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1ον
Πολλές φορές εἶχα ἀκούσει

τούς Δωδεκανήσιους συμφοιτη-
τές μου νά μιλοῦνε μέ πολύ σεβα-
σμό γιά τόν ἄγνωστο σέ μένα, π.
Ἀμφιλόχιο, τόν Γέροντα τῆς Πά-
τμου, ὅπως τόν ἔλεγαν. Ἀλλά καί
ἡ καθηγήτρια τῶν Παιδαγωγικῶν
τῆς Σχολῆς μας, μακαριστή Μα-
ρία Πετρούτσου, πολλές φορές
κατά τή διάρκεια τῶν παραδόσε-
ών της ἀνέφερε γνῶμες τοῦ κλη-
ρικοῦ αὐτοῦ. Αὐτά ἄναψαν τήν

ἐπιθυμία μου νά τόν γνωρίσω.
῾Η εὐκαιρία δέν ἄργησε νά ρθεῖ.

Μιά μέρα στό διάλειμμα μέ πλη-
σίασε ὁ Ροδίτης συμφοιτητής μου
Λουκᾶς καί μοῦ λέγει: «ἦρθε στή
Ρόδο γιά ἰατρικές ἐξετάσεις ὁ π.
Ἀμφιλόχιος, θέλεις νά πᾶμε νά
τόν γνωρίσεις;» Δόξασα τό Θεό
γιά τήν εὐκαιρία πού μοῦ ἔδωσε
νὰ ἱκανοποιήσω μιά ἐπιθυμία
μου. «Κανόνισε, τοῦ λέγω, νά
πᾶμε».

Πράγματι τό ἀπόγευμα τῆς

ἄλλης ἡμέρας βρεθήκαμε μπρο-
στά σέ μιά σιδερένια πόρτα, τῆς
ὁποίας τό κουδούνι ἔγραφε: «Με-
τόχιον Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ Μη-
τρός τοῦ Ἠγαπημένου». Μιά μο-
ναχή μᾶς ἄνοιξε καί μᾶς ὁδήγησε
στό ἀρχονταρίκι, ὅπου μᾶς περί-
μενε ὁ Γέροντας π. Ἀμφιλόχιος. Ὁ
Γέροντας ἦταν ψηλός καί ἀδύνα-
τος, σωστό κυπαρίσσι. Ἀφοῦ τόν
χαιρετίσαμε, καθήσαμε κι ἀκού-
γαμε τά, πράγματι, σοφά του λό-
για. Ἄρχισαν κι οἱ ἐρωτήσεις. Τήν
περίοδο ἐκείνη εἶχαν ἀρχίσει τά
ἀλισβερίσια τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου μέ τό Βατικανό,
ἦταν φυσικό νά πάρουμε τή γνώ-
μη τοῦ Γέροντα: «Ὁ Χριστός, παι-
διά μου, ἵδρυσε μία ἐκκλησία, τήν
Ἐκκλησία μας, τήν Ὀρθοδοξία
μας. Μόνο αὐτή κρατάει ἀνόθευτη
καί ἀκέραια τή διδασκαλία Του.
Ὅλοι οἱ ἄλλοι κάτι πρόσθεσαν ἤ
κάτι ἀφαίρεσαν, γι᾽ αὐτό εἶναι σχι-
ματικοί ἤ αἱρετικοί. Πάντως οἱ πα-

πικοί θέλουν μέ κάθε τρόπο νά
μᾶς ὑποτάξουν καί νά μᾶς ἀφο-
μοιώσουν. Τό τί ὑπέφεραν οἱ
Ὀρθόδοξοι ῞Ελληνες κατά τήν κα-
τοχή τῶν Δωδεκανήσων ὄχι μό-
νον ἀπό τούς ᾽Ιταλούς στρατιῶτες
ἀλλά καί ἀπό τούς ᾽Ιταλούς μισιο-
νάριους πού εἶχαν ἔλθει στά Δω-
δεκάνησα, γιά νά μᾶς παρασύ-
ρουν στόν παπισμό˙ χρειάζεται
πολλή προσοχή καί προσευχή ἐκ
μέρους μας. Δέν πρέπει ὅμως νά
ξεχνοῦμε ὅτι τό σκάφος τῆς
Ἐκκλησία μας δέν τό κυβερνοῦν
ἄνθρωποι, ἀλλά αὐτός ὁ ἴδιος
Χριστός».

-Γέροντα, πῶς θά καταλάβου-
με ἄν ἕνας κληρικός εἶναι εὐλα-
βής, ἄν φοβᾶται τό Θεό; τόν ρώ-
τησα.

-Παιδί μου, αὐτό εἶναι πολύ
εὔκολο. Ἐσύ πᾶς μέσα στό ἱερό.
Τό ἱερό θά σέ βοηθήσει νά κατα-
λάβεις, ἄν ὁ ἱερέας εἶναι εὐλαβής
κι ἔχει πάνω του φόβο Θεοῦ. Δές

πῶς συμπεριφέρεται, ὄχι μόνον
τήν ὥρα πού λειτουργεῖ, ἀλλά καί
τίς ἄλλες ὧρες πού βρίσκεται μέ-
σα σ᾽ αὐτό. ῎Αν γελάει, ἄν ἀστει-
εύεται, ἄν φωνάζει, ἄν δέν ἔχει
συναίσθηση ὅτι βρίσκεται στά
῞Αγια τῶν Ἁγίων, ἄν δέν πιστεύει
ὅτι τό ἱερό εἶναι γεμάτο ἀπό Ἀγγέ-
λους πού ἀκατάπαυστα δοξολο-
γοῦν τόν Κύριο πού εἶναι πάνω
στήν ῾Αγία Τράπεζα, τότε ὁ κληρι-
κός αὐτός ἔχει ἐξοικειωθεῖ μέ τό
Ἱερό. Οἱ κληρικοί αὐτοί θά δώ-
σουν γιά τή συμπεριφορά τους
αὐτή μιά μέρα λόγο στό Θεό.
Τούς κληρικούς αὐτούς νά τούς
ἀποφεύγετε. ῾Η ἐξοικείωση μέ τά
῞Αγια εἶναι πολύ εὔκολη, εἶναι με-
ταδοτική.

῾Η ἄλλη μου ἐρώτηση ἦταν: -
Γέροντα, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν
Ἐπίσκοπο;

-Τά παραπάνω ἰσχύουν καί γιά
τούς Ἐπισκόπους καί γιά ὅλους
ὅσοι μπαίνουν μέσα στό Ἱερό.

Μόνο γιά τόν Ἐπίσκοπο πρέπει
νά προσθέσουμε καί κάτι ἄλλο. Ὁ
Ἐπίσκοπος κρίνεται καί ἀπό τόν
ὁδηγό του, μή σᾶς φαίνεται πα-
ράξενο. Ὁ ὁδηγός εἶναι ὁ καθρέ-
πτης του.

Δυστυχῶς ἡ ὥρα εἶχε περάσει
κι ἔτσι ἀφοῦ πήραμε τήν εὐχή του
καί ἀσπασθήκαμε τή δεξιά του ξε-
κινήσαμε νά φύγουμε. ῾Η φωνή
τοῦ Γέροντα μᾶς ἔκανε νά σταμα-
τήσουμε:

-Λουκᾶ, παιδί μου, πρόσεξε
μήν ἐξοικειωθεῖς μέ τό ἀναλόγιο κι
ἐσύ, Γιῶργο, μήν ἐξοικειωθεῖς μέ
τό ἱερό. ῎Αντε στήν Εὐχή τοῦ
Θεοῦ καί πεῖτε καί κανένα Κύριε
ἐλέησον καί γιά μένα, τό ἔχω με-
γάλη ἀνάγκη.

Σιωπηλοί καί μέ αἰσθήματα
χαρμολύπης φύγαμε ἀπό τό Ἱερό
Μετόχιο.

Τέκνον τῆς Πάτμου
Τήν ἄλλη μέρα ὁ συμφοιτητής

Ἱερομόναχος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς
Ὁ εὐπατρίδης Γέρων

καί τό πολύκορφον ὄρος τῆς Πάτμου
47 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησίν του (16.4.1970)

Tοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἀγὼν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΙΝΑΙ ἀνησυχητικό τό φαινόμενο οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοί
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά τηροῦν ἀνεκτική στάση
ἀπέναντι στούς αἱρετικούς, παπικούς καί προτεστάντες,

καί νά συμφωνοῦν μέ τούς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ὡς κύριο -
καί μοναδικό θά ἔλεγα- ἔργο τῆς ζωῆς τους ἔχουν τήν ἕνωση
τῆς Ὀρθοδοξίας μέ ἑτερόδοξους, μιά ἕνωση χωρίς μετάνοια ἐκ
μέρους τῶν αἱρετικῶν, χωρίς ἀπάρνηση τῶν δοξασιῶν τους καί
χωρίς καθαρές προθέσεις.

Ὁ οἰκουμενισμός στοχεύει στήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν»,
ἐνῶ φαίνεται ἀπό παντοῦ ὅτι εἶναι ἀδύνατη, ἐκτός καί ἄν οἱ
πρωτεργάτες του ἐννοοῦν ἕνωση τήν ὑποταγή στόν πάπα, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἐγκόσμιος ἄρχοντας, βαθύτατα ἀλλοτριωμένος
πνευματικά. Ἕνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τούς αἱρετικούς δέν
πρόκειται νά γίνει ποτέ. Ὅσο καί νά ἀγωνίζονται οἱ οἰκουμενι-
στές τοῦ Φαναρίου καί τῆς διασπορᾶς, ἀλλά καί οἱ περισσότε-
ροι μητροπολίτες τῆς πατρίδας μας μέ τήν ἔνοχη σιωπή τους.

Κοινή αἴσθηση εἶναι ὅτι οἱ οἰκουμενιστές δέν ἔχουν πνευματι-
κή εὐαισθησία, οὔτε καί ἀνησυχοῦν γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ
λαοῦ ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μένουν στούς θρόνους τους,
σάν κοσμικοί ἄρχοντες, ζοῦν ἀριστοκρατικά καί ἀπεργάζονται
τὴν καταστροφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας! Βέβαια, δέν θά τό πετύχουν
αὐτό ποτέ. Προκαλοῦν ὅμως κλυδωνισμό στήν Ἐκκλησία καί
πλήττουν τήν ἑνότητα τῶν πιστῶν.

Τό ἔργο τῶν οἰκουμενιστῶν μοιάζει σέ πολλά σημεῖα μέ ἐκεῖ-
νο τῶν ἀντίχριστων καί ἀθέων, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τήν Ἐκκλη-
σία, χωρίς ὅμως νά μποροῦν νά τήν διαλύσουν! Δέν εἶναι ὑπερ-
βολικός ὁ λόγος μου. Δυστυχῶς οἱ οἰκουμενιστές εἶναι ἀμετα-
νόητοι -ὅπως καί οἱ αἱρετικοί- καί ἀπειλοῦν τούς ὀρθόδοξους,
γιατί ἀντιδροῦν στά ὀλέθρια σχέδιά τους. Ἀποτολμοῦν τά πάν-
τα. Εἶναι ἀποκαλυπτική ἡ τακτική τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου καί τῆς συνόδου του ἀπένατι στούς ἁγιορεῖτες
πατέρες πού διαφωνοῦν δημοσίως μέ τόν οἰκουμενισμό καί
διακόπτουν τή μνημόνευσή του. Ὑψώνει πάντα τή δαμόκλειο
σπάθη τῆς ἀπομόνωσης ἤ καί ἀπομάκρυνσής τους ἀπό τό
Ἅγιον Ὄρος! Εἶναι ἐπίσης προκλητική ἡ ἀφωνία τῶν ἀρχιερέ-
ων τῆς ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀπέναντι στίς
οἰκουμενιστικές δραστηριότητες τοῦ πατριαρχείου. Δυστυχῶς,

ΜΟΝΟΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ

Εἶναι διάχυτος σήμερον ἡ ἄποψις ὅτι μὲ
τοὺς Παπικοὺς δὲν διαφέρομεν εἰς οὐδὲν
παρὰ μόνον εἰς τὸ Πρωτεῖον. Μάλιστα, ἀκό-
μη καὶ τὸ Πρωτεῖον ὑποβιβάζεται εἰς ἕνα
ἁπλοῦν ἱστορικὸν ζήτημα, τὸ ὁποῖον οἱ
οἰκουμενισταὶ λέγουν ὅτι τὸ ἀποδεχόμεθα
καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς τὴν Ἀνατολὴν, ἀλλὰ μὲ
ἐλαχίστως διαφορετικὸν περιεχόμενον.
Αὐτὴ ἡ ἄποψις εἶναι καὶ διαδεδομένη εἰς Κα-
θηγητάς Πανεπιστημίου. Τὸ πρόβλημα βε-
βαίως ἤρχισε ἀπὸ τοὺς Καθηγητάς τῆς Δο-
γματικῆς. Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς, ὁ
ὁποῖος συμμετεῖχε καὶ εἰς τοὺς διαλόγους,
εἶπε πρὸ μερικῶν ἐτῶν δημοσίως εἰς φοιτη-
τάς θεολογίας ὅτι «γιὰ τὴν ἕνωση τῶν
Ἐκκλησιῶν δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ καθόλου ἡ δομὴ
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ὑπάρχει ὁ
Πάπας καὶ προϋποτίθεται αὐστηρὴ ἱεραρ-
χία. Αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς ἡ δική τους Παράδο-
ση. Τὸ πῶς αὐτοὶ ἐμπέδωσαν τὶς Εὐαγγε-
λικὲς ἀρχὲς καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὲς
ἐξελίχθηκαν στὴ Δύση. Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλο
σύστημα καὶ αὐτοὶ ἄλλο. Ἂν γίνει λοιπὸν ἡ
ἕνωση αὐτοὶ θὰ κρατήσουν τὸ δικό τους,
καθὼς δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξουν κάτι ἢ νὰ
ἀπαρνηθοῦν τὴν Παράδοσή τους καὶ ἐμεῖς
θὰ κρατήσουμε τὸ δικό μας»!Τὸ λυπηρὸν
δὲν εἶναι ὅτι τὰ εἶπεν, ἀλλὰ ὅτι τὰ πιστεύει,
ὅτι ὑπερασπίζεται αὐτὲς τὶς ἀπόψεις καὶ ὅτι
αὐτὲς προωθοῦνται εἰς τὸν διάλογον!

Ὁ Καθηγητὴς ὅπως καὶ πολλοὶ Καθηγηταὶ
καὶ Ἱεράρχαι, ἐπειδὴ συνήθως δὲν ἐνδιατρί-
βουν εἰς τὰς δογματικάς συγγραφάς τῶν
Ἁγίων Πατέρων, διότι οἱ πρῶτοι τὰ θεωροῦν
ἀντικείμενον συγκεκριμένης εἰδικότητος καὶ
ἄρα μόνον οἱ Καθηγηταὶ τῆς Δογματικῆς
ὀφείλουν νὰ ἀσχολοῦνται (!) καὶ οἱ δεύτεροι
διότι μὲ τὰ διοικητικὰ καὶ ποιμαντικὰ καθή-
κοντα ἐλησμόνησαν ὅτι κύριον λειτούργημά
τους εἶναι νὰ «ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς
ἀληθείας», ἐπαναλαμβάνουν αὐτάς τὰς
ἐσφαλμένας ἀπόψεις. Μάλιστα, ἐπειδὴ δὲν
ἔχουν διάθεσιν ἢ δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ δια-
λεχθοῦν, ὁποιοσδήποτε ὑποδείξει εἰς
αὐτοὺς τί γράφουν οἱ Πατέρες εἴτε γίνεται
ἐχθρός τους εἴτε τοῦ προσάπτουν τὴν εὔκο-
λον ἀναπόδεικτον κατηγορίαν ὅτι ἑρμηνεύει

τοὺς Πατέρας μὲ φονταμενταλιστικὰ κριτή-
ρια. Ἡ διάψευσις αὐτῆς τῆς κατηγορίας γίνε-
ται, ὅταν προσάγονται εἰς τὴν δημοσιότητα
πειστήρια ἀπὸ ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους
δὲν δύνανται νὰ χαρακτηρίσουν μὲ ἀνάλογα
ἐπίθετα. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα εἶναι εὐχῆς
ἔργον ὅτι ἐπανακυκλοφόρησεν ἡ μελέτη τοῦ

Philip Sherrard, «Ἡ Ἐκκλησία, ὁ Πα-
πισμὸς καὶ τὸ Σχίσμα». Ὁ Σέραρντ ἦτο
Ἄγγλος, ὁ ὁποῖος μετεστράφη εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν. Εἶναι σπουδαῖον ὅτι ὑπῆρξε
συνεργάτης καὶ φίλος τοῦ Σεβ. Διοκλείας
Καλλίστου Γουέαρ καὶ ὅτι εἰς τὸν ἰδικὸν του
πρόλογον τοῦ πονήματός του μεταξὺ
ἄλλων εὐχαριστεῖ τὸν Σεβ. Περγάμου Ἰ. Ζη-

ζιούλα, διότι προβαίνει εἰς ριζικὴν κριτικὴν
τοῦ Παπισμοῦ. Ἔτσι, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ
δὲν ἀνῆκεν εἰς τὴν «παραδοσιαρχικὴν» με-
ρίδα κατέδειξεν ὄχι μόνον ὅτι ὅσοι ἐμμένουν
εἰς τοὺς Πατέρας τοὺς ἑρμηνεύουν ὀρθῶς,
ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ Σχίσμα δὲν εἶναι ἱστορικὸν
καὶ πολιτικόν, ἀλλὰ ἀπολύτως θεολογικὸν
ζήτημα.

Κατὰ τὸν Σέραρντ τὸ Πρωτεῖον δὲν εἶναι
καθόλου ἕνα ἱστορικὸν ζήτημα, ἀλλὰ ἀπορ-
ρέει, θεμελιώνεται καὶ ἀναπτύσσεται λόγῳ
τῆς ἐσφαλμένης Χριστολογίας καὶ Τριαδο-
λογίας. Ἡ νοθευμένη πίστις ὡδήγησεν εἰς
τὸ Πρωτεῖον. Ἂν ἑπομένως δὲν θεραπευθῆ
ἡ πίστις περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἡ πίστις
εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὅσαι τροπο-
ποιήσεις καὶ νὰ γίνουν τὸ Πρωτεῖον δὲν
διορθώνεται. Ὁλόκληρος ἡ δομὴ τοῦ Παπι-
σμοῦ ἑδράζεται εἰς μίαν ἐσφαλμένην
Ἐκκλησιολογίαν, ἡ ὁποία ἔχει προκύψει
ἀπὸ λάθος δόγματα. Διὰ τοῦτο δὲν πρέπει
νὰ παρασύρωνται πολλοὶ καὶ νὰ λέγουν, ὡς
ἠκούσαμεν νὰ τὸ ἰσχυρίζεται καὶ Καθηγή-
τρια Θεολογικῆς Σχολῆς, «γιὰ τὴν Ἁγία
Τριάδα καὶ τὸν Ἰ. Χριστὸ πιστεύουμε τὰ ἴδια,
ἀλλὰ μόνο στὴν Ἐκκλησιολογία διαφέρου-
με», διότι οὔτε εἰς τὰ δύο πρῶτα ἔχομεν τὴν
ἰδίαν πίστιν οὔτε ἡ Ἐκκλησιολογία εἶναι
ἁπλῶς ἕνα ζήτημα «διαφοράς», ἀλλὰ χαώ-
δους ἀντιλήψεως. Ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν
κατὰ νοῦν ὅτι μπορεῖ κατὰ τὰ φαινόμενα νὰ
ὑπάρχουν καὶ εἰς τοὺς Παπικοὺς διάκονοι,
ἱερεῖς, ἐπίσκοποι, συνοδικὸν σύστημα κ.ἄ.
ὅμως τὸ περιεχόμενον αὐτῶν εἶναι ἐμποτι-
σμένον ἀπὸ τὰ λάθος δόγματα. Διὰ νὰ γίνη
εὔληπτον ἂς σκεφθῆ κανεὶς τὸ ἑξῆς: οἱ Οὐνῖται
ὁμοιάζουν καθ’ ὅλα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν,
ὅμως ἂν ὁμιλήση κανεὶς ἔστω καὶ πέντε
λεπτὰ μὲ κάποιον ἢ διαβάση κάποιο κείμε-
νόν τους, ἀμέσως θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι «ὅ,τι
λάμπει δὲν εἶναι χρυσὸς» καθὼς ὑφίσταται
τεραστία ἀπόκλισις εἰς τὴν πνευματικότητα
ἐξ αἰτίας τῶν δογμάτων.

Ἂς λάβωμεν ὡς παράδειγμα τὴν περὶ
Ἁγίας Τριάδος πίστιν. Εἶναι διὰ πολλοὺς
ἀκατανόητοι αἱ ἀκριβολογίαι καὶ ἡ ὑψηλῆς

Καθηγηταὶ ἀγνοοῦν τὰ δόγματα!

Ἡ σημερινή Ρωμαϊκή Κατήχησις γράφει: «Ὁ Πάπας... εἶναι ἡ αἰώνια καί ὁρατή ἀρχή καί θεμέ-
λιο τῆς ἑνότητας... Ἔχει πλήρη, ὑπέρτατη καί παγκόσμια ἐξουσία μέσα στήν Ἐκκλησία...».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Ὁ νέος Μᾶρκος Εὐγενικός»
Τοῦ Ἱερέως Συντ/χου π. Δημητρίου Χ. Ἀλικάκου

Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας καὶ πάσης Ἑλλάδος:
κ.κ.Ἱερώνυμον, πρόεδρον Ἱ. Συνόδου εἰς Ἀθήνας.
Κοινοποίηση σὲ ἐπισκόπους-ναὸ-περιοδικά!

Ὅλως υἱικὰ- ἀδελφικὰ- κατασπάζομαι τὴν Ἁγία δεξιὰ ὑμῶν. Οἱ
ἀπροσκύνητοι θεολόγοι τῆς ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ στὸ τεῦχος 110
<Σεπτ-Ὀκτ 2016> δημοσιεύουν ἐπιστολὴ "Νέου Μάρκου Εὐγενι-
κοῦ", τοῦ ἀπροσκύνητου Σεβασμιωτάτου Κυθήρων Σεραφείμ.
Ἀπευθύνεται στὸ σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δι’ ὑμᾶς. Τὸ θέμα εἶναι:
Ἡ ὕπουλη παρασυναγωγὴ ποὺ ἔγινε στὸ Κολυμβάρι Χανίων Κρή-
της, τὸ παρελθὸν ἔτος 2016. Διότι ἐκεῖ προσήλθατε: στὴν ψευδοσύν-
οδο!!!... Μᾶλλον, Σιωνο-Μασόνο-κατευθυνόμενη!

Τὰ ἀποτελέσματα;...Ἐνέργεια ἀπαλείψεως τῆς παρουσίας τῆς
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Καλοί Στρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στρατιωτάκια
Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Προέδρου Ὀρθοδόξου

Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Μ. Ἀθανάσιος», Τορόντο, Καναδάς
Ἄρχισε ἐπιτέλους νά ξεχωρίζῃ ἡ ἦρα ἀπό τό σιτάρι. Ἁλυσι-

δωτές ἀντιδράσεις κληρικῶν ἀπό τή Φλώρινα μέχρι τήν Κρή-
τη κατά τῶν κακοδόξων ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς
Κρήτης. Ἄξιοι ἱερεῖς ἔπαυσαν τό μνημόσυνον τῶν ἐπισκόπων
των. Διά νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τό Οἰκουμενιστικό ἄγος ἡ Ὀρθοδο-
ξία, ἐπιβάλλεται νά πράξουν τό αὐτό καί οἱ ἐπίσκοποι διά τούς
ἀρχιεπισκόπους καί πατριάρχας. «Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών»!

«Oὐκ ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξίᾳ στρατιῶται», δὲν θὰ λείψουν στὴν
Ὀρθοδοξία στρατιῶτες! Αὐτὸν τὸν λόγο ἔλεγε συχνά, κηρύττοντας
μὲ φλογερὸ καὶ μοναδικὸ τρόπο ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης πρ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην
εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς

3ον
Ποῖος ἦτο πρῶτος εἰς τὸν κατάλογον
τῶν Σεβασμιωτάτων ἀντιπροσώπων,

ποὺ ἕνα Πατριαρχεῖον ἔστειλεν
εἰς τὸ Κολυμπάρι τὸ 2016;

Στὸν Ὀρθ. Τύπο τῆς 17/6/2016 καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ ἀντιπροσω-
πία τοῦ Πατριαρχείου [ἀναφέρεται ὁ τίτλος του] διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:

«Ἀνεκοινώθη ἡ σύνθεσις τῆς ἀντιπροσωπίας τοῦ Πατριαρχείου
[...] εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον, ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πατριάρχην
θὰ περιλαμβάνει τοὺς Μητροπολίτας:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ ὁμιλία του στὸ βιβλίο τῆς
Γενέσεως γράφει ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν ἐπέτρεψε
τυχαῖα νὰ μᾶς παραδοθοῦν οἱ γραπτὲς ἱστορίες εὐσεβῶν, δικαίων
ἀνθρώπων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς παρακινήσει νὰ
μιμηθοῦμε καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε μὲ ζῆλο τὸ παράδειγμα τῶν ἐνα-
ρέτων ἀνδρῶν. Γιατί ὅταν ἀκούσουμε γιὰ τὴν ὑπομονὴ τοῦ ἑνός,
γιὰ τὴν σωφροσύνη τοῦ ἄλλου, γιὰ τὴν πρόθυμη φιλοξενία τοῦ τρί-
του, γιὰ τὴ μεγάλη ἀρετὴ τοῦ καθενὸς καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο ὁ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς διέπρεψε καὶ ἔγινε ξακουστός,
παρακινούμεθα καὶ ἐμεῖς νὰ μιμηθοῦμε τὸ ζῆλο τους.

Ἐμεῖς εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη, τὴν ξεχωριστὴ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό,
ὄχι μόνο νὰ διαβάσουμε, ἀλλὰ νὰ ζήσουμε τὴν παρουσία ἑνὸς δι-
καίου, εὐσεβοῦς, ἁγίου ἀνθρώπου, τοῦ πατρὸς Μάρκου. Ἡ γνωρι-
μία μας μαζί του, μία εὐεργετικὴ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας.

Ἀντίδωρον ἀγάπης εἰς τὸν σεμνόν, εἰς τὸν ἅγιον,
εἰς τὸν πραγματικὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, π. Μᾶρκον*

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Οἱ σημερινοί Διάλογοι μέ τόν
Παπισμό συνεχίζουν τούς ἄκαρ-
πους καί δυσμενεῖς γιά τήν
Ὀρθοδοξία ἑνωτικούς Διαλό-
γους τῶν Βυζαντινῶν προγό-
νων μας ἀπό τόν 11ο μέχρι τόν
15ο αἰώνα.

Ἡ τραγωδία τῆς διαιρέσεως
τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου καί ἡ
ὀδυνηρή παράτασή της, ὡς καί
οἱ καταθλιπτικές πολιτικές ἐξελί-
ξεις στό χῶρο τῆς Ἀνατολῆς,
λειτούργησαν ὡς προϋποθέσεις
μιᾶς σειρᾶς προσπαθειῶν γιά
τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότη-
τας. Ἡ Δύση δέν εἶχε, ἄλλωστε,
ἀντίρρηση στήν ἑνωτική κίνηση
τῶν Ἀνατολικῶν, ἀφοῦ ἡ ἕνωση
ἦταν πάντα εὐπρόσδεκτη στούς
Πάπες γιά τήν ἐπέκταση τῆς κο-
σμοκρατορίας τους καί στήν
Ἀνατολή. Ἡ πρωτοβουλία γιά
τίς ἑνωτικές αὐτές προσπάθειες
ἀναλαμβανόταν σχεδόν πάντο-
τε ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή
ὑπό τήν πίεση τῆς πορείας τῶν
πραγμάτων καί γι’ αὐτό ἡ Ἀνα-
τολή ἦταν μόνιμα σέ μειονεκτική
θέση. Ἡ συγκριτική θεώρηση
τῶν ἑνωτικῶν προσπαθειῶν
τοῦ Βυζαντίου καί τῶν συγχρό-
νων διαλόγων ὁδηγεῖ στίς ἀκό-
λουθες διαπιστώσεις:

α) Πολιτικοί οἱ στόχοι τῶν
διαλόγων καί ἐνδοκοσμικά τά
κίνητρα: Οἱ διάλογοι καί τότε
καί σήμερα εἶναι καταδικασμέ-
νοι σέ ἀποτυχία ἀπό τήν γένεσή
τους. Στούς οὐνιτίζοντες, παλαι-
ούς καί νέους, ἡ ἀγάπη πρός
τήν πίστη, ὡς δυνατότητα σω-
τηρίας, εἶναι ὑποτονική, ἄν ὄχι
ἐνίοτε καί δυσδιάκριτη. Κινητή-
ρια δύναμη σ’ αὐτούς εἶναι ἡ πο-
λιτική στοχοθεσία τῆς διασώσε-
ως τοῦ κράτους καί τῶν συνδεο-
μένων μέ αὐτό ὑλικῶν συμφε-
ρόντων. Αὐτό ὅμως εἶναι εὐδιά-
κριτο καί στίς σημερινές σχέ-
σεις. Ἡ διάσωση τοπικῶν
ἐκκλησιαστικῶν συμφερόντων
καί οἱ συνδεδεμένες μέ αὐτά
ἐσωτερικές πολιτικές σκοπιμό-
τητες ἢ καί οἱ ἐπιβαλλόμενες
ἀπό τή Νέα παγκόσμια Τάξη κα-
τευθύνουν τά πράγματα. Τά
σχέδια τῆς «Νέας Τάξης» ἐπι-
βάλλουν καί τήν πορεία τῶν
Διαλόγων (διαχριστιανικῶν καί
διαθρησκειακῶν) πρός τήν
πραγμάτωση τῆς «πανθρη-
σκείας». Ἔτσι καθίσταται καί ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στίς τοπι-
κές ἐκφάνσεις της, συνυπεύθυ-

νη γιά τήν ἐξάπλωση καί ἑδραί-
ωση τῆς Παγκοσμιοποίησης,
πού εἶναι πρῶτα καί κύρια ἰδεο-
λογική καί πολιτική, καί μετά
οἰκονομική, ὡς ἐπίτευξη τοῦ
πλανητικοῦ ἀνθρώπου καί τῆς
πλανητικῆς κοινωνίας, τοῦ ὁρά-
ματος τοῦ New Age.

Οἱ Διάλογοι, συνεπῶς, καί τό-
τε καί σήμερα, διακονοῦν πολιτι-
κές σκοπιμότητες καί ὄχι τήν ἐν
Χριστῷ Παναλήθεια. Ἡ ἕνωση
γίνεται μέσο καί ὄχι σκοπός. Τό
πρόβλημα ὅμως, καί τότε καί
σήμερα, εἶναι διφυές: α) Ἡ ἀφε-
λής στήριξη τῆς ἐλπίδας στόν
παπισμό καί β) ἡ γιά τόν λόγο
αὐτό ὄχι μόνο σύμπραξη, ἀλλά
καί ταύτιση μέ τήν παπική πλά-
νη, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ χρησι-
μοποιούμενη γιά τήν Παλαιά
Ρώμη ἐκκλησιαστική γλώσσα ἐκ
μέρους τῆς Ὀρθοδοξίας, πού
συνιστᾶ, ὅπως ἐπανειλημμένα
ἔχει ὑποστηριχθεῖ, ἀπόρριψη de
facto τῆς πατερικῆς ἐκκλησιολο-
γίας. Ἡ ἔντεχνα προβαλλόμενη
πίστη καί θεολογία ἁπλῶς συγ-
καλύπτουν τίς ἀληθινές προθέ-
σεις. Ἡ ἀκολουθήσασα ὅμως

τήν φλωρεντιανή σύνοδο δου-
λεία ἀπέδειξε,ὅτι ἡ διάσωση τῆς
ὀρθῆς πίστεως, ὡς ἀποστο-
λικῆς καί πατερικῆς Ὀρθοδο-
ξίας, διασώζει καί τήν συνέχεια
τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεξαρτήτως
τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων.

Ἀπό τό 1920 οἱ διαχριστιανι-
κές σχέσεις ἐντάσσονται στό
πλαίσιο τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς
(«Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν»,
«Ὀργανισμός Ἡνωμένων
Ἐθνῶν») μέ τήν παραχθεῖσα
ἀπό τό πολυσυζητημένο Διάγ-
γελμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου νέα τακτική. Ἡ πολι-
τική καί διπλωματική ἐμπλοκή
τῶν σημερινῶν διαλόγων μας
μέ τή Νέα Ἐποχή καί τά πλανη-
τικά σχέδιά της εἶναι ἐμφανής.
Πόσο δέ μᾶλλον, πού τό κράτος
τοῦ Βατικανοῦ συμπορεύεται μέ
τήν παγκόσμια Ὑπερδύναμη καί
γι’ αὐτό ὁ Πάπας χαρακτηρίζεται
ἀπροκάλυπτα ἀπό τόν Δυτικό
Τύπο «πλανητάρχης Νο 2». Ἡ
Ὀρθοδοξία σύρεται ἀπό τήν
ἀρχή τοῦ 20οῦ αἰώνα στήν στή-
ριξη τῶν στόχων τῆς διεθνοῦς
(παγκόσμιας) πολιτικῆς μέσω
τῶν διαλόγων καί τῆς «Οἰκουμε-
νικῆς Κινήσεως».

Οἱ «βυζαντινοί» αὐτοκράτο-

Ὁ Πάπας Πίος ΙΒ´ μὲ τιάραν
ἐπὶ φορητοῦ θρόνου πρὸ μόλις 60 ἐτῶν

Ἡ θαυματουργὸς εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ἡ ἐπονομαζομένη
τοῦ Ἀκαθίστου. Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου.

Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 12/31 Μαρτίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2017 ΙΕ-
ΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Ἀφιερωμέ-
νο στὸ Ἅγιο Παΐσιο. Σχ. 13x8,50
σσ 144.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ
ΒΗΜΑ. Ἐπίσημο ὄργανο τοῦ
Πανελληνίου Συνδέσμου Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος
(ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.). Ἀπρίλ. – Ἰούν.,
Ἰούλ. – Σεπτ. 2016. Ἀθῆναι.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑ-
ΜΑΣ, Διμηνιαῖον Θεολογικὸν
καὶ Ἐκκλησιαστικὸν περιο-
δικὸν ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἰαν.
– Μάρτ. 2016. Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖον
ἐνημερωτικὸν περιοδικὸν Διορ-
θοδόξου Συνδέσμου Πρωτο-
βουλίας Γονέων. Ἰούλ. – Σεπτ.,
Ὀκτ. – Δεκ. 2015. Ἁγ. Παρα-
σκευὴ Ἀττικῆς.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Χριστια-
νικὸν ὀρθόδοξον μηνιαῖον Φοι-
τητικὸν περιοδικὸν τοῦ Συλ-
λόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστο-
λικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασί-
λειος». Νοέμβ., Δεκ. 2016. Ἰαν.,
Φεβρ., Μάρτ. 2017. Ἀθῆναι.

Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα, «Τό σύμφωνο Συμβίωσης
Ὁμοφύλων καί στήν Ἑλλάδα διά Νόμου;» Καί ἡ θέση τῆς
Ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας; Ἐκκίνηση ἀγῶνος γιά τήν κατάρ-
γησή του, σελ. 171.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος
Ζιόμπολας εἶναι γνωστός στό
ἀναγνωστικό κοινό τοῦ Ὀρθο-
δόξου Τύπου σάν παλαιός συν-
εργάτης του μέ τά ἄρθρα πού
ἔχει δημοσιεύσει κατά καιρούς.
Ἐπίσης εἶναι γνωστός καί ἀπό
τά ἁγιογραφικά βιβλία πού ἔχει
ἐκδώσει, τά ὁποῖα μᾶς παρου-
σιάζουν μία σειρά ἀπό σπουδαί-
ους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὅπως ὁ προφήτης Μωυσῆς, ἡ
Ἁγία Βαρβάρα, ὁ προφήτης
Ἠλίας, ἡ Ἁγία Μαγδαληνή καί
ἄλλα, ἀλλά καί βιβλία πού σκο-
πό ἔχουν νά στιγματίσουν προ-
βλήματα τῆς κοινωνίας μας,
ὅπως τό γνωστό βιβλίο γιά τήν
Ὁμοφυλοφιλία, Γυναικεία
ἐμφάνιση, ἤ τό βιβλίο Οὐρανοῦ
κρίσις, στό ὁποῖο στηλιτεύεται ἡ
αἵρεση τοῦ παπισμοῦ. Μέ τό πα-
ρόν πόνημα ὁ συγγραφέας
ἀσχολεῖται μέ τόν Νόμο γιά τό
«Τό σύμφωνο Συμβίωσης Ὁμο-
φύλων καί στήν Ἑλλάδα», ὁ
ὁποῖος ψηφίσθηκε ἀπό τήν Βου-
λή τῶν Ἑλλήνων λίγες ἡμέρες
μετά τά Χριστούγεννα τοῦ 2015.
Εἶναι γραμμένο, ὅπως ὅλα τά βι-
βλία του, μέ τρόπο ἁπλό, ὥστε
νά μποροῦν νά διαβάζωνται ἀπό
ὅλους τούς ἀναγνῶστες, ἀνε-
ξάρτητα μορφώσεως, γραμμένα
μέ σαφήνεια, μέ παρρησία, χω-
ρίς φόβο, λέγοντας τήν ἀλήθεια
πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.

Μέ τήν παροῦσα ἔκδοση ὁ π.
Νεκτάριος ἀφ’ ἑνός ἀποσκοπεῖ
νά ἐνημερώση καί ἀφ’ ἑτέρου
νά διεγείρη συνειδήσεις, νά τίς
ἀφυπνίση, γιά νά ἀντισταθοῦν,
ὥστε ἐάν εἶναι δυνατόν νά κα-
ταργηρθοῦν οἱ νόμοι ντροπῆς
πού ἔχουν ψηφισθῆ ἀπό τό
Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ὅπως
τῶν ἐκτρώσεων, οἱ ὁποῖοι μᾶς
θίγουν καί ὡς ἀνθρώπους ἀλλά
καί ὡς χριστιανούς. Μᾶς πλη-
ροφορεῖ, διότι ἡ κοινή γνώμη
σήμερα εἶναι ἀπληροφόρητη τό
τί εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία καί σέ
τί ἀποσκοπεῖ ὁ νόμος πού ψηφί-
σθηκε; Θέση τοῦ συγγραφέος
εἶναι ἡ καλοπροαίρετη, ὅπως
ἀναφέρει, στηλίτευση αὐτῶν
πού ψήφισαν ὑπέρ τοῦ νόμου
καί μάλιστα τῶν ἀρχηγῶν τῶν
κομμάτων ἀλλά καί τοῦ δημσιο-
γραφικοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος
στήριξε καί ἔθρεψε τήν ἀνωμα-
λία. Μιᾶς ἀνωμαλίας μέ τήν
ὁποία ἔχει συμμαχήσει ὅλος ὁ
πολιτικός κόσμος, ἀνεξάρτητα
ἰδεολογίας, ἀφοῦ ὅλοι χαρα-
κτηρίζονται γιά τήν ἀθεΐα τους
καί τήν ἀποστροφή τους πρός
κάθε τί τό παραδοσιακό καί θε-
άρεστο. Παράδειγμα τό ὁποῖο,
δυστυχῶς, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα
νά παρασύρη καί μεγάλο μέρος
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τό ὁποῖο
παραμένει ἀδιάφορο καί χωρίς
πνευματικές ἀναζητήσεις. Ὁ

συγγραφέας ἐπίσης παρουσιά-
ζει τί λέει ἡ ἐπιστήμη γιά τό πρό-
βλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί
εἰδικότερα ἡ Ἰατρική, ἡ Ψυχο-
λογία καί ἡ Παιδαγωγική. Ἀκό-
μα ἀναφέρει καί τίς ἐπιπτώσεις
πού θά ἔχει γιά τήν κοινωνία
καί τήν οἰκογένεια ἡ ψήφιση
αὐτοῦ τοῦ νόμου. Ἐπιπτώσεις
καθοριστικές γιά τό μέλλον
τους. Τέλος, γίνεται ἀναφορά
τό πῶς ἐκλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία
τό θεομίσητο πάθος τῆς ἀρσε-
νοκοιτίας, τί λένε οἱ Γραφές τό-
σο ἡ Παλαιά ὅσο καί ἡ Καινή, τί
μᾶς ἔχει παραδόσει ὁ Χριστός
μέσῳ τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά καί
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Τί φρο-
νοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι σοφοί γιά τό
θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας; Στη-
λιτεύει τήν ἀδιαφορία τῆς διοι-
κούσης Ἐκκλησίας καί τῶν φο-
ρέων της, πού δέν ἀντιδροῦν
καί δέν ἐνημερώνουν. Χαρα-
κτηριστικά γράφει ὁ π. Νεκτά-
ριος «Ὅμως οἱ Ἡγέτες τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι καί γιά τά πά-
ρα πέρα, τά δύσκολα, τά ἀνη-
φορικά καί ἀνθρωπίνως δέν
πρέπει νά κάμπτονται, νά λυγί-
ζουν μαχόμενοι ὑπέρ τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ ποιμνίου
τους, ἀκόμη καί ὅταν σέ περι-
πτώσεις “μάχης” ἔχουν οἱ
ἀγῶνες “κόστος”».

Ὁ συγγραφέας σέ σχολιασμό
του σημειώνει «Ἡ λογική καί ἡ
κατ’ ἄνθρωπον ἠθική δέν εὐνο-
οῦν γενικά τήν ὁμοφυλοφιλία
καί ἀφοῦ κατά κανόνα ἡ πλει-
ονότητα τῶν ἀνθρωπίνων κοι-
νωνιῶν ἐν προκειμένῳ καί στήν
Ἑλλάδα τήν ἀποστρέφεται ἤ
καί τήν καταδικάζει, ἐπειδή στό
φινάλε ἀποκλείει τήν ὄντως
οἰκογένεια. Δεκτή καί ἀνεκτή
μόνον ὡς ἀνθρώπινη ἀδυναμία.
Καί πάλι ἐρωτᾶται· Τέτοια θέ-
ματα πού θίγουν τήν εὔκολα
εὐάλωτη νεολαία μποροῦν νά τί-
θενται στό “σφυρί”, σέ νούμερα
καί ψήφους; Ἔλεος!»

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ

ΤΗΝ Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ τῶν Νηστειῶν ἡ ἁγίας μας
Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ προβάλλει ὡς ὕψιστο πρότυ-
πο μετάνοιας καὶ συντριβῆς τὴν ἁγία Μαρία τὴν
Αἰγυπτία, μία πρώην διαβόητη πόρνη, ἡ ὁποία
ἀπὸ τὰ δώδεκα χρόνια της κυλιόταν στὸ βοῦρκο
τῆς ἀκολασίας καὶ παρέσερνε καθημερινὰ
πλῆθος ἀνθρώπων στὰ ἁμαρτωλά της δίχτυα.
Ὅμως μέσα στὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς της σιγό-
καιγε μία κρυφὴ σπίθα σωτηρίας. Ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ τὴν ἐπισκίασε στὸν πανίερο Ναὸ τῆς Ἀνα-
στάσεως, ὅπου εἶχε πάει, γιὰ νὰ βρεῖ πορνικοὺς
πελάτες. Ἐκεῖ τὴ βρῆκε καὶ τὴν αἰχμαλώτισε ὁ
Νυμφίος τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, ὁ Λυτρωτής
μας Χριστός. Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος «ἐτάζει καρδίας καὶ
νεφρούς», διεῖδε τὴν κρυμμένη σπίθα σωτηρίας
στὴν ψυχή της. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ συντελέστη-
κε μία θαυμαστὴ ὀντολογικὴ ἀλλαγὴ σὲ αὐτή.

Πῆρε τὴ μεγάλη καὶ σωτήριο ἀπόφαση νὰ ἀφήσει
τὴν ἄσωτη ζωή καὶ νὰ χαρίσει τὸν ἑαυτό της στὸ
Θεό. Πέταξε τὰ προκλητικὰ ἐνδύματα, φόρεσε
κουρέλια καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν ἔρημο, προκειμένου
νὰ πολεμήσει τὸ διάβολο καὶ τὴ σάρκα της «ἐνώ-
πιος ἐνωπίῳ». Σαράντα χρόνια διήρκησε αὐτὸς ὁ
πόλεμος καὶ ἡ πρώην πόρνη βγῆκε νικητής. Ἀπὸ
πορνικὸ «ἐργαλεῖο» μετατράπηκε σὲ θεοειδῆ
ὕπαρξη. Τὸ πρώην ἁμαρτωλὸ σαρκίο της ἔγινε
κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὴ τὴν
ἁγιασμένη γυναίκα μᾶς προβάλλει ἡ Ἐκκλησία
μας ὡς παράδειγμα καὶ γιὰ μᾶς τοὺς ἀγωνιζόμε-
νους πιστούς, αὐτὴ τὴν ἱερὰ περίοδο. Νὰ συνει-
δητοποιήσουμε ὅτι τῆς μοιάζουμε στὴν ἁμαρτία.
Νὰ τὴν μιμηθοῦμε στὴν μετάνοια καὶ στὴ συντρι-
βή. Ἄλλος δρόμος σωτηρίας ἀπὸ αὐτὸν δὲν
ὑπάρχει!

Σύγχρονοι
«τεσσαράκοντα
μάρτυρες»!

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ τῶν Ἁγίων
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν
πρωτοχριστιανικῶν χρόνων ξα-
ναζωντάνεψε στὴ σύγχρονη
Ἰνδία. Φανατικοὶ εἰδωλολάτρες
ἰνδουιστὲς ἔριξαν σὲ παγωμένη
λίμνη Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
δὲν ἤθελαν νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸ
Χριστὸ καὶ νὰ ἀσπασθοῦν τὴν
θρησκεία τους! Ἕνα συγκλονι-
στικὸ βίντεο παρουσίασε τὸ
καλὸ ἱστολόγιο «ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ», δίνοντας στὴ
δημοσιότητα τὸ ἡρωικὸ μαρτύ-
ριο τῶν σύγχρονων ὁμολο-
γητῶν τοῦ Χριστοῦ. Τὸ μαρτύ-
ριο συντελέσθηκε στὴν ἰνδικὴ
πόλη Μπαρτοὺ Οὐράν, στὶς 20
τοῦ μηνὸς τοῦ περασμένου
Ἰανουαρίου. Πρόκειται γιὰ ζευ-
γάρι Χριστιανῶν, τοὺς ὁποίους,
ἀφοῦ τοὺς βασάνισαν φρικτά,
τοὺς ἔριξαν μία νύχτα, ἀφόρη-
του ψύχους, σὲ παγωμένη λί-
μνη, ὅπου παρέμειναν 17
ὧρες, ὑπομένοντας μὲ καρτερία
καὶ ἡρωισμὸ τὸ μαρτύριο. Τὸ
ὄνομα τοῦ ἄνδρα Μπαρτοὺ
Λουράν, ὁ ὁποῖος ξεψύχησε
σιμὰ τὸ πρωί, ἐνῷ ἡ σύζυγός
του ὑπέστη ἀνεπανόρθωτες
βλάβες στὴν ὑγεία της! Οἱ φα-
νατικοὶ εἰδωλολάτρες ἦταν ὅλη
νύχτα ἔξω ἀπὸ τὴ λίμνη καὶ
τοὺς παρότρυναν νὰ ἀρνηθοῦν
τὸ Χριστό. Ἐκεῖνοι φώναζαν μὲ
ὅση δύναμη τοὺς εἶχε ἀπομεί-
νει: «Δὲν θὰ ἀρνηθοῦμε τὸ Χρι-
στό μας μέχρι τὴν τελευταία μας
πνοή»! Δυστυχῶς οἱ ἄλλες
ἐννέα χριστιανικὲς οἰκογένειες
ὑπέκυψαν στοὺς ἐκβιασμοὺς
τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ δέχτη-
καν νὰ λάβουν μέρος στὴν
εἰδωλολατρικὴ λατρεία. Ἡ δαι-
μονοθρησκεία τοῦ Ἰνδουισμοῦ,
αὐτὴ ποὺ σκοτώνει Χριστια-
νούς, εἶναι μία ἀπὸ τὶς θρη-
σκεῖες τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία
συμμετέχει στὶς διάφορες δια-
θρησκειακὲς συναντήσεις, γιὰ
τὴν δῆθεν ἑδραίωση τῆς εἰρη-
νικῆς θρησκευτικῆς συνύπαρ-
ξης! Μαζί τους συμμετέχουν καὶ
οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστές, οἱ
ὁποῖοι βλασφημοῦν, ὑποστηρί-
ζοντας πὼς ἡ σωτηρία συντελεῖ-
ται καὶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες,
ἄρα καὶ στὸν Ἰνδουισμό! Ὁ
Θεὸς νὰ τοὺς φωτίσει νὰ πά-
ψουν νὰ ἐκστομίζουν τέτοιες
βλασφημίες!

Συνταρακτικὴ
ἀποκάλυψις:
Ὁ Δαλάι Λάμα
πράκτωρ τῆς CIA!

ΔΕΙΤΕ τὸ ποιὸν ἑνὸς ἑτερο-
θρήσκου, γιὰ τὸν ὁποῖο, κατὰ
τὸν κ. Βαρθολομαῖο, πρέπει νὰ
τροποποιηθοῦν οἱ Ἱεροὶ Κανό-
νες: Ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον σκο-
τεινοὺς σύγχρονους θρησκευτι-
κοὺς ἡγέτες εἶναι καὶ ὁ «ἐνσαρ-
κωμένος θεὸς» τοῦ δαιμονικοῦ
Λαμαϊστικοῦ Βουδισμοῦ, Δαλάι
Λάμα, ὁ ὁποῖος χαίρει ἐκτιμήσε-
ως ἀπὸ τοὺς παγκόσμιους ἡγέ-
τες καὶ μπορεῖ νὰ μπαινοβγαίνει
ἀνεμπόδιστα στὰ παγκοσμιο-
ποιητικὰ κυβερνητικὰ κλιμάκια.
Δεῖτε μία συνταρακτικὴ ἀποκά-
λυψη γιὰ τὸ ἐν λόγῳ «σεβαστὸ»
μοῦτρο: Ἡ Los Angeles Times
ἔγραψε τὰ ἑξῆς γι’ αὐτόν: «Γιὰ
μεγάλο μέρος τῆς δεκαετίας τοῦ
1960, ἡ CIA ἔδωσε στὸ θιβε-
τιανὸ κίνημα ποὺ ἦταν στὴν ἐξο-
ρία $ 1.7 ἑκατομμύρια τὸ χρόνο
γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις του κατὰ τῆς
Κίνας, συμπεριλαμβανομένης
μιᾶς ἐτήσιας ἐπιδότησης τῶν $
180.000 γιὰ τὸν Δαλάι Λάμα,
σύμφωνα μὲ ἄρτι κυκλοφορή-
σαντα ἔγγραφα τῶν μυστικῶν
πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑ. Τὰ
χρήματα γιὰ τοὺς Θιβετιανοὺς
καὶ τὸν Δαλάι Λάμα ἦταν μέρος
τῆς παγκόσμιας προσπάθειας
τῆς CIA κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
αἰχμῆς τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου
γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν κομ-
μουνιστικῶν κυβερνήσεων, ἰδι-
αίτερα στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ
τὴν Κίνα. […] Τὰ ἔγγραφα, ποὺ
δημοσιεύθηκαν τὸν περασμένο
μήνα ἀπὸ τὸ Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
ἀπεικονίζουν τὸ ἱστορικὸ ὑπό-
βαθρο τῆς κατάστασης στὸ
Θιβὲτ καὶ σήμερα, μὲ τὴν ὁποία
ἡ Κίνα συνεχίζει νὰ κατηγορεῖ
τὸν Δαλάι Λάμα ὅτι εἶναι ἕνας
πράκτορας τῶν ξένων δυνάμε-
ων ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ διαχωρι-

στεῖ τὸ Θιβὲτ ἀπὸ τὴν Κίνα»
(Ἱστολ. Τρικλοποδιά)! Ἰδοὺ τὸ
ἀληθινὸ ποιὸν τῶν «θεανθρώ-
πων» τῶν δαιμονοθρησκειῶν
τοῦ κόσμου!

Οἱ Τοῦρκοι
μετέτρεψαν
Ὀρθόδοξον Ναὸν
εἰς παζάρι!

ΟΙ ΑΕΙ ἐχθροί μας Τοῦρκοι
δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο, ἢ
μᾶλλον σὲ σέβονται ἱερὸ καὶ
ὅσιο, ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα
χρόνια, ὑπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ
ἰσλαμιστῆ «σουλτάνου» Ἐρντο-
γάν! Ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο οἱ
ἱστορικοὶ ναοὶ τῆς Μ. Ἀσίας
ἀλλάζουν χρήση. Στὴν καλλίτε-

ρη περίπτωση μετατρέπονται
σὲ τζαμιὰ καὶ στὴ χειρότερη σὲ
παζάρια! Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Χρήση ποὺ ᾀπάδει μὲ τὸν πο-
λιτισμικὸ χαρακτήρα τοῦ μνη-
μείου, ἐπιφυλάσσει στὸν μεγα-
λοπρεπῆ ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους στὴν Κρήνη (Τσεσμὲ)
τῆς μικρασιατικῆς Ἐρυθραίας
ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Χίο, ὁ Δῆμος
τῆς πόλης, στὸν ὁποῖο καὶ ἀνή-
κει. Ἔκπληκτοι ὅσοι βρέθηκαν
στὴν περιοχὴ τῆς Σμύρνης τὶς
περασμένες μέρες μὲ ἀφορμὴ
τὴν ἐκεῖ περιοδεία τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχη καὶ ἐπισκέ-
φθηκαν τὸν Τσεσμὲ διαπίστω-
σαν τὴ λειτουργία μέσα στὸν
ἀνακαινισμένο ναὸ ἑνός… πα-
ζαριοῦ! Συγκεκριμένα μέσα στὸ
ναὸ εἶχαν τοποθετηθεῖ τραπέ-
ζια μὲ διάφορα ἐμπορεύματα,
τὰ ὁποῖα καὶ πουλιόνταν στοὺς
περαστικοὺς ποὺ ἔμπαιναν σὲ
αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο μαγαζί. Ὁ
ναὸς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
σὲ ρυθμὸ τρίκλιτης βασιλικῆς,
ἀποπερατώθηκε τὸ 1832, χτι-
σμένος πάνω σὲ παλαιότερο
κτίσμα ποὺ καταστράφηκε τὸ
1821. Πρόκειται γιὰ ἕνα πελώ-

ριο Μητροπολιτικὸ ναὸ ποὺ θε-
ωρεῖται ὅτι χωροῦσε ἑκατοντά-
δες ἐκκλησιαζόμενους» (ἱστ.
planet-greece.blogspot. com)!
Αὐτὸς εἶναι ὁ «πολιτισμός»
τους καὶ μὲ αὐτὸν θέλουν νὰ
μποῦν στὴν Εὐρώπη!

Ἡ «ἁγιοποίησις»
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ στὸ διαδίκτυο
μία ἐνδιαφέρουσα ἀνάρτηση γιὰ
τὴ γένεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ
ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Ἀδαμάν-
τιο Τσακίρογλου: «Στοὺς προ-
δρόμους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
ἀνήκει ὁ γερμανὸς Max Josef
Metzger (ἐκτελέστηκε τὸ 1944
ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ ἀνακηρύχθη-
κε “ἅγιος” ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ
ἔπειτα “ὅσιος” ἀπὸ τοὺς Προτε-
στάντες). Ὁ Μέτζγκερ ἵδρυσε
τὴν κίνηση Una Sancta (“ἡ μία
ἁγία Ἐκκλησία”), ἡ ὁποία ἄσκη-
σε μεγάλη ἐπίδραση στὸν σχε-
διασμὸ καὶ στὴν κατοχύρωση
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τὸν
Παπισμό. Τὸ Βατικανὸ κατοχύ-
ρωσε τὸ 1964 μὲ τὸ διάταγμα
Unitatisredintegratio τῆς 2ας
Βατικανείου συνόδου τὶς “καθο-
λικὲς ἀρχὲς τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ” (Κεφ. Α) καὶ τὴν “πρα-
κτικὴ πραγματοποίηση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ”. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ
σημεῖο καὶ μετὰ ἀναγνωρίζει
διαδοχικὰ τὸ Βατικανὸ μία ὁλο-
κληρωμένη ἢ μία μερικὴ συμ-
μετοχὴ τῶν ἄλλων δογμάτων
στὴν “Μία Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ” καὶ ἀπὸ τὸ 2000 μὲ δια-
τάγματα, ὅπως τὸ Dominus Je-
sus χαρακτηρίζει αὐτὰ τὰ δό-
γματα πρῶτα σὰν χριστιανικὲς
κοινότητες καὶ μετὰ σὰν
“Ἐκκλησίες” (μήπως μᾶς θυμί-
ζει κάτι;). Ἐκτὸς αὐτοῦ ἀποφα-
σίσθηκε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὅρου
“Οἰκουμενισμός” μὲ τὸν ὅρο
“Οἰκουμένη” καὶ ἀποφασίστηκε
ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου
“Οἰκουμενικὸς διάλογος”» (Ἱστ.
ΑΚΤΙΝΕΣ)! Συμφωνοῦμε, ὁ
οἰκουμενισμὸς θεωρεῖται ὄντως
«ἅγιος», ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν
αἱρετικὴ δυτικὴ πανσπερμία,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς «δικούς»
μας οἰκουμενιστές! Ἰδοὺ καὶ ἡ
αἰτία τοῦ μένους τους κατὰ
ὅσων τὸν ἀντιπαλεύουν!

«Ἡ Ἑλλάδα μας
ἀργοσβήνει
δημογραφικά!»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ εἶναι τὰ στοιχεῖα
ποὺ συντάσσουν ἐκθέσεις ἐπι-
στημονικῶν φορέων γιὰ τὸ
πρόβλημα τῆς μειώσεως τοῦ
πληθυσμοῦ στὴ Χώρα μας! Ὁ
πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας θὰ
μειωθεῖ κατὰ 30% τὰ ἑπόμενα
60 χρόνια! Παράλληλα οἱ Τοῦρ-
κοι αὐξάνονται! Δεῖτε τὴν εἴδη-
ση: «Ὅποιος διαβάζει τὴν πρό-
βλεψη τῆς Eurostat γιὰ τὸν
πληθυσμὸ τῆς Ἑλλάδας τὸ
2080 καταλαβαίνει ὅτι πρόκει-
ται γιὰ ἀσύλληπτο νούμερο,
ἀδιανόητο καὶ φοβερὰ ἀποκαρ-
διωτικό. Μὲ βάση τὰ στατιστικὰ
τῶν γεννήσεων- θανάτων ἀπὸ
τὸ 2011 καὶ μετά, ἀλλὰ καὶ μὲ
βάση τὴ μαζικὴ μετανάστευση
νέων καὶ οἰκογενειῶν στὸ ἐξω-
τερικό, ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὸ
χειρότερο σημεῖο δημογρα-
φικῆς κατάρρευσης καὶ ἀντίθε-
τα ὁ ἱστορικός της ἐχθρὸς βιώ-
νει διαρκῆ πληθυσμιακὴ ἔκρη-
ξη. Ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τὸ
2080 θὰ εἶναι μόλις 7,7 ἑκατομ-
μύρια καὶ ὁ τουρκικὸς πλη-
θυσμὸς θὰ ἔχει ξεπεράσει τὰ
100 ἑκατομμύρια! Μέχρι 6
Μαρτίου 2015 τὸ ἰσοζύγιο συν-
εχίζει νὰ εἶναι ἀρνητικό, μὲ τοὺς
θανάτους περίπου στὶς 26.000
καὶ τὶς γεννήσεις στὶς 15.500,
σύμφωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ στα-
τιστικὴ ὑπηρεσία. Ἡ Ἑλλάδα
σβήνει δημογραφικὰ καὶ κανεὶς
δὲν συγκινεῖται. Ἡ Ἑλλάδα θὰ
εἶναι σὲ λίγα χρόνια Χώρα γε-
ρόντων καὶ ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δὲν θὰ ἔχει νέους
στοὺς Ἱ. Ναοὺς καὶ δὲν θὰ ἔχει
νέους ἱερεῖς καὶ στελέχη. Θὰ
ἀδειάσουν τὰ σχολεῖα πρωτο-
βάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας
ἐκπαίδευσης, θὰ ἐρημώσουν οἱ
παραμεθόριες περιοχὲς καὶ τὰ
νησιά, ἡ Ἑλλάδα θὰ μετατραπεῖ
σὲ «κρανίου τόπο»» (Ἱστ. Ξυ-
πνῆστε Ρέ)! Προφανῶς ἡ ἔκθε-
ση μᾶλλον «αἰσιοδοξεῖ», διότι ἡ
Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπάρχει τὸ
2080, μὲ τοὺς ρυθμοὺς ποὺ βα-
δίζει, θὰ «σβήσει» πολὺ νωρί-
τερα, ἐκτὸς καὶ ἂν...

Φρικτόν:
«θεία λειτουργία»

σὲ «στὺλ» κλόουν!
ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΣΤΕ: τί ἄλλο

θὰ δοῦμε στὴν λεγομένη
Ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία»;
Σὲ προηγούμενο σχόλιό
μας εἴχαμε ἐπισημάνει ὅτι ὁ
κατήφορος τοῦ αἱρετικοῦ
Ἀγγλικανισμοῦ δὲν ἔχει
σταματημό. Πρόσφατα ὁ
ἀγωνιστὴς θεολόγος κ. Β.
Χαραλάμπους ἀποκάλυψε
μία ἀκόμα κατάπτωσή του,
τὴ γελοιοποίηση (στὴν κυ-
ριολεξία) τοῦ Ἱεροῦ Μυστη-
ρίου τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας. Προκειμένου νὰ τι-
μήσουν τὴ μνήμη ἑνὸς διά-
σημου κλόουν τοῦ Joseph
Grimaldi (1778-1837), τόσο
ἡ «παπαδίνα», ὅσο καὶ οἱ
πιστοὶ ντύθηκαν κλόουν
κατὰ τὴν «Θεία Λειτουρ-
γία»! δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Αὐτὴ εἶναι ἡ 71η φορά
ποὺ ἐπισυμβαίνει τέτοιο
παράδοξο. Αὐτὴ τὴ φορά
τῆς τελετῆς προεξῆρχε
Ἀγγλικανὴ “ἱέρεια”. Ἡ τε-
λετὴ αὐτὴ καλεῖται “Τhe
Mass clown” καὶ πραγμα-
τοποιεῖται ἀπὸ τοὺς αἱρετι-
κοὺς Ἀγγλικανούς, στὸ ναὸ
τῆς Ἁγίας Τριάδος σὲ μία
συνοικία τοῦ Βόρειου Λον-
δίνου. Χθὲς ἡ τελετὴ αὐτὴ
ἔγινε στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων
Πάντων τοῦ Λονδίνου.
Πρὸς τοῦτο ἦλθαν ὅλοι ντυ-
μένοι κλόουν, φέρνοντας
μαζί τους καὶ διάφορα
“συναφῆ”» (Ἱστ. Ἀκτῖνες)!
Στὴ σχετικὴ φωτογραφία
φαίνεται ἡ «παπαδίνα», ἡ
ὁποία ἀντὶ γιὰ ἄμφια ἦταν
μασκαρεμένη κλόουν, νὰ
κάνει «εἴσοδο» κρατώντας
ἀντὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἕνα …
νεροπίστολο, τὸ ὁποῖο
ἔβγαζε σαπουνόφουσκες!
Φοβερὴ ὄντως ἀσέβεια, ἡ
ὁποία ὄχι ἁπλὰ διαστρέφει
τὴν οὐσία τοῦ Ἱεροῦ Μυ-
στηρίου, ἀλλὰ τὴ γελοι-
οποιεῖ! Καὶ ὅμως αὐτὴ ἡ
«ἐκκλησία» θεωρεῖται ἀπὸ
τοὺς «δικούς» μας οἰκουμε-
νιστὲς ὡς Ἐκκλησία, ἡ δὲ
«Σύνοδος» τοῦ Κολυμβαρί-
ου τῆς προσέδωσε, «συνο-
δικά», ἐκκλησιαστικὴ ὑπό-
σταση, «ἐκκλησία» μὲ τὴ
βούλα, κατὰ τὸ κοινῶς λε-
γόμενο!

ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ἡ Ἐκκλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ

ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀκακίου,
ἐπισκόπου Μελιτινῆς τοῦ ὁμο-
λογητοῦ. Ὁ ἅγιος Ἀκάκιος ἔζη-
σε στούς χρόνους τοῦ βασιλέα
Δεκίου καί ἐπειδή δίδασκε τήν
πίστη στό Χριστό συνελήφθη-
κε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί
ὁδηγήθηκε στόν Ὕπατο Μαρ-
κιανό. Ὅταν ρωτήθηκε ἀπό
αὐτόν τί πιστεύει καί σέ ποιόν
Θεό προσκυνεῖ ὁ ἅγιος Ἀκά-
κιος τοῦ μίλησε γιά τήν ἔνσαρ-
κο οἰκονομία τοῦ Κυρίου, γιά
τίς οὐράνιες, ἄυλες δυνάμεις,
τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ καί
ὅτι οἱ θεοί τῶν Ἑλλήνων εἶναι
ψεύτικοι. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ
εἰδωλολάτρες, ἀφοῦ τόν βασά-

νισαν χωρίς οἴκτο τόν φυλάκι-
σαν. Κατόπιν ὁ Μαρκιανός
ἔστειλε γράμμα στόν βασιλέα,
ὅπου τοῦ ἐξιστοροῦσε τά περί
τοῦ ἁγίου, αὐτός ὅμως τόν
πρόσταξε νά ἐλευθερώση τόν
ἅγιο Ἀκάκιο καί μάλιστα χωρίς
νά τόν ὑποβάλη σέ τιμωρίες
καί σέ ὕβρεις. Ἔτσι ὁ ἅγιος
Ἀκάκιος περιφερόταν ἀπό τότε
διδάσκοντας τήν πίστη στόν
Χριστό καί νουθετόντας τούς
ἀνθρώπους τόσο μέ τούς λό-
γους του ὅσο καί μέ τά σημά-
δια τῶν πληγῶν πού ἔφερε
στό σῶμα του. Καί ἀφοῦ ὁδή-
γησε πολλούς στόν Κύριο μέ
τήν διδασκαλία του καί τά θαύ-
ματα πού ἐπιτελοῦσε ἐκοιμήθη
ἐν Κυρίῳ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

Τὴν Δευτέραν 3ην Ἀπριλίου
καὶὥραν6:30μ.μ.θά ὁμιλήση ὁ κ.
Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ
Ἱστορίας μὲ θέμα: «Ὁ ἀγών τῶν
Κυπρίων διὰ τὴν ἕνωσιν μὲ
τὴν Ἑλλάδα».

Λόγῳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα
αἱ ὁμιλίαι δὲν θὰ πραγματοποι-
ηθοῦν τὴνΜ.Δευτέραν10Ἀπριλί-
ου καὶ τὴνΔευτέραν 17 Ἀπριλίου.

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.»

Ἱερομόναχος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς
μου Λουκᾶς μοῦ ἔδωσε τίς πρῶτες πληροφορίες
γιά τόν Γέροντα Ἀμφιλόχιο. Τόν γνώριζε καλά.
Ἐξάδελφος του, ὁ νῦν Μητροπολίτης Νέας Ζηλαν-
δίας Ἀμφιλόχιος, ἦταν ὑποτακτικός τοῦ Γέροντα.

Ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, κατά κόσμον
Ἀθανάσιος Μακρῆς, γεννήθηκε στό ἱερό νησί τῆς
Ἀποκάλυψης, τήν Πάτμο τό 1889. Οἱ γονεῖς του,
Ἐμμανουήλ καί Εἰρήνη, ἄνθρωποι εὐλαβεῖς καί ἐνά-
ρετοι, τόν ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυ-
ρίου» καί φρόντισαν νά ἀποκτήσει ἐκκλησιαστικό
φρόνημα. Τοῦ μιλοῦσαν μέ πολλή εὐλάβεια γιά τήν
ἁγία μας Ὀρθοδο-
ξία καί γιά τήν πα-
τρίδα μας, τήν ῾Ελ-
λάδα. Ὁ Γέροντας
εἶχε τρία ἀδέλφια:
τόν Νικόλαο, πού
κοιμήθηκε σέ μικρή
ἡλικία, τήν Αἰκατερί-
να, μετέπειτα Μα-
γδαληνή μοναχή
καί τήν Καλλιόπη,
μετέπειτα Μάρθα
μοναχή.

Ἀπό μικρός βοη-
θοῦσε τούς γονεῖς
του στίς γεωργικές
ἐργασίες καί στό
ψάρεμα. Τοῦ ἔμα-
θαν ἀκόμα τήν ἀξία
τοῦ ἐκκλησιασμοῦ
καί τήν ὑποχρέωσή
του νά ἐφαρμόζει
στή ζωή του τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ.

Τακτικά μέ τούς γονεῖς του πήγαινε γιά προσκύ-
νημα στό σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως ἤ ἀνέβαιναν
στό καστρομονάστηρο τοῦ ῾Αγίου καί Εὐαγγελιστοῦ
᾽Ιωάννου τοῦ Θεολόγου. Στά προσκυνήματα αὐτά
γνώρισε καί συνδέθηκε μέ ὁσιακές μορφές πού
ἀσκοῦνταν ἐκεῖ. Οἱ πατέρες δίδασκαν στούς πιστούς
ὅτι πρέπει νά ἀγαποῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί
ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Κύ-
ριός μας καί ὅτι μόνον αὐτή κρατᾶ ἀνόθευτη καί ἀκέ-
ραια τή διδασκαλία Του, «ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀπομακρύν-
θηκαν ἀπό τήν ἀλήθεια, διότι ἤ πρόσθεσαν σ᾽ αὐτά
πού δίδαξε ὁ Κύριος καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἤ ἀφαί-
ρεσαν δογματικές ἀλήθειες». Αὐτά καί ἄλλα πού τοῦ
ἔλεγαν οἱ μοναχοί ὁ Ἀμφιλόχιος τά ἔβαζε μέσα του
καί σιγά σιγά ἄναψε ἡ ἐπιθυμία του νά ἀφιερωθεῖ
στόν Κύριο.

Ἀργότερα ὁ Γέροντας ἔλεγε: «Ἀπό μικρό παιδί
ἔβλεπα τόν ἅγιο ᾽Ιωάννη τό Θεολόγο, τόν ὁποῖο
ἀγαποῦσα πάρα πολύ, προσευχόμουν σ᾽ αὐτόν καί
τόν παρακαλοῦσα νά γίνω μαθητής του καὶ ὀπαδός
του». Ὁ Εὐαγγελιστής ᾽Ιωάννης ἔδωσε ἀπάντηση
στίς προσευχές του. ῎Ετσι σέ ἡλικία 17 ἐτῶν, τό
Μάρτιο τοῦ 1906 μέ τήν εὐχή τῶν γονέων του περνᾶ
τήν κεντρική πύλη τῆς Μονῆς τοῦ ἠγαπημένου Μα-
θητῆ τοῦ Κυρίου μας ὄχι γιά προσκύνημα, ἀλλά γιά
νά γίνει μέλος τῆς ἀδελφότητος. Ὁ ἡγούμενος τῆς
Μονῆς μέ χαρά τόν δέχτηκε, τόν γνώριζε ἀπό πολ-
λά χρόνια, καί τόν ἔγραψε στόν κατάλογο τῶν δοκί-
μων τῆς Μονῆς. Μέ τήν ὑπακοή, τήν προσευχή καί
τή μελέτη πατερικῶν κειμένων γρήγορα ξεπέρασε
στήν ἀρετή πολλούς μοναχούς πού ἀσκοῦνταν ἐκεῖ
ἀπό χρόνια καί γι᾽ αὐτό τόν Αὔγουστο τοῦ ἴδιου χρό-
νου κείρεται μικρόσχημος μοναχός καί παίρνει τό
ὄνομα Ἀμφιλόχιος. Οἱ νέοι ἀγῶνες, τά νέα παλαί-
σματα καί ὁ μεγαλύτερος πόλεμος ἀπό τόν μισόκα-
λο διάβολο δέν πτοοῦν τόν στρατιώτη τοῦ Κυρίου
μας. Στό στόμα καί τό νοῦ του ἔχει συνεχῶς τήν εὐχή
«Κύριε, ᾽Ιησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

Τὸ 1911 μὲ λαχτάρα ἐπισκέπτεται τὸ ῞Αγιον ῎Ορος
κι ἔτσι ἐκπληρώνει μιά παλαιά του ἐπιθυμία.

Ὁ ἡγούμενος καί ἡ γεροντία τῆς Μονῆς βλέπον-
τας τήν πνευματική του πρόοδο ἀποφάσισαν νά γί-
νει μεγαλόσχημος μοναχός. Στὶς 23 Μαρτίου 1913
στὸ ἐρημητήριο τοῦ Ἀπολλοῦς κείρεται μεγαλόσχη-
μος μοναχὸς ἀπὸ τὸν εὐλαβή καί αὐστηρὸ Πνευμα-
τικό, Ἱερομόναχο Μακάριο Ἀντωνιάδη. Μετά τή με-
γαλοσχημία του μέ τήν εὐλογία τῶν Πατέρων πη-
γαίνει γιά προσκύνημα στούς ῾Αγίους Τόπους.

Τήν ἴδια χρονιά γνωρίζει τόν ταπεινό, μαρτυρικό
καί σοφό Ἀρχιθύτη Μητροπολίτη Πενταπόλεως
῞Αγιο Νεκτάριο, μέ τόν ὁποῖο συνδέθηκε πνευματι-
κά κι ἔγινε μαθητής του. Ὁ σύνδεσμος αὐτός δέν
διακόπηκε ποτέ καί σήμερα συνεχίζεται εἰς τούς
οὐρανούς, ὅπου καί οἱ δύο ἀπολαμβάνουν τή δόξα
τοῦ Θεοῦ.

Στίς 27 ᾽Ιανουαρίου 1919 μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ
Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς χειροτονεῖται Διά-
κονος στόν ἱερό ναό ῾Αγίου Νικολάου Κῶ καί στίς 5
Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους στό Βαθύ τῆς Σάμου στόν
ἱερό ναό τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος παίρνει τό δεύτερο
βαθμό τῆς ἱερωσύνης

Ἀπό τό 1920-1926 ὑπηρετεῖ τήν Ἐκκλησία ἀπό
διάφορες ἐπάλξεις.

Στίς 14 Νοεμβρίου 1935 ψηφίζεται, ἀπό τή Πα-
τμιακή Ἀδελφότητα, Καθηγούμενος καὶ Πατριαρχι-
κός Ἔξαρχος Πάτμου. Τό ὑψηλό του ἀξίωμα δέν τόν
ἔκανε, ὅπως δυστυχῶς γίνεται, ἐγωιστή καί ἀλαζό-
να, ἀλλά ὑπηρέτησε τό μοναστήρι μέ ταπείνωση,
σύνεση καί αὐταπάρνηση. Σύντομα, τό 1937, ἦρθε
σέ ρήξη μέ τούς ᾽Ιταλούς κατακτητές. Ἀντιστάθηκε
μέ γενναιότητα καί σθένος στὰ σχέδια τους γιὰ τὸν
ἐξιταλισμό τῶν Δωδεκανήσων, τήν αὐτονόμηση τῶν
νησιῶν ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικὸ

Πατριαρχεῖο καὶ τήν
ὑπαγωγή τους στὸν
Πάπα τῆς Ρώμης.
Τό ἀποτέλεσμα τοῦ
ἀγώνα του ἦταν νά
χάσει τήν ἡγουμενία
καί νά ἐξορισθεῖ ἀπό
τήν Πάτμο στήν
ἠπειρωτική ῾Ελλά-
δα.

Κατά τήν ἐξορία
του δέν τόν κυρίεψε
ἡ κατάθλιψη καί ἡ
μελαγχολία, οὔτε
ἔπεσε στήν ἀδρά-
νεια, ἀλλά θεώρησε
ὅτι αὐτή ἦταν δῶρο
ἀπό τό Θεό, γιά νά
ἐργαστεῖ γιά τή δόξα
Του καί γιά τήν Πα-
τρίδα. Δέν ἔχασε τήν
εὐκαιρία πού τοῦ
ἔδωσε ὁ Θεός νά
ἐργαστεῖ κι ἐδῶ μέ

ἱεραποστολικό ζῆλο. Οἱ κατακτητές νόμισαν ὅτι φεύ-
γοντας ἀπό τήν Πάτμο ὁ γέροντας θά διαλυόταν τό
τεράστιο πνευματικό του ἔργο. Πόσο ἀπατήθηκαν!
Μπορεῖ νά ἔφυγε γιά λίγο ἀπό τήν ἀγαπημένη του
Πάτμο, ἀλλ᾽ ὠφέλησε πολύ τήν ὑπόλοιπη ῾Ελλάδα
μέ τήν ἱεραποστολική του δράση.

Μέσα του κυριαρχοῦσε τό ἐρώτημα «πῶς θά σω-
θοῦν οἱ ῞Ελληνες ἀπό τόν ἐξιταλισμό καί τούς μισιο-
νάριους τοῦ Πάπα». «Μέ τήν ἵδρυση μοναστηριῶν»
ἀπαντᾶ ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ἐπέστρεψε στήν Πάτμο ἀρχίζει νὰ ὀργανώ-
νει τὸ ἱερὸ γυναικεῖο κοινόβιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,
ὑπὸ ἀντίξοες συνθῆκες, μὲ τὴν ἄμεση συνεργασία
τῆς πνευματικῆς του κόρης, τῆς δασκάλας ἀπὸ τὴν
Κάλυμνο, Καλλιόπης Γούναρη, τῆς μετέπειτα πρώ-
της ῾Ηγουμένης τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, Εὐστοχίας μο-
ναχῆς.

Τό 1939 τοῦ ἀνατέθηκαν καθήκοντα ἐφημερίου
στό ναό «Παναγία Διασώζουσα» καί τό 1940 ἱδρύει
τό ἱερό Κάθισμα τοῦ ῾Αγίου ᾽Ιωσήφ στή θέση Κου-
βάρι.

Οἱ Πατέρες ἐκτιμῶντας τίς ἱκανότητές του καί τήν
πνευματικότητά του τό 1942 τοῦ ἐμπιστεύονται τά
καθήκοντα τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς
Ἀποκαλύψεως. Κι ἐδῶ φάνηκαν τά τάλαντά του καί
τά προσόντα του. Καλλώπισε τό ναό τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως μέ τοιχογραφίες καί ἀνακαίνισε τό δάπεδο τοῦ
ναϊδρίου τῆς ῾Αγίας ῎Αννης.

Τό Μάρτιο τοῦ 1947 μετά ἀπό πολλούς ἀγῶνες
καί θυσίες στά Δωδεκάνησα κυματίζει ξανά ἡ Γαλα-
νόλευκη. Στή Ρόδο στά χρόνια τῆς ᾽Ιταλικῆς κατοχῆς
οἱ παπικές καλόγριες εἶχαν ἱδρύσει ὀρφανοτροφεῖο,
στό ὁποῖο προσπαθοῦσαν νά ὠθήσουν στόν παπι-
σμό τίς ὀρθόδοξες κοπέλλες πού ἀνέτρεφαν. Ὅταν
οἱ καθολικές καλόγριες ἔφυγαν μαζί μέ τά στρατεύ-
ματα κατοχῆς, ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Τιμόθεος καί
ὁ διοικητής Δωδεκανήσων κάλεσαν τόν π. Ἀμφιλό-
χιο νά ἀναλάβει τό ὀρφανοτροφεῖο. Ὁ Γέροντας πα-
ρά τά προβλήματα ὑγείας πού εἶχε, πῆγε στήν Κά-
λυμνο νά βρεῖ τή δασκάλα Ἐρασμία, μετέπειτα μο-
ναχή Ἐμμέλεια, γιά νά ἀναλάβει μαζί μέ τή μοναχή
Εὐστοχία τό ὀρφανοτροφεῖο. Οἱ δυό αὐτές ἀδελφές
ἐργάσθηκαν ἀφιλοκερδῶς καί μέ αὐταπάρνηση στό
μετερίζι πού τίς ἀνατέθηκε καί μάλιστα βραβεύθη-
καν ἀπό τήν βασίλισσα Φρειδερίκη.

Ὁ Γέροντας πίστευε ὅτι οἱ μοναχοί εἶναι οἱ εὔζωνοι
τῆς Ἐκκλησίας γι᾽ αὐτό προσπάθησε νά ἱδρύσει
πολλά μοναστήρια. «Τά μοναστήρια, ἔλεγε, θά δια-
φυλάξουν ἀνόθευτη τήν πίστη μας. Αὐτά θά ἀγωνι-
σθοῦν, γιά νά ἐπικρατήσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή
γῆ». ῎Ετσι ἵδρυσε τό 1950 τό Ἱερό Γυναικεῖο Κοινό-
βιο τοῦ ῾Αγίου Μηνᾶ Αἰγίνης καί τό 1954 ἀνέλαβε τήν
πνευματική ἐπιστασία τῆς ἀνασυσταθείσης Ἱερᾶς
Γυναικείας Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ ᾽Ικαρίας.

Ὁ π. Ἀμφιλόχιος σέ ὅλη του τή ζωή βασανίζονταν
ἀπό διάφορες ἀσθένειες καί ἦταν εὐαίσθητος στά
κρυολογήματα. Τέλη Μαρτίου 1970 προσβλήθηκε
ἀπό πνευμονία, κατάλαβε ὅτι σύντομα θά ἀφήσει τό
μάταιο τοῦτο κόσμο καί ὅτι θά φύγει ἀπό τή στρα-
τευομένη Ἐκκλησία καί θά γίνει πολίτης τῆς θριαμ-
βεύουσας Ἐκκλησίας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μήνυμα Ἐπισκ. Στοβίων πρὸς Μητρ. Φιλιππουπόλεως
Τὸ ζήτημα μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρα-

νίας καὶ τὴν στάσιν τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως προκαλεῖ ἀντιπαραθέσεις
Ἱεραρχῶν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα
romfea.gr:

«Στὴν συνέντευξη γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Οὐκρανίας, ὁ Μητροπολίτης Φιλιππουπόλε-
ως Νικόλαος δήλωσε ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος γνωρίζει πολὺ καλὰ
τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
συμβουλέψει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας
τίποτε ἄλλο ἐκτὸς νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπι-
στρέψουν στὴν κανονικὴ Ἐκκλησία. Πολὺ σωστὰ
ὁ Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νικόλαος ἀνα-
φέρει τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οὔτε μαρ-
τυρικὸ αἷμα δὲν μπορεῖ νὰ ξεπλύνει τὴν ἁμαρτία
τοῦ σχίσματος. Ἐὰν ὁ Μητροπολίτης Φιλιππου-
πόλεως Νικόλαος ξέρει ἔμμεσα νὰ δίνει συμ-
βουλὲς στὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρ-

χη, τότε καλὸ θὰ εἶναι τὸ ἴδιο νὰ τὸ πεῖ καὶ στὸν
ἑαυτό του, καί, τελικά, νὰ συμβουλέψει καὶ τοὺς
σχισματικοὺς τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης λεγόμενης
«μακεδονικὴ ἐκκλησία» νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ
ἐπιστρέψουν στὴ κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Μέχρι τώρα εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Μητροπολίτης Φι-
λιππουπόλεως Νικόλαος δέχεται μὲ τιμὲς τοὺς
σχισματικοὺς ἱεράρχες ἀπὸ τὴν λεγόμενη «μακε-
δονικὴ ἐκκλησία», δέχεται καὶ ἅγια λείψανα ἀπὸ
αὐτοὺς ἐπίσημα στὴ Μητρόπολή του, ἀλλὰ ποτὲ
δὲν τὸν ἔχουμε ἀκούσει νὰ τοὺς συμβουλέψει νὰ
ἐπιστρέψουν στὴν κανονικὴ Ἐκκλησία. Μήπως
αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα ποὺ ἡ βουλγαρικὴ ἐκκλη-
σία μέχρι σήμερα γιορτάζει μὲ τιμὲς τοὺς ἱεράρχες
ποὺ ἔκαναν τὸ σχίσμα τῆς ἐξαρχίας 1872; Τώρα,
μετὰ τὴ δήλωσή του, πρέπει νὰ περιμένουμε ὅτι
καὶ αὐτὸς θὰ ἐνεργήσει τὸ ἴδιο μὲ τοὺς σχισματι-
κοὺς τῶν Σκοπίων, σύμφωνα μὲ τὴν συμβουλὴ
ποὺ δίνει στὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη».

Ὁ π. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς ἀσθενὴς εἰς τὸ νοσοκομεῖον
Εὐαγγελισμὸς καὶ οἱ ἐπισκέπται του π. Φιλόθεος
Ζερβάκος καὶ π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος.



Εἰσαγωγὴ
Τὰ νέα Προγράμματα Σπου-

δῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν ποὺ εἰσήχθησαν γιὰ
πρώτη φορά στὴν ὑποχρεωτικὴ
ἐκπαίδευση τὸ 2011 καί, στὴ συν-
έχεια, ἀναθεωρήθηκαν καὶ βελ-
τιώθηκαν(;) τὸ 2016 μετὰ τὴν πι-
λοτική τους ἐφαρμογή, δίνουν
ἔμφαση στὴν παιδαγωγικὴ καὶ
διδακτικὴ ἀναβάθμιση τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἔτσι, ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ
κόπου ποὺ καταβλήθηκε ἀφορᾶ
στὴν ἐφαρμογὴ θεωριῶν μάθη-
σης, διδακτικῶν μεθόδων καὶ
τεχνικῶν.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει
εἶναι ἂν ἡ ἐφαρμογὴ κάποιων
θεωριῶν μάθησης ἢ ἡ εἰσαγωγὴ
διδακτικῶν μεθόδων καὶ τε-
χνικῶν εἶναι κάτι νέο γιὰ τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἂν
οἱ προσεγγίσεις αὐτὲς εἶναι συν-
επεῖς σὲ ὅ,τι αὐτὲς ἔπρεπε νὰ
εἶναι. Στὸ πρῶτο σκέλος τοῦ
ἐρωτήματος ἡ ἀπάντηση εἶναι
προφανής. Οἱ διδακτικὲς προσ-
εγγίσεις ποὺ προτείνονται ἀπὸ
τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν
δὲν εἶναι κάτι καινοφανές, ἀλλὰ
μία συγκέντρωση καὶ κοινοποί-
ηση στὸν εὐρύτερο κλάδο ὅσων
ἐφαρμόζονταν μεμονωμένα
ἀπὸ πολλοὺς Θεολόγους ποὺ
ἀκολουθοῦσαν τὰ προηγούμενα
Ἀναλυτικὰ Προγράμματα. Δια-
φεύγει τῶν ὁρίων τοῦ συγκεκρι-
μένου ἄρθρου ἡ καταγραφὴ πα-
ραδειγμάτων καλῆς πρακτικῆς
ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ γιὰ τὶς
καινοτόμες διδακτικὲς προσεγ-
γίσεις τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν τὶς τελευταῖες δεκαε-
τίες. Ἐφόσον, λοιπόν, ἡ εἰσα-
γωγὴ καινοτόμων διδακτικῶν
προσεγγίσεων δὲν ἀποτελεῖ κά-

τι νέο γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μα-
θήματος, ἡ ἔρευνά μας ἀφορᾶ
στὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ἀρχι-
κοῦ μας ἐρωτήματος ποὺ εἶναι ἡ
συνέπεια τῶν προτεινόμενων
διδακτικῶν μοντέλων, μεθόδων
καὶ τεχνικῶν μὲ ὅ,τι αὐτὲς εἶναι.

Σύμφωνα μὲ τοὺς συντάκτες
τῶν νέων Προγραμμάτων, τὸ
συγκεκριμένο ἐγχείρημα ἀκο-
λουθεῖ τὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ γνώ-
ση εἶναι διαδικασία. Ἀναφέρον-
ται, μάλιστα, καὶ οἱ ἀπόψεις τῶν
θεμελιωτῶν τοῦ διαδικαστικοῦ
μοντέλου, ὅπως ὁ Dewey καὶ ὁ
Bruner. Ἄν, λοιπόν, τὰ προτει-
νόμενα Προγράμματα υἱοθε-
τοῦν τὸ μοντέλο τῆς διαδικα-
σίας, μὲ ἔμφαση στὸ πῶς ὁ μα-
θητὴς μαθαίνει, τότε γίνεται
ἀντιληπτὸ πόσο σημαντικὴ εἶναι
ἡ ὀρθὴ υἱοθέτηση μοντέλων, με-
θόδων, διδακτικῶν ἐνεργειῶν
καὶ τεχνικῶν. Στὴ συνέχεια ἀνα-
φερόμαστε συνοπτικὰ σὲ ὅσα
διαπιστώσαμε ἀπὸ τὴν ἔρευνά
μας γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ καὶ δι-
δακτικὴ ἐπάρκεια τῶν νέων
Προγραμμάτων, ἀναφέροντας
κάποια ἐνδεικτικὰ παραδείγμα-
τα. Τέλος, στὰ συμπεράσματα
παραθέτουμε τὶς προτάσεις μας
γιὰ μία οὐσιαστικὴ βελτίωση τῆς
διδασκαλίας τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Ἑλλά-
δα.

Βασικὰ Χαρακτηριστικὰ
τῶν Ἀναλυτικῶν
Προγραμμάτων -

Προγραμμάτων Σπουδῶν
Σύμφωνα μὲ ὅσα διαπιστώ-

σαμε, τὸ συγκεκριμένο Πρό-
γραμμα Σπουδῶν (Δημοτικοῦ,
Γυμνασίου καὶ Λυκείου) εἶχε
ἀφετηριακὰ προβλήματα. Ἡ

Κουτσελίνη ὑποστηρίζει ὅτι ἡ
διαδικασία ἀνάπτυξης προ-
γραμμάτων δὲν ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ
μηδέν, ἀλλά, κατὰ κανόνα, κά-
νουμε λόγο γιὰ προσαρμογὴ ἢ
ἀναδόμηση τοῦ ὑπάρχοντος
Προγράμματος1. Τὰ νέα Προ-
γράμματα ἐπιχειροῦν τόσο ρι-
ζικὲς ἀλλαγές, ποὺ ἀφενὸς δὲν
εἶναι πρακτικὰ ἐφαρμόσιμες καὶ
ἀφετέρου λειτουργοῦν ἐναντίον
τοῦ μαθήματος, ἐφόσον δὲν θὰ
μποροῦν νὰ ἀντεπεξέλθουν σὲ
αὐτὲς ἐκπαιδευτικοὶ καὶ μαθη-
τές. Ἐπιπλέον, οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς
δὲν ἀκολουθοῦν θεμελιακοὺς
κανόνες ἀνάπτυξης Προγραμ-
μάτων, καταλήγοντας σὲ ἕνα
Πρόγραμμα ποὺ δημιουργεῖ πε-
ρισσότερα προβλήματα ἀπὸ
αὐτὰ ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ λύσει.

Σύμφωνα μὲ τὸν
Hargreaves2, τὰ κυριότερα χα-
ρακτηριστικὰ ἑνὸς καλοῦ Προ-
γράμματος εἶναι ἡ συνοπτικότη-
τα καὶ ἡ συνοχή του. Ἡ συνοπτι-
κότητα ἀναφέρεται στὸ ποσὸ
τῶν γνώσεων καὶ τῶν δεξιοτή-
των ποὺ περιλαμβάνονται σὲ
ἕνα Πρόγραμμα.Ἐκεῖ, διαπι-
στώνουμε τὰ πρῶτα προβλήμα-
τα, καθὼς τὸ Πρόγραμμα
Σπουδῶν θέτει πολλοὺς στό-
χους ἀλλὰ καὶ ὁ Ὁδηγὸς γιὰ τὸν
Ἐκπαιδευτικὸ περιλαμβάνει τό-
σο πολλὲς καὶ σύνθετες δρα-
στηριότητες, ποὺ εἶναι φανερὸ
ὅτι παραπέμπει σὲ ἕνα βαρυ-
φορτωμένο Πρόγραμμα, δυσ-
λειτουργικὸ καὶ πρακτικὰ ἀνε-
φάρμοστο. Ἡ συνοχὴ ἀναφέρε-
ται στὶς σχέσεις καὶ τοὺς δε-
σμοὺς ποὺ ἔχουν τὰ διάφορα
μέρη μεταξὺ τους(σκοποί, στό-
χοι, ὕλη, δραστηριότητες, ἀξιο-
λόγηση), κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει
σέ πολλές διδακτικες ἑνότητες
τῶν συγκεκριμένων Προγραμ-
μάτων. Γιὰ παράδειγμα, στὴ Γ΄
Γυμνασίου στὴν ἑνότητα γιὰ τὴ
«Χριστιανοσύνη στὸν σύγχρονο
κόσμο», ἀναφέρεται ὡς προσ-
δοκώμενο μαθησιακὸ ἀποτέλε-
σμα ἡ δυνατότητα ποὺ πρέπει
νὰ ἀποκτήσουν οἱ μαθητὲς,
ὥστε «νὰ διακρίνουν καὶ συγ-
κρίνουν τὶς διαφορετικὲς ἐκφρά-
σεις τῆς χριστιανικῆς τέχνης καὶ
λατρείας». Στὰ βασικὰ θέματα
ἀναφέρουν τὴ «Λατρεία καὶ τέ-
χνη στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση»,
ἀλλὰ στὶς δραστηριότητες
ὑπάρχει ἡ ἀναφορὰ μόνο στὰ
«Γρηγοριανὰ μέλη».

Καὶ τὸ ἐρώτημα πού προκύ-
πτει εἶναι πῶς θὰ μάθουν οἱ μα-
θητὲς νὰ συγκρίνουν τὴν Τέχνη
Ἀνατολῆς - Δύσης, ὅταν ἡ προ-
τεινόμενη δραστηριότητα καλύ-
πτει μόνο τὴ μιὰ μορφὴ τέχνης;
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ πα-
ράδειγμα τέτοιας σύγχυσης,
ἐντοπίζουμε στὴ διδακτικὴ ἑνό-
τητα ποὺ ἀφορᾶ στὶς ἑορτὲς στὴ
Γ΄ Δημοτικοῦ. Ὡς προσδοκώμε-
νο ἀποτέλεσμα ἀναφέρεται ἡ
ἀναγνώριση τῶν ἑορτῶν καὶ
τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων.
Τὰ σύμβολα δὲν ἀναφέρονται
στὸν τίτλο τοῦ μαθήματος καὶ
δὲν συνδέονται οὐσιαστικὰ μὲ
τὶς ἑορτὲς ποὺ ἀποτελοῦν τὸ
περιεχόμενο τοῦ μαθήματος.
Ἐπιπλέον, στὰ βασικὰ θέματα
ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα τοῦ
θεοῦ σὲ δυὸ μονοθεϊστικὲς θρη-
σκεῖες, χωρὶς νὰ εἶναι ἀντιληπτὸ
πῶς αὐτὸ συνδέεται μὲ τὸν τίτλο
τοῦ μαθήματος ποὺ εἶναι οἱ ἑορ-
τές. Συνεπῶς, πρόκειται γιὰ μία
ἄσχετη παράθεση πληροφο-
ριῶν, χωρὶς καμία οὐσιαστικὴ
σχέση μὲ τὸ θέμα ἢ μεταξύ
τους.

Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ἕνα
πρόβλημα συνοχῆς τῶν μερῶν
τοῦ Προγράμματος ἀλλὰ καὶ συν-
οχῆς τοῦ περιεχομένου τῶν δι-
δακτικῶν ἑνοτήτων.

Σημαντικά, ἀκόμη, χαρακτηρι-
στικὰ τῶν Ἀναλυτικῶν Προ-
γραμμάτων καὶ Προγραμμάτων
Σπουδῶν εἶναι ἡ ἐπιστημονικό-
τητα, ἡ συνέπεια, ἡ λειτουργικό-
τητα καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα.
Τὸ νέο Πρόγραμμα γιὰ τὸ μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν πλη-
ροῖ τὰ πιὸ πάνω. Σημαντικὰ
σφάλματα ἀποδεικνύουν σο-
βαρὸ ἐπιστημονικὸ ἔλλειμμα,
ἐνῶ οἱ ἐλλείψεις ὑποδομῆς τῶν
σχολικῶν μονάδων τὸ καθιστᾶ
μὴ λειτουργικό. Τὰ ἐπιστημο-
νικὰ θεολογικὰ σφάλματα ἀπαν-
τοῦν, κυρίως, σὲ προσπάθειες
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος λέει ὅτι ὁ πρᾶος ἄνθρω-
πος δὲν πρέπει νὰ εἶναι νωθρὸς
καὶ ἀδιάφορος ἀπέναντι στοὺς
διωκόμενους καὶ ἀδικούμενους.
Εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα ἡ
παρατήρησή του: «Πρᾶος εἶναι
ἐκεῖνος, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπομέ-
νει τὰ ἀδικήματα ποὺ γίνονται σ’
αὐτὸν καὶ ἐκεῖνος, ποὺ ὑπερα-
σπίζεται τοὺς ἀδικούμενους καὶ
γίνεται σφοδρὸς ἐκδικητὴς ἐκεί-
νων, ποὺ βλάπτονται. Ὅπως,
ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι τέτοιος,
ἀλλὰ εἶναι νωθρὸς καὶ κοιμισμέ-
νος καὶ δὲν διαφέρει τίποτε ἀπὸ
ἕνα νεκρὸ ὡς πρὸς τὴ δραστη-
ριότητα, αὐτὸς δὲν εἶναι πρᾶος

οὔτε ἐπιεικής. Τὸ νὰ παραβλέ-
πει δηλαδὴ κανεὶς τοὺς ἀδικού-
μενους, τὸ νὰ μὴ θυμώνει ἐναν-
τίον ἐκείνων, ποὺ βλάπτουν καὶ
ἀδικοῦν, δὲν εἶναι γνώρισμα
ἀρετῆς, ἀλλὰ κακίας. Ἄρα δὲν
εἶναι δεῖγμα πραότητας, ἀλλὰ
νωθρότητας καὶ ἀδιαφορίας»
(ὅπ. παρ., σελ. 194).

Τὴν πραότητα δὲν τὴν ἀποκτᾶ
εὔκολα ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ πρέ-
πει νὰ καταπολεμήσει τὸ φο-
βερὸ πάθος τοῦ θυμοῦ, ἀλλὰ
καὶ τῆς μνησικακίας. Προϋπόθε-
ση ὅμως, ὅπως καὶ γιὰ ὅλες τὶς
ἀρετές, εἶναι νὰ σκεφτόμαστε τὶς
ἁμαρτίες, νὰ πενθοῦμε καὶ νὰ
μετανοοῦμε. «Γιατὶ ἡ ψυχή, ποὺ
ζεῖ μέσα στὴν ὀδύνη, δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐξάπτεται καὶ νὰ ὀργίζε-
ται, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ πεν-

θεῖ δὲν ἔχει τὴ δύναμη καὶ τὴ
διάθεση νὰ θυμώσει. Ὅπου
ὑπάρχει λύπη, ἐκδιώκεται κάθε
ὀργή· ὅπου ἐπικρατεῖ συντριβὴ
πνευματική, δὲν χωράει ἡ ἔξαψη
καὶ ἡ ἀγανάκτηση. Γιατί, ὅταν τὸ
πνεῦμα ὑποφέρει ἀπὸ πένθος,
ὄχι μόνον δὲν ἔχει εὐκαιρία νὰ
ἀγανακτήσει, ἀλλὰ καὶ στενάζει
πικρὰ καὶ κλαίει πικρότερα»
(ὅπ. παρ., σελ. 196 - 197).

Τὴν πραότητα τὴν κατακτοῦν
εὐκολότερα αὐτοί, ποὺ ἔχουν
ἡσυχία στὸ κρυφὸ μελετητήριο
τῆς καρδιᾶς τους, ποὺ εἶναι
ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ ἐξωτερικοὺς
θορύβους καὶ εἶναι ἀποξενωμέ-
νοι ἀπὸ τὰ μάταια καὶ κοσμικά.
Αὐτοὶ ποὺ στὴν ψυχή τους δὲν
ἔχουν λογισμοὺς ξένους μὲ τὸν
Θεὸ καὶ τὴν ἀλήθεια καὶ ἐλέγ-
χουν τὰ μάτια τους καὶ τὰ αὐτιά
τους, γιὰ νὰ μὴ τροφοδοτεῖται ὁ

νοῦς τους ἀπὸ ὑποθέσεις ἀνω-
φελεῖς.

Ἡ πραότητα τοῦ Χριστοῦ ἦταν
θαυμαστή. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος ἀναφερόμενος σ’ αὐτὴ βά-
ζει στὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ τὰ
ἑξῆς: «Ἄν δὲν ἤμουν πρᾶος,
δὲν θὰ μὲ ἔφτυναν τὰ χείλη τῶν
ἀσεβῶν. Ἄν δὲν ἤμουν πρᾶος,
δὲν θὰ δεχόμουνα τὰ ραπίσμα-
τα τῶν δούλων. Ἐγὼ ποὺ χάρι-
σα στοὺς δούλους τὴν ἐλευθε-
ρία. Ἄν δὲν ἤμουν πρᾶος, δὲν
θὰ ἄφηνα νὰ μὲ χτυποῦν μὲ μα-
στίγια στὴν πλάτη μου, γιὰ νὰ
ἐλευθερώσω τοὺς αἰχμαλώτους.
Ἀλλὰ γιατὶ δὲν λέω τὸ σπουδαι-
ότερο; Ἄν δὲν ἤμουν πρᾶος,
ἐγὼ ποὺ δὲν χρωστοῦσα τίπο-
τα, δὲν θὰ πλήρωνα ἀντὶ γιὰ
τοὺς ἁμαρτωλοὺς τὸ χρέος
τους, ποὺ ἦταν τόσο μεγάλο,
ὥστε ἀπαιτοῦσε θάνατο» (ὅπ.

παρ., σελ. 213).
Ὁ Χριστὸς προσκαλώντας

τοὺς κουρασμένους καὶ φορτω-
μένους τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν
καὶ τῶν ποικίλων δοκιμασιῶν νὰ
τὸν ἀκολουθήσουν, τοὺς λέει:
«Σηκῶστε πάνω σας τὸ ζυγό
μου καὶ διδαχτεῖτε ἀπὸ τὸ δικό
μου παράδειγμα, γιατὶ εἶμαι
πρᾶος καὶ ταπεινὸς στὴν καρ-
διά, καὶ οἱ ψυχές σας θὰ βροῦν
ξεκούραση. Γιατὶ ὁ ζυγός μου
εἶναι ἁπαλὸς καὶ τὸ φορτίο μου
ἐλαφρό» (Ματθ. ια΄ 29-30).

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στὴ
πρώτη του ἐπιστολή, ἀναφερό-
μενος στὴν ὑπομονὴ καὶ πραό-
τητα τοῦ Χριστοῦ, σημειώνει:
«Τὶς λοιδορίες δὲν τὶς ἀνταπέδι-
δε, καὶ ὅταν ἔπασχε δὲν ἀπειλοῦ-
σε· ἐμπιστευόταν στὸ δίκαιο
Κριτή» (β΄ 23).

Ὁ πρᾶος ἄνθρωπος ἐκδηλώ-
νεται μὲ ἀξιοθαύμαστο τρόπο.
Διατηρεῖ πάντα τὴν ἐσωτερική
του γαλήνη ἀπέναντι σὲ ὅλα τὰ
γεγονότα, ποὺ συμβαίνουν γύ-
ρω του καὶ ὅταν ἔχουν ἄμεση
σχέση μὲ τὸν ἴδιο. Ἔχει ἀμετακί-
νητο τὸ νοῦ του, παραμένει ὁ
ἴδιος καὶ στὶς τιμὲς καὶ στὶς περι-
φρονήσεις, προσεύχεται εἰλι-
κρινῶς γιὰ τὸν πλησίον του,
χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖται καθόλου
ἀπὸ τὶς ταραχές, ποὺ τοῦ προ-
ξενεῖ. Μοιάζει μὲ τὸ βράχο, ποὺ
εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἀφρισμένη
θάλασσα καὶ ἐντελῶς ἀκλόνη-
τος διαλύει ὅλα τὰ κύματα, τὰ
ὁποῖα τὸν χτυποῦν. Αὐτὸς ὁ
ἄνθρωπος θὰ ἀπολαύσει τὰ
πνευματικὰ ἀγαθὰ τῆς οὐράνιας
κληρονομίας, ὅπως ὑποσχέθη-
κε ὁ Χριστός.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σταυροφορίαι, προσκυνηταί μὲ ὅπλα
Δὲν γνωρίζουμε τὴν τοποθέτηση τοῦ πάπα

Οὐρβανοῦ Β΄ στὸ θέμα τῆς ὑποταγῆς τῶν αἱρε-
τικῶν, τῶν Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Σύρων καὶ Ἰακω-
βίνων, ποὺ θέτουν οἱ εὐγενεῖς σταυροφόροι μετὰ
τὸ θάνατο τοῦ παπικοῦ ἀπεσταλμένου Adhemar
de Monteil, ἐπισκόπου τοῦ Le Puy. Πάντως,
ὅπως φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴν ἐπιστολή, οἱ ἴδιοι
οἱ σταυροφόροι ἔβλεπαν τὸν ἑαυτό τους ὡς θεῖο
ὄργανο στὴν ὑπηρεσία τοῦ Πάπα, τοῦ ἀρχηγοῦ
ὅλου τοῦ κόσμου, μὲ διπλὴ ἀποστολή: α) τὴν
ἐκκαθάριση τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τοὺς ἀπίστους καὶ
β) τὴν ὑποταγὴ τῶν αἱρετικῶν στὸν Πάπα. Ὅλη ἡ
ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ ἀνήκει δικαιωματικὰ στὸν Πά-
πα. Αὐτὸ γίνεται εὔκολα ἀντιληπτὸ μὲ τὴν προ-
οδευτικὴ ἐγκατάσταση λατινικῶν Πατριαρχείων
στὰ παλαιὰ Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς. Στὰ Ἱερο-
σόλυμα, τὴν 1η Αυγούστου τοῦ 1099 ἐγκαταστά-
θηκε ὡς πρῶτος Λατῖνος Πατριάρχης ὁ Ἀρνοῦλ-
φος τοῦ Σὸκ (Arnulf of Chocques)[1]. Στὴν Ἀντιό-
χεια πρὸς τὸ τέλος τοῦ 1099 ἐκδιώχθηκε ὁ Ὀρθό-
δοξος Πατριάρχης Ἰωάννης Δ΄ ἀπὸ τὴν πόλη καὶ
στὴ θέση του τοποθετήθηκε ὡς πρῶτος Λατῖνος
Πατριάρχης ὁ Βερνάρδος ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Νό-
τιας Γαλλίας Valence (Bernhard of Valence)[2]. Τὸ
1204 μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Πόλεως κατὰ τὴν 4η
Σταυροφορία τοποθετήθηκε ὡς πρῶτος Λατῖνος
Πατριάρχης στὴν Κων/πολη ὁ Ἑνετός Θωμᾶς
Μοροζίνης[3] καὶ τέλος τὸ 1215 δημιουργήθηκε τὸ
Λατινικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρείας[4]. Ἀπὸ
τὰ τέσσαρα αὐτὰ λατινικὰ Πατριαρχεῖα τὸ μόνο
ποὺ ὑπάρχει μέχρι σήμερα εἶναι ἐκεῖνο τῶν Ἱερο-
σολύμων. Στὶς ἄλλες τρεῖς πόλεις καταργήθηκαν
τὸ 1964 χάρις στὴ νέα οἰκουμενιστικὴ πολιτικὴ τοῦ
Παπισμοῦ.

Ἀλλὰ ἂς γυρίσουμε στὰ ὄργανα τῆς κυριαρχίας
τοῦ Πάπα στὴν 1η Σταυροφορία. Μετὰ τὴν νίκη
τῆς Ἀντιόχειας ἀκολούθησαν καὶ κατακτήσεις
ἄλλων πόλεων τῆς περιοχῆς, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ
πιὸ γνωστὴ εἶναι τὸ Μααρὰτ άλ-Νουμάν. Κατα-
κτήθηκε καὶ λεηλατήθηκε στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ
1098. Ἡ θλιβερὴ φήμη τῆς πόλης ὀφείλεται στὴ
σφαγὴ ὅλου τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ, τὴν πώ-
ληση τῶν γυναικόπαιδων στὴν σκλαβιὰ καὶ κυ-
ρίως στὶς περιπτώσεις καννιβαλισμοῦ λόγω τῆς
μεγάλης πείνας τῶν σταυροφόρων, ποὺ κατα-
γράφηκαν ἀπὸ τοὺς χρονογράφους[5].  Στὶς
ἀρχὲς τοῦ 1099 οἱ σταυροφόροι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
Βοημοῦνδο ποὺ ἔμεινε πίσω ὡς κυρίαρχος τῆς
Ἀντιόχειας (μὲ τὴ διεκδίκηση τῆς Ἀντιόχειας γιὰ
λογαριασμὸ του ὁ Βοημοῦνδος εἶχε παραβεῖ τὸν
ὅρκο ποὺ εἶχε δώσει στὸν Ἀλέξιο) καὶ τὸν Βαλ-
δουίνο ὡς κυρίαρχο τῆς Ἔδεσσας, συνέχισαν
τὴν πορεία πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα. Ἡ πολιορκία
τῆς πόλης ξεκίνησε στὶς 7 Ἰουνίου καὶ ἡ πόλη κα-
τακτήθηκε στὶς 15 Ἰουλίου. Ἀκολούθησε μία ἀπε-
ρίγραπτη σφαγὴ τῶν μουσουλμάνων καὶ Ἑβραί-
ων. Ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων δὲν εἶναι γνωστός,
πάντως δὲν ἔμεινε κανένας μουσουλμάνος ἤ
Ἑβραῖος, οὔτε γυναίκα οὔτε παιδί, ζωντανός. Μό-
νο ὁ φατιμίδης διοικητὴς Ἴφτικχαρ κατάφερε νὰ
ἐξαγοράσει τὴ ζωή τοῦ ἰδίου καὶ τῆς προσωπικῆς
του φρουρᾶς[6]. Ἴσως μία ἀπὸ τὶς πιὸ χαρακτηρι-
στικὲς περιγραφὲς εἶναι ἐκείνη τοῦ ἱερέα Ραϊμόν-
δου ντ’ Ἀγκιλὲ (Raymont d’ Agiles), ἡ ὁποία φανε-
ρώνει τόσο τὴν ὠμότητα ὅσο καὶ τὴ βαθύτατη πε-
ποίθηση τῶν σταυροφόρων γιὰ τὸ θεάρεστο
ἔργο τους: «Ἡ ποσότητα τοῦ αἵματος ποὺ χύθηκε
ἐκείνη τὴν ἡμέρα εἶναι ἀπίστευτη… Κάποιοι ἀπὸ
τοὺς ἄντρες μας (καὶ αὐτὸ ἦταν πιὸ φιλεύσπλαγ-
χνο) ἔκοψαν τὰ κεφάλια τῶν ἐχθρῶν τους…
Ἄλλοι τοὺς βασάνισαν περισσότερο, ρίχνοντάς
τους στὶς φλόγες… Σωροὶ ἀπὸ κεφάλια, χέρια καὶ
πόδια φαίνονταν στοὺς δρόμους τῆς πόλης.
Ὅμως, ὅλα αὐτὰ ἦταν ἀσήμαντα σὲ σύγκριση μὲ
ὅσα συνέβησαν στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος
(ἐννοεῖται τὸ Τέμενος τοῦ Βράχου). Τί συνέβη
ἐκεῖ; Ἂν πῶ τὴν ἀλήθεια, θὰ ὑπερβεῖ τὰ ὅρια τῆς
πίστης σας. Γι’ αὐτὸ ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρω τουλάχι-
στον αὐτό, ὅτι στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος καὶ
στὴν αὐλὴ του οἱ ἄντρες προχωροῦσαν ἔφιπποι
μὲ τὸ αἷμα νὰ φτάνει μέχρι τὰ γόνατά τους καὶ τὰ
χαλινάρια. Πραγματικά, ἦταν μία δίκαιη καὶ ὑπέ-
ροχη κρίση τοῦ Θεοῦ ποὺ αὐτὸ τὸ μέρος εἶχε γε-
μίσει ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ἀπίστων… Ἡ πόλη εἶχε γε-
μίσει ἀπὸ πτώματα καὶ αἷμα»[7].

Ὁ πάπας Οὐρβανὸς Β΄ δὲν πρόφθασε νὰ μάθει
τὰ νέα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς πόλης τῶν Ἱεροσο-
λύμων. Πέθανε στὶς 29 Ἰουλίου τοῦ 1099. Μετὰ
τὴν ἐπιστολὴ ποὺ εἶχε λάβει ἀπὸ τοὺς σταυροφό-
ρους ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια εἶχε ὁρίσει ὡς νέο ἀπε-
σταλμένο του στὸ τέλος τοῦ 1098 τὸν Δαϊμβέρτο,
τὸν ἀρχιεπίσκοπο τῆς Πίζας, τὸν ὁποῖο γνώριζε
καλὰ ἀπὸ τὸ κοινό τους ταξίδι τὸ 1095 στὴ Βόρεια
Ἰταλία καὶ στὴ Γαλλία καὶ τὴ συμμετοχή του στὶς
συνόδους τῆς Πλακεντίας καὶ τοῦ Κλερμόν. Ἦταν
θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς ἰδέας τοῦ ἱεροῦ πολέ-
μου τοῦ Πάπα, τὸν ὁποῖο κήρυξε μὲ ζῆλο στὴν
ἀρχιεπισκοπή του. Τὸ 1098 ὑπηρέτησε πιστὰ ὡς
παπικὸς ἀπεσταλμένος στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλφόνσου
ΣΤ΄, βασιλέα τῆς Λεὸν καὶ τῆς Καστίλης (1072-
1109), ὀργανώνοντας ἐπιτυχῶς τὴν ἐκεῖ Ἐκκλη-
σία. Ὁ Δαϊμβέρτος ἀφίχθηκε στοὺς Ἁγίους Τό-
πους τὸ καλοκαίρι τοῦ 1099 ἐπικεφαλῆς ἑνὸς στό-
λου 120 πλοίων. Εἶχε ἑνώσει τὶς δυνάμεις του μὲ
τὸν Βοημοῦνδο καὶ τὸν Βαλδουίνο καὶ ἔφθασε τε-
λικὰ στὰ Ἱεροσόλυμα τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1099
μαζὶ μὲ τοὺς παραπάνω εὐγενεῖς σταυροφόρους,
ποὺ δὲν εἶχαν συμμετάσχει στὴν κατάκτηση τῆς
πόλης.  

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Ὀρθόδοξος πατριάρχης Συ-
μεὼν Β΄ (1093-1105), ποὺ εἶχε ἐξοριστεῖ ἀπὸ τοὺς
μουσουλμάνους στὴν Κύπρο, ἐπέστρεψε μὲν
στὴν ἕδρα του, ὅμως οἱ Λατῖνοι τοῦ ἀπαγόρευσαν
νὰ τελέσει λειτουργία στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως
καὶ τὸν ἀνάγκασαν νὰ ἐγκαταλείψει καὶ πάλι τὴν
πόλη. Ὅπως ἀναφέραμε ἤδη παραπάνω, ὁ
Ἀρνοῦλφος τοῦ Σὸκ (Arnulf of Chocques) ποὺ
εἶχε ἐκλεγεῖ τὴν 1η Αὐγούστου τοῦ 1099 ὡς
πρῶτος Λατῖνος Πατριάρχης κατέλαβε τὴ θέση
του. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅμως ἡ ἐκλογὴ του εἶχε ἀμφι-
σβητηθεῖ ὡς ἀντικανονική, τόσο ἐπειδὴ δὲν ἦταν
κἄν διάκονος, ὅταν ἐκλέχθηκε ὅσο καὶ ἐπειδὴ
ἦταν γνωστὸς γιὰ τὸν ἄσωτο βίο του. Ἔτσι ὁ Δαϊμ-
βέρτος μὲ τὴ βοήθεια καὶ τοῦ Βοημούνδου καὶ τοῦ
Γοδεφρείδου τῆς Βουλόνης, τοῦ πρώτου κυβερ-
νήτη τῆς πόλης τῶν Ἱεροσολύμων, ἐκλέχθηκε στὴ
θέση τοῦ Ἀρνούλφου νέος πατριάρχης στὰ τέλη
Δεκεμβρίου τοῦ 1099. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐνθρόνι-
σή του ὁ Βοημοῦνδος καὶ ὁ Γοδεφρεῖδος γονάτι-
σαν μπροστά του γιὰ νὰ λάβουν ὡς φέουδο ὁ μὲν
πρῶτος τὴν περιοχὴ τῆς Ἀντιόχειας ὁ δὲ δεύτερος
ἐκείνη τῶν Ἱεροσολύμων[8].
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Αἱ δοκιμασίαι λευκαίνουν τὴν ψυχήν
Μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπ. Παῦλος «οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ κἄν καυχώ-

μεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴ κατεργάζε-
ται, ἡ δὲν ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα» (Ρωμ. δ,3).
Δὲν καυχώμεθα δὲ μόνον διὰ τὴν δόξα, ποὺ ἐλπίζουμε, ἀλλὰ
καυχώμεθα καὶ διὰ τίς θλίψεις, διότι γνωρίζομε ὅτι ἡ θλίψη πα-
ράγει τὴν ὑπομονὴ καὶ ἡ ὑπομονὴ ἀρετὴ δοκιμασμένη καὶ ἡ
ἀρετὴ ἐλπίδα στὸν Θεό. Ὅλες οἱ δοκιμασίες εἶναι παραχώρη-
ση Θεοῦ. Ὅλες μᾶς φέρνουν πάντα πνευματικὸ ὄφελος.

● Μᾶς λέγει ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος (ἀπὸ τὸ βιβλίο
ἐκδ. Ἱ.Μ. Παρακλήτου):

«Τά βάσανά σας εἶναι πολλά. Τά χτυπήματα πέφτουν ἐπάνω
σας ἀδυσώπητα ἀπ' ὅλες τίς μεριές. Ἀλλά μή ἀπελπίζεστε.Δο-
κιμασίες εἶναι, πού σᾶς βρίσκουν μέ παραχώρηση τοῦ Φιλάν-
θρωπου Θεοῦ, γιά νά καθαρισθεῖτε ἀπό τά πάθη και τίς ἀδυνα-
μίες σας. Παραδῶστε λοιπόν, τόν ἑαυτό σας στά χέρια Του μέ
ἐμπιστοσύνη, εὐψυχία, χαρά καί εὐγνωμοσύνη. Μή θυμώνετε, μή
δυσ φορεῖτε, μή τά βάζετε μέ κανένα ἄνθρωπο. Ἀφῆστε τους
ἐλεύθερους νά ἐπιτελοῦν ἐπάνω σας καί μέσα σας τό ἔργο τῆς
Πρόνοιας τοῦ Κυρίου, πού, ἀποβλέποντας στή σωτηρία σας,
πασχίζει νά βγάλει ἀπό τήν καρδιά σας κάθε ἀκαθαρσία.
Ὅπως ἡ πλύστρα τσαλακώνει, τρίβει καί χτυπάει τά ροῦχα μέ-
σα στή σκάφη, γιά νά τά λευκάνη, ἔτσι καί ὁ Θεός τσαλακώνει,
τρίβει καί χτυπάει ἐσᾶς, γιά νά λευκάνη τήν ψυχή σας καί νά
τήν ἑτοιμάση γιά τήν Οὐράνια Βασιλεία Του, ὅπου κανένας
ἀκάθαρτος δέν θά μπῆ. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Προσευχηθεῖτε
νά σᾶς φωτίση τό νοῦ ὁ Κύριος, γιά νά τήν ἀντιληφθῆτε. Τότε
μέ χαρά θά δέχεστε καθετί τό δυσάρεστο σάν φάρμακο πού
σᾶς δίνει ὁ Ἐπουράνιος Γιατρός. Τότε θά θεωρῆτε ὅσους σᾶς
βλάπτουν σάν εὐεργετικά ὄργανα Ἐκείνου. Καί πίσω τους θά
βλέπετε πάντα τό χέρι τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτη σας. Γιά ὅλα νά
λέτε: "Δόξα Σοι, Κύριε! ". Νά τό λέτε, ἀλλά καί νά τό αἰσθάνε-
σθε».

● Ὅλες οἱ δοκιμασίες μας εἶναι ἕνας βαρὺς γιὰ μᾶς Σταυρός.
Ὅμως ὁ Κύριος δὲν δίνει σὲ κανένα μας δοκιμασίες μεγαλύτε-
ρες ἀπὸ τὶς δυνάμεις μας. Μόνο αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ σηκώ-
σουμε. 

Ἕνας ἀδελφὸς εἶχε ἕνα παράπονο. Κάποια στιγμὴ δὲν τὸ
ἄντεξε καὶ τὸ εἶπε μὲ τὴν προσευχή του στὸ Θεό.

- Θεέ μου, ὁ σταυρὸς ποὺ σηκώνω εἶναι πολὺ βαρύς. Δὲ
μπορῶ νὰ τὸν σηκώσω, εἶναι πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις μου.

Ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς καὶ εἶδε τοῦτο τὸ ὄνειρο. Τὸν ὡδήγησε ὁ
φύλακας ἄγγελός του σ’ ἕνα δάσος γεμάτο ἀπὸ σταυροὺς καὶ
τοῦ εἶπε:

- Ἄφησε ἐδῶ τὸν σταυρό σου καὶ διάλεξε ὅποιον ἐσὺ θέλεις.
Ἔτσι κι ἔκανε.

Δοκίμασε πολλοὺς σταυροὺς νὰ σηκώση. Ἄλλος τοῦ φαινό-
ταν μεγαλύτερος, ἄλλος μικρότερος, ἄλλος βαρὺς καὶ ἄλλος
ἐλαφρύς. Ἐπιτέλους μετὰ ἀπὸ πολλὴ ὥρα βρῆκε τὸν σταυρὸ
ποὺ τοῦ ταίριαζε. Τὸν πῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ ἱκανοποιημέ-
νος εἶπε:

- Αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρὸς στὰ μέτρα μου. Αὐτὸν θὰ κρατήσω.
Καὶ τότε διαπίστωσε ὅτι ὁ σταυρὸς αὐτὸς ἦταν ὁ δικός του

σταυρός, ποὺ ἄφησε ὅταν μπῆκε στὸ δάσος μὲ τοὺς σταυ-
ρούς. Καὶ κατάλαβε...

Πόσες φορὲς δὲν νοιώθουμε τὸν σταυρὸ μας βαρύ, τὴ δοκι-
μασία μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ μποροῦμε νὰ σηκώσουμε;

Χωρὶς ἀμφιβολία ὁ καθένας σηκώνει τὸν δικό του σταυρό.
Κανένας ἄνθρωπος δὲν εἶναι χωρὶς σταυρό, χωρὶς θλίψη,

πόνο, δάκρυ, βάσανα, στενοχώρια, ἀρρώστια καὶ θανάτους.
Ὅμως οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε ὅτι ἡ θλίψη καὶ ἡ δοκι-

μασία καθαρίζει τὴν ψυχὴ καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο.
Ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς στὴ ζωή μας τὸ κάνει ἀπὸ ἀγάπη καὶ

στοχεύει στὸ συμφέρον μας. Δὲν ἐπιτρέπει μεγαλύτερη δοκιμα-
σία ἀπὸ αὐτὴ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ σηκώσουμε. Οὔτε τὸν
μικρότερο σταυρό, οὔτε τὸν μεγαλύτερο. Κάθε σταυρὸς εἶναι
κουστούμι στὰ μέτρα τοῦ καθενός μας. Ἂς προσπαθήσουμε,
γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τοὺς καρποὺς τῶν δοκιμασιῶν ποὺ ἐπιτρέ-
πει ὁ Θεός.

Οἱ Ἅγιοι χαίρονται γιά τὶς δοκιμασίες καὶ δοξολογοῦν τὸ Θεὸ
ποὺ τοὺς θυμᾶται.

Ἐμεῖς ποὺ δυσκολευόμαστε ν’ ἀποδεχτοῦμε τὸν πόνο καὶ τὴ
δοκιμασία, πολὺ δὲ περισσότερο νὰ χαροῦμε ὅπως οἱ Ἅγιοι,
ἂς παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ μὲ ταπεινὴ καρδιὰ ν’ ἁπαλύνη τὸν πό-
νο καὶ τὶς δοκιμασίες ὅλου τοῦ κόσμου λέγοντας: Κύριε ἐλέησε,
ἀνακούφισε καὶ ὅπλισε μὲ ὑπομονὴ τὰ παιδιά σου.

Παιδαγωγικὴ καὶ διδακτικὴ θεώρησις 
τοῦ νέου Προγράμματος Θρησκευτικῶν*

Τῆς κ. Ἰωάννας Κομνηνοῦ, Δρ Θεολογίας, Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας τῆς ΠΕΘ

«... ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά,
ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ,

ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ
καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε˙»

Ἐνῶ εὑρισκόμεθα ὀλίγα μόλις «βήματα» πρὸ τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Ἑβδομάδος, τὰ παραπάνω λόγια τοῦ Θείου Ἀποστό-
λου Παύλου ἴσως εἶναι ἡ καλύτερη προϋπόθεσις καὶ προετοιμα-
σία διὰ νὰ βιώσουμε τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Τοῦτο δέ, διότι ἡ βίωσις τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Σω-
τῆρος μας, συνιστᾷ ὄχι μόνον προσοχὴ καὶ καθαρότητα εἰς τὰ
ἔργα καὶ τὰ λόγια μας, ἀλλὰ κυρίως εἰς τοὺς λογισμούς μας. Βε-
βαίως ἡ καθαρότης αὐτὴ ἀπαιτεῖται κάθε στιγμὴ στὴ ζωή μας.
Ὅταν ὅμως εὑρισκώμεθα εἰς ἁγίας ἡμέρας καὶ ἑορτάζωμεν γεγο-
νότα ἅγια, τότε ἡ προσοχή μας πρέπει νὰ εἶναι περισσότερον τε-
ταμένη.

Ἱερὸν ἄσυλον
Συμβαίνει πολλὲς φορές, νὰ αἰσθανώμεθα κάποιαν ἀσφάλειαν

ὅταν θεωρῶμεν ὅτι ἔχομεν τὴν ἄνεσιν νὰ σκεπτώμεθα ἐλευθέ-
ρως καὶ νὰ διατηρῶμεν ἀπαραβίαστον καὶ ἀπρόσιτον, τὸν λο-
γισμὸν καὶ τὴν καρδίαν μας. Νιώθουμε ὅτι δικαιούμεθα νὰ «ἐνερ-
γοῦμεν» διὰ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν μας, ἐκεῖνα τὰ
ὁποῖα δὲν θὰ ἠδυνάμεθα ἢ ἴσως καὶ δὲν θὰ ἐτολμούσαμε νὰ
πράξωμεν, παρουσίᾳ ἄλλων ἀνθρώπων. Ἄσυλον, λοιπὸν ὁ λο-
γισμός μας, ἴσως δέ, ἱερὸν ἄσυλον, διότι ἔτσι μᾶς τὸ παρέδω-
σεν ὁ Κύριος καὶ ἀνήκει πλέον εἰς τὴν ἀπόλυτον καὶ ἐλευθέραν
διαχείρισίν μας. 

Ἐνῶ ὅμως, οὐδεὶς δύναται νὰ προσεγγίσῃ ἔστω καὶ εἰς τὸ ἐλά-
χιστον τὸν λογισμόν μας, οὔτε ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ πειρασμός, - ὁ
ὁποῖος δύναται μὲν νὰ ἐνσπείρῃ σκέψεις καὶ νὰ εἰκάζῃ τὶ θὰ ἦτο
δυνατὸν νὰ διαλογισθῶμεν, δὲν δύναται ὅμως νὰ γνωρίζῃ ἐπα-
κριβῶς τὴν σκέψιν ἡμῶν - ὁ Κύριός μας ὡς, ὁ τῶν κρυφίων
γνώστης ἀλλὰ καὶ δημιουργὸς ἡμῶν, ἔχει ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν
ὅσων ὁ ἄνθρωπος διαλογίζεται. Ἡ παγγνωσία δὲ τοῦ Δημιουρ-
γοῦ μας δὲν τελειώνει μόνον ἐδῶ, ἀλλὰ προχωρεῖ εἰς δυσθεώρη-
τα βάθη καὶ ὕψη καὶ πλάτη καὶ καλύπτει μὲ πλήρη ἀκρίβειαν καὶ
ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ γνωρίζῃ.
Ἐπὶ παραδείγματι, τὸ τὶ θὰ συμβῇ εἰς τὸ μέλλον καὶ τὶ ... θὰ πρά-
ξωμεν καὶ τὶ ... θὰ εἴπωμεν καὶ τὶ ... θὰ σκεφθῶμεν, ἀλλὰ καὶ τό,
εἰς ποίαν χρονικὴν στιγμήν, ... «καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς
ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ» (Ἑβρ. Δ΄ 13).

Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο καὶ μόνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας, ὑπο-
χωρεῖ τὸ ἀπαραβίαστον τοῦ ἱεροῦ ἀσύλου τῶν σκέψεών μας.
Μόνον ὁ Θεὸς ἔχει ἄμεσον καὶ ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν ὅσων κατερ-
γάζεται ὁ ἀνθρώπινος νοῦς καὶ ἡ ἀνθρωπίνη καρδία. Τοῦτο δέ,
ἀκούεται κάπως πικρὸν εἰς τὸν ἀνυπότακτον ἄνθρωπον, ἀφοῦ
πλέον θὰ πρέπῃ νὰ ἐλέγχῃ τὸ κάθε τι ποὺ εἰσέρχεται εἰς τὰ ἐνδό-
τερά του. 

Ἡ ἀρχὴ τῆς πτώσεως καὶ ἡ ἁμαρτία
Μολύνεται ἀλλὰ καὶ ἁγιάζεται ἀντιστοίχως ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ

τὰς σκέψεις του καὶ τοῦτο μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅταν ἐκεῖ εἰς
τὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν Του ὑπογραμμίζῃ ὅτι, «ὁ βλέπων γυ-
ναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» (Ματθ. Ε΄ 28). 

Εἰς τὸν νοῦν λοιπὸν ἐνσπείρεται ἐν πρώτοις τὸ κακὸν ὑπὸ τὴν
μορφὴν λογισμοῦ. «Οἱ κακοὶ λογισμοὶ, λόγοι δαιμόνων εἰσὶ
καὶ παθῶν πρόδρομοι», λέγει ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος˙ καὶ το-
ῦτο σημαίνει ὅτι ὁ πειρασμὸς γνωρίζει τὸ πῶς θὰ προσεγγίσῃ
τὸν ἄνθρωπον καὶ πῶς θὰ τὸν πείσῃ νὰ ἐνεργήσῃ τὴν ἁμαρτίαν.
Εἰσέρχεται διὰ τῶν αἰσθήσεων εἰς τὸν νοῦν καὶ ἐκεῖ ὑποβάλλει, ὁ
πεπειραμένος αὐτὸς διδάσκαλος τοῦ κακοῦ καὶ τῆς παρανομίας
τὸ ἀπηγορευμένον καὶ ἐφάμαρτον. Ἐν συνεχείᾳ ὁ πεπωρωμένος
ἄνθρωπος τὸ ἀποδέχεται ἢ ἴσως ἀνανίπτων, τὸ ἀπορρίπτει. Καὶ
ἂν μὲν τὸ ἀποδεχθῇ, ἤδη ἡ ἁμαρτία συνετελέσθη κατὰ τὸν λόγον
τοῦ Κυρίου καὶ βαρύνει τὸν ἄνθρωπον. Ἐὰν ὅμως ἀπορριφθῇ τὸ
κακὸν ἀπὸ τὸν νοῦν ὡς ἀπαράδεκτον καὶ ἐφάμαρτον, τότε ὁ
ἄνθρωπος παραμένει καθαρὸς καὶ ἀθῶος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν δὲ ὁ νοῦς δεχθῇ καὶ συγκατατεθῇ εἰς τὴν ἁμαρτίαν, τότε ὁ
ἁμαρτωλὸς λογισμὸς γίνεται ἐπιθυμία τῆς καρδίας καὶ ἐν συνε-
χείᾳ ὁ ἄνθρωπος, δοῦλος πλέον τῆς κακῆς του ἐπιθυμίας, πράτ-
τει τὸ κακόν.

Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ψυχῆς
Τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς πορείαν ἀκολουθεῖ ἀντιστοίχως καὶ ἡ ἐνά-

ρετος πρᾶξις. Ὑπὸ τὴν μορφὴν λογισμοῦ εἰσέρχεται εἰς τὸν
ἄνθρωπον καὶ ἀντιθέτως πρὸς τὸ κακόν, ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπον.
Ἐδῶ ἀκριβῶς ἑστιάζει τὴν προσοχήν του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
καὶ μᾶς παροτρύνει νὰ σκεπτώμεθα καὶ νὰ ἐπιθυμοῦμεν, «ὅσα
ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσ -
φιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος» (Φιλιπ. Δ΄
8). Μὲ τὸν ἀγαθὸν λογισμὸν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εὑρίσκει τόπον εἰς
τὴν ἀγωνιζομένην ψυχήν, καὶ ἐνεργεῖ ἁγιάζουσα τὸν χριστιανόν.
Ὁ Κύριος πλέον ὑπερασπίζεται τὸν κοπιῶντα καὶ παλαίοντα
πρὸς τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς καὶ ἀπαλλάσσει τοῦτον τοῦ ψυχι-
κοῦ μολυσμοῦ. 

Γνωρίζομεν, δυστυχῶς, ὅτι οἱ πονηροὶ καὶ ἀκάθαρτοι λογισμοὶ
περνοῦν εὐκολώτερον καὶ εἰς τὸν νοῦν ἀλλά, πολλάκις, καὶ εἰς
τὴν καρδίαν μας, λόγῳ τῆς φιλαμαρτήμονος φύσεώς μας. Δυ-
σκολώτερον δέ, ἀντιστοίχως, οἱ ἅγιοι καὶ εὐλογημένοι λογισμοὶ
εἰσέρχονται, ἀφοῦ εἰς ἐκείνους ἀφ’ ἑνὸς δημιουργοῦνται τὰ ἐμπό-
δια ὑπὸ τοῦ παμπονήρου καὶ μισανθρώπου διαβόλου, ἀλλὰ καὶ
ἀφ’ ἑτέρου, ὁ ἀσθενὴς καὶ ἀνίκανος πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἄνθρωπος,
μόνον ὑπὸ τῆς Θείας ἀρωγῆς καὶ βοηθείας δύναται νὰ ἐπιτύχῃ.

«Ταῦτα λογίζεσθε»
Θὰ κλείσωμεν τὴν παροῦσαν ὁμιλίαν, ἀναφερόμενοι εἰς τὰς

Ἁγίας ἡμέρας τὰς ὁποίας προσεγγίζομεν καὶ τὴν καθαρότητα ἡ
ὁποία ἀπαιτεῖται ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς. Θὰ ἀκούσωμεν τὸ
ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ εἰς τὸν ὄρθρον τῆς Μεγά-
λης Δευτέρας, τὴν πρόσκλησιν ποὺ μᾶς ἀπευθύνει ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία διὰ τοῦ ὑμνογράφου, «δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρ-
μέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶ -
μεν καὶ νεκρωθῶμεν δι’ Αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς».

Ἡ πρόσκλησις αὕτη μᾶς τιμᾷ ἰδιαιτέρως ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐπιβαρύ-
νει μὲ τὴν προσπάθειαν τῆς, κατὰ τὸ δυνατόν, ἀντιστοίχου, πρὸς
τὴν καθαρότητα τοῦ μόνου ἀναμαρτήτου Κυρίου μας, καθαρότη-
τός μας, συμπορεύσεως εἰς τὸν Γολγοθᾶ καὶ συσταυρώσεως
ἡμῶν μετὰ τοῦ ὀδυνωμένου καὶ πάσχοντος διὰ τὰς ἐμᾶς ἁμαρ-
τίας γλυκυτάτου Ἰησοῦ μας.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Τὰ ἴδια θὰ συμβοῦν μὲ ὅσα συνέβησαν καὶ μὲ
τὸ «σκήνωμα» τῆς μάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας.
Ὑπάρχουν λείψανά της σὲ μοναστήρια καὶ σὲ να-
ούς μας. Ἀλλ’ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀποστολικῆς Δια-
κονίας πιθανὸν νὰ ἔκρινε ὅτι ὅλα
αὐτὰ εἶναι χωρὶς χάρι, καὶ ἔφερε
ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς τάχα αὐθεντι-
κώτερο λείψανο τῆς ἁγίας! Φυσικὰ ὁ εὔπιστος
λαὸς ἔσπευσε! Φυσικὰ προκλήθηκαν καὶ ποικίλες
ἀντιδράσεις. Ἀλλὰ τὰ πανηγύρια ἔγιναν, ὅπως
εἶχαν προγραμματισθῆ, μὲ ὅλα ὅσα ἀποδίδουν…

Προφανῶς αὐτὰ εἶχε ὑπ’ ὄψι της ἡ Διαρκὴς
Ἱερὰ Σύνοδος καὶ στὴν πρώτη συνεδρία τοῦ Φε-
βρουαρίου ἀντέδρασε, ὅταν ἄκουσε ὅτι καὶ πάλι ὁ
ἐπίσκοπος τῆς Ἀποστ. Διακονίας ἔχει ἤδη ὀργα-
νώσει ἀνάλογη «φιέστα» γιὰ τὴν ὑποδοχὴ λειψα-
νοθήκης (σκηνώματος!), μὲ λείψανα τῆς ἁγίας
Ἑλένης.

Ἡ εἴδησις προκάλεσε τὴν εὔλογη ἀπορία: Τὰ
λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης, ποὺ λέγεται ὅτι ὑπάρ-
χουν σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ὀρθοδοξίας (Μονὴ Πρου -
σοῦ, Μονὴ Μεγίστης Λαύρας, Μονὴ Ὑψηλοῦ,
Μονὴ Κύκκου κ.ἄ.) στεροῦνται τῆς χάριτος, καὶ
πρέπει νὰ φέρουμε τὰ ὑπόπτως προσφερόμενα

βενετσιάνικα λείψανα; Δηλαδή, τῶν Παπικῶν
εἶναι γνήσια καὶ τῶν Ὀρθοδόξων ψευδεπίγραφα;
Τῶν παπικῶν εἶναι χαριτόβρυτα καὶ τῶν Ὀρθοδό-
ξων... μολυσμένα;

Καὶ ἐὰν ἔχουμε λείψανα τῆς
ἁγίας Ἑλένης στὸν τόπο μας, γιατί
ψάχνουμε  ἀλλοῦ, ποὺ τάχα ἔχουν

ὑποστῆ τὴ διαδικασία τῆς ἀναγνωρίσεως;
Ὀρθῶς ἡ Σύνοδος ἀντέδρασε. Ἆραγε θὰ ἐμμεί-

νη στὴν ἀντίδρασι, ποὺ εἶναι μία καὶ μόνη: Ἡ ἀκύ-
ρωσις τῶν πομπωδῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ἔχουν
προγραμματισθῆ γιὰ τὸν προσεχῆ Μάϊο;

Σὲ ἐποχὴ οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ κλονισμοῦ
πίστεως, τὸ μόνο ποὺ δὲν χρειαζόμαστε εἶναι ἡ
ἀποδοχὴ λειψάνων ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς καὶ ἡ
ὑποδοχή τους μὲ τιμές... ἀρχηγοῦ κράτους!

Τελικὰ μὲ τόση λειψανολατρεία, ὁ μαγικὸς τρό-
πος σωτηρίας θὰ ἐπικρατήση. Ἀντὶ νὰ κηρύττου-
με τὸ «Μετανοεῖτε», προτείνουμε ἕνα ἀντιευαγγε-
λικό, εὔκολο καὶ ἀνώδυνο τρόπο «σωτηρίας». Καὶ
τελικὰ θὰ ψάχνουμε γιὰ λείψανα (ὑπολείμματα)
πίστεως, ἁγιογραφικῆς μελέτης, σωστῆς λατρείας
καὶ ἁγίας ζωῆς, καὶ δὲν θὰ τὰ βρίσκουμε!

Τὰ ἰδικά μας καὶ τῶν Παπικῶν!

Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη
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5ον.-Τελευταῖον
Καὶ τώρα θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ

θέματός μας μὲ τὰ ἑξῆς πολὺ σημαντικὰ ποὺ
ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ ἴδιο τὸ «γκράφιτι», ὅπως
εἶναι αὐτά:

1. Πρόκειται γιὰ τέχνη,
ἀλλὰ καὶ γιὰ φιλοσοφία τοῦ δρόμου!

Τὸ «γκράφιτι» αὐτοαποκαλεῖται ὡς «ἡ τέχνη
τοῦ δρόμου», ὅπως εἴπαμε. Τὸ κακὸ ὅμως εἶναι
πὼς διακατέχεται καὶ ἀπ’ τὴν ἴδια φιλοσοφία, τοῦ
δρόμου δηλαδή!

Ἔχει τὶς ρίζες του στὸ «γκέτο» τῶν μαύρων. Καὶ
τί σύμπτωση! Καὶ ἡ μουσικὴ χὶπ – χὸπ1 ἔχει κι
αὐτὴ τὶς ρίζες της σὲ ὅλη τὴ μαύρη κουλτούρα!

Ἔκανε δυναμικὰ τὴν παρουσία του στοὺς δρό-
μους καὶ δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ διακατέχεται ἀπ’ ὅ,τι
σχετίζεται μ’ αὐτούς, ὅπως τὴ νύχτα, τὴν παρανο-
μία καὶ τὸ περιθώριο!

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο πὼς τὸ γκράφιτι,
ἡ μουσικὴ χὶπ – χὸπ καὶ ὁ χορὸς break dance
(ποὺ γίνεται μόνο στοὺς δρόμους), πᾶνε μαζὶ
κι ἔχουν τὶς ἴδιες φιλοσοφικὲς καὶ ἄλλες ἀντι-
λήψεις (ἀπ’ τὴ συμπεριφορά, ὡς τὴν ὁμιλία,
τὶς ταινίες καὶ τὴ μόδα).

Τὰ μέσα δὲ αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἐκφράστηκε ἡ
μαύρη κουλτούρα, συνδέονται καὶ μὲ τὴν καταπίε-
ση τῶν ἀνθρώπων τους (μαύρων), οἱ ὁποῖοι ἐκτο-
νώνονταν, ξεσποῦσαν ἢ καὶ διαμαρτύρονταν μ’
αὐτὸ (δηλ. τὴ ζωγραφική, τὴ μουσικὴ καὶ τὸ χορὸ)
δημοσίως καὶ στοὺς δρόμους!

2. Προέρχονται
ἀπ’ τὸ «ἀντεργκράουντ»!

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τὸ «σωστὸ» γκράφιτι,
ἀντλεῖ ὁπωσδήποτε τὴν ἔμπνευσή του ἀπ’ τὸ
ἀντεργκράουντ!

Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ χαρακτηρίζεται ὁ περιθω-
ριακός, αὐτὸς ποὺ ἔχει ἔντονα ριζοσπαστικὲς θέ-
σεις, ἐκεῖνος ποὺ σχετίζεται μὲ συγκεκριμένη καλ-
λιτεχνικὴ κίνηση, τῆς ὁποίας τὰ ἔργα δὲν παρά-
γονται οὔτε καὶ διακινοῦνται μέσα ἀπ’ τὰ γνωστὰ
καὶ καθιερωμένα μέσα καὶ δίκτυα διανομῆς (π.χ.
ἐκδοτικοὺς οἴκους, ἑταιρεῖες παραγωγῆς καὶ προ-
βολῆς ταινιῶν κ.λπ.).

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἰδεολόγοι «γκραφιτάδες» δὲν ζω-
γραφίζουν ποτὲ γιὰ χρήματα, δὲν συμμετέχουν σὲ
φεστιβὰλ ἢ ἄλλες νόμιμες ἐκδηλώσεις. Θέλουν τὸ
παράνομο γκράφιτι, ἐπιθυμοῦν νὰ μείνει ἀνεπη-
ρέαστος ὁ ἀντισυμβατικός του χαρακτήρας.

Ἀλλὰ καὶ στὸ ἐρώτημα «ἂν θὰ ἔρθει ἡ ὥρα νὰ
δοῦμε τὸ “γκράφιτι” νὰ διδάσκεται σὲ σχολές», οἱ
ἄνθρωποι τοῦ χώρου ἀπαντοῦν ὡς ἑξῆς: «Αὐτὸ
εἶναι ἀμφισβητούμενο. Νομίζουμε ὅτι δὲν θὰ πε-
ράσει σὲ σχολές. Ὑπάρχουν ἐνστάσεις ἀπὸ εἰκα-
στικοὺς καλλιτέχνες. Δὲν θὰ τὸ ἀποδεχθοῦν ποτὲ
ὡς τέχνη. Εἶναι μία τελείως ἐλεύθερη καὶ ὑποκει-
μενικὴ ἔκφραση»!

3. Εἶναι καὶ ψυχεδελικά!
Τὰ «γκράφιτι» συνδέονται, ὡς γνήσιο παράγω-

γο τῆς μαύρης κουλτούρας, σαφῶς καὶ μὲ τὴν ψυ-
χεδέλεια γι’ αὐτὸ καὶ ἀποκαλοῦνται «ψυχεδελικά»!

Τί σύμπτωση κι ἐδῶ! Ὁ ὅρος «ψυχεδέλεια»
χρησιμοποιήθηκε, γιὰ νὰ χαρακτηρίσει ἕνα ὁλό-
κληρο κίνημα ποὺ ξεκίνησε κι αὐτὸ (ὅπως τὸ
γκράφιτι, τὸ ρόκ, τὸ χὶπ – χὸπ) ἀπ’ τὴ δεκαετία τοῦ
1960 – 1970 καὶ οἱ ἐπιρροές του φθάνουν ὥς τὶς
μέρες μας. Ἕνα κίνημα μὲ τὶς δικές του φιλοσο-
φικὲς καὶ ἄλλες ἀντιλήψεις.

Ἡ ψυχεδέλεια, ὅπως τὴν ἐννοοῦμε σήμερα, ἔχει
ὡς βάση τὴν παραίσθηση καὶ εἶναι μία κατάσταση,
στὴν ὁποία φθάνει κάποιος ὕστερα ἀπὸ τὴ λήψη
ψυχεδελικῶν οὐσιῶν ἢ παραισθησιογόνων, ποὺ
δὲν εἶναι ἄλλα ἀπ’ τὰ λεγόμενα «ψυχεδελικὰ» ἢ
συνθετικὰ ἢ χημικὰ ναρκωτικὰ (ὅπως τὸ LSD, ἡ
Ψιλοκυβίνη, τὸ MDA, τὸ PCP, τὸ MDMA κ.λπ.), τὰ
ὁποῖα εἶναι ψυχοδιεγερτικὰ καὶ παραισθησιογόνα2!

Μὲ τὰ ναρκωτικὰ αὐτὰ οἱ ψυχεδελικοὶ ἐρεθίζουν
συγκεκριμένα ἐγκεφαλικὰ κέντρα, προκειμένου
νὰ μετακινήσουν τὴν ἀντίληψη σὲ νέα ἐπίπεδα,
διαφορετικὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ δεχόμαστε στὴν καθη-
μερινὴ πραγματικότητα!

Ἐπιπλέον οἱ ναρκωτικὲς αὐτὲς οὐσίες ἐπιδροῦν
στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα καὶ θεωρεῖται ἀπὸ
τοὺς χρῆστες ὅτι ἀποκαλύπτουν ἀπωθημένα ψυ-
χικὰ περιεχόμενα!

Κατ’ ἐπέκταση, ψυχεδέλεια εἶναι ὁτιδήποτε
μπορεῖ νὰ δημιουργήσει τὴν ἐντύπωση ὅτι κάποι-
ος βρίσκεται σὲ παραίσθηση, ὅπως ἡ μουσική, οἱ
τεχνικὲς φικνισμοὺ κ.λπ.

Ἐντέλει εἶναι στάση ζωῆς ποὺ προβάλλει τὴ ση-
μασία τῶν ψυχεδελικῶν καταστάσεων καὶ ὅ,τι τὴν
καθορίζει, ὅπως τὸ ντύσιμο, ἡ μουσική, ἀλλὰ καὶ
ἡ ζωγραφική, ὅπως τὸ γκράφιτι!

Ὁ ψυχεδελικὸς ποὺ ζεῖ τὴν ψυχεδέλεια

(πρέπει νὰ) δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση ὅτι βρί-
σκεται διαρκῶς σὲ παραίσθηση! Γι’ αὐτὸ καὶ
χρησιμοποιεῖ πολύπλοκα σχέδια, ἔντυπα καὶ
λαμπερὰ χρώματα, ἐκκεντρικὲς καταστάσεις!
Ἔτσι ἐξηγοῦνται ὅσα συμβαίνουν στὸ γκράφι-
τι!

Μὴ ξεχνᾶμε πὼς τὸ ψυχεδελικὸ ρὸκ ἄσκησε
ὁλοφάνερη ἐπιρροὴ στὰ μετέπειτα κινήματα τοῦ
πάνκ, τοῦ ρὰπ καὶ βέβαια τοῦ χὶπ – χόπ, τὰ ὁποῖα
εἶναι βαθύτατα ψυχεδελικά.

Αὐτὴ δὲ ἡ «ψυχεδελικὴ ὑποκουλτούρα»,
ὀρθὰ χαρακτηρίστηκε ὡς «ὀπιοῦχος κουλτού-
ρα»!

Δημοσιογράφος ρώτησε ἕνα «γκραφιτά»: «Μὲ
τὰ ναρκωτικὰ πῶς τὰ πᾶτε;» Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε
ὡς ἑξῆς: «Ὅπως ὅλοι. Οὔτε εἴμαστε στὸ σύνολό
μας ναρκομανεῖς, οὔτε ὅλοι ἀπέχουμε»!

4. Εἶναι κενὰ μηνυμάτων!
Ἂν πράγματι περιεῖχαν μηνύματα, καὶ μάλιστα

σπουδαῖα, αὐτὰ θὰ ἦταν εὐανάγνωστα καὶ προ-
σιτὰ στὸν καθένα, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ πάσης
μορφῆς μηνύματα ποὺ μᾶς κατακλύζουν καθημε-
ρινά. Ὅμως στὸ «γκράφιτι», παρὰ τὰ ὅσα λένε,
μηνύματα σαφῶς δὲν ὑπάρχουν ἢ ἔστω εἶναι
ἀσήμαντα!

Τί στ’ ἀλήθεια θὰ μποροῦσε νὰ καταλάβει κα-
νείς, ὅταν στὴν κυριολεξία τὰ γράμματα συσσω-
ρεύονται τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο σὰν νὰ μιμοῦνται
μία γραφὴ καί, καταργώντας τὰ κενά, ὁδηγοῦν τὴ
λέξη σὲ μία κρυπτογραφικὴ εἰκόνα, ἀπ’ τὴν ὁποία
κανένας δὲν μπορεῖ νὰ διαβάσει τίποτα;

Ὁ Ἀ. Κωτίδης ἀν. Καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς
Τέχνης στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, γράφει γιὰ τὰ «γκράφιτι»: «Εἶναι
φωνὲς βοώντων, ὄχι ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἀλλὰ ἀνὰ τὰς
ρίμας καὶ τὰς ὁδούς. Ἀλλὰ τί βοοῦν; Περίπου τί-
ποτα δυστυχῶς!… Τὰ πιὸ πολλὰ εἶναι τζίφρες
(tags), τὰ λιγότερα καὶ πιὸ ἐντυπωσιακὰ ἔργα
(pieces)»!

Ἀκόμη καὶ γιὰ κάποιους ἀπ’ αὐτοὺς «ἐκεῖνοι
ποὺ μόνο ὑπογράφουν δὲν θεωροῦνται γκραφιτά-
δες»! Ὁπότε πόσοι μένουν, γιὰ νὰ μᾶς δώσουν
μηνύματα;

Λένε, ἀκόμη, πὼς πολλοὶ «γκραφιτάδες» μὲ τὶς
ζωγραφιές τους, μνημονεύουν τοὺς νεκροὺς φί-
λους τους καὶ πὼς τὰ «ἐπιμνημόσυνα» γκράφιτι
τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τοὺς Λὸς Ἄντζελες εἶναι
πράγματι συγκλονιστικά.

Γράψιμο, λοιπόν, γιὰ τὸ «παρανόμως», γιὰ
τὸ «ὅ,τι θέλω», ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ ἴδιο τό… γρά-
ψιμο! Τίποτα πιὸ συγκεκριμένο. Τίποτα γιὰ τὸ
περιεχόμενο τοῦ γραψίματος, γιὰ τὸ μήνυμα
ποὺ ζητᾶμε!

Ρώτησε δημοσιογράφος κάποιους ἀπ’ αὐτούς:
«Τί λένε τὰ μηνύματα ποὺ στέλνετε κωδικοποι-
ημένα;». Κι ἐκεῖνοι ἀπάντησαν: «Στοὺς πολιτικοὺς
λέμε νὰ κοιτᾶνε τὶς δουλειές τους καὶ νὰ μᾶς ἀφή-
σουν ἥσυχους». Τίποτα ἄλλο! Τίποτα τὸ συγκε-
κριμένο. Γιατί ἁπλούστατα, δὲν ὑπάρχει!

Μελετητὲς τοῦ φαινομένου ἔγραψαν: «Μεγάλα
γράμματα ἀποτελοῦν συνήθως τὰ «γκράφιτι» κι
αὐτὰ εἶναι οἱ παραστάσεις τους, μεγάλα σύμβολα
ποὺ ὅμως ἔχουν χάσει τὴ συμβολική τους ἀξία,
τὴν ἴδια τὴ συμβολική τους λειτουργία».

Τί νὰ συμπεράνει πιὰ κανεὶς ἀντικρύζοντάς τα;
Ἐδῶ δὲν εἶναι κατανοητά, ἀκόμη καὶ ἀπ’ αὐτοὺς
τοὺς ἴδιους τοὺς «γκραφιτάδες»! Μία κατάσταση
ποὺ θυμίζει ἱερογλυφικὰ σὲ προϊστορικὰ σπήλαια,
ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε βρεῖ τὸν τρόπο νὰ τὰ δια-
βάσουμε!

Ἡ ὅλη κατάσταση θυμίζει βέβαια καὶ τὰ τατουὰζ
τῶν ναυτικῶν. Ὅταν μεθοῦσαν σὲ κάποιο λιμάνι,
συνήθως κατέληγαν μὲ τὰ μπράτσα τους γεμάτα
γοργόνες καὶ δράκους! Τί μηνύματα μετέδιδαν κι
αὐτοί;

Συμπέρασμα
Τὸ «γκράφιτι», παιδιά, δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο τε-

λικά, παρὰ μία κραυγή. Ἀπελπισίας, πλήξης, δια-
μαρτυρίας γενικά, κάποτε δὲ καὶ κίνηση ἐπιθετική.
Ποὺ πέραν ἀπ’ τὸ «προσέξτε με, ὑπάρχω καὶ
ἐγώ», «ζωγραφίζω γιατί δὲν ἔχω κάτι καλύτερο νὰ
κάνω» ἢ καὶ «ἀπεικονίζω αὐτὸ ποὺ νιώθω στὴν
ψυχή μου», δὲν ἔχει τίποτ’ ἄλλο νὰ πεῖ! Θὰ εἶναι
δὲ πάντοτε συνδεδεμένο μὲ τὸ περιθώριο, τὸ δρό-
μο καὶ τὴ φιλοσοφία του, τὴν παρανομία, ἀκόμη
δὲ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ δεδηλωμένο «ἀντὶ» σὲ κάτι,
ὅπως καὶ μ’ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ ψυχικὸ κενό! Γιατί
ἀλλιῶς, δὲν θὰ εἶναι «γκράφιτι»…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

[1] Τὸ χὶπ – χὸπ εἶναι παρακλάδι τοῦ ρὸκ καὶ
σχετίζεται πλήρως μὲ τὸ ράπ.

[2] Ἀκόμη ἀποκαλοῦνται καὶ «ψυχοτροπικὲς
οὐσίες» ἢ «ψυχοενεργά».

Τὴν 31ην Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ἁγίου Ἰννοκεντίου φωτιστοῦ τῆς Ἀλάσκας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ

Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ κάποιοι στὶς μέρες
μας ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιχειρηματολογήσουν ὑπὲρ
τῆς καταργήσεως τῶν παρελάσεων μὲ τὴν δικαιο-
λογία πὼς αὐτὸ εἶναι προσταγὴ ἢ ἀκόμα καὶ ἀπαί-
τηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἐπιχειροῦν δηλαδὴ νὰ
μᾶς πείσουν νὰ υἱοθετή-
σουμε μία ἀνθελληνικὴ
πολιτικὴ πρακτικὴ καὶ νὰ
νομοθετήσουμε σὲ βά-
ρος τοῦ Ἔθνους μας.
Κατὰ τὴν γνώμη αὐτῶν
τῶν εἰσηγητῶν πρέπει νὰ
σταματήσουν οἱ παρελά-
σεις στὴν Πατρίδα μας,
γιατί ἔτσι ἐπιβάλλει ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Ὡστόσο, στὴν διεξοδικὴ
μελέτη ποὺ κάναμε στὸ
κείμενο τῆς Συνθήκης
τοῦ Maastricht, ποὺ εἶναι
ὁ θεμέλιος λίθος τῆς ση-
μερινῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως, δὲν βρήκαμε
τίποτε ποὺ νὰ ἀπαγο-
ρεύει τὶς παρελάσεις μα-
θητῶν καὶ στρατευμάτων
κατὰ τὸν ἑορτασμὸ
ἐθνικῶν ἐπετείων.

Ἀντίθετα, στὶς περισ-
σότερες χῶρες τῆς
Εὐρώπης εἶναι παράδο-
ση οἱ παρελάσεις, ἐνῷ
δὲν γίνεται κἄν λόγος γιὰ τὴν κατάργησή τους.
Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν ἡ Γερμανία καὶ ἡ Αὐστρία,
ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ λεγόμενη "Grosser Zap-
fenstreich", ποὺ εἶναι μία ἀντίστοιχη ἐκδήλωση,
μὲ τὴν διαφορὰ πὼς πραγματοποιεῖται κατὰ τὶς
βραδινὲς ὧρες καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα στρατιω-
τικὸ σχηματισμὸ τουλάχιστον μιᾶς στρατιωτικῆς
μπάντας, δύο διμοιριῶν ἐνόπλων τοῦ πεζικοῦ,
ἐνῷ δύο γραμμὲς στρατιωτῶν μεταφέρουν δᾴδες,
σὲ ἕνα σύνολο περίπου 400 ἀνδρῶν. 

Τί συμβαίνει, ἀλήθεια, στὴν χώρα μας καὶ ἔχει
ξεκινήσει αὐτὴ ἡ συζήτηση; Ἂς δοῦμε τὰ πράγμα-
τα ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Τότε ποὺ πρωτοξεκίνησαν νὰ διαμορφώνονται
τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης, στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώ-
να, ὁ βασιλιὰς τῆς Πρωσίας Φρειδερῖκος Γουλιέλ-
μος Ι΄ ἵδρυσε ἕνα τάγμα εἰδικὰ γιὰ παρελάσεις,
ὅπου γίνονταν δεκτοὶ ἄνδρες μὲ ἐλάχιστο ὕψος τὸ
ἕνα μέτρο καὶ ὀγδόντα ἑκατοστά. Τὸ τάγμα αὐτὸ
ἔμεινε στὴν Ἱστορία ὡς "οἱ Γίγαντες τοῦ Πό-
τσδαμ", ἐνῷ ὁ σκοπὸς τοῦ βασιλιᾶ τῆς Πρωσίας
ἦταν διπλός: πρῶτον, νὰ ἐνισχύσει τὸ ἠθικό τοῦ
στρατεύματος, καί, δεύτερον, νὰ στείλει ἕνα
ἠχηρὸ μήνυμα πρὸς τοὺς ἐχθρούς του, πὼς ὁ
στρατός του δὲν ἀστειεύεται. Αὐτὴ ἡ ἐπινόηση τοῦ
Φρειδερίκου τῆς Πρωσίας υἱοθετήθηκε πλήρως
τὸν 19ο  αἰώνα στὴν Γερμανία, ἐνῷ στὶς ἀρχὲς
τοῦ 20οῦ αἰώνα καθιερώθηκε καὶ σὲ ἄλλα κράτη
τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν συμμετοχὴ στρατιωτικῶν
ἀλλὰ καὶ μαθητικῶν τμημάτων.

Στὴν Ἑλλάδα οἱ παρελάσεις μὲ τὴν συμμετοχὴ
μαθητῶν γίνονταν ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα
στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν ἑορτασμὸ
τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου. Εἶναι χαρακτηρι-
στικὸ τὸ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος "Ἐμπρός" τῆς
26ης Μαρτίου τοῦ 1899, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι
κατὰ τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ ὅλοι οἱ μεγάλοι δρόμοι τῆς
Ἀθήνας ἦταν σημαιοστολισμένοι, ἐνῷ στρατιω-
τικὰ σώματα μετὰ τὴ δοξολογία πραγματοποί-
ησαν παρέλαση στὴν ὁδὸ Σταδίου, μὲ μουσικὴ
συνοδεία. Ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ τὸ
ἄρθρο «ἰδιαιτέραν αἴσθησιν ἔκαμεν ἡ πρώτην
φορὰν (sic) ἐφέτος γενομένη παρέλασις τῶν μα-
θητῶν τῶν νομαρχιακῶν σχολείων Ἀττικῆς κατὰ
τετράδες βαινόντων μὲ τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν
ἐμπρός».

Ἡ ἴδια ἐφημερίδα μᾶς ἐνημερώνει πὼς στὶς
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα, κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς
25ης Μαρτίου τοῦ 1914, οἱ μαθητὲς στὸ Ἄργος
καὶ στὴν Λάρισα συμμετεῖχαν σὲ λαμπαδηφορία,
ἐνῷ στὴν Κέρκυρα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας
«ἐγένετο λαμπρὰ παρέλασις πρὸ τῶν Ἀνακτόρων
καὶ διὰ τῶν κεντρικοτέρων ὁδῶν, τῶν στρατιω-
τικῶν λαμπαδηφορούντων, τῶν δὲ μαθητῶν τοῦ
Γυμνασίου μετὰ ἀνηρτημένων ἑνετικῶν φανῶν τῇ
συνοδείᾳ τῆς μουσικῆς  ἔψαλον τὸ ἐμβατήριο
"Ἤπειρος"».

Στὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1924
οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων παρέλασαν μαζὶ μὲ τὶς
Ἔνοπλες Δυνάμεις, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἑορτασμοὺς
ἀπουσίαζε ὁ Βασιλιὰς, ἀφοῦ ἡ μέρα ἐκείνη συνέ-
πεσε μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτεύματος. Ἀπὸ τὰ

ἑπόμενα χρόνια ἀναφέ-
ρονται μόνο οἱ πρόσκο-
ποι καὶ οἱ μαθητὲς τῶν
στρατιωτικῶν σχολῶν νὰ
πλαισιώνουν τὴν στρα-
τιωτικὴ παρέλαση. Αὐτὸ
ἦταν ἡ ἀρχὴ τῆς προσπά-
θειας γιὰ τὴν ἀλλοίωση
τοῦ φρονήματος τοῦ
Ἔθνους πού, δυστυχῶς,
εἰσήγαγαν στὴν Πατρίδα
μας οἱ πολιτικοὶ ποὺ ὑπη-
ρετοῦν ἀποκλειστικὰ καὶ
μόνο τὰ ξένα συμφέρον-
τα.

Ὅλοι ὅσοι ἀντιστρα-
τεύονται τὶς μαθητικὲς
παρελάσεις στηρίζονται
σὲ ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ
δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρὰ ἡ ἀθεϊστικὴ ἐμπά-
θεια ποὺ διακρίνει ὅλους
ὅσοι μάχονται κατὰ τῆς
Ἀληθείας. Οἱ ἀνιστόρητοι
ψευδοκουλτουριάρηδες
ἰσχυρίζονται πὼς οἱ μα-
θητικὲς παρελάσεις ἐπε-
βλήθησαν ἀπὸ τὸν Ἰωάν-

νη Μεταξᾶ καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ἀπορριπτέες. Εἴδαμε,
ὡστόσο, πὼς οἱ μαθητικὲς παρελάσεις προ-
ϋπῆρχαν τοῦ Μεταξᾶ, ἄρα ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς
δείχνει βαθειὰ ἄγνοια τῆς πραγματικότητος σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὰ ἀσύστολα ψεύδη ποὺ τὸν συνο-
δεύουν.

Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἂν εἶχαν καθιερωθεῖ ἀπὸ τὸν
Μεταξᾶ, ποιὸ εἶναι τὸ κακό; Ὁ Μεταξᾶς μᾶς ἀπο-
καλύπτει στὸ προσωπικό του ἡμερολόγιο μετὰ
τὸν ἑορτασμὸ τῆς 25ης Μαρτίου 1938 πὼς οἱ
ἐχθροί τῆς Πατρίδος ἀπὸ τότε προσπαθοῦσαν νὰ
ἀποδομήσουν κάθε ἀξία καὶ θεσμὸ τοῦ Ἔθνους,
"δαιμονοποιώντας" κάθε τί ποὺ συνειρμικὰ παρα-
πέμπει στὴν Πίστη μας ἢ στὴν Ὀρθόδοξη καὶ ὄχι
στὴν "Εὐρωπαϊκὴ" Ἑλλάδα: «Τί ὄνειρο ἦταν χθὲς
καὶ σήμερα! Χθὲς στὸ πεδίον τοῦ Ἄρεως μὲ τὴν
Ἐθνικὴ Νεολαία. Τὸ ἔργον μου! Ἔργον ποὺ ἐνίκη-
σε μέσα σὲ τόσες ἀντιδράσεις! Σχεδὸν 18 χιλιά-
δες παιδιὰ ἀπὸ Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶ, περίχωρα καὶ
ἀπὸ πολλὲς ἐπαρχίες. Ἐνθουσιασμός. Ἀποθέω-
σις. Αἱ φάλαγγες τῆς ΕΟΝ ἀτέλειωτοι! Ὅλοι ντυμέ-
νοι!»

Ὁ Μεταξᾶς δὲν ἦταν σὲ καμία περίπτωση ὁ πο-
λιτικὸς καὶ ὁ ἡγέτης τοῦ διαμετρήματος τοῦ Μονα-
δικοῦ καὶ Μαρτυρικοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννη Α. Κα-
ποδίστρια. Ὡστόσο, ἔθεσε τὴν ἴδια ἐθνικὴ προτε-
ραιότητα, δηλαδὴ τὴν σωστὴ ἀνατροφὴ καὶ τὴν
Παιδεία τῶν Ἑλληνοπαίδων. Ἀντίστοιχα, οἱ ἐχθροί
τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος μας ἐργάζονται
ἀκατάπαυστα πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση μὲ
σκοπὸ τὴν ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλή-
νων ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία. Γι’ αὐτὸ πολεμοῦν μὲ
σφοδρότητα τὴν καθημερινὴ προσευχὴ στὰ σχο-
λεῖα, τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν, τὶς μαθη-
τικὲς παρελάσεις, τὴν διδασκαλία τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν καὶ τῆς Ἱστορίας καὶ ἐπιβάλ-
λουν τὴν ἀντικατάστασή τους ἀπὸ αἰσχρὲς διδα-
σκαλίες, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ πάσης φύσεως ἀκρότη-
τες καὶ διαστροφές.

Φθάσαμε, λοιπόν, σήμερα νὰ ἀκοῦμε ἀπὸ τὴν
πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων, ποὺ χωρὶς νὰ κατα-
λαβαίνει ἁπλῶς ἀναπαράγει, πὼς πρέπει νὰ κα-
ταργηθοῦν οἱ παρελάσεις καὶ ἰδιαίτερα οἱ μαθητι-
κές. Γιατί; Γιατί πολὺ ἁπλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ μόδα ποὺ
θέλουν νὰ ἐπιβάλουν ἐντελῶς φασιστικὰ οἱ ἁπαν-
ταχοῦ γῆς ἀντιρρησίες συνειδήσεως καὶ ἐκ πεποι-
θήσεως μαλθακοὶ καὶ ἄνανδροι. Οἱ ὑπόλοιποι
ἁπλὰ θυμίζουν τὸ γνωστὸ ἀνέκδοτο, ὅπου ὁ πι-
τσιρικὰς ρωτάει τὸν κομμουνιστὴ παπποὺ του
«ἂν πετοῦν οἱ γάϊδαροι». Ὁ παπποὺς ἐξοργισμέ-
νος τοῦ ἀπαντᾶ: «Τί ἀνοησίες εἶναι αὐτὲς ποὺ λὲς
παιδί μου;» γιὰ νὰ τοῦ ἀπαντήσει ὁ πιτσιρικάς:
«Μά, τὸ γράφει ὁ Ριζοσπάστης!». Ὁπότε ὁ παπ-
ποὺς χωρὶς δεύτερη σκέψη ἀπαντᾶ: «Ἔ, τώρα,
πετοῦν... δηλαδὴ θέλω νὰ πῶ σηκώνονται ἕνα,
δύο μέτρα ἀπὸ τὴ γῆ...».

Μ.Β.

Τί συμβαίνει μὲ τὰ «γκράφιτι»;

Στὰ μέσα τοῦ Φλεβάρη 2017, στὸ Ντουμπάι τῶν
Ἀραβικῶν Ἐμιράτων ἔγινε ἡ "Διάσκεψη Κορυφῆς
τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης". Συμμετεῖχαν κορυ-
φαῖοι παγκοσμιοποιητὲς καὶ ἀναγνωρισμένοι ἡγέ-
τες ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀπὸ τὸν Γεν. Γραμμα-
τέα τοῦ ΟΗΕ, τὸ ἀφεντικὸ τοῦ ΔΝΤ, ὁ ἐπικεφαλῆς
τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, ὁ ΟΟΣΑ, Παγκόσμιο
Οἰκ. Φόρουμ τοῦ Νταβός, ἡ Σοσιαλιστικὴ Διεθνής,
UNESCO καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους κυβερνητικοὺς
καὶ κρατικοδίαιτους παγκοσμιοποιητικοὺς διεθνεῖς
ὀργανισμούς.

Πάνω ἀπὸ ἑκατὸ διακεκριμένοι ὁμιλητὲς μίλη-
σαν γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη ἀναγκαιότητα τῆς παγκο-
σμιοποίησης, τῆς πολυπολιτισμικότητας, τοῦ κρα-
τισμοῦ, τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης, γιὰ τὴν κοι-
νωνικὴ μηχανή, τὴν "βιωσιμότητα" καὶ πολλὰ
ἄλλα. Στὴν πραγματικότητα μίλησαν ἀνοιχτὰ σ'
αὐτὴ τὴ σύνοδο γιὰ τὴν προώθηση τῆς παγκο-
σμιοποίησης καὶ τὴν Παγκόσμια κυβέρνηση καὶ ἂς
ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἀμερι-
κανικὲς ἐλευθερίες, τὶς ἰουδαῖο-χριστιανικὲς ἀξίες
καὶ τὸ Σύνταγμα τῶν ΗΠΑ.

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ Ἀντόνιο Γκουτέ-
ρες στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ὑποστήριξε ὅτι: "Ἡ
ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία εἶναι ἕνα κατάλοιπο τοῦ παρελ-
θόντος... Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐμπιστεύονται πλέον
τοὺς κυβερνῆτες τους καὶ τοὺς παγκόσμιους ὀργα-
νισμοὺς ποὺ ἵδρυσαν. Ὑπάρχει ἀνάγκη καὶ γιὰ βα-
θιὲς μεταρρυθμίσεις στὰ παγκόσμια ἱδρύματα".

Ὁ Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping εἶχε δηλώσει στὸ
Οἰκονομικὸ Φόρουμ στὸ Νταβός: «Ἡ παγκοσμιο-
ποίηση δημιουργεῖ σίγουρα κάποια προβλήματα
ποὺ ὅλοι πρέπει νὰ λύσουμε μαζί... Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν
πρέπει νὰ μᾶς τρομάζει...».

«Θὰ ἔρθουν πολὺ μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν οἰκονο-
μία (ὁμιλία τοῦ Εlon Musk, δισεκατομ. ἐπιχειρημα-
τία), ποὺ θὰ μεταβάλουν πολλοὺς ἀνθρώπους σὲ

ἄνεργους στὸ μέλλον. Ὡς ἐκ τούτου ἡ κυβέρνηση
πρέπει νὰ τοὺς σώσει μὲ τὴν παροχὴ ἑνὸς "καθολι-
κοῦ βασικοῦ εἰσοδήματος" ... θὰ εἶναι ἀπαραίτητο,
ἀλλὰ ἡ πολὺ δυσκολότερη πρόκληση εἶναι: Πῶς οἱ
ἄνθρωποι θὰ ἔχουν στὴ συνέχεια νόημα; Ὅλοι
σχεδὸν προώθησαν τὴν ἴδια παγκοσμιοποιητικὴ
ἀτζέντα, μὲ λιγότερες ἢ περισσότερες ἀνατροπές.

Ἴσως τὸ πιὸ περίεργο εἶναι ὅτι ἡ Παγκόσμια Διά-
σκεψη Κορυφῆς τὸ 2017 πραγματοποιήθηκε στὸ
Ντουμπάι στὴν σκιὰ ἑνὸς ἀντίγραφου μιᾶς ρω-
μαϊκῆς ἁψίδας, ποὺ κάποτε βρίσκονταν μπροστὰ
ἀπὸ τὸ εἰδωλολατρικὸ ναὸ τοῦ Βάαλ". Στὸ ναὸ
αὐτὸ φέρεται ὅτι γίνονταν πολλὲς φρικαλεότητες
καὶ μέχρι καὶ θυσίες παιδιῶν.

Ἡ New York Post περιέγραψε τὸ κτίσμα ὡς "τὴν
ἁψίδα τοῦ Ναοῦ τοῦ Bel". Βάαλ, φυσικά, εἶναι ὁ
ψευδὴς θεὸς ποὺ ἀναφέρεται σὲ πολλὲς περιπτώ-
σεις σὲ ὅλη τὴν Ἁγία Γραφή. Μία τέτοια ἁψίδα
ὑπῆρχε στὴν Παλμύρα στὴν σημερινὴ Συρία, ἀλλὰ
τὸ 2015 οἱ μαχητὲς ISIS τὴν κατέστρεψαν. Τὸ ἀντί-
γραφο αὐτὸ σχεδιάστηκε, γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν ἀνέ-
γερση 1.000 τέτοιων ἁψίδων σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ
πρῶτο ἐμφανίστηκε καὶ τοποθετήθηκε σὲ περίο-
πτη θέση στὴν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς παγκόσμιας
κυβέρνησης στὰ μέσα Φεβρουαρίου, προκαλών-
τας πολλὲς ὑποθέσεις ἀπὸ θρησκευτικοὺς μελε-
τητὲς γιὰ τὴν πιθανὴ σημασία του.

Παρὰ τὴν ἐκλογὴ Τράμπ, ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς
παγκοσμιοποίησης, τὸ φρενάρισμα ἀπὸ τὸν Πού-
τιν, τὸ κατεστημένο δὲν προτίθεται νὰ τὰ παρατή-
σει ἢ ἀκόμα καὶ νὰ ἐπιβραδύνει. Οἱ παγκοσμιοποι-
ητὲς ρίχνουν ὅλο καὶ περισσότερο τὴν μάσκα τους.
Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε; Θὰ ἀντιδράσουμε ἢ θὰ μεί-
νουμε μετὰ χέρια σταυρωμένα;

Πηγή: Ἐφημερὶς «ΑΓΩΝΑΣ» φ.237/Φεβρουά-
ριος 2017.

Διάσκεψις κορυφῆς τῆς Παγκοσμίου Κυβερνήσεως!

Ἡ αὐθεντικὴ ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση δὲν μπορεῖ νὰ
προέλθει παρὰ μόνο ἀπὸ μία βαθειὰ ἁγιογραφικὴ καὶ πατερικὴ
γνώση, θεωρητικὴ καὶ ἐμπειρική. Οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας λόγῳ τοῦ ὕψους τῆς συνειδησιακῆς καὶ εἰδικότερα τῆς πνευ-
ματικῆς τους ποιότητας ἀντιλήφθηκαν, ἐν πνεύματι Ἁγίῳ, καθολικό-
τερα ἀπὸ τὴν περιορισμένη μέση θρησκευτικὴ ἀντίληψη τῶν
πιστῶν τὸ νόημα, τὸ περιεχόμενο καὶ τὸ σκοπὸ τῆς ἀληθινῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Στὰ διάφορα γεγονότα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ βίου,
ἀτομικοῦ καὶ συλλογικοῦ, ξεπερνώντας τὴ χρονικὴ καὶ ἱστορικὴ
σχετικότητά τους, ἔβλεπαν σ’ αὐτὰ τὴν προβολὴ τῶν πνευματικῶν
νόμων, τὴν φανέρωση τοῦ θελήματος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος, εἰδικά, εἶχε μία χαρισματικὴ θεολογικὴ αἴσθη-
ση τῆς κάθε ἱστορικῆς στιγμῆς, μία θεολογικὴ προσέγγιση τῆς κεν-
τρικῆς ἰδέας κάθε γεγονότος. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε στὶς ὁμιλίες του καὶ
στὴν ἑρμηνευτικὴ ἔκφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς  ποὺ πραγματοποί-
ησε.

«Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμὲν» ὑπογραμμίζει ὁ
Ἀπ. Παῦλος (Πράξ. 17,28), ὑπενθυμίζοντας πὼς κάθε ζῶσα ὕπαρ-
ξη, κάθε ὂν καὶ κάθε ἱστορικὴ πραγματικότητα, ὑπόκεινται στὸν
ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ Θεοῦ, στὴ ρύθμιση ποὺ καθορίζουν οἱ πνευμα-
τικοὶ νόμοι.

Τὴ θεολογικὴ αὐτὴ θέση τοῦ Ἀποστόλου, τὴν ἐπικρατοῦσα καὶ
ἀναναίρετη αὐτὴ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, τὴν βίωνε καθημερινὰ ὁ Ἱ.
πατὴρ ὡς πνευματικὸ γεγονός. Ἡ φράση του «Δόξα τῶν Θεῶ πάν-
των ἕνεκεν», ὁμολογεῖ τὴν ἀλήθεια αὐτή.

Ὁ πνευματικὸ αὐτὸς ἄξονας τοῦ Χρυσοστόμου διακρίνεται καὶ
στὸ θεολογικὸ διάλογο – συζήτηση ποὺ μᾶς διασῴζει ὁ Παλλάδιος,
λίγο πρὶν τὴν δεύτερη ἐξορία τοῦ Χρυσοστόμου: «Ὅταν κατάλαβε,
ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ἐξορίας του, κατέβηκε ἀπὸ τὸ ἐπισκοπεῖο στὸ
ναὸ μαζὶ μὲ κάποιους ἐπισκόπους, στοὺς ὁποίους τόνισε, «Δεῦτε
προσευξάμενοι συνταξώμεθα τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐκκλησίας». Μετά,
ἀφοῦ κοίταξε πρὸς τὸ ναὸ (τῆς Ἁγ. Σοφίας), βγῆκε κρυφὰ ἀπὸ τὴν
ἀνατολικὴ πύλη καὶ παραδόθηκε στοὺς στρατιῶτες ποὺ περίμε-
ναν». Μαζὶ μὲ τὸν Ἱ. Χρυσόστομο, σημειώνει ὁ Παλλάδιος, «συν -
εξῆλθε καὶ ὁ ἄγγελος τῆς Ἐκκλησίας, μὴ φέρων τὴν ἐρημίαν αὐτῆς,
ἥν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι πονηραὶ εἰργάσαντο, καθάπερ, θεατρονόμιον
ἀποδείξασαι». Στὴ διαδοχὴ τοῦ χρόνου πνευματικὸ ἀνάλογο ἔχου-
με καὶ στὴ Δύση. 

Τὴ δυτικὴ ἐκκλησία τῆς Ρώμης τὴν ἐγκατέλειψε ὁ ἄγγελός της, ὁ
πνευματικὸς ἔφορος αὐτῆς (Γρηγόριος Θεολόγος ΕΠΕ, τόμος 6,
ὁμιλία ΜΒ), διότι ἔγινε πληθωρικὰ κακόδοξη, αἱρετική, μὲ δογμα-
τικὲς διαθλάσεις καὶ μὲ φιλοσοφικές, πολιτικές, κοινωνικὲς καὶ διοι-
κητικὲς ἐκτροπές, δημιουργώντας ἐντροπία πνευματικοῦ χαρακτή-
ρα, ποὺ τὴν ὁδήγησε στὴν πνευματικὴ ἐρήμωση, στὴν ἀπώλεια τῆς
Θείας Χάρης. Ἡ προτροπὴ τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου «συνταξώμεθα τῷ
ἀγγέλῳ τῆς Ἐκκλησίας», αἰῶνες πρίν, δὲν εἰσακούσθηκε.

Ἡ Παπικὴ ἀντίληψη ἄφησε τὰ Μυστηριακὰ θεμέλια τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τὰ ἀντικατέστησε μὲ διοικητικά, μὲ τὴν διοικητικὴ ὑπακοὴ
στὸ πρόσωπο τοῦ «πρώτου».

Νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ ὀρθὴ πνευματικὴ στάση τοῦ Ἱ. Χρυσο-
στόμου ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸν ἀγγελικὸ κόσμο, ἀπὸ τὸν ἄγγελο-
ἔφορο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀπὸ τὸν πνευ-
ματικὸ ἐπόπτη-ἄγγελο τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἔφυγε καὶ ἄφησε ἔρημο
τὸ Ναό, δίνοντας τὴν ἀπάντηση στὶς ἀντὶ-ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἔκνο-
μες διοικητικὲς συμπεριφορὲς τῆς συνόδου ποὺ καθαίρεσε τὸ Χρυ-
σόστομο.

Ἐρώτημα: Στ’ ἀλήθεια, ἡ φανέρωση αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας τοῦ Ἱ.
Χρυσοστόμου δὲν προβληματίζει τοὺς Οἰκουμενιστὲς πατριάρχες,
ἐπισκόπους, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς; Δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ
Θεία Χάρις συστέλλεται ἢ καὶ φεύγει ὅταν ὑπάρχει αἵρεση ἢ ἀντι-
ευαγγελικὲς συνοδικὲς ἀποφάσεις;

Περισσότερο φῶς δίνει ὁ Μ. Βασίλειος διὰ στόματος ἁγίου Θεο-
δώρου τοῦ Στουδίτου. Στὴν ἐπιστολὴ 80, πρὸς Λογοθέτη Ἰωάννη,
γράφει ὁ ἅγιος Θεόδωρος: «Γιατί ὄχι μόνο δὲν εἶναι ἅγιος ναὸς τοῦ
Θεοῦ αὐτὸς ποὺ βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ εἶναι βέ-
βηλος οἶκος, ὅπως λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, ἀφοῦ ὁ ἄγγελος ποὺ
ὑπῆρχε σ’ αὐτόν, ὅπως ὑπάρχει σὲ κάθε Ἐκκλησία, ἔφυγε ἀπὸ
αὐτὸν ἐξ αἰτίας τῆς ἀσέβειας. Γι’ αὐτὸ οὔτε καὶ ἡ θυσία ποὺ τελεῖται
μέσα σ’ αὐτὸν εἶναι εὐπρόσδεκτη στὸν Θεό».

Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τῶν Ἐκκλησιῶν-Ναῶν γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὶς
θεμελιακὲς δογματικὲς συνιστῶσες τῆς φύσεως καὶ τῆς λειτουργίας
τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡς διακονικὲς ὑπάρξεις τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, γνωρίζουν
τοὺς Ὅρους-κανόνες τῆς Ὀρθόδοξης ζωῆς καὶ δὲν ἀποκλίνουν ἀπὸ
τὴν ἀποστολή τους, ποὺ τὴν περιγράφει θεολογικὰ ὁ Κύριλλος Ἀλε-
ξανδρείας: «Ὑπάρχει διορισμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ ἄγγελος, ὁ ὁποῖος
ἐποπτεύει καὶ ἐπιστατεῖ στὶς Ἐκκλησίες καὶ συμπράττει μὲ τοὺς
Ἱερεῖς καὶ λειτουργούς της στὸ ἱερὸ ἔργο τους, ποὺ ἀποβλέπει στὴ
σωτηρία τῶν λαῶν» (Εἰς τὸν Ἰωάννη Ἱ, P.G. 73,1021).

Ὅταν ἡ μόλυνση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ περιβάλλοντος ἀπὸ τὴν
αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐμφανίζεται, τότε «συνταξώμεθα τῷ
ἀγγέλῳ τῆς Ἐκκλησίας», ὑπενθυμίζει ὁ Ἱ. Χρυσόστομος, ποὺ ἰσο-
δυναμεῖ μὲ τὸ «συντάσσομαι τῷ Χριστῷ», συντάσσομαι μὲ τὴν ἀλή-
θεια τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ τὴν πνευματικὴ διαδοχὴ τῶν Ἁγίων Οἰκου-
μενικῶν συνόδων, ποὺ δὲν δημιούργησαν καμία τομὴ ἀποστασίας
στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἡ ψευδὸ-σύνοδος τῆς Κρήτης.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα, ἡ Ὀρθόδοξη συνείδηση τῶν πιστῶν
ἀγωνιᾶ, γιὰ τὴν ἐπισκοπικὴ ὕφεση ἔναντι τοῦ οἰκουμενισμοῦ, θὰ
γράψει ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος. Σήμερα, τὸ πλῆθος τῶν Ὀρθο-
δόξων, μπροστὰ στὴν ἀπειλὴ τῆς αἱρέσεως, περιμένει τὴν συγκλο-
νιστικὴ ἐπισκοπικὴ φωνή, ποὺ θὰ χρησιμοποιήσει τὴ χρυσοστομικὴ
γλώσσα: «Συνταξώμεθα τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐκκλησίας καὶ καταδικά-
ζουμε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ».

Στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου Καντιώ-
τη (16/7/1967), ἔχουμε μία πράγματι αὐθεντικὴ ἀνάπτυξη τοῦ λό-
γου αὐτοῦ τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ συνοψίζεται: «Ὅ,τι συμφωνεῖ μὲ
τὸ Εὐαγγέλιο θὰ ἐπαινεῖται, ὅ,τι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο θὰ
ἐλέγχεται καὶ θὰ ἀποδοκιμάζεται. Συμβιβασμοὶ σὲ ζητήματα πίστε-
ως δὲν θὰ εἶναι ἀνεκτοὶ» (Αὐγ. Καντιώτης).

«Συνταξώμεθα τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐκκλησίας»
(Ἱ. Χρυσόστομος)

Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Σακαλάκης, Μαθηματικός

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀπαιτεῖ
νὰ καταργηθοῦν αἱ παρελάσεις;

Παιδαγωγικὴ καὶ διδακτικὴ θεώρησις 
τοῦ νέου Προγράμματος Θρησκευτικῶν*

τῶν συντακτῶν νὰ παραθέσουν ἑτερόκλητο θρη-
σκειολογικὸ ὑλικὸ κάτω ἀπὸ κοινὲς ἔννοιες. Γιὰ
παράδειγμα, στὴ Γ΄ Δημοτικοῦ, στὴ διδακτικὴ ἑνό-
τητα μὲ τίτλο «Θρησκευτικὲς ἑορτές: μέρες χαρᾶς
καὶ σημασίες» στὴν παράγραφο μὲ τίτλο «Ἀνα-
γνωρίζοντας τὰ σύμβολα τοῦ θεοῦ», ἀναφέρονται
τὸ γὶν καὶ τὸ γιάνκ, ποὺ δὲν εἶναι «σύμβολα τοῦ
θεοῦ». Ἄλλο χαρακτηριστικὸ παράδειγμα συν -

αντᾶμε στὴ διδακτικὴ ἑνότητα ποὺ ἀφορᾶ στὸ τέ-
λος τοῦ κόσμου. Ἐκεῖ ἀναφέρονται θρησκεύματα,
ὅπως ὁ Ἰνδουισμός, στὸν ὁποῖο δὲν ἀπαντᾶ ἡ
ἰδέα τοῦ «τέλους τοῦ κόσμου».

Ἐκτὸς τῶν παραπάνω, σημαντικὸ εἶναι τὸ κρι-
τήριο τῆς δημοκρατικότητας (κατὰ πόσο γίνεται
ἀποδεκτὸ ἕνα Πρόγραμμα, χωρὶς νὰ ἐπιβάλε-
ται)3.

Ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ
εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ Πρόγραμμα ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ
ἐφαρμοστεῖ ἀπὸ τὸ 2011 στὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν ἔχει πολλὰ προβλήματα.

* Προδημοσίευσις ἀπό το περιοδικόν «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ» τῆς ΠΕΘ, τ.4 2016.
Σημειώσεις:
1. Ἰωαννίδου – Κουτσελίνη, Μαίρη (2013).

Ἀναλυτικά Προγράμματα καί διδασκαλία, Ἀθή-
να: Πεδίο, σ. 132.
2. Harrgreaves, D. (1996). Coherence and managea-

bility: Reflections on the nationalcurriculum and
cross-curricular provision. The Curriculum Journal, 2
(1), 33-41.
3. Ἰωαννίδου – Κουτσελίνη, Μαίρη (2013).

Ἀναλυτικά Προγράμματα καί διδασκαλία, Ἀθή-
να: Πεδίο, σ. 21.

Ἐκ παραδρομῆς στὸ προηγούμενο φύλλο τοῦ
Ο.Τ. στὴν στήλη τῆς ΠΕΘ ἐτεθη συγκεκριμένο ὄνο-
μα ἐνῶ τὸ ἄρθρο ἐδόθη ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων εὑρίσκεται

στὴν εὐχάριστη θέση, νὰ ἀνακοινώσει στοὺς συν -
αδέλφους καὶ νέους θεολόγους, ὅτι στὸ Ἐπιμορ-
φωτικὸ Σεμινάριο Παιδαγωγικῆς καὶ Διδακτικῆς
Κατάρτισης στὰ Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκον-
δύλη 37, ὄροφος 3ος). Εἰσηγητὴς στὶς 1-4-2017
ἡμέρα Σάββατο καὶ ὧρες 11:00 – 14:00 θὰ εἶναι
ὁ κ. Γεώργιος Κρουσταλλάκης, Ὁμότιμος Καθη-
γητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ἡ
παιδαγωγικὴ τοῦ ὁσίου γέροντος Πορφυρίου
τοῦ Καυσοκαλυβίτου».

ΚΙΜ ἢ ΓΕΛ;
Ἀνησύχησαν γονεῖς ὅτι μετὰ τὰς ἀποφάσεις

τῆς Ἱεραρχίας σχετικῶς μὲ τὴν ἵδρυσιν Κέν-
τρων Ἱερατικῆς Μαθητείας θὰ καταργηθοῦν
τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Λύκεια, διὰ τοῦτο διδά-
σκοντες προέβησαν εἰς διάψευσιν τῶν φημῶν.
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα
startv.gr τῆς 16ης Μαρτίου 2017: 

«Ὁ Σύλλογος Διδασκόντων τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Λυκείου - Γυμνασίου Λαμίας, δημόσιου
σχολείου τοῦ ΥΠΠΕΘ, ὕστερα ἀπὸ πρόσφατα δη-
μοσιεύματα καὶ δηλώσεις σὲ περιφερειακὰ ΜΜΕ,
γνωστοποιεῖ σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο μαθητή, γο-
νέα καὶ πολίτη, ἀφενὸς ὅτι ὁ ν. 3432/2006, ὁ ὁποῖ  ος
διέπει τὴ λειτουργία τῶν δέκα (10) Γενικῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων - Γυμνασίων ὅλης τῆς
Χώρας ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει, ἀφετέρου ὅτι μέχρι
καὶ σήμερα δὲν ἔχει ὑπάρξει ἐπίσημη ἀπόφαση
ἐκκίνησης διαδικασιῶν τροποποίησης ἢ κατάργη-
σής του. Ἐνδεχόμενη λειτουργία ἄλλων μορφῶν
ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης (Κέντρων Ἱερατικῆς
Μαθητείας, ΚΙΜ), στὸ μέτρο ποὺ δὲν θά ἀκυρώ-
νουν τὴ λειτουργία τῶν Γενικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Λυκείων Γυμνασίων (καὶ γιατί ἄλλωστε;), μᾶς βρί-
σκει σύμφωνους. Ἄλλωστε, καὶ οἱ προτάσεις τῆς
πρόσφατης Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, 8 καὶ 9 Μαρτίου 2017, κινοῦνται πρὸς τὴν κα-
τεύθυνση παράλληλης καὶ διακριτῆς λειτουργίας
τῶν ἤδη ὑφισταμένων Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων
(Λυκείων καὶ Γυμνασίων) μὲ τὰ μεταλυκειακὰ Κέν-
τρα Ἱερατικῆς Μαθητείας (ΚΙΜ)…».
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Καθηγηταὶ ἀγνοοῦν τὰ δόγματα!
φιλοσοφικῆς γνώσεως ὁρολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι
ὅμως πολὺ ἁπλὸν τὸ νὰ καταλάβωμεν τί συμβαίνει διὰ τῆς προ-
βολῆς τῆς αἱρετικῆς Τριαδολογίας ἐπὶ τῆς Ἐκκλησιολογίας τοῦ Παπι-
σμοῦ. Ἐπειδὴ ἡ Οὐσία τοῦ Θεοῦ θεωρεῖται ὅτι προηγεῖται ἀπὸ τὰ
Πρόσωπα εἰς τὸν Θεόν, ἔτσι καὶ ὁ Πάπας ἀποτελεῖ τὸν μονάρχην
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπειδὴ ἡ Οὐσία ὑπέρκειται τῶν Προσώπων ἔτσι καὶ
ὁ Πάπας κατέχει τὸ ἀξίωμά του πλήρως ἀκόμη καὶ ἐκτὸς ἢ χωρὶς τὴν
Ἐκκλησίαν. Ὅπως θεωροῦν ὅτι ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς ἐκπέμπουν μαζὶ
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἔτσι ὁποιοσδήποτε ἱερεὺς ἢ ἐπίσκοπος, διὰ νὰ με-
ταδίδει ἁγιαστικὴν χάριν πρέπει νὰ εὑρίσκεται εἰς κοινωνίαν μὲ τὸν
Πάπαν. Ἡ ἑνότης καὶ ἡ καθολικότης τῆς Ἐκκλησίας παύει νὰ εἶναι
ὅπως εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν κοινωνία ἰσοτίμων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
βάσει τῆς ταυτότητος τῆς πίστεως, ἀλλὰ ἐξάρτησις ἀπὸ ἕνα μόνον
παράγοντα, τὸν Πάπαν. Ἐφ’ ὅσον ἡ Ἁγία Τριὰς εἶναι ἄκτιστος καὶ ὁ
κόσμος κτιστός, ὑπάρχουν δύο ἀνεξάρτητες μεταξύ τους Ἐκκλησίες,
ἡ Θριαμβεύουσα καὶ ἡ Στρατευομένη, καὶ εἰς μὲ τὴν πρώτην
ἀρχηγὸς εἶναι ὁ Κύριος εἰς δὲ τὴν δευτέραν ὁ Πάπας. 

Ἡ ἀπόλυτος ἱεράρχησις (καὶ ὄχι ἰσότης καὶ ἀλληλοπεριχώρησις)
τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει ὁδηγήσει καὶ εἰς νὰ εἶναι ὁ
Πάπας ἡ κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπτὸν παράδειγμα τὸ διάταγμα
τοῦ Πάπα Βονιφατίου Η΄ τὸ 1302: «(ἡ Ἐκκλησία) ἀντιπροσωπεύει
ἕνα μυστικὸ σῶμα, κεφαλὴ τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ κεφαλὴ
τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός… δηλώνουμε, βεβαιώνουμε, ὁρίζουμε καὶ
ἀναγγέλλουμε ὅτι χάριν τῆς αἰώνιας σωτηρίας εἶναι καθῆκον κάθε
ἀνθρωπίνου πλάσματος νὰ ὑπακούει στὸν Ρωμαῖο Ποντίφη-
κα». Λόγω τῆς ἱεραρχίας κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ φθάση εἰς τὸν Κύ-
ριον, ἂν δὲν ὑποτάσσεται πρῶτα εἰς τὸν Πάπα. Ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ ἐδήλωσεν ὁ Πάπας Πίος ΙΒ΄ στὸ Mystici Corporis Christi:
«βαδίζουν τὴν ὁδὸ μιᾶς ἐπικίνδυνης πλάνης αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι πι-
στεύουν πὼς μποροῦν νὰ δεχθοῦν τὸν Χριστὸ, ὅταν ἀπορρίπτουν
τὴ γνήσια πιστότητα στὸν ἐπὶ γῆς βικάριό του». Αὐτὴ ἡ θεολογία
ἐπέρασε ἐπισήμως μὲ τὴν Α΄ Βατικανὴν καὶ εἶναι μὴ ἀκυρώσιμος!

Ἂν αὐτὰ ἀφοροῦν μόνον εἰς τὸ πρωταρχικὸν δόγμα τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἂς φαντασθῆ κανεὶς πόσα περισσότερα ἔχουν ἀλλοιωθῆ
εἰς τὸ δόγμα περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς ἄλλα δό -
γματα. Σκοπίμως ὅμως, διότι ἀδυνατοῦμεν νὰ ἀποδεχθῶμεν ἄγνοι-
αν διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Δογματολόγους, ἀντὶ νὰ ἐπιλυθοῦν αὐτὰ
τὰ ζητήματα, δηλ. τὰ αἴτια, ἐπιχειροῦνται βελτιώσεις εἰς τὰ ἀποτελέ-
σματα. Πχ. ἀντὶ νὰ ὑποδειχθῆ ὅτι ἡ ἑνότης ἐπιγείων καὶ ἐπουρα-
νίων καθιστᾶ τὸν κληρικὸν ὑπουργὸν τῆς Θ. Εὐχαριστίας, γίνεται
προσπάθεια νὰ ἀναπτυχθῆ μία Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία, ἡ
ὁποία ἔχει ὡς κέντρον τὸν Ἐπίσκοπον καὶ ὄχι ἐν πολλοῖς τὸν Ἰ. Χρι-
στόν! Ἀντὶ νὰ ἐπιμείνωμεν εἰς τὸ ὅτι ἡ διάκρισις Προσώπων εἰς τὴν
Ἁγία Τριάδα δὲν εἰσάγει ἱεραρχίαν μὲ τὴν κτιστήν της ἔννοιαν, ἀνα-
λισκόμεθα εἰς ἀναψηλάφησιν τῆς ἱστορίας καὶ εἰς ἐπανερμηνείαν
βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν κειμένων περὶ Πρωτείου. Ἡ δυτικὴ
σχολαστικὴ θεολογία μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 200 ἔτη λειτουργίας τῶν
Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν ἔχει ἐπιβληθῆ (ὄχι μόνον εἰς τοὺς
Καθηγητάς, ἀλλὰ καὶ εἰς τούς Ἱεράρχας ποὺ ἀπεφοίτησαν ἀπὸ
αὐτάς) καὶ μαζί της ὁ τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου ἀξιολογοῦνται αἱ δια-
φοραὶ μὲ τοὺς Παπικούς, ὡς ἀνούσια ἱστορικὰ καὶ πολιτικὰ συμ-
βάντα, ἐνῶ εἰς τὴν πραγματικότητα ἀγγίζουν τὸν σκληρὸν πυρῆνα
τῆς οὐσίας τῶν δογμάτων.

Α΄
Ὅταν συμπληρώθηκαν οἱ δύο πρῶτες δεκαε-

τίες ὡς θλιβερὲς ἐπέτειοι τὸ 1996 καὶ 2006, γρά-
ψαμε σχετικὰ στὸν Ο.Τ. Ἀλλ’ ἰδοὺ ἕπεται ἡ τριαν-
τάχρονη τοιαύτη, ὑπάρχοντος ἐν δράσει τοῦ
ἀνθρωποκτόνου καὶ ἐθνοκτόνου νόμου τῶν
ἐκτρώσεων 1609 τοῦ 1986.

Παρῆλθαν τόσα χρόνια καὶ εἶναι φυσικὸ νὰ ἔχει
ξεχαστεῖ ὅτι ὑπάρχει ἕνας τοιοῦτος φονικὸς νό-
μος. Ὁσάκις, ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω- ἀνοίγεται σχετικὸς
λόγος, ἀκόμη καὶ Ἱερεῖς προφανῶς καὶ νέοι Ἀρχιε-
ρεῖς ἀγνοοῦν τὴν ὕπαρξή του.

Μὲ τὴν εὐκαιρία γι’ ἀκόμη μιὰ φορά αὐτῆς τῆς
θλιβερῆς ἐπετείου νὰ γίνει λόγος, προκειμένου νὰ
γίνει ὑπενθύμιση μάλιστα σὲ νέους, ἀλλὰ καὶ γε-
νικὰ γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων. Ἀκόμη καὶ γιὰ
ἄλλα σχετικὰ μὲ τὸ θέμα ποὺ ὑπῆρχαν ἢ καὶ προ-
έκυψαν.

Λόγος λοιπὸν γιὰ τὰ 30 χρόνια ἀπὸ τὴν ψήφιση
τοῦ φονικοῦ νόμου τὴν ἐκτρώσεων, ἀπὸ τὸ ἑλλη-
νικὸ κοινοβούλιο. Τόσα ἀπασχολοῦν σήμερα, μά-
λιστα πολλοὺς τὸ οἰκονομικὸ θέμα,  ἄκρως ξεχα-
σμένο αὐτό.

Ἰδοὺ τὸ παρὸν κείμενο τὸ φέρει ὑπόψη καὶ φρο-
νεῖται ὅτι ἔχει τὴ θέση του, ἀφοῦ συνεχίζει νὰ
ἰσχύει καὶ νὰ κατατρώει νόμιμα ἀνθρώπινες ζωὲς
στὴν ἀφετηρία τους καὶ ἐν δυνάμει αὔξησή τους.

Ἔχει λοιπὸν καθιερωθεῖ καὶ στὴν ὀρθόδοξη
Ἑλλάδα ὁ φονικὸς αὐτὸς νόμος πού τόσο διευκο-
λύνει, ὅταν ὑπάρχουν οἱ λεγόμενες ἀνεπιθύμητες
ἐγκυμοσύνες σὲ ἄγαμες ἀλλὰ καὶ ἔγγαμες γυναῖ -
κες μάλιστα καὶ ἀνεξόδως σὲ κρατικὰ μαιευτήρια. 

Ἀνάγκη νὰ θυμίσουμε μὲ ἁδρὲς γραμμὲς τί προ-
ηγήθηκε ἀλλὰ καὶ τὴν ψήφισή του.

Στὰ πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, οἱ
κρατοῦντες θέλησαν νὰ μεταβάλουν πολλὰ στὴν
ἑλληνικὴ κοινωνία. Παρὰ τὶς ὅποιες ἀντιδράσεις
ψήφισαν τὸν «πολιτικὸ γάμο», τὸ «αὐτόματο δια-
ζύγιο», τὴν «ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας» καὶ
τὸ 1986 ἦλθε ἐπὶ σκηνῆς ἔντονα τὸ θέμα τῶν
ἐκτρώσεων. Πάνω στὸν κομματικό τους πυρετὸ
καὶ τὶς σύγχρονες ἰδέες, δὲν σεβάστηκαν οὔτε τὴν
ἀθῴα ἐμβρυακὴ ἀνθρώπινη ζωή.

Σὲ ἐποχὴ μάλιστα ὅπου ἡ Ἐπιστήμη τῆς
Ἰατρικῆς εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι:  «ἅμα σύλληψη ἅμα
ζωή» καὶ ὅτι: «πραγματικὴ γέννηση εἶναι ἡ σύλλη-
ψη». Σ’ αὐτὸ τότε ἦταν σύμφωνοι καὶ οἱ Ἰατρικοὶ
Σύλλογοι Ἀθηνῶν καὶ Θεσ/νίκης. Ὅμως οἱ κρα-
τοῦντες προχώρησαν καὶ μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι
εὐρωπαϊκὰ κράτη εἶχαν προβεῖ σὲ τοιοῦτο νόμο.

Τὸ κατατεθὲν
εἰς τήν Βουλὴν νομοσχέδιον

Προέχουν τὰ τοῦ νομοσχεδίου ποὺ ἀναγνώστη-
κε καὶ κατατέθηκε στὴ Βουλή. Παραθέτουμε ὁρι-
σμένα ἐξ αὐτοῦ, γιὰ νὰ φανεῖ ποῦ στηρίχθηκαν
καὶ προχώρησαν πρὸς ψήφισίν του: «...Μὲ τὴν
βεβαιότητα ὅτι ἡ ἀποποινικοποίηση τῶν ἀμβλώ-
σεων δὲν θὰ ἐπηρεάσει τὴν Χώρα μας ἀπὸ δημο-
γραφικῆς ἀπόψεως». «Ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου νὰ προχωρήσει καὶ ἡ χώρα μας στὴν ὁλο-
κλήρωση μιᾶς μεταρρύθμισης κοινωνικά, ἀνθρώ-
πινα, ἠθικὰ κλπ. ἀναγκαίας». «Θὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ
γυναίκα ἀπὸ τὶς ἐνοχές, τὴν ποικιλόμορφη ἐκμε-
τάλλευση καὶ τοὺς κινδύνους τῆς σωματικῆς καὶ
ψυχικῆς ὑγείας ἀπὸ τὸ ἀνήθικο παράνομο καὶ
ἀνεξέλεγκτο καθεστώς». Μὲ αὐτὰ ἐννοεῖ ὅτι πη-
γαίνοντας γιὰ ἔκτρωση γυναῖκες σὲ ἰδιωτικὲς
μᾶλλον κλινικὲς προφανῶς ὑφίσταντο τὰ ἀνωτέ-
ρω. Συνεπῶς αὐτοὶ μὲ τὸ νόμο πλέον θὰ φέρονται
προσεγμένα καὶ θὰ φονεύουν καθὼς πρέπει.
Ἀκόμη: «Θὰ τεθεῖ σὲ νέες ὑγιεῖς καὶ ὑπεύθυνες
βάσεις ἡ ὑπόθεση τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας καὶ ἡ
συγκρότηση τῆς κοινωνίας μας». 

Αὐτὰ καὶ ἄλλα διαβάστηκαν σὲ ὁλομέλεια προ-
φανῶς τῆς Βουλῆς. Ἀβίαστα προκαλοῦν ἱερὴ
ἀγανάκτηση, καθότι τὸ θιγόμενο ἀπόλυτα εἶναι ἡ
ἀνθρώπινη ζωή. Ὄντως ἐξωφρενικὰ καὶ ἀπαρά-
δεκτα καὶ τόσο ἐπισήμως ἀναφερόμενα. 

Καὶ ἡ ἄμεση τότε συνέχεια: Ἀπαντώντας στὶς
ὅποιες ἀντιδράσεις τῆς τότε ἀντιπολιτεύσεως ὁ
Ὑπ. Δικαιοσύνης, «ὑποστήριξε τὴν συνταγματικό-
τητα τοῦ νομοσχεδίου ἐπικαλούμενος τὶς ἀπόψεις
θεωρητικῶν τοῦ Δικαίου καὶ συνταγματολόγων
(χωρὶς κανένα νὰ ἀναφέρει), καί ὡσάν κατάληξη
τόνισε ὅτι: «Τὸ ἔμβρυο δὲν εἶναι φορέας αὐτοτε-
λοῦς δικαιώματος προστασίας τῆς ζωῆς ἀπὸ τὴν
ἔναρξη τῆς βιολογικῆς του ὕπαρξης, ἀλλὰ μεταγε-
νέστερα, ὅταν ἀρχίζει νὰ διαμορφώνεται σὲ
ἀνθρώπινο ὂν καὶ ἀξιολογεῖται ἔτσι κοινωνικά».
Αὐτὸ καὶ ἂν ἄμεσα σοκάρει. Καὶ ἐντούτοις δυσ -
τυχῶς δὲν ἐξεγέρθησαν ἀπὸ τὰ ἕδρανα ἔστω
ἰατροὶ βουλευτὲς νὰ ἀντιδράσουν ἔντονα καί νὰ
κατακεραυνώσουν αὐτὰ ὡς πρωτάκουστα ἂν ὄχι
ἐγκληματικὰ τά τόσα ποὺ ἀναφέρθηκαν σὲ μία
πλήρη ἀντίθεση Ἠθικῆς καὶ Ἐπιστήμης. Μιὰ γε-
νικὴ ἀπάντηση ἰατρικὴ γιὰ ὁρισμένα κυρίως στὴ
συνέχεια.

Ἐδῶ σύντομος σχολιασμὸς ὅσων ἀναφέρθη-
σαν σὲ ἐκεῖνο τὸ διάτρητο καὶ ἔνοχο νομοσχέδιο.

Τὸ ἂν ἐξαιτίας τοῦ νόμου τελικὰ «ἐπηρέασε τὴν
Χώρα μας ἀπὸ δημογραφικῆς ἀπόψεως», εἶναι
τόσο γνωστὸ ποῦ ὁδηγήθηκε ἡ ὑπογεννητικότη-
τα. Ὥστε τότε «ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου μιᾶς
μεταρρύθμισης κοινωνικὰ, ἀνθρώπινα ΗΘΙΚΑ
ἀναγκαίας;». Σαφῶς οἱ λέξεις, μᾶλλον οἱ ἀξίες
ἔχασαν τὴν σημασίαν τους. Σόκ, «οὐαὶ ὑμῖν» κύ-

ριοι, ὅσοι ἀκόμη εἶστε στὴν παροῦσα ζωή. Τὸ
πρωτάκουστο, μήπως καὶ ἀνθρωπίνως: Ὅτι «θὰ
ἀπαλλαγεῖ ἡ γυναίκα ἀπὸ τὶς ἐνοχές». Τρὶς
«Οὐαί».

Πρὸ τοῦ ἐπαίσχυντου τελικὰ ἐκείνου νόμου συ-
νήθως ὅποια προέβαινε σὲ ἔκτρωση, λίγο πολύ,
ἀργὰ ἢ γρήγορα ἔπαιρνε πάνω της τὸ κρῖμα.
Μετὰ τὸ παίρνει ὁ νόμος; Μὲ ποιὸ δικαίωμα ἐκεῖ -
νοι οἱ κρατοῦντες ἔφθασαν σὲ τέτοια ὠμὴ παρέμ-
βαση; Ὄντως ναδὶρ ἠθικῆς καταπτώσεως! Καὶ τὸ
ἀποστομωτικό: «Ὅτι τὸ ἔμβρυο δὲν εἶναι φορέας
αὐτοτελοῦς δικαιώματος προστασίας τῆς ζωῆς..
ἀλλὰ μεταγενέστερα...». Πότε αὐτὸ τὸ «μεταγενέ-
στερα;». Ἕπεται καυστικὴ ἐπιστημονικὴ ἀπάντη-
ση.

Διὰ τὴν Ἱστορίαν
Ὤθηση πρὸς ψήφιση τοῦ νόμου ἔπαιξαν καὶ γυ-

ναῖκες κοινωνικῆς περιοπῆς, ποὺ φάνηκαν ὡσὰν
ὀργανωμένες καὶ μὲ δημόσιες ἐμφανίσεις μὲ φα-
νατισμὸ λύσσας ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων. Γνωστές,
τῆς κινήσεως Ε.Γ.Ε. Σῴζεται φωτογραφικὸ ὑλικὸ,
ὅπου μὲ ντουντοῦκες στὴν ὁδὸ Πανεπιστημίου
«κράζουν». Ἕνα γραπτὸ σύνθημά τους ἦταν:
«Γιὰ τὸ σῶμα μας ἀποφασίζουμε ἐμεῖς οἱ γυναῖ -
κες». Δυστυχῶς προηγεῖτο ἡ σύζυγος τοῦ τότε
πρωθυπουργοῦ. Ὁποία κατάντια καὶ ἀμείωτη πώ-
ρωση. Ἔγινε καὶ τὸ δικό τους, πέραν τῶν ἄλλων
ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ νόμου. Μάλιστα, μία κυρία βου-
λευτὴς τότε, ἐχαρακτήρισε ὡς «ἱστορικὴ ἡμέρα
γιὰ τὶς Ἑλληνίδες τὴν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου
ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων καὶ ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ πιὸ
σημαντικὸ νομοσχέδιο ποὺ ἔφερε ἡ κυβέρνηση
στὴ Βουλὴ καὶ ὅτι γι’ αὐτὸ ὑπῆρξε ἀδικαιολόγητη
καθυστέρηση...». Ἴχνος συναισθήσεως.

Ὁ φονικὸς νόμος 1609 τοῦ 1986
Ψηφίσθηκε νύκτα καὶ στὴν ἐφημερίδα τῆς Κυ-

βερνήσεως φέρει ἀπαράδεκτο τίτλο. «Τεχνητὴ
διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ προστασία τῆς
ὑγείας τῆς γυναίκας». Τὸ ὅλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν
γυναίκα ὡς πρόνοια, δηλ. πρὸς ἀφαίρεση ἰατρικά
τοῦ ἐμβρύου.Τοῦτο θυσιάζεται ὡς εἰς ἄλλον καιά-
δα. Ἐκεῖ τότε μόνο τὰ ἔχοντα ἐλαττώματα, συν -
επῶς ὁ νόμος ἐξεπέρασε τὸν καιάδα. Οὔτε λέξη
λοιπὸν περὶ τῆς κατασπαράξεως τοῦ ἐμβρύου,
καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου τῆς ὅλης
ἐνοχῆς!!!

«Βαπτίστηκε» τὸ φονικὸ γεγονὸς ὄχι ἔκτρωση ἢ
ἄμβλωση ὡς δῆθεν κακόηχες λέξεις, ὡς ὕπουλη
μείωση τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ ἁπλῶς ΔΙΑΚΟΠΗ! Ὡς
κάτι δηλαδὴ σύνηθες τῆς καθημερινότητος στὰ
τῆς ζωῆς. 

Ὄντως καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔχουμε ἄμβλυνση συνειδή-
σεων.

Μεταφέρουμε κάτι ἔστω ἀπὸ τὸν ἀνθρωποκτό-
νο νόμο: «Ἡ μέριμνα γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγεί-
ας τῆς γυναίκας καὶ τὴν ἐξασφάλιση περίθαλψης
σὲ ὀργανωμένες νοσηλευτικὲς μονάδες κατὰ τὴν
τεχνητή διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης εἶναι ὑποχρέ-
ωση τῆς πολιτείας». Ὅσοι γνωρίζουν οὐδὲν ἔγινε
ἀπ’ ὅ,τι προϋπῆρχε καὶ ὑπάρχει καὶ πρῶτον ὡς
πρὸς τὴν Ἀθήνα ὡς μαιευτικὲς μονάδες.

Καὶ ἀκόμη: Δὲν εἶναι ἄδικη πράξη ἡ τεχνητὴ δια-
κοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης ποὺ ἐνεργεῖται μὲ τὴν συν -
αίνεση τῆς ἐγκύου ἀπὸ γιατρὸ μαιευτήρα - γυναι-
κολόγο μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀναισθησιολόγου...»!!!
Καὶ τόσα ἄλλα. Τελειώνει ὡς ἑξῆς: «Παραγγέλλο-
με τὴ δημοσίευση τοῦ παρόντος στὴν Ἐφημερίδα
τῆς Κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐκτέλεσή του ὡς νόμου
τοῦ Κράτους» Ἀθήνα, 28 Ἰουνίου 1986. Ἕπονται
οἱ ὑπογραφές.

Ὡσὰν ἐπακόλουθα, ἕνα φοβερὸ καὶ τοῦτο:
Ὁσάκις γυναῖκες ποὺ ἐργάζονται σὲ δημόσιες

ὑπηρεσίες ἢ καὶ Ν.Π.Δ.Δ. προβαίνουν σὲ ἐκτρώ-
σεις στὰ κρατικὰ μαιευτήρια, φυσικὰ δωρεάν, καὶ
τὶς ἡμέρες τῆς ἀπουσίας των θὰ πληρωθοῦν, ἀνε-
ξάρτητα ἀπὸ τὸ τί θὰ γραφεῖ στὸ βιβλιάριό τους
καί θὰ λάβουν καὶ ἐπίδομα ἀσθενείας. Μάλιστα ὁ
φόνος στὴν Ἑλλάδα τῆς τόσης ὑπογεννητικότη-
τος ἐν προκειμένῳ ἀμείβεται!!!

Καὶ ἡ ὅλη θέση τῶν Ταγῶν τῆς Ἐκκλησίας;
Ἂς ἐπιτραπεῖ νὰ γραφεῖ ἡ πικρὴ ἀλήθεια. Μή-

πως πέραν τῆς ἀνοχῆς ὑπάρχει καὶ ἡ συνενοχή;
Ἐρωτᾶται, ἔκαναν κάτι τὸ γενναῖον πρὸ καὶ μετὰ
ἔστω τὴν ψήφισή του;

Πρὶν ψηφισθεῖ ὁ ἐπάρατος νόμος χλιαρά ἀντέ-
δρασαν. Μήπως θὰ ἔπρεπε ἔντονα καὶ ἀμείωτα
νὰ ἀντιδράσει καὶ διὰ μέσου τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀκό-
μη καὶ μετωπικά; Ἀφοῦ ἡ ἀλήθεια στὸ θέμα μὲ συν -
επίκουρη καὶ τὴν Ἐπιστήμη πλέον - ὅπως θὰ γίνει
λόγος - ἦταν καὶ εἶναι μὲ τὸ μέρος της; Δυστυχῶς
χωρὶς τὸν πρέποντα ξεσηκωμὸ οἱ κρατοῦντες
ἐπέβαλαν τὴν ἐγκληματικὴ θέλησή τους γιὰ πρώ-
τη φορά μὲ ἐξωφρενικὸ νόμο ἄμεσα κατὰ τῆς
ἀνθρωπίνης ζωῆς. Δὲν ὑπάρχουν λέξεις γιὰ ὅ,τι
ἔγινε.

Τὸ θέμα τοῦ νόμου τῶν ἐκτρώσεων δὲν μπορεῖ
νὰ κλείσει. Ἐὰν δὲ οἱ ἠθικὲς δυνάμεις μὲ πρώτη
τὴν Ἐκκλησία τὸ ἀφήνουν, μήπως αὐτοκαταρ-
γοῦνται σιωπηλῶς; Ἰδοὺ ὁ νόμος τοῦ κ. Παπᾶ γιὰ
τηλεοπτικὰ θέματα βαίνει πρὸς κατάργηση ἐνῷ ὁ
φονικὸς νόμος; Οἱ τῆς Ἐκκλησίας ξέχασαν καὶ τὴν
ὕπαρξή του! Δέον νὰ γνωρίζουν ὅτι δὲν εἶναι μόνο
γιὰ τὰ εὔκολα καὶ αὐτονόητα, ἀλλὰ καὶ γιά τὰ δύσ -
κολα καὶ οἱ πατερίτσες δὲν εἶναι σύμβολα διακο-
σμητικά.

Τό πόσο ὄντως κακό εἶναι ἡ ἔκτρωση, θά ἀπαν-
τήσουμε στό ἑπόμενο.

Μία θλιβερά 30χρονος ἐπέτειος

Ὁ ἀνθρωποκτόνος Νόμος τῶν ἐκτρώσεων
Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Ζιόμπολα

Ἡ Ὀρθοδοξία μας
Τοῦ π. Ἰωάννου Ἀμπελᾶ

Εἶσαι σεμνὴ καὶ ἀπλανὴς γλυκειὰ Ὀρθοδοξία
ὁ στολισμὸς καὶ ἡ ψυχὴ τῆς μάνας Ἐκκλησίας.

* * *
Τὸ Πνεῦμα τὸ Πανάγιο σφιχτὰ σὲ ἀγκαλιάζει 
καὶ σὲ κρατεῖ ἀνόθευτη ἡ χάρη Του σ’ ἁγιάζει.

* * *
Τὸ σῶμα σου τὸ Ἅγιο τὸ συγκροτοῦν σμαράγδια 
τῆς πίστεως οἱ ἀθλητές, μάρτυρες παλληκάρια.

* * *
Σὲ σένα ἀφιέρωσαν μὲ πόθο τὴ ζωή τους

μὲ κόπους, πόνους, βάσανα πορεύτηκαν μαζί σου.
* * *

Οἱ ἄμβωνες τῆς Ἐκκλησιᾶς μὲ δύναμη βροντοῦνε
τὰ στόματα τὰ ἱερὰ ἐσένα ἐξυμνοῦνε.

* * *
Κάθε καλοπροαίρετο στὴν ἀγκαλιά σου φέρνεις
γιατί τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ παρρησία σπέρνεις.

* * *
Μὲς στὶς καρδιὲς τῶν χριστιανῶν θρόνος γιὰ σὲ ὑπάρχει

καὶ σὲ λατρεύουν οἱ πιστοὶ ἀπ’ τῆς ψυχῆς τὰ βάθη.
* * *

Καὶ εἶναι πάντα ἕτοιμοι γιὰ σὲ νὰ μαρτυρήσουν
καὶ μὲ τὰ μύρα τῆς καρδιᾶς νὰ σὲ ἀρωματίσουν.

* * *
Εἶσαι ἡ μεγαλύτερη πνευματικὴ ἀξία

καὶ σὲ μισοῦν ἀντίχριστοι φίλη Ὀρθοδοξία.
* * *

Αἷμα καὶ δάκρυ χύθηκε γιὰ τὴν δική σου χάρη
καὶ πότισαν τὸ ἱερό τῆς πίστεως βλαστάρι.

* * *
Πολλοὶ σὲ ἐπολέμησαν καὶ θὰ σὲ πολεμήσουν
γιατί ζητοῦν ἀνόητα τὴν δόξα σου νὰ σβήσουν.

* * *
Πιστεύουν ὅτι κάποτε μποροῦν νὰ σ’ ἀφανίσουν,

μὰ ὅπως σβήνει τὸ κερί, τὰ σχέδια τους θὰ σβήσουν.
* * *

Ἀρχόντισσα σὲ ἀγαποῦν ἄνθρωποι καὶ ἀγγέλοι
ἀφοῦ τὴν πίστη στὸ Χριστὸ ἐσὺ μᾶς ἀναγγέλλεις.

* * *
Ἡ χάρη σου ἁπλώνεται στὰ πέρατα τοῦ κόσμου 

γιατί κρατᾶς τὰ δόγματα ταμεῖο θείου νόμου.
* * *

Ὀρθοδοξία πάντιμη ἡ χάρη σου θεώνει
στερεῖται τὸν Παράδεισο ὅποιος σὲ ταπεινώνει.

Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν
ὀδύνην εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς

- [ἀναφέρεται πρῶτο τὸ ὄνομα τοῦ περὶ οὗ πρό-
κειται Μητροπολίτη, τοῦ «ἁγιάσαντος» τὸ μασο-
νικὸ μέγαρο]!

Ἡμέτερο διερώτημα
(τοῦ μοναχοῦ Ἀβερκίου)

Ὁ φερόμενος ὡς τελεσιουργήσας τότε (ὅπως
παραπάνω), τὸν ἁγιασμὸ στὸ Τεκτονικὸ Μέγαρο
τῆς Ἐλευσίνος καὶ ὁ ἀναφερθείς ὡς ἀντιπρόσω-
πος τοῦ Πατριαρχείου ἐκείνου εἰς τὴν Μεγάλη Σύν -
οδο τῆς Κρήτης εἶναι, ἆραγε, τὸ ἴδιο σεβάσμιο
πρόσωπο ἢ πρόκειται περὶ διαφορετικῶν προσώ-
πων; Μήπως ὅμως καὶ αὐτὸς ὁ δαίμων τοῦ τυπο-
γραφείου ἔβαλε κάπου ἐκεῖ τὴν μαύρη «χερού-
κλα» του; Διότι ὅλα ὅσα διαβάσαμε παραπάνω
εἶναι ἀπίστευτα καὶ ἀπαράδεκτα, ΕΑΝ ἔγιναν!
Ἐάν! (Μία φωτογραφία θὰ ἔλυνε -ἐνδεχομένως- τὸ
σκανδαλῶδες αὐτὸ διερτώτημα. Μία φωτογραφία,
- ἐὰν ὑπῆρχε! Ἐάν!...).

Καὶ ἄλλος ἁγιασμὸς
μασονικῆς Στοᾶς ἀπὸ ἱερέα...

Πρὶν ἀναφερθοῦμε στὸν ἁγιασμὸ ποὺ τελεσι-
ούργησε ἄλλος ἱερέας σὲ τεκτονικὸ νεόδμητο κτί-
ριο ἄλλης -νησιωτικῆς- μασονικῆς Στοᾶς, συμ-
πληρώνοντας τὰ τῆς Στοᾶς Ἐλευσίνος προσθέ-
τουμε, ὅτι ὄχι μόνο τελέστηκε ἁγιασμὸς κατὰ τὰ
ἐγκαίνια τοῦ τεκτονικοῦ ΚΤΙΡΙΟΥ ἐκεῖ, ἀλλὰ εἶχε
ξαναγίνει ἁγιασμὸς ΚΑΙ κατὰ τὴν ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
αὐτοῦ, στὶς 4 Ἰουνίου 1998 (Πηγή: Πυθαγόρας
ἔτους 1998, τεῦχος 64-65).

Ποῦ λοιπὸν καί πότε ξανάγινε ὑπὸ ἱερέως
ἁγιασμὸς σὲ ἄλλη Στοὰ τῶν Μασόνων;

Τὴν ἀπάντηση θὰ μᾶς τὴν δώσει τὸ τεκτ. περ.
Πυθαγόρας τοῦ ἔτους 1994, τ. 48- 49, σὲ δημοσί-
ευμά του ὑπὸ τὸν τίτλον ΑΝΑΤΟΛΗ [τεκτονικὸ
Σῶμα] ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ “ΗΛΙΟΣ- ΕΓ-
ΚΑΙΝΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, ὅπου - μεταξὺ ἄλλων - διαβά-
ζουμε τὰ παρακάτω: Τὴν 11ην Δεκεμβρίου
1993 κατόπιν τῆς ἐγκρίσεως τῆς Μεγάλης
Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος ἔγιναν τὰ ἐπίσημα ἐγκαί-
νια τοῦ νέου κτιρίου (...). 

Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐπισήμων ἐκδηλώσεων
τοῦ τριημέρου περιέλαβε τὰ ἑξῆς (...) Τὸ Σάββα-
τον 11/12/1993: τὸ μὲν πρωὶ ξενάγηση εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγ. Διονυσίου, ὅπου ἔγινε ἄνοιγμα
τῆς Ἁγίας Λάρνακος, δέησις ὑπὲρ τῶν μελῶν
τοῦ [Τεκτονικοῦ] Ἱδρύματος καὶ προσκύνημα (...)
Τὸ δὲ ἀπόγευμα, παρουσίᾳ προσκεκλημένων
ἐκ τῆς κοινωνίας τῆς Ζακύνθου, ἔγινε ἁγιασμὸς
τοῦ κτιρίου ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας [δὲν
ἀναφέρεται ὄνομα] (...).
Οἱ τυχὸν προβαλλόμενες ὑπὸ εὐσεβῶν 

χριστιανῶν ἐνστάσεις καὶ αἱ τρεῖς 
ἀπαντήσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀβερκίου...

Μερικοὶ ἐκ τῶν εὐσεβῶν ἀναγνωστῶν τῶν
γραμμῶν αὐτῶν ἴσως νὰ διερωτηθοῦν: Μὰ γιατί ὁ
Μοναχὸς Ἀβέρκιος -ἕνας «καλόγηρος»! - ἐπιμένει
τόσο πολὺ μὲ τὶς ἐμπλοκὲς κληρικῶν μας στὴ Μα-
σονία; Δὲν καταλαβαίνει ὅτι μ’ αὐτὰ καὶ μ’ ἐκεῖνα
ποὺ ἀποκαλύπτει ὡς ἀπὸ τοὺς μασόνους ἀναφε-
ρόμενα μπορεῖ νὰ «σκανδαλισθοῦν» κάποιες
«ψυχοῦλες»;

Ἀπάντηση πρώτη:Οἱ ρέποντες πρὸς τοὺς

«σκανδαλισμοὺς» εὐσεβεῖς Χριστιανοί, σκανδαλί-
ζονται ἀκόμη καὶ μὲ τὴν εὐωδία τοῦ μοσχολιβά-
νου, ἂν δὲν εἶναι τῆς ἀρεσκείας των! Ἀφορμὲς γυ-
ρεύουν.

Ἀπάντηση δεύτερη: Μὲ τὸ νὰ κρύβει ἡ στρου-
θοκάμηλος τὸ κεφαλάκι της στὴν ἂμμο, κάνει
ἀσφαλέστερο καὶ ταχύτερο τὸν κατασπαραγμό
της ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Τίγρης.

Ἀπάντηση τρίτη: Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι πλέον
ἡ Μασονία, αὐτοτελῶς. Διότι μὲ τὴν ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ Ἀπόφασή Της τοῦ ἔτους 1933, τὴν ἄντικρυς
ἀρνητικὴ πρὸς τὸν Τεκτονισμό, ἡ Ἐκκλησία μας
ἔχει ὁμιλήσει ἀπὸ καθέδρας καὶ ἔχει τελειώσει.

Ἀλλὰ ἡ ἑκάστοτε Διοίκηση τῆς εὐρύτερης Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας μας, γιὰ τοὺς κληρικούς μας
ἐκείνους ποὺ συνεχῶς ἀναφέρονται στὰ τεκτο-
νικὰ ἔντυπα, ὅτι ἐμπλέκονται -πολυμερῶς καὶ πο-
λυτρόπως! - πρὸς τὸν Τεκτονισμό, οὔτε κἄν μία
ἀνάκριση ἔχει ἀρχίσει. Ἀνάκριση βέβαια τακτική,
συστηματικὴ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὄχι
ἁπλὲς διαψεύσεις...

Οἱ συνέπειες τῆς οὐσιώδους αὐτῆς παραλείψε-
ως εἶναι σοβαρότατες. Διότι, ἐνῷ - χρόνια τώρα-
ἐκτίθεται συνεχῶς ὑπὸ τῶν πατερικῶς φρονούν-
των κληρικῶν μας καὶ λαϊκῶν ὁ Συγκρητιστικός
Οἰκουμενισμὸς ὡς Παναίρεση, ἐν τούτοις τὸ ἀπο-
φώλιον αὐτὸ τέρας τῆς ἀστρολογικῆς Ἐποχῆς τοῦ
Ὑδροχόου καλπάζει ἀκάθεκτο. Ἀλλὰ τοῦτο, χωρὶς
τὴν ἐνεργὸ - ἢ καὶ τὴν παθητικὴ - συμμετοχὴ τῶν
ἐκ τῶν κληρικῶν μας κατὰ καιροὺς τεκτόνων, κυ-
ρίως σὲ ἐπίπεδο Μητροπολιτῶν, Πατριαρχῶν
κλπ., θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ «καλπάσει» αὐτὸς ὁ
συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός.

Ἂς διαταχθῆ λοιπὸν καὶ καμιὰ ἐκκλησιαστικὴ
ἀνάκριση, σχετικῶς, γιὰ τὴν «τιμὴ τῶν ὅπλων», ὢ
ἀδελφέ, γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου στὸ κάτω- κάτω!

Ἔχει ἡ στήλη αὐτὴ
συγκεκριμένας προτάσεις;

Ἀπάντηση: Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐδῶ
συγκεκριμένες «προτάσεις», διότι θὰ ὑπερβαίνα-
με τὰ καλογηρικὰ ὅριά μας... Ἡ σύνολη ὅμως
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, στρατευομένη καὶ
θριαμβεύουσα ὅλων τῶν αἰώνων, ἀπ’ ἀρχῆς,
ΕΧΕΙ τὶς σωτήριες προτάσεις Αὐτῆς, προτάσεις
βιβλικὲς καὶ πατερικές, δηλαδὴ «Κανονισμοὺς»
καὶ «Κανόνες», ποὺ εἶναι κανόνια δικαιοσύνης. 

Γιατί ὅμως αὐτὰ τὰ «κανόνια» δικαιοσύνης
ἔχουν πάθει - πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή! - τελεία
ἀφλογιστία; Μήπως ἡ σχετικὴ πυρίτις ἔχει περιέλ-
θει, τώρα πιά, σὲ κατάσταση ἀρνητικῆς «ὑγρα-
σίας», λόγω τῆς εἰσπηδήσεως τῆς Νέας Ἐποχῆς,
τῆς Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου καὶ εἰς αὐτὲς τὶς αὐλὲς
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ὡς πρὸς ΜΕΡΙ-
ΚΑ Αὐτῆς ὑψηλὰ πρόσωπα;

(Θὰ συνεχίσουμε μετὰ τὸ Πάσχα μὲ σειρὲς
ὁλόκληρες ἄλλων - σχετικῶν - πονημάτων
μας, ἐδῶ στὸν Ὀρθ. Τύπο. Μὲ ντοκουμέντα.
Ὅπως πάντα). 

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
*Τεκτ. περιοδικὸ Ἀθηνᾶ, 1896, τεῦχος 2, σελ.

62. Ὁ Σκοτεινὸς θάλαμος Χ.Γ. Παπανικολάου,
Ἀθῆναι 1930. Ὁ Σκοτεινὸς θάλαμος τῆς μυήσεως
καὶ ὁ Συμβολισμός του, κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς
«Σεπτῆς Στοᾶς Ἀναγέννησις» ἀρ. 75, Ἀθῆναι 1979
κ.τ.ο.
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Ὁ κ. Παναγιώτης Τελεβάντος ἔχει ἐμμονὴν μὲ
ἀγωνιστὴν κληρικόν, παλαιὸν ἀρθρογράφον τοῦ
Ο.Τ., ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε τὴν δικαστικὴν καταδίκην
αὐτοῦ, καὶ ἐπειδὴ δὲν δύναται νὰ εὕρη ἀφορμὴν,
διὰ νὰ ἐκδικηθῆ τὸν κληρικὸν καταφέρεται ἐναν-
τίον τοῦ Ο.Τ. Ἐνημερώνομεν τοὺς ἀναγνώστας
ὅτι ὁ Ο.Τ. δημοσιεύει κείμενα πολλῶν πιστῶν
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, καὶ διὰ πολλοὺς ἐξασκεῖ, ὡς
ἐφημερίς, τὸ δικαίωμα προστασίας τῶν πηγῶν
του. Ὁ Ο.Τ. δὲν εἶναι ὄργανον οὐδενός καὶ δὲν
λαμβάνει κομματικὴν θέσιν, παρὰ μόνον στηλι-
τεύει τὴν ἀντίθεον πολιτικὴν ποὺ ἀκολουθεῖ σήμε-
ρον τόσον ἡ κυβέρνησις ὅσον καὶ ἡ ἀντιπολίτευ-
σις, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι δῆθεν ἀντιοικουμενισταὶ
ἐπευφημοῦν τὴν ἀξιωματικὴν ἀντιπολίτευσιν...
Κάθε ἀπάντησις πρὸς τὸν κ. Π.Τ. ἢ πρός κάθε
ἄλλον ἐπιτιθέμενον εἰς τὸν Ο.Τ. γίνεται συμφώ-
νως πρὸς τὴν δημογραφικὴν δεοντολογίαν ὑπευ-
θύνως ἀπὸ τὸν διευθυντὴν συντάξεως καὶ εἶναι
ἐνυπόγραφος. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδίδων-
ται εἰς ἄλλο πρόσωπον ἐνυπόγραφοι ἀπαντήσεις;
Ὡς Διευθ. Συντάξεως διωρίσθην συμφώνως μὲ
κριτήρια ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ο.Ε. Δὲν φοβᾶται τὸν
Θεὸν οὔτε ἐν ὄψει τῆς Μ. Ἑβδομάδος; Ὁ Ο.Τ.
ἦταν καὶ εἶναι σταθερὰ προσανατολισμένος πρὸς
τὸν ἀντιοικουμενιστικὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλα
τὰ ζητήματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς φαί-
νεται ἀπὸ τὰ ἄρθρα του. 

Ἐγράψαμεν πέντε συγκεκριμένους λόγους
πρὸς τὸν κ. Π.Τ., διὰ τοὺς ὁποίους πιθανὸν ὑπη-
ρετεῖ σχέδια τῆς μασονίας καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἀπάν-
τησίν του ἁπλῶς ἰσχυρίζεται ὅτι ἔγραψεν ἕνα οὐτι-
δανὸν ἐγκυκλοπαιδικοῦ χαρακτῆρος σχόλιον περὶ
μασονίας εἰς μίαν ἐφημερίδα σχεδὸν ἄγνωστον!
Καὶ ἕνα παιδάριον ἀντιλαμβάνεται περὶ τίνος πρό-
κειται. Τὰ «ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα» ἐναντίον
τοῦ Ο.Τ. εἶναι ἑπομένως ἀνύπαρκτα, εἶναι ἁπλῶς
βαρύγδουπαι φράσεις διὰ τὴν δημιουργίαν ἐντυ-
πώσεων. Ὁ κ. Π.Τ. ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ ἕνα «ἀρχη-
γόν», διὰ νά ἀγωνίζεται, ὅπως καὶ οἱ Παπικοὶ ψυ-
χολογικῶς ἐξαρτῶνται ἀπὸ τόν Πάπαν. Αὐτὸ εἶναι

οἰκουμενιστικὴ νοοτροπία 100%! Τὸ περίεργον
εἶναι ὅτι καταφέρεται ἐναντίον τῶν ἐνστάσεων
περὶ τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928, αἱ
ὁποῖαι ἔχουν δημοσιευθῆ ἀπὸ διαφόρους εἰς τὸν
Ο.Τ., τὰς ὁποίας ὅμως προσφάτως διετύπωσε καὶ
ὁ π. Θεόδωρος συντασσόμενος πλήρως μέ τόν
Ο.Τ. Τὸ προηγούμενον διάστημα ὁ κ. Π.Τ. προει-
δοποίει αὐτόν αὐστηρῶς καὶ μετήρχετο κάθε τρό-
πον, διὰ νὰ τὸν ἀποτρέψη ἀπὸ τὴν ἀποτείχισιν
καί τώρα κατηγορεῖ τόν Ο.Τ. ὅτι δὲν προβάλλει
τὴν ἀποτείχισιν! Τίνος τά συμφέροντα ὑπηρετεῖ;
Ἐμπιστευόμεθα ἀπολύτως τὴν κρίσιν τῶν ἀνα-
γνωστῶν! Ὁ κ. Π.Τ. δὲν θὰ καταφέρη νὰ ἀποπρο-
σανατολίση τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὸν ἀντιοικουμενι-
στικὸν ἀγῶνα καὶ νὰ πλήξη μὲ πανούργας μεθό-
δους τοὺς ἀγωνιστάς! «Σκληρὸν σοι πρὸς κέντρα
λακτίζειν»!

Πρὸς τὸν κ. Δημήτριον Σωτηρόπουλον
Ἀξιότιμε κύριε, ἡ εἴδησις περὶ διακοπῆς μνημο-

σύνου ὄχι μόνον δὲν ἀπεσιωπήθη, ἀλλὰ ἐτοποθε-
τήθη εἰς τὸ πρωτοσέλιδον. Ἐγράψαμεν ὅτι θὰ
ἐπανέλθωμεν, ἀλλὰ τὸ χρονικὸν σημεῖον ὁρίζει ὁ
Ο.Τ. καὶ ὄχι ὁ κάθε ἀναγνώστης. Ἀπόδειξις εἶναι
ὅτι, ὅταν διέκοψεν ὁ π. Σάββας ὁ Λαυρεώτης καὶ
ἄλλοι Ἁγιορεῖται ὁ Ο.Τ. πρῶτος ἐδημοσίευσε κεί-
μενά τους. Αὐτὸ διατί ἐσεῖς τὸ ἀποσιωπᾶται; Μό-
νον συγκεκριμένοι κληρικοί διέκοψαν τὴν μνημό-
νευσιν δι’ ἐσᾶς; Οἱ ὑπόλοιποι ποὺ ὑπῆρξαν καὶ
πρωτοπόροι εἰς αὐτὸ δὲν εἶναι ἀγωνισταί; Ὅταν
ἐθέσαμεν τίτλον «Σείεται ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Ἱεραρχία
κωφεύει;», εἰς ποῖον ἀνεφέρετο; Τὸ πλῆθος τῶν
ἱερέων πού δέν διέκοψαν καὶ τῶν λαϊκῶν ποὺ δὲν
συμφωνοῦν δὲν εἶναι ἀγωνισταί; Ἐφ’ ὅσον ὅμως
ἐπιθυμεῖτε νὰ προβαίνετε εἰς ὑποδείξεις διὰ τὸ
πῶς πρέπει νὰ τοποθετοῦνται τὰ ἄρθρα καὶ μάλι-
στα νὰ προσδιορίζετε καὶ τὸ μέγεθος ποὺ θὰ πρέ-
πη νὰ καταλαμβάνουν σημαίνει ὅτι γνωρίζετε κα-
λύτερα τὰς καταστάσεις ἀπὸ τὸν Ο.Τ., παρὰ τὰς
ἀπορρήτους πληροφορίας ποὺ ἔχομεν εἰς τὴν κα-
τοχήν μας. Ἂν δὲν τὰς γνωρίζετε ἂς μὴ σπεύδετε
νὰ ἐκφέρετε γνώμην, διότι πλήττετε θανασίμως
αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἰσχυρίζεσθε ὅτι ὑπερασπί-
ζεσθε… Ὁ π. Θεόδωρος δὲν ἔχει διακόψει τὴν
συνεργασίαν του μὲ τὸν Ο.Τ. καὶ μάλιστα ἐγὼ ὁ
ἴδιος ὡς διευθυντὴς συντάξεως μόλις πρὸ ὀλίγων
ἡμερῶν ἐπεκοινώνησα μαζί του. Πάντως εἶσθε
πλήρως ἐνημερωμένος διὰ τὰ τεκταινόμενα καὶ
ἔχετε μελετήσει ἐπιστολάς, αἱ ὁποῖαι κυκλοφο-
ροῦν, ὁπότε δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ κατηγορῆτε
τὸν Ο.Τ. ὅτι δὲν σᾶς ἐνημερώνει διὰ κάτι τὸ ὁποῖ -
ον τὸ γνωρίζετε ἤδη!

Ὁ ἀγὼν τοῦ Ο.Τ. ἐναντίον οἰκουμενιστῶν Ἐπι-
σκόπων τὸν ἔχει φέρει πολλάκις εἰς τὰ δικαστή-
ρια, ἀντιθέτως τὰ χιλιάδες σχόλια εἰς τὰ ἱστολόγια,
ὡς καὶ τὸ ἰδικόν σας, δὲν ἔχουν κανένα τίμημα. Ἂν
εἴχατε μελετήσει ἐπισταμένως τὰ ἄρθρα τοῦ Ο.Τ.
θὰ ἐπεσημαίνατε ὅτι ὁ Ο.Τ. εἶναι τόσον μαχητικὸς
ὅσον ποτὲ καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὅτι ἱστοσελίδες
ἔγραψαν ὅτι ἡ ἀποτυχία τοῦ Κολυμβαρίου ὀφείλε-
ται καὶ εἰς τὸν Ο.Τ. Ὁ Ο.Τ. ἀπεκάλυψε πρῶτος ἀπ’
ὅλα τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ τὴν ἵδρυσιν τῆς
Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ἀλλὰ οὔτε
αὐτὸ τὸ ἐπεσημάνατε… Τελευταῖον ἄφησα τὸ τέ-
μενος. Ἐγράψαμεν πολλά, καλὰ καὶ στοχευμένα
ἄρθρα ἐναντίον τοῦ τεμένους καὶ συνεχίζομεν νὰ
γράφωμεν. Καλύτερον θὰ ἦτο νὰ ἀπευθύνετε τὴν
μομφὴν εἰς ὅλους ἐκείνους (δὲν ἐννοοῦμε τοὺς
ἀγωνιστὰς κληρικοὺς) οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται
ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον μὲ μίαν ἀνύπαρκτον
«Σύν οδον» (Οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη, οὔτε Σύνο-
δος), ἐνῶ ἡ Ἑλλάς ὁδεύει πρὸς μουσουλμανοποί-
ησιν καὶ οἱ μαθηταὶ θὰ διδάσκωνται θρησκειολο-
γίαν.

Παραλήρημα συκοφαντιῶν

Προβληματισμός περί τῆς κρυογενετικῆς καταψύξεως ἐφήβου
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νούνης

Εἶναι μεγάλο τό δυστύχημα, ὅταν οἱ ἄνθρωποι
ἐναποθέτουν ὅλες τίς ἐλπίδες τους ἀποκλειστικά
καί ἀπόλυτα στίς περιορισμένες δυνατότητες τῶν
Θετικῶν Ἐπιστημῶν.

Ἡ καρκινοπαθής ἔφηβος 14χρονη πέθαινε ἀπό
τό «εὐλογημένο καρκινάκι» καί ἐπιθυμοῦσε προ-
τοῦ πεθάνει ὁλοσχερῶς, κάτω ἀπό τέτοιες δρα-
ματικές ψυχοσωματικές συνθῆκες νά προσφέρει
τό σῶμα της (μέ τό ἀζημείωτον βέβαια) θυσία
στόν βωμό τῆς Κρυογενετικῆς Ἐπιστήμης, ἐνῷ
τήν ἴδια ἀκριβῶς στιγμή οἱ ἐπιστήμονες ἀποφαί-
νονται ὅτι ΔΕΝ πρόκειται ΠΟΤΕ νά ἐπανέλθει
στήν βιολογική ζωή ἕνα κατεψυγμένο σῶμα. Ἡ
ἔφηβος ἔφυγε μέ αὐτή τήν ῥομαντική μελλοντική
(μᾶλλον Χολυγουντιανή) ψευδαίσθηση καί ψευ-
δώνυμο ἐλπίδα τῆς δῆθεν ὁλικῆς ἐπαναφορᾶς
της ... ἀπό τήν «θεά» Ἐπιστήμη!...

Χωρίς μᾶλλον νά ὑποψιασθεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος
δέν πεθαίνει (πεθαίνει τό βιολογικό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου) καί μάλιστα ὅτι ἠδύνατο νά ἐλπίζει καί
νά προσδοκᾶ τά ἀνώτερα, δηλ. τήν νεκρανάστα-
ση τοῦ σώματός της ἀπό τό βασίλειον τοῦ θανά-
του, κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ ἀποκλειστι-
κοῦ καί μόνου Κυρίου τῆς Ζωῆς καί τοῦ θανάτου,
τήν αἰώνια ζωή, μέ τό ἴδιο μέν, ἀλλά ἀφθαρτοποι-
ημένο σῶμα. 

Φαίνεται πώς ὁ «θεῖος» ἤ καί θεοποιημένος
Ἐπιστημονισμός, εἶναι καί ἦτο, πιό ἄξιος ἐμπιστο-

σύνης (ἀντί μία θρησκεία λ.χ.) νά λύσει τά ὑπαρ-
ξιακά ζητήματα τῆς ἐφήβου. Ὅμως μή ξεχνᾶμε ὅτι
ἕνας ἔφηβος ἔχει τρομερά ἀβυσσαλέο καί ἀστάθ-
μητο ψυχοσωματικό χαρακτήρα. Βέβαια χρησιμο-
ποιεῖται τώρα, ἡ ἐν λόγῳ ἔφηβος, ὡς δῆθεν ἡρωϊ-
κό σύμβολο ἀπό τά Μ.Μ.Ε., γιά νά ἐπακολουθή-
σουν καί ἄλλοι, κάμποσοι ἀφελεῖς ἑτοιμοθάνατοι
καί μή πρός τήν ἴδια κατεύθυνση, ὅπως προσφέ-
ρουν τό σῶμα τους, ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς, γιά τά
ἐργαστήρια τῶν ἐπιστημόνων.

Ἡ ἐλπίδα τῆς θεολογικῆς νεκρανάστασης, ἀπό
τό περιορισμένο γνωσιολογικό ἐπιστητό τῶν Θε-
τικῶν Ἐπιστημῶν εἶναι γελοία ὑπόθεση, ὅταν μά-
λιστα ΔΕΝ δύνανται νά ὁρίσουν (καί νά μᾶς ἐξη-
γήσουν) ἐπιστημονικά τόσον τά περί τοῦ θανάτου
(καθώς καί τά μετά θάνατον) ὅσον καί τά περί τῆς
ἀναστάσεως τῶν σωμάτων. Ἔτσι συνεπῶς ἡ
Ἐπιστήμη, σέ πολλῶν τά μυαλά, μετεξελίσσεται
σέ σημαντικό παρόμοιο εἶδος θρησκείας καθώς
καί ἕνας ἀκόμη «-ισμός», ὅπως π.χ. ὁ οὑμανιστι-
κός Ἐπιστημονισμός.

Γιά νά μπορέσει ὅμως, ἡ θετική Ἐπιστήμη, νά
νεκραναστήσει ἕνα νεκρό ἄνθρωπο θά πρέπει
κατ΄ ἀρχήν νά κατέχει τά κλειδιά τῆς δημιουργίας
του. Τέτοια κλειδιά ὅμως δέν θά τά λάβει ποτέ της,
διότι ΔΕΝ εἶναι τῆς ἁρμοδιότητός της ἡ δημιουρ-
γία ἤ ἔστω ἡ νεκρανάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Συν -
επῶς φροῦδες καί μάταιες οἱ ἐλπίδες πολλῶν ἐξ
ἡμῶν...!

Τὴν 5ην Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῆς
Ἁγίας Ἀργυρῆς τῆς Νεομάρτυρος.

Η ΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΗ

Ἂν ἡ Ρωσία περιορίζει τοὺς Ἰεχωβάδες, δια-
τί δὲν δύναται νὰ συμβῆ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα;
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα iefi-
merida.gr τῆς 17ης Μαρτίου 2017:

«Ὑπόμνημα γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς λειτουρ-
γίας τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ στὴ χώρα κατέ-
θεσε τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τῆς Ρωσίας στὸ
Ἀνώτατο Δικαστήριο. Οἱ ἀρχὲς μάλιστα ζητοῦν νὰ
ἀναγνωριστεῖ ἡ θρησκευτικὴ αἵρεση ὡς «ἐξτρεμι-
στικὴ ὀργάνωση». Ὀκτὼ περιφέρειες τῆς Ρωσίας
ἤδη ἔχουν ἀπαγορεύσει σὲ μέλη τῆς αἵρεσης νὰ
λειτουργοῦν, ἐνῶ ἔχει ἐπίσης ἀπαγορευθεῖ καὶ ἡ
κυκλοφορία 80 βιβλίων σχετικῶν μὲ τὴν αἵρεση.

Ὡστόσο, ἡ τελευταία αὐτὴ ἀπόφαση τοῦ
ὑπουργείου ἔχει στόχο νὰ περιορίσει τὴ δράση
τοῦ κεντρικοῦ πυρήνα τῶν Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ ποὺ ἑδρεύει στὴν Ἁγία Πετρούπολη, τὸν
ὁποῖο ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2016 οἱ ἀρχὲς εἶχαν
προειδοποιήσει νὰ σταματήσει τὴν ὅποια «ἐξτρε-
μιστικὴ δραστηριότητα». Ἡ αἵρεση ἄσκησε ἔφεση
στὴν ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἀπορρίφθηκε τὸν
Ἰανουάριο τοῦ 2017. Οἱ ρωσικὲς ἀρχὲς ἑστιάζουν
τὴ δράση τους στὴ λογοτεχνία καὶ τὰ βιβλία τῆς
αἵρεσης, ἀφοῦ, ὅπως ἀναφέρουν, παραβιάζει τὸ
ρωσικὸ νόμο καθὼς «ἀπεικονίζει τὶς ἄλλες θρη-
σκεῖες μὲ ἀρνητικὴ χροιὰ» ἢ ἐπιχειρεῖ νὰ πείσει
τοὺς ἄνδρες τῆς χώρας νὰ ἀποφύγουν τὴ στρα-
τιωτική τους θητεία».

Μέτρα κατὰ Ἰεχωβάδων
εἰς τὴν Ρωσίαν
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Ἀξιόλογον τὸ ἄρθρον
τοῦ Ἱερ. Δαμασκηνοῦ

Κύριε Διευθυντά,
Οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκό-

που κ. Ἱερωνύμου, μετὰ τὴ συν -
άντησή του μὲ τοὺς ἐκπροσώ-
πους τῆς Π.Ε.Θ., τὸ τμῆμα ἐπι-
στολῆς του πρὸς τὸν πρωθυ-
πουργὸ καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν
κομμάτων, ὅπως καὶ ὅσα ἀνα-
φέρονται ὅτι εἶπε σὲ μαθητὲς
ἀπὸ τὴν Ὀρεστιάδα, δίνουν
ἐλλιπῆ εἰκόνα τῆς προσωπικό-
τητας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ἡ συμφωνία ἤ ὑποτυπώδης
ἀντίδρασή του στοὺς ἀντισυν-
ταγματικοὺς νόμους τῶν τελευ-
ταίων ἐτῶν (ἀντιρατσιστικός,
περὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων,
σύμφωνον συμβιώσεως ὁμοφυ-
λοφίλων), ἡ φιλία καὶ συνεργα-
σία μὲ τὸν Σταῦρο Γιαγκάζο-
γλου, ἀποκλειστικὸ αἴτιο τῶν
ἀλλαγῶν, ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγε-
σία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας,
καὶ τῆς μεταβολῆς τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ πο-
λυθρησκευτικό, ποὺ θὰ ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα νὰ ἀλλαξοπιστή-
σουν οἱ νεώτερες γενιὲς τῶν
Ἑλλήνων καὶ ἡ στάση του ὡς
πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύν -
οδο (Ψευδοσύνοδο) συνηγο-
ροῦν μᾶλλον μὲ τὴν ἄποψη ποὺ
ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο
Δαμασκηνὸ τὸν Φιλάδελφο,
ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Κοινότη-
τος κατὰ τὰ ἔτη 1977 -78 καὶ
1981-1991, σὲ ἄρθρο του στὸν
Ο.Τ., μὲ τίτλο «Ὀρθόδοξος δια-
παιδαγώγησις τῆς Ἑλληνικῆς
νεολαίας» (φύλλο 2148), ποὺ
τὸν παραλληλίζει μὲ τοὺς αὐτο-
κράτορες τοῦ Βυζαντίου Ζήνω-
να τὸν «Ἑνωτικὸ» (Μονοφυσι-
τισμὸς) καὶ τὸν Ἡράκλειο (Μο-
νοθελητισμός), ποὺ ἐπιχειροῦ -
σαν νὰ συμβιβάσουν τὴν αἵρεση
μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.

Τακτικὸς ἀναγνώστης
τοῦ περιοδικοῦ ΠΑΛΜΟΙ

Περὶ Μ. Ἁγιασμοῦ
καθημερινῆς
μεταλήψεως

Κύριε διευθυντά,
τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰανουαρίου

2017, ποὺ ἡ ἐκκλησία μας γιορ-
τάζει τὴν ἀνακομιδὴ τῶν λειψά-
νων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, στὴν προαναγ-
γελθεῖσα ἀπὸ τὴν δευτέρα θεία
Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναό...
Θεσσαλονίκης, ὁ πατήρ...,
ἔφθασε στὸ ναὸ καθυστερημέ-
νος κατὰ μία ὥρα καὶ πλέον καὶ
ἀφοῦ εἰσῆλθε στὸ ἱερό, οἱ ψάλ-
τες ξεκίνησαν μὲ τὸ τρισάγιο,
συνέχισε μὲ τὸ “δόξα σοὶ τῷ δεί-
ξαντι τὸ φῶς... ”, τὸ ἀπολυτίκιο
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου, καὶ ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν
ἱερέα, ποὺ στὸ μεταξὺ εἶχε ἐνδυ-
θεῖ τὴ στολὴ τοῦ λειτουργοῦ, τὸ
“εὐλογημένη ἡ βασιλεία...”.
Χωρὶς νὰ προηγηθεῖ προσκομι-
δή, ὄρθρος, τελέστηκε ἡ θεία
Λειτουργία, τὴν ἡμέρα ποὺ
τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου, ποὺ
θεοπνεύστως τὴν ἐμπνεύστηκε
καὶ ὡς ἄγγελος μὲ ἀνθρώπινη
μορφὴ τὴν ἱερουργοῦσε, ὅπως
μαρτυροῦν οἱ σύγχρονοί του.

Παρόμοια θεία Λειτουργία ἔγι-
νε καὶ κοντὰ στὸ μήνα Δεκέμ-
βριο τοῦ 2016, ἀπὸ τὸν ἴδιο
ἱερέα. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι κατ’
ἐκείνη, οἱ ψάλτες ξεκίνησαν ἀπὸ
τὸ Συναξάρι. Δὲν γνωρίζουμε ἂν
τέτοιες θεῖες Λειτουργίες γίνον-
ται συχνά, ἀκούσαμε πάντως
ἀπὸ τοὺς τακτικὰ ἐκκλησιαζόμε-
νους σ’ αὐτὸν τὸν ναό, ὅτι ὁ
πατὴρ συνήθως ἀργεῖ.

Καὶ κάτι ἀκόμα γιὰ νὰ ὁλοκλη-
ρωθεῖ ἡ εἰκόνα. Μερικὲς ἡμέρες
μετὰ τὰ Θεοφάνεια στὸν ἴδιο Ἱ.
Ναὸ ὑπῆρχε δοχεῖο, ποὺ πε-
ριεῖχε Μεγάλο Ἁγιασμό, κοντὰ
στὴν εἴσοδο, στὴ διάθεση τῶν
πιστῶν. Ἀκούσαμε ἐπίσης, στὸ
τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, νὰ
ἐρωτᾶται ὁ ἱερέας, ποὺ λειτούρ-
γησε, πῶς πρέπει νὰ λαμβάνε-
ται ὁ συγκεκριμένος ἁγιασμὸς
καὶ αὐτὸς νὰ ἀπαντᾶ ὅτι μπορεῖ
νὰ λαμβάνεται καθημερινά,
ἀρκεῖ ὁ πιστὸς νὰ εἶναι νηστι-
κός. Ὁ νεωκόρος ποὺ ἦταν πα-
ρών, ψέλλισε ὅτι πρόκειται γιὰ
Μεγάλο Ἁγιασμό, ἀλλὰ μέχρις
ἐκεῖ. Στὸ 2147 φύλλο τοῦ
«Ο.Τ.», τὸ  πρῶτο θέμα  ἔχει  τί -
τλο «Μέγας Ἁγιασμὸς - Μέγα
Φάρμακο, δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν
Ἁγιασμὸ τοῦ Μηνός». Στὸ
ἄρθρο δίνεται καὶ ἡ πληροφορία
ὅτι ὁ Μ. Ἁγιασμὸς ραντίζεται μό-
νο κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφα-
νείων, γιὰ νὰ ἁγιαστοῦν ὅλοι γύ-
ρω μας καὶ ὅτι κρατεῖται στὸ
Ἱερὸ Βῆμα ὅλον τὸ χρόνο,
ἐπειδὴ στὰ σπίτια δὲν ὑπάρχει
τὸ κατάλληλο πνευματικὸ περι-
βάλλον συνήθως, καὶ δίνεται, μὲ
τὴν ἄδεια τοῦ πνευματικοῦ, σὲ
πιστοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὶς προ-
ϋποθέσεις, γιὰ νὰ κοινωνήσουν.

Ὑψώνουμε φωνὴ διαμαρτυ-
ρίας, μέσῳ τοῦ Ὀρθοδόξου Τύ-
που, γιὰ ὅσα φοβερὰ γίνονται
μέσα σὲ χριστιανικοὺς Ὀρθοδό-
ξους Ναούς, ἀπὸ ἱερεῖς, μὲ τὴν
ἀνοχὴ τῶν πιστῶν. Εὐχόμαστε,
οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἀνησυχήσουν,
νὰ ἐρευνήσουν καὶ νὰ διορθώ-
σουν πρὶν ἐξαντληθεῖ ἡ μακρο-
θυμία τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας
καὶ ὑποστοῦμε τὸ «φοβερὸν τὸ

ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ
ζῶντος». Ἡ εὐθύνη εἶναι ὅλων
μας.

Μετὰ τιμῆς
Ε. Πατσιᾶ

Ξεσκεπάζετε
τὸν Οἰκουμενισμόν

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ
Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴ

τιμὴ πού μοῦ κάνετε καὶ δημοσι-
εύετε τὰ ἄρθρα μου στὴν
ἐκλεκτὴ ἐφημερίδα σας. Διαβά-
ζω ἀνελλιπῶς τὸν "Ὀρθόδοξο
Τύπο" καὶ ἀντιλαμβάνομαι πόσο
δύσκολο εἶναι τὸ ἔργο σας σχε-
τικὰ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῶν κατάλ-
ληλων ἄρθρων. Δημοσιεύονται
στὴν ἐφημερίδα σας ἐξαιρετικὰ
ἄρθρα, στὰ ὁποῖα ξεσκεπάζεται
τὸ φρικτὸ πρόσωπο τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ καὶ τῆς Μασονίας ποὺ
δυστυχῶς ἔχουν ἐντάξει στοὺς
κόλπους τους καὶ πολλοὺς ὑψη-
λόβαθμους κληρικούς. Γνωρίζω
ὅτι σὲ κάποια ἀπὸ τὰ ἄρθρα
μου χρησιμοποιῶ "τολμηρὴ
γλώσσα" καὶ κάποια ἄλλα δὲν
ἀνταποκρίνονται στὶς ὑψηλὲς
ἀπαιτήσεις τῆς ἐφημερίδας σας.
Δὲν δυσαρεστοῦμαι καθόλου
ποὺ δὲν τὰ δημοσιεύετε, διότι
δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ προσωπική
μου προβολή. Τὸ μόνο ποὺ μὲ
ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ξυπνήσουν
ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι
Ἕλληνες καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν
πόσο μεγάλος θησαυρὸς εἶναι ἡ
Ὀρθοδοξία ποὺ περιφρονοῦν.

Μὲ ἀγάπη καὶ ἐκτίμηση,
Κρίτων

Ἀδημονῶ νὰ λάβω
κάθε ἑβδομάδα

τὸν Ο.Τ.
Κύριε Διευθυντά,

Συγχαρητήρια γιὰ τὸ ὑψηλὸ
ἐπίπεδο τῆς ἐφημερίδας σας,
Ο.Τ. Πάντα ἀνυπομονῶ πότε θὰ
τὴν λάβω. Σᾶς εὔχομαι, σὲ
ὅλους σας, εὐλογημένο καὶ
εἰρηνικὸ τὸ καινούργιο ἔτος
2017. Θὰ ἤθελα ἡμερολόγια τῆς
Π.Ο.Ε. 2017. Σᾶς στέλνω τὴν
συνδρομή μου, μόνο, ὅταν τὰ
λάβετε μαζὶ μὲ τὴν ἐφημερίδα,
γράψτε μου.

Μὲ ἐκτίμηση
Πατρούλα Λουλουδάκη

Τὸ τελευταῖον
κάστρον

Ἀπὸ Τορόντο Καναδᾶ σᾶς
στέλνω τὴν συνδρομή μου γιὰ
τὸ 2017. Εὔχομαι ὁ νέος χρόνος
νὰ εἶναι καλύτερος καὶ πιὸ χα-
ρούμενος γιὰ ἐσᾶς στὸν Ὀρθό-
δοξο Τύπο καὶ γιὰ ὅλους τοὺς
Ἕλληνες.

Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος πιστεύω
πὼς εἶναι τὸ τελευταῖο κάστρο
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλά-
δος, κρατεῖστε γερά.

Μὲ ἐκτίμηση
Σπῦρος Γιωνᾶς 

Περὶ τῆς πλάνης
τοῦ καθαγιασμοῦ

δύο Ἁγίων Ποτηρίων
Φιλιππιάδα 13-2-17

Κύριε Διευθυντά,
Διαβάζοντας στὸν Ὀρθόδοξο

Τύπο 2151/3-2-17 τὸ ἄρθρο τοῦ
Πρωτοπρ. Βασ. Βολουδάκη
«ΠΛΑΝΗ Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΔΥΟ ΑΓΙΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ
ΜΙΑΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ», θὰ
ἤθελα νὰ βεβαιώσω τὰ λεγόμενά
του, ὅτι πράγματι ὅταν τελειώσει
τὸ περιεχόμενο τοῦ Ἁγίου Ποτη-
ρίου κατὰ τὴν μετάληψη τῶν
πιστῶν καὶ προσθέσει νέο κρασί,
τότε ἔστω καὶ μιὰ σταγόνα νὰ ἔχει
μείνει ἀπὸ τὸ ἤδη ἁγιασμένο ἀπὸ
τὴν θ. Λειτουργία, αὐτὸ μεταβάλ-
λεται σὲ αἷμα Χριστοῦ.

Ἐπειδὴ ἡ ἀπόδειξή του εἶναι
μὴ ἀντιληπτὴ μποροῦμε νὰ τὴν
ἐννοήσουμε δι’ ἄλλου τρόπου.

Ἡ εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ μας
Θεοῦ δὲν ἐπέρχεται μόνο στὰ Τί-
μια Δῶρα, ἀλλὰ καὶ στὸ πρὸς
ἁγιασμὸν ὕδωρ μὲ τὴν τελετὴ τοῦ
ἁγιασμοῦ.

Καὶ κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία καὶ
κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ
ἱερέας παρακαλεῖ τὸν Τριαδικόν
μας Θεὸ νὰ στείλει τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα μὲ τὰ λόγια. Κατὰ τὴν θ.
Λειτουργίαν: «Κατάπεμψον τὸ
Πνεῦ μα σου τὸ Ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς,
καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα Δῶρα
ταῦτα». Καὶ κατὰ τὸν ἁγιασμό:
«Ὑπὲρ τοῦ ἁγιασθῆναι τὸ ὕδωρ
τοῦτο τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ
ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ καταφοιτῆσαι τῷ
ὕδατι τούτῳ τὴν καθαρτικήν τῆς
ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργειαν,
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

Βλέπετε ὅτι καὶ στὶς δύο περι-
πτώσεις ὁ Τριαδικός μας Θεὸς
ἐνεργεῖ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
τὸ ὁποῖον ὀ Χριστὸς ἄφησε ἀντι-
καταστάτη του.

Καὶ οὔτε ὁ Πέτρος οὔτε ὁ πά-
πας ἤ Πατριάρχης τὸ ἀντικαθι-
στοῦν ἂν καὶ ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός,
ὡς πνεύματα τῆς Ἁγίας Τριάδος
εἶναι πάντα καὶ παντοῦ παρόντες.

Ἐάν, λοιπόν, κατὰ τὴν τέλεση
τοῦ ἁγιασμοῦ τοποθετήσουμε
ἕνα μπουκάλι μὲ νερό, ἔστω κά-
τω ἀπὸ τὸ τραπέζι τοῦ ἁγιασμοῦ
καὶ πέσει μέσα ἔστω καὶ μία στα-
γόνα ἀπὸ τὸν ἁγιασμό, ὅλο τὸ
νερὸ θὰ ἁγιαστεῖ.

Ἀλλὰ καὶ ἄν ἀκόμη τὸ ἔχομε
ἑρμητικὰ κλειστὸ καὶ δὲν ρίξομε
καὶ τὴν μία σταγόνα ἀπὸ τὸ ἁγια-
σμένο νερὸ πάλι θὰ ἔχει μετα-
βληθεῖ σὲ ἁγιασμό.

Καὶ τοῦτο τὸ λέω μετὰ βεβαι-
ότητος, γιατὶ κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ
ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων κάθε χρό-
νο τὶς 6 Ἰανουαρίου ὅλα τὰ νερὰ
τῶν πηγῶν ἁγιάζονται, χωρὶς νὰ
ἔχει πάει ὁ ἱερεὺς νὰ τὰ ἁγιάσει
καὶ νὰ κάνει ἁγιασμό.

Ἤδη τὴν 6ην Ἰανουαρίου τοῦ
2005 ἔχω πάρει νερὸ ἀπὸ πηγὴ
καὶ μέχρι σήμερα διατηρεῖται ἄθι-
κτο καὶ ἀναλλοίωτο. Ἀλλὰ καὶ
νερὸ ποὺ ἔχω πάρει τὴν 19ην
Ἰανουαρίου 2005, ἡμέρα τῶν Θε-
οφανείων μὲ τὸ παλαιὸ Ἡμερο-
λόγιο διατηρεῖται καὶ αὐτὸ
ἄφθαρτο καὶ ἀναλλοίωτο.

Καὶ ἐὰν ἔχετε ἐλάχιστη ποσό-
τητα ἁγιασμοῦ καὶ ρίξετε σ’ αὐτὴν
ὅση ποσότητα νεροῦ θὰ χρει-
αστεῖτε, τὸ νερὸ αὐτὸ θὰ ἁγιαστεῖ
καὶ θὰ γίνει ἁγιασμός. Δὲν λέει ἡ
Ἁγία Γραφή (Α΄ Κορ. ε΄ 6, Γαλ. ε΄
9): «Οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη
ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ»; Δὲν πι-
στεύετε ὅτι ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος πολλαπλασιάζεται,
ὅπως οἱ πέντε ἄρτοι καὶ τὰ δύο
ψάρια;

Τὸ ὅτι μερικοὶ βιάζονται νὰ πά-
ρουν ἁγιασμὸ ἀπὸ αὐτὸν ποὺ
ἁγίασε ὁ ἱερέας μὲ τὸν σταυρὸ
καὶ σπρώχνονται στοὺς ναούς,
φανερώνει ἀπιστία καὶ ἀσέβεια,
ἀλλὰ ἡ πίστις τοῦ λαοῦ βρίσκεται
σὲ διάφορες διαβαθμίσεις, ὅπως
τόνισε καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν πα-
ραβολὴ τοῦ σπορέα (Λουκ. η΄ 5-
15) καὶ γι’ αὐτὸ παρατηρεῖται
αὐτὸ τὸ φαινόμενο ἀπρέπειας.

Ἄς μὴ φοβοῦνται οἱ Ἱερεῖς μας,
ὅταν ἀναγκάζονται νὰ συμπλη-
ρώσουν τὸ περιεχόμενο τοῦ Ἁγί-
ου Ποτηρίου μὲ νέο κρασί, γιὰ νὰ
κοινωνήσουν στὰ σανατόρια
ἀρρώστους, ἀπὸ τὴν μετάδοση
λίαν μεταδοτικῶν καὶ ἀνιάτων
ἀσθενειῶν κατὰ τὴν κατάλυση
τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου.

Παναγιώτης Ράπτης

Περὶ τῆς ἐφημερίδος
«Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια»

Κύριε Διευθυντά, 
Στὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδας

«Ο.Α.» (22/02.2017, σ. 8) ἀνα-
φέρεται ὅτι «Σὲ κλῖμα κατάνυξης
ἔγινε στὴ Ροτόντα ἡ πρώτη λει-
τουργία». Γράφει ἐπίσης ὅτι ὁ
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
δήλωσε «ὅτι εἶχε ἀρκετὸ κό-
σμο». 

Ἡ πρώτη λειτουργία γιὰ τὸ
2017 ἔγινε στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν
Ἀσωμάτων Ἁγίου Γεωργίου (Ρο-
τόντα), τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουα-
ρίου ἐνώπιον ἰσχνότατου ἐκκλη-
σιάσματος. Τὴν περασμένη Κυ-
ριακὴ ἔγινε ἡ δεύτερη λειτουργία
στὴν ὁποία συμμετεῖχαν 120 πε-
ρίπου πιστοὶ καὶ ἔψαλαν δύο νε-
αροὶ ἐρασιτέχνες ψάλτες! Ὅπως
εἶναι γνωστὸ ὁ Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης ἐπεσκέφθη γιὰ
τελευταία φορά τὴν «Ροτόντα»
τὴν 18ην Δεκεμβρίου 2015,
ὅταν ἔγινε ἡ τελετὴ παράδοσης
τοῦ «μνημείου» σὲ δημόσια
χρήση, μετὰ τὸ τέλος τῶν ἐργα-
σιῶν ἀποκατάστασης τῶν ζη-
μιῶν ἀπὸ τὸν σεισμὸ τοῦ 1978!
Τότε μάλιστα δήλωσε ὁ ἀλήστου
μνήμης Ὑπουργὸς «Πολιτι-
σμοῦ» Μπαλτάς, καθηγητὴς τοῦ
ἄθεου Τσίπρα στὸ Πολυτεχνεῖο,
ὅτι ἡ «Ροτόντα» εἶναι μνημεῖο
πολυπολιτισμικό. Δὲν εἶναι θρη-
σκευτικὸς ναός. Δὲν ὑπέγραψα
ποτὲ καμία ἀπόφαση γιὰ τὴν το-
ποθέτηση σταυροῦ στὴ Ροτόντα! 

Τὸ 2016 ἔγιναν 13 λειτουρ-
γίες, δύο ἔγιναν τὸν Νοέμβριο, 3
γιὰ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ 9 γιὰ τὴν
ἑορτὴν τῶν Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ὁ
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
ἀπαξίωσε ἀκόμη καὶ νὰ χορο-
στατήσει. Μὲ μεγάλη ὅμως
χαρὰ καὶ προθυμία ἐλειτούργησε
στὶς 6 Δεκεμβρίου στὸ ἐκκλησάκι
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ λιμάνι
Θεσσαλονίκης!  Καὶ ἐφέτος
ἔλαμψε ἐπίσης μὲ τὴν ἀπουσία
του στὶς 2 λειτουργίες ποὺ ἔγιναν
στὴν «Ροτόντα». 

Οἱ ἐλέγχοντες τὴν «Ροτόντα»,
ἀκολουθώντας τὸ περσινὸ πρό-
γραμμα, προτοῦ νὰ παραχωρή-
σουν «τὸ μνημεῖο» γιὰ λειτουρ-
γία, τὸ εἶχαν παραχωρήσει (18
Ἰανουαρίου) στὸ Κέντρο Πολιτι-
σμοῦ τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς
Μακεδονίας γιὰ συναυλία μελο-
ποιημένης ποίησης «Μόνο γιὰ
ἀγάπη» (ποιήματα Καρυωτάκη
καὶ Λαπαθιώτη). Βεβαίως ὁ Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης
δὲν ἠνοχλήθη οὔτε ἔλαβε ὑπό-
ψη τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες (ΚΔ΄,
Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΠΣΤ΄,
Ζ΄ Πενθέκτης, ΚΒ΄ Λαοδικείας
καὶ ΜΒ΄ Καλχηδόνος) ποὺ κατα-
δικάζουν ὅσους περιφρονοῦν
τὴν ἱερότητα τῶν ναῶν καὶ
τοὺς μετατρέπουν σέ χώρους
πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων. 

Μετά τιμῆς 
Μ. Πηλαβάκης

Καλοί Στρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στρατιωτάκια
Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε
πρώτου μεγέθους Πατερικὸ ἀνάστημα τῶν καιρῶν μας,
ἄξιος καὶ ἀληθινὸς ἐπίσκοπος, φωτισμένος διδάσκαλος,
σφοδρὸς πολέμιος τῶν αἱρέσεων, ἰδιαιτέρως δὲ τοῦ ἐπά-
ρατου Οἰκουμενισμοῦ, μιᾶς ὄχι ἁπλῶς αἱρέσεως, ἀλλά
παναιρέσεως, ἡ ὁποία, ὅπως ἀναμένεται, θὰ ἐξελιχθῇ σὲ
πανθρησκεία, οἱ πιστοὶ τῆς ὁποίας θὰ λατρεύσουν ὡς
θεὸ τὸν πυρετωδῶς προετοιμαζόμενο καὶ βιαστικὰ ἐρχό-
μενο στὴν ἀνθρωπότητα Ἀντίχριστο.

Τὸ ἀληθὲς τοῦ λόγου τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου ἀπο-
δεικνύεται καὶ θὰ ἀποδεικνύεται σὲ κάθε ἐποχή. Ἀκόμη καὶ
στὴ δική μας ἐποχή, τὴν ὁποία οἱ Νεοεποχίτες (πρῶτα
ξαδέλφια τῶν Οἰκουμενιστῶν) ὀνομάζουν Νέα Ἐποχή,
ἐμεῖς ὅμως τὴ θεωροῦμε Διαβολοεποχή.

Ναί, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἑτοι-
μοπόλεμοι στρατιῶτες στὶς τάξεις τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν
πρέπει νὰ ἀπογοητευόμεθα, ὅποτε κάποιoι ἀνάξιοι
ἐκπρόσωποι τῆς Στρατευομένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
τιμοῦν, ὡς παράφρονες ἢ μεθυσμένοι ἀπὸ τὸ γλυκὸ κρασὶ
τῆς ἀρχιερατικῆς ἐξουσίας, τοὺς ἐχθροὺς ὡς φίλους καὶ
συμμάχους αὐτῶν καὶ ἀπειλοῦν, διώκουν καὶ τιμωροῦν
γενναίους στρατιῶτες (ὅπως τὸν ἀείμνηστο μεγάλο θεολ-
ό γο Νικόλαο Σωτηρόπουλο). Πάντοτε, ἑπομένως, θὰ
ὑπάρχουν στρατιῶτες στὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐγγυ-
ήθηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μὲ τὸν διαβεβαιωτικὸ ἐκεῖνο λόγο
του πρὸς τὸν Πέτρο γιὰ τὴν Ἐκκλησία «πύλαι Ἅδου οὐ
κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ.16:18), ἕνα λόγο, ὁ ὁποῖος
ὑποδηλώνει καὶ τὴν παντοτινὴ ὕπαρξι καλῶν στρατιωτῶν
στὸ ἐπίγειο Στράτευμα τοῦ Θεοῦ. Ὅπως γνωρίζομε,
ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀληθινοὺς στρατιῶτες ἑνὸς στρα-
τεύματος, ὑπάρχουν καὶ τὰ στρατιωτάκια, μὲ τὰ ὁποῖα παί -
ζουν τὰ μικρὰ παιδιά. Αὐτὰ τὰ στρατιωτάκια, ὡς ἄψυχα,
δὲν κινοῦνται ἀφ’ ἑαυτῶν, ὅπως οἱ στρατιῶτες, ἀλλὰ τὰ κι-
νοῦν καὶ τὰ τοποθετοῦν, ὅπως καὶ ὅπου θέλουν τὰ παι-
διά. Στρατιωτάκια ἔμψυχα ὅμως, ὄχι ψεύτικα καὶ πλαστικά,
ὑπάρχουν καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἀληθινοὺς στρατιῶτες καὶ
μέσα στὴν Ἐκκλησία, κινούμενα ὄχι ἀπὸ μικρὰ παιδιά,
ἀλλά ἀπὸ πάθη ἀβυσσαλέα (φιλοδοξία, ἀρχομανία,
ἐμπάθεια, φθόνο, μῖσος, κ.ἄ.) καὶ ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις,
ἐκτελῶντας ἐντολές, ποὺ λαμβάνουν ἴσως καὶ μέσα σὲ
Μασονικὲς Στοές, τὶς ὁποῖες (ἐντολές) ἐκτελοῦν πιστῶς,
ἔστω καὶ ἂν αὐτὲς εἶναι ἐπιζήμιες καὶ ὀλέθριες γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία, φοβούμενοι τὶς συνέπειες, τὶς ὁποῖες θὰ
ἔχουν, ἐάν, ὅπως ὑποψιάζεται ὁ λαός μας, ἀνυπα-
κούσουν στοὺς ἀδιστάκτους ἐντολεῖς των.

Θέλετε παραδείγματα ἀμφοτέρων τῶν κατηγοριῶν;
Ἄξιοι ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες στὴ Στρατευομένη μας
Ἐκκλησία ὑπάρχουν πολλοί, τοὺς ὁποίους γνωρίζομε ἀπὸ
τὴν Εὐαγγελικὴ καὶ Πατερικὴ βιοτὴ καὶ δρᾶσι τους. Δύο
μόνο θὰ ἀναφέρωμεν ἐπὶ τοῦ παρόντος, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἀληθινοὶ στρατιῶτες, ποὺ ξεχωρίζουν αὐτὲς τὶς ἡμέρες μὲ
τοὺς ἀγῶνες των, ἀλλὰ καὶ τοὺς διωγμούς καὶ τὶς κακοπά -
 θειες ποὺ ὑφίστανται ὡς καλοὶ στρατιῶτες Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αὐτοὶ εἶναι ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης καὶ ὁ π. Νικόλαος
Μανώλης, ἀμφότεροι κληρικοὶ - κοσμήματα τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πολυετεῖς
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγῶνες των, λίαν
προσφάτως οἱ προαναφερθέντες κληρικοὶ ἐπλούτισαν τὸ
στρατολογικό τους μητρῷο καὶ ἐνεργητικὸ μὲ τὴν ἡρωϊκὴ
καὶ ἀξιέπαινη καὶ προβλεπομένη ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνες
πρᾶξι τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ πνευματικοῦ
προϊσταμένου των Μητροπ. Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου, γιὰ
τὴ σκανδαλώδη στάσι ποὺ τηρεῖ ἔναντι τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἀποδοχῆς ἐκ
μέρους του τῶν κακοδόξων ἀποφάσεων τῆς ψευδο-
συνόδου τοῦ Κολυμβαρίου Κρήτης τὸν περασμένο Ἰούνιο,
τὶς ὁποῖες ἀποφάσεις κατεδίκασε καὶ ἀπέρριψε πάραυτα
καὶ πανορθοδόξως ἡ ὑγιὴς συνείδησι τοῦ Ὀρθοδόξου
ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, γεγονὸς ποὺ ἐτάραξε
σφόδρα τὶς ἔνοχες συνειδήσεις τῶν πρωτεργατῶν τοῦ κα-
λοκαιρινοῦ ἐκείνου συνοδικοῦ ἐκτρώματος. Εἶναι δὲ φυ-
σικό, αὐτὲς τὶς στιγμές, οἱ πρωτεργάτες αὐτοὶ νὰ πνέουν
τὰ μένεα κατὰ τῶν ἀντιδρώντων καὶ ἀνυπακουόντων στὰ
οἰκουμενιστικὰ κελεύσματά τους καὶ νὰ αἰσθάνωνται ὅπως
ᾐσθάνοντο οἱ Φαρισαῖοι, ὅταν ἔβλεπαν τοὺς ἀδόλους,
ἀγαθούς, δικαίους καὶ καλοπροαιρέτους Ἰουδαίους νὰ πι-
στεύουν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ ἔλεγαν πρὸς
ἑαυτοὺς (οἱ Φαρισαῖοι) πλήρεις φθόνου καὶ θυμοῦ: «Θε-
ωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; Ἴδε, ὁ κόσμος ὀπίσω
αὐτοῦ ἀπῆλθεν» (Ἰωάν.12:19). Οἱ φόβοι, βεβαίως, τῶν
οἰκουμενιστῶν δὲν εἶναι ἀβάσιμοι, διότι πράγματι, ἂν
κρίνωμε ἀπὸ τὰ βροντερὰ «Ἄξιος» καὶ ἄλλες ἐνθου-
σιώδεις ἐκδηλώσεις τῶν ἐκκλησιασμάτων τὴν ὥρα ποὺ
ἀνακοινώθηκε ἡ παῦσι τῆς μνημονεύσεως τοῦ Μητρο-
πολίτου, οἱ συνειδητοὶ πιστοὶ ἀκολουθοῦν μὲ πολὺ σε-
βασμὸ καὶ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη τοὺς καλοὺς αὐτοὺς
ποιμένες των, ἐφαρμόζοντας τὸ λεχθὲν γιὰ τοὺς καλοὺς
ποιμένες ἀπὸ τὸν Χριστὸ «καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς
αὐτῶν ἀκούει... ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτῶν».

Διὰ νὰ εἴμεθα ὅμως δίκαιοι, πρέπει νὰ ἀναφέρωμε ὅτι,
ἐκτὸς τῶν δύο προαναφερθέντων καλῶν κληρικῶν τῆς
Θεσσαλονίκης, καὶ ἄλλοι ἄξιοι τῆς ἱερωσύνης των κληρι-

κοί - στρατιῶτες, ἐκτιμῶντες τὴν κρισιμότητα τῶν καιρῶν
καὶ αἰσθανόμενοι τὴ μεγάλη εὐθύνη τους ἔναντι τοῦ Θεοῦ
καὶ τοῦ λαοῦ Του, προέβησαν σε ἡρωϊκὲς πράξεις (ὅπως
εἶναι ἡ διαφώτιση Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐντὸς
καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἀντικανονικότητα καὶ ἀντορ-
θοδοξότητα τῆς κάθε ἄλλο παρὰ «Ἁγίας» καὶ «Μεγάλης»
Συνόδου), πράξεις τὶς ὁποῖες ἤδη ἄρχισαν νὰ «πλη -
ρώνουν» μὲ διωγμούς, ἀπειλές, εἰρωνικὰ καὶ συκοφαν-
τικὰ δημοσιεύματα κ.ἄ. Οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ πρω-
τοπρ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος (Ἱ.Μ. Πατρῶν) καὶ π.
Πέτρος Χὶρς (Ἱ.Μ. Ἱερισσοῦ). Τοὺς γενναίους αὐτοὺς κλη-
ρικοὺς ἕνα εἰρωνικὸ καὶ πικρόχολο διαδικτυακὸ δημο-
σίευμα χαρακτηρίζει ὡς «οὐρὲς» τῶν π. Θ. Ζήση καὶ Ν.
Μανώλη! Γιὰ τὸν συντάκτη αὐτοῦ τοῦ δημοσιεύματος ται-
ριάζει ἡ παροιμία «εἶπε ὁ γάιδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα»!
(Σημ. Ἐὰν ὁ συντάκτης αὐτὸς θεωρεῖ τὸν λόγο μας προ-
σβλητικὸ καὶ θίγεται ἀπ’ αὐτόν, δηλώνουμε ὅτι δὲν θὰ δι-
στάσωμε νὰ τὸν ἀνακαλέσωμε, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι
ὅμως νὰ ἀνακαλέσῃ πρῶτος αὐτὸς τὸν δικὸ του περὶ
«οὐρῶν» λόγο, ὁ ὁποῖος δὲν θίγει καὶ δὲν προσβάλει
τέσσαρες μόνον ἀξίους κληρικούς, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς
ἄλλους κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι δια-
τηροῦν στενὲς πνευματικὲς σχέσεις μαζὶ τους). Τὸ ὅτι οἱ
πατέρες Ἀναστάσιος καὶ Πέτρος δὲν εἶναι «οὐρὲς» κα-
νενὸς καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἄλογα καὶ ἄβουλα ὄντα, ἀποδει-
κνύει, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ γεγονός ὅτι καὶ οἱ δύο εἶναι
πολὺ μορφωμένοι κληρικοί, κάτοχοι μάλιστα μεταπτυ-
χιακῶν τίτλων Θεολογίας, ὁ δὲ π. Πέτρος Χὶρς εἶναι
προσήλυτος στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὡς τοιοῦτος εἶναι ἕνα
θαῦμα τοῦ Θεοῦ! Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο τερμάτισε τὴν πο-
λυετῆ καὶ ἐπώδυνη περιπλάνησι τοῦ ἀγαθοῦ αὐτοῦ δού -
λου του στὸν σκοτεινὸ λαβύρινθο τοῦ παναιρετικοῦ Προ-
τεσταντισμοῦ καὶ ὡδήγησε τὰ βήματά του ἀπὸ τὴν Ἀμε-
ρικὴ μέσα στὴν ἀσφαλῆ μάνδρα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδο-
ξίας, τιμῶντας αὐτὸν καὶ μὲ τὸ ὕψιστο ἀξίωμα τῆς
ἱερωσύνης. Οἱ οἰκουμενιστὲς ὅμως τὸν διώκουν, χαιρ-
έκακες δὲ οὐρὲς τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐν
Ἑλλάδι ἀπαιτοῦν τὴν καθαίρεσί του καὶ ἐκδίωξί του ἀπὸ
τὴν Ἁγία Μάνδρα τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν ὁποία βρῆκε κα-
ταφύγιο, κραυγάζουσες «Σταύρωσον,σταύρωσον αὐτόν»!
Ὦ, Χριστέ,πῶς ἀνέχεσαι τὶς ἀδικίες καὶ ἀνομίες ἀπὸ κα-
κοὺς ἐκπροσώπους σου μέσα στὴν Ἐκκλησία; Δόξα τῇ
μακροθυμίᾳ σου, Κύριε! Ἀλλὰ καὶ ἂν ὑποθέσωμε ὅτι οἱ
δύο κληρικοὶ εἶναι «οὐρὲς» τῶν π. Θ. Ζήση καὶ π. Ν.
Μανώ λη (ποὺ δὲν εἶναι), θὰ ὑπενθυμίσωμε στὸν κατήγο-
ρό τους μία σημαντικὴ λεπτομέρεια: τὰ ἄλογα, ἀγαπητὲ
ἐν Χριστῷ Π.Α., μὲ τὶς οὐρές τους διώχνουν τὶς ἐνο-
χλητικὲς ἀλογόμυγες. Νὰ εἶσαι δὲ βέβαιος, ὅτι μὲ
παρόμοιο τρόπο οἱ κατ’ ἐσὲ «οὐρὲς» θὰ ἐκδιώξουν
τὶς ἐνοχλητικές, μολυσμένες καὶ ἀκάθαρτες ἀλογόμυ-
γες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τὸ πανάγιο Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ.

Ἀπὸ πληροφορίες ποὺ ἀντλήσαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο,
στὸν κατάλογο τῶν ἱερέων, ποὺ ἔπαυσαν τὸ μνημόσυνο
τῶν ἐπισκόπων τους, προστέθηκαν καὶ ἄλλοι γενναῖοι
κληρικοί, ποὺ ἔλαβαν τὴν ἡρωϊκὴ ἀπόφασι τῆς ἀποτει -
χίσεως ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους των ἐξ αἰτίας τῆς ἐνεργη-
τικῆς ἢ καὶ παθητικῆς συμπεριφορᾶς αὐτῶν ἔναντι τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ἰδιαιτέρως δὲ τῆς ψευδοσυνόδου τῆς
Κρήτης. Μέχρι τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές,
ἔχουν συμβῆ τὰ ἑξῆς γεγονότα: τέσσαρες ἱερεῖς, ἀνήκον-
τες στὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, οἱ π. Γαβριὴλ Μαζανάκης,
π. Ἐμμανουὴλ Σαρρῆς, π. Σπυρίδων Δαμανάκης καὶ π.
Παῦλος Μαζανάκης, διέκοψαν τὸ μνημόσυνο τῶν μητρο-
πολιτῶν τους, τῶν Σεβ. Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ. Δα-
μασκηνοῦ, Σεβ. Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου,
Σεβ. Λάμπης καὶ Σφακίων κ. Εἰρηναίου. Ὁ Ἡγούμενος ἐξ
ἄλλου π. Μάξιμος Καραβᾶς καὶ ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας ἔπαυσαν
τὸ μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Θεοκλήτου.
Μετὰ τὸν κύριο σεισμὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονί -
κης, μετασεισμικὲς δονήσεις ἔγιναν αἰσθητὲς καὶ στὴ γει-
τονικὴ Ἱ. Μητρόπολι Λαγκαδᾶ, ὅπου ὁ π. Φώτιος Βεζύνιας
διέκοψε τὸ μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου, ὁ
ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρεται στὸ διαδίκτυο, ἐδίωξε τὸν
εὐλαβῆ αὐτὸν ἱερέα ἀπὸ τὸν ναὸ καὶ τὸ σπίτι καὶ τοῦ
ἀπαγόρευσε νὰ λειτουργῇ καὶ νὰ ἐξομολογῇ!

Ὑπάρχουν ὅμως, ὅπως εἴπαμε, καὶ τὰ στρατιωτάκια,
τὰ ὁποῖα, ἀντὶ καλοὶ στρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ προτίμη-
σαν νὰ εἶναι κόλακες καὶ φερέφωνα Βαρθολομαίου ἀρχι-
οικουμενιστοῦ καὶ νὰ ρίχνουν «λάδι στὴ φωτιά», προτεί -
νοντας (τὰ στρατιωτάκια) διαδικτυακῶς τὴν παραδει -
γματικὴ τιμωρία (καθαίρεσι) τῶν δύο ἡρωϊκῶν κληρικῶν
τῆς Θεσσαλονίκης, ἰδιαιτέρως μάλιστα τοῦ π. Θεοδώρου
Ζήση! (ἀκόμη καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σε-
ραφείμ!). Ἂν τὸ τολμήσουν τὸ Φανάρι, ὁ ἅγιος Θεσσα-
λονίκης, πιθανὸν καὶ ἡ Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ., προβλέπεται ὅτι τὸ
ἐκκλησιστικὸ τσουνάμι ἱερᾶς ὀργῆς, ἀντιδράσεων καὶ δια-
μαρτυριῶν, ποὺ προκάλεσε ὁ ἄδικος καὶ ἀντικανονικὸς
ἀφορισμὸς τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀειμνήστου πλέον Νικολάου Σωτηροπούλου, θὰ ἰσχυρο-
ποιηθῇ ἔτι περισσότερο, τὰ δὲ τεράστια παλιρροιακὰ
κύματά του θὰ ταράξουν τὸν Βόσπορο, τὸν Θερμαϊκὸ καὶ
τὸν Σαρωνικό, τὰ δὲ ἀγριεμένα θαλάσσια ὕδατα θὰ
ξεβράσουν ψάρια μέχρι καὶ τὸ Συνοδικὸ μέγαρο τῆς Ἱ.
Μονῆς Πετράκη. Ὅπως δὲ ἤλεγξε κάποτε στὴν Π.Δ. μία
ὄνος τὸν Βαλαάμ, τοιουτοτρόπως καὶ τὰ ψάρια αὐτά, ἐὰν
θελήσῃ ὁ Θεός, θὰ ἐλέγξουν τοὺς Συνοδικοὺς ἀρχιερεῖς,
διότι ἐν καιρῷ τοῦ λαλεῖν ἀφωνότεροι ἰχθύων ἐγένοντο.
Ἄς εὐχηθοῦμε οἱ διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προδοσίες
Πίστεως, ποὺ ἔχουν πληθυνθῆ στὶς ἡμέρες μας, νὰ μὴ
ἐπιφέρουν καμμία νέα ἐθνικὴ περιπέτεια, ὅπως συνέβη
μὲ τὴν ἅλωσι τῆς Πόλεως καὶ πτῶσι τοῦ Βυζαντίου μετὰ
τὴν ψευδοένωσι Φερράρας-Φλωρεντίας καὶ τὸ βδελυρὸ
συλλείτουργο Ἑνωτικῶν Ὀρθοδόξων καὶ Λατίνων στὴν
Ἁγία Σοφία ἢ μὲ τὴν Κυπριακὴ τραγωδία μετὰ τὸ σχίσμα
τῆς ἐκεῖ Ἱεραρχίας. Δόξα ὅμως τῷ Θεῷ, διότι οἱ προφη-
τεῖες τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Ἀρσενίου τοῦ Καπ-
παδόκου καὶ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου μᾶς δίδουν τὸ δι-
καίωμα νὰ αἰσιοδοξοῦμε γιὰ τὴν τελικὴ ἔκβασι τῶν ἐπερ-
χομένων στὴν Πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο γε-
γονότων.

Θὰ κλείσωμε τὸ παρὸν ἄρθρο μας μὲ μία ἔκκλησι πρὸς
τοὺς μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δὲν
ἀπευθυνόμεθα καὶ πρὸς τοὺς ἐκτὸς Ἑλλάδος Ἑλληνορ-
θοδόξους ἀρχιερεῖς, διότι στὸν χῶρο τοῦ Ἀποδήμου
Ἑλληνισμοῦ εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ εὑρεθῇ κάποιος μὴ
οἰκουμενιστὴς ἀρχιερέας. Κάνουμε, λοιπόν, ἔκκλησι σὲ
ὅλους τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ
τὸ καβούκι των τῆς δειλίας, ἢ ἀδιαφορίας, ἢ κάποιας
ἄλλης αἰτίας, ποὺ τοὺς κρατεῖ στὸ περιθώριο, μακριὰ ἀπὸ
τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ποὺ διεξάγει ἡ Ὀρθοδοξία κατὰ τῆς
πιὸ ἐπικίνδυνης αἱρέσεως ὅλων τῶν αἰώνων. Οἱ στιγμὲς
ποὺ ζοῦμε εἶναι ἱστορικὲς καὶ ἡ ἀπουσία, ἀπραξία καὶ
ἀδράνεια τῶν ἀξιωματικῶν τῆς Στρατευομένης Ἐκκλη-
σίας τώρα, ποὺ κορυφώνεται ὁ εὐλογημένος ἀπὸ τὸν
Θεὸ ἀγώνας καὶ ποὺ ἠχοῦν ἀρχαγγελικὲς σάλπιγγες
πνευματικῆς ἐπιστρατεύσεως, ἰσοδυναμεῖ μὲ λιποταξία

καὶ προδοσία.
Ἅγιοι ἀρχιερεῖς, δὲν ἀκούετε τοὺς ἤχους τῶν σαλπίγγων;

Εἶναι τόσο δυνατοὶ οἱ ἦχοι, ποὺ μποροῦν νὰ ξυπνήσουν καὶ
νεκροὺς στὰ νεκροταφεῖα! Ἀποροῦμε καὶ ἀναρωτώμεθα τί
εἶδος ἠχομονωτικοῦ ὑλικοῦ τοποθέτησαν στὰ μητροπολιτι-
κά σας μέγαρα οἱ κατασκευαστές των. Ἅγιε Πειραιῶς, ἅγιε
Γόρτυνος, ἅγιε Φλωρίνης, ἅγιε Αἰτωλοακαρνανίας, ἅγιε Κονί -
τσης, ἅγιε Κυθήρων, ἅγιε Γλυφάδας, ἐσεῖς ἔχετε δώσει
δείγματα γραφῆς καὶ λόγου κατὰ τῶν αἱρέσεων καὶ κυρίως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἄλλοι περισσότερο καὶ ἄλλοι ὀλιγότερο.
Λάβετε ἐσεῖς, ἑπομένως, τὴν πρωτοβουλία τῆς ὀργανώσε-
ως τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος τώρα ποὺ ὁ πόλεμος
μαίνεται. Ὁ Οἰκουμενισμὸς εὑρίσκεται πρὸ πολλοῦ ἐντὸς τῶν
τειχῶν. Καιρὸς νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴ δουλεία
του. Ἡ ἱερὰ ἐπανάστασι ἄρχισε καὶ ἡ ἵδρυσι μιᾶς ἀρχιερα-
τικῆς αὐτὴ τὴ φορὰ «Φιλικῆς Ἑταιρείας» ἐπιβάλλεται σήμε-
ρα ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Σᾶς προσκαλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Τὸ ἄρθρο μας ὅμως θὰ ἦταν ἐλλιπές, ἐὰν ἡ ἔκκλησί μας
ἀπευθύνετο μόνο πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς. Ὑπακούοντας
στὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας καὶ ἐλπίζοντας νὰ μὴ πα-
ρεξηγηθοῦν οἱ προθέσεις μας, ἑνώνομε τὴν ἰσχνή μας
φωνὴ μὲ τὶς φωνὲς πολλῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων πιστῶν
καὶ κάνομε ἔκκλησι καὶ πρὸς τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες,
τοὺς φυλάσσοντες τὴν Ἀκρόπολι τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθο-
δοξίας. Διότι Ἁγιορεῖται πατέρες, οἱ διακόψαντες ἐν ἔτει
1965 τὸ τοῦ Ἀθηναγόρου μνημόσυνον, ἀναστήσονται ἐν
τῇ κρίσει μετὰ τῶν τῆς γενεᾶς ταύτης μοναχῶν καὶ κατα-
κρινοῦσιν αὐτούς· ὅτι ἐκεῖνοι ἀντέδρασαν σθεναρῶς κατὰ
πατριαρχικῆς κακοδοξίας τε καὶ κακοπραξίας, καὶ ἰδοὺ
πλεῖον Ἀθηναγόρου ὧδε. Κάποιοι βεβαίως Ἁγιορεῖτες, μι-
μούμενοι παλαιοὺς ἁγίους μοναχοὺς τοῦ ἁγιωνύμου
Ὄρους, ἀντιδροῦν καὶ διαμαρτύρονται δημοσίως καὶ
εὐθαρσῶς μὲ ἐπιστολὲς καὶ πεπαρρησιασμένες ὁμολο-
γίες Πίστεως, γενόμενοι νέοι ὁμολογητές. Δυστυχῶς,
ὅμως, αὐτοὶ δὲν εἶναι πολλοί. Πάντοτε, βεβαίως, οἱ ἥρωες
ἦταν ὀλίγοι. Ἄλλωστε, ὁ Κύριός μας εἶπε κάποτε: «πολ-
λοὶ εἰσὶ κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ» (Ματθ. 20:16). Εἴμεθα
ἄραγε πολὺ ἀπαιτητικοί, ὅταν βλέποντες σμήνη ἀκρίδες
τῆς Ἀποκαλύψεως νὰ ἔχουν πέσει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων
τόπων, ἀκόμη καὶ στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας (ἀπόρθητο
ἄλλοτε κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας) καὶ νὰ κατατρώγουν τοὺς
ἀγλαοὺς καὶ εὔχυμους καρποὺς τῶν αἰωνοβίων δένδρων,
τὰ ὁποῖα ἔχουν ποτίσει καὶ αὐξήσει ρυάκια ὁλόκληρα δα-
κρύων μετανοίας καὶ ἱδρώτων ἀσκητικῶν ἀγώνων καὶ πα-
λεσμάτων, ἀλλὰ καὶ αἱμάτων μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν,
ὀλίγους μόνο μοναχοὺς νὰ ψεκάζουν τὸ Περιβόλι μὲ τὸ
ἄνωθεν δοθὲν σ’ αὐτοὺς «ἐντομοκτόνο», οἱ περισσότεροι
δὲ νὰ καθησυχάζουν τὴ συνείδησί τους, ὅτι ἡ δική τους
ἁρμοδιότητα εἶναι τὸ κομβοσχοίνι καὶ ἡ προσευχή; Ἐπὶ τῇ
εὐκαιρίᾳ ἐνθυμηθήκαμε τώρα τὴν εὔστοχη ἀπάντησι, ποὺ
ἔδωσε σὲ ἐρώτησι κάποιου ἀκροατοῦ του ὁ ἀείμνηστος
Νικόλαος Σωτηρόπουλος (καὶ ποία ἀπάντησι τοῦ σοφοῦ
ἐκείνου θεολόγου δὲν ἦταν εὔστοχη;):

Ἐρώτησι: «Δὲν θὰ ἦταν καλύτερα, ἀντὶ νὰ ἐλέγχωμε τὰ
κακῶς κείμενα μέσα στὴν Ἐκκλησία, νὰ κάνωμε προσ -
ευχή;»

Ἀπάντησι: «Ὁ Χριστὸς προσευχήθηκε στὸν κῆπο τῆς
Γεθσημανῆ· ὅμως δὲν ἀρκέστηκε στὴν προσευχή, ἀλλὰ
ἅπλωσε κατόπιν τὰ χέρια του νὰ καρφωθοῦν ἐπάνω στὸν
Σταυρό»!

Ἀναφερόμεθα συχνὰ στὰ ἄρθρα μας στὸν ἀξιομνη-
μόνευτο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ὅπως θὰ ἔχουν διαπι-
στώσει πολλοὶ ἀναγνῶστες, διότι ὑπῆρξε ὁ ἀγωνιστι-
κότερος Ὀρθόδοξος λαϊκὸς θεολόγος τῶν καιρῶν μας καὶ
σφοδρότερος πολέμιος τῶν αἱρέσεων καὶ δὴ τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ. Στὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγῶνα καὶ στὴν ἑρμηνεία τῆς
Ἁγ. Γραφῆς εἶχε ἀφιερώσει ὁλόκληρη τὴ Χριστομίμητη
ζωή του, ἀγωνιοῦσε δὲ γιὰ τὴν ψυχοφθόρο ἐπέκτασι τῆς
σατανικῆς παναιρέσεως τοὺς τελευταίους καιροὺς σὲ
τέτοιο βαθμό, ὥστε στὰ τέλη τῆς ζωῆς του ἔλεγε συχνὰ
στὸν γράφοντα καὶ σὲ προσφιλῆ του πρόσωπα καὶ πολὺ
στενοὺς συνεργάτες του «Τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμῶ εἶναι
(ἐὰν θέλῃ καὶ ὁ Θεὸς) νὰ ζήσω 3 - 4 χρόνια ἀκόμη γιὰ
νὰ πολεμήσω περισσότερο (μὲ τὴ χάρι Του) τὸν
Οἰκουμενισμό». Ἡ παράτασι ὅμως τῆς ἐπιγείας ζωῆς
τοῦ ὁμολογητοῦ θεολόγου, ὅπως ἀπεδείχθη, δὲν ἦταν
στὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ὅμως κάτι ἄλλο, τὸ ὁποῖο
εἴμεθα βέβαιοι ὅτι εὐφραίνει πολὺ τὴν ψυχὴ τοῦ Νικολάου
Σωτηροπούλου, ἀλλά καὶ πολλῶν ἄλλων κοιμηθέντων
ἀγωνιστῶν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως εἶναι οἱ μα-
καριστοὶ πατέρες Ὅσ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, Αὐγουστῖνος
Καντιώτης, Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, Μάρκος Μανώ -
λης καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Καὶ αὐτὸ ποὺ εὐφραίνει τὰ πνεύ μα-
τα ὅλων τῶν δικαίων καὶ τετελειωμένων στοὺς οὐρανοὺς
εἶναι ἡ καθυστερημένη μέν, ἀλλὰ εὐλογημένη ἐξέγερσι
πολλῶν ἱερατικῶν συνειδήσεων κατὰ τῶν ἐπισκόπων,
εἴτε τῶν συμμετεχόντων ἐνεργῶς στὴ λεγομένη Οἰκουμε-
νικὴ κίνησι, εἴτε τῶν παρακολουθούντων ἀπαθῶς καὶ μοι-
ρολατρικῶς αὐτὴ καὶ ἀποδεχομένων τὰ ἀντορθόδοξα
ἀποτελέσματά της, ὅπως καὶ πλῆθος προδοσίες Πίστε-
ως ἀπὸ προκαθημένους καὶ συνεπισκόπους των.

Ἡ τελευταία αὐτὴ ἱερὰ ἐπιθυμία τοῦ ἀγωνιστοῦ θε-
ολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου θέτει πάντας ἡμᾶς, κλη-
ρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας,
δίδεται δὲ στὴ δημοσιότητα διὰ τοῦ παρόντος ἄρθρου μὲ
τὴν ἐλπίδα νὰ εὑρεθοῦν μιμηταί του, ἄνδρες πλήρεις
Πνεύ ματος Ἁγίου καὶ ζήλου καὶ δυνάμεως Προφήτου Ἠλι-
ού, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ὁ Μωυσῆς ἔβγαλε τοὺς Ἑβραίους
ἀπὸ τὴ δουλεία τῶν Αἰγυπτίων, νὰ ἀπαλλάξουν τὴν Ὀρθο-
δοξία ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Πολυσέβαστοι πατέρες Θεόδωρε Ζήση, Νικόλαε
Μανώλη καὶ Μάξιμε Καραβᾶ, ὅπως ὁ προσφιλὴς καὶ σὲ
ἐσᾶς Ν. Σωτηρόπουλος, ἔχω καὶ ἐγὼ μία σφοδρὴ ἐπι-
θυμία, νὰ ἔλθω ἀπὸ τὸν Καναδᾶ στὴν Ἑλλάδα σύντομα,
μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ ἀσπασθῶ τὴν τιμία ἱερατικὴ χεῖρα
σας καί, ἂν θέλῃ ὁ Θεός, νὰ μεταλάβω τὰ θεῖα καὶ ἄχραν-
τα Μυστήρια ἀπὸ τὰ δικά σας χέρια, χέρια συγχρόνων
ὁμολογητῶν τῆς Πίστεως. Δυστυχῶς, ὅμως, λόγοι
ἀνώτεροι τῆς θελήσεώς μου δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν ἐπὶ τοῦ
παρόντος νὰ πραγματοποιήσω τὴν ἐπιθυμία μου. Σᾶς
παρακαλῶ, εὔχεσθε καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ. Πόσο ἀξιομακάρι-
στα εἶναι τὰ πνευματικά σας τέκνα, ποὺ σᾶς ἔχουν κον-
τά τους! Τὰ ζηλεύομε. Δόξα ὅμως τῷ Θεῷ, διότι χάρι στὴ
σύγχρονη τεχνολογία, ἔχομε καὶ ἐμεῖς οἱ Ἀπόδημοι
Ἕλληνες τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦμε τοὺς
ἀγῶνες σας μέσω τοῦ διαδικτύου. Τὸ μόνο πλέον ποὺ
ἀπομένει στοὺς οἰκουμενιστὲς εἶναι νὰ συγκαλέσουν μία
νέα «ἁγία καὶ μεγάλη» σύνοδο καὶ νὰ ἀφορίσουν τὸ
διαδίκτυο καὶ πᾶσαν τὴ σύγχρονο τεχνολογία, ἡ ὁποία,
πρὸς μεγίστη ἀπογοήτευσί τους, φέρει στὸ φῶς πολλὰ
κρυφά, πονηρὰ καὶ φαῦλα, ποὺ πράττουν, καὶ ἔτσι τὰ
πληροφορεῖται καὶ ἐπαγρυπνεῖ ὁ λαός. Ἐὰν δὲν
γνωρίζουν οἱ οἰκουμενιστὲς ποῖες ἀφοριστικὲς κατάρες
νὰ διαβάσουν κατὰ τοῦ διαδικτύου, ἄς συμβουλευθοῦν
τὸν ἁγιώτατο φίλο καὶ ἀδελφό τους Πάπα Ρώμης νὰ τοὺς
δώσῃ τὸ τυπικὸ τῆς μεσαιωνικῆς ἱεροεξεταστικῆς κα-
ταδίκης τοῦ Γαλιλαίου, συγχρόνως δὲ (καὶ καταδίκης) τῆς
Ἀστρονομίας καὶ Ἀστροφυσικῆς Ἐπιστήμης, ἐνέργεια
ποὺ ἐξέθεσε ἀνεπανόρθωτα τὸν οὑμανιστικὸ καὶ αἱρετικὸ
Παπισμό, τὴν ὁποία (ἐνέργεια) ἄσχετοι, ἀνιστόρητοι καὶ
ἐκκλησιομάχοι νεοέλληνες δημοσιογράφοι κ.ἄ.
χρεώνουν ἀδίκως σὲ ὁλόκληρο γενικῶς τὸν Χριστια-
νισμό, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐὰν
ὅμως θέλῃ ὁ Θεός, θὰ ἐπανέλθωμε καὶ μὲ νέα ἄρθρα
μας, διότι «τὸ σιγᾶν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ἀρνήσεως
ἴδιον καὶ προδοσία πίστεως ἀληθινῆς» (Ἅγ. Μελέτιος).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὀρθοδοξίας μας!!!
Καὶ τὸ πιὸ ἀδιανόητον, νὰ σχισθῆ ὁ ἄραφος χιτὼν

τῆς πίστεως!!
Ἐπιχείρηση διαιρέσεως τῆς κιβωτοῦ Ἁγίου Ὄρους,

ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπανταχοῦ Γῆς Ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν!!
Προειδοποιῶ: βαρύνει θανάσιμα τὴν Ἱεραρχία
σας!...Ἀλλὰ καὶ ἐσᾶς πρῶτον! Διανύομεν: Ἐσχατολο-
γικὲς ἡμέρες!! Ὁ Παγκόσμιος Διωγμὸς ἐνόψει! Ἡ εὐθύ-
νη σας, ἀδιανόητος, ὅπως προειδοποιεῖ ὁ Ἅγιος Κυθή-
ρων. Δώσατε ἱστορικὴ μάχη, καὶ οὐχί, συνεργασία με-
τά: λυσσωδῶν λύκων! Μακαριώτατε: ὁ Ὀρθόδοξος λα-
ός σας, σᾶς περιμένει ὁμολογητὴ καὶ οὐχὶ ἐπίκουρον!
Καὶ οὐχὶ συνεργάτης στοὺς καταδικασθέντας ὑπὸ ὅλων
τῶν Ἱερῶν  Συνόδων.

Γράφω στὴν ἑορτὴ τοῦ μεγάλου ὁμολογητῆ τῆς πί-
στεως Ἁγίου Σπυρίδωνος 12/12/2016

«Ὁ νέος Μᾶρκος Εὐγενικός»

Διορθόδοξος Ἐπιστημονική Ἡμερίς
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ «ΣΥΝΟΔΟΥ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τρίτη 4 Ἀπριλίου 2017 καὶ ὥρα 5 τὸ ἀπόγευμα,
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χάθηκε ἡ διαφημιζόμενη κρητική λεβεντιά καί ἡ παρρησία!
Ἀλλά καί στή διασπορά, ὁ Φόβος εἶναι μόνιμη κατάσταση
στούς ἀρχιερεῖς καί κανείς δέν τολμᾶ νά διατυπώσει τήν παρα-
μικρή διαφωνία. Δυστυχῶς τό οἰκουμενικό πατριαρχεῖο διατη-
ρεῖ τήν ἑνότητα διά τῆς ἀπειλῆς καί βίας! 

Ἡ Ἐκκλησία, πού καυχᾶται γιά τό συνοδικό της σύστημα,
στήν πραγματικότητα στενάζει ἀπό τό στυγνό οἰκουμενιστικό
σύστημα. Ἔχουμε χάσει τήν παρρησία, γεμίσαμε ἀπόγνωση
καί κινδυνεύουμε νά χάσουμε τό φῶς τῆς πίστεως. Παντοῦ χει-
ροκροτήματα, δουλικές ὑποκλίσεις, χαμόγελα καί ἐμετικές
ἐκδηλώσεις, πού δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τήν ἀληθινή εὐσέ-
βεια καί τό μαρτυρικό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα αὐτά ἐξ
αἰτίας τῶν ἐπίμονων καί τυφλῶν οἰκουμενιστῶν! Μᾶς περιμέ-
νουν δύσκολες μέρες. Ὁ ἐχθρός εἶναι ἐντός τῶν τειχῶν. Οἱ ἐπι-
θέσεις εἶναι ἀπό μέσα καί ὄχι ἀπό ἔξω.

Ἐάν δέν ὑπῆρχε ὁ οἰκουμενισμός, τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας θά
ἦταν μεγαλύτερο, οὐσιαστικότερο καί ἀποτελεσματικότερο. Ἡ
πίστη θά ἀπέδιδε πολλούς καρπούς. Ἡ Ὀρθοδοξία θά ἔλαμπε,
θά συγκινοῦσε καί θά προκαλοῦσε πνευματική ἀφύπνιση σέ
αὐτούς πού τήν ἐγκατέλειψαν ἤ δέν τή γνώρισαν ποτέ. Τότε θά
φαίνονταν οἱ μεγάλες διαφορές μέ τίς ἄλλες «ἐκκλησίες» καί ἡ
ἁγιότητα θά καθοδηγοῦσε τούς καλοπροαίρετους. Ὅλοι θά
ἔβλεπαν ὅτι ὁ πάπας ἐμπαίζει τούς λαούς χρησιμοποιώντας
χωρίς φόβο Θεοῦ τήν πίστη, τούς ὁδηγεῖ σέ ἐγκόσμιους λει-
μῶνες καί ὄχι στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Θά διαπίστωναν ἐπί-
σης τήν ἀπομάκρυνση τῶν προτεσταντῶν ἀπό τή διδασκαλία
τοῦ Χριστοῦ καί τήν περιπλάνησή τους σέ σκοτεινούς δρόμους,
γεγονός πού δημιουργεῖ ἀγεφύρωτο χάσμα καί κόβει κάθε ἐλπί-
δα προσέγγισης καί ἐπικοινωνίας. Οἱ προτεστάντες δέν μπο-
ροῦν νά συνεννοηθοῦν οὔτε μεταξύ τους. Πολύ περισσότερο μέ
τούς ὀρθόδοξους. Εἶναι ματαιοπονία κάθε προσ πάθεια διαλό-
γου μαζί τους. Μοιάζει μέ τήν προσπάθεια νά θέλει κάποιος νά
ἰσορροπήσει ἕνα κῶνο μέ τήν κορυφή πρός τά κάτω. Οἱ οἰκου-
μενιστές ὅμως βλέπουν καλή προαίρεση στούς προτεστάντες
καί ἔχουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι στήθηκαν οἱ γέφυρες καί μηδε-
νίστηκαν οἱ ἀποστάσεις! Μᾶς διαβεβαιώνει καί ὁ ἴδιος ὁ Πα-
τριάρχης!

Εὐχή τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν εἶναι νά ἐγκαταλείψει τό
Φανάρι τόν οἰκουμενισμό καί νά ἀρχίσει νά ἐργάζεται γιά τή δό-
ξα τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοί του ἄς μή συχνά-
ζουν στίς αὐλές τῶν αἱρετικῶν, γιά νά μή δημιουργοῦνται ψεύ-
τικες ἐντυπώσεις στό λαό. Ἄν ὅμως ἡ συμπάθειά τους πρός
αὐτούς εἶναι μεγάλη καί δέν μποροῦν νά ζήσουν δίχως αὐτούς,
ἄς μετακομίσουν ἐκεῖ, γιά νά ἠρεμήσουν οἱ ἴδιοι καί νά ἡσυχά-
σουμε καί ἐμεῖς. Δέν θά νιώσουμε καί μεγάλο κενό ἀπό τήν
ἀπουσία τους. Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε τήν ἱερή μας ἀποστολή
καί θά διδάσκουμε ὅτι μόνο στήν Ὀρθοδοξία ὑπάρχει σωτηρία.
Θά τονίζουμε ἐπίσης ὅτι μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλη-
σία ἀπαρνούμενοι τίς αἱρετικές τους θέσεις.

Ἀπό τούς ἑτερόδοξους δέν πρέπει νά περιμένουμε καμιά
βοήθεια. Οἱ ὑποσχέσεις τους ποτέ δέν πραγματοποιήθηκαν. Τό
σχέδιό τους ἦταν πάντα ἡ ἅλωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτό τό ξε-
χνοῦν οἱ Φαναριῶτες, οἱ ὁποῖοι ξανοίγονται στούς αἱρετικούς
καί περιμένουν τή συμπαράστασή τους. Εἶναι σάν νά περιμέ-
νουν στοργική συμπεριφορά πρός ἕνα κοπάδι πρόβατα ἀπό
μιά ἀγέλη λύκων! Μά δέν καταλαβαίνουν τί γίνεται; Δέν θυμοῦν-
ται τά «κατορθώματα» τῶν σταυροφόρων; Δέν ὑποψιάζονται τή
δολιότητα τῶν παπικῶν καί τῶν προτεσταντῶν; Ἐπιτέλους,
ἐάν ἐκεῖνοι ἔχασαν τήν ὅρασή τους καί λησμόνησαν τήν ἱστο-
ρία, ἐμεῖς δέν θά τούς ἀκολουθήσουμε. Ἄς πᾶνε μόνοι τους στό
γκρεμό. Δική τους ἡ ἐπιλογή, δική τους καί ἡ εὐθύνη. Ἐμεῖς δέν
θά γίνουμε ἀναβάτες στά ἀφηνιασμένα ἄλογα τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ, οὔτε θά συνεργήσουμε σέ ὁποιαδήποτε ὑποκριτική καί
κοσμική συμπεριφορά. Ἡ προκλητική τους στάση ἀπέναντι
στούς αἱρετικούς στήν πραγματικότητα ὑψώνει τοῖχο ἀπομό-
νωσής τους ἀπό τό ὀρθόδοξο πλήρωμα. 

Εἶναι τραγωδία πού οἱ πνευματικοί μας πατέρες, δηλ. οἱ πα-
τριάρχες, οἱ ἀρχιεπίσκοποι καί οἱ μητροπολίτες, ἀδιαφοροῦν
μπροστά στήν ἀγωνία τοῦ ἁπλοῦ καί ἄδολου λαοῦ, πού προ-
καλεῖται ἀπό τίς οἰκουμενιστικές τους δραστηριότητες. Γι᾿ αὐτό
οἱ πιστοί στρέφονται στούς ἐνάρετους γέροντες, οἱ ὁποῖ οι, ἐνῶ
δέν ἔχουν ἀνώτερη θέση στήν Ἐκκλησία, ἀποτελοῦν τό στήριγ-
μά τους. Εἶναι τό πνευματικό ἀλεξικέραυνο, πού προφυλάσσει
ἀπό τούς αἱρετικούς. Τό γεγονός αὐτό δέν μᾶς ἀφήνει νά ἀπο-
γοητευθοῦμε. Ὁ Θεός ἔχει ἀναθέσει σέ αὐτούς τό ἱερό ἔργο τῆς
σωτηρίας μας. Αὐτοί πηδαλιουχοῦν τό καράβι τῆς Ἐκκλησίας,
ματαιώνουν τά σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν καί ἀντικρούουν τίς
θεωρίες τῶν αἱρετικῶν. Δέν πρέπει ἐπίσης νά ξεχνᾶμε ὅτι μιά
ἁπλή διδαχή ἑνός ἐνάρετου ἀνθρώπου ἔχει πολύ μεγαλύτερη
ἀποδοχή καί ἀποτελεσματικότητα ἀπό ὅση ἔχουν τά βαθυστό-
χαστα καί σοφιστικά κείμενα τῶν φημισμένων θεολόγων, οἱ
ὁποῖοι ὑστεροῦν στήν πνευματικότητα καί ὁ λαός δέν τούς
ἐμπιστεύεται.

Ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ πρέπει συνεχῶς νά καταπο-
λεμεῖται ἀπό τούς ὀρθόδοξους καί ὅταν ἀκόμα οἱ μεγαλόσχημοι
οἰκουμενιστές ὑψώνουν τήν «ποιμαντική» τους ράβδο…

Ἀντίδωρον ἀγάπης εἰς τὸν σεμνόν, εἰς τὸν ἅγιον,
εἰς τὸν πραγματικὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, π. Μᾶρκον*
Ὁ πατὴρ Μᾶρκος, φιλόθεος καὶ γι’ αὐτὸ βαθειὰ φι-
λάνθρωπος, φιλόστοργος, συμπαθὴς πρὸς ὅλους.
Ἀλήθεια ποιὸν δὲν ἀγαποῦσε καὶ γιὰ ποιὸν δὲν νοι-
αζόταν; Μέλημά του, ἀγωνία του, ἡ ἀνακούφιση τῶν
ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ διάφορα προβλήματα, τὶς ὑλικὲς
ἀνάγκες καὶ δυσκολίες, ἀλλὰ προπάντων ἀδιάλειπτο
τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ σωτηρία, μὲ στόχο ὅλους
νὰ τοὺς βάλη στὸν Παράδεισο. Ὡς γνωστὸν ἀτελεί-
ωτες ὧρες ἐξομολογοῦσε. Ἰδιαίτερα πρόθυμος νὰ
ἔλθη στὸ Γυμνάσιο τῆς Νέας Ἐρυθραίας γιὰ ἐξομο-
λόγηση τῶν μαθητῶν, ὅποτε τοῦ τὸ ζητοῦσαν. Ὅταν
μᾶς ἀπαγόρευσαν νὰ ἔρχεται στὸ σχολεῖο, βρῆκε
τρόπο νὰ ἐξομολογῆ τὰ παιδιὰ στὸν Ἱ. Ναό, ποὺ θὰ
πηγαίναμε γιὰ ἐκκλησιασμό, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ οἱ δυσκο-
λίες δὲν ἦταν λίγες. Ὅμως ὅλες τὶς ἀντιπαρήρχετο
προκειμένου τὰ παιδιὰ νὰ γνωρίσουν τὸ μυστήριο
τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ
αὐτό. Καὶ πράγματι οἱ ὠφέλειες πολλές, ἀρκετοὶ μα-
θητές, ἀπόφοιτοι πλέον τοῦ γυμνασίου Νέας Ἐρυ-
θραίας, ἀναζητοῦσαν τὸν πατέρα Μᾶρκο, γιὰ νὰ ἐξο-
μολογήθουν καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν προσωπικά
τους προβλήματα.

Θυμόμαστε πόσο εἰλικρινά, γαλήνια ἀντιμετώπιζε
τὴν δική μας ἀγωνία, γιὰ τὸ πῶς θὰ μποροῦν νὰ
πραγματοποιοῦνται οἱ ἐκκλησιασμοὶ καὶ οἱ ἐξομολο-
γήσεις τῶν μαθητῶν, ὅταν πλέον εἶχαν ἀρχίσει οἱ
ἀπαγορεύσεις. Μᾶς ἀπαντοῦσε ἥσυχα, ἤρεμα: «ἔχει
ὁ Θεός, θὰ δείξη ὁ Θεός». Ὄχι μόνο δὲν μᾶς ἀρνή-
θηκε τίποτα, ἀλλὰ οἱ προσκλήσεις του ἔδιναν μεγάλη
χαρά. Πολλὲς φορὲς ἐτέλεσε τοὺς χαιρετισμοὺς τῆς
Παναγίας μας στὸ σχολεῖο τῆς Νέας Ἐρυθραίας. Ξέ-
ρετε 300 παιδιά, σὲ μία τεράστια αἴθουσα ἐκδηλώσε-
ων τοῦ Γυμνασίου, νὰ παρακολουθοῦν μὲ ἀπόλυτη
ἡσυχία καὶ σεβασμὸ τοὺς χαιρετισμούς, ἀλλὰ καὶ
ὅσοι ἔτυχε νὰ βρεθῆτε σὲ μαθητικὸ ἐκκλησιασμὸ στὸ
παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, εἶστε μάρτυρες
αὐτῆς τῆς ἥσυχης καὶ προσεκτικῆς συμπεριφορᾶς
τῶν παιδιῶν. Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ
ἐπλήρωνε ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξη τοῦ πατρὸς Μάρ-
κου, ἔδινε αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐξωτερική του
ἐμφάνιση προξενοῦσε σεβασμό, πολλὴ εὐχαρίστη-
ση καὶ ὠφέλεια, ἐπεβάλλετο ὄχι μὲ δύναμη, κηρυκτι-
κοὺς λόγους, τυμπανοκρουσίες, ἀλλὰ μὲ μόνη τὴν
ἁπλῆ, σιωπηλή του παρουσία. Ὅταν διέσχιζε τὴν
αὐλὴ τοῦ σχολείου τὰ παιδιὰ αὐθόρμητα ἄφηναν τὶς
συζητήσεις, τὸ παιχνίδι καὶ ἔτρεχαν νὰ φιλήσουν τὸ
χέρι του, χωρὶς νὰ τοὺς τὸ ὑποδείξη κανείς, ἐνῷ δὲν
συνέβαινε τὸ ἴδιο σὲ ἄλλες περιπτώσεις. Ὄχι μόνο οἱ
μαθητές, ἀλλὰ καὶ οἱ καθηγητές, ποὺ δὲν εἶχαν σχέ-
ση μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὸν ἐσέβοντο καὶ τὸν παραδέ-
χονται σὰν πραγματικό, ἀληθινὸ ἐκπρόσωπο τοῦ
Θεοῦ. Θυμᾶμαι ἀσθενῆ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ὑπο-
βληθῆ σὲ ἐπικίνδυνη ἐγχείρηση καὶ ἔτυχε νὰ παρευ-
ρεθῆ σὲ μαθητικὴ θεία Λειτουργία, στὸν Ἅγιο Νεκτά-
ριο, νὰ λέη: «Μάλιστα αὐτὸς εἶναι παπάς».

Ὁ σεβασμός του πρὸς ὅλους μαθητές, καθηγητές,
διευθυντὲς τοῦ σχολείου, μεγάλος. Τοὺς ἐφέρετο
σὰν νὰ εἶχε μπροστά του βασιλεῖς, τὰ μάτια του τοὺς
κοίταζαν μὲ ἐνδιαφέρον, ἀγάπη, ἀγωνία, γιατί ὅλους
ἤθελε νὰ τοὺς κάνη πολίτες τοῦ οὐρανοῦ.

Ὅλη του ἡ συμπεριφορὰ γινόταν σιωπηλὴ διδα-
σκαλία εὐσεβοῦς ζωῆς, ἦταν ἱκανὸς νὰ βάλη μέσα
στὴν ψυχὴ ἐκείνων ποὺ τὸν ἔβλεπαν, ὁλόκληρη τὴ
διδασκαλία τῆς ἀρετῆς. Ποιὸς ἀπὸ μᾶς δὲν ἤθελε νὰ
τὸν ἐξυπηρετήση, νὰ τὸν πάη ἐκεῖ ὅπου ἔτρεχε γιὰ
πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἤξερε πό-
σο θὰ τοῦ ἦταν εὐεργετικὴ ἡ παρουσία του καὶ ὁ λό-
γος του.

Πορεύθηκε στὴ ζωή του ὡς μηδὲν ἔχων, ἀλλὰ τὰ
πάντα κατέχων. Τίποτε δὲν κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό
του. Ὅ,τι τοῦ πρόσφεραν ἀμέσως τὸ ἔδινε σὲ ὅποιον
βρισκόταν κοντά του. Βλέποντάς τον κάποιος στὸ
σχολεῖο μας, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς, νὰ νηστεύη καὶ τὸ λάδι, ἔγινε αἰτία νὰ νη-
στέψη καὶ αὐτὸς μὲ ὅμοιο τρόπο, μὲ τόση δύναμη καὶ
χαρά, ὥστε νὰ ἀπορῆ καὶ ὁ ἴδιος μὲ τὸν ἑαυτό του.
Ἀπόρροια τῆς ἀγάπης καὶ πατρικῆς του στοργῆς ἡ
ἀρετὴ τῆς φιλοξενίας, τὴν ὁποία ἐκδήλωνε ἁπλᾶ καὶ
μὲ κάθε τρόπο, ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα ποτήρι νερό, ποὺ
τὸν βλέπαμε πολλὲς φορὲς νὰ προσφέρη βγαίνον-
τας μέσα ἀπὸ τὸ Ἱερό.

Ἡ προσευχή του ἀλήθεια, πόσους δὲν ἔσωσε;
Μαθήτρια τοῦ σχολείου μας μὲ τὴν προσευχή του
ἀπέτρεψε τὴ μητέρα της ἀπὸ ἄμβλωση. Μαθήτρια
μὲ ἔντονα ψυχολογικὰ προβλήματα μετὰ ἀπὸ εὐχέ-
λαιο, ποὺ ἔκανε ὁ πατὴρ Μᾶρκος στὸ σπίτι της,
ἐλευθερώθηκε ἀπὸ αὐτά, ὅπως μὲ εὐγνωμοσύνη
ὡμολόγησε ἡ μητέρα της. Μήπως ἡ προσευχή του
δὲν ἔσωσε καὶ τὴν γράφουσα ἀπὸ τὴν δύσκολη
ἀσθένεια τοῦ καρκίνου; Θυμόμαστε τὸν πόνο του
στὸ ἄκουσμα τῆς ἀσθένειας ἀλλὰ καὶ τὸν ἔντονο πα-
ρακλητικὸ ἦχο τῆς φωνῆς του καθὼς διάβαζε εὐχὲς
γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἀσθένεια, τὴν διαρκῆ μνημό-
νευση τοῦ ὀνόματος αὐτῆς στὶς καθημερινὲς θεῖες
Λειτουργίες, ποὺ τελοῦσε. Ναί, ἡ δωρεὰ τῆς ὑγείας

της εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δυνατῆς προσευχῆς τοῦ
πατρὸς Μάρκου.

Πάντα μᾶς ἔλεγε ὅλα τὰ προβλήματά μας νὰ τὰ
ἀντιμετωπίζουμε μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη,
ὑπενθυμίζοντάς μας τὰ λόγια τοῦ ἀγγέλου πρὸς τὸν
ἑκατόνταρχο Κορνήλιο: «Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ
ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὡς
προσφορὰ εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἀξία, διὰ
νὰ σὲ ἐνθυμῆται καὶ νὰ μὴ σὲ λησμονῇ ποτέ». Αὐτὸς
ὁ γίγαντας τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλεημοσύνης διεκρί-
νετο ἀπὸ βαθειὰ ταπείνωση. Κάποια κυρία ποὺ
ὡδήγησε μητέρα στὸν πατέρα Μᾶρκο, ὅταν αὐτὴ
εἶχε χάσει τὸ παιδί της, θυμᾶται μὲ συγκίνηση τὰ λό-
για ποὺ ταπεινὰ τῆς εἶπε: Καθῆστε νὰ μᾶς βοηθήσε-
τε.

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ εἶχε δώσει τὸ
προορατικὸ χάρισμα. Ἔτσι προβλέποντας τὸ θάνα-
το ἀσθενοῦς πατέρα εἶπε στὴν ἀγωνιῶσα κόρη του:
«πρέπει κυρίως νὰ ἑτοιμάζουμε τοὺς γονεῖς μας γιὰ
τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Σὲ εὐχέλαιο ποὺ τέλεσε σὲ σπίτι πνευματικοῦ του
παιδιοῦ σαφῶς προεῖδε τὴν κοίμηση τῆς γιαγιᾶς, γι’
αὐτὸ ὅλα τὰ Εὐαγγέλια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἱεροῦ
Εὐχελαίου διάβασε πάνω στὸ κεφάλι της. Μετὰ ἀπὸ
δύο μῆνες ἡ γιαγιὰ ἐκοιμήθη.

Ὅταν τὸν παρακάλεσαν νὰ ἐπισκεφθῆ ἄρρωστο
σὲ νοσοκομεῖο, ἂν καὶ κουρασμένος πολύ, πῆγε,
διάβασε εὐχὲς καὶ τὴν ἑπομένη ὁ ἀσθενὴς ἐκοιμήθη.
Γι’ αὐτὸ πάντα ἔλεγε: «Ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ἀναβά-
λουμε νὰ δώσουμε τὴ βοήθεια ποὺ μᾶς ζητοῦν.
Ἱεροπρεπής, φιλακόλουθος, ὑποδειγματικός, προ-
σεκτικὸς λειτουργός, κατανυκτικός, μᾶς ἔμαθε νὰ
ἀγαπᾶμε τὶς θεῖες Λειτουργίες, τὶς ἀγρυπνίες, διδά-
σκοντάς μας ὅτι αὐτὲς εἶναι ἡ ἀναπνοὴ καὶ ἡ σκέπη
τοῦ κόσμου, ἡ μεγαλύτερη δύναμη τῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ ἀνατρέπει ὅλες τὶς ἀντίθετες δυνάμεις καὶ δαιμο-
νικὲς καταστάσεις.

Πολλὲς φορὲς θέλοντας νὰ ἐνισχύση τὴν πίστη
μας, ἐδιηγεῖτο σὲ τρίτο πρόσωπο θαύματα, ποὺ ὁ
ἴδιος εἶχε προκαλέσει μὲ τὴν προσευχή του.

Γλυκύς, πρᾶος, ἐπιεικής, εἰρήνευε μὲ τὴν παρου-
σία του ὅσους παρεφέροντο σὲ ἐκνευρισμοὺς καὶ ξε-
σπάσματα.

Ἀμνησίκακος, ὅσους τὸν ἀδίκησαν, ἐταπείνωσαν,
τοὺς ἀγκάλιαζε μὲ τὴν ἀγάπη του, τοὺς συγχωρο-
ῦσε. Ὁ πατὴρ Μᾶρκος μᾶς ἀπέδειξε μὲ τὴ ζωή του
τὴ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ μᾶς χάρισε ὁ
Χριστὸς καὶ ποὺ δίνει ἀπάντηση στὴν διαμαρτυρία
ὅλου τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου γιὰ τὸν θάνατο,
ὅπως ἀποτυπώνεται στὸ λ τῆς Ὀδύσσειας. Ὅταν ὁ
Ὀδυσσέας κατεβαίνει στὸν Ἅδη, προσπάθησε τρεῖς
φορὲς νὰ ἁρπάξη τὴ μάνα του τὴν Ἀντίκλεια, ἀλλὰ
αὐτὴ χάθηκε σὰν σκιὰ ἢ ὄνειρο. Καὶ τότε ἐκεῖνος τῆς
εἶπε μὲ ὀργὴ: «Γιατί φεύγεις καὶ δὲν κάθεσαι νὰ ἀγκα-
λιαστοῦμε νὰ χορτάσουμε κλάμα;». Καὶ ἡ μάνα τοῦ
ἀπαντᾶ: «Αὐτὴ εἶναι ἡ μοῖρα τῶν θνητῶν, ὅταν πε-
θάνουν».

Ὁ πατὴρ Μᾶρκος ὑπῆρξε τὸ μυρίπνοου ἄνθος
τοῦ Παραδείσου στὴ γῆ, ποὺ τὸ εἴδαμε, νιώσαμε τὴν
εὐωδιά του καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὸ ἀντιληφθήκαμε τὴν
δύναμη τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς χαρᾶς
τοῦ Παραδείσου. Ὁ Θεὸς γι’ αὐτό μᾶς τὸν ἔστειλε,
γιὰ νὰ ζηλέψουμε τὴν ἀρετή του, τὴν ἀνεξικακία του
πρὸς ἐκείνους, ποὺ τὸν ἀδικοῦσαν, τὴ μακροθυμία
του, τὴν σωφροσύνη του, τὴν πραότητα, ἠπιότητα,
διάκριση, τὴν εὐσέβεια, γιὰ νὰ μᾶς παρακινήση νὰ
τὸν μιμηθοῦμε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς ἂν θέλουμε νὰ τὸν
εὐχαριστοῦμε, ἂς ἀποκτήσουμε μάτια, ποὺ θὰ κοι-
τοῦν μὲ ἀγάπη τὸν κόσμο, αὐτιὰ ποὺ θὰ ἀκοῦνε μὲ
προσοχὴ τὸν πόνο καὶ τὰ βάσανα τῶν ἀνθρώπων,
χέρια καὶ πόδια ποὺ θὰ κινοῦνται, γιὰ νὰ ἀνακουφί-
ζουν τοὺς πονεμένους καὶ δυσκολεμένους συναν-
θρώπους μας, στόμα ποὺ θὰ προσεύχεται γιὰ
ὅλους, καρδιὰ ποὺ θὰ καίγεται ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τοὺς
ἄλλους. Ἐμεῖς ἔτσι τὸν βιώσαμε καὶ ὁμολογοῦμε: ὅ,τι
εἴδαμε, ὅ,τι ζήσαμε κοντά του αὐτὸ κηρύσσουμε,
αὐτὸ μαρτυροῦμε. Μέσα στὴν τρομερὴ κατάσταση,
ποὺ ζοῦμε σήμερα στὴν Πατρίδα μας, στὴν ἐθνική,
θρησκευτική, πολιτιστική, ἠθική, ἐκπαιδευτικὴ κατά-
πτωση, στὶς κούφιες φωνὲς ὅλων αὐτῶν τῶν ἀθέων,
τῶν δῆθεν μοντέρνων, νεωτεριστῶν καὶ σωτήρων,
ποὺ θέλουν νὰ διαμορφώσουν μία Ἑλλάδα χωρὶς
ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ζωή, πιστεύουμε ὅτι ὁ πατὴρ
Μᾶρκος ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ
Θεοῦ, μᾶς παρακολουθεῖ ἄγρυπνα ἐνδυναμώνον-
τάς μας μὲ τὶς προσευχές του, ὥστε νὰ ἀντιστεκώ-
μαστε μὲ σθένος σὲ ὅλα αὐτά. Πιστεύουμε ὅτι ἐπιθυ-
μεῖ νὰ θυμώμαστε τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ: «ψυχὴ
καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται», αὐτὰ νὰ μὴ χάσετε,
γιὰ νὰ μείνετε Ἕλληνες καὶ χριστιανοὶ καὶ γιὰ νὰ
σταθῆ καὶ πάλι ὄρθια ἡ Πατρίδα μας, ὅπως τῆς ἀξί-
ζει.

Δ. Γ.
* Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 7 ἐτῶν ἀπὸ τὴν μακα-

ρίαν κοίμησίν του (16.4.2010).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Βασίλειος Δ. Χαρώνης (1922- 2017)

Ἀγὼν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

ΜΟΝΟΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ
ρες προσέφεραν κατά κανόνα τήν ὑποταγή στόν
Πάπα. Αὐτό γίνεται καί σήμερα. Τί ἄλλο εἶναι ἡ
ἀναγνώριση τῆς ἐκκλησιαστικότητας τοῦ Παπι-
σμοῦ καί τῆς Οὐνίας στό Balamand (1993) καί ἡ
συνέχεια τοῦ διαλόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν
Λατινική «Ἐκκλησία»; 

β) Οἱ Διάλογοι ὑπηρετοῦν τά συμφέροντα
τοῦ Παπισμοῦ: Οἱ Πάπες χρησιμοποίησαν καί
χρησιμοποιοῦν τούς διαλόγους γιά τήν ἰσχυρο-
ποίηση τοῦ κύρους καί τῆς ἐξουσίας τους, μέ τήν
σύμπραξη τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς Ἡγε-
σίας. Ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα τό μέγα
σφάλμα τῶν «βυζαντινῶν» προγόνων μας, ἡ
ἀπόρριψη δηλαδή τῆς προσκλήσεως τῆς ἀντιπα-
πικῆς συνόδου τῆς Βασιλείας (1431-38), πού
ἀνταποκρινόταν στήν ὀρθόδοξη στήριξη τοῦ συν -
οδικοῦ θεσμοῦ. Οἱ ἀρνούμενοι τόν παπικό θεσμό
στήν Δύση ἦσαν πιστοί, ὡς πρός αὐτό, στό φρό-
νημα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐνσαρκούμενο
καί ἐκφραζόμενο ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες. Ἀλλά
καί σήμερα οὐνιτίζοντες Ὀρθόδοξοι στηρίζουν τόν
Παπισμό, ἀνεχόμενοι νά χαρακτηρίζει ὁ Πάπας (ὁ
προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄) «ἐλλειμ-
ματική» τήν Ἐκκλησία μας, διότι δέν δέχεται τό
παπικό πρωτεῖο καί τό συναφές φυσικά μέ αὐτό
ἀλάθητο. Στηρίζοντας δέ τόν Παπισμό, ἀθετοῦν
τούς Ἁγίους καί τήν περί Παπισμοῦ ὁμολογία
τους. Σώζουμε τόν Παπισμό ὡς κοσμικό κράτος
καί χάνουμε τήν Ὀρθοδοξία! 

γ) Οἱ πιστοί στήν πατερική παράδοση πάν-
τα δικαιώνονται: Σ’ ἀντίθεση μέ τούς αὐτοκράτο-
ρες καί τούς ἀποτελοῦντες τήν οὐνιτίζουσα αὐλή
τους, ἡ μερίδα τῶν πατερικῶν Ὀρθοδόξων εἶχε
πάντα συνείδηση τῆς ριζικῆς διαφοροποιήσεως
καί πτώσεως τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅταν
μάλιστα ἀπό τόν ΙΓ΄ αἰώνα ἄρχισαν οὐσιαστικότε-
ρες συζητήσεις. Γι’ αὐτό καί ἀγωνίζονταν γιά τήν
διάσωση καί στήριξη τῆς δογματικο-κανονικῆς τά-
ξεως τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, πού ζη-
τοῦσαν βάση τῶν συζητήσεων νά εἶναι οἱ ἑπτά
οἰκουμενικές σύνοδοι, ὡς ἀρραγές θεμέλιο τῆς
ἑνότητος. 

Εἶναι ἐξ ἄλλου γεγονός ὅτι οἱ Ἀνατολικοί, σ’
ἀντίθεση μέ τίς σημερινές πρακτικές, δέν συμμε-
τεῖχαν στούς διαλόγους θεωρώντας τήν ἀλήθεια
τῆς πίστεως ὡς ζητούμενο, ἀλλ’ ὡς ἀπόλυτα καί
ἀστασίαστα δεδομένο. Τό φρόνημα τῶν Ἁγίων
Πατέρων, ἡ κοινή πατερική παράδοση τῆς πρώ-
της χιλιετίας, ἦταν γιά τούς πατερικούς ἡ ἀμετακί-
νητη βάση. Ἀποφευγόταν κάθε τι, πού θά μπο-
ροῦ σε νά θέσει ὑπό ἀμφισβήτηση τήν μοναδικό-
τητα («Μία») τῆς Ἐκκλησίας. Τό διατυμπανιζόμε-
νο σήμερα «διάλογος ἐπί ἴσοις ὅροις» θέτει ἀπ’
ἀρχῆς ἐν ἀμφιβόλῳ τήν ἀλήθεια τῆς πατερικῆς
παραδόσεως καί καταξιώνει ὡς ἐκκλησιαστικότη-
τα ἀποδεδειγμένες αἱρέσεις. Ἡ συμπεριφορά τῶν
πατερικά Ὀρθοδόξων φαίνεται καθαρότερα στήν
Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Ὁ διάλογος τῶν
πατερικά Ὀρθοδόξων δέν ἦταν κάποιος θεολογι-
κός συμψηφισμός, ἀλλά ἀπέβλεπε στήν συνάντη-
ση τῶν δύο πλευρῶν στήν ἐν Χριστῷ ἀλήθεια.
Εἶναι σαφής στό σημεῖο αὐτό ἡ θέση τοῦ ἁγίου
Μάρκου Εὐγενικοῦ: «οὐκ ἐγχωρεῖ συγκατάβασις
εἰς τά περί τῆς πίστεως». Ὁ θεολογικός διάλογος
ἔχει χαρακτήρα ἱεραποστολῆς. Εἶναι κλήση στήν
Ἀλήθεια. Μία ἑνότητα ἐν τῇ ποικιλίᾳ, ὅσον ἀφορᾶ
στήν Πίστη, ἦταν ἀδιανόητη, ἐνῶ σήμερα προ-
βάλλεται ὡς ἡ μόνη δυνατότητα ἑνότητας, λόγῳ
τῆς παπικῆς ἀδιαλλαξίας. Οἱ οὐνιτίζοντες Ὀρθό-
δοξοι ἔχουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι οἱ ὅποιοι συμβι-
βασμοί θά ὁδηγήσουν σέ ἀληθή καί ἀρραγή ἑνό-
τητα.

δ) Τό «παπικό πρωτεῖο», κύρια καί μόνιμη
ἔκφραση τῆς παπικῆς ἀλλοτριώσεως: Αὐτή
ἦταν ἡ συνείδηση τῶν «βυζαντινῶν» Ὀρθοδόξων,
πού προσέκρουαν μόνιμα στήν παπική ἐμμονή
στό πρωτεῖο Jurisdictionis καί τήν ἔντονη προβο-
λή του. Εἶναι δέ γεγονός, ὅτι τά περί Πάπα δόγμα-
τα (πρωτεῖο, ἀλάθητο, Vicarius Christi κ.λπ.) ἦταν
καί εἶναι τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο στήν ἐπιτυχή
ἔκβαση ἑνός διαλόγου μέ τήν Λατινική «Ἐκκλη-
σία». Τό πρωτεῖο, ἐξ ἄλλου, κατά τήν παπική
ἐκδοχή του, εἶναι ἡ πηγή ὅλων τῶν ἄλλων καινο-
τομιῶν της. Ἡ ἀνύψωση δέ τοῦ Πάπα ὑπέρ τίς
Συνόδους μένει μέχρι σήμερα ἀμετακίνητη. Ἀρκεῖ
νά μελετήσει κάποιος τά ἀναφερόμενα στόν Πά-
πα στήν ἰσχύουσα σήμερα ἐπίσημη Ρωμαϊκή Κα-
τήχηση. 

Ἡ μεγαλύτερη δέ αὐταπάτη εἶναι ἡ ἐπιδίωξη
ἐπανερμηνείας τοῦ πρωτείου, τό ὁποῖο, ὅπως καί
ἄν χαρακτηρισθεῖ, παραμένει πρωτεῖο, ἀντιεκκλη-
σιαστικό καί πατερικά ἀπαράδεκτο, ὡς φορτισμέ-
νο μέ τήν πολιτική-κοσμική σημασία του. Ἡ πρό-
ταση, Παπικῶν καί Οἰκουμενιστῶν, νά γίνει δεκτό
τό παπικό πρωτεῖο ὡς «πρωτεῖον διακονίας»,
ἀποδεικνύεται ἀπατηλό πυροτέχνημα. Διότι ἡ με-
γαλύτερη ἔκφραση εἰλικρινείας, διακονίας καί φι-
λαληθείας θά ἦταν ἡ ἐπίσημη ἄρνηση ἐκ μέρους
τοῦ Παπισμοῦ ὅλων τῶν παπικῶν καινοτομιῶν,
στό ἐπίκεντρο τῶν ὁποίων βρίσκονται τά εἰδικά
περί Πάπα δόγματα. 

Τήν ἀδιαλλαξία τοῦ Παπισμοῦ δείχνει ἡ σημερι-
νή Ρωμαϊκή Κατήχηση: «Ὁ Πάπας, ἐπίσκοπος
Ρώμης καί διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, εἶναι
ἡ αἰώνια καί ὁρατή ἀρχή καί θεμέλιο τῆς ἑνότητας,
πού συνδέει τόσο τούς ἐπισκόπους μεταξύ τους
ὅσο καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν... Πραγματικά ὁ
ἐπίσκοπος Ρώμης μέ τό ἀξίωμά του ὡς ἀντιπρό-
σωπος τοῦ Χριστοῦ καί ὡς ποιμένας ὅλης τῆς
Ἐκκλησίας, ἔχει πλήρη, ὑπέρτατη καί παγκό-
σμια ἐξουσία μέσα στήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία
μπορεῖ πάντοτε ἐλεύθερα νά ἀσκεῖ». Καί στήν συν -
έχεια: «Ὁ σύλλογος ἢ τό σῶμα τῶν Ἐπισκόπων
δέν ἔχει ἐξουσία, ἄν δέν βρίσκεται σέ κοινωνία μέ
τόν ἐπίσκοπο Ρώμης, ὡς ἀρχηγό του. Ὁ σύλλο-
γος τῶν ἐπισκόπων ἀσκεῖ τήν ἐξουσία πάνω σέ
ὅλη τήν Ἐκκλησία μέ ἐπίσημο τρόπο στήν Οἰκου-
μενική Σύνοδο». Προστίθεται ὅμως τό ἀναιρετικό
τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Δέν μπορεῖ νά
ὑπάρξει Οἰκουμενική Σύνοδος, ἄν δέν ἐπικυ-
ρωθεῖ, ἢ τουλάχιστον ἄν δέν γίνει δεκτή, ἀπό
τόν διάδοχο τοῦ Πέτρου». Εἶναι γεγονός. Ἡ Λα-
τινική Ἐκκλησία, χάριν τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθο-
δοξίας, θά ἦταν πρόθυμη νά ὑποχωρήσει σέ θεο-
λογικά ζητήματα, ὅπως λ.χ. τό Filioque, ποτέ
ὅμως στά περί πάπα δόγματα (πρωτεῖο καί ἀλά-
θητο). Καί ὅμως κατά τούς οὐνιτίζοντες Ὀρθοδό-
ξους ὁ Παπισμός εἶναι ἡ Ἐκκλησία!

Ὑπάρχει ὅμως καί τό δαιμονικότερο: εἶναι ἡ προσ -
πάθεια τῶν οὐνιτιζόντων Ὀρθοδόξων νά στηρίζουν
τήν ἀπάτη τῆς παπικῆς πλευρᾶς, μέ τήν ἀναγνώρι-
ση ἐκ μέρους των τοῦ Παπισμοῦ, ὅπως εἶναι σή-
μερα, ὡς αὐθεντικῆς ἐκκλησίας. Αὐτό σημαίνει, ὅτι
ὁ διάλογος μέ τήν Λατινική «Ἐκκλησία» στηρίζεται
καί σήμερα σέ σαθρή βάση καί γι’ αὐτό οἱ ὅποιες
ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχιῶν
ἐλέγχονται γιά τήν ὀρθοδοξία τους, ἀφοῦ ἀντιμά-
χονται τό φρόνημα τῶν Ἁγίων.

ε) Οἱ μή πατερικοί ἑνωτικοί λειτουργοῦν ὡς
«πέμπτη φάλαγξ» στό σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας:
Τήν ἀχαρακτήριστη ἀφέλεια τῶν αὐτοκρατόρων
καί γενικότερα τῶν ἡγετῶν τοῦ Γένους, πού, μυω-
πάζοντες μπροστά στήν πραγματικότητα, στήρι-
ζαν τίς ἐλπίδες τους στό Πάπα, ἐνίσχυαν καί ἐν
πολλοῖς καθοδηγοῦσαν πρόσωπα τυχοδιωκτικά,
κατά κανόνα, οἱ λεγόμενοι φιλενωτικοί, προτάσ-

σοντες τό ἴδιον ὄφελος τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλη-
σίας. Κοντά στόν Ἰωάννη Ε΄ Παλαιολόγο ἦταν ἡ
(παπική) μητέρα του Ἄννα τῆς Σαβοΐας καί κύριος
σύμβουλός του ὁ λατινόφρων Δημήτριος Κυδώ-
νης. Τόν Ἀνδρόνικο Γ΄ συμβούλευε καί στήριζε ὁ
οὐνίτης Βαρλαάμ ὁ Καλαβρός. Καί αὐτοί δέν εἶναι
οἱ μόνοι, ἀλλ’ οἱ ἐπισημότεροι.Τέτοια πρόσωπα
διαμόρφωναν τήν πολιτική τοῦ Κράτους καί τίς
ἐπιλογές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, καθορίζον-
τας τήν πορεία τοῦ Γένους στίς κρισιμότερες ἱστο-
ρικές στιγμές του. Ὁ Βαρλαάμ εἶναι ἐκεῖνος, πού
προειδοποίησε «τόν διάλογο τῆς ἀγάπης» γιά τήν
ἄμβλυνση τῶν διαφορῶν καί τῶν ἀντιστάσεων
τῶν Ὀρθοδόξων, συνιστώντας στόν Πάπα τήν
διατήρηση φιλικῶν σχέσεων μέ τήν Ἀνατολή μέ-
χρι τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας στήν πίστη.
Ἐξ ἄλλου, ὁ Νικαίας Βησσαρίων καί ὁ Ρωσίας Ἰσί-
δωρος, πεπεισμένοι ἑνωτικοί καί φιλοπαπικοί,
ἐνίσχυαν τήν ἄποψη τοῦ αὐτοκράτορα, ὅτι ἦσαν
ἄσκοπες οἱ ἀτελεύτητες θεολογικές συζητήσεις,
χάριν τῆς ἐπισπεύσεως τῆς συμφωνίας. Ἡ ἴδια
ἀδικαιολόγητη σπουδή διακρίνει καί τίς σημερινές
ἑνωτικές προσπάθειες. 

Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι, γιατί πολεμοῦνται σή-
μερα, μέ τόση σφοδρότητα καί πάθος, οἱ συνεχι-
στές τῆς στάσεως τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ὁ ὁποῖος
μάλιστα δέν ἔζησε τήν δογματοποίηση καί τοῦ
παπικοῦ Ἀλαθήτου (1870), πού καθιστᾶ τά ἐμπό-
δια τῶν δικῶν μας ἑνωτικῶν προσπαθειῶν ἀνυ-
πέρβλητα.

Χαρακτηριστική περίπτωση διαχρονικοῦ θεολο-
γικοῦ δωσιλόγου εἶναι ὁ «πατριάρχης» Ἰωάννης
Βέκκος, πρωταγωνιστική μορφή τῆς ἑνωτικῆς συν -
όδου τοῦ 1274. Ὁ Βέκκος ἐνσαρκώνει ἱστορικά
τόν ἀσπόνδυλο καιροσκόπο ὅλων τῶν ἑνωτικῶν
διαλόγων, πού ἔχει ἐπιφανεῖς συνεχιστές καί στήν
ἐποχή μας. Φαινομενικά ὀρθόδοξος στήν ἀρχή
καί μάλιστα ἀμύντωρ τῆς παραδόσεως, ταπεινός
συνοδοιπόρος ἀργότερα καί διαστροφέας της. Ὁ
Βέκκος προσφέρει σημαντική βοήθεια καί σέ μιά
ἄλλη ψυχογραφική κατεύθυνση. Ἐπειδή καιρο-
σκοπικός ἑνωτισμός συγκαλύπτει ἄχρι καιροῦ τό
ἀληθινό φρόνημα, εἶναι ἀνάγκη νά μή παρασυρό-
μεθα στήν κατάταξη τῶν Θεολόγων μας ἀπό κά-
ποια κείμενα τῆς πρώιμης παραγωγῆς τους, ἔστω
καί ἄν εἶναι ὀρθόδοξα καί πατερικά. Κατά τόν ρή-
τορα Δημοσθένη, ἄλλωστε, «πρός τό τελευταῖον
ἐκβάν ἕκαστον τῶν πρίν ὑπαρξάντων κρίνεται»!
Εἶναι ἑπόμενο, συνεπῶς, οἱ ἐξοχότεροι ἑνωτικοί
νά τιμῶνται ἀπό τόν Πάπα. Οἱ δεχόμενοι τιμητικές
διακρίσεις σήμερα συνεχίζουν τό παράδειγμα τοῦ
Βησσαρίωνος καί τοῦ Ἰσιδώρου, τῶν καρδινα-
λίων. Μόνιμο παραμένει, συνεπῶς, τό πρόβλημα
τῆς διασπάσεως τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων. 

στ) Ὁ Παπισμός ἀποδεικνύεται πάντα ἀνυ-
ποχώρητος καί ἀμετανόητος: Καί αὐτό λόγῳ
τῆς κοσμικῆς-κρατικῆς ὑποστάσεώς του. Ὁ Παπι-
σμός, ὡς κράτος, δέν ἦταν, οὔτε εἶναι δυνατόν νά
λειτουργήσει ὡς Ἐκκλησία καί μάλιστα ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως φαντά-
ζονται οἱ ἀφελεῖς (;) ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν. 

ζ) Τό ψευδοεπιχείρημα: Ὁ σημερινός Διάλογος
μέ τήν Παπική «Ἐκκλησία» στηρίζεται σέ ἕνα ψευ-
δοεπιχείρημα, πού ἀναπαράγεται συνεχῶς ἀπό
τήν ἑνωτική παράταξη. Καί αὐτό εἶναι, ὅτι δῆθεν ὁ
Παπισμός δέν ἔχει καταδικασθεῖ συνοδικά, δηλ.
ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο. Μέ βάση δέ αὐτή τήν
παραπλανητική διακήρυξη προχώρησαν, χωρίς
φυσικά καμμία πανορθόδοξη ἀπόφαση, στήν ἀνα-
γνώριση de facto τῆς ἐκκλησιαστικότητας τοῦ Πα-
πισμοῦ καί τῆς συμπεριφορᾶς ἀπέναντι σ’ αὐτόν
καί τόν Πάπα, ὡς ἐκκλησιαστικῶν μεγεθῶν καί
«τόν ἕτερον πνεύμονα» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώμα-
τος, ἔστω καί ἄν εἶναι «φυματικός», μή ὑγιής δηλα-
δή εἰς τήν πίστη καί πράξη του. Ὅλες οἱ ἀναφορές
στόν Πάπα, τόσο στόν θεολογικό διάλογο, ὅσο καί
στίς σχέσεις μέ αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, πού ἐπηρεάζει καί τίς ἄλλες ἑλληνόφωνες
Ἐκκλησίες, ὁ Πάπας ἐκλαμβάνεται ὡς ὀρθόδοξος
ἐπίσκοπος, μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, κα-
νονικό καί ὑπεροχικό, ὡς νά εὑρισκόμεθα στήν
πρό τοῦ σχίσματος ἐποχή, στήν περίοδο τῶν
ἀρχαίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Μελετώντας ὅμως τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία
καί λαμβάνοντας ὑπόψη τή μακρά διαδικασία τῶν
μετά τό σχίσμα ἑνωτικῶν προσπαθειῶν, καταλή-
γουμε στό κριτικό ἐρώτημα: Μποροῦμε σήμερα
νά δεχθοῦμε τήν συνέχεια τῆς ἀρχαίας Πεν-
ταρχίας, μέ «πρῶτον τῇ τάξει» τόν ἐπίσκοπο
τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἡ
Παλαιά Ρώμη μετά τό σχίσμα εἶναι τό Πατριαρ-
χεῖο, πού ἀποσχίσθηκε καί, συνεπῶς, ἐξέπεσε
τοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρχίας. Κάθε ἐφαρμογή, συν -
επῶς, τῶν ἀφορώντων στήν Πενταρχία τῶν Πα-
τριαρχικῶν Θρόνων στίς σημερινές σχέσεις εἶναι
ὄχι μόνον ἐσφαλμένη, ἀλλά καί προβάλλει τήν
πλήρως ἀθεολόγητη, ἀντιεκκλησιαστική καί
αὐθαίρετη μεθόδευση τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου.

Σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς δουλείας διακεκριμένοι
ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς τῆς ρωμαίικης Ἀνα-
τολῆς θεωροῦσαν ἀναγκαῖο νά ἀπαντήσουν στό
ἐρώτημα «τί ἐστι Πάπας», γιά νά συμπεράνουν
τόν αἱρετικό χαρακτήρα τῆς Παλαιᾶς Ρώμης καί
τοῦ Παπισμοῦ, κάτι πού ἔχει ἀποτυπωθεῖ καί στά
σχετικά δογματικοσυμβολικά συνοδικά κείμενα
αὐτῆς τῆς περιόδου. 

Συγκεκριμένα ὅμως οἱ ὑπό μεγάλων θεολόγων
μας χαρακτηριζόμενες ὡς οἰκουμενικές σύνοδοι,
τοῦ 879 ἐπί Μεγάλου Φωτίου καί οἱ ἡσυχαστικές
σύνοδοι τοῦ 14ου αἰ. μέ κορύφωση ἐκείνη τοῦ
1351 (Η΄ καί Θ΄ ἀντίστοιχα) ἔχουν καταδικάσει
παπικές πλάνες/αἱρέσεις. Εἶναι δέ σημαντικό, ὅτι
τῆς ὀνομαστικῆς καταδίκης ἑνός πατριαρχικοῦ
θρόνου εἶναι πολύ βαρύτερη ἡ καταδίκη (de facto)
τῶν κακοδοξιῶν, τίς ὁποῖες ὁ θρόνος αὐτός
«γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ἀποδέχεται καί ἐξακολουθεῖ
νά κηρύττει. 

Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο, ὅπως καί σέ ἄλλα
φυσικά, ἀπογοήτευσε τό ὀρθόδοξο πλήρωμα ἡ
πρόσφατη «Σύνοδος τῆς Κρήτης» (Ἰούνιος
2016). «Δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Ἅγιος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας πού νά μή καταδικάζει τόν παπισμό. Δέν
ὑπάρχει οὔτε ἕνας πατέρας καί σύγχρονος ἁγια-
σμένος Γέροντας ... πού νά μή καταδικάζει τίς πα-
πικές πλάνες. Εἶναι ὁμόφωνη, ὁμόθυμη καί δια-
χρονική ἡ ἀπόρριψη καί ἡ καταδίκη τῶν δoξασιῶν
τοῦ παπισμοῦ. Ὅλες αὐτές οἱ Συνοδικές ἀποφά-
σεις τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν Ἁγίων Πατέρων
μας διαχρονικά παραβίασε καί κατεπάτησε βά-
ναυσα ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης. (Βλ. Ἡ Σύνοδος
τῆς Κρήτης: Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος; Ἔκδοση
Συνάξεως Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν «Φώτης Κόντο-
γλου», Σεπτέμβριος 2016, σ. 33).

Γι’ αὐτό ὅλοι οἱ, μέ τή Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ
μας, βαδίζοντες στά ἴχνη τῶν Ἁγίων καί Θεοφό-
ρων Πατέρων μας ὅλων τῶν αἰώνων, ἐπιμένουμε
στήν ἀρχή, πού ἔθεσε ἡ «’Απάντησις τῆς ἐν Κων-
σταντινουπόλει Συνόδου τῷ 1895 πρός τόν Πάπα
Λέοντα ΙΓ΄: «Ἡ φυσικωτέρα ὁδός πρός τήν ἕνω-
σίν ἐστιν ἡ ἐπάνοδος τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας εἰς
τό ἀρχαῖον δογματικόν καί διοικητικόν καθε-
στώς». Κάθε ἑνωτική προσπάθεια, πού δέν κι-
νεῖται στά ὅρια τῆς αἰωνιότητος, ἀλλ’ ἀποβλέπει
σέ «πρόσκαιρον ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν» (Ἑβρ.
11,25), εἶναι καταδικασμένη σέ ἀποτυχία, ὅπως οἱ
ἑνωτικές προσπάθειες τῶν «βυζαντινῶν» αὐτο-
κρατόρων.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὴν 3ην Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου.

Ο ΑΓΙΟΣ IVSHF O YMNOGRAFOS

Ἕνας διακεκριμένος θεολόγος καὶ καταξιωμένος
ἐκπαιδευτικὸς πέρασε τὶς πύλες τῆς αἰωνιότητας
στὶς 3 Φεβρουαρίου 2017 σὲ ἡλικία 95 ἐτῶν. Πρό-
κειται γιὰ τὸν μακαριστὸ Βασίλειο Χαρώνη, ἄλλοτε
γενικὸ ἐπιθεωρητὴ καὶ ἔπειτα καὶ
ἐπόπτη γενικὸ διευθυντὴ μέσης
ἐκπαιδεύσεως. Ἡ προσφορά του
στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν ἐκπαίδευση ὑπῆρξε μεγά-
λη καὶ γι’  αὐτὸ ἀξίζει νὰ τὸν θυμηθοῦμε. 

Ὁ ἀείμνηστος Βασίλειος Χαρώνης εἶχε γεννηθεῖ
στὸ χωριὸ Πέρκος τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας. Περά-
τωσε τὶς γυμνασιακές του σπουδὲς στὸ Αἴγιο καὶ
ἔλαβε τὸ πτυχίο τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν. Διορίστηκε καθηγητὴς στὴ μέση
ἐκπαίδευση καὶ ὑπηρέτησε στὰ γυμνά-
σια Χίου, Σερρῶν καὶ Καβάλας. Παράλ-
ληλα, κατὰ τὰ ἔτη 1957- 1960 ἔλαβε
δύο ὑποτροφίες καὶ πραγματοποίησε
παιδαγωγικὲς καὶ ψυχολογικὲς
σπουδὲς στὰ πανεπιστήμια Λυὼν τῆς
Γαλλίας καὶ Γενεύη τῆς Ἑλβετίας. 

Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων ἀναγνωρίζοντας τὴν
παιδαγωγική του συγκρότηση καὶ τὴ
δραστηριότητά του τὸν προήγαγε σὲ
Γυμνάσια καὶ Λύκεια καὶ στὴ συνέχεια
τὸν ἐπέλεξε γενικὸ ἐπιθεωρητὴ μέσης
ἐκπαιδεύσεως καὶ τὸν τοποθέτησε στὴν
Πάτρα καὶ ἔπειτα στὰ Ἰωάννινα καὶ τὴ
Λάρισα. Ἀργότερα προήχθη στὸν ἀνώτερο ἐκπαι-
δευτικὸ βαθμὸ τοῦ ἐπόπτη γενικοῦ ἐπιθεωρητῆ μέ-
σης ἐκπαιδεύσεως μὲ ἕδρα τὴ Θεσσαλονίκη. 

Ἀνέπτυξε πλούσια καὶ λαμπρὰ ἐκπαιδευτικὴ
πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ δραστηριότητα. Πλῆθος
ὁμιλιῶν, διαλέξεων καὶ κηρυγμάτων ἔδωσε σὲ
αἴθουσες δημοτικῶν κέντρων, συλλόγων, ναῶν, σὲ
κατασκηνώσεις, ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς κ.α.τ.
Πρωτοστάτησε στὴν ἵδρυση τῆς πνευματικῆς καὶ
πολιτιστικῆς ἑστίας Ἡλιουπόλεως, τῆς ὁποίας
ὑπῆρξε ἐπὶ 14 χρόνια Πρόεδρος, ἐνῷ μὲ τοὺς συν -
εργάτες του ἵδρυσε στὴν Ἡλιούπολη Σχολὴ Ἐπι-
μόρφωσης Γονέων. Ἐξάλλου ἦταν μέλος τῆς μόνι-
μης συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδείας
τῶν ἐπιτροπῶν κρίσεως τῶν βιβλίων Θρησκευ-
τικῶν δημοτικοῦ καὶ γυμνασίου, τῆς ἐπιτροπῆς
προκηρύξεως συγγραφῆς τῶν θρησκευτικῶν βι-

βλίων Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Ἦταν ἐπίσης μέλος
τοῦ ἀνωτάτου περιφερειακοῦ ὑπηρεσιακοῦ συμ-
βουλίου Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Μὲ ἀποφάσεις τῶν
ἁρμοδίων ὀργάνων εἶχε διοριστεῖ μέλος τῆς ἑταιρεί-

ας προστασίας Ἀνηλίκων Καβάλας
καὶ μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβου-
λίου τῆς ἑταιρείας Ἀποφυλακισμέ-

νων Καβάλας. Γιὰ τὴν πολύπλευρη δράση τοῦ ἀπο-
νεμήθηκαν ἠθικὲς ἀμοιβὲς καὶ μετάλλια ἀπὸ ἐπίση-
μες ἐκκλησιαστικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρχές. 

Σημαντικὸ καὶ ἀξιόλογο εἶναι καὶ τὸ συγγραφικὸ
ἔργο τοῦ θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ Βασιλείου Χαρώ-
νη. Δημοσίευσε ἄρθρα καὶ μελέτες σὲ θέματα παι-
δαγωγικὰ καὶ ψυχολογικά, ἐνῷ ἐξέδωσε καὶ περί-

που 40 βιβλία. Ἰδιαίτερη μνεία πρέπει
νὰ κάνουμε γιὰ τὸ ὀγκῶδες τετράτομο
ἔργο του (μὲ τὴ συνεργασία τῆς Οὐρα-
νίας Λανάρα) μὲ τὸν τίτλο «Παιδαγω-
γικὴ ἀνθρωπολογία Ἁγίου Ἰωάννου
Χρυσοστόμου», τὸ ὁποῖο βραβεύτηκε
ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ὡς ἔργο
μεγάλης παιδαγωγικῆς ἀξίας. Ἐξίσου
σπουδαῖο εἶναι καὶ τὸ ἔργο του «Παιδα-
γωγικὴ ἀνθρωπολογία Μεγάλου Βασι-
λείου», ποὺ κυκλοφορήθηκε σὲ τρεῖς
τόμους καὶ βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν Ἑλλη-
νικὴ Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμά-
των. Πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ χρήσιμο
εἶναι καὶ τὸ ἔργο του «Ψυχολογία τῶν

ἐφήβων» (σελίδες 204). 
Γενικά, ὁ ἀείμνηστος Βασίλειος Χαρώνης ὑπῆρξε

ἕνας λαμπρὸς θεολόγος, μὲ βαθιὰ συναίσθηση τῆς
ἀποστολῆς του, δραστήριος καὶ δημιουργικὸς
ἐκπαιδευτικός, ἀγαπητὸς στοὺς μαθητές του καὶ
τοὺς συναδέλφους του, καλλιεργημένος πνευμα-
τικὰ καὶ παιδαγωγικά, εὐσυνείδητος, ζηλωτὴς τῶν
παραδόσεων. Μὲ τὴν ἀείμνηστη εὐλαβεστάτη σύ-
ζυγό του Ἑλένη δημιούργησαν μία εὐλογημένη πο-
λύτεκνη οἰκογένεια μὲ 5 παιδιά. Σωστὸς χριστιανός,
φιλάνθρωπος, μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ καλωσύνη, μὲ
ὀρθόδοξο καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, παλαίμαχος
ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς
πονεμένης Ρωμιοσύνης. 

Εἴθε ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν
καλὴ ψυχὴ τοῦ Βασιλείου Χαρώνη, ἐκεῖ ὅπου ἀνα-
παύονται οἱ δίκαιοι, στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ: 
«ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ»

Μὴ χάσετε τὸν 2ον Τόμο «Πατε-
ρικαὶ Διδαχαί» τῶν ἐκδόσεων τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου».

Σὲ αὐτὸ θὰ βρῆτε πῶς οἱ Ἅγιοι
τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγάπησαν τὸν
Χριστό καὶ ἔγιναν ταμεῖα τῆς χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ. Περιλαμβάνει δι-
δαχὲς Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέ-
ρων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν ἀγῶνα τους
νίκησαν τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ
καὶ ἀπέκτησαν τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ χα-
ρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἔγχρωμο, καλαίσθητο, σὲ σχῆμα
21x14 σσ 176. Χρήσιμο σὲ κάθε
πιστό. Τιμᾶται 8 εὐρώ.

Γράφει ὁ κ. Γ. Δ. Κούβελας



Σελὶς 8η

Ὅσον ἐγγίζει ἡ ἡμέρα τῆς
ἀφίξεως τοῦ λειψάνου καθί-
σταται γνωστὸν ὅτι δὲν εἶναι
καθόλου βέβαιον ὅτι ἀνήκει
εἰς τὴν Ἁγίαν Ἑλένην! Μάλι-
στα, ἐνῶ εἶχε δοθῆ ἡ ἐντύπω-
σις ὅτι πρόκειται διὰ σκήνω-
μα εἰς τὴν πραγματικότητα
εἶναι μόνον ἐλάχιστα τμήμα-
τα! Ὁ Σεβ. Φαναρίου διατί
δὲν τὰ λέγει αὐτὰ εἰς τὰ τηλε-
οπτικὰ κανάλια, ὥστε νὰ μά-
θη ὁ κόσμος καὶ οἱ Ἱεράρχαι
τὴν ἀλήθειαν; Ἀντιθέτως
ἐπέτυχε συμφωνίαν μὲ τὴν
«Σταθερὲς Συγκοινωνίες
Α.Ε.» διὰ δωρεὰν προβολὴν
τοῦ ἔργου τῆς Ἀποστολικῆς
Διακονίας, ὥστε νὰ διαφημί-
ση τὸ γεγονὸς καὶ ἐμμέσως
τὸν ἴδιον. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Δημή-
τρη Ἀλεξοπούλου εἰς τὴν
ἐφημερίδα «AXIA NEWS»
τῆς 24ης Μαρτίου 2017:

«Ὁ ἐπίσκοπος Φαναρίου καὶ
γενικὸς διευθυντὴς τῆς Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας κ. Ἀγαθάγγε-

λος, ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἔλευση
τοῦ λειψάνου μὲ ἀφορμὴ τὴν
ἐπέτειο τῶν 80 χρόνων λειτουρ-
γίας καὶ προσφορᾶς τῆς Ἀπο-
στολικῆς Διακονίας, ἀφήνει
ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ
ὑπάρξει κάποια φόρμουλα πα-
ραμονῆς τοῦ λειψάνου στὴ Χώ-
ρα μας… Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὰ
ἔσοδα ἀπὸ τὸ παγκάρι, αὐτὰ
ἐκτιμῶνται ὅτι θὰ ὑπερβοῦν τὸ
μισὸ ἑκατομμύριο εὐρώ, ἂν καὶ
λόγω τῆς κρίσης κάθε ἐκτίμηση
θεωρεῖται παρακινδυνευμένη.
Στὴν περίπτωση τῆς Ἁγίας Βαρ-
βάρας τὰ ἔσοδα ποὺ συγκεν-
τρώθηκαν ἀπὸ τὸ παγκάρι δὲν
ὑπερέβησαν τὰ 270.000 εὐρώ.
Τὸ λείψανο περιλαμβάνει γιὰ
τὴν ἀκρίβεια τμῆμα τοῦ κρανίου
καὶ κάποια ἀριθμημένα τμήματα
τοῦ σκελετικοῦ σώματος. Τὸ
λείψανο ἀποτέλεσε ἀντικείμενο
ἀναγνωρίσεως μόλις τὸ 1929…
Ἀκόμη καὶ σήμερα ὡστόσο
ὑπάρχουν ἀμφισβητίες τῆς
αὐθεντικότητας, κυρίως ὡς
πρὸς τὴν ταυτοποίηση ἱστορι-
κοῦ προσώπου καὶ λειψά-
νου…».

Μήνυσις Σεβ. Ζακύνθου κατὰ Ὑπ. Ἀμύνης
Αἱ καταγγελίαι τοῦ Ὑπουρ-

γοῦ διὰ ἀπαίτησιν παρανόμου
συναλλαγῆς παρώθησαν τὸν
Σεβ. Ζακύνθου νὰ καταφύγη
εἰς τὴν δικαιοσύνην. Ὡς κατέ-
στη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερί-
δα «ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
τῆς 21ης Μαρτίου 2017:

«Μηνυτήρια ἀναφορὰ προ-
κειμένου νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δι-
καιώματα ἀλλὰ καὶ τὴ φήμη τῆς
Μητρόπολης Ζακύνθου ἀπέ-
στειλε ὁ Μητροπολίτης Διονύ-
σιος πρὸς τὸν Εἰσαγγελέα Πρω-
τοδικῶν Ζακύνθου, μετὰ τὶς τε-
λευταῖες ἐξελίξεις καὶ τὰ ὅσα
ἀνέφεραν, μεταξὺ ἄλλων, στὴ
Βουλή, ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς
Ἄμυνας, Π. Καμμένος. Συγκε-
κριμένα, ὁ ὑπουργὸς ἀναφέρ-
θηκε σὲ «στέλεχος, ἱερέα» ποὺ
ζήτησε ἀντάλλαγμα σὲ μετρητὰ
καὶ μία βίλα, γιὰ νὰ μὴ ἀπαγο-

ρεύσει τὴν ἐπένδυση. «Εἶναι
φανερὸ ὅτι ἡ παραπάνω ἀπο-
στροφὴ τοῦ Π. Καμμένου βασί-
ζεται σὲ ἀκραία παραπλανητική
του πληροφόρηση, γιατί οὔτε
ὑπάρχει ἀλλὰ οὔτε θὰ μποροῦ -
σε νὰ ὑπάρξει διάλογος ὅπου
ἱερωμένος τῆς Μητροπόλεως
Ζακύνθου, νὰ ἔχει ζητήσει
‘δῶρα’ παράνομα, γιὰ νὰ μὴ
ἀπαγορεύσει τάχα τὴν ‘ἐπένδυ-
ση, πλὴν ὅμως μὲ αὐτὴν τὴν
διατύπωση, θίγει βαρύτατα καὶ
καίρια τὴν Ἐκκλησία τῆς Ζακύν-
θου καὶ πρὸς ἀποκατάσταση
τῆς ἀλήθειας, ποὺ μὲ βεβαιότη-
τα πιστεύουμε ὅτι εἶναι
οὐσιωδῶς διαφορετικὴ καὶ γιὰ
νὰ μὴ παραμείνει ἡ παραμικρὴ
σκιὰ σὲ βάρος της, θὰ πρέπει τὸ
ἀνωτέρω ἀναφερθὲν περιστα-
τικὸ νὰ ἐρευνηθεῖ πλήρως»,
ἀναφέρει ὁ κ. Διονύσιος».

Νέα διαμάχη Ἀρχιεπισκοπῆς - Φαναρίου
Μετὰ τὴν ἀπόκτησιν Ἱ.

Ναοῦ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον
Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν
Ἀττικὴν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν προέβη εἰς τὴν
σφράγισιν αὐτοῦ! Ἡ ὑπόθεσις
αὐτὴ θὰ παρουσιάση ἐπιπλο-
κάς,  ἀφ’ ἑνὸς ἐπειδὴ τὸ Πα-
τριαρχεῖον φαίνεται νὰ πίπτει
εἰς Κανονικὸν ἀδίκημα ἀφ’
ἑτέρου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἰς
νομικὸν σφάλμα. Ὡς ἐπληρο-
φορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ
κ. Σωτήρη Τζούμα εἰς τὴν
ἱστοσελίδα Exapsalmos.gr
τῆς 24ης Μαρτίου 2017:

«Πρὶν προλάβει νὰ ἀνακοινω-
θεῖ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Σύνοδο
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ἡ ὁποία συνῆλθε τὴν Δευτέρα
20 Μαρτίου καὶ προέβη στὴν
ἀποδοχὴ τῆς δωρεᾶς τοῦ Κτή-
ματος Προμπονᾶ, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος , σὲ
μία αἰφνιδιαστικὴ κίνηση ἀντιπε-
ρισπασμοῦ στὶς 22-3-
2017,προχώρησε στὴ σφράγι-
ση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, ἐντὸς τοῦ κτήματος
Προμπονᾶ, μὲ τὴ συνδρομὴ
ἀστυνομικῶν δυνάμεων. Σύμ-
φωνα μὲ τὸ αἰτιολογικό τῆς ἀπό-

φασης, ἀποφασίστηκε ἡ σφρά-
γιση τοῦ Ναοῦ βάσει τοῦ νόμου
8/1979, περὶ ἰδιόκτητων ναῶν
ποὺ ἔχουν τεθεῖ σὲ δημόσια λα-
τρεία καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπαλλοτριώ-
νονται ὑπὲρ τοῦ πλησιεστέρου
ἐνοριακοῦ Ναοῦ. Ἀφαιρεῖται δη-
λαδὴ ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη ἡ λει-
τουργία τοῦ Ναοῦ, ἐπειδὴ τὸν
ἔθεσε σὲ δημόσια λατρεία,
χωρὶς ὅμως νὰ χάνει τὴν κυριό-
τητά του ἐπὶ τοῦ Ναοῦ. Στὴν πε-
ρίπτωση, ὅμως, τοῦ Ναοῦ τοῦ
κτήματος Προμπονᾶ δὲν συν-
τρέχουν οἱ προϋποθέσεις ἐφαρ-
μογῆς τῆς συγκεκριμένης διάτα-
ξης καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἐπι-
τροπὴ διαχείρισης τοῦ Ναοῦ, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος παρανόμως
ἐνήργησε γιὰ τὴ σφράγισή του,
ἀφοῦ ὁ Ναὸς δὲν εἶχε τεθεῖ σὲ
δημόσια λατρεία ἀπὸ κάποιο
ἰδιοκτήτη, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν
Ἐκκλησία καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ
τὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς Ἀνακάσης τῆς
Ἱερᾶς Μητρόπολης Ἰλίου,ἡ ἐπι-
τροπὴ τοῦ ὁποίου εἶχε δεχθεῖ τὴ
δωρεὰ τοῦ Ἐθνικοῦ κληροδοτή-
ματος Προμπονᾶ μὲ συγκεκρι-
μένους Ὅρους καὶ νομίμως με-
ταγεγραμμένο συμβόλαιο στὸ
ἁρμόδιο ὑποθηκοφυλακεῖο».

Σπουδαῖαι θέσεις
τοῦ Σεβ. Πειραιῶς διὰ τὴν πολιτικήν
Ὁ Σεβ. Πειραιῶς παρεχώ-

ρησε συνέντευξιν, κατὰ τὴν
ὁποίαν ἐδήλωσεν ὅτι κανένα
ἀπὸ τὰ παρόντα κόμματα δὲν
ἐκφράζει τὸν εὐσεβῆ λαόν,
ὅτι χρειάζονται πιστοὶ ἄνθρω-
ποι, διὰ νὰ ἐκφράσουν αὐτὸν
τὸν λαὸν πολιτικά, ὅτι παρα-
δοσιακὰ κόμματα ἐπρόδωσαν
τὰς ἠθικάς ἀρχάς,  καὶ ὅτι ἡ
ἐμπλοκὴ κληρικοῦ εἰς τὴν πο-
λιτικὴν ἐπιτρέπεται, ὅταν
ἀφορᾶ μόνον εἰς τὸ ἐπίπεδον
τῆς «ἐκφράσεως τῶν ζωπύ-
ρων τοῦ γένους». Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ» τῆς 19ης Μαρτίου
2017:

«-Οἱ παρεμβάσεις σας προ-
καλοῦν ἐντύπωση καὶ δημιουρ-
γοῦν μία πολιτικὴ προέκταση.
Ἔχετε βολιδοσκοπηθεῖ ἀπὸ
τοὺς κ.κ. Νίκο Νικολόπουλο καὶ
Τάκη Μπαλτάκο γιὰ τὸ ἐνδεχό-
μενο νὰ πολιτευθεῖτε, νὰ δημι-
ουργηθεῖ κάποιο κόμμα; -Ναί,
ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὅλων,
εἶναι κοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώ-
που. Δὲν εἶναι κόμμα, δὲν εἶναι
τμῆμα. Ἡ Ἐκκλησία ἀγκαλιάζει
κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσε-
ως, δὲν μπορεῖ νὰ κομματίζεται.
-Ἑπομένως; -Ἑπομένως, ἕνα
ἱεράρχης δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ σὲ
αὐτὴ τὴ λογική. Ἄλλωστε ἡ ἐνα-
σχόλησις  μὲ τὰ  κοσμικὰ   πρά -
γματα, κυρίως μὲ τὴν κοσμικὴ
πολιτικὴ πράξη, ἀποτελεῖ ἰδιώ-
νυμο ἀδίκημα τοῦ κανονικοῦ
μας Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου,
ποὺ κολάζεται μὲ τὴν ποινὴ τῆς
καθαιρέσεως. Δὲν ἔχω καμία
πρόθεση φυσικὰ νὰ ἐμφανισθῶ

ὡς πολιτικὸς παράγων. Ἀλλὰ
ὡς πολίτης τῆς Χώρας καὶ ὡς
μητροπολίτης ἀσφαλῶς ἐνδια-
φέρομαι γιὰ τὰ κοινὰ καὶ
ἀσφαλῶς ἔχω λόγο γι’ αὐτά,
γιατί αὐτὸ ἐπιτάσσουν καὶ ἡ δη-
μοκρατική μου συνείδηση, ἀλλὰ
καὶ ἡ δημοκρατία μέσα στὴν
ὁποία ζοῦμε. -Ὁπότε; -Κατὰ ταῦ -
τα λοιπόν, θεωρῶ ὅτι οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ ἀγαποῦν τὸν τόπο
τους, τὴν ἀνθρώπινη οἰκογέ-
νεια, τὴν ψυχή τους, ποὺ ἀγα-
ποῦν τὸν Θεὸ δηλαδή, τὸν δημι-
ουργό τῆς ζωῆς, δὲν ἐκφράζον-
ται πολιτικὰ σήμερα. Ἀκόμη καὶ
χῶροι οἱ ὁποῖοι προτάσσουν
τὴν πατρίδα, τὴν πίστη καὶ τὴν
οἰκογένεια ὡς ἰδεώδη δυσ -
τυχῶς ἀπεμπολοῦν αὐτὲς τὶς
ἀλήθειες ψηφίζοντας σύμφωνα
συμβίωσης, κατάργηση Κυ-
ριακῆς ἀργίας καὶ ἄλλα πολλά.
Ὁ χῶρος αὐτὸς τῶν ἀνθρώπων
θὰ πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ
ἐκφραστεῖ πολιτικά. -Ἀπὸ ποι-
ούς; -Ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι
πραγματικὰ πιστεύουν. Ἄρα,
ὡς πολίτης τὸ λέω πάλι καὶ ὄχι
ὡς μητροπολίτης, θὰ ἤθελα νὰ
δῶ αὐτὸν τὸν κόσμο νὰ ἐκφρά-
ζεται πολιτικά. Αὐτὴ εἶναι ἡ δική
μου ἀπάντηση σὲ αὐτὸ τὸ ζήτη-
μα καὶ ἐπανέρχομαι ὅτι ἡ
ἐμπλοκὴ ἑνὸς κληρικοῦ, ἑνὸς
ἱερωμένου στὴν πολιτικὴ πράξη
καὶ διαδικασία ἀποτελεῖ κανο-
νικὸ ἔγκλημα. Καὶ δὲν θεωρῶ
ὅτι ὁποιοσδήποτε σέβεται τὸν
ἑαυτόν του καὶ τὴ διακονία του
μπορεῖ νὰ κάνει κάτι τέτοιο.
Μπορεῖ ὅμως ἄνετα ὡς πολίτης,
ὡς φυσικὸ πρόσωπο, νὰ συμ-
πράξει στὴ διαδικασία ἐκφράσε-
ως τῶν ζωπύρων τοῦ γένους».

Τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Παρασκευὴν ἡ Ἁγία Σοφία θὰ γίνη τζαμί;
Αἱ ἐπιδιώξεις τοῦ Προ-

έδρου τῆς Τουρκίας νὰ κα-
ταστῆ παντοδύναμος ἔχουν
ἀναστατώσει ὁλόκληρον τὴν
Βαλκανικὴν, καθὼς τὸ δημο-
ψήφισμα διὰ τὴν ἀνάληψιν
ὑπερεξουσιῶν ποὺ προεκήρυ-
ξε θὰ συμπέση μὲ τὴν Μεγά-
λην Ἑβδομάδα. Εἰς τὸ πλαί-
σιον αὐτὸ θὰ μεταβῆ καὶ εἰς
τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, τὴν ὁποίαν
ὑπάρχουν φόβοι ὅτι θὰ μετα-
τρέψη εἰς τζαμί! Δὲν εἶναι
ἄγνωστον εἰς αὐτὸν ἡ τακτικὴ
νὰ χρησιμοποιῆ τὰ τζαμιὰ διὰ
τὴν ἰσχυροποίησιν τῆς τουρ-
κικῆς πολιτικῆς, ὡς ἔχει ἀπο-
δείξει προσφάτως ἡ χρηματο-
δότησις ἀνεγέρσεως τζαμιῶν
εἰς τὰς πρωτευούσας τῆς
Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων.
Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελί-
δα difernews.gr τῆς 23ης
Μαρτίου 2017:

«Πρὶν τὸ πολύκροτο δημοψή-
φισμα, ὁ Ἐρντογάν δήλωσε
πὼς θὰ προσευχηθεῖ στὴν Ἁγιὰ
Σοφιὰ μεταφέροντας διπλό...
μήνυμα! 

Δὲν ἐπέλεξε κανένα ἀπ' τὰ
θαυμάσια τζαμιὰ τῆς Πόλης,
ἀλλὰ τὸ κόσμημα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, τὴν ψυχὴ τῶν Ρωμιῶν τῆς
Πόλης καὶ τὸν Ναὸ – ἀναφορὰ
τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.
Θέλει νὰ στείλει τὸ μήνυμα ὅτι
τοῦ ἀνήκει καὶ ταυτόχρονα νὰ
ἱκανοποιήσει καὶ τὰ ἀκροδεξιὰ
δεκανίκια του, τοὺς Γκρίζους Λύ-
κους, ἀναφέρει τὸ newsit.gr.

Γνωρίζει καλὰ ὅτι ἡ πρόκληση
αὐτὴ χτυπάει βαθιὰ στὴν ψυχὴ
ὄχι μόνο τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ
ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων στὴν
ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ ὁλόκλη-
ρο τὸν Κόσμο, ἐνῶ ταυτόχρονα
δείχνει σὲ ὁλόκληρη τὴ Δύση
ποὺ κήρυξε τὸν Ναὸ μνημεῖο
παγκόσμιας κληρονομίας ὅτι
περιφρονεῖ κάθε ἀπόφαση ποὺ
προστατεύει τὴν ἱστορία, ὅπως
ἄλλωστε περιφρονεῖ κάθε ἀπό-
φαση ποὺ προστατεύει τὰ
ἀνθρώπινα δικαιώματα...

Δὲν εἶναι τυχαῖος καὶ ὁ χρό-
νος. Ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ εἶναι
συναισθηματικὰ φορτισμένη
οὕτως ἢ ἄλλως γιὰ τοὺς Ὀρθό-
δοξους, ἐνῶ ταυτόχρονα μὲ τὸ
προσκύνημα στὸ συγκεκριμένο
μνημεῖο ὁ Ἐρντογάν θέλει νὰ
δείξει ὅτι τὸ μνημεῖο ἔχει κατα-

κτηθεῖ καὶ μπορεῖ πλέον νὰ χρη-
σιμοποιηθεῖ κατὰ πῶς ἐκεῖνος
ὡς κατακτητὴς ἐπιλέγει... 

Κίνηση-μήνυμα στὸ πλαίσιο
τοῦ πολέμου ποὺ ἔχει κηρύξει
τὸν τελευταῖο καιρὸ μὲ δηλώσεις
γιὰ διαμάχη χριστιανῶν καὶ μου-
σουλμάνων, ἢ μὲ δηλώσεις ὅτι
οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν θὰ μποροῦν
νὰ κυκλοφορήσουν στὸ δρό-
μο...

Ὁ “Σουλτάνος” δὲν διστάζει
νὰ πάει ἀκόμη καὶ ἐνάντια στὰ
ὅσα ἡ δική του θρησκεία προ-
στάζει γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς θρη-
σκείας τῶν ἄλλων...

Δὲν διστάζει καὶ οἱ ἀδίστακτοι
εἶναι ἱστορικὰ ἀποδεδειγμένο
ὅτι μποροῦν νὰ γίνουν ἐπικίνδυ-
νοι...

Στὴ θρασύτατη πρόκληση θὰ
προβεῖ ὁ Ρ.Τ.Ἐρντογάν τὶς ἑπό-
μενες ἡμέρες καὶ λίγο πρὶν τὸ
δημοψήφισμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπι-
διώκει νὰ συγκεντρώσει ὑπερε-
ξουσίες στὸ πρόσωπό του καὶ
θὰ ἀνακηρύξει τὴν Ἁγία Σοφία
σὲ τζαμὶ προσβάλλοντας τὴν
Ὀρθοδοξία ἀλλὰ καὶ τὴν ἁπαν-
ταχοῦ Χριστιανοσύνη ἐπιδιώ-
κοντας νὰ δημιουργήσει θρη-
σκευτικὴ σύγκρουση μὲ τὴν  Δύ-
ση.

Μία σύγκρουση ποὺ θὰ τοῦ
ἀποφέρει περαιτέρω συσπεί-
ρωση τῆς τουρκικῆς κοινωνίας
γύρω ἀπὸ τὸ «ΝΑΙ» στὴν
ἀλλαγὴ τῆς τουρκικῆς Δημοκρα-
τίας σὲ προεδρική.

Ὅπως ἀναφέρει ἡ Τουρκάλα
ἀρθρογράφος Zeynep Gurcanli
«ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ρ.Τ.
Ἐρντογάν θὰ πραγματοποιήσει
μία μουσουλμανικὴ προσευχὴ

τῆς Παρασκευῆς λίγο πρὶν τὶς
16 Ἀπριλίου ἐντός τῆς Ἁγίας Σο-
φίας μαζὶ μὲ ὅλη τὴν κυβέρνηση
καὶ τοὺς ἀνώτερους ἀξιωματού-
χους τοῦ ΑΚΡ. Θὰ πρόκειται γιὰ
μία παράσταση ἐναντίον τῶν
Σταυροφόρων συνοδευόμενη
μὲ τὴν ρητορικὴ μετατροπῆς τοῦ
μουσείου ξανὰ σὲ χῶρο λατρεί-
ας, ποὺ ξανανοίγει ὡς ἰσλαμικὸ
τέμενος, ὅπως ἀναφέρουν σο-
βαρὲς πηγὲς ἀπὸ τὸ Παλάτι
(ἐννοεῖ τὸ προεδρικὸ μέγαρο
στὴν Ἄγκυρα)».

Τὸ ἄρθρο τῆς Gurcanli ἔχει
τίτλο «φτηνὴ ρητορικὴ καὶ  πρα -
γματικότητα» καὶ ἀναφέρεται
στὴν προσπάθεια τοῦ Ρ. Τ.
Ἐρντογάν νὰ πείσει τὴν τουρ-
κικὴ κοινωνία ὅτι «ἡ Τουρκία
εἶναι μεγάλη καὶ τὴν φθονοῦν»!

Ἡ Ἁγία Σοφία ἢ Ἁγιά-Σοφιά,
γνωστὴ καὶ ὡς ναὸς τῆς Ἁγίας
τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἢ ἁπλὰ ἡ Με-
γάλη Ἐκκλησία, εἶναι τὸ «Στολίδι
τῆς Ὀρθοδοξίας» ποὺ βρίσκεται
στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἀπὸ τὸ 360 μέχρι τὸ 1453 λει-
τουργοῦσε ὡς ὀρθόδοξος καθε-
δρικὸς ναὸς τῆς πόλης, μὲ ἐξαί-
ρεση τὴν περίοδο 1204–1261,
κατὰ τὴν ὁποία ἦταν ρωμαιοκα-
θολικὸς ναός. Μετὰ τὴν ἅλωση
τῆς Κωνσταντινούπολης μετα-
τράπηκε σὲ ἰσλαμικὸ τέμενος,
ἐνῶ τὸ 1934 μετατράπηκε σὲ
μουσειακὸ χῶρο.

Ὁ ναὸς ἀποτέλεσε σὲ ὅλη τὴ
διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτο-
κρατορίας τὴν ἕδρα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταν-
τινουπόλεως καὶ ὑπῆρξε ὁ ση-
μαντικότερος ναὸς τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας. 

Εἰδικότερα καὶ κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς ἅλωσης ἀπὸ τοὺς
Φράγκους, ἡ Ἁγία Σοφία ὑπέ-
στη τεράστιες ζημιές. Ἐπίσης
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ὀθωμα-
νικῆς Αὐτοκρατορίας ἔγιναν στὸ
ναὸ σημαντικὲς καταστροφὲς
στὶς τοιχογραφίες τοῦ Ναοῦ
(ἀσβεστώθηκαν), ἀφοῦ ἡ ἀπει-
κόνιση τοῦ ἀνθρώπινου σώμα-
τος θεωρεῖται βλασφημία γιὰ τὸ
Ἰσλάμ. Ὁ ναὸς μὲ τὴν σπουδαία
ἀρχιτεκτονική του ἀποτέλεσε
πρότυπο γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ
ἄλλων τεμενῶν, ὅπως τὸ Μπλὲ
Τζαμί.

Tό 1934 ὁ Μουσταφὰ Κεμάλ,
στὰ πλαίσια τοῦ ἐκσυγχρονι-
σμοῦ τῆς Τουρκίας, μετέτρεψε
τὸ τέμενος σὲ μουσεῖο. Σήμερα
ὁ ναὸς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι
μουσεῖο, ἐνῶ πραγματοποιοῦν-
ται σὲ αὐτὸν πολιτιστικὲς ἐκδη-
λώσεις, ἀλλὰ καὶ ἐκδηλώσεις
ποὺ θεωροῦνται ἀπὸ ὁρισμέ-
νους ὅτι δὲν ἁρμόζουν στὸ
χῶρο, ὅπως ἐπιδείξεις μόδας.
Παράλληλα γίνονται προσπά-
θειες γιὰ τὴ διάσωση τῶν ψηφι-
δωτῶν τοῦ Ναοῦ.

H Ἁγία Σοφία ἔχει χαρακτηρι-
στεῖ μνημεῖο παγκόσμιας κλη-
ρονομιᾶς ἀπὸ τὸ 1985. Ἀπὸ τὸ
1981 ὑπάρχει ἡ Συνθήκη τῆς
UNESCO γιὰ τὴν προστασία
τῶν μνημείων καὶ χώρων παγ-
κόσμιας κληρονομιᾶς. Στόχος
τῆς UNESCO εἶναι ἡ προστασία
ἀπὸ κάθε εἴδους φθορὰ καὶ κα-
ταστροφή, προκειμένου αὐτὰ νὰ
κληροδοτηθοῦν στὶς γενιὲς τοῦ
μέλλοντος. Σύμφωνα μὲ τὴν
ἱστοσελίδα τῆς Unesco οἱ ἱστο-
ρικὲς περιοχὲς στὴν Κωνσταντι-
νούπολη, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ
Ἁγιὰ Σοφιά, προστατεύονται νο-
μικὰ ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ νομοθεσία
διατήρησης. Δὲν ὑπάρχει συγ-
κεκριμένη νομοθεσία γιὰ τὴν
προστασία τοποθεσιῶν παγκό-
σμιας κληρονομιᾶς. Ἡ διαχειρι-
στικὴ δομὴ γιὰ τὴν προστασία
καὶ τὴν διατήρηση συμπεριλαμ-
βάνει τὴν ἀπὸ κοινοῦ εὐθύνη
τῆς κυβέρνησης, τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν καὶ διαφόρων κρατικῶν
ἱδρυμάτων. Γιὰ κάθε φυσικὴ πα-
ρέμβαση καὶ λειτουργικὲς
ἀλλαγὲς στὰ καταγεγραμμένα
κτίρια καὶ τοποθεσίες θὰ πρέπει
νὰ ὑπάρχει ἡ σχετικὴ ἀδειοδό-
τηση τοῦ Συμβουλίου Διατήρη-
σης».

Ἀν. Ὑπ. Παιδείας: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ ἀλλάξει»!
«Ἀναπάντητα ἔχουν μείνει

ἕως τώρα τὰ βασικὰ ἐρωτήματα
ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἔχει θέσει καὶ
ἀφοροῦν τὶς ὧρες διδασκαλίας
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν, ποὺ δὲν πρέπει νὰ μει-
ωθοῦν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρεωτι-
κότητά του, ὅπως καὶ τὸν προσ -
ανατολισμό του, ποὺ πρέπει νὰ
παραμείνει Ὀρθόδοξος καὶ νὰ
μὴ ἀλλάξει πρὸς μία γενικὴ
Θρησκειολογία. Ἡ ἔντονη τριβὴ
ἀναμένεται νὰ ὑπάρξει ἂν τὸ
ὑπουργεῖο Παιδείας ἐπιμείνει νὰ
μετατρέψει τὰ Θρησκευτικὰ σὲ
μάθημα ἐπιλογῆς στὶς δύο τε-
λευταῖες τάξεις τοῦ Λυκείου.
Ἀνησυχία ὑπάρχει ἐπίσης
καθὼς τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ
δὲν πρόκειται νὰ δοθοῦν νέα βι-
βλία, παρὰ ἕνας «φάκελος ὑλι-
κοῦ» -δηλαδὴ στὴν οὐσία ξανὰ
φωτοτυπίες-, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία δὲν ἔχει κληθεῖ νὰ
ἐκφράσει τὴν ἄποψή της. Κι
αὐτὸ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ἔχει
νὰ κάνει μὲ τὶς προθέσεις
πολλῶν στὸν ΣΥΡΙΖΑ νὰ μετα-
τραπεῖ τὸ μάθημα μὲ ἔμμεσο
τρόπο σὲ θρησκειολογία, χωρὶς
Ὀρθόδοξο προσανατολισμό. Τὸ
μήνυμα ποὺ στέλνουν στὸ Μέ-
γαρο Μαξίμου ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία
εἶναι πλέον σαφές: «Ἡ Ἐκκλη-
σία ἔχει στοιχηθεῖ “μπετὸν ἀρμὲ”
πίσω ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
Ἱερώνυμο. Ὅλοι μαζὶ περιμέ-
νουμε νὰ ὑλοποιηθοῦν τὰ ὑπε-
σχημένα δημοσίως καὶ ὅλοι μαζὶ
θὰ ἀντιδράσουμε, ἂν δοῦμε ὅτι
συνεχίζεται ἡ σημερινὴ κατά-
σταση, μὲ στόχο τὴν ἀλλοίωση
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν». 

Σὲ νέο γύρο σύγκρουσης μὲ
τὴν Ἐκκλησία ὁδηγεῖ τὴν κυβέρ-
νηση ὁ «βαθὺς» ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὰ
Θρησκευτικὰ στὰ σχολεῖα, μὲ

τὴν Ἱεραρχία νὰ παρακολουθεῖ
μὲ προβληματισμὸ τὶς κινήσεις
τοῦ ὑφυπουργοῦ Παιδείας, Δη-
μήτρη Μπαξεβανάκη, ἀλλὰ καὶ
τὴ συντονισμένη προσπάθεια
πλήρους ἀπαξίωσης τοῦ μαθή-
ματος τόσο στὰ
Δημοτικὰ ὅσο
καὶ στὰ Γυμνά-
σια- Λύκεια. Ὁ κ. Μπαξεβανά-
κης, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπὸ
τὴ ριζοσπαστικὴ Ἀριστερὰ καὶ
ὑπῆρξε καθηγητὴς στὰ ΕΠΑΛ
καὶ σκληρὸς συνδικαλιστὴς τοῦ
συγκεκριμένου πολιτικοῦ χώ-
ρου, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες
προκάλεσε ἀνοιχτὰ τὴν Ἐκκλη-
σία μὲ μία σειρὰ τοποθετήσεών
του, ποὺ μπορεῖ νὰ μὴ ἔλαβαν
ἰδιαίτερη δημοσιότητα, ἀλλὰ δη-
μιούργησαν ἔντονη ἀνησυχία
στὸ κορυφαῖο ἐπίπεδο τῆς
Ἱεραρχίας. Κι αὐτὸ γιατί, ἐνῶ ὁ
ἁρμόδιος ὑπουργός, Κώστας
Γαβρόγλου, δείχνει νὰ κινεῖται
σὲ πιὸ μετριοπαθεῖς τόνους, ὁ
ἀν. ὑπουργὸς του βρίσκεται στὸ
«κλῖμα Φίλη». Ἀνάμεσα στὰ
ἄλλα, ὁ κ. Μπαξεβανάκης δή-
λωσε εὐθέως ὅτι: - Ἡ Γραμμα-
τεία θρησκευμάτων δὲν θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι τμῆμα τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ τοῦ
ὑπουργείου... Ἐσωτερικῶν. Τό-
νισε μάλιστα ὅτι «πολὺ σύντομα
αὐτὴ ἡ ἀνορθογραφία θὰ διορ-
θωθεῖ». - «Τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν θὰ ἀλλάξει... Ἂν ἡ
Ἐκκλησία θέλει κατηχητικά, ἂς
τὰ κάνει ἡ ἴδια». - «Συζητᾶμε μὲ
ὅλους ὅσοι ἔχουν νὰ συνεισφέ-
ρουν, ἀλλὰ τὸ τί θὰ διδαχθεῖ δὲν
θὰ τὸ ἀποφασίσει ἡ Ἐκκλησία.
Ὁ ρόλος τοῦ κάθε θεσμοῦ εἶναι
διαφορετικός». Ἂν καὶ ὁ κ. Μπα-
ξεβανάκης προσθέτει σὲ ὅλα
αὐτὰ ὅτι «ὁ διάλογος μὲ τὴν
Ἐκκλησία συνεχίζεται» καὶ πὼς

«τὸ κλῖμα διαλόγου εἶναι καλό»,
στὴν Ἐκκλησία φοβοῦνται ὅτι οἱ
προθέσεις τῆς κυβέρνησης καὶ
εἰδικότερα τοῦ συγκεκριμένου
ἀν. ὑπουργοῦ κάθε ἄλλο παρὰ
ἁγνὲς καὶ ἄδολες εἶναι. «Τὸ κρί-

σιμο εἶναι ὅτι ὁ
"βαθύς” ΣΥΡΙΖΑ
δείχνει νὰ θέλει

νὰ ἐπιβάλει στοὺς Ὀρθόδοξους
μαθητὲς νὰ μάθουν ὅ,τι λέει ὁ...
ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πί-
στη καὶ ὄχι ὅ,τι λέει ἡ Ἐκκλη-
σία», λέει σημαντικὸς παράγον-
τας τῆς Ἱεραρχίας. Παραθέτει
μάλιστα ὡς ἐπιχείρημα τὸ γε-
γονὸς ὅτι, ἂν καὶ ὁ Νίκος Φίλης
μὲ τὶς γνωστὲς θέσεις του περὶ
διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας - κρά-
τους ἀποχώρησε ἀπὸ τὴ θέση
τοῦ ὑπουργοῦ, συνεχίζουν νὰ
βρίσκονται οἱ σύμβουλοί του δί-
πλα στὸν κ. Γαβρόγλου, ὅπως
ἐπίσης ὅτι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι συν -
εχίζουν  νὰ κάνουν κουμάντο
σὲ θέσεις-κλειδιὰ τόσο στὸ
ὑπουργεῖο ὅσο καὶ στὸ Ἰνστιτο-
ῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.
«Τὸ τί θὰ διδαχθεῖ δὲν θὰ τὸ
ἀποφασίσει ἡ Ἐκκλησία», δή-
λωσε ὁ Δημήτρης Μπαξεβανά-
κης, 

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, σύμφω-
να μὲ παράγοντα, «τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν νὰ ἔχει εὐτε-
λισθεῖ ὅλη τὴ φετινὴ σχολικὴ
χρόνια, ἀφοῦ γίνεται κυρίως μὲ
φωτοτυπίες, καμία ἐπιμόρφωση
νὰ μὴ γίνεται σὲ θεολόγους, ἐνῶ
δὲν προχωρᾶ τὸ θέμα τῶν νέων
προγραμμάτων, ποὺ θὰ ὁδηγή-
σουν στὰ καινούργια σχολικὰ
βιβλία». «Ἐμεῖς, ἀπὸ τὴν πλευ-
ρά μας, κάναμε ὅ,τι ἔπρεπε
προκειμένου νὰ ἠρεμήσουν τὰ
πράγματα καὶ νὰ ἐκτονωθεῖ ἡ
ἔνταση ποὺ προκλήθηκε ἐπὶ
ὑπουργίας Φίλη. Τώρα περιμέ-

νουμε καὶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση
νὰ κάνει τὸ ἴδιο», λένε στὴν
Ἱεραρχία, κρούοντας τὸν κώδω-
να τοῦ κινδύνου γιὰ ἐπικείμενο
«ἐμφύλιο» στὰ σχολεῖα, ἂν ἐπι-
κρατήσουν οἱ «σκληροί» τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ ποὺ ἐκφράζει ὁ κ. Μπα-
ξεβανάκης. Ἄλλωστε, καὶ ἡ Πα-
νελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
ἔχει ἐκφραστεῖ τὸ τελευταῖο διά-
στημα μὲ πολὺ ἀνησυχητικὸ
τρόπο γιὰ τὶς πραγματικὲς προ-
θέσεις τῆς συγκυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., παρὰ τὶς «πυρο-
σβεστικὲς» παρεμβάσεις Τσί-
πρα καὶ τὶς «διαβεβαιώσεις»
Καμμένου ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ
ἀκουστεῖ στὸ θέμα τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν. Συνομι-
λητὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώ-
νυμου, ὁ ὁποῖος κάνει ὅ,τι μπο-
ρεῖ προκειμένου νὰ μὴ ὑπάρξει
νέα «ἀνάφλεξη» στὸ συγκεκρι-
μένο μέτωπο, λένε πὼς «τὴ
στιγμὴ ποὺ ἡ Χώρα μας περνᾶ
μία τόσο μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ
κοινωνικὴ κρίση, εἶναι παράλο-
γο κάποιοι νὰ ἀσχολοῦνται μὲ
θέματα ποὺ δημιουργοῦν ἐσω-
τερικὰ προβλήματα στὸν τόπο».
Προσθέτουν μάλιστα ὅτι ἡ
Ἱεραρχία ἔκανε τὰ βήματα ποὺ
ἔπρεπε, ἀποδεχόμενη νὰ γίνει
διάλογος γιὰ τὰ νέα προγράμ-
ματα σπουδῶν, ὡστόσο ἡ Πολι-
τεία μόνο φραστικὰ ἔδειξε νὰ
ἀνταποκρίνεται καὶ πλέον μὲ το-
ποθετήσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ κ.
Μπαξεβανάκη δὲν κρατᾶ οὔτε
τὰ προσχήματα. «Πότε ἐπιτέ-
λους θὰ ξεκινήσει οὐσιαστικὸς
διάλογος; Ποιοὶ εἶναι οἱ διδακτι-
κοὶ στόχοι σὲ Δημοτικό, Γυμνά-
σια καὶ Λύκεια; Ποιὲς θὰ εἶναι οἱ
ἑνότητες ποὺ θὰ διδαχθοῦν σὲ
κάθε τάξη;» ἐρωτοῦν».

Πηγή: Ἐφημερὶς «ΠΑΡΑΠΟ-
ΛΙΤΙΚΑ» 24.03.2017

Ἕνας Πάπας συνδικαλιστής
Αἱ κινήσεις καὶ δηλώσεις τοῦ

κ. Φραγκίσκου δὲν φανερώ-
νουν μόνον τὴν ἐκκοσμίκευσιν
εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Παπι-
σμοῦ ἀλλὰ καὶ ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι
ὄργανον ἄλλων κέντρων. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον
τοῦ κ. Ἀργύρη Παναγοπούλου
εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΑΥΓΗ»
τῆς 19ης Μαρτίου 2017:

«Ἡ βαθιὰ κρίση ἐκπροσώπη-
σης στὴν Εὐρώπη καὶ ὄχι μόνο
ἔχει μετατρέψει τὸν Πάπα
Φραγκίσκο ἀπὸ θρησκευτικὸ σὲ
πολιτικό, κοινωνικὸ καὶ συνδι-
καλιστικὸ ἡγέτη ἑκατομμυρίων
πιστῶν καὶ κοσμικῶν ποὺ ἀνα-
γνωρίζουν στὸν λόγο του καὶ τὴ
συνέπεια μὲ τὴν ὁποία τὸν συ-
νοδεύει ἕνα σύμμαχο γιὰ νὰ
ἀντιμετωπίσουν τὶς μεγάλες
πληγὲς τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου,
ἀπὸ τὴν ἀνεργία καὶ τὴν οἰκονο-
μικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση ἕως
τὸν λαϊκισμό, τὸν ρατσισμὸ καὶ
τὴν ξενοφοβία… Ὁ Μπεργκόλιο
μοιάζει περισσότερο μὲ συνδι-
καλιστικὸ παρὰ μὲ θρησκευτικὸ
ἡγέτη. Τὸ μήνυμά του δὲν ἔχει
μήκη καὶ πλάτη, ἀλλὰ εἶναι ξε-
κάθαρο ὅτι ἔχει ὡς ἀναφορὰ
του τὴ γεμάτη ἀνέργους Εὐρώ-
πη. Ὁ Φραγκίσκος προχώρησε
ὅμως ἀκόμη περισσότερο ἐκδη-
λώνοντας τὴν ἀλληλεγγύη του
στοὺς 200 ἐργαζόμενους τοῦ
ἰταλικοῦ ἐνημερωτικοῦ τηλεο-
πτικοῦ δικτύου Sky Italia στὴ
Ρώμη καὶ ζητώντας μία ἄμεση
λύση στὰ αἰτήματά τους… Οἱ
ρήξεις τοῦ Ἀργεντινοϊταλοῦ Πά-
πα μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ κατε-
στημένο εἶναι πολλὲς καὶ βαθιὲς
καὶ δὲν ἀφοροῦν μόνο τὴν ἐπι-
θετική του πολιτικὴ ἐναντίον τοῦ
νεοφιλελευθερισμοῦ, ἀλλὰ καὶ
τὰ οἰκονομικὰ στεγανά, ἀπὸ τὴν
«Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ» IOR
καὶ τὴ διαφάνεια ἕως τὶς ἀντιλή-
ψεις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας

μπρο στὰ στὰ διαχρονικὰ «ταμ-
πού» της γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφι-
λους, τὰ διαζύγια, τὴν παιδερα-
στία, τὴν ἀγαμία τοῦ κλήρου καὶ
τῶν ἔγγαμων, τὴν προετοιμασία
τῶν λειτουργιῶν καὶ τὶς γενικό-
τερες σχέσεις της μὲ τὴν κοινω-
νία καὶ τὰ προβλήματα τῶν
ἀνθρώπων της. Ἡ συναίνεση
ὅμως ποὺ συναντᾶ ὁ Πάπας
ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες τοῦ Βατικα-
νοῦ ἀποτρέπει ὁποιαδήποτε
προσπάθεια οὐσιαστικῆς ἀνα-
τροπῆς τῆς πολιτικῆς του ἐκ
τῶν... ἔσω, παρὰ τὶς «ἀνώνυ-
μες» διαμαρτυρίες ποὺ ἔχουν
φθάσει καὶ στὰ κοινωνικὰ δίκτυα
καὶ τὶς κατηγορίες γιὰ αὐταρχικὴ
συμπεριφορὰ ἀπὸ τὴν πλευρά
του. Ὁρισμένοι καρδινάλιοι,
ὅπως εἶναι φυσικό, ἀντιδροῦν
μὲ τὰ ἀνοίγματά του πρὸς τὶς
«κομμουνιστικὲς» Κούβα καὶ Κί-
να. «Δὲν ἀποκλείεται νὰ μείνω
στὴν Ἱστορία ὡς αὐτὸς ποὺ διέ-
σπασε τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία»
τόνισε ὁ Μπεργκόλιο, ἐνῶ κά-
ποια ἄλλη φορά, μὲ τὸ λατινοα-
μερικανικὸ χιοῦμορ ποὺ τὸν χα-
ρακτηρίζει, «προειδοποίησε»
ὅτι φοβᾶται περισσότερο, ὅταν
τοῦ προσφέρουν τὸ τσάι στὸ
Βατικανὸ παρὰ ὅταν τοῦ προσ -
φέρουν κάποιο ἔδεσμα οἱ πιστοὶ
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐπισκέψε-
ών του. Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ ξενο-
φοβικοὶ καὶ ρατσιστὲς καθολικοὶ
ἔχουν ἐξεγερθεῖ ἐναντίον ἑνὸς
Πάπα ποὺ ἔχει χαρακτηρίσει
«δικαίωμα» τὴ μετανάστευση
καὶ «καθῆκον» τὴν ὑποδοχὴ
τῶν μεταναστῶν ἀγνοώντας τὸ
δικαίωμα τῶν εὐρωπαϊκῶν
λαῶν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴ δι-
κή τους θρησκευτικὴ καὶ πολιτι-
στικὴ ταυτότητα. Μὲ ἄλλα λόγια
ὁ Φραγκίσκος ἀνατρέπει τὸ
συντηρητικὸ οἰκοδόμημα τῶν
δύο προκατόχων του, τοῦ Πο-
λωνοῦ Βοϊτίλα καὶ τοῦ Γερμανοῦ
Ράτσινγκερ».

Νέαι συγκαλύψεις ἀπὸ τὸ Βατικανόν
Ὄχι μόνον εἶναι ἀτελείωτα τὰ

σκάνδαλα τοῦ Παπισμοῦ, ἀλλὰ
πλέον γίνεται γνωστὸν ὅτι ἀπέ-
κρυπτεν ἀπὸ τὴν δικαιοσύνην
στοιχεῖα διὰ τοὺς ἐνόχους
ἱερεῖς. Ὁ Πάπας κόπτεται διὰ
τὴν παγκόσμιον δικαιοσύνην,
ἀλλὰ ὄχι διὰ ἐκείνην ἡ ὁποία
ἀφορᾶ εἰς τὸν Παπισμόν. Συμ-
φώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τῆς 24ης
Μαρτίου 2017:

«Ἐκτεταμένη συγκάλυψη
κρουσμάτων παιδεραστίας ἀπὸ
τὴν ἱεραρχία τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας
διαπιστώνει ἔρευνα τῆς ἱστοσε-
λίδας Mediapart, σύμφωνα μὲ
τὴν ὁποία, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ
1960 ἕως τὸ 2014, 25 ἐπίσκοποι
κάλυπταν συστηματικὰ 32 δρά-
στες σεξουαλικῶν ἐπιθέσεων, οἱ
ὁποῖ οι ἄφησαν πίσω τους 339
θύματα. Ὁ πατὴρ Πρεϊνὰ στὴ
Λυὼν κακοποίησε 72 θύματα,
καὶ ὁ πατὴρ Πιερ-Ἐτιὲν Ἀλμπὲρ
στὴ Ροντὲ κακοποίησε 58 θύμα-
τα. «Εἶναι τὸ γαλλικὸ "Spotli-
ght"», σημειώνουν οἱ δημοσιο-
γράφοι, ἀναφερόμενοι στὴ βρα-
βευμένη ταινία γιὰ τὴν παιδερα-
στία στὴν ἀμερικανικὴ Ρωμαι-
οκαθολικὴ Ἐκκλησία. Ἡ πλει-
ονότητα τῶν δραστῶν κατέληξε
στὴ Δικαιοσύνη - κάποιοι πολὺ
ἀργά, καθὼς εἶχε περάσει ἡ
προθεσμία παραγράφηκε, καὶ
οὐδείς μὲ πρωτοβουλία τῆς

Ἐκκλησίας. Κάθε φορά ποὺ ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ἐνημε-
ρωνόταν γιὰ ἕνα περιστατικὸ
κακοποίησης, σιωποῦσε ἢ μετέ-
θετε τὸν δράστη σὲ ἄλλη ἐνορία,
συνήθως στὴν ἐξοχὴ ἢ ἐκτὸς
Γαλλίας. Ἂν τὸ περιστατικὸ συν -
έβαινε ἐκτὸς Γαλλίας, τὸν ἐπα-
νέφερε στὴ Γαλλία. Παρ' ὅλα
αὐτά, ὁ νόμος εἶναι σαφής, ὅτι
ὅποιος ἀντιλαμβάνεται περιστα-
τικὰ κακοποίησης ἀνηλίκων
ὀφείλει νὰ ἐνημερώνει τὴ Δικαιο-
σύνη καὶ φυσικὰ δὲν ὑπάρχουν
ἐξαιρέσεις γιὰ θρησκευτικὰ ἢ
ἄλλα ἀξιώματα. Ἀπὸ τοὺς 32
δράστες, οἱ 28 ἁπλῶς μετατέθη-
καν ὅταν τὰ θύματα βρῆκαν τὸ
κουράγιο νὰ παραπονεθοῦν,
χωρὶς ὅμως οἱ ἀνώτεροι νὰ ἐνη-
μερώσουν ποτὲ γιὰ τὶς ὑποθέ-
σεις αὐτὲς τὴ Δικαιοσύνη. «Ἡ
μέθοδος εἶναι ἀρχαία, τὸ ἴδιο συν -
έβαινε ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα.
Ἔβαζαν τοὺς παραβάτες νὰ κά-
νουν μετάνοιες, τοὺς ἔστελναν
στὸ Βατικανὸ νὰ ἐξομολογη-
θοῦν. Λάμβαναν συγχώρεση καὶ
ἐντάσσονταν ξανὰ στὴν Ἐκκλη-
σία, κάπου ἀλλοῦ ὅμως, γιὰ νὰ
ἀποφευχθεῖ τὸ σκάνδαλο τῆς
ἐπιστροφῆς τους στὴν ἴδια ἐνο-
ρία. Ὀκτὼ αἰῶνες ἀργότερα, ἡ
Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀναμετρηθεῖ
μὲ τοὺς παλαιούς της δαίμο-
νες», καταλήγει τὸ ἄρθρο. 25
ἐπίσκοποι κάλυψαν 32 δράστες
στὴ Γαλλία, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ
1960 ἕως τὸ 2014».

Δύο Ἁγιορειτικαί Μοναὶ ἕτοιμαι 
πρὸς διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου;

Αὐξάνονται ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖ οι
διακόπτουν τὸ μνημόσυνον τοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἀνάστατον
καὶ εἶναι ἄδηλον ποῦ θὰ ὁδηγή-
ση ἡ κατάστασις αὐτή. Ἂς
ἐνθυμηθῆ ὁ Πατριάρχης ὅτι ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
παρῃτήθη ἀπὸ τὸν θρόνον του,
διὰ νὰ ἀποφευχθῆ τὸ σχίσμα.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα vimaorthodo-
xias.gr τῆς 26ης Μαρτίου
2017:

«Ἀνεξέλεγκτη εἶναι ἡ κατά-
σταση στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία
μὲ τὸ μνημόσυνο στὸν Οἰκουμε-
νικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο.

Πληροφορίες ποὺ καταφθάνουν
μιλοῦν γιὰ ἕνα Ἅγιο Ὄρος διαι-
ρεμένο σὲ Πατριαρχικοὺς καὶ
μή. Κελλιῶτες μοναχοὶ ἔπαψαν
νὰ μνημονεύουν τὸν κ. Βαρθο-
λομαῖο ἐπικαλούμενοι τὶς οἰκου-
μενιστικὲς του πράξεις καὶ τακτι-
κές. «Πάνω ἀπὸ 50 Κελλιὰ σή-
μερα στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἀρνούμα-
στε νὰ συμπεριλάβουμε στὴ
μνημόνευση τὸν κ. Βαρθολο-
μαῖο», τονίζει Κελλιώτης Ἱερο-
μόναχος. «Πρέπει νὰ μπεῖ μία
τάξη, νὰ παρέμβουν τὰ ἁρμόδια
ὄργανα», ἐξηγεῖ μοναχὸς ποὺ
ἀνήκει στὸ πατριαρχικὸ μπλόκ.
Στὰ πρόθυρα νὰ διακόψουν τὸ
μνημόσυνο εἶναι καὶ δύο μονα-
στήρια».

Συνάντησις ἔπειτα ἀπὸ 11 ἔτη!
Μετὰ ἀπὸ 11 ἔτη ἀπεφάσισεν

ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως νὰ ἐπισκεφθῆ τὸν Πα-
τριάρχην πρ. Ἱεροσολύμων κ.
Εἰρηναῖον. Ποῖον τὸ ὄφελος;
Ἤλλαξέ τι; Πρὸ ἔτους ὁ κ. Εἰρη-
ναῖος εἶχε δημοσιεύσει κείμενόν
του κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καὶ τοῦ Κολυμβαρίου. Πῶς
ἐδέχθη τώρα τὸν ἐνορχηστρωτὴν
ἀμφοτέρων; Συμφώνως πρὸς
τὴν ἱστοσελίδα amen.gr τῆς
22ας Μαρτίου 2017:

«Τὸν πρώην Πατριάρχη Ἱερο-
σολύμων Εἰρηναῖο ἐπισκέφθηκε
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος λίγο

νωρίτερα παρέστη στὴν τελετὴ
τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀποκατεστη-
μένου Ἱ.Κουβουκλίου τοῦ Πανα-
γίου Τάφου στὸ Ναὸ τῆς Ἀνα-
στάσεως. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ἐπισκέφθηκε τὸν
πρώην Πατριάρχη στὴν κατοι-
κία του ἐντός τοῦ Πατριαρχείου
Ἱεροσολύμων καὶ εἶχε τὴν εὐκαι-
ρία νὰ συνομιλήσουν. Στὴ συ-
νάντηση παρέστη καὶ ὁ Μητρο-
πολίτης Χαλκηδόνος Ἀθανά-
σιος ἀλλὰ καὶ κληρικοὶ τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἀξίζει
νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη
ἀπευθείας καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς
ἐπικοινωνία ποὺ εἶχαν ὕστερα
ἀπὸ ἕνδεκα χρόνια».

Δὲν πρόκειται
διὰ τὸ σκήνωμα τῆς Ἁγ. Ἑλένης Μέ ἀριθμό ἀπόφασης

463/2017 στίς 7 Μαρτίου τό
Συμβούλιο Ἐπικρατείας δι-
καίωσε τήν Ἱερά Μονή Φανε-
ρωμένης Λευκάδος σέ δικαστι-
κό ἀγώνα μέ τήν Ἱερά Μητρό-
πολη Λευκάδος, πού ἐκκρεμοῦ -
σε ἀπό τό 2010 καί ἀφοροῦσε
τήν αἱρετή ἐκλογή τῶν ὀργά-
νων διοίκησης τῆς Μονῆς -
ἡγούμενο καί ἡγουμενοσυμ-
βούλιο-. Ὅπως ἀναφέρει καί ἡ
δικαστική ἀπόφαση «ὁ Μητρο-
πολίτης κ. Θεόφιλος εἶχε ἐκδη-
λώσει ἄρνηση νά ὁρίση μέλος
ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν
ἀνάδειξη αἰρετοῦ ἡγουμένου
καί ἡγουμενοσυμβουλίου». Μέ
σκοπό , ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ
Μονή, τήν μετατροπή τῆς ἱστο-
ρικῆς Μονῆς Φανερωμένης
Λευκάδος σέ ἱερό προσκύνη-
μα, ὥστε νά ἐλέγχη τά οἰκονο-
μικά τῆς Ἱ. Μονῆς.  Ἔτσι μέ τήν
ἀπόφαση αὐτή κατοχυρώνεται
τό αὐτοδιοίκητο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς. Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι

ἡ διαμάχη εἶχε ξεκινήσει σχε-
δόν πρίν ἑπτά χρόνια, δηλαδή
δύο χρόνια μετά τήν ἐκλογή
τοῦ κ.Θεοφίλου ὡς Μητροπολί-
του Λευκάδος. Ὁ ἡγούμενος
τῆς Μονῆς, π. Νικηφόρος
Ἀσπρογέρακας, ὁ ὁποῖος ἦταν
καί στό τριπρόσωπο γιά τήν
ἐκλογή νέου Μητροπολίτου
Λευκάδος καί Ἰθάκης μετά την
κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ
Νικηφόρου, εἶναι ἰδιαίτερα ἀγα-
πητός στούς κατοίκους τῆς
Λευκάδας καί ἀπό τήν πρώτη
στιγμή εἶχαν ταχθῆ στό πλευρό
του. Ὁ π. Νικηφόρος διακονεῖ
καί προσφέρει τίς ὑπηρεσίες
του στήν Ἱερά Μητρόπολη ὡς
πνευματικός ἐδῶ καί μία εἰκο-
σαετία καί ἔχει νά ὑποδείξη ἕνα
μεγάλο ἱεραποστολικό ἔργο, τό
ὁποῖο θά συν εχισθῆ, χωρίς κα-
νένα πρόσκομμα μετά ἀπό
αὐτήν τήν δικαστική ἀπόφαση,
ὅπως ἀναφέρεται στόν τύπο. Ἡ
ἀπόφαση μεταξύ τῶν ἄλλων
τονίζει, «Ἡ αἰτιολογία αὐτή,

σύμφωνα μέ τά ἐκτεθέντα στήν
προηγούμενη σκέψη (τῆς
Ἱ.Μητρόπολης) δέν εἶναι νόμι-
μη, διότι, ἐφόσον ἡ αἰτοῦσα
Ἱερά Μονή ζήτησε τόν ὁρισμό
(τρίτου) μέλους ἐφορευτικῆς
ἐπιτροπῆς ἀπό τό Μητροπολί-
τη, γιά τήν διεξαγωγή τῶν ἐπί-
μαχων ἐκλογῶν, ἐπικαλούμενη
τή συνδρομή τῶν κατά νόμο
προϋποθέσεων ἀπό τήν ἄπο-
ψη τοῦ ἀριθμοῦ καί τῆς ἐν γέ-
νει νόμιμης συγκρότησης τῆς
μοναχικῆς ἀδελφότητας γιά
τήν ἀνάδειξη αἱρετοῦ ἡγουμέ-
νου καί ἡγουμενοσυμβουλίου,
ὁ ὡς ἄνω Μητροπολίτης ἦταν
ὑποχρεωμένος νά ἐξετάσει τό
αἴτημα καί ἐφόσον, κατά τήν
αἰτιολογημένη κρίση του, συνέ-
τρεχαν οἱ ὡς ἄνω προϋποθέ-
σεις, ὄφειλε καί νά τό ἀποδεχ-
θεῖ, προκειμένου νά διενεργη-
θεῖ νομότυπα ἡ ἐκλογή, ἀπό
τριμελῆ ἐφορευτική ἐπιτρο-
πή».

Σύμφωνα μὲ τελευταῖα δημο-

σιεύματα τονίζεται ὅτι τὸ Συμ-
βούλιο Ἐπικρατείας ὁρίζει ὅτι:
«δὲν χορηγεῖται στὸν ἐπιχώριο
Μητροπολίτη ἡ ἐξουσία ἀντικα-
τάσταση τοῦ Ἡγουμενοσυμ-
βουλίου μὲ ἄλλο ὄργανο ἢ ἀπο-
ψίλωση τῶν ἁρμοδιοτήτων
του». Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὸ
δημοσίευμα κάποιοι προσπά-
θησαν «σὲ αὐθαίρετη διαγραφὴ
μελῶν τῆς Ἀδελφότητας, προ-
κειμένου νὰ μειώσουν τὴν ἀριθ-
μητική της δύναμη, ἐκδίδοντας
παράνομα μάλιστα ἀπολυτή-
ρια. Μία τέτοια ἐνέργεια ὅμως,
ἂν δὲν γίνεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ
Μονή, θεωρεῖται σοβαρὸ ποι-
νικὸ ἀδίκημα, ὡς παράνομη
ἐπέμβαση στὸ Μοναχολόγιο
ποὺ τηρεῖ ἡ ἴδια ἡ Μονή, ὡς τὸ
σημαντικότερο Δημόσιο Βιβλίο
της (Ἀπόφαση Τριμελοῦς Ἐφε-
τείου Κακουργημάτων Λαρίσης
377/2010, Τράπεζα Νομικῶν
Πληροφοριῶν ‘Νόμος’
577946)».

Γ.Κ.Τ.

Δικαίωσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τοῦ κ. Νικόλα Ψαρρᾶ

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη
τὸν Πατριάρχην πρ. Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖον

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Π.Ο.Ε.
Προσκύνημα Π.Ο.Ε. εἰς Κατερίνην καὶ Βέροιαν τὴν 19ην καὶ

20ήν Ἀπριλίου 2017 εἰς τὰς Ἱ. Μονὰς Ὁσίου Ἐφραὶμ Σύρου, Παν -
αγίας Σουμελᾶ καὶ Παναγίας Δομβρᾶ Βεροίας.

Πληροφορίαι κ. Σαμωνᾶς. Τηλ: 210- 6211471, 6942688774.


