸ καταναλω-
τικό σας κοινό! 

2. Δῶστε «ἀξία» στὸ προϊόν σας. Τὸ μάρκε-
τινγκ στὰ παιδιὰ εἶναι δύσκολο νὰ γίνει μὲ τὴν τε-
λευταία λέξη τῆς τεχνολογίας. Μόνον οἱ τρελὲς
εἰκόνες, ἡ μουσικὴ καὶ οἱ τεχνικὲς παραγωγῆς
ὑψηλῆς τεχνολογίας, δὲν θὰ σᾶς ὁδηγήσουν στὴν
ἐπιτυχία, ἀναφέρει. Τὸ προϊὸν ἢ ὑπηρεσία πρέπει
νὰ ἔχουν καὶ κάποια ἀξία γιὰ τὸ ἴδιο τὸ παιδί.
Χωρὶς ἕνα λόγο ὕπαρξης ποὺ νὰ βολεύει καὶ νὰ
ἐξυπηρετεῖ τὴ ζωή ἑνὸς παιδιοῦ, δὲν ὑπάρχει κί-
νητρο γιὰ ἐπαναληπτικὴ ἀγορά, γράφει! 

3. Μιλῆστε τὴ γλώσσα τους. Ἡ χρήση μιᾶς
«χθεσινῆς» λέξης σὲ παιδικὴ διαφήμιση ἢ λέξης
ποὺ ἀνήκει σὲ ἄλλη ἡλικία, μπορεῖ, λέει, νὰ ὑπο-
γράψει τὴ ληξιαρχικὴ πράξη θανάτου τοῦ προϊόν-
τος σας! 

4. Πουλῆστε μὲ τὶς εἰκόνες.
5. Πουλῆστε μὲ τὴ μουσική. Ἡ μουσικὴ εἶναι

ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν ση-
μερινῶν παιδιῶν. Ἡ μουσικὴ ἐπεκτείνει τὴν εἰκό-
να. Ἡ κατάλληλη μουσική, μπορεῖ νὰ ἐπεκτείνει τὴ
ζωή καὶ τῆς διαφήμισης ἀκόμη, γράφει. 

6. Δῶστε ρυθμό. Ὁ ρυθμὸς εἶναι σημαντικός.

Τὰ παιδιὰ εἶναι ἱκανὰ νὰ ἀπορροφήσουν πολλὲς
πληροφορίες μέσα σὲ 30 δευτερόλεπτα. Ἐξάλ-
λου, τὸ ὀπτικό τους «λεξιλόγιο» εἶναι πολὺ πιὸ
ἀνεπτυγμένο ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν μεγάλων. Πρέπει, γι’
αὐτὸ νὰ τοὺς προσφέρετε ἕνα ὀρεκτικὸ μίγμα
στοιχείων μὲ σχετικὴ καὶ ἑστιασμένη ἐσωτερικὴ
συνέπεια, ὥστε τὸ προϊόν σας νὰ γίνει… καυτό! 

7. Μὴ τοὺς κάνετε κήρυγμα. Ὅπως ἀναφέρει,
τὰ παιδιὰ τὸ καταλαβαίνουν αὐτό. Παίρνουν ἕνα
προϊόν… ἂν τὸ θέλουν. Οἱ γονεῖς καὶ οἱ δάσκαλοι
κάνουν κήρυγμα στὰ παιδιά, λέγοντάς τους τί νὰ
κάνουν, πῶς νὰ τὸ κάνουν καὶ πότε, τονίζει. 

Τὰ παιδιὰ θέλουν προϊόντα καὶ ὑπηρεσίες ποὺ
κάνουν κάτι γι’ αὐτά, ποὺ τοὺς δίνουν καλύτερη
ἐμφάνιση, ποὺ τὰ κάνουν νὰ αἰσθάνονται καλύτε-
ρα, ποὺ τὰ διασκεδάζουν περισσότερο, ποὺ τὰ δι-
ευκολύνουν νὰ γίνονται ἀποδεκτὰ στὶς παρέες
τους. Ἐπίσης, νὰ μὴ ξεχνᾶτε ποτέ, ἀναφέρει, πὼς
κάθε παιδὶ θὰ ἤθελε νὰ εἶναι μεγαλύτερο. 

8. Διασκεδάστε τα! Τὰ παιδιὰ λατρεύουν τὸ
χιοῦμορ. Τὸ ὀπτικὸ χιοῦμορ εἶναι πιὸ ἀποτελε-
σματικὸ γιὰ τὰ μικρότερα παιδιά. Τὸ λεκτικὸ χιοῦ -
μορ καὶ τὰ ἀστεῖα ἀπευθύνονται σὲ κάπως μεγα-
λύτερα παιδιά. 

9. Οἱ ὁμάδες εἶναι δυναμικές. Τὰ παιδιὰ θέ-
λουν νὰ μοιάζουν τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο. Ἡ ἀποδοχὴ
τῆς ὁμάδας καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴ ζωή τῆς παρέας
ἔχει μεγάλη σημασία γι’ αὐτά. Μέσα στὰ ὅρια
ἀποδεκτῶν ὁρισμῶν τῆς ὁμάδας, τὰ παιδιὰ τολ-
μοῦν ἂν ἐκφράσουν τί δική τους ἄποψη γιὰ τὴ μό-
δα, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὑπερ-
βολικὰ ἀπ’ τὸ ντύσιμο τῆς ὑπόλοιπης παρέας.

10. Τὰ παιδιὰ κουβεντιάζουν μεταξύ τους τὶς
διαφημίσεις ποὺ βλέπουν, ὅπως καὶ τὰ προϊόντα
ποὺ αὐτὲς προβάλλουν. Θυμηθεῖτε, ἀναφέρει, ὅτι
τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία εἶναι νὰ μιλᾶτε τὴ γλώσ-
σα τοῦ διαδρόμου τοῦ σχολείου! 

Τί προκύπτει ἀπ’ αὐτά;
Πώς ὅλοι τοῦτοι ποὺ ἀπευθύνονται στὰ παιδιὰ

καὶ τοὺς ἐφήβους, δὲν πηγαίνουν ἔτσι στὰ τυφλά.
Ἔχουν σχέδια καὶ στρατηγικές, ποὺ τὰ ἀνέδειξαν
μάλιστα καὶ σὲ ἐπιστήμη! Στὸ ἐμπόριο αὐτὴ ἡ ἐπι-
στήμη λέγεται «marketing». Καὶ διδάσκεται σὲ ὅλα
τὰ Πανεπιστήμια, τὶς Σχολὲς καὶ τὰ Κολλέγια τοῦ
κόσμου. Γι’ αὐτὸ καὶ κατακτοῦν τοὺς νέους, ἀφοῦ
προηγουμένως τοὺς καταγοητεύσουν μ’ αὐτὸ ποὺ
θέλουν νὰ τοὺς διαθέσουν! 

Τρέχουν οἱ νέοι στὰ γήπεδα, τὰ μπὰρ ἢ τὶς συν -
αυλίες. Νομίζετε ὅτι «τὴ βρίσκουν», ἐκεῖ; Σᾶς δια-
βεβαιῶ πὼς ὄχι! Ἐκτὸς κι ἂν συνήθισαν σιγὰ-σιγὰ
σ’ αὐτὰ κι ἔμαθαν νὰ ψυχαγωγοῦνται ἔτσι. Ἆραγε
τί εἶν’ ἐκεῖνο ποὺ τοὺς ὠθεῖ ἢ καὶ τὰ ἕλκει; Πέραν
ἀπ’ τὴν παρέα, τὸ «ἔτσι κάνουν ὅλοι!», τὸ «ἐγὼ
γιατί νὰ ἀποτελῶ ἐξαίρεση;» κ.λπ., ἀσφαλῶς εἶναι
τὰ φῶτα, ἡ μουσική, τὸ «κεφάτο» περιβάλλον, ὁ
ρυθμός, ἡ ζωντάνια, τὰ χρώματα. Ὅλ’ αὐτὰ ποὺ
διδάσκει τό… μάρκετινγκ! 

Μάλιστα στὴν ἀρχὴ φθάνουν ἀκόμη καὶ νὰ κα-
ταπιέζουν τοὺς ἑαυτούς τους προκειμένου νὰ μά-
θουν νὰ καπνίζουν καὶ νὰ πίνουν, γιὰ παράδει-
γμα. Ἆραγε γιατί προβαίνουν σ’ αὐτὸ τὸν βασα-
νισμὸ τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἐνῷ γνωρίζουν - καὶ πολὺ
καλὰ μάλιστα - πώς κάνουν λάθος; Διότι, ἐκτὸς
ἀπ’ τοὺς πιὸ πάνω λόγους, τοὺς γοήτευσε ἡ δια-
φήμιση ποὺ τοὺς ἔταξε πῶς … θὰ γίνουν ἄντρες
(οἱ ἄντρες!) καὶ ἴσες μὲ τοὺς ἄντρες (οἱ γυναῖκες),
πέραν ἀπ’ τὴ θελκτική τους συσκευασία κι ἐκεῖνα
τὰ ρομαντικὰ ἡλιοβασιλέματα τῶν διαφημίσεων!!!

Ἆραγε ἐκεῖνοι ποὺ πραγματικὰ μοχθοῦν γιὰ
τὴ νέα γενιά, ποὺ τόσο πολὺ τὴν ἀγαποῦν κι
ἐπιπλέον ἔχουν τόσο σημαντικὰ νὰ τῆς προσ -
φέρουν, ποιὰ ἀπ’ ὅλες αὐτὲς τὶς τεχνικές του
«μάρκετινγκ» χρησιμοποιοῦν; Στ’ ἀλήθεια
ἔχουν ἔστω κάποιο σχέδιο; Δὲν λέμε γιὰ στρα-
τηγική, γιατί αὐτὴ σαφῶς δὲν ὑπάρχει. Πόσο
μᾶλλον γιὰ τὴν ἐπιστήμη αὐτῆς τῆς στρατη-
γικῆς!

Λοιπόν, μὲ ποιὸ τρόπο ἀπευθύνονται στὴ νέα
γενιὰ οἱ γονεῖς, οἱ ἐκπαιδευτικοί, τὸ σχολεῖο, ἡ
Ἐκκλησία;

Συμπέρασμα
Σὲ βιβλίο ἑνὸς ἀμερικανοῦ συγγραφέα, διάβα-

σα τὸ ἑξῆς πολὺ σημαντικό: «Μοῦ ἀρέσει πολὺ τὸ
παγωτὸ μὲ κρέμα σαντιγύ, ἔγραφε. Ὅμως ὅταν
πηγαίνω νὰ ψαρέψω, δὲν βάζω στὸ ἀγκίστρι πα-
γωτὸ μὲ κρέμα σαντιγύ ποὺ ἀρέσει σ’ ἐμένα, ἀλλὰ
ἐκεῖνο ποὺ ξέρω πὼς ἀρέσει πολὺ στὰ ψάρια!» 

Ἐξάλλου καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ μεγάλος
αὐτὸς ψαρὰς ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ
τῶν ἐθνῶν, γράφει: «Τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάν-
τα ἵνα Χριστὸν κερδίσω». Γι’ αὐτὸ καὶ κατόρθω-
σε νὰ κερδίσει πλήθη καὶ ἔθνη ὁλόκληρα γιὰ τὸν
Χριστό. Ἆραγε πῶς ἁλιεύουν οἱ σύγχρονοι ἱερα-
πόστολοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πνευματικοί μας ταγοί, γιὰ
νὰ περιοριστοῦμε μονάχα σ’ αὐτούς; Ἐκεῖνοι ποὺ
ἐπιπλέον ἔχουν κι ἕνα ἀκαταμάχητο ὅπλο στὰ χέ-
ρια τους, τὴν ἴδια τὴν Θεία Χάρη;

Καὶ κάτι ἀκόμη. Μήπως, παιδιά, πρέπει κάποτε
νὰ σκεπτόμαστε καὶ τὰ «κόλπα» ποὺ χρησιμοποι-
οῦν οἱ «ἄλλοι», τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς γιὰ νὰ μᾶς
παγιδεύσουν, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ διακρίνουμε
τί συμβαίνει πίσω ἀπ’ αὐτά, τί πραγματικὰ μᾶς
προσφέρουν καὶ ποιοὶ πραγματικὰ μᾶς ἀγαποῦν;
Γιὰ νὰ μποροῦμε τελικὰ εὔκολα νὰ γνωρίζουμε
πότε μᾶς πωλοῦν… «φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορ-
δέλλες»!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 26ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ

Στὴν διάρκειας ἑνὸς ἔτους μελέτη ποὺ κάναμε
πάνω στὸ κείμενο τῆς Συνθήκης τοῦ Maastricht
εἴδαμε μὲ ἀρκετὲς λεπτομέρειες τὴν πανούργα
Δυτικὸ-Φράγκικη πολιτική, ποὺ ἐπίμονα καὶ με-
θοδικὰ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει στὴν Εὐρώπη μία
κεντρικὴ κυβέρνηση καὶ νὰ ὑποτάξει ὡς ὑποτε-
λεῖς της ὅλα τὰ κράτη τῆς γηραιᾶς ἠπείρου.

Ἡ ἀντίρροπη δύναμη τοῦ πνεύματος τῆς Δύσε-
ως φαίνεται νὰ εἶναι μία ἄλλη ὑπερδύναμη τοῦ
πλανήτη, ἡ Ρωσία. Εἶναι, ὅμως, ἔτσι τὰ πράγμα-
τα; Εἶναι ἡ Ρωσία ὁ ἀντίποδας τῆς Δύσεως ἢ
ἁπλὰ εἶναι ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ ἰδίου νομίσματος;

Οἱ Δυτικοὶ ἔχουν ὡς αἰχμὴ τοῦ δόρατος γιὰ τὰ
σχέδιά τους τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῷ τὸ Ρω-
σικὸ "ἀντίπαλο δέος" στὴν προσπάθειά του νὰ
ἀνασυστήσει τὴν πάλαι ποτὲ κραταιά Советский
Союз (Σοβιετικὴ Ἕνωση) ἢ τὴν Союз Советских
Социалистических Республик (CCCP – Ἕνω-
ση Σοβιετικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν),
ὅπως ἦταν τὸ πλῆρες ὄνομά της, ἔχει δημιουρ-
γήσει τὴν EurAsEC (ΕὐρωΑσιατικὴ Ἕνωση), ἡ
ὁποία ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2015 ἀντικα-
ταστάθηκε ἀπὸ τὴν Εὐρασιατικὴ Οἰκονομικὴ
Ἕνωση (EEU). Ἡ EEU σὲ ἀρχικὸ στάδιο ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ τὴ Ρωσία, τὴν Λευκορωσία καὶ τὸ Ka-
zakhstan, ἐνῷ ἤδη ἔχουν ἐκφράσει ἐπιθυμία
ἔνταξης ἡ Ἀρμενία, τὸ Kyrgyzstan καὶ τὸ Tajiki-
stan.

Ἡ Συμφωνία γιὰ τὴ δημιουργία τῆς Εὐρασια-
τικῆς Οἰκονομικῆς Ἕνωσης, ποὺ ὑπεγράφη ἀπὸ
τοὺς προέδρους τῆς Ρωσίας, τῆς Λευκορωσίας
καὶ τοῦ Kazakhstan στὶς 29 Μαΐου τοῦ 2014 στὴν
Astana (πρωτεύουσα τοῦ Kazakhstan), ἀποτελεῖ
τὸ βασικὸ ἔγγραφο ποὺ καθορίζει τὴν συμφωνία
μεταξὺ τῶν τριῶν χωρῶν γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς
EEU γιὰ τὴν ἐλεύθερη διακίνηση ἀγαθῶν, ὑπη-
ρεσιῶν, κεφαλαίου καὶ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ,
καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ κοινὴ πολιτικὴ στοὺς το-
μεῖς-κλειδιὰ τῆς οἰκονομίας, ὅπως ἡ ἐνέργεια, ἡ
βιομηχανία, ἡ γεωργία καὶ οἱ μεταφορές.

Ἡ EEU προβλέπει τὴν μετάβαση τῆς Ρωσίας,
τῆς Λευκορωσίας καὶ τοῦ Kazakhstan στὸ ἑπό-
μενο στάδιο μετὰ τὴν Τελωνειακὴ Ἕνωση,
ἐντάσσοντας οὐσιαστικὰ 170 ἑκατομμύρια
ἀνθρώπους σὲ μία Κοινὴ Ἀγορά, καθιστώντας
την «ἕνα νέο ἰσχυρὸ κέντρο οἰκονομικῆς ἀνάπτυ-
ξης, προωθώντας τοὺς οἰκονομικοὺς καὶ ἐμπορι-
κοὺς δεσμοὺς συνεργασίας, τὴν αὔξηση τῆς
ἀνταγωνιστικότητας τῆς ἐθνικῆς παραγωγῆς καὶ
τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῶν χωρῶν τῆς Ἕνω-
σης στὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ σύστημα».

Ἡ Συμφωνία καθορίζει τὴν δομή, τὶς ἐξουσίες
καὶ τὶς διαδικασίες ἐργασιῶν τῶν Ὀργανισμῶν
τῆς Ἕνωσης, ποὺ περιλαμβάνουν:

● τὸ Ἀνώτατο Εὐρασιατικὸ Οἰκονομικὸ Συμ-
βούλιο, ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν
κρατῶν μελῶν,

● τὸ Εὐρασιατικὸ Διακυβερνητικὸ Συμβούλιο,
ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν κυ-
βερνήσεων τῶν κρατῶν μελῶν,

● τὴν Εὐρασιατικὴ Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπή, καὶ 
● τὸ Εὐρασιατικὸ Δικαστήριο τῆς Οἰκονομικῆς

Ἕνωσης.
Σὲ ξεχωριστὸ κομμάτι τῆς Συμφωνίας διατυ-

πώνονται οἱ ἀρχὲς τῆς διαμόρφωσης τοῦ προ-
ϋπολογισμοῦ τῆς Ἕνωσης, ὅπου θὰ εἰσφέρουν
τὰ κράτη μέλη σὲ ρούβλια. Τὸ ὕψος τῆς
εἰσφορᾶς κάθε μέλους θὰ καθορίζεται ἀπὸ τὸ
Ἀνώτατο Συμβούλιο. Μεταξὺ ἄλλων ἡ Συμφωνία
ὁρίζει ἐπίσημη γλώσσα τῆς Ἕνωσης τὰ Ρω-
σικά. Προβλέπει ἐπίσης ὅτι ἡ Εὐρασιατικὴ Ἐπι-
τροπὴ θὰ ἑδρεύει στὴ Μόσχα (Ρωσία), τὸ Εὐρα-
σιατικὸ Δικαστήριο τῆς Οἰκονομικῆς Ἕνωσης
στὸ Minsk (Λευκορωσία) καὶ ἡ οἰκονομικὴ ρυθμι-
στικὴ Ἀρχὴ στὸ Almaty (Kazakhstan).

Μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ μόλις διαβάσατε σᾶς
φαίνονται οἰκεῖα; Μήπως ὅλα τὰ παραπάνω σᾶς
ὑπενθύμισαν κάποιες ἀπὸ τὶς διατάξεις τῆς Συν-
θήκης τοῦ Maastricht; Μήπως συνειρμικὰ ὁ νοῦς
σας πῆγε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση; Ἂν ἡ ἀπάν-
τηση στὰ παραπάνω ἐρωτήματα εἶναι ναί, ἔχετε
δίκιο! Δὲν ὑπάρχουν διαφορές, τουλάχιστον
οὐσιαστικές.

Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε καὶ νὰ τονίσουμε πὼς

τὸ σχέδιο αὐτὸ ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὸν
Ρῶσο Πρόεδρο Влади́мир Влади́мирович
Пу́тин καὶ ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ ἐπιδίωξή του ἐδῶ
καὶ πολλὰ χρόνια. Αὐτὸ εἶναι ξεκάθαρο στὸ πολι-
τικὸ σχέδιο, ποὺ ἀκολουθεῖ πιστὰ ὅλα τὰ χρόνια
τῆς ἐξουσίας του, ἀλλὰ ἰδιαίτερα στὶς πολιτικὲς
ἐπιλογές του μετὰ ἀπὸ τὴν ὁμιλία του στὴν Κρα-
τικὴ Δούμα, τὴν Δευτέρα 25 Ἀπριλίου 2005, ὅταν
εἶχε δηλώσει γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς
Ἕνωσης ὅτι «ἡ κατάρρευση αὐτὴ ἄφησε ἑκατομ-
μύρια Ρώσους ἐκτὸς τῶν συνόρων τῆς χώρας
τους» καὶ ὅτι «οἱ τάσεις ποὺ ὁδήγησαν στὴ διά-
σπαση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης ἀπειλοῦν τώρα
τὴν ἴδια τὴ Ρωσία», ἐνῷ τὴν εἶχε χαρακτηρίσει
ὡς τὴν «μεγαλύτερη γεωπολιτικὴ καταστροφὴ
τοῦ 20oῦ αἰώνα».

Ἡ συγκεκριμένη δήλωση τοῦ Пу́тин, ἡ δομὴ
τῆς EEU, ἀλλὰ καὶ ἡ γενικότερη τακτικὴ ποὺ ἀκο-
λουθεῖ ἡ Ρωσία ἀποκαλύπτουν τὴν κατεύθυνση
πρὸς τὴν ὁποία ὁδεύουν οἱ διεθνεῖς ἐξελίξεις.

Ὡστόσο, ἂς μὴ μᾶς ξεγελάει τὸ "Ὀρθόδοξο"
περιτύλιγμα, ποὺ περιβάλλει τὴν πολιτικὴ τῆς
Ρωσίας. Ὁ λαὸς στὴν Ρωσία πέρασε πολὺ δύσ -
κολα χρόνια κάτω ἀπὸ τὴν στυγνὴ διοίκηση τοῦ
κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ ἐξαχρειώθηκε
πλήρως.

Γι’ αὐτὸ ἀναγνώρισε ἀμέσως τὴν ἀξία τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ στράφηκε μὲ λαχτάρα
σὲ αὐτήν. Ὁ Пу́тин, πολὺ ἔξυπνα, προκειμένου
νὰ ἀναστηλώσει τὴν διαλυμένη Ρωσικὴ κοινωνία
ἐπανέφερε καὶ πρόβαλλε τὶς ἀρετὲς καὶ τὴν δόξα
ποὺ εἶχε ἀποκτήσει ὁ Ρωσικὸς λαὸς μετὰ ἀπὸ
τὸν ἐκχριστιανισμό του. Μιμήθηκε μὲ ἀρκετὴ ἐπι-
τυχία τὸν συνονόματό του, ποὺ ἀπό
Володимѣръ (Βολοντιμὶρ) ἔγινε Βλαδίμηρος,
μάλιστα Μέγας, ἀσπαζόμενος τὴν Ὀρθόδοξη Πί-
στη καὶ ὁδηγώντας τὸ τότε κράτος τῶν Ρῶς στὸ
ἀπόγειο τῆς Ἱστορίας του.

Σήμερα δὲν ἔχουμε ἁπτὲς ἀποδείξεις γιὰ τὶς
βαθύτερες προθέσεις τοῦ Пу́тин. Δὲν ἀμφισβη-
τοῦμε τὴν θρησκευτικότητά του, ποὺ ὁ ἴδιος
φροντίζει νὰ μὴ κρύβει, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ
πεισθοῦμε πὼς ὅλα ὅσα πράττει γίνονται πρὸς
«δόξαν Θεοῦ». Ἀντίθετα, μποροῦμε μὲ ἀσφάλεια
νὰ ποῦμε πὼς οἱ κινήσεις τῆς Ρωσίας ἀπο-
σκοποῦν στὴν ἐπανασύσταση τῆς Σοβιετικῆς
Ἑνώσεως, ἔστω καὶ κάτω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Πίστη, ἀλλὰ καὶ στὴν διεύρυνση τῆς παγκοσμίου
κυριαρχίας της.

Στὴν Πατρίδα μας πυκνώνουν ὁλοένα οἱ
φωνὲς ποὺ πρεσβεύουν τὴν ἀποχώρηση τῆς
Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν
σύναψη συμμαχίας μὲ τὴν Ρωσία, ἐνῷ κάποιοι
ἐπιθυμοῦν καὶ τὴν ἔνταξή μας στὴν EEU.

Ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα ἀνθεῖ ὁ πολιτικὸς τυ-
χοδιωκτισμὸς ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ θεωροῦν
τοὺς ἑαυτούς τους σωτῆρες τοῦ Ἔθνους καὶ ἀκο-
λουθοῦν, ὑποτίθεται, φιλορωσικὴ πολιτική.
Ὅμως, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ξεχνᾶμε τὸ πολιτικὸ
παρελθὸν αὐτῶν ποὺ ζητοῦν τὴν ψῆφο μας, για-
τί εἶναι ἐνδεικτικὸ τοῦ ποιοὶ εἶναι. Ἄνθρωποι ποὺ
ὑπηρέτησαν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τὰ κόμματα τῆς
Ἐθνικῆς προδοσίας, τῆς ἠθικῆς ἐξαθλίωσης καὶ
τῆς διαφθορᾶς, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προτείνουν
μία βιώσιμη καὶ ἐφικτὴ λύση στὰ προβλήματα
τοῦ τόπου ποὺ δημιούργησαν οἱ ἴδιοι.

Ἡ Πατρίδα μας δὲν ἔχει ἀνάγκη, οὔτε ἀπὸ σω-
τῆρες, οὔτε ἀπὸ ἰσχυροὺς συμμάχους. Ἡ Ἑλλά-
δα μας πρέπει ἄμεσα καὶ ἐπιτακτικὰ νὰ ἀνα-
κτήσει τοὺς δεσμούς της μὲ τὴν Ὀρθόδοξη
Πίστη τῶν Πατέρων μας, ποὺ ἔντεχνα ἀπέκο-
ψαν ὅλοι οἱ πολιτικοί, ὅλων τῶν κομμάτων καὶ
τῶν ἰδεολογιῶν, μὴ ἐξαιρουμένων τῶν λεγόμε-
νων "χριστιανικῶν" ἢ "πατριωτικῶν".

Ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἀνέκαθεν τὸν ἰσχυρότερο
σύμμαχο καὶ γι’ αὐτὸ ἀρκοῦσε ἕνας καὶ μόνο
ἄνθρωπος, ὁ Ἰωάννης Α. Καποδίστριας, γιὰ νὰ
τὴν μετατρέψει ἀπὸ στάχτη σὲ κράτος. Τί τὸ ἰδιαί-
τερο εἶχε ὁ Καποδίστριας, ποὺ δὲν εἶχε κανένας
μετὰ ἀπὸ αὐτόν; Εἶχε ἀκράδαντη πίστη στὸν
Θεό! Δὲν τοῦ χρειαζόταν τίποτε ἄλλο, ὅπως καὶ
δὲν χρειάζεται οὔτε στὴν Πατρίδα μας.

Μ. Β.

Πῶς νά… πουλᾶτε στοὺς νέους!

Ἡ ἐπιστήμων κ. Πατάκα εἰς ἡμερίδα μὲ
θέμα «Διακοπὴ καπνίσματος: δυσκολίες καὶ
λύσεις», τὴν ὁποία διωργάνωσε τὸ Κέντρον
Συμβουλευτικῆς καὶ Ψυχολογικῆς Ὑποστηρί-
ξεως τοῦ ΑΠΘ ὡμίλησε τὴν γλῶσσαν τῆς
ἀληθείας διὰ τὴν παγίδα, εἰς τὴν ὁποίαν αἰχ-
μαλωτίζονται οἱ νέοι. Συμφώνως πρὸς τὸ
Ἀθηναϊκὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων τῆς 8ης
Φεβρουαρίου 2017:

«Ἔχουν βγεῖ πολλὲς ἔρευνες ποὺ λένε ὅτι τὸ
ἠλεκτρονικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ ἀσφαλὲς ἀπὸ
τὸ συμβατικὸ τσιγάρο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι
πολλὲς φορὲς σὲ αὐτὲς τὶς μελέτες, ἂν τὶς δια-
βάσει κανεὶς προσεχτικά, οἱ ἐρευνητὲς ἔχουν
σχέση μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο καὶ μὲ τὴ βιο-
μηχανία του… Ἔχουν γίνει καὶ μελέτες ποὺ δεί-
χνουν ὅτι καὶ τὴν πνευμονικὴ λειτουργία τὴν
ἐπιδεινώνει καὶ ἀνεβάζει τὴν πίεση καὶ τὶς σφί-
ξεις, ὅπως κάνει γενικῶς ἡ νικοτίνη… Τὸ ἠλε-
κτρονικὸ τσιγάρο εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ βάλει
πολὺ εὔκολα τὶς νεώτερες ἡλικίες στὸ τσιγάρο,
δηλαδὴ μποροῦν νὰ ἐθιστοῦν στὴ νικοτίνη
μέσῳ μιᾶς πολὺ ὡραίας συσκευῆς, ἡ ὁποία
εἶναι ἔξυπνη, βγάζει ἀτμό, ἔχει ὡραία γεύση -

κυκλοφοροῦν διάφορες γεύσεις- καὶ νὰ μποῦν
ἀργότερα στὸ κανονικὸ τσιγάρο. Κι ἔχουν γίνει
πολλὲς μελέτες σὲ ἐφήβους ποὺ φαίνεται ὅτι
αὐξάνεται πάρα πολὺ ἡ χρήση τοῦ ἠλεκτρονι-
κοῦ τσιγάρου, ἐνῶ στοὺς ἐνήλικες τὰ πράγματα
εἶναι λίγο διαφορετικά…».

Οἱ νέοι θύματα τῶν καπνοβιομηχανιῶν

4ον
ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἦταν συνεπής, συνεπέστατος καὶ εἶπε ἐγὼ δὲν
ὑπογράφω ὁ,τιδήποτε καὶ νὰ συμβῆ. Καὶ ἄντεξε στὴν πεῖνα. Οἱ φι-
λοπαπικοὶ ὁμολογοῦν ὅτι δὲν ὑπέγραψαν τὰ χέρια του. Μόνο αὐτὸς
ἦταν καθαρός,  καὶ ἐπειδὴ ἦταν γυμνασμένος καὶ στὴ νηστεία καὶ γι’
αὐτό, δὲν τὸν πείραξε, ἂς τοὺς ἔκανε τέτοια πράγματα ὁ πάπας, μὲ
ἀποτέλεσμα βέβαια ἐνσυνειδήτως, ἐπειδὴ ἔβλεπε τὸ μεγάλο κακὸ
καὶ τὴν ἀλλοίωση τῆς πίστεώς μας, νὰ μὴ ὑπογράψη καὶ ἡ ὑπο-
γραφὴ του ἐβάρυνε πάρα πολὺ καὶ γι’ αὐτὸ εἶπε ὁ πάπας ἐκεῖνο τὸ
περιώνυμο, «Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψεν οὐδὲν ἐποιήσαμεν», δὲν
κάναμε τίποτα. Γιατί ἐκτός τῆς μεγάλης του συγκροτήσεως καὶ τῆς
ἀρετῆς του, ἦταν ἐκπρόσωπος τριῶν Πατριαρχείων. Ἐξεπροσώπει,
τὸν εἶχαν ἐξουσιοδοτήσει καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας καὶ νομίζω ἐκπροσωποῦσε καὶ τὸ Πατριαρ-
χεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Ἔκαναν ἐκεῖνοι βέβαια τὴν ψευδένωση,
ἔκαναν συλλείτουργο, ἀλλὰ ὁ λαός, καὶ ὅλοι οἱ πιστοὶ εἶχαν τὸν Ἅγιο
Μᾶρκο «καθάπερ Μωϋσῆ καὶ Ἀαρών», ὅπως λέγει ὁ βιογράφος
του.

Καὶ οἱ προδότες βέβαια, ὅσοι ὑπέγραψαν, ἐκεῖνοι μετενόησαν καὶ
ἔλεγαν νὰ μᾶς κοπῆ τὸ χέρι ποὺ ὑπέγραψε, νὰ μᾶς ξερριζωθῆ ἡ
γλώσσα ποὺ ὡμολόγησε, ἀλλὰ τὸν Ἅγιο Μᾶρκο ὁ λαὸς τὸν ἐτίμησε
καὶ μετὰ ἀκολουθοῦν ἄλλοι ἀγῶνες.

Ἤθελαν νὰ τὸν κάνουν Πατριάρχη, δὲν ἐδέχθη· πῆγε κρυφὰ στὴν
Ἔφεσο, ἀγωνίσθηκε καὶ κεῖ  ὅσο μποροῦσε νὰ τοὺς κρατήση στὴν
Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ἔβλεπε ὅτι ἔσφιγγε ὁ κλοιὸς τῶν Τούρκων, δὲν ἦτο
δυνατὸν νὰ παραμείνη. Θέλησε νὰ πάη, στὸ Ἅγιο Ὄρος νὰ ἡσυχά-
ση ἐκεῖ, ἀλλὰ συνελήφθη στὴ Λῆμνο καὶ ἐφυλακίσθη καὶ μετὰ ταῦτα
ἐπανῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα
του ἐν νέα-δέκα χρόνια πρὸς τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως.

Βέβαια στὸ διάστημα αὐτὸ ἔγραψε πάρα πολὺ σπουδαῖα συγ-
γράμματα καὶ αὐτὰ τὰ συγγράμματα δυστυχῶς μέχρι τὶς ἡμέρες μας
εἶναι ἀνέκδοτα καὶ μακάρι νὰ βρεθῆ κάποιος-κάποιοι ποὺ νὰ μπο-
ρέσουν σιγὰ-σιγὰ νὰ τὰ φέρουν στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος αὐτὰ τὰ
σπουδαῖα συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ μάλι-
στα τὰ ἀνέκδοτα ἔργα του.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Πέραν ὅμως ἀπὸ τὶς συγγραφές, ἦταν συν  τονιστὴς τοῦ ἀνθενωτι-

κοῦ ἀγώνα. Προσ πάθησε νὰ συν ενώση ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ
παρεκάλει πολὺ τὸν Θεὸ νὰ βρεθῆ ἕνας ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ ἀνθε-
νωτικοῦ ἀγώνα. Ὁ Γεννάδιος Σχολάριος  ἦταν ὁ ἑπόμενος Πα-
τριάρχης,  δὲν εἶχε ὅμως  μία σταθερὴ θέση,  κινδύνευε βέβαια καὶ
ἡ Πόλη, καὶ ἐταλαντεύετο λιγάκι. Ἦταν πολὺ δυνατός, ἦταν πολὺ
σπουδαῖος, κατηρτισμένος, ἀλλὰ ἐσέβετο πολὺ τὸν διδάσκαλό του
τὸν Ἅγιο Μᾶρκο, τοῦ ἔθετε ὑπόψη ὅ,τι ἔγραφε. 

Τελικὰ ὅμως  λίγο πρὶν νὰ κοιμηθῆ ὁ Ἅγιος Μᾶρκος πῆγε καὶ ἔπε-
σε στὰ πόδια του καὶ τοῦ εἶπε, μὴ στενοχωρῆσαι, τὸν ἀγώνα ποὺ
ἔκανες, θὰ τὸν συνεχίσω, μὴ στενοχωρῆσαι. Καὶ  ἀνεπαύθη πολὺ
ἥσυχος, ἐπειδὴ εὑρέθη ἄξιος διάδοχος, ποὺ θὰ συνέχιζε τὸν ἀγώνα.

Εἶπε ὅτι δὲν θέλω τοὺς φιλοπαπικοὺς νὰ ἔλθουν οὔτε στὸ θάνατό
μου, αὐτοὺς ποὺ ἀνεγνώριζαν τὸν πάπα καὶ μνημόνευαν τὸν πάπα
δὲν τοὺς θέλω νὰ ἔλθουν οὔτε στὸ θάνατό μου, τάχα γιὰ νὰ μὲ τιμή-
σουν καὶ πιστεύω ὅτι ὅσο χωρίζομαι ἀπὸ αὐτοὺς τόσο ἑνώνομαι μὲ
τὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες.

Ἐν τέλει παρέδωσε τὴν ἁγία του ψυχὴ τὸ 1444 ἢ 45, λίγα χρόνια,
πρὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἄφησε ἀντάξιο διά-
δοχο, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἔμειναν πιστοὶ στὴν ἁγία μας πίστη, τὴν
Ὀρθοδοξία ἐτίμησαν, τιμοῦν καὶ θὰ τιμοῦν τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρ-
κου τοῦ Εὐγενικοῦ.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ἐπειδὴ ἦταν ἡσυχαστής,  συνεχιστὴς τῶν Ἁγίων Πατέρων,  ἔχει

συντάξει μὲ ἄκρα ταπεινοφροσύνη ἕνα λόγο περὶ τῆς νοερᾶς προσ -
 ευχῆς γιὰ τὸ  «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με».

Αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Μάρκου, αὐτὴ ἡ μελέτη περιέχεται μέσα
στὴν Φιλοκαλία στὸν πέμ πτο τόμο.

Η ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Ἔτσι καὶ μεῖς, ἀδελφοί μου, ὅταν ἀνελάβαμε αὐτὸν τὸν ἀντιαιρετικὸ

καὶ ἀνθενωτικὸ ἀγώνα χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε βρεθήκαμε
μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ὁλοφώτεινη καὶ τόσο χαρακτηριστικὴ μορφὴ
τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Τὸ 1965 ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας ὁ π. Χα-
ράλαμπος Βασιλόπουλος στὴ Μονὴ Πετράκη, ὅταν ἔγινε ἡ κουρὰ εἰς
μοναχόν τοῦ ὁμιλοῦντος ἐκείνη τὴν στιγμή, ἔθεσε τὸ ὄνομα παρα-
δόξως, ἐνῶ ἄλλο ἦταν τὸ κοσμικὸ ὄνομα, ἔθεσε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἐθεώρησε ὅτι καλὸν εἶναι ἕνας μαθητής του
καὶ ὑποτακτικός του, νὰ ἔχη τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγε-
νικοῦ καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν νὰ προσ παθῆ νὰ μιμῆται τὸν βίο του καὶ
ν’ ἀκολουθῆ τὴν διδασκαλία του.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρκου,  μᾶς φέρνει πίσω πολλὰ χρόνια
στοὺς ἀγῶνες πρὸ τῆς ἁλώσεως, ἀλλὰ καὶ πρόσφατα ἐδῶ καὶ εἴκο-
σι περίπου χρόνια ὅπου τὰ κύματα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ψευ-
δενώσεως εἶχαν ὑψωθῆ ἀπειλητικὰ καὶ δὲν ἔσβησαν οὔτε καὶ στὶς
ἡμέρες μας, ὅπως τὸ ξέρουμε. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι καὶ τώρα
ὑπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι, σοβαροὶ γιὰ τὴν πίστη μας, διότι προ-
χωροῦν, ὅπως τὰ εἶχε προβλέψει ὁ μακαριστὸς Γέροντας, ὄχι
ἁπλῶς σὲ κάποιους διαλόγους μὲ ἑτεροδόξους, ἀλλὰ ἀνοίγονται οἱ
οἰκουμενισταὶ καὶ σὲ διαλόγους μὲ ἑτεροθρήσκους καὶ μὲ μωαμεθα-
νοὺς καὶ μὲ ἑβραίους καὶ μὲ βουδιστὲς καὶ ἀνατολικὰ θρησκεύματα. 

Ὅμως ἐὰν καὶ μεῖς ἀνατρέξουμε στοὺς ἁγίους μας Πατέρες, θὰ
ἔχουμε μεγάλα παραδεί γματα, μεγάλη δύναμη καὶ μεγάλο φωτισμό,
γιὰ νὰ μποροῦμε ν’ ἀντεπεξέλθουμε σ’ αὐτὲς τὶς δοκιμασίες καὶ σ’
αὐτὲς τὶς ἐπιθέσεις. 

Εἶναι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, σπουδαῖος θεολόγος καὶ εἶναι στὴν γραμμὴ
τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ μάλιστα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ.

Τό ἡμερολόγιον τῆς Π.Ο.Ε. 2017

Μία κλίμακα πνευματικῆς ἀνάβασης 10 ἑβδο-
μάδων

Τί εἶναι λοιπὸν τὸ Τριώδιο;
Εἶναι τὰ πολλὰ Καρναβάλια καὶ οἱ μεταμφιέ-

σεις; Φυσικὰ ὄχι. 
Εἶναι τὰ ἀπομεινάρια τῆς ἀρχαίας εἰδωλολα-

τρίας ἀπὸ τὶς γιορτὲς τῶν «μαινάδων» καὶ τοῦ
Διονύσου μέσα σὲ ὄργια σεξουαλικῆς δια-
στροφῆς καὶ ἔκστασης; 

Εἶναι τὸ Καρναβάλι τῆς Πάτρας; Φυσικά, ὄχι.
Μήπως εἶναι μία χρονικὴ περίοδος αὐτοσυγ-

κέντρωσης καὶ πνευματικῆς ἄσκησης καὶ ἀνάβα-
σης μέσα ἀπὸ τὴν «σκάλα» τῶν ἀρετῶν τῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ αὐτεξούσιου τῆς θέλησης, τῆς θελη-
ματικῆς νηστείας τροφῶν καὶ παθῶν; Φυσικὰ ναί.

Μήπως εἶναι καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴ μυστηριακὴ
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς οἱ
σοφοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διέταξαν καὶ δυσ -
τυχῶς σήμερα μερίδα τοῦ κλήρου δὲν ἐκτελεῖ τὶς
ἱερὲς αὐτὲς ἀκολουθίες; Ναί.

Τὸ Τριώδιο εἶναι ἕνα λειτουργικὸ βιβλίο τῆς
ὀρθοδοξίας, ποὺ ἀρχίζει τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώ-
νου καὶ Φαρισαίου καὶ τελειώνει τὸ Μεγάλο Σάβ-
βατο. Περιέχει βέβαια σειρὰ ἀκολουθιῶν γιὰ τὴν
ὀρθόδοξη λατρεία τῆς Ἐκκλησίας: δηλαδὴ τὶς δέ-
κα Κυριακές, τὶς λειτουργίες τῶν προηγιασμένων
δώρων, τὶς πρωινὲς καθημερινὲς ἀκολουθίες, τοῦ
Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ
της ἑπομένης ἡμέρας. Τὸ μικρὸ καὶ Μεγάλο ἀπό-
δειπνο, τὶς βραδινὲς ὧρες καὶ τὸν ἀκάθιστο ὕμνο
(χαιρετισμοὺς) κάθε Παρασκευὴ καὶ τοὺς κατανυ-
κτικοὺς ἑσπερινοὺς τῆς Κυριακῆς.

Ἀπ’ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀκολουθίες γνωστὲς εἶναι
βέβαια οἱ Κυριακάτικες καὶ οἱ χαιρετισμοί. Ἐπίσης
οἱ Λειτουργίες τῶν προηγιασμένων δώρων, τὰ
Μεσονυκτικά, ὁ ὄρθρος, ὁ ἑσπερινός, τὰ ἀπόδει-
πνα καὶ οἱ κατανυκτικοὶ ἑσπερινοί. Ἡ ἐκτέλεση
τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν εἶναι βέβαια προνόμιο
ὀλίγων μόνο ἐνοριτῶν καὶ γίνονται ἐκεῖ μόνο, ποὺ
ὑπάρχουν ἀκόμη ἱερεῖς ποὺ ἐκτελοῦν λειτούργη-
μα καὶ ὄχι μόνο ἐπάγγελμα καὶ πιστεύουν στὴν
ἀξία καὶ τὴν σημασία αὐτῶν τῶν ἀκολουθιῶν μέ-
σα στὴν Ἐκκλησία.

Ἂν θέλαμε νὰ δοῦμε σχηματικὰ τὴν πνευματικὴ
σκάλα τῶν ἀρετῶν τοῦ Τριωδίου, ἔτσι ὅπως
νοητὰ τὴν ἔχουν χαράξει οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας στὴν πορεία τῶν δέκα ἑβδομάδων τοῦ
Τριωδίου εἶναι περίπου ἡ ἑξῆς:

1ον Ταπείνωση-Προσευχὴ- Συναίσθηση Ἁμαρ-
τωλότητος 

2ον Λογισμὸς καὶ ἀπόφαση γιὰ Μετάνοια –
Ἐπιστροφὴ 

3ον Μνήμη τῆς κρίσεως τῶν πράξεών μας
4ον Μνήμη τῆς πνευματικῆς πτώσης ἀπὸ τὴν

παρακοὴ 
5ον Προσήλωση καὶ διατήρηση τῶν ὀρθῶν

δογμάτων 
6ον Μελέτη τῶν νηπτικῶν Πατέρων (π.χ. Φιλο-

καλία) 
7ον Ἄντλησης δύναμης ἀπὸ τὴν Πίστη μας 
8ον Μελέτη βίων καὶ κειμένων μεγάλων Ἁγίων 
9ον Ἡ ἀγαθὴ προαίρεση καὶ ἡ μετάνοια σώ-

ζουν 
10ον Ὁ Σταυροαναστάσιμος χαρακτήρας τῆς

Ὀρθοδοξίας.
Τὰ παράλληλα ἀντίστροφα τῶν ἀρετῶν, δη-

λαδὴ τὰ «πάθη» ἢ οἱ ψυχικὲς διαστροφὲς ἢ πτώ-
σεις θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι:

1ον Ἔπαρση, καύχηση, ἀλαζονεία, ἐγωισμός,
κατάκριση

2ον Παραμονὴ στὴν πτώση, ἀπελπισία
3ον Ἀσυδοσία ἀντὶ ἐλευθερίας τοῦ αὐτεξούσιου
4ον Παρακοὴ καὶ «Ἁγιοποίηση τοῦ ἑαυτούλη

μου»
5ον Ἐκκοσμίκευση τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλη-

σίας 
6ον Ἀκηδία γιὰ μελέτη
7ον Ὀλιγοπιστία
8ον Ἀκηδία γιὰ παραδειγματισμὸ (ἀπὸ βίους

Ἁγίων)
9ον Ἔλλειψη ἀγαθῆς προαίρεσης
10ον Λογισμοὶ ἀπιστίας γιὰ τὸν «σταυροανα-

στάσιμο χαρακτήρα τῆς Πίστης μας», γιὰ τὴν
«χαρμολύπη» καὶ τὸ «χαροποιὸ πένθος».

Μὴ ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ἡ ἐκπλήρωση τοῦ βαθύ-
τερου νοήματος τοῦ Τριωδίου, συντελεῖται ὄχι
μόνο μὲ τὴν ἀγαθὴ ἀτομικὴ προαίρεση, τὴν ἀτο-
μικὴ ἄσκηση καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ καθενός, ἀλλὰ
κυρίως καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ στὶς ἀκολουθίες μέ-
σα ἀπὸ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τὴν
συμμετοχὴ στὴν Μυστηριακὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἂν καὶ ὅπου γίνονται ἀκόμη οἱ ἀκολουθίες
τοῦ Τριωδίου ἀπὸ τοὺς ἐντεταλμένους πρὸς τοῦ -
το ἐφημερίους τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας.

Περίοδος πνευματικῆς ἀσκήσεως ἢ ἕνα καρναβάλι; 
Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Π. Κουτσοῦκος, Διπλ. Μηχανολόγος/Ἠλεκτρολόγος

Εἶναι ἡ Ρωσία ὁ ἰδανικὸς σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος;

Ἡ Ἑορτή τῆς Π.Ο.Ε. 
τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὴν Α´Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθο-
δοξίας) ἑορτάζει ἡ Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος
Ἕνωσις εἰς τὸν  Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ καὶ ΚΟΣΜΑ τοῦ Αἰτωλοῦ
Νέας Ἐρυθραίας (Λεωφόρος Θησέως 25).    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ   
Κυριακὴ 5 Μαρτίου (07-10.30 π.μ):
- Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργια μετά Ἀρτοκλασίας.
- Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. 
Στὸ τέλος θὰ παρατεθῆ τράπεζα ἀγάπης.
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βρισκόταν τὸ πρόβλημα. Δὲν ἐγνώριζαν ἀκριβῶς
τὸν κίνδυνο: Τεκτονισμός - ἐκκλησιαστικοὶ
ἄνδρες- οἰκουμενισμός.

Ἔτσι, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ μερικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ
καὶ λαϊκῶν κάλαμοι ἔγραψαν κατὰ τοῦ Τεκτονι-
σμοῦ ἄρθρα, ὁ μασονικῆς προώθησης Οἰκουμε-
νισμός, ὁ ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας
δὲν εἶχε γίνει ὅσο θὰ ἔπρεπε ἀντιληπτός. Δὲν
εἴχαμε πάρει -γενικότερα- εἴδηση, ὅτι αὐτὸ τὸ Σκο-
τεινὸ Παρασκήνιο «ἐδούλευε» πλέον ἐντὸς τῶν
πυλῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, εἴτε διὰ
μασόνων κληρικῶν (Ἰωκείμ ὁ Γ΄, Μεταξάκηδες καὶ
οἱ λοιποί)1, εἴτε καὶ διὰ μὴ μασόνων, οἱ ὁποῖοι ἀκο-
λουθοῦσαν καὶ αὐτοὶ τὶς οἰκουμενιστικὲς στοχεύ-
σεις τοῦ τεκτονισμοῦ, ἐν ἀγνοίᾳ τους ἢ ἐν τῇ ἀφε-
λείᾳ τους παρασυρόμενοι (ὅπως ὁ Διονύσιος Λάτ-
τας, ἀρχιεπίσκοπος Ζακύνθου, ποὺ ἦταν στὴν
πρώτη διαθρησκειακὴ συνέλευση, στὸ Σικάγο,
1893)2.

Ἐξ ἀφορμῆς -τώρα- ὅσων συνέβησαν
κατὰ Νοέμβριον τοῦ 2016

(ποὺ «καθαιρέθηκε» ὁ Ὑπουργός)...
Ἄν -σπανιώτατα- ἀποπέμπεται ἐκ τῆς Κυβερ-

νήσεως ἕνας Ὑπουρ-
γός, τῆς Παιδείας καὶ
« Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν »
π.χ., ποὺ οἱ κατὰ τῶν
θεσμίων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας διαθέσεις του
καὶ ἐνέργειές του εἶναι
ἀναφανδὸν ἐχθρικές,
τότε μερικοὶ ἐκκλησια-
στικοὶ ἄνδρες «χειρο-
κροτοῦν» καὶ πανηγυ-
ρίζουν... Καὶ λένε διά-
φορα ἀνὰ τὰς ὁδοὺς
καὶ τὰς ρύμας τῆς πό-
λεως, ὅπως, π.χ.

-Βλέπετε -λένε- τὸν
«ἔφαγε» τὸν Ὑπουργὸ
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος («ἐνίκησε» -τάχα- ἡ Ἐκκλησία
μας)!

Πιθανὸν βέβαια νὰ ἔγιναν κάπως ἔτσι τὰ πρά-
γματα.

...Ἀλλὰ ὁ ἐκκλησιαστικὸς «ἀντίπαλος», ποὺ
βρίσκεται ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας, ἔστω καὶ ἄν αὐτὸς
εἶναι Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας ἑκάστοτε, ἔρχεται
καὶ παρέρχεται, καὶ ΔΕΝ εἶναι πάντοτε ὁ χειρότε-
ρος. Χειρότερος καὶ ἐπικινδυνότερος εἶναι ὁ
ἐχθρὸς ἐκεῖνος τῆς Πίστεως ποὺ βρίσκεται ΕΝ-
ΤΟΣ τῶν τειχῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας,
καὶ μάλιστα μὲ τὰ ἀξιώματα Μητροπολίτη, Πα-
τριάρχη, Καθηγητῆ τῶν θεολογικῶν μας Σχολῶν,
λαϊκοῦ «Συμβούλου» ἢ καὶ τοῦ ἁπλῶς «παρατρε-
χάμενου» -καὶ ψωμιζόμενου- ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς
Ἐκκλησίας μας! Αὐτοὶ εἶναι τὰ φίδια τὰ κολοβά!

Παραδείγματα; -Ὅσα θέλετε...
Ἡ ἀντίχριστος Σκυταλοδρομία...

...Διότι ἐνῶ ἡ κατὰ τῶν θεσμίων τῆς Ἐκκλησίας
μας σκυτάλη ἔχει βέβαια τὴν ἀφετηρία της στὸ
Σκοτεινὸ Παρασκήνιο, γιὰ νὰ φτάσει ἐντούτοις στὸ
τέρμα της - τὴν ἀνατροπὴ δηλαδὴ τῶν παραδο-
σιακῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων -πρέπει
νὰ περάσει ἀναγκαίως, ἀναγκαιότατα ΚΑΙ ἀπὸ τὰ
«χέρια» ἀξιωματούχων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Πολλὲς φορὲς ΠΡΙΝ κἄν τὴν σκυτάλη αὐτὴ παρα-
λάβουν οἱ πολιτικοί, νὰ νομοθετήσουν.

μπορεῖ ἔτσι νὰ ὑπάρξει τὸ σχῆμα:
● Σκοτεινὸ Παρασκήνιο - Κληρικοί - Πολιτικοὶ

ποὺ νομοθετοῦν ἤ καί:
● Σκοτεινὸ Παρασκήνιο - Πολιτικοί - Κληρικοὶ

(ποὺ σιωπῶντες ἀκολουθοῦν).
Τὸ ἀντιφατικὸ -καὶ τραγικὸ μαζί- εἶναι, ὅτι ἐνῶ

κατακεραυνώνουμε τὸ ἀδιαφανὲς αὐτὸ παρασκή-
νιο καὶ τοὺς πολιτικοὺς ἐκείνους, ἐντούτοις τοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς «ἀναγκαίους» αὐτῶν συνεργοὺς
τοὺς κρατᾶμε ἀνέγγιχτους, δίπλα μας, καὶ ἐν τοῖς
Συνόδοις τιμώμενους (...βεβαίως δὲ καὶ ἐν τοῖς δι-
πτύχοις καὶ ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς πινακοθήκαις λι-
βανιζόμενους τοὺς «καμαρώνουμε»!

Ὀλίγα παραδείγματα
τῆς ἀνόμου καὶ ἀνελέγκτου

αὐτῆς Σκυταλοδρομίας...
Ἡ «σκυταλοδρομία» λοιπὸν γιὰ τὴν κατακρή-

μνιση τῶν παραδοσιακῶν τῆς Ἐκκλησίας μας θε-
σμίων -«θρησκευτικὲς προλήψεις» τὰ λέει αὐτὰ
ἡ Μασονία - ἔχει ὡς ἀφετηρία της τὸν Ἑωσφόρο
τῆς πτώσεως καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ Σκοτεινὸ παρα-
σκήνιο, εἰδικώτερα δὲ τὸ ἀδιαφανὲς τεκτονικὸ πα-
ρασκήνιο.

Παραθέτουμε ἐδῶ ὁλίγα παραδείγματα, ἔτσι
ὅπως τὰ ἁλιεύουμε στὰ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ ἔντυ-
πα. Γράφουν -καὶ ἐνεργοῦν- οἱ τέκτονες τὰ ἀκό-
λουθα:

-Ὁ [Τέκτων] «ἐπιχειρεῖ νὰ καταστρέψη τὰ
ἐθνικὰ μέσα, τὰς προλήψεις τῶν Ἐθνῶν...»
(Πυθαγόρας 1885, τ.σ., σελ. 162).

- «Τὸ τεκτονικὸν πνεῦμα ἀπαλλάττει τὰς
θρησκείας τῶν παραλόγων καὶ ἀτόπων δο-
γμάτων τους, καταστρέφει τὰς προλήψεις...»
(Πυθαγόρας 1885, τ.6, σελ. 165).

- «Ἡ κατάπτωσις τῶν θρησκευτικῶν προλή-
ψεων καὶ δεισιδαιμονιῶν ὀφείλεται εἰς τὰς
Στοάς...» (Πυθαγόρας 1923, σελ. 18).

- «Εἶναι ἀναμφισβήτητον ὅτι ἡ κατάπτωσις
τῶν θρησκευτικῶν προλήψεων, ἡ δεισιδαιμο-
νία καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύμα-
τος ἀπὸ τῶν νεκρῶν τοῦ δόγματος τύπων
εἶναι ἔργον τῶν Στοῶν...» (Πυθαγόρας 1907,
τ.1, σελ. 12).

Αὐτὰ -διαφυγόντα ἐκ τοῦ ἕρκους τῶν ὀδόντων
των- ἔγραψαν οἱ μασόνοι.

...Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνουν πράξη οἱ ἐπιδιωκόμενες
ἀπ’ αὐτοὺς κατακρημνίσεις τῶν «θρησκευτικῶν
προλήψεων», δηλαδὴ τῶν παραδοσιακῶν θε-
σμίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν δογμάτων καὶ
προνομίων Αὐτῆς (στὴν Παιδεία, π.χ.), πρέπει
τὴν τεκτονικὴ σκυτάλη νὰ παραλάβουν οἱ πολιτι-
κοὶ καὶ ἡ πολιτική, δια τῆς ὁποία πολιτικῆς -τῶν
πολιτικῶν ὅλων, μασόνων ἤ μή, κάνουν τὸ ἔργο
τους οἱ μασόνοι, ὅπως σὲ ὑψηλότατο τυπικὸ τους
ἔχουν θεσπίσει νὰ ἐνεργοῦν (τὸ εἴδαμα αὐτὸ σὲ
προηγούμενη ἐδῶ ἐργασία μας)3.

Προηγήθη ἕνας μητροπολίτης
(σχεδὸν ὑπερθεματίζων 

τοὺς τέκτονες)...
Τὸ πολὺ πικρὸ δὲ εἶναι, ὅτι τὴν σκυτάλη αὐτὴ

τῆς καταστροφῆς τῶν παραδοσιακῶν ἐκκλησια-
στικῶν μας πραγμάτων ΔΕΝ τὴν παίρνουν
πολλὲς φορὲς οἱ πολιτικοὶ (ποὺ νομοθετοῦν) ἀπ’
εὐθείας ἀπὸ τὸ Σκοτεινὸ Παρασκήνιο, ἀλλὰ τὴν
λαμβάνουν ἀπὸ τὰς χεῖρας ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ τινῶν
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ποὺ ΕΚΕΙΝΟΙ
πρῶτοι παρέλαβαν ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τοὺς τέκτο-
νες (ὁμοιότητα τῶν κειμένων) τὴν γραμμὴ πλεύ-
σεως.

Πῶς γίνεται αὐτό;
Συγκρίνατε λοιπὸν τὰ τεκτονικὰ κείμενα ποὺ

παραθέσαμε λίγο πιὸ πάνω, μ’ ἐκεῖνα ποὺ ἐδήλω-
σε ἕνας μητροπολίτης ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος σὲ
διαθρησκειακὴ συνάντηση.

Ὁ Μητροπολίτης, ἐδῶ, εἶπε (ὡς γραμμὴ πα-
τριαρχική):

- «...Τὸ τρίτο θέμα (ποὺ ὁ ἴδιος συζήτησε σὲ
Διαθρησκειακὴ Συνάντηση, ὅπως προείπαμε]
(Σύγχρονα Ἐκπαιδευτικὰ συστήματα καὶ πα-
λιὲς θρησκευτικὲς προλήψεις) προσδιορίζει
τὸ χῶρο, στὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἐπικεντρωθεῖ
ἡ προσπάθεια ὅλων γιὰ τὴν δημιουργία τῶν
ἀναγκαίων προϋποθέσεων, ὥστε οἱ θετικὲς
προτάσεις τοῦ διαθρησκειακοῦ μας διαλόγου
νὰ εὕρουν τὴν εὑρύτερη δυνατὴ ἀπήχηση
στὴν κοινωνία...

ΠΩΣ, δεσπότη μου;
-... Στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Παιδείας μορφοποι-

οῦνται, μέσα ἀπὸ μία πολυετῆ ἐκπαιδευτικὴ
διαδικασία, οἱ νέοι πολίτες τῆς κοινωνίας, οἱ
ὁποῖοι πρέπει νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὶς πα-
λιὲς θρησκευτικὲς προλήψεις...

Ἡ ἄμεση ἀναμόρφωση τῶν ἀναλυτικῶν
προγραμμάτων τῆς θρησκευτικῆς ὕλης καὶ ἡ
ἀνακάθαρσή της ἀπὸ τὶς παλιὲς καὶ παρωχη-

μένες θρησκευτικὲς
προλήψεις [ποιές,
δέσποτα;] θὰ προ-
ετοιμάσουν τοὺς νέ-
ους, γιὰ νὰ δεχθοῦν
τὶς προτάσεις ἑνὸς
ἐποικοδομητ ικοῦ
δ ιαθρησκευτ ικοῦ
διαλόγου...».

Νά’ το! νά’ το λοιπὸν
τὸ «μυστικό»! Μᾶς τὸ
«ἀποκάλυψε» ἕνα
ὑψηλὸ πρόσωπο!

Ποιὸ «μυστικό;»
Μὰ ὅτι ἡ διαβόητη

ἀνακάθαρση τῶν σχο-
λικῶν μας βιβλίων (βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν,
τῆς ἱστορίας κ.λπ.) ΔΕΝ γίνεται, γιὰ νὰ «φωτιστεῖ»
καλύτερα ἐκ τῆς Εὐρώπης ἡ νεολαία μας, ὄχι,
ἀλλὰ γίνεται (λυσσωδῶς γίνεται) γιὰ νὰ προετοι-
μαστοῦν4 οἱ νέοι Ἕλληνες, νὰ δεχτοῦν τὴν Παν-
θρησκεία, διὰ τῆς ἐκ θεμελίων κατεδαφίσεως τῶν
ἡμετέρων ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἐθνικῶν μας θε-
σμίων!

Καὶ ποῖος τὰ εἶπε αὐτά;
Ποῖος τὰ εἰσηγήθη;

Μήπως τὰ εἶπε κάποιος καταγεγραμμένος
ἐχθρὸς τῆς Ἐκκλησίας;

Ὄχι, δὲν τὰ εἶπε κάποιος «καταγεγραμμένος»
ἐχθρός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ τὰ
εἰσηγήθηκε ἕνας ἐκ τῶν «φυλάκων» τῆς Πίστεως,
καὶ μάλιστα ἐκ τῆς «Μητρὸς Ἐκκλησίας» προερ-
χόμενος!

Ποῖος ἦτο αὐτός;
- Ἦταν «ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλβε-

τίας κ.κ. Δαμασκηνός»! (ΠΗΓΗ: Τὸ περιοδικὸ
ΧΡΟΝΙΚΑ, «Ὄργανο τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ
Συμβουλίου Ἑλλάδος, Μάρτιος/Ἀπρίλιος 1999,
ἀριθ. φ. 160, Νισὰν 5759», στὸ παρατιθέμενο
ἄρθρο τοῦ Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ ὑπὸ τὸν τίτλο
«Ἡ Ἀντιμετώπιση τοῦ Σύγχρονου Κόσμου ἀπὸ
τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἰουδαϊσμό», σελ. 3-5. Τὸ
ἄρθρο αὐτὸ τοῦ μητροπολίτη εἶναι «Εἰσηγητικὴ
Ὁμιλία στὴν Δ΄ Ἀκαδημαϊκὴ Συνάντηση Ὀρθο-
δοξίας καὶ Ἰουδαϊσμοῦ, ποὺ ἔγινε στὶς 13-16
Δεκεμβρίου 1998 στὸ Ἰσραήλ», ἀπὸ τὸν ἴδιο
(ὅπ. π.).

(Σημείωση: Ἡ 5η παρόμοια Ἀκαδημαϊκὴ Συνάν-
τηση ἔγινε στὶς 27-28 Μαΐου 2003 στὴ Θεσσαλο-
νίκη, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτη Γαλλίας
κ. Ἐμμανουήλ. Σ’ αὐτὴν τὴν Συνάντηση ἀπὸ
πλευρᾶς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας ἦταν ἐκεῖ
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστο-
μος («ΧΡΟΝΙΚΑ» Σεπτεμβρίου - Ὀκτωβρίου
2003, τ. 187).

Σχόλιο τοῦ Μοναχοῦ Ἀβερκίου...
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὅπως εἴδαμε στὸ παράδει-

γμα τοῦ... «καθαιρεθέντος» ὑπὸ τοῦ κ. Πρωθυ-
πουργοῦ κατὰ τὸν μήνα Νοέμβριο τοῦ περασμέ-
νου ἔτους 2016, ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας, γιὰ τὶς
προσπάθειές του σχετικῶς πρὸς τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, προηγήθηκε αὐτοῦ στὶς προτά-
σεις ἐκεῖνες ἕνας Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας, καὶ μάλιστα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριαρχείου! Πρῶτος ἐκεῖνος εἰσηγήθηκε -
ἐπισημότατα!- τὴν «ἀνακάθαρση» τῶν σχολικῶν
μας βιβλίων! Ἑπομένως ὁ πρώην ἐκεῖνος
ὑπουργὸς -καὶ κάθε ἄλλος-, τὴν σκυτάλη ΔΕΝ τὴν
ἔλαβε ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸ ἀδιαφανὲς Παρασκήνιο,
ἀλλὰ (ἀτύπως) ἀπὸ τὸν «δικό μας» Δεσπότη!

Λοιπόν, ναί. Δύσκολα, πολὺ δύσκολα «ἡττᾶται»
ἡ Ἐκκλησία μας, ἄν δὲν ὑπάρξουν ΕΝΤΟΣ Της,
μεταξὺ τῶν ἑκάστοτε ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν μας:
οἱ Δούρειοι Ἵπποι τοῦ πολυμήχανου... Τὸ «Σπίτι»
μας λοιπὸν νὰ «σαρώσουμε» πρῶτα, καὶ ΜΕΤΑ
ἐκεῖνα τῶν γειτόνων μας, διαφορετικά, ἂν ἡ
«Στρουθοκάμηλος» χώνει πάντα στὴν ἄμμο τὸ κε-
φάλι της, συνεχῶς θὰ «κατασπαράσσεται». ...Θὰ
κακοποιεῖται, πρὸς χλεύην ἐκ μέρους ὅλων ἐκεί-
νων, ποὺ κακόβουλα «ἐνδιαφέρονται», εἰς βλά-
βην τῆς Ἐκκλησίας μας, χθὲς καὶ σήμερα. Τώρα.

(Συνεχίζουμε στὸ ἑπόμενο, μὲ τὰ ἐπίσης παρό-
μοια, τὰ «δύσκολα», τὰ πολὺ δύσκολα...)

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Σημειώσεις:

1. Τὰ ὀνόματα μασόνων κληρικῶν ἀναφέρον-
ται στὴν σχετικὴ ἐργασία τοῦ Μοναχοῦ Ἀβερ-
κίου, τὴν δημοσιευθεῖσα στὸν Ὀρθ. Τύπο ἀπὸ 21-
1-2016 ἕως 25-3-2016, συνέχειες Α΄ -Θ΄.

2. Παρατίθεται ἐδῶ ἡ (σπανιώτατη) φωτογρα-
φία τῆς πρώτης διαθρησκειακῆς - Οἰκουμενι-
στικῆς Συνάντησης, ποὺ ἔγινε στὸ Σικάγο τῶν
Η.Π.Α. κατὰ τὸ ἔτος 1893, μὲ τὴν συμμετοχὴ Διο-
νυσίου Λάππα, εἰκονιζόμενου.

3. Βλέπε ἐπίσης στὸ ἄρθρο μας στὸν Ὀρθ. Τύπο
τῆς 25/11/2016, τὸ σοβαρώτατο ντοκουμέντο,
πρώτη φορὰ δημοσιευόμενο, πανελληνίως, ἐδῶ.

4. Θεοσοφιστὲς καὶ μασόνοι: -«...Φροντίσατε πρὸ
παντὸς νὰ προετοιμάσητε τὴν νεότητα...» (γιὰ τὴν
ὑποδοχὴ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου:
στὸ ἐξ ὀκτὼ σελίδων σπανιώτατο φυλλάδιο «Ἔκδο-
σις τοῦ Τάγματος τοῦ Ἀστέρος τῆς Ἀνατολῆς
Ἀθῆναι -1926» ὑπὸ τὸν εὔγλωττο τίτλο. Ἡ Ἔλευσις
τοῦ Μεγάλου Ἐκπαιδευτικοῦ). Καὶ στὸ θεοσοφι-
κο/μασονικὸ περιοδικὸ ΙΛΙΣΟΣ, ἔτους 1956, τεῦχος
2 γράφουν τὰ παρόμοια: -«... Ὀφείλουμε νὰ κατα-
βάλωμε δραστήριες καὶ ἀποφασιστικὲς προσπάθει-
ες -γράφουν δολιώτατα- γιὰ νὰ δημιουργήσωμε
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΝΩΜΗ ὑπὲρ μιᾶς Παγκοσμίου
Κυβερνήσεως (ἡ ἔμφαση στὸ κείμενο). Ἀκριβῶς τὰ
ἴδια καὶ στὸ τεκτονικὸ Περιοδικὸ Κόρυμβος, ἔτους
1987, τεῦχος ΙΙ. Ἔχουμε λοιπὸν χρείαν ἄλλων μαρ-
τύρων; Καὶ καλὰ αὐτοί, τὴ «δουλειά» τους κάνουν.
Οἱ κατὰ καιροὺς ὅμως ἀξιωματοῦχοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας τί γυρεύουν ἀνάμεσά τους; Ἔχουν «σκου-
ριάσει» γι’ αὐτοὺς οἱ ἐκκλησιαστικοὶ κάλαμοι καὶ τὰ
ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια;

...καί ἦσαν ὅλοι τους Μασόνοι; Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας καὶ «μεταπατερικοὺς»...
πρὸς τὸ καθ’ ἕκαστον, ὡς ἔχει τὸ ζῷον πρὸς τὸν δεῖ -
να ἄνθρωπον. Διὰ τοῦτο οὐσίαν μὲν μίαν ἐπὶ τῆς θε-
ότητος ὁμολογοῦ μεν, ὥστε τὸν τοῦ εἶναι λόγον μὴ
διαφόρως ἀποδιδόναι, ὑπόστασις δὲ ἰδιάζουσαν,
ἵνα ἀσυγχύτως ἡμῖν καὶ τετρανωμένη ἡ περὶ Πατρὸς
καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, ἔννοια ἐνυπάρχῃ μὴ
γὰρ νοούντων ἡμῶν τοὺς ἀφορισμένους περὶ ἕκα-
στον χαρακτῆρας, οἷον πατρότητα καὶ υἱότητα καὶ
ἁγιασμόν, ἀλλ’ ἐκ τῆς κοινῆς ἐννοίας τοῦ εἶναι ὁμο-
λογούντων Θεόν, ἀμήχανον ὑγιῶς τὸν λόγον τῆς πί-
στεως ἀποδίδοσθαι χρὴ οὖν τῷ κοινῷ τὸ ἰδιάζον
προστιθέντας, οὕτω τὴν πίστιν ὁμολογεῖν: κοινὸν ἡ
θεότης ἴδιον ἡ πατρότης, συνάπτοντος δὲ λέγειν: πι-
στεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα καὶ πάλιν ἐν τῇ τοῦ Υἱοῦ
ὁμολογίᾳ τὸ παραπλησίον ποιεῖν, τῷ κοινῷ συνά-
πτειν τὸ ἴδιον καὶ λέγειν: Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Υἱόν,
ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου κατὰ τὸ
ἀκόλουθον τῆς ἐκφωνήσεως τὴν προφορὰν σχη-
ματίζοντας λέγειν: Πιστεύω εἰς τὸν Θεὸν Πνεῦμα τὸ
ἅγιον. Ὥστε δι’ ὅλου καὶ τὴν ἑνότητα σώζεσθαι ἐν τῇ
τῆς μιᾶς θεότητος ὁμολογία καὶ τὸ τῷ προσώπων
ἰδιάζον ὁμολογεῖσθαι ἐν τῷ ἀφορισμῷ τῶν περὶ ἕκα-
στον νοουμένων ἰδιωμάτων (Μέγας Βασίλειος Ἐπι-
στολὴ 236,6. PG 32,884).

Φύση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ μοναδικὴ πηγὴ ἀπ’
ὅπου διὰ τῆς ἀναπαραγωγῆς πηγάζουν  ὅλες οἱ
ἀνθρώπινες ὑποστάσεις αὐτό, ποὺ ἔχουν ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι. Δηλαδὴ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν  σῶμα,
σκέφτονται, ἔχουν μία ψυχὴ κ.λπ  Κατὰ συνέπεια
ὅσα εἶναι κοινὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀποτε-
λοῦν τὴν κοινὴ φύση τους. Πολλὲς φορὲς οἱ Πατέ-
ρες ὀνομάζουν τὴν φύση καὶ οὐσία. (Οἱ δύο ὅροι
μποροῦν νὰ ταυτιστοῦν. Δηλαδὴ μποροῦμε νὰ ποῦ -
με ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι μία φύση ἢ μία οὐσία.
Ἄλλες φορὲς ὅμως οἱ Πατέρες χρησιμοποιοῦν τὴν
ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου «κοινωνοὶ γενό-
μενοι τῆς θείας φύσεως» ὅσον ἀφορᾶ  τοὺς ἀνθρώ-
πους. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι κοι-
νωνοῦν μὲ τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ κοινωνοῦν μὲ
τὴν φύση καὶ ἐδῶ ἐννοοῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος κοινω-
νεῖ μὲ τὶς φυσικὲς ἐνέργειες. Κατὰ συνέπεια ὁ ὅρος
φύση  περιλαμβάνει καὶ τὴν ἐνέργεια).

Οἱ ἄνθρωποι ὅμως δὲν εἶναι πανομοιότυπα
ὅμοια, ὅπως ἕνα προϊὸν ἐργοστασίου, ἀλλὰ διαφέ-
ρουν ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον μὲ προσωπικὲς διαφο-
ρές. Γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ βροῦμε ποτὲ καὶ
πουθενὰ τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου μόνη της, ἀλλὰ
πάντοτε τὴν βρίσκουμε ὑποστασιασμένη ἐν προ-
σώποις στὶς μορφὲς πχ τοῦ  Γιώργου, τοῦ Γιάννη,
τῆς  Μαρίας καὶ ἄλλων.  Ὁ Γιῶργος, ὁ Γιάννης, ἡ
Μαρία εἶναι τρία διαφορετικὰ πρόσωπα ἢ τρεῖς δια-
φορετικὲς ὑποστάσεις. Διαθέτουν δηλαδὴ ὁ καθέ-
νας τους κάποιο ξεχωριστὸ τρόπο ὑπάρξεως τῆς
ἀνθρώπινης οὐσίας ἢ φύσης τους. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κάθε πρόσωπο ἢ ἄτομο (τὸ ἄτο-
μο ἤγουν τὴν ὑπόστασιν. Δηλαδὴ τὸ πρόσωπο ἢ
ἄτομο εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν ὑπόσταση, ὅπως πολὺ
σωστὰ ἀναφέρει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός.
«Ἔκδοσις Ἀκριβὴς ὀρθοδόξου πίστεως» 55, ἐκδό-
σεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη σελὶς 248) εἶναι δια-
φορετικὸ ἀπὸ κάθε ἄλλο. Γι’ αὐτὸ ἐνῷ ἡ οὐσία ἢ φύ-
ση τους εἶναι κοινή, καὶ ἀνήκει σὲ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους στὸν ἴδιο βαθμό, οἱ ὑποστάσεις τους
ὅμως εἶναι διαφορετικὲς καὶ συντελοῦν στὸ νὰ μπο-
ροῦμε νὰ διακρίνουμε τὸν κάθε ἄνθρωπο ἀπὸ κά-
θε ἄλλον.  Ἀφοῦ λοιπὸν οἱ ἀνθρώπινες ὑποστάσεις
ἢ πρόσωπα εἶναι διακρίσεις ποὺ ὑπάρχουν μέσα
στὴν κοινὴ φύση, χωρὶς νὰ τὴν διαιροῦν ἢ νὰ τὴν
κομματιάζουν, δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ εἶναι
κοινὲς σὲ ὅλους, ἀφοῦ τὸ ἔργο τους εἶναι ἀκριβῶς
τὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὸ ἔργο τῆς κοινῆς φύσεως: συντε-
λοῦν δηλαδὴ στὸ νὰ διακρίνονται μεταξύ τους ὅσοι
ἀνήκουν σὲ μία καὶ στὴν αὐτὴ φύση. Γι’ αὐτὸ οἱ δια-
κρίσεις τῆς κοινῆς φύσεως σὲ πολλὲς ὑποστάσεις,
γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν σωστὰ τὸ ἔργο τους, παραμέ-
νουν ἀκοινώνητες μεταξύ τους. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ
Γιῶργος διακρίνεται καὶ ἀπὸ τὴν Μαρία καὶ ἀπὸ τὸν
Γιάννη. Ἔτσι δὲν εἶναι  δυνατὸν ὁ Γιῶργος καὶ ὁ
Γιάννης νὰ διαθέτουν ἀπὸ κοινοῦ μία ὑπόσταση,
δὲν εἶναι δηλαδὴ δυνατὸν νὰ κοινωνοῦν ὅσον
ἀφορᾶ τὴν ὑπόσταση τοῦ καθενός, γιατί τότε θὰ
ἔπαυαν νὰ εἶναι δύο διαφορετικοὶ ἄνθρωποι. Ἂν
κοινωνήσουν οἱ ὑποστάσεις μεταξύ τους, οἱ δύο
ὑποστάσεις θὰ ταυτιστοῦν σὲ μία καὶ θὰ ἔχουμε κά-
ποιο Γιωργόγιαννο. Μποροῦν ὅμως ὁ Γιῶργος καὶ
ὁ Γιάννης νὰ ταυτίζονται πάντοτε ὅσο ἀφορᾶ τὴν
κοινὴ ἀνθρώπινη φύση τους.  Μπορεῖ ὁ Γιῶργος νὰ
εἶναι πατέρας τοῦ Γιάννη, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ταυτίζεται ἀπόλυτα μὲ τὸν Γιάννη σὲ βαθμὸ ποὺ οἱ
ὑποστάσεις τους νὰ μὴ διαφέρουν σὲ τίποτα.  

Ἄλλο λοιπὸν  εἶναι τὰ κοινὰ φυσικά τους  χαρα-
κτηριστικὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν κοινή τους οὐσία καὶ
ποὺ ὁ Γιῶργος καὶ ὁ Γιάννης  ἔχουν στὸν ἴδιο βαθ-
μό, καὶ ἄλλο τὰ μὴ φυσικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ δια-
κρίνουν τὸν Γιῶργο ἀπὸ τὸν Γιάννη, τὰ ὁποῖα εἶναι
ἀκοινώνητα. Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ὑποστάσεις
ἔχουν στὸν ἴδιο βαθμὸ τὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ
ἀνήκουν στὴν κοινὴ φύση τους. Ἂν ὁ Γιῶργος εἶναι
πατέρας τοῦ Γιάννη καὶ ὁ Γιάννης εἶναι γιὸς τοῦ
Γιώργου τὰ πρόσωπά τους ἔχουν συγγενικὴ σχέση
ἀλλὰ ὄχι κοινωνία. Ἄλλο εἶναι ἡ  σχέση καὶ ἐντελῶς
ἄλλο ἡ κοινωνία. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε
σωστὰ ἂν τολμήσουμε νὰ ταυτίσουμε τὶς ἔννοιες
τῶν δύο λέξεων. Εἶναι παραλογισμὸς νὰ ἀναφέρε-
ται κανεὶς συγχρόνως σὲ προσωπικὴ κοινωνία καὶ
σχέση. Ἂν πρόκειται γιὰ σχέση, δὲν μπορεῖ μὲ κα-
νένα τρόπο νὰ εἶναι καὶ  κοινωνία. Κάθε εἶδος κοι-
νωνίας κάνει τὰ κοινωνοῦντα κοινὰ καὶ τὰ ἑνώ-
νει. Σχέση ὅμως εἶναι πάντοτε σχέση μεταξὺ δύο ἢ
περισσοτέρων σχετιζομένων, οἱ ὁποῖοι παραμένουν
πάντοτε διαφορετικοὶ καὶ δὲν γίνονται ποτὲ ἕνα.
Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ οἱ Πατέρες θεωροῦν ἀκοι-
νώνητες ὅλες τὶς διακρίσεις ποὺ ὑπάρχουν μέσα σὲ
μία φύση. Ἄλλο λοιπὸν οἱ ἀκοινώνητες διακρίσεις,
ποὺ χαρακτηρίζουν ὑποστάσεις καὶ ἄλλο ἡ  κοινὴ
οὐσία ἢ   φύση καὶ ἄλλο ἡ σχέση  ποὺ ὑφίσταται με-
ταξὺ δύο ἀκοινωνήτων ὑποστάσεων. 

Τὰ ἴδια μποροῦμε τώρα νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὴν Ἁγία
Τριάδα. Ἕνας εἶναι ὁ Θεός, γιατί μία εἶναι ἡ φύση ἢ
οὐσία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ καὶ στὸν Θεὸ δὲν
ὑπάρχει  φύση χωρὶς ὑπόσταση, ἔχουμε τρεῖς ὑπο-
στάσεις ἢ πρόσωπα στὴν Ἁγία Τριάδα. Τὸν Πατέρα
ὁ ὁποῖος εἶναι  ἀναίτιος, τὸν Υἱὸ ποὺ εἶναι ἐκ τοῦ Πα-
τρός, ἐπειδὴ τὸν γεννᾶ ὁ Πατήρ, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦ -
μα ποὺ εἶναι ἐκ τοῦ Πατρὸς, ἐπειδὴ ὁ Πατὴρ τὸ
ἐκπορεύει. Τὰ τρία πρόσωπα στὴν Τριάδα εἶναι δια-
κρίσεις ἐντός τῆς θείας οὐσίας,  τρόποι ὑπάρξεως,
καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ὡς πρόσωπα ἀκοινώνητα
μεταξύ τους. Δὲν μπορεῖ ἡ ὑπόσταση τοῦ Πατρὸς
νὰ κοινωνεῖ μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ Υἱοῦ, ὥστε νὰ γί-
νουν καὶ οἱ δύο μία ὑπόσταση.  Ἂν αὐτὸ συνέβαινε
ὁ Πατὴρ δὲν θὰ ἦταν ἁπλῶς Πατήρ, ἀλλὰ Υἱοπά-
τωρ. Ὁ Πατὴρ ἀνάμεσα στὰ ὑποστατικά του ἰδιώ-
ματα ἔχει: 1)  ὅτι εἶναι ἀναίτιος, 2) ὅτι γεννᾶ τὸν Υἱὸ
καὶ 3)ὅτι ἐκπορεύει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτὰ τὸν ξε-
χωρίζουν σὰν ὑποστατικὲς διακρίσεις ποὺ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ τὶς κοινωποιήσει στὰ ἄλλα δύο πρόσωπα. Ὁ
Υἱὸς ἔχει ὡς ὑποστατικὸ προσωπικὸ  ἰδίωμα μεταξὺ
ἄλλων  ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἐπειδὴ γεν-
νιέται ἀπὸ Αὐτόν. Αὐτὸ τὸ προσωπικό Του ἰδίωμα
δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κοινοποιήσει, οὔτε στὸν Πατέρα,
οὔτε στὸ Πνεῦμα. Τὸ Πνεῦμα ἔχει μεταξὺ ἄλλων
σὰν  ὑποστατικὸ ἰδίωμα ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὸν Πα-
τέρα, ἐπειδὴ ἐκπορεύεται ἀπὸ Αὐτόν. Αὐτὸ τὸ προ-
σωπικὸ ἰδίωμα, ἀνήκει μόνο σ’ Αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ
νὰ τὸ κοινοποιήσει οὔτε στὸν Πατέρα οὔτε στὸν Υἱό.
Ὁ Πατὴρ ὅμως ἔχει σχέση μὲ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦ -

μα, γιατί καὶ οἱ δύο προέρχονται ἀπὸ Αὐτόν, ὁ Υἱὸς
ἐπειδὴ γεννᾶται καὶ τὸ Πνεῦμα ἐπειδὴ  ἐκπορεύεται.
Τὰ πρόσωπα  ὡς πρόσωπα καὶ ὄχι ὡς φύσεις εἶναι
διακρίσεις ἀκοινώνητες μεταξύ τους, ὅπως πολὺ
σωστὰ ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Ἐπεὶ δὲ χρὴ
διὰ τῶν ἰδιαζόντων σημείων ἀσύγχυτον ἐπὶ τῆς
Τριάδος τὴ «διάκρισιν ἔχειν, τὸν μὲν κοινῶς ἐπιθε-
ωρούμενον, οἷον τὸ ἄκτιστον λέγω ἢ τὸ ὑπὲρ πᾶσαν
κατάληψιν ἢ εἰ τί τοιοῦτον, οὐ συμπαραληψόμεθα εἰς
τὴν τοῦ ἰδιάζοντος κρίσιν, ἐπιζητήσομεν δὲ μόνον,
δι’ ὧν ἡ περὶ ἑκάστου ἔννοια τηλαυγῶς καὶ ἀμίκτως
τῆς συνθεωρουμένης ἀφορισθήσεται... ἐπειδὴ τοί-
νυν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀφ’ οὗ πᾶσαν ἐπὶ τὴν κτί-
σιν ἡ τῶν ἀγαθῶν χορηγία πηγάζει, τοῦ Υἱοῦ
μὲν ἤρχηται, ᾧ ἀδιαστάτως συγκαταλαμβάνε-
ται. Τῆς δὲ τοῦ Πατρὸς αἰτία ἐξημμένον (ἢ ἐξηρ-
τημένον) ἔχει τὸ εἶναι, ὅθεν καὶ ἐκπορεύεται. Τοῦ -
τον γνωστικόν τῆς κατὰ τὴν ὑπόστασιν ἰδιότη-
τος σημεῖον ἔχει, τὸ μετὰ τὸν Υἱὸν καὶ σὺν αὐτῷ
γνωρίζεσθαι, καὶ τοῦ Πατρὸς ὑφεστάναι. (Μετ: Γι’
αὐτὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκπηγάζει σὲ
ὅλη τὴν κτίση ἡ χορηγία τῶν ἀγαθῶν,  εἶναι  ἑνωμέ-
νο μὲ τὸν Υἱόν, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖον ἀδιάστατα γνω-
ρίζεται.  Τὴν ὕπαρξή του ὅμως τὴν ἔχει ἀποκλειστικὰ
ἐξαρτημένη ἀπὸ τὴν αἰτία του ποὺ εἶναι ὁ Πατέρας,
ἀπὸ τὸν ὁποῖον καὶ ἐκπορεύεται. Αὐτὸ λοιπὸν ἔχει
σὰν χαρακτηριστικὸ σημάδι κατὰ τὴν ὑπόστασίν του
ὅτι δηλαδὴ γνωρίζεται μετὰ τὸν Υἱὸν καὶ μαζὶ μὲ
αὐτὸν καὶ τὸ ὅτι ἀπὸ τὸν Πατέρα ἀντλεῖ τὴν ὕπαρξή
του)  Ὁ δὲ Υἱός, ὁ τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευό-
μενο Πνεῦμα δι’ ἑαυτοῦ καὶ μεθ’ ἑαυτοῦ γνωρί-
ζων, μόνος μονογενῶς ἐκ τοῦ ἀγεννήτου φωτὸς
ἐκλάμψας, οὐδεμίαν κατὰ τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρι-
σμάτων, τὴν κοινωνίαν ἔχει πρὸς τὸν Πατέρα ἢ
πρὸς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀλλὰ τοῖς εἰρημένοις
σημείοις μόνοις γνωρίζεται. (ΜΕΤ: Ὁ δὲ Υἱὸς ὁ
ὁποῖος κάνει νὰ γνωριστεῖ δι’ Αὐτοῦ καὶ μαζὶ μὲ
Αὐτὸν τὸ Πνεῦμα, ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέ-
ρα, καὶ ποὺ ἐκλάμπει ὡς ὁ μόνος γεννημένος  ἀπὸ
τὸ ἀγέννητο φῶς, δὲν ἔχει καμμία κοινωνία κατὰ τὸ
ἰδιάζον τῶν ὑποστατικῶν γνωρισμάτων  οὔτε μὲ τὸν
Πατέρα οὔτε μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀλλὰ ἀναγνω-
ρίζεται  ἀπὸ τὰ σημάδια ποὺ ἀνέφερα)  Ὁ δὲ ἐπὶ
πάντων Θεὸς ἐξαίρετόν τι γνώρισμα τῆς ἑαυτοῦ
ὑποστάσεως, τὸ Πατὴρ εἶναι, καὶ ἐκ μηδεμιᾶς
αἰτίας ὑποστῆναι, μόνος ἔχει. Καὶ διὰ τούτου
πάλιν τοῦ σημείου καὶ αὐτὸς ἰδιαζόντως ἐπιγι-
γνώσκεται. Τούτου ἕνεκεν ἐν τῇ τῆς οὐσίας κοι-
νότητι ἀσύμβατα φαμὲν εἶναι καὶ ἀκοινώνητα τὰ
ἐπιθεωρούμενα τῇ Τριάδι γνωρίσματα, δι’ ὧν ἡ
ἰδιότης παρίσταται τῶν ἐν τῇ πίστει παραδεδο-
μένων προσώπων, ἑκάστου τοῖς ἰδίοις γνωρί-
σμασι διακεκριμένως καταλαμβανομένου. Ὥστε
διὰ τῶν εἰρημένων σημείων τὸ κεχωρισμένον
τῶν ὑποστάσεων ἐξευρεθῆναι. (ΜΕΤ:  Ὁ δὲ ἐπὶ
πάντων Θεὸς- ἐννοεῖ τὸν Πατέρα- εἶναι ὁ μόνος ποὺ
ἔχει ὡς  μοναδικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ὑπόστασής
του, τὸ ὅτι  εἶναι Πατὴρ καὶ τὸ ὅτι ὑπάχει  χωρὶς καμ-
μία αἰτία. Καὶ διὰ μέσου πάλι αὐτοῦ τοῦ σημαδιοῦ μὲ
τὴ σειρά του καὶ Αὐτὸς ἀναγνωρίζεται μὲ ἰδιαίτερο
τρόπο. Γι’ αὐτὸ ἂν καὶ ὑπάρχει κοινωνία στὴν οὐσία,
ἐντούτοις λέμε ὅτι εἶναι ἀσύμβατα καὶ ἀκοινώνητα
τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ ποὺ παρατηροῦνται
στὴν Ἁγία Τριάδα, διὰ μέσου τῶν ὁποίων παρου-
σιάζεται τὸ χαρακτηριστικὸ τῶν προσώπων ποὺ ἡ
πίστη ἔχει παραδώσει, καὶ τὸ καθένα γίνεται ἀντιλη-
πτόν, διακεκριμένα ἐξ’ αἰτίας τῶν ἰδιαιτέρων γνωρι-
σμάτων.  Ὥστε διὰ μέσου τῶν ἀναφερθέντων ση-
μαδιῶν, νὰ βρεθεῖ τὸ διακεκριμένο τῶν ὑποστάσε-
ων). Κατὰ δὲ τὸ ἄπειρον, καὶ ἀκατάληπτον καὶ τὸ
ἀκτίστως εἶναι, καὶ μηδενὶ τόπῳ περιειλῆφθαι, καὶ
πᾶσι τοῖς τοιούτοις, μηδεμίαν εἶναι παραλλαγὴν ἐν
τῇ ζωοποιῷ φύσει ἐπὶ τοῦ Πατρὸς λέγω καὶ Υἱοῦ καὶ
Πνεύματος ἁγίου. Ἀλλὰ τινὰ συνεχῆ καὶ ἀδιάσπα-
στον κοινωνίαν ἐν αὐτοῖς θεωρεῖσθαι καὶ δι’ ὧν ἂν
τις νοημάτων τὸ μεγαλεῖον ἑνὸς τινὸς τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ
Τριάδι πιστευομένων κατανοήσειε, διὰ τῶν αὐτῶν
προσελεύσεται ἀπαραλλάκτως, ἐπὶ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ
καὶ Πνεύματος Ἁγίου τὴν δόξαν βλέπων, ἐν οὐδενὶ
διαλείμματος μεταξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου
Πνεύματος τῆς διανοίας κενεμβατούσης, διότι οὐδὲν
ἐστὶ τὸ διὰ μέσου τούτων παρενειρόμεον, οὔτε
πρᾶγμα ὑφεστὼς ἄλλο τι παρὰ τὴν θείαν φύσιν, ὡς
καταμερίζειν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὴν διὰ τῆς τοῦ ἀλλο-
τρίου παρεμπτώσεως δύνασθαι, οὔτε διαστήματός
τινος ἀνυποστάτου κενότης ἥτις κεχηνέναι ποιεῖ τῆς
θείας οὐσίας τὴν πρὸς ἑαυτὴν ἁρμονίαν, τῇ παρεν-
θήκῃ τοῦ κενοῦ τὸ συνεχὲς διαστέλλουσα... οὐ γὰρ
ἔστιν ἐπινοῆσαι τομὴν ἢ διαίρεσιν κατ’ οὐδένα τρό-
πον, ὡς ἢ Υἱὸν χωρὶς Πατρὸς νοηθῆναι, ἢ τὸ Πνεῦ -
μα τοῦ Υἱοῦ διαζευχθῆναι. Ἀλλὰ τὶς ἄρρητος καὶ ἀκα-
τανόητος ἐν τούτοις καταλαμβάνεται καὶ ἡ κοινωνία
καὶ ἡ διάκρισις, οὔτε τῆς τῶν ὑποστάσεων διαφορᾶς
τὸ τῆς φύσεως συνεχὲς διασπώσης, οὔτε τῆς κατὰ
τὴν οὐσίαν κοινότητος τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρισμάτων
ἀναχεούσης μὴ θαυμάσης δὲ εἰ τὸ αὐτὸ συνημμένον
καὶ διακεκριμένον εἶναι φαμέν, καὶ τινὰ ἐπινοοῦμεν,
ὥσπερ ἐν αἰνίγματι, καινὴν καὶ παράδοξον διάκρι-
σίν τε συνημμένην καὶ διακεκριμένην συνάφειαν»
(Μέγας Βασίλειος Ἐπιστολὴ 38, 3,4. PG 32,329-
333).

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώματα ὅλα τὰ φυ-
σικὰ ἰδιώματα τῆς Ἁγίας Τριάδας (δόξα, μεγαλο-
πρέπεια, βασιλεία, παντοδυναμία, μακροθυμία,
ἀγάπη καὶ ἄλλα) ἀνήκουν  καὶ στὰ τρία πρόσωπα.
Ἔτσι ἡ κοινωνία τῶν Τριῶν δὲν εἶναι κοινωνία προ-
σώπων, ἀλλὰ κοινωνία οὐσίας καὶ  οὐσιωδῶν ἐνερ-
γειῶν, δηλαδὴ κοινωνία φύσεως. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ
Πατὴρ δὲν κοινωνεῖ μὲ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς
Πατήρ, δηλαδὴ ὡς ὑπόσταση, ἀλλὰ ὡς Θεός, ὡς
φύση, ἡ ὁποία εἶναι κοινὴ καὶ στὸν Υἱὸ καὶ στὸ Πνεῦ -
μα. Ἑπομένως ἡ οὐσία καὶ ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, δη-
λαδὴ ἡ φύση Του εἶναι κοινὴ καὶ στὰ τρία πρόσω-
πα.  Ἄλλο λοιπὸν  ἡ σχέση, ἄλλο ἡ κοινωνία. Δὲν
μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ προσωπικὴ κοινωνία ΚΑΙ
σχέση, σὰν νὰ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό. Δὲν εἶναι μόνο
μία λανθασμένη ἔκφραση, ἀλλὰ προκαλεῖ μεγάλη
σύγχυση. Συγχέει στὰ πρόσωπα αὐτὸ ποὺ θὰ πρέ-
πει νὰ μένει ἀκοινώνητο  μὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι κοινὸ καὶ
ἀνήκει στὴν κοινὴ φύση. Ἀπὸ τέτοιες συγχύσεις ξε-
κινοῦν ὅλες οἱ αἱρέσεις.

Οὔτε  πρέπει νὰ συγχέουμε τὸ πρόσωπο τοῦ Πα-
τρός, μὲ αὐτὸ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ
οὔτε καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρὸς μὲ τὴν φύση Του
ἢ οὐσία Του. Τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρὸς εἶναι ἡ αἰτία
τῶν ἄλλων δύο προσώπων, δηλαδὴ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Πνεύματος, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πατὴρ καλεῖται πηγαία
θεότης (βλέπε Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Περὶ θείων
ὀνομάτων 2, 7). 

Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει μὲ κανένα τρόπο ὅτι
ἀπὸ τὸν Πατέρα ἐκπηγάζει καὶ ἡ δική Του θεότης,
δηλαδὴ ἡ δική Του οὐσία. Ὁ Πατὴρ εἶναι ὁ μόνος
αἴτιος τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος, δηλαδὴ γεννᾶ
τὸν Υἱό, ἐκπορεύει τὸ Πνεῦμα, καὶ  κοινοποιεῖ σὲ
αὐτοὺς  τὴν οὐσία Του καὶ τὶς ἐνέργειές της. Μὲ κα-
νένα τρόπο δὲν εἶναι αἴτιος  τῆς δικῆς Του οὐσίας ἢ
φύσεως.  Ἡ οὐσία δὲν εἶναι  ὑπόσταση. Ἂν θὰ ἦταν
ποτὲ δυνατὸν γιὰ τὸν Πατέρα νὰ γινόταν  αἴτιος καὶ
τῆς δικῆς Του οὐσίας τότε ἡ οὐσία Του θὰ ἦταν ταυ-
τοχρόνως μία ἄλλη ὑπόσταση. Δὲν θὰ πρέπει νὰ
συγχέεται ἡ οὐσία μὲ τὴ ὑπόσταση  γιατί αὐτὸ εἶναι,
ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς, μία με-
γάλη δυσσέβεια: “Τῶν τριῶν τηγαροῦν ἐστι καὶ ἐκ
τῶν τριῶν Πατρὸς Υἱοῦ καὶ Πνεύματος αὕτη ἡ λαμ-
πρότης ἡ δὲ φύσις τῶν τριῶν ἐστι ἀλλ’ οὐκ ἐκ τῶν
τριῶν ἄπαγε τῆς δυσσεβείας»  (Λόγος 4 Κατὰ Γρή-
γορα 55).

Οὐδέποτε -γιὰ νὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα αὐτὲς τὶς ἡμέ-
ρες ἐδῶ στὴν Πάτρα- οὐδέποτε λοιπὸν ἐπίσκοπος τῶν Πατρῶν ἤλεγ-
ξε μὲ δριμύτητα -ὅπως θὰ ἔπρεπε- τοὺς διοργανωτὰς τῶν αἰσχρῶν
καὶ ὀργιαστικῶν καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων, δηλαδὴ πρωτίστως τὴν
Δημοτικὴ ἀρχή, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους συνυπευθύνους, γιὰ τὰ διονυ-
σιακὰ ἔκτροπα ποὺ γίνονται στὴν πόλη μας αὐτὲς τὶς ἡμέρες.

Ὅλοι οἱ προηγούμενοι, ἀλλὰ καὶ ὁ νῦν ἐπίσκοπός μας, ἀρκοῦνται
σὲ κάποιες χλιαρὲς καὶ ἄτονες παραινέσεις, τὸ δὲ λεγόμενο τίμιον
πρεσβυτέριον ἀκολουθεῖ τὴν ἴδιαν τακτική, εἴτε ἐξ ἀδιαφορίας εἴτε -τὸ
χειρότερον- ἐκ δειλίας.

Τὰ λόγια τῆς Ἀποκαλύψεως «Οἶδα σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ
οὔτε ζεστός, ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἤ ζεστός, οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ
οὔτε ζεστός, οὔτε ψυχρός, μέλλω σὲ ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου»,
δὲν συνεκίνησαν ποτὲ κανέναν ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἐπισκόπους τῆς
ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ ἐχρειάζετο κάποτε ἕνας Γερβάσιος ἢ
ἕνας Καντιώτης, γιὰ νὰ κινῆ τὰ λιμνάζοντα ὕδατα τῆς ἀδιαφορίας τῶν
ὡς ἄνω ποιμένων, ἀλλὰ τώρα πλέον αὐτοὶ ἐξέλιπον.

Τί θὰ ἔλεγε ὅμως ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, ποὺ μαρτύρησε στὴν πόλη μας
γιὰ τοὺς διαδόχους Του, ἀλλὰ καὶ γιὰ μᾶς τοὺς Πατρινοὺς ποὺ καταν-
τήσαμε τὴν Πάτρα, τὴν πόλη τοῦ πολιούχου μας, τὴν πιό... ξεπεσμένη
τῆς Χώρας, στὴν καρναβαλικὴ περίοδο, ποὺ ἀντὶ «νὰ ἀνοίγουμε πύ-
λας μετανοίας» ἀνοίγουμε διάπλατα τὴν «τοῦ οἴστρου τῆς ἀκολασίας»;

Καὶ πῶς θὰ ἀντιμετώπιζε ὁ ἅγιός μας τὴν κατάσταση αὐτή, ἄν ζοῦ -
σε στὶς ἡμέρες μας καὶ ἦταν ἐπίσκοπός της; Ἔτσι ὅπως τὴν ἀντιμετω-
πίζουν οἱ σημερινοί της ἐπίσκοποι;

Καὶ πῶς τολμοῦν οἱ ἱεράρχες μας νὰ μᾶς διδάσκουν τὸ «τιμὴ ἁγίων,
μίμησις ἁγίων», ὅταν οἱ ἴδιοι ὄχι μόνον δὲν μιμοῦνται τοὺς ἁγίους,
ἀλλὰ μὲ τὶς φιλοφρονήσεις τους πρὸς τοὺς καρναβαλιστὲς δημάρ-
χους, μὲ τὶς συνεστιάσεις μὲ αὐτοὺς καὶ τὶς παραστάσεις μαζί τους, σὲ
περίοπτες γιὰ ἐπισήμους ἐξέδρες, δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔχουν τὶς
καλλίτερες μὲ αὐτοὺς σχέσεις, παρὰ τὸν θεῖο λόγο, ποὺ λέγει «ἐξέλ-
θετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε»;

Ξεχωρίστε δηλαδὴ ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ γιὰ νά... τιμήσουν τὴν
«ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου» ξεκινοῦν τὴν μεγάλη κραιπάλη ποὺ λέγεται «Πα-
τρινὸ καρναβάλι γιὰ πάντα», βγάζοντας στοὺς δρόμους τόν... «ντελά-
λη» νὰ διαλαλῆ -ἐποχούμενος ἀπὸ τὰ μεγάφωνα τῶν αὐτοκινήτων- τὰ
«ἀκούσατε, ἀκούσατε ἀρχίζει τὸ Πατρινὸ καρναβάλι» δηλαδὴ μὲ ἄλλα
λόγια, βγῆτε στοὺς δρόμους νὰ ξεφαντώσετε καὶ τραγουδᾶτε μὲ
ἐνθουσιασμὸ «μέσα στοὺς δρόμους νὰ κυλιόμαστε μὲ γειά μας μὲ χα-
ρά μας, νἄχουμε κάτι νὰ θυμόμαστε καὶ στὰ γεράματά μας»!

Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου αὐτοῦ
ἀσκητοῦ τῆς Χριστιανοσύνης, ἐξεπίτηδες, γιὰ νὰ ἐκδηλώνουν τὴν
ἀντίθεσή τους πρὸς ὅ,τι χριστιανικό.

Οἱ ἴδιοι πάντως αὐτοί -ὡς... παντὸς καιροῦ- ποὺ τὶς Ἀπόκριες ἀμαυ-
ρώνουν τὴν μνήμη τοῦ Πολιούχου μας, δὲν διστάζουν διόλου νὰ συμ-
μετέχουν καὶ στὶς τιμητικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ γίνονται, διὰ τὸν ἅγιό μας!

«Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί» ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ
Χριστός μας.

Ἐπίσκοποι φιλοφρονοῦν
τοὺς καρναβαλιστάς;

Γράφει ὁ κ.Σπήλιος Παναγιωτόπουλος

Πρὸς τὸ ἱστολόγιον «Πατερικὴ Παράδοση»
Ἀγαπητοὶ ὑπεύθυνοι τοῦ ἱστολογίου «Πατερικὴ Παράδοση», κατ’

ἀρχὰς σεβόμεθα τοὺς ἀγῶνας ὅλων διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὸ ὅτι δὲν
συμφωνοῦμεν μὲ κάποιας ἐπιλογὰς εἶναι ζήτημα θεολογικῆς συζη-
τήσεως καὶ ὄχι ἀφορμὴ διὰ νὰ καταφερώμεθα ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ
ἄλλου. 

Εἰς ἀνάρτησίν σας τῆς 2ας Φεβρουαρίου ἐπικρίνετε τὸν Ο.Τ. γρά-
φοντες: «Οἱ Ἅγιοι Πατέρες δέν ἀντελήφθησαν ὅτι γιὰ νὰ νικηθεῖ μιὰ
αἵρεση, πρέπει νὰ καταφύγουμε πρωτίστως στούς ...πολιτικούς, ὡς
τό δάσος, καὶ ὄχι νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς προδοτικὲς ἐνέργειες τῶν
ψευδοποιμένων καὶ τὶς ἀποφάσεις τους στὴν Κρήτη, γιατί αὐτὲς
ἀποτελοῦν τό δέντρο!!! Καὶ ὅτι, βέβαια, πρέπει οἱ χριστιανοὶ πολίτες
νὰ ἐπηρεάζουν καὶ νὰ πιέζουν τοὺς πολιτικοὺς γιὰ τὰ θέματα τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι φυσικὸ καὶ εὔλογο. Τὸ νὰ ὑποβαθμίζεται ὅμως ὁ
πρωταγωνιστικὸς ρόλος κλήρου καὶ λαοῦ, καὶ νὰ ἀθωώνεται ἔμμεσα
ὁ προδοτικός ρόλος τῶν Ποιμένων στὴν ἐπικράτηση τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, εἶναι ἐξοργιστικό!”». 

Ὁ Ο.Τ. οὐδέποτε ἠμφισβήτησεν ὅτι ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν
αἱρέσεων εἶναι ἡ ἀπάντησις μέσῳ θεολογικῶν συγγραφῶν, ἀγώνων
κ.λπ. φαίνεται ἄλλωστε ἀπὸ τὰ ἑβδομαδιαῖα δημοσιεύματα. Οὐδέ-
ποτε ὑπῆρξεν ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὰς
προδοτικὰς ἐνεργείας κ.λπ., ἀπεναντίας αὐτὰς στηλιτεύομεν εἰς κά-
θε ἔκδοσιν, οὔτε ὑπεβαθμίσαμεν τὸν πρωταγωνιστικὸν ρόλον κλή-
ρου καὶ λαοῦ ἢ ἠθωώσαμεν κάποιον Οἰκουμενιστήν. Χαιρόμεθα
ὅμως ἰδιαιτέρως διότι καὶ ἐσεῖς ἀναγνωρίζετε κάτι τὸ ὁποῖον πρὶν με-
ρικὰ μόλις χρόνια δὲν ἦτο αὐτονόητον εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους: ὅτι
ὀφείλομεν νὰ πιέζωμεν τοὺς πολιτικούς. Ὅμως ποίους πολιτικούς;
Ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ἄθεοι ἢ μασόνοι εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ὑπηρε-
τοῦν τὸ σχέδιον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Πανθρησκείας; Ἀντιθέ-
τως, ἐὰν κυβερνήσουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποκηρύξει τὴν
μασονίαν καὶ εἶναι ὄντως πιστοί, αὐτοὶ δὲν θὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τοὺς
Ἱεράρχας: Τέρμα ὁ Οἰκουμενισμός! Ἀκόμη καὶ ἂν ἐπίδοξοι Ἱεράρχαι
ἐπεθύμουν νὰ συνεχίσουν τὴν πορείαν αὐτήν, θὰ ἐτίθετο φραγμὸς
ἀπροσπέλαστος. Βεβαίως ὀφείλομεν νὰ συνεχίσωμεν τὸν ἀγῶνα,
ἀλλὰ ὄχι ὅμως μόνον εἰς ἕν μέτωπον ἀλλὰ εἰς πολλά.

Πρὸς τὸν κ. Π. Τ.
Ἀξιότιμε κύριε, ἀποφεύγετε νὰ ἀπαντήσετε εἰς τὰ ὅσα ἐρωτήματα

κατὰ καιροὺς σᾶς ἔχομεν θέσει καὶ ἀντιλαμβάνονται ὅλοι διὰ ποῖον
λόγον σιωπᾶτε. Ἀντὶ ἀπαντήσεων ἔχετε ἐπιδοθῆ εἰς ἀγῶνα κατὰ τοῦ
Ο.Τ., προφανῶς διὰ νὰ πλήξετε τὸν ἀντιοικουμενιστικὸν ἀγῶνα! Μό-
νον ζημίαν προκαλεῖ ἡ ἐργώδης προσπάθειά σας νὰ ἀποπροσανα-
τολίσετε τὸν ἀντιοικουμενιστικὸν ἀγῶνα καὶ νὰ τὸν πολιτικοποιήσετε
ἀποδεχόμενος ὅτι «Πάντοτε ὑπῆρχαν καὶ πάντοτε θὰ ὑπάρχουν πο-
λιτικὲς παρεμβάσεις στὰ interna sacra τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ πολιτι-
κοὺς καὶ ἄλλους κοσμικοὺς παράγοντες» καὶ νὰ τὸν ἐκτρέψετε ἀπὸ
τὴν φυσιολογικήν του κοίτην, ποὺ καθώρισαν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι καὶ
αἱ σύχρονοι Ἅγιαι μορφαὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, πολλαὶ ἐκ τῶν ὁποίων
ἔγραφαν εἰς τὸν Ο.Τ. Ἡ παραδοχή σας δὲν προσφέρει τὸ καλύτερον
ἄλλοθι εἰς τὴν μασονίαν, διὰ νὰ κατευθύνη τὴν Ἐκκλησίαν; Τέλος,
διὰ πολλοστὴν φορὰν ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ὁ Ο.Τ. ἔχει ἐκλεγμένον
διοικητικὸν συμβούλιον καὶ ἐπώνυμον διευθυντὴν συντάξεως, ὅλα
δημοσίως γνωστά, καὶ δὲν κατευθύνεται ἀπὸ κανένα ἱερέα ἢ λαϊκόν.
Ποῖος ὅμως κρύπτεται πραγματικὰ ὑπὸ τὸ «ψευδώνυμoν» τοῦ ἱστο-
λογίου σας; Οἱ ἀναγνῶσται τοῦ O.Τ. γνωρίζουν!

Ἔκκλησις Πνευματικῆς Συμπαραστάσεως
Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ Θρησκευτικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἑλληνικῆς

Ἀστυνομίας ἀσκεῖ ἕνα τεράστιο ἱεραποστολικὸ ἔργο στοὺς ἐνστό-
λους τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας (ἀστυνομικούς, πυροσβέστες, συν -
οριοφύλακες, εἰδικοὺς φρουροὺς καὶ πολιτικὸ προσωπικό) τοῦ
Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ποὺ ὑπολογίζονται περίπου
στὶς 70.000. Μὲ τὶς Ἑνώσεις τῶν Ἀποστράτων καὶ τοὺς Ὁμίλους
τῶν Φίλων τῆς Ἀστυνομίας καὶ τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνο-
μικῶν φθάνουν περίπου τὶς 100.000.

Ὁ ἱεροκήρυξ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας εἶναι ὁ μοναδικὸς κλη-
ρικὸς στὴν Ἑλλάδα ποὺ περιοδεύει ὅλη τήν Ἑλλάδα, σὲ ὅλες τὶς
ὑπηρεσίες, στὶς ἀστυνομικὲς καὶ πυροσβεστικὲς σχολές, στὰ νοσο-
κομεῖα, στὰ κρατητήρια καὶ στὶς κατασκηνώσεις, μεταφέροντας τὸ
μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ χιλιάδες ἀνθρώ-
πους καὶ μάλιστα νέους.

Στὴν προσπάθεια αὐτὴ ζητοῦμε καὶ τὴ δική σας συμπαράσταση
μὲ τὴν προσφορὰ ἱεραποστολικοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ διατεθεῖ δω-
ρεάν, ὅπως βιβλία, Καινὲς Διαθῆκες, εἰκόνες, ἔντυπα, φυλλάδια
κ.λπ., κατὰ τὶς ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις καὶ περιοδεῖες μας σὲ ὁλό-
κληρη τὴν Ἑλλάδα. Μέρος τῶν βιβλίων προσφέρεται σὲ βιβλιοθ-
ῆκες τῶν σχολῶν, τῶν 20 παρεκκλησίων τῆς ἀστυνομίας καθὼς καὶ
τῆς κατασκήνωσης.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μετὰ τὴν ἐπαναφορὰ στὴν ἐνεργὸ ὑπηρεσία
τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ὑπηρεσίας Θρησκευτικοῦ τὸ ἔργο συνεχίζεται
καὶ πάλι, ὅπως τὰ προηγούμενα χρόνια.

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιὰ τὴν ἀγάπη σας καὶ τὴν βοήθειά σας.
Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ καὶ τὶς δικές σας προσπά-
θειες. Ζητοῦμε ὁλόψυχα καὶ τὶς δικές σας εὐχὲς καὶ προσευχὲς γιὰ
τοὺς συνεργάτες τῆς ὑπηρεσίας μας.

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιοῦλος
Ταξίαρχος, Δ/ντής τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς ΕΛ.ΑΣ, 

Ἱεροκήρυξ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.
Τηλ. Ἐπικοινωνίας 210-7788142

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

Ὁ Σεβ. Γαλλίας εἰς πρόσφατον συμπροσευχὴν εἰς Ἀσσίζην 
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«Ὁ κάλπικος παράς =(χρῆμα), γυρίζει στὸ νοι-
κοκύρη του» (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). Ἡ
λαϊκὴ παροιμία λέει: «Ὅποιος σκάβει τὸ λάκκο
τοῦ ἄλλου πέφτει πρῶτα ὁ ἴδιος μέσα». Πικρὴ ἡ
ἀλήθεια! Ὄζει - ὄζει ἡ πραγματικότητα! μὲ τὶς
ἀρνητικὲς συνέπειες...

Ὁδεύουμε σὲ καταστροφὴ, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει
ὅλους τοὺς τομεῖς: τῆς Οἰκονομίας - πολιτιστικῆς
μας ταυτότητας καὶ παράδοσης, τῆς Ἑλληνικῆς
μας ΙΣΤΟΡΙΑΣ, τῶν (θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα)
ἤθη, ἔθιμα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα τῆς Ἁγίας μας Ὀρθο-
δοξίας.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες: 1) Μ. Βασίλειος, 2) Ἰωάννης
ὁ Χρυστόστομος καὶ 3) Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς
ἤ Θεολόγος, γιὰ τοὺ ὁποίους δυστυχῶς στὰ σχο-
λεῖα μας δὲν γίνεται λόγος στὸ μάθημα, ὅπως
πρέπει μόνον κάτι εἰσαγωγικὰ στὴ Γ΄ Γυμνασίου
(Θρησκευτικῶν), αὐτοὶ οἱ Οἰκουμενικοὶ διδάσκα-
λοι κατεῖχαν τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία
γράφτηκε πρωτότυπα τὸ Εὐαγγέλιο.

Ἑρμήνευσαν αὐθεντικὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ θε-
μελίωσαν μὲ τὸν βίο τους καὶ τὴν διδασκαλία τους
τὴν ΠΑΡΑΔΟΣΗ τῆς Ἐκκλησίας ΜΑΣ, ποὺ εἶναι
κατεξοχὴν ἀληθινὴ ἀπ’ ὅλες τὶς παραδόσεις, μὲ τὸ
πνεῦμα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Ὑπῆρξαν Δεινοὶ Θεολόγοι! Δεινοὶ Ἑλληνιστές!
Δεινοὶ Νομικοί! Συνδύαζαν πρακτικὸ νοῦ... φιλο-
σοφικὴ σκέψη... καί Θεολογικὴ ἀκρίβεια... Ἀξίζει
νὰ τονίσουμε στὸ ἄρθρο μας αὐτὸ ὅτι, ὅλα τὰ πει-
ράματα μεταγλώττισης τῶν ἀρχαίων ἱερῶν κειμέ-
νων, ἀπέτυχαν παταγωδῶς... γιατὶ κατὰ τὸν ἀεί-
μνηστο Ρῶσο μεγάλο Θεολόγο π. Γεώργιο Φλο-
ρόφσκυ «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πραγματικότητα, τὴν
ὁποία ζοῦμε, παρὰ ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο ἀναλύο-
μεν». Εἶπε καὶ κάτι ἄλλο φοβερόν! «Γιὰ νὰ γίνεις
Ὀρθόδοξος, πρῶτα πρέπει νὰ γίνεις Ἕλληνας».
Πῶς θὰ μεταφράσουμε π.χ. (Ὁ Θεὸς Λόγος= Ὁ
Θεὸς κουβέντας;) (Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου =
Ἐλθέτω ἡ Δημοκρατία σου); Τὰ συμπεράσματα
δικά σας.

Πολλοὶ ξένοι σήμερα σ’ ὅλο τὸν κόσμο, μαθαί-
νουν «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», γιὰ νὰ σπουδάσουν,
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, στὸ πρωτότυπο κείμενο. Σὲ
χῶρες τοῦ πλανήτη μας, εἰσάγουν στὰ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Δυστυχῶς μὲ τὰ
νὲα δεδομένα τὰ Ἑλληνόπουλα (τὰ παιδιὰ ΜΑΣ)
θὰ στεροῦνται, τὴν γενικὴ μόρφωση, μὲ τὰ ἀρχαῖα
Ἑλληνικὰ κείμενα καὶ μὲ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Ἔτσι ὁδηγούμεθα σὲ μιὰ ἀχαλίνωτη
κούρσα γιὰ ἰσοπέδωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ὥστε
δίκαια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός ΜΑΣ κ.
Ἱερώνυμος ὁ Β΄ διετύπωσε ὅτι: «Γιὰ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν, δὲν πρόκειται γιὰ Θρησκευτι-
κά, ἀλλὰ γιὰ ἐπιχείρηση ἀλλοιώσεως τῆς πίστεώς
μας, γεγονός, ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ πλήρη ἀπο-
χριστιανισμὸ καὶ ἀφελληνισμό». Δυστυχῶς πικρὴ
ἡ ἀλήθεια!  Πόνος καὶ θλίψη μᾶς καταλαμβάνει,
ἀφοῦ συνειδητοποιήσαμε, ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνι-
κά, ἡ Ἱστορία μας ἡ ἔνδοξη καὶ Ἑλληνική, τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐξοβελίζονται καὶ μετα-
τρέπονται στὰ σχολεῖα σὲ μαθήματα Ἐπιλογῆς. Ὁ
διάβολος τὰ κατευθύνει ὅλα, ὥστε πάνω σ’ αὐτὸν
τὸν τόπο τὸν ἔνδοξο καὶ Ἑλληνικὸ νὰ μὴ μείνει τί-
ποτε ὄρθιο. Ἐξόντωση ἱερῶν παραδόσεων καὶ
Ἐθνικῶν θεσμῶν. Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, γιατὶ ὁ
Οἰκουμενισμός, ὁ Δυτικὸς ὀρθολογισμός - στεῖρος
σχολαστικισμὸς τῆς Δύσεως, εἰσῆλθε χωρὶς νὰ τὸ
καταλάβουμε στὶς πύλες τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδο-
ξίας, τὴν ὁποίαν (κάποιοι) τὴν ὑπονομεύουν καὶ
ὑποθάλπουν... Ζοῦμε τὴν ἐκκοσμίκευση στὸ με-
γαλεῖο της! 12 ἕδρες παρακαλῶ Πανεπιστημίων
στὴν Ἰαπωνία, διδάσκονται ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ
ἀκοῦστε, ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ Ἑλληνικὴ Ἱστορία.

Τὸ γνωρίζετε ὅτι σὲ ὅλα τὰ κομπιοῦτερ τοῦ κό-
σμου μόνον ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι
ἀποδεκτή; Μάθετέ το. Ὁ Χριστὸς μιλοῦσε τὴν
(Ἀραμαϊκὴ) γλώσσα. Ἡ ἐπίσημη γλώσσα τὴν
ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ Ἑλληνική! Ντροπή-
ντροπή! Κάποιοι ὀνόματι (Παπιοὶ) διετύπωσαν ὅτι
τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι μιὰ ΑΝΩΜΑΛΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ. Τοὺς ἀχαρακτήριστους τοὺς ἀφίνουμε στὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ... Ἡ Ἀγγλικὴ γλώσσα ἔχει

(47.000) Ἑλληνικὲς λέξεις. (Εἴπατε τίποτα;). Εἶναι
πασιφανὲς ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ πιέζουν τὴν
ψευδοπρόοδο καὶ τοὺς ψευτοκουλτουριάρηδες
τῆς ἐποχῆς μας, διότι ἀποδεικνύουν ἕνα καὶ μόνο
πρᾶγμα: «ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».
Αὐτὸ τοὺς τρομάζει! Στὴν Ἀγγλία καὶ Γαλλία διδά-
σκεται καὶ ἐνισχύεται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ διδασκα-
λία. Σ’ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Ρωσία στὰ σχολεῖα δι-
δάσκονται Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ Ἑλληνικὴ Ἱστο-
ρία. Γαλλίδα Ἀκαδημαϊκὸς ἔγραψε: «Ὅλος ὁ Κό-
σμος, πρέπει νὰ μάθει Ἑλληνικά, γιατὶ ἡ ἑλλη-
νική γλώσσα- βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε τὴν δι-
κή μας» (Τὰ σχόλια δικά σας).

Ἐρωτῶ. Γιατὶ κωφεύει τὸ σύστημα; Δὲν ἔχει
αὐτιὰ νὰ ἀκούσει καὶ μάτια νὰ δεῖ; Δυστυχῶς τὸ
1976, ἄρχισε τὸ κατακρεούργημα τῆς Ἑλληνικῆς
μας γλώσσας, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ μονοτονικοῦ
ἀπὸ τὰ κέντρα (τὰ χαρακτηρίζω) Πνευματικῆς ἡμι-
πληγίας, ὁποὺ ἀκούσαμε τὸν πρωθυπουργό τῆς
Ἑλλάδος τότε (Ράλλη Γ.) νὰ λέει, μὲ κομπασμό:
«Σήμερα κηδεύομεν, τὴν καθαρεύουσα». Κανεὶς
δὲν ἀντέδρασε τότε. Σήμερα πληρώνουμε. Ἀκού-
σαμε ἐπίσης, ὅτι στὰ νέα προγράμματα σπουδῶν
στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, στὰ σχολεῖα μας,
ἐντάσσεται ἡ νεοβουδιστικὴ ὀργάνωση Arigatou,
ποὺ πρόσκειται στὸ Βουδισμό, Ἰνδουϊσμὸ καὶ
στὸν πνευματισμό. Ἔλεος!  Ποῦ βαίνομεν;! Στὸ
θέμα αὐτὸ ἀντέδρασε δριμύτατα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ τοῦ Μητροπολί-
του Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου.
Εὖγε - Εὖγε της! Τονωνόμεθα στὸν δικό μας ἀγώ-
να...

«Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται»... (Γα-
λάτας 6ο Κεφ. στιχ. 7). Ὑπάρχει καιρὸς γιὰ Μετά-
νοια γιὰ ὅλους μας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπο-
τελεῖ τὴν μοναδικὴ ὁδὸ σωτηρίας γιὰ τὸν καθένα
μας.

Ὁ Χαρίλαος Φλωράκης πρόεδρος τοῦ Κ.Κ.Ε.
=(Κουμμουνιστικοῦ κόμματος Ἑλλάδος) στὴ δύση
τῆς ζωῆς του, ἀνεκάλυψε τὸν ΧΡΙΣΤΟ. Ἔκλαψε
πικρῶς! Ἐξομολογήθηκε! Κοινώνησε τῶν Ἀχράν-
των Μυστηρίων! καὶ ἄφησε ἐντολή, ὅπου ἐτάφη
στὸν αὐλόγυρο, ἑνὸς παρεκκλησίου στὸ χωριό
του, στὴ Θεσσαλία. Ποιός; Ὁ Χ. Φλωράκης.
Αὐτὸς ποὺ θέλησε νὰ ἀλλοιώσει τὰ πάντα ἐξ ἀπό-
ψεως πίστεως στὸν Θεὸ καὶ ἰδανικῶν...
Ἕλληνες Ἀδελφοί,

Στὶς δύσκολες τούτες στιγμὲς καὶ ὧρες, ποὺ
διερχόμεθα, ποὺ οἱ πανανθρώπινες ἀξίες ντρο-
πιάζονται, ποὺ ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς φυλῆς μας
ἐξευτελίζεται, οἱ διαπιστώσεις μας εἶναι ὅτι ἡ
Ἑλληνική μας γλώσσα, καὶ ἡ πίστη μας στὸ Θεό,
διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο! Εἶναι μία σκληρὴ
πραγματικότητα. Ἐπιτέλους θὰ ἀφυπνιστοῦν,
ἆραγε οἱ (ὑπνώττοντες) πολιτικοὶ καὶ ἐκκλησιαστι-
κοί μας ἡγέτες; Ἐνῶ καίγονται τὰ σπίτια μας, ἐμεῖς
ἀδιαφοροῦμε καὶ γλεντᾶμε! Ποῦ εἶναι οἱ ἐθνοπα-
τέρες μας; Ἀφουγκράζονται τὸν ἐθνικὸ καὶ
θρησκευτικό μας ἀποπροσανατολισμό; Τί κά-
νουν; Μὲ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων, διεξάγεται,
ἕνας ἀνθελληνικὸς ρατσισμὸς γιὰ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν καὶ τὴν Ἑλληνική μας γλώσσα.
Ἐνῶ ἐκφράζονται ἀπαξιωτικὰ γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ
Χριστιανικὰ σύμβολα. Ποῦ καταντήσαμε; Νὰ ἐκδί-
δονται διατάγματα ἐλευθερίας μὲ ποινικοποίηση
στὶς ἰδέες, στοὺς ἱεροὺς θεσμούς μας καὶ στὶς
ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐπὶ τέλους... Στῶμεν Καλῶς! Στῶμεν μετὰ φό-
βου! Ἐπιτέλους. Θὰ βρεθεῖ ἕνας Ἑλληναρᾶς;
Ἕνας παλληκαρᾶς; Ἕνας πραγματικὸς ἡγέτης,
γιὰ νὰ σηκώσει στοὺς ὤμους του, ὅπως στὴν
ἀρχαία Ἑλληνικὴ μυθολογία ποὺ νὰ λέγεται
Ἄτλαντας, ὁ ὁποῖος σήκωσε στὶς πλάτες του, ὁλό-
κληρη τὴ γῆ. Προσοχή!  Ἄλτ! Σῆμα κατατεθέν! Ὁ
ἐφησυχασμὸς ὅλων μας καὶ ἡ ἀδιαφορία εἶναι
ἐθνικὴ προδοσία. «Ἀγωνίσου τὸν καλὸν ἀγῶνα
τῆς πίστεως» (Α΄ Τιμ. 6ο Κεφ. στιχ. 2). Πρέπει νὰ
δημιουργήσουμε ἕνα «Πνευματικὸ ἀρματολίκι» -
γιὰ νὰ σώσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ Ἑλλληνι-
σμοῦ καὶ τῆς ἀγέραστης δασκάλας μας, ποὺ λέγε-
ται Ὀρθοδοξία!

Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὀρθοδοξία
Ἔκρηξις! - Κραυγή ἀγωνίας...

Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, καθ. θεολόγος - Ἱεροκήρυξ- συγγραφεύς καὶ καθ. Βυζ. Μουσικῆς

Ὁ Γέρων 
π. Αὐγουστῖνος 

Κατσιμπίρης
Κύριε Διευθυντά,

Τῇ ια΄ Ἰανουαρίου,  ἀνεπαύθη
ἐν Κυρίῳ ὁ Γέρων Ἀρχιμ. Αὐ -
γουστῖνος Κατσαμπίρης. Ὁ κε-
κοιμημένος εἶχε ὑπηρετήσει ὡς
ἐφημέριος καὶ ὡς ἱεροκήρυξ εἰς
Μητροπόλεις τῆς Κεντρικῆς
Ἑλλάδος. Τὰ τελευταῖα ἔτη
ἐγκαταβιοῦσε εἰς τὸ Μοναστή-
ριόν του, «Παναγία. Προστασία
τῶν Χριστιανῶν», εἰς Σκλάβαινα
Ἀκαρνανίας. Καλὸν Παράδεισο
νὰ ἔχει! Αὐτὸς ἦτο ὁ σκοπὸς τῆς
ζωῆς του.

Μετὰ τιμῆς
Γεώργιος Ἰωάννου

Ἐπιστολή πρός 
τόν Παναγιώτατον

Μητρ. Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιμον

Παναγιώτατε εὐλογεῖτε!
Ἐπειδή ἔλαβε μεγάλες δια-

στάσεις τό θέμα τῆς δίωξης τοῦ
πατρός Θεοδώρου Ζήση, ἔλαβα
τό θάρρος νά σᾶς ἀποστείλω
υἱικῶς τήν ἄποψή μου, προσ -
κρούοντας στήν πατρική σας
ἀγάπη.

Εἶμαι σίγουρος ὅτι, ἴσως ἀπό
λάθος πληροφόρηση, δέν γνω-
ρίσατε πραγματικά τό μεγάλο
ἔργο τοῦ πατρός Θεοδώρου,
ἀλλά οὔτε καί τόν ἴδιο. Ἐπειδή
προσωπικά, γνωρίζω ἀπό κον-
τά τόν Πατέρα, μπορῶ νά πῶ
μέ σιγουριά ὅτι ὠφελοῦμαι μόνο
καί μόνο ὅταν τόν βλέπω! Ἡ
ἁγιοπατερική μορφή του ἐμπνέ-
ει σεβασμό καί ἡ διδασκαλία
του, ἄρωμα Ὀρθοδοξίας.

Εἶναι πιστός στήν παρακατα-
θήκη τῆς Πίστεως, τήν ὁποία
ἔλαβε καί προσπαθεῖ νά τήν με-
ταδώσει μέ ἀκρίβεια. Τυχόν λά-
θη πού ἔχει κάνει κατά τήν διάρ-
κεια τῆς πορείας του, ἔχει τήν
ταπείνωση νά τά παραδεχτεῖ
δημοσίως, καί φυσικά δέν ἐμμέ-
νει σέ αὐτά. Εἶναι πιστός καί στή
δική σας προτροπή: «Ἂς κρα-
τήσωμε ἐμεῖς στὶς καρδιές
μας τὴν ὀρθόδοξο ἑλληνικὴ
παράδοσή μας». Ἀγωνίζεται
νά κρατήσει ἀνόθευτη τήν
Ὀρθόδοξη Πίστη, ὅπως κι ἐσεῖς
τονίζετε, ἀναφερόμενος στόν
Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Δημή-
τριο: «Μὲ ἱδρῶτας, ἐπὶ γενεὰς
γενεῶν, μὲ τὸ αἷμα τῆς τιμίας
αὐτοῦ πλευρᾶς, ἐθεμελίωσεν ὁ
ὑπέρδοξος Μεγαλομάρτυς Δη-
μήτριος, ἀσάλευτον τὴν πί-
στιν ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ», καί νά
τήν μεταλαμπαδεύσει στίς νεώ-
τερες ἀκατήχητες γενιές.

Ὁ πατήρ Θεόδωρος, ὡς ἄρι-
στος γνώστης τῶν Πατέρων,
τούς ὁποίους ἄλλωστε καί ἐσεῖς
τιμᾶτε, δέν διδάσκει τίποτε δικό
του, παρά μόνο τήν Ἁγιοπατερι-
κή Διδασκαλία καί εἶναι ἤδη
γνωστό σέ ὅσους μελετοῦν τά
γραπτά ἤ ἀκοῦν τούς λόγους
του, ὅτι πρωτίστως σέβεται
αὐτό πού τοῦ ἐφιστᾶτε τήν προ-
σοχή στήν, πρός αὐτόν, ἐπιστο-
λή σας: «τήν κανονικότητα καί
τήν ἁγιότητα τῆς κατ’ ἀνατο-
λάς Ὀρθοδόξου, Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» καί
φυσικά  σέ καμία περίπτωση
δέν σκανδαλίζει τούς Ὀρθοδό-
ξους Πιστούς, παρά μόνο τούς
κακοπροαιρέτους (οἱ ὁποῖοι, πι-
στεύω, καί σᾶς παραπονέθηκαν
συκοφαντώντας τόν Πατέρα Θε-
ό δωρο).

Ἀρκοῦμαι σ’αὐτά τά λίγα, γιά
νά μή σᾶς κουράσω, καίτοι μπο-
ρεῖ κανείς νά γράψει πολλά, ὁ
ὁποῖος ἀναλώνεται νυχθημε-
ρόν, γιά νά δώσει ὅταν ἔρθει
ἐκείνη ἡ φοβερή ὥρα, τήν «κα-
λήν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φο-
βεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ»,
καί νά πεῖ τό τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου: «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν
ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλε-
κα, τὴν πίστιν τετήρηκα» (Τιμ.
Β΄ 4, 7). Αὐτό, εὔχομαι ἐξ ὅλης
τῆς καρδίας μου, νά μπορέσετε
νά πεῖτε καί ἐσεῖς μέ παρρησία,
Παναγιώτατε στήν Δύση τῆς
ζωῆς σας.

Προσκυνώντας τήν Ἀρχιερω-
σύνη σας, σᾶς παρακαλῶ γιά
ἄλλη μιά φορά, νά προστατεύ-
σετε τό διαμάντι πού λαμπρύ-
νει τήν Ἱερὰ Μητρόπολή σας,
καί τολμῶ νά πῶ καί ὅλη τήν
Οἰκουμένη, ἀπό τά πυρά ἀλλο-
τρίων!

Φιλήμων Κ., Λάρισα
Μέ τήν εὐλογία τοῦ πνευματι-

κοῦ μου Πατρός, ἀποστέλλω
τήν ἐπιστολή μου καί στόν
«Ὀρθόδοξο Τύπο».

Ὁ διωγμὸς τοῦ πατρὸς 
Σάββα Λαυριώτη 

Ἀξιότιμε Διευθυντὰ τῆς ἐφημερί-
δας τοῦ Χριστοῦ, τοῦ "Ὀρθόδο-
ξου Τύπου"
Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,

Τὴ  Δευτέρα (21η Νοεμβρίου
2016), ἀνήμερα τῆς γιορτῆς τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, εἶχα
τὴν εὐκαιρία νὰ παρευρεθῶ
στὴν αἴθουσα τῆς Πανελλήνιας
Ὀρθόδοξης Ἕνωσης (Π.Ο.Ε.),
στὴν ὁμιλία τοῦ πατρὸς Σάββα

Λαυριώτη μὲ θέμα «Τὰ ἀποτε-
λέσματα τῆς Συνόδου τῆς Κρή-
της». Ὅπως πληροφορήθηκα
διὰ στόματος τοῦ συγγενοῦς
τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιμανδρίτη
π. Χαράλαμπου Βασιλόπουλου,
ὁ μακαριστὸς π. Χαράλαμπος
εἶχε ἱδρύσει πρὶν ἀπὸ ἀκριβῶς
58 χρόνια τὴν 21η Νοεμβρίου
τοῦ 1958 τὴν Π.Ο.Ε.

Εἶχα ὁμολογουμένως μεγάλη
ἐπιθυμία νὰ δῶ ἀπὸ κοντὰ τὸν
πατέρα Σάββα, γιὰ τὸν ὁποῖο
εἶχα δεῖ, ἀκούσει καὶ διαβάσει
πολλὰ ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρω-
σης. 

Ἔβλεπα λοιπὸν μπροστά
μου, ἕνα ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος μὲ
ἠρεμία, πραότητα καὶ συγκρα-
τημένη αὐστηρότητα ἄρχισε νὰ
μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ τὴν "Ἁγία καὶ Με-
γάλη Σύνοδο" τοῦ Κολυμπαρίου
Κρήτης, τὴν ὁποία, ὅσοι διαθέ-
τουν τὸ ἐλάχιστο ὀρθόδοξο
φρόνημα, καταδικάζουν ἀσυζη-
τητὶ ὡς ψευδοσύνοδο ἢ ἀκριβέ-
στερα ὡς λῃστρικὴ σύνοδο. 

Δὲν θὰ ἐπεκταθῶ σὲ λεπτομέ-
ρειες γιὰ τὰ λεχθέντα καὶ τὶς θέ-
σεις τοῦ πατρός, διότι τὰ περισ-
σότερα ἐξ  αὐτῶν μπορεῖ ὁ κα-
θένας νὰ τὰ βρεῖ στὸ διαδίκτυο
καὶ νὰ τὰ ἀκούσει σὲ βίντεο
προγενέστερων ὁμιλιῶν του.

Μετά τιμῆς
Κρίτων Ἰακώβου

Αἱ ἐπιπτώσεις 
τῶν προσκυνούντων

τὸν πάπαν
Κύριε Διευθυντά,

Ὅσοι Κληρικοὶ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ κληρικοὶ αὐτῆς «ἐρωτο-
τρόπησαν», δηλαδὴ ἀπεδέχθη-
σαν τὶς κακοδοξίες καὶ βλασφη-
μίες τοῦ πάπα, τοὺς «ξεπάστρε-
ψε» ὁ Κύριος κακὴν κακῶς. Πα-
λαιόθεν ἠκούσθη ὅτι Κληρικὸς
«ἐτυμπανίσθη», δηλαδὴ δὲν
ἔλειωσε, ἀλλὰ τὸν ἀπέβαλε ὡς
ἔκτρωμα καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ μήτηρ
γῆ. Ἄλλος ἀπέθανε παρὰ τοὺς
πόδας τοῦ πάπα, ἄλλος κατε-
σκανδάλισε ἑκατομμύρια ψυ -
χῶν, ἄλλοι ἀπέθανον «κακὴν
κακῶς», «οὐ προσδεξάμενοι τὴν
ἀπολύτρωσιν» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 35),
ἄλλοι ἔπαθαν ἀρρώστιες μεγά-
λες, ὅπως τὶς ἐπισημαίνει ὁ θεῖος
Ἀπόστολος Παῦλος διὰ τοὺς
ἀναξίως κοινωνοῦντας τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων: «διὰ
τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς
καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκα-
νοὶ» (Α΄ Κορ. ΙΑ΄ 30). Ἐὰν κανεὶς
παραβῆ τὸν Μωσαϊκὸν νόμον -
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος- κα-
ταδικάζεται χωρὶς καμμίαν ἐπιεί-
κειαν εἰς θάνατον, «πόσῳ δοκεῖ -
τε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμω-
ρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ κατα-
πατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθή-
κης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ
ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάρι-
τος ἐνυβρίσας;» (Ἑβρ. Ι΄29). Σὲ
ποιὰ κόλασιν θὰ καίγεται ἐκεῖνος
ποὺ ἀποκάλεσε τὸν ἐχθρὸν τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν πάπα,
«ἁγιώτατε πάτερ», «Πρῶτε, Με-
γάλε κ.λπ.» τῆς ἀνοίας ρητά, ἤ
συμπροσευχήθη μετ’ αὐτοῦ ἤ
συνέψαλε ἤ συνέφαγε ἤ συλλει-
τούργησε, ἐνυβρίσας ἔτσι τὸ
Πνεῦμα τῆς Χάριτος καὶ φυγα-
δεύσας τὸν Παράκλητον; Ἀ -
σφαλῶς, χείρονος ἀξιωθήσεται
τιμωρίας.

Διὰ τοῦτο, Ὀρθοδοξία στὰ
ὅπλα, ἤγγικεν ὁ παραδιδούς Σε!

Πρωτοπρεσβύτερος 
Παναγιώτης Ἀντ. Καραγιάννης

Ἐφημ. Ἱ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν
Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀλήθεια 
ἢ δημόσιαι σχέσεις;

Κύριε Διευθυντά,
Ἀπὸ ὅτι διαβάζουμε καὶ βλέ-

πομε φωτογραφίες, ὁ πάπας
συγκεντρώνει κάθε χρόνο τοὺς
ἀρχηγοὺς τῶν μονοθεϊστικῶν
καὶ πολυθεϊστικῶν εἰδωλολα-
τρικῶν θρησκευμάτων, ὅπως
στὴν Ἀσσίζη τῆς Ἰταλίας καὶ ἐφέ-
τος τὸν Σεπτέμβριο.

Ἐν μέσῳ τῶν παπικῶν καρδι-
ναλίων, προτεσταντῶν παστό-
ρων καὶ παπαδίνων, κοπτῶν,
ραββίνων, μουλάδων, βου-
διστῶν, ἰνδουιστῶν, κομφουκια-
νιστῶν, σαμάνων, μάγων βουν-
τοῦ καὶ ἄλλων καὶ ὁ κ. Βαρθολο-
μαῖος μὲ μία μεγάλη «κουστω-
δία» Ὀρθοδόξων κληρικῶν.
Οἰκοδεσπότης: ὁ ἀλάθητος πά-
πας.

Θέμα: «Δίψα γιὰ εἰρήνη: θρη-
σκεῖες καὶ πολιτισμὸς σὲ διάλο-
γο».

Ἀλλὰ τὸν πόλεμο ποὺ μαίνε-
ται στὴν Ἀφρικὴ καὶ μέση Ἀνα-
τολὴ δὲν τὸν ἐπέβαλαν οἱ θρη-
σκεῖες, ἀλλὰ τὰ οἰκονομικὰ συμ-
φέροντα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς
γιὰ τὰ πετρέλαια καὶ τὶς ἐμπο-
ρικὲς ἀγορές.

Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ ἀλά-
θητου πάπα δὲν εἶναι ἡ εἰρήνη,
ἀλλὰ ἡ ἀναγνώρισίς του ὡς
ἀρχηγοῦ ὅλων τῶν θρησκειῶν
τοῦ κόσμου, προετοιμάζοντας
τὴν πανθρησκεία, ὅπως καὶ
κατὰ τὶς σταυροφορίες ποὺ μὲ
τὸ πρόσχημα τῆς ἀπελευθέρω-
σης τῶν Ἁγίων Τόπων σκοπὸς
του ἦταν ἡ ὑποδούλωσις τῆς
Ἀνατολῆς, τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἐπ’ αὐτοῦ ἔχομεν πικράν
πεῖραν!... 

Εἶναι γνωστὸν ἀπὸ τὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε
στὸν Μωυσῆ τὶς Δέκα Ἐντολὲς
καὶ τοὺς νόμους του καὶ ὅταν ὁ
περιούσιος λαὸς τῶν Ἑβραίων
παρεξέκλινε ἀπὸ αὐτούς, τοὺς
τιμωροῦσε ὑποδουλώνοντάς
τους στοὺς γειτονικοὺς εἰδωλο-
λατρικοὺς λαούς μέχρι τὴν μετά-
νοιά τους καὶ τοὺς ἐλευθέρωνε
μὲ τοὺς Κριτὲς καὶ τοὺς Βασιλιά-
δες τιμωροὺς τῶν κατακτητῶν,
μὲ σκοτωμοὺς καὶ πολέμους.

Δὲν θὰ ἔπρεπε ὡς πάνσοφος
καὶ παντοδύναμος Θεὸς νὰ συγ-
κεντρώση ὅλους τούς ἀρχηγοὺς
τῶν παντὸς εἴδους θρησκευμά-
των, ὅπως καὶ ὁ πάπας, καὶ μαζὶ
μὲ τοὺς Ἑβραίους νὰ τοὺς δώση
τὶς ἐντολὲς καὶ τὸν πιὸ τέλειο
Νόμο, γιὰ νὰ ζήσουν σύμφωνα
μὲ τὸ ἅγιο θέλημά του μὲ εἰρή-
νη, εὐημερία, ἐλευθερία, χαρὰ
καὶ εὐτυχία χωρὶς ἔριδες καὶ πο-
λέμους;

Ἂν ὁ Θεὸς τῶν Ἑβραίων δὲν
τὸ ἔκανε, διατὶ δὲν τὸ ἔκανε ὁ
γιός του, Ἰησοῦς Χριστός;

Δὲν θὰ μποροῦσε ὁ Χριστὸς
νὰ ἀνοίξη ἕνα γραφεῖο δημο-
σίων σχέσεων καὶ καλῆς γειτο-
νίας καὶ νὰ τὰ ἔχει μὲ ὅλους κα-
λά;

Μετά τιμῆς
Ράπτης Παναγιώτης

Φιλιππιάδα

Οἱ πολιτικοὶ 
προωθοῦν 

τὴν ὁμοφυλοφιλίαν
Κύριε Διευθυντά,

Ἐφρίξαμε καὶ πάλι πρόσφατα
μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβερνή-
σεως Τσίπρα νὰ διδάξει τὴν
ὁμοφυλοφιλία στὰ γυμνάσια
ὅλης τῆς χώρας μὲ τὸν ὡραι-
οποιημένο τίτλο «ἔμφυλες ταυ-
τότητες»!  Εἶχε προηγηθεῖ τὸ
ψήφισμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλή-
νων γιὰ τὴν συγκατοίκηση τῶν
ὁμοφύλων...

Τὸ ἐπαίσχυντο αὐτὸ πάθος
τοῦ κιναιδισμοῦ ἀποτελεῖ βδέ-
λυγμα γιὰ τὸν ἑλληνικὸ πολιτι-
σμό, ἀλλὰ καὶ βαρύτατο ἁμάρ-
τημα γιὰ τὸν χριστιανισμό. Εἶναι
γνωστὴ ἡ δριμύτητα μὲ τὴν
ὁποία καταφέρονται οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες φιλόσοφοι γιὰ τὴν
ὁμοφυλοφιλία. Μάλιστα ὁ Σό-
λων εἶχε θεσπίσει νόμο, μὲ τὸν
ὁποῖο καταδικάζονταν σὲ θάνα-
το οἱ κατηγορούμενοι γιὰ κιναι-
δισμό! Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν χριστια-
νισμὸ ὁ σοδομιτισμὸς ἀποτελεῖ
μέγιστο ἁμάρτημα. Τὸ μαρτυ-
ροῦν αὐτὸ τὰ Σόδομα καὶ τὸ Γό-
μορρα, ποὺ κατακάηκαν αὔταν-
δρα ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

Μὲ τὰ ἀνωτέρω συντάσσονται
καὶ οἱ ἰατρικὲς ἐπιστῆμες: Προ-
τοῦ ἀνακαλυφθοῦν τὰ ἀντιβιο-
τικὰ φάρμακα, κατὰ χιλιάδες
ἀπεβίωναν ὅσοι καταγίνονταν
μὲ τὶς παρὰ φύσει σχέσεις,
ἐπειδὴ ἐμολύνονταν ἀπὸ τὰ
πρωκτικὰ μικρόβια. Ὅμως, ἡ
θεραπεία αὐτὴ πολλάκις δὲν
εἶναι πλήρης μὲ ἀποτέλεσμα κά-
ποια συμπτώματα νὰ μένουν
ἀθεράπευτα, ὄντως ἡ ἀκράτια
καὶ ἄλλα. Πέρυσι μᾶς ἐξέπληξε
καὶ ἡ «στοματικὴ ἑταιρεία», ἡ
ὁποία ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ καρκί-
νος τοῦ στόματος εἶχε αὐξηθεῖ
τὰ τελευταῖα χρόνια κατὰ 80%
λόγω τοῦ παρὰ φύσιν!!!

Μετὰ τὰ ὅσα ἐκθέσαμε, συμ-
περαίνουμε ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν
πολιτικῶν μας, ὅπως οἱ ἴδιοι
ἐμμέσως ὁμολόγησαν, δὲν εἶναι
οὔτε Ἕλληνες, οὔτε χριστιανοί.
Εἴθε νὰ τοὺς δοθῆ μετάνοια τὸ
ταχύτερο, καθὼς καὶ σὲ ὅλους
ἐμᾶς ποὺ ἀνεχθήκαμε τὰ πάντα.

Μὲ τιμή,
Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος

Ἀπόστρατος Π.Ν., συγγραφέας

Ὁ ἀγὼν συνεχίζεται
Κύριε Διευθυντά,

Ἐν πρώτοις εὔχομαι κάθε
εὐλογία παρὰ Θεοῦ εἰς ἐσᾶς.
Εἴμαστε γνωστοί, μέσῳ τοῦ...,
ποὺ λειτούργησε ὡς συνδετικὸς
κρίκος. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλο-
ξενία τοῦ ἄρθρου εἰς τὴν ἐφημε-
ρίδα σας, ἄν καὶ σᾶς ἐπροξένη-
σα κόπον καὶ λόγους βαρεῖς.
Σᾶς στέλνω, τιμῆς ἕνεκεν, καὶ
δύο παλαιότερες ἐκδόσεις τοῦ
ἱεροῦ κελλίου μας, δύο-τρία κεί-
μενα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ
ἀσκητοῦ. Αὐτὰ κινοῦνται σὲ ἐπί-
πεδο νηπτικῆς χειραγωγήσεως.

Κλείνοντας, σᾶς εὐχαρι-
στοῦμε ὅλους τοὺς ὑπευθύνους
τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου, γιὰ τὸν
ἀγώνα σας ὑπὲρ τῆς Ἁγίας
Ἐκκλησίας μας.

Μετὰ τιμῆς
καὶ σεβασμοῦ

Μοναχὸς
Ἀπάντησις Ο.Τ.:

Εὐχαριστοῦμεν διὰ τὰς
εὐχὰς καὶ προσευχάς σας.
Οὐδὲν κόπον ἐπροξενήσατε.
Ὁ Ο.Τ. εἶναι ὁ ἀγὼν ὅλων καὶ
ἀπαιτεῖ θυσίας. Διὰ τὰ ὑπό-
λοιπα ποὺ παρελήψαμεν συμ-
φωνοῦμεν ἀπολύτως καὶ θὰ
μεριμνήσωμεν καταλλήλως
Θεοῦ θέλοντος.

Τὴν 2αν Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῆς
Ἁγίας Εὐθαλίας.

Η  Α Γ Ι Α  Ε Υ Θ Α Λ Ι Α

Τριώδιον, Σωστικόν καί Ἅγιον
Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ

Βλέπετε, προσέχετε, ἀγρυπνεῖτε, προτρέπει τούς υἱούς τῶν
ἀνθρώπων ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἐπισημαίνει
ἐπίσης καί ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας: «Ἰδοὺ νῦν
καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας». (Β΄Κορ., στ΄2)
καί «Μακάριος ἀνὴρ, οὗ ἐστι τὸ ὄνομα Κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ, καὶ οὐκ
ἐπέβλεψεν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας ψευδεῖς». (Ψαλμ.λθ΄,στ.5)

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γράφει καί προτρέπει νά ἐνεργοποιήσουμε τό
ὀρθόδοξο φιλότιμο, ὥστε νά πετύχουμε τόν σκοπό καί ὁ ἅγιος
Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής ὑποδεικνύει τόν τρόπο πού ὁδηγεῖ στό στόχο.
Λέει: «Λοιπὸν τὴν ἀρχὴ τῆς κατὰ Θεὸν ὠφέλειάς σου, παιδί μου,
ὀφείλεις νὰ τὴν κάνεις ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο: πρέπει νὰ μελετᾶς καὶ νὰ
συλλογίζεσαι ἀκατάπαυστα χωρὶς ποτὲ νὰ ξεχνᾶς ὅλες τὶς οἰκονο-
μίες (τὶς διευθετήσεις καὶ τοὺς μυστηριώδεις τρόπους τῆς θείας
βουλῆς) καὶ τὶς εὐεργεσίες ποὺ σοῦ ἔκανε κι᾿ ἐξακολουθεῖ νὰ σοῦ
κάνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σου· ὄχι τυλιγμένος ἀπὸ τὴ
λήθη ποὺ προκαλεῖ ἡ κακία ἢ ἐξαιτίας τῆς ραθυμίας νὰ ξεχνᾶς τὶς
πολλὲς καὶ μεγάλες πρὸς ἐσένα εὐεργεσίες Του, καὶ ἔτσι νὰ περνᾶς
τὸν ὑπόλοιπο καιρό σου χωρὶς ὠφέλιμα ἔργα καὶ χωρὶς εὐχαριστία.
Ἐπειδὴ οἱ ἀκατάπαυστες αὐτὲς ἐνθυμήσεις τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ
Θεοῦ, κεντοῦν σὰν τὸ σουβλὶ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν παρακινοῦν σὲ ἐξο-
μολόγηση καὶ δοξολογία, σὲ ταπείνωση, σὲ εὐχαριστία, μὲ συντριβὴ
ψυχῆς σὲ κάθε ἀγαθὴ ἀπασχόληση, σὲ προθυμία, γιὰ νὰ ἀνταπο-
δώσει τὶς εὐεργεσίες πρὸς τὸν Θεὸ μὲ τρόπους καὶ ἤθη ἀγαθὰ καὶ μὲ
ὅλη τὴν ἀρετὴ, ποὺ εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ θέλημά Του· καὶ τὴν κάνουν
νὰ μελετᾶ πάντοτε τὸν προφητικὸ λόγο: «Τὶ θὰ ἀνταποδώσω στὸν
Κύριο γιὰ ὅλα, μὲ ὅσα μ’ ἔχει εὐεργετήσει;» (Φιλοκαλία, σελ.164).

Ἴσως ἀντιλέξουν τινές, ὅτι πολλοί οἱ ἀντικείμενοι. Πλῆθος οἱ
ἐχθροί τοῦ Ἰησοῦ καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Του πού ζητοῦν «νά θανα-
τώσουν τόν δίκαιο καί νά ἀφανίσουν τό μνημόσυνό Του ἐπί τῆς
γῆς». (Σοφία Σολομῶντος, τό β΄ἀνάγνωσμα στό μηναῖο, ἀπό τήν
ἑσπερινή ἀκολουθία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου) Ὄντως
σατανοκίνητοι, ἀλαζόνες καί γόητες, πλανῶντες καί πλανώμενοι,
ἐνίοτε ἰσχυροί κατά κόσμον, προσπαθοῦν νά μπερδέψουν, μπερδε-
μένοι ὄντες, τήν μοναδική ἀλήθεια ὑπό τόν ἥλιον, ἤτοι τήν ὀρθόδο-
ξον διδασκαλίαν καί πίστιν τῶν ἁγίων πατέρων καί διδασκάλων,
ἀναμιγνύοντάς την μέ βορβορώδη σκουπίδια, σαρκική δυσωδία καί
κτηνώδη ἡδονή. Χρησιμοποιοῦν μετά μανίας ὅλα τά μέσα, ἀκόμα
κι’αὐτήν τήν σχολική ἐκπαίδευση, ὥστε εἰ δυνατόν νά χτυπήσουν τίς
ψυχές, τίς καρδιές τῶν ἑλληνοπαίδων ἤ καί τῶν ὀρθοδόξων γονέ-
ων, τήν κατ’οἶκον Ἐκκλησία, τήν εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό ὀρθόδο-
ξη οἰκογένεια.

Ὁ τελικός τους στόχος; Μά εἶναι σαφής. Ὁ ἀφανισμός τῆς ὀρθο-
δόξου ἑλληνικῆς πατρίδος μας. Ἐν τούτοις, ἄς πληροφορηθοῦν οἱ
πάντες ὅτι ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν τίμιοι Ἕλληνες σέ ὅλες τίς
τάξεις τῶν ἀνθρώπων, σέ ὅλους τούς κλάδους τῶν ἐξουσιῶν. Εἶναι
αὐτοί οἱ ἐργάτες τοῦ Πνεύματος πού, μέ τήν Ἄκτιστον Χάριν τοῦ Σω-
τῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀντιστέκονται μέ ὅλα τά ὑγιῆ καί νόμιμα μέσα,
κυρίως ὅμως μέ τήν προσευχή καί τήν μετάνοια πρός τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο, τήν ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ γένους τῶν ὀρθοδόξων
Ἑλλήνων. Ὡς ἔντιμοι, γνωρίζουν ἐκ πείρας τόν λόγο τοῦ Παρακλή-
του πού λέει: «εἶδον τὸν ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς
τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου· καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ ἐξεζή-
τησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ». (Ψαλμ. λστ΄,στ.35-36) 

Ἀλήθεια, ποῦ νά βρίσκονται ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἐχθροί τοῦ Θεανθρώ-
που Μεσσία Ἰησοῦ στό πέρασμα τῶν αἰώνων; Ἀνήκουν στή λήθη
καί στό ἀνάθεμα τῆς Ἱστορίας. Ἀκοίμητος μάρτυρας τῆς ἀληθείας
αὐτῆς ὁ Πανάγιος Τάφος τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού κατά ὁμολο-
γία καί τῶν ἐπιστημόνων1 εἶναι ζωντανός καί «...τομώτερος ὑπὲρ
πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε
καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν...»2, καί μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς
εἶναι στά δεξιά τοῦ Θεοῦ. Τό σημεῖο τοῦτο ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τρανό-
τατη ὅτι τά σχέδια τῶν ὑβριστῶν τοῦ Θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ
Μεσσίου θά ἀποδειχθοῦν καί πάλι καταγέλαστα.

Τόνιζε μέ νόημα ὁ ἅγιος Παΐσιος: «Νά ‘ξερες πόσες φορές τύλιξε ὁ
διάβολος τή γῆ μέ τήν οὐρά του, γιά νά τήν καταστρέψει... Δέν τόν
ἀφήνει ὁ Θεός....τοῦ χαλάει τά σχέδια». Κατά τόν ἴδιον τρόπον συμ-
βαίνει καί σήμερα ὅπως καί χθές, καθώς καί αὔριο. Οἱ ἐχθροί τοῦ
Ἰησοῦ θά ἀποτύχουν. «Τό ἐσφαγμένον Ἀρνίον ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα
νικήση». (Ἀποκ. Ἰωάννου).

Ἐν τούτοις, σύ ὀρθόδοξε ἀδελφέ ἐν Χριστῷ: «φύλασσε ἀκακίαν
καὶ ἴδε εὐθύτητα, ὅτι ἐστὶν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ· οἱ δὲ
παράνομοι ἐξολοθρευθήσονται ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν
ἀσεβῶν ἐξολοθρευθήσονται». (Ψαλμ. λστ΄, στ. 37-38).

Μετάφραση: Νά προσπαθεῖς νά εἶσαι ἄκακος καί ἀπονήρευτος
καί νά βλέπεις πάντα τόν εὐθύ δρόμο τῆς ἀρετῆς, διότι ὁ πρᾶος
ἄνθρωπος αὐτήν τήν ἁγιότητα θά ἀφήσει πίσω του, τήν ὁποία καί
θά θυμόμαστε τιμώντας τή μνήμη του. Οἱ παράνομοι ὅμως θά ἐξο-
λοθρευθοῦν ὅλοι μαζί καί μαζί τους θά χαθοῦν ὅ, τι θά ἔχουν ἀφήσει
πίσω τους οἱ ἀσεβεῖς, πλούτη, φήμη καί ἀπόγονοι.
Ὑστερόγραφον:

Εὐλογημένοι Χριστιανοί, παρακαλῶ σας. Στῶμεν καλῶς, στῶμεν με-
τά φόβου. Ἁγιαζόμενοι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, σπέρνοντες τούς στάχυας
τῶν ἀρετῶν, τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἐν δάκρυσιν, μέλλει ἐν ἀγαλλιά-
σει θεριοῦμεν μέ ἀποκορύφωμα τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση. Γνωστόν
ἐστί τοῖς πᾶσι, ἡ Ἀλήθεια, ὁ Χριστός, ἐλευθερώνει, φωτίζει, στηρίζει στό
ἀγαθόν. «Γνώσεσθε τήν Ἀλήθειαν, ὅτι αὐτὴ ἐλευθερώσει ἡμᾶς».

Ἡ κοινωνία μας μετά τῶν συνανθρώπων ἄς γίνεται ἐν ἀγάπῃ ἀνυ-
ποκρίτῳ καί εἰλικρινῇ μετανοίᾳ. Αὐτός πού ἀναγεννᾶται ἐξ ἀγάπης
καί δι’ἀγάπης εἶναι ἀληθῶς ὁ κοινωνῶν μέ τόν Τριαδικόν Θεόν διά
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τότε ὄντως ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει ὄχι ὡς μονάδα-
ἄτομο, ἀλλά ὡς μέλος τίμιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετέχων
τῆς Ἀκτίστου Χάριτος, βουτηγμένος στήν ἁγία κολυμβήθρα τῶν
ὀρθοδόξων Μυστηρίων, ἑνωμένος παντοῦ καί πάντοτε μέ τήν εὐχα-
ριστηριακή κοινότητα τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὡς κληρονόμος
Θεοῦ, συγκληρονόμος Χριστοῦ, κοινωνός τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, συγ-
κοινωνός τῶν ἁγίων, ἕως ὅτου: «οἱ πάντες καταντήσωμεν εἰς ἄνδρα
τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ». (Πρός
Ἐφεσ.,κεφ. δ΄, στ.13).

Εἴθε ἡ ζύμη, ἡ γλυκειά μας Ὀρθοδοξία, νά ζυμώσει ὅλο τό φύρα-
μα, δηλαδή ὅλον τόν κόσμο καί νά ἐκπληρωθεῖ ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Κυ-
ρίου: «...καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν» ἤ κατά τόν ἅγιο Πορ-
φύριο: «ἵνα ὦσι ἕν». Γένοιτο Κύριε. Ἀμήν.
Σημειώσεις: 1. Ὁμολογία ἀπό τήν ἐπικεφαλῆς καί καθηγήτρια
τοῦ Ε.Μ.Π. Ἀντωνία Μοροπούλου. 2. Πρός Ἑβρ., κεφ.δ΄12.

Γέρων Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης:
Ὁ θεολόγος καὶ παιδαγωγὸς τῆς ἐρήμου

Μὲ ἐπιτυχία, παρουσία πλήθους κόσμου, ἱερέ-
ων, μητροπολιτῶν καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτη Πενταπόλεως κ. Ἰγνατίου, πραγμα-
τοποιήθηκε, τὴν Δευτέρα 13-3-2017 καὶ ὥρα
18.00, ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Γε-
ώργιου Κρουσταλάκη, ὁμότιμου καθηγητῆ τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, μὲ τίτλο: «Γέρων Ἐφραὶμ ὁ Κατουνα-
κιώτης, Ὁ θεολόγος καὶ παιδαγωγὸς τῆς ἐρή-
μου», στὸ θέατρο Ἀριστοτέλειο στὴ Θεσσαλονί-
κη, ἡ ὁποία συνδιοργανώθηκε –ὑπὸ τὴν αἰγίδα
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ.κ. Ἀνθίμου- ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ καὶ τὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Πανοράματος.

Τὴν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ βυζαντινὸς χορὸς τῶν
«Φιλαθωνιτῶν», ἐνῷ ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμὸς
τοῦ πρωτοπρεσβύτερου π. Ἀλεξίου Παπαστερ-
γίου, Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Πανοράματος, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ση-
μείωσε: «Τὰ μελίρρυτα λόγια τῶν Ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν ψυχωφελὲς καὶ
τερπνὸ ἀνάγνωσμα τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν, διότι ἐκφράζουν τὸ ξεχείλισμα τῆς ἁγια-
σμένης καρδιᾶς τους καὶ τὶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
ἐμπειρίες τους. Ὅταν, λοιπόν, αὐτὰ τὰ λόγια καὶ
οἱ ἐμπειρίες δημοσιεύονται, πολλὴ πνευματικὴ
ὠφέλεια προκύπτει». Στὴ συνέχεια συνεχάρη τὸν
κ. Κρουσταλάκη, ποὺ «κοπίασε καὶ παρέδωσε
στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας στέρεη πνευματικὴ
τροφὴ ποὺ χορταίνει καὶ δυναμώνει τὶς ψυχές
μας», ἐνῷ τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἀνταμειφθοῦν οἱ κό-

ποι του διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ μακαριστοῦ Γέ-
ροντα Ἐφραίμ. Πρόκειται, συνέχισε, γιὰ «ἕνα πό-
νημα χαριτωμένο καὶ εὐλογημένο, ὠφέλιμο καὶ
διδακτικό, ἁπλὸ, ἀλλὰ βαθύτατα θεολογικό. Κα-
τανοητὸ σὰν λαϊκὸ ἱστόρημα. Ταυτόχρονα ὅμως
ἐπιστημονικό, ἱστορικὸ δοκίμιο, ποὺ πραγμα-
τεύεται τὶς Ἀλήθειες τῆς ζωῆς, μέσα ἀπὸ τὸ θαυ-
μαστὸ πρῖσμα καὶ τὴν πνευματικὴ διάσταση ἑνὸς
θεόπτη Ἁγίου μοναχοῦ, ποὺ βίωσε τὴ Χάρη τῆς
Ἁγίας Τριάδας στὴν καθημερινότητα τῆς ἔνθεης
βιοτῆς του!». Ὁ συγγραφέας «ἀξιοποιώντας τὸ
"δοθὲν τάλαντο", ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπικὴ ἐμπει-
ρία ποὺ εἶχε ἀπὸ τὶς συναντήσεις του μὲ τὸ Γέ-
ροντα καὶ τὴ μακροχρόνια γνωριμία μαζί του, κα-
τορθώνει νὰ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ δρόμους συναρπαστι-
κοὺς "πράξης καὶ θεωρίας", ἑνὸς πνευματικοῦ
ἀνδρὸς καὶ σύγχρονου Ὁσίου».

Ὁ συγγραφέας κ. Κρουσταλάκης μίλησε γιὰ
τὸ βίο τοῦ Γέροντα, τὴν οἰκογένειά του, τὰ χαρί-
σματά του, τὶς ἐπιστολές του, τὴν παιδαγωγική
του. Ὁ Γέροντας, καταγόμενος ἀπὸ τὸ Ἀμπελο-
χώρι (Ἀμπελοσάλεσι) Θηβῶν, υἱὸς τοῦ Ἰωάννη,
μετέπειτα μοναχοῦ Ἰὼβ καὶ τῆς Βικτωρίας, μετέ-
πειτα μοναχῆς Μαρίας ἐκάρη μοναχὸς τὸ 1934
λαμβάνοντας τὸ ὄνομα Λογγῖνος καὶ μεγαλόσχη-
μος τὸ 1935 λαμβάνοντας τὸ ὄνομα Ἐφραίμ, ἐνῷ
τὸ 1936 ἔγινε ἱερομόναχος. Κοιμήθηκε δὲ σὲ ἡλι-
κία 86 ἐτῶν στὶς 14(π.η)/27(ν.η.) Φεβρουαρίου
1998. Ὁ γέροντας Ἐφραίμ, ποὺ «μαθήτευσε»
κοντὰ στὸ Γέροντα Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστή, ἦταν
μία λεπτὴ ψυχὴ μὲ πολλὰ χαρίσματα· «ἡ Χάρις
ὁρᾶται», ἔλεγε καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴ διακονοῦσε
πλῆθος ψυχῶν. «Μὲ τὴν ὑπακοή, τὴν ἄσκηση
καὶ τὴν ἡσυχία, μὲ ἄφθονα δάκρυα, μὲ καθαγνι-
σμένες τὶς αἰσθήσεις, μὲ γαλήνιο νοῦ καὶ καθαρὰ
τὴν καρδία ἐλάμβανε Χάρη καὶ γνώσεως φωτι-
σμό». Τέλος, ἡ συμβουλευτικὴ τοῦ γέροντα, ὡς
ἔκφραση μιᾶς βαθύτερης πνευματικῆς αἴσθη-
σης, μιᾶς ἐμπειρικῆς βιωματικῆς κατάστασης, ἡ
ὁποία γίνεται ὁρατὴ καὶ μέσα ἀπὸ πλῆθος ἐπι-
στολῶν ποὺ ἀπέστειλε σὲ πνευματικά του παι-
διά, μικροὺς καὶ μεγάλους, διακρίνεται κατὰ τὸ
συγγραφέα στὰ ἀκόλουθα «κεφάλαια»: (α) θεο-
λογία καὶ παιδαγωγικὴ τῆς ἐρήμου, (β) συμβου-
λευτική τοῦ πνευματικοῦ πατέρα, (γ) παιδαγω-
γικὴ τῆς οἰκογένειας, (δ) τὸ χρέος μας ἀπέναντι
στοὺς κεκοιμημένους, (ε) τὴν παιδαγωγικὴ τῶν
θλίψεων καὶ τῶν δοκιμασιῶν, (στ) τὴν παιδαγω-
γικὴ τῆς ὑπακοῆς καὶ τέλος (ζ) τὴν παιδαγωγικὴ
τῆς προσευχῆς.

Κλείνοντας, τοὺς παρευρισκόμενους στὴν
ἐκδήλωση χαιρέτισε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιος εὐχόμε-
νος «νὰ καρποφορήσει ἡ ὁμιλία» τοῦ κ. Κρου-
σταλάκη.

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ
Οἱ ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» μόλις

ἐξέδωσαν τὸ καινού-
ριο βιβλίο «ΠΑΤΕΡΙ-
ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ» Τόμος
2ος. Ὅπως καὶ ὁ 1ος
τόμος περιλαμβάνει
συμβουλὲς καὶ γεγο-
νότα ἀπὸ τοὺς βίους
τῶν Ἁγίων, ποὺ βοη-
θοῦν νὰ κατανοή-
σουμε καὶ νὰ ἐφαρ-
μόσουμε τὶς ἐντολὲς
τοῦ Εὐαγγελίου, διότι
ὅπως μᾶς λέγουν οἱ
Πατέρες «οἱ βίοι τῶν
Ἁγίων εἶναι τὸ Εὐαγ-
γέλιο ἐφηρμοσμένο».

Ἔγχρωμο, καλαί-
σθητο, σὲ σχῆμα 21 x 14. Χρήσιμο σὲ κάθε ὀρθό-
δοξο χριστιανό.

Τιμᾶται 8 εὐρώ ἕκαστος τόμος.
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ἄρθρο ἀπεχθάνεται τὸ ψεῦδος ποὺ καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Ἡ
Ἱστορία ὡς ἐργαλεῖο εἶναι ἕνα δημιούργημα τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου
ποὺ καταγράφει γεγονότα κάθε ἐποχῆς. Ὅλα τὰ ἐπιτεύγματα τῶν
ἀνθρώπων ὀφείλονται εἰς τὴν ἁπλότητα τῆς σκέψης. Ποὺ αὐτὸ ση-
μαίνει ὅτι καὶ εἰς τὴν Πολιτικὴ ὁ ἁπλὸς πολίτης διὰ τῆς ψήφου του
ἐκλέγει πολιτικοὺς καὶ κόμματα, γιὰ νὰ κυβερνήσουν τὴν χώρα του.
Ὅμως ἡ ἄσκηση τῆς ψήφου δὲν ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν πολίτη νὰ ἔχει
ἐξειδικευμένες γνώσεις, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὰ
κόμματα. Ἡ εὐθύνη ὅμως τῆς σωστῆς διακυβέρνησης μιᾶς χώρας
ἐναπόκειται εἰς τὶς πράξεις αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονται. Ποὺ μὲ
ἁπλὰ λόγια σημαίνει ὅτι ἡ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς, τῆς σωστῆς καὶ
χρηστῆς διακυβέρνησης εἶναι ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῶν Πολιτικῶν
καὶ τῶν Κομμάτων ποὺ ὀφείλουν νὰ διαχειρίζονται τὰ κοινὰ  καὶ τὶς
ὑποθέσεις τοῦ Κράτους μὲ φειδῶ καὶ εὐσυνειδησία. Εἰς τὴν χώρα
μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε χώρα τοῦ κόσμου, ὁ πολίτης μπορεῖ νὰ ἀπαι-
τεῖ ἀπὸ τοὺς κυβερνώντας τὰ πάντα. Ἀλλὰ αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει
σὲ καμία περίπτωση ὅτι οἱ Πολιτικοὶ καὶ οἱ Κυβερνήσεις πρέπει νὰ
ἐνδίδουν σὲ παράλογες ἀπαιτήσεις τῶν ψηφοφόρων καὶ διὰ τῆς
ὑποχωρήσεώς τους νὰ ἐκθέτουν τὴν χώρα σὲ κινδύνους, σὲ ἐκβια-
σμοὺς καὶ ἐθνικὲς ταπεινώσεις. 

Ἐκ τοῦ λόγου αὐτοῦ γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντια τῆς Πατρίδας μας
εὐθύνονται οἱ ἀνόητες πολιτικὲς ἡγεσίες καὶ ὅλα τὰ κόμματα, οἱ
ὁποῖες ἀπὸ τὸ 1981 κατασπατάλησαν 1.1 τρισεκατομμύρια
εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἐὰν εἶχαν ἐπενδυθεῖ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλλη-
νικῆς οἰκονομίας, θὰ εἶχαν ἕνα πολλαπλασιαστικὸ ὄφελος τῆς τάξης
τῶν 15 τρὶς εὐρὼ καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦταν ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες οἰκο-
νομίες τοῦ πλανήτη. Αὐτὰ πρὸς γνώση ἐκείνων τῶν ἐνδογενῶν καὶ
ἐξωγενῶν ἐθνοκτόνων, οἱ ὁποῖοι τώρα κατηγοροῦν, τιμωροῦν καὶ
ταπεινώνουν μὲ τὰ πολλαπλὰ καὶ ἐπαχθῆ Μνημόνια τοὺς Ἕλληνες
καὶ τὴν Πατρίδα μας.

Ἡ Ἱστορία ἔχει συνέχεια. Ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους μας Πρόεδρος τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Γιοῦνκερ σὲ μία δημόσια δήλωση τὸ 2015
παραδέχθηκε ὅτι: «τὰ Ὄργανα τῶν Βρυξελλῶν καὶ οἱ κύριοι συντε-
λεστὲς ποὺ διαμορφώνουν τὴν πορεία τῆς Ε.Ε. γνώριζαν γιὰ τὸ τε-
ράστιο πάρτι εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ὅτι οἱ Βρυξέλλες δὲν ἐπενέβησαν
γιὰ νὰ τὸ σταματήσουν, δημιουργώντας ἤδη τότε τοὺς σωτήριους
Μηχανισμοὺς καὶ ἀναχαίτισης τῆς κατρακύλας, διότι 2 χῶρες ἐπω-
φελοῦντο ἀπὸ τὴν ἐκτροχιαστικὴ οἰκονομικὴ κατάσταση εἰς τὴν
Ἑλλάδα!». Ἀφήνοντας ἔτσι ὑπονοούμενα γιὰ τὸ Βερολίνο καὶ τὸ Πα-
ρίσι, ὅτι ἡ κατασπατάληση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, ἀλλὰ καὶ ὁ
ὑπέρογκος δανεισμός, δημόσιος καὶ ἰδιωτικός, ἐν τέλει κατέληγε κυ-
ρίως εἰς τὶς τσέπες τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας! Γιὰ νὰ εἴμαστε
εἰλικρινεῖς καὶ εἰς τὶς τσέπες  πολιτικῶν παραγόντων τοῦ πολιτικοῦ
συστήματος ἐξουσίας τῆς Χώρας μας, ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου
εἶχε καὶ τὴν αὐθάδεια νὰ δηλώσει ἀνερυθρίαστα «μαζὶ τὰ φάγα-
με!», καὶ ὁ ὁποῖος κυκλοφορεῖ ἀκόμη ἀτιμώρητος,  ἐλεύθερος καὶ
περιφέρεται καὶ εἰς τὰ διάφορα Κανάλια.

Ἂς μὴ γελιόμαστε. Ἡ πολυσυζητημένη «Δημοκρατία» εἰς τὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση(Ε.Ε.) κατέστη ἔννοια κενοῦ περιεχομένου καὶ
δὲν ἐκφράζει δυστυχῶς τὸ πνεῦμα καὶ τὶς ἰδέες τῶν Ὁραματιστῶν
Robert Schumann, Jean Monet, Alcide de Gasperi, Konrad Adena-
uer, Winston Churchill γιὰ μία Εὐρώπη τῶν Λαῶν καὶ τῆς Ἀλληλεγ-
γύης. Ὁ παροξυσμὸς καὶ ἡ αὐθαιρεσία πολλῶν ἀνόητων τῆς Ε.Ε.
ἀλλὰ καὶ τῆς Χώρας μας, καταστρέφει τὶς ἀξίες, τὶς συνειδήσεις καὶ
τὶς παραδόσεις τῶν Λαῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου. Χαρακτηρι-
στικὸ φαινόμενο εἶναι ὅτι ἐθελοτυφλοῦμε γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα
συμβαίνουν εἰς τὴν Χώρα μας, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ε.Ε., γιὰ τὴν προ-
παγάνδα τῶν μεγάλων ΜΜΕ, καὶ δὲν βλέπουμε τὸ πιὸ ἁπλὸ
πρᾶγμα ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἔννοια Δημοκρατίας. Ὅτι ἡ πολιτικὴ
εἰς τὴν Ε.Ε., ἀλλὰ καὶ ἡ τύχη τῶν Λαῶν της ἀποφασίζεται καὶ εὑρί-
σκεται μόνον εἰς τὰ χέρια μερικῶν ὀλίγων. Ὅπως π.χ. Μέρκελ,
Ὁλάντ, Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ, Γιοῦνκερ, Μοσκοβισί, οἱ ὁποῖοι
ὅμως δὲν εἶναι ἐκλεγμένοι ἀπὸ τοὺς Λαοὺς τῆς Ε.Ε. Καὶ ἐκ τοῦ
λόγου αὐτοῦ δὲν ἔχουν οὔτε τὴν δημοκρατικὴ νομιμοποίηση νὰ
ἀποφασίζουν γιὰ τὶς τύχες τῆς Εὐρώπης. Ὅμως μὲ τὴν ἀντιδημο-
κρατικὴ καὶ ἐχθρική τους συμπεριφορὰ ἐκθέτουν ἀκόμη καὶ τοὺς
πολίτες τῶν δικῶν τους χωρῶν, οἱ ὁποῖοι εἰσπράττουν τὴν ἀντιπά-
θεια καὶ τὴν ἔχθρα τῶν ταπεινωμένων εὐρωπαίων συν ανθρώπων
ἐξαιτίας τῆς ἄφρονης πολιτικῆς τῶν δικῶν τους Πολιτικῶν Ἡγεσιῶν,
οἱ ὁποῖες καταστρέφουν τὴν Ε.Ε., ἀλλὰ ταυτόχρονα διχάζουν καὶ
πάλιν τὴν Εὐρώπη. 

Ἡ Ἑλλάδα κατέστη ἕνα πειραματόζωο τῶν ἀνόητων καὶ τῶν ἐπι-
κίνδυνων τῆς Ε.Ε. Εἰς τὴν Συνάντηση Κορυφῆς τῶν Εὐρωπαίων
Ἡγετῶν εἰς τὶς Κάνες τὸν Νοέ. 2011 ὁ Γάλλος Πρόεδρος Σαρκοζὶ
προσέβαλε καὶ ἐξύβρισε χυδαιότατα τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργὸ κ.
Παπανδρέου, καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ὑποχρεώθηκε νὰ χρεωθεῖ τὶς
τεράστιες ζημίες τῶν Ἰδιωτικῶν Γερμανικῶν καὶ Γαλλικῶν Τρα-
πεζῶν, ὡς Δημόσιο χρέος τῆς Ἑλλάδος. Ἕνα ἀνεπανάληπτο
ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο οὔτε δημοσιεύθηκε, ἀλλὰ
οὔτε σχολιάστηκε  ἀπὸ τὰ ΜΜΕ. Καὶ ὅτι ἐξαιτίας τῶν ζημιῶν τῶν
Τραπεζῶν τῶν 2 χωρῶν, ἡ χώρα μας ὑποχρεώθηκε σὲ ἕνα τερά-
στιο Πρόγραμμα Βοήθειας 250 δὶς Εὐρώ, δηλαδὴ ἕνα Μνημόνιο τὸ
ὁποῖο συνυπογράφηκε ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε., δηλαδὴ καὶ
ἀπὸ τὶς πιὸ φτωχότερες. Μία παγίδα γιὰ νὰ εἶναι τώρα ἡ ἁλυσο-
δεμένη καὶ ταπεινωμένη  Πατρίδα μας ἀντιμέτωπη καὶ  ὑπόλο-
γη  ἀπέναντι καὶ ὅλων τῶν 28 μελῶν τῆς Ε.Ε.! Ὁ πρώην Πρω-
θυπουργὸς τῆς Ἰταλίας Μάσιμο Ντ’Ἀλέμα δήλωσε τὴν 6/7/2015
ὅτι:«ἀπὸ τὰ 250 δίς, τὰ 220 δὶς Εὐρὼ κατέληξαν ἀπευθείας εἰς τὶς
γερμανικὲς καὶ γαλλικὲς τράπεζες». 

Πρόδηλο εἶναι ἐπίσης, ὅτι οἱ ἐγχώριοι ὑπαίτιοι τῆς τερά-
στιας ἐθνικῆς μας καταστροφῆς ὑπογράφουν προθύμως καὶ
ὅλα τὰ Μνημόνια, διότι ἐντὸς τῆς Ε.Ε. αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς
καὶ ἀτιμώρητοι, καὶ ἀπεύχονται τὴν ἔξοδο τῆς Χώρας μας ἀπὸ
τὴν Ε.Ε. ἢ καὶ τὴν διάλυση τῆς Ε.Ε., διότι φοβοῦνται τὴν βαρύ-
τατη τιμωρία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Οἱ ἀνόητοι τῆς Ε.Ε. καταστρέφουν, δυσκολεύουν καὶ μπερ-
δεύουν τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ δὲν κατανοοῦν οὔτε καὶ τὸ πιὸ ἁπλό.
Ὅτι τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὸ ὁποῖο εὐθύνονται αὐτοί, δὲν εἶναι
βιώσιμο εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα, κατὰ τὴν γνώμη ὅλων τῶν
διεθνῶν οἰκονομικῶν ἐκθέσεων. Κατασκεύασαν σκοπίμως ἕνα
Γόρδιο Δεσμὸ ποὺ καταστρέφει καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τὴν
Εὐρώπη. Ὅμως τώρα ἐναπόκειται εἰς τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη, τὴν
θέληση καὶ δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ μία ἁπλὴ πράξη νὰ
σπάσει μὲ τὸ σπαθὶ του τὸν Γόρδιο Δεσμό, γιὰ νὰ σώσει τὴν
Πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρώπη.

Σημ. Ο.Τ.: Ἄρα ὅλα ὀφείλονται εἰς τὴν «ἀνοησίαν» ἤ εἰς σκοπιμό-
τητας; Ἐφ’ ὅσον εὐθύνονται «ὅλα τὰ κόμματα» δὲν θὰ πρέπη νὰ
ἀναζητηθῆ ἡ λύσις πέραν τῶν κομμάτων αὐτῶν; Ποία παράταξις
θὰ ἔχη τὴν δύναμιν νὰ σπάση τὸν «Γόρδιον Δεσμόν», ὁ ὁποῖος προ-
ϋποθέτει αὐτοθυσίαν καὶ πιστότητα εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, ὥστε νὰ μὴ
ὁδηγηθῶμεν εἰς τὸ χάος; Μόνον ἐκείνη ἡ ὁποία ἔχει ἀποκηρύξει
τὴν μασονίαν, ἡ ὁποία κατευθύνει τοὺς ὀλίγους, οἱ ὁποῖοι ἀποφασί-
ζουν δι’ ὅλην τὴν Εὐρώπην.

Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΥ...
τε ὁλόκληρη τὴν Οἰκουμένη ὡς κοινὸ ὅραμα. Τὸ
νεώτερο κράτος ἀναδύθηκε μὲ τὴν προβολὴ μιᾶς
ἐναλλακτικῆς σωτηριολογίας, ἰσχυριζόμενο ὅτι θὰ
σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸ καὶ γε-
νικῶς τὴ θρησκεία, ἡ ὁποία εἶχε προκαλέσει θρη-
σκευτικοὺς πολέμους π.χ. ὁ ἑκατονταετὴς πόλε-
μος μεταξὺ Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν, ἢ σήμερα
π.χ. τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος. Ἔτσι τὸ νεώτερο κράτος
οἰκοδομεῖται ἀντιθετικὰ πρὸς τὴν θρησκεία (χωρὶς
βεβαίως νὰ λάβει ὑπόψη του σὲ ποιὰ βρίσκεται ἡ
ἀλήθεια καὶ σὲ ποιὲς τὸ ψεῦδος), τὴν ὁποία ἐπιθυ-
μεῖ νὰ τὴν βάλει στὸ περιθώριο ἐν ὀνόματι μιᾶς
εἰρήνης, ἡ ὁποία ὑπέρκειται ἐκείνης ποὺ ἐπαγγε-
λόταν ἡ θρησκεία. Ἀπαιτεῖ μία εἰρήνη ποὺ θὰ εἶναι
ὑπεράνω κάθε θρησκείας, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ τὴν
ὑπηρετεῖ κάθε θρησκεία. Θὰ εἶναι μία εἰρήνη, τὴν
ὁποία θὰ προβάλει τὸ κράτος καὶ θὰ συμφωνή-
σουν μὲ αὐτὴν ὅλες οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου. Ἡ
εἰρήνη αὐτὴ θὰ ἑνώνει ὅλες τὶς θρησκεῖες, τὶς ὁποῖ -
ες μέχρι σήμερα χωρίζει ἡ πίστη!

Οἱ σημερινοὶ οἰκουμενιστὲς ἐργάζονται γιὰ μία
τέτοια εἰρήνη. Δὲν εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, ἡ
ὁποία προϋποθέτει τὴν ἕνωση μὲ Αὐτὸν στὴν
κοινὴ πίστη, ἀλλὰ εἶναι μία εἰρήνη ἄνευ ἐσωτερικῆς
ἑνότητος, ἄνευ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μία εἰρήνη ποὺ
ἐμπνέεται ἐπιφανειακῶς ἀπὸ τὰ λόγια Του, ἀλλὰ
ὑπάρχει χωρὶς Αὐτόν, εἶναι μία εἰρήνη ἐξωτερική, ἡ
ὁποία εἶναι ἐντελῶς εὔθραυστη καθὼς δὲν στηρί-
ζεται στὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὄντως
Εἰρήνη. 

Πρόκειται ἑπομένως γιὰ μία εἰρήνη χωρὶς ἀλή-
θεια. Πρόκειται γιὰ μία διπλωματικὴ εἰρήνη, τὴν
ὁποία συνάπτουν χωρὶς νὰ λένε τὴν ἀλήθεια στὸν
κόσμο. Δὲν λένε ποιὰ εἶναι τὰ πραγματικὰ αἴτια τῆς
ἀπουσίας τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο, παρὰ μόνο
προβαίνουν σὲ γενικόλογες καταδίκες κατὰ «συμ-
φερόντων», διότι πῶς θὰ χτυπήσουν τὰ ἴδια τὰ
κέντρα, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν τοὺς πολέμους, τὰ
ὁποῖα τοὺς στηρίζουν σὲ αὐτὲς τὶς οἰκουμενιστικὲς
κινήσεις; Πολὺ περισσότερο δὲν λένε τὴν ἀλήθεια
σχετικὰ μὲ τὴν προσωρινὴ ἐπίπλαστη εἰρήνη: ὅτι
ἀκόμα καὶ ἂν ὅλες οἱ θρησκεῖες συμφωνοῦσαν νὰ
ἔχουν μεταξύ τους εἰρήνη, δὲν θὰ ὑπῆρχε εἰρήνη,
διότι αὐτὸ εἶναι μία συμφωνία ἀνθρώπων καὶ κάθε
συμφωνία ἀνθρώπων ὑπονομεύεται ἀπὸ τὴν ἴδια
τὴ πεπτωκυία φύση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος
χωρὶς τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ κλίνει καὶ πάλι στὰ πάθη
τοῦ μίσους καὶ τῆς ἔχθρας, δηλ. τῆς κατάλυσης τῆς
εἰρήνης. Πόσο μᾶλλον ὅταν οἱ ἴδιες αὐτὲς θρη-
σκεῖες εἶναι δαιμονιώδεις καὶ περιέχουν ἀκόμα καὶ
στὴ διδασκαλία τους ἀντιφάσεις καὶ ἀντιπαλότητα
τοῦ «καλοῦ» μὲ τὸ «κακό», ἐμπεριέχουν ἤδη τὸν
πόλεμο ἐντός τους! Γι’ αὐτὸ παρατηροῦμε νὰ συμ-
βαίνει τὸ ἑξῆς παράδοξο: ἀνάβουν μὲ κεράκι τὸ
μανουάλι τῆς εἰρήνης στὴν Ἀσσίζη καὶ ἐπιστρέ-
φοντας στὶς ἑστίες τους πυροδοτοῦν μὲ δαυλὸ τὸν
πόλεμο καθὼς βυθίζουν στὸ σκοτάδι τὶς ψυχὲς τῶν
ἀνθρώπων.

Προκύπτει ἑπομένως ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅτι οἱ
οἰκουμενιστὲς ὑπηρετοῦν τὸ πολιτικὸ ὅραμα τῆς
εἰρήνης. Εὑρίσκονται στὴν ὑπηρεσία τῆς εἰρήνης
ποὺ προτείνει τὸ κράτος καὶ ὄχι ἡ πίστη. Συντε-
λοῦν μὲ τὰ ἔργα τους στὴν καθιέρωση τοῦ νεωτε-
ρικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐκκοσμικευμένο (ἢ
τείνει πρὸς τὴν πλήρη ἐκκοσμίκευσή του) καὶ
ὑπαγορεύει στοὺς πολίτες μία νέα μεταφυσική,
δηλαδὴ νὰ τὸ «λατρεύουν» –ἀσυνείδητα βεβαί-
ως- ὡς τὸν σωτήρα τῆς εἰρήνης! Μὴ ἀποροῦμε
λοιπὸν ἂν οἱ οἰκουμενιστὲς εἶναι «κοσμικοί»,
καθὼς οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐπιλέξει νὰ συμπαραταχθοῦν
μὲ τὴν ἐκκοσμίκευση. Οἱ ἴδιοι περιμένουν βοήθεια
καὶ σωτηρία ὄχι ἀπὸ τὸν Παντοκράτορα ἀλλὰ ἀπὸ
τὸ κράτος, ποὺ ὑπηρετοῦν πιστὰ μὲ κάθε τίμη-
μα... 
Συντηρητικοὶ καὶ προοδευτικοὶ ἐγκλωβισμένοι

εἰς τὸ μεταφυσικὸν κράτος
Μέσα στὸ νεώτερο αὐτὸ πλαίσιο, ὅπου τὸ κρά-

τος ἀναπτύσσεται ἐνάντια στὴν Ἐκκλησία, δημι-
ουργοῦνται καὶ ἀναπτύσσονται τὰ κόμματα καὶ οἱ
ἰδεολογίες, γιὰ νὰ καλύψουν τὸ «πνευματικὸ» κε-
νό. Ὁ δεξιὸς ἐθνικισμὸς καὶ ὁ ἀριστερὸς διε-
θνισμὸς αἱματοκύλησαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ
ἐνέσπειραν ἕνα βαθύτατο διχασμό, πολὺ περισ-
σότερο ἀπὸ τὸν «χριστιανισμὸ» ποὺ κατηγο-
ροῦσαν. Νίκησε ὅμως στὸν μεταξύ τους πόλεμο ἡ
καπιταλιστικὴ ἀτομικότητα ἔναντι τοῦ ἰδεαλιστικοῦ
ὁλοκληρωτισμοῦ, καθὼς ἡ εὐημερία καὶ ἡ εὐμά-
ρεια ἦταν πολὺ πιὸ θελκτικὲς ἀπὸ τὴν ἰσοπεδω-
τικὴ ἐξίσωση –ἐνίοτε καὶ ἐξόντωση- γιὰ νὰ ζήσει
τὸ κράτος. Ὡστόσο, ἀμφότεροι ἀναγκάστηκαν νὰ
ἀποδεχθοῦν προτάγματα τοῦ ἀντίπαλου στρατο-
πέδου. Ἔτσι –ἂν καὶ τὰ ἁπλουστεύουμε σὲ μεγά-
λο βαθμὸ- ἡ δεξιὰ συντήρηση ἐνσωμάτωσε με-
ρικῶς τὸν κρατικὸ παρεμβατισμό, ὁ ὁποῖος θὰ πε-
ριόριζε τὴν ἀτομικὴ αὐθαιρεσία, ἐνῶ ἡ ἀριστερὴ
πρόοδος ἐγκολπώθηκε τὴν ἰδέα προάσπισης τῆς
ἀτομικότητας μέσῳ τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των καὶ ἐλευθεριῶν», τὰ ὁποῖα θὰ περιόριζαν τὴν
κρατικὴ αὐθαιρεσία. Ἡ φαινομενικὴ αὐτὴ ἐξισορ-
ρόπηση δὲν ἀναίρεσε τὴν ὕπαρξη τῶν δύο ἀντί-
παλων στρατοπέδων, ἀλλὰ προϊόντος τοῦ χρόνου
ἐνέταξε αὐτὰ στὸ ἴδιο νεώτερο φιλελεύθερο μον-
τέλο συνύπαρξης, δηλ. αὐτὰ τὰ δύο ἰδεολογικὰ
στρατόπεδα ἔπρεπε νὰ συνυπάρξουν στηριζόμε-
να στὴν ἀλληλοανοχή, ἡ ὁποία δὲν ἀποκλείει τὸν
ἀνταγωνισμό, ἀλλὰ ὁριοθετεῖ αὐτὸν μέσα στὸ
πλαίσιο τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀμοιβαίας ἀναγνώρι-
σης ἀντίθετων ἀξιῶν. Ἔτσι, ἡ «δημοκρατία» σή-
μερα δὲν εἶναι ἡ δημοκρατία τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας,
ἡ ὁποία ἐξοστράκιζε ὅποιον ἦτο ἀντίθετος μὲ τὰ
πιστεύω τῆς πόλεως κ.λπ., ἀλλὰ ἡ συμβατικὴ
ὀνομασία ἑνὸς πλαισίου παραλλήλων ὑπάρξεων
θεμελιωμένο στὴ βάση τῆς ἀναγνωρίσεως ὅλων
τῶν ἀξιῶν ὡς ἰσοτίμων! Μὲ ἁπλὰ λόγια στὸ σύγ-
χρονο αὐτὸ πλαίσιο συμβιώνουν δημοκράτες μὲ
ἀντιδημοκράτες, ἐνῶ ἀκόμα καὶ ἡ «Ἐκκλησία»
εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ συνυπάρχει μὲ τὶς μασο-
νικὲς στοές!

Τὸ ἀδιέξοδον 
εἰς τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας - Πολιτείας
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο προκύπτει καὶ τὸ πρόβλημα

τῆς σχέσης Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ὅπως καὶ τῆς
γενικῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοινωνία, ἡ
ὁποία ζεῖ καὶ ἀναπνέει μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλῖμα τῆς
νεωτερικότητας. Ἡ Ἐκκλησία κηρύττει τὴν μία ἀλή-
θεια, ἐνῶ ἡ κοινωνία διαποτίζεται καθημερινῶς μὲ
τὴν ἀντίληψη ὅτι κάθε «ἀλήθεια» εἶναι ἰσότιμη μὲ
ὁποιαδήποτε ἄλλη, δηλ. μία σχετικοποίηση τῶν
πάντων. 

Ἡ σχετικοποίηση αὐτὴ στὴν Πολιτεία ἐκφράζεται
μὲ τὸ ὅραμα τῆς οὐδετεροθρησκείας. Ἡ ἐπίσημη
δικαιολογία λέει ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς θρησκεῖες,
οἱ ὁποῖες εἶναι ὅλες ἰσάξιες, καὶ γιὰ νὰ μὴ «ἀδικη-
θεῖ» καμία δὲν πρέπει κάποια νὰ εἶναι «ἐπικρατοῦ -
σα». Ἡ σχετικοποίηση αὐτὴ εἶναι ἁπλῶς μία ἀπόρ-
ροια τῆς ἐκκοσμίκευσης, ἐνῶ στὴν πραγματικότη-
τα αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι ὅτι τὸ κράτος θέλει νὰ
ὑποκαταστήσει τὴν Ἐκκλησία, διότι ἔχει ὅπως
προείπαμε τὴ δική του «σωτηριολογία». 

Τὸν «μεσσιανικὸ» αὐτὸ ρόλο τοῦ κράτους ὑπη-
ρετοῦν οἱ προοδευτικοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ συντηρητικοί.
Οἱ προοδευτικοὶ διότι οἱ καταβολές τους πάντοτε
τοὺς ὑπέβαλλαν στὴν συνείδηση ὅτι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ὄργανο τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ οἱ συντηρητικοὶ
διότι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπικράτηση τὴν οἰκονο-

μίας τῶν ἀγορῶν, μέγεθος στὸ ὁποῖο δὲν χωράει
(εἶναι μάλιστα ἀντίθετη ἡ Ἐκκλησία), γι’ αὐτὸ μι-
λοῦν πάντοτε γιὰ τὸν «ἱστορικὸ» ρόλο της καὶ ὄχι
τὸν ζωτικό. Οἱ πρῶτοι θέλουν –εἰ δυνατὸν- νὰ ἐξα-
φανίσουν τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ οἱ δεύτεροι νὰ τὴν
ὑποτάξουν, –εἰ δυνατὸν- νὰ ὑπάρχει μόνο ἕνα
ἀπολίθωμα αὐτῆς δίκην ἐθνικοῦ μνημείου, λαμ-
προῦ μὲν ἀποστεωμένου δέ! Αὐτὸ θὰ ὑπάρχει, γιὰ
νὰ παρέχει χρήσιμες κοινωνικὲς ὑπηρεσίες (συσ-
σίτια, περίθαλψη ἀπόρων κ.λπ.) ἔτσι ὥστε νὰ
προσδίδει σὲ αὐτοὺς τὴν ἠθικὴ κάλυψη, ὥστε νὰ
μὴ φαίνονται τόσο κακοί, ὅσο οἱ πρῶτοι ποὺ θέ-
λουν νὰ τὴν ἐξαφανίσουν. Ὅμως, ὅπως ἡ ἱστορία
διδάσκει, πιὸ ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ καμουφλαρισμέ-
νος ἐχθρός.

Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι δὲν ὑπάρ-
χουν σήμερα ὑπέρτερες ἀξίες οὔτε γιὰ τοὺς πρώ-
τους οὔτε γιὰ τοὺς δεύτερους, διότι στοὺς μὲν οἱ
ὅποιες ἀξίες τοὺς ἐξαντλήθηκαν στὸν στίβο τῆς
ἱστορίας, στοὺς δὲ οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες «πατρὶς-
θρησκεία-οἰκογένεια» ἀπεδείχθη ἕνα ὑποκριτικὸ
προσωπεῖο, τὸ ὁποῖο ἀπεκαλύφθη, ὅταν ἐκχώρη-
σαν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, ἔδωσαν τὴν ἄδεια νὰ
οἰκοδομοῦνται ναοὶ αἱρέσεων-θρησκειῶν καὶ νομι-
μοποίησαν τὶς ἐκτρώσεις, τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ
τὴν συμβίωση ὁμοφυλοφίλων. Ἂς μὴ τοὺς ξενίζει
λοιπὸν ἂν σήμερα ἀπαξιώνεται πλήρως τὸ πολι-
τικὸ κατεστημένο.

Τὸ μόνο ποὺ ἀπέμεινε, γιὰ νὰ διαφωνοῦν, εἶναι
ἡ οἰκονομία, γι’ αὐτὸ καὶ σ’ ὅλα τὰ ἄλλα πεδία
(ἐθνικὴ παιδεία, ὑγεία, ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κ.λπ.)
ἢ συμφωνοῦν ἢ ἐφαρμόζουν ἀπὸ ἄλλη ὀπτικὴ γω-
νία τὸν κρατικὸ «μεσσιανισμὸ» π.χ. ἡ δεξιὰ κ.
Γιαννάκου ἔβγαλε τὴν ἐξομολόγηση ἀπὸ τὰ σχο-
λεῖα, ὁ ἀριστερὸς κ. Φίλης δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ ἐπι-
σκέπτονται τὰ σχολεῖα Ἱεράρχες, καὶ ὅλοι συνο-
μολογοῦν ὅτι στὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν ἀκολουθοῦν ὅσα ἡ κ. Διαμαντοπούλου
φίλη της μασονικῆς λέσχης Bildeberg ἔθεσε ὡς
βάση! 

Πῶς ὅμως Πρωθυπουργοὶ καὶ ὑποψήφιοι θὰ
ἐμπνεύσουν ὅραμα καὶ συνοχὴ στὴν Ὀρθόδοξη
Ἑλλάδα, ὅταν καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν μεταμορφωθεῖ σὲ
ἐντολοδόχους λογιστὲς σὲ μία οἰκονομία ποὺ διέρ-
χεται τεράστια κρίση; Οἱ ἴδιοι διαλύουν τὴν κοινω-
νία ὄχι διότι διέλυσαν τὰ τελευταῖα 40 χρόνια τὴν
οἰκονομία, ἀλλὰ διότι ἀπαρνήθηκαν τὴν ἀρετή,
ἀπαρνήθηκαν τὴν ὑπεράσπιση τοῦ νοήματος
ζωῆς, ἀπαρνήθηκαν τὴν Ἐκκλησία.

Ἡ Πανθρησκεία 
ὁδηγεῖ εἰς τὴν οὐδετεροθρησκείαν

Πολιτικοὺς καὶ οἰκουμενιστὲς δὲν τοὺς ἐνδια-
φέρει ἡ ἀλήθεια, τοὺς ἐνδιαφέρει μόνο ἡ ἐξουσία.
Τὰ κόμματα προσπαθοῦν νὰ ἐνδυθοῦν τὸ μετα-
φυσικὸ κῦρος τοῦ ράσου καὶ οἱ οἰκουμενιστὲς
τὴν κοσμικὴ ἐξουσία τῆς βουλευτικῆς ἕδρας, γι’
αὐτὸ καὶ οἱ δρόμοι τους συγκλίνουν. Γι’ αὐτὸ ὁ
οἰκουμενισμὸς εἶναι παναίρεση: ἀπὸ ἐκκλησιο-
λογικῆς πλευρᾶς διότι συγκεντρώνει ὅλες τὶς
αἱρέσεις μαζί, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ σωτηριολογικῆς
πλευρᾶς διότι ἀναιρεῖ τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλη-
σίας μέσα στοὺς ἴδιους τοὺς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ τοποθετήσει στὴ θέση της τὴν
ἀλήθεια τοῦ ἐκκοσμικευμένου κράτους, δηλαδὴ
προσδοκᾶ στὸ νὰ ἐνδώσει καὶ στοὺς τρεῖς πει-
ρασμοὺς τῆς ἐρήμου (νὰ χορτάσει μὲ ὕλη-
χρῆμα-οἰκονομία, νὰ χρησιμοποιήσει τὴν πνευ-
ματικὴ μαρτυρία ἐξουσιαστικά, νὰ ὑποτάξει τὴ
θεία ἀποστολὴ στὶς ἐγκόσμιες σκοπιμότητες), νὰ
ἀναιρεθεῖ ἡ Ἐκκλησία ὡς Ἐκκλησία καὶ νὰ ὑπο-
κατασταθεῖ ἀπὸ ἕνα εἴδωλό της. Δὲν πρόκειται
γιὰ ἀπόπειρα νὰ εἰσαχθεῖ ἁπλῶς ἡ εἰδωλολα-
τρία, δηλ. μία ψεύτικη εἰκόνα-πίστη γιὰ τὸν Κύ-
ριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως συνέβαινε μὲ τὶς
αἱρέσεις, ἀλλὰ γίνεται ἀπόπειρα νὰ καταστεῖ ἡ
Ἐκκλησία αἵρεση, γι’ αὐτὸ ἄλλωστε τοὺς εἶναι
προσφιλὴς ἡ ἔκφραση «Ἐκκλησίες», διότι ἔτσι ἡ
Ὀρθοδοξία μεταβάλλεται σὲ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς
αἱρέσεις. Εἶναι ἡ ἀπόπειρα νὰ γίνει πραγματικό-
τητα ἡ οὐδετεροθρησκεία μέσα ἀπὸ τὴ σύγκλιση
τῶν θρησκειῶν σὲ κοσμικὲς ἀρχές, ἡ ὁποία θὰ
ἐξ-οὐδετερώσει τὶς θρησκεῖες.

Ἀριστερὰ καὶ Ὀρθοδοξία
τότητα σύμπτωσης ἢ συμβιβασμοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία,
ἄλλωστε, εἶχε διαδραματίσει ἀνάλογο ρόλο καὶ στὴν
περίοδο τῆς Βενετοκρατίας. Αὐτὴ ἦταν ποὺ διαφο-
ροποιοῦσε οὐσιαστικά, ὅπως καὶ στὸ τουρκοκρα-
τούμενο μέρος τοῦ Γένους, τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὸ
φραγκικὸ - βενετσιάνικο στοιχεῖο, συνιστώντας τὴν
κατ’ ἐξοχὴν ἀντιαλλοτριωτικὴ δύναμη τοῦ ἑπτανη-
σιακοῦ λαοῦ. Καὶ αὐτὸ δὲν τὸ ἀγνοοῦσαν οἱ Ριζο-
σπάστες Ἡγέτες. Πόσο μᾶλλον ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν
Ὀρθοδοξία ἐκφραζόταν καὶ τὸ δικό τους φρόνημα,
τῶν περισσοτέρων τουλάχιστον. 

Παρὰ τὸν διαπιστωμένο ἐπηρεασμό τους ἀπὸ
δυτικὲς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἰδέες οἱ Ριζοσπά-
στες Ἡγέτες ἔμειναν σχεδὸν στὸ σύνολό τους, ὅσον
ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς θρησκευτικῆς τοποθέτησής
τους, «ἀνατολικοὶ» κατὰ τὸν ἐπιφανῆ ριζοσπάστη
Ἠλία Ζερβὸ Ἰακωβάτο. Καὶ σ’ αὐτὸ συνέβαλλε ὄχι
ἁπλὰ μία ὁποιαδήποτε πολιτικὴ σκοπιμότητα, ἀλλὰ
καὶ ἡ προσωπική τους ἐμπειρία.

Ὅπως δὲ ἐλέχθη, παρὰ τὶς ξένες ἐπιρροὲς λόγῳ
τῶν σπουδῶν τους σὲ δυτικὰ περιβάλλοντα, δὲν
ἀντέγραφαν τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα, γιὰ νὰ ὑπο-
δουλωθοῦν σ’ αὐτά, ὅπως συμβαίνει σήμερα, ἀλλὰ
δημιούργησαν ἕνα καθαρὰ ἑλληνικὸ Κίνημα
ἀρχῶν, κινούμενοι στὶς ἐνδοελληνικὲς προϋποθέ-
σεις. Ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς πολιτικῆς τους θεωρίας
ἀπὸ τὶς δυτικὲς πολιτικὲς θεωρίες καὶ ἐμπειρίες,
ἀκολουθοῦσε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ πλατωνικὸ στὴν
Ἐπινομίδα: «Ὅ,τι περ Ἕλληνες βαρβάρων παρα-
λάβωσι κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἐξεργάζονται»: Οἱ
Ἕλληνες ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων παραλαμβά-
νουμε ξένα στοιχεῖα, ἀλλὰ πάντα ὁμοούσια πρὸς
τὴν ταυτότητά μας, τὰ ἐνσωματώνουμε δὲ σ’ αὐτήν,
καθιστώντας τα μὲ τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας κα-
λύτερα καὶ τελειότερα, ὡς στοιχεῖα τοῦ μεγάλου πο-
λιτισμοῦ μας.

Ἄλλωστε, ζώντας οἱ Ριζοσπάστες Ἡγέτες στὴν
ἑπτανησιακὴ πραγματικότητα, γνώριζαν καλὰ τὸν
δυτικὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὴ δυτικὴ κοινωνία στὴν
πολιτικὴ καὶ κοινωνική τους πράξη. Γιατί, ὅπως πα-
λαιότερα ὁ Παπισμός, ἔτσι καὶ ὁ Προτεσταντισμὸς
τῆς «Προστασίας» καὶ τῶν εὐνοουμένων ἀπὸ
αὐτὴν προτεσταντῶν Μισσιοναρίων, ὑποστύλωναν
στὰ Ἑπτάνησα τὴν ξένη κυριαρχία, συντηρώντας
τὸ κοινωνικὸ κλίμα, ποὺ ἐπέτρεπε τὴν διατήρηση,
πέρα ἀπὸ ὅλα τ’ἄλλα, μιᾶς προνομιούχου ἑπτανη-
σιακῆς τάξης, ποὺ ἐκφραζόταν πολιτικὰ ὡς φιλενω-
τισμὸς καὶ ξενοφιλία. Ἐξάρτηση ἀπὸ τοὺς «Δανει-
στές» μας  καὶ αὐτοπαράδοση στὶς ἐντολές τους, θὰ
λέγαμε σήμερα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ λαϊκὴ ἀντίδραση δὲν
εἶχε στόχο μόνο τοὺς Ξένους, ἀλλὰ καὶ τὴν ξενό-
δουλη «καμαρίλλα», ὅπως λεγόταν, τὸ ἀρχοντολόϊ.

Ἡ φιλορθοδοξία ὅμως τῶν Ριζοσπαστῶν, πέρα
ἀπὸ τὶς ὁποιεσδήποτε ἄλλες προϋποθέσεις της,
εἶχε καὶ ἕνα ἰσχυρότατο στήριγμα: τὴν στάση τοῦ

ὀρθοδόξου Κλήρου ἀπέναντι στὸν ἑνωτικὸ μέ τήν
Ἑλλάδα ἀγώνα καὶ τὴν ἴδια τὴν ἰδεολογία τοῦ Ριζο-
σπαστισμοῦ. Ἰδιαίτερα ὁ λεγόμενος κατώτερος
Κλῆρος, φτωχὸς καὶ ὀλιγογράμματος στὴν πλειονο-
ψηφία του, ταυτιζόταν ψυχικὰ καὶ ἰδεολογικὰ μὲ τὸν
λαό, συντελώντας στὴν διατήρηση καὶ ἰσχυροποί-
ηση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. Παρὰ τὴν αὐστηρὰ
πολιτειοκρατικὴ διάρθρωση τῶν σχέσεων τῆς
Ἑπτανησιακῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία καὶ τὸν
ἀπόλυτο, κατὰ συνέπεια, ἔλεγχο τῆς Ἐκκλησίας
ἀπὸ τὸ καθεστώς, ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ τοῦ ἑπτανησια-
κοῦ Κλήρου δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀδιαφορήσει
μπροστὰ στὶς θυσίες καὶ τὰ παθήματα τοῦ λαοῦ. Γι’
αὐτὸ σὲ κάθε ἐξέγερση καὶ διαμαρτυρία πρωτοστα-
τοῦσαν οἱ Κληρικοί, δεμένοι μὲ τὸν ὑπόλοιπο λαὸ
στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα. Καὶ αὐτὸ σ’ ὅλη τὴ διάρ-
κεια τῆς Ἀγγλοκρατίας. Ἀκόμη καὶ οἱ Μητροπολίτες
καὶ Ἐπίσκοποι, παρὰ τὸν ἀσφυκτικὸ ἔλεγχό τους
ἀπὸ τὴν Ἐξουσία, ὅπως φάνηκε σὲ συγκεκριμένες
στιγμές, συμμερίζονταν τὴ στάση τοῦ λοιποῦ Κλή-
ρου καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ λαϊκοῦ σώματος πρὸς
τοὺς Κρατοῦντες, Ξένους καὶ Ἕλληνες.

Ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Κλήρου καὶ ἡ συμμετοχή
του στὸ ριζοσπαστικὸ Κίνημα βρίσκει τὴν καλύτερη
ἐπιβεβαίωσή του ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Προστασία. Στὴν
ἀλληλογραφία λ.χ. τοῦ Ἁρμοστῆ WARD, τὸ 1850,
ἔτος θριάμβου καὶ εἰσόδου τῶν Ριζοσπαστῶν στὴν
Ἰόνια Βουλή, βρίσκουμε πολὺ ἐνδιαφέρουσες -
ἐμπιστευτικὲς καὶ ἀπόρρητες - ἀναφορὲς γιὰ τὴν
δράση τῶν Κληρικῶν στὸ πλευρὸ τῶν Ριζο-
σπαστῶν. Ἔτσι στὶς 18 Ἀπριλίου 1850 ὁ WARD
πληροφορεῖ τὸν Ὑπουργὸ του Λόρδο GREY γιὰ
«καταχρήσεις» τοῦ Κλήρου στὶς βουλευτικὲς
ἐκλογὲς γιὰ τὴν Θ΄ Βουλή. Κληρικοὶ - γράφει - διά-
βαζαν ἐμπρηστικὰ κείμενα στὴ Θ. Λειτουργία ὡς
κήρυγμα, ἐπηρεάζοντας τὸν λαὸ ὑπὲρ τῶν Ριζο-
σπαστῶν καὶ τῆς ἐθνικῆς ἰδέας. Ἔτσι ἡ Γερουσία
ἀναγκάσθηκε νὰ ἐπέμβει, ζητώντας ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολίτη Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα (Κοντομίχαλο,
1843 - 1873) νὰ συγκρατήσει τοὺς κληρικούς του.

Ὁ WARD θὰ ἀποδώσει τὴν θριαμβευτικὴ ἐπιτυ-
χία τῶν Ριζοσπαστῶν στὶς ἐκλογὲς στὸ σύνδεσμο
Κλήρου καὶ Λαοῦ, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι τὴν ἑνότη-
τα τῆς βάσης τοῦ ἑπτανησιακοῦ στοιχείου στὸν
ἀγώνα ἐναντίον τῆς Προστασίας καὶ γενικά τῆς Ξε-
νοκρατίας.

Μιλήσαμε γιὰ ἑπτανησιακὸ «παράδειγμα». Εἴθε
αὐτὸ τὸ παράδειγμα νὰ ἐμπνέει καὶ σήμερα τὸν Λαὸ
καὶ τοὺς Ἡγέτες μας. Ἀλλ’ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο, ἂν δὲ
σῴζεται στὴν ψυχὴ Λαοῦ καὶ Ἡγεσίας τὸ ἴδιο φρό-
νημα καὶ ἡ ἴδια ἀγάπη πρὸς τὸ Ἔθνος καὶ τὴν
Ὀρθοδοξία.

-------
1. Μιράντα Παξιμαδοπούλου - Σταυρινοῦ, Οἱ

ἐξεγέρσεις τῆς Κεφαλληνίας κατὰ τὰ ἔτη 1848 καὶ
1849, Ἀθήνα 1980, σ.28.

Ἕνα πνευματικὸν πρόβλημα
μέ τήν πραγματικότητα. Καί αὐτό τό ἔθετε ὡς
ὅρο σωτηρίας. Κάποτε ὁ ἅγιός μας ρωτήθηκε
ἀπό ἕνα προσκυνητή πῶς πρέπει νά πορεύε-
ται ὁ χριστιανός, γιά νά ἔχει ἐλπίδα σωτηρίας
κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Κοιτάξτε. Νά, ἐπισκε-
φτήκατε ἐμένα, μέ εἴδατε λίγο βρώμικο, ἀτημέ-
λητο. Πρέπει νά σκεφτῆτε βάζοντας καλό λογι-
σμό, ὅτι ὁ Γέροντας διαβάζει καί προσεύχεται
καί δέν ἔχει χρόνο γιά καλλωπισμούς καί πολ-
λές καθαρότητες. Θά πᾶτε πιό κάτω σέ ἄλλον
ἀσκητή καί θά τόν δῆτε πιό περιποιημένο, νά
πῆτε, νά, ὁ Γέροντας καί τά πνευματικά κάνει,
ἀλλά προλαβαίνει καί νά καθαρίση. Ἔτσι γιά
ὅλα νά ἔχετε καλούς λογισμούς καί δέν εἶστε
μακρυά ἀπό τήν σωτηρία» (Ὁ ὅσιος Παΐσιος,
ἔκδοση Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, Θεσσαλονίκη
2015, σελ. 232-233). 

Παράλληλα μέ τόν τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ
προβλήματος πού ὑποδεικνύει ὁ ἅγιός μας,
πρέπει νά ἔχουμε καί διακριτική στάση ἀπέ-
ναντι σ᾿ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς μεταδί-
δουν πληροφορίες καί κρίνουν εὔκολα τούς
πάντες -πλήν τοῦ ἑαυτοῦ τους- πάντα μέ τό
πρόσχημα πώς τάχα κινοῦνται ἀπό πνευματι-
κό ἐνδιαφέρον, γιά νά διορθωθοῦν τά κακῶς
κείμενα, πού παρατηροῦνται στό στενό ἀλλά
καί τόν εὐρύτερο κύκλο τους μέ πρωταγωνι-
στές κληρικούς ἤ εὐσεβεῖς χριστιανιούς. Πρό-
κειται γιά περίεργους καί φθονερούς ἀνθρώ-
πους, τούς ὁποίους πρέπει νά ἀποφεύγουμε
καί ὅταν ἀκόμα εἶναι κληρικοί ἤ μοναχοί. Εἶναι
ἄνθρωποι πού δέν κουράζονται νά μαθαίνουν
τά πάντα ἀπό τή ζωή τῶν ἄλλων καί νά τά με-
ταδίδουν χωρίς νά ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀκρί-
βεια τῶν πληροφοριῶν. Τό κατάκριτο αὐτό
πάθος ἔχει πολλά θύματα. Εἶναι οἱ κρινόμενοι,
ἀλλά καί αὐτοί πού πληροφοροῦνται σχετικά
μέ τό «βίο καί τήν πολιτεία» τῶν ἀδελφῶν
τους.

Γιά τούς κρινόμενους πρέπει νά ἔχουμε κα-
λούς λογισμούς. Νά βάζουμε ἕνα ἐρωτηματικό
στά ὅσα ἀκοῦμε εἰς βάρος τους. Γιά τούς θύτες
ὅμως πρέπει νά ἔχουμε ἄλλη διάθεση. Νά μή
ἔχουμε καλούς λογισμούς, ἀλλά μέ τή λογική
νά τούς ἀντικρούουμε μέ σκληρότητα, γιατί
εἶναι ἐπικίνδυνοι, ἀφοῦ μέ τή φαντασία τους,
τίς διηγήσεις καί τίς περιγραφές δημιουργοῦν
σοβαρές καταστάσεις καί πληγώνουν βαθιά.
Δημιουργοῦν ρήγματα στίς σχέσεις τῶν
ἀνθρώπων, διασύρουν καί καταστρέφουν
ὑπολήψεις. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μοιάζουν μέ τά
ἀπορριμματοφόρα τοῦ δήμου. Συγκεντρώνουν
ὅλη τή σαβούρα καί μεταδίδουν τή δυσοσμία
παντοῦ. Κι ἐνῶ κάνουν ὅλα αὐτά δέν λησμο-
νοῦν νά σταυροκοπηθοῦν, νά κάνουν μετάνοι-
ες, νά διδάξουν, νά κηρύξουν κ.λπ. Εἶναι οἱ
«εὐσεβεῖς» ἀπό τούς ὁποίους πρέπει νά μᾶς
φυλάει ὁ Θεός!
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Σεβ. Αἰτωλίας: «Εἶναι ντροπὴ γιὰ τὸ Μεσολόγγι νὰ κάνη καρναβάλι»
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ἐξεδόθη τὴν
13ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. τὸ ἀκόλουθον Δελτίον Τύπου:

«Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπο-
λίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, παρέ-
στη χτές Κυριακή 12.2.2017 στήν συνάντηση τῆς
Σχολῆς Γονέων στό Μεσολόγγι, ὅπου μίλησε ὁ δια-
κεκριμένος ἐπιστήμονας τῆς ἰατρικῆς κ. Παναγιώ-
της Δημακάκος, ὁμότιμος Καθηγητής Ἀγγειοχει-
ρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Μορφές ἁγίων στό σύγχρονο
χειρουργικό τραπέζι».

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Δημακάκο
γιά τήν παρουσία του καί τήν τόσο σημαντική ὁμιλία
του, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πραγματική ὁμολογία πίστε-
ως «σέ καιρούς πού ὁ Χριστός πολεμεῖται ἀπό
ἀνθρώπους τελείως ἡμιμαθεῖς πού ἔχουν παντελῆ
ἄγνοια στά θέματα τῆς πίστεως καί δυστυχῶς ἐπη-
ρεάζουν κάποιους Χριστιανούς». «Δέν εἶναι ἁπλό
πρᾶγμα» εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, «ἕνας καθηγητής
νά καταθέτει τέτοιες μαρτυρίες καί νά μιλάει γιά θαύ-
ματα πού συμβαίνουν μέσα στά χειρουργεῖα, γεγο-
νότα πού δείχνουν πώς οἱ ἅγιοι εἶναι κοντά μας, εἶναι
μαζί μας καί μᾶς βοηθοῦν». 

Στό τέλος τῆς συναντήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμᾶς ἀναφέρθηκε στήν
προσοχή πού χρειάζεται νά ἔχει ὁ πιστός Χριστιανός
στήν καθημερινή του ζωή, ἰδιαιτέρως μέσα στήν πε-
ρίοδο τοῦ Τριωδίου πού διανύουμε, ἀντιδρώντας στίς
συνήθειες τῶν ἡμερῶν πού θέλουν ὅλους συμμέτο-
χους στίς κατά τόπους καρναβαλικές ἐκδηλώσεις. 

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφερόμενος στήν ἕδρα τῆς
Μητροπόλεως στό Μεσολόγγι, ἀλλά καί γενικότερα,
προέβη στήν ἑξῆς δήλωση:

«Ἔπεσε στήν ἀντίληψή μου, μέσω ἀνακοινώ-
σεων σέ ἱστοσελίδα, ὅτι ἡ Ἱερά Πόλις τοῦ Μεσο-
λογγίου ἑτοιμάζει τά γνωστά καρναβάλια. Δέν
ξέρω ποιός τά ὀργανώνει, ἀλλά εἶδα κάτι πολύ-
πολύ ἄσχημα καί βρώμικα. Κάποια ΜΑΣΚΕ
ΠΑΡΤΥ καί ἄλλες βραδυνές ἐκδηλώσεις! 

»Δέν εἶναι ἁπλά πράγματα αὐτά ἀγαπητοί. Μή
ἐπαίρεται τό Μεσολόγγι ὅτι κάνει καρναβάλι.
Εἶναι ντροπή γιά τό Μεσολόγγι νά κάνει καρνα-
βάλι. Εἶναι ντροπή, δέν εἶναι αὐτά ἔπαινος. Δέν
εἶναι ἄξια θαυμασμοῦ ἤ τιμῆς τέτοιες ἐκδηλώ-
σεις. 

»Σᾶς καλῶ, ἀγαπητοί, νά φυλάξουμε τά παιδιά
μας. Ἄς κάνουμε μιά σταυροφορία. Ἄς τό ποῦμε
παντοῦ. Τί θά πεῖ ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ καί ΠΙΖΑΜΑ
ΠΑΡΤΥ καί ἄλλα εἴδη καρναβαλιοῦ, στό Μεσο-
λόγγι;! Καταλαβαίνουμε τί γίνεται μέσα σ’αὐτές
τίς καρναβαλικές συνάξεις, κατά τίς βραδυνές
καί μεταμεσονύχτιες ὧρες πού διοργανώνονται;
Ἄν γνωρίζατε, πού δέν μπορεῖτε νά ξέρετε, τί
ἀκοῦμε ἐμεῖς οἱ πνευματικοί μετά ἀπό αὐτά τά
ΠΑΡΤΥ, δέν θά εἴχατε ἡσυχία! Δέν θά ἔμεναν τό-
τε ἥσυχοι οἱ γονεῖς στό σπίτι τους! 

»Παρακαλῶ ἄς κάνουμε ἀγῶνα. Ἄς τό ποῦμε
παντοῦ. Ὅλοι μας νά διακηρύξουμε τήν ἀλή-
θεια, ὥστε νά σταματήσουν αὐτές οἱ ἄθλιες καρ-
ναβαλικές ἐκδηλώσεις. Εἶναι φθορά μεγάλη.
Θά ὀργισθεῖ ὁ Θεός. Ποῦ πάμε τελικά; Πήραμε
πολύ τόν κατήφορο…

»Παρακαλῶ βοηθῆστε! Κάντε ὅ,τι μπορεῖ ὁ κα-
θένας. Τουλάχιστον ὅπου γνωρίζει ὁ καθένας,
ὅπου ἐπηρεάζετε, ἄς μιλήσετε γιά τήν ἀλήθεια.
Διαφυλάξτε τά παιδιά σας. Μή ἀφήνετε νά ἐπι-
σκεφθοῦν τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις!».
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Ἡ Ἑλλάς ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης της...

Πλήττονται αἱ ἀθῶαι ψυχαὶ τῶν μαθητῶν
θων…μέ στόχο τήν παροχή ὑποστήριξης…σέ μα-
θητές…ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς».

2.«Τά θέματα πού διαμορφώνουν στάσεις…
εἶναι χρήσιμο νὰ γίνονται ἀντικείμενα μιᾶς ὅσο τό
δυνατόν πιό ὁλιστικῆς προσέγγισης καί μιᾶς βιω-
ματικῆς ἐπεξεργασίας …καθώς δέν ἐπιδιώκεται
μόνο ἡ ἀπόκτηση πληροφοριῶν ἤ γνώσεων ἀλλά
καί ἡ ἀλλαγή ἀντιλήψεων καί συμπεριφορῶν. Οἱ
βιωματικές προσεγγίσεις …ἐπιτρέπουν στή συνέ-
χεια τήν ἀναστοχαστική διαδικασία…».

Προκλητικός εἶναι ὁ ἐπί μέρους τίτλος περί
ἐμφύλων ταυτοτήτων· 

“Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα”.
Tί ἀκριβῶς σημαίνει κατ΄ ἀρχήν ἡ λέξη ἔμφυλο;

Στήν προκειμένη περίπτωση πῶς συνδυάζεται;
Κανείς δέν ξέρει. 

Οἱ ἰθύνοντες τοῦ προγράμματος στήν πραγματι-
κότητα θέλουν νά περάσουν στά παιδιά μας μέσα
ἀπό τήν κάθε ἐξεταζόμενη ὑποκατηγορία τά ἑξῆς:
μέσα ἀπό τό θέμα “διατροφή καί ποιότητα ζωῆς”,
τήν λατρεία στή φύση καί τήν ταύτιση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό σύμπαν. Μιλᾶ ξεκάθαρα ἡ ἐγκύ-
κλιος γιά ὁλιστική προσέγγιση, πού δέν σημαίνει
καθολική, σφαιρική, ἀλλά ὅτι τά πάντα εἶναι θεός
καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κομμάτι μιᾶς παγκόσμιας
δύναμης πού διαχέεται μέσα στὸ σύμπαν καί ἀπό
κεῖ ἀντλεῖ δυνάμεις. Πρόκειται δηλ. γιά εἰδωλο-
ποίηση τῆς φύσεως καί ἀποκρυφισμό. Μέσα
ἀπό τό θέμα ¨πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων¨
θέλουν νά περάσουν τήν εἴσοδο στά σχολεῖα συγ-
κεκριμένων ἀτόμων μέ ἀμφιβόλου ἀξίας γνώσεις
ψυχολογίας πού πολλές φορές αὐτά τά ἴδια τά ἄτο-
μα  ἔχουν ἐμφανῆ προβλήματα καί κόμπλεξ πού
χρήζουν θεραπείας. Καί μέσα ἀπό τό θέμα “ἀπο-
δόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων” θέλουν νά
περάσουν τήν ἀμφιβολία τοῦ κάθε μαθητῆ γιά
τό φῦλο του, καί τήν ἁμαρτωλή διαστροφή τῆς
ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς ἐπιλογῆς, γε-
γονός τό ὁποῖο προσβάλλει βάναυσα κάθε ἄνθρω-
πο.  Φαίνεται μᾶλλον σύμφωνα μέ τήν ἐγκύκλιο
πώς ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός λανθασμένα καί τυ-
χαίως δημιούργησε ἕνα ἄντρα καί μία γυναίκα.
Ἐννοεῖται πώς ὁ Χριστιανός ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο
ὁμοφυλόφιλο ὡς κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά πολεμᾶ
τήν ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὅπως κάνει ὁ για-
τρός πού ἀγαπᾶ τόν ἀσθενῆ, ὄχι τήν ἀσθένεια. Καί
βέβαια πουθενά λόγος γιά Θεό. Ἀποτελεῖ ταμπού. 

Ἐπιπλέον πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι 
1) ἡ ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος εἶναι ὑποχρε-

ωτική, καί ἐντός τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, γεγονός
ἀντιδημοκρατικό, ἀντιπαιδαγωγικό καί ἀντισυντα -
γματικό καί χωρίς ἔγκριση γονέων, καί μάλιστα σέ
ἕνα “ἀνοιχτό σχολεῖο” ὅπως θέλουν νά τό λένε.

2) οἱ πιθανοί ὁμιλητές πού θά κληθοῦν εἶναι συγ-
κεκριμένοι, στρατευμένοι στήν διασπορά ἰδεῶν τῆς
Νέας Ἐποχῆς, πού ἀνήκουν σέ καθορισμένο κατά-
λογο τοῦ ΙΕΠ. 

Ἀντιλαμβάνεται δηλ. κανείς ὄχι μόνο τήν ἀπο-
διοργάνωση τοῦ συγκροτημένου ἀναλυτικοῦ προ-
γράμματος τῶν μαθημάτων γιά πέντε συνεχόμενες
μέρες, ὄχι μόνο ὅτι ἐνοχλοῦνται καί διαμαρτύρονται
γιά τόν δίωρο προβλεπόμενο μηνιαῖο ἐκκλησια-
σμό, ἐνῶ γιά αὐτό τό πρόγραμμα δίχως λόγια δια-
θέτουν μιά ὁλόκληρη ἑβδομάδα - κατά τά ἄλλα
εἶναι καί ἀντιρατσιστές - ἀλλά πρωτίστως διαστρέ-
φουν νοοτροπία και συνειδήσεις ἀθώων
ψυχῶν.

Ἐπειδή λοιπόν “δέν πάει ἄλλο” μεταφέρω τόν
πόθο καί τόν καημό καί ἄλλων συναδέλφων καί γο-
νέων, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὑποστήριξή Σας καί ἡ ἐνη-
μέρωση τοῦ ποιμνίου καί δή τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας γιά τό δόλιο, ὕπουλο, ἀντίχριστο πνεῦμα
τῆς Νέας Ἐποχῆς πού περνᾶ μέσα ἀπό τέτοιες
δῆθεν εὐεργετικές δραστηριότητες. 

Δέν ξέρω ἄν θά ἦταν σκόπιμες κάποιες συγκεν-
τρώσεις  διαμαρτυρίας  κατόπιν δικῆς σας παρο-
τρύνσεως, ἀφοῦ πρῶτα θά ἔχει ἐνημερωθεῖ τό ποί-
μνιο γιά τόν λόγο τῆς συγκεκριμένης κινήσεως. 

Εἴμαστε ὑπόλογοι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων
γιά τούς μαθητές πού ὁ Θεός καί οἱ γονεῖς μᾶς
ἐμπιστεύθηκαν. 

Δέν πρέπει νά ἀντιδράσουμε παράλληλα μέ
προσευχή καί νηστεία;

Ἀσπάζομαι τήν δεξιάν Σας 
Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης

ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ
Χολαργοῦ καί καθηγητής ΠΕ01 Θεολόγος

Κοινοποίησις:
Ὑπουργό Παιδείας κ. Κων/νο Γαβρόγλου, 1o

Γυμνάσιο Ἁγίας Παρασκευῆς.

μοσιογράφος, μαχό-
μενος μὲ δύναμη καὶ
ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν
Πίστη καὶ τὴν Ἀλή-
θεια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ
δίκαια τῆς Πατρίδας
μας.

Ὁ λόγος του
γραπτὸς ἤ προφο-
ρικὸς ἔδινε μηνύματα
πίστεως, θάρρους καὶ
ἐλπίδας.

Ἐργάστηκε σκληρὰ
γιὰ τὴν δόξα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καὶ τὸ συμφέ-
ρον τῆς Χώρας μας.

Ἀπὸ τὸ 2001 μέχρι
τῆς κοιμήσεώς του
(17.2.2015) διετέλεσε
Διευθυντὴς Συντάξε-

ως τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ», ὑπῆρξε ὁμολογητὴς τῆς πίστεώς
μας, γνήσιος πατριώτης μὲ πολλὴ ἀγωνία γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, φι-
λάνθρωπος, ἐλεήμων, πιστὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Πιστεύουμε ὅτι ἡ
ψυχή του ἀναπαύεται «ἐν Χώρᾳ Ζώντων». Σὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς «ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ» ἡ προσ φορά του θὰ μείνη
ἀνεξίτηλη στὴν μνήμη μας, ἀλλὰ καὶ στὴν καρδιά μας.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, μακαριστὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ μας, Γεώργιε. 

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Γ. ΖΕΡΒΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ποῖος θὰ σταματήση τὸν κ. Γιαγκάζογλου;
Ἀποκλειστικαὶ πληροφορίαι

τοῦ Ο.Τ. ἀναφέρουν ὅτι ὁ κ.
Στ. Γιαγκάζογλου ἔχει σχηματί-
σει ὁμάδας διὰ τὴν συγγραφὴν
τῶν νέων βιβλίων τῶν θρησκευ-
τικῶν, αἱ ὁποῖαι ἐργάζονται πυ-
ρετωδῶς. Ἑπομένως ὁ διάλογος
Ἐκκλησίας – Πολιτείας εἶναι
προσχηματικὸς καὶ δὲν πρόκει-
ται νὰ ὑπάρξη ἀξιολόγησις τοῦ
νέου προγράμματος παρὰ μό-
νον ἐπιβολὴ αὐτοῦ διὰ τῶν νέ-
ων ἐγχειριδίων, ὅταν αὐτὰ ἑτοι-
μασθοῦν. Πρὸς τὸ παρὸν θὰ
δοθοῦν φάκελοι ἀντὶ βιβλίων
εἰς τοὺς μαθητάς! Ὡς ἐπληρο-
φορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» τῆς 14ης
Φεβρουαρίου 2017:

«Πρόσω ὁλοταχῶς βάζει τὸ
ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὶς
ἀλλαγὲς στὸ περιεχόμενο τῶν βι-
βλίων τῶν θρησκευτικῶν, τὴν
ὥρα ποὺ ἀπουσιάζει ὁ ἀντίλογος
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκκλησιαστικοὶ -καὶ ὄχι μόνο- κύ-
κλοι ἐπισημαίνουν δηκτικὰ ὅτι θὰ
εἶναι ἀργὰ γιά... δάκρυα, ὅταν
πλέον θὰ ἔχουν ὑλοποιηθεῖ οἱ με-
ταρρυθμίσεις, καὶ ὅτι ἡ Ἱεραρχία
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θὰ ἔπρεπε
ἤδη νὰ ἔχει ἀντιδράσει σύσσωμη.

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πο-
λιτικῆς (ΙΕΠ) προανήγγειλε διὰ
τοῦ προέδρου του Γεράσιμου
Κουζέλη σαρωτικὲς ἀλλαγὲς στὸ
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.
Ὅπως ἀνακοίνωσε, θὰ ἀλλάξουν
τὰ διδακτικὰ ἐγχειρίδια ὅλων τῶν
τάξεων, ἐνῶ τὸ μάθημα θὰ διατη-
ρήσει ἕνα «ὀρθόδοξο ἄξονα ἀλλὰ
μὲ ἀνοίγματα στὰ κοινωνικὰ καὶ
πολιτισμικὰ περιβάλλοντα τῶν
μαθητῶν». Ὁ ἴδιος τόνισε: «Τὰ
νέα βιβλία θὰ ἔχουν χαρακτήρα
φακέλου, θὰ περιλαμβάνουν ὅλα
τὰ ὑλικὰ ποὺ θεωροῦμε ὅτι ἀντα-
ποκρίνονται στὸν κορμὸ τῶν και-
νούργιων προγραμμάτων
σπουδῶν. Δηλαδή, πηγές, κείμε-
να ἀναφορᾶς, παραδείγματα
βιωματικά, ὑλικὸ τῆς θεολογικῆς
ἐπιστήμης καὶ τῆς ὀρθόδοξης πα-
ράδοσης καθὼς καὶ ἀσκήσεις -
ἐρωτήσεις γιὰ τοὺς μαθητὲς σχε-
τικὰ μὲ τὴ διοργάνωση τοῦ μαθή-
ματος. Εἶναι βιβλία μὲ πολὺ μεγά-
λη χρήση ὑλικοῦ, εἰκόνας, λογο-
τεχνικῶν ἀναφορῶν, παραδόσε-
ων καὶ πολιτισμικῶν δεδομέ-
νων». Ἐρωτηθεὶς ἂν τὸ μάθημα
θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ στὴ β΄ καὶ
τὴ γ΄ λυκείου, ἀπάντησε ὅτι, ἂν ἡ
Ἐκκλησία ἐπιμείνει, τότε θὰ πα-
ραμείνει ὡς ἔχει».

Ὁ κ. Θ. Τάσιος καὶ ἡ Ἱ. Μ. Κορίνθου
Περίπου πρὸ διμήνου ἡ Ἱ. Μ.

Κορίνθου εἶχε προγραμματίσει
ἐπισήμως ὁμιλία τοῦ Ὁμ. Καθη-
γητοῦ τοῦ ΕΜΠ κ. Θεοδοσίου
Τά σιου. Ἐν τῷ μεταξὺ ἔλαβε δη-
μοσιότητα ἡ σχέσις τοῦ κ. Καθη-
γητοῦ μὲ τὴν μασονίαν μὲ ἀποτέ-
λεσμα ἡ Ἱ. Μ. Κορίνθου νὰ ἀκυ-
ρώση ὀρθῶς τὴν ὁμιλίαν αὐτήν.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπέμεινεν ἀνα-
πάντητον εἶναι: εἰς περίπτωσιν
ποὺ δὲν ἐγίνετο αὐτὴ ἡ γνωστο-
ποίησις, θὰ παρέμενε καλεσμέ-
νος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως; Εἴτε
ἦτο ἐπιλογὴ τοῦ Σεβ. Κορίνθου
εἴτε συνεργάτου του, γνωρίζει
κανεὶς εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν τὰς
ἀπόψεις του; 

Κρατικὸς τηλεοπτικὸς δίαυλος
μετέδωσε συνέντευξιν τοῦ κ. Τά-
σιου πρὸ ἡμερῶν, κατὰ τὴν ὁποί-
αν ἐδήλωσεν ὅτι τὸ θρησκεύειν
εἶναι σημαντικὸν δι’ ἐκείνους ποὺ
πιστεύουν καὶ ἄφησεν ὑπονοού-
μενον ὅτι εἴμεθα πιθανῶς προ-
ϊόντα βιολογικῆς ἐξελίξεως. Ἀκό-
μη περισσότερον ἐνδιαφέρον
ἦτο ὁ θαυμασμός του πρὸς ἐκεί-
νους τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους,
οἱ ὁποῖοι εἶχον «πνευματικοποι-
ήσει» τὸ θεῖον, καθότι «δὲν εἶναι

δυνατὸν νὰ ἐνδιαφέρει τὸν Θεὸν
ἐὰν πονάει τὸ πόδι σου». Ἰσχυρί-
σθη ἐπίσης ὅτι εἶναι ἀλαζονικὸν
νὰ θέτωμεν τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ
σκοποῦ τῆς ζωῆς, ὅταν ἤδη τὴν
στιγμὴν ποὺ τίθεται, μαῦραι
τρῦπαι καταβροχθίζουν ὁλόκλη-
ρα πλανητικὰ συστήματα εἰς τὸ
σύμπαν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν πρέ-
πει νὰ θέτωμεν κἄν τὸ ἐρώτημα!

Ἀπὸ τὰ ψήγματα ποὺ ἐξεθέσα-
μεν πρόδηλον καθίσταται ὅτι αἱ
ἀπόψεις του εἶναι ἀντίθετοι πρὸς
τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας,
ἡ ὁποία πιστεύει εἰς «Χριστὸν
Ἰησοῦν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμέ-
νον»! Ἐρωτῶμεν: ἀκόμη καὶ ἂν
δὲν ἐσχετίζετο μὲ τὴν μασονίαν,
ὁ Σεβ. Κορίνθου θὰ προσεκάλει
αὐτὸν; Ἂν δὲν ἦσαν ἐνημερωμέ-
νοι εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν διὰ τὰ
πιστεύω τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ,
διατὶ τὸν ἐκάλεσαν; Ἀδυνατοῦμεν
νὰ πιστεύσωμεν ὅτι ὁ Σεβ. Κο-
ρίνθου ἔδωσεν ἔγκρισιν διὰ κά-
ποιον χωρὶς νὰ γνωρίζη ὁ ἴδιος -
ἢ συνεργάτης του- τί πρεσβεύει.
Ἑπομένως ἐκλήθη, ἐνῶ ἦσαν
γνωσταὶ αἱ θέσεις του;!

Ὑπὲρ τοῦ «χωρισμοῦ» ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας;
Εἰσήγησιν ἐπραγματοποίησεν

ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας εἰς τὸ σεμινά-
ριον Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Βι-
βλιοθήκης τῆς Ἱ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν
μὲ θέμα: «Σχέσεις Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας». Ἡ εἰσήγησις
ἦτο ἐν πολλοῖς μία ἐπανάληψις
τῶν ὅσων ἤδη ὁ Μακαριώτατος
εἶχεν ἀναφέρει εἰς τὴν ὁλομέλει-
αν τῆς Ἱεραρχίας τὸν παρελ-
θόντα Ὀκτώβριον. Ὡστόσο ἡ
εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου
καταλήγει εἰς θολὰ σημεῖα.
Προτείνει δημοψήφισμα; Θεω-
ρεῖ δεδομένον ἢ συμφωνεῖ εἰς
τὸν ἀπόλυτον χωρισμὸν Ἐκκλη-
σίας – Πολιτείας; Δὲν πιστεύει
ὅτι οἱ ρόλοι ὡς διακριτοὶ εἶναι
ἱκανοποιητικοί; Παραθέτομεν
τὸ τέλος τῆς εἰσηγήσεώς του,
ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσε-
λίδα τῆς Ἱ. Μ. Ν. Ἰωνίας τῆς
8ης Φεβρουαρίου 2017:

«Τὸ σπέρμα τοῦ χωρισμοῦ
Κράτους καὶ Ἐκκλησίας ὑπῆρχε
ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια διαμόρ-
φωσης τοῦ συστήματος τῆς
νόμῳ κρατούσης Πολιτείας…
Ἱστορικὲς ἀνακρίβειες ἀλλὰ καὶ
προκαταλήψεις ἐντείνουν τὸ
πρόβλημα παρὰ τὸ ὁδηγοῦν σὲ
μία κοινῶς ἀποδεχόμενη λύση,
ὅπως θὰ μποροῦσε αὐτὴ νὰ

ἐφαρμοζόταν μέσα ἀπὸ τὰ πλαί-
σια τοῦ συστήματος τοῦ ἀπόλυ-
του χωρισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας
ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Οὐσιαστικά,
στὴν κοινωνία τοῦ σύγχρονου
Ἑλληνισμοῦ καὶ στὴ γενικὴ
Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ συνείδηση
τὸν πρῶτο λόγο ἔχει ἡ ἐμπειρικὰ
διαμορφωμένη κατάσταση στὶς
σχέσεις καὶ ἡ ἀποδοτικότητα
αὐτῆς μέσα στὸ κοινωνικὸ καὶ
πολιτικὸ τοπίο. Ὁ συνταγματικὸς
νομοθέτης μὲ πυξίδα τὶς σκέψεις
αὐτὲς θὰ μποροῦσε νὰ προχω-
ρήσει σὲ μία μελλοντικὴ ἀναθεώ-
ρηση τῶν σχέσεων Κράτους καὶ
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ
νὰ πάψει νὰ θεωρεῖ τὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ἐπίσημη Ἐκκλησία
τοῦ Κράτους, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε
νὰ τῆς ἀφαιρέσει κάθε δημόσια
ἐξουσία μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἰδε-
ολογικῆς οὐδετερότητας τοῦ
Κράτους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸ
ἰσχῦον Σύνταγμα, ἂν τελικὰ κά-
ποιος θὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴ δια-
τήρηση ἢ ὄχι τῆς προνομιακῆς
θέσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία,
αὐτὸς εἶναι ὁ λαὸς (ἀρ.1 καὶ 110
Σ.), ἀπὸ τὸν ὁποῖο πηγάζουν καὶ
ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ἀσκοῦνται ὅλες
οἱ ἐξουσίες καὶ στὸ χῶρο τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας…».

Ὁ Ἀγγλικανὸς «Ἀρχιεπίσκοπος»
ὑπὲρ τῶν ὁμοφύλων γάμων!

Ὁ κ. Τζ. Γουέλμπυ ἔχει κα-
ταπλήξει τὴν κοινὴν γνώμην
μὲ τὰς δηλώσεις του ἄλλοτε
περὶ ἀμφισβητήσεως τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καὶ
ἄλλοτε ὅτι θὰ ἦτο σύμφωνος
οἱ υἱοί του νὰ ἐπιλέξουν σύν-
τροφον ἰδίου φύλου! Εἰς τὴν
πρόσφατον Σύνοδον τῶν
Ἀγγλικανῶν ὑπεστήριξε καὶ
τὴν θεσμοθέτησιν γάμου διὰ
τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ὅμως ἡ
πρότασίς του κατεψηφίσθη.
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερί-
δα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»
τῆς 17ης Φεβρουαρίου 2017:

«Τὴν ὁποιαδήποτε συζήτηση
γιὰ γάμους μεταξὺ ὁμοφύλων
ἀπέρριψε ἡ Σύνοδος τῆς Ἀγγλι-
κανικῆς Ἐκκλησίας, ξεκαθαρί-
ζοντας πὼς ὁ θεσμὸς ἀποτελεῖ
ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ἡ
Σύνοδος στὴ χθεσινὴ ψηφοφο-
ρία ἀποφάνθηκε κατὰ τῆς ἔκθε-

σης ποὺ κατατέθηκε ἀπὸ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπου-
ρι Τζάστιν Γουέλμπι μὲ τὸ ἐρώ-
τημα ἂν ἡ ἐκκλησία πρέπει νὰ
ἀκολουθεῖ τὶς ἐξελίξεις ποὺ συμ-
βαίνουν στὴν κοινωνία. Οἱ
Ἀγγλικανοὶ πρέπει νὰ ἐπιδει-
κνύουν ἀποδοχὴ καὶ νὰ στηρί-
ζουν τοὺς ὁμοφυλόφιλους χρι-
στιανούς, ὅμως ὁ γάμος εἶναι
διαφορετικῆς τάξης ζήτημα,
ἀποφάνθηκε ἡ Σύνοδος… τὸ
Σῶμα τῶν Ἐπισκόπων μπορεῖ
νὰ συντάξει νέες θέσεις ἀναφο-
ρικὰ μὲ τὸ ζήτημα, οἱ ὁποῖες θὰ
πρέπει νὰ ἐξεταστοῦν ἐκ νέου.
Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς κληρικούς,
σύμφωνα μὲ τὸ τωρινὸ δόγμα
τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας,
ἄν θρωποι τῆς κοινότητας LGBT
(λεσβίες, γκέι, τράνς, ἀμφισε-
ξουαλικοὶ) μποροῦν νὰ γίνουν
μέλη τοῦ κλήρου, ὅμως δὲν
μποροῦν νὰ παντρευτοῦν ἢ νὰ
τελέσουν γάμους».

Φανάρι καὶ Μόσχα διαγκωνίζονται
διὰ τὸ ποῖος θὰ φιλήση πρῶτος τὴν χεῖραν τοῦ Πάπα
Ἀπεχθεῖς καὶ προκλητικοὺς

ἐναγκαλισμοὺς μὲ τὸν Πάπα καὶ
ἀγαπολογίας τὸ ἀνάγνωσμα
δὲν περιλαμβάνει δυστυχῶς
μονάχα τὸ “ἱερὸ καταστατικὸ
ἑνότητας” ποὺ δυστυχῶς κατὰ
πὼς φαίνεται ἔχει ἐδῶ καὶ καιρὸ
συντάξει καὶ ἀκολουθεῖ κατὰ
γράμμα τὸ Φανάρι, ἀλλὰ πλέον
καὶ ἡ Μόσχα ἔχει κατρακυλήσει
ξεκάθαρα στὰ ἴδια θλιβερὰ μο-
νοπάτια.

Οὕτως ἢ ἄλλως τὸ Νο2 τοῦ
ρωσικοῦ Πατριαρχείου Μητρο-
πολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων,
κάνει τὴν διαδρομὴ Μόσχα-Βα-
τικανὸ σὲ τακτικότατη βάση, τὰ
πράγματα ὅμως ἔχουν ἐξοκείλει
ἐντελῶς μετὰ τὴν περσινὴ συν -
άντηση στὴν Ἀβάνα τοῦ ποντί-
φικα μὲ τὸν κ. Κύριλλο.

Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ μετὰ
Φανάρι καὶ Μόσχα μοιάζουν νὰ
ἀνταγωνίζονται γιὰ τὸ ποιὸς θὰ
προδώσει πρῶτος τὴν Ὀρθο-
δοξία φιλώντας μέ….σεβασμὸ
τὸ χέρι τοῦ Πάπα.

Ἄπειρες εὐκαιρίες σφιχτῶν
“ἑνωτικῶν” ἐκδηλώσεων ἀπο-
δεικνύουν πὼς τὰ σχέδια τῆς
Νέας Τάξης πραγμάτων, ἡ
ὁποία διακαῶς ἐπιθυμεῖ τὴν
ἐγκαθίδρυση τῆς πανθρησκείας
ἔχουν πάρει τὸ δρόμο τους!

Τελευταῖο παράδειγμα οἱ….
πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ
τὴν πρώτη ἐπέτειο τῆς ἱστο-
ρικῆς συναντήσεως τοῦ Πα-
τριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν
τῶν Ρωσιῶν καὶ τοῦ Πάπα στὴν
Κούβα ποὺ πραγματοποιήθη-
καν πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες στὸ
Πανεπιστήμιο Φριβούργου τῆς
Ἑλβετίας μὲ συμμετοχὴ τοῦ Μη-
τροπολίτη Βολοκολὰμσκ Ἱλα-
ρίωνα, Προέδρου τοῦ Τμήματος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας, καὶ τοῦ Καρδιναλίου
Κοὺρτ Κόχ, Προέδρου τοῦ Πον-
τιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν
Προώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν
Χριστιανῶν.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Μητροπολί-
της Ἱλαρίωνας τόνισε ὅτι τὸ

ἑορταζόμενο γεγονὸς παρέχει
εὐκαιρία ἐξετάσεως τῆς σημα-
σίας αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς συν -
αντήσεως, τῆς συ-
ζητήσεως τῶν
πρώτων καρπῶν
του καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν
σχέσεων Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ
Ὀρθοδόξων. Ὁ Μητροπολίτης
Ἱλαρίωνας καὶ ὁ Καρδινάλιος
Κὸχ σημείωσαν τὴ σπουδαιότη-
τα τῆς διεξαγωγῆς ἐτησίων
ἐκδηλώσεων αὐτῆς τῆς φύσεως
ὡς ἀποτελεσματικοῦ μέσου
προωθήσεως συνεργασίας με-
ταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαι-
οκαθολικῶν ὑπὸ τὸ φῶς τῶν
διατάξεων τῆς Κοινῆς Δηλώσε-
ως, τὴν ὁποία ὑπέγραψαν οἱ
Ἀρχηγοὶ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν
στὶς 12 Φεβρουαρίου 2017
στὴν Ἀβάνα.

Δηλαδὴ εἶναι σαφὲς πὼς στό-
χος μὲ τὶς “ἐτήσιες ἐκδηλώσεις”
αὐτές, εἶναι νὰ συμπορευτοῦν
οἱ δύο πλευρές.

Ἡ Μόσχα ἔχει παρασυρθεῖ
ξεκάθαρα σὲ ἄσχημες ἀτρα-

πούς. Προσπαθώντας νὰ ἀκο-
λουθήσει τὸ Φανάρι στὶς…προ-
οδευτικὲς ἰδέες του καὶ κυρίως,

γιὰ νὰ μὴ φανεῖ
πὼς ὁ Βαρθολο-
μαῖος στὶς συναν-

τήσεις μὲ τὸν Πάπα ἐκπροσω-
πεῖ τὸ σύνολο τῆς Ὀρθοδοξίας,
οἱ Ρῶσοι ἔχουν βαλθεῖ νὰ περι-
χαρακώσουν τὶς δικές τους σχέ-
σεις μὲ τὸ Βατικανό.

Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἡ
ἐκκλησιαστικὴ διπλωματία τῆς
Μόσχας ὑπερτερεῖ αὐτῆς τῆς
Κωνσταντινούπολης….

Ἀπόδειξη ὅλων τῶν παραπά-
νω εἶναι πὼς ὁ Μητροπολίτης
Ἑλβετίας Ἰερεμίας στὴν προ-
αναφερθεῖσα ἐκδήλωση τόνισε
τὴ σπουδαιότητα τῶν προσπα-
θειῶν, τὶς ὁποῖες καταβάλλουν
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
ΚΑΙ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Ρωσίας γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ δια-
χριστιανικοῦ διαλόγου προκει-
μένου νὰ ἐκπληρωθοῦν τὰ τοῦ
Σωτῆρος «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν»
(Ἰω. 17.21).

Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι πὼς
ὁλοένα καὶ περισσότερο πλέον
μιλοῦν ἀνοιχτὰ γιὰ ἕνωση!
Ἀφοῦ ὅπως εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν
Μητροπολίτη Ἑλβετίας Ἰερεμία
στὴν ἐκδήλωση “ὁ ἑορτασμὸς
τῆς πρώτης ἐπετείου τῆς συν -
αντήσεως τοῦ Πατριάρχου Κυ-
ρίλλου καὶ τοῦ Πάπα Φραγκί-
σκου, ὑπενθυμίζει τὴν ἀνάγκη
νὰ ἐργασθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ
προκειμένου νὰ ξεπεράσουμε
τὶς διαιρέσεις στὴν πορεία πρὸς
τὴν ἕνωση”.

Σὲ ἄλλο δὲ σημεῖο τῆς ἀγό-
ρευσής του ὁ Μητροπολίτης
Ἰερεμίας σημείωσε πὼς Ὀρθό-
δοξοι καὶ Ρ/Καθολικοὶ “ὀφείλουν
νὰ «συνεργασθοῦν ἐν πνεύματι
φιλαδελφίας, διὰ νὰ κηρύξουν
τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας»,
ὅπως τονίζει ἡ Κοινὴ Δήλωση”.

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ
Καρδινάλιος Κοὺρτ Κὸχ ποὺ
ἐπίσης τόνισε ὅτι ἡ συνάντηση
τοῦ Πάπα Φραγκίσκου μὲ τὸν
Πατριάρχη Κύριλλο συνέβαλε
τὰ μέγιστα στὴν ἀντιμετώπιση
τῶν ἤδη ὑφισταμένων διαιρέσε-
ων μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ
Ρωμαιοκαθολικῶν.

Ἀποτέλεσμα πάντως τῶν
ὁλοένα καὶ αὐξανόμενων
στενῶν ἐπαφῶν τῆς Μόσχας μὲ
τὸ Βατικανὸ εἶναι νὰ ἔχει δημι-
ουργηθεῖ ἤδη ἐντὸς τῆς ρω-
σικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικράτει-
ας ἕνα κῦμα ἔντονης δυσφορίας
κατὰ τοῦ Πατριάρχη καὶ κυρίως
κατὰ τοῦ Ἱλαρίωνα, ποὺ φαίνε-
ται νὰ κινεῖ τὰ νήματα.

Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐκφρά-
ζουν ἔντονες ἀντιρρήσεις γιὰ
αὐτὰ τὰ ἀνοίγματα τῆς Μόσχας,
καὶ σὲ πολλοὺς κύκλους τὸ Πα-
τριαρχεῖο ἔχει ἀπωλέσει γιὰ τὰ
καλὰ τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυ-
ρία… Τὸ ποτάμι τῆς δυσαρέ-
σκειας βράζει στὴ Ρωσία καὶ
δὲν ἀποκλείεται σύντομα νὰ ξε-
χειλίσει μὲ ἀπρόβλεπτες συνέ-
πειες…

Πηγή: Ἱστοσελίδα ΠΕΝΤΑ-
ΠΟΣΤΑΓΜΑ 16.02.2017

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θῦμα τῶν πολιτικῶν
Τὸ τάμα γίνεται στὴν καταιγί-

δα καὶ ξεχνιέται στὴν ἠρεμία,
εἶπε κάποτε ἕνας Ἄγγλος στο-
χαστής.

Ἡ περίπτωση ὅμως τοῦ περί-
φημου “Τάματος τοῦ Ἔθνους”
ἔχει περάσει ἐδῶ καὶ χρόνια
πολλὲς καταιγίδες, ἀλλὰ πιὸ
ἐπικίνδυνες καὶ ἐπώδυνες ἦταν
οἱ…ἠρεμίες. Αὐτὲς οἱ ἠρεμίες
ποὺ πέταξαν στῆς λήθης τὸ πη-
γάδι τὴν ἱερὴ ὑποχρέωση…

Χθὲς τὸ “Τάμα τοῦ Ἔθνους”
ἦρθε ξανὰ στὸ προσκήνιο μὲ
ἀφορμὴ τὶς κόντρες τῶν ἀνά-
ξιων πολιτικάντηδων.

Ἀπὸ τὴ μία ὁ Κυριάκος τῆς
Μπίλντεμπεργκ, ὁ ὁποῖος “ἔβα-
λε τάξη”, στοὺς 16 βουλευτὲς
τῆς ΝΔ καὶ ἐκεῖνοι πειθήνια
ὄργανα ἀπέσυραν τὶς ὑπογρα-
φές τους ἀπὸ τὴν ἐρώτηση γιὰ
τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος
τοῦ Ἔθνους περὶ ἀνεγέρσεως
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ στὴν Ἀθήνα».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ … προοδευ-
τικὸς Σταῦρος Θεοδωράκης
ποὺ εἰρωνεύτηκε ξερνώντας γιὰ
πολλοστὴ φορά χολὴ μήπως καὶ
τσιμπήσει κανένα ψηφουλάκι,
γιατί πλέον τὰ μετράει ἕνα-ἕνα,
μιᾶς καὶ ὁ κόσμος ἔβγαλε τὴν
τσίμπλα ἀπὸ τὰ μάτια γιὰ τὸ πο-
λιτικὸ ποιόν του.

Καὶ ἀπὸ κοντὰ οἱ δῆθεν ὑπερ -
ασπιστὲς τῆς Ὀρθοδοξίας Χρυ-
σαυγίτες ποὺ βρῆκαν πεδίον δό-
ξης λαμπρὸν νὰ “κατακεραυνώ-
σουν” κυβερνῶντες καὶ ἀντιπο-
λιτευόμενους συσχετίζοντας τὸ
θέμα μὲ τὸ ἰσλαμικὸ τέμενος.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχουμε ξανα-
δεῖ… Τὰ ρετάλια Δεξιᾶς καὶ Ἀρι-
στερᾶς γιὰ αὐτὸ ζοῦν… Τὸ
ἔχουν κάνει…τάμα νὰ τσακώ-

νονται μὲ κάθε ἀφορμή.
Τὸ θέμα εἶναι ὅμως τί πράττει

ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία.
Ἡ ἴδια Ἐκκλησία ποὺ τὴν Πα-

ρασκευή, 8 Ἰουνίου 2012, στὴν
τότε Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τὴν Προ-
εδρία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἀποφά-
σιζε τὰ ἑξῆς γιὰ τὸ “Τάμα τοῦ
Ἔθνους”:

“Κατόπιν
ὑ π ο β λ η -
θ έ ν τ ω ν
σχε τ ι κῶν
αἰτημάτων
πλε ιάδος
Σεβασμιω-
τάτων Μη-
τ ρ ο π ο -
λιτῶν τῆς
Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλά-
δος, ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος ,
σταθμίσα-
σα τὶς πνευ-
 μ α τ ι κ ὲ ς
ἀ ν ά γ κ ε ς
τοῦ Ὀρθο-
δ ό ξ ο υ
Ἑλληνικοῦ
Λ α ο ῦ ,
ὅπως καὶ
τὸ γεγονὸς
ὅτι ὅλες
σχεδὸν οἱ
Ὀ ρ θ ό δ ο -
ξες Ἐκκλησίες (Ἀλβανίας στὰ Τί-
ρανα, Σερβίας στὸ Βελιγράδι,
Ρουμανίας στὸ Βουκουρέστι,
Ρωσίας στὴ Μόσχα, Γεωργίας
στὴν Τυφλίδα κ.λπ.), κατὰ τὴν
παρελθοῦσα δεκαετία καὶ ἐν

μέσῳ δυσμενεστάτων οἰκονο-
μικῶν καὶ κοινωνικῶν προϋπο-
θέσεων καὶ ὅρων, ἔχουν ἀνεγεί-
ρει ὑπὸ τὴν μορφὴ τάματος πε-
ρικαλλεῖς Καθεδρικοὺς Ναοὺς
μὲ ἐντυπωσιακὲς οἰκοδομικὲς
ἐγκαταστάσεις, Πνευματικὰ Κέν-

τρα, γραφεῖα
κ.λπ., ἀποφάσισε

τὴν ἀνέγερση μεγάλου Συνοδι-
κοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Βυ-
ζαντινῆς Παραδόσεως, μὲ μεγα-

λοπρεπῆ
Καθεδρικὸ
Ναό, ἀφιε-
ρ ω μ έ ν ο
στὸν Σω-
τήρα Χρι-
στό, μάλι-
στα εἰς
ἐκπλήρω-
σιν τοῦ
Τά μ α τ ο ς
τοῦ      Ἔ -
θ νους, μὲ
χ ρ ο ν ι κ ὸ
ὁρ ί ζον τα
ἀποπερα-
τ ώ σ ε ω ς
τοῦ ἔργου
τὸ ἔτος
2021, δη-
λαδὴ δια-
κ ό σ ι α
χ ρ ό ν ι α
μετὰ τὴν
ἐθνικὴ πα-
λ ι γ γ ε ν ε -
σία”.

Καὶ ἀπὸ
τότε καὶ γιὰ ἕνα περίπου χρόνο
τὸ θέμα διατηρήθηκε ζεστό….

Τέλη Μαρτίου τοῦ 2013 μάλι-
στα εἶχε πραγματοποιηθεῖ καὶ
μία μεγάλη ἐκδήλωση στὸ γή-
πεδο τοῦ Σπόρτινγκ παρουσία

καὶ ἀρκετῶν Μητροπολιτῶν,
ὅπως τῶν Μεσογαίας, Γόρτυ-
νος, Αἰτωλίας.

Ἦταν τότε ποὺ ὁ Μητροπολί-
της Μεσογαίας Νικόλαος ἔλεγε
πὼς “ἂν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὸ
2015 μπεῖ ὁ θεμέλιος λίθος τότε
μπορεῖ πραγματικὰ τὸ σημα-
διακὸ ἔτος 2020, σὲ πέντε χρό-
νια, νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τὸ
ἔργο”

Μετὰ ὅμως ἦρθε ἡ “κρίση”
καὶ ὅλα τὰ σκίασε ἡ φοβέρα καὶ
τὰ πλάκωσε ἡ σκλαβιά….

Καὶ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία
ἔκλεισε στὰ συρτάρια της καὶ
διπλοκλείδωσε τὸ “Τάμα τοῦ
Ἔθνους”.

Γιὰ τὴν ἱστορία ἀξίζει νὰ ἀνα-
φέρουμε πὼς τὸ ζεῦγος τῶν
Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀνα-
γνωστοπούλου προσέφερε με-
γάλο οἰκόπεδο καὶ σεβαστὸ
ποσὸ χρημάτων γιὰ τὴν ἐκπλή-
ρωση τοῦ ἀποκληθέντος ὡς
«τάμα τοῦ Ἔθνους», γιὰ τὴν
ἀνέγερση τοῦ μεγαλοπρεποῦς
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ, ὅπως τὸ ὁραματίστηκε ὁ
θρυλικὸς Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης καὶ ἄλλοι πολλοὶ
ἥρωες, ἐγγυητὲς μιᾶς ὑποσχέ-
σεως ποὺ πάει πίσω στὸ χρόνο
μέχρι τὴν Δ’ Ἐθνοσυνέλευση
στὸ Ἄργος καὶ τὸ ψήφισμα
αὐτῆς ὑπέγραψε καὶ ὁ Ἰωάννης
Καποδίστριας…

Ἀλλὰ τώρα πεινᾶμε ποῦ
καιρὸς γιὰ τάματα…. Γιὰ αὐτὸ
λέμε σὲ κάθε εὐκαιρία πὼς ἡ
κρίση μόνο οἰκονομικὴ δὲν
εἶναι τελικά… Καὶ ὁ νοῶν νοεί-
τω….

Πηγή: Ἱστοσελίδα ΒΗΜΑ ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΙΑΣ 17.02.2017

Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας στηρίζει 
τὸν κ. Τρὰμπ κατὰ τῶν ἐκτρώσεων

Ἀνησυχητικὰ εἶναι τὰ ἀπο-
τελέσματα ἐρευνῶν σχετικῶς
μὲ τὰς ἐκτρώσεις εἰς τὴν
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὴν ἐφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΙ» τῆς 17ης Φε-
βρουαρίου 2017:

«Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐξέ-
φρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ
τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ὁ Ντό-
ναλντ Τρὰμπ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις.
"Αὐτὲς οἱ ἐνέργειες βοηθοῦν
στὴν ἐνδυνάμωση τῶν ἀξιῶν
τῆς οἰκογένειας καὶ πρὸς ὄφε-
λος τῶν ἀνθρώπων", δήλωσε ὁ
ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ρω-
σικῆς Ἐκκλησίας, Βλαντιμὶρ
Λεγκόιντα ποὺ προσέθεσε: "Τὸ
Πατριαρχεῖο ὑποστηρίζει τὶς θέ-
σεις αὐτές". Φυσικὰ ὁ Πατριάρ-
χης Μόσχας κ. Κύριλλος βρί-
σκεται σὲ εὐθεῖα γραμμὴ μὲ τὸν
Ρῶσο Πρόεδρο Βλαντιμὶρ Πού-
τιν καὶ δὲν εἶναι τυχαία ἡ στήριξη
τοῦ Τρὰμπ καὶ στὸ ἐπίπεδο τῆς
Ὀρθοδοξίας. Ἀπὸ τὶς πρῶτες κι-
νήσεις τοῦ νέου Προέδρου τῶν
ΗΠΑ εἶναι νὰ σταματήσει τὴ
χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τοῦ κράτους τῶν
ἐκτρώσεων, βάζοντας τέλος σὲ
νομοσχέδιο τῆς διακυβέρνησης

Ὀμπάμα ἀπὸ τὸ 2009… Τὴν
ἴδια ὥρα σοκάρουν τὰ στοιχεῖα
ποὺ ἦρθαν στὸ φῶς τῆς δημο-
σιότητας γιὰ τοὺς ἔφηβους…
φαίνεται πὼς περίπου οἱ μισὲς
ἔφηβες ξεκινοῦν τὴ σεξουαλική
τους ζωή πρὶν τὰ 17 ἔτη, ἐνῶ
ὑπάρχουν μελέτες ποὺ δεί-
χνουν πὼς τὸ 73% τῶν ἐφήβων
14 ἕως 16 ἐτῶν, εἶχαν μιᾶς κά-
ποιας μορφῆς σεξουαλικὴ δρα-
στηριότητα… Σύμφωνα μὲ στοι-
χεῖα γιὰ τὶς ἀνεπιθύμητες κυή-
σεις καὶ ἐκτρώσεις στὶς ΗΠΑ,
περίπου 615.000 ἔφηβες κάθε
χρόνο ἔχουν τουλάχιστον μία
ἀνεπιθύμητη κύηση (συνολικὰ
τὸ 6% ὅλων τῶν ἐφήβων), μὲ τὸ
26% αὐτῶν νὰ καταφεύγει στὴ
μέθοδο τῆς τεχνητῆς ἔκτρωσης.
Στὴν Ἑλλάδα, δὲν ὑπάρχουν
συγκεκριμένα δεδομένα γιὰ τὶς
τεχνητὲς ἐκτρώσεις, ὡστόσο
ὑπάρχουν ἀναφορὲς πὼς ὁ ἐτή-
σιος ἀριθμὸς τους κυμαίνεται
μεταξὺ 100.000-150.000, μὲ τὸ
20-25% αὐτῶν, νὰ ἀφορᾶ νε-
αρὰ κορίτσια μικρότερα τῶν 16
ἐτῶν… Κι ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἡ
Ἑλλάδα μαστίζεται ἀπὸ ὑπογεν-
νητικότητα καὶ μὲ αὐτὸν τὸν
ρυθμὸ σὲ 30-50 χρόνια ἀπὸ σή-
μερα τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος θὰ βρί-
σκεται ὑπό... ἐξαφάνιση!».

Ὁ Ἐπίσκ. Χριστουπόλεως ἐπιβεβαιώνει τὸν Ο.Τ.
Ὁμιλίαν ἐπραγματοποίησε

κατὰ τὴν τελετὴν κοπῆς τῆς
Βασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις
Ἀδελφότητος τῶν ὀφφικιαλίων
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως, «Παναγία ἡ Παμ-
μακάριστος», ὁ Ἐπίσκοπος
Χριστουπόλεως. Μεταξὺ τῶν
ὅσων εἶπεν εἶναι καὶ τὰ ἀκό-
λουθα, συμφώνως πρὸς τὸ δελ-
τίον τύπου τῆς Ἀδελφότητος
τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2017:

«Ἡ ΑκΜΣ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἶναι γεγονὸς καὶ
πραγματικότητα. Παρὰ τὶς ἀνα-
τριχιαστικὲς κραυγὲς παράνοιας
καὶ κακοήθειας ὁρισμένων
ἀδελφῶν μας, ἡ ἀρχὴ ἔγινε. Ἡ
ὀμορφιὰ τῆς Συνόδου δὲν βρί-
σκεται πρωταρχικὰ στὰ κείμενά
της. Ἡ ὀμορφιὰ της βρίσκεται σ’
αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς συγ-
κλήσεώς της. Ἐνδεχομένως νὰ
ὑπάρξουν στὸ μέλλον παρεμ-
βάσεις καὶ ἀλλαγές, συμπληρώ-
σεις ἢ καὶ βελτιώσεις ἐπὶ τῶν
κειμένων, ἀλλὰ αὐτὲς θὰ γίνουν
ἀπὸ μιὰ ἄλλη Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδο, ποὺ θὰ ὀνομαστεῖ ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ, διότι ἡ Πρώτη ἤδη πραγ-
ματοποιήθηκε. Καὶ σ’ αὐτὴ τὴν
Δεύτερη ΑκΜΣ, νὰ εἶστε σίγου-
ροι, θὰ ἔρθουν καὶ οἱ Ἐκκλησίες
ποὺ δὲν ἦρθαν, γιατί τὸ ξέρουν,

καὶ κατὰ βάθος ἐλέγχονται, ὅτι
δὲν ὑπῆρχαν λόγοι δογματικοὶ
καὶ θεολογικοὶ ἀλλὰ ἐθνοφυλετι-
κοὶ καὶ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι
ἐκκλησιολογικῶς καὶ κανονικῶς
δὲν δικαιολογοῦν τὴν ἀπουσία
τους. Ἡ ἀρχή, λοιπόν, ἔγινε μὲ
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐπι-
μονὴ τοῦ Πατριάρχου μας καί,
ἐν τῷ προσώπῳ του, στὸ Πα-
τριαρχεῖο μας χρεώνεται θετικὰ
ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτὴ ἡ μέγιστη
ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογικὴ
ἐπιτυχία».

Ἀπὸ τὰ λεγόμενά του καθί-
σταται φανερὸν ἀφ’ ἑνὸς ὅτι
εἰς τὸ Φανάρι ἔχουν ἀποδεχθῆ
ὅτι αἱ ἀποφάσεις θὰ ἀλλαγοῦν
ἀπὸ ἑπομένην Σύνοδον καὶ
ἀφ’ ἑτέρου ὅτι ὅλοι πλέον
«χρεώνουν» προσωπικῶς εἰς
τὸν Πατριάρχην τὴν κατάλη-
ξιν τῆς Συνόδου… Πάντως ὁ
Ἐπίσκοπος ἐπιβεβαιώνει ὅτι
σχεδιάζεται νέα Σύνοδος, τὴν
ὁποίαν πρῶτος ὁ Ο.Τ. εἶχεν
ἀποκαλύψει, καὶ ὅτι πολιτικοὶ
λόγοι ἐπηρέασαν τὴν Σύνοδον,
θέσιν ποὺ μόνον ὁ Ο.Τ. ὑπε-
στήριξε καὶ ἀπὸ τότε ἐπεβε-
βαιώθη ἀπὸ δηλώσεις πολλῶν
Ἀρχιερέων.

Ὁ Μέγας Φώτιος ἀπευθυνόμενος μέ ἐπι-
στολή του πρός τόν Μιχαήλ, τόν βασιλέα
τῶν Βουλγάρων σχετικά μέ τό ποιό εἶναι τό
ἔργο τοῦ ἄρχοντα μεταξύ τῶν πολλῶν ἀνα-
φέρει «Πρέπει οἱ ἀρετές νά ἑδραιώνωνται
μαζί μέ τήν πίστη καί ὁ σοβαρός ἄνθρωπος
νά καταρτίζεται καί μέ τά δύο. Καθόσον ἡ
ὀρθότητα τῶν δογμάτων προβάλλει τήν κο-
σμιότητα τῆς πολιτείας, ἐνῶ ἡ καθαρότητα
τῶν πράξεων διακηρύσσει τήν θεϊκότητα
τῆς πίστεως, ἀπό τά ὁποῖα τό καθένα χωρίς
τό ἄλλο συνήθως ξεπέφτει». Δηλαδή, σύμ-
φωνα μέ τόν Μ. Φώτιο, ἡ κοσμιότητα τῆς
πολιτείας, δηλαδή ἡ σωστή πορεία της,
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὀρθή πίστη, ἀπό τό
σωστό δόγμα πού θά πρέπη νά χαρα-
κτηρίζη τόν ἄρχοντα. Οἱ σπουδαῖοι αὐτοί
λόγοι τοῦ Μεγάλου Φωτίου εἶναι ὁδοδεῖκτες
τόσο γιά τό πῶς πρέπει νά πορεύεται κάθε
ἄνθρωπος στήν προσωπική του ζωή ὅσο
καί κάθε ὀργανωμένη κοινωνία ὡς σύνολο
ἀνθρώπων. Ἔτσι στήν ἐποχή μας, ὅπου
ὄχι μόνον δέν ὑπάρχει σωστή πίστη,
ἀλλά καί οἱ ἄρχοντες τῆς Πολιτείας πο-
λεμοῦν τήν πίστη, ἡ πορεία τῆς κοινωνίας
ὁδηγεῖται ἀπό τό κακό στό χειρότερο.

Βασική αἰτία τῆς κατά κρημνόν πορείας
τῆς Πατρίδος μας εἶναι ἀναμφίβολα οἱ
ἀρχές καί οἱ ἀντιλήψεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Διαφωτισμοῦ, τίς ὁποῖες ἔχουν ἐνστερνισθῆ
οἱ κυβερνῆτες μας καί δυστυχῶς αὐτές
ἔχουν διαποτίσει καί τήν καθημερινότητα
τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου. Ἰδέες οἱ ὁποῖες
ἔχουν ὡς στόχο μία ἄθεη ἐξυγχρονισμένη,
φιλελεύθερη κοινωνία. Ἔτσι ἀνά τακτά χρο-
νικά διαστήματα, μέσα ἀπό διάφορα ζητή-
ματα, ὅπως τῶν ταυτοτήτων, τοῦ πολιτικοῦ
γάμου, τῆς καύσης τῶν νεκρῶν κ.λπ. ἔρχε-
ται στό προσκήνιο τό πρόβλημα τῶν σχέ-
σεων μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Ὅπως καί στίς ἡμέρες μας μέ τό ζήτημα τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλά καί τῆς
ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος. 

Ἀφορμή γιά τούς προβληματισμούς
αὐτούς ὑπῆρξε ἡ ἡμερίδα πού πραγματο-
ποιήθηκε πρίν δύο μῆνες στόν Δικηγορικό
Σύλλογο Ἀθηνῶν, μέ θέμα «Σχέσεις Ἐκκλη-
σίας-Πολιτείας καί Συνταγματική Ἀναθεώ-
ρηση», στήν ὁποία πῆραν μέρος οἱ Συντα -
γματολόγοι Καθηγητές καί ὑπουργοί Εὐάγ-
γελος Βενιζέλος, Μιχάλης Σταθόπουλος,
Νίκος Ἀλιβιζάτος καί Ἰωάννης Κονιδά-
ρης. Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαδραμα-
τίσει καί συνεχίζουν νά διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στίς σχέσεις Ἐκκλη-
σίας καί Πολιτείας, ὡς ὑπουργοί μέ θεσμο-
θέτηση νόμων, ἀλλά καί πολιτικοί καί καθη-
γητές μέ παραγωγή κειμένων, καί τήν γενι-
κότερη προσπάθειά τους πού στόχο ἔχει
τήν περιθωριοποίηση καί τόν ἐξοβελισμό
τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν καθημερινότητα τοῦ
Ἕλληνα πολίτη. Ἄνθρωποι ἐχθρικοί πρός
τήν Ἐκκλησία καί πρός τό πρόσωπο τοῦ
Κυρίου, κάτι τό ὁποῖο καταφάνηκε καί στήν
ἡμερίδα μέ τόν εἰρωνικό καί σκωπτικό τρό-
πο μέ τόν ὁποῖον μιλοῦσαν. Ὅπως ὁ κ.
Σταθόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στό
ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο τονίζει
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ὡς κεφαλή
της τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν εἶπε μέ
εἰρωνεία, «δηλαδή τό Σύνταγμα ἀπαγο-
ρεύει στούς Ἕλληνες πολίτες νά μή εἶναι
χριστιανοί ὀρθόδοξοι».  

Χαρακτηριστικό καί τῶν τεσσάρων ὁμι-
λητῶν εἶναι ὅτι δέν ἀναφέρθηκαν σέ χωρι-

σμό τῆς Ἐκλησίας ἀπό τήν Πολιτεία, ἀλλά
γιά ὁριοθέτηση τῶν ρόλων, «διότι ὁ ὅρος
χωρισμός εἶναι ἕνας ὅρος ἀρνητικά φορτι-
σμένος» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ. Σταθό-
πουλος «ἀλλά γιά μία ἀναδιαρρύθμιση τῶν
σχέσεων, ἕνα σύστημα διακριτῶν ρόλων
καί ἁρμοδιοτήτων, ὥστε νά μή ἐπεμβαίνη ὁ
ἕνας σέ θέματα ἁρμοδιότητος τοῦ ἄλλου. Ἡ
διάκριση ἁρμοδιοτήτων ἀφορᾶ τήν Ἐκκλη-
σία καί τήν Πολιτεία καί ὄχι τήν κοινωνία»
τόνισε ὁ κ. ὑπουργός. «Διότι ὁ πολίτης
μπορεῖ νά ἀσκῆ ἐλεύθερα τίς θρησκευτικές
του πεποιθήσεις, ἀφοῦ αὐτό προστατεύεται
καί ἀπό τό Σύνταγμα. Οἱ ἐπεμβάσεις τῆς
Ἐκκλησίας», εἶπε ὁ κ. ὑπουργός, «ὑπάρ-
χουν στήν πράξη, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνά-
μειξη τῶν ἁρμοδιοτήτων». Καί ἀνέφερε ὡς
παράδειγμα τό θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας
τοῦ παιδιοῦ, ὅπου ὁ νόμος ὁρίζει ὅτι γίνεται
στό ληξιαρχεῖο μετά τήν γέννηση του καί ὄχι
μετά τήν βάπτιση, ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία.
Ἤ σχετικά μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, «ὅπου τό περιεχόμενό του καί οἱ
ὧρες διδασκαλίας του καθορίζονται ἀπό
τήν Πολιτεία, μετά ἀπό διάλογο μέ τήν
Ἐκκλησία. Ἡ τελική ὅμως ἀπόφαση εἶναι
πάντα ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας» τόνισε ὁ
κ. καθηγητής. Ἄρα γίνεται καταφανές ὅτι ἡ
Πολιτεία δέν ἀποσκοπεῖ μόνο στό νά
ἔχη τόν πρῶτο ρόλο, ἀλλά καί στό νά
ἐπιβληθῆ, ὡς ὑπέρτατη ἀρχή, στήν ζωή
τοῦ πολίτη καί νά ὁδηγήση τήν Ἐκκλησία
σταδιακά στό περιθώριο.

Ἐπίσης, αὐτό πού τονίσθηκε ἀπό τούς
ὁμιλητές εἶναι ὅτι, παρατηρώντας σέ ἕνα

βάθος χρόνου σαράντα ἐτῶν, δηλαδή ἀπό
τό 1975, ὅταν ἔγινε ἡ τελευταία ἀναθεώρη-
ση τοῦ Συντάγματος, πολλά ζητήματα, πα-
ρά τίς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν
λυθῆ. Καί μάλιστα, ὅπως τόνισε ὁ κ. Ἀλιβι-
ζάτος, «αὐτό ὀφείλεται στίς διεθνεῖς πιέ-
σεις πού δέχεται ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά καί στίς
δικαστικές ἀποφάσεις τοῦ Στρασβούργου».
Ἔτσι ἡ Πολιτεία θεσπίζει νόμους, ὅπως ἡ
ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν, ἤ ἡ κατάργηση
τῆς φυλάκισης τῶν ἀντιρρησιῶν συνειδήσε-
ως καί τῶν  μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἤ ἡ ἀνα-
γνώριση νέων θρησκειῶν, ἤ ἡ διαγραφή
τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες, ἤ ἡ
χρήση τοῦ ὅρου θρησκευτική οὐδετερότητα
γιά τό Κράτος, παρά τήν ἀντισυνταγματικό-
τητά τους. Ἤ ἀκόμα καί ἡ ἀνάληψη ἀπό
τούς βουλευτές τῶν καθηκόντων τους μέ
πολιτικό ὅρκο καί ὄχι θρησκευτικό, ὅπως
ρητά ὁρίζει τό Σύνταγμα. Ἔτσι τόνισε ὁ κ.
καθηγητής, «παρατηροῦμε τήν ἐπίλυση
πολλῶν ζητημάτων, στά ὁποῖα ἀντιδρᾶ ἡ
Ἐκκλησία, χωρίς νά ἔχη γίνει ὁ χωρισμός
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, δηλαδή νά παρα-
μένη ἡ Ἐκκλησία νομικό πρόσωπο δημοσί-
ου δικαίου». Καί τελειώνοντας ἀναρωτήθη-
κε ὁ κ. ’Αλιβιζάτος, «εἶναι ἀνάγκη νά
ὑπάρξη ὁ χωρισμός, ὅταν ἐπιλύωνται τά
προβλήματα πρός ὄφελος τῆς Πολιτεί-
ας;». Ὁ δέ κ. Βενιζέλος ἦταν σαφής λέγον-
τας ὅτι, «ἀποσκοποῦμε σέ μία ἀποκρατικο-
ποίηση τῆς θρησκείας ἀλλά καί στήν ἀφαί-
ρεση τῶν θρησκευτικῶν χαρακτηρι-
στικῶν τῆς Πολιτείας».

Ἀκόμα, οἱ ὁμιλητές ἀναφέρθηκαν στήν

προμετωπίδα τοῦ Συντάγματος, στό προοί-
μιο, τό ὁποῖο ἀναφέρει, «Εἰς τό ὄνομα τῆς
Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος» καί
στά ἄρθρα 3, 13, τά ὁποῖα ἅπτονται τῶν
σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ὁ κ. Κο-
νιδάρης τόνισε σχετικά μέ τό προοίμιο ὅτι ἡ
ἐπίκληση αὐτή «δέν ἔχει νομική σημασία,
ἀλλά ὅτι πρόκειται γιά ζήτημα ἱστορικῆς
μνήμης» καί γιά αὐτό θά μποροῦσε νά ἀπα-
λειφθῆ. Τήν στιγμή μάλιστα, ὅταν «μερίδα
ἱεραρχῶν ἔχει τήν ἀντίληψη ὅτι ὅλες οἱ δια-
τάξεις τοῦ Συντάγματος θά πρέπει νά συμ-
μορφώνωνται μέ τό πνεῦμα τῆς προμετω-
πίδος». Ἐπίσης, σχολίασε ὅτι τό ἄρθρο 3,
ἐπειδή καλύπτει τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος μέ τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως καί τήν Πολιτεία, θά μποροῦσε
νά διατηρηθῆ, ὅμως μετά ἀπό βελτιώσεις
καί τροποποιήσεις. Γιά δέ τόν ὅρο «ἐπικρα-
τοῦσα θρησκεία» τόνισαν ὅτι δέν θά πρέπη
νά προσδίδη προνομιακό χαρακτήρα στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά διαπιστωτική
ἀξία. Ὁ κ. Κονιδάρης ἀνέφερε ὅτι «δέν
εἶναι μόνο ἐπικρατοῦσα ἀλλά καί συγκυ-
βερνῶσα, ἀφοῦ οἱ ἐπιθυμίες της»τόνισε
«μέσω δικῶν της ἀνθρώπων ἔχουν ἀπρόσ -
κοπτη δίοδο πρός νομοθέτηση στήν Βουλή,
οἱ ὁποῖοι μάλιστα κατέχουν θέσεις σέ ὅλες
τίς κυβερνήσεις». Καί ὁλοκλήρωσε λέγον-
τας ὅτι τό ἄρθρο 3 σωστό θά ἦταν νά ἐνσω-
ματωθῆ στό ἄρθρο 13. Ἐνῶ ὁ κ. Σταθόπου-
λος τόνισε ὅτι τό ἄρθρο 3 θά πρέπη νά
ἀπαλειφθῆ τελείως. Στόν ὁμιλία του ὁ κ. Βε-
νιζέλος σημείωσε ὅτι ἐνσωματώνοντας τό
ἄρθρο 3 στό 13 ἐπιτυγχάνεται καί ἡ ὑπο-

βάθμισή του, τήν στιγμή μάλιστα πού τό
ἄρθρο 3 κάποτε ἦταν 1. Παρατηροῦμε, δη-
λαδή, μία συστηματική ὑποβάθμιση ἀκόμα
καί τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος, τά ὁποῖα
ἀναφέρονται στήν Ἐκκλησία ἀπό μέρους
τῆς Πολιτείας.

Τέλος, σχετικά μέ τήν μισθοδοσία τῶν
ἱερέων ἀνέφεραν ὅτι αὐτή θά πρέπη νά
ἀποσυνδεθῆ ἀπό ἱστορικά δικαιώματα,
ἀπαλλοτριώσεις καί ἀποζημιώσεις καί ὅτι
εἶναι ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας ἡ ἐπίλυσή
του, μία ἐπίλυση ἡ ὁποία θά ἅπτεται τῶν
κληρικῶν ὅλων τῶν θρησκειῶν. Γιά δέ τό
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀνέφε-
ραν ὅτι τούς ἀπασχολεῖ μόνο ὡς διεθνὴς
ὀντότητα καί ὄχι ὡς Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα
τό διεθνές status του.

Ὁλοκληρώνοντας τήν παρουσίαση τῶν
προτάσεων πού συζητήθηκαν στήν ἡμερί-
δα, θά θέλαμε νά μεταφέρουμε τόν προ-
βληματισμό τοῦ κ. Βενιζέλου στό ἐρώτημα,
γιατί ἡ Ἐκκλησία νά εἶναι νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου καί νά μή εἶναι ἰδιωτικοῦ
δικαίου, «Φανταστεῖται», εἶπε, «νά εἶναι ἡ
Ἐκκλησία νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δι-
καίου λόγω τοῦ μεγέθους του, μέ ἀκτιβισμό,
ἐπικαλούμενο τήν θρησκευτική ἐλευθερία
νά παρεμβαίνη πολιτικά, κοινωνικά, νά
διεκδικῆ, νά ἔχη ἄποψη γιά ὅλα, νά ὀργα-
νώνη λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, διαδη-
λώσεις, νά ἐκδίδη ἐφημερίδα, νά ἔχη τη-
λεοπτικό σταθμό, τηλεόραση, νά ἔχη
προτιμήσεις πολιτικές, νά παίζη στό χρη-
ματιστήριο. Σκεφθεῖτε πῶς θά ἐξελιχθῆ ἡ
κατάσταση;». Νομίζουμε ὅτι ὁ σχολιασμός
εἶναι περιττός. Δυστυχῶς μόνο οἱ χριστιανοί
δέν τό φαντάζονται.

Γ.Κ.Τ

Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 
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Τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη

Τοῦ κ. Ἄγγελου Ρούσσου

Διεθνὲς αἶσχος ἡ κατοχὴ τῆς Κύπρου
Μετὰ τὴν βιαίαν κατάληψιν

ὑπὸ τῶν Τούρκων μεγάλου τμή-
ματος τῆς Κύπρου, παρῆλθον
δεκαετίαι καὶ ἡ τουρκικὴ βαρβα-
ρότης ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῆ
μὲ τὴν ἀνοχὴν τοῦ Ὀργανισμοῦ
Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, τοῦ
ΝΑΤΟ, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώ-
σεως καὶ ἄλλων διεθνῶν παρα-
γόντων. Ἀποτελεῖ διεθνὲς
αἶσχος, αἰσχύνη καὶ καταισχύνη
ἡ μακροχρόνιος κατοχὴ τῆς Κύ-
πρου.

Τί συμβαίνει μὲ τὸν O.Η.Ε.;
Ὡς εἶχον γράψει καὶ κατὰ τὸ πα-
ρελθόν, ὁ O.Η.Ε. ἢ δὲν δύναται
ἢ δὲν θέλει νὰ ἐπαναφέρη εἰς
τὴν Κύπρον τὴν παραβιασθεῖ -
σαν Διεθνῆ Νομιμότητα. Ἐὰν
δὲν δύναται, τότε δὲν ἔχει λόγον
ὑπάρξεως. Ἐὰν ὅμως δύναται,
ἀλλὰ δὲν θέλει, τότε εἶναι τὸ με-

γαλύτερον κέντρον ἐξαπατήσε-
ως τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἡ τουρκικὴ ἀδιαλλαξία διὰ
τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς κατεχο-
μένης Κύπρου δὲν συναντᾶ τὴν
δέουσαν διεθνῆ ἀντίδρασιν καὶ
δι’ αὐτὸ χρονίζει ἡ λύσις τοῦ Κυ-
πριακοῦ ζητήματος.

Ὡς ἐκτιμῶ, ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυ-
σόστομος Β΄ ἔχει τὴν μεγαλυτέ-
ραν διεισδυτικότητα εἰς τὰ
ὕπουλα καὶ ἐπικίνδυνα διὰ τὴν
Κύπρον διπλωματικὰ τεχνά-
σματα τῆς Τουρκίας. Ἀνησυχεῖ
πολὺ καὶ ἀγωνίζεται νὰ ἀπο-
φευχθοῦν ἐθνοκτόνα λάθη κατὰ
τὰς σχετικὰς διαπραγματεύσεις.

Πρωτοπρεσβύτερος 
Ἰωάννης Κ. Διώτης
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