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3ον.-Τελευταῖον
Ἀπό τίς νουθεσίες του

Ὁ π. Ἀμφιλόχιος, ἄν καί ἦταν
ἀσθενικῆς κράσεως, δέν ἔπαυε
νά νουθετεῖ καί νά συμβουλεύει
ὅσους τοῦ τό ζητοῦσαν. Μέ συγ-
κίνηση οἱ πιστοί θυμοῦνται ἀκό-
μα τίς συμβουλές του. Μερικές
ἀπό αὐτές θά δοῦμε στή συνέ-
χεια. ῎Ελεγε:

● Νά σᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά
πάρετε τό Φῶς ἀπό τήν ἀναμμέ-
νη Λυχνία τῆς Ἀποκαλύψεως
(τήν Πάτμο) καί νά τό μεταφέρε-
τε ἀπέναντι, γιά νά ἀνάψετε τίς
σβησμένες Λυχνίες τοῦ Εὐαγγε-
λιστοῦ ᾽Ιωάννου στή Μικρά
Ἀσία.

● Προσκυνητής τόν ρώτησε:-
Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά ξερρι-
ζωθοῦν οἱ Ἕλληνες ἀπό τή Μι-

κρά Ἀσία; ῾Η ἀπάντησή του
ἦταν: -Ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά φύ-
γουνε, γιά νά μή βρεθοῦνε ἐκεῖ
τήν ἡμέρα πού θά γίνει τό μεγά-
λο κακό. Φαίνεται, σημειώνει
βιογράφος του, ὅτι ὁ Θεός τοῦ τό
ἀποκάλυψε αὐτό, γιατί εἶχε με-
γάλη ἀγωνία γι᾽ αὐτό τό θέμα,
τοῦ φανέρωσε ὅτι ἐκεῖ θά γίνει
μεγάλο κακό κι ὅτι ὁ πόλεμος θά
ἀρχίσει ἀπό τή Συρία…

● Πολλές φορές ἔρχεται ὁ Χρι-
στός καί σοῦ χτυπάει τήν πόρτα
τῆς ψυχῆς σου, τόν βάζεις νά κα-
θίσει στό σαλόνι τῆς ψυχῆς σου
κι ἐσύ ἀπορροφημένος ἀπό τίς
ἀσχολίες σου ξεχνᾶς τό μεγάλο
ἐπισκέπτη. Ἐκεῖνος περιμένει νά
ἐμφανιστεῖς, περιμένει κι ὅταν
πλέον ἀργήσεις πολύ σηκώνεται
καί φεύγει. ῎Αλλη φορά πάλι
εἶσαι τόσο ἀπασχολημένος πού

τοῦ ἀπαντᾶς ἀπό τό παράθυρο.
Δέν ἔχεις καιρό οὔτε ν᾽ ἀνοίξεις.

● Προσέξτε τά ζῶα, ὅταν βό-
σκουν στά λιβάδια ἐπιλέγουν τήν
τροφή τους. Τά βότανα πού εἶναι
δηλητηριώδη τά γνωρίζουν μέ
τήν ὄσφρηση καί δέν τά τρώ-
γουν. Ὅλα τά χορτάρια δέν εἶναι
ὠφέλιμα γιά ὅλα τά ζῶα. ῾Η ἐπι-
λογή εἶναι αὐστηρά δική τους καί
μόνον. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, λογι-
κοί ὄντες, κάνουμε αὐτήν τή διά-
κριση τῶν ἀλόγων ζώων ἤ κατα-
βροχθίζουμε μέ τή σκέψη, τά μά-
τια μας καί γενικά τίς αἰσθήσεις
μας ὅ,τι μᾶς σερβίρει ὁ διάβο-
λος; Δυστυχία μας˙ δέ ξεχωρί-
ζουμε τό καλό ἔντυπο ἀπό τό κα-
κό, τόν διεστραμμένο λόγο ἀπό
τόν οἰκοδομητικό, γιατί χρησιμο-
ποιοῦμε τήν καταραμένη φράση:
«νά δοκιμάσω».

● Κοιτάξτε τά δένδρα πού συν-
εχῶς προσπαθοῦν τήν κορυφή
τους νά τή βγάζουν στόν ἥλιο.
῎Αν ὑπῆρχε κάποιος τρόπος νά
βλέπαμε τήν προσπάθεια πού
κάνει κάθε κλαρί νά τραβήξει καί
τήν ἐλάχιστη ὑγρασία, γιά νά ρι-
ζώσει στή γῆ, θά μέναμε ἐκστα-
τικοί. Πότε ἐμεῖς τείνουμε στόν
ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, τό Χριστό;
Πότε ἀγωνιζόμαστε νά ριζώσει
μέσα μας ἡ πίστη;

● Ἀκοῦστε τά πουλιά πῶς μέ-
σα στή βαρυχειμωνιά δειλά-δει-
λά μέ τό κελάηδημά τους προ-
αναγγέλλουν τήν ἄνοιξη, κι ὄχι
μόνον τά πτηνά ἀλλά καί πολλά
δένδρα μᾶς δίνουν τήν παρηγο-
ριά τῆς ἐρχόμενης ἄνοιξης.
Ἐμεῖς συναισθανόμαστε καί στο-
χαζόμαστε τόν ἐρχομό τοῦ Κυρί-
ου ἤ τρώγουμε καί πίνουμε, χω-
ρίς νά ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι
ὑπάρχει τέλος σ᾽ αὐτό τό θέατρο
τῆς ζωῆς;

● Καλά μου παιδιά, πάρτε μα-
θήματα ἀπό τή φύση καί προσ-
αρμόστε τα στή ζωή σας. Ὁ Θε-
ός δέ μᾶς ἔδωσε μόνον τή Βίβλο
νά μᾶς διδάσκει, ἀλλά καί ὁλό-
κληρη τήν κτίση. Ὅλα τά ἔργα
τοῦ Θεοῦ μᾶς βοηθοῦν νά βροῦ-
με τή σωτηρία, ἀλλ᾽ ἐμεῖς τά
ἀποστρεφόμαστε. Οἱ προτιμή-
σεις μας καί οἱ ἐπιλογές μας εἶναι
πάντα τό εὔκολο καί τό εὐχάρι-
στο. Μεγάλη δασκάλα ἡ φύση!
Καί οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἀπόστο-
λοι κι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας τήν
χρησιμοποιοῦσαν, γιά νά μᾶς δι-
δάξουν ἐκφραστικότερα. Ἐμεῖς,
ὄχι μόνο δέ μαθητεύουμε, ἀλλά
τήν ἀποστρεφόμαστε καί τήν κα-
ταστρέφουμε.

● Νά καλλιεργεῖς τήν εὐχή καί
θά ἔρθει καιρός πού ἡ καρδιά

σου θά σκιρτάει ἀπό χαρά,
ὅπως ὅταν πρόκειται νά δεῖς ἕνα
πολυαγαπημένο σου πρόσωπο.

● Τή βραδινή προσευχή νά
μή τήν ἀμελεῖς. Νά προσεύχε-
σαι μέ διάθεση, ὅπως ἐκεῖνοι
πού πηγαίνουν σέ συμπόσιο.
Εἶναι ξύπνιοι καί αἰσθάνονται
ὅλο χαρά. ῎Ετσι κι ἐσύ ἀφοῦ
πρόκειται νά μιλήσεις μέ τό
Νυμφίο σου, νά μή ἀκοῦς ὅταν
σοῦ λέγει ὁ πειρασμός διάφορα
γιά νά σέ ἐμποδίσει, γιατί ξέρεις
ἔχουμε ἕνα πού ἐνδιαφέρεται
πολύ γιά μᾶς.

● Ἡ φιλοξενία…. ἡ μεγαλύτερη
τῶν ἀρετῶν. Ἐπισύρει τή χάρη
τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. Στό πρό-
σωπο κάθε ξένου νά βλέπουμε
τόν ἴδιο τό Χριστό.

● Στή Θεία Λειτουργία γιά νά
ἔρθει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πρέπει
νά ἔχεις συγκέντρωση, εἰρήνη
καί νά μή σκέφτεσαι τίποτα.

● Ὁ Χριστός εἶναι κοντά μας,
ἂς μή τόν βλέπουμε… καμιά φο-
ρά μᾶς δίνει καί κανένα μπάτσο
ἀπό πολλή ἀγάπη.

● Ὁ ἄνθρωπος ὅταν δέν ζητάει
τά δικαιώματά του θά φωτίσει ὁ
Θεός τόν ἄλλον νά τοῦ τά δώσει.

● Ὅταν ἡ καρδιά μας δέν ἔχει
τήν ἀγάπη πρός τό Χριστό δέν

μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα.
Εἴμαστε σάν πλοῖα πού δέν
ἔχουν φωτιά καί βενζίνη στή μη-
χανή τους.

● Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀγαπάει
τό Θεό, τόσο ἔχει ἀγάπη καί γιά
τούς ἀνθρώπους. Τούς ἀγαπάει
σάν εἰκόνες Θεοῦ, μέ σεβασμό,
λεπτότητα καί ἁγιασμό.

●Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει ἐγωι-
σμό δέν ἑλκύει κανένα. Καί ἂν κά-
ποιον ἑλκύσει, γρήγορα θ᾿ ἀπομα-
κρυνθεῖ. Ὁ πνευματικός σύνδε-
σμος γίνεται ἀδιάλυτος, ὅταν συν-
αντήσει παιδικὸ πνεῦμα, ἀθωότη-
τα καί ἁγιασμό. Ὁ ἄνθρωπος πού
δέν ἔχει Χριστό τά βλέπει ὅλα δύσ-
κολα καί σκοτεινά.

● Στό Μοναστήρι πρέπει νά
ξέρετε, ἄλλους ἀνθρώπους
στέλνει ὁ Θεός καὶ ἄλλους στέλ-
νει ὁ διάβολος. Ὁ Θεός γιά νά
ἐνισχύσουν, ὁ διάβολος γιά νά
διαλύσουν τό Μοναστήρι.

● Σᾶς δίνω μία συμβουλή,
ποτέ μή δέχεστε πρόσωπα, μέ
κωδωνοκρουσίες, μέ ἐπαίνους
καί θαυμασμούς. Θά τά δέχεστε
μέ ἀγάπη μετρημένη. Ποτέ μή
παίρνετε πρόσωπα μέ τή σκέ-
ψη τῆς μονιμότητας, χωρίς δο-
κιμή. Ὅταν δέν ὑπάρχει στόν
ἄνθρωπο ἡ ἐσωτερική θερμότη-

Ἀπαλοιφὴ ἀναφορῶν
εἰς τοὺς Ἑβραίους

ἀπὸ κείμενα τῆς Μ. Ἑβδομάδος
Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

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.

Τεμένη καὶ τεμενάδες
Toῦ κ. Δημητρίου Π. Λυκούδη,

Θεολόγου – Φιλολόγου, Ὑπ. Δρος Παν/μίου Ἀθηνῶν
Ὁ Ἰάκωβος Φαλμαράυερ, γερμανὸς ἱστορικός, ὑποστήριζε ὅτι «οἱ

Νεοέλληνες εἶναι ἀπόγονοι τῶν Σλάβων καὶ πὼς δὲν ρέει οὔτε σταγό-
να ἑλληνικοῦ αἵματος στὶς φλέβες τους».

Ἕνα μέρος τῆς θεωρίας τοῦ ἀφροκεντρισμοῦ, τὶς βασικὲς ἰδέες τοῦ
ὁποίου, πολὺ φοβοῦμαι ὡς φαίνεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἔχουν
οἰκειοποιηθεῖ πολλοὶ ἡμέτεροι κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι.

Ἀναφέρομαι στὴν ἐπικείμενη κατασκευὴ τζαμιῶν, οὐχὶ ἑνὸς ἀλλὰ
περισσοτέρων, ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, ἀκριβῶς τὴν ἴδια
χρονικὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Γαλλία, ὡς πληροφοροῦμαι, ἑτοιμάζεται νὰ βά-
λει λουκέτο σὲ εἴκοσι περίπου τζαμιά, καθὼς τὰ τελευταῖα, εἶναι κοινὰ
πλέον ἀποδεκτό, χρησιμοποιοῦνται ὡς τὰ ἀμεσότερα καὶ πλέον
«ἀξιόπιστα» καὶ ἀποτελεσματικὰ μέσα τοῦ ἰσλαμικοῦ φονταμενταλι-
σμοῦ!

Τὸ κόστος κατασκευῆς τῶν τζαμιῶν στὴν Ἑλλάδα, ὡς γίνεται ἀβία-
στα κατανοητό, θὰ ἀναλάβουν οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι, ἡ συντρι-
πτικὴ πλειονότητα τῶν ὁποίων ὁμολογεῖ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανική
της ἰδιότητα. Ἀλήθεια, γιὰ ὅσα ἔκτροπα βεβηλώσεων καὶ λεηλασιῶν
σὲ ὀρθόδοξους ἱεροὺς Ναοὺς στὴν Τουρκία, ἐρωτῶ, ἐνδιαφέρθηκε
κανείς; Γιὰ τὴν πάλαι ποτὲ ἀκμάζουσα καὶ περιλάλητη Θεολογικὴ
Σχολὴ τῆς Χάλκης, καὶ πάλιν ἐρωτῶ, ἀδημονεῖ, ἀγωνιᾶ κανείς; Γιὰ τὸ
Ὀρθόδοξο καὶ παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ
τὴν ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων διασφάλιση τοῦ πατριαρχικοῦ θε-
σμοῦ, ἀναρωτιέμαι, ποιὸς ἐκ τῶν κυβερνώντων ἐπιδεικνύει ἔστω τὸ
μισὸ τῆς εὐαισθησίας συγκριτικὰ μὲ αὐτὴν ποὺ ἐκφράζεται «ἁπλόχε-

ΡΑΠΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΕΧΕΤΑΙ
Η ΙΣΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

1) Ἐρώτησις πρωτειομα-
νοῦς: Οἱ χριστιανοὶ ὅταν μιλᾶνε
γιὰ Θεὸ δὲν ἐννοοῦν μία ἀπρό-
σωπη οὐσία, ὅπως στὴν ἑλλη-
νικὴ φιλοσοφία, ἀλλὰ γιὰ ἕνα
προσωπικὸ Θεὸ ποὺ εἶναι Πατέ-
ρας, Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα δη-
λαδὴ τρία πρόσωπα. Αὐτὰ τὰ
πρόσωπα θὰ πρέπει νὰ βρί-
σκονται καὶ σὲ προσωπικὴ κοι-
νωνία καὶ σχέση. Ἡ κοινωνία
στὴν Ἁγία Τριάδα συνίσταται
ἀπὸ τρεῖς ἑτερότητες ποὺ δη-
μιουργοῦν μεταξύ τους ἕνα
ἀτελείωτο δίκτυο σχέσεων.
Αὐτὲς οἱ σχέσεις ὁρίζουν καὶ τὰ
πρόσωπα. Δηλαδὴ ἡ σχέση πα-
τρότητας καὶ Υἱότητας ὁρίζει καὶ
τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Ἑπομέ-
νως ἡ σχέση εἶναι σημαντικὴ,
γιατί μόνο αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὁρίσει
τὰ διάφορα πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Χωρὶς αὐτὴ τὴ σχέση
δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ὁρίσουμε
οὔτε τὸν Πατέρα, οὔτε τὸν Υἱό.

Τὰ τρία πρόσωπα βρίσκονται
κατὰ συνέπεια σὲ ἕνα ἀτέλειωτο
δίκτυο σχέσεων μεταξύ τους,
αὐτοκαθορίζονται καὶ ἡ ἑνότητα
δίνεται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Πα-
τρός. Εἶναι ἑτερότητες μέν, ἀλλὰ

ἑτερότητες ποὺ προέρχονται
ἀπὸ μία ἀρχή, δηλαδὴ ἀπὸ ἕνα
πρῶτο. Χωρὶς αὐτὴν τὴν ἀρχὴ
δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἐπιτευχθεῖ
μία ἑνότητα. Ἡ κοινωνία τῶν
προσώπων ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴν ἀρχή, δηλαδὴ μὲ τὸν πρῶτο,
ποὺ εἶναι ὁ Πατήρ, καθορίζει καὶ

τὸ ἕνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ
ὀμορφιὰ τοῦ χριστιανισμοῦ
ἔγκειται σ’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ση-
μεῖο κατὰ τὴν ἄποψή μου: τρεῖς
ἑτερότητες ποὺ ἡ μία ὁρίζεται
ἀπὸ τὴν σχέση ποὺ ἔχει μὲ τὴν
ἄλλη. Ἑτερότητες σὲ θέση νὰ πε-
τύχουν δυναμικὰ μία ἑνότητα,

γιατί ἔχουν κοινωνία μὲ τὴν ἀρχή,
μὲ τὸν πρῶτο ποὺ εἶναι ὁ Πατήρ.
Γιατί λοιπὸν νὰ θεωρήσουμε
αἱρετικὸ αὐτὸ τὸ τρόπο πρεσέγ-
γισης τῆς Ἁγίας Τριάδος; Γιατί
νὰ τὸν θεωρήσουμε ἀντιπατε-
ρικό; σὲ τελευταία ἀνάλυση αὐτὸ
δὲν ἔκαναν οἱ Καππαδόκες καὶ
οἱ μετέπειτα Πατέρες; μήπως
δὲν μᾶς εἶπαν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι
προσωπικὸς καὶ τὰ πρόσωπα τὰ
ὀνόμασαν ὑποστάσεις, γιὰ νὰ
τοὺς δώσουν ὀντολογικὸ περιε-
χόμενο, γιὰ νὰ μὴ ἕπονται μιᾶς
ἀπρόσωπης οὐσίας ποὺ τὰ κάνει
νὰ φαίνονται προσωπεῖα δηλαδὴ
μάσκερες;

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ μπο-
ρέσουμε νὰ καταλάβουμε καλύ-
τερα καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ μία
κοινωνία ἑκατομμυρίων ὑποστά-
σεων, δηλαδὴ ἑτεροτήτων, ποὺ
βρίσκονται μεταξύ τους σ’ ἕνα
ἀτέλειωτο δίκτυο σχέσεων καὶ
ποὺ αὐτοκαθορίζονται ἀπὸ αὐτὲς
τὶς σχέσεις. Δηλαδὴ μιλᾶμε γιὰ
τὴν σχεσιακὴ ὀντολογία. Ἡ
σχέση μὲ τοὺς ἄλλους εἶναι ἡ
πραγματικότης ποὺ καθορίζει τὴ

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς
Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου ΓένοβαςἈνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν Παιδείας,

Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων
“Ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέ-

ρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθι-
σμοῦ- Ἐξαρτήσεων καὶ Ἔμφυλων Ταυτοτήτων”, μὲ γενικὸ τί-
τλο: “Σῶμα καὶ Ταυτότητα”.
Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ,

Ἔχετε ἤδη ἐξαποστείλει πρὸς τὰ Γυμνάσια τῆς Χώρας μας τὴν
ἀπὸ 23/12/2016 Ἐγκύκλιον (μὲ βαθμὸν μάλιστα “ἐξαιρετικῶς κατε-
πείγουσαν”), μὲ τὴν ὁποία ἐντέλεσθε τὴν “Ὑλοποίηση” τῆς ἐν θέμα-
τι “Ἑβδομάδος”, μὲ τὶς τρεῖς ἑνότητες. Εἶναι ἐμφανέστατον ὅτι τὸ
βάρος πέφτει εἰς τὴν τρίτην θεματικὴν ἑνότητα, ἀφοῦ, ὡς πρὸς τὸ
ζήτημα π.χ.τῆς διατροφῆς, χρόνια τώρα πολλὰ παιδιὰ (ὄχι μόνον
τοῦ Γυμνασίου)...λιποθυμοῦν στὶς αἴθουσες ἀπὸ ἀσιτίαν! Τὸ ἰδιαίτε-
ρον, λοιπόν,“ἐνδιαφέρον” ὑμῶν καὶ τῶν συμβούλων σας ἐπικεν-
τρώνεται εἰς τὴν τρίτην “θεματικὴν ἑνότητα”.

Εἰς τὴν ἑνότητα αὐτήν, καθορίζετε τέσσερα ἐπὶ μέρους “θέματα”:
Σωματικὲς ἀλλαγὲς στὴν ἐφηβεία – Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ φῦλο –
Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα- Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ
δικαιώματα γυναικῶν.

Ὡς πρὸς τὸ πρῶτο “Σωματικὲς ἀλλαγὲς στὴν ἐφηβεία” δὲν νομί-

Ὁ ὑπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου
διορθώνει τὸν Δημιουργόν!

Γράφει ὁ κ. Φιλόλαος Δημητρίου,
Δρ.Ν.- Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ

1. Σήμερα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ καὶ εἶναι ἡ ἀρχὴ εὐνοϊκή! Ἂς λάμ-
ψουμε γιὰ τὸ πανηγύρι κι ἂς ἀγκαλιάσουμε ὁ
ἕνας τὸν ἄλλον! Ἂς ποῦμε, «εἴμαστε ἀδελ-
φοὶ» ὄχι μόνο σ’ ἐκείνους ποὺ ἀπὸ ἀγάπη
ἔκαναν κάτι γιά μᾶς, ἢ σ’ ἐκείνους ποὺ δέχτη-
καν κάτι ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ
μᾶς μισοῦν. Ἂς τὰ συγχωρήσουμε ὅλα τώρα
ποὺ γιορτάζουμε τὴν ἀνάσταση. Ἂς συγχω-
ρήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ ἐγὼ νὰ σᾶς
συγχωρήσω ποὺ ἔχω τυραννηθεῖ ἀπὸ τὴν
καλὴ τυραννία σας, αὐτὸ σᾶς τὸ λέω τώρα,

καὶ ἐσεῖς νὰ μὲ συγχωρήσετε, ποὺ ἐξασκήσα-
τε τὴν καλὴ τυραννία, ἐὰν μὲ κατηγορεῖτε γιὰ
τὴ βραδυπορία μου, διότι βέβαια ἡ βραδυπο-
ρία αὐτὴ εἶναι πολὺ καλύτερη καὶ πολυτιμότε-
ρη γιὰ τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν ταχύτητα ἄλλων. Διό-
τι εἶναι καλὸ καὶ νὰ διστάζουμε γιὰ λίγο νὰ δε-
χτοῦμε τὴν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, ὅπως πα-

λαιότερα ἔκα-
νε ὁ Μωϋσῆς
(Ἔξ. δ' 13)· κι ἀργότερα ὁ Ἰερεμίας (Ἰερ. α' 6),
ἀλλά καὶ νὰ τρέχουμε πρόθυμα, ὅταν μᾶς κα-
λεῖ ὁ Θεός, ὅπως ἔκαναν ὁ Ἀαρών (Ἔξ. δ' 27)
καὶ ὁ Ἠσαΐας (Ἠσ. στ' 8), μόνο ποὺ πρέπει
καὶ τὰ δύο νὰ τὰ κάνουμε μὲ εὐσέβεια, δη-

λαδὴ νὰ διστά-
ζουμε, γιατί

εἴμαστε ἀδύναμοι, καὶ νὰ τρέχουμε μὲ προθυ-
μία, γιατί ἔχει δύναμη ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς καλεῖ.

2. Μὲ ἔχρισε τὸ μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης,
καὶ δίστασα γιὰ λίγο μπροστὰ στὸ μυστήριο
αὐτό, γιὰ νὰ ἐξετάσω τὸν ἑαυτό μου. Μὲ τὸ

μυστήριο τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ πα-
ρουσιάζομαι πάλι, χρησιμοποιώντας ὡς καλὸ
βοηθὸ γιὰ τὴ δειλία καὶ τὴν ἀδυναμία μου τὴ
γιορτή, ὥστε ὁ Χριστός, ποὺ σήμερα ἀναστή-
θηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, νὰ ἀνακαινίσει καὶ
ἐμένα μὲ τὸ Πνεῦμα, καὶ ἀφοῦ μὲ ντύσει μὲ
τὸν νέο ἄνθρωπο, νὰ μὲ παραδώσει στὴν

καινούργια κτίση, σ' ἐκείνους ποὺ ἔχουν γεν-
νηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς καλὸ δημιουργὸ καὶ
διδάσκαλο, ποὺ μὲ προθυμία πεθαίνει καὶ
ἀνασταίνεται μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.

3. Χθὲς σφαζόταν ὁ ἀμνός, καὶ χρίονταν οἱ
παραστάτες τῶν θυρῶν καὶ ἡ Αἴγυπτος θρή-
νησε τὰ πρωτότοκα παιδιά της, κι ἀπὸ κοντὰ
μας πέρασε ὁ ἐξολοθρευτὴς χωρὶς νὰ μᾶς
πειράξει, ἐπειδὴ ἡ σφραγίδα τοῦ αἵματος
ἦταν φοβερὴ καὶ σεβαστή, καὶ τὸ αἷμα αὐτὸ

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
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Πόσοι γνωρίζουν τὸν Χριστόν;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΠΟΣΟΙ χριστιανοί γνωρίζουν τό Χριστό; Πόσοι ἀκολου-
θοῦν τό Χριστό μέ προθυμία, χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς
ὑπολογισμούς καί δισταγμούς; Πόσοι μιμοῦνται τούς ἁγί-

ους ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν ἀμέσως στό κάλε-
σμα τοῦ Χριστοῦ καί ἀφοσιώθηκαν πλήρως στό ἔργο πού τούς
ἀνέθεσε; Ἡ ἀπάντηση εἶναι εὔκολη. Φαίνεται μέ μιά ματιά στήν
κοινωνία, ἀλλά καί στούς ναούς! Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού γνώρι-
σαν τό Χριστό καί ἔχει ἀλλάξει ἡ ζωή τους, πού ἔχουν ἦθος,
ἐνάρετη συμπεριφορά καί ὀρθή σειρά προτεραιοτήτων στήν
καθημερινότητά τους.

Ἡ γνωριμία μέ τόν Χριστό δέν εἶναι ἁπλή γνώση ἤ ὀλιγόλε-
πτη συναισθηματική ἐμπειρία. Εἶναι κάτι ἀνώτερο, οὐσιαστικό-
τερο, βαθύτερο καί διαρκές. Εἶναι θερμή ἀγάπη πρός τό πρό-
σωπό του, ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπό τήν ἀποδοχή τῆς διδα-
σκαλίας του καί ἀκριβῆ τήρηση τῶν ἐντολῶν. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ
γνωριμία μέ τό Χριστό εἶναι προσωπικό βίωμα, εἶναι θεῖος
ἔρως, εἶναι ὁριστική ἐγκατάλειψη τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν.

Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης – πού ἡ
ζωή του ἦταν διαρκές κήρυγμα, προφορικό καί γραπτό - ἐνο-
χλοῦνταν ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ ἄνθρωποι δέν γνώριζαν οὐσια-
στικά τό Χριστό. Γι᾿ αὐτό καί ἔλεγε: «Ὁ Χριστός καί σήμερα ἐξα-
κολουθεῖ νά εἶναι ὁ μεγάλος ἄγνωστος. Ἄς φέρουμε τό ὄνομά
του, ἄς πηγαίνουμε στίς ἐκκλησίες του κι ἄς τοῦ ἀνάβουμε κε-
ριά· εἶναι ἄγνωστος ὁ Χριστός! Ἀπό τούς χίλιους ζήτημα ἕνας
νά γνωρίζει τό Χριστό. Γιατί ἄν ἀνοίξης τίς καρδιές τῶν ἀνθρώ-
πων, θά βρῆς τρεῖς ἔρωτες· ἀγαποῦν τό χρῆμα, τήν ἡδονή καί
τή δόξα. Ἄν ἀνοίγαμε ὅμως τίς καρδιές τῶν ἀποστόλων, δέν
θά βλέπαμε τέτοιους ἔρωτες. Ἄναψε μέσα τους πυρκαϊά μεγά-
λη, ἡ φωτιά τοῦ οὐρανοῦ πού λέγεται θεία ἀγάπη καί θεϊκός
ἔρωτας γιά τό Χριστό» (Ἐμπνευσμένα κηρύγματα ὀρθοδόξου
ὁμολογίας καί ἁγιοπατερικῆς πνοῆς, ἔκδοση «Ὀρθόδοξης Κυ-
ψέλης», 2011, σελ. 42).

Οἱ χριστιανοί πού εἶναι συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμο καί
συγχρόνως θέλουν νά ἀκολουθοῦν τό Εὐαγγέλιο μέ τό δικό
τους τρόπο, χωρίς θυσίες καί πνευματικό ἀγώνα κατά τῶν
ἁμαρτωλῶν τους παθῶν, δέν γνωρίζουν τό Χριστό. Τούς εἶναι
ἄγνωστος καί ἄς σταυροκοπιοῦνται μέ βαθιές μετάνοιες. Ἡ
ἀγάπη τους πρός τό Χριστό δέν ἔφθασε στό σημεῖο τῆς πλή-
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Εἰπώθηκε κάποτε προσφυῶς ὅτι ὁ στόχος τῆς Νέας Ἐποχῆς δὲν
εἶναι ν’ ἀδειάσει τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ἀλλὰ νὰ τὶς γεμίσει μὲ κό-
σμο ποὺ θὰ ἔχει ἀλλοιωμένο φρόνημα. Μετὰ ἀπὸ δεκαετίες μεθο-
δικῆς κι ὀργανωμένης δράσης τῶν ὀργάνων πού, ἐνορχηστρούμενα
ἀπὸ τὰ κέντρα τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τοῦ Σιωνισμοῦ, ἐργάζονται
γιὰ τὸν συστηματικὸ πνευματικὸ ἐκμαυλισμὸ τοῦ λαοῦ μας καὶ τὴν
ἀποδόμηση τῆς γνήσιας ὀρθόδοξης πίστης, ὅσο βέβαια καὶ τῆς
γλώσσας καὶ τῆς ἱστορίας του, εἶναι φανερὸ πὼς ὁ ἐν λόγῳ στόχος
ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ ἤδη ἐπιτευχθεῖ. Σήμερα λοιπὸν ὑπάρχουν πά-
ρα πολλοί, ἀκόμη καὶ μέσα στὸν λεγόμενο ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ποὺ
ὑποτιμοῦν συνειδητὰ ὅλη τὴ συζήτηση ποὺ ἔχει ἀνοίξει ἐδῶ καὶ
ἀρκετὰ χρόνια σχετικὰ μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ - καὶ ἀναζωπυρώθηκε
ἐπ’ ἐσχάτων ἐξαιτίας τῆς συνόδου τῆς Κρήτης ἀλλὰ καὶ τῶν προσφά-
των ἀποτειχίσεων κάποιων κληρικῶν μας ἔναντι τῶν οἰκουμενιστῶν

Ὁ Οἰκουμενισμός πίσω ἀπό τίς μάσκες…
Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα,
Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αὐτοεχρίσθη «ἀνωτάτη ἀρχὴ» τῆς Ὀρθοδοξίας!

Τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχει ἀναληφθῆ μία συ-
στηματικὴ προσπάθεια ἀπὸ παράγοντας
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
διὰ νὰ ἐπιβάλουν ἕνα ἰδιότυπον «Πρωτεῖ-
ον» εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἡ ἱστο-
ρία ἔχει ἀποδείξει ὅτι, ὅταν κάτι τονίζεται εἰς
ὑπερβολικὸν βαθμὸν, αὐτὸ σημαίνει ὅτι
αὐτὸ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν πραγματικότητα,
τὴν ὁποίαν βιώνομεν. Ἔτσι σήμερα ἐν μέρει
τονίζεται αὐτό, διότι μετὰ τὴν κατάρρευσιν
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ὁ Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως ἔχει ἀπολέσει
τὴν παντοκρατορίαν του, ἀφοῦ ὅλαι αἱ
Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι εἶναι αὐτοδιοίκητοι
καὶ δὲν δέχονται παρεμβάσεις, παρὰ μόνον
ὅταν αὐταὶ γίνονται ἐκβιαστικῷ τῷ τρόπῳ.
Ὅμως τὰ πρόσωπα ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ δυ-
ναμικόν τοῦ Πατριαρχείου ἀντὶ νὰ προσαρ-
μοσθοῦν εἰς τὴν πραγματικότητα, καθὼς
ἐπανῆλθεν ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὸ μὴ ἀπολυ-
ταρχικὸν ἰσότιμον σύστημα, ἀναπολοῦν τὰς
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Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδύτητα

Ἦχος πλ. δ´ (Κοντάκιον)
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες
τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξί
μυροφόροις φθεγξάμενος, χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις
εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος, 17ος αἰών, Μουσεῖον Μπενάκη.

Η ΕΙΣ ᾼ∆ΟΥ ΚΑΘΟ∆ΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΥΧΑΙ
Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς «Παν-

ελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» (Π.Ο.Ε.) ὡς ἐπίσης καὶ ὁ Διευ-
θυντὴς Συντάξεως καὶ τὸ προσωπικὸν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
εὔχονται εἰς ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἑνώσεως, τοὺς συνεργάτας, τοὺς
συνδρομητάς, τοὺς ἀναγνώστας, τοὺς φίλους καὶ ὑποστηρικτὰς τοῦ
καλοῦ ἀγῶνος καὶ εἰς τοὺς ἐγγὺς καὶ μακρόθεν προσευχομένους
διὰ τὴν εὐόδωσιν τῆς ἐν Χριστῷ πορείας μας, ὅπως ὁ Ἀναστὰς Κύ-
ριος χαρίζη τὸ φῶς τὸ ἐκ τοῦ Παναγίου Του Τάφου ἐξερχόμενον εἰς
ἕκαστον ἄνθρωπον, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς κυβερνῶντας τὴν Πατρί-
δα μας καὶ τοὺς κατεξουσιάζοντας τὸν κόσμον, διαλύων τὸ σκότος
τῆς ἀγνωσίας καὶ ἐκδιώκων τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, ἵνα
ἐργαζώμεθα διὰ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ὁδηγηθῶμεν εἰς τὴν
ἑνότητα τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

● Ἐπίσης γνωστοποιεῖ ὅτι λόγῳ τῶν ἀργιῶν τοῦ Πάσχα, ἡ ἐφη-
μερὶς δὲν θὰ κυκλοφορήση τὴν ἑπομένην ἑβδομάδα τῆς Διακαινη-
σίμου (Παρασκευὴν 21.4. 2017), ἀλλὰ τὴν μεθεπομένην Παρα-
σκευὴν 28.4.2017.

● Τὸ Βιβλιοπωλεῖον, ὅμως, θὰ παραμείνη ἀνοικτὸν καὶ θὰ λει-
τουργῆ ὅλας τὰς ἐργασίμους ἡμέρας.

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα
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Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 14/14 Ἀπριλίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙ-
ΟΥ «Θεολογία καὶ Ποιμαντική»
Πρακτικὰ Α΄ Θεολογικοῦ Συνε-
δρίου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσα-
ετίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου
Ἱεροθέου. Ναύπακτος 3-4 Ὀκτω-
βρίου 2015. Σχ. 24x16 σσ 222.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ, Μηνιαῖον Παιδαγω-
γικὸν περιοδικόν, Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως Ἐκπαιδευτικῶν Λει-
τουργῶν. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. –
Δεκ. 2016. Ἰαν. – Φεβρ. 2017.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ, Μη-
νιαία ἔκδοση Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου
Πευκακίων. Δεκ. 2016. Ἰαν.,
Φεβρ.– Μάρτ. 2017 Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ, Δι-
μηνιαία ἔκδοσις τῆς ὁμωνύμου
Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος.
Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ. 2016. Ἰαν.,
Φεβρ.– Μάρτ. 2017 Πάτρα.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Δεκαπενθήμερη
ὀρθόδοξη Μορφωτικὴ Κοινω-
νικὴ Ἐφημερίδα. Δεκ. 2016
Ἰαν. 2017. Ἀθήνα.

ΕΡΩ, Περιοδικὸ τοῦ Κέντρου
Ἑνότητος καὶ μελέτης – προ-
βολῆς τῶν Ἀξιῶν μας. Ἀπρίλ. –
Ἰούν. 2016.

ΖΩΗ, Ὀρθόδοξον Περιοδικὸν
ὄργανον ὁμωνύμου Ἀδελφότη-
τος Θεολόγων. Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2016. Ἰαν., Φεβρ.,
Μάρτ., Ἀπρίλ. 2017. Ἀθῆναι.

ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Εἰκο-
σαήμερο Χριστιανικὸ περιοδικὸ
τῆς Ἀδελφότητος «Εὐσέβεια».
Ἰούλ., Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2016. Ἰαν., Φεβρ.
2017. Ἀθῆναι.

«Ὁ δίκαιος καί πολύαθλος Ἰώβ, Ὁ Ἅγιος τῆς Ὑπομονῆς»,
Ἐκδόσεις Σπηλιώτη, σελ.88.

Οἱ Ἐκδόσεις Σπηλιώτη ἐξέ-
δωσαν τό παρόν πόνημα, τό
ὁποῖο μᾶς παρουσιάζει τό σπου-
δαῖο βιβλίο τοῦ Ἰώβ, τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, μεταγλωττισμέ-
νο σέ ἁπλή νεοελληνική ἀπόδο-
ση. Οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους
προέβησαν οἱ ἐκδόσεις, στήν πα-
ροῦσα ἔκδοση, ὅπως μᾶς πληρο-
φοροῦν στό εἰσαγωγικό σημεί-
ωμα, εἶναι καθαρά ἱεραποστολι-
κοί. Ἀφ’ ἑνός γιά νά γίνη πιό
γνωστός ὁ βίος τοῦ πολυάθλου
Ἰώβ καί ἀφ’ ἑτέρου σέ μία πε-
ρίοδο κρίσης καί θλίψεων οἱ
ἐκδόσεις Σπηλιώτη μᾶς παρου-
σιάζουν τόν Ἰώβ ὡς τό πιό κα-
τάλληλο πρότυπο, γιά νά τίς
ἀντιμετωπίσουμε. Τό βιβλίο
ἀπευθύνεται στόν ἁπλό ἄνθρω-
πο, ὁ ὁποῖος δοκιμάζεται, θλίβε-
ται καί λοιδωρεῖται στίς διάφο-
ρες ἀντίξοες καί δύσκολες συν-
θῆκες τῆς καθημερινότητας.
Ἔτσι ἀφθόρμητα, ὅπως τοῦ
Ἰώβ, τοῦ ἔρχονται τά σπουδαῖα
ὑπαρξιακά ἐρωτήματα • Ποιός
κυβερνᾶ τόν κόσμο; • Γιά πιό λό-
γο ἄνθρωποι δίκαιοι βασανίζον-
ται στήν ζωή τους, ἐνῶ ἄδικοι
καί ἀσεβεῖς φεύγουν εὐτυχεῖς

καί μέ δόξες;• Πῶς καί πότε
ἐπεμβαίνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός στήν
ἀνθρωπότητα; Αὐτά καί ἄλλα
ἐρωτήματα καί τίς ἀπαντήσεις
πού ἐξάγονται ἀπό τό βιβλίο τοῦ
Ἰώβ ἔρχεται νά μᾶς ὑπενθυμίση
ἡ παροῦσα ἔκδοση, γιά νά βοη-
θηθοῦμε στήν καθημερινότητά
μας.

Γ.Κ.Τ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ, «ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ»,
Ἀθήνα 2016, σελ. 123.

Ὁ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκης
προέβη στήν κυκλοφορία τοῦ
ἑνδεκάτου μικροῦ βιβλίου τῆς
σειρᾶς «Πρόσχωμεν». Πρόκει-
ται γιά λειτουργικές ἐπισημάν-
σεις, ἐπεξηγήσεις καί ἑρμηνεῖες,
πού σκοπό ἔχουν νά ξαναζων-
τανέψη τό πνευματικό στοιχεῖο
τῆς λατρείας μας. Δυστυχῶς,
στήν ἐποχή μας ἔχουν παρεσ-
φρήσει πολλά νεκρά στοιχεῖα
καί τύποι, οἱ ὁποῖο ἀποπροσα-
νατολίζουν τόν πιστό, τοῦ ἀπο-
σποῦν τήν προσοχή του καί τό
ἐνδιαφέρον ἀπό τήν κύρια προ-
σπάθεια πού εἶναι ἡ μετάνοια
καί ἡ γνωριμία μέ τόν Χριστό.
Στοιχεῖα τοῦ κόσμου πού τά
ἔχουμε ἀναγάγει σέ παραδό-
σεις, ὅμως δέν ἔχουν καμμία
σχέση μέ τήν παράδοση τοῦ
Εὐαγγελίου, ἀλλά ἔχουν ὑπει-
σέλθει τόσο βαθειά στήν θρη-
σκευτική ζωή, ὥστε δέν μπορεῖ
κανείς νά τά θίξη «Ἄλλωστε
αὐτές οἱ παραδόσεις καί ψευ-
δαίσθηση θρησκευτικότητας
καλλιεργοῦν καί οἰκονομικά
συνήθως ἀποδίδουν στό ἱερα-
τεῖο», τονίζει ὁ π. Δανιήλ. Σχε-
τικά μέ τά κοινωνικά παντοπω-
λεῖα σημειώνει ὁ συγγραφέας,
«Εὔκολο τό νά γεμίσουμε στο-
μάχια πεινασμένων. Δύσκολο

τό νά μεταγγίσουμε στή διά-
νοια καί στήν καρδιά τήν Ἀλή-
θεια τῆς σωτηρίας. Ὅταν ἀσχο-
ληθοῦμε μέ τό κρεῖττον θά ἔλθη
καί τό ἧττον. Οἱ ἄνθρωποι θέ-
λουν Χριστό, πού εἶναι καί τῶν
ψυχῶν καί τῶν σωμάτων καί
ἰατρός καί τροφέας. Διαφορετι-
κά θά ἰσχύη τό «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ
μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος». Πλη-
ροφορίες γιά παραλαβή βι-
βλίων στά τηλέφωνα 210
3212713-2109765440

Γ.Κ.Τ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΑΡ∆ΑΛΙΩΝ

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί,
Πάσχα Κυρίου Πάσχα»! Μᾶς ἀξίωσε ὁ ἅγιος Θε-
ός, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, γιὰ μία ἀκόμη
φορὰ νὰ φτάσουμε καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὴν «ἑορτὴ
τῶν ἑορτῶν καὶ τὴν πανήγυρη τῶν πανηγύρεων».
Νὰ γευτοῦμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ «τοῦ συμποσίου
τῆς πίστεως» καὶ νὰ διαπιστώσουμε «ὅτι Χριστὸς
ὁ Κύριος»! Τὸ Πάσχα τοῦ Κυρίου μας, δὲν εἶναι
σὰν μία ἄλλη ἑορτή, ὅπου ἑορτάζουμε ἕνα κάποιο
σημαντικὸ γεγονός, ἀλλὰ ἐδῶ «θανάτου ἑορτάζο-
μεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν»! Ἑορτάζου-
με καὶ πανηγυρίζουμε τὰ πιὸ λαμπρὰ ἐπινίκια
ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὸ θάνατο τοῦ θανάτου μας! Ὁ
Ἀναστὰς Κύριος καὶ Λυτρωτής μας Χριστὸς ἀνέ-
στη θριαμβευτικὰ ἀπὸ τοὺς νεκρούς, γενόμενος
«πρωτότοκος τῶν νεκρῶν», «ἀπαρχὴ τῶν κεκοι-
μημένων» (Α΄ Κορ.15, 20), χαρίζοντας στὸ

ἀνθρώπινο γένος τὴν ἀθανασία καὶ τὴν αἰώνιο
ζωή! Ὁ Σωτήρας μας Χριστὸς ἀνέστησε τὸ Σῶμα
Του καὶ μαζί του ἀνέστησε δυνητικὰ καὶ ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ θὰ Τὸν δεχτοῦν ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρω-
τή τους. Ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ δεχτοῦν νὰ συσ-
σωματωθοῦν στὸ τεθεωμένο Σῶμα Του, νὰ γί-
νουν ὀργανικὰ κύτταρα Αὐτοῦ, ὥστε νὰ σωθοῦν
ἐν τῇ «σαρκὶ τοῦ Χριστοῦ», στὴν ὁποία «κατέκρι-
νε τὴν ἁμαρτίαν» (Ρωμ. 8,3) καὶ ᾖρε τὴ φθορὰ καὶ
τὸ θάνατο! Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Χριστὸς κατάργησε
τὸν «ἔσχατο ἐχθρό» μας (Α΄ Κορ. 15, 26) τὸ θά-
νατο, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας. Ὡς ἐκ τούτου
δὲν δικαιολογεῖται κανενὸς εἴδους ἄγχος καὶ ἀπαι-
σιοδοξία. Ἀντίθετα θὰ πρέπει νὰ μᾶς λούζει ἀδιά-
κοπα, ἡ χαρὰ τῆς ἀναστάσεως, ὅλες τὶς ἡμέρες
τῆς ζωῆς μας. Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος
διὰ τὸ Ἅγιον Πάσχα

«ΠΑΣΧΑ τοῦ Κυρίου, Πάσχα,
καὶ πάλι θὰ πῶ Πάσχα, πρὸς
τιμὴ τῆς Ἁγίας Τριάδας. Αὐτὴ
εἶναι ἡ γιορτὴ τῶν γιορτῶν καὶ
τὸ πανηγύρι τῶν πανηγυριῶν,
ποὺ ξεπερνᾶ τόσο πολὺ ὅλες
τὶς ἄλλες, ὄχι μόνο τὶς ἀνθρώ-
πινες καὶ ἀπὸ τὰ κάτω προερ-
χόμενες, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὶς
γιορτὲς τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ
καὶ αὐτὲς ποὺ τελοῦνται πρὸς
τιμήν Του, ὅσο ξεπερνᾶ ὁ ἥλιος
τοὺς ἀστέρες... Σήμερα αὐτὴν
τὴν Ἀνάσταση γιορτάζουμε, ὄχι
πιὰ ὡς κάτι ποὺ ἐλπίζουμε,
ἀλλ’ ἤδη ὡς γεγονός, ποὺ συν-
άζει κοντά της ὅλον τὸν κόσμο.
Ὁ καθένας λοιπὸν ἂς προσφέ-
ρει ὡς καρπὸ κάτι διαφορετικὸ
τὸν καιρὸ αὐτό, καὶ ἂς φέρει
δῶρο γιορτινό, ἢ μικρὸ ἢ μεγά-
λο, ἀπ' ὅσα εἶναι πνευματικὰ κι
ἀγαπητὰ στὸ Θεό, ἀνάλογα μὲ
τὶς δυνάμεις τους. Γιατί, δῶρο
ἀντάξιο πρὸς τὴ γιορτή, μόλις
καὶ μετὰ βίας θὰ μποροῦσαν νὰ
πετύχουν καὶ οἱ ἄγγελοι, οἱ
πρῶτοι νοεροὶ καὶ καθαροί, καὶ
ἐπόπτες καὶ μάρτυρες τῆς
θεϊκῆς δόξας, ἔστω κι ἂν εἶναι
ἐφικτὸ σ' αὐτοὺς κάθε εἶδος
ὑμνολογίας. Ἐμεῖς θὰ προσφέ-
ρουμε λόγο, τὸ πιὸ ὡραῖο καὶ
πολύτιμο ἀπ' ὅσα ἀγαθὰ ἔχου-
με ὑμνώντας τὸ Λόγο καὶ μ'
ἄλλον τρόπο, γιὰ τὴν εὐεργεσία
του πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Θ'
ἀρχίσω δὲ ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτό.
Γιατί δὲν ἀνέχομαι νὰ προσφέ-
ρω θυσία τοὺς λόγους, γιὰ τὸ
μεγάλο θῦμα καὶ τὴ μέγιστη
ἡμέρα καὶ νὰ μὴ ἀνατρέξω
πρὸς τὸ Θεὸ καὶ νὰ ξεκινήσω
ἀπὸ κεῖ. Καθαρίστε πρὸς χάρη
μου καὶ τὸ νοῦ καὶ τὴν ἀκοὴ καὶ
τὴ διάνοια, ὅσοι ἐντρυφᾶτε στὰ
τέτοια πράγματα (ἐπειδὴ γιὰ τὸ
Θεὸ καὶ θεϊκὸς εἶναι ὁ λόγος),
ὥστε νὰ φύγετε, ἀφοῦ ἐντρυ-
φήσετε πράγματι σ' αὐτὰ ποὺ
δὲν τελειώνουν ποτέ...». Ἅγιε
τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ
ἡμῶν!

Νὰ ἑορτάσωμεν
τὸ Ἅγιον Πάσχα
θεοφιλῶς
καὶ ὄχι κοσμικῶς

ΟΠΩΣ ὅλες οἱ μεγάλες
ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔτσι
καὶ τὸ Ἅγιο Πάσχα, ὑποβαθμί-
ζεται ἀπὸ τὸ «πνεῦμα» τοῦ κα-
ταναλωτισμοῦ, τῆς ἐκκοσμίκευ-
σης καὶ τοῦ εὐδαιμονισμοῦ. Γιὰ
τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ
κόσμου τὸ Πάσχα εἶναι «ὁ ψη-
μένος ὀβελίας», τὰ «πυροτε-
χνήματα» καὶ τὰ «κόκκινα
αὐγά». Γιὰ κάποιους ἄλλους,
ἀκόμη χειρότερα, «συμβολίζει
τὴν ἀναγέννηση τῆς φύσεως»,
ὅπως εἶχε δηλώσει πρώην
ἀλήστου μνήμης πρωθυ-
πουργὸς τῆς Χώρας μας! Αὐτὸ
φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴ μὴ διά-
θεση νὰ ἑορτάσουν τὴ μεγάλη
ἑορτή, ὅπως ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία
μας. Τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσε-
ως, μετὰ «τὸ Χριστὸς Ἀνέστη»,
τὸ 90% τῶν «πιστῶν» ἐξαφανί-
ζεται ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ τρέχει
στὰ σπίτια, γιὰ νὰ ἀπολαύσει
τὴν «μαγειρίτσα»! Εἶναι καὶ
αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ θλιβερὰ φαι-
νόμενα ἀποχριστιανοποίησης
τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ αὐτὴ τὴν
εὐλογημένη βραδιὰ νὰ μείνου-
με στὴ θεσπέσια ἀναστάσιμη
λειτουργία, γιὰ νὰ συμμετά-
σχουμε στὸ συμπόσιο τῆς πί-
στεως. Νὰ ἑορτάσουμε τὸ μέγα
καὶ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς
Θείας Ἐγέρσεως, πανηγυρίζον-
τας τὰ ἐπινίκια τῆς μεγαλύτερης
νίκης ὅλων τῶν ἐποχῶν: τὸ θά-
νατο τοῦ θανάτου μας! Νὰ ψάλ-
λουμε ὅλοι μαζί, μὲ ἕνα στόμα
καὶ μία καρδιὰ τὸν πλέον χαρ-
μόσυνο παιᾶνα ὅλων τῶν
ἐποχῶν: «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατή-
σας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος»!

Ὡραιοποίησις
τοῦ Ἰσλὰμ ἀπὸ
τὸν Δαλάϊ Λάμα!

ΕΝΑ ἀπὸ τὰ γνωστότερα φε-
ρέφωνα τῆς «Νέας Ἐποχῆς»
καὶ τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμά-
των», ὁ διαβόητος Δαλάι Λάμα,
κλήθηκε ἀπὸ τὰ ἀφανῆ ἀφεντι-

κά του νὰ γίνει τελευταῖα καὶ
συνήγορος τοῦ Ἰσλάμ. Ὅπως
εἶναι πλέον πασίγνωστο ἡ θρη-
σκεία αὐτὴ τοῦ μίσους καὶ τῆς
βίας, εἶναι ὁ καλλίτερος σύμμα-
χος τῆς νεοταξικῆς προώθη-
σης. Ὁ βουδιστὴς «ἐνσαρκω-
μένος θεός», Δαλάι Λάμα, ὁ
ὁποῖος «χαίρει ἐκτιμήσεως»
στοὺς «μεγάλους» τοῦ κόσμου,

ἀνάλαβε νὰ ἀπενεχοποιήσει τὸ
δολοφονικὸ Ἰσλάμ. Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Ὁ Δαλάι Λάμα ἐρωτη-
θεὶς ἀπὸ τὴν Frankfurter Allg-
meine Zeitung (FΑΖ) γιὰ τὴν
αὐξανόμενες ἰσλαμοφοβικὲς
διαθέσεις στὴν Εὐρώπη, ὁ Δα-
λάι Λάμα ἀπάντησε ὅτι οἱ
δρᾶστες τῶν τρομοκρατικῶν
ἐπιθέσεων “εἶναι οἱ μεμονωμέ-
νοι μουσουλμάνοι καὶ μικρὲς
ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἀλληλοσφα-
γιάζονται στὶς χῶρες τους. Δὲν
ἐκπροσωποῦν ὁλόκληρο τὸ
Ἰσλὰμ καὶ ὅλους τοὺς μουσουλ-
μάνους. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ κεν-
τρικὸ μήνυμα τῆς διδασκαλίας
κάθε θρησκείας. Καὶ τοῦ Ἰσλάμ.
Κακόβουλοι ἄνθρωποι ὑπάρ-
χουν καὶ στοὺς Βουδιστὲς καὶ
στοὺς Χριστιανοὺς καὶ στοὺς
Ἑβραίους καὶ στοὺς Ἰνδουι-
στές. Δὲν θὰ πρέπει νὰ καταδι-
κάζουμε ὁλόκληρο τὸν μου-
σουλμανικὸ κόσμο μόνο ἐξαι-
τίας ὁρισμένων θλιβερῶν πρά-
ξεων, οἱ ὁποῖες διαπράττονται
ἀπὸ ἕνα μικρὸ ἀριθμὸ μου-
σουλμάνων”» (Ἱστ. Ἀποκάλυψη
Τζόν)! Καλλίτερη προώθηση
τῆς πανθρησκείας δὲ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ὑπάρξει! Γιὰ τὸν νεο-
ταξίτη (καὶ ἔμμισθο τῆς CIA),
ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι καλὲς
καὶ μαζί τους καὶ τὸ … Ἰσλάμ!

Μάστιγα
αἱ ἐκτρώσεις
εἰς τὴν Ρωσίαν!

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς ἡ «ἄνοιξη

τῆς Ὀρθοδοξίας» στὴν Ρωσία,
ἐκεῖ ποὺ γιὰ ἕνα σχεδὸν αἰώνα
ὑφίστατο ἀπηνεῖς διωγμούς,
συμβαδίζει μὲ τὴν διαφθορὰ
καὶ τὴν ἠθικὴ σήψη. Ἡ μετακομ-
μουνιστικὴ ρωσικὴ κοινωνία
ὄζει. Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρότερα
φαινόμενα ἠθικῆς σήψεως
εἶναι οἱ ἐκτρώσεις. Γι’ αὐτὸ καὶ
ὁ Ρῶσος Πατριάρχης ἀναγκά-
στηκε νὰ ἀναφερθεῖ σὲ αὐτό:
«Γιὰ ἀγώνα κατὰ τῶν ἀμβλώ-
σεων κάλεσε γιὰ ἀκόμη μία
φορά ὁ Πατριάρχης Μόσχας
καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κύ-
ριλλος, ὅλες τὶς παραδοσιακὲς
ὁμολογίες τῆς Ρωσίας. “Σήμε-
ρα, ἡ Ρωσία κατέχει ἡγετικὴ
θέση παγκοσμίως στὸν
ἀριθμὸ τῶν ἐκτρώσεων, γι'
αὐτὸ πρέπει ὅλες οἱ παραδο-
σιακὲς ὁμολογίες νὰ ἐναντιω-
θοῦν σὲ αὐτὴ τὴν ἀνεπίτρεπτη
πράξη, ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι
δολοφονία” τόνισε μεταξὺ
ἄλλων ὁ Προκαθήμενος τῆς
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Σὲ ἄλλο
σημεῖο ὁ Πατριάρχης Κύριλ-
λος ἀνέφερε, ὅτι στόχος τῆς
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ
μειώσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς
ἀμβλώσεις στὴ χώρα, κάτι
ποὺ ἔχει σημειώσει μεγάλη
πρόοδο σύμφωνα μὲ στατιστι-
κά. "Παροτρύνω ὅλους νὰ μὴ
φτάνουν στὴν ἄμβλωση, τὰ
παιδιὰ δὲν εἶναι πρόβλημα γιὰ
τοὺς νέους γονεῖς, ἀλλὰ εὐλο-
γία καὶ γεγονὸς ὑψηλῆς ἠθικῆς
ἀξίας" - ὑπογράμμισε χαρα-
κτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης Μό-
σχας» (Ἱστ. Ρομφαία)! Μόνο
ποὺ ὁ κ. Κύριλλος ἔκαμε ἕνα
σοβαρὸ λάθος, ἀναζήτησε
«συστράτευση» μὲ τὶς «παρα-
δοσιακὲς ὁμολογίες», δηλαδὴ
τοὺς αἱρετικούς, γιὰ τὴν ἀντι-
μετώπιση τοῦ προβλήματος!
Μακαριώτατε: ἡ πλάνη εἶναι
ἀδύνατον νὰ φέρει ἀγαθὸ καρ-
πό! Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ξέ-
ρετε καλὰ καὶ νὰ τὸ λάβετε ὑπ’
ὄψη σας!

Ἑβραῖος
διανοούμενος ζητεῖ
νὰ ξαναδικασθῆ
ὁ Χριστός!

Ο ΚΥΡΙΟΣ μας Ἰησοῦς
Χριστὸς ὑπῆρξε ὥς τώρα τὸ
πλέον ἀντιλεγόμενο πρόσωπο
τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας,
ὅπως εἶχε προφητεύσει ὁ θεο-
δόχος Συμεών. Γιὰ τὸν Ἰου-
δαϊσμὸ παραμένει ὡς τὰ σή-
μερα ὁ «μεγάλος ἀποστάτης»
του, διότι ἀνήγγειλε τὴν ἄρση
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ
αὐτὸν καὶ τὴν ἀπόδοσή της
στὰ ἔθνη καὶ διότι δὲν ἐκπλή-
ρωσε στὸ πρόσωπό Του τὶς
μικροεθνικιστικὲς προσδοκίες
του. Αἴσθηση προκάλεσε ἡ
εἴδηση ὅτι κάποιος λόγιος Ἰου-
δαῖος ζητᾶ νὰ ξαναγίνει ἡ δίκη
τοῦ Χριστοῦ, γιατί ἡ πρώτη
ἦταν στημένη: «Ἕνας Ἑβραῖ-
ος ὀρθόδοξος μελετητὴς προ-
τείνει μία τελετὴ τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, τὴν “ἐξαγορὰ τοῦ
πρωτοτόκου”, γιὰ νὰ γίνει πάλι
δεκτὸς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς στὴν
ἑβραϊκὴ κοινότητα καὶ στὴ συν-
έχεια, νὰ γίνει ἐπανεκδίκαση
τῆς ὑπόθεσής Του, ὅπου θὰ
μποροῦσε νὰ ἀθῳωθεῖ. Ἡ
πρώτη δίκη, δύο χιλιετίες
πρίν, ὁδήγησε στὴν καταδίκη
τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς
γιὰ βλασφημία, στὴν Σταύρω-
σή Του ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους
καὶ τὴν Ἀνάστασή Του, μέσῳ
τῆς ὁποίας οἱ Χριστιανοὶ σὲ
ὅλο τὸν κόσμο πιστεύουν ὅτι
μποροῦν νὰ λάβουν τὴ σωτη-
ρία καὶ τὴν αἰώνια ζωή» (Ἱστ.
redskywarning.blogspot.gr)! Ὁ
μελετητὴς αὐτὸς ὀνομάζεται
Ariel Cohen Alloro καὶ ἐπιδιώ-
κει μὲ τὴν ἀθῴωσή του ὁ
Ἰησοῦς νὰ γίνει δεκτὸς ἀπὸ
τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ νὰ γυρίσει
«πίσω στὴν ἑβραϊκὴ οἰκογέ-
νειά του». Μὲ ἄλλα λόγια ὁ κύ-
ριος αὐτός, οὔτε λίγο οὔτε πο-
λύ, ζητᾶ ἀπὸ τὸ Χριστὸ νὰ
ἀπαρνηθεῖ τὴν ἰδιότητά Του
ὡς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς ὁ ἀλη-
θινὸς Μεσσίας καὶ σωτήρας
τοῦ κόσμου, καὶ νὰ γίνει ἕνας
ἁπλὸς Ἑβραῖος! Ἰδοὺ τὰ δόλια
κίνητρα αὐτοῦ τοῦ μελετητῆ,
νὰ ἀπογυμνώσει τὸ Χριστὸ
ἀπὸ τὴ θεία φύση Του καὶ νὰ
Τὸν ὑποβιβάσει σὲ ἕνα σημαν-
τικὸ ἄνθρωπο! Οὔτε λόγος γιὰ
τὴν ἀναγνώρισή Του ὡς Μεσ-
σία!

«Καταδικασθήκαμε»
νὰ εἴμεθα ἀθάνατοι!
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ τῆς Ἐκκλη-

σίας μας ἵστανται μὲ δέος
μπροστὰ στὸ μυστήριο τῆς
ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως.
Τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς
Ἀναστάσεως ὑπῆρξε τὸ ἐπι-
στέγασμα τοῦ σχεδίου τῆς
Θείας Οἰκονομίας, διότι δι’
αὐτῆς καταργήθηκε ὁ θάνα-
τος καὶ κλείστηκαν ἑρμητικὰ
οἱ πύλες τοῦ Ἅδου γιὰ τοὺς
πιστοὺς τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ
τονίζει θαυμάσια ὁ ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς: «Μὲ
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεαν-
θρώπου ἡ ἀνθρώπινη φύση
ὁδηγήθηκε τελεσίδικα στὸ
δρόμο τῆς ἀθανασίας, καὶ
ἔγινε φοβερὴ καὶ γι’ αὐτὸν
τὸν θάνατο. Διότι πρὶν ἀπὸ
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ὁ θάνατος ἦταν φοβερὸς γιὰ
τὸν ἄνθρωπο, μετὰ ὅμως
ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυ-
ρίου γίνεται ὁ ἄνθρωπος
φοβερὸς γιὰ τὸν θάνατο. Ἂν
ζεῖ μὲ τὴν πίστη στὸν Ἀνα-
στημένο Θεάνθρωπο ὁ
ἄνθρωπος, ξεπερνᾶ τὸν θά-
νατο. Γίνεται ἀπρόσβλητος
ἀπὸ αὐτόν. Ὁ θάνατος μετα-
τρέπεται εἰς “ὑποπόδιον
τῶν ποδῶν αὐτοῦ”: “Ποῦ
σου, θάνατε, τὸ κέντρον;
ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;”
(πρβλ. Α΄ Κορ.15, 55-56).
Ἔτσι, ὅταν ὁ ἐν Χριστῷ
ἄνθρωπος πεθαίνει, ἀφήνει
ἁπλὰ τὸ ἔνδυμα τοῦ σώμα-
τός του, γιὰ νὰ τὸ φορέσει
ξανὰ κατὰ τὴ Δευτέρα Πα-
ρουσία. Μέχρι τὴν Ἀνάστα-
ση τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ ὁ θάνατος ἦταν ἡ δεύ-
τερη φύση τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ πρώτη ἦταν ἡ ζωή, καὶ ὁ
θάνατος ἡ δεύτερη. Ὁ
ἄνθρωπος εἶχε συνηθίσει
τὸν θάνατον σὰν κάτι τὸ φυ-
σικό. Ἀλλὰ μὲ τὴν Ἀνάστα-
σή Του ὁ Κύριος τὰ ἄλλαξε
ὅλα: ἡ ἀθανασία ἔγινεν ἡ
δεύτερη φύση τοῦ ἀνθρώ-
που, ἔγινε κάτι τὸ φυσικὸ
στὸν ἄνθρωπο, καὶ τὸ ἀφύ-
σικο ἔγινε ὁ θάνατος. Ὅπως
μέχρι τὴν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ἦταν φυσικὸ στοὺς
ἀνθρώπους τὸ νὰ εἶναι θνη-
τοί, ἔτσι μετὰ τὴν ἀνάσταση
ἔγινε φυσικὴ γι’ αὐτοὺς ἡ
ἀθανασία» (ἀπὸ τὸ Βιβλίο:
Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρω-
πος)!

ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀρδαλίωνος, τοῦ

μίμου. Ὁ ἅγιος Ἀρδαλίων ἔζησε στά τέλη τοῦ τρί-
του αἰώνα, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Μαξιμια-
νός καί ἦταν ἠθοποιός στό ἐπάγγελμα, δηλαδή
καταγινόταν στό νά μιμῆται τά πάθη καί τά δρά-
ματα τῶν ἀνθρώπων. Σέ κάποια παράσταση
ἀποφάσισε νά μιμηθῆ τά μαρτύρια πού ὑπέμεναν
οἱ χριστιανοί ἀπό τούς δημίους τους. Ἔτσι, γιά νά
εἶναι ὁρατός ἀπό ὅλο τό πλῆθος εἶχε κρεμασθῆ
ἀπό ἕνα ὑψηλό σημεῖο καί ξέσκιζε τόν ἑαυτό του
μέ τά χέρια του μέ πρόφαση ὅτι δέν ἤθελε να

προσφέρη θυσία στούς θεούς τῶν εἰδώλων. Σέ
μία στιγμή καί ἐνῶ ὁ κόσμος τόν ἐπευφημοῦσε ὁ
ἅγιος Ἀρδαλίων φώναξε στούς θεατές νά σωπά-
σουν καί τότε αὐτός μέ παρρησία καί δυνατή φω-
νή τούς δήλωσε ὅτι στήν πραγματικότητα εἶναι
χριστιανός καί ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θε-
ός. Τότε ὁ ἡγεμόνας τόν πρόσταξε νά ἀρνηθῆ τήν
πίστη του, ὅμως ὁ ἅγιος ἔμεινε στέρεος στήν ὁμο-
λογία του, γιά αὐτό τόν βασάνισαν σκληρά καί κα-
τόπιν τόν ἔριξαν στήν φωτιά. Καί ἔτσι ὁ ἀοίδιμος
Ἀρδαλίων ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου καί
ἀξιώθηκε καί τῆς οὐρανίου μακαριότητος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

Τὴν Δευτέραν 17ην Ἀπριλί-
ου δὲν θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμι-
λία λόγῳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πά-
σχα.

Τὴν Δευτέραν 24ην Ἀπριλί-
ου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλήση
ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης,
θεολόγος μέ θέμα: «π. Μᾶρκος
Μανώλης, ὁ ταπεινὸς καὶ ἀνε-
ξίκακος ἀγωνιστής».

Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «’Oρ-
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
τα τότε καί καλοκαίρι νά εἶναι κρυώνει, παγώνει…

● Πρέπει ὁ ἐξομολόγος πολλές φορές νά κλάψει,
νά πονέσει περισσότερο ἀπό τόν ἐξομολογούμε-
νο, γιά νά μπορέσει νά τόν ξεκουράσει. Εἰλικρινά
πρέπει νά θλίβεται, γιατί τό νιώθει ἡ ψυχή. (Ἰούλιος
1969).

● ῾Η εὐχή εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ. Νά ζητᾶς πάν-
τα μέ ἐλπίδα.

● Τή φιλοξενία, παιδί μου, νά
τήν ἀγαπᾶς γιατί αὐτή εἶναι πού
ἀνοίγει τίς πύλες τοῦ Παραδεί-
σου. Μέ αὐτή φιλοξενεῖς κι ᾿Αγ-
γέλους «Ξένους ξένιζε, ἵνα μὴ τῷ
Θεῷ ξένη γένῃ».

● Μή τρέχετε στά ψαλτήρια καί
στούς ὕμνους, πολύ μέ λυπεῖ αὐτό
τό πρᾶγμα. Πιό σιγά ψάλλετε, γιά
νά συμμετέχει ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά
σας σέ ὅ,τι λέτε. Ἐγώ θά ἤθελα νά
κλαῖτε, ὅταν ψάλλετε, ἀλλά αὐτό
γιά σᾶς… Νά δῶ πότε θά μάθετε
νά κλαῖτε. Οἱ παλιοί μοναχοί κρα-
τοῦσαν πάντοτε μαντήλια στίς
ἀκολουθίες.

῎Ας κλείσουμε μέ τίς τελευταῖες
ὑποθῆκες του πρός τίς μοναχές
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ, 14 Ἀπριλίου 1970, 10η μ.μ.

● Στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν βασιλεύει ἡ εἰρήνη
καί ἡ χαρά, παιδί μου.

● Νά ἔχετε ἀγάπη μεταξύ σας, νά παρακαλεῖτε
τό Θεό νά μέ συγχωρήσει, διότι δέ σᾶς ἔδωσα τί-
ποτε ὡς πατέρας... (Γερόντισσα συγκινημένη). Τό
πᾶν, Γέροντα, μᾶς ἔδωσες.

Ἀπευθυνόμενος στίς μοναχές εἶπε: -Τή Γερόν-
τισσα νά τήν ἀγαπᾶτε. Στή συνέχεια λέγει στή Γε-
ρόντισσα: -Ὁ Θεός νά σᾶς ἐνισχύει νά ὁδηγήσετε
καλῶς τό ποίμνιον πού σᾶς ἔδωκε νά διευθύνετε.
Θά αἰσθάνομαι πολλή χαρά, ὅταν σᾶς βλέπω νά
προχωρεῖτε. Νά παρακαλεῖτε νά μέ βάλει καί μένα
ὁ Κύριος εἰς τήν θέση σας. Πάντα θά εὔχομαι νά
ζήσουμε ἀενάως εἰς τήν δόξαν τοῦ Παραδείσου.
Θέλω νά συνεχίσεις πιστά τό ἔργον μου, ὅταν θά
φύγω. Θά χαίρομαι, ὅταν θά βλέπω ὅτι προχωρεῖ-
τε εἰς τίς ἅγιες γραμμές τοῦ Μοναχισμοῦ....

Θαύματα
῞Ενα ἀπό τά τεκμήρια ὅτι ἕνας πιστός εἶναι κον-

τά στό Θεό, δηλαδή εἶναι ἅγιος, εἶναι ἡ θαυμα-
τουργία. Ὁ μακαριστός Γέροντας ἔκανε, μέ τίς
προσευχές του, πολλά θαύματα, ὅταν ζοῦσε καί
κάνει καί σήμερα ἀρκεῖ νά τοῦ τό ζητήσουμε μέ πί-
στη καί ταπείνωση. Ἀπό τό πλῆθος τῶν θαυμάτων
του θά μεταφέρουμε ἐδῶ ὁρισμένα.

Θαύματα πού ἔγιναν ὅταν ζοῦσε. Ὁ Γέροντας
ἐνῶ βρισκόταν στό κελλί του, στή Μονή τῆς Πά-
τμου, ἀκούει κάποια ῾Ελένη ἀπό τήν ᾽Ικαρία νά τόν
φωνάζει νά πάει νά τή σώσει.

Δέ χάνει καιρό, κατεβαίνει στό λιμάνι τοῦ νησιοῦ
καί ὡς ἐκ θαύματος βρίσκει ἱστιοφόρο πού ἔφευγε
γιά τήν ᾽Ικαρία. Θαλασσοδαρμένος φθάνει στόν
προορισμό του κι ἀμέσως ρωτᾶ ἄν ὑπάρχει κά-
ποια ῾Ελένη χήρα καί πληροφορεῖται ὅτι πρό
ἡμερῶν ἔχασε τόν ἄνδρα της˙ ἀμέσως ρώτησε νά
μάθει ποῦ μένει. Ὅταν ἐνημερώθηκε σπεύδει χω-
ρίς καθυστέρηση, ἡ φωνή τῆς ῾Ελένης στριφογυ-
ρίζει στό μυαλό του. Ἐκεῖ πού βάδιζε βλέπει μιά
ἔξαλλη γυναίκα νά τρέχει ἀπελπισμένη, τή φωνά-
ζει μέ τό ὄνομά της καί τῆς λέγει: «῾Ελένη, ποῦ πη-
γαίνεις, γιά σένα ἦλθα». ῾Η πονεμένη γυναίκα συν-
έρχεται, βλέπει τόν πνευματικό, σκέπτεται αὐτό
πού θά ἔκανε καί ἐξομολογεῖται ὅτι πήγαινε νά πνι-
γεῖ στή θάλασσα. ῾Η γυναίκα σώθηκε, τό θαῦμα
ἔγινε, ὅπως ἡ ἴδια τό ὁμολόγησε.

Πνευματικό του τέκνο, ἡ Μ.Κ., διηγήθηκε ὅτι τό Νο-
έμβριο τοῦ 1954 ἐπισκέφθηκε τόν Γέροντα στήν Πά-
τμο καί τή φιλοξένησε στό Ἱ. Κοινόβιο τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ. Γιά δύο μέρες παρέμενε στόν πῦργο τῆς
Μονῆς˙ τήν τρίτη μέρα ὁ ἀείμνηστος ἐπέμενε νά μή
κοιμηθεῖ πλέον στό μέρος αὐτό, πρᾶγμα πού ἔγινε. Τή
νύκτα ἐκείνη ἔπεσε ἀκριβῶς σ᾽ αὐτό τό κρεβάτι κε-
ραυνός. Εἶναι τυχαῖο γεγονός ἡ σωτηρία ἑνός ἀνθρώ-
που μέ τήν ἐπιμονή τοῦ πνευματικοῦ του πατρός;

Θαύματα μετά τήν κοίμησή του. Μία πιστή ἐξι-
στορεῖ. «1η Μαΐου 1991. Πρωί πρωί παίρνω ἕνα
τηλεφώνημα ἀπό τήν Ἱ. Μονή Εὐαγγελισμοῦ Πά-
τμου, μέ τό ὁποῖο μέ εἰδοποιοῦν, ὅτι ἡ νύμφη τοῦ
π. Ἠλία, Εἰρήνη Καλαντζῆ εἶχε εἰσαχθεῖ ἐπειγόν-
τως στόν «Εὐαγγελισμό» μέ συμπτώματα ὀξείας
παγκρεατίτιδας κι ὅτι ἡ κατάστασή της ἦταν πολύ
κρίσιμη˙ μοῦ εἶπαν νά μεταφέρω στήν ἀσθενῆ ἀπό
τό ἁγιασμένο νερό, μέ τό ὁποῖο πλύθηκαν τά ἱερά
λείψανα τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀμφιλοχίου -μετά τήν
ἐκταφή-, τό ὁποῖο φύλαγα ὡς ἁγίασμα στό σπίτι
μου. Ἀμέσως πῆγα στό νοσοκομεῖο ὅπου βρίσκω
τήν Εἰρήνη σέ κωματώδη σχεδόν κατάσταση˙ στά
χέρια της ὀροί, στή μύτη σωληνάκια, μόλις καί μι-
λοῦσε˙ γεμάτη πίστη τῆς λέω: ὁ π. Ἠλίας μοῦ πα-
ρήγγειλε νά σοῦ φέρω τό νεράκι τοῦ Γέροντα Ἀμφι-

λοχίου, αὐτό θά σέ κάνει καλά˙ πράγματι ἀμέσως
μέ τή βοήθεια συγγενοῦς της, πού παρεστέκετο
στήν ἀσθενῆ, ἀλείψαμε μέ τό νεράκι τήν περιοχή
τοῦ σώματός της, ὅπου ἦταν τό πάσχον ὄργανον.
Τήν ἄλλη μέρα οἱ δικοί της μοῦ εἶπαν ὅτι μετά τήν
ἐπάλειψη μέ τό ἁγιασμένο νερό παρουσίασε μία
ἀπροσδόκητη γιά τούς ἰατρούς βελτίωση, πού συν-
εχίστηκε στίς ἑπόμενες μέρες ὡς τήν τελεία ἀπο-
θεραπεία της».

-῾Η Νίκη Τραχανίδου, κόρη τοῦ Ἐμμανουήλ Γαμ-
πιεράκη ἀπό τόν Κάμπο τῆς Πά-
τμου, διηγήθηκε. «῏Ηλθα ἀπό
τόν Πειραιά, πού μένω, στήν Πά-
τμο. ῾Η πρώτη μου δουλειὰ ἦταν
νά πάω νά προσκυνήσω τόν τά-
φο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα
Ἀμφιλοχίου. Ἀπό τό καντήλι τοῦ
τάφου του πῆρα λαδάκι καί τό
ἔφερα στόν Πειραιά. Μιά μέρα
συνάντησα μιά γνωστή μου κυ-
ρία, ἡ ὁποία μοῦ εἶπε ὅτι ἑτοιμα-
ζόταν νά κάνει ἐγχείρηση στό
πόδι, διότι κινδύνευε. Τῆς εἶπα
νά ἔλθει νά τήν ἀλείψω μέ τό λά-
δι τοῦ τάφου τοῦ Γέροντα. Πρά-
γματι ἦλθε σπίτι μου κι ἀφοῦ κά-
ναμε παράκληση στήν Παναγία,
τήν ἄλειψα μέ λαδάκι στό πονε-
μένο πόδι καί σέ ὅλο τό σῶμα.
Τό βράδυ στόν ὕπνο μου βλέπω

τό Γέροντα, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε ὅτι θά γίνει καλά καί
νἄρθει στήν Πάτμο νά προσκυνήσει τόν τάφο μου
καί νά ὁμολογήσει τό θαῦμα. ῾Η ἀσθενής κυρία ἔγι-
νε καλά, ἀπόφυγε τήν ἐγχείρηση καί πῆγε στήν
Πάτμο νά ἐκπληρώσει τήν ὑποχρέωσή της. Ὁμο-
λόγησε τό θαῦμα μπροστά στίς Μοναχές καί τούς
προσκυνητές πού ἦταν ἐκεῖ».

Τέλος ὁ Ἱερομόναχος Ἀμφιλόχιος Διακάκης ἐνη-
μέρωσε τή Μονή γράφοντας: -Πρό ἐτῶν, ξαφνικά
στίς 2.30 τό πρωί, μέ ἔπιασε ἕνας ὀξύς πόνος, ὅπως
λέμε κολικός. Μή γνωρίζοντας ὅμως τί σημαίνει κο-
λικός καί πῶς ἐκδηλώνεται, νόμιζα ὅτι πεθαίνω ἐκεί-
νη τήν ὥρα. Λέγω τότε· «Γέροντά μου, σῶσε με».
Αὐτομάτως σταμάτησε ὁ πόνος καί τό πρωί διαπί-
στωσα τήν πτώση μιᾶς πέτρας στό μέγεθος τοῦ κρι-
θαριοῦ. Ἐδῶ ἦταν τό θαυμαστό σημεῖο. Εἴχαμε θε-
ραπεία κολικοῦ. Οἱ γιατροί μάλιστα ἀπόρησαν γιά τό
γεγονός, γιατί στίς ἐξετάσεις ποὺ ἔγιναν φάνηκε ἡ
ἀποβολή πέτρας. Δέν πρόλαβα νά ὁλοκληρώσω
τήν ἐπίκληση τοῦ Γέροντα καί αὐτόματα παρενέβη.

Ὁμολογοῦν
Τήν ἁγιότητα τοῦ Γέροντα δέν τήν φανερώνουν

μόνον τά θαύματά του, τήν τονίζουν καί τήν παρα-
δέχονται κι ὅσοι τόν γνώρισαν. ῎Ας δοῦμε τίς
γνῶμες τους καί πῶς τόν σκιαγραφοῦν.

-Ὁ Ἐπίσκοπος Διοκλείας κ. Κάλλιστος Ware, Κα-
θηγητής στό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης καί γνω-
στός συγγραφέας, γράφοντας σ᾽ ἕνα βιβλίο του γιά
τήν πνευματική ζωή στήν ῾Ελλάδα λέει ὅτι ὁ Γέρων
Ἀμφιλόχιος Μακρῆς ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος πνευ-
ματικός τῆς ῾Ελλάδας τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα.

-Ὁ μακαριστός Καρδιολόγος καί Καθηγητής τῆς
᾽Ιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γ. Πα-
παζᾶχος ἔλεγε: Ἐπρόκειτο πραγματικά γιά ἕνα ἅγιο
Γέροντα. Τόν συναντοῦσα στήν Πάτμο, ὅπου μόνα-
ζε, ἀλλά καί στήν Ἀθήνα. Μιά φορά πού εἶχε ἔρθει,
εἶχα τήν εὐλογία νά τόν φιλοξενήσω στό σπίτι μου.
῏Ηταν γαλήνιος, ἤπιος, χαιρόσουν καί μόνο νά τόν
βλέπεις. Τήν πρώτη φορά, πού τόν συνάντησα στήν
Πάτμο, μόλις μέ εἶδε ἀπό μακριά, χωρίς νά μέ γνω-
ρίζει, ἄνοιξε τά χέρια του καί μοῦ φώναξε «εὐλογη-
μένος ὁ ἐρχόμενος». Μ᾽ ἀγκάλιασε ὕστερα καί μέ φί-
λησε. Αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν Γερόντων˙ σ᾽ ἀγκα-
λιάζουν καί ζεσταίνουν πραγματικά τήν ψυχή σου.
Μετά μέ πῆρε καί μοῦ εἶπε: -῎Ελα νά καθίσουμε ἔξω
στόν πρωτογιό μου. -Ποιό πρωτογιό σας, Γέροντα;
-Αὐτό, πού βλέπεις ἐδῶ πέρα, εἶναι ὁ πρωτογιός
μου. -Ποιό, παππούλη; -Αὐτό τό πεῦκο. ῏Ηταν ἕνα
πεῦκο, κάτω ἀπό τό ὁποῖο εἶχε βάλει ἕνα μακρό-
στενο τραπέζι, ὅπου ἔτρωγε μέ διάφορους ἀνθρώ-
πους, πού πήγαιναν νά τόν ἐπισκεφθοῦν. Καί συ-
νέχισε: -Βλέπεις; Ἐπάνω στόν κορμό του ἔχω καρ-
φώσει αὐτό τό σιδερένιο σταυρό. Τό πεῦκο, λοιπόν,
αὐτό εἶναι ὁ πρωτογιός μου καί τόν ἔχω κάνει καί με-
γαλόσχημο. ῎Ελα τώρα νά κάνουμε τό ἑξῆς. Νά μή
μιλήσεις καθόλου καί ν᾽ ἀκούσεις πῶς ὁ πρωτογιός
μου μιλᾶ μέ τή θάλασσα. Πραγματικά, φυσοῦσε ὁ
ἀέρας μέσα ἀπό τά κλαδιά τοῦ πεύκου ἀκουγόταν
τό θρόισμα τῶν πευκοβελόνων κι ἀπό κάτω ἀκου-
γόταν τό κῦμα τῆς θάλασσας. ῏Ηταν μιά σκηνή ἀπε-
ρίγραπτης εὐδαιμονίας «νά κάθομαι κοντά σ᾽ ἕνα τέ-
τοιο ἅγιο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δέν μιλοῦσε, ἀλλά
προσευχόταν, ἐπικοινωνοῦσε μέ τό Θεό. Κάποια
στιγμή μοῦ εἶπε: -Αὐτή ἡ πλαγιά, πού τώρα εἶναι γε-
μάτη πεῦκα, ἦταν ἐντελῶς ξερή. Ὅποιος, λοιπόν,
ἐρχόταν κοντά μου γιά ἐξομολόγηση, τοῦ ἔβαζα με-
τά «κανόνα» νά φυτέψει δέντρα. -Πολύ ὡραῖο αὐτό,
νά πρασινίσει μία κατάξερη πλαγιά ἀπό τήν ἐξομο-
λόγηση τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Γέροντας ὑπέφερε ἀπό σάκχαρο, ἦταν δια-
βητικός. Ὅταν ἔμεινε στό σπίτι μας, ἡ γυναίκα μου
ἀντιμετώπισε κάποια δυσκολία ὅσον ἀφοροῦσε τό
διαιτολόγιό του. Κι ἐκεῖνος τῆς εἶπε: -Κόρη μου, κα-
μιά στενοχώρια, ὅ,τι ἔχεις ἑτοιμάσει. Ὁ Ἀμφιλόχιος
εἶναι ἁπλός. Πράγματι, ἦταν τόσο ἁπλός, πού σ᾽
ἔβγαζε ἀμέσως ἀπό τή δύσκολη θέση κι ἔμπαινε
ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέσα στήν καρδιά σου.
῏Ηταν τόσο ἐξαγιασμένος ἄνθρωπος, πού προ-
σωπικά δέν ἔχω ἀμφιβολία ὅτι ἡ διοικοῦσα Ἐκκλη-
σία θά τόν ἀνακηρύξει καί ἐπίσημα ἅγιο.

Ὁ εὐπατρίδης τῆς Ἐκκλησίας
Ὅλοι ὅσοι τόν γνώρισαν ὁμολογοῦν ὅτι ὁ μακαρι-

στός Γέροντας τῆς Πάτμου ἦταν μιά χαρισματική καί
δυσεύρετη μορφή μέσα στή νεώτερη ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Τοῦ ταιριάζει ἀπόλυτα ὁ τίτλος τοῦ
εὐπατρίδη. Τόν Γέροντα τόν διέκρινε μία σπάνια πνευ-
ματική ἀρχοντιά καί εὐγένεια καί ὑπῆρξε ὁμολογουμέ-
νως ἕνας ἀπό τούς βασικούς πρωτεργάτες τῆς ἀνα-
γέννησης τοῦ μοναχισμοῦ, «τοῦ εὐζωνικοῦ τάγματος
τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως τόν ἀποκαλοῦσε. ῎Αν ἡ ζωή μᾶς
φέρει στήν Πάτμο, ἄς μή ἀμελήσουμε νά πᾶμε στό μο-
ναστήρι του νά προσκυνήσουμε τόν τάφο του καί νά
τοῦ ποῦμε τούς καημούς καί τά προβλήματά μας. Ὁ
Γέροντας πάντα ἀκούει ὅ,τι τοῦ ζητοῦν οἱ πιστοί, τρέχει
στό θρόνο τοῦ Θεοῦ καί ἐναποθέτει στά πόδια Του τά
αἰτήματά μας καί παρακαλεῖ γιά τήν ἐκπλήρωσή τους.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του καί τίς προσευχές του.
Ἀμήν.
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Ἡ Ἐκκλησία ἔχει διακηρύξει
ὅτι θέλει τὸ Μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν νὰ ἔχει Ὀρθόδοξο
Προσανατολισμό. Γιὰ νὰ ἔχει
ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ εἶναι
ἀνάγκη νὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν
Ἁγία Γραφή, τὴν ἐκκλησιαστικὴ
παράδοση, τὴ λειτουργικὴ καὶ
μυστηριακὴ ζωή, τὶς ὀρθόδοξες
χριστιανικὲς ἀλήθειες, ποὺ
ἐκφράζουν τὴ ζῶσα ἐκκλησια-
στικὴ παράδοση, μὲ ἄλλα λόγια,
τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου ποὺ ἔφερε ὁ Χριστὸς
στὸν κόσμο.

Ὁ Ὀρθόδοξος προσανατο-
λισμὸς ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ
χωρέσει οὔτε νὰ ἐκφράσει τὸ
μεῖγμα τῶν στοιχείων, τῶν ἀξιῶν
καὶ γενικὰ τῶν διδασκαλιῶν τῶν
θρησκειῶν τοῦ κόσμου, ποὺ
προτείνουν τὰ νέα πολυθρη-
σκειακὰ Προγράμματα Σπου-
δῶν, διότι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία δὲν εἶναι μία θρησκεία, μὲ
τὴν κύρια σημασία τοῦ ὅρου,
ἀλλὰ ἡ πίστη στὴν μοναδικὴ
Ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ
στὸν κόσμο.

Ἀπὸ πλευρᾶς ἐκπαιδευτικοῦ
σχεδιασμοῦ, ἡ ὀρθόδοξη πίστη
ἔχει ἐμπλουτίσει καὶ ἐμποτίσει
ἐμπειρικὰ καὶ βιωματικὰ τὸν
ἑλληνικὸ πολιτισμό, σὲ βαθμό,
μάλιστα, ποὺ νὰ μὴ μπορεῖ ἕνα
παιδὶ στὴν Ἑλλάδα νὰ μορφωθεῖ
πολιτισμικὰ καὶ κοινωνικά, χωρὶς
νὰ βιώσει καὶ νὰ γνωρίσει τὸ
πνευματικὸ βάθος τῆς παράδο-
σης ἐκείνης ποὺ νοηματίζει ἐδῶ

καὶ τόσους αἰῶνες τὸν ἑλληνικὸ
πολιτισμὸ καὶ τοῦ προσδίδει
αὐτὸ τὸ θεανθρώπινο πνεῦμα
καὶ ἦθος ποὺ ἐνέπνευσε ἑκατον-
τάδες, ὑμνογράφους, ποιητές,
πεζογράφους, ζωγράφους, ἀρχι-
τέκτονες, φιλόσοφους, θεολό-
γους κ.ἄ.

Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως γιὰ
τὴν Ἐκκλησία εἶναι ὅτι ὁ Ὀρθό-
δοξος προσανατολισμός, ὡς
τρόπος ζωῆς, εἶναι ὁ τρόπος
ποὺ κατευθύνει τὸν ἄνθρωπο
στὴν ἀθανασία. Οἱ θρησκεῖες ἢ
οἱ φιλοσοφίες μπορεῖ νὰ εἶναι,
γιὰ τοὺς δικούς τους ὀπαδούς, οἱ
καλύτερες θεωρίες. Γιὰ τοὺς
ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς μι-
κροὺς ἢ μεγάλους, ὅμως, εἶναι
ἀνάγκη, ἐπιτέλους, νὰ συνειδη-
τοποιηθεῖ ὅτι οἱ ἐκτός τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ πίστεις ἢ φιλοσοφίες
ἔχουν μόνον πληροφοριακὴ καὶ
ἐγκυκλοπαιδικὴ ἀξία. Τὰ θεολο-
γικὰ καὶ πνευματικὰ στοιχεῖα
ποὺ ἀφοροῦν στὴν πνευματική
τους συγκρότηση καὶ στὸν θεο-
λογικό τους προσανατολισμὸ οἱ
Χριστιανοὶ τὰ ἀντλοῦν ἀπὸ τὴν
πίστη καὶ τὴ ζωή τους ἐντός τῆς
Ἐκκλησίας. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία,
συνεπῶς, ζητᾶ Ὀρθόδοξο προσ-
ανατολισμὸ στὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, ἐπιδιώκει νὰ
ἀνοίξει γιὰ τοὺς μικροὺς ὀρθόδο-
ξους μαθητὲς τὸ κεφάλαιο τοῦ
νοήματος τῆς ζωῆς τους.

Νόημα ζωῆς σημαίνει ὅτι ὁ
ἄνθρωπος, ἀπὸ μικρὸς ἀρχίζει
νὰ συνειδητοποιεῖ, ἀνάλογα μὲ

τὸ νοητικὸ καὶ ἀντιληπτικό του
ἐπίπεδο, ἀπὸ ποῦ ἔρχεται καὶ
ποῦ πηγαίνει, δηλαδὴ τὰ αἴτια
καὶ τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς του. Δὲν
εἶναι δυνατὸ νὰ μαθαίνει τόσα
στοιχεῖα γιὰ τὴν ὑλικὴ πλευρὰ
τῆς ζωῆς του, γιὰ τὸν ἐπαγγελ-
ματικό του προσανατολισμὸ καὶ
νὰ μὴ μαθαίνει, ὡς βαπτισμένος
ὀρθόδοξος, γιὰ τὴν πνευματική
του ζωή καὶ τὸν ὀρθόδοξο προσ-
ανατολισμό του. Εἶναι σημαντικὸ
νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὰ νέα πολυ-
θρησκειακὰ Προγράμματα, δὲν
περιλαμβάνονται διδασκαλίες
ποὺ ἀφοροῦν στὴν πνευματικὴ
πορεία, στὴ μυστηριακὴ καὶ λει-
τουργικὴ ζωή, στὴν αἰώνια ζωή
τοῦ νέου ἀνθρώπου. Ὁ στόχος
τους περιορίζεται μόνον σὲ ἕνα
καὶ μοναδικὸ θέμα: Στὴν ὁμαλὴ
συμβίωση τῶν μαθητῶν μὲ τοὺς
διαφορετικοὺς τῶν ἄλλων θρη-
σκειῶν καὶ τὴ δημιουργία μιᾶς
πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας.
Ἔτσι, γιὰ τὰ τρία μεγάλα καὶ
σπουδαῖα χριστιανικὰ γεγονότα,
τὴ θεία Ἐνανθρώπηση, τὴν Ἁγία
Σταύρωση καὶ τὴν Ἁγία Ἀνάστα-
ση τοῦ Σωτήρα καὶ Λυτρωτῆ τοῦ
κόσμου, ἀφιερώνουν μόνον δύο
ἑνότητες στὴν Γ’ Δημοτικοῦ, μὲ
κυρίως φολκλορικὸ περιεχόμε-
νο. Ἐμβάθυνση στὸ θεολογικὸ
περιεχόμενο τῶν σωτηριακῶν
αὐτῶν γεγονότων στὶς μετέπειτα
τάξεις καὶ κυρίως στὶς τάξεις τοῦ
Λυκείου δὲν ὑπάρχει.

Ὅταν ζητᾶ ἡ Ἐκκλησία νὰ δι-
δάσκεται ὁ μαθητὴς στὸ σχολεῖο
θρησκευτικὰ μὲ Ὀρθόδοξο προσ-
ανατολισμὸ εἶναι βέβαιο ὅτι
ἐννοεῖ πώς εἶναι ἀνάγκη νὰ γνω-
ρίζει ὁ ὀρθόδοξος μαθητής, γιὰ
τὸν ὁποῖον ἐνδιαφέρεται ἄμεσα,
τί ἔκανε γι’ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός: Ὅτι, δηλαδή, «ἀπὸ τὸν
Σταυρὸ ὁ Χριστὸς σκορπάει
ἀθανασία στοὺς ἀνθρώπους. Μὲ
τὴν ταφὴ του ἀνοίγει τὶς πύλες
τοῦ Ἅδου καὶ ἀνακαινίζει τὴ
φθαρμένη φύση τοῦ ἀνθρώπου»
(Γ. Φλορόφσκυ). Ὅτι «κάθε
πράξη καὶ κάθε θαῦμα τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι θεῖο καὶ θαυμαστό,
ἀλλὰ τὸ πιὸ θαυμαστὸ ἀπ’ ὅλα
εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός Του. Γιατί
τίποτα δὲν ἐδάμασε τὸν θάνατο,
δὲν ἀπογύμνωσε τὸν Ἅδη, δὲν
ἔφερε τὴν Ἀνάσταση, ἐκτὸς ἀπὸ
τὸν Σταυρὸ» (Ἅγ. Ἰω. Δαμασκη-
νός). Ὀρθόδοξος ἀκόμη προσα-
νατολισμὸς εἶναι νὰ συνειδητο-
ποιεῖ ὁ μαθητὴς ὅσα γράφει ὁ
σύγχρονος Ἅγιος Ἰουστῖνος Πό-
ποβιτς: «Ἄνευ τῆς ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ ὑπῆρχε κἄν
ὁ Χριστιανισμός. Μεταξὺ τῶν
θαυμάτων ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρί-
ου εἶναι τὸ μεγαλύτερο θαῦμα.
Ὅλα τὰ ἄλλα πηγάζουν ἀπὸ
αὐτὸ καὶ συνοψίζονται εἰς αὐτό.
Ἐξ αὐτοῦ ἐκπηγάζουν καὶ ἡ πί-
στη καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλπὶς καὶ ἡ
προσευχὴ καὶ ἡ θεοσέβεια. Ὅλοι
οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ἔγιναν χρι-
στιανοί, διότι ἀνέστη ὁ Χριστός,
διότι ἐνίκησε τὸν θάνατο. Αὐτὸ
εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον οὐδεμία
θρησκεία ἔχει, αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο
τὸ ὁποῖον ἀνυψώνει τὸν Κύριο
ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀνθρώπων
καὶ ὅλων τῶν Θεῶν. Αὐτὸ εἶναι
ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον, κατὰ τρόπον
μοναδικὸ καὶ ἀναμφισβήτητο δει-
κνύει καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος
ἀληθινὸς Θεὸς» (Ἅγ. Ἰουστῖνος
Πόποβιτς).

Γιὰ ποιὸ λόγο λοιπὸν -ποὺ ἔχει
σχέση μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη-
μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ἡ Ἐκκλησία τὰ
πολυθρησκειακὰ Προγράμματα,
ὅταν διδάσκουν μὲ ἰσοπεδωτικὸ
καὶ ἐξισωτικὸ τρόπο τὸν Χριστὸ
καὶ τοὺς διδασκάλους τῶν Θρη-
σκειῶν; Γιὰ ποιὸ λόγο νὰ συμ-
φωνήσει ἡ Ἐκκλησία μὲ τὶς κακο-
διδασκαλίες τῶν νέων Προγραμ-
μάτων ποὺ θεωροῦν καὶ ὀνομά-
ζουν ὡς Θεό, ἕνα κοινὸ -γιὰ τὸν
Χριστιανισμὸ καὶ ὅλες τὶς θρη-
σκεῖες- Θεό, ὅταν ἡ χριστιανικὴ
πίστη εἶναι πίστη στὸν ἕνα καὶ
μοναδικὸ Τριαδικὸ Θεὸ καὶ στὸν
σαρκωθέντα καὶ σταυρωθέντα
καὶ ἀναστάντα Θεάνθρωπο
Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ
μόνος ποὺ νίκησε καὶ νικᾶ τὸν
Θάνατο καὶ προσφέρει τὴν αἰώ-
νια ζωή, λύνοντας ἔτσι ἀποτελε-
σματικὰ τὸ πρόβλημα ποὺ βα-
σανίζει ἐδῶ καὶ αἰῶνες τὴν
ἀνθρωπότητα;
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος

ε΄. Ἐλεημοσύνη
ἔμπρακτος ἀγάπη

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι κατα-
νοητὴ καὶ ἀποδεκτὴ ἀπ’ ὅλους.
Ὅμως λίγοι εἶναι πρόθυμοι νὰ
τὴν ὑπηρετοῦν, δηλαδὴ νὰ δί-
νουν στοὺς ἀναγκεμένους καὶ
ἀναξιοπαθοῦντες. Νὰ προσφέ-
ρουν χωρὶς νὰ περιμένουν νὰ
τοὺς ἀνταποδώσουν τὸ παραμι-
κρό. Ὁ Χριστὸς στὸν πέμπτο
μακαρισμὸ λέει: «Μακάριοι οἱ
ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσον-
ται». Δηλαδὴ εἶναι μακάριοι οἱ
εὐσπλαγχνικοὶ καὶ ἐπιεικεῖς, ποὺ
συμπονοῦν τοὺς συνανθρώ-
πους τους, οἱ ὁποῖοι εἶναι βυθι-
σμένοι στὴ δυστυχία, γιατὶ αὐτοὶ

θὰ ἐλεηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν
μέρα τῆς κρίσεως.

Πολλοὶ κοσμικοὶ μιλοῦν περι-
φρονητικὰ γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη
καὶ γενικὰ τὴν φιλανθρωπία,
γιατὶ τὶς θεωροῦν προσβλητικὲς
γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν
ἀνθρώπων. Οἱ ἴδιοι βέβαια δὲν
δείχνουν κανένα ἐνδιαφέρον γιὰ
τοὺς φτωχοὺς καὶ γιὰ τὴν «περι-
φρόνηση» τῆς ἀξιοπρέπειάς
τους. Μιλοῦν χωρὶς νὰ συμπο-
νοῦν. Ἐπικρίνουν τοὺς ἐργάτες
τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης, ἴσως
ἀπὸ φθόνο, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν
κάνουν τίποτα. Δὲν ἀνοίγουν τὸ
χέρι τους στὸ ἁπλωμένο χέρι
τοῦ ἐπαίτη, τοῦ νηστικοῦ τους
ἀδελφοῦ καὶ τοῦ ἐγκαταλειμμέ-
νου ἀσθενῆ κ.λπ. Καὶ αὐτὸ γιὰ
νὰ μὴ θίξουν τὴν ἀξιοπρέπειά
τους, ὄντας οἱ ἴδιοι ἀσυγκίνητοι.

Στὴν ἐλεημοσύνη πρέπει νὰ
δώσουμε εὐρύτερο περιεχόμε-
νο, πέρα ἀπὸ τὴν προσφορὰ
στοιχειωδῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἐλεη-
μοσύνη εἶναι μετάδοση παντὸς
καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ. Εἶναι ἐνδια-
φέρουσα ἡ ἀνάλυση ποὺ κάνει
ἕνας ἔμπειρος ἱεροκήρυκας. Με-
ταφέρω τὰ λόγια του σὲ ἁπλὴ
γλώσσα: «Ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ
μετάδοση ὄχι μόνο χρημάτων,
ἀλλὰ καὶ κάθε χαρίσματος, τα-
λέντου, κάθε ἱκανότητας, κάθε
ἀγαθοῦ, τὸ ὁποῖο ὁ καθένας
ἔχει καὶ μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ
φανεῖ χρήσιμος καὶ νὰ ἐκδηλώ-
σει τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη του
πρὸς τὸν πλησίον. Θὰ ἦταν
πολὺ στενὴ καὶ περιορισμένη
ἀρετή, θὰ ἀνῆκε σὲ λίγους μόνο
ἀνθρώπους, πλούσιους καὶ
εὔπορους, ἡ ἐλεημοσύνη, ἐὰν
ὡς μοναδικὸ μέσο εἶχε τὸ

χρῆμα. Ἄλλωστε οὔτε ὅλοι ἐκεῖ-
νοι, στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται
ἡ ἐλεημοσύνη, ἔχουν ἀνάγκη
χρήματος, οὔτε τὸ χρῆμα μπο-
ρεῖ νὰ ἱκανοποιήσει ὅλες τὶς
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπάρ-
χουν ἀνάγκες γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ
χρῆμα εἶναι ἄχρηστο καὶ γιὰ τὴν
κάλυψή τους χρειάζεται καρδιὰ
ποὺ νὰ συμπονεῖ καὶ ἐξάσκηση
σπουδαίας φιλανθρωπίας»
(Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Παπακώστα,
Ἡ ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυ-
ρίου, 1966, σελ. 75).

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἀγάπη
ἔμπρακτη. Δὲν εἶναι θεωρία
περὶ ἀγάπης, δὲν εἶναι προ-
τροπὴ γιὰ ἀγάπη, ἀλλὰ εἶναι ἡ
ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης. Εἶναι ὁ
δρόμος τῆς ἀγάπης, τὸν ὁποῖο
πρέπει νὰ βαδίζει κανεὶς μὲ κό-
πο πολλὲς φορὲς καὶ μὲ μικρὲς
καὶ μεγάλες θυσίες. Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος συμβου-

λεύει σχετικά: «Παιδιά μου, ἄς
μὴ ἀγαπᾶμε μὲ λόγια καὶ ὡραῖες
φράσεις, ἀλλὰ μὲ ἔργα καὶ ἀγά-
πη ἀληθινή» (Α΄ Ἰωάν. γ΄ 18).

Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς
τοὺς ἀδελφούς, ποὺ ἀντιμετω-
πίζουν δυσκολίες ἤ ζοῦν κάτω
ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες ἀπο-
τελεῖ βασικὸ κριτήριο σωτη-
ρίας. Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ
Χριστοῦ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν
οὐράνιο Πατέρα καὶ κληρονό-
μοι θὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔδω-
σαν φαγητὸ στοὺς πεινασμέ-
νους, νερὸ στοὺς διψασμέ-
νους, ποὺ περιμάζεψαν τοὺς
ξένους, ποὺ ἔντυσαν τοὺς γυ-
μνούς, ποὺ ἐπισκέφτηκαν τοὺς
ἄρρωστους καὶ τοὺς φυλακι-
σμένους (Ματθ. κε΄ 35). Δηλα-
δή, ἐκεῖνοι ποὺ ἐκδήλωσαν τὴν
ἀγάπη τους μὲ συγκεκριμένες
πράξεις, ἔχοντας εὐαισθησία
ἀπέναντι στὶς ἀνάγκες καὶ τὸν

πόνο τῶν συνανθρώπων τους.
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, σχο-

λιάζοντας τὸ ὅραμα τοῦ ἑκατον-
τάρχου Κορνηλίου καὶ εἰδικότε-
ρα τὸ λόγο ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε ὁ
ἄγγελος ἀποκαλύπτοντάς του
ὅτι οἱ προσευχὲς καὶ οἱ ἐλεημο-
σύνες του ἀνέβηκαν μπροστὰ
στὸν Θεὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν τὸν ξε-
χνάει (Πράξ. ι΄ 4), χαρακτηρίζει
τὴν ἐλεημοσύνη βασίλισσα τῶν
ἀρετῶν, ποὺ ἀνεβάζει γρήγορα
στοὺς οὐρανούς. «Εἶναι μεγάλα
τὰ φτερὰ τῆς ἐλεημοσύνης· δια-
σχίζει τὸν ἀέρα, ξεπερνᾶ τὴ σε-
λήνη, ὑπερβαίνει τὶς ἀκτίνες τοῦ
ἥλιου καὶ ἀνεβαίνει ἀκόμη καὶ
στὶς ἁψίδες τοῦ οὐρανοῦ. Ἀλλ’
οὔτε ἐκεῖ σταματάει· ξεπερνάει
τὸν οὐρανό, προσπερνάει καὶ τὸ
πλῆθος τῶν ἀγγέλων καὶ τοὺς
χοροὺς τῶν ἀρχαγγέλων καὶ
ὅλες τὶς ἀνώτερες πνευματικὲς
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63ον
Σταυροφορίαι, προσκυνηταί μὲ ὅπλα

Σὲ μία προσπάθεια συνολικῆς ἐκτίμησης τῆς 1ης
Σταυροφορίας ἡ θεώρηση τοῦ πάπα Οὐρβανοῦ Β΄
κατέχει φυσικὰ κυρίαρχη θέση. Ἐνδιαφέρον εἶναι,
ὅτι ἡ θεώρηση ἑνὸς προσώπου, ἠθικὰ ὑπεύθυνου
γιὰ τὴν ἑκατόμβη, συχνὰ ἀπὸ σφαγή, τουλάχιστον
100.000 ἀνθρώπων, δικαιολογεῖται ὡς πρὸς τὰ ἐλα-
τήριά του ἀπὸ ἀρκετοὺς ἱστορικούς. Ἔτσι π.χ. στὴ
Ἐγκυκλοπαίδεια «Britannica» διαβάζει κανεὶς στὸ
λῆμμα σχετικὰ μὲ τὸν Οὐρβανὸ Β΄, γραμμένο ἀπὸ
τὸν Alfons Becker:  «Ἡ ἰδέα τοῦ Οὐρβανοῦ γιὰ μία
σταυροφορία καὶ ἡ προσπάθειά του νὰ συμβιβάσει
τὴν λατινικὴ καὶ ἑλληνικὴ ἐκκλησία ξεπήδησε ἀπὸ
τὴν ἰδέα τῆς ἑνότητας ὅλης τῆς Χριστιανοσύνης καὶ
ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες του μὲ τοὺς ἀγῶνες κατὰ τῶν μου-
σουλμάνων στὴν Ἱσπανία καὶ Σικελία»[1]. Στὸ Oku-
menisches Heiligenlexikon (Οἰκουμενικὸ Λεξικὸ
Ἁγίων) ὑπογραμμίζεται: «τὸ 1095 ὁ Οὐρβανὸς στὴ
σύνοδο τοῦ Κλερμὸν μετὰ ἀπὸ παράκληση τοῦ Βυ-
ζαντινοῦ Αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ κήρυξε
τὴν 1η Σταυροφορία, γιὰ νὰ συμπαρασταθεῖ στὴν
Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἐναντίον τῶν Σελτζούκων»[2].
Ἀλλὰ καὶ ὁ Στῆβεν Ράνσιμαν ζωγραφίζει στὸν
πρῶτο τόμο τοῦ τρίτομου ἔργου του γιὰ τὶς Σταυρο-
φορίες μία κάπως ἰδανικὴ εἰκόνα τοῦ Οὐρβανοῦ Β΄:
Ὑποθέτει, ὅταν τὸ 1089 στὴ σύνοδο τοῦ Μέλφι ἔλυ-
σε τὸν ἀφορισμὸ τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου καὶ τοῦ
προτάθηκε στὴ συνέχεια ἀπὸ σύνοδο στὴν
Κων/πολη νὰ ἀποστείλει γράμμα, προκειμένου νὰ
ἐγγραφεῖ στὰ δίπτυχα τῶν Πατριαρχείων τῆς Ἀνα-
τολῆς, ὅτι δὲν τὸ ἔπραξε, ἐπειδὴ προφανῶς ἀπὸ
εὐγενικὴ διάθεση δὲν ἤθελε νὰ προκαλέσει ἐκ νέου
συγκρούσεις ἐπὶ θεολογικῶν ζητημάτων[3]. Ὅταν
κήρυττε τὴ σταυροφορία στὸ Κλερμὸν καὶ προετοι-
μαζόταν νὰ στείλει τὸ δικό του στρατό, πιστοποιεῖ
στὸν Πάπα μία γνήσια διάθεση γιὰ τὴν παροχὴ βοή-
θειας στὸν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ[4]. Τὸ γεγονός, ὅτι
εἶχε δώσει στὸν πρῶτο ἀπεσταλμένο του Adhemar
de Monteil ὁδηγίες γιὰ καλλιέργεια καλῶν σχέσεων
μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κατὰ τόπους ἡγεσία τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ἐκεῖνος ὄντως ἔδειχνε
σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἐκπροσώπους της, ἀνατρέπει
γιὰ τὸν Ράνσιμαν τὴν ἀντίληψη, «ὅτι ὁ Πάπας ἔβλε-
πε στὴν Σταυροφορία ἕνα μέσο ὑπόταξής της»[5]
(τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας). Ἐκφράζει τὴν πεποί-
θηση, ὅτι α) ἡ ἐπιλογὴ τοῦ δεύτερου ἀπεσταλμένου
τοῦ Πάπα, τοῦ πολὺ φιλόδοξου Δαϊμβέρτου, τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου τῆς Πίζας, ὀφειλόταν σὲ ἔλλειψη
πραγματικῆς γνώσης τοῦ συγκεκριμένου προσώ-
που[6] καὶ ὅτι β) ὁ Οὐρβανὸς ναὶ μὲν θὰ ἐπιθυμοῦσε
νὰ μετατρέψει τοὺς Ἁγίους Τόπους σὲ κτίση τῆς
Ἐκκλησίας του καὶ θὰ χαιρόταν, ἐὰν στοὺς θρόνους
τῆς Ἀνατολῆς θὰ ἀνέβαιναν Λατῖνοι Πατριάρχες,
ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ πραγματοποιοῦσε παρὰ μόνο μὲ νό-
μιμα καὶ εἰρηνικὰ μέσα[7].

Αὐτὴ ἡ εἰκόνα τοῦ Πάπα προφανῶς εἶναι πολὺ
ἐξωραϊσμένη. Μᾶλλον πρέπει νὰ διακρίνονται δύο
περίοδοι στὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ κατεῖχε ὁ Οὐρ-
βανὸς τὸν παπικὸ θρόνο. Ἡ πρώτη φθάνει ἀπὸ τὸ
1088 μέχρι τὴν ἑδραίωση τῶν σταυροφόρων στὴν
Ἀντιόχεια τὸν Ἰούνιο τοῦ 1098. Ἡ περίοδος αὐτὴ χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ λεπτοὺς χειρισμοὺς καὶ μία πολὺ
διπλωματικὴ στάση ἀπέναντι στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνα-
τολὴ καὶ ὀφείλεται στὴν ἐξαιρετικὰ δύσκολη θέση
τοῦ Πάπα στὴν ἴδια τὴ Δύση μέχρι καὶ τὸ 1096. Μό-
λις τότε μὲ τὴ βοήθεια τῶν Νορμανδῶν κατάφερε νὰ
ἐκδιώξει τὸν ἀντίπαπα Κλήμη Γ΄  ἀπὸ τὴν Ρώμη.
Ἔπειτα, βέβαια, εἶχε ἀνάγκη τὴ στήριξη τοῦ αὐτο-
κράτορα Ἀλεξίου τουλάχιστον μέχρι τὴν κατάκτηση
τῆς Ἀντιόχειας. Αὐτὴν τὴν διπλωματικὴ στάση μαρ-
τυρεῖ καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῶν προσώπων γιὰ τὴν ἀρχηγία
τῆς σταυροφορίας, τοῦ παπικοῦ ἀπεσταλμένου
Adhemar de Monteil ὡς θρησκευτικοῦ ἀρχηγοῦ καὶ
τοῦ ὑποψηφίου κοσμικοῦ ἀρχηγοῦ Ρεϋμόνδου Δ΄
τῆς Τουλούζης, τοῦ πρώτου γνωστοῦ εὐγενῆ ποὺ
εἶχε δηλώσει τὴ συμμετοχή του στὴ σταυροφορία.
Καὶ οἱ δύο διατήρησαν καλὲς σχέσεις μὲ τὸν αὐτο-

κράτορα Ἀλέξιο. Τὸ ἀργότερο μετὰ τὸ θάνατο τοῦ
Adhemar (1η Αὐγούστου 1098) καὶ τὴν ἐπιστολὴ
τῶν σταυροφόρων στὸν Πάπα, στὴν ὁποία εἴχαμε
ἀναφερθεῖ, φαίνεται ὁ Πάπας νὰ ἄλλαξε τακτική. Τό-
σο ἡ ἐπιλογὴ τοῦ δευτέρου ἀπεσταλμένου του Δαϊμ-
βέρτου ὅσο καὶ ἡ καταδίκη ὅλων ἐκείνων ποὺ δὲν
δέχονται τὴ διδασκαλία τοῦ filioque, ὅπως εἶχε ἀνα-
πτυχτεῖ στὴ σύνοδο τῆς Βάρης ἀπὸ τὸν Ἄνσελμο
Καντερβουρίας (3-10 Ὀκτωβρίου 1098)[8] μαρτυ-
ροῦν αὐτὴν τὴν ἀλλαγὴ στὴ στάση τοῦ Πάπα ἀπέ-
ναντι στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή.  

Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ γιατί νὰ μὴ δεχθοῦμε ὅτι
αὐτὰ ποὺ πραγματοποίησε ὁ Δαϊμβέρτος ἦταν ἐπι-
λογὲς καὶ τοῦ Οὐρβανοῦ, ὅτι δηλαδὴ ἀναδείχθηκε ὁ
ἴδιος Λατῖνος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὅτι  παρου-
σίασε ὄχι μόνο τὸ Βασίλειο τῶν Ἱεροσολύμων ἀλλὰ
καὶ τὶς ὑπόλοιπες κτήσεις τῶν σταυροφόρων, ὅπως
π.χ. τῆς Ἀντιόχειας ὡς παπικὴ ἰδιοκτησία, τὴν ὁποία
στὴ συνέχεια σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία τῶν δύο ξιφῶν
παρεῖχε σὲ κοσμικοὺς ἄρχοντες ὡς φέουδο[9]; Ὁ
Οὐρβανὸς δὲν πρόλαβε, βέβαια, τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς,
ἐπειδὴ πέθανε λίγο μετὰ τὴν κατάκτηση τῶν Ἱερο-
σολύμων (29 Ἰουλίου τοῦ 1099), χωρὶς μάλιστα νὰ
λάβει τὴν εἴδηση γιὰ τὸ θρίαμβο τῶν σταυροφόρων.
Ἀλλὰ οἱ ὁδηγίες ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τὸν Πάπα στὸν
ἀπεσταλμένο του, δόθηκαν περίπου τὴν ἴδια χρο-
νικὴ περίοδο μὲ τὴ σύνοδο τῆς Βάρης, ὅπου ἐπικυ-
ρώθηκε πανηγυρικὰ ἡ καταδίκη σύσσωμης τῆς
Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς ὡς αἱρετικῆς.    

Ἄλλωστε ἕνας Πάπας ποὺ ἐγκαινίασε ἐπίσημα
τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου καὶ τὸν καμου-
φλάρισε μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς εὐσέβειας καὶ τῆς ἱερῆς
ὑπόθεσης ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ, ἕνας Πάπας ποὺ
πάτησε ἐπὶ τόσων πτωμάτων θὰ ὑπηρετοῦσε ποτὲ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς Βασιλείας τοῦ Ἀλεξίου καὶ
τὴν ἑνότητα τοῦ χριστιανισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς
Δύσεως; Μία μόνο ἑνότητα θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρ-
χει στὰ μάτια αὐτοῦ τοῦ ἁγίου γιὰ τοὺς Λατίνους Πά-
πα, ἡ ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν δική του κο-
σμοκρατορία, αὐτὸ ποὺ ἐφάρμοσε ὁ ἴδιος μετὰ τὴ
σύνοδο τῆς Βάρης στὶς Βυζαντινὲς περιοχὲς τῆς Νό-
τιας Ἰταλίας καὶ αὐτὸ ποὺ ἐφάρμοσαν τὰ ὑψηλόβαθ-
μα στελέχη του σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς ποὺ κατακτοῦ -
σαν στὴν Ἀνατολή.
Σημειώσεις:
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Ἀφοῦ παρῆλθον μερικοὶ χρόνοι ἀπὸ τῆς ἀνακο-
μιδῆς τῶν ἱερῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου λειψάνων ἀπὸ
τῶν Μύρων τῆς Λυκίας εἰς τὴν Βάρην (Μπάρι), ἐφάνη
ὁ Ἅγιος ἐν ὁράματι εἴς τινα Μοναχόν, εἰπὼν νὰ θέ-
σουν τὰ ἱερὰ λείψανα αὐτοῦ ὑπὸ τὴν ἁγίαν Τράπεζαν,
ὅπερ καὶ ἐγένετο. Ἐτέθησαν δὲ ἐκεῖ κατὰ τὸν λόγον
τοῦ Ἁγίου, μύρον πάντοτε ἀναβλύζοντα μέχρι τῆς σή-
μερον, ὡς εἶναι εἰς ὅλους φανερὸν καὶ ἀποδίδοντα
ἰάματα εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν, εἰς δόξαν Χριστοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν τοῦ ἐνδοξαζομένου ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ.
Πρέπει δὲ νὰ προσθέσωμεν ἐδῶ, πότε καὶ διὰ τίνος
τρόπου τὸ μύρον τοῦτο ἀνέβλυσεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ Λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου. Τοῦτο ἔχομεν ἐκ παραδόσεως ἀπὸ
σοφοὺς καὶ ἀξιοπίστους ἄνδρας, ὅτι δηλαδὴ ἀνὰ πᾶν
ἔτος, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, ὅταν ἤρχιζεν ἡ θεία
Λειτουργία, τότε ἤρχιζε νὰ τρέχῃ καὶ τὸ μύρον ἀπὸ
τοὺς δύο πόδας τοῦ ἁγίου Λειψάνου, ὄχι ἐκ τῶν δα-
κτύλων, ἀλλ’ ἐκ τῶν πτερνῶν. Τόσον δὲ ἀφθόνως, ὡς
νὰ ἔτρεχον δύο πηγαί. Ὅθεν ἐτοποθέτουν λέβητας
καὶ κάδους διὰ τὴν περισυλλογὴν τοῦ μύρου.

Ἐψάλλετο δὲ ἀργὰ ἡ θεία Λειτουργία, διαρκοῦσα
ἕως τρεῖς ὥρας, διὰ νὰ τρέχῃ τὸ μύρον περισσότε-
ρον καὶ ἵνα πληρωθοῦν οἱ κάδοι καὶ τὰ ἀγγεῖα. Τόση
δὲ οὐράνιος εὐωδία ἐξεπέμπετο ἐκεῖθεν, ὥστε ἐπλη-
ροῦ το ὅλος ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ οἱ Χριστια-
νοὶ σχεδὸν ἐλιποθύμουν ἐκ τῆς εὐωδίας, ἥτις ἦτο δυ-
νατωτέρα καὶ τῶν πολυτιμοτέρων τοῦ κόσμου μύ-
ρων. Ὅταν δὲ ἐτελείωνεν ἡ θεία Λειτουργία, ἔπαυε
νὰ ρέῃ καὶ τὸ θεῖον ἐκεῖνο μύρον. Διενέμετο δὲ τοῦτο
εἰς ὅλην τὴν Ἰταλίαν ἤ μᾶλλον εἰπεῖν εἰς ὅλην τὴν
Εὐρώπην καὶ διὰ τούτου ἐτελοῦντο ἄπειρα θαύματα
εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν ἐκείνων, οἵτινες μετὰ πίστεως
μετεχειρίζοντο τοῦτο. Ταῦτα δὲ συνέβαινον ἕως ὅτου
ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία δὲν ἦτο ἀναθεματισμένη καὶ κε-

χωρισμένη ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴν ἡμῶν Ἐκκλησίαν.
Ἀφ’ ὅτου δὲ αὕτη, μένουσα εἰς τὰ αἱρετικά της δό γμα-
τα, ἀνεθεματίσθη καὶ ἐχωρίσθη τελείως ἀφ’ ἡμῶν,
τότε ὁ μέγας Νικόλαος δὲν ἐδέχετο οὔτε τὴν λειτουρ-
γίαν τῶν Λατίνων καὶ παπιστῶν. Ἀλλὰ ἐὰν ἐλειτούρ-
γει κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν παπιστὴς Ἱερεύς, τὸ
μύρον δὲν ἔτρεχεν ἐκ τῶν πόδων αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο
ἠναγκάζοντο οἱ Λατῖνοι νὰ καλοῦν Ἱερέα Ὀρθόδοξον,
φρονοῦντα τὰ δόγματα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,
ἵνα τελῇ τὴν θείαν Λειτουργίαν. Εὐθὺς δὲ ὡς ἤρχιζεν
οὗτος τὴν θείαν Λειτουργίαν, ὤ τοῦ θαύματος! Ἤρχι-
ζεν εὐθὺς καὶ τὸ οὐράνιον ἐκεῖνο μύρον νὰ τρέχῃ ἐκ
τῶν ποδῶν τοῦ Ἁγίου.

Θαῦμα εἶναι τοῦτο, ἀδελφοί, τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει
ὅτι ἀληθῶς ὁ μέγας Νικόλαος ἐστάθη κατοικητήριον
καθαρώτατον τοῦ νοητοῦ μύρου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ὡς μύρον ἐκκενώθη καὶ εὐωδία-
σεν ὅλην τὴν οἰκουμένην, καθὼς λέγει ἡ ἀσματίζουσα
νύμφη. «Μύρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου». Θαῦμα φο-
βερόν, τὸ ὁποῖον πείθει τοὺς πάντας ὅτι ὁ θεῖος Νικό-
λαος ὄχι μόνον ζῶν ἐγένετο ὑπέρμαχος καὶ κήρυξ τῆς
Θεολογίας τοῦ Υἱοῦ, ὁμοούσιον Αὐτὸν τῷ  Πατρὶ  δο -
γματίσας ἐν μέσῳ τῆς Ἁγίας Α  ́Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
ἀλλ’ ὅτι καὶ μετὰ θάνατον ὑπέρμαχος ὑπάρχει τῆς
ἀληθοῦς θεολογίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κηρύττων
τοῦτο ἐν σιωπώσῃ γλώσσῃ διὰ τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὅτι
δὲν ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τῶν δύο προσώπων τῆς Ἁγίας
Τριάδος, Πατρὸς δηλαδὴ καὶ Υἱοῦ, καθὼς κακοδόξως
φλυαροῦσιν οἱ Δυτικοί, ἀλλ’ ἐκ μόνου τοῦ Πατρός,
καθὼς ὀρθοδόξως πρεσβεύει ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολικὴ
καὶ Ἀποστολικὴ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

Σημ. Ο.Τ.: Εὐχαριστοῦμεν τὸν π. Ἀθανάσιον,
μοναχὸν τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀπέστειλε
τὸ παρόν.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐλέγχει τὰς κακοδοξίας τῶν παπικῶν

Εὐλογημέναι οἰκογένειαι
Τρία εἶναι τὰ ἰδεώδη τῶν Ἑλλήνων. Θρησκεία, Πατρίδα καὶ

Οἰκογένεια. Ναὶ ἡ οἰκογένεια καὶ κατὰ βάση ἡ κατὰ Χριστὸν οἰκο-
γένεια εἶναι ἡ βάση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Εἶναι τὸ κύτταρο τῆς
κοινωνίας. Ὅταν ἡ οἰκογένεια βαδίζη τὸν δρόμο, ποὺ ὁρίζει ἡ πί-
στη μας τότε καὶ ἡ Πατρίδα μας καὶ ἡ Κοινωνία μας θὰ εἶναι
ὄμορφη ἠθικὰ πλασμένη, κοινωνία Ἀγγέλων.

Ἔτσι ἦσαν οἱ περισσότερες οἰκογένειες τῶν Ἁγίων μας. Ξεκι-
νοῦσαν πάντοτε ἀπὸ τὸν Θεὸ «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρχεσθε».

● Φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγ. Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἡ ὁποία ἦταν στὸ σύνολό της μιὰ Ἁγία Οἰκο-
γένεια. Ὅλοι τους ἔλαβαν τὸ Ἀγγελικὸ Σχῆμα. Ὁ Πατέρας του
Κωνσταντῖνος, ποὺ πρὸ τοῦ τέλους τῆς ζωῆς του, ἐκάρη Μο-
ναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Κωνστάντιος, ζοῦσε στὸ ἀρχοντικό του ὡς
Μοναχὸς καὶ μὲ μοναχικὴ αὐστηρότητα ἀνέτρεφε τὰ παιδιά του.

Ἡ πίστη του ἦταν μεγάλη καὶ ἠσκεῖτο στὴν νοερὰ προσευχή.
Ὅταν ἐκοιμήθη ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά του, δέχθηκε τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ, καὶ ἀντὶ νὰ πενθῆ καὶ νὰ θλίβεται, στρέφεται πρὸς τὸν Θεὸ
μὲ εὐχαριστίες καὶ ὕμνους, ἐπειδὴ πῆρε τὸ παιδί του στὴν Οὐρά-
νιο Βασιλεία. Μιὰ μέρα ὅταν μὲ τὴν οἰκογένειά του πῆγε νὰ ἐπι-
σκεφθῆ στὴν ἀπέναντι ἀκτὴ τοῦ Γαλατᾶ τὸν Πνευματικὸ Πατέρα
τῆς οἰκογενείας, λησμόνησε ἡ σύζυγός του νὰ πάρῃ κάτι γιὰ
τροφὴ τοῦ πνευματικοῦ τους. Ὅμως ὁ Ἁγιώτατος Κωνσταντῖνος,
ἄν καὶ λυπήθηκε, στράφηκε πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἐνῶ ἔπλεε ἡ βάρ-
κα, ἔβαλε τὰ χέρια του στὴν θάλασσα καὶ ὤ τῶν θαυμασίων σου
Χριστέ! ἔπιασε ἕνα μεγάλο λαυράκι. Τότε λέγει στὴν γυναίκα του
καὶ στὰ παιδιά του. «Νὰ ἡ τράπεζα ποὺ ἑτοίμασε ὁ Χριστὸς γιὰ
τὸν Πνευματικό μας Πατέρα».

Παραθέτουμε λίγα παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἀφανῆ ζωὴ τῶν
ἁγίων καὶ τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν.

● Ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία τοῦ στάρετς Ζαχαρία:
«Ἡ μάννα του ἀναθρέφοντας τὸ γυιό της, ἐμφύτευε πρὸ πάν-

των μέσα του τὴν ἀγάπη νὰ βοηθάει τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀρρώ-
στους, ὅσο μποροῦσε. Ἄν ἔπαιζε μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ καὶ πεινοῦσε
καὶ ζητοῦσε λίγο ψωμί, ἡ μάννα τοῦ ἔδινε ἕνα μεγάλο καρβέλι λέ-
γοντάς του: «Δῶσε πρῶτα στοὺς φίλους σου καὶ ἔπειτα νὰ φᾶς
ἐσύ». Ὅλες δὲ οἱ ἐπιθυμίες καὶ οἱ συμβουλές τῆς ἁγίας μητέρας
του γρήγορα ἐμφυτεύθηκαν στὴν τρυφερὴ καρδιά του.

Ἔπειτα, ὅταν ὁ Ζαχαρίας ἐνηλικιώθηκε, ἔλεγε πώς, ὅταν μιλοῦ σε
κάποτε μ’ ἕνα δαίμονα, τὸν ρώτησε:

-Ἔχετε πολλοὺς χριστιανοὺς μέσα στὴν κόλαση;
-Βέβαια, ἀπάντησε ὁ δαίμονας...
Τὸν ρώτησε γιὰ τὴ μητέρα του.
-Ἡ μητέρα σου δὲν ἦταν ἐκεῖ, σκόρπισε σ’ ὅλο τὸν δρόμο κομ-

μάτια ψωμὶ καὶ δὲν εἴδαμε ποῦ πέρασε, ἐνῶ ψάξαμε πάρα πο-
λύ».

● Μιὰ ἄλλη μορφή, ποὺ κοιμήθηκε λίγο πρὶν τὴν ἐπανάσταση
τῶν Μπολσεβίκων, ὁ στάρετς Βαρσανούφιος († 1913) διηγόταν:
«Ἡ μητέρα μου εἶχε πεθάνει, ἀπὸ ὅταν γεννήθηκα. Καὶ ὁ πατέ-
ρας μου εἶχε ξαναπαντρευτῆ. Ἡ μητρυιά μου ἦταν πολὺ πιστὴ
καὶ ἀσυνήθιστα καλὴ γυναίκα· τόσο καλή, ποὺ ἀντικατέστησε σὲ
μένα μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο τὴν μητέρα μου. Καὶ κάτι παραπά-
νω· μοῦ ἔδωκε ἀνατροφή, ποὺ ἴσως, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μοῦ
δώσῃ ἡ φυσικὴ μητέρα μου! Κάθε πρωΐ σηκωνόταν πολὺ ἐνω-
ρίς, μὲ ἔπαιρνε καὶ πηγαίναμε μαζὶ στὴν Ἐκκλησία νὰ ἀκούσωμε
τὸν ὄρθρο, παρ’ ὅλο ποὺ ἤμουν ἀκόμη τόσο μικρός. Κάποτε ξύ-
πνησα τὸ πρωΐ πολὺ ἐνωρίς. Μὰ δὲν ἤθελα νὰ σηκωθῶ. Μιὰ
ὑπηρέτρια ἔχυνε στὴν μητέρα μου νερὸ νὰ πλυθῇ. Ἐγὼ κουκου-
λώθηκα μὲ τὶς κουβέρτες μου. Ἡ μητέρα ἦταν ἕτοιμη. Τὴν ἀκούω
νὰ λέῃ: 

-Ἄχ, ὁ Παῦλος μας κοιμᾶται ἀκόμη! Δὸς μου λίγο κρύο νερό.
Καταλαβαίνω τί τὸ ἤθελε καὶ ξετρυπώνω κάτω ἀπὸ τὴν κου-

βέρτα:
-Μαμά, νὰ ξύπνησα! λέω.
Μὲ ἔντυσαν καὶ πῆγα μὲ τὴν μητέρα στὴν Ἐκκλησία. Ἦταν

ἀκόμη σκοτάδι. Ἐγὼ πότε-πότε ἔφτιαχνα μπάλες χιόνι καὶ ἔτρεχα
ἀπὸ πίσω της! Τὴν ἀγαποῦσε πολὺ τὴν προσευχή. Προσευχό-
ταν καὶ στὸ σπίτι. Διάβαζε καὶ τὴν παράκληση. Καὶ ἐγὼ μὲ τὴν
λεπτὴ φωνούλα μου ἐπαναλάμβανα σὲ κάθε τροπάριο: «Ὑπερα-
γία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

●Ἦταν κάποτε μία μητέρα κι ἀνησυχοῦσε πολὺ γιὰ τὴν ἀντί-
δραση τοῦ παιδιοῦ της ποὺ ἦταν στὴν ἐφηβεία. Ἀνησυχοῦσε γιὰ
τὸ καλό τους ὄνομα, τί θὰ πῆ ἡ κοινωνία ποὺ τοὺς σέβεται, τί θὰ
πῆ ὁ κόσμος ποὺ τοὺς ἀναγνωρίζει ὡς καλούς. Πῆγε στὸν Ἅγιο
Πορφύριο νὰ παραπονεθῆ γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ παιδιοῦ της.
Φοβᾶμαι πὼς πιὸ πολὺ ἀνησυχοῦσε γιὰ τὸ γόητρό της, γιὰ τὸ
καλό της ὄνομα, γιὰ τὸ τί θὰ πῆ τώρα ὁ κόσμος, παρὰ γιὰ τὸ
μικρὸ μαρτύριο τοῦ παιδιοῦ της. Περίμενε κι ὁ Γέροντας νὰ τῆς
πῆ πόσο καλὴ ἦταν ἐκείνη καὶ πόσο κακὸς ὁ γιός της. Ὁ Γέρον-
τας ὅμως κατάλαβε πολὺ καλὰ τί συνέβαινε καὶ τῆς εἶπε: «Γιὰ νὰ
δῶ τὰ γόνατά σου... Δηλαδὴ τὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ σου τὸ
ἔκανες προσευχή, τὸ ἐναπόθεσες στὸν Θεό, ταπεινώθηκες,
ἔσκυψες μπροστά Του; Τὸ παιδί χρειάζεται πρότυπα. Πρέπει νὰ
τὸ δοῦμε ὡς ψυχοσωματικὴ ὀντότητα καὶ ὁλότητα, ὡς εἰκόνα
Θεοῦ».

Ὀρθόδοξον προσανατολισμὸν
διὰ τὰ Θρησκευτικὰ ζητᾶ ἡ Ἐκκλησία
Τοῦ κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, Καθ. Παιδαγωγικῆς – Χριστ. Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολ. Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

«προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ».

Ἡ προσευχή
Μέγα θαῦμα ἀφηγεῖται σήμερον τὸ ἱερὸν Ἀποστολικὸν ἀνά-

γνωσμα. Ἕνα θαῦμα, ἀνάμεσα στὰ τόσα ἄπειρα θαύματα ποὺ
ἐνήργησε καὶ συνεχίζει νὰ ἐνεργῇ ὁ Θεός, ἐκδηλώνοντας κατ’
αὐτὸν τὸν ὑπερφυσικὸν τρόπον τὴν ἀγάπην Του εἰς ἡμᾶς. Θαῦμα
μὲ ἰδιαιτέραν σημασίαν, ἀφοῦ ἐμερίμνησε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, νὰ
περιλαμβάνεται εἰς τὸ περιεχόμενον τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μὲ ἰδιαί-
τερες «πνευματικὲς παραμέτρους». Κυρίως ὅμως, ἕνα θαῦμα, τὸ
ὁποῖον ἦλθεν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Προσευχῆς
τῶν Χριστιανῶν τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων. 

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος συλλαμβάνεται ἀπὸ τὸν βασιλέα Ἡρώ-
δη, φυλακίζεται καὶ καταδικάζεται εἰς θάνατον, εἰς μίαν προσπά-
θειαν ἀποθαρρύνσεως τοῦ ζήλου τῶν πρώτων ἐκείνων χρι-
στιανῶν. Οἱ χριστιανοὶ ἀντιδροῦν! Ὄχι βεβαίως «ἐν ἵπποις καὶ
ἅρμασι», βιαίως καὶ ἐξάλλως. Ἀντιδροῦν, ἐπικαλούμενοι τὴν ἄνω-
θεν βοήθειαν. Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ ὅπλον τους, τὸ ὁποῖον καὶ θέ-
τουν εἰς ἐνέργειαν. «Προσευχὴ ... ἐκτενὴς»˙ δηλαδή, προσευχὴ
καρδιακή˙ προσευχὴ ἐπίμονος καὶ μετὰ δακρύων˙ προσευχὴ
ἔντονος καὶ «ἀπαιτητική». Χωρὶς τὰ πολλὰ καὶ «ὄμορφα» λόγια,
χωρὶς σταθερὰ «μοτίβα»! Προσευχή, ὄχι γιὰ νὰ βλέπουν οἱ ἄλλοι
... ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀκούῃ ὁ Κύριος. Προσευχὴ γεμάτη πόνον καὶ ἀγά-
πην.

Τὸ Θαῦμα
Καὶ τὸ θαῦμα γίνεται! Τὸ αἴτημα τῶν χριστιανῶν ἐκπληρώνεται

καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐλευθερώνεται! Πῶς ἔγινε αὐτό; Τὸ ἱερὸν
κείμενον εἶναι λίαν διαφωτιστικόν˙ «Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν
πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων. Ἀνάστα ἐν τάχει·
καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν» (Πράξ. ΙΒ΄ 7).
Μὲ τόσον ἁπλοῦν τρόπον. Ὁ Κύριος ἤκουσε τὴν καρδιακὴν ἐκεί-
νην προσευχήν, καὶ ἀποστέλλει Ἄγγελον. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἀγγέ-
λου εἶναι, νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πρώτων ἐκείνων Χρι-
στιανῶν καὶ ὁ Πέτρος νὰ ξαναβρεθῇ κοντά τους. 

Ἀξίζει δὲ νὰ ἴδωμεν κάποιας λεπτομερείας τοῦ θαύματος, ὅπως
τὶς καταγράφει τὸ ἱερὸν βιβλίον τῶν Πράξεων˙ «ὃν καὶ πιάσας
ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρα-
τιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, ... τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώ -
μενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί,
φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν» (Πράξ. ΙΒ΄
4-6). Ἔχει σημασίαν ἀσφαλῶς, νὰ ἴδωμεν, μὲ πόσην ἀσφάλειαν
ἐπιτηρεῖται ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, διὰ νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ὅσον καὶ
ἂν προσπαθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐφευρίσκῃ τρόπους καὶ ἐφαρμόζῃ
μεθόδους, ὁ Θεὸς θὰ δύναται νὰ διαλύῃ τὰς μεθόδους ταύτας!
Ὄχι εἰς μίαν προσπάθειαν ἐπιδείξεως τῆς Θείας δυνάμεώς Του,
ἀλλ’ ὅσον διὰ νὰ καταδεικνύῃ τὴν παρουσίαν καὶ τὴν ἀγάπην Του
εἰς ἐκείνους ποὺ τὸν ἀγνοοῦν καὶ εἰς ἐκείνους ποὺ τὸν ἀναζητοῦν. 

Ὁ Πέτρος, λοιπόν, ἐλεύθερος ... ! «καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές
ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν»
(Πράξ. ΙΒ΄ 9). Αἱ ἁλυσίδες λύονται καὶ πίπτουν ἐκ τῶν χειρῶν καὶ
ποδῶν τοῦ Ἀποστόλου. Οἱ στρατιῶται – φύλακες, παρ’ ὅτι ἀγρυ-
πνοῦν, δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ παραμικρόν. Αἱ θύραι τῆς φυλακῆς
ἀνοίγουν αὐτομάτως διὰ νὰ περάσῃ ὁ Πέτρος μετὰ τοῦ Ἀγγέλου.
Καὶ ὅταν ἀπεμακρύνθησαν ἀρκετὰ καὶ ὡλοκληρώθη ἡ ἀποστολὴ
τοῦ Ἀγγέλου, ὁ ἐλεύθερος πλέον Πέτρος, προσπαθεῖ νὰ συνει-
δητοποιήσῃ τὸ τὶ ἀκριβῶς τοῦ ἔχει συμβῆ. 

Τὸ ὅπλον
Ἀλήθεια, ἔχομεν ἀντιληφθῆ τὸ πόσον ἰσχυρὸν εἶναι τὸ ὅπλον

τῆς προσευχῆς! Βεβαίως, ὁ Κύριός μας, κατ’ ἐπανάληψιν μᾶς συν -
ιστᾷ εἰς τὰς σελίδας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, νὰ προσευχώμεθα καὶ νὰ
ζητῶμεν ἀπὸ τὸν Θεὸν ὅ,τι ἐπιθυμοῦμεν μὲ τὴν ὑπόσχεσιν μάλι-
στα ὅτι θὰ μᾶς δώσῃ ἐκεῖνα ποὺ τοῦ ζητοῦμεν. «Αἰτεῖτε, καὶ δοθ-
ήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγή σεται
ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ
κρούοντι ἀνοιγήσεται. (Ματθ. Ζ΄ 7-8). Ἡμεῖς ὅμως, ζητοῦμεν;
καὶ ἐὰν ζητοῦμεν, διατὶ δὲν λαμβάνομεν; μὴπως ὁ Κύριος εἶναι ...
ἀναξιόπιστος; Ὄχι, φυσικά! Τοῦτο εἶναι βλασφημία ἀκόμη καὶ νὰ
τὸ σκεφθῶμεν. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, εἰς τὴν Καθολι-
κήν του ἐπιστολὴν ἀπαντᾷ εἰς τοῦτο τὸ ἐρώτημα ὡς ἑξῆς˙ «αἰτε-
ῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε» (Ἰακ. Δ΄ 3).

Ὄχι! Ὁ Κύριος δὲν εἶναι ἀναξιόπιστος! Ἡμεῖς χωλαίνομεν πνευ-
ματικῶς καὶ αἱ προσευχαί μας δὲν εἰσακούονται. Ἄς θυμηθῶμεν
μίαν βασικωτάτην προϋπόθεσιν ποὺ ἀπαιτεῖται διὰ τὴν ἐπιτυχίαν
τῆς προσευχῆς. «Καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ
τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε,
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Μᾶρκ.
ΙΑ΄ 25-26). Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συγχώρησις πρὸς τοὺς ἐχθρούς μας.
Καὶ εἶναι αὐτονόητον˙ πῶς θὰ ζητήσωμεν ἀπὸ τὸ Κύριον νὰ δείξῃ
ἀγάπην εἰς ἡμᾶς, ὅταν ἡμεῖς δὲν προτιθέμεθα νὰ πράξωμεν τὸ
ἴδιον καὶ εἰς τὸν ἀδελφόν μας; Ἡ Παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάν-
των, πρὸς τοῦτο ἐλέχθῃ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως κατανοήσωμεν
τὴν βασικωτάτην ταύτην προϋπόθεσιν διὰ τὴν πραγμάτωσιν μιᾶς
εὐαρέστου προσευχῆς. 

Μετὰ τῆς συγχωρήσεως ὅμως, ἡ εὐήκοος προσευχὴ ἀπαιτεῖ, τὴν
συμμετοχὴν τῆς καρδίας καὶ τοῦ νοός˙ κοντὰ δὲ καὶ εἰς ταύτας τὰς
βασικὰς προϋποθέσεις, καταχωροῦμεν τὴν Πίστιν τὴν ὁποίαν πάν-
τοτε ἐζήτει ὁ Κύριος διὰ τὴν πραγμάτωσιν τῶν αἰτημάτων ἡμῶν.
«καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες,
λήψεσθε» (Ματθ. ΚΑ΄ 22). Κακῶς ἐκτιμῶντες ὁ καθεὶς τὴν ἀξίαν
του, θεωροῦμεν ὅτι ἡ πίστις ἡμῶν ἐπαρκεῖ καὶ ἀνταποκρίνεται εἰς
τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ Κυρίου μας˙ μία ὅμως εἰλικρινεστέρα ματιὰ ἴσως
μᾶς ἀπογοητεύσει. Τοῦτο λέγομεν, ὄχι διότι δυνάμεθα νὰ γνωρί-
ζωμεν τὴν ἐνδόμυχον ἐπικοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων μετὰ τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά, διότι κρίνομεν ... ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος!

Ἡ Θεία Δύναμις
Ἂν θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἐκφράσωμεν μίαν εὐχὴν κατακλείοντες τὸ

παρόν, θὰ ἐλέγομεν πρὸς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ διὰ τὸν ἄνθρωπον δὲν ὠλιγόρησεν. Ἡ Θεία δύναμίς Του πα-
ραμένει ἱκανὴ καὶ πρόθυμος διὰ τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἡ Θεία
κραυγὴ δὲ θὰ παύσῃ νὰ ἠχῇ καὶ νὰ ἐξυπνᾷ ἡμᾶς τοὺς ὑπνοῦντας
πνευματικῶς˙ «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν»!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
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2ον
«Ὁ Κύριος καθόρισε

τὶς ἐποχὲς καὶ τὶς ἑορτὲς»
(Σοφία Σειρὰχ 33,8)

Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ ἀπάντηση στὸ
ἐρώτημα αὐτό, καλοί μου φίλοι, εἴπαμε προ-
ηγουμένως νὰ δοῦμε κάποια σημαντικὰ
πράγματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ ὄνομά μας.
Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὅσων ἤδη ἀναπτύξαμε ἐπ’
αὐτοῦ στὸ προηγούμενο φύλλο, τώρα θὰ δοῦ -
με καὶ μὲ ἄλλα στοιχεῖα ὅτι ὑπάρχουν καὶ . . .
Οἱ πνευματικὲς διαστάσεις τοῦ ὀνόματός μας.

Ἀπ’ ὅλα ὅσα ἀναπτύξαμε ἔγινε φανερό, ὅτι τὸ
ὄνομά μας δὲν δηλώνει μόνο τὴν προσωπικότητά
μας, ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπικότητα ἐκείνη στὴν
ὁποία καλούμαστε νὰ φθάσουμε, δηλαδὴ στὸν
ἴδιο τὸν Χριστό. Τί μεγαλεῖο! Ναί, αὐτὸ ἀκριβῶς
εἶναι τὸ συγκεκριμένο Χριστιανικό μας ὄνομα.

Ἀλλ’ ἂς τὸ ἀναλύσουμε ἀκόμη περισσότερο
αὐτό.

Μὲ τὴν ὀνοματοδοσία μας ἡ Ἐκκλησία κατα-
δεικνύει τὸν τελικό μας σκοπό, ποὺ δὲν εἶναι
ἁπλῶς νὰ ἔρθουμε σὲ τοῦτο τὸν κόσμο, ἀλλὰ
νὰ ἀξιωθοῦμε τόσο πολὺ ὡς Χριστιανοί, ὥστε
νὰ κερδίσουμε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γι’
αὐτὸ καὶ ἡ παροῦσα ζωή ἔχει τὴν μορφὴ τοῦ
ἀγώνα, τοῦ σταδίου καὶ τῆς παλαίστρας.

*   *   *
Ἀξίζει ὡστόσο νὰ τονιστεῖ τούτη ἡ λεπτομέρεια,

ποὺ συνδέεται καὶ μὲ τὸν λειτουργικὸ χρόνο τῆς
Ἐκκλησίας μας.[1]

Κατὰ τὴν τάξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας,
τὸ ὄνομα δινόταν τὴν ὄγδοη ἡμέρα ἀπ’ τὴν γέν-
νηση τοῦ παιδιοῦ. Ἆραγε γιατί τὴν ὄγδοη καὶ ὄχι
τὴν πρώτη, τὴν δεύτερη ἢ τὴν ὁποιαδήποτε ἄλλη;

Στὴν βιβλικὴ ἀποκάλυψη ὁ ἀριθμὸς ἑπτὰ εἶναι
τὸ σύμβολο τοῦ κόσμου τότε ποὺ δημιούργησε ὁ
Θεὸς τὸν κόσμο «καλὸν λίαν», τοῦ κόσμου ἐκεί-
νου ὅμως, ποὺ φθάρθηκε στὴ συνέχεια ἀπ’ τὴν
ἁμαρτία καὶ παραδόθηκε στὸν θάνατο. Ὁπότε ἡ
ἕβδομη ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς ἀναπαύ-
τηκε ἀπὸ τὰ ἔργα Του καὶ τὴν εὐλόγησε, εἶναι ἡ
ἡμέρα ἐκείνη ποὺ ἐκφράζει τὴ χαρὰ καὶ τὴν
εὐφροσύνη τοῦ ἀνθρώπου ἀπ’ τὴν κοινωνία του
μὲ τὸν Δημιουργό.

Ὅμως ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι μία διακοπὴ ἐργασίας
καὶ ταυτόχρονα ἡ ἡμέρα τῆς προσδοκίας, τῆς
ἐλπίδας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ λύ-
τρωση, καὶ μάλιστα γιὰ τὴν ἡμέρα ποὺ εἶναι πέ-
ραν ἀπ’ τὴν ἑβδόμη.

Πρόκειται γιὰ τὴν καινούργια ἡμέρα, ἐκείνη
τὴν ἡμέρα, ποὺ ἐγκαινίασε ὁ Χριστὸς μὲ τὴν Ἀνά-
στασή Του. Ἀπὸ «τὴν μία τῶν Σαββάτων», ἄρχισε
πλέον ὁ καινούργιος χρόνος, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ
ἐξωτερικὰ παραμένει μέσα στὸν παλαιὸ χρόνο
αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ μετριέται σὲ σχέση μὲ τὸν
ἀριθμὸ «ἑπτά», ὁ πιστὸς νοιώθει τώρα πὼς εἶναι
καινούργιος. Τὸ «ὀκτὼ» γίνεται πλέον τὸ σύμβο-
λο τοῦ νέου αὐτοῦ χρόνου.

Ὁπότε ἡ Ἐκκλησία μας τοποθετώντας τὴν ὀνο-
ματοδοσία κατὰ τὴν ὄγδοη ἡμέρα θέλει νὰ κατα-
στήσει τὸ νεογέννητο παιδὶ μέτοχο καὶ κοινωνὸ
αὐτῆς τῆς νέας πραγματικότητας καὶ νὰ τοῦ ὑπεν-
θυμίζει πλέον σὲ ὅλη του τὴ ζωή τὸν ὑπέρτατο
προορισμό του, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἄλλος ἀπ’ τὴ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. [2]

Ὄχι μόνο τὸ ἀναγνωρίζει ὡς πρόσωπο μο-
ναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο, ἀλλὰ θέλει καὶ μὲ
τὸ ὄνομα ποὺ τοῦ δίνει, νὰ τὸ καταστήσει πο-
λίτη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὑπόψη ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ
Θεοῦ, ἔδιναν τὸ ὄνομα στὸ παιδὶ ταυτόχρονα μὲ
τὴν περιτομή του, δηλαδὴ τὴν ὄγδοη ἡμέρα. Λέ-
γεται δὲ ὅτι ἡ συνήθεια νὰ συνδυάζεται ἡ ὀνομα-
τοδοσία μὲ τὴν περιτομὴ προῆλθε ἀπ’ τὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ Ἀβρὰμ μετονομάστηκε σὲ Ἀβραάμ, ὅταν ἔλα-
βε τὴν περιτομή.

Ἀκόμη καὶ ὁ Χριστός, ὡς ἄνθρωπος, ἔλαβε τὸ
ὄνομα Ἰησοῦς καὶ περιτμήθηκε κι Αὐτὸς τὴν
ὄγδοη ἡμέρα. «Καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλ-
ληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ…» (Λουκᾶ β΄, 21).

Τὸ ἴδιο προηγουμένως συνέβη καὶ στὸν Ἅγιο
Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, τὸν ὁποῖο, τὴν ὄγδοη
ἡμέρα, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν περιτομή του, ὀνό-
μασαν Ἰωάννη κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ ἀρχαγγέ-
λου Γαβριὴλ στὸν πατέρα του Ζαχαρία. (Βλ. Λουκ.
α΄, 13 καὶ 59-63)

Ἀπ’ τοὺς ἀρχαίους χρόνους ἡ Ἐκκλησία μας τή-
ρησε αὐτὴ τὴν τάξη (ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι σήμερα
τείνει ν’ ἀτονήσει), δίνοντας στὸ παιδὶ τὸ ὄνομά
του κατὰ τὴν ὄγδοη ἡμέρα προετοιμαζόμενο μά-
λιστα γιὰ τὴ νέα κατὰ Χριστὸν ζωή, στὴν ὁποία θὰ

εἰσερχόταν διὰ τοῦ βαπτίσματος.
Μάλιστα στὸ «Μέγα Εὐχολόγιο» ὑπάρχει σύν-

τομη ἀκολουθία «Εἰς τὸ κατασφραγῖσαι παιδίον
λαμβάνον τὸ ὄνομα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ τῆς γεν-
νήσεως αὐτοῦ». Σύμφωνα μὲ αὐτό, τὴν ὄγδοη
ἡμέρα ἀπ’ τὸ γέννηση τοῦ παιδιοῦ, ἡ μαῖα τὸ πη-
γαίνει στὸ ναὸ προκειμένου νὰ σφραγισθεῖ ἀπ’
τὸν ἱερέα καὶ νὰ πάρει τὸ ὄνομα, τὸ ὁποῖο τοῦ δί-
νεται τότε γιὰ πρώτη φορά. [3]

Ὑπόψη ὅτι μὲ τὴν ἀκολουθία αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία
γιὰ πρώτη φορά προσφωνεῖ τὸ παιδὶ μὲ τὸ δικό
του προσωπικὸ ὄνομα. Αὐτὸ συμβαίνει ὄχι ἐπειδὴ
εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺ ἡ Ἐκκλησία τὸ εὐλογεῖ
καὶ τοῦ εὔχεται- ἤδη κάτι τέτοιο συνέβη τὴν πρώτη
ἡμέρα -, ἀλλ’ ἐπειδὴ οἱ εὐχὲς τῆς πρώτης ἡμέρας
ἀπευθύνονται κυρίως στὴ μητέρα καὶ δευτερευόν-
τως στὸ παιδί. Αὐτὸ τὸ ὄνομα θὰ φέρει σ’  ὅλη
του τὴ ζωή καὶ μ’  αὐτὸ τὸ ὄνομα θὰ εἰσέλθει
τελικὰ στὴν ἀναμενόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
προτύπωση τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἡμέρα αὐτὴ
ποὺ λαμβάνει τὸ ὄνομα.

Καὶ τελικὰ ἐκεῖνο ποὺ κάνει ἡ εὐχὴ εἶναι νὰ κα-
ταδείξει τὸν σκοπὸ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἡ
ἕνωσή του μὲ τὸ Θεό. Γι’  αὐτὸ καὶ δὲν παραλείπει
νὰ ἐκφράσει τὸ αἴτημα τῆς συνάψεώς του στὴν
Ἐκκλησία καὶ τῆς τελειώσεώς του μὲ τὰ ἅγια Μυ-
στήρια τοῦ Χριστοῦ. Μόνο, ὡς μέλος τῆς Ἐκκλη-
σίας, ποὺ θὰ γίνει μὲ τὸ Βάπτισμα, τὸ παιδὶ θὰ ξε-
περάσει τὴ διάσπαση τῆς ἁμαρτίας.

Ἔτσι γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ εὐχὴ τῆς ὀνοματοδο-
σίας στοχεύει στὰ Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ
τοῦ Χρίσματος καὶ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου
στὴ Θεία Εὐχαριστία.[4]

Ἂς προσέξουμε κι αὐτό:
«Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς εὐχῆς τῆς ὀνοματο-

δοσίας ὁ ἱερέας εὐλογεῖ  τὸ στόμα, τὸ μέτωπο καὶ
τὴν καρδιὰ τοῦ παιδιοῦ. Αὐτὸ γίνεται ὄχι ἁπλὰ καὶ
μόνο, γιὰ νὰ εὐλογηθοῦν τὰ συγκεκριμένα μέρη
τοῦ σώματος, ἀλλὰ κυρίως οἱ ἀντίστοιχες λειτουρ-
γίες τους: Ἡ λογικὴ (στόμα), ἡ νοητικὴ (μέτωπο)
καὶ ἡ ζωοποιητικὴ (καρδιά). Ἔτσι τὸ παιδί, ὡς
σύνολο ψυχοσωματικῆς ὀντότητας, παραδί-
δεται στὴν κυριολεξία στὸ Χριστό. Αὐτὸς εἶναι
ὁ λόγος ποὺ στὴ συνέχεια ψάλλεται καὶ τὸ ἀπολυ-
τίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς «Χαῖρε Κεχαρι-
τωμένη, Θεοτόκε Παρθένε…».[5]

Ἡ ὀνοματοδοσία ὁλοκληρώνεται βέβαια μὲ τὸ
βάπτισμα. Τότε ποὺ πραγματικὰ γεννιόμαστε.

Ἀναφέρει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ.
Συμεών:

«Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς βεβαιώνει ὅτι
«ὅποιος δὲν γεννηθεῖ ἀπὸ τὸ νερὸ κι ἀπὸ τὸ Πνεῦ -
μα, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ»
(Ἰω. 3,5) γιατί «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθή-
σεται» (Μάρκ. 16,16). Τὸ Βάπτισμα δὲν εἶναι μιὰ
συμβολικὴ τελετή, ἀλλὰ ἕνα γεγονὸς μὲ ὑπαρ-
ξιακὲς διαστάσεις.

Στὴ βάπτιση θὰ γεννηθεῖ πραγματικὰ τὸ παιδί
σας! Ἐκεῖ, στὴν κολυμβήθρα, τὴν πνευματικὴ μή-
τρα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος τῆς
φθορᾶς θὰ πεθάνει καὶ θὰ ἀπορριφθεῖ, γιὰ νὰ
ἀναγεννηθεῖ ὁ νέος τῆς ἀφθαρσίας, ὅπως πέθανε
καὶ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Ἐκεῖ τὸ παιδί σας θὰ
ἐνσωματωθεῖ στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, ὅπως ἕνα κλαδὶ μπολιάζεται στὸν
κορμὸ τοῦ δένδρου. Θὰ γίνει ναὸς τοῦ Θεοῦ, γιατί
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὰ χαρίσματά Του θὰ κατοική-
σει πλέον μέσα του. Ἀπὸ Ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὸ
ὄνομά του θὰ γραφτεῖ στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς, προ-
ορισμένο γιὰ τὴν αἰωνιότητα! Ἕνας ἄγγελος θὰ τὸ
συνοδεύει πλέον σὲ ὅλη του τὴ ζωή ἀχώριστος
σύντροφός του σὲ κάθε στιγμὴ καὶ καμμιὰ δαιμο-
νικὴ ἐνέργεια δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ βλάψει.
Ὁ Θεὸς θὰ ἀκούει προσεκτικὰ τὶς προσευχές του
καὶ τὸ βλέμμα του θὰ εἶναι διαρκῶς στραμμένο
πάνω του μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα.

Στὰ χέρια σας, πλέον, δὲν θὰ κρατᾶτε ἁπλὰ τὸ
παιδί σας, ποὺ ἀναμφίβολα εἶναι ἕνα ἀνεκτίμητο
δῶρο τοῦ Θεοῦ σὲ σᾶς, ἀλλὰ μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ. Ἕνα μελλοντικὸ πολίτη τῆς Βασιλείας
τῶν Οὐρανῶν».

[Στὸ ἑπόμενο φύλλο θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν
πρώτη ἑνότητα, μὲ τὴν ἀπάντησή μας στὸ ἐρώτη-
μα: Γιατί παίρνουμε τὰ ὀνόματα τῶν Ἁγίων;]

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

[1] Γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ «λειτουργικὸς χρό-
νος» τῆς Ἐκκλησίας βλέπετε τὸ βιβλίο μας «ΤΙ
ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ;»

[2] Βλ. «ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ»
http://www.apostoliki-diakonia.gr/eortologio/ono-
ma.htm

[3] Σὲ πολλὰ μέρη ἡ ἀκολουθία τῆς ὀνοματοθε-
σίας , ἀντὶ τῆς ὄγδοης ἡμέρας, τελεῖται πρὸς εὐκο-
λία στὸ σπίτι κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς γεννήσεως τοῦ
παιδιοῦ ἢ καὶ στὸν ναὸ κατὰ τὴν 40ὴ ἡμέρα μαζὶ
μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ σαραντισμοῦ ἢ καὶ πρὶν ἀπ’
τὴν τέλεση τοῦ βαπτίσματος μαζὶ μὲ τὴν ἀκολου-
θία τῆς Κατηχήσεως.

[4] Βλ. «ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ»
http://www.apostoliki-diakonia.gr/eortologio/ono-
ma.htm

[5] Βλ. «ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ»
http://www.apostoliki-diakonia.gr/eortologio/ono-
ma.htm

«Ἀναστάσεως ἡµέρα, καὶ λαµπρυνθῶµεν τῇ πανη-
γύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώµεθα. Εἴ πωµεν,
ἀδελφοί, καὶ τοῖς  µισοῦσιν  ἡµᾶς· συγχωρήσωµεν
πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωµεν· Χρι στὸς
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πα τήσας, καὶ
τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι, ζωὴν χαρισά µενος».

(∆οξαστικὸν τῶν Στιχηρῶν τοῦ Πάσχα).

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Τὸ κατανυκτικὸ κλῖμα τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάθους
τοῦ Χριστοῦ μας ἀλλὰ καὶ ἡ προσμονὴ τῆς Ἀνα-
στάσεώς Του εἶναι πάντοτε ἕνα ἰσχυρὸ κίνητρο,
γιὰ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε, ἀπὸ ποῦ
ξεκινήσαμε καὶ πρὸς τὰ ποῦ βαδίζουμε.

Δὲν εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς οἱ
Ἕλληνες ἔμειναν ἀνεπηρέαστοι καὶ ἀναλλοίωτοι
ἀπὸ τὰ 400 χρόνια τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς, ἀλλὰ
δυστυχῶς κάνουν μεγάλο λάθος. Ἕνα ἀπὸ τὰ με-
γάλα –μετὰ συγχωρήσεως– "κουσούρια" ποὺ χα-
ρακτηρίζουν τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν τουρκοκρατία
καὶ μετὰ εἶναι ἡ ἀπερισκεψία καὶ ἡ ἐπιπόλαιη ἀντι-
μετώπιση τῆς ζωῆς.

Δυστυχῶς ἡ συνειδητὴ ζωή τῶν Πατέρων μας,
ποὺ κατευθυνόταν ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Εὐαγγελί-
ου ἔδωσε τὴν θέση της σὲ μία περίεργη θρησκευ-
τικότητα, ποὺ εἶναι μία "μῖξις ἄμεικτος" θρησκολη-
ψίας, νεωτερισμῶν καὶ Δυτικῶν προσμίξεων.

Ἡ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας εἶναι τόσο μεγάλη,
ποὺ χρωστᾶμε μεγάλη χάρη στοὺς Πατέρες μας –
μὲ κορυφαῖο τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη–
ποὺ διατήρησαν τὴν Ἀλήθεια, παρὰ τὶς ἀντίθετες
καὶ μεθοδευμένες προσπάθειες τῶν Φράγκων.

Ὅμως, ἀκόμα καὶ μέσα ἀπὸ τὰ φαινομενικὰ
ἀδιάφορα ἢ καὶ προβοκατόρικα πολλὲς φορές,
κείμενα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης μποροῦμε νὰ διακρί-
νουμε τὴν ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τῶν Ρω-
μιῶν. Σὲ αὐτὰ τὰ κείμενα συγκαταλέγονται καὶ οἱ
μαρτυρίες τοῦ μοναχοῦ Καισάριου Δαπόντε[1] καὶ
ἰδιαίτερα ἕνα περιστατικὸ ποὺ συνέβη πρὶν τὸ
1682, ὁπότε καὶ ἀπαγορεύθηκε στοὺς Ρωμιοὺς
νὰ γιορτάζουν ἐλεύθερα τὸ Πάσχα στὴν πάλαι
ποτὲ Βασιλεύουσα.

«Ἀγάπιος μοναχὸς Ἰθακήσιος, ἀποστολικὸς κή-
ρυξ ἐνάρετος, ἀκτήμων, ἀνάργυρος, αἰωνία ἡ
μνήμη του. Τοῦτος ἔτυχε ποτὲ νὰ εὑρεθῆ εἰς Κων-
σταντινούπολιν τὰς ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τὸν
καιρὸν τῶν βασιλέων, ὅπου ἔδιδαν ἄδεια, οἱ Ρω-
μαῖοι τρεῖς ἡμέρες νὰ φοροῦν ὅ,τι θέλουν καὶ νὰ
χορεύουν εἰς τὸ Φανάρι καὶ τοὺς πλησίον ἐκεῖ τό-
πους, παρρησία εἰς τὰ κονάκια μέσα, ἐν ταῖς
στράταις, καὶ νὰ φωνάζουν καὶ νὰ τραγουδοῦν μὲ
βιολιὰ καὶ μὲ μουσικὰ ὄργανα καὶ μὲ κανάτες κρα-
σιά. Τοῦτο τὸ ἔφθασα κι ἐγὼ καὶ ὀφθαλμοφανῶς
τὸ εἶδα καὶ αὐτὸ καὶ τὸν Ἀγάπιον, ὅπου ἦλθεν εἰς
τὴν Σκόπελον καὶ εἶχε τὴν φιλίαν τοῦ πατρός μου.
Ὅταν δὲ τοῦτοι οἱ χοροὶ ἐγένονταν κατὰ μέρος,
τάγματα-τάγματα[2], ἤγουν κασὰπ-ὀγλάνια, οἱ
γουναράδες καὶ τὰ λοιπὰ τάγματα, ρουσφέτια λε-
γόμενα παρομοίως. Τότε ἔτυχεν νὰ εὑρεθῆ εἰς τὸ
μετόχιον τοῦ Ἁγίου Τάφου ὁ Ἀγάπιος, καὶ ἐξελ-
θόντες εἰς τὴν πόρταν οἱ πατέρες, διὰ νὰ ἰδοῦν
τοὺς χοροὺς καὶ εὐθυμήσουν, ἐβγῆκεν καὶ ὁ Ἀγά-
πιος καὶ βλέποντας ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ὡς
ἦτον ὁ Ἀγάπιος· μία τέτοιαν ἀταξία τῶν χρι-
στιανῶν, νὰ γίνεται εἰς τέτοιας ἁγίας ἡμέρας,
ἐντράπη, ἐλυπήθη, ἐδάκρυσε, ἐστέναξε καὶ κου-
νώντας τὸ κεφάλι: “Ἂχ χριστιανοί, ἂχ Ρωμαῖοι[3]!
ἐφώναξεν, ἔτζι ἑορτάζεται ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρί-
ου; Ἔτζι δοξάζεται ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστάς Χριστός,
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν;”.

Ταῦτα λέγων αὐτὸς κόπτει τὸν λόγον του εὐθὺς
εἷς ἀπὸ τοὺς συμπαρεστῶτας ἐκεῖ πατέρας, καί:

– Βλέπεις, δάσκαλε, λέγει, βλέπεις αὐτοὺς
ὅπου σήμερον χορεύουν, πηδοῦν, φωνάζουν, πί-
νουν καὶ ἀτακτοῦν, ὡς λέγεις καὶ ἀσχημονοῦν καὶ
τοὺς λυπᾶσαι καὶ κλαίεις; Αὔριο ἂν γίνη μία βασι-
λικὴ προσταγὴ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστόν, πρῶτοι
αὐτοὶ πάλι θέλει τρέξουν νὰ μαρτυρήσουν διὰ τὸν

Χριστὸν καὶ νὰ σφάζωνται ὡς τὰ πρόβατα.
Ταῦτα δὲ εἰπών ἐκεῖνος, ἐκεῖ μόνον, βλέπεις τὸν

Ἀγάπιον καὶ εὐθὺς ἀλλάζει τὸ πρόσωπον εἰς τὸ
χαρούμενον, εὐθὺς ἐβγάζει, τινάζει τὸ ράσο καὶ
τρέχει νὰ μπῆ καὶ αὐτὸς εἰς τὸν χορὸν νὰ χορεύ-
ση, πιάνοντάς τον δὲ εὐθὺς οἱ πατέρες καὶ
κρατῶντες καὶ μὴ ἀφήνοντές τον: “Ἀφήσατέ με!
ἐφώναξεν ὁ Ἀγάπιος. Ἀφήσατέ με νὰ ὑπάγω νὰ
χορεύσω κ’ ἐγὼ μὲ τοὺς φιλοχρίστους καὶ μάρτυ-
ρας τοῦ Χριστοῦ”».

Εἶναι λυπηρό, ἀλλὰ ὡστόσο ἀληθινό, τὸ ὅτι ὁ
Καισάριος περιέγραφε μία πραγματικότητα. Τὸ
πλῆθος ποὺ γιόρταζε μὲ ἐξαλλοσύνη τὴν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ εἶχε χάσει παντελῶς τὸ νόημα τῆς
ἑορτῆς, ἀναμιγνύοντάς το μὲ τὸν καημό του γιὰ
τὴν χαμένη του ἐλευθερία, ἀλλὰ καὶ τὴν νοσταλγία
τοῦ ἔνδοξου παρελθόντος. Κρατοῦσαν, ὅμως,
ζωντανὸ τὸν πόθο νὰ πεθάνουν γιὰ «τοῦ Χρι-
στοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν
ἐλευθερία»!

Ἔτσι, μὲ τὸν καιρὸ οἱ Δυτικοὶ καὶ μουσουλμάνοι
Τοῦρκοι ἀλλοίωσαν ἀκόμα περισσότερο τούς κα-
τακτημένους, ποὺ ἀπὸ Ρωμιοὶ κατάντησαν στοὺς
σημερινοὺς νεοέλληνες, «μὴ ἔχοντες εἶδος οὐδὲ
κάλλος», κατὰ τὴν ρήση τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα
(κεφ. 53, στίχος 2).

Φέτος τὸ Πάσχα στὴν Πατρίδα μας μοιάζει νὰ
εἶναι μᾶλλον λυπητερό, παρὰ χαρμόσυνο. Οἱ
ἐνδοεκκλησιαστικὲς διαμάχες καὶ ἡ πολιτικὴ προ-
δοσία εἶναι οἰωνοὶ καταστροφῆς, ποὺ θὰ ἀπο-
φευχθεῖ μόνο μὲ τὴν εἰλικρινῆ καὶ βαθειὰ μετάνοια
ὅλων μας. Κάποτε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σώθηκε ἡ
Νινευί. Ἐμεῖς γιατί δὲν μποροῦμε ἀκολουθήσουμε
τὸ παράδειγμά της;

Μ. Β.
Σημειώσεις:

[1] Ὁ κατὰ κόσμον Κωνσταντῖνος Δαπόντες
ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Ἕλληνες
ποιητὲς τοῦ 18ου αἰώνα. Γεννήθηκε στὴ Σκόπελο
εἴτε τὸ 1713 ἢ τὸ 1714. Τὸ 1731 μετὰ ἀπὸ μία σύν-
τομη παραμονὴ στὴν Κωνσταντινούπολη πῆγε γιὰ
σπουδὲς στὸ Βουκουρέστι, ἐνῷ ἀργότερα μετακι-
νήθηκε στὸ Ἰάσιο ὅπου καὶ ἐγκαταστάθηκε ἐργα-
ζόμενος ὡς γραμματέας τοῦ ἡγεμόνα Κωνσταντί-
νου Μαυροκορδάτου. Μέχρι τὸ 1747 ἦταν ὁ
γραμματέας καὶ τοῦ νέου ἡγεμόνα τῆς Μολδα-
βίας, Ἰωάννη Μαυροκοδράτου. Ἀπέκτησε πλού-
τη καὶ προβιβάστηκε στὸ ἀξίωμα τοῦ καμινάρη,
δηλαδὴ τοῦ εἰσπράκτορα τῶν φόρων τοῦ καπνοῦ
καὶ τῶν οἰνοπνευματωδῶν. Τὸ 1753, ἀφοῦ πέθανε
ἡ γυναίκα του καὶ ἡ κόρη του, ἀποφάσισε νὰ ἀκο-
λουθήσει τὸν μοναχικὸ βίο. Ἔλαβε τὸ ὄνομα Και-
σάριος καὶ ἀφοῦ ἔζησε γιὰ τρία χρόνια στὴ νῆσο
Πιπέρι, ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Σκόπελο, καὶ στὴ μονὴ
Εὐαγγελίστριας τῆς Σκοπέλου, τὸ 1757 μετέβη
στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴ Μονὴ
Ξηροποτάμου. Τὰ ἑπόμενα χρόνια περιόδευσε σὲ
περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας καὶ στὶς Παραδουνάβιες
Ἡγεμονίες γιὰ νὰ συγκεντρώσει χρήματα γιὰ τὴ
Μονή. Ἐπέστρεψε στὸ Ἅγιο Ὄρος τὸ 1765 καὶ
ἔμεινε στὶς Μονὲς Ξηροποτάμου καὶ Κουτλου-
μουσίου μέχρι τὸ 1778, ὅταν ἐπέστρεψε στὴν
Μονὴ Εὐαγγελίστριας στὴ Σκόπελο μέχρι τὸ 1784.
Ἐκείνη τὴ χρονιὰ ἐπέστρεψε στὴ Μονὴ Ξηροπο-
τάμου καὶ ἀπεβίωσε λίγους μῆνες μετά, στὶς 4 Δε-
κεμβρίου τοῦ 1784.

[2] Ἐννοεῖ κατὰ ἐπαγγελματικὲς συντεχνίες.
[3] Ἐννοεῖ Ρωμιοί

Ὀνομαστικὴ ἑορτὴ ἢ γενέθλια;

Πλησιάζει κι ἐφέτος τὸ ὀρθόδοξον χριστιανικὸ
Πάσχα. Ἀλλ’ αὐτὸ θὰ ἑορτασθῆ καὶ πάλι εἰς ὅλον
τὸν κόσμο πολὺ διαφορετικά, δηλαδὴ ἀνάλογα μὲ
τὸ θρησκευτικὸν πιστεύω καὶ μὲ τὰς συνηθείας τῶν
ἀνθρώπων. Οἱ μὲν ἐντελῶς ἄθεοι καὶ ἄπιστοι θὰ
δείξουν παγερὴν ἀδιαφορίαν διὰ τὸν ἑορτασμόν
του, διότι δὲν πιστεύουν αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει ἡ Ἁγία
Γραφὴ διὰ τὸν Θεάνθρωπον καὶ διὰ τὸ ἐπὶ τῆς γῆς
ἀπολυτρωτικὸν ἔργον Του. Οἱ δὲ κατ’ ὄνομα μόνον
ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἐπειδὴ εἶναι καὶ χλιαροὶ εἰς τὰ
τῆς ὀρθῆς πίστεως, θὰ ἑορτάσουν τὸ Πάσχα χωρὶς
τὸν Χριστό, ἀφοῦ, ὅπως ἔχουν συνηθίσει, πι-
στεύουν λανθασμένα ὅτι ἑορτασμὸς οἱασδήποτε
ὀρθοδόξου ἑορτῆς σημαίνει καλοφαγίαν καὶ κάθε
εἴδους ἁμαρτωλὴν ψυχαγωγίαν καὶ διασκέδασιν.
Ὅμως θὰ ὑπάρξουν εἰς ὅλην τὴν γῆν καὶ ἀρκετοὶ
σωστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ποὺ θὰ ἑορτάσουν
καὶ θὰ πανηγυρίσουν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Θεανθρώ-
που καὶ Σωτῆρος των θεάρεστα, ὅπως δηλαδὴ θέ-
λει ὁ Χριστὸς καὶ ἔχει θεσπίσει ἡ Ἐκκλησία Του. Τὸ
πῶς δὲ ἔχει κανονίσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του
νὰ τὴν ἑορτάζουν οἱ ἀνὰ τὸν κόσμον πιστοὶ της φαί-
νεται καθαρὰ μέσα εἰς τὸ ἐπίκαιρον βιβλίον της, τὸ
Τριώδιον, ὅπου ἀναγράφεται ὅτι, διὰ νὰ ἑορτάση
κάθε πιστὸς ἀκριβῶς ὀρθόδοξα τὰ Πάθη καὶ τὴν ἐκ
τῶν νεκρῶν ἔνδοξον Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, πρέ-
πει νὰ ἀγωνισθῆ περισσότερον πνευματικὰ καθ’
ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς πρὸ τοῦ Πάσχα Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς κατὰ τοῦ Διαβόλου, ἀλλὰ καί ἐναν-
τίον τῶν ἀναριθμήτων συνεργατῶν- συνανθρώ-
πων τους, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς καραδοκοῦν νὰ τὸν
φονεύσουν πνευματικά, μὲ τὸ νὰ τὸν παρακινοῦν
νὰ κάνη μεγάλας ἁμαρτίας ἢ καὶ μικράς κι ἔτσι νὰ
φθάση κάποτε νὰ χωρισθῆ τελείως ἀπὸ τὸν Χρι-
στόν. 

Ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ κατανοήση πλήρως κάθε ἄνθρω-
πος τὸ ἐν λόγῳ θέμα, θὰ πρέπη νὰ προστεθοῦν κι
αὐτά. Τὸ πῶς δηλαδὴ ὁ ἀναστάς Χριστὸς κατήργη-
σε τὸν πνευματικὸν θάνατον. Τὸν κατήργησε, μὲ τὸ
νὰ τοῦ δώση τὴν δυνατότητα νὰ ἑνώνεται μὲ τὸν
Χριστὸ κάθε φορά, ποὺ θὰ τὸν ἔχουν χωρίσει ἡ
ἀνεξομολόγητες ἁμαρτίες του. Καὶ συγκεκριμένα ἡ
πνευματικὴ ἑνότης τοῦ ἀναμαρτήτου Χριστοῦ μὲ
τὸν διαρκῶς ἀποκλίνοντα πρὸς τὴν ἁμαρτίαν
ἄνθρωπον, ἐπιτυγχάνεται ἕνεκα τῆς σταυρικῆς θυ-
σίας τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλὰ καὶ ἕνεκα ὅλων ἐκεί-
νων τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, πού ἔχει ἀφήσει εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν Του, ὅπως τοῦ Βαπτίσματος , τῆς κατὰ
Χριστὸν μετανοίας τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, τῆς
Θείας Κοινωνίας κ.ἄ. Ἡ ἁμαρτία λοιπὸν εἶναι ἐκείνη,
ποὺ χωρίζει πνευματικὰ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν
Θεὸν, ἐνῷ ὁ ἀναστάς Θεάνθρωπος θὰ τοὺς ἑνώνη
πάντοτε.

Κάθε δὲ ὀρθόδοξος Χριστιανός, ποὺ θὰ παρακο-
λουθήση τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως,
ἀσφαλῶς θὰ ἀκούση νὰ ψάλλεται εἰς αὐτὴν καὶ τὸ
τροπάριον «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θά-
νατον πατήσας...». Δηλαδὴ θὰ ἀκούση ὅτι ὁ
Χριστὸς μὲ τὴν Σταύρωσίν Του κατήργησεν ἀκόμη
καὶ τὸν μεγάλον ἐπὶ τῆς γῆς ἐχθρόν τῆς εὐτυχίας
κάθε ἀνθρώπου, τὸν σωματικὸν θάνατον. Ἔτσι
λοιπὸν εἶναι καὶ πιθανὸν κάποιος ποὺ θά διαβάση
αὐτὸ νὰ κάνη τὴν ἑξῆς σκέψιν: Ἀκόμη καὶ εἰς τὴν

ἐποχήν μου συμβαίνει τὸ ἴδιον ἀνθρώπινον, ἀλλὰ
καὶ βιολογικὸν γεγονός, τὸ ὁποῖον καὶ ἐπαναλαμβά-
νεται χωρὶς νὰ διακόπτεται ποτέ. Δηλαδὴ νὰ ἀνοίγη
κάθε λεπτόν τῆς ὥρας ἡ θύρα τῆς ἀγνώστου ἀνυ-
παρξίας καὶ συνάμα νὰ ἐξέρχωνται ἀπ’ αὐτὴν ἀρκε-
τοὶ ἄνθρωποι εἰς ὅλον τὸν κόσμον, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ
δοῦν καὶ ἀπολαύσουν τὸ φῶς τῆς ζωῆς, κατόπιν θὰ
ἀρχίσουν τὸ χωρὶς ἐπιστροφὴν ταξίδι των εἰς τὸν
οὐρανόν. Κι αὐτὴ ἡ ἀδιάψευστη πραγματικότης
ἀποδεικνύει ὅτι συνεχίζεται τὸ νὰ εἶναι διακρῶς καὶ
ἀναπόσπαστα δεμένος κάθε ἄνθρωπος εἰς τὸ κα-
τάμαυρον ἅρμα τοῦ χρόνου καὶ τοῦ σωματικοῦ θα-
νάτου. Ἑπομένως ποῦ στηρίζονται ἐκεῖνοι ποὺ πι-
στεύουν, ἀλλὰ καὶ ποὺ λέγουν ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ τὴν
ἐκ τῶν νεκρῶν Ἀνάστασίν Του κατήργησεν ἅπαξ
διὰ παντὸς τὸν σωματικὸν θάνατον;

Ὅμως μία σύντομη ἀπάντησις εἰς αὐτὴν τὴν
εὔλογον ἀπορίαν θὰ ἦτο καὶ ἡ ἑξῆς. Ὅτι ὁ Χριστὸς
σὰν Θεάνθρωπος ποὺ εἶναι, δὲν εἶναι μόνο τέλειος
Θεός, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς του ἔγινε
καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Δι’ αὐτὸ δὲ καὶ ὅταν ἀνεστή-
θη, ἀνέστησε μόνο τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν Του καὶ
ὄχι τὴν Θεϊκήν, διότι ὁ Θεὸς δὲν παθαίνει ποτὲ κα-
νένα κακόν. Ἔτσι λοιπὸν εἶναι καὶ ὁ πρῶτος
ἄνθρωπος ποὺ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ὁποίου κα-
τηργήθη ὁ σωματικὸς θάνατος. Ἀλλ’ ὅμως ὁ
Χριστὸς ἔχει ἀποκαλύψει εἰς τὸν ἐξόριστον εἰς τὴν
νῆσον Πάτμον ἀπὸ τὴν Ρώμην Εὐαγγελιστήν καὶ
Θεολόγον Ἰωάννην, ὅτι θὰ προσφέρη τὸ τῆς πολυ-
ποθήτου ἀθανασίας δῶρον Του εἰς ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ὅταν ἔλθη διὰ δευτέραν φοράν εἰς τὴν
γῆν, διὰ νὰ κρίνη τελικὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Κι
αὐτὸ θὰ γίνη τότε ὡς ἑξῆς. Πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴν
κρίσιν Του θὰ προστάξη νὰ ἀναστηθοῦν ὅλα ἀνε-
ξαρτήτως τὰ νεκρὰ σώματα τῶν μέχρι τότε ἀποθα-
νόντων καὶ θὰ ἑνωθῆ τὸ κάθε σῶμα μὲ τὴν ψυχήν
του. Εἰς δὲ τὴν συνέχειαν οἱ ἀναστηθέντες νεκροί,
«ἀφοῦ τινάξουν τὴν σκόνην ἀπὸ τὰ σάβανά των»,
θὰ ἑνωθοῦν μὲ ὅλους τούς τότε ζῶντας κι ἔτσι ὅλοι
θὰ παρουσιασθοῦν ἐνώπιον τοῦ μεγάλου καὶ ἀδε-
κάστου Κριτοῦ, γιὰ νὰ τοὺς κρίνη μὲ βάσιν τὰ ἔργα
ποὺ ἔπραξαν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐπίσης ὁ Χριστὸς θὰ
προστάξη νὰ μὴ ἀποθνῄσκουν πλέον οἱ ἄνθρωποι,
ἀλλὰ νὰ παραμείνουν ἀθάνατοι αἰωνίως, ὅπου κι
ἂν τοὺς ἔχη τοποθετήσει Αὐτός. Δηλαδὴ εἴτε μέσα
εἰς τὸν οὐράνιον Παράδεισόν Του εἴτε μέσα εἰς τὴν
Κόλασιν. 

Ὕστερα λοιπὸν ἀπὸ τὰ ὀλίγα αὐτά, ποὺ ἔχουν
προαναφερθῆ σχετικὰ μὲ τὰ δύο ἀνεκτίμητα καὶ
αἰωνίου ἀξίας δῶρα τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς
τὸν ἄνθρωπον, κατάργησιν δηλαδὴ τοῦ πνευματι-
κοῦ καὶ σωματικοῦ θανάτου, τί θὰ μποροῦσε νὰ Τοῦ
προσφέρη κάθε θνητός; Ἀσφαλῶς δὲ ὁ Χριστὸς θὰ
ἤθελε ὡς ἀνθρωπίνην ἀντιπροσφορὰν τὰ ἑξῆς: τὴν
ἀκλόνητον πίστιν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν θεότητά
Του, τὸ νὰ μὴ ἁμαρτάνη κανεὶς καὶ γενικὰ νά ζῆ
ἐφαρμόζοντας τὰς ἐντολάς Του, ἀλλ’ ἐπίσης καὶ νὰ
ἐνθυμῆται καὶ νὰ σέβεται τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνά-
στασίν Του καὶ ἔτσι νὰ τὰ ἑορτάζη κάθε χρόνον μὲ
ἄκραν συναίσθησιν καὶ γνῶσιν τοῦ σωτηρίου νοή-
ματός των. Συνάμα ἂς Τὸν δοξολογῆ κάθε Χριστια-
νός, ἐπειδὴ μόνο ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ ὁ παντοτινός
φίλος, ἀλλὰ καὶ ἡ μοναδικὴ γλυκειὰ ἐλπίς Του.

Ὁ ἀναστάς Χριστὸς κατήργησεν ἀληθῶς 
τὸν πνευματικὸν καὶ σωματικὸν θάνατον

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Γ. Καραχάλιος, Γυμνασιάρχης- φιλόλογος

Ὅλα τὰ ἱερὰ προσκυνήματα τοῦ Παναγίου Τάφου εἶναι φρικτὰ καὶ
φοβερά!! Γιατί εἶναι τόποι Ἅγιοι, τόποι καθαγιασμένοι ἀπὸ τὴ Θεία
Ἐνανθρώπηση τοῦ θείου Ναζωραίου. Εἶναι τόποι Θείας Ἀποκαλύ-
ψεως τόσο τῆς Παλαιᾶς, ὅσο καὶ κυρίως τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀπο-
κορύφωμα ὅμως τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ἀποδημίας τοῦ Θείου προσκυνή-
ματος τῶν Ἁγίων Τόπων εἶναι τὸ ΑΓΙΟ ΦΩΣ τοῦ Παναγίου Τάφου
τὴν ἡμέρα τοῦ Μ. Σαββάτου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι θαῦμα θαυμά-
των!! Εἶναι θαῦμα τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου, θαῦμα μο-
ναδικὸ καὶ ἐπαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο τὸ μεσημέρι τοῦ Μ.
Σαββάτου, στὸν ἱερὸ ἐκεῖνο χῶρο, τὸ μοναδικὸ πάνω στὴ γῆ, ποὺ
δέχτηκε νεκρὸ τὸ σῶμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ
καὶ ποὺ τὴν Τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε καὶ ἔκτοτε «κατέστη» ὁ ἱερώ-
τερος χῶρος τῆς Οἰκουμένης καὶ ἔγινε «ἡ πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστά-
σεως» ὁ ἄξονας καὶ τὸ κέντρο τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος.

Τὸ ΑΓΙΟ ΦΩΣ εἶναι μία εἰδικὴ καὶ ξεχωριστὴ τελετὴ ποὺ γίνεται τὸ
Μ. Σάββατο. Τελετὴ ἱερὴ καὶ σεβάσμια. Ὥρα 12 τὸ μεσημέρι τοῦ Μ.
Σαββάτου ἡ μεγάλη καμπάνα τοῦ πανίερου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως,
κτυπᾶ πένθιμα. Ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ κλῆρος, κατέρχονται ἀπὸ τὸ
Πατριαρχεῖο μέσα ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου
στὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ προχωροῦν στὸ Ἅγιο Βῆμα τοῦ Κα-
θολικοῦ, ὅπως ὀνομάζεται ὁ ὀρθόδοξος Ναός μας. Ἀμέσως ἐκπρό-
σωποι ἀπὸ τοὺς Ἀρμενίους, Σύρους καὶ Κόπτες, εἰσέρχονται στὸ
ἱερὸ καὶ ἀσπάζονται τὴ δεξιὰ τοῦ Πατριάρχου, γιὰ νὰ λάβουν
«καιρὸν», ὅπως λέγεται, καὶ νὰ πάρουν μέρος στὴ τελετὴ τοῦ Ἁγίου
Φωτός. Ἡ ἐθιμοτυπία αὐτὴ βασίζεται, σὲ ρητὲς διατάξεις Σουλτα-
νικῶν ὁρισμῶν, ποὺ μαρτυροῦν τὴν «ἰδιοκτησιακὴν κυριαρχίαν τοῦ
ἐνδόξου ἑλληνικοῦ μας ἔθνους ἐπὶ τοῦ πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστά-
σεως καὶ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ».

Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ ναὸς τῆς Ἀναστάσεως εἶναι
σκοτεινός. Ἔχουν σβήσει τὰ πάντα. Ὁ Πανάγιος Τάφος ἀφοῦ προ-
ηγουμένως, ἐρευνήθηκε ἐσωτερικὰ καὶ πιστοποιήθηκε ἡ ἔλλειψη
κάθε φωτός, κλείστηκε καὶ σφραγίστηκε ἐξωτερικά, μὲ ἰδιαίτερη
σφραγίδα ἀπὸ τοὺς θυρωροὺς τοῦ Παναγίου Τάφου. Ὥρα 12.30
(μεσημέρι) ὁ ἱερὸς κλῆρος ἔχει ἐνδυθεῖ ἐπιτραχήλιο καὶ φελόνια, ὁ
Πατριάρχης πλήρη τὴν Ἀρχιερατική του στολὴ, ὅπως καὶ οἱ ἐκπρό-
σωποι ἄλλων δογμάτων, ἐξέρχονται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα τοῦ Καθολι-
κοῦ, ἐνῷ τῆς ὅλης πομπῆς, προπορεύονται λάβαρα, ἑξαπτέρυγα
καὶ οἱ χοροὶ τῶν ψαλτῶν ποὺ ψάλλουν τὸ γνωστὸ ὕμνο: «Τὴν Ἀνά-
στασίν σου ΧΡΙΣΤΕ ΣΩΤΗΡ...» Ἡ ὅλη πομπὴ κάνει τρεῖς περιφορὲς
γύρω ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο ποὺ βρίσκεται  ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ
τὸν Ὀρθόδοξο Ναό μας.

Μετὰ ἀπὸ τὸν προηγούμενο ὕμνο, οἱ ψάλτες ψάλλουν τὸν ἐπιλύ-
χνιο ὕμνο: «Φῶς ἱλαρόν». Στὸ τέλος τῆς τρίτης περιφορᾶς οἱ χοροὶ
καὶ ὁ κλῆρος εἰσέρχονται στὸ ἱερό τοῦ καθολικοῦ καὶ ὁ Πατριάρχης
στέκεται ἐμπρὸς ἀπὸ τὴ σφραγισμένη θύρα τοῦ ἱεροῦ κουβουκλίου
καὶ «ἐκδύεται» τὸ ὠμοφόριο, τὸ σάκκο, τὴ μήτρα καὶ παραμένει μὲ
ἕνα κατάλευκο στιχάριο, ἐπιτραχήλιο ζώνη, παίρνοντας δὲ ἀπὸ
τοὺς δύο διάκους δύο ἀργυρένιους πυρσούς, ἑτοιμάζεται νὰ εἰσέλ-
θει στὸν Πανάγιο Τάφο. Ἡ στιγμὴ εἶναι ἄκρως συγκινητικὴ καὶ
ἱερή!!! Κάθε φωνὴ σβήνει καὶ οἱ χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν μὲ κομ-
μένη τὴν ἀνάσα ἔχουν στραμμένα τὰ βλέμματά τους, πρὸς τὸν Πα-
νάγιο Τάφο καὶ τὸν Πατριάρχη. Οἱ χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν
ἔχουν καταλάβει κάθε σημεῖο τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Δὲν
ὑπάρχει καμία ἀπαγόρευση τὴ στιγμὴ αὐτή. Ἔτσι οἱ εὐλαβεῖς προ-
σκυνητὲς βρίσκονται στὸ Ἅγιο Βῆμα, στὸν ἄμβωνα, στὸ Δεσποτικό,
στὸν τροῦλλο καὶ μάλιστα βρίσκονται στὸ χῶρο αὐτὸ ἀπὸ τὸ βράδυ
τῆς Μ. Παρασκευῆς. Καὶ τώρα ἡ μεγάλη ὥρα! Ἡ μεγάλη ἀγωνία!
Ὅλοι περιμένουν νὰ δοῦν τὸ ΑΓΙΟ ΦΩΣ. Εἶναι ἀνθρωπίνως ἀδύνα-
το, νὰ περιγράψει κανεὶς τὴ στιγμὴ αὐτή... Οἱ προσκυνητὲς εἶναι
συγκλονισμένοι, ἕτοιμοι νὰ κλαύσουν, νὰ φωνάξουν, νὰ παρακαλέ-
σουν, νὰ δεηθοῦν. Ἡ θύρα τοῦ Παναγίου Τάφου ἀποσφραγίζεται
καὶ ὁ Πατριάρχης εἰσέρχεται στὸ Ἅγιο Κουβούκλιο μαζί του καὶ ὁ
Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων ποὺ παραμένει στὸν προθάλαμο. Ὁ δι-
κός μας Πατριάρχης, ὁ Ὀρθόδοξος προχωρεῖ στὸ Πανάγιο Τάφο,
ὅπου γονυπετὴς προσεύχεται πρὸς τὸν Σταυρωθέντα γιὰ μᾶς Κύ-
ριο, λέγοντας καὶ τὴν ἑξῆς εὐχή:« Σὺ ποὺ μὲ τὸ φῶς τῆς δικῆς σου
ἐπιγνώσεως» ἐφώτισες τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται στὸ σκότος.
Σὺ ποὺ μὲ τὴν κάθοδό σου στὸν Ἅδη ἐπλήρωσες ἀπὸ φῶς κλπ.
Καθ’ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ζοῦν στιγμὲς
μεγάλης ἀγωνίας. Ἡ ὥρα εἶναι 1 καὶ 12' (μεσημέρι) τοῦ Μ. Σαββά-
του καὶ τὸ ΑΓΙΟ ΦΩΣ βγαίνει καὶ-ὑπὸ μορφὴ λάμψεων καὶ τοξο-
ειδῶν κατευθύνσεων καὶ πλημμυρίζει τὸ χῶρο τοῦ Πανίερου Ναοῦ
τῆς Ἀναστάσεως. Τὸ ΑΓΙΟ ΦΩΣ - ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ φωνάζουν τὰ πλή-
θη. Ρίγη συγκινήσεως καὶ δάκρυα χαρᾶς ἔχουν πλημμυρίσει τὰ
πρόσωπα ὅλων.

Οὐρανομήκεις φωνὲς ἀκούονται, ἱκανὲς νὰ σχίσουν τὸ καταπέτα-
σμα τοῦ Ναοῦ, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. Στὸν προθάλαμο τοῦ Κου-
βουκλίου ὑπάρχουν δύο ὀπές, ἀπὸ τὴ δεξιὰ ὀπή, ὅπως μπαίνουμε,
τὸ Ἅγιο Φῶς παίρνει Ὀρθόδοξος ἱερέας καὶ τὸ μεταφέρει στὸ Ἅγιο
Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου ὁ Σκευοφύλακας τοῦ Παναγίου-Τάφου
τὸ διανέμει στοὺς πιστούς, ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ ὀπὴ τὸ παραλαμβά-
νουν, Ἀρμένιοι, Κόπτες, Σύριοι. Μετὰ ἀπὸ λίγο ἐξέρχεται ἀπὸ τὸν
Πανάγιο Τάφο, ὁ Πατριάρχης μὲ ἀναμμένες δεσμίδες κεριῶν καὶ
σιγὰ - σιγὰ μεταβαίνει στὸ Ἅγιο Βῆμα, ὅπου ἡ τελετὴ τοῦ Ἁγίου
Φωτὸς ἐπισφραγίζεται μὲ τὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου. Τὸ
ΑΓΙΟ ΦΩΣ εἶναι γαλαζωπὸ καὶ τὰ πρῶτα (20 λεπτὰ) δὲν καίει καθό-
λου, μετὰ ἀποκτᾶ καύση.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ!! ΕΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΘΑ
ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ.

Ἡ τελετὴ τοῦ Ἁγίου Φωτός
Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης,

Θεολόγος καθηγητὴς - συγγραφεὺς ἱεροκήρυξ

«Πάσχα Κυρίου Πάσχα» 
ἢ ἁπλὰ ἕνα γλέντι;

Ὁ δρόμος τῆς μακαριότητος
δυνάμεις καὶ στέκεται δίπλα στὸν ἴδιο τὸ θρόνο
τοῦ Οὐρανίου Βασιλιᾶ» (Βασιλείου Δ. Χαρώνη,
Παιδαγωγικὴ ἀνθρωπολογία Ἰωάννου Χρυσοστό-
μου, τόμος Β΄, 1994, σελ. 592). Συγκρίνει ἀκόμα
τὴν ἐλεημοσύνη μὲ τὴν παρθενία καὶ τονίζει τὴν
ἀνωτερότητά της: «Ἡ ἐλεημοσύνη χωρὶς τὴν
παρθενία ὁδήγησε τοὺς μαθητές της στὸν οὐρα-
νό, ἐνῶ ἡ παρθενία χωρὶς τὴν ἐλεημοσύνη δὲν
μπόρεσε» (ὅπ. παρ., σελ. 595). Καὶ συνεχίζει ὁ
Ἅγιός μας μὲ κάτι ἄλλο, ἐπίσης ἐνδιαφέρον. Χα-
ρακτηρίζει τὴν ἐλεημοσύνη σίγουρο θησαυρό,
ποὺ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ἀφαιρέσει: «Τί θὰ
μποροῦσε νὰ ὑπάρξει πιὸ παράδοξο ἀπὸ αὐτό;
Ἐκεῖνα ποὺ συγκεντρώνονται χάνονται καὶ ἐκεῖνα
ποὺ σκορπίζονται μένουν· καὶ πολὺ σωστά. Γιατὶ
ἐκεῖνα ποὺ σκορπίζονται μὲ ἐλεημοσύνες, τὰ δέ-
χεται ὁ Θεὸς καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἁρπάξει
ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ τὰ ἄλλα τοποθετοῦν-
ται στὰ ἀνθρώπινα θησαυροφυλάκια, ὅπου πολ-
λοὶ τὰ δολιεύονται, τὰ ζηλεύουν καὶ τὰ φθονοῦν»
(ὅπ. παρ., σελ. 604).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

«Μνήσθητί μου, Κύριε»
Ἄγρια σὲ χλεύαζε ὅλος ὁ λαός Σου,

λόγο ἕναν δὲν ἄκουσες νὰ Σοῦ πεῖ ἁβρό,
μὰ ὁ λῃστὴς Σωτήρα του σ’ εἶδε στὸ σταυρό.
- Κύριε, θυμήσου με στὸν Παράδεισό Σου.

Εἶδε ὁ Πέτρος τ’ ἄκτιστο στὸ Θαβὼρ τὸ φῶς Σου,
κεῖ ὁ λῃστὴς δὲν ἤτανε στ’ ἅγιό Σου πλευρό,

σ’ ἔνιωσε ὅμως Πλάστη του, πλάγι στὸ σταυρό.
- Κύριε, θυμήσου με στὸν Παράδεισό Σου.

Τὴ συγκύπτουσα ἑγίανες κι εἶπες ἀνορθώσου,
νὰ ’ναι πιὰ τὸ σῶμα σου ἴσιο, ὄχι σκεβρό,

κι ὁ λῃστὴς γιατρεύθηκε, πάνω στὸ Σταυρό.
- Κύριε, θυμήσου με στὸν Παράδεισό Σου.

Λόγο δὲν ἀγροίκησε ὁ ληστής θεϊκό Σου,
πάω δὲν εἶπε μέσα του τὸ Μεσσία νὰ βρῶ,

«ἄφες αὐτοῖς» ἄκουσε, πάνω ἀπ’ τὸ Σταυρό.
- Κύριε, εἶπε, θυμήσου με στὸν Παράδεισό Σου.

Γιάννης Ἀν. Σαντάρμης
Γλωσσάρι: σκεβρό, τό= κυρτό, καμπουρωτό

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ:
«ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ»

Μὴ χάσετε τὸν 2ο Τόμο «Πατερικαὶ Διδαχαί»
τῶν ἐκδόσεων τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Σὲ αὐτὸ θὰ βρῆτε πῶς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας ἀγάπησαν τὸν Χριστό καὶ ἔγιναν ταμεῖα τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ. Περιλαμβάνει διδαχὲς Ἁγίων
καὶ Θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν ἀγῶνα
τους νίκησαν τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπέ-
κτησαν τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἔγχρωμο, καλαίσθητο, σὲ σχῆμα
21x14 σσ 176. Χρήσιμο σὲ κάθε πιστό.

Τιμᾶται 8 εὐρώ
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Ἀπαλοιφὴ ἀναφορῶν εἰς τοὺς Ἑβραίους
ἀπὸ κείμενα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος

Ἡ “Vatican Insider”, ἱστοσελίδα τοῦ Βατικανοῦ,
τόν περασμένο μήνα δημοσίευσε ἄρθρο μέ θέμα
τήν συμβολή τῶν τελευταίων παπῶν στούς δια-
θρησκειακούς διαλόγους μεταξύ τῆς παπικῆς
ἐκκλησίας καί τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας. Στό
ἄρθρο αὐτό γίνεται ἀναφορά στίς προσπάθειες
τῶν τελευταίων παπῶν, ἀπό τόν πάπα Πίο XI ὥς
τόν πάπα Φραγκίσκο, ἀφ’ ἑνός στήν ἐξάλειψη τῶν
στοιχείων ἐκείνων πού καλλιεργοῦν τήν ἐχθρότη-
τα μεταξύ τῶν δύο
θρησκειῶν καί ἀφ’
ἑτέρου τῶν βημάτων
πού ὁδήγησαν πρός
αὐτή τήν κατεύθυν-
ση. Ἰδιαίτερη ὅμως
ἐντύπωση μᾶς προ-
καλεῖ ὅτι οἱ ἴδιες προ-
σπάθειες καί οἱ ἴδιοι
τρόποι ἐπαναλαμβά-
νονται καί στούς δια-
λόγους μεταξύ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας καί τῆς ἑβραϊκῆς
κοινότητας. Ἔτσι πα-
ρατηροῦμε ὅτι, ὅπως
ἔγινε ἡ ἀπαλοιφή
προσευχῶν καί λέξε-
ων ἀπό ὕμνους τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδος
ἀπό τόν πάπα Gio-
vanni XXIII κατά τήν Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο τό
1965 μέ τήν Nostra aetate, κατά παρ’ ὅμοιο τρό-
πο γίνονται προσπάθειες καί στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία νά ἀπαλειφθοῦν φράσεις καί προσευ-
χές τῆς ὀρθόδοξης ὑμνολογίας τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος, στίς ὁποῖες χαρακτηρίζονται οἱ
Ἑβραῖοι ὡς δόλιοι καί φονεῖς τοῦ Κυρίου. Κοινές
πρακτικές πού σκοπό ἔχουν, ὅπως τονίζουν, τήν
δῆθεν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκευτικῶν
κοινοτήτων μεταξύ τους, ἀναιρώντας ἔτσι τούς θε-
ολογικούς λόγους τῶν χαρακτηρισμῶν αὐτῶν.
Ἀλλά καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολο-
μαίου στό στρατόπεδο τοῦ Νταχάου τόν Μάϊο τοῦ
2014 δέν εἶχε μόνο ἀνθρώπινο χαρακτήρα, ἀλλά
στόχο εἶχε τήν προώθηση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί
τῆς πανθρησκείας. Ἔτσι μέ τήν κατάργηση
ὕμνων, προσευχῶν ἀλλά καί μέ τίς ἐπισκέψεις καί
τίς κοινές ἐκδηλώσεις ἀποσκοποῦν νά τονίσουν
ὅτι ἡ ἰουδαϊκή θρησκεία εἶναι ζωντανή, ὅτι ὁ ἰου-
δαϊσμός καί ὁ χριστιανισμός πιστεύουν στόν ἴδιο
θεό, ὅτι ἔχουν κοινή κληρονομιά. Ὅτι ἡ ἐχθρότητα
ἀνήκει στό παρελθόν καί ὅτι εἶχε συναισθηματική
βάση. Μέ σκοπό τόν ὑποβιβασμό τοῦ χριστιανι-
σμοῦ ἔναντι τοῦ ἰουδαϊσμοῦ καί τήν ἐμφάνισή του
ὡς μία ἄλλη ἔκφραση τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκείας.
Ἔτσι ἐπιτυγχάνονται καί τά σχέδια τοῦ Σιωνισμοῦ
γιά τήν κυριαρχία του σέ ὅλη τήν οἰκουμένη καί
τήν ἔλευση τοῦ μεσσία του, μέ τήν πνευματική,
οἰκονομική, πολιτιστική καί πολιτική ὁμογενοποί-
ηση τῶν ἐθνῶν. Ἐπίσης μέ τά στοιχεῖα πού παρα-
τίθενται ἀπό τό παρόν ἄρθρο ἐπιβεβαιώνεται γιά
ἄλλη μία φορά ἡ καθοριστική σπουδαιότητα πού
διαδραμάτισε στήν παπική ἐκκλησία ἡ σύγκλιση
τῆς Β΄ Βατικανείου Συνόδου, ὅπου πάρθηκαν οἱ
ἀποφάσεις γιά τήν προσέγγιση τῆς παπικῆς
ἐκκλησίας μέ τήν ἐχθρική ἕως τότε ἑβραϊκή κοινό-
τητα, ἡ μεταστροφή της καί ἡ ἀρχή συναντήσεων
μέ τήν δαιμονική καί ἀθεϊστική ἕως τότε μασονία
πού σκοπό εἶχαν τήν συμφιλίωσή τους. Ἀκόμα
κατά τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς Συνόδου ξεκίνησαν
καί οἱ εὐρεῖες οἰκουμενιστικές προσπάθειες τοῦ
πάπα γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας καί τῆς εἰρη-
νικῆς συνύπαρξης τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν
μέ τήν Ἁγία Ἕδρα, παραγκωνίζοντας τίς δογματι-
κές διαφορές πού τούς χωρίζουν καί προτάσσον-
τας τήν ἀμοιβαία κατανόηση καί τό πνεῦμα τῆς
δῆθεν ἀγάπης. Παραθέτουμε τά σπουδαιότερα
μέρη τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ ἄρθρου꞉

«Ὁ διάλογος μεταξύ Καθολικῶν καί Ἑβραίων
ἔχει πιό βαθειές ρίζες ἀπό ἐκεῖνες πού ξεκίνησαν
ἀπό τόν πάπα Wojtyla μέ τήν καθιέρωση στίς 17
Ἰανουαρίου κάθε χρόνο τήν ἡμέρα τοῦ ἑβραϊσμοῦ
μέ ὁμιλίες καί ἐκδηλώσεις. Μετά ἀπό αἰῶνες ἀσυν -
εννοησίας, ἐξευτελισμοῦ, καταπίεσης τῆς χριστια-
νικῆς Εὐρώπης, ὁ εἰκοστός αἰώνας σηματοδοτεῖ
μία ἀλλαγή πορείας, ἡ ὁποία προκλήθηκε βεβαι-
ότατα ἀπό τήν φρικτή τραγωδία τοῦ Ὁλοκαυτώ-
ματος. 

Μποροῦμε νά θυμηθοῦμε τήν περίφημη φράση
τοῦ πάπα Pio XI, τό 1938, σέ μία συνεδρίαση μέ
μία ὁμάδα Βέλγων καθολικῶν, σέ μία ἐποχή πού
ἡ Εὐρώπη βυθιζόταν στήν ἄβυσσο τοῦ πολέμου꞉
“Ὁ ἀντισημιτισμός εἶναι ἀπαράδεκτος. Εἴμαστε
ὅλοι πνευματικά σημίτες”. Ὅμως θά πρέπει νά
θυμηθοῦμε καί τόν πάπα Ratti, δύο μῆνες σχεδόν
νωρίτερα, στίς 29 Ἰουλίου τοῦ ἰδίου χρόνου, ὁ
ὁποῖος μιλώντας σέ μαθητές κολλεγίου, εἶχε πεῖ꞉
“Τό γένος τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἕνα, μία παγκό-
σμια φυλή ἀνθρώπων. Δέν ὑπάρχουν περιθώρια

γιά φυλές ἰδιαίτερες. Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια
συνίσταται στήν δημιουργία μιᾶς μόνο καί μεγά-
λης οἰκογένειας, τό ἀνθρώπινο γένος, ἡ ἀνθρώπι-
νη φυλή. Αὐτό εἶναι τό σκεπτικό τῆς Ἐκκλησίας”.
Ἕνα μήνυμα τό ὁποῖο εἶχε πολύ σχολιασθῆ καί
στιγματισθῆ ἀπό τόν γερμανικό Τύπο.  

Ὁ πάπας Pio XII ὑπῆρξε ὁ πρῶτος πάπας , με-
τά ἀπό περισσότερους δέκα αἰῶνες, ὁ ὁποῖος πα-
ρεμβάλλει μικρές ἀλλαγές στίς ἐκκλησιαστικές

ἀκολουθίες πρός
ὄφελος τῶν Ἑβραί-
ων. Δηλαδή ἀπό τήν
περίοδο πού ἦταν
πάπας ὁ Gregorio
Magno (590-604, πε-
ρίοδος τῆς παπωσύ-
νης του), ὅπου στόν
ἑορτασμό τῆς Μεγά-
λης Παρασκευῆς γι-
νόταν ἀναφορά γιά
δόλιους Ἑβραίους
καί γιά τήν ἑβραϊκή
δολιότητα. Ἡ λέξη
δολιότητα στά λατινι-
κά ἔχει τήν ἔννοια
τοῦ ἀπίστου. Ἡ
ὁποία μετατράπηκε
μέ τόν χρόνο μέ τήν
σαφῆ σημασία τῆς

ἠθικῆς καταδίκης. Ἔτσι ὁ πάπας Pio XII ξεκίνησε
τίς μεταρρυθμίσεις στήν λειτουργία τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδας. 

Ὁ πάπας Giovanni XXIII τόν Μάρτιο τοῦ 1959
ἀποφασίζει νά ἀλλάξη τήν ἐπίμαχη προσευχή τῆς
Μεγάλης Παρασκευῆς ἀποβάλλοντας ἀπό τά κεί-
μενα τούς ὅρους δόλιοι καί δολιότητα. Αὐτό εἶναι
ἕνα πρῶτο στάδιο καί ἀκολούθησαν ἄλλες πρω-
τοβουλίες τοῦ πάπα, ὅπου σβήστηκαν προσευ-
χές μέ ὑπαινιγμούς πού μποροῦσαν νά προσβά-
λουν τούς Ἑβραίους. Τό σημεῖο καμπῆς ὑπῆρξε ἡ
Β΄ Βατικάνεια Σύνοδος μέ τόν πάπα Paolo VI καί
τήν Nostra aetate (ὅπου καθιέρωσε μία νέα σχέ-
ση μεταξύ Ἑβραίων καί καθολικῶν), ὅπου δηλώ-
θηκε ὅτι “ὅσα διαπράχθηκαν κατά τήν διάρκεια
τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου δέν εἶναι δυνατόν νά κα-
ταλογισθοῦν ἀδιάκριτα σέ ὅλους τούς Ἑβραίους
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ὅσο καί στούς Ἑβραίους τῆς
ἐποχῆς μας”. Μάλιστα δηλώνεται ὅτι “οἱ Ἑβραῖοι
δέν πρέπει νά παρουσιάζωνται ὡς ἀπορριπτέοι
ἀπό τόν Θεό οὔτε ὡς καταραμένοι”. Τέλος ἀναφέ-
ρει ὅτι “Ἡ ἐκκλησία ἔχει ἐπίγνωση τῆς κληρονο-
μιᾶς πού μοιράζεται μέ τούς Ἑβραίους… ἐκφράζει
τήν λύπη της γιά τό μῖσος, τούς διωγμούς καί γιά
ὅλες τίς ἀντισημιτικές πράξεις πού ἐκδηλώθηκαν
κατά τῶν Ἑβραίων σέ ὅλες τίς ἐποχές καί ἀπό
ὁποιονδήποτε”. 

Αὐτή ἡ ριζική ἀλλαγή ἦταν ἀναγκαῖο νά
ἐκφρασθῆ καί μέ μία χειρονομία. Τό σημεῖο
καμπῆς ἦλθε μέ τόν πάπα Giovanni Paolo II, ὁ
ὁποῖος εἶχε ζήσει ἀπό κοντά τό δρᾶμα τοῦ πολέ-
μου στήν μαρτυρική Πολωνία. Ἀφοῦ εἶχε γεννηθῆ
σέ μία μικρή πόλη, τό Wadowice, ὅπου ζοῦσε μία
μεγάλη ἑβραϊκή κοινότητα καί εἶχε στενές σχέσεις
μέ Ἑβραίους συμμαθητές του. Πολλοί ἀπό τούς
ὁποίους πέθαναν σέ στρατόπεδα θανάτου τῶν
ναζί. Γιά αὐτό στίς 7 Ἰουνίου 1979 ἐπισκέφθηκε τό
στρατόπεδο τοῦ Auschwitz-Birkenau, ὅπου προσ -
ευχήθηκε γιά τά θύματα. Ἀκόμα πιό σημαντική
ἦταν ἡ ἐπίσκεψή του στήν συναγωγή τῆς Ρώμης
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1986 καί ὁ ἐναγκαλισμός του μέ
τόν ἀρχιραββῖνο Elio Toaff. Ἕνα ἑπόμενο βῆμα
ἦταν ἡ διπλωματική ἀναγνώριση τοῦ κράτους τοῦ
Ἰσραήλ τό 1993 ἀπό τήν Ἁγία Ἕδρα. Ἀργότερα
ζήτησε συγγνώμη γιά τίς ἁμαρτίες πού διεπρά -
χθηκαν ἐναντίον τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Ἀκόμα κα-
τά τήν ἐπίσκεψή του στούς Ἁγίους Τόπους προσ -
ευχήθηκε στό Τοῖχος τῶν Δακρύων. Οἱ δέ συν -
αντήσεις μέ ἑβραϊκές ἀντιπροσωπίες στό Βατικα-
νό καί στά διεθνῆ ταξίδια του κατά τήν παπωσύνη
του εἶχαν γίνει συνηθισμένο φαινόμενο. 

Ὁ πάπας  Benedetto XVI περισσότερο ἀπό κά-
θε ἄλλο πάπα τόν ἀπασχολοῦσε ἡ ἰδιαίτερη καί
μοναδική σχέση πού ἑνώνει τούς Χριστιανούς μέ
τούς Ἑβραίους. Καί ἔτσι ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή
του στόν παπικό θρόνο συναντήθηκε μέ τόν ἀρχι-
ραββῖνο τῆς Ρώμης, ἐπισκέφθηκε τό Auschwitz-
Birkenau καί ἐπανέλαβε τίς χειρονομίες τοῦ προ-
κατόχου του πάπα στό ταξίδι του στό Ἰσραήλ.
Ἐπισκέφθηκε τίς συναγωγές τῆς Κολωνίας στήν
Γερμανία , τῆς Νέας Ὑόρκης, στήν δέ ἐπίσκεψή
του στήν συναγωγή τῆς Ρώμης τό 2010 εἶχε πεῖ
“Ἡ ἐγγύτητα καί ἡ πνευματική ἀδελφοσύνη μετα-
ξύ μας τήν συναντᾶμε τόσο στήν Ἁγία Γραφή ὅσο
στά ἑβραϊκά βιβλία”. Ἐπίσης ὁ πάπας Francesco,
ὁ ὁποῖος εἶχε φιλικές σχέσεις μέ τήν ἑβραϊκή κοι-
νότητα τοῦ  Buenos Aires ἐπισκέφθηκε τήν συνα-
γωγή τῆς Ρώμης τόν Ἰούλιο τοῦ 2016».  

Γ.Κ.Τ

Πασχάλιον Φῶς
Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου,
Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ ἀναμφι-
βόλως εἶναι ἕνα γεγονός, τό ὁποῖον ἐπραγματο-
ποιήθη μέσα εἰς τήν Ἱστορίαν, πού διεδραματίσθη
εἰς ὁρισμένον τόπον,  εἰς μίαν  συγκεκριμένην  στι -
γμήν τοῦ παρελθόντος. Ἡ μαρτυρία τῶν Ἀποστό-
λων σχετικῶς μέ τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου εἶναι
σαφής: «Ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν, ὅ
ἐθεασάμεθα καί
αἱ χεῖρες ἡμῶν
ἐψηλάφισαν...
ἀπαγγέλλομεν
ὑμῖν» (Α΄ Ἰωάν.
α΄ 1-3).

Μεγίστη καί
ἀσύλληπτος εἰς
ἔκτασιν καί βά-
θος ἡ θεία Ἀγά-
πη! Συνέζευξεν
τήν φρίκην τῆς
ἀ ν θ ρ ωπ ί ν η ς
καταδίκης διά
τήν προπατορι-
κήν ἁμαρτίαν
μέ τήν ἀνεκλά-
λητον χαράν
τοῦ Ἀγγελικοῦ
μηνύματος τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πρός τό ὀδυ-
νώμενον ἀνθρώπινον γένος διά τῶν Μυροφόρων.
Διά τῆς Ἀναστάσεως ζῶμεν τάς τρεῖς ἀρετάς, αἱ
ὁποῖαι ἀποτελοῦν τήν πεμπτουσίαν τοῦ χριστιανι-
σμοῦ. Τήν πίστιν, τήν ἐλπίδα, τήν ἀγάπην. Διά τῆς
πίστεως ἠμπορεῖ κανείς νά εἰσχωρήση εἰς τό νόη-
μα τῆς Ἀναστάσεως. Ἄνευ αὐτῆς κάθε προσπά-
θεια τοῦ ἀνθρώπου νά πλησιάση τό θαῦμα εἶναι
καταδικασμένη εἰς ἀποτυχίαν. Οἱ Ἀπόστολοι δέν
προσεπάθησαν νά ἐξηγήσουν τό θαῦμα τῆς Ἀνα-
στάσεως διά τῆς λογικῆς. Ἐπίστευσαν εἰς αὐτό.
Ἔδωσαν τήν καρδίαν των. Ἡ μαρτυρία τῆς Ἀνα-
στάσεως δέν ἦτο δι’ αὐτούς ὁμολογία. Ἦτο καί
μαρτύριον. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου παραμένει
πεδίον πίστεως γιά τόν ἄνθρωπον. Καί πρέπει νά
διασχίση τό πεδίον τοῦτο, νικώντας τάς ἀμφιβολίας
τῆς ψυχρᾶς λογικῆς, διά νά φθάση εἰς τήν ἐλπίδα.
Ἡ ἐλπίς, πηγάζουσα ἐκ τῆς Ἀναστάσεως, ἔχει πε-
ριεχόμενον ἐσχατολογικόν. Ἀναφέρεται εἰς τήν
«διάβασιν» τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, τῆς φθορᾶς

εἰς τήν ἀφθαρσίαν, τοῦ χρόνου εἰς τήν αἰωνιότητα.
«Δεῖ γάρ τό φθαρτόν τοῦ ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν
καί τό θνητόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Α΄
Κορ. ιε΄ 55). Ἡ ἐλπίς τῆς Ἀναστάσεως ἔδωκε τήν
δύναμιν εἰς τούς μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας νά βαδί-
σουν εἰς τόν θάνατον μέ γαλήνην εἰς τήν ψυχήν.
Διότι διά τῆς ἐλπίδος εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου

ὑπάρχει τό
προμήνυμα καί
ἡ ἐγγύησις τῆς
Ἀναστάσεως
τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἀγάπη, τρίτη
ἀρετή τῆς πεμ-
πτουσίας τοῦ
Χριστιανισμοῦ,
εἶναι ἀπελευθέ-
ρωσις, λύτρω-
σις. Εἰς τήν θε-
ολογικήν γλῶσ -
σαν εἶναι καρ-
πός τῆς θεϊκῆς
ἀγάπης διά
τούς ἁμαρτω-
λούς. Κατά τόν
Ἀπόστολον τῶν
ἐθνῶν θεῖ ον
Παῦλον, «ὁ Θε-
ός πλούσιος

ὤν ἐν ἐλέει διά τήν πολλήν ἀγάπην αὐτοῦ ἥν ἠγά-
πησεν ἡμᾶς καί ὄντας ἡμᾶς νεκρούς τοῖς παρα-
πτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ» (Ἐφεσ. Β΄ 4-
6). Ἡ Ἀνάστασις εἶναι ἀνάγκη νά προβάλεται σή-
μερον εἰς ἅπαντα τά ἔθνη, ὑπενθυμίζουσα ὅτι ἀρχί-
ζει νέα ἐν τῷ Χριστῷ ζωή ἐλευθερίας διά τόν ταλαι-
πωρημένον σύγχρονον κόσμον, ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖ
τήν ἐντολήν «πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώ-
ποις».

Ἡ Ἀνάστασις κατήργησε καί τόν βιολογικόν καί
τόν πνευματικόν θάνατον. Εἶναι καιρός πλέον,
ἀγαπητοί, νά συνειδητοποιήσωμεν τό μέγεθος τῆς
θείας ἀγάπης, ἡ ὁποία ἦλθε διά τῆς Ἀναστάσεως
καί νά παύσωμεν νά ἑορτάζωμεν παθητικῶς τήν
λαμπράν αὐτήν ἡμέραν, μόνον διά τοῦ ὀβελία καί
τῆς μέθης τοῦ οἴνου. Εἶναι καιρός νά προβάλωμεν
εἰς τάς καρδίας μας τόν Νικητήν τοῦ θανάτου, γλυ-
κύτατον Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέ-
λει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».
Ἐάν δέν ἐννοήσωμεν τήν Ἀνάστασιν καί δέν κάμω-
μεν βίωμα τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ματαίως «κινού-
μεθα καί ἐσμέν» ἐν τῷ κόσμῳ τοῦτο. Μόνον διά
τῆς μετανοίας θά ὁδηγηθῶμεν εἰς τήν αἰωνίαν Γα-
λιλαίαν, «ὅπου Αὐτόν ὀψόμεθα». Ἄς ἀφήσουμε
τούς ἐγωισμούς καί τά προσωπικά πάθη καί ἄς
ἀνέλθωμεν πνευματικῶς νά ἐρευνήσωμεν τό «μέ-
γα μυστήριον» τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ ἱερός ὑμνογρά-
φος μᾶς καλεῖ διά τῶν λόγων του: «Ἀναστάσεως
ἡμέρα! λαμπρυνθῶμεν λαοί. Πάσχα Κυρίου Πά-
σχα. Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός
οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινί-
κιον ᾄδοντας».

Θεοσεβῶς πανηγυρίζοντες
«Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης καί

εὐφροσύνη πνευματική. Σήμερον καί τῶν
Ἀγγέλων ὁ δῆμος καί πασῶν τῶν ἄνω Δυνά-
μεων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων  σωτη-
ρίαν ἀγάλλονται... Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά
νικητήρια γέγονεν».

(Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου  Ε.Π.Ε. 36,74.76)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μέ τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἀναστάντος

Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν ἑορτάζομεν εὐφροσύνως
καί πανηγυρικῶς τήν λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς
Ἐγέρσεως τοῦ Σωτῆρος  Χριστοῦ, τήν «ἑορτῶν
ἑορτήν καί πανήγυριν πανηγύρεων», τήν ἁγίαν
Ἀνάστασιν τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας.

«Σήμερα χαρά κυριαρχεῖ εἰς ὅλην τήν οἰκουμέ-
νην καί πνευματική εὐφροσύνη. Σήμερα ἀγάλλον-
ται καί ὁ ἱερός δῆμος τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καί ὁ χο-
ρός ὅλων  τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων διά τήν σω-
τηρίαν τῶν ἀνθρώπων...Σήμερα ἔχουν συντελεσθῆ
τά λαμπρά νικητήρια μας» μέ τόν θρίαμβον τῆς
Ἀναστάσεως , διασαλπίζει πανευφρόσυνα ὁ χρυ-
σορρήμων ἅγιος Ἰωάννης  Ἀρχιεπίσκοπος  Κων-
σταντινουπόλεως. «Ἐννόησε, ἀγαπητέ, πόσο με-
γάλη  εἶναι ἡ χαρά, τονίζει ὁ Ἱερός  Χρυσόστομος,
ἀφοῦ καί οἱ οὐράνιες δυνάμεις ἑορτάζουν μαζί μας.
Χαίρονται διά τά ἰδικά μας ἀγαθά. Ἄν καί εἶναι ἰδι-
κή μας ἡ χαρά , πού ἔδωσε ὁ Κύριος, ὅμως  εἶναι
καί ἰδική τους χαρμονή καί ἀγαλλίασις... Ἑορτή τῆς
γῆς καί τοῦ Οὐρανοῦ. Ἄγγελοι χαίρουν καί Ἀρχάγ-
γελοι καί ὁ Θεῖος Δημιουργός ὅλων τῶν ἐπουρα-
νίων Δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας» (Ε.Π.Ε.
36,76.152).

«Ἄς ἑορτάσωμεν αὐτήν τήν λαμπράν καί μεγί-
στην ἑορτήν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, συμ-
βουλεύει ὁ Θεῖος Χρυσόστομος. Ἄς τήν ἑορτάσω-
μεν μέ λαμπρότητα καί θεοσέβεια. Διότι ἀνέστη ὁ
Κύριος καί συνανέστησε μαζί μέ τόν ἑαυτόν του
ὅλην  τήν Οἰκουμένην. Αὐτός ἀνέστη καί ἔθραυσε
τά δεσμά τοῦ θανάτου» (Ε.Π.Ε. 36,158).

Ἀκολούθως, ὁ ἱερός αὐτός Πατήρ, ἀναφερόμε-
νος εἰς τήν ἀλλαγήν καί τήν πνευματικήν μεταμόρ-
φωσιν τοῦ κόσμου ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, προσθέ-
τει καί τά ἑξῆς: «Μετά τήν σάρκωσιν τοῦ Μονογε-
νοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί μετά τήν Θείαν Οἰκονομίαν
ἀπέβαλαν τήν θηριωδίαν των οἱ ἄνθρωποι καί
ἐπανῆλθαν εἰς τήν ἀρχικήν των εὐγένειαν, ἤ καλύ-
τερα ἀνέβησαν εἰς ἀγγελικήν ἀρετήν. Πρίν ἀπό τόν
Χριστό οἱ πόλεις ἦσαν  γεμᾶτες ἀσέβεια. Σήμερα
καί ἡ ἔρημος ἀσκεῖ τήν ἀρετή καί καλύβες Μο-
ναχῶν ὑπάρχουν εἰς μίμησιν τῆς Ἀγγελικῆς Πολι-
τείας, καί εἰς τά φαράγγια ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ
ὁποῖοι ἀπηρνήθησαν τήν παροῦσα ζωή τῆς ἁμαρ-
τίας» (ΕΠ.Ε. 27,590).

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας ἔφε-
ρε τήν συνανάστασιν ὅλης τῆς κτίσεως. «Ἀνεστή-
θη ὁ Κύριος, καί συνανέστησε μέ τόν ἑαυτόν Του
τήν οἰκουμένην. Καί Ἐκεῖνος μέν ἀνεστήθη μέ τό νά
θραύση τά δεσμά τοῦ θανάτου. Ἀνέστησε δέ ἡμᾶς
μέ τό νά σπάση τίς ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτημάτων
μας»(Ε.Π.Ε. 36,82).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, 
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ἡ τρισμέγιστη καί πανίερη ἑορτή τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Χριστοῦ εὑρίσκεται εἰς τήν κορυφήν τῆς
πυραμίδος τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Ἡ Ἀναστάσιμη χαρά καί εὐφροσύνη εἶναι
ἀνεκλάλητη καί ἀπερίγραπτη, πηγαία καί ἀστεί-
ρευτη. «Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀνα-
στάσεως τήν πεῖραν  εἰληφότα» ,ψάλλει  ὁ ἱερός
ὑμνωδός, τό στόμα τῆς Ἐκκλησίας. Χαρά ἁγιο-
πνευματική, ἐσωτερική καί λυτρωτική. Χαρά Ἀγγε-
λική  καί πανανθρώπινη. Χαρά καί εἰρήνη πνευ-
ματική. Εἶναι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ
δύο αὐτές ἀρετές.

Ἡ κορυφαία ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως ἑορτάζεται
φαιδρῶς καί θεοσεβῶς  καί ὄχι μέ ἐπιφανειακό  καί
κοσμικό τρόπο. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία
προμηνύει καί προεξαγγέλλει τήν κοινήν ἀνάστα-
σιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πανηγυρίζεται μέ
πνευματική ἔξαρσι καί τήν προσωπική μας συνα-
νάστασι. Ἀνάστασις ἀπό τήν πτῶσι τῆς ἁμαρτίας.
Ἀνάστασις μέ καθημερινή ἀνοδική πορεία καί προσ -
ανάβασι εἰς τήν κλίμακα τῶν χριστιανικῶν
ἀρετῶν. Ἀνάστασις καί ἀνόρθωσις ἀπό τήν τελ-
ματώδη κατάστασι τῆς ἀσεβείας, τῆς ἀκηδίας καί
τῆς πλάνης εἰς τά ζητήματα πίστεως καί εὐσεβεί-
ας, ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας. Ἀνάστασις καί
ἀνύψωσις εἰς τήν σφαῖραν τοῦ πνεύματος καί τῆς
ἁγιότητος.

Ἡ ἀληθινή καί αὐθεντική χαρά τῆς Ἀναστάσεως
εἶναι συνυφασμένη μέ τήν θεία λυτρωτική χαρά ,
μέ τήν χαρά τῆς ἀπολυτρώσεως  τοῦ κόσμου ἀπό
τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου, ἀπό τόν φόβο τοῦ θα-
νάτου, ἀπό τόν βαρύ κλοιό τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό
τήν ἀποπνικτική ἀτμόσφαιρα τῆς φθορᾶς καί τῆς
ἠθικῆς καί πνευματικῆς σήψεως. «Χαίρετε λαοί
καί ἀγαλλιᾶσθε. Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τόν λί-
θον τοῦ μνήματος ˙ αὐτός ἡμᾶς εὐηγγελίσατο
εἰπών ˙ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτήρ
τοῦ κόσμου, καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐω-
δίας. Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε» ψάλλει πα-
νηγυρικά ἡ Ἁγία  μας Ἐκκλησία. 

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καί ἡ γνήσια  Ἀνα-
στάσιμη χαρά βιώνονται ἀληθῶς μέσα εἰς τήν Θεία
Λατρεία καί τήν πνευματική ἀγκάλη τῆς Μιᾶς καί
Μόνης τοῦ Χριστοῦ Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας. Ὁ
Θεῖος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς  Χριστός  εἶναι ἡ Ἁγία
Κεφαλή τοῦ πανιέρου  Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
Ἀρχηγός τῆς Πίστεως καί τῆς σωτηρίας μας καί ὁ
αἰώνιος Κυβερνήτης καί σοφός οἰακοστρόφος τοῦ
Θείου σκάφους της. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος
μας Χριστοῦ χαρίζει τό Θεῖο Φῶς, τήν θεόσδοτη
χαρά, τήν θεία εἰρήνη, τήν θεοδίδακτη διπλῆ ἀγά-
πη, πρός τόν Θεόν  καί τόν συνάνθρωπο, καί ὅλα
τά ὑπερκόσμια καί ἀνεκλάλητα ἀγαθά τῆς ἐπου-
ρανίου Βασιλείας.

Ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος
Κυρίου μας γαληνεύουν τίς καρδιές, γεφυρώνουν
τό χάσμα τῶν σχέσεων μέ τούς συνανθρώπους
μας, γκρεμίζουν τό φράγμα πού διαχωρίζει
ἐχθρούς καί φίλους καί ἑνώνουν τίς ψυχές μέ τόν
Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ.
Ἀδελφοί μου,

«Χριστοῦ τήν Ἀνάστασιν προσκυνοῦντες οὐ
παυόμεθα ˙ Αὐτός γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν  ἐκ τῶν
ἀνομιῶν ἡμῶν».

Εὔχομαι πατρικῶς καί ὁλοκαρδίως νά προσκυ-
νοῦμε μέ βαθειά εὐλάβεια καί πίστι ἀκατάπαυστα
τήν Ἀνάστασιν  τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, νά λα-
τρεύουμε ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ τόν Ἀναστάντα
Βασιλέα καί Θεόν ἡμῶν καί νά ἔχουμε  ἀναφαίρε-
τη τήν Ἀναστάσιμη Χαρά, εἰρήνη καί εὐφροσύνη,
μή ἐπηρεαζόμενοι ἀπό τά διχαστικά μηνύματα τῶν
ἡμερῶν μας, ἀλλά ψάλλοντες εἰλικρινῶς  καί ἀπό
καρδίας τόν Ἀναστάσιμο ὕμνο : «Τήν Ἀνάστασίν
Σου Χριστέ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρα-
νοῖς, καί ἡμᾶς τούς ἐπί γῆς καταξίωσον, ἐν κα-
θαρᾷ καρδίᾳ Σέ δοξάζειν».

Εἰς ὅλους τούς οἰκείους καί συγγενεῖς σας, εἰς
ὅλους τούς ἀγαπητούς μας συμπολίτες , εἰς τούς
προσφιλεῖς ναυτικούς μας, οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν εἰς
τάς ἐγγύς καί μακράν θαλάσσας, καί εἰς τούς
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὁμογενεῖς Κυθηρίους καί Ἀντι-
κυθηρίους  ἐκφράζω τίς διάπυρες Ἀναστάσιμες
εὐχές καί κομίζω τίς θεῖες εὐλογίες τοῦ Ἀναστάν-
τος Θείου Λυτρωτοῦ μας. 

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ, 
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Κύριε Διευθυντά,
Καθὼς ἐπίστασθε, στὶς 16 Ἀπριλίου ἐνεστῶτος ἔτους ἔχομε τυ-

πικὴ σύμπτωση τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ ἐκείνου τῶν Λα-
τίνων.

Λόγω καὶ τῶν ἐντόνων ἐσχάτως οἰκουμενιστικῶν καὶ διαιρετικῶν
κινήσεων καὶ δὴ τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου καθὼς καὶ
συλλειτουργιῶν κυρίως ἐπί Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους μετὰ τῶν παπο-
λατίνων- καθολικῶν λεγομένων, ὀφείλομεν ἅπαντες, οἱ ἁπανταχοῦ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ δὴ ὅσοι εἰς τὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ καὶ ἐντός
τῆς ἡμετέρας ἐπικρατείας καὶ μᾶλλον ὅπου ἰδιαιτέρως ὑπάρχει
λεῖμμα καθολικῶν λεγομένων, νὰ προσέξωμεν ὥστε σὲ καμμία πε-
ρίπτωση εἰ καὶ παρ’ ἀγγέλου ἢ καὶ παρὰ προεστῶτος κληθῶμεν, νὰ
μὴ συνεορτάσωμαν τὸ ἡμέτερον Πάσχα μετὰ τὸ ἐκείνων καὶ νὰ
προσέλθωμεν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς
Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι αὐτὴ ἡ Μία καὶ
μόνη καὶ ἡ ὁποία διαγγέλλεται εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως ὡς ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὅπου
μόνον Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι Ἱερεῖς καὶ Ἐπίσκοποι
θὰ παρευρίσκωνται, ὥστε νὰ συνεορτάσωμεν τὸ μόνον Ἅγιον καὶ
Ἀληθέστατον ἡμέτερον Πάσχα.

Συνοπτικὰ παραθέτομεν τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους ἐπιβάλ-
λεται ἡ ὡς ἄνω προσοχὴ καὶ ἀντίληψις καὶ εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἑορ-
τασμὸ τοῦ Ὀρθοδόξου Πάσχα ἐνεστῶτος ἔτους 2017.

Α) Ἐκκινοῦμεν ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Σάλπισμα ἑνὸς τῶν θεματοφυλάκων
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ:
«Ἀκούσατε λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παῖδες,
πρεσβῦται, νεανίσκοι τε καὶ νήπια, τὸ Ἔθνος τῶν Χριστιανῶν τὸ
Ἅγιον. Εἴ τις εὐαγγελίζηται ὑμᾶς παρ’ ὅ παρέλαβεν ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία παρά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Πατέρων καὶ Συνόδων καὶ
μέχρι τοῦ νῦν διεφύλαξε, μὴ ἀκούσητε αὐτοῦ, μηδὲ δέξησθε τὴν
συμβουλὴν τοῦ ὄφεως, ὡς ἐδέξατο Εὔα καὶ ἐτρύγησεν θάνατον.
Κἄν, Ἄγγελος, κἄν Βασιλεύς, κἄν Πατριάρχης, κἄν Ἀρχιερεύς, κἄν
Ἱερεύς... κλείσατε τὰς ἀκοάς... (PG94, 1288).

Β) Ἰδού συνοπτικῶς αἱ αἱρετικαὶ δοξασίαι καὶ πρακτικαὶ τῶν πα-
πολατίνων:

1) Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία μας ἀρχαιόθεν ἔχει σύστημα Συνοδικόν,
ὅπου ὅλοι οἱ Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιερεῖς εἶναι μεταξύ τους ἴσοι καὶ
βουλεύονται ἀπὸ κοινοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ («ἔδοξεν τῷ Πνεύματι
τῷ Ἁγίῳ καὶ ἡμῖν») καὶ ἡ πρώτη Σύνοδος ἐγένετο ἐν Ἱεροσολύμοις
παρὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου χωρὶς πρωτεῖο καὶ πολὺ περισσότερο χωρὶς ἀλάθητο,
ἐκεῖνοι θέλουν τὸν πάπα καὶ πρῶτο καὶ ἀλάθητο. 

2) Τὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα
Συνιστᾶ μείζονα ὕβριν, ὅτι ἀποδίδεται εἰς ἄνθρωπον θνητὸν τὸ

ἀξίωμα τοῦ ἀλαθήτου, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν Ἁγιώ-
τατον Θεὸν ὅτι τὴν προσηγορίαν τῆς Ἀληθείας, μόνον εἰς ἑαυτὸν
ἀποδίδει, ὅταν λέγει ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ζωή
διὰ τοῦ Ἁγίου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δὲ ἡ ὕβρις αὐτὴ περὶ τοῦ
ἀλαθήτου τοῦ πάπα (ὅτι καὶ ὁ Ἱερὸς Ψαλμὸς λέγει πᾶς ἄνθρωπος
ψεύστης) ἑωσφορικὴ καὶ συνιστᾶ μαζὶ μὲ τὸ «filioque», τὰ δύο κέ-
ρατα τῆς ἀντιχρίστου καὶ αἱρετικῆς παπικῆς τιάρας. 

3) Τὸ «filioque»
Ὅτι δηλαδὴ λέγουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ

Υἱοῦ, διαιροῦντες μὲ τὸν τρόπον αὐτὸ τήν ἀδιαίρετον καὶ ἀχώριστον
Ἁγία Τριάδα ἀποδίδοντες εἰς αὐτὴν δύο θελήσεις καὶ δύο ἐνέργειες
ἐνῷ πανταχοῦ εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ καὶ ἐκ στό-
ματος Αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ.

4) Γέμουν καινοτομιῶν καὶ καινῶν δοξασιῶν, οἱ ὁποῖες δὲν ὑπάρ-
χουν πουθενὰ στὴν Ἱερή μας παράδοση Γραπτὴ καὶ Προφορικὴ
ὅπως εἰς τὰ περὶ καθαρτηρίου πυρός, περὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν,
περὶ τῆς λατρείας τῆς Θεοτόκου, περὶ τῶν ἀγαλμάτων εἰς τοὺς να-
ούς, περὶ τῶν μυστηρίων καὶ τῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου καὶ προπάν-
των ὅτι ἐπιμένουν νὰ συντηροῦν τήν ἐπάρατον Οὐνίαν, ἡ ὁποία
εἶναι προβατόσχημος λύκος, παπισμὸς μὲ ἔνδυμα Ὀρθοδοξίας καὶ
ἡ ὁποία πλανᾶ εἰς ἀπώλειαν τὰς ἁπλουστέρας ψυχάς.

5) Ἔχουν ἐπιτελέσει φρικτὰ ἐγκλήματα ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων
καὶ εἰς τὴν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἰς τοὺς Ἁγίους
Τόπους παρὰ τῶν σταυροφόρων καὶ στὴν περίοδο τοῦ Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου εἰς Σερβία καὶ Κροατία διὰ τῶν «Οὐστάσι». 

Γ) Εἰς τὰς διατάξεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
ἀναφέρεται ρητῶς (ΒΕΠ τόμος 2 περὶ εὐχῶν σ. 193 παρ. 12)
«εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ μήτε κατ’ οἶκον προσευχέσθω• τὶς γὰρ κοι-
νωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» Πάλιν εἰς τὰς διαταγάς τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων εἰς τὸν ἴδιον τόμον σελ. 122 XIV παρ. 2: «οὐ μὴ ἐκγαταλί-
πης ἐντολάς Κυρίου, φυλάξεις δέ, ἃ παρέλαβες παρ’ αὐτοῦ, μήτε
προστιθείς ἐπ’ αὐτοῖς μήτε ἀφαιρῶν ἀπ’ αὐτῶν•» Ὁ Ἅγιος Κύριλ-
λος Ἱεροσολύμων εἰς τὰς κατηχήσεις αὐτοῦ (ΒΕΠ 39ος τόμος ΙΣΤ΄
Κατήχησις κεφ. Ι΄ 28- 34 σελ. 204) λέγει: «εἴπωμεν καὶ αὐτοὶ μετὰ
παρρησίας πάσης τῷ Θεῷ περὶ πάντων αἱρετικῶν• οὐχὶ τοὺς μι-
σοῦντάς σε Κύριε ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς Σου ἐξετηκόμην;
ἔστι γὰρ καὶ ἔχθρα καλή, καθὼς γέγραπται•...»

Δ) Ἐν κατακλεῖδι παραθέτομεν τὴν μνημειώδη περικοπή τῆς το-
πικῆς καὶ πανορθοδόξου συνόδου τοῦ 1895: [“... Ἡ δὲ νῦν ρωμαϊκὴ
ἐστιν ἐκκλησία τῶν καινοτομιῶν, τῆς νοθεύσεως τῶν συγγραμμά-
των τῶν ἐκκλησιαστικῶν πατέρων καὶ τῆς παρερμηνείας τῆς τε
Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ὅρων τῶν Ἁγίων Συνόδων. Διό καὶ εὐλόγως
καὶ δικαίως ἀπεκηρύχθη καὶ ἀποκηρύσσεται, ἐφ’ ὅσον ἐμμένῃ ἐν τῇ
πλάνῃ αὐτῆς. «Κρείσσων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος, λέει καὶ ὁ Θεῖος
Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ»].

Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει:«ἐὰν κάπου βλέπεις
τὴν ἀσέβεια νὰ ζημιώνη, νὰ μὴ προτιμᾶς τὴν ὁμόνοια ἀντὶ τῆς ἀλη-
θείας, ἀλλὰ νὰ στέκεσαι γενναῖα ἕως θανάτου... τὴν ἀλήθεια καθ’
ὅλου νὰ μὴ προδίδεις».

Καὶ καθ’ ὅτι εἶμαι Ἀπεραθίτης καὶ Νάξιος στὴν καταγωγὴ ἐπιθυμῶ
σὺν Θεῷ νὰ κλείσω μὲ τὶς τελευταῖες δύο παραγράφους τοῦ Μη-
τροπολίτου Μηθύμνης κ. Ἰακώβου εἰς τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὴν
Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ 1970 (ὁ ὁποῖος μεταξὺ
ἄλλων ὑπῆρξε καὶ ἔξοχος Ὑμνογράφος). 

«Σεβασμιώτατοι Πατέρες καὶ ἀδελφοί, τὸ συμφέρον τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἀλλὰ καὶ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος ἀπαιτεῖ, ἵνα μετὰ πολλῆς
συνέσεως καὶ προσοχῆς συνεργαζώμεθα καὶ ἐπικοινωνῶμεν μετὰ
τῶν ἑτεροδόξων καὶ δὴ τῶν αἱρετικῶν παπικῶν. 

Ἡ δύναμις αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι μεγάλη, ἀλλὰ καὶ ὁ
φανατισμὸς καὶ τὸ μῖσος αὐτῶν κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἄσβεστον,
ὡς προσωπικῶς ἔχομεν διαπιστώσει κατὰ τὴν δεκαετῆ μετ’ αὐτῶν
ἀναστροφὴν ἡμῶν ἐν Νάξῳ. Μισοῦν θανασίμως πᾶν Ἑλληνικὸν
καὶ Ὀρθόδοξον. Περὶ αὐτοῦ γράφει πολλὰ ὁ Νάξιος διδάσκαλος
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης...

Ἄς γρηγορήσωμεν λοιπὸν καὶ ἀναλάβωμεν τὴν μάχαιραν τοῦ
Πνεύματος, ἵνα ἀποκόψωμεν τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐπαπειλοῦντος τὴν
Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἀθάνατον Ἑλλάδα Οἰκουμενισμοῦ». 

ΥΓ.: Ὁ 45ος Ἀποστολικὸς Κανὼν λέγει: Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτε-
ρος, ἢ διάκονος, αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω· εἰ δὲ
ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω.

Εὔχεσθε,
Κων/νος Μπάκαλος

Προσοχὴ κατὰ τὸ προσεχὲς Πάσχα!

Καταρρίπτεται ὁ μῦθος κατὰ τοῦ μοναχισμοῦ
Συνήθως  παραμονὰς μεγάλων ἑορτῶν ὑπάρχουν δημοσιεύ-

ματα, τὰ ὁποῖα κτυποῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὡστόσον ἕνα ἐνδια-
φέρον ἄρθρον διὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν μοναχῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα
καταδεικνύει ὡς ψευδῆ τὸν συκοφαντικὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι εἰς
τὸν μοναχισμὸν καταφεύγουν ὅσοι ἔχουν οἰκονομικὰ προβλή-
ματα ἢ εἶναι ἄνεργοι. Ἡ ἔρευνα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κρίσις δὲν
ἐπηρέασε τοὺς ἀνθρώπους νὰ καταφύγουν εἰς τὰ μοναστήρια,
μῦθος ποὺ καλλιεργεῖται σκοπίμως διὰ νὰ πλήξη τὸν μοναχι-
σμόν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα vradini.gr
τῆς 5ης Ἀπριλίου 2017:

«Παρὰ τὴν πολυετῆ οἰκονομικὴ κρίση οἱ ἀριθμοὶ δὲν ἐπιβεβαιώνουν
κάποια σημαντικὴ αὐξητικὴ τάση στὴν προσέλευση μοναχῶν. Σύμ-
φωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ἀναφορᾶς τῶν Μητροπόλεων πρὸς τὴν
Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν
Διπτύχων, τὸ 2009 ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν στὶς 81 Μητροπόλεις τῆς
χώρας ἀνήρχετο στοὺς 4.421, ἐνῶ τὸ 2017, ὀκτὼ χρόνια μετά, ὁ
ἀριθμὸς ἐμφανίζεται αὐξημένος κατὰ 18,5 % καὶ ἀνέρχεται στοὺς
4.806 περίπου! Ἡ βαθιὰ καὶ παρατεταμένη οἰκονομικὴ κρίση, ἡ
ὑψηλὴ ἀνεργία, οἱ φόροι καὶ οἱ περικοπὲς δὲν ἀρκοῦν, γιὰ νὰ σπρώ-
ξουν περισσότερους συμπολίτες μας (ἄνδρες καὶ γυναῖκες) στὸ νὰ
ἐνδυθοῦν τὸ ράσο καὶ νὰ καροῦν μοναχοί, καὶ μᾶλλον ἐπαληθεύεται
τὸ λαϊκὸ ρητὸ ποὺ θέλει «βαριὰ τὴν καλογερικὴ», γιὰ νὰ ἐπιλέξει κα-
νεὶς τὸν μοναστικὸ βίο καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὰ ἐγκόσμια».

«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τήν γῆν...»
Πρός Τά Καταστήματα Κράτησης Ἑλλάδος

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τήν γῆν,

ὅτι σύ κατακληρονομήσεις
ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν» 

(Προκείμενον Μ. Σαββάτου)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί κρατούμενοι,

Τό Μέγα Σάββατο ὁ ἱερουργός ἱερέας, ἀμέσως
μετά τήν ἀνάγνωση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς
τῆς Θείας Λειτουργίας, κρατεῖ στά χέρια του κάνι-
στρο μέ δάφνες, περιέρχεται τόν Ἱερό Ναό καί,
ἐνῶ ραίνει αὐτόν μέ τίς δάφνες, ψάλλει τό γνωστό
στίχο: «Ἀνάστα, ὁ Θεός…».

Τί θέλει νά πεῖ αὐτή ἡ ἱκεσία; Δυό πράγματα. Τό
πρῶτο: Νά ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός. Τό δεύτερο: Νά
γίνει ἀποδεκτή ἡ ἀνάστασή του ἀπό τόν κό-
σμο.

Τό πρῶτο πιά εἶναι γεγονός. Ἀναστήθηκε ὁ Χρι-
στός. Μάρτυρες πολλοί. Πρῶτος· ὁ ἄγγελος, ὁ
ὁποῖος «καταβάς ἐξ οὐρανοῦ, ἀπεκύλισε τόν λίθον
ἀπό τῆς θύρας τοῦ τάφου» (Ματθ. 28, 2). Δεύτε-
ρος· οἱ Μυροφόρες, οἱ ὁποῖες πρῶτες πληροφο-
ρήθηκαν ἀπό τόν ἄγγελο τό χαρμόσυνο γεγονός.
Τρίτος· οἱ Ἀπόστολοι, καί μάλιστα ὁ Ἰωάννης καί
ὁ Πέτρος, πού ἔτρεξαν στόν τάφο καί διαπίστωσαν
τό γεγονός. Τέταρτος· ἡ πέτρα τοῦ τάφου πού
βρέθηκε μακριά ἀπό τή θύρα. Πέμπτος· ὁ κενός
τάφος. Ἕκτος· τό σουδάριο, τό ὕφασμα, μέ τό
ὁποῖο εἶχε περιτυλιχθεῖ ὁ μεγάλος Νεκρός. 

Τό πρῶτο, λοιπόν, εἶναι γεγονός. Ἀλλά τό δεύ-
τερο; Σ’ αὐτό, κυρίως καί βασικά, ἀναφέρεται ἡ ἱκε-
σία τοῦ ἱερέα. Νά ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός:

Πρῶτον· στή σκέψη τῶν ἀνθρώπων 
Αὐτό σημαίνει νά γίνει ἀποδεκτή ἡ ἀνάσταση τοῦ

Χριστοῦ. Νά τήν πιστέψει ὅλος ὁ κόσμος. Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι. Γιατί πάντοτε θά ὑπάρχουν οἱ δύσπι-
στοι. Πάντοτε θά παρουσιάζονται «Θωμάδες»

πού, ὅπως ἐκεῖνος ὁ δύσπιστος Ἀπόστολος, θά
λένε τό ἴδιο μέ ἐκεῖνον· «ἐάν μή ἴδω ἐν ταῖς χερσίν
αὐτοῦ τόν τύπον τῶν ἥλων, καί βάλω τόν δάκτυ-
λόν μου εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων, καί βάλω τήν χε-
ῖρα μου εἰς τήν πλευράν αὐτοῦ, οὐ μή πιστεύσω»
(Ἰωάν. 20, 25). «Ἀνάστα ὁ Θεός» στίς σκέψεις
ὅλων τῶν ἀνθρώπων!  
Δεύτερον∙ στήν καρδιά τῶν ἀνθρώπων 
Αὐτό τό δεύτερο σημαίνει νά τόν ἀγαπήσουν οἱ

ἄνθρωποι. Δέν φτάνει μόνο νά τόν πιστέψουν
ἀναστάντα, ἀλλά καί νά τόν ἀγαπήσουν δυνα-
τά. Μέ μιά ἀγάπη, πού νά μή μπορεῖ νά τήν κλονί-
σει καμιά δύναμη. Οὔτε τά μαχαίρια οὔτε τά σπα-
θιά. Καμιά ἀπειλή. Κανένα εἶδος μαρτυρίου. Νά
μποροῦν νά λένε αὐτό πού ἔλεγε καί ὁ Ἀπ. Πα-
ῦλος, στόν ὁποῖο ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς «ὤφθη
ἔσχατον πάντων»: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά-
πης τοῦ Χριστοῦ;...» (Ρωμ. 8, 35-39).

Τρίτον∙ στή ζωή τῶν ἀνθρώπων
Κι αὐτό σημαίνει ἐκεῖνο πού ἔγραφε ὁ Ἀπόστο-

λος στούς Ἐφεσίους: «Ἔγειραι ὁ καθεύδων καί
ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν...» (Ἐφεσ. 5, 14), πού θά
πεῖ: Σύ, πού κοιμᾶσαι τόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας, σή-
κω καί πετάξου ὄρθιος ἀνάμεσα ἀπό τούς νεκρούς
τῆς ἁμαρτίας. Μέ ἄλλα λόγια, νά ἀναστηθοῦν
πνευματικά οἱ ἄνθρωποι. Χωρίς αὐτή τήν πνευ-
ματική ἀνάσταση δέν ἔχει κανένα νόημα γι’ αὐτούς
ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γιατί θά παραμείνουν νε-
κροί. Καί τότε θά εἶναι μάταιη ἡ πίστη τους στόν
ἀναστημένο Χριστό. Γιατί «πίστις χωρίς τῶν ἔργων
νεκρά ἐστι» (Ἰακ. 2, 26).
Ἀγαπητοί ἀδελφοί κρατούμενοι, 

«Ἀνάστα, ὁ Θεός»!
Ἀνάστα: Στή σκέψη μας. Στήν καρδιά μας.

Καί στή ζωή μας.
Μέ ἐγκάρδιες εὐχές, τιμή καί ἀγάπη

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων

Ὁ Ο.Τ. πανόδετος
Ἐξεδόθη πανόδετος τόμος τῶν ἐφημερί-
δων τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» τῶν ἐτῶν
2015- 2016. Τιμὴ 100 Εὐρώ.

Ἀγγελία
Ζητεῖται Ἑλληνίδα γιὰ περιποίηση ἡλικωμένης

πρόσφατα χειρουργημένης στὸ ἰσχίον. 12 ὧρες
ἡμέρα 12 ὧρες νύχτα, ἀνὰ ἑβδομάδα ἐναλλάξ.
Ἄνω Πετράλωνα. Τηλ. 6939972934. 11-12 πρωὶ
5-7 ἀπόγευμα.

Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ κ. Φραγκίσκου
εἰς τὴν Συναγωγὴν τῆς Ρώμης, Ἰούλιος 2016.
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Ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν
Κύριε Διευθυντά,

Στὴ Βουλὴ ἀκούστηκε ἡ
φωνὴ τῆς συζύγου τοῦ Λουκια-
νοῦ Κηλαηδόνη, προσφάτως
ἀποθανόντος, ποὺ δακρύουσα
ἀνέλυσε γιατί ἀναγκάστηκε νὰ
πάει στὴ Βουλγαρία καὶ νὰ
ἀποτεφρώσει τὸ σῶμα τοῦ
ἄνδρα της. Ἐπικαλέστηκε τοὺς
δημάρχους, προτρέποντάς
τους νὰ μεριμνήσουν, ὥστε νὰ
καταργηθεῖ ἡ "σκοταδιστικὴ καὶ
μεσαιωνικὴ" νοοτροπία ποὺ
δὲν ἐπιτρέπει τὶς ἀποτεφρώ-
σεις.

Μὲ ἄλλα λόγια ἀντὶ γιὰ τὸν
γάιδαρο βαρᾶμε τὴ σέλλα... Δη-
λαδὴ τὰ βάζουμε μὲ τὴν "σκοτα-
διστικὴ" Ἐκκλησία -γνωστὸ
μαρξιστικὸ πιπίλισμα- ποὺ ἔχει
πανάρχαιους νόμους καὶ δὲν
συγκαταβαίνει, ὥστε νὰ νομι-
μοποιηθοῦν οἱ καύσεις. (Καὶ σὲ
βάθος χρόνου, νὰ γίνει ὑπο-
χρεωτικὴ ἡ ἐνέργεια αὐτή)...!
Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν, γιατί αὐτὴ
ἡ νοοτροπία δὲν εἶναι "μεσαι-
ωνικὴ", διότι στὸν Μεσαίωνα
δὲν ἔκαιγαν τοὺς νεκρούς,
πλὴν περιπτώσεων ἐπιδημίας -
λ.χ. χολέρας- λόγω ἐλλείψεως
μέσων θεραπείας. Στὴν ἀρχαι-
ότητα δὲν ἦταν πάντοτε ὑπο-
χρεωτικὴ ἡ καύση τῶν νεκρῶν,
γι’ αὐτὸ καὶ βρίσκουμε τάφους
μὲ ὀστᾶ.

Ὅταν ἦλθε ὁ Χριστιανισμὸς
τὰ νεκροταφεῖα ἔγιναν κοιμητή-
ρια, γιατί ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ
οἱ νεκροὶ θὰ ἐγερθοῦν στὴν
Δευτέρα Παρουσία, ἂν καὶ
ἔχουμε περιπτώσεις ποὺ ἔχουν
ἐγερθεῖ καὶ μὲ θαύματα ἁγίων
(Ταβιθᾶ κ.ἄ.). Οἱ ἅγιοι, πολλὲς
φορὲς (ἄφθαρτα σώματα δεκά-
δων) παραμένουν κοντά μας
καὶ τὰ τίμια λείψανά τους γεμί-
ζουν τὸν κόσμο μας σὰν πολύ-
τιμα κειμήλια, σὰν ζωντανοὶ θη-
σαυροί, ἐπιτελώντας ἀναρίθμη-
τα θαύματα διὰ μέσου τῶν αἰώ-
νων. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας
δὲν θέλει τὴν καύση, ἀκόμη καὶ
φαινομενικὰ ἄθεων (κανεὶς δὲν
ξέρει τὴν τελευταία στιγμὴ κα-
νενός). Ἂν παρόλα αὐτὰ ἐπιμέ-
νουν κάποιοι στὴν καύση, ἂς τὸ
κάνουν. Μὴ περιμένουν ὅμως
νομιμοποίηση καὶ εὐχολόγια
πάνω ἀπὸ στάχτες... Ἂς πᾶνε
στὴ Βουλγαρία, στὶς Ἰνδίες, στὴ
Σελήνη, στὸν Ἄρη. Ἐδῶ δὲν θὰ
περάσει! Κρεματόρια καὶ φοῦρ-
νοι μόνο γιὰ ψωμιὰ καὶ κρέα-
τα...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
καθηγητὴς μουσικῆς, βιολόγος

Ἡ καῦσις δὲν συνάδει
μὲ τὸ φρόνημα

τῶν Χριστιανῶν
Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Πρόσφατα, διατρέχοντας στὰ
τηλεοπτικὰ κανάλια (κάνοντας
«ζάπινγκ») «ἔπεσα» πάνω στὶς
δηλώσεις τῆς Βουλευτοῦ τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ κας Ἄννα Βαγενᾶ, ἡ
ὁποία –ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων– μίλησε
γιὰ «σκοταδισμὸ» γιὰ Δημάρ-
χους, αἱρετοὺς καὶ τὸν Ἑλλη-
νικὸ λαὸ ἐξαιτίας τῆς μὴ συμ-
φωνίας των στὴν ἵδρυση ἀπο-
τεφρωτηρίων πρὸς καύση τῶν
νεκρῶν ἀνθρώπων.

Ἡ κα Βαγενᾶ ἔχει τὸ δικαίω-
μα νὰ διαμορφώνει καὶ νὰ
ἐκφράζει τὴν ὅποια ἄποψη ἔχει
καὶ γιὰ ὁποιοδήποτε ζήτημα,
ὡς ἐλεύθερος καὶ σκεπτόμε-
νος, ἐνεργὸς πολίτης.

Δὲν ἔχει, ὅμως, τὸ δικαίωμα
νὰ προσβάλει τὴ συνείδηση καὶ
τὸ φρόνημα τῆς συντριπτικῆς
πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ, μάλιστα ἐὰν θέλει νὰ λέ-
γεται δημοκράτισσα. 

Διαφορετικά, θὰ γνώριζε ὅτι
ἡ καύση τῶν νεκρῶν, οὔτε μὲ
τὸ φρόνημα τῶν Χριστιανῶν
συνάδει, ἀλλὰ οὔτε μὲ τῶν
προγόνων μας.

Βέβαια, καθένας εἶναι ἐλεύ-
θερος νὰ λέει καὶ κάνει ὅ,τι ἐκεῖ -
νος κρίνει καλὸ καὶ συμφέρον
γιὰ τὸν ἴδιο, ὅμως, αὐτὸ δὲν ση-
μαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ τὸ υἱοθετεῖ
καὶ ἡ Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας μέ-
λος θέλει νὰ λογίζεται. Ἐκτὸς
ἐὰν δὲν θέλει νὰ εἶναι (μέλος
Της), ὁπότε δὲν ὑπάρχει λόγος
νὰ συνεχίσουμε ὁποιαδήποτε
λεκτικὴ ἀνάλυση ἐπὶ τοῦ θέμα-
τος, γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τὸ πῶς
καὶ τὸ γιατί. Γιὰ ὅσους, ὅμως,
θέλουν νὰ γνωρίζουν τί συμβαί-
νει, ἔχω νὰ πῶ τὰ ἑξῆς:

Ἡ Ὀρθοδοξία σέβεται καὶ
τιμᾶ τὸν ἄνθρωπο. Χάριν τοῦ
ἀνθρώπου ἔγινε ὁ Θεὸς
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ θεωθεῖ ὁ
ἄνθρωπος. «Θεὸς ἐνηνθρώπη-
σεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»
(Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Ὁ
ἄνθρωπος «ἄνω θρώσκει»
(βλέπει πάνω, ψηλά), δηλαδὴ
προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ὁ οὐρανός. «Οὐ γὰρ ἔχο-
μεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ
τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν»
(Ἑβρ. ΙΓ΄, 14) καὶ «τὸ πολίτευ-
μα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει»
(Φιλιπ. Γ΄, 20).

Πόλη μας καὶ ζωή μας εἶναι ἡ
αἰωνιότητα, ἡ κοινωνία μὲ τὸν
Θεό. Ἄρα, ἡ ζωή συνεχίζεται,
δὲν περατώνεται μὲ τὸν σαρ-

κικὸ θάνατο. Πεθαίνει τὸ σῶμα,
ἀλλὰ ἡ ψυχὴ ἐξακολουθεῖ νὰ
ζεῖ. Εἶπε ὁ Χριστὸς «μὴ φοβηθ-
ῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ
σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνα-
μένων ἀποκτεῖναι» (Ματθ. Ι΄,
28). Ἔτσι, γιὰ ἐμᾶς, ἡ ὑπόστα-
ση τοῦ ἀνθρώπου χρῄζει τιμῆς
καὶ σεβασμοῦ. Τὰ Ἅγια Λείψα-
να εὐωδιάζουν καὶ θαυματουρ-
γοῦν. Αὐτὸ δὲν λέει τίποτα σὲ
κάποιους; Ἐὰν εἶχαν καεῖ τὰ
σώματα τῶν Ἁγίων, θὰ εἴχαμε
Ἅγια Λείψανα νὰ εὐωδιάζουν
καὶ νά θαυματουργοῦν;  

Πρότυπό μας καὶ παράδει -
γμα πρὸς ἀπόλυτη μίμηση
ἔχουμε τὸν Χριστό. Ὁ Χριστός,
Θεάνθρωπος, Τέλειος Θεὸς καὶ
Τέλειος Ἄνθρωπος, δέχθηκε
τὴν Περιτομή, τὴν προσφορὰ
τοῦ Σαραντισμοῦ στὸν Ναὸ
ἀπὸ τὸν Γέροντα-Πρεσβύτη
Συμεών, βαπτίσθηκε, νήστευ-
σε, προσευχήθηκε, ἔδρασε, κή-
ρυξε, ἔδωσε τὸ Σῶμα καὶ τὸ
Αἷμα Του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπινου γένους (προσφέ-
ροντάς το ὡς Θεία Κοινωνία-
Μετάληψη), ΚΗΔΕΥΘΗΚΕ ΕΝ
ΤΑΦΩ καὶ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΚ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΑΤΟΣ !

Ὁ,τιδήποτε διαφορετικὸ ἐὰν
πράτταμε ἐμεῖς, θὰ ἦταν ἀντί-
θετο μὲ ὅσα Ἐκεῖνος θέσπισε
καὶ καθιέρωσε. 

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀντιμετωπί-
ζει τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση
ὡς ἱερή, ὡς «εἰκόνα καὶ ὁμοί-
ωσιν Θεοῦ». Γι’ αὐτὸ καὶ ἱερο-
λογεῖ τὸν Γάμο (ποὺ εὐλόγησε
καὶ τίμησε διὰ τῆς παρουσίας
Του ὁ Χριστὸς ἐν Κανᾷ τῆς Γα-
λιλαίας) προβάλλοντας τὴν
ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου –ὡς
ἱερὸ σύνδεσμο μεταξὺ δύο
εἰκόνων (ἀνθρώπων, προσώ-
πων) τοῦ Θεοῦ– καὶ ὄχι τὴν
ὑποβάθμισή του σὲ διοικητικὴ
ἢ ληξιαρχικὴ πράξη τῆς πολιτεί-
ας καὶ μόνον. 

Ἡ κα Βαγενᾶ, ἐὰν ἀνοίξει τὸ
Εὐαγγέλιο (καὶ εἰδικότερα τὴν
περικοπὴ ποὺ ἀναγιγνώσκεται
κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Α΄
Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας) θὰ
διαβάσει τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ
ποὺ ἀναφέρουν «ἐὰν μὴ τις
μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς
τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συν -
άγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ
βάλλουσι, καὶ καίεται» (Ἰωάν.
ΙΕ΄, 6). Δηλαδή, κάθε ἄχρηστο
κλαδὶ ἀπὸ τὸ ἀμπέλι (τὴν
Ἐκκλησία μας) κόβεται καὶ ρί-
πτεται στὴ φωτιὰ νὰ καεῖ. Κάθε
ἄχρηστο ! Ὅμως ὁ ἄνθρωπος
δὲν εἶναι ἄχρηστος, ἐκτὸς ἐὰν
ὁ ἴδιος ἀχρηστευθεῖ καὶ ἐπιλέ-
ξει ἐκεῖνος τὸ δρόμο τῆς νω-
θρότητας καὶ ἀχρηστίας. Ἀκό-
μη καὶ ὁ νεκρὸς σωματικά,
εἶναι ζωντανὸς ψυχικά. Ἔτσι,
δὲν καίεται, δὲν ἐξουθενώνε-
ται, δὲν ὑποτιμᾶται. Παραδίδε-
ται τὸ σῶμα του στὴ γῆ, «ἐξ ἧς
ἐλήφθη» ὅμως ἡ ψυχὴ του ζῇ.
Γι’ αὐτὸ κάνουμε καὶ Τρισάγιο
ἐπὶ τοῦ τάφου, διότι ἡ ψυχὴ ζῆ,
αἰσθάνεται καὶ προγεύεται τὴν
μέλλουσα –αἰώνια– κατάστα-
σή της. Τὰ δὲ Λείψανα (ὀστᾶ)
τοῦ νεκροῦ –σωματικὰ–
ἀνθρώπου θὰ λάβουν μορφὴ
ζωῆς κατὰ τὴν Δευτέρα Πα-
ρουσία τοῦ Κυρίου, ὅταν ἔλθει
ὁ Χριστὸς «κρῖναι ζῶντας καὶ
νεκρούς, Οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ
ἔσται τέλος» (Σύμβολο τῆς Πί-
στεως), ὅπως προεφήτευσε
σχετικὰ καὶ ὁ Προφήτης Ἰεζε-
κιήλ. Τὰ ὀστᾶ θὰ συναριθμη-
θοῦν καὶ τὸ σῶμα θὰ λάβει
μορφὴ ἀφθαρσίας. 

Ἂς μὴ ὑποτιμᾶ, λοιπόν, ἡ κα
Βαγενᾶ τὸ φρόνημα τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ, ἂς μὴ προκαλεῖ μὲ
ἀκραῖες δηλώσεις καὶ ἂς μὴ
λοιδορεῖ ὅσους τὴν ἔστειλαν
ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται καὶ μιλᾶ.
Διότι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πεί-
σθηκε ἀπὸ ψεύτικες ὑποσχέ-
σεις καὶ τὴν ἔστειλε ἐκεῖ, μὲ
σκοπὸ νὰ αὐξήσει τοὺς μι-
σθοὺς καὶ τὶς συντάξεις πείνας,
νὰ μειώσει τὴν ἀνεργία στὴ
Χώρα καὶ νὰ σκίσει τὰ μνημό-
νια τῆς ντροπῆς. Δὲν τὴν ἔστει-
λε οὔτε γιατί ἤθελε ἀλλαγὲς
στὴν παιδεία, τὴν ἐξωτερικὴ
πολιτική, τὰ εἰωθότα στὸ φρό-
νημά του. Οὔτε γιὰ νὰ ἱδρύσει
κρεματόρια καὶ τὴν εἱρκτὴ τῆς
ἀπώλειας. Ὅμως ἐκείνη, ὄχι
μόνο δὲν ὑλοποίησε ὅσα εἶχε
ὑποσχεθεῖ στοὺς ψηφοφόρους
της καὶ τὸ λαό, ἀλλὰ ἔκανε τρὶς
χειρότερα ἐξ ὅσων ἔκαμαν οἱ
προκάτοχοί της. 

Ἔτσι, συμπερασματικά, σκο-
ταδιστὲς δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ
πιστεύουν ὅσα πιστεύουν καὶ
ποὺ καλῶς πιστεύουν. Δὲν
εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πίστεψαν στὰ
«ψεύτικα, τὰ λόγια, τὰ μεγάλα»
τῆς κυρίας Βαγενᾶ καὶ τῶν συν-
τρόφων της, ἀλλὰ ἐκείνη ποὺ
ἔχει τὸ θράσος νὰ ἀποκαλεῖ
σκοταδιστὲς ὅσους δὲν ἀποδέ-
χονται τὸν δικό της σκοταδι-
σμό, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ προβάλει
ὡς προοδευτισμὸ ! Ἄξια διάδο-
χος κι αὐτὴ ὅσων παρουσιά-
ζουν τὸ μαῦρο ὡς ἄσπρο καὶ τὸ
πικρὸ ὡς γλυκὺ ! Οὐαὶ τοῖς
ἀνθρώποις ἐκείνοις (Ἠσαΐας
Ε΄, 20).

Αἰδώς, κυρία Βαγενᾶ ! Αἰδὼς!
Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμὴ

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος
Χίος

Περὶ τοῦ «Ο.Τ.»
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, 

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ ὑμεῖς καὶ
ὅλο τὸ προσωπικό τῆς ΠΟΕ.

Μετ’ ἀπογοητεύσεως μεγί-
στης, ἀκούω καὶ διαβάζω σχό-
λια καὶ ἄρθρα διαφόρων
ἀδελφῶν καὶ δυστυχῶς καὶ Πα-
τέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, τὰ ὁποῖα βάλλουν κατὰ
τῆς φερωνύμου ἐφημερίδος
«Ὀρθόδοξος Τύπος».

Τὸν «Ο.Τ.» πρωτοδιάβασα
ἐν ἔτῃ Βή΄, μετὰ ἀπὸ προτροπὴ
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου
Αὐγουστίνου Κατσαμπίρη, τὸν
ὁποῖον εἶχα τὴν εὐλογία ἀπὸ
Τὸν Θεὸν νὰ ἔχω πνευματικὸ
πατέρα. Ἤμουν ἐτῶν ΚΘ΄ τότε
καὶ ὁμολογῶ ὅτι μὲ «κέρδισε» ἡ
ἐφημερίδα αὐτὴ διὰ τῆς ἁπλῆς
καὶ ταπεινῆς ἐκδόσεώς της,
καθὼς καὶ διὰ τοῦ παραδοσια-
κοῦ καὶ ἀγωνιστικοῦ χαρα-
κτῆρος της. Ἀπὸ τότε ἕως σή-
μερον δὲν ἔχω χάσει φύλλο τοῦ
«Ο.Τ.», ὁ ὁποῖος μάλιστα διὰ
τῶν στελεχῶν του ἔχει δώσει
βῆμα πολλὲς φορὲς καὶ στὴν
ἀναξιότητά μου, παρὰ τὸ ὅτι
εἶμαι ἕνας ὀλιγογράμματος λα-
μαρινᾶς.

Συνήθεια δυστυχῶς ἀποτελεῖ
στὴν ἐποχή μας ὁ παραλο-
γισμὸς καὶ στὸ περιθώριο ἔχει
τοποθετηθεῖ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
αὐθεντικότητα. Αὐτοὶ ποὺ ὁμι-
λοῦν γιὰ τὰ ὅσα παραλάβαμε
ἐκ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν
Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων καὶ τῶν Ἁγίων καὶ θεοφό-
ρων Πατέρων ἡμῶν, χαρακτη-
ρίζονται ἀμέσως συντηρητικοί,
ἀκραῖοι, μεσαιωνικοί, σκοτα-
διστὲς καὶ λοιπά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρὰ αὐτοὶ ποὺ καταργοῦν
τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, τὶς ἀποφά-
σεις τῶν Ἀποστολικῶν καὶ
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τὶς δι-
δασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων
καὶ ἰσοπεδώνουν τὶς παραδό-
σεις καὶ δημιουργοῦν σκάνδα-
λα, ἀποκαλοῦνται προοδευτι-
κοί, ἀνοιχτόμυαλοι καὶ τὰ λοι-
πά. Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὸν
«Ο.Τ.». Ἐπειδὴ ἡ ἐφημερὶς
αὐτὴ καταγράφει καὶ καταγγέλ-
λει τὶς ἐκτροπὲς ἀπὸ τὰ ὅσα
ὁρίζει ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἐνο-
χλοῦνται κάποιοι «προοδευτι-
κοὶ» καὶ ἐξεγείρονται. Πολὺ ἐπι-
εικῶς καὶ μὲ Ἁγιοπατερικὴ
εὐγένεια, ἀντιμετωπίζει ὁ
«Ο.Τ.» τὰ φαῦλα καὶ τὶς κακο-
δοξίες καὶ τοὺς νεωτερισμούς.
Δὲν θίγει προσωπικὰ ἁμαρτή-
ματα καὶ πάθη, εἰ μὴ μόνον ὅσα
ἀφοροῦν τὴν ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν
ἀμώμητον Ὀρθόδοξη Χριστια-
νικὴ πίστη καὶ διδασκαλία. Δὲν
δημιουργεῖ σκάνδαλα καὶ ἔρι-
δες, καταγράφει ἀληθινὰ γεγο-
νότα καὶ ἀμύνεται ὑπέρ πίστε-
ως καὶ πατρίδος.

Λέγει ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάν-
νης: «Ὅστις δὲν θυμώνεται μὲ
νόμιμον αἰτίαν, ἁμαρτάνει. Ἡ
γὰρ ἄλογος ὑπομονὴ σπέρνει
ἐγκλήματα, τρέφει τὴν ἀμέλειαν
καὶ παρακινεῖ εἰς τὸ πονηρόν,
οὐ μόνον τοὺς κακοὺς, ἀλλὰ
καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀγαθούς».
(ὁμιλία ια΄ εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖ -
ον). Δόξα Τῷ Ἁγίῳ Θεῷ ποὺ
οἰκονομεῖ καὶ ὑπάρχουν ἀγω-
νιστὲς Χριστιανοί, Κληρικοὶ καὶ
Λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι στυλώνουν τὰ
πόδια σὲ θέματα πίστεως ἀψη-
φώντας τὶς φωνὲς τῶν κοσμο-
λατρῶν καὶ τὴν ἀνθρωπαρέ-
σκεια, τὴν ὁποία ἀποπνέουν οἱ
ψευτοπροοδευτικοὶ καὶ οἱ ἀνα-
θεωρητὲς τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Ἐὰν ὑπῆρχαν ἄλλες δύο
ἐφημερίδες σὰν τὸν «Ο.Τ.» καὶ
ἔμπαιναν στὸ 1/3 τῶν ἑλλη-
νικῶν σπιτιῶν, σήμερα ὁ οἰκου-
μενισμὸς θὰ εἶχε καταδικαστεῖ
ἐπίσημα ὑπὸ Συνόδου καὶ σί-
γουρα δὲν θὰ μᾶς κυβερνοῦ -
σαν Ἐκκλησιομάχοι καὶ ψευτο-
κουλτουριάρηδες. «...μὴ συγ-
κοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς
ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον
δὲ καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφεσ. Ε΄ 11),
Ἅγιε Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ,
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
Γεώργιος Ἰωάννου

Συνεχίσατε
τὸ καλὸν ἀγῶνα

Κύριε Διευθυντά,
Πρὶν τὰ Χριστούγεννα μοῦ

στείλατε πέντε ἐφημερίδες,
ἀριθμὸ φύλλου, 2123-2124-
2125-2126-2127, ποὺ σᾶς εἶχα
παραγγείλει ἐνωρίτερα καὶ σή-
μερα σᾶς στέλλω τὰ χρήματα,
ὅπως σᾶς ὑποσχέθηκα. Συνεχί -
στε τὸ θαυμάσιο ἔργο ποὺ κά-
νετε καὶ ὁ καλός μας ὁ Θεὸς θὰ
ἀνταμείψει ὅλες τὶς προσ -
πάθειες, ποὺ κάνετε, γιὰ νὰ
κρατᾶτε τὸ χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας σωστὰ
ἐνημερωμένο, ἐφ’ ὅσον καθὼς
φαίνεται, ἔχει σαπίσει κυριολε-
κτικὰ τὸ πλήρως κοσμοφρο-
νούμενο κεφάλι τῆς Ἐκκλησίας.

Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ πάλι
Γεώργιος Παντελός

Αὐστραλία
ΥΣ.: Σὲ λίγο θὰ σᾶς γράψω

νὰ γίνω συνδρομητής.

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Παπασταύρου:
«Γιὰ νὰ φτάσει ὁ ἄνθρωπος στοὺς οὐρανούς,
θὰ πρέπει ἐδῶ στὴ γῆ, νὰ γίνει σύντριμμα»

Τοῦ κ. Σταμάτη Μιχαλακοπούλου
«Ἔτσι γίνεται μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ πάντοτε.
Τὸν σταυρὸ ποὺ τοὺς ἔθεσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ σηκώσουν,

δὲν τὸν ἀφήνουν καὶ δὲν τὸν ἐγκαταλείπουν ποτέ».
Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τὴν θεία Λειτουργία ποὺ τελέ-

σθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, τὴν Κυριακὴ 2
Ἀπριλίου, Ε΄ Νηστειῶν, ἱερούργησε καὶ μίλησε πρὸς τοὺς πι-
στούς, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Παπασταύρου, τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Ἡ συμμετοχὴ καὶ ἡ ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανασίου, ἐντάσσονται στὸ
πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ὀργανώνονται γιὰ
19η συνεχῆ χρονιὰ στὸν Ναό, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ καὶ μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2017».

Πορευόμενοι πρὸς τὸ τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ
ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανασίου ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν κατάλλη-
λη προετοιμασία τῶν πιστῶν, γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Ἡ Ἐκκλησία, μᾶς προετοιμάζει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου,
ὥστε καὶ τὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νὰ διέλθουμε,
νὰ φτάσουμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ νὰ δοῦ -
με τὸν Ἀναστάντα τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως.

Γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός, τόνισε ὁ π. Ἀθανάσιος. Σύμφωνα
μὲ τοὺς Πατέρες, ἂν κάποιος δὲν δεῖ τὸν Ἀναστάντα, τότε δὲν
προετοιμάστηκε κατάλληλα. Ἂν κάποιος δὲν ζήσει τὴν Ἀνάστα-
ση, τότε δὲν ἔχει διανύσει τὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, ὅπως πρέπει.

Μία τελευταία εὐκαιρία μᾶς δίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Εὐκαιρία
νὰ καταλάβουμε ἀπὸ τώρα, ποιὰ ἦταν ἡ πορεία τοῦ Κυρίου ἐπὶ
τῆς γῆς καὶ τί ζητᾶ ἀπὸ ἐμᾶς.

«Ὁ Κύριος, στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἡμέρας, ξεκαθαρί-
ζει τὰ πράγματα στοὺς μαθητές Του, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν καταλά-
βει ποιὰ εἶναι ἡ ἀποστολή Του καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ δικιά τους ἀπο-
στολή. 

Δὲν ἔχουν καταλάβει ὅτι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, δὲν ἦρθαν γιὰ νὰ
χαροῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦν, νὰ παλέψουν, νὰ διακονή-
σουν, νὰ ταπεινωθοῦν, νὰ προσθέσουν τὸ δικό τους τὸ αἷμα, στὸ
αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ δύο μαθητὲς τῆς περικοπῆς, περίμεναν ὀφφίκια, ἐγκόσμιες
τιμὲς καὶ ἀκόμη ὅτι ὁ Κύριος θὰ δοξασθεῖ σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο.
Ἀλλὰ ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου ἦταν σαφής. «Οἱ ἀγωνιστές, οἱ τα-
πεινοί, οἱ σωστοὶ διάκονοι, αὐτοὶ ποὺ περνοῦν αὐτὴν τὴν ζωή
σηκώνοντας τὸν σταυρό τους μὲ ταπείνωση καὶ ὑπομονή, εἶναι
ἐκεῖνοι ποὺ καταξιώνονται στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Τὰ ἴδια ἐπαναλαμβάνει καὶ ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ τῆς ἡμέ-
ρας, ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα τοῦ Κυρίου. Ὁ Χρι-
στός, ὡς μέγας Ἀρχιερέας, ἀνέβηκε στοὺς οὐρανούς, ἀφοῦ προσ -
έφερε ὡς ὑπέρτατη θυσία τὸ ἴδιο τὸ σῶμα Του ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ.
Γιὰ νὰ γίνει ὁ Σταυρός, ἡ κλίμακα πρὸς τοὺς οὐρανοὺς γιὰ ὅλους
τούς ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν σὲ Αὐτόν.

Αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ὁ Κύριος θέλει ἀπὸ ἐμᾶς στὴν παροῦσα
ζωή, συμπλήρωσε  ὁ π. Ἀθανάσιος. Γιὰ νὰ δείξει ὁ Θεὸς ὅτι, γιὰ
νὰ φτάσει ὁ ἄνθρωπος στοὺς οὐρανούς, θὰ πρέπει ἐδῶ στὴ γῆ,
νὰ γίνει σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία.

Ἡ ταπείνωση ἔχει κόπο, δυσκολίες, σταυρό, πολλὲς φορὲς
ἐπονείδιστο θάνατο. Δὲν εἶναι εὔκολο πρᾶγμα. Πρέπει νὰ εἶναι
κάποιος ἀποφασισμένος νὰ πεθάνει, γιὰ νὰ ταπεινωθεῖ.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία μας, αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς καὶ ὅλων τῶν ἁγίων, συνέχισε. Ὅπως καὶ τῆς τι-
μωμένης, κατ’  αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

Ὅλοι οἱ ἅγιοι κέρδισαν τὴν αἰωνιότητα, μέσα ἀπὸ δύσβατα μο-
νοπάτια, τὰ ὁποῖα εἶχαν πάρα πολλὲς ταλαιπωρίες, βάσανα, θλί-
ψεις, θανάτους φρικτοὺς ἢ ἑκούσιες θυσίες, τὴν προσφορὰ τοῦ
ἑαυτοῦ τους γιὰ τὸν Κύριο, χωρὶς νὰ περιμένουν ἀπολύτως τίπο-
τε.

Αὐτὸ ἔκανε καὶ ἡ ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία. Ἔδωσε ὑποσχέσεις
καρδιᾶς στὸν Θεό, γιὰ ἀλλαγὴ ζωῆς, μὲ ἐγγυήτρια τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο. Καὶ τὶς τήρησε, ἐγκαταλείποντας ὅλα τὰ εὔκολα τοῦ κό-
σμου καὶ ἔφυγε στὴν ἔρημο, ὅπου ἔζησε πάνω ἀπὸ σαράντα
χρόνια.

Ἐκεῖ, μέσα ἀπὸ ἀγῶνες καὶ ταλαιπωρίες, ἀπὸ βαρύτατες νη-
στεῖες καὶ ἀσκήσεις καὶ κυρίως μέσα ἀπὸ τὴν φοβερὴ πολεμική
τοῦ διαβόλου, ἐξαϋλώθηκε. Καὶ ἡ πρώην ἁμαρτωλὴ κοπέλα, ἔγι-
νε ἕνας ἄγγελος τοῦ Θεοῦ.

Καὶ ὁ π. Ἀθανάσιος ὁλοκλήρωσε τὴν ὁμιλία του:
«Ἔτσι γίνεται μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ πάντοτε. Τὸν

σταυρὸ ποὺ τοὺς ἔθεσε ὁ Θεὸς, γιὰ νὰ σηκώσουν, δὲν τὸν ἀφή-
νουν καὶ δὲν τὸν ἐγκαταλείπουν ποτέ. Γιατί ξέρουν ὅτι αὐτὸς εἶναι
ὁ σταυρὸς τῆς σωτηρίας τους.

Αὐτὸ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε κι ἐμεῖς. Φτάνοντας στὸν
δικό μας Γολγοθᾶ, θὰ σταυρωθοῦμε. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι
γι’ αὐτό. Ἔχουμε ὅμως τὴν βεβαία ἐλπίδα, ὅτι μετὰ τὸν σταυρό,
ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση.

Ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ δὲν εἶναι ἡμέρα τραγική, πόνου καὶ θλί-
ψεως, ἀλλὰ ἡμέρα θριάμβου. Ὑψώνουμε τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ
ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ἀνέτειλε τὸ φῶς».

Ὁ Οἰκουμενισμός πίσω ἀπό τίς μάσκες…
ἐπισκόπων τους. 

Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἀκούγοντας περὶ Οἰκου-
μενισμοῦ, Νέας Ἐποχῆς, θρησκευτικοῦ συγκρητι-
σμοῦ, Πανθρησκείας κλπ. - ἐμφανῶς ἐπηρεασμέ-
νοι ἀπὸ τὴ χρόνια πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ἐκπο-
ρεύεται ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς (κληρικοὺς τε καὶ λαϊ-
κοὺς) ψευδοθεολογοῦντες τῆς «μεταπατερικότη-
τας», τῆς «θεωρίας τῶν κλάδων» καὶ τῶν λοιπῶν
νεοεποχίτικων τερατουργημάτων - χαρακτηρίζουν
ὅλα τὰ προαναφερθέντα ὡς συνωμοσιολογικὲς
ὑπερβολὲς ἢ καὶ ὡς συζήτηση περὶ ὄνου σκιᾶς.
Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι σὲ τελικὴ ἀνάλυση τίποτε
τὸ ἰδιαίτερο δὲν μᾶς χωρίζει ἀπὸ τοὺς Παπι-
κούς, ὁπότε καλὸ θὰ ἦταν νὰ τελειώνει ἐπιτέ-
λους αὐτὴ ἡ χιλιόχρονη διχαστικὴ ἱστορία.
Ἀρκετοὶ μάλιστα μπορεῖ νὰ ἐνστερνίζονται καὶ ὅλα
αὐτὰ τὰ τεχνηέντως ὑποβολιμαῖα περὶ «ἀγάπης»
καὶ «προσέγγισης» ὄχι μόνο μὲ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ μὲ
τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ πραγματικὴ
ἀγάπη ἀπέχει ἀπὸ τὴν «ἀγαπολογία» ὅσο ἀκριβῶς
καὶ ἡ ἄκρα ταπείνωση ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο φαρισαϊ-
σμό, ἂς ποῦμε ἐφεξῆς μερικὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνο-
μά τους.

Κατ’ ἀρχὰς ὀφείλουμε νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅτι οἱ
θεολογικὲς διαφορὲς μὲ τὴ «χριστιανικὴ» Δύση εἶναι
στὴν πραγματικότητα χαώδεις καὶ φυσικὰ δὲν
ἔχουν πάψει στὸ παραμικρὸ νὰ ὑφίστανται. Ὅσο κι
ἂν εἶναι βέβαιο ὅτι γιὰ ἐκείνη τὴν τελικὴ ρήξη τοῦ
ἔτους 1054 ἔπαιξαν ρόλο καὶ πολιτικὰ αἴτια (τὰ
ὁποῖα ἀσφαλῶς ὑπερτονίζουν οἱ ἐγκάθετοι τοῦ
συγκρητισμοῦ), εἶναι ἀκόμη πιὸ σίγουρο ὅτι αὐτὸ τὸ
γεγονὸς ἐπιστέγασε ἁπλῶς τυπικὰ μία μακραίωνη
διαφοροποιητικὴ πορεία, ποὺ στὰ μέσα τοῦ 11ου
αἰώνα ἦταν πλέον μὴ ἀναστρέψιμη. Ἐπρόκειτο
οὐσιαστικὰ γιὰ δύο κόσμους σὲ πλήρη ἀπόκλιση
ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, τοὺς ὁποίους ἡ ἐξάπλωση
τοῦ Χριστιανισμοῦ ὄχι μόνο δὲν μπόρεσε νὰ ἑνο-
ποιήσει, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἔκανε τὸ μετα-
ξύ τους χάσμα ἀκόμη πιὸ ἀγεφύρωτο, γιατί ἁπλού-
στατα ἡ (ἀρχικῶς λατινικὰ ἁπλοϊκὴ καὶ ἀκολούθως
καὶ γερμανικὰ ἐκβαρβαρισμένη) Δύση - σὲ ἀντίθεση
μὲ τὴ βαθιὰ μυστικὴ ἐμπειρία τῆς Ἀνατολῆς - ποτὲ
δὲν μπόρεσε νὰ φτάσει μακρύτερα ἀπὸ μία κοντό-
φθαλμη, ὀρθολογιστικὴ καὶ μέσῳ ἁπλοϊκῶν δικα-
νικῶν προσεγγίσεων ἀπόπειρα κατανόησης καὶ
ἑρμηνείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεμελιώδης αὐτὴ διαφορο-
ποίηση, ποὺ τυγχάνει καὶ ἡ κύρια γενεσιουργὸς
αἰτία ὅλων τῶν ἐπιμέρους δυτικῶν δογματικῶν πα-
ρεκκλίσεων (οἱ ὁποῖ -
ες φυσικὰ δὲν ἀφο-
ροῦν μόνο στὸ πρω-
τεῖο, ἀλλὰ εἶναι ἐπί-
σης πάρα πολλὲς καὶ
οὐσιαστικές, παρὰ
τὰ ὅσα οἱ οἰκουμε-
νιστὲς διαπρυσίως
διακηρύττουν), κατὰ
κανένα τρόπο δὲν
ἔχει ἔστω ἐξομαλυν-
θεῖ. Πολὺ περισσότε-
ρο φυσικὰ οὐδὲν ση-
μεῖον ἐπαφῆς ὑφί-
σταται τόσο μὲ ὅλο
τὸ θλιβερὸ ἐκεῖνο συ-
νονθύλευμα ποὺ
ἀπαρτίζουν τὰ ἀνα-
ρίθμητα καὶ θεολο-
γικῶς ἕωλα προτε-
στάντικα παραμάγαζα, ὅσο καὶ μὲ τὶς ἄλλες θρη-
σκεῖες. Καὶ βέβαια ἡ ὑποβολιμαία βλακώδης «δια-
πίστωση» πὼς «ὅλοι στὸν ἴδιο Χριστὸ πιστεύουμε»
(βλακώδης, γιατί ἁπλούστατα ΔΕΝ πιστεύουμε
στὸν ἴδιο Χριστὸ) ἴσως νὰ εἶχε κάποιο νόημα σὲ πε-
ριπτώσεις ἰδεολογικοποίησης τῆς πίστης, θρη-
σκειοποίησης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος ἢ θε-
ώρησης τῆς ἔννοιας τῆς θέωσης ὡς ἀτομικῆς ὑπό-
θεσης τοῦ καθενὸς (ὅποτε θὰ μποροῦσε πράγματι
νὰ ὑποτεθεῖ καὶ ἡ δυνητική της πραγμάτωση μέσα
ἀπὸ πολλοὺς καὶ διαφορετικοὺς δρόμους). Ἐπειδὴ
ὅμως ἐδῶ οὔτε περὶ ἰδεολογίας πρόκειται, οὔτε
περὶ πράξεως περιχαρακωμένης ἰδιωτείας, εἶναι
προφανὲς ὅτι κάθε ὀργανωμένη ἀπόπειρα σύγχυ-
σης καὶ συγκρητισμοῦ, μόνο ἐκ τοῦ πονηροῦ ἀρύε-
ται. Ὑπ’ αὐτὸ τὸ πρῖσμα ἐννοεῖται ἀσφαλῶς ὅτι τὴν
ἀκόμη εὐρύτερη διαθρησκειακὴ «διαπίστωση» ὅτι
«ὅλοι στὸν ἴδιο Θεὸ πιστεύουμε» ἀπαξιῶ ἀκόμη καὶ
νὰ τὴ σχολιάσω. 

Καὶ ὡς ἐκ τούτου φυσικὰ ἀπαξιῶ νὰ σχολιά-
σω καὶ τὴν παλαιότερη τραγικὴ ρήση τοῦ πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες
μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὸν Θεό. Μία ρήση
ποὺ φροντίζουν νὰ τὴν ἐπαναλαμβάνουν ἐδῶ καὶ
πολὺ καιρὸ καὶ πάμπολλοι ἀκόμη πλανεμένοι
οἰκουμενιστὲς ἐπίσκοποι καὶ λαϊκοὶ ψευδοθεολόγοι,
μὲ διάφορους τρόπους καὶ σὲ διάφορες διατυπώ-
σεις, ἀλλὰ πάντοτε μὲ αὐτὴ τὴν οὐσία. Τὴν οὐσία
ποὺ γενικεύει διαθρησκειακὰ τὴν οὕτως ἢ ἄλλως
ἐκτρωματικὴ συγκρητιστικὴ «θεωρία τῶν κλάδων»
καὶ προετοιμάζει ξεκάθαρα τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν παγ-
κόσμια Πανθρησκεία, ἡ τεχνητὴ κατασκευὴ τῆς
ὁποίας ἀπὸ τὰ χαμαιτυπεῖα τῆς Νέας Ἐποχῆς τελεῖ
ἐδῶ καὶ χρόνια ἐν πλήρει ἐξελίξει. Σὲ πλήρη συμ-
πόρευση ἀσφαλῶς μὲ τὴν πορεία τῆς οἰκονομικῆς
ἑνοποίησης τοῦ πλανήτη (διὰ τῆς Παγκοσμιοποί-
ησης), ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτισμικῆς του ἰσοπέδωσης
καὶ ὁμογενοποίησης (μέσῳ τῆς ἀποδόμησης τῶν
ἐθνικῶν γλωσσῶν καὶ τῶν ἐθνικῶν Ἱστοριῶν, τῆς
συστηματικῆς διοχέτευσης κοινῶν νεοταξίτικων
ἠθῶν καὶ ἀντιλήψεων καὶ φυσικά τῆς μαζικῆς καὶ
ἀπολύτως ἐλεγχόμενης λαθρομετανάστευσης). 

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὶς διαφορὲς ἔναντι τῆς
Δύσης καὶ στὴ δῆθεν προσπάθεια  ὑπέρβασής
τους μὲ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μέσα στὰ
πλαίσια τοῦ αὐτοφερομένου ὡς «Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα. Ὀφείλου-
με λοιπὸν νὰ ξεκαθαρίσουμε expressis verbis καὶ

ἐν πλήρει συνειδότι ὅτι τόσο ὁ τίτλος τοῦ προανα-
φερθέντος νεοταξίτικου ὀργάνου, ὅσο καὶ κάθε
ἄλλη ἀναφορὰ σὲ Ὅρους, ὅπως «Διάλογος με-
ταξὺ Ἐκκλησιῶν» ἢ «Ἕνωση Ἐκκλησιῶν» εἶναι
ἐκφράσεις παντελῶς ἀνυπόστατες καὶ ἐξολο-
κλήρου βλάσφημες. Στὴν πραγματικότητα δὲν
ὑπάρχουν Ἐκκλησίες, ἄρα πῶς νά…διαλε -
χθοῦν ἢ νὰ προσπαθήσουν νὰ ἑνωθοῦν; Ἡ
Ἐκκλησία ἁπλούστατα εἶναι μία, ἡ Ἀποστολικὴ καὶ
Καθολική, ἤτοι ἡ Ὀρθόδοξη. Ὅλα τὰ ἄλλα, ἀπὸ
τοὺς Παπικοὺς ὡς τὰ ἀπειράριθμα προτεστάντικα
καρτοὺν (πῶς ἀλλιῶς δηλαδὴ νὰ ἀποκαλέσει κα-
νεὶς τὴν εἰκόνα π.χ. Ἀγγλικανῆς ἐπισκόπου
νά…εὐλογεῖ γάμο μεταξὺ ἀνδρῶν!), ἀποτελοῦν
ἁπλῶς πλήρεις ἐκτροπὲς καὶ καρικατουρίστικες
ἀλλοιώσεις. Καὶ ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἐκτροπὲς καὶ
ὄχι γιὰ Ἐκκλησίες, δὲν ἐπενεργεῖται ἐκεῖ μέσα διὰ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπολύτως τίποτε! Ἀπὸ τὸ
1054 καὶ ἑξῆς οἱ Φραγκολατῖνοι οὔτε ἁγίους βγά-
ζουν, οὔτε ἱερωσύνη ἔχουν, οὔτε ἄλλα Μυστήρια.
Ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ ἐκτιμοῦν πὼς ἔχουν, στὴν
πραγματικότητα δὲν ἰσχύουν! Αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως
ξεκάθαρο καὶ ἀνέκαθεν ἐθεωρεῖτο γιὰ τὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ἐντελῶς αὐτονόητο (ἄσχετα βεβαίως
ἂν μέσα στὸ κλῖμα τῆς οἰκουμενιστικῆς ψευδοπροσ -
έγγισης ἔχουν ἀρχίσει ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀρχικὰ νὰ ψελ-
λίζονται καὶ ἀκολούθως νὰ κυοφοροῦνται καινὰ - καὶ
ἄκρως ἑρμαφρόδιτα - «δόγματα», ἀκόμη καὶ ἐπ’
αὐτοῦ)!

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τοὺς δῆθεν
διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ἔχει ἀποδειχθεῖ ὡς
μία παντελῶς ἀτελέσφορη παρῳδία (μέχρι καὶ ὁ
περιώνυμος οἰκουμενιστὴς ἐπίσκοπος Περγά-
μου Ἰωάννης Ζηζιούλας παραδέχθηκε πρὸ ὀλί-
γων ἐτῶν τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο ἔχουν καταλή-
ξει αὐτοὶ οἱ «διάλογοι»), ἀφοῦ κανεὶς ἐξ αὐτῶν
δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ ἐπιθυμία εἰλικρινοῦς προσ -
έγγισης καὶ ἀναγνώρισης τῶν σφαλμάτων του,
ἀλλὰ ἀντίθετα ἅπαντες ἐμμένουν πεισματικὰ στὶς
πλάνες τους, στὶς ὁποῖες εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἐπιδιώ-
κουν νὰ σύρουν τοὺς Ὀρθοδόξους. 

Ποιοὶ ἑπομένως φερόμενοι ὡς ὀρθόδοξοι πα-
τριάρχες (καὶ ἕτεροι ἱεράρχες) τολμοῦν νὰ μᾶς κατη-
γοροῦν καὶ νὰ ἀπειλοῦν μὲ παύσεις καὶ διώξεις τοὺς
ὀρθόφρονες ἱερεῖς μας ἢ καὶ ἐμᾶς (σὲ ἑπόμενη φά-
ση ποὺ σίγουρα θὰ ἔλθει) μὲ ἐπιτίμια, ἐπειδὴ ἀντι-
στεκόμαστε στὴ χυδαία ἀπαίτησή τους νὰ ἑνωθοῦ -
με μὲ τοὺς αἱρετικούς; Ἡ μόνη ἐπανένωση ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ γίνει ἀποδεκτὴ (καὶ βέβαια θὰ ἦταν
καὶ εὐκταία), εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τῶν διαστρεβλωτῶν

στὴν ἑνιαία Ἐκκλησία
τῶν πρώτων αἰώ-
νων, ἀπὸ τὴν ὁποία
οἱ ἴδιοι παρεξέκλιναν.
Ἐπανένωση ὅμως μὲ
τοὺς δικούς τους θε-
ολογικοὺς Ὅρους
σημαίνει αὐτομάτως
καὶ τὴ δική μας
ἐκτροπή. Τὴν ὥρα
δηλαδὴ ποὺ ὁ ἐκπε-
σών καὶ ἐκμαυλι-
σμένος (αὐτοφερό-
μενος ὡς) «Χρι-
στιανισμὸς» τῆς
Δύσης καταρρέει
μέσα στὶς ἁμαρτίες
καὶ τὰ βαθιά του
ὑπαρξιακὰ ἀδιέξο-

δα, τὴν ὥρα ποὺ πάμπολλοι Εὐρωπαῖοι διανοητὲς
μὲ ἀνησυχίες ἔχουν βαφτιστεῖ Ὀρθόδοξοι, ἐμεῖς θὰ
πετάξουμε στὰ σκουπίδια τὴ Φιλοκαλία, τοὺς Νη-
πτικούς, τοὺς Ἡσυχαστὲς καὶ θὰ πᾶμε ἑκουσίως νὰ
πέσουμε στὴν πλάνη; Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι μόνο ὡς
ἀτυχέστατος ἀστεϊσμὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ
μία τέτοια «πρόταση» (ὅσο βεβαίως καὶ ἂν ἡ οἰκου-
μενιστικὴ σύναξη τοῦ Φαναρίου μᾶς τὴν ὑποβάλλει
ὡς μονόδρομο μέσα στὴ θλιβερὴ πνευματική της
κατάντια).

Καὶ ἀσφαλῶς στὸ σημεῖο αὐτὸ καλὸ θὰ ἦταν νὰ
ξεκαθαριστεῖ καὶ κάτι ἀκόμη. Ἐδῶ τὸ ζήτημα δὲν
εἶναι ποιὸς θὰ παρασύρει τὸν ἄλλον ὑπὸ τοὺς
Ὅρους του. Δὲν εἶναι οὔτε πολιτικὸ παιχνίδι, οὔτε
μάχη ἐντυπώσεων, οὔτε θέμα ἐγωισμῶν. Τὸ πρό-
βλημα ἐδῶ ὑψώνεται σὲ ἐπίπεδο καθαρὰ σωτηριο-
λογικό. Ἐκτὸς Ἐκκλησίας, δίχως τὴ σύναξη γύρω
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο καὶ δίχως μυστηριακὴ ζωή,
δὲν ὑπάρχει θέωση, ἄρα οὔτε καὶ σωτηρία. Νὰ
λοιπὸν ποιὸ εἶναι στὴν πραγματικότητα τὸ μέγα δια-
κύβευμα. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ ψυχή μας. Εἶναι τὸ ἴδιο τὸ
σωτηριολογικὸ πλαίσιο, μέσα στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ
πραγματωθεῖ ὁ πνευματικὸς ἀγώνας πρὸς τὴ θέω-
ση. Καὶ αὐτὸ τὸ πλαίσιο πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ μεί-
νει ἀνόθευτο.

Ὅλα αὐτὰ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι ὅτι μπορεῖ
γιὰ πάρα πολλοὺς νὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα (ὅσο
δεδομένη τυγχάνει ἄλλωστε καὶ ἡ κωμικοτραγικὴ
πλέον νεοελλαδικὴ μιθριδατικὴ ἄμβλυνση τοῦ
«ἔλα μωρὲ τώρα»), ἀλλὰ γιὰ κάθε συνειδητὸ
ὀρθόδοξο εἶναι ἡ κατεξοχὴν οὐσία. Πέραν ὅμως
αὐτοῦ, θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἐπισημάνουμε καὶ κάτι
ἀκόμη: μία πιθανὴ ὑποχώρηση τῆς ἑλλαδικῆς
Ἐκ κλησίας στὰ ἀπροκάλυπτα πλέον «ἑνω-
τικὰ» σχέδια τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν ἐδῶ ἀκο-
λούθων του θὰ εἶχε καὶ ἄλλες συνέπειες, ποὺ
πλέον δὲν θὰ ἦταν θεολογικές, ἀλλὰ κοινω-
νικὲς καὶ ἐθνικὲς (καὶ κάποιον ποὺ ἀδιαφορεῖ
ἴσως γιὰ τὰ θεολογικά, ὁπότε δὲν τὸν πολυενδια-
φέρουν ὅλα τὰ προαναφερθέντα, αὐτὸ δὲν μπορεῖ
νὰ τὸν ἀφήσει ἀδιάφορο). Γιατί ἐδῶ εἶναι πιὰ πολὺ
ὁρατὴ ἡ προοπτικὴ ἑνὸς σχίσματος ἐντός τῆς Χώ-
ρας μας, καθὼς μεγάλο μέρος τοῦ κλήρου καὶ τοῦ
λαοῦ εἶναι ἀποφασισμένο νὰ μείνει πιστὸ στὴν πα-
τρῴα αὐθεντικὴ πίστη καὶ νὰ κηρύξει ἀκοινωνησία
μὲ τοὺς πλανεμένους κληρικούς. Ποιοὶ εἶναι
λοιπὸν αὐτοὶ οἱ μεγαλόσχημοι ρασοφόροι ποὺ θὰ
τολμήσουν καὶ θὰ ἐπιχειρήσουν τὴν πρόκληση
ἑνὸς νέου καὶ μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες ἐθνικοῦ
διχασμοῦ, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ
αἱρετικό τους μένος καὶ φυσικὰ νὰ ἐξευμενίσουν
καὶ τὰ νεοταξίτικα ἀφεντικά, ποὺ τοὺς ἀνέβασαν
στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θρόνους τους; 

Τὰ πράγματα λοιπὸν εἶναι σαφῆ, γιὰ νὰ μὴ κρυ-
βόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάχτυλό μας. Τὰ ψέματα τε-
λείωσαν: ἐδῶ πλέον ζητοῦνται ὅλο καὶ περισσότε-
ροι ἐπίσκοποι, ὅλο καὶ περισσότεροι κληρικοί, μο-
ναχοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ θὰ ἀφήσουν τὰ μισόλογα (καὶ
τὴν ἀντίσταση ἀπ’ τό…ὑπόγειο) καὶ θὰ προτάξουν
ἀναφανδὸν τὰ στήθη τους, γιὰ νὰ σταματήσουν
τὴν πορεία πρὸς τὸ σχίσμα καὶ νὰ ἀντισταθοῦν
στὴν ὑλοποίηση ἑνὸς ἀκόμη βήματος στὸ νεοταξίτι-
κο καὶ νεοεποχίτικο σχέδιο τῆς προόδου τῆς ἰδέας
τῆς Παγκόσμιας Θρησκείας (γιατί φυσικὰ ὑπενθυμί-
ζουμε ὅτι τὸ εὐρύτερο παιχνίδι τῶν ἀγαπολογικῶν
ἐναγκαλισμῶν δὲν ἀφορᾶ μόνο σὲ καρδιναλίους ἢ
σὲ πάστορες, ἀλλὰ καὶ σὲ ἰμάμηδες, γκουροὺ καὶ
ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώ-
που), γιὰ τὴν ὁποία ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι φυσικὰ τὸ
μεγάλο ἀγκάθι. Αὐτὴ εἶναι ὁ μεγάλος στόχος τοῦ
Σιωνισμοῦ, ποὺ φυσικὰ δὲν εἶναι πολιτικὸ-οἰκονο-
μικὴ «σέχτα», ὅπως νομίζουν ἀκόμη κάποιοι ἀφε-
λεῖς, ἀλλὰ ξεκάθαρα ἀποτελεῖ θρησκεία, ἡ ὁποία
ἁπλούστατα προετοιμάζει μεθοδικὰ τὸ ἔδαφος γιὰ
τὴν ἔλευση τοῦ «Μεσσία» της, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀργανω-
μένη ἀπόπειρα γιὰ τὴν πνευματική, οἰκονομικὴ καὶ
πολιτικὴ ὁμογενοποίηση καὶ ποδηγέτηση τοῦ πλα-
νήτη. Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἔχει ξεσπάσει καὶ θὰ εἶναι
ἕνας πόλεμος σκληρὸς καὶ μακρύς. Ἂς εἴμαστε
ἕτοιμοι…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὴν πρώτην Κυριακὴν μετὰ τὸ Ἅγιον Πάσχα ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τὴν ἀνάμνησιν τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Παναγίας Περιβλέπτου Ἀχρίδος, 14ος αἰ. 

Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

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.

Τουρκικὰ ὑποδήματα μὲ Σταυρόν!
Προκαλεῖ διὰ ἀκόμη μίαν φορὰν ἡ Τουρκία

ἐπιτρέπουσα τὸ τιμιώτατον σύμβολον τῶν χρι-
στιανῶν νὰ τίθεται διὰ καταπάτησιν! Συμφώ-
νως πρὸς τὸ ekklisiaonline:

«Σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει στοὺς
Χριστιανοὺς τοῦ Ἰρὰκ τὸ σκάνδαλο τῆς βεβήλω-
σης τῆς εἰκόνας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ποὺ τοποθε-
τήθηκε στὴ βάση παπουτσιῶν. Τὴν περασμένη
ἑβδομάδα στὶς βιτρίνες τοῦ ἐμπορικοῦ κέντρου
Ankavy (χριστιανικὴ πόλη βόρεια τῆς Ἐρμπὶλ)
παρουσιάστηκαν παπούτσια, τὰ πέλματα τῶν
ὁποίων ἀπεικόνιζαν τὸ λεγόμενο "Teardrop" τὸν
εἰκονογραφικὸ τύπο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτό-
πτες μάρτυρες ἀνέφεραν ὅτι τὸ ἴδιο τὸ προϊὸν
εἶναι τουρκικῆς προέλευσης! 

Φωτογραφίες ποὺ ἐλήφθησαν ἀπὸ τοὺς ἐπι-
σκέπτες στὸ ἐμπορικὸ κέντρο καὶ ἀνέβηκαν στὸ
διαδίκτυο προκάλεσαν θύελλα ἀγανάκτησης.
Χθὲς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Χαλδαίων τῆς πόλης
διαβεβαίωσε πὼς τὸ προΐὸν θὰ ἀποσυρθεῖ.  «Τὰ
προκλητικὰ στοιχεῖα - κατασχέθηκαν καὶ κάηκαν,
καὶ ὁ καταστηματάρχης θὰ ζητήσει μία δημόσια
συγγνώμη γιὰ τὶς πράξεις του», εἶπε... Ἐπειδὴ
προφανῶς αὐτὰ δὲν εἶναι τὰ μοναδικὰ κομμάτια
ποὺ κυκλοφόρησε ἡ τουρκικὴ ἑταιρεία, μήπως
πρέπει νὰ περιμένουμε νὰ τὰ δοῦμε καὶ στὰ μέρη
μας; Γρηγορεῖτε!».

Ἡμερὶς διὰ τὴν καταδίκην τοῦ Κολυμβαρίου, 04.04.2017
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ρα» καὶ ἔνθερμα στὴν περίπτωση τοῦ τεμένους;
Ἆραγε, γιὰ ὅσους Ἕλληνες ἐκλιπαροῦν καὶ ἀναμένουν στὰ ράντσα

τῶν νοσοκομείων, γιὰ ὅλα τὰ ἑλληνόπουλα ποὺ μὲ τὰ πτυχία ἀνάκα-
τα στὶς ἀποσκευές τους ἑτοιμάζονται νὰ ἀναζητήσουν ἕνα καλύτερο
μέλλον στὸ ἐξωτερικό, γιὰ ὅσες χιλιάδες συμπολιτῶν μας αὐτοκτο-
νοῦν, μὴ ἀνεχόμενοι τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση καὶ τὸν ἀπώτερο κα-
τατρεγμὸ καὶ ἐξευτελισμό τους, σᾶς ἐρωτῶ, ἆραγε, ἔχετε καὶ ἐκφράζε-
τε τὴν ἴδια εὐαισθησία μὲ αὐτὴν ποὺ ἀντιμετωπίζετε καὶ ὑπερασπίζε-
σθε τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν ἄλλων;

Ἡ Τουρκία ἄτυπα ὑποχρεώνει νὰ παραδοθοῦν τὰ τζαμιὰ σὲ Σουνί-
τες. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, πρὸς μάτην ἐπιστρατεύεται ὁ «ἀστεῖος»
ἰσχυρισμὸς καὶ τὸ φαιδρὸ ἐπιχείρημα τῆς Κυβέρνησης ὅτι ἡ δημιουρ-
γία τζαμιῶν στὴν Ἑλλάδα θὰ ἐπιφέρει τὸν ὅποιο οἰκονομικό τους ἔλεγ-
χο, μία καὶ οἱ λοιποὶ μουσουλμάνοι, Ἀλεβίδες, Ἀλαουίτες, Ἰσμαηλίτες,
Σιίτες κ.ἄ., θὰ συνεχίσουν νὰ ἐκφράζουν τὰ θρησκευτικά τους καθή-
κοντα σὲ ὑπόγεια, διαμερίσματα, ἀποθῆκες, δίπλα μας, ἀνάμεσά μας.
Ἀλήθεια, καὶ πάλιν σᾶς ἐρωτῶ, ποιὸς ἐξ ὑμῶν θὰ ἀναλάβει τὴν ὅποια
πιθανὴ ἀντίδρασή τους, καθὼς εἶναι αὐτοὶ οἱ Σουνίτες, γιὰ χάρη τῶν
ὁποίων ἡ Τουρκία σᾶς πιέζει νὰ παραδώσετε τὰ τζαμιά, οἱ ὁποῖοι κη-
ρύσσουν ἀνελέητα καὶ ἀπερίσκεπτα «ἱερὸ πόλεμο» ἐνάντια σὲ ὅσους
εἶναι ἑτερόθρησκοι, δηλαδή, «ἀποστάτες» τοῦ Ἰσλάμ; Μὲ ἄλλα λόγια,
ἀπορῶ, σὲ ποιὸν Θεὸ πιστεύετε;

Βέβαια, ἡ ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς
κάθε ἑτερότητας εἶναι πάγια θέση καὶ εὐαγγελίζεται ἁπανταχοῦ ἀπὸ
τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας. Πλὴν ὅμως, φθάνει ἡ ἔκφραση
αὐτῆς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας νὰ μὴ ἀποτελεῖ δυναμίτη καὶ
ἐφαλτήριο δημιουργίας καὶ ἐκκόλαψης ἄκριτων, ἀκραίων καὶ ἐν δυνά-
μει τρομοκρατικῶν στοιχείων ἀνάμεσα στὶς πλατεῖες, στὰ σχολεῖα καὶ
στὰ σπίτια ποὺ μεγαλώνουν τὰ ἑλληνόπουλα, τὰ παιδιά μας.

«Ἰδοὺ καιρὸς» λοιπόν, «παγῶστε» ἄμεσα τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο
ἀνέγερσης καὶ δημιουργίας τζαμιῶν, μία καὶ ἡ πλειονότητα τῶν μου-
σουλμάνων ποὺ βρίσκεται ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μὲ τὴν προ-
σωπική τους κατάθεση, ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴ φιλόξε-
νη Χώρα μας καὶ νὰ καταφύγουν στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη. Ἐκτός, σκέ-
ψεις κάνω, καὶ ἐὰν ἐπιθυμεῖτε τὴν ἀνέγερση τζαμιῶν, γιὰ νὰ ἐκφράζε-
τε τὶς δικές σας θρησκευτικὲς πεποιθήσεις, ἀρχικὰ σεβαστὲς μέν,
κατὰ δεύτερον δέ, ἀνήκουστες καὶ ἀνέστιες σὲ μία Χώρα Ἡρῴων καὶ
Ἁγίων, σὲ μία Χώρα ποὺ ὡς «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσιν», καλού-
μεθα νυχθημερὸν νὰ ἀγωνιζόμαστε ὑπὲρ «Πίστεως καὶ Πατρίδος».

Ἡ Πυθία ἔδωσε τὸν ἀκόλουθο χρησμὸ στὸν βασιλιᾶ τῆς Μακεδο-
νίας, στὸν ξακουστὸ Φίλιππο: «Ἀργυρέαις λόγχαισι μάχου καὶ πάντα
νικήσεις»(=μὲ τὰ χρήματα νὰ μάχεσαι καὶ ὅλα θὰ τὰ νικήσεις). Μὰ σή-
μερα, θαρρῶ, ἔχει περισσότερη ἐφαρμογὴ ἐκεῖνο τὸ ἁγιογραφικὸ χω-
ρίο, τὸ ὁποῖο λὲς καὶ γράφτηκε ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἰδιαιτερότητα τῶν
σημερινῶν ἐξελίξεων: «Διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν ἄνδρας ἐν Ἱερουσαλήμ,
ἐβασίλευσε Δεββώρα» (Κριτ.15, 7). Ἐμπρὸς λοιπόν! Ἰδοὺ τὰ τζαμιά!
Ἰδοὺ τὰ τεμένη, ἰδοὺ καὶ οἱ τεμενάδες…!

(Πηγή: «ΑΛΙΕΥΣ» φ 284 ἔτος ΜΗ΄)

ΡΑΠΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΕΧΕΤΑΙ 
Η ΙΣΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ὑπερεξουσίας τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπου ὁ Πα-
τριάρχης διώριζε καὶ ἔπαυε τοὺς ὑπολοίπους ἰσο-
τίμους Πατριάρχας μὲ ἕνα ἁπλοῦν ἔγγραφον. 

Δὲν πρόκειται βεβαίως δι’ ἁπλῆν ἀρχομανίαν,
ἀλλὰ ἀπώτερος σκοπὸς εἶναι ἡ προώθησις τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Γνωρίζουν ὅτι ἡ πολυπόθητος
«ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν» ἔχει ἀποτύχει παρὰ τὰς
δεκάδας προσπαθείας, διότι ὅσον καὶ νὰ ἐξωραΐ-
ζωνται αἱ δογματικαὶ διαφοραὶ μὲ τὸν Παπισμόν,
τὸ «Πρωτεῖον» τοῦ Πάπα ἔχει τοιαύτας πρακτικάς
συνεπείας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐντελῶς ἀνασχετικαί,
διὰ νὰ πεισθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀποδεχθοῦν
τὸν Πάπαν. Οἱ ἡγήτορες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐσκέ-
φθησαν λοιπὸν νέον τρόπον: νὰ τονισθῆ ἡ συνο-
δικότης εἰς τὸν Παπισμὸν καὶ τὸ Πρωτεῖον εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν.

Ἀπὸ τὸ Βατικανὸν ἀκούγονται συνεχῶς συγ-
κλήσεις συνόδων περὶ τὸν Πάπαν, αἱ ὁποῖαι ὅμως
δὲν ἔχουν καμίαν ἁρμοδιότητα καὶ εἶναι ἁπλῶς
διακοσμητικαί. Ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν Πατριαρχικῶν
δημοσιεύονται συνεχῶς κείμενα καὶ προβαίνουν
καὶ κάποιοι ἐξ αὐτῶν εἰς δηλώσεις μὲ μόνον στό-
χον τὸν τονισμὸν τοῦ ὑποτιθεμένου «Πρωτείου».
Αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ἔχει λάβει καὶ ὁ θεολο-
γικὸς διάλογος μεταξὺ Παπισμοῦ καὶ Ὀρθοδόξων.
Εἰς τὸ κείμενον τῆς Ραβέννας (2007) ἐπιχειρεῖται
νὰ δεσμευθῆ ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ ἕνα «Πρῶτον»
καὶ εἰς τὸ πρόσφατον κείμενον εἰς τὸ Κιέτι τῆς Ἰτα-
λίας (21.09.2016) ἐπιχειρεῖται ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἰδέ-
ας ὅτι ὑπάρχουν κάποιαι ἐκκλησιαστικαὶ «ἕδραι»,
αἱ ὁποῖαι ἀνεξαρτήτως ἂν ὀρθοτομοῦν εἰς  τὰ  δό -
γματα ἢ ἂν ἀνεδείχθησαν λόγῳ τῶν πολιτικῶν κα-
ταστάσεων, εἶναι «ἀνώτεραι ἕδραι» ὡς γράφει χα-
ρακτηριστικὰ ἡ ἑλληνικὴ μετάφρασις τοῦ κειμένου,
ποὺ εὐρέως διεδόθη. Δὲν ὑπάρχουν ἀνώτεροι καὶ
κατώτεροι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ «Πρωτεῖον»
δὲν ἔχει ἀπολύτως κανένα περιεχόμενον, ὑπάρχει
διὰ νὰ ὑπάρχη μία τάξις. Ἀλλοίμονον ἐὰν εἰς τὴν
Ἁγίαν Τριάδα ἡ «μοναρχία» τοῦ Πατρὸς ἐσήμαινε
καὶ ἀνωτερότητα ἀπὸ τὰ ἄλλα δύο πρόσωπα!

Δυστυχῶς ὅσοι ἀντιδροῦν διὰ τὸ Κολυμβάριον
δὲν ἔχουν ἀντιληφθῆ ὅτι τὸ πλέον ἐπικίνδυνον
κείμενον ἀπ’ ὅλα εἶναι τὸ «Περὶ ἀνακηρύξεως
τοῦ Αὐτονόμου». Εἰς τὸν Ο.Τ. ἐγράψαμεν πάλιν
καὶ πολλάκις, ἀλλὰ δὲν ἔτυχε τῆς ἀναλόγου προ-
σοχῆς. Νομίζουν κάποιοι ὅτι τὸ «Αὐτόνομον»
εἶναι διοικητικὸν θέμα καὶ ὅτι προέχει τὸ δογμα-
τικόν. Ὅμως τὸ κείμενον αὐτὸ ἦτο ἐγχείρημα
εἰσαγωγῆς «πρωτείου», καθὼς ὁ Πατριάρχης
ἀναλαμβάνει προσωπικῶς νὰ εἶναι ὁ κριτὴς με-
ταξὺ δύο Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, δηλ. νὰ
ἀναγνωρισθοῦν εἰς αὐτὸν ὑπερδικαιοδοτικὰ
προνόμια!

Παραλλήλως αἱ κατὰ καιροὺς δηλώσεις ὅτι ὁ
Πατριάρχης εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» δὲν προ-
έρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιον, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δια-
φεύγη συνεχῶς συνοδικῆς κρίσεως καί νά ὑπο-
τιμῶνται αὐταί. Σήμερον ὁ Ο.Τ. ἀποκαλύπτει
ἐπίσημον κείμενον, τὸ ὁποῖον βαρύνει τὸν ἴδιον!

Εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῶν μελῶν τῆς
Ἀντιπροσωπίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως εἰς τὸ ΠΣΕ, εὑρήκαμε τὴν ἑρμηνείαν τῆς
ἐννοίας τοῦ «πρώτου μεταξὺ ἴσων»: Ὁ Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως ὁρίζεται ὡς ἡ «ὑψηλό-
τερη ἀρχὴ» τῆς Ἐκκλησίας! 

Δὲν ὑπάρχει δικαιολογία δι’ ἕν τόσον σοβαρὸν
ζήτημα οὔτε δύναται ὁ Πατριάρχης νὰ ἰσχυρισθῆ
ἄγνοιαν! Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἔχει διορίσει τὴν
Ἀντιπροσωπίαν καὶ αὐτὴ ἐνεργεῖ συμφώνως

πρὸς τὰς ἐντολάς του καὶ διὰ κάθε τί λαμβάνει
ἄδειαν. Ἂν ἡ Ἀντιπροσωπία ἐνεργεῖ αὐθαιρέτως
τότε ὁ Πατριάρχης δὲν ἔχει εὐθύνην; Ἀλλὰ δὲν
συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθὼς τὸ κείμενον εἶναι
πρό καιροῦ ἀνηρτημένον, ἑπομένως ὁπωσδήπο-
τε ἔχει περάσει ἀπὸ τὴν προσωπικὴν ἔγκρισιν τοῦ
Πατριάρχου! Πρόκειται σαφῶς δι’ ἀποδοχὴν τῆς
παπικῆς νοοτροπίας ὅτι εἶναι «primus sine pari-
bus»! Κατὰ τὰ ἄλλα ἐθίγη εἰς τὸ Κολυμβάριον ὁ
Πατριάρχης διὰ τὸν τίτλον «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς»
καί τόν διέψευσεν! 

Ἐκτὸς αὐτοῦ, αὐθαιρέτως ὁρίζεται ὅτι τὸ Φα-
νάρι εἶναι τὸ πνευματικὸν κέντρον τῆς «Παγκο-
σμίου» Ὀρθοδοξίας καὶ ἐπιπλέον ὅτι μόνος ὁ
Πατριάρχης ἀναλαμβάνει διαχριστιανικάς καὶ
διαθρησκεικάς πρωτοβουλίας! Τί διαφορετικὸν
νὰ σημαίνη παρὰ τὸ ὅτι ὑπάρχει ἕνα ἀντίστοιχον
τοῦ Βατικανοῦ δι’ ὅλην τὴν Ὀρθοδοξίαν; Μόνος
του ὁ Πατριάρχης εἶναι προκαθήμενος ὅλων καὶ
δὲν χρειάζεται οὔτε διὰ τὰ προσχήματα νὰ ἐρωτᾶ
κανένα; Αὐτὸς κυβερνᾶ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ κα-
θορίζει τὰς σχέσεις ἀκόμη καὶ μὲ τὰς ἄλλας θρη-
σκείας;

Αὐτοανεκηρύχθη Πάπας καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος σιωπᾶ;

Δὲν θὰ πρέπη μόνον νὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τὴν ἐπί-
σημον ἱστοσελίδα, ἀλλὰ ἐγράφως νὰ ἀποκηρύξη
ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης τὸ κείμενον αὐτὸ καὶ νὰ ζη-
τήση συγγνώμην ἀπὸ τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλη-
σίας. Παραθέτομεν αὐτό, ὅπως ἔχει εἰς τὴν ἐπίση-
μον ἱστοσελίδα ecupatria.org:

«Υou have accessed the website of the Perma-
nent Delegation of the Ecumenical Patriarchate to
the World Council of Churches. The Ecumenical
Patriarchate of Constantinople is the spiritual
centre of the world-wide Orthodox Church and
the Patriarch of Constantinople is considered the
highest authority within the Eastern Orthodox Ch-
urch. Since the sixth century, he has borne the tit-
le of Archbishop of Constantinople and New Ro-
me, and Ecumenical Patriarch. As the «primus in-
ter pares» (first among equals) bishop of the Or-
thodox Church, the Ecumenical Patriarch under-
takes various Pan-Orthodox initiatives, and coor-
dinates relations within the Orthodox Commu-
nion, as well as relations between all the Ortho-
dox and other Christian Churches and World Re-
ligions»

Μετεφράσαμεν εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἀκριβῶς ὅ,τι
γράφεται καὶ τὸ παραθέτομεν ἀκολούθως:

«Εὑρίσκεστε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μόνιμης Ἀντι-
προσωπίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ
Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν. Τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης εἶναι
τὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὁ Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως θεωρεῖται ἡ ὑψηλότερη ἀρχὴ
ἐντός τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ἀπὸ τὸν ἕκτο αἰώνα, φέρει τὸν τίτλο Ἀρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ὡς ὁ «primus inter pa-
res» (πρῶτος μεταξὺ ἴσων) ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
ἀναλαμβάνει διάφορες Πανορθόδοξες πρωτο-
βουλίες καὶ συντονίζει τὶς σχέσεις μέσα στὴν
Ὀρθόδοξη Κοινωνία, καθὼς καὶ τὶς σχέσεις με-
ταξὺ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν ἄλλων Χρι-
στιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κό-
σμου».

Ὁ ὑπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου διορθώνει τὸν Δημιουργόν!
ζω, οὔτε καὶ ὑμεῖς κ. Ὑπουργέ, θὰ νομίζετε ὅτι οἱ
μαθηταὶ τοῦ Γυμνασίου θὰ περιμένουν νὰ τοὺς
εἰπῆ ὁ καθηγητής των γιὰ τὶς “σωματικὲς ἀλλα-
γές”, ποὺ αἰσθάνονται, διότι ἤδη ἀπὸ τὰ δέκα
σχεδὸν χρόνια βιώνουν τὸν “φυλικόν” σχημα-
τισμὸν τὰ ἀγόρια ὡς ἄνδρες καὶ τὰ κορίτσια ὡς
γυναῖκες.

Ἐὰν τώρα μὲ τὴν φράσιν “Σωματικὲς ἀλλαγὲς
στὴν ἐφηβεία” ἐννοῆτε ἐξαιρετικὰ φαινόμενα εἴτε
“ἑρμαφροδιτισμοῦ” εἴτε ἄλλης ἐξαλλαγῆς τῆς φύ-
σεως, αὐτὰ δὲν εἶναι οὔτε ὁ κανόνας οὔτε τὸ
συνήθως συμβαῖνον, ὡς σπάνιες δὲ ἐξαιρέ-
σεις (ὅπως τὸ νὰ γεννηθῆ ἕνα παιδάκι π.χ. μὲ
ἕξ δάκτυλα) ἐξάπαντος δὲν εἶναι γιά...διδασκαλία
τῶν μαθητῶν καὶ δὴ “ἐπειγόντως”!

Τὸ δεύτερο θέμα εἶναι τὸ “Βιολογικὸ καὶ Κοινω-
νικὸ Φῦλο”. Αὐτὸ εἶναι!

Κύριε Ὑπουργέ, Τί ἐννοεῖτε μὲ τὴν φράσιν
“Κοινωνικὸ Φῦλο”;

Καὶ ὑμεῖς καὶ ἐγὼ ἐγεννηθήκαμε ἀπὸ Ἕνα Πα-
τέρα καὶ Μία Μητέρα ἀγόρια. Δὲν γνωρίζω τὴν
Οἰκογενειακήν σας σύνθεσιν ἀλλὰ ἐγὼ εἶχα δύο
ἀδελφοὺς καὶ τρεῖς ἀδελφές.Ἔτσι, ἐμεγαλώσαμε,
ἀνατραφήκαμε, ἐσπουδάσαμε, ἐζήσαμε σὲ μία
μικρὴ στὴν ἀρχὴ Κοινωνία καὶ μετὰ στὴν εὐρύτε-
ρη τὴν μεγαλύτερη, ὅπου ἐδράσαμε καὶ δροῦμε,
συνεργαζόμενοι ἁρμονικὰ μὲ τοὺς ἄλλους συναν-
θρώπους μας Ἄνδρες ἢ Γυναῖκες, μὲ τὸ φῦλο ποὺ
ὁ καθένας ἐγεννήθηκε! Συμβαίνει νὰ εἶμαι καὶ
πρεσβύτερός Σας καὶ νὰ ζήσω ΚΑΙ εἰς τὸ ἐξωτερι-
κόν, ὅπως καὶ ἐσεῖς. ΔΕΝ συνήντησα...“Κοινωνι-
κό Φῦλο”!

Εἶναι,ὅμως, ἀλήθεια, ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια
ἔχει ἀναπτυχθῆ εἰς τὴν Πατρίδα μας μία “προ-
οδευτικὴ κίνηση”, ποὺ διαλαλεῖ καὶ φωνάζει ὅτι:
“Ἄνδρας ΔΕΝ γεννιέσαι. Γίνεσαι! Γυναίκα
ΔΕΝ γεννιέσαι. Γίνεσαι”.

Νὰ ὑποθέσω κ. Ὑπουργέ, ὅτι συμμερίζεσθε τέ-
τοιου εἴδους ἀπόψεις;

Βέβαια, τὸ γεγονὸς ὅτι θέλετε νὰ νομιμοποιήσε-
τε τὴν ἵδρυσιν Οἰκογενείας ἀπὸ “ὁμοφυλόφιλα
ζευγάρια”, ἴσως σημαίνει ὅτι ἔχετε καὶ ὑμεῖς ἀπο-
δεχθῆ τὴν ὕπαρξιν τοῦ - κενοφανοῦς, καινοφα-
νοῦς καὶ παραδόξου” - λεγομένου “κοινωνικοῦ
φύλου”.

Τοῦτο ὅμως κ.Ὑπουργέ, εἶναι ἀνύπαρκτο εἰς
τὴν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ!

Τὸ ὅτι ἔχετε ἀποδεχθῆ τὶς τέτοιες ἀντιλήψεις γί-
νεται φανερὸν καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὡς τρίτον
θέμα εἰς τὸν σχολιαζόμενον ἄξονα καθορίζετε τό...
“προοδευτικόν”: “Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα
στερεότυπα”!

Ἐὰν καλῶς ἑρμηνεύω τὴν πρότασιν αὐτήν, θέ-
λετε νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ τῶν 13-15 ἐτῶν ὅτι
δὲν ἀνταποκρίνεται πλέον εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ
τὴν ἀντικειμενικὴν πραγματικότητα ὅτι εἰς τὸ
ἀνθρώπινον καὶ τὸ ζωϊκὸν βασίλειον, ὁ Θεὸς / ἡ
Δημιουργικὴ Φύση ἔπλασε “Ἄρσεν καὶ Θῆλυ”
πρὸς διαιώνισιν τῶν πλασμάτων.Ὅτι τέτοιες ἀντι-
λήψεις εἶναι παρωχημένα “στερεότυπα”, ποὺ
πρέπει νά... ἀποδομηθοῦν!

Γνωρίζετε, βεβαίως, ὅτι τὰ “Στερεότυπα”
αὐτὰ ΔΕΝ τὰ ἐδημιούργησεν οὔτε ἡ “Δεξιὰ”
οὔτε ἡ “Ἀριστερὰ” οὔτε ἄλλος ἀνθρώπινος
παράγοντας.

Τὰ ἐδημιούργησεν ὁ Θεὸς/ ἡ Φύση, διὰ τοὺς
ΜΗ πιστεύοντας εἰς τὸν Θεόν! Εἶναι Νόμοι

Αἰώνιοι, ποὺ κατὰ τὸν Σοφοκλῆ “..οὐδείς οἶδε
ὅτου ἐφάνη”! Θέλετε, λοιπόν, νὰ συνδεθῆ τὸ
ὄνομά Σας, μὲ μίαν ἀτυχῆ καὶ ματαίαν προσ -
πάθειαν “ἀποδομήσεως στερεοτύπων”;

ΤΟΛΜΑΤΕ, κ. Ὑπουργέ, νὰ ὑποκαταστήσετε
ἢ νὰ διορθώσετε, ὡς ἀτελῆ τὸν Δημιουργόν;
Τὸν Θεὸν/ ἢ γιὰ ὑμᾶς καὶ τοὺς ὁμοίους σας,
τὴν Φύσιν!

Αὐτὸ ὅμως εἶναι αὐτόχρημα:“ΥΒΡΙΣ”, μὲ τὴν
σημασίαν ποὺ οἱ ἀρχαῖοι διανοούμενοι Πρόγονοί
μας διατυπώνουν!Ὅταν κάποιος ὑπερεκτιμώντας
τὶς ἱκανότητες καὶ τὴν δύναμίν του καὶ κυρίως τὴν
πολιτικὴν (θεωρώντας ὅπως ὁ Κρέων βασιλεὺς
τῶν Θηβῶν ὅτι: “τοῦ κρατοῦντος ἡ Πόλις νομίζε-
ται” (Σοφοκλέους Ἀντιγόνη-738) συμπεριφερόταν
μὲ ἀλαζονικὸν καὶ προσβλητικὸν τρόπον ἀπέναν-
τι στοὺς ἀγράφους θεϊκοὺς νόμους, ποὺ ἐπέβαλ-
λαν ὅρια εἰς τὴν ἀνθρωπίνην δρᾶσιν, ἐθεωρεῖτο
ὅτι διέπραττεν “ Ὕβριν”. Ἐθεωρεῖτο ὅτι ἐπιχειροῦ -
σε νὰ ὑπερβῆ τὴν θνητὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ
νὰ ἐξομοιωθῆ μὲ τοὺς θεούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
προκαλέση τὴν ὀργήν των καὶ τὴν ἀδυσώπητον
Νέμεσιν!Καὶ εἰς περίπτωσιν “ἐμμονῆς” εἰς τὴν
θρασύτητα, ἐπήρχετο ἡ...“Τίσις” (ὁλοκληρωτικὴ
καταστροφή)!

Οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἐπίστευαν ἀκραδάν-
τως ὅτι ἡ ἔκσπασις τῆς καταστροφικῆς θεομηνίας,
ὡς τιμωρίας, δὲν περιωρίζετο στὴν κεφαλὴν τοῦ
ὑβριστοῦ καὶ ἀλαζόνος πολιτικοῦ ἡγέτου (τοῦ
Κρέοντος π.χ.), ἀλλὰ ἐμάστιζε ὁλόκληρη τὴν Πό-
λιν! Ἀκούσατε τί λέγει ὁ Ἡσίοδος (Ἔργα:240)

(“Πολλάκις καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς
ἀπηύρα”= Πολλὲς φορὲς κι' ὁλόκληρη ἡ πόλη τυ-
ραννιέται ἀπ’ τὸν κακὸν ἄνδρα ποὺ μηχανεύεται
ἀνόσια”.
Κύριε Ὑπουργέ,

Συμβαίνει νὰ εἶσθε θεράπων καὶ διδάσκαλος
τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον τῆς
Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν. ΜΗ θελήσετε μὲ τὴν
ὑπογραφήν σας (καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ποὺ θὰ
“πεισθῆ” εἰς ὅ,τι τοῦ πῆτε) νὰ “νομιμοποιήσετε
Ἀντι-Φυσικὲς πολιτικές”. Μὴ τὰ βάζετε μὲ τὴν Φύ-
σιν!Ἡ “Ὁμοφυλοφιλία” - διότι αὐτὴν θέλετε κυρίως
νὰ νομιμοποιήσετε καὶ κυρίως νὰ ἐμπεδώσετε
εἰς τὶς ἐρχόμενες γενεὲς τῶν Ἑλλήνων, ἀφοῦ
ἡ σύγχρονη Ἑλληνικὴ Κοινωνία δὲν τὴν δέχε-
ται- ΔΕΝ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸν/ τὴν Φύσιν! Θὰ τελει-
ώσω δίνοντας τὸ “στίγμα” ἑνὸς συναδέλφου σας,
ὄχι θεολόγου οὔτε νομικοῦ, ἀλλὰ καθηγητοῦ-
ἐρευνητοῦ εἰς τὸ Gender Studies τοῦ Πανεπιστη-
μίου LUND τῆς Σουηδίας. Εἰς τὸ βιβλίον του, ποὺ
μὲ τὸν τίτλον: “Sinners and Citizens” ἐκυκλοφορή-
θηκε ἀπὸ τὸ Παν/μιον τοῦ Σικάγου τὸ 2003 καὶ
ἔκτοτε ἔχει ἐκδοθῆ σὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ ἐκδό-
σεις, ὁ συγγραφεύς, σεβόμενος τοὺς αἰωνίους
Φυσικοὺς Νόμους, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας
καὶ ὅλοι οἱ πεπερασμένοι λογικοὶ ἄνθρωποι, χα-
ρακτηρίζει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν μὲ τὰ προσήκοντα
ὀνόματα: “Fornication against nature...Crime
against nature...Unmentionable Sin”!
Κύριε Ὑπουργέ,

Μὴ θελήσετε νὰ συνδέσετε τὸ ὄνομά σας μὲ
μίαν “ἐπαναστατικήν” κατὰ τῆς Δημιουργίας ἐνέρ-
γειαν!Αὐτὸ διὰ τὸ καλὸν τοῦ Τόπου καὶ τοῦ ἑαυτοῦ
σας! Ἀναβάλλετε τὴν προγραμματισμένην “Θεμα-
τικὴν Ἑβδομάδα”, διὰ νὰ σκεφθῆτε ψυχραιμότε-
ρον, ἐπὶ τῷ τέλει νὰ τὴν ματαιώσετε.

Δὲν θὰ μετανοήσετε ΠΟΤΕ!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τεμένη καὶ τεμενάδες

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς 
κάθε ἀνθρώπινη ὑπόσταση, ἡ ὁποία εἰσερχόμενη
σὲ μία ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα καὶ λαμβάνοντας
ἀπὸ αὐτὴν τὸ ὄνομά της  γίνεται  πρόσωπο,  δη-
λαδὴ μία ἑτερότητα ποὺ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ὑπάρ-
ξει ἀπὸ μόνη της, ἀλλὰ σὲ μιὰ ἀδιάκοπη σχέση μὲ
τοὺς ἄλλους. Κατὰ συνέπεια τὸ ἄτομο ἀπὸ μία μο-
νάδα κλεισμένη μέσα σὲ μία φύση ἀνίκανο νὰ ἐπι-
κοινωνήσει, γίνεται πρόσωπο,  ἕνα ἀνοιχτὸ ὂν ποὺ
δημιουργεῖ ἕνα ἀδιάκοπο δίκτυο σχέσεων. Δὲν θὰ
πρέπει ὅμως νὰ ξεχνᾶμε ὅτι μόνο  ἡ κοινωνία μὲ
τὸν ἐπίσκοπο, δηλαδὴ τὸν πρῶτο, εἶναι αὐτὸ ποὺ
καταφέρνει νὰ ἐπιτύχει τὴν ἑνότητα τῶν διαφορε-
τικῶν προσώπων ποὺ βρίσκονται σὲ σχέση. Ἔτσι
ἡ ἑνότητα γίνεται ὀργανικὴ κι ἕνα κοινωνικὸ κατόρ-
θωμα, χωρὶς κανένα ἐξαναγκασμό. Ὅσο πιὸ πολὺ
ἐπιτυγχάνεται ἡ ἑνότητα μὲ τὸν πρῶτο, τόσο πιὸ
πολὺ ἡ Ἐκκλησία ὁμοιάζει μὲ τὴν Ἁγία Τριάδα. Βέ-
βαια δὲν ἐπαρκεῖ μόνο ἡ κοινωνία μὲ τὸν πρῶτο σὲ
τοπικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ μία κοινωνία
σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.  Καὶ μόνο ἕνας καθολικὸς
πρῶτος  μπορεῖ νὰ πετύχει τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν
χριστιανῶν σὲ ἕνα. Γιὰ νὰ γίνουμε ὅλοι ἕνα χρει-
άζεται καὶ ὁ πρῶτος  στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου
θὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ τό κοινωνικὸ κατόρθωμα.
Κοινωνικὸ κατόρθωμα ἐλευθερίας χωρὶς ἐξαναγκα-
σμοὺς καὶ δόγματα καὶ ἀπρόσωπους παράγοντες,
ὅπως μπορεῖ νὰ εἶναι μία ἀπρόσωπη πίστη ἢ μία
ἀπρόσωπη οἰκουμενικὴ σύνοδος, χωρὶς τὴν ἔγκρι-
ση τοῦ πρώτου. 

Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μποροῦμε νὰ καταλάβουμε
τοὺς Πατέρες οἱ ὁποῖοι μιλοῦσαν γιὰ ἐμπειρικὴ θεο-
λογία. Ὅσο πιὸ πολὺ στὴν ἐμπειρία τους τὰ πρό-
σωπα βρίσκονται σὲ σχέση καὶ ἐπιτυγχάνουν μία
ἑνότητα σὲ τοπικὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο, τόσο
πολὺ ἐμπειρικὰ μποροῦν νὰ γνωρίσουν τὸν Θεὸ
ποὺ καὶ ὁ ἴδιος εἶναι τρία πρόσωπα καὶ γίνεται ἑνό-
της στὸ πρόσωπο τοῦ Πατρός. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ
ἐμπειρικὴ θεολογία τῶν Πατέρων καὶ δὲν μποροῦ -
με νὰ τὴν ἀγνοήσουμε ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε
ὀρθόδοξοι.  Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε νὰ ποῦ -
με ὅτι ἀκολουθοῦμε πιστὰ τὸ πνεῦμα τῶν Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν καταλαβαίνω, γιατί
θεωρεῖται αἱρετικό.

Ἀπάντησις ὀρθοδόξου: Ἔχεις δίκιο ὅταν λὲς
ὅτι οἱ Πατέρες εἶπαν ὅτι δὲν ὑπάρχει οὐσία ἢ φύση
ἀπρόσωπη. Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, ὅπως καὶ τοῦ
ἀνθρώπου ὑποστασιάζεται ἀπὸ τὰ πρόσωπα.
Ποτὲ καὶ πουθενὰ δὲν μποροῦμε νὰ βροῦμε οὐσία
ἀπρόσωπη, ἀλλὰ καὶ ποτὲ καὶ πουθενὰ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ βροῦμε πρόσωπα ἄνευ οὐσίας. Ἐνῷ
λοιπὸν μᾶς λὲς ὅτι ἡ οὐσία δὲν ὑπάρχει ἄνευ προ-
σώπων, μετὰ παραβλέπεις τὴν οὐσία καὶ μιλᾶς μό-
νο γιὰ πρόσωπα. Δηλαδὴ μὲ ἄλλα λόγια βλέπεις τὰ
πρόσωπα νὰ ὑπάρχουν  χωρὶς τὴν οὐσία, τὴν
ὁποίαν ὑπερβαίνουν! Παραβλέπεις καὶ θεωρεῖς
ἀρνητικὴ  τὴν οὐσία, γιατί δὲν γνωρίζεις ὅτι τὰ πρό-
σωπα εἶναι διακρίσεις ἀκοινώνητες ἐντὸς τῆς
κοινῆς οὐσίας. Μὲ ἄλλα λόγια ἐνῷ ἡ οὐσία εἶναι
κοινὴ καὶ μία, τὰ πρόσωπα εἶναι διακρίσεις ἐντὸς
τῆς μιᾶς οὐσίας χωρὶς νὰ τὴν μερίζουν καὶ νὰ τὴν
διαιροῦν. Στὴν Ἁγία Τριάδα ἔχουμε τρεῖς διακρίσεις
τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλὰ
ὑπάρχει καὶ ἡ μία φύση, δηλαδὴ ἡ οὐσία καὶ ἡ ἐνέρ-
γεια. Ἡ οὐσία, ἡ ἐνέργεια, δηλαδὴ ἡ φύση, εἶναι
κοινὰ καὶ ἀνήκουν στὸν ἴδιο βαθμὸ καὶ στὰ τρία
πρόσωπα. Ἐνῷ οἱ διακρίσεις εἶναι ἀκοινώνητες.
Κατὰ συνέπεια ἕνας εἶναι ὁ Θεός, γιατί μία εἶναι
ἡ φύση ἢ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ  στὸν Θεὸ
δὲν ὑπάρχει  φύση χωρὶς ὑπόσταση, ἔχουμε τρεῖς
ὑποστάσεις ἢ πρόσωπα στὴν Ἁγία Τριάδα. Τὰ
τρία πρόσωπα στὴν Τριάδα εἶναι διακρίσεις
ἐντός τῆς θείας οὐσίας,  τρόποι ὑπάρξεώς της,
καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ὡς πρόσωπα ἀκοινώ-
νητα μεταξύ τους. Δὲν μπορεῖ ἡ ὑπόσταση τοῦ
Πατρὸς νὰ κοινωνεῖ μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ Υἱοῦ,
ὥστε νὰ γίνουν καὶ οἱ δύο μία ὑπόσταση.  Ἂν αὐτὸ
συνέβαινε ὁ Πατὴρ δὲν θὰ ἦταν ἁπλῶς Πατήρ,
ἀλλὰ Υἱοπάτωρ. Ὁ Πατὴρ ἀνάμεσα στὰ ὑποστα-
τικὰ του ἰδιώματα ἔχει: 1)  ὅτι εἶναι ἀναίτιος, 2) ὅτι
γεννᾶ τὸν Υἱὸ καὶ 3)ὅτι ἐκπορεύει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.
Αὐτὰ τὸν ξεχωρίζουν σὰν ὑποστατικὲς διακρίσεις
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὶς κοινωποιήσει στὰ ἄλλα δύο
πρόσωπα. Ὁ Υἱὸς ἔχει ὡς ὑποστατικὸ προσωπικὸ
ἰδίωμα μεταξὺ ἄλλων  ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὸν Πα-
τέρα, ἐπειδὴ γεννιέται ἀπὸ Αὐτόν. Αὐτὸ τὸ προσω-
πικό Του ἰδίωμα δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κοινοποιήσει,
οὔτε στὸν Πατέρα, οὔτε στὸ Πνεῦμα. Τὸ Πνεῦμα
ἔχει μεταξὺ ἄλλων σὰν  ὑποστατικὸ ἰδίωμα ὅτι προ-
έρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἐπειδὴ ἐκπορεύεται ἀπὸ
Αὐτόν. Αὐτὸ τὸ προσωπικὸ ἰδίωμα, ἀνήκει μόνο σ’
Αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κοινοποιήσει οὔτε στὸν
Πατέρα οὔτε στὸν Υἱό. Ὁ Πατὴρ ὅμως ἔχει σχέση
μὲ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦμα γιατί καὶ οἱ δύο προέρχον-
ται ἀπὸ Αὐτόν, ὁ Υἱὸς ἐπειδὴ γεννᾶται καὶ τὸ Πνε-
ῦμα ἐπειδὴ  ἐκπορεύεται. Τὰ πρόσωπα  ὡς πρό-
σωπα καὶ ὄχι ὡς φύσεις εἶναι διακρίσεις ἀκοινώνη-
τες μεταξύ τους, ὅπως πολὺ σωστὰ ἀναφέρει ὁ Μέ-
γας Βασίλειος στὴν  Ἐπιστολὴ 38, 3,4. PG 32,329-
333, τὴν ὁποία σοῦ συνιστῶ νὰ διαβάσεις

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώματα ὅλα τὰ φυ-
σικὰ ἰδιώματα τῆς Ἁγίας Τριάδας (δόξα, μεγαλο-
πρέπεια, βασιλεία, παντοδυναμία, μακροθυμία,
ἀγάπη καὶ ἄλλα) ἀνήκουν  καὶ στὰ τρία πρόσωπα.
Ἔτσι ἡ κοινωνία τῶν Τριῶν δὲν εἶναι κοινωνία
προσώπων, ἀλλὰ κοινωνία οὐσίας καὶ
οὐσιωδῶν ἐνεργειῶν, δηλαδὴ κοινωνία φύσε-
ως. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Πατήρ, δὲν κοινωνεῖ μὲ τὸν
Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς Πατήρ, δηλαδὴ ὡς ὑπόστα-
ση, ἀλλὰ ὡς Θεός, ὡς φύση, ἡ ὁποία εἶναι κοινὴ
καὶ στὸν Υἱὸ καὶ στὸ Πνεῦμα. Ἑπομένως ἡ οὐσία
καὶ ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἡ φύση Του εἶναι
κοινὴ καὶ στὰ τρία πρόσωπα. Ἄλλο εἶναι ἡ  σχέση
καὶ ἐντελῶς ἄλλο ἡ κοινωνία. Καὶ δὲν μποροῦμε
νὰ μιλᾶμε σωστὰ ἂν τολμήσουμε νὰ ταυτήσουμε
τὶς ἔννοιες τῶν δύο λέξεων. Εἶναι παραλογισμὸς νὰ
ἀναφέρεται κανεὶς συγχρόνως σὲ προσωπικὴ κοι-
νωνία καὶ σχέση. Ἂν πρόκειται γιὰ σχέση, δὲν μπο-
ρεῖ μὲ κανένα τρόπο νὰ εἶναι καὶ  κοινωνία. Κάθε
εἶδος κοινωνίας κάνει τὰ κοινωνοῦντα κοινὰ
καὶ τὰ ἑνώνει. Σχέση ὅμως εἶναι πάντοτε σχέ-
ση μεταξὺ δύο ἢ περισσοτέρων σχετιζομένων,
οἱ ὁποῖοι παραμένουν πάντοτε διαφορετικοὶ

καὶ δὲν γίνονται ποτὲ ἕνα. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος
ποὺ οἱ Πατέρες θεωροῦν ἀκοινώνητες ὅλες τὶς δια-
κρίσεις ποὺ ὑπάρχουν μέσα σὲ μία φύση. Ἄλλο
λοιπὸν οἱ ἀκοινώνητες διακρίσεις, ποὺ χαρακτηρί-
ζουν ὑποστάσεις καὶ ἄλλο ἡ  κοινὴ οὐσία ἢ   φύση
καὶ ἄλλο ἡ σχέση  ποὺ ὑφίσταται μεταξὺ δύο ἀκοι-
νωνήτων ὑποστάσεων. Δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε
γιὰ προσωπικὴ κοινωνία ΚΑΙ σχέση, σὰν νὰ εἶναι
ἕνα καὶ τὸ αὐτό. Δὲν εἶναι μόνο μία λανθασμένη
ἔκφραση, ἀλλὰ προκαλεῖ μεγάλη σύγχυση. Συγχέει
στὰ πρόσωπα αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ μένει ἀκοι-
νώνητο  μὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι κοινὸ καὶ ἀνήκει στὴν
κοινὴ φύση. Ἀπὸ τέτοιες συγχύσεις ξεκινοῦν ὅλες
οἱ αἱρέσεις.

Ἡ σχέση μεταξὺ δύο διακρίσεων δὲν μπορεῖ ἀπὸ
μόνη της νὰ ὁρίσει τὶς ὑποστάσεις. Καὶ εἰδικὰ ὅταν
ἡ σχέση ταυτίζεται καὶ μπερδεύεται μὲ τὴν κοινωνία
κατὰ τὸ κοινὸ δοκοῦν ποὺ ἰσχυρίζεται: βρίσκομαι
σὲ σχέση μὲ κάποιον σημαίνει ὅτι κοινωνῶ μὲ κά-
ποιον. Τὸ ὅτι ὁ Πατὴρ βρίσκεται σὲ σχέση πατρότη-
τας  μὲ τὸν Υἱό, αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν μπορεῖ  νὰ
ὁρίσει οὔτε τὸν Πατέρα οὔτε τὸν Υἱό. Συγχέει ὅμως
τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν, ἂν αὐτὸ μπερδεύεται μὲ
τὴν κοινωνία. Μετὰ  ὁ Πατὴρ δὲν γνωρίζεται μό-
νο ὡς Πατήρ, ἀλλὰ καὶ σὰν ἐπὶ πάντων Θεός,
ἀναίτιος, θεότης θεογόνος, καὶ διάφορα ἄλλα
τὰ ὁποῖα δὲν ἀναφέρονται σὲ σχέση. Τὸ ἴδιο καὶ
ὁ Υἱὸς εἶναι  Σοφία καὶ Λόγος, τὸ ἴδιο καὶ τὸ Πνεῦμα,
ἑπομένως δὲν μπορεῖ μία κατηγορία σὰν τὴν “σχέ-
ση» νὰ ὁρίσει ἀπὸ μόνη της τὰ πρόσωπα. Οὔτε δὲ
θὰ πρέπει ποτὲ νὰ ξεχνᾶμε ὅτι τὸ ὄνομα Πατήρ,
Υἱὸς καθὼς καὶ ἡ γέννηση σὲ μᾶς εἶναι ἄρρητα καὶ
ἀκατονόητα. Δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε οὔτε
νὰ ὁρίσουμε τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ ἀπὸ τὴν ἀνύ-
παρκτη «σχέση» πατρότητας καὶ υἱότητας. Γιατί γιὰ
μᾶς ἡ πατρότητα καὶ υἱότητα ἔχει ἕνα ξεκάθαρο
νόημα ποὺ γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ἰσχύει.  Τὸ ἴδιο  καὶ ἡ
ἐκπόρευση εἶναι παντελῶς ἀκατανόητη. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη μεριὰ οὔτε καὶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ὁρι-
σθεῖ σὰν ἕνα δίκτυο διαρκῶν σχέσεων. Τὸ ὅτι ὁ
Γιῶργος βρίσκεται σὲ σχέση μὲ τὸν Γιάννη καὶ τὴ
Μαρία δὲν μπορεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν σχέση νὰ ὁρι-
σθοῦν καὶ οἱ τρεῖς. Ὁ Γιῶργος, ἡ Μαρία καὶ ὁ Γιάν-
νης εἶναι διακρίσεις ποὺ ἔχουν ἕνα βάθος, γιατί δὲν
βρίσκονται ἀπ’ ἔξω τῆς οὐσίας καὶ οὔτε εἶναι ἀπε-
λευθερωμένοι ἀπὸ αὐτήν. Ἂν ὅμως  θὰ προσπα-
θήσουμε νὰ ποῦμε ὅτι μόνο οἱ σχέσεις  ὁρίζουν τὰ
πρόσωπα καὶ νὰ περάσουμε στὴν σχεσιακὴ ὀντο-
λογία, ὅπως τὴν ὀνομάζεις, μπερδεύοντάς την μὲ
τὴν κοινωνία, τότε θὰ καταλήξουμε σὲ μία ἀπολυ-
ταρχία  ποὺ ἐφαρμόζουν σήμερα στὴν Σιγκαπού-
ρη. Μὲ εἰδικοὺς μαθηματικοὺς ἀλγορίθμους ἀνα-
λύουν τὴν κάθε σχέση ποὺ ἔχει ὁ πολίτης ποὺ ζεῖ
ἐκεῖ. Αὐτοὶ οἱ ἀλγόριθμοι ἀναλύουν τὶς σχέσεις στὸ
διαδίκτυο, τὶς σχέσεις στὴν οἰκογένεια, στὴ δουλειὰ
καθὼς καὶ τὶς τυχαῖες καὶ περιστατικὲς σχέσεις. Ἂν
οἱ ἀλγόριθμοι κρίνουν ὅτι τὸ ἄτομο ποὺ ἔχει αὐτὲς
τὶς σχέσεις θεωρηθεῖ ἐπικίνδυνο  τότε ἀμέσως συλ-
λαμβάνεται. Ἐδῶ ἔχουμε μία ἐφαρμογὴ τοῦ ὁρι-
σμοῦ τοῦ προσώπου ὡς σχέσεως. Καὶ βέβαια
ὑπάρχει μία ἀπολυταρχία, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ πρέ-
πει ἀπαραιτήτως νὰ πάρουμε ἀποστάσεις. Βέβαια
στὴν κάθε ἀνθρώπινη σχέση καὶ κοινωνία ἡ φύση
δὲν τίθεται ἀπ’ ἔξω, ὅπως πολὺ ἐσφαλμένα φαντά-
ζεσαι, γιατί αὐτὸ εἶναι καὶ ἀντιεπιστημονικὸ καὶ πα-
ράλογο. Τί σημαίνει ἆραγε ὁ ἰσχυρισμός σου ὅτι
τὰ πρόσωπα σχετίζονται καὶ κοινωνοῦν χωρὶς
τὴν φύση; Πῶς πραγματοποιεῖται ἕνα τέτοιο γεγο-
νός; Γιατί δὲν μᾶς τὸ ἀναλύεις; Τί σημαίνει γιὰ σένα
ὁ Γιῶργος βρίσκεται σὲ σχέση καὶ κοινωνία μὲ τὴν
Μαρία χωρὶς τὴν οὐσία; Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ λόγος
ποὺ οἱ Πατέρες ὀνομάζουν τὰ πρόσωπα διακρίσεις
ἀκοινώνητες ἐντὸς τῆς κοινῆς οὐσίας, ἢ τρόπους
ὑπάρξεως τῆς οὐσίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρ-
χουν χωρὶς τὴν οὐσία καὶ  ὅτι στὴν οὐσία ἀνήκει ἡ
ἑνότητα στὴν Ἁγία Τριάδα, γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας
καὶ ὄχι τρεῖς.  Ὁ Πατὴρ δὲν ἐνεργεῖ σὰν Πατὴρ σὰν
ὑπόσταση, ἀλλὰ ἐνεργεῖ σὰν Θεὸς καὶ ἐπειδὴ Θεὸς
εἶναι ὁ Υἱός, Θεὸς καὶ τὸ Πνεῦμα ἔχουμε μιὰ φύση
καὶ ἕνα Θεὸ ποὺ δὲν μερίζεται. Γι’ αὐτὸ εἰ γὰρ καὶ
τριλαμπεῖ μοναρχεῖ τὸ Θεῖον, δηλαδὴ μοναρχεῖ ἡ
θεία οὐσία καὶ ἡ φύση καὶ ὄχι μόνο ἡ διάκριση τοῦ
Πατρός. Ἡ Ἁγία Τριάδα κατὰ συνέπεια δὲν εἶναι
μία συνομοσπονδία προσώπων κάτω ἀπὸ τὴν
ὑποστατικὴ  μοναρχία ἑνὸς πρώτου ποὺ ὑπο-
τάσσει καὶ ἐξαναγκάζει, ἀλλὰ μία κοινὴ οὐσία μὲ
τρεῖς ὑποστάσεις, μιὰ θέληση, μιὰ ἐλευθερία, μιὰ
ἐνέργεια, δηλαδὴ μιὰ φυσικὴ μοναρχία. Δὲν εἶναι
συνομοσπονδία προσώπων ποὺ ἐπιτυγχάνει δυ-
ναμικὰ μιὰ ἑνότητα (καὶ τί θὰ γινότανε ἆραγε ἂν δὲν
τὴν πετύχαινε;) μὲ τὸ νὰ ὑποτάσσει τὸν Υἱὸ καὶ τὸ
Πνεῦμα στὸν Πατέρα, ἀλλὰ ἕνας Θεὸς, μία οὐσία
ποὺ τὴν κατέχουν καὶ οἱ τρεῖς στὸν ἴδιο βαθμό, μία
οὐσία καὶ τρεῖς διακρίσεις ποὺ δὲν τὴν μερίζουν.

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀναστη-
μένη ἀνθρώπινη φύση ποὺ προσέλαβε ὁ Υἱός. Δὲν
εἶναι μία συνομοσπονδία προσώπων ποὺ προσ -
παθοῦν νὰ πετύχουν μία ἑνότητα ὑποτασσόμενα
σὲ ἕνα πρῶτο. Δὲν εἶναι ἕνα κοινωνικὸ ἐπίτευγμα
ὑπακοῆς στὸ πρόσωπο τοῦ πρώτου. Εἶναι ἡ ὑπα-
κοὴ στὸν Χριστὸ ποὺ ἐντάσσει τὸν πιστὸ στὴν
Ἐκκλησία καὶ ὄχι στὸ πρόσωπο τοῦ ἑκάστοτε
πρώτου. Ἡ ὑπακοὴ στὸν Χριστὸ σημαίνει ὅτι ὁ κά-
θε πιστός, ποὺ ἐντάσσεται στὴν Ἐκκλησία, δὲν θὰ
πρέπει νὰ ἐνεργεῖ σὰν πρόσωπο ἀλλὰ σὰν ἀνθρω-
πίνη φύση, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια φύση τὴν ὁποία προσέ-
λαβε καὶ ὁ Χριστός. Γιατί ὁ Χριστὸς δὲν ἐνεργεῖ σὰν
πρόσωπο, ἀλλὰ σὰν ἄνθρωπος μὲ τὴν ἴδια ἀνθρω-
πίνη φύση, τὴν ὁποία προσέλαβε, μὲ ὑποστατικὴ
ἕνωση,  καὶ ἐνεργεῖ σὰν Θεὸς μὲ τὴν ἴδια θεϊκὴ φύ-
ση, τὴν ὁποία ἔχει  μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦ -
μα. Ὁμοούσιος κατὰ πάντα μὲ ἐμᾶς κατὰ τὴν
ἀνθρωπότητα καὶ ὁμοούσιος κατὰ πάντα μὲ τὸν
Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα σὰν Θεός. Ὁ κάθε θεωμένος
ἔχει κεφαλὴ τὸν Χριστὸ ἐπειδὴ κι αὐτὸς δὲν καλεῖται
νὰ ἐνεργεῖ σὰν πρόσωπο, ἀλλὰ ὑπακούοντας στὸν
Χριστό, ἐνεργεῖ σὰν ἄνθρωπος μὲ τὴν ἴδια φύση
ποὺ προσέλαβε ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Κατὰ
συνέπεια οἱ θεωμένοι (οἱ ὁποῖοι στὴν ἀρχαία ἐκκλη-
σία γινόντουσαν ἐπίσκοποι) βοηθοῦν- θερα-
πεύουν-  τὸν κάθε πιστὸ ποὺ εἰσέχεται στὴν
Ἐκκλησία νὰ μὴ ἐνεργεῖ σὰν πρόσωπο, ἀλλὰ σὰν
ἀνθρωπίνη φύση. Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν εἶναι κοινω-
νία θεώσεως, δηλαδὴ μετοχὴ τοῦ κτιστοῦ στὸ Ἄκτι-
στο,  γιατί οἱ ἅγιοι ἀκολουθοῦν τὴν κοινὴ ἀνθρωπί-
νη φύση, τὴν ὁποία προσέλαβε ὁ Χριστὸς καὶ τὴν
ἕνωσε μὲ  τὴν  θεότητα ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέτως,
ἀτρέπτως καὶ ἀχωρίστως, θεώνοντάς την ἐξ ὁλο-
κλήρου. Συνάμα ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ τὸ θερα-
πευτήριο ποὺ βοηθᾶ κάθε πιστὸ νὰ μὴ ἐνεργεῖ
σὰν πρόσωπο ἀλλὰ σὰν ἄνθρωπος καὶ δὲν
εἶναι ἡ συναισθηματικὴ ἐμπειρία πεπτωκότων
ἀνθρώπων ποὺ φαντάζονται ὅτι ἔχουν ἐπικοινωνία
μὲ τὸν Χριστὸ ἢ μία καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία
προσπάθεια ἑτεροτήτων, οἱ ὁποῖες μάταια πασχί-
ζουν νὰ πετύχουν ἕνα κοινωνικὸ κατόρθωμα, ὑπα-
κούοντας σὲ ἕνα πρῶτο, τὸν ὁποῖον μάλιστα πολ-
λοὶ φαντάζονται καὶ ἀλάθητο. 

Σημ. Ο.Τ.: Διὰ τὴν εὔληπτον κατανόησιν δυσ -
κόλων θεολογικῶν θεμάτων ὁ κ. Γ. Καραλῆς
χρησιμοποιεῖ τὴν προσφιλῆ μέθοδον τῶν ἐρω-
ταποκρίσεων, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν προ-
τάσσεται ἡ ἐρώτησις, ἡ περιλαμβάνουσα τὰ
ἐπιχειρήματα τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ «Πρωτεί-
ου», καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀπάντησις, ἡ ὁποία ἀνα-
σκευάζει αὐτὰ καὶ ἀναλύει μὲ ἀκρίβειαν ποία
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Ὁ «πρωτειομανὴς»
εἶναι ψευδώνυμον διὰ τὸν ὑποστηρικτὴν τῶν
θέσεων τοῦ «Πρωτείου».
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ἦταν σὰν τεῖχος ποὺ μᾶς κάλυπτε. Σήμερα φύγαμε ὁλότελα ἀπὸ τὴν
Αἴγυπτο, καὶ ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ πικροῦ Φαραώ, κι ἀπὸ τοὺς σκλη-
ροὺς ἐπιστάτες, καὶ ἀπὸ τὸν πηλὸ καὶ τὴν κατασκευὴ πλίνθων (Ἔξ. α΄
14), καὶ κανένας δὲν θὰ μᾶς ἐμποδίσει νὰ γιορτάσουμε στὸν Κύριο καὶ
Θεὸ μας γιορτὴ γιὰ τὴν ἔξοδο, καὶ νὰ γιορτάσουμε «ὄχι μὲ τὴν παλιὰ
ζύμη τῆς κακίας καὶ τῆς πονηρίας, ἄλλα μὲ τὰ ἄζυμα τῆς εἰλικρίνειας
καὶ τῆς ἀλήθειας» (Α΄ Κορ. ε΄ 8), χωρὶς νὰ φέρουμε μαζί μας οὔτε
ἴχνος ἀπὸ τὸ ἄθεο Αἰγυπτιακὸ προζύμι.

4. Χθὲς σταυρωνόμουν μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, σήμερα δοξάζομαι μαζί
Του. Χθὲς νεκρωνόμουν μαζί Του, σήμερα ζωοποιοῦμαι μαζί Του.
Χθὲς θαπτόμουν μαζί Του, σήμερα ἀνασταίνομαι μαζί Του. Ὅμως ἂς

καρποφορήσουμε στὸν Χριστὸ ποὺ
γιὰ χάρη μας ἔπαθε καὶ ἀναστήθηκε!
Ἴσως νὰ νομίσετε πώς λέω γιὰ χρυ-
σάφι ἢ ἀσήμι ἢ ὑφάσματα, ἢ γιὰ δια-
φανεῖς καὶ πολύτιμους λίθους, δη-
λαδὴ τὴ ρευστὴ ὕλη τῆς γῆς, ποὺ μέ-
νει κάτω, τῆς ὁποίας πάντοτε τὸ πε-
ρισσότερο μέρος κατέχουν οἱ κακοί,
καὶ ὅσοι εἶναι δοῦλοι τῶν γηΐνων
πρα γμάτων καὶ τοῦ κοσμοκράτορα-
διαβόλου. Ἂς προσφέρουμε ὡς
καρποὺς τοὺς ἴδιους τούς ἑαυτούς
μας, ποὺ εἶναι τὸ πολυτιμότερο καὶ
τὸ ἀγαπητότατο κτῆμα τοῦ Θεοῦ. Ἂς
ἀποδώσουμε στὴν εἰκόνα, ποὺ εἶναι
ὁ Χριστός, τὸ «κατ' εἰκόνα» (Γεν. α΄
26), ἂς κατανοήσουμε τὸ ἀξίωμά
μας, ἂς τιμήσουμε τὸ πρωτότυπο
τῆς εἰκόνας μας, δηλαδὴ τὸν Χριστό,

ἂς γνωρίσουμε τὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου, καὶ γιὰ χάρη τίνος πέθανε ὁ
Χριστός.

5. Ἂς γίνουμε ὅπως ὁ Χριστός, γιατί καὶ ὁ Χριστὸς ἔγινε ὅπως ἐμεῖς
οἱ ἄνθρωποι. Ἂς γίνουμε θεοὶ γι' Αὐτόν, ἐπειδὴ καὶ Ἐκεῖνος ἔγινε
ἄνθρωπος γιὰ χάρη μας. Ἔλαβε τὸ χειρότερο γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὸ κα-
λύτερο. Ἔγινε φτωχός, γιὰ νὰ πλουτίσουμε ἐμεῖς μὲ τὴ φτώχεια Του
(Βλ. Β' Κορ. η΄ 9). Ἔλαβε μορφὴ δούλου (Φιλιπ. β' 7), γιὰ νὰ ἀπολαύ-
σουμε ἐμεῖς τὴν ἐλευθερία. Κατέβηκε γιὰ νὰ ὑψωθοῦμε. Ὑπέμεινε πει-
ρασμούς, γιὰ νὰ νικήσουμε τοὺς πειρασμούς. Ὑπέμεινε τὴν ἀτίμωση,
γιὰ νὰ μᾶς δοξάσει. Πέθανε, γιὰ νὰ μᾶς σώσει. Ἀνέβηκε, γιὰ νὰ μᾶς
ἀνεβάσει πρὸς τὸν ἑαυτό Του, ἐμᾶς ποὺ βρισκόμασταν κάτω στὴν
πτώση τῆς ἁμαρτίας. Ἂς δώσει ὁ καθένας τὰ πάντα. Ἂς δώσει ὡς
καρπὸ τὰ πάντα στὸν Χριστὸ ποὺ ἔδωσε τὸν ἑαυτὸ Του λύτρο καὶ
ἀντάλλαγμα γιὰ χάρη μας (Ματθ. κ' 28)! Καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ προσ -
φέρει τίποτε καλύτερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἐννοήσει τὸ
μυστήριο καὶ θὰ ἔχει γίνει ὅλα ὅσα ἔγινε Ἐκεῖνος γιὰ χάρη μας.

6. Σ' ἐσᾶς, βέβαια, ὅπως βλέπετε μπροστά σας, ὁ Πατέρας μου
προσφέρει ἐμένα ὡς ποιμένα. Διότι αὐτὸ ἐλπίζει καὶ εὔχεται καὶ ζητᾶ
ἀπὸ ἐσᾶς, ὁ καλὸς ποιμένας, ποὺ προσφέρει τὴν ψυχή του γιὰ τὰ
πρόβατα. Καὶ σᾶς δίνει τὸν ἑαυτὸ του ὄχι μιὰ φορά μόνος Του ἄλλα
δύο φορές, μαζὶ μ' ἐμένα. Ἐμένα ποὺ εἶμαι ἡ ράβδος ποὺ στηρίζει τὰ
γηρατειά Του, τὴν κάνει ράβδο τοῦ πνεύματος, καὶ προσθέτει στὸν
ἄψυχο ναὸ ποὺ βρισκόμαστε, ἐμένα τὸν ἔμψυχο, στὸν δὲ πανέμορφο
καὶ οὐράνιο ναὸ προσθέτει τὸν ὁποιονδήποτε ἀπὸ ἐσᾶς, ὁ ὁποῖος,
ὅσο μικρὸς καὶ νὰ 'ναι, εἶναι γι' αὐτὸν τὸ πολυτιμότατο πρᾶγμα, ποὺ
ἔγινε ἔτσι μὲ πολὺν ἱδρῶτα καὶ κόπους, καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι
ἀξίζει αὐτοὺς τοὺς κόπους. Καὶ τί μεγάλη ποὺ εἶναι ἡ μεγαλοψυχία
Του, ἢ γιὰ νὰ πῶ πιὸ σωστὰ ἡ ἀγάπη Του πρὸς τὰ πνευματικά Του τέ-
κνα, ποὺ σᾶς προσφέρει ὅλα τὰ δικά Του, τὰ γηρατειά, τὴ νεότητα, τὸν
ἀρχιερέα, τὸν κληροδότη, τὸν κληρονόμο, τὰ λόγια ποὺ ποθούσατε.
Κι ἀπὸ τὰ λόγια, ὄχι τὰ τυχαῖα, ποὺ πετοῦν στὸν ἀέρα καὶ σταματοῦν
στὰ αὐτιά, ἀλλὰ ἐκεῖνα ποὺ γράφει τὸ Πνεῦμα καὶ τὰ τυπώνει σὲ λίθι-
νες, θέλω νὰ πῶ σὲ σαρκικὲς πλάκες, καὶ τὰ ὁποῖα λόγια δὲν χαρά-
ζονται στὴν ἐπιφάνεια οὔτε σβήνονται εὔκολα, ἀλλά χαράσσονται βα-
θιὰ μὲ τὴ χάρη καὶ ὄχι μὲ μελάνι.

7. Ὅλα αὐτά, λοιπόν, σᾶς τὰ προσφέρει ὁ πατέρας μου, αὐτὸς ὁ
σεμνὸς Ἀβραάμ, ὁ Πατριάρχης, ὁ τίμιος καὶ σεβάσμιος, ποὺ περιέχει
ὅλα τὰ καλά, τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἀρετῆς, ἡ ἐκπλήρωση τῆς Ἱερωσύνης,
αὐτὸς ποὺ προσφέρει σήμερα ὡς ἐθελοντικὴ θυσία στὸν Κύριο ἐμένα
τὸν μονογενῆ γιό του, ποὺ μὲ ἀπέκτησε μετὰ ἀπὸ ὑπόσχεση τοῦ
Θεοῦ. Καὶ ἐσεῖς προσφέρετε στὸν Θεὸ καὶ σ' ἐμᾶς τὸ ὅτι ποιμαίνεσθε
καλῶς, μὲ τὸ νὰ κατασκηνώσετε σὲ δροσερὸ τόπο, καὶ μὲ τὸ νὰ πίνε-
τε νερὸ ποὺ σᾶς ἀναπαύει, νὰ γνωρίζετε καλὰ τὸν ποιμένα καὶ νὰ
γνωρίζεσθε ἀπὸ αὐτόν, καὶ νὰ τὸν ἀκολουθεῖτε μὲ τὴ θέλησή σας
ἐλεύθερα καὶ νὰ μπαίνετε ἀπὸ τὴ θύρα, ὅταν σᾶς καλεῖ ὡς ποιμένας.
Νὰ μὴ ἀκολουθεῖτε ξένους ποιμένες ποὺ μπῆκαν στὴν αὐλὴ ἀπὸ τὸν
φράχτη πηδώντας τον, ὅπως οἱ λῃστὲς καὶ οἱ ὕπουλοι, οὔτε νὰ ἀκοῦτε
ξένη φωνὴ ποὺ σᾶς κλέβει τὸν νοῦ καὶ σᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀλή-
θεια στὰ βουνὰ (Προβλ. Ἰεζ. λδ΄ 6) καὶ στὶς ἐρημιὲς καὶ στὰ βάραθρα
καὶ σὲ τόπους ποὺ δὲν ἐπισκέπτεται ὁ Κύριος, καὶ σᾶς ἀπομακρύνει
ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ πίστη πρὸς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦ -
μα, ποὺ εἶναι μιὰ δύναμη καὶ μιὰ θεότητα (φωνὴ ποὺ πάντοτε ἄκουγαν
καὶ ἀκοῦνε τὰ πρόβατά μου), καὶ μὲ ψεύτικα καὶ διεφθαρμένα λόγια
κλέβει καὶ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ καὶ πρῶτο Ποιμένα, τὸν Χρι-
στό. Μακάρι ὅλοι ἐμεῖς, καὶ οἱ ποιμένες καὶ τὸ ποίμνιο, νὰ βόσκουμε
τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τοὺς ἄλλους μακρυὰ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ψεύτι-
κους λόγους, σὰν νὰ ἦταν δηλητηριῶδες καὶ θανατηφόρο φυτό, ὥστε
νὰ εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστὸ (Ἰωάν. ιζ΄ 21), στὸν ὁποῖον
ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη στοὺς ἀτέλειωτους αἰῶνες, καὶ τώρα καὶ
στὴν μετὰ θάνατον ἀνάπαυση. Ἀμήν.

(Πηγή: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», Καλύβη Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἱερᾶς Σκήτης
Κου τλουμουσίου, Ἐκδόσεις «ΑΡΜΟΣ»).

Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πόσοι γνωρίζουν τὸν Χριστόν;
ρους ἀφοσίωσης στό θέλημά του.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν πλειονότητα τῶν
κληρικῶν. Ὑστεροῦν πνευματικά, γι᾿ αὐτό καί
τό ὅποιο ἔργο τους δέν ἔχει ἐπιτυχία. Εἶναι φο-
βερό ἕνας κληρικός νά εἶναι κοσμικότερος τῶν
κοσμικῶν, νά εἶναι ἀπρόσεκτος, νά μή ἀνησυ-
χεῖ γιά τό ποίμνιό του καί νά μή ἔχει τίποτα τό
ἀξιομίμητο στή ζωή του. Εἶναι ἐπώδυνο νά
βλέπεις κληρικό, ὁ ὁποῖος ἀντί γιά ποιμένας
εἶναι λύκος καί καθημερινά σκανδαλίζει καί
προκαλεῖ τά σχόλια τῶν ἐνοριτῶν του. Ἡ εὐθύ-
νη προφανῶς δέν εἶναι μόνο δική του. Προ-
εκτείνεται καί στό μητροπολίτη πού τόν χειρο-
τόνησε χωρίς νά ἐρευνήσει, ἐάν ἔπρεπε νά γί-
νει ἱερέας, γιά νά διακονήσει τήν Ἐκκλησία.

Εἶναι καιρός πιά νά ἀνάψει στήν καρδιά τοῦ
κάθε χριστιανοῦ καί τοῦ κάθε κληρικοῦ ἡ μεγά-
λη πυρκαγιά, πού θά διακόψει τό συμβιβασμό
μέ τόν ἁμαρτωλό κόσμο καί θά ὁδηγήσει σέ
ἀποστολική πορεία μέ θαυμαστά καί σωτήρια
ἀποτελέσματα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ὁ ἀριστερός… Οἰκουμενισμός!

Ὁ Πάπας ὡς γνωστὸν ἐνερ-
γεῖ ὡς πολιτικὸς ἀρχηγὸς τοῦ
κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Μή-
πως ὅμως καὶ οἱ πολιτικοί
μας, προεξάρχοντος σήμερα
τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα ἀθέου
Πρωθυπουργοῦ, προωθοῦν
τὸν Οἰκουμενισμὸν διὰ τὰ
ἰδικὰ των συμφέροντα; Ἑπο-
μένως δὲν ὑπάρχουν μόνον οἱ
προδόται τῆς πίστεως ἀλλὰ
καὶ οἱ πολιτικοὶ ὑποκινηταὶ
αὐτῶν! Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὰ
Νέα» τῆς 25ης Μαρτίου
2017:

«Ὁ Πάπας εὐχαρίστησε τὸν

Τσίπρα γιὰ τὴν… ἀριστερὴ
εὐαισθησία του. Ὁ Πάπας
Φραγκίσκος, στὴ σύντομη ὁμι-
λία του ἐνώπιον τῶν ἡγετῶν
τῆς Ε.Ε. στὴν Ρώμη, εὐχαρί-
στησε τὸν Ἕλληνα Πρωθυ-
πουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα «γιὰ ὅσα
κάνει γιὰ ἀδύναμους καὶ τοὺς
φτωχοὺς γιὰ τὸν ἀγώνα ποὺ δί-
νει γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύ-
νη καθὼς καὶ γιὰ τὴ στάση τῆς
Ἑλλάδας στὸ προσφυγικό. Ὁ
Ἕλληνας πρωθυπουργὸς
ἀργό τερα μὲ ἀνάρτησή του σὲ
μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης τό-
νισε πὼς “οἱ εὐχαριστίες τοῦ
Ποντίφικα τὸν ἔκαναν νὰ
αἰσθανθεῖ περήφανος”».

85% ὑπὲρ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
Ἡ δημοσκόπησις τῆς Pal-

mos Analysis διὰ τὸ κανάλι
TVXS  δίδει ἐνδιαφέροντα
ἀποτελέσματα, μεταξὺ τῶν
ὁποίων ὅτι ἡ συντριπτικὴ
πλειονότης θέλει τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν νὰ διδά-
σκεται. Εἰς ἄλλα ζητήματα
παρατηρεῖται μᾶλλον ὅτι
ὑπάρχει παραπληροφόρησις
διὰ τοῦτο ἀπαντοῦν πολλοὶ
ὅτι χρειάζεται φορολόγησις
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας, ἐνῶ αὐτὴ ἤδη φορολογεῖ -
ται. Συμφώνως πρὸς τὸ
tvxs.gr τῆς 4ης Ἀπριλίου
2017:

«Ἡ κυβερνητικὴ πρόταση γιὰ
τὴ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση,
ποὺ δόθηκε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέ-
ρες στὴ δημοσιότητα, προβλέ-
πει μεταξὺ ἄλλων τὸν διαχω-
ρισμὸ Κράτους – Ἐκκλησίας…
Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, ὁ δια-
χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλη-
σίας φαίνεται νὰ εἶναι ἕνα ζήτη-
μα ποὺ διχάζει τὴν κοινωνία, μὲ
τὴν πλειονότητα ὡστόσο νὰ
τάσσεται “κατά”. Πλήρη διαχω-
ρισμὸ ζητᾶ τὸ 42%, ἐνῶ τὸ 54%
ἀπαντᾶ πὼς διαφωνεῖ μὲ αὐτὴ
τὴν προοπτική. Σύμφωνα μὲ
τὴν ἔρευνα τοῦ  Tvxs.gr, ὁ δια-
χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλη-
σίας φαίνεται νὰ εἶναι ἕνα ζήτη-

μα ποὺ διχάζει τὴν κοινωνία, μὲ
τὴν πλειονότητα ὡστόσο νὰ
τάσσεται “κατά”. Πλήρη διαχω-
ρισμὸ ζητᾶ τὸ 42%, ἐνῶ τὸ 54%
ἀπαντᾶ πὼς διαφωνεῖ μὲ αὐτὴ
τὴν προοπτική. Ἀντίθετα δὲν
συμβαίνει τὸ ἴδιο, ὅταν τίθεται τὸ
ἐρώτημα γιὰ τὴ φορολόγηση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα, τὸ
84% τῶν ἐρωτηθέντων, ἀπαντᾶ
πὼς ἡ “ἱερὴ” περιουσία θὰ πρέ-
πει νὰ φορολογηθεῖ. Ἐπίσης
συντριπτικὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση
γιὰ τὸ ἐρώτημα σχετικὰ μὲ τὴν
κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν. Τὸ 85% πι-
στεύει πὼς αὐτὸ εἶναι λάθος,
ἐνῶ μόλις τὸ 12% τάσσεται
ὑπέρ. Ἀπὸ αὐτὴν τὴ θέση φαί-
νεται νὰ προκύπτει καὶ ἡ ἄποψη
τῶν πολιτῶν σχετικὰ μὲ τὴ δια-
μάχη ποὺ ξέσπασε, ἀρχικὰ ἐπὶ
τοῦ θέματος, μεταξύ τοῦ πρώην
ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη
καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυ-
μου. Τὸ 48% τῶν πολιτῶν δη-
λώνει πὼς δίκιο εἶχε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος, ἐνῶ μόλις τὸ 14% δίνει
δίκιο στὸν πρώην ὑπουργὸ Παι-
δείας. Ξεκάθαρη εἶναι ἡ θέση
τῶν πολιτῶν καὶ γιὰ τὰ ἀποτε-
φρωτήρια. Τὸ 71% τάσσεται
ὑπὲρ τῆς δημιουργίας ἀποτε-
φρωτηρίων, ἐνῶ μόλις τὸ 24%
ἀπαντάει ἀρνητικά».

Καὶ διαθρησκειακὴ Ἱστορία!
Μετὰ τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ

μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν ἀκολουθεῖ ἡ ἀλλοίωσις
τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας
καὶ μάλιστα εἰς διαθρη-
σκειακὴν κατεύθυνσιν! Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «Ἐλευθερία τοῦ
Τύπου» τῆς 3ης Ἀπριλίου
2017:

«Γενικὴ κατεύθυνση στὸ Δη-
μοτικὸ εἶναι ἡ σύνδεση τῶν
ἑλληνικῶν μύθων μὲ τοὺς μύ-
θους ἄλλων λαῶν (π.χ. ὁ μῦθος
τοῦ Κύκλωπα βρέθηκε ἀκόμη
στὴ Φινλανδία, στὴν Ἰρλανδία,
στὴν Ἰσλανδία, στὴ Γροιλανδία,
στὶς Ἰνδίες καὶ στὴν Κίνα). Ἀκό-
μη, προτείνεται ἡ ἑρμηνευτικὴ
ἀποδέσμευση τῶν μύθων «ἀπὸ
τὶς πολιτικές, στρατιωτικές, ἰδε-
ολογικὲς καὶ πολιτισμικὲς διαδι-
κασίες τῶν προϊστορικῶν κοι-
νωνιῶν». Μὲ ἔμφαση καὶ στὶς
σημαντικὲς τεχνολογικές, κοι-
νωνικὲς καὶ πολιτισμικὲς ἀλλα-
γές, καὶ λιγότερο στὴν ἐξέταση
συγκεκριμένων προσώπων ἢ
γεγονότων, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς
ἵδρυσης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
καὶ τῶν δύο Παγκοσμίων Πολέ-
μων. Προτείνεται ἡ γνωριμία
τῶν μαθητῶν μὲ τὴν Ἀρχαιολο-
γία ὡς ἐπιστήμη. Ἡ ἱστορία τῶν

προσωπικοτήτων δίνει τὴν θέση
της στὴν Ἱστορία τῶν θεσμῶν,
στὴν πρόταση ἐπιτροπῆς ἐπι-
στημόνων ποὺ συνέστησε τὸ
Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολι-
τικῆς (ΙΕΠ) γιὰ τὰ νέα προγράμ-
ματα Ἱστορίας. Τὸ κείμενο ἀπο-
τελεῖ τὴν πρώτη ἐπίσημη πρό-
ταση γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἀναλυ-
τικῶν προγραμμάτων στὴν
Ἱστορία ἀπὸ τὸ 2018 καὶ ἀναμέ-
νεται ὅτι θὰ προκαλέσει τὶς ἑπό-
μενες ἡμέρες ντιμπέιτ καὶ ἔντο-
νες συζητήσεις. Ἡ διδασκαλία
τῆς ἱστορίας, σύμφωνα μὲ τὴν
πρόταση ins ἐπιτροπῆς, ἀκο-
λουθεῖ τὴ λογική τῆς «διαθρη-
σκειακῆς προσέγγισης» ποὺ
εἴδαμε στὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου
στὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, ἀλλὰ χωρὶς τὶς πιθανότη-
τες νὰ βρεῖ τόσο ἰσχυρὸ ἀντίπα-
λο ὅσο αὐτὸν ποὺ στάθηκε ἀπέ-
ναντι στὸν τότε ὑπουργὸ Παιδεί-
ας, Νίκο Φίλη. Ἔτσι, τὸ ΙΕΠ
ἀπομακρύνει τὸν φακό του ἀπὸ
τὴν τοπικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας
καὶ ἐπικεντρώνεται στὶς σχέσεις
της μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ καὶ τὴ
Βαλκανικὴ Ἱστορία. Προβάλλον-
ται τὸ «πολυπολιτισμικὸ» μοντέ-
λο καὶ ἡ "ἀνεκτικὴ ἐθνικὴ ταυτό-
τητα, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἀπαλλα -
γμένη ἀπὸ μισαλλοδοξία καὶ ξε-
νοφοβία"».

Ἡ Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις καὶ ὁ χαρακτὴρ τῆς Ε.Ε. ἀπησχόλησαν τὴν ΔΙΣ
Προβληματισμὸς ὑπάρχει

εἰς τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ διὰ τὰ
ὅσα θὰ μονοπωλήσουν τὸ
ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας τὸ
ἑπόμενον διάστημα. Πρωτί-
στως εἰς αὐτὰ ἀνήκει ὁ διά-
λογος διὰ τὴν ἀναθεώρησιν
τοῦ Συντάγματος ἐφ’ ὅσον
φαίνεται ὅτι ἡ Κυβέρνησις
σχεδιάζει διαγραφὴν τοῦ
ἄρθρου 3 ποὺ ρυθμίζει τὸ
καθεστὼς διοικήσεως τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν
συνεδριάσεως τῆς ΔΙΣ ἐπε-
σκέφθη τὸν Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
τῆς Κρήτης. Ἐπιχειρεῖται νὰ
ὀργανωθῆ ἀρραγὲς μέτωπον
διὰ τὰ ἐπερχόμενα, ἂν καὶ
συμφώνως πρός πληροφο-
ρίας τοῦ Ο.Τ., εἰς ἕνα ζήτημα
ὑπάρχουν μερικαί διαφωνίαι.
Ἡ συνεννόησις αὐτὴ εἶναι
πρὸς τὴν ὀρθὴν κατεύθυνσιν
καὶ ἤρχισε κατόπιν ἐρωτημά-
των, ποὺ εἶχε θέσει ὁ Ο.Τ.
πρὸ μηνῶν διὰ περίπτωσιν
πιθανοῦς διαφοροποιήσεως
τῆς στάσεως ἑνὸς ἐκ τῶν δύο
Ἀρχιεπισκόπων. Παραθέτο-
μεν  τὰ ἀνακοινωθέντα τῆς
4ης καὶ 5ης Ἀπριλίου 2017:

«Συνῆλθε Τρίτη 4 Ἀπριλίου
2017, στὴν πρώτη Συνεδρία
Της γιὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιο, ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ
τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύ-
μου.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπι-
κύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐξου-
σιοδοτήσεως.

Ἡ Δ.Ι.Σ. κατόπιν ἐνάρξεως
δημοσίου διαλόγου περὶ ἀνα-
θεωρήσεως τοῦ ἰσχύοντος
Συντάγματος μελετᾶ ἐπισταμέ-
νως τὸ θέμα τῶν σχέσεων
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας καὶ θὰ
προβεῖ λίαν προσεχῶς σὲ ἀνα-
κοινώσεις.

Ἀκολούθως ἀσχολήθηκε μὲ
θέματα Ἱερῶν Μητροπόλεων
καὶ τῶν Συνοδικῶν Ἐπι-
τροπῶν: ἐπὶ τῆς Ἀρχιγραμμα-
τείας, ἐπὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Τέχνης καὶ Μουσικῆς, ἐπὶ τῶν
Δογματικῶν καὶ Νομοκανο-
νικῶν Ζητημάτων, ἐπὶ τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς καὶ τῆς Νεό-
τητος, ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων
καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων
καὶ ἐπὶ τοῦ Τύπου, τῶν Δημο-
σίων Σχέσεων καὶ τῆς Διαφωτί-
σεως.

Στὶς 11.00 ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
καὶ τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συν όδου συναντήθηκαν μὲ τὸν
Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς
Ἑταιρείας Ὑδρεύσεως καὶ Ἀπο-
χετεύσεως Πρωτευούσης
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) κ. Ἰωάννη
Μπενίση καὶ τὸ Ἐκτελεστικὸ
Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας κ.
Κωνσταντῖνο Βαφειάδη, τοὺς
ὁποίους εὐχαρίστησαν γιὰ τὴν
ἀποδοχὴ τοῦ αἰτήματος τῆς Συν -
οδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς
Προνοίας καὶ Εὐποιίας νὰ συμ-
περιληφθοῦν στὰ κοινωνικὰ τι-
μολόγια τῆς Ε.ΥΔ.Α.Π. 124 Φι-
λανθρωπικὲς Δομὲς τῆς Ἱερᾶς

Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς
Περιφέρειας Ἀττικῆς. Οἱ δομὲς
αὐτὲς εἶναι οἱ ἑξῆς: 80 συσσίτια,
4 βρεφονηπιακοὶ σταθμοί, 15
στέγες γερόντων, 5 ἱδρύματα, 7
οἰκοτροφεῖα ψυχικὰ ἀσθενῶν,
1 ξενώνας ἀσυνόδευτων προσ -
φύγων, 2 Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα
Ταμεῖα, 5 κοινωνικὰ φροντιστή-
ρια, 3 πνευματικὰ κέντρα καὶ 2
κοινωνικὰ παντοπωλεῖα...

Συνῆλθε Τετάρτη 5 Ἀπριλίου
2017, στὴν δεύτερη Συνεδρία
Της γιὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιο, ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς
160ῆς Συνοδικῆς Περιόδου,
ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξ ἀφορμῆς
τῆς συμπληρώσεως ἑξήντα
ἐτῶν ἀπὸ τὴν δημιουργία τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δηλώ-
νει ὅτι στηρίζει τὸ ὅραμα τῆς
Ἑνωμένης Εὐρώπης, ὅπως τὸ
ἐμπνεύσθηκαν οἱ τρεῖς ἱδρυτές
της, ὁ γερμανὸς Κόνραντ Ἀντε-
νάουερ, ὁ γάλλος Ρομπὲρ Σου-
μάν καὶ ὁ ἰταλὸς Ἀλτιέρο Σπινέ-
λι, καὶ τὸ ὁποῖο στηρίζεται
στοὺς τρεῖς πυλῶνες τοῦ εὐρω-
παϊκοῦ πολιτισμοῦ: τὴν ἀρχαία
ἑλληνικὴ κλασικὴ παιδεία, τὸ
ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ τὶς χριστια-
νικὲς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὡστόσο ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγ-
κη, ὅπως τὰ ἤδη ἐπιτευχθέντα
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
γιὰ χάρη τῶν λαῶν, συνεχί-
σουν νὰ ὑφίστανται μὲ τὴν πε-

ραιτέρω ἐμβάθυνση τῶν σχέ-
σεων τῶν κρατῶν-μελῶν, τὴν
ἀνάπτυξη τῆς Δημοκρατίας
πρὸς ὄφελος τῶν πολιτῶν τῆς
Εὐρώπης καὶ τὸν περιορισμὸ
τῆς ἀπρόσωπης γραφειοκρα-
τίας τῶν Βρυξελλῶν.

Ἀκολούθως ὑπεβλήθη ἡ
Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σε-
ραφείμ, διὰ τῆς ὁποίας προτεί-
νεται ἡ διενέργεια ἐπιστημο-
νικῶν ἡμερίδων ἐνημερωτικοῦ
χαρακτῆρος στὶς ἕδρες τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκ -
κλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν
πρόνοια τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου, ἡ ὁποία καὶ ἐνε-
κρίθη.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀσχολήθηκε μὲ θέ-
ματα Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ
τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἐπὶ
τοῦ Μοναχικοῦ Βίου καὶ Βιοη-
θικῆς. Τέλος, ἐνέκρινε ἀποσπά-
σεις κληρικῶν, ἀσχολήθηκε μὲ
τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα
καὶ ὁλοκλήρωσε τὶς ἐργασίες
της γιὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιο.

Σήμερα ἐπισκέφθηκε τὸν Μα-
καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη -
νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμο στὰ γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Ἀρχιγραμματέα τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
Κατὰ τὴν συνάντηση δόθηκε ἡ
εὐκαιρία ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων
ἐπὶ θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν
Ἐκκλησία. Διαπιστώθηκε γιὰ
ἄλλη μία φορά ἡ πλήρης συμ-
φωνία ἐπ’ αὐτῶν».

Τὸ Κολυμβάριον στηρίζει ἐπισήμως ἡ Κυβέρνησις!
Κείμενον ἀνήρτησεν εἰς τὸν

ἐπίσημον ἱστότοπόν του τὸ
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικόν τῆς
Ἑλλάδος μὲ τίτλον «Ἐκκλη-
σιαστικὴ Διπλωματία», εἰς τὸ
ὁποῖ ον ὑποστηρίζει τὸ ΠΣΕ,
τὸν διαθρησκειακὸν διάλογον
καὶ τὴν «Σύνοδον» τοῦ Κο-
λυμβαρίου! Ἔτσι ἑδραιώνεται
ὁ οἰκουμενισμός! Παραθέτο-
μεν τὸ μεγαλύτερον τμῆμα
τοῦ κειμένου ὡς ἀνηρτήθη
τὴν 5ην Ἀπριλίου 2017:

«Ἡ Ἑλλάδα διατηρεῖ ἰσχυ-
ροὺς ἱστορικοὺς δεσμούς  μὲ
τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο καὶ τὰ
ὑπόλοιπα Ἑλληνορθόδοξα
πρεσβυγενῆ, καθὼς καὶ τὰ νεο-
παγῆ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Ὀρθό-
δοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες,
καὶ ὑποστηρίζει τὶς δράσεις καὶ
πρωτοβουλίες τους σὲ θέματα
διαθρησκειακοῦ καὶ διαπολιτι-
σμικοῦ διαλόγου, προστασίας
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας,
προστασίας τοῦ περιβάλλοντος
καὶ τῆς θρησκευτικῆς πολιτι-
στικῆς κληρονομιᾶς…

Ἡ Ἑλλάδα παρακολουθεῖ τὴ
δραστηριότητα τοῦ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τὶς
σχέσεις μεταξὺ τῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καὶ τὶς σχέ-
σεις τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὶς
ἄλλες Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες,
μὲ τὶς ὁποῖες, ἄλλωστε, διατηρεῖ
στενὴ ἐπικοινωνία. Στὸ πλαίσιο
τῆς ἐκκλησιαστικῆς διπλωμα-
τίας, ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζει καὶ
προβάλλει τὶς διεθνεῖς πρωτο-
βουλίες καὶ διαθρησκειακὲς
ἐπαφὲς τῶν χριστιανικῶν, μου-
σουλμανικῶν καὶ ἰουδαϊκῶν φο-
ρέων καὶ θεσμῶν της.

Τὴν πορεία τοῦ διορθοδόξου
διαλόγου, καθὼς καὶ  τὴν  πρα -
γματοποίηση τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας στὴν Ὀρθόδοξο
Ἀκαδημία Κρήτης, ἀπὸ 16 ἕως
27 Ἰουνίου 2016, παρακολού-
θησε μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ
Ὀρθοδοξία, ὁ ἐν γένει Χριστια-
νικὸς κόσμος, ἀλλὰ καὶ τὸ σύν -
ολο τῆς ἀνθρωπότητας. 

Μετὰ ἀπὸ προσυνοδικὴ δια-
δικασία, στὴν ὁποία συμμετεῖ -

χαν ὅλες οἱ κατὰ τόπους Αὐτο-
κέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργα-
σίες τῆς Συνόδου μὲ ἐπιτυχία,
μὲ τὴν ἔγκριση τῶν θεμάτων
τῆς ἡμερήσιας διάταξης καὶ μὲ
τὴν ἔκδοση Μηνύματος, ἐνῶ
καταδείχθηκε ὁ οὐσιαστικὸς ρό-

λος τῆς Συνοδικότητος ὡς θε-
σμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας καὶ δόθηκε μήνυμα ἑνότη-
τας καὶ ἐλπίδας.

Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν
εἶχε συγκροτήσει τὴν Εἰδικὴ
Ἐπιτροπὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Συνόδου γιὰ τὸν συντο-
νισμὸ ὅλων τῶν δημοσίων
Ὑπηρεσιῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴν ὑποστήριξη τῆς διοργάνω-
σης τῆς Συνόδου, καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια προετοιμασίας της.

Ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος,
ποὺ διεξάγεται μεταξὺ Ὀρθοδό-
ξου καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
πέραν τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ καὶ
δογματικοῦ νοήματός του, ἔχει
ὁδηγήσει τὶς δύο μείζονες χρι-
στιανικὲς ὁμολογίες σὲ συνερ-
γασία γιὰ τὴν προάσπιση τῶν
ἀνθρωπίνων ἀξιῶν καὶ τὴν
προστασία τοῦ Περιβάλλοντος.

Ἡ Ἑλλάδα ἀποδίδει ἰδιαίτερη
σημασία στὸ διαθρησκειακὸ
διάλογο, ὁ ὁποῖος προωθεῖ τὸ
σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῶν
θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἐνι-
σχύει τὴν κατανόηση μεταξὺ

τῶν θρησκειῶν καὶ κατέχει ,
αὐτοτελῶς ἢ ὡς οὐσιαστικὴ
πτυχὴ τοῦ διαπολιτισμικοῦ δια-
λόγου, σημαντικὴ θέση στὸ
πλέγμα τῶν διεθνῶν σχέσεων.
Ἔχει, δέ, ὑψηλὴ προτεραιότητα
στὴν ἡμερήσια διάταξη τῶν
διεθνῶν Ὀργανισμῶν, στὸ

πλαίσιο τῶν ὁποίων ἡ Ἑλλάδα
προβάλλει τὴν ἐν προκειμένῳ
δραστηριοποίηση τῶν Ἑλλη-
νορθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Κατὰ τὴν παροῦσα κρίση
στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέ-
σης Ἀνατολῆς, ὅπου ἑδρεύουν
τὰ πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα
Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ
Ἱεροσολύμων, καθὼς καὶ ἡ
Μονὴ Σινᾶ, ἡ Ἑλλάδα παρακο-
λουθεῖ μὲ ἀνησυχία τὶς ἐξελίξεις
καὶ ἐκφράζει τὸ ἰσχυρό της
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν προστασία
τῶν ἐκεῖ χριστιανικῶν κοινοτή-
των καὶ τῶν χριστιανικῶν προσ -
 κυνημάτων καὶ Μνημείων. 

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ διοργανώ-
θηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νί-
κου Κοτζιᾶ, τὸν Ὀκτώβριο
2015, ἡ Διεθνὴς Διάσκεψη
Ἀθηνῶν μὲ θέμα τὸ θρησκευ-
τικὸ καὶ πολιτιστικὸ πλουρα-
λισμὸ καὶ τὴν εἰρηνικὴ συνύ-
παρξη στὴ Μέση Ἀνατολή. Συμ-
μετεῖχαν Ἀρχηγοὶ Ἐκκλησιῶν,
Ὑπουργοί, θρησκευτικοὶ ἡγέτες
ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Μέσης

Ἀνατολῆς καὶ τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι
τῆς διεθνοῦς πανεπιστημιακῆς
κοινότητας καὶ τῆς κοινωνίας
τῶν πολιτῶν. Τὸ ὑψηλὸ ἐπίπε-
δο συμμετοχῆς προσέδωσε στὴ
Διάσκεψη τῶν Ἀθηνῶν διεθνὲς
κῦρος καὶ ἀκτινοβολία. Ἡ Δεύ-
τερη Διεθνὴς Διάσκεψη τῶν
Ἀθηνῶν γιὰ τὸ θρησκευτικὸ καὶ
πολιτιστικὸ πλουραλισμὸ καὶ
τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη στὴ
Μέση Ἀνατολὴ θὰ πραγματο-
ποιηθεῖ τὸν Νοέμβριο 2017…

Τὸ Κέντρο γιὰ τὸ Θρησκευ-
τικὸ Πλουραλισμὸ στὴ Μέση
Ἀνατολὴ (CRPME), τὸ ὁποῖο
ἔλαβε μορφὴ μετὰ τὴ Διεθνῆ
Διάσκεψη τῆς Ἀθήνας τὸ 2015
μὲ θέμα τὸ «Θρησκευτικὸ καὶ
Πολιτιστικὸ Πλουραλισμὸ καὶ
τὴν Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴ
Μέση Ἀνατολή», ἀνέλαβε, με-
ταξὺ ἄλλων, τὴν πρωτοβουλία
νὰ συντάσσει ἑξαμηνιαῖες
Ἐκθέσεις, στὶς ὁποῖες θὰ ἀπο-
τυπώνονται οἱ προκλήσεις ποὺ
ἀφοροῦν στὸ θρησκευτικὸ
πλουραλισμὸ στὴ Μέση Ἀνατο-
λή. Ὁ στόχος τοῦ CRPME εἶναι
διττός: ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ
ἑστιάζει στὶς διάφορες προκλή-
σεις σχετικὰ μὲ τὸ θρησκευτικὸ
πλουραλισμὸ στὴν περιοχή,
ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὑπογραμμί-
ζει τὶς θετικὲς κρατικὲς καὶ κοι-
νοτικὲς πρωτοβουλίες, οἱ ὁπο-
ῖες προωθοῦν τὴ θρησκευτικὴ
συνύπαρξη, τὸ διάλογο καὶ τὸν
πλουραλισμό. Περαιτέρω, οἱ
ἐκθέσεις τοῦ CRPME ἀντανα-
κλοῦν καὶ διευρύνουν τὰ στοι-
χεῖα καὶ τὴν πληροφόρηση
σχετικὰ μὲ τὸν θρησκευτικὸ
πλουραλισμό, τὰ ὁποῖα δημο-
σιεύονται καὶ εἶναι διαθέσιμα
στὸ διαδίκτυο, ἀνανεώνονται
καθημερινὰ καὶ κατηγοριοποι-
οῦνται στὴ διαδικτυακὴ σελίδα
τοῦ CRPME. Ἡ ἔκθεση, παρὰ
τὸ ὅτι δὲν εἶναι ἐξαντλητικὴ ἢ
ἐκτενὴς στὴν προσπάθεια νὰ
καλυφθοῦν ὅλα τὰ σχετικὰ γε-
γονότα, στοχεύει στὸ νὰ ἀνα-
δείξει ζητήματα, τάσεις, συν -
έχειες καὶ ἀσυνέχειες ἀναφο-
ρικὰ μὲ τὸ θρησκευτικὸ πλου-
ραλισμό…».

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου διὰ τὸ πρωτοσέλιδον τοῦ Ο.Τ.
Τὰ πρόσφατα ἄρθρα τοῦ

Ο.Τ. ἔχουν θορυβήσει πολ-
λούς, διότι ἀποκαλύπτουν τὴν
θεολογικὴν προπαγάνδα ποὺ
ἀκολουθοῦν ὅσοι ἐπιθυμοῦν
τὴν ἐπιβολὴν Πρωτείου εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν μὲ ἀπώτερον
σκοπὸν τὴν ἀποδοχὴν ἐκ τοῦ
πληρώματος τοῦ Πρωτείου τοῦ
Πάπα. Εὐτυχῶς ὑπάρχει ἐγρή-
γορσις ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἔτσι
ἀφυπνίζονται ὅλοι οἱ Ὀρθόδο-
ξοι. Ὁ Πανοσ. Καθηγούμενος
τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου ἐδημοσί-
ευσε κείμενον, τὸ ὁποῖον ἄνευ
ἀμφιβολίας ἀποτελεῖ σχόλιον
εἰς τὰ ὅσα ὁ κ. Γεώργιος Κα-
ραλῆς ἔγραψεν εἰς τὸ πρωτο-
σέλιδον ἄρθρον τοῦ Ο.Τ.  (φ.
2152/10.02.2017) μὲ τίτλον
«Κολοσσιαία προπαγάνδα
ἐπιβολῆς πρωτείου». Παραθέ-
τομεν τὸ κείμενον ὡς ἐδημοσι-
εύθη εἰς τὸ vimaorthodo-
xias.gr τῆς 4ης Ἀπριλίου 2017:

«Μία μικρὴ συνέχεια ἀπὸ τὰ
ἀνήκουστα.

Πιστεύω πὼς ἡ πίστη μας εἶναι
ἐξ ἀποκαλύψεως. Ἔτι πιστεύω
πὼς ἡ κατανόηση τῆς θείας ἀπο-
καλύψεως εἶναι ἔλλαμψη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Ἡ εὐχὴ πρὸ τῶν
θείων ἀναγνωσμάτων στὴν θεία
Λειτουργία αὐτὸ μᾶς λέγει:
«Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις

ἡμῶν τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας
ἀκήρατον φῶς». Συνεπῶς, δὲν
εἶναι οὔτε γνῶμες δικές μας, οὔτε
συστήματα καὶ τρόποι μεταφρά-
σεως.

Οἱ σημερινοὶ μεγάλοι θεολόγοι,
σίγουρα μετὰ ἀπὸ πολλὴ ἄσκη-
ση, νηστεία καὶ προσευχή, καὶ
σπουδὴ εἰς τὴν Ἑσπερίαν καὶ
νοῦν πλούσιον, μᾶς παρουσιά-
ζουν ὅτι γνώρισαν τὶς σχέσεις
τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριά-
δος! Καὶ ἡ ἑνότητα ἔπαυσε πιὰ
νὰ εἶναι στὴν ἀπρόσιτη καὶ ἀκα-
τάληπτη οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ
στὸ πρωτεῖο τοῦ Πατρός! Καὶ ὅτι
ἡ Ἐκκλησία εἶναι εἰκόνα τῆς
Ἁγίας Τριάδος! Κατὰ συνέπειαν,
ὅπως στὴν Ἁγία Τριάδα ὑπάρχει
ἕνας πρῶτος, ἔτσι καὶ στὴν
Ἐκκλησία πρέπει νὰ ὑπάρχη
ἕνας πρῶτος!

Αὐτὰ οὔτε στὴν θεία ἀποκάλυ-
ψη τὰ βρίσκουμε, οὔτε στὴν θεία
παράδοση. Εἶναι πάνυ ἄγνωστα
καὶ στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ
στοὺς ἁγίους Πατέρες. Καὶ ὅλα
αὐτά, γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν
ἐπάρατη διδασκαλία τοῦ πρωτεί-
ου καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ παπι-
σμοῦ!

Ἕνας παλιὸς καρδινάλιος μᾶς
ἔλεγε: «Θὰ βροῦμε ἐμεῖς τρόπο
νὰ σᾶς παρουσιάσουμε τὸ πρω-
τεῖο ἔτσι ποὺ νὰ τὸ ἀποδεχθῆτε».
Καὶ νά, ποὺ εἶχε καὶ προφητικὰ
χαρίσματα ὁ Τιμπρέ. Ὁρίστε λοι-

πόν, νὰ καταργηθῆ τὸ δημοκρα-
τικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ
νὰ θεσπιστῆ ὁ ἕνας μὲ πρωτεῖο
καὶ ἀλάθητο. «Ἄκουε οὐρανὲ καὶ
ἐνωτίζου ἡ γῆ» (ἂς ἐπικαλεσθῶ
τὸν προφήτη Ἠσαΐα) «Ἡ Οἰκου-
μενικὴ Σύν οδος δὲν εἶναι θεσμὸς
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι ἕνα
συμπτωματικὸ γεγονός»! Ἂν οἱ
Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι δὲν ἤτανε
θεσμός, πῶς θεσπίσανε νόμους
καὶ Κανόνες;

Ἀκοῦστε κι ἄλλα: Ἡ Ἐκκλησία
τὸν Αὐγουστῖνο τὸν ἐπίσκοπο
Ἱππῶνος τὸν εἶπε ἱερὸ Αὐγου-
στῖνο, δὲν τὸν εἶπε ἅγιο. Ἡ διά-
κριση τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει
προηγούμενο στὴν ἱστορία. Τὸν
Ἰσαὰκ τὸν Σύρο δὲν τὸν εἶπε
ἅγιο, τὸν εἶπε Ἀββᾶ. Ὁ πρῶτος
ἔχει φοβερὲς ἀποκλίσεις πάνω
στὶς ὁποῖες στηρίζεται ὅλο τὸ κα-
τασκεύασμα τῆς δυτικῆς θεολο-
γίας. Καὶ ὁ ἀββὰς Ἰσαὰκ κάπου
παρεκκλίνει. Σήμερα στὸν
πρῶτο κτίσαμε καὶ ναοὺς καὶ μο-
ναστήρια καὶ στὸν δεύτερο κατὰ
θείαν ἀποκάλυψη ποὺ εἶχε ἕνας
σύγχρονος ἀσκητὴς καὶ προφή-
της τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ κολλή-
σαμε τὸ «ἅγιος».

Ἔτσι, ἔχει πλήρη πιὰ ἐφαρ-
μογὴ τὸ «τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλαν-
θανόμενοι, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν
ἐπεκτεινόμενοι», μέχρι τοῦ νὰ
γνωρίζουμε τὶς σχέσεις τῶν προ-
σώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ νὰ

ἀπορρίπτουμε ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία
θέσπισε ἐν τῇ μεγίστῃ αὐτῆς δια-
κρίσει.

Ὅλα αὐτά, νὰ τὸ πῶ λαϊκά,
ἴσως καὶ λίγο ἄπρεπα, εἶναι κω-
λοτοῦμπες, ποὺ ἔχουνε δυσ -
τυχῶς καὶ θεατὲς καὶ ἀκροατές.
Ὁ Χριστός, ποὺ κρατάει τὸ πηδά-
λιο τῆς Ἐκκλησίας, καὶ οὐχὶ κά-
ποιος πρῶτος καὶ ἀλάθητος, πα-
ρακαλοῦμε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκε-
τεύομε νὰ τὸ κρατήση σὲ στα-
θερὴ ρότα πορείας μέσα στὰ πε-
λάγη τοῦ κόσμου. Ναυτία μᾶς
ἔπιασε καὶ ζητοῦμε ἀντίδοτο, γιὰ
νὰ σταματήσουμε νὰ ἀντραλιζώ-
μαστε, καὶ ποῦ; μέσα στὸ καράβι
τῆς Ἐκκλησίας.

Δὲν ἔχω ὅραση, γιὰ νὰ ἐπεκτεί-
νω τὸν λόγο. Γι’ αὐτὸ σᾶς δίνω,
ἀγαπητοί μου χριστιανοί, αὐτὴν
τὴν φορά αὐτὰ τὰ ὀλίγα, ἁπλὰ
καὶ κατανοητά. Δὲν τὰ παρουσιά-
ζω στοὺς καθηγητὲς τῶν Πανεπι-
στημίων, ἀλλὰ στὸν λαό, τὸν θε-
ματοφύλακα τῆς πίστεως. Καὶ
σᾶς παρακαλῶ εὔχεσθε στὶς
καρδιὲς τῶν νέων θεολόγων νὰ
ὑπάρχη ἔλλαμψη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καὶ ὄχι ἐκλάμψεις τοῦ
νοῦ ποὺ οὐδέποτε ἡγεμόνευσε
τῶν παθῶν τους.

«Κατάστησον, Κύριε, τὸν νοῦν
μας ἡγεμόνα».

Γιὰ νὰ γίνη ὅμως αὐτό, πρέπει
νὰ ὑπάρχη ἡ προϋπόθεση τῆς
ἁγίας ἀσκήσεως…».

Ὁ βικάριος τοῦ βικαρίου!
Εἰς τὸν Παπισμὸν ὑπάρχει

σύγχυσις συνοδικότητος καὶ
δημοκρατικότητος. Ὁ Οὐνίτης
κ. Δημήτριος Σαλάχας ἔγρα-
ψεν ἄρθρον μὲ τίτλον «Ἡ Συ-
νοδικὴ ἄσκηση τοῦ πρωτείου
τοῦ πάπα Ρώμης», εἰς τὸ ὁπο-
ῖον ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀπόφα-
σις τοῦ Πάπα νὰ ἐκλεγῆ ὁ βι-
κάριός του ἀπὸ τὸν λαὸν εἶναι
συνοδικὴ πρᾶξις! Ἴσως εἶναι
δημοκρατική, ἀλλὰ συνοδικὴ
δὲν εἶναι, διότι καὶ μόνον ἡ
ἐκλογὴ βικαρίου σημαίνει
ἀναίρεσιν τοῦ συνοδικοῦ συ-
στήματος! Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«Καθολική» τῆς 14ης Μαρτί-
ου 2017:

«Ὁ πάπας Φραγκίσκος ὑλο-
ποιεῖ διαδοχικὰ τὴν ἀρχὴ τῆς
συνοδικῆς ἄσκησης τῆς ἐπισκο-
πικῆς ἐξουσίας καὶ διακονίας
του. Τὸ ἔκανε πρόσφατα, καὶ
συγκεκριμένα στὶς 10 Μαρτίου,
καλώντας κλῆρο καὶ λαὸ τῆς
ἐπισκοπῆς τῆς Ρώμης νὰ τὸν
βοηθήσουν στὴν ἐκλογὴ τοῦ νέ-

ου Γενικοῦ Βικαρίου του (Vica-
rius generalis). Κατὰ τὸν κα.
477 τοῦ Κώδικα Κανονικοῦ Δι-
καίου, ὁ Γενικὸς Βικάριος σὲ κά-
θε ἐπισκοπικὴ ἐπαρχία διορίζε-
ται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν ἐπιχώριο
Ἐπίσκοπο, χωρὶς τὴν παρέμβα-
ση ἄλλων ὀργάνων. Εἶναι ἡ
πρώτη φορά ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Πά-
πας καλεῖ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ
τῆς Ἐπισκοπῆς Του νὰ τὸν βοη-
θήσουν στὴν ἀνάδειξη τοῦ Γενι-
κοῦ Βικαρίου του… Εἶναι
λοιπὸν ἡ πρώτη φορά ποὺ ὁ
ἴδιος ὁ Πάπας, ὡς ἐπίσκοπος
Ρώμης, καλεῖ τὸν κλῆρο καὶ τὸν
λαὸ τῆς Ἐπισκοπῆς Του νὰ τὸν
βοηθήσουν στὴν ἀνάδειξη τοῦ
Γενικοῦ Βικαρίου του. Ἡ πράξη
αὐτὴ τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης
ἐντάσσεται στὴν πρακτικὴ
ἄσκηση τῆς συνοδικότητας, καὶ
ὁπωσδήποτε συμβάλλει στὸν
Θεολογικὸ Διάλογο μὲ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ ὁποῖος,
ὡς γνωστόν, ἑστιάζεται σήμερα
ἰδιαίτερα στὸ θέμα τῆς Συνοδι-
κότητας καὶ τοῦ Πρωτείου μέσα
στὴν Ἐκκλησία».

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ ὁ «ἀκτιβιστής»
Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσο-

λύμων ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν,
κατὰ τὴν ὁποίαν ἀρνεῖται κά-
θε σχέσιν μὲ ἀπωανατολίτην
αὐτοαποκαλούμενον ὡς «τε-
λευταῖον γνήσιον προφήτην»,
τὸν ὁποῖον μαζὶ μὲ τὴν ὁμάδα
του εἶχε δεχθῆ εἰς ἀκρόασιν ὁ
Πατριάρχης τὴν 5ην Δεκεμ-
βρίου 2015. Ἔχομεν ἐπισημά-
νει καὶ ἄλλοτε ὅτι ὁ Πατριάρ-
χης δὲν πρέπει νὰ ἀποδέχεται
ὅλους οὔτε καὶ νὰ παρασημο-
φορῆ κάθε ἐπίσημον πρόσω-
πον ποὺ προσέρχεται εἰς τὸ
Πατριαρχεῖον, διότι ὑπάρ-
χουν καὶ μασόνοι καὶ ἄθεοι, οἱ

ὁποῖοι παρουσιάζουν τὰς φω-
τογραφίας αὐτάς, διὰ νὰ πεί-
σουν ὅτι ἔχουν ἀγαστάς σχέ-
σεις μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν
τῆς 5ης Ἀπριλίου 2017:

«Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύ-
μων ἀρνεῖται οἱανδήποτε συν -
εργασίαν ἢ σχέσιν μὲ τὸν κ. Lee
Man – Hee, ἱδρυτήν τῆς οὕτως
ἀποκαλουμένης “Shinchonji
Church of Jesus, The Temple of
Tabernacle of the Testimony”
καὶ ἀποδοκιμάζει τὰς ἀντὶ –
Τριαδικάς καὶ ἐσχατολογικάς δι-
δασκαλίας αὐτοῦ, καθὼς καὶ
τὸν ἰσχυρισμὸν αὐτοῦ ὅτι εἶναι ὁ
τελευταῖος γνήσιος προφήτης».

«ΚΑΘΟΛΙΚΗ»:
«Σύναξις» τὸ Κολυμβάρι!
Ἀκόμη καὶ ἡ ἐπίσημος ἐφη-

μερὶς «Καθολικὴ» υἱοθετεῖ
διὰ τὴν «Σύνοδον» τοῦ Κο-
λυμβαρίου τὸν ὅρον ποὺ ὁ
Ο.Τ. εἶχε προτείνει ἀπὸ τὸ
2015, ὡς «Σύναξις» ἢ «Ἱερο-
σύναξις». Νὰ ἐπισημάνωμεν
ἐπίσης ὅτι ὁ φερόμενος ὡς
Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Παπικῶν
Ἀθηνῶν μὲ τὰς δηλώσεις του
ἔρχεται εἰς τελείαν ἀντίθεσιν
μὲ τὸ ἄρθρον τοῦ Ο.Τ. «Κα-
θηγηταὶ ἀγνοοῦν τὰ δόγμα-
τα», εἰς τὸ ὁποῖον καταδει-
κνύεται ὅτι δὲν εἶναι πολιτι-
σμικὸν τὸ πρόβλημα μεταξὺ
Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν,
ἀλλὰ καθαρῶς θεολογικόν.
Παρεθέτομεν ἀπὸ ἄρθρον
τοῦ κ. Λεονάρδου Βαμβακά-
ρη «Οἰκουμενικὴ διάσταση
τοῦ Χριστιανικοῦ μας χρέ-
ους» ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«Καθολικὴ» τῆς 14ης Μαρτί-
ου 2017:

«…πῆρε τὸ λόγο ἡ κ. Ἀντω-
νία-Θεοδώρα Ζαλώνη, ἡ ὁποία
μίλησε μὲ θέμα «Μία κοινὴ πο-
ρεία Πίστης, Ἐλπίδας, Ἀγάπης.
Μία προσωπικὴ μαρτυρία».
Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας της ἀνα-
φέρθηκε στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ
συνέχισε ἀναφερόμενη στὶς
πολλὲς προσπάθειες ποὺ ἔχουν
γίνει μέχρι σήμερα γιὰ τὴν
Οἰκουμενικὴ αὐτὴ κίνηση καὶ
στὴν Καθολικὴ καὶ στὴν Ὀρθό-
δοξη  καὶ στὴν Ἀγγλικανικὴ
Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ στὶς μεγά-
λες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπί-
ζουν ὅσοι πιστεύουν στὸν
Οἰκουμενισμό. 

Ἡ προσωπική της μαρτυρία
ἀφοροῦσε τὴν οἰκογένειά της,
στὴν ὁποία ὁ πατέρας της ἦταν
Καθολικός, ἀλλὰ «ἔφυγε ἀπὸ τὴ
ζωή», ὅταν ἐκείνη ἦταν σὲ βρε-
φικὴ ἡλικία καὶ ἡ μητέρα της ἂν

καὶ Ὀρθόδοξη μεγάλωσε τὰ τρία
παιδιά της μὲ Χριστιανικὸ τρό-
πο, οὔτε Καθολικό, οὔτε Ὀρθό-
δοξο ἀλλὰ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ καὶ
αὐτὸ ἦταν γιὰ ἐκείνη μία πρώτη
προσέγγιση Καθολικῶν καὶ
Ὀρθοδόξων!!!

Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ κ.
Κεραμιδᾶ μὲ θέμα «Μαζὶ κη-
ρύσσουμε τὸν Κύριο. Καθολικοὶ
καὶ Ὀρθόδοξοι σὲ πορεία καταλ-
λαγῆς». Καὶ ἐκεῖνος ἀναφέρθη-
κε στὶς προσπάθειες τῶν
ἀνθρώπων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας στὸν Οἰκουμενισμὸ
καὶ στὴν ἑνότητα τῶν Ἐκκλη-
σιῶν.

Τόνισε τὶς δυσκολίες ποὺ βά-
ζουν ὁρισμένοι «στενόμυαλοι»,
ἔνθεν καὶ ἔνθεν, στὶς προσπά-
θειες αὐτές, ἀναφέρθηκε στὴν
Μεγάλη Σύναξη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ποὺ πραγματοποι-
ήθηκε στὴν Κρήτη τὸ 2016 καὶ
στὶς ἀναφορὲς ποὺ ἔγιναν στὴν
Σύναξη αὐτὴ γιὰ τὴν ἑνότητα
τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ εὐχήθηκε οἱ
προσπάθειες αὐτὲς νὰ ἔχουν
γρήγορα μία εὐτυχῆ κατάληξη…

Τέλος πῆρε τὸ λόγο ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κα-
θολικῶν Ἀθηνῶν π. Σεβα-
στιανὸς κλείνοντας τὴν ἐκδήλω-
ση: Δὲν εἶναι ὁ χωρισμὸς τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν ποὺ ἀποξένω-
σε τοὺς δύο κόσμους τῆς Ἀνα-
τολικῆς Χριστιανοσύνης καὶ τῆς
Δυτικῆς Χριστιανοσύνης. Εἶναι
ἡ ἀποξένωση τῶν δύο κόσμων
ποὺ δημιούργησε τὸ χωρισμὸ
τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ στὴ συνέ-
χεια οἱ δύο Ἐκκλησίες ἐπὶ τό-
σους αἰῶνες, ταμπουρωμένες ἡ
κάθε μία στὸ δικό της ὀχυρὸ
«βομβάρδιζαν» ἡ μία τὴν ἄλλη
καὶ δημιουργήθηκε ἡ φοβία ἀπὸ
τὴν μία μεριά, ἡ καχυποψία ἀπὸ
τὴν ἄλλη, τῶν πιστῶν τῆς μιᾶς
πρὸς τὴν ἄλλη».

Θυμό καί ἀγανάκτηση προκαλεῖ ἡ δήλωση βουλευτοῦ τοῦ κυ-
βερνῶντος κόμματος, δέκα ἡμέρες πρίν τό Ἅγιο Πάσχα, ὅτι ἡ
Ἁφή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι παγανιστικό ἔθιμο. Δυστυχῶς ἐπιβε-
βαιώνεται γιά ἄλλη μία φορά, ὅτι τήν Χώρα μας τήν κυβερνοῦν
ἄνθρωποι ἄθεοι, ἀσεβεῖς, σκοταδιστές, λαϊκιστές καί ξένοι πρός
τήν παράδοση καί τά βιώματα τοῦ ἁπλοῦ χριστιανοῦ Ἕλληνα
πολίτη. Ὁ κ. Μπαλαούρας ἴσως δέν γνωρίζει οὔτε ἀδιάσειστα
ἱστορικά στοιχεῖα, οὔτε ποιά εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ παγανισμοῦ
καί χριστιανικῆς πίστεως. Τό Ἅγιο Φῶς εἶναι ἡ ἁπτή μαρτυρία
τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ. Καί μάλιστα, μία μαρτυρία αἰώνων, ἡ
ὁποία  ἐπιβεβαιώνεται μόνο μέ τήν παρουσία Ὀρθόδοξου Πα-
τριάρχη στόν Τάφο τοῦ Κυρίου. Ἴσως ὁ κ. Μπαλαούρας, ἐπηρε-
ασμένος ἀπό τίς ἄθεες καί ὑλιστικές ἰδεολογίες δέν ἔχει ἀντι-
ληφθῆ ὅτι τό Ἅγιο Φῶς δέν εἶναι μαγγανεία καί μαγεία, ἀλλά ἕνα
Θαῦμα, μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός τονώνει τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων.
Ἐάν θέλη νά ἐπιβεβαίωση τά αὐτονόητα, ἄς ἀνοίξη τούς ἱστορι-
κούς διαφορετικῶν περιόδων, τόσο ἀλλόθρησκους ἤ χριστια-
νούς ἄλλων δογμάτων, ὅσο καί ὀρθόδοξους ἱστορικούς.

Ἆραγε ὁ κ. βουλευτής γνωρίζει ὅτι ὁ παγανισμός ἔχει σχέση μέ
τήν μαγεία, τίς σκοτεινές δαιμονικές δυνάμεις, τά βρώμικα πάθη
τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ τό θαῦμα στήν πίστη προέρχεται ἀπό τόν
ἀναστάντα Κύριο ; Ἆραγε ὁ κ. Μπαλαούρας δέν ἐνημερώθηκε
γιά τίς δηλώσεις τόσο τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματός του κ. Τσίπρα,
ὅσο καί ἐπιστημόνων πού ἐργάστηκαν γιά μῆνες γιά τήν ἀναστή-
λωση τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τούς προηγούμενους μῆνες,
καί μόνο λόγια δέους καί θαυμασμοῦ εἶχαν νά ποῦν; Τήν στιγμή
μάλιστα πού οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν χαρακτηρίζονται καί τόσο γιά
τήν χριστιανική πίστη τους, ὅμως αὐτά πού εἶδαν καί αἰσθάνθη-
καν τούς ἔκαναν νά μιλοῦν μέ σεβασμό καί φόβο! 

Ἴσως ὁ κ. Μπαλαούρας, ἐπηρεασμένος ἀπό τίς ἀπόψεις τῆς
Ἕνωσης ἀθέων καί τίς ἀριστερές ἰδέες του νά μή ἔχει ἀντιληφθῆ ὅτι
ἡ Χώρα μας, στήν συντριπιτική πλειοψηφία, ἀποτελεῖται ἀπό
ἀνθρώπους θρησκευόμενους μέ σεβασμό καί ἀγάπη πρός τό Θεῖο.

Εὔστοχη νομίζουμε ἦταν ἡ δήλωση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε:

«Πρόκειται γιά ἕνα θλιβερό παραλήρημα ἀνθελληνικῆς καί
ἀντιχριστιανικῆς ρητορείας. Γιά λόγο σκοταδιστικό καί βαθύτατα
λαϊκίστικο, πού ἐκφέρεται μέ τό προσωπεῖο τοῦ δῆθεν προοδευ-
τισμοῦ. Δυστυχῶς, κάποιοι, λίγο πρίν ἀπό τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ
Πάσχα, ἐπιχειροῦν νά ἀποκτήσουν ὑπόσταση καί νά κάνουν κα-
ριέρα, ὑβρίζοντας χυδαῖα τήν πίστη τῆς συντριπτικῆς πλειοψη-
φίας τῶν Ἑλλήνων. Εἰς μάτην ὅμως».

Ἴσως ὁ κ. Μπαλαούρας, καί οἱ ὁμόπιστοί του νομίζουν ὅτι ἡ
Ἁφή τοῦ Ἁγίου Φωτός πρόκειται γιά "τρύκ", τό ὁποῖο ἀπευθύνε-
ται σέ εὔπιστους καί ἀφελεῖς ἀνθρώπους. Θά θέλαμε νά τοῦ
ὑποδείξουμε ὅτι πολλοί σάν καί αὐτόν ἀνά τούς αἰῶνες, εἶχαν τήν
ἴδια ἀσεβῆ ἰδέα. Γιά τόν λόγο αὐτό μία ἐπίσκεψη στόν Πανάγιο
Τάφο τό Μεγάλο Σάββατο νομίζουμε ὅτι θά τόν συγκλονίση μέ
αὐτά πού θά δῆ καί θά αἰσθανθῆ. Γ.Κ.Τ

Ἀσέβεια Βουλευτοῦ
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Α΄ Διαθρησκειακὴ Διάσκεψις εἰς Ἀθήνας, 2015.


