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4ον - Τελευταῖον
Μετάβασις

εἰς τὴν σύγχρονον ἐποχὴν
Σαφῶς δὲν μποροῦμε νὰ

ὑπολογίσουμε μὲ σιγουριὰ τὸ
ποσοστὸ τῶν ναῶν καὶ ἔργων
τέχνης ποὺ τελικὰ καταστράφη-
καν ἀπὸ χέρι Χριστιανοῦ στὴν
παλαιοχριστιανικὴ ἐποχή. Μὲ
βεβαιότητα ὅμως γνωρίζουμε
ὅτι στὶς ἑπόμενες περιόδους,
κυρίως στὴ μέση καὶ ὕστερη
ρωμαίικη (βυζαντινὴ) ἐποχὴ ὄχι
μόνο σταμάτησαν οἱ καταστρο-

φές, ἀλλὰ οἱ Χριστιανοὶ Ἕλλη-
νες μελέτησαν καὶ ἔσωσαν τὴν
ἀρχαία πολιτιστικὴ κληρονομιά.

Οἱ καταστροφὲς πλέον ἔρχον-
ταν ἀπὸ ἄλλους λαούς, ἀπὸ
Πέρσες καὶ Ἄραβες κατὰ τὴ
διάρκεια τῶν πολέμων καὶ τῶν
κατακτήσεων, ἀλλὰ πάνω ἀπὸ
ὅλους ἀπὸ τοὺς Δυτικοευρωπαί-
ους «ἑταίρους» μας, οἱ ὁποῖοι
μᾶς κατέκτησαν τὸ 1204 καὶ μὲ
μανία κατέστρεψαν, μεταξὺ
ἄλλων, καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος
τῶν ἀρχαίων μνημείων ποὺ
σώζονταν στὴν Κων/πολη καὶ

σὲ ἄλλες πόλεις.
Οἱ Τοῦρκοι στὴ συνέχεια συν-

έβαλαν στὴν καταστροφή, πα-
ράλληλα μὲ τοὺς Εὐρωπαίους,
ποὺ μὲ κορυφαῖο τὸν γνωστὸ
Ἔλγιν, λήστευαν ἀνεξέλεγκτοι
τὶς ὁρατές μας ἀρχαιότητες. Ἀτέ-
λειωτος εἶναι καὶ ὁ κατάλογος
τῶν καταστροφῶν ἢ τῶν
κλοπῶν ἀρχαιοτήτων ποὺ ἔκα-
ναν οἱ Γερμανοὶ Ναζὶ στὴ διάρ-
κεια τῆς Κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα.
Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφταναν ὅλα
αὐτά, ἦρθε καὶ ὁ Νεοέλληνας,
γιὰ νὰ βάλει καὶ αὐτὸς τὴ σφρα-
γῖδα του.

Ἅλιμος, κορυφὴ τοῦ λόφου
Ἁγίας Ἄννας. Οἱ Γερμανοὶ-Ναζὶ
κατασκεύασαν θέση πολυβολεί-
ου καταστρέφοντας τὰ ἐρείπια
τῶν ἀρχαίων κτηρίων (παλαι-
οχριστιανικῆς βασιλικῆς Ἁλίμου
καὶ ἀρχαίου Θεσμοφορίου).

Μὲ τὴν ἄνθιση τῆς οἰκοδομῆς
καὶ τῶν δημόσιων ἔργων στὴν

Ἑλλάδα μετὰ τὴ δεκαετία τοῦ
1950, παίρνει τὴ σκυτάλη ἀπὸ
τὸν Βάνδαλο καὶ τὸν Βάρβαρο ἡ
νεοελληνικὴ μπουλντόζα. Καὶ
ἐδῶ πλέον ἀρχίζει ἡ ὁλοκληρω-
τικὴ καταστροφὴ ὄχι μόνο μνη-
μείων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς
μνήμης τοῦ παρελθόντος. Τί
ἐννοοῦμε;

Ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ πλευ-
ρά, ἕνα κατεστραμμένο κτήριο ἢ
ἄγαλμα ποὺ μένει στὴ θέση του
(insitu) μᾶς δίνει ἄφθονες ἱστο-
ρικὲς μαρτυρίες, ἀρκεῖ νὰ γίνει
σωστὴ ἀνασκαφὴ καὶ ἔρευνα.
Ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται ἀκραῖο,
μακάρι νὰ μπορούσαμε νὰ
ἐρευνήσουμε στὴ θέση του ἕνα
κατεστραμμένο μνημεῖο καὶ
μετὰ νὰ μπεῖ μία μπουλντόζα καὶ
νὰ τὸ ξηλώσει, παρὰ νὰ ἔχουμε
ἕνα ἀκέραιο ἄγαλμα ἢ μνημεῖο
ξεκάρφωτο, τὸ ὁποῖο νὰ ἔχει
γλυτώσει τὴν καταστροφή, ἀλλὰ
νὰ μὴ μπορεῖ νὰ μελετηθεῖ μὲ

τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο του.
Καί, δυστυχῶς, εἶναι ἀπίστευ-

τος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀρχαιολο-
γικῶν εὑρημάτων ποὺ κατα-
στράφηκαν καὶ καταστρέφονται
μέχρι καὶ σήμερα ἀπὸ τὴ σύγ-
χρονη οἰκοδομικὴ δραστηριότη-
τα, μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ
καὶ γενικὰ τὴν κρατικὴ ἐξουσία
νὰ φέρει βαρύτατη εὐθύνη γιὰ
αὐτὰ τὰ ἀρχαιολογικὰ ἐγκλήμα-
τα. Καὶ οἱ σύγχρονες αὐτὲς κα-
ταστροφὲς δὲν γκρεμίζουν μόνο
ἀρχαῖα μνημεῖα, ἀλλὰ κάνουν
κάτι πολὺ χειρότερο: καταστρέ-
φουν τὴ δυνατότητα γνώσης τοῦ
παρελθόντος, σβήνουν πολύτι-
μα στοιχεῖα τῆς ἱστορίας ποὺ γιὰ
αἰῶνες βρίσκονταν θαμμένα
ἀλλὰ καὶ προστατευμένα στὸ
χῶμα.

Αὐτά, βέβαια, εἶναι ψιλὰ
γράμματα γιὰ τοὺς ἀρχαιολά-
τρες καὶ τοὺς παγανιστές, ποὺ
συνήθως ἔχουν πλήρη ἄγνοια

τῆς ἀρχαιολογίας. Ἕνα ἀκόμη
πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ
ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε, πρὶν κλεί-
σουμε, εἶναι τὸ ὅτι οἱ ὅποιες κα-
ταστροφὲς ἔγιναν εἶχαν στόχο
ναοὺς καὶ ἀγάλματα. Ὁ ἑλλη-
νικὸς πολιτισμὸς ὅμως δὲν ταυ-
τίζεται μόνο μὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα.
Κάθε δημιούργημα, ὑλικὸ ἢ
πνευματικό, συνθέτει τὸν πολιτι-
σμό. Κατὰ συνέπεια, ὅλα τὰ δη-
μόσια ἢ ἰδιωτικὰ κτήρια ἢ ἔγγρα-
φα εἶναι κομμάτι τοῦ πολιτι-
σμοῦ. Ἔστω καὶ ἂν σὲ κάποια
ἀρχαία πόλη οἱ Χριστιανοὶ
ἔσπαγαν ἕνα ἄγαλμα ἢ γκρέμι-
ζαν ἕνα ἱερό, συνέχιζε νὰ ὑπάρ-
χει ἡ πόλη, ποὺ εἶχε στοές, θέα-
τρα, βουλευτήρια, ὑδραγωγεῖα,
τείχη, βιβλιοθῆκες, ταφικὰ μνη-
μεῖα καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλα κτήρια.

Ἡ ἄνω πόλη τῆς Περγάμου.
Πλῆθος κτηρίων συνθέτουν τὶς
ἀρχαῖες πόλεις, ὄχι μόνο ἱερὰ

Arigatou: Mιά παρέμβασις ἐκ μέρους
τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

Ἡ ἀλήθεια διὰ τὴν καταστροφὴν
τῶν ἀρχαίων μνημείων

Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου, Ἱστορικοῦ – Ἀρχαιολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ὅσα γίνονται «πίσω ἀπὸ τὶς βαριὲς κουρτίνες»

Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας
καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;

Ὀνόματα ἡγετῶν καὶ ἐνέργειαι αὐτῶν...
4ον

Οἱ «Συναντήσεις» τεκτόνων μὲ πολιτικοὺς καὶ ἄλλους ἄρχοντες
τῆς Εὐρώπης, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνεργὸ παρέμβαση αὐτῶν εἰς τὸ γίγνε-
σθαι τῆς γηραιᾶς μας ἠπείρου εἶναι συχνὲς καὶ πολλές. Τὶς ἔχουμε
δὲ πάρει μὲ τὴ σειρά, χρονολογικά. Καὶ συνεχίζουμε.

2006
Συμμετοχὴ στὴν Συνάντηση τῆς Νοτίου Εὐρώπης στὸ Mont-

pellier:
Τὴν 16 Σεπτεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε στὸ Montpel-

lier ἡ Συνάντηση τῆς Νοτίου Εὐρώπης, τὴν ὀργάνωση τῆς
ὁποίας εἶχε ἀναλάβει ἡ Grade Loge Mixte Oniverselle. Ἡ ἡμε-
ρίδα εἶχε ὡς ἀντικείμενο τρία θέματα:

1. Ἡ Δημοκρατία στὰ κράτη τῆς Νοτίου Εὐρώπης, μὲ πο-
λυετῆ αὐταρχικὰ καθεστῶτα. [ἔτσι ἐξηγοῦνται τὰ γεγονότα τῆς Β.
Ἀφρικῆς, τότε!].

2. Ἡ ἰσότης ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.
3. Ὁ διαχωρισμὸς τῆς Ἐκκλησίας-Κράτους. [!]
Τὸ Τάγμα μας ἐκπροσώπησε ὁ ἀδελφός (...), ὁ ὁποῖος ἦταν

καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁμιλητές. Κατὰ τὸν λόγο του σημείωσε ἰδιαί-

ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΞΙΦΟΥΛΚΟΥΝ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΟΥ «Ο.Τ.»

Πρὸ ἑβδομάδος παρουσιάσθη
εἰς διεθνῆ ἔκθεσιν εἰς Θεσσαλονί-
κην ἀφιερωματικὸς τόμος μὲ τίτ-
λον «Πρόσωπο, Εὐχαριστία καὶ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σὲ Ὀρθόδοξη
καὶ οἰκουμενικὴ προοπτική», ὁ
ὁποῖος ἐξεδόθη ἀπὸ τὴν λεγομέ-
νην «Ἀκαδημία Θεολογικῶν
Σπουδῶν» τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος
πρὸς τιμὴν τοῦ Σεβ. Περγάμου. Ὁ
τόμος αὐτὸς ἀκολουθεῖ ὀλίγους
μόλις μῆνας μετὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ
πρώτου τόμου τῶν ἁπάντων τοῦ
Σεβ. Περγάμου. Δυστυχῶς διαπι-
στώνομενὅτι ἐπιδιώκεταιμίασυνεχὴς
προβολὴ τοῦ κ. Ἰ. Ζηζιούλα, ἡ
ὁποία ἐξελίσσεται παραλλήλως

πρὸς τὴν συγγραφὴν βιβλίων ἀπὸ
ἄλλους «δορυφόρους», τὰ ὁποῖα
ὑποστηρίζουν ἕνα καινοφανὲς
«πρω-
τεῖον»
τ ο ῦ
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖον ὅτι
εἰς τὴν βιβλιοπαρουσίασιν συμ-
μετεῖχεν ὡς ὁμιλητής ὁ π. Ἰωάν-
νης Χρυσαυγῆς, ὁ ὁποῖος τὰ τε-
λευταῖα δύο ἔτη ἔχει ἐκδώσει τὸ
δίτομον ἔργον «Τὸ Πρωτεῖο στὴν
Ἐκκλησία: Τὸ λειτούργημα τοῦ
Πρωτείου καὶ ἡ αὐθεντία τῶν Συν-
όδων», ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ βιβλίο
«Βαρθολομαῖος: Ἀπόστολος καὶ
Ὁραματιστής. 25 ἔτη καθοδηγή-
σεως τῆς χριστιανικῆς ἀνα-
τολῆς»!

Ὡς διαφαίνεται ἡ ὅλη προσ-
πάθεια ἀποσκοπεῖ εἰς τὸ νὰ
ἀποδεχθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι
εἰδικὸν «Πρωτεῖον» εἰς τὸν
Κωνσταντινουπόλεως, διὰ νὰ
τὸ ἀποδεχθοῦν καὶ διὰ τὸν
Πάπαν, ἐφόσον αὐτὸ εἶναι
ποὺ ἐμποδίζει τὰ ἑνωτικὰ σχέ-
δια. Ὅλα αὐτὰ ἐπιστηρίζονται
εἰς τὰ ὅσα γράφονται ἀπὸ τὸν
ἴδιον τὸν Σεβ. Περγάμου εἰς
τὸν πρῶτον τόμον τῶν ἁπάν-
των του. Παραθέτομεν ἐλάχι-
στα ἀλλὰ ἐνδεικτικά:

«(σ. 310:) Σὲ ἐκείνους μεταξὺ

τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι θεω-
ροῦν τὴ σύνοδο ὡς ὑπεράνω
τοῦ πρώτου, διαφεύγει ἁπλῶς

ὅτι δὲν
ὑπάρ-
χ ε ι

«σύνοδος» χωρὶς τὸν πρῶτο. Ἡ
σύνοδος δὲν εἶναι πάνω ἀπὸ
τὸν πρῶτο, καθὼς δὲν μπορεῖ
νὰ ὑπάρξει χωρὶς αὐτόν… (σ.
752-753:) Στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία θὰ ἦταν λάθος νὰ θε-
ωρήσουμε τὴν ἐξουσία ἑνὸς π.χ.
Πατριάρχη ὡς πρὸς μία σύνοδο
ἁπλῶς ὡς πρωτεῖο τιμῆς, ὅπως
συχνὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὀρθο-
δόξους θεολόγους. Τὸ περιεχό-
μενο αὐτοῦ τοῦ πρωτείου εἶναι
ἀσφαλῶς κάτι περισσότερο ἀπὸ
ἁπλὴ «τιμή»… Ἡ παρουσία του
εἶναι ὅρος ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ
γιὰ κάθε κανονικὴ διαβούλευση,
ὅπως γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἐπισκόπων
κ.λπ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ σύνο-
δος δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει
χωρὶς τὴν κεφαλή της: οἱ πολλοὶ
χωρὶς τὸν ἕνα εἶναι κάτι τὸ ἀδια-
νόητο. Ὁ πρῶτος (primus),
συνεπῶς, παρέχει στὴ σύνο-
δο τὴ θεολογική της ὑπόστα-
ση καὶ ὄχι ἁπλῶς τιμή… (σ.
829-834:) Οἱ ἐπίσκοποι τῶν
Ἐκκλησιῶν αὐτῶν (ἐνν. τῶν Πα-
τριαρχείων) ἀνῆλθαν ὑπεράνω
τῶν ὑπολοίπων ἐπισκόπων
καὶ ἔγιναν ὁ καθένας ἀπὸ
αὐτοὺς πρῶτος στὴν περιοχή

του… οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες ἔχουν ἀποδεχτεῖ τὴν ἰδέα
τοῦ πρωτείου, ὅπως αὐτὸ
ἀσκεῖται στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως στὸ
πνεῦμα τοῦ 34ου ἀποστολικοῦ
κανόνα... Τὸ πρωτεῖο αὐτὸ χα-
ρακτηρίζεται ἐνίοτε ὡς «πρωτεῖο
τιμῆς», ἕνας ὅρος ποὺ ὁδηγεῖ σὲ
παρανοήσεις, καθώς, ὅπως ση-
μειώθηκε, δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ
ἕνα ἁπλῶς «τιμητικὸ» πρωτεῖο,
ἀλλὰ γιὰ ἕνα πρωτεῖο ποὺ σχετί-
ζεται μὲ πραγματικὰ καθήκοντα
καὶ εὐθύνες… Λαμβάνοντας
ὑπόψη τὴν καθιερωμένη δομὴ
τῆς Ἐκκλησίας τὸ παγκόσμιο
πρωτεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρώμης… θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξα-
σκεῖται σὲ πλαίσιο κοινωνίας,
καὶ ὄχι σὲ ἀπομόνωση ἢ ἀπευ-
θείας πάνω σὲ ὁλόκληρη τὴν
Ἐκκλησία. Θὰ ἦταν πρόεδρος
ὅλων τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν
ἐκκλησιῶν καὶ ὁ ἐκφραστὴς τῆς
καθόλου Ἐκκλησίας… Ἕνας
παγκόσμιος πρῶτος, ποὺ ἀσκεῖ
τὸ πρωτεῖο του μὲ ἕνα τέτοιο
τρόπο, δὲν εἶναι μονάχα «χρήσι-
μος» στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ συν-
ιστᾶ καὶ ἐκκλησιολογικὴ ἀναγ-
καιότητα σὲ μία ἑνωμένη Ἐκκλη-
σία».

Καθίσταται πλέον προ-

Πρῶτος ἄνευ ἴσων ἢ ἴσοι ἄνευ πρώτου;

Ἀποκρίσεις εἰς ἐξανισταμένους καὶ εἰς ἀνοικείους ἱστολογικὰς
ἐπιθέσεις. Ὁ καλόβουλος διάλογος τῆς ἀληθείας ὠφελεῖ ἅπαντας.

Εὑρισκόμενοι ἤδη σὲ ἀναμονὴ τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ περὶ τοῦ
ΝΠΣ τοῦ ΜτΘ, σκόπιμο καὶ χρήσιμο εἶναι τὸ νὰ μὴ διαλανθάνει σὲ
κανένα τὸ γεγονός, ὅτι αὐτό, ἐκτὸς ἀπό:

α) Τὴν ἐπιστημονική, παιδαγωγικὴ καὶ θεολογική του ἀκαταλλη-
λότητα, ἕως καὶ προάγουσα τὴ μεταβολὴ τοῦ περιεχομένου τῆς
θρησκευτικῆς συνειδήσεως, γεγονὸς ποὺ μὲ βάση νομικοὺς καὶ
εἰδικότερα ἐφ’ ὅσον ἐνεργεῖται σὲ ἀνήλικους μαθητές, παραπέμπει
στὴν ἀξιόποινη πράξη τοῦ προσηλυτισμοῦ.

δ) Τὴ στενὴ συνεργασία βασικοῦ στελέχους τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὴ συγ-
γραφὴ τοῦ ΝΠΣ, μὲ τὴ νεοβουδιστικὴ ὀργάνωση Arigatou, ἡ ὁποία

Παραβίασις τῆς ἀμεροληψίας
εἰς τήν ἀξιολόγησιν διά τά Θρησκευτικά

Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη

Ἕνας αἰφνίδιος, ἀλλά καί παράξενος θά-
νατος συνέβη στήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας
τήν 24η Νοεμβρίου 2016, καὶ συμπληρώ-
νει μετ’ ὀλίγον ἑξάμηνον.

Ἡ ἐπίσημος ἐκδοχή τοῦ ξαφνικοῦ
αὐτοῦ θανάτου εἶναι ἡ “ἀνακοπή καρ-
δίας”.

Ὅμως ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα πού

προβληματίζουν καί ἀφήνουν ἀρκετά κε-
νά στήν ὅλη ὑπόθεσι.

Μετά τήν ἐπιστροφήν
του ἀπό τό Βατικανόν

Ὁ ἐν λόγω Ἐπίσκοπος, μόλις εἶχε ἐπιστρέ-
ψει ἀπό μία συνάντησι παραγόντων τῆς Σερ-
βικῆς Ἐκκλησίας μέ τούς ἁρμοδίους τοῦ Βα-
τικανοῦ. Ἀμέσως, ἀσθένησε ἀπό μία “παρά-

ξενη δυσεντε-
ρία” καί εἰσῆλθε
στό Νοσοκομεῖο.

Στό Νοσοκομεῖο τόν ἐπεσκέφθη κάποιος
ἄνθρωπός μας, καί προσωπικός του φίλος.
Ὅλα φαινόταν ὅτι εἶναι ὑπό ἔλεγχο καί βαί-
νουν κανονικά, χωρίς κανένα οὐσιαστικό
πρόβλημα. Μάλιστα ὁ Ἀρχιερεύς εἶπε στόν
ἐπισκέπτη του νά μή ἐπανέλθη νά τόν δῆ,

διότι τήν ἄλλη
ἡμέρα θά ἔβγαι-

νε καί θά ἐπέστρεφε στό σπίτι του.
Ὡστόσο, στόν ἴδιο ἐπισκέπτη, εἶπε ἐπί λέ-

ξει, στά ἀστεῖα, ἤ στά σοβαρά: «... Λές νά μέ
δηλητηρίασαν οἱ παπικοί;...». Πραγματικά,
λέγονται τέτοια πράγματα ἀπό ἕνα Ἐπίσκο-
πο; Ἀλλά... Ξαφνικά, τήν ἄλλη ἡμέρα ὁ Ἐπί-
σκοπος ἀπέθανε, ἀπό “ἀνακοπή καρδίας”. Τό

δυσάρεστο συνέβη μέσα στό Nοσοκομεῖο,
κάτι τό ὁποῖο, γενικῶς δέν ἀποκλείεται, ἀλλά
καί δέν εἶναι σύνηθες, μάλιστα γιά ἕνα νέο
ὑγιέστατο ἄνθρωπο 47 ἐτῶν.

Τό προφίλ καί τά χαρακτηριστικά
τοῦ Ἐπισκόπου

Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶχε καί μερικά εἰδικά
καί ξεχωριστά χαρακτηριστικά:

Ἡ οἰκογένειά του ξεκληρίστηκε στόν πό-
λεμο τῆς Βοσνίας, ἀφοῦ, 24 ἄτομα τοῦ στε-
νοῦ του οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος ἐδο-
λοφονήθησαν, καί διέφυγε μόνο ἐκεῖνος καί
ἡ μητέρα του.

Ἦτο πολυμαθέστατος, γνωρίζοντας ἄρι-
στα ἕξη ξένες γλῶσσες (Ἑλληνικά, Ἰταλικά,

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παππᾶς

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας τά μέσα ἐνημέρωσης ἔχουν ἀναπτυχθεῖ τό-
σο πολύ πού ἡ εἴδηση μέσα σέ λίγα λεπτά μεταδίδεται ἀπό τό
ἕνα ἄκρο τῆς γῆς στό ἄλλο. Καί αὐτό ὄχι πάντα μέ τή συμβολή
τῶν ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων. Στό διαδίκτυο πιά ὅλοι
εἶναι δημοσιογράφοι!

Μέ τήν ἴδια ταχύτητα μεταδίδονται καί οἱ διάφορες δηλώσεις
προσώπων πού ἔχουν κάποιο ἀξίωμα καί ἀσκοῦν συγκεκριμέ-
νη ἐξουσία. Καί ὄχι μόνο μεταδίδονται, ἀλλά καί σχολιάζονται
καί βγαίνουν συμπεράσματα πού δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τήν
πραγματικότητα. Πολλές φορές οἱ δηλώσεις γίνονται ὄχι γιά νά
πληροφορηθοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά γιά νά παραπληροφορη-
θοῦν. Δέν εἶναι εἰλικρινεῖς καί δέν δίνουν ἀξιόπιστες πληροφο-
ρίες. Συνήθως καλύπτουν προβλήματα καί δυσάρεστες κατα-
στάσεις καί σπιλώνουν παράλληλα ἀθώους καί ἔντιμους

Ἡ ἀναξιοπιστία τῶν δηλώσεων
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Νέαι δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας προβληματίζουν ἐντό-
νως ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους διὰ τὸ πῶς δύναται νὰ ἀποφασί-
ζη ἄνθρωπος ἄγευστος Ὀρθοδοξίας διὰ τὴν θρησκευτικὴν
ἐκπαίδευσιν. Συγκεκριμένως ὁ Ὑπουργὸς ἐρωτηθεὶς περὶ «θρη-
σκείας» ἐδήλωσεν εἰς τὸν δίαυλον Esos τῆς 8ης Μαΐου 2017:

«Μὲ τὴ θρησκεία δὲν ξέρω πῶς τὰ πάω. Τὰ πάω νομίζω πολὺ δη-
μιουργικὰ μὲ τοὺς θρησκευόμενους. Θεωρῶ ὅτι εἶναι πολίτες ποὺ
ἔχουν αὐτὲς τὶς ἀνησυχίες καὶ αὐτὲς τὶς πεποιθήσεις, φτάνει ὁ καθέ-
νας νὰ μὴ παραβιάζει τὸ χῶρο τοῦ ἄλλου . Νομίζω συνυπάρχουμε.
Ὑπάρχουν ἀκραῖα στοιχεῖα, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ τὰ ἀγνοήσουμε, γιὰ
νὰ πᾶμε ὅλοι μαζὶ μπροστά”».

Τὴν ἑπομένην ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον ἐπραγματοποί-
ησεν ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας. Ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ προσχο-
λικὴ ἀγωγὴ καθίσταται ὑποχρεωτική, ὥστε ἀπὸ 4 μόλις ἐτῶν ἡ

Ἄγευστοι Ὀρθοδοξίας ἀποφασίζουν
διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἡ φωνὴ τοῦ Ο.Τ. χάριτι Θεοῦ ἦτο, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη ἐλευθέρα, ἀνεξάρτητος καὶ ἀδέσμευτος

Ὑπ’ ὄψιν: Ἐφημερίδος «Ὀρθό-
δοξος Τύπος», Αἰδεσιμολογιωτά-
του π. Βασιλείου Βολουδάκη, κ.
Παναγιώτου Τελεβάντου.

Εἰς τό ἱστολόγιο τοῦ πνευματι-
κοῦ ἀδελφοῦ κ. Παναγιώτου Τε-
λεβάντου, κατά καιρούς ἀνεγρά-
φησαν διάφορα σχετικά μέ τό
ἄρθρο «Ὄχι εἰς τάς ἀποτειχίσεις!
Πόλεμος κατά τῆς “Ἀντι-Εκκλη-
σίας” (Ὀρθόδοξος Τύπος 7-5-17).

Εὐχαριστῶ πολύ τόν ἀδελφό
γιά τά καλά του λόγια περί τοῦ
προσώπου μου. Μέ ἀφορμή τίς
ἀναμεταδόσεις κειμένων, περί
ἐμοῦ, ληφθέντων ἀπό ἄλλα ἱστο-
λόγια, θά ἤθελα ἐν συνόψει νά
καταγράψω μερικές γενικές σκέ-
ψεις ἐπ’ αὐτοῦ καί ἐπί ἄλλων
τινῶν ζητημάτων.

Ὡς Χριστιανοί ὀφείλουμε,

νά μή διαγωνιζώμεθα μέ σκο-
πό πῶς θά ὑπερισχύσουν
ὅσα θέτει ὁ ἕνας ἤ ὁ ἄλλος,
ἀλλά πρέπει ἅπαντες “ὁμοθυ-
μαδόν” (πραξ. α΄ 14) νά πολε-
μοῦμε μέ τό μέρος τῆς Ἀλη-
θείας καί τῆς Ὀρθοδόξου
Πνευματικότητος.

Περί ἑνός Ἡγουμένου
Σημειώνω ὅτι, πρίν ἀπό χρό-

νια ἀνέλυα τεκμηριωμένα τήν
ἐσφαλμένη πορεία ἑνός Ἡγου-
μένου, τόν ὁποῖο ὁ ἀδελφός
ἀγωνιζόταν, ὥστε νά στηρίζη
ἐκθύμως καί νά ἐνισχύη ποικιλο-
τρόπως. Τώρα, εἰς τό ἱστολόγιο
του γράφει σύμφωνα μέ τά τότε
ὑποδειχθέντα στοιχεῖα. Εἶναι
προφανές ὅτι ὁ ἐν λόγω κληρι-
κός παρασύρει πολλούς μέ τίς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Παράξενος ὁ θάνατος τοῦ Ἐπισκόπου Ἔγγρας τῆς Σερβίας

• Ἡμέρα ξεπεσμοῦ. Γράφει ὁ κ.
Θ. Γεωργόπουλος, θεολό-
γος Σελ. 3

• Ὁ Μετσοβίτης Νεομάρτυς Νι-
κόλαος. Τοῦ κ. Μιχαήλ Γ. Τρί-
του, Καθ. Θεολ. Α.Π.Θ. Σελ. 4

• «Διαρρήξωμεν τούς δεσμούς
αὐτῶν καί ἀπορρίψωμεν ἀφ’
ἡμῶν τόν ζυγόν αὐτῶν»
(Ψαλμ. Β΄ 3). Σελ. 5

• Κινητοποιήσεις Ἱ. Μητροπόλε-
ων κατά τῆς καταργήσεως τῆς
ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Σελ. 8

• Ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαι,
διά νά περισωθῆ τό Κολυμ-
βάριον Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τήν Πέμπτην τῆς ἕκτης Ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν
Ἀνάληψιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΚΟΙΝΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ!
Αἱ ἐνέργειαι τοῦ Σεβ. Φαναρίου νὰ μεταφέρη εἰς τάς Ἀθήνας

ἀμφισβητούμενα λείψανα συντελοῦν τά μέγιστα εἰς τήν προώθη-
σιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τεκμήριον τῶν λεγομένων μας τό κάτωθι
στιγμιότυπον ἐκ τῆς κοινῆς λιτανείας τῆς 14ης Μαΐου εἰς Βενετίαν.

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς
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«Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοὶ ἐσμέν;»

Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 18/19 Μαΐου 2017
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΑΧΗΤΗΣ, Ἀδέσμευτη ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα Αἰτωλοακαρνανίας.
Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ., Ἀπρίλιος 2017.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Νοέμβ., Δεκ. 2016. Ἰαν., Φεβρ. 2017.
Χίος.

ΝΕΑ Τοῦ Σ.Α.Σ. Διμηνιαία Ἔκδο-
ση Συλλόγου Ἀποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.
Σεπτ. 2015. Ἰαν. – Φεβρ., Μάρτ. –
Ἀπρίλ. 2017.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καί τίς αἱρέσεις꞉ Παπισμό-Προ-
τεσταντισμό καί Οἰκουμενισμό, Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», β΄
ἔκδοση βελτιωμένη, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 303

Ὅταν γίνεται λόγος γιά ἱεραπο-
στολή στήν ἐποχή μας, συνήθως
ἀνατρέχει ἡ σκέψη μας σέ ὀργανω-
μένους ἱεραποστολικά ἐκκλησιαστι-
κούς χώρους (Ἀρχιεπισκοπή, Μη-
τροπόλεις, Θρησκευτικές Ὁμάδες,
κλπ.). Οἱ ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΥΨΕΛΗ» ἐπιβεβαιώνουν πανηγυ-
ρικά τό γεγονός, ὅτι ὑπάρχουν καί
ἐπαγγελματικοί χῶροι, πού ἀφιερώ-
νονται κυριολεκτικά στήν ἱεραπο-
στολή. Σ’ αὐτές τίς εὐλογημένες πε-
ριπτώσεις ὁ “Κερδῶος Ἑρμῆς” δέν
ἱεραρχεῖται στόν “Λόγιον Ἑρμῆν”,
ἀλλά παραδίδεται ἑκούσια στον
Ἔνσαρκο Θεό Λόγο καί Σωτήρα
τοῦ κόσμου, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Τόν
λόγο τοῦ Χριστοῦ κηρύσσουν ἱερα-
ποστολικά καί ὁμολογοῦν ἐμπρά-
κτως μέ τόν δικό τους τρόπο οἱ ἐκδό-
σεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,
τροφοδοτώντας τόν εὐσεβῆ Λαό
μας μέ λόγο παρακλήσεως καί ἐλπί-
δας, καί στερεώνοντας τήν ἀληθινή
Πίστη σέ κάθε καρδιά, πού πεινᾷ καί
διψᾷ τήν Ἀλήθεια, δηλαδή τόν Χρι-
στό. Πολλές δεκάδες ἐκδόσεις ἔχει
προσφέρει ἡ «Ο.Κ.» μέχρι σήμερα
διακονώντας τό πνεῦμα τῆς Ἱεραπο-
στολικῆς μαρτυρίας.

Αὐτόν τόν εὐλογημένο σκοπό
ἐξυπηρετεῖ καί τό παρόν βιβλίο,
βελτιωμένη ἐπανέκδοση μιᾶς ἀπό
τίς περισσότερο εὐλογημένες προσ-
φορές τοῦ ἀγαπητοῦ Ἀδελφοῦ κ.
Στυλιανοῦ Κεμεντζετζίδη καί τῶν
προσφιλῶν υἱῶν του, πού ἐνστερ-
νίστηκαν καί συνεχίζουν τήν θεο-
φιλῆ ἀγωνιστική προασπάθεια τοῦ
Πατέρα τους. Ὁδηγητικός φάρος
τοῦ βιβλίου ἡ προμετωπίδα, ἕνας
ὁμολογητικός λόγος τοῦ Ἁγίου τῆς
Ἐποχῆς μας, ὁσίου π. Ἰουστίνου
(Πόποβιτς)꞉ «Ἡ Ὀρθοδοξία συνί-
σταται στήν οἰκουμενική Ἀλήθεια
τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Μαρτύ-
ρων… μέ μία λέξι τῶν Ἁγίων».
Ἄλλωστε, χωρίς Θεουμένους, Ἁγί-
ους, ζωντανούς ναούς τῆς Τρια-
δικῆς Θεότητος, δέν νοεῖται Ὀρθο-
δοξία, Χριστιανισμός δηλαδή στήν
γνησιότητα καί αὐθεντικότητά
του.

Οἱ Ἐκδότες καί συλλογεῖς τῶν
ἁγιοπατερικῶν καί θεολογικῶν κει-
μένων τοῦ βιβλίου κινοῦνται ἀπό τήν
πεποίθηση, ὅτι «ὁ Χριστός σώζει
τούς ἔχοντας ὀρθότητα πίστεως καί
καθαρότητα βίου», Ὀρθόδοξο φρό-
νημα δηλαδή καί Πνευματικότητα,
ὡς βιοτή ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Γι’ αὐτό
καί ἤδη στόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου
καλοῦν τούς ἀναγνῶστες του «νά μι-
μηθοῦμε τά παραδείγματα τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων, Μαρτύρων,
Ὁμολογητῶν, Ἱεραρχῶν καί Ὁσίων
Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας, καί νά παραμείνουμε πι-
στοί στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί
Ἱεράν Παράδοση ἄχρι θανάτου».
Ἔτσι ὅμως χαράσσονται καί οἱ πνευ-
ματικές συντεταγμένες, στίς ὁποῖες
κινεῖται τό βιβλίο.

Μέ γνώση, πού προδίδει ἁγιο-
πνευματική ἐμπειρία, ἔχουν συλλεγεῖ
σημαντικά κείμενα ἀπό τήν περιοχή
τῆς ἀρχαίας πατερικῆς θεολογικῆς
ὁμολογίας, ἀλλά καί νεωτέρων Πα-
τέρων, ὡς και συγχρόνων Θεολό-
γων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, πού
βιώνουν τήν ἀποστολική καί πατερι-
κή μας Παράδοση. Στό ἐπίκεντρο
ὅλων τῶν κειμένων εἶναι ἡ Ὀρθοδο-

ξία, μαχόμενη ἀπέναντι στίς αἱρέ-
σεις, τό φοβερότερο ὄργανο τοῦ
Διαβόλου γιά τήν παραπλάνηση καί
τελικά τήν ψυχική ἀπώλεια τῶν Χρι-
στιανῶν, πού ἀθωράκιστοι συλλαμ-
βάνονται στίς παγίδες τους. Μετά
ἀπό μία ἐπιτυχῆ ἁγιογραφική θεμε-
λίωση ἀκολουθοῦν, ἐπιμελῶς ἐπιλε-
γμένα, κείμενα ἀντιαιρετικά τῶν
Πατέρων, ὅπως ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ
Ὁμολογητής, ὁ πατριάρχης Γεννά-
διος Σχολάριος, ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ
Ἔγκλειστος, ὁ ὅσιος Παχώμιος, ὁ
ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάδης, ὁ
ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης καί ὁ
ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Μεταξύ
τῶν νεωτέρων πατερικῶν μας Θεο-
λόγων καταλέγονται ὁ κλεινός
Εὐγένιος Βούλγαρις, οἱ ἀείμνηστοι
π. Γεώργιος Καψάνης καί οἱ Ἱεράρ-
χες π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης καί
Μελέτιος Καλαμαρᾶς, ὁ π. Σπυρί-
δων Μπιλάλης, ὁ Γέρων π. Φιλόθεος
Ζερβάκος, ὁ π. Χαράλαμπος Βασι-
λόπουλος, ὁ π. Ἀθανάσιος Μυτιλη-
ναῖος, ἀλλά καί ζῶντες, ὅπως ὁ Σε-
βασμιώτατος Γόρτυνος καί Μεγα-
λοπόλεως κ. Ἰερεμίας καί ὁ σεβα-
στός Γέρων Ἐφραίμ ὁ Φιλοθεΐτης.
Τέλος, οἱ πανεπιστημιακοί διδάσκα-
λοι π. Θεόδωρος Ζήσης, π. Γεώργιος
Μεταλληνός καί ὁ Δημήτριος Τσε-
λεγγίδης. Δέν ἀπουσιάζει ἐπίσης ἡ
ἀγωνιστική φωνή τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Τό βιβλίο κατακλείεται μέ συλλο-
γή μαρτυριῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης
διά τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος
«εἶναι τό πᾶν γιά τήν σωτηρία μας».
Ἀρχή καί τέλος τοῦ βιβλίου ὁ Θεάν-
θρωπος,ὡςἔνσαρκηΠαναλήθειακαί
νικητής κάθε θανατηφόρου πλάνης.

Τό βιβλίο προσφέρει πολλά στούς
εὐσεβεῖς ἀναγνῶστες, ἀλλά καί ἀπο-
τελεῖ σημαντική πηγή καί βοήθημα
γιά τούς ἀντιαιρετικούς ἀγωνιστές
καί συγχρόνους Ὁμολογητές τῆς ἐν
Χριστῷ Ἀλήθειας, Κληρικούς καί
Λαϊκούς. Ἡ μετάφραση τῶν ἀρχαί-
ων κειμένων ἐξυπηρετεῖ τόν ἀνα-
γνώστη, καθιστώντας τά κείμενα
προσιτότερα. Συνιστῶ ἐνθέρμως τό
βιβλίο αὐτό, πού εὐφραίνει τήν καρ-
δία καί ὁπλίζει τήν διάνοια, διότι
εἶναι μία πνευματική ἐνίσχυση, πού
χρειαζόμεθα ὅλοι γιά τήν ἰσχυροποί-
ηση τοῦ φρονήματος καί τῆς γνώσης
μας στόν διεξαγόμενο, μέ τήν Χάρη
τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, ἀντιαιρε-
τικοῦ ἀγώνα.

π. Γεώργιος Μεταλληνός
Τιμᾶται δεμένο μόνο 14 εὐρώ

Πληροφορίες στό τηλ. 2310212659

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΜΝΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Η ΕΚΤΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιε-
ρωμένη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα τοῦ
Κυρίου μας, στὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυ-
φλοῦ, τὸ ὁποῖο διασῴζει ὁ Ἰωάννης στὸ Εὐαγγέ-
λιό του, μὲ κάθε λεπτομέρεια, διότι ἐνέχει τερά-
στιες ἀλήθειες. Μέσῳ αὐτῆς τῆς περικοπῆς δια-
κηρύσσεται πανηγυρικὰ ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ,
γεγονὸς ποὺ ἀρνοῦνταν τόσο οἱ σύγχρονοί Του
Ἰουδαῖοι, ὅσο καὶ οἱ διαχρονικοὶ ἀρνητές Του. Ἡ
θεραπεία τοῦ δυστυχισμένου ἐκείνου ἀνθρώπου
ἔγινε «ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ»
(Ἰωάν.9,3). Ὁ Χριστὸς εἶναι σαφής· βεβαιώνει ὅτι
ὁ Ἴδιος ἐνήργησε σὲ αὐτὸν καὶ τὸν θεράπευσε,
ὡς ὁ Θεός, μὴ ἀφήνοντας κανένα περιθώριο γιὰ
παρερμηνεία, ὅπως πολλῶν αἱρετικῶν –
ἀρνητῶν τῆς θεότητάς Του (π.χ. Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ), οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι δῆθεν θερά-
πευσε τὸν τυφλό, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ

δοξάσει τὸ Θεό! Στὴ συνέχεια, ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι
ἐξεδίωξαν τὸν τυφλό, ὁ Χριστὸς τὸν ρώτησε ἂν
πιστεύει «εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ» καὶ στὴν ἐρώτη-
ση τοῦ τυφλοῦ «τίς ἐστι, ἵνα πιστεύσω εἰς
αὐτόν», ὁ Χριστὸς τὸν διαβεβαίωσε: «καὶ ἑώρα-
κας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετά σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν».
Ὁ θεραπευμένος τυφλός, χωρὶς καμιὰ ἐπιφύλα-
ξη ἀπάντησε: «Πιστεύω, Κύριε καὶ προσεκίνησεν
αὐτῷ» (Ἰωάν.9,35-38). Τὸ μεγάλο πρόβλημα γιὰ
τοὺς διαχρονικοὺς ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ δὲν ἦταν
καὶ δὲν εἶναι ἂν ὑπῆρξε ξεχωριστὸς ἄνθρωπος,
ἀλλὰ ἂν εἶναι Θεός. Οἱ περισσότεροι διαβόητοι
ἀρνητές του δὲν Τὸν ἀρνήθηκαν ὡς ξεχωριστὸ
ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν ἀρνήθηκαν ὡς Θεό! Εἶναι οἱ
τυφλοὶ ποὺ ἔχουν μὲν μάτια, ἀλλὰ δὲν βλέπουν!
Ὅμως, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, μήπως καὶ
ἐμεῖς πάσχουμε ἀπὸ πνευματικὴ τύφλωση; Καλὸ
εἶναι νὰ ἐξετασθοῦμε!

Ἑβραῖοι συνεχίζουν
νὰ ἀρνοῦνται
τὸν Χριστὸν
μὲ κατασκευασμένα
παραμύθια!

ΙΔΟΥ ποιοὶ παραμένουν ἐδῶ
καὶ εἴκοσι αἰῶνες πεισματικὰ σὲ
πνευματικὴ τύφλωση. Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Ἐνόχλησε φαίνεται ἡ
εἴδηση τῆς περάτωσης τοῦ κου-
βουκλίου τοῦ ἱεροῦ τάφου τοῦ
Θεανθρώπου στὰ Ἱεροσόλυμα
καὶ ἐμφανίστηκε ἄκρως προκλη-
τικὸ δημοσίευμα ἀπὸ ἰσραηλινὴ
ἐφημερίδα, ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖ
τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἑβραῖοι εἰδικοὶ ἀνακάλυψαν
σύμφωνα μὲ ἰσραηλινὴ ἐφημερί-
δα, ὀστεοφυλάκιο ποὺ εἶχε ἐπι-
γραφὴ μὲ ἑβραϊκὰ γράμματα
ποὺ σχηματίζει τὴ λέξη «Yesh-
ua», τὰ ΜΜΕ παρουσιάζουν ση-
μαντικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Σὲ μία τερά-
στια ἀποθήκη, ὅπου ἡ ὑπηρεσία
ἀρχαιολογίας τοῦ Ἰσραὴλ ἀπο-
θηκεύει τοὺς ἀρχαιολογικοὺς θη-
σαυρούς της, βρέθηκε ἕνα
ἀρχαῖο κουτὶ ταφῆς πάνω στὸ
ὁποῖο ἦταν χαραγμένο τὸ ὄνομα
τοῦ Ἰησοῦ» (Ἱστ. Τρικλοποδιά).
Θυμίζουμε ὅτι πρὶν ἀπὸ δύο
χρόνια ἡ ἀρχαιοελληνικὴ ὑπηρε-
σία τοῦ Ἰσραὴλ «ἀνακάλυψε»
ἕνα τάφο καὶ μέσα σὲ μία σαρκο-
φάγο ὑπῆρχαν ὀστᾶ κάποιου νε-
κροῦ «Yeshua» (Ἰησοῦ), τὰ
ὁποῖα ἀπέδωσαν ἀβίαστα στὸ
Χριστό! Ἀλλὰ τὸ ὄνομα Ἰησοῦς
στοὺς Ἰουδαίους ἦταν τόσο κοι-
νό, ὅσο τὸ ὄνομα Γεώργιος σὲ
μᾶς σήμερα! Κανένας δὲν πίστε-
ψε στὸ παραμύθι αὐτό. Ὅμως οἱ
Ἑβραῖοι μάζεψαν τὴ σαρκοφάγο,
γιὰ νὰ τὴ χρησιμοποιοῦν, ὅποτε
τοὺς χρειάζεται. Τώρα ποὺ ἔγινε
παγκοσμίως γνωστὴ ἡ ἀνακαίνι-
ση τοῦ Παναγίου Τάφου, ξανά-
φεραν στὴν ἐπικαιρότητα τὸ πα-
ραμύθι μὲ τὰ «ὀστᾶ τοῦ Ἰησοῦ»!
Πὲς – πὲς κάποιος ἀνόητος θὰ
τὸ πιστέψει! Κοντολογῆς: οἱ
ἄνθρωποι δὲν πάσχουν ἁπλὰ
ἀπὸ πνευματικὴ τύφλωση, ἀλλὰ
εἶναι καὶ ἀχάριστοι, ἀφοῦ τὰ Ἱερὰ
Προσκυνήματα εἶναι «ἡ μεγάλη
κονόμα» γιὰ τὸ κράτος τους καὶ
γι’ αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ
σοβαροὶ καὶ συγκρατημένοι! Τί
ἄλλο νὰ ποῦμε;

Ποῖος εἶναι ὁ «Θεὸς»
τοῦ Ἰσλάμ;

ΑΛΛΟΙ πνευματικὰ ὁλότελα τυ-
φλοὶ εἶναι καὶ οἱ μουσουλμάνοι, οἱ
ὁποῖοι δὲ μποροῦν νὰ διακρίνουν
σὲ τί «θεὸ» πιστεύουν. Σὲ ἕνα
«θεὸ» ὁ ὁποῖος διψᾶ γιὰ αἷμα
«ἀπίστων» καὶ βάζει τὰ καλόπαι-
δα, τοὺς πιστοὺς μαχητές του, νὰ
διαπράττουν τὰ πλέον φρικώδη
ἐγκλήματα, ποὺ μόνο ὁ πιὸ νο-
σηρὸς νοῦς μπορεῖ νὰ συλλάβει,
πρὸς δόξα τοῦ Ἀλλάχ! Δεῖτε ἕνα
ἀπὸ αὐτά: «Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος
(ISIS) στὴ δυτικὴ Μοσούλη φόρε-
σε σὲ ἕνα μικρὸ παιδὶ ἡλικίας νη-
πιαγωγείου ζώνη μὲ ἐκρηκτικὰ
καὶ τὸ ἔστειλε νὰ ἀνατιναχτεῖ πά-
νω σὲ Ἰρακινοὺς στρατιῶτες.
Εὐτυχῶς ἡ ἐπίθεση αὐτοκτονίας
δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Σὲ
βίντεο ποὺ ἀναρτήθηκε στὸ Live
Leak βλέπουμε ἕνα Ἰρακινὸ ἀξιω-
ματικὸ νὰ ἀφοπλίζει τὴ βόμβα,
ποὺ ἦταν δεμένη πάνω στὸ κορ-
μάκι τοῦ παιδιοῦ καὶ νὰ λύνει ἀπὸ
πάνω του τὰ ἐκρηκτικά. Πρόκειται
γιὰ τὸν νεώτερο βομβιστὴ αὐτο-
κτονίας, ποὺ χρησιμοποίησε τὸ
Ἰσλαμικὸ Κράτος στὴ Μοσούλη.
Τὸ ἀγόρι ποὺ θὰ δεῖτε στὸ βίντεο
καὶ ὀνομάζεται Οὐντάι φοροῦσε
μία ἀθλητικὴ φόρμα καὶ κινοῦνταν
ἀνάμεσα σὲ ἀμάχους ποὺ εἶχαν
διαφύγει ἀπὸ τὴ Μοσούλη ἀναζη-
τώντας προστασία στὶς γραμμὲς
τοῦ ἰρακινοῦ στρατοῦ. Τὸ παιδὶ
εἶπε ὅτι ἕνας θεῖος τὸ διέταξε νὰ
ἀνατιναχτεῖ πάνω σὲ Ἰρακινοὺς
στρατιῶτες» (Ἱστ. Tribune.gr)!
Μία τέτοια ἀποτρόπαια πράξη
μόνο ὁ διάβολος τὴν ἐπιθυμεῖ καὶ
εἶναι ὁ μόνος ποὺ θὰ μποροῦσε
νὰ τὴν διατάξει. Συμπέρασμα: ὁ
Ἀλλὰχ δὲ μπορεῖ, παρὰ νὰ εἶναι ὁ
διάβολος! Ἐπιμένεις κ. Βαρθολο-
μαῖε, ὅτι «λατρεύουμε τὸν ἴδιο
Θεὸ» μὲ τοὺς «ἀδελφούς μας»
μουσουλμάνους;

Ὁ κ. Φραγκίσκος
ἀμφισβητεῖ τὴν ὕπαρξιν
τοῦ Θεοῦ!

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ νὰ θεωρεῖ κά-

ποιος θεόθεν «ἀλάθητο» τὸν
ἑαυτό του καὶ ταυτόχρονα νὰ
κάνει λάθη καὶ μάλιστα νὰ
ἀμφισβητεῖ καὶ αὐτὴ ἀκόμα τὴν
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ; Ὁ λόγος γιὰ
τὸν «ἀλάθητο» κ. Φραγκίσκο, ὁ
ὁποῖος ἐνῷ δὲν διανοεῖται νὰ
ἀποβάλει τὸ πλέον δαιμονικὸ
«δόγμα» περὶ τοῦ «ἀλαθήτου
τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης», ταυτό-
χρονα δηλώνει ὅτι παθαίνει
κρίσεις πίστεως! Δεῖτε τὴν ἀπί-
στευτη εἴδηση: «Σὲ μία ἀποκα-

λυπτικὴ συνέντευξη στὴν γερ-
μανικὴ ἐφημερίδα Die Zeit ὁ
Ποντίφικας μίλησε γιὰ θέματα
“κρίσης στὴν πίστη του” καὶ γιὰ
“ἄδειες στιγμές” καὶ ὑποστήρι-
ξε πὼς εἶναι καὶ ὁ ἴδιος “ἁμαρ-
τωλός” καὶ “ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ κάνει λάθη”. Εἰδικότερα,
ὅταν ρωτήθηκε ἂν ἔχει ἀμφι-
σβητήσει ποτὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ, ὁ Πάπας Φραγκίσκος
ἀπάντησε: “Καὶ ἐγώ, ἐπίσης,
γνωρίζω αὐτὲς τὶς ἄδειες στι-
γμές”» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)!
Μετὰ τὸν ἕτερο αἱρεσιάρχη τῆς
ἀγγλικανικῆς «ἐκκλησίας» just
Welby, ὁ ὁποῖος ἀνοικτὰ ἀμφι-
σβήτησε τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ,
τὴ «σκυτάλη» πῆρε ὁ «ἀλάθη-
τος» τῆς Ρώμης καὶ «ὑπερεπί-
σκοπος τῆς καθολικῆς ἐκκλη-
σίας», γιὰ νὰ μᾶς πεῖ ὅτι «γνω-
ρίζει» (σ.σ. τώρα καὶ συνεχῶς)
«ἄδειες (σ.σ. ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ
Θεοῦ) στιγμές»! Μὲ ἄλλα λό-
για, ἀμφισβητεῖ συνεχῶς τὴν
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ! Προφανῶς
μὲ τὰ λόγια του αὐτὰ ἐκφράζει
εἰλικρίνεια, διότι ὁ «Θεὸς» τῆς
«ἐκκλησίας» του καὶ γενικὰ τοῦ
δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ, ὄντως
δὲν ὑπάρχει, διότι εἶναι μία
ἀφηρημένη φιλοσοφικὴ ἔννοια
τοῦ μεσαιωνικοῦ σχολαστικι-
σμοῦ. Εἶναι δὲ τόση ἡ πίστη
του στὴν ἀνυπαρξία αὐτοῦ τοῦ
«Θεοῦ», ποὺ οὔτε τὰ προσχή-
ματα τοῦ ἰησουιτισμοῦ δὲν
κράτησε, νὰ «καμωθεῖ» δη-
λαδὴ ὅτι τὸν πιστεύει! Ἰδοὺ μία
ἀκόμη ἀπόδειξη, βγαλμένη
ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη

τοῦ παπισμοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶναι
ἡ μήτρα τῆς συγχρόνου ἀθεΐ-
ας!

Καὶ κρίσις «ταυτότητος»
εἰς τὸν κ. Φραγκίσκον!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγου-
μένου σχολίου μας. Ὁ «ἀλάθη-
τος», μετὰ τὴ «ρίψη τῆς βόμ-
βας» του, ὅτι ἀμφισβητεῖ τὴν
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, θέλησε νὰ
«κάνει καὶ πνεῦμα», ποὺ ὅμως
ἄρχισε νὰ ἀμολάει τὶς γνωστὲς
«θεολογικές» του «κοτσάνες».
Δεῖτε πῶς δικαιολόγησε τὶς κρί-
σεις ἀπιστίας του στὸ Θεό:
«Ὅμως, ὁ προκαθήμενος τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
τόνισε ὅτι αὐτὲς οἱ “κρίσεις” πα-
ρέχουν ταυτόχρονα τὴν εὐκαι-
ρία νὰ ὡριμάσει κανεὶς καὶ κάθε
πίστη ποὺ δὲν ἀντιμετωπίζει
στιγμὲς κρίσης “παραμένει στὰ
σπάργανα”. Ὁ ἴδιος, μὲ τὴν
ἁπλότητα ποὺ τὸν διακρίνει
πάντα, δήλωσε ὅτι δὲν θεωρεῖ
τὸν ἑαυτό του ξεχωριστὸ καὶ
ἀνέφερε ὅτι αἰσθάνεται σὰν
ἕνας ἁπλὸς πιστός. “Δὲν πρέπει
νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁποιαδήποτε
μορφὴ ἐξιδανίκευσης ἑνὸς
ἀνθρώπου κουβαλᾶ πάντα μαζί
της ὑποσυνείδητα τὴν σφραγίδα
τῆς ἐπιθετικότητας. Ἂν εἶμαι ἐξι-
δανικευμένος νιώθω ὅτι ἀπειλοῦ-
μαι ἀπὸ ἐπίθεση. Δὲν βλέπω
τὸν ἑαυτό μου σὰν κάτι ξεχωρι-
στό. Εἶμαι ἕνας ἁμαρτωλός,
εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ κάνει
λάθη”, συμπλήρωσε ὁ 80χρο-
νος Ποντίφικας» (Ἱστ. Ξυπνῆστε
Ρέ)! Προσπαθοῦμε νὰ «ἀπο-
κρυπτογραφήσουμε» ἢ ἔστω νὰ
δοῦμε τί θέλει νὰ πεῖ μὲ αὐτὰ τὰ
σκοτεινά του λεγόμενα καὶ τὸ
μόνο πρᾶγμα ποὺ καταλάβαμε
εἶναι ὅτι προσπαθεῖ νὰ «τὸ παί-
ξει» σημαντικὸς μὲ τὴν δῆθεν
«ἀσημαντότητά» του! Ὑποκριτὴ
κ. Φραγκίσκε, ἂν θέλεις ὄντως
νὰ μᾶς πείσεις ὅτι δὲν εἶσαι
«σημαντικός», ἀπέβαλε τὰ δαι-
μονικὰ δόγματα τοῦ «ἀλαθή-
του», τοῦ «πρωτείου» καὶ τοῦ
«ἀντιπροσώπου τοῦ Χριστοῦ
στὴ γῆ» ἀπὸ πάνω σου, γιὰ νὰ
σὲ πιστέψουμε!

Νέο ρεσιτὰλ
ὑποκρισίας
τοῦ κ. Φραγκίσκου!

ΑΝΑΜΕΣΑ στὶς ἀσυνάρτητες
«φαμφάρες» του ὁ «ἀλάθητος»
καὶ «πρῶτος» τῆς «καθολικῆς
ἐκκλησίας», γιὰ νὰ τὸ «παίξει
καὶ σοβαρὸς» κατάκρινε τὸν
«λαϊκισμό». Δεῖτε τί εἶπε:
«Ὅμως, ὁ Πάπας Φραγκίσκος
ἔκανε ἀναφορὰ καὶ στὸν λαϊ-
κισμὸ μὲ μερίδα τοῦ διεθνοῦς
Τύπου, ὅπως ἡ βρεττανικὴ
ἱστοσελίδα Independent, νὰ
ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται γιὰ
μία “συγκαλυμμένη” προειδο-
ποίηση πρὸς τὸν Ἀμερικανὸ
πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ. “Ο
λαϊκισμὸς εἶναι κακὸ πρᾶγμα
καὶ ἔχει ἄσχημο τέλος, ὅπως
ἔχει ἀποδειχθεῖ κατὰ τὸν περα-
σμένο αἰώνα”, δήλωσε ὁ Πά-
πας καὶ πρόσθεσε πὼς “ὁ λαϊ-
κισμὸς χρειάζεται πάντα ἕνα
"Μεσσία", γιὰ νὰ πετύχει, γε-
γονὸς ποὺ εἶναι ἀσυμβίβαστο
μὲ τὶς χριστιανικὲς ἀξίες”» (Ἱστ.
Ξυπνῆστε Ρέ)! Τελικὰ ὁ
ἄνθρωπος «δὲν παίζεται».
Ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο
ἰησουιτικῆς ὑποκρισίας. Στηλι-
τεύει τὸν λαϊκισμὸ αὐτὸς ποὺ
ἐδῶ καὶ τρία χρόνια δὲν κάνει
τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ «τὸ παί-
ζει» «λαϊκὸς τύπος», γιὰ νὰ
δείξει ὅτι δῆθεν ὁ ἴδιος δὲν μοι-
άζει μὲ τοὺς προκατόχους του,
τοὺς ὁποίους κουβαλοῦσαν οἱ
καρδινάλιοι στὴν πλάτη τους,
διότι δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ πα-
τοῦν στὴ γῆ καὶ ἀπαιτοῦσαν νὰ
τοὺς φιλοῦν τὰ πόδια οἱ πάν-
τες, ἀκόμα καὶ οἱ πλέον ἰσχυροὶ
ἡγεμόνες, ἂν ἤθελαν νὰ βρί-
σκονται στὴ θέση τους! Ἀλλὰ ἡ
ἀλήθεια εἶναι διαφορετική. Ἂν
πράγματι ὁ κ. Φραγκίσκος ἤθε-
λε νὰ διαφοροποιηθεῖ ἀπὸ
ἐκείνους, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
σταθεῖ μόνο στὰ ἐξωτερικά του
φερσίματα, ἀλλὰ νὰ ἀνατρέψει
ὁλόκληρο τὸ σαθρὸ καὶ ἀντί-
χριστο παπικὸ σύστημα! Ὅσο
γιὰ τὸν «Μεσσία» ποὺ κάνει
λόγο ὅτι τὸν χρειάζεται ὁ λαϊκι-
σμός, ἂς κοιτάξει τὴ δική του
«μεσσιανικὴ» ἰδιότητα, ἀφοῦ
χωρὶς τὴν ἀφεντιά του ἡ
«ἐκκλησία» του δὲ μπορεῖ νὰ
ὑπάρξει!

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος
διὰ τὸ νόημα

τῆς Ἀναλήψεως
τοῦ Κυρίου

Η ΜΕΓΑΛΗ ἑορτὴ τῆς Ἀνα-
λήψεως στοὺς οὐρανοὺς
τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἕνα με-
γάλο γεγονός, τὸ ὁποῖο ἐνέ-
χει μεγάλες ἀλήθειες γιὰ τὴ
σωτηρία μας. Ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος μᾶς ἐξηγεῖ:
«Κατὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀνα-
λήψεως, πραγματοποιήθη-
κε στὴν πράξη ἡ συμφιλίω-
ση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ἀνθρώπι-
νο γένος. Διαλύθηκε ἡ πα-
λιὰ ἔχθρα, τελείωσε ὁ μα-
κροχρόνιος πόλεμος. Κι
αὐτὸ συνέβαινε ἕως τώρα,
ὄχι ἐπειδὴ μισοῦσε ὁ Θεὸς
τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἐπειδὴ
ὁ ἄνθρωπος ἐπιδείκνυε
ἀδιαφορία καὶ ἀχαριστία.
Καὶ τώρα, ἡ ἀλλαγὴ δὲν ἔγι-
νε ἐξαιτίας τῶν δικῶν μας
κατορθωμάτων ἢ ἐπειδὴ
ἀλλάξαμε στάση καὶ συμπε-
ριφορά, ἀλλὰ λόγῳ τῆς
ἀπροσμέτρητης ἀγάπης καὶ
τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ
Θεοῦ... Τώρα στὴν Ἀνάλη-
ψη, ἐμεῖς ποὺ δὲν ἤμασταν
ἄξιοι νὰ κατοικοῦμε στὸν
Παράδεισο, ἐμεῖς ποὺ στὸ
τέλος καταντήσαμε νὰ μὴ
ἀξίζουμε νὰ ζοῦμε ἐδῶ στὴ
γῆ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνει
ὁ κατακλυσμὸς καὶ νὰ χαθεῖ
ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος
ἐκτὸς τῆς οἰκογένειας τοῦ
Νῶε, ἐμεῖς τώρα οἱ ἀνάξιοι
ἀνεβαίνουμε στὸν οὐρανό.
Τὰ χερουβίμ, παλαιά, φυλά-
γανε τὸν Παράδεισο, γιὰ νὰ
μὴ μποῦμε ξανὰ καὶ τώρα
ἐμεῖς τὰ ὑπερβαίνουμε. Ἡ
ἀνθρώπινη φύση, στὸ πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ, ἔτυχε
τιμῆς ποὺ δὲν ἔτυχε ἡ φύση
τῶν ἀγγέλων. Ὁ Θεὸς ἔγινε
ἄνθρωπος. Δὲν ἔγινε ἄγγε-
λος. Ἑνώθηκε μόνο μὲ τὴν
ἀνθρώπινη φύση. Καὶ οἱ
ἄγγελοι δὲν ζηλεύουν, ἀντί-
θετα χαίρονται, διότι χαρὰ
τῶν ἀγγέλων εἶναι ἡ προκο-
πή μας καὶ πόνος τους ἡ
ἐξαθλίωσή μας …»! Εὐχό-
μαστε σὲ ὅλους σας χρόνια
πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

Στίς 19 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν

Μέμνονος τοῦ θαυματουργοῦ. Ὁ
ἅγιος Μέμνων ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τόν
κόσμο καί τά τοῦ κόσμου ἔγινε μονα-
χός γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ζοῦ-
σε μέ ὑπακοή καί ὑπομονή. Προόδευ-
σε τόσο πολύ στήν ἀρετή, ὥστε ὁ Θε-
ός τόν ἀξίωσε νά γίνη καί ἡγούμενος
στήν Μονή τῆς μετανοίας του καί τόν
στόλισε μέ τίς ἀρετές τῆς ἀγάπης, τῆς
πραότητας καί τῆς θαυματουργίας.
Ὅταν κάποτε ἔπεσαν ἀκρίδες στά χω-
ράφια τῆς Μονῆς ὁ ἅγιος Μέμνων,
ἀφοῦ προσευχήθηκε, ἔδιωξε τίς ἀκρί-

δες καί τίς ὁδήγησε σέ ἕνα ποταμό,
ὅπου πνίγηκαν. Ἐπίσης ἀνέβλυσε νε-
ρό σέ ἄνυδρη περιοχή μέ τήν προσ-
ευχή του. Ἄλλη φορά προστάτεψε
τούς ναῦτες ἑνός πλοίου, τό ὁποῖο
βρισκόταν σέ θαλασσοταραχή. Οἱ ναῦ-
τες ὅταν τόν ἐπικαλέσθηκαν, ὁ ὅσιος
ἐμφανίσθηκε καί ἐπιστατοῦσε τό πλοῖο
μέχρι πού τό ὁδήγησε ἀβλαβές σέ κά-
ποιο λιμάνι. Ἔτσι ἔζησε ὁ ὅσιος
προσφέροντας τίς εὐεργεσίες του σέ
ὅσους τόν ἐπικαλοῦνταν καί ἀφοῦ
εὐαρέστησε τόν Θεό κοιμήθηκε ἐν Κυ-
ρίῳ καί ἀξιώθηκε τῆς οὐρανίας μακα-
ριότητας.

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 22αν Μαΐου
καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλήση ὁ
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπού-
σιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς
τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας μέ
θέμα: «Μαρτυρίες καὶ Μαρτύ-
ριον Ἀναστάσεως»..

Τὴν Δευτέραν 29ην Μαΐου
καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλήση ὁ
Αἰδ. π. Πασχάλης Γρίβας, μέ
θέμα: «Ἡ Ἅλωση τῆς Πόλεως
καί ἡ Ἅλωση τῆς ψυχῆς μας».

Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «’Oρ-
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτάς.

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.»

Ἡ ἀλήθεια διὰ τὴν καταστροφὴν τῶν ἀρχαίων...

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μπελαντώνας
Μία σπανία καί ἀνεπανάληπτος Ἱερατική Προσωπικότης

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Καραγιάννη

καὶ ναοί.
Οἱ περισσότεροι χριστιανικοὶ ναοί, ἀντίστοιχα,

τῆς παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς δὲν σῴζονται μέ-
χρι σήμερα. Πολλοὶ καταστράφηκαν χωρὶς νὰ ξα-
νακτισθοῦν ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἔμειναν
ἐρείπια. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι ἔσβησε ὁ πο-
λιτισμὸς ἢ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Παρομοίως οἱ
ὅποιες καταστροφὲς ἀρχαίων μνημείων δὲν προ-
κάλεσαν τὸ τέλος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ. Καὶ ἂν ἔσβησε ἡ ἀρχαία θρησκεία, αὐτὸ ἔγι-
νε γιατί οἱ Ἕλληνες τὴν ἀπέρριψαν καὶ ὄχι γιατί οἱ
Χριστιανοὶ τὴν ξερίζωσαν βίαια.

Τὰ ἐρείπια τῆς πρωτοβυζαντινῆς (7ου ἢ 8ου
αἰ.μ.Χ.) βασιλικῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Τραχώ-
νων Ἁλίμου. Ὁ ναὸς (ἄγνωστο πότε) καταστρά-
φηκε ἀπὸ σεισμό, τὰ μαρμάρινα μέρη του συλή-
θηκαν καὶ δὲν ἀνοικοδομήθηκε ποτὲ ἀπὸ τοὺς
Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς.

Ἐπίλογος
Πολλὰ ἄλλα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρουμε, γιὰ νὰ

ἐξαντλήσουμε τὸ θέμα τῆς καταστροφῆς τῶν
ἀρχαίων μνημείων, «περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν
κατὰ μέρος» (Ἑβρ.9,5). Ἡ οὐσία βρίσκεται στὸ ὅτι
τὸ ὅλο κατηγορητήριο δὲν εἶναι παρὰ μία προσ-
πάθεια συκοφαντίας καὶ λασπολογίας ἐναντίον
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τοὺς νεοπαγανιστές,
«διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπί-
νοντες» (Μτ.23,24). Ἄλλοι ἀπὸ ἡμιμάθεια, ἄλλοι
ἀπὸ ἠθελημένη παραποίηση τῆς ἀλήθειας μᾶς
καταλογίζουν ὅτι καταστρέψαμε σχεδὸν τὰ πάντα
ἀπὸ φανατισμό, ἐνῷ τελικὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ
Χριστιανοὶ κατέστρεψαν πολὺ λιγότερα μνημεῖα
ἀπὸ ὅσα διέλυσαν συνολικὰ στὸ πέρασμα τοῦ
χρόνου οἱ μὴ Χριστιανοί, Ἕλληνες ἢ ἀλλόφυλοι.

Στηρίζον καὶ ἄνετο σκέλος., Ἡρακλῆς καὶ Ἀθηνᾶ
5ος αἰ.π.Χ. (Ἀρχαία Ὀλυμπία) καὶ Παναγία Βρε-
φοκρατοῦσα 11ος αἰ.μ.Χ. (Οὐτρέχτη, Ἀρχιεπισκο-
πικὸ Μουσεῖο). Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀποδείξεις ὅτι
οἱ Βυζαντινοὶ μελετοῦσαν καὶ μιμοῦνταν τὰ ἀρχαῖα
ἑλληνικὰ ἀγάλματα!

Ἡ παραπληροφόρηση διογκώνεται καὶ μέσῳ
τοῦ διαδικτύου, ποὺ ἀκόμη καὶ σὲ σοβαρὲς φαινο-
μενικὰ ἱστοσελίδες μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς τὰ πιὸ
ἀπίθανα ψεύδη, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἔκαψαν τὴ βι-
βλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος κατεδάφισε τὸ Ἀρτεμίσιο τῆς
Ἐφέσου, ὅτι Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς συμμετεῖχαν στὸν
στρατὸ τοῦ Ἀλάριχου καὶ σκότωναν τοὺς Ἕλληνες
τὸ 395-396 καὶ πολλὰ ἄλλα τραγελαφικά, ποὺ
ἀβίαστα ἀναπαράγει ἡ μία ἱστοσελίδα ἀπὸ τὴν
ἄλλη καὶ τελικὰ δημιουργεῖται φαῦλος κύκλος ἀπὸ
ψεύδη καὶ ἀνακρίβειες.

Ἐπιπλέον, ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὅλα ὅσα
ἐγκλήματα μᾶς καταλογίζουν οἱ παγανιστές, τὰ
ἴδια καὶ χειρότερα τὰ εἶχαν διαπράξει οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες! Ἡ βία, ὁ φανατισμός, ἡ μισαλλοδοξία
καὶ ἄλλα ὑπῆρχαν σὲ ὅλη τὴν ἀρχαιότητα. Ἀλλὰ
ὅταν τὶς ἴδιες πράξεις ἔκαναν οἱ ἀρχαῖοι, οἱ παγα-
νιστὲς σιωποῦν, ἐνῷ ὅταν τὶς ἔκαναν οἱ Χριστιανοὶ
ἀγανακτοῦν. Ὅταν ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος πῆρε
μέτρα ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας ἦταν ὁ φανατι-
σμένος διώκτης, ἐνῷ ὅταν τὰ ἴδια καὶ πολὺ χειρό-
τερα ἔκανε ὁ νευρασθενὴς Ἰουλιανὸς ἦταν ὁ
εὐγενὴς καὶ φωτισμένος ἡγεμόνας!

Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε εὐθύνη καὶ ὡς διοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας, τόσο ἀπέναντι στοὺς σύγχρονους
Ἕλληνες παγανιστές, τοὺς ὁποίους θεωροῦμε
ἁπλὰ γραφικοὺς καὶ ἀσήμαντους καὶ δὲν προσ-
παθοῦμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν
πλάνη τους, ὅσο ἀπέναντι στὸν ὑπόλοιπο λαό,
ποὺ δηλητηριάζεται καθημερινὰ ἀπὸ τὰ διάφορα
ψέματα ποὺ κυκλοφοροῦν.

Ἀξίζει κάποια στιγμὴ νὰ ὀργανωθεῖ ἐπίσημα
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κάποιο ἐπιστημο-
νικὸ συνέδριο, στὸ ὁποῖο νὰ κληθοῦν τόσο ἀρχαι-
ολόγοι καὶ ἱστορικοί, ὅσο καὶ οἱ διάφοροι ἀντιδια-
τιθέμενοι παγανιστές, νὰ συζητηθοῦν ἐκτενῶς
αὐτὰ τὰ θέματα Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ
καὶ ἔπειτα τὰ πορίσματα νὰ ἀποσταλοῦν παντοῦ,
εἴτε ἠλεκτρονικὰ εἴτε μὲ μορφὴ φυλλαδίου, γιὰ νὰ
σταματήσει πιὰ τὸ φαινόμενο οἱ Ἕλληνες νὰ συ-
κοφαντοῦν καὶ νὰ κακολογοῦν τοὺς Ἕλληνες.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ βίος του ἦταν σημαδεμένος ὑπὸ τῆς Θείας
Χάριτος ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του τὸ 1925 ἕως καὶ
τῆς κοιμήσεώς του τὴν 28ην Φεβρουαρίου τοῦ
2017. Ἡ κηδεία του συνέπεσε τὴν 1ην Μαρτίου
καὶ ὥραν 10 π.μ. Τὴν ἴδια ὥρα καὶ ἡμέρα εἶχε γίνει
καὶ ἡ χειροτονία του. Ὁ Κύριος τὸν κατεκόσμησε
μὲ τρία μεγάλα χαρίσματα· τὸ προορατικόν, τὸ
διορατικὸν καὶ τὴν προθυμίαν. Διάδημα ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς του ἡ ἄκρα ταπείνωσις.

Θὰ ἀναφέρω ἕνα καὶ μόνον Θεοσήμαντο σημεῖ-
ον πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Τὸ 1980 ἦλθον ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν
Μεσσηνίας καὶ ὁ Κύριος ἕνα ἀπόγευμα μὲ ὡδήγη-
σε εἰς τὸν ἅγιον Μηνᾶ. Βλέπω νὰ βγαίνη ἀπὸ τὸ
ἐξομολογητήριο ἕνας σεβάσμιος ἱερεὺς μὲ ἐπι-
βλητικὴ Μεγαλειότητα. Μόλις μὲ εἶδε μὲ κάρφωσε
μὲ τὸ πύρινο βλέμμα του, καὶ δείχνοντάς με μὲ τὸ
δάκτυλον μοῦ λέγει μὲ βροντερὴ φωνή: «Εἶσαι ὁ
Πατὴρ Παναγιώτης καὶ ψάχνεις γιὰ πνευματικό·
πέρασε μέσα».

Δὲν θὰ γράψω τίποτε ἄλλο, γιατὶ δὲν ὑπάρχουν

λόγια νὰ περιγράψουν οὔτε καὶ νὰ σκιαγραφή-
σουν τὴν ἁγία αὐτὴ Ἱερατικὴ Μορφή.

Σεβαστέ μας Πνευματικὲ Πάτερ.
Θὰ σοῦ ἀπευθύνω τὸν χαιρετισμὸ μὲ τὸν ὁποῖ-

ον ξεπροβόδισε ὁ Ἑλληνικὸς Τύπος τὸν μακα-
ριστὸ Χριστόδουλο:

Ἀντίο, Καλέ μας φίλε,
Ἀντίο, Καλέ μας Πνευματικέ.
Ἀντίο, Καλέ μας Λειτουργὲ τοῦ Ὑψίστου.
Σὲ σένα προσιδιάζει τὸ
Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.
Τὸ «ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος» θὰ σοῦ εἰπῆ ἡ

ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τιμῶντας
σε, ὅπως καὶ σὺ τὴν ἐτίμησες μὲ ὑπερβάλλοντα
ζῆλον.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἄξιε κληρονόμε τῆς αἰωνί-
ου ζωῆς.

Ἡ ἀναξιοπιστία τῶν δηλώσεων
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θά μποροῦσαν νά προσ-
φέρουν ἔργο στήν κοινωνία καί συγχρόνως νά
ἀποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα πρός μίμη-
ση.

Οἱ εἰλικρινεῖς δηλώσεις σπανίζουν καί στόν
ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ μητροπολίτες κά-
νουν δηλώσεις, γιά νά γίνουν εὐρύτερα γνω-
στές οἱ προθέσεις τους καί οἱ ἐπιδιώξεις τους
καί νά προλάβουν τυχόν παραπληροφόρηση.
Σέ σύντομο ὅμως χρονικό διάστημα διαπι-
στώνει καί ὁ τελευταῖος τῶν πολιτῶν ὅτι οἱ δη-
λώσεις τους δέν ἀποκάλυψαν τίς κρυφές τους
ἐπιθυμίες.

Ἀναφέρω μιά περίπτωση, πού στήν ἀρχή
ἐντυπωσίασε καί μετά ἀπό λίγες μέρες ἀπο-
γοήτευσε. Ἕνας μητροπολίτης ἀνακοίνωσε
τήν παραίτησή του, ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδεκτή
ἀπό τή σύνοδο καί γνωστοποιήθηκε εὐρύτερα
μέ πρόσθετες δηλώσεις ἀπό τόν ἴδιο. Ὅλοι τόν
ἐπαίνεσαν, γιατί ἔφυγε ἀξιοπρεπῶς ἀπό τήν
ὑπεύθυνη θέση του. «Μπράβο, εἶπαν οἱ ἀνυ-
ποψίαστοι ἄνθρωποι. Μακάρι νά τόν μιμηθοῦν
καί οἱ ἄλλοι μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι βρίσκον-
ται σέ ἀδυναμία, ἀλλά δέν παραιτοῦνται».
Ὅμως δέν τελείωσε ἐδῶ ἡ ὑπόθεση.

Ἡ καλή ἐντύπωση ἐπισκιάστηκε, ὅταν ὁ πα-
ραιτηθείς μητροπολίτης ἄρχισε ἕνα ἀγώνα γιά
νά ἐκλεγεῖ στή θέση του ὁ πρωτοσύγκελλός
του! Ἄρχισαν οἱ μυστικές τηλεφωνικές ἐπικοι-
νωνίες, ἀλλά καί οἱ φανερές συναντήσεις

στούς διαδρόμους τοῦ συνοδικοῦ μεγάρου μέ
τούς ἐκλέκτορες. Καί ἦταν σχεδόν σίγουρος ὅτι
θά πετύχαινε τό σκοπό του. Ὅμως ἡ ὑπόθεση
ἐξελίχθηκε διαφορετικά καί ἡ ἐκλογή ἀνέδειξε
ἄλλο πρόσωπο, παρόλο πού ὁ ὑποψήφιος
τοῦ παραιτηθέντος μητροπολίτου εἶχε κάνει
ὅλες τίς προετοιμασίες, γιά νά τό «γλεντή-
σουν» μέ τήν ἐκλογή του. Νά εὐφρανθοῦν
ὑλικῶς σέ πλούσια τράπεζα οἱ καλεσμένοι, νά
ἀνταλλαγοῦν δῶρα καί νά εἶναι ἕτοιμη καί ἡ
ἀρχιερατική στολή, γιά νά μή τρέχει τήν τελευ-
ταία στιγμή!

Μετά τήν ἐκλογή τοῦ νέου μητροπολίτη, τά
σχόλια ἦταν ἐπικριτικά γιά τόν παραιτηθέντα
μητροπολίτη. Καί δικαιολογημένα, δέν ὑπῆρξε
ἀξιοπρέπεια ἀλλά κάποια σκοπιμότητα, τήν
ὁποία δέν μποροῦμε νά μάθουμε, οὔτε καί μᾶς
χρειάζεται.

Εἶναι ἐνοχλητικό νά μετέρχονται οἱ ἀρχιερεῖς
κοσμικούς τρόπους προκειμένου νά πετύχουν
τήν ἐκλογή τῶν ἡμετέρων, ἐμποδίζοντας τό
Ἅγιο Πνεῡμα νά παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο,
στό ὁποῖο συνεχῶς ἀναφέρονται, ἀλλά καί
πάντοτε τό ἀγνοοῦν. Δυστυχῶς, αὐτό συμβαί-
νει πάντοτε. Δέν βρέθηκε ἀκόμα ἀρχιεπίσκο-
πος στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος δέν
θά μεθοδεύει τήν ἐκλογή τῶν μητροπολιτῶν,
ἀλλά θά διευκολύνει τούς ἐκλέκτορες νά ἀπο-
φασίζουν μέ φόβο Θεοῦ καί μέ τή φώτιση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ ἀρχιερεῖς, ἐπειδή εἶναι ἰσόβιοι, κινοῦνται
στίς μητροπόλεις τους ὡς ἀνεξέλεγκτοι δε-
σποτάδες καί δέν λαμβάνουν ὑπόψη τους τίς
ὀρθές γνῶμες τῶν συνεργατῶν τους. Καί τό
χειρότερο. Δέν προετοιμάζονται προκειμένου
ἡ μητρόπολη νά παραδοθεῖ στό διάδοχό τους
χωρίς προβλήματα καί χωρίς διαμορφωμένες
καταστάσεις, πού εἶναι ἀταίριαστες στούς
ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας.

Μακάρι κάποτε τά τῆς Ἐκκλησίας ἀποίμαντα
νά βελτιωθοῦν καί ὅλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, νά
δοξάζουμε ἀνεμπόδιστα τό Θεό καί νά ἐλπί-
ζουμε στή σωτηρία μας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι

δύνανται νά καταθέτουν τήν συνδρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν
καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνομα «Πανελλήνιος
Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασμοῦ 129/296140-
76. ΙΒΑΝ: GR 1201101290000012929 614076. Τό δέ
SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξο-
δα ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς
τὰς συνδρομάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδο-
σιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»



Σύμφωνα μὲ ἐνυπόγραφες
καταγγελίες, οἱ ὁποῖες κατατέ-
θηκαν στὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ, ὁ Σύμ-
βουλος τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας
κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου περι-
φερόταν στὸ 2ο ΠΕΚ Ἀθηνῶν,
στὶς 9/5/2017 καὶ παραπλανοῦ-
σε τοὺς ἐπιμορφούμενους Θεο-
λόγους λέγοντάς τους ὅτι «ἂς

ἀντιδράει ἡ ΠΕΘ ὅσο θέλει, ἡ
Ἐκκλησία ἔχει ἀποδεχθεῖ τὰ νέα
Προγράμματα καὶ ἔχει συμφω-
νήσει μὲ τὸ Ὑπουργεῖο καὶ τὸ
Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολι-
τικῆς (ΙΕΠ) γιὰ τὴν ἐφαρμογή
τους στὰ σχολεῖα», προσπα-
θώντας ἔτσι, νὰ τοὺς ἐξουθενώ-
σει ψυχολογικὰ καὶ νὰ κάμψει

τὶς ἐντονότατες ἀντιδράσεις
τους ἐναντίον τῶν νέων Προ-
γραμμάτων, οἱ ὁποῖες εἶναι γενι-
κευμένο φαινόμενο σὲ ὁποιοδή-
ποτε σημεῖο τῆς Χώρας ἐπιχει-
ροῦνται οἱ ἐπιμορφώσεις.

Σημειωτέον ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας οὔτε ἔχει λάβει οὔτε
ἔχει ἀνακοινώσει ἀπόφασή της
ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὰ νέα Προ-
γράμματα Σπουδῶν.

Σὲ ἐρώτηση ἐπιμορφούμενου
Θεολόγου «ἐπὶ ποίου ἐπίσημου
ἀποδεικτικοῦ στοιχείου στηρίζε-
τε αὐτὴ σας τὴν τοποθέτηση κ.
Σύμβουλε (ὅτι ἡ Ἐκκλησία συμ-
φώνησε);», ἡ ἀπάντηση ἦταν ἡ
σιωπή.

Ἡ σιωπὴ ἐπίσης, ἦταν ἡ
ἀπάντηση σὲ ἐπιμορφούμενο
ποὺ ρώτησε: «Θὰ ἐπιμορφώσε-
τε καὶ τοὺς καθηγητὲς Θεολό-
γους τῶν ἑτεροδόξων θρησκευ-
τικῶν κοινοτήτων (Ρωμαιοκαθο-
λικῶν, Μουσουλμάνων, Ἑβραί-
ων), τῆς Χώρας μας γιὰ τὰ νέα
Προγράμματα;»

Σὲ ἄλλη περίπτωση πάλι ὁ κ.
Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἀκού-
γοντας τοὺς προβληματισμοὺς
συναδέλφου χτύπησε τὸ χέρι
του στὸ ἕδρανο καὶ φώναξε μὲ
ἔνταση: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Σταῦρος
Γιαγκάζογλου καὶ Θεολόγους
σὰν κι ἐσένα θὰ τοὺς κάνω
εἰδικὴ ἐπιμόρφωση τὸν Σεπτέμ-
βριο».

Ἐκτὸς τῶν παραπάνω προ-
φορικῶν δηλώσεων, οἱ ἀνακοι-
νώσεις τῆς ΠΕΘ, ποὺ εἶχε τοιχο-
κολλήσει συνάδελφος ἐπιμορ-
φούμενος, σκίστηκαν γιὰ νὰ μὴ
διαβαστοῦν.

Γιατί ἆραγε ὑπάρχουν αὐτὲς
οἱ ἀντιδράσεις, ὁ ἐκφοβισμὸς
τῶν συναδέλφων, ἡ εἰρωνεία, ἡ
αὐταρχικὴ συμπεριφορά; Εἶναι
ξεκάθαρο πὼς μὲ τραμπουκι-
σμοὺς καταβάλλεται κάθε προσ-
πάθεια γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς
μνημονιακοῦ μαθήματος Θρη-
σκευτικῶν καὶ συντελεῖται ἕνας
ψυχικὸς καὶ πνευματικὸς βια-
σμός, σὲ βάρος τῆς ψυχοπνευ-
ματικῆς ἰσορροπίας τῶν καθη-
γητῶν καὶ τῶν μαθητῶν. Σὲ ἕνα
ἀπόλυτα σκοταδιστικὸ κλῖμα,
ποὺ θυμίζει σκοτεινὲς περιό-
δους τῆς ἑλληνικῆς καὶ παγκό-
σμιας ἱστορίας ἐπιχειρεῖται ἡ
δῆθεν ἐπιμόρφωση τῶν συνα-
δέλφων Θεολόγων σὲ ἀντικείμε-
να, ποὺ τοὺς εἶναι ἤδη γνωστὰ
ἀπὸ τὴν παιδαγωγικὴ καὶ διδα-
κτικὴ μεθοδολογία, ἀποκρύ-
πτοντας τὸν πραγματικὸ χαρα-
κτήρα τοῦ νέου Προγράμματος
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ
τὴν ἐπιβολὴ τοῦ θρησκευτικοῦ
συγκρητισμοῦ καὶ ἡ προώθηση
τῆς ἀτομικῆς θρησκείας, ποὺ θὰ
εἶναι μείξη ἀπὸ στοιχεῖα διαφο-
ρετικῶν θρησκευτικῶν παραδό-
σεων.

Θὰ συστήναμε αὐτοσυγκρά-
τηση σὲ ὅλους ὅσοι ἀντιμετωπί-
ζουν τοὺς ἐπιμορφούμενους ὡς
ἀνθρώπους, ποὺ μποροῦν εἴτε
νὰ ἐκφοβίσουν εἴτε νὰ χειραγω-
γήσουν, ὥστε νὰ εἶναι πιὸ πει-
θαρχικοὶ στὶς ἐντολές τους.

Ἡ ΠΕΘ καταγγέλλει τὸν κ.
Σταῦρο Γιαγκάζογλου γι’ αὐτὴ
τὴν τακτικὴ ἐκφοβισμοῦ (bul-
lying), συναδέλφου, γιὰ τὴν ὅλη
προσπάθεια φασιστικῆς ἐπι-
βολῆς τῶν νέων Προγραμμά-
των, ἀλλὰ καὶ γιατί σπεύδει νὰ
προκαταβάλει τὴ γνώμη τῆς
Ἐκκλησίας παρουσιάζοντας κά-
ποιες, πιθανόν, θέσεις μελῶν
τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας
ὡς ἀπόφαση τοῦ συνόλου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.

Ἡ ΠΕΘ ἔχει ἤδη ἀπευθύνει
ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο.
Κατόπιν, ὅμως, τῶν παραπάνω
γεγονότων ἀναγκάζεται νὰ δώσει
στὴ δημοσιότητα τὴν ἐπιστολὴ
αὐτὴ καὶ νὰ ἀπευθύνει καὶ νέα,
προκειμένου νὰ λάβει ὑπεύθυνες
ἀπαντήσεις γιὰ τὴ «συμφωνία»
τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία.

Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ καθένας
μας μὲ τὴ συμπεριφορά του
γράφει τὴ δική του ἱστορία καὶ
δίνει τὴ δική του μαρτυρία.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος
στ΄. Ἡ καθαρότης

τῆς καρδίας
Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν λογισμῶν

δὲν εἶναι πάντα εὔκολη. Συνήθως
τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ τὴν
εὐχὴ καὶ τὴν αὐτοσυγκέντρωση
καὶ στὴ θέση τους προσπαθοῦμε
νὰ βάλουμε καλοὺς λογισμούς.
Κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ
νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι δὲν ἔχει κακοὺς
λογισμούς, ποὺ τὸν παρακινοῦν
στὴ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας. Ἡ
συγκατάθεση σὲ αὐτοὺς εἶναι ἐπι-
κίνδυνη. Ὅταν δὲν τοὺς διώχνου-
με, ἔχουμε εὐθύνη. Ὁ Ἅγιος Παΐ-
σιος ἔλεγε ὅτι οἱ λογισμοὶ ἔρχον-
ται ὅπως τὰ ἀεροπλάνα, ποὺ
περνοῦν πάνω ἀπὸ τὰ σπίτια
μας. Δὲν ζητοῦν τὴν ἄδειά μας.

Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νὰ ἀμυνόμα-
στε. Νὰ κάνουμε ἕνα ἐργοστάσιο
καλῶν λογισμῶν.

Ἰδιαίτερη προσοχὴ χρειάζεται
καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν λο-
γισμῶν τῆς ὑπόνοιας. Εὔκολα
μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἐσφαλμένα συμ-
περάσματα. Βλέπουμε ὡς πρα-
γματικότητα τὴν μὴ πραγματικό-
τητα. Πέφτει στὴν ἀντίληψή μας
ἕνας ἦχος, μιὰ φωνή, μιὰ εἰκόνα
καὶ χωρὶς νὰ πολυεξετάζουμε
αὐτὰ τὰ ἐρεθίσματα, τὰ συμπλη-
ρώνουμε μὲ τὴ φαντασία μας,
σύμφωνα πάντα μὲ τὴ δική μας
ἐμπειρία, καὶ καταλήγουμε σὲ συ-
κοφαντίες γνωστῶν μας προσώ-
πων. Ὁ Ἅγιος διηγόταν πολλὰ τέ-
τοια περιστατικὰ στοὺς ἐπισκέ-
πτες του. Κάποτε εἶπε: «Μιὰ φο-
ρά, ὅταν ἔβρεξε μετὰ ἀπὸ μεγάλη
ἀνομβρία, ἔνιωθα τέτοια εὐγνω-
μοσύνη στὸν Θεό, ποὺ καθόμουν

μέσα στὸ Καλύβι καὶ ἔλεγα συνέ-
χεια: «Σ’ εὐχαριστῶ ἑκατομμύρια
- δισεκατομμύρια φορές, Θεέ
μου».. Ἔξω, χωρὶς νὰ τὸ ξέρω,
ἦταν ἕνας κοσμικὸς καὶ μὲ ἄκου-
σε. Ὅταν μὲ εἶδε μετά, μοῦ εἶπε:
«Πάτερ, σκανδαλίσθηκα. Ἄκου-
σα νὰ λὲς «ἑκατομμύρια - δισεκα-
τομμύρια» καὶ εἶπα «τὶ εἶναι αὐτὸ
ποὺ λέει ὁ πατὴρ Παΐσιος;». Τί νὰ
τοῦ ἔλεγα; Ἐγὼ ἐννοοῦσα εὐχα-
ριστίες στὸν Θεὸ γιὰ τὴν βροχή,
καὶ αὐτὸς νόμιζε ὅτι μετροῦσα
χρήματα» (Λόγοι Γ΄, Πνευματικὸς
ἀγώνας, 2001, σελ. 63).

Ὅποιος νομίζει ὅτι ἡ πνευμα-
τικὴ ζωὴ δὲν προϋποθέτει τὴν
καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, ἀρκεῖ ὁ
ἄνθρωπος νὰ ἔχει καλὴ προαί-
ρεση καὶ νὰ τηρεῖ τὶς βασικὲς
ἐντολές, κάνει λάθος. Ἡ καθαρό-
τητα τοῦ ἔσω κόσμου εἶναι ἡ βά-
ση τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Στὴν
καθαρὴ καρδιὰ ὑπάρχει ὁ Χρι-
στός, ὁ ὁποῖος τὴν γλυκαίνει καὶ
τὴν τροφοδοτεῖ μὲ μοναδικὲς

ἐμπειρίες. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει
καθαρὴ καρδιὰ εἶναι μακάριος.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀναφερό-
μενος στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς,
δίνει μερικὲς πρακτικὲς συμβου-
λές: «Ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς κα-
τορθώνεται, ὅταν περιφρονεῖ κα-
νεὶς τὶς ἡδονὲς ποὺ προέρχονται
ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις. Νὰ μὴ τρέ-
φουμε τὰ μάτια μας μὲ τὶς ἀνόη-
τες ἐπιδείξεις τῶν ἀγυρτῶν ἤ μὲ
τὴν παρατήρηση σωμάτων, ποὺ
προκαλοῦν καὶ κεντρίζουν τὴν
ἡδονὴ οὔτε νὰ πλημμυρίζουμε
τὶς ψυχές μας μὲ τὸ ἄκουσμα
πρόστυχων τραγουδιῶν, γιατὶ
εἶναι φυσικὸ ἀπὸ τέτοιου εἴδους
μουσικὴ νὰ γεννιοῦνται πάθη,
ποὺ ὑποδουλώνουν καὶ ἐξευτελί-
ζουν τὴν ψυχή» (Βασιλείου Δ.
Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ ἀνθρω-
πολογία Μεγάλου Βασιλείου, Τό-
μος β΄, 2003, σελ. 446).

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει καθαρὴ
καρδιὰ εἶναι προσιτός. Τὸν πλη-
σιάζεις καὶ διαπιστώνεις ὅτι ἔχει

ἀληθινὴ ἀγάπη, ἀπέραντη ὑπο-
μονή, σταθερὴ ἐλπίδα στὴν αἰώ-
νια ζωὴ καὶ πλούσια πνευματικὴ
ἐμπειρία, τὴν ὁποία δύσκολα φα-
νερώνει. Ἡ θεία χάρη ὅμως τὸν
προδίδει. Παράλληλα ἔχει θεῖο
φωτισμὸ καὶ ὅλα τὰ βλέπει πιὸ
καθαρά. Ὁ λόγος του εἶναι πει-
στικὸς καὶ συνάμα ἀποκαλυπτι-
κός. Εἶναι ὁ κατὰ Θεὸν σοφός.

Ἡ καθαρὴ καρδιὰ διευκολύνει
τὴν προσευχή. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος
χρησιμοποιοῦσε ἕνα παράδει-
γμα, γιὰ νὰ τονίσει ὅτι τὰ πάθη
στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου πρέ-
πει νὰ καταπολεμοῦνται, προκει-
μένου ἡ διὰ τῆς προσευχῆς σύν-
δεση μὲ τὸν Θεὸ νὰ εἶναι ἀποτε-
λεσματική. Ἔλεγε συγκεκριμένα:
«Πῶς νὰ δουλέψει ἡ καρδιά σου
στὴν προσευχή, ὅταν μέσα σου
ἔχεις πάθη; Νά, πάρε ἕνα σκου-
ριασμένο καλώδιο καὶ σύνδεσέ
το μὲ τὸ τηλέφωνο. Μπορεῖς νὰ
συνεννοηθῆς; Βραχυκυκλώνε-
ται, βουίζει. Καὶ ὁ ἄνθρωπος,

ὅταν ἔχη μέσα του σκουριές, πά-
θη, ἔχει βραχυκυκλώματα στὴν
πνευματικὴ ζωή· μόνος του βρα-
χυκυκλώνεται. Χρειάζεται νὰ
προσέξη τὴν ὑπερηφάνεια, τὸν
ἐγωϊσμό, τὸ θέλημα, τὴν ἀναί-
δεια. Γιατί, ἄν εἶναι κυριευμένος
ἀπὸ αὐτά, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
τὸν ἐπισκεφθῆ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ,
ὥστε νὰ μπορέση νὰ προσ-
ευχηθῆ. Πρέπει νὰ καθαρίση τὰ
σκουριασμένα του «καλώδια»,
γιὰ νὰ γίνη καλὸς ἀγωγὸς καὶ νὰ
μπορῆ νὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τὸν
Θεό. Καὶ ὅσο περισσότερο θὰ
καθαρίζεται ἀπὸ τὰ πάθη, τόσο
περισσότερο θὰ προχωράη στὴν
προσευχή» (Λόγοι, ΣΤ΄ , Περὶ
προσευχῆς, 2012, σελ. 33).

Οἱ καθαροὶ στὴν καρδιὰ θὰ
ἀξιωθοῦν νὰ δοῦν τὴ δόξα τοῦ
Θεοῦ καὶ θὰ συμμετάσχουν στὴ
μακαριότητά του. Καὶ αὐτὴ θὰ
εἶναι ἡ δικαίωσή τους.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σταυροφορίαι, ἡ προδοσία τοῦ 1204

Ἡ 4η Σταυροφορία δὲν ἦταν ὅπως οἱ δύο προ-
ηγούμενες σταυροφορίες τῶν βασιλέων. Αὐτὰ τὰ
ἐγχειρήματα, ἄλλωστε, λόγῳ τῶν διαφορῶν μετα-
ξύ τους εἶχαν ἀποδειχθεῖ ὄχι ὡς ἰδιαίτερα ἐπιτυχῆ.
Ἐπίσης γιὰ τὸν παπικὸ θρόνο ὁ ἔλεγχος αὐτῶν
τῶν ἐκστρατειῶν ἦταν δύσκολος. Ἔτσι ἡ 4η Σταυ-
ροφορία φάνηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι βρίσκεται κάτω
ἀπὸ καλύτερο οἰωνὸ (θὰ ξεκινοῦσε μὲ καλύτερους
οἰωνούς). Παρόμοια μὲ τὴν πρώτη, δὲν ὑπῆρξε
ἰσχυρὴ κοσμικὴ προσωπικότητα, ἡ ὁποία θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἡγηθεῖ τῆς σταυροφορίας. Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸ ὁ πάπας Ἰννοκέντιος Γ΄ (1198-1216), μία ἀπὸ
τὶς μεγαλύτερες παπικὲς μορφὲς τοῦ μεσαίωνα καὶ
θερμὸς ὀπαδὸς τῶν σταυροφοριῶν, θεωροῦσε τὴ
στιγμὴ ἰδιαίτερα κατάλληλη γιὰ τὴν κήρυξη νέας
σταυροφορίας, ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ τὸ βασίλειο τῶν
Ἱεροσολύμων, τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος παρεῖχε ὡς φέου-
δο. Στὴ Γαλλία εἶχε διαμορφωθεῖ θετικὴ κίνηση
πρὸς μία νέα σταυροφορία μὲ ἕνα φλογερὸ ἱεροκή-
ρυκα, τὸν Fulk de Neuilly, ὁ ὁποῖος μὲ ἐντολὴ τοῦ
Πάπα προκαλοῦσε ἐνθουσιασμὸ στοὺς εὐγενεῖς
καὶ στὸν ἁπλὸ λαό. Κοσμικὸς ἀρχηγὸς τῆς νέας
σταυροφορίας ὁρίστηκε ὁ κόμης Θεοβάλδος Γ' τῆς
Καμπανίας. Μετὰ τὸν ξαφνικὸ θάνατό του, πρὶν ξε-
κινήσει κἄν ἡ σταυροφορία, τὴ θέση του πῆρε ὁ
μαρκήσιος Βονιφάτιος τοῦ Μονφεράτ, ὁ ὁποῖος
τὸν Αὔγουστο τοῦ 1201 ἐπισκέφτηκε τοὺς σημαντι-
κότερους εὐγενεῖς συνσταυροφόρους στὴν Γαλλία.
Στὴ συνέχεια, ἐπειδὴ οἱ μαρκήσιοι τοῦ Μονφερὰτ
διατηροῦσαν παραδοσιακὰ καλὲς σχέσεις μὲ τὸν
γερμανικὸ Οἶκο τῶν Χοενστάουφεν, πέρασε τὸν
χειμώνα μὲ τὸν Φίλιππο τῆς Σουαβίας, τὸν ἀδελφὸ
τοῦ Ἑρρίκου ΣΤ΄, ὁ ὁποῖος τὸ Μάρτιο 1198 εἶχε
στεφτεῖ Βασιλέας τῆς Γερμανίας. Ἡ ἐπίσκεψή του
συνέπεσε μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἀλεξίου, τοῦ υἱοῦ
τοῦ Ἰσαακίου Β΄, στὴν αὐλὴ τοῦ Γερμανοῦ βασιλέα.
Ὁ Ἀλέξιος μαζὶ μὲ τὸν πατέρα του Ἰσαάκιο εἶχαν
φυλακιστεῖ ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο Γ΄ (1195-1203), ὅταν
ἐκεῖνος τὸ 1195 μέσῳ συνωμοσίας ἐκθρόνισε τὸν
ἀδελφό του Ἰσαάκιο. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ 1201 ὁ
Ἀλέξιος κατάφερε νὰ διαφύγει ἀπὸ τὴν φυλακὴ καὶ
εἶχε ζητήσει καταφύγιο καὶ βοήθεια στὴν ἀδελφή
του Εἰρήνη Ἀγγελίνα, τὴ σύζυγο τοῦ Φιλίππου.
Ἐκεῖ, στὴν αὐλὴ τοῦ Φιλίππου, μεταξύ τοῦ Γερμα-
νοῦ βασιλέα, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς 4ης Σταυροφορίας
Βονιφατίου καὶ τοῦ Ἀλεξίου, ὁ ὁποῖος φυσικὰ ἐπι-
θυμοῦσε τὸ θρόνο τοῦ πατέρα του, ὡρίμασαν τὸν
χειμώνα  τοῦ 1201-1202 τὰ πρῶτα σχέδια γιὰ τὸ
πέρασμα τῆς σταυροφορίας ἀπὸ τὴν Κων\πολη[1].

Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1201, ὅσο ζοῦσε ἀκόμα ὁ
κόμης Θεοβάλδος, εἶχαν ξεκινήσει  διαπραγματεύ-
σεις μὲ τοὺς Ἑνετοὺς γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν σταυ-
ροφόρων. Συμφωνήθηκαν 85000 Κολωνικὰ Μάρκα
Ἀργυροῦ (1 μάρκο = 234 γραμμάρια) καὶ τὸ ἥμισυ
τῶν κατακτήσεων γιὰ τὴ διάθεση στόλου ἐπὶ ἑνὸς
ἔτους προκειμένου νὰ μεταφερθοῦν 4500 ἱππότες,
τὰ ἄλογά τους, 9000 ἀσπιδοφόροι καὶ 20000 πεζοὶ
στρατιῶτες. Ἐπὶ πλέον ἡ Βενετία ὑποσχέθηκε νὰ
διαθέσει 50 γαλέρες ὡς συνοδεία τοῦ στόλου. Ὁ
Πάπας ὅταν ἐνημερώθηκε γιὰ τοὺς ὅρους μὲ πολὺ
δισταγμὸ ἐνέκρινε τὴ συμφωνία, ἐπειδὴ δὲν ἔτρεφε
ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴ Βενετία. Γι’ αὐτὸ πρόσθεσε
ἀπὸ τὴν πλευρά του τὸν ὅρο, ὅτι σὲ οὐδεμία περί-
πτωση ἐπιτρεπόταν ἡ ἐπίθεση ἐναντίον χριστιανι-
κοῦ κράτους καὶ ὅτι ἕνας δικός του ἀπεσταλμένος
ἔπρεπε νὰ συνοδεύσει τὸ στόλο[2]. Ὡς στόχος τῆς
σταυροφορίας ὁρίστηκε ἡ Αἴγυπτος, ἐπειδὴ μὲ τὴν

κατάκτηση τοῦ λιμανιοῦ τῆς Ἀλεξάνδρειας μποροῦ -
σε νὰ ἐξασφαλιστεῖ σχετικὰ εὔκολα ἡ τροφοδοσία
τοῦ στρατοῦ. Ἄλλωστε ἡ Αἴγυπτος εἶχε ἀποδυνα-
μωθεῖ ἀπὸ ἐμφύλιες διαμάχες καὶ ἀποτελοῦσε πυ-
λώνα τοῦ ἀραβικοῦ πλούτου.

Ἡ Βενετία ἐν τῷ μεταξύ, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1202,
εἶχε κλείσει συμφωνία μὲ τὸν σουλτάνο Ἂλ-Ἀντὶλ
τῆς Αἰγύπτου, ἔναντι σημαντικῶν ἐμπορικῶν προ-
νομίων, νὰ ἀποτρέψει κάθε ἀπόπειρα ἐπίθεσης
τῶν σταυροφόρων στὴν Αἴγυπτο. Ὅταν ἔφθασαν
οἱ σταυροφόροι τὸν Ἰούνιο τοῦ 1202 στὴ Βενετία, ὁ
ἀριθμός τους ἦταν σημαντικὰ μικρότερος ἀπὸ ἐκεῖ -
νον ποὺ περίμεναν. Πολλοὶ εἶχαν προτιμήσει ἕνα
δικό τους τρόπο μεταφορᾶς στοὺς Ἁγίους Τόπους,
εἴτε ἐπειδὴ δὲν συμφώνησαν μὲ τὴν ἐπίθεση στὴν
Αἴγυπτο καὶ ἔτσι μεταφέρθηκαν κατευθεῖαν στὴ Συ-
ρία, εἴτε ἐπειδὴ δυσπιστοῦσαν πρὸς τοὺς Ἑνετούς.
Ἀρκετοὶ ἐπίσης ἁπλῶς καθυστέρησαν νὰ φθάσουν
στὴ Βενετία. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, οἱ σταυροφόροι,
ἐνῷ ἡ Βενετία εἶχε ἐκπληρώσει τὸ δικό της μέρος
τῆς συμφωνίας, νὰ μὴ μποροῦν νὰ πληρώσουν τὸ
ἀντίτιμο ποὺ εἶχε συμφωνηθεῖ. Ἔτσι ἦταν ἀπόλυτα
ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὴ Βενετία καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν
ἐξαιρετικὸ διπλωμάτη καὶ δολοπλόκο δόγη της
Ἑνρίκο Ντάντολο.

Ὁ Ντάντολο, ἤδη σὲ προχωρημένη ἡλικία ἀλλὰ
ἀκόμα πολὺ δραστήριος καὶ φιλόδοξος, εἶχε συμ-
μετάσχει πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια σὲ ἀποστολὴ στὴν
Κων/πολη καὶ πιθανὸν ἐκεῖ εἶχε χάσει σὲ μία σύγ-
κρουση τὴν ὅρασή του. Γι’ αὐτὸ ἔτρεφε μῖσος πρὸς
τὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολή. Πανοῦργος ὅπως ἦταν,
ἔφερε- στὴν δύσκολη αὐτὴ γιὰ τοὺς σταυροφόρους
στιγμὴ ἀδυναμίας πληρωμῆς τῶν χρεῶν τους
πρὸς τὴ Βενετία- τὴν πρόταση, νὰ στηρίξουν τὴ Βε-
νετία στὴν ἀνακατάκτηση τῆς Ζάρας ποὺ τοὺς εἶχε
ἀποσπαστεῖ ἀπὸ τὸ βασιλέα τῆς Οὑγγαρίας καὶ
ἔτσι νὰ τοὺς δοθεῖ παράταση γιὰ τὴν ἀπόσβεση
τοῦ χρέους μέσῳ μιᾶς κατάκτησης.  Μὲ δεδομένο
τὴν ἐξάρτηση τῶν σταυροφόρων, τὰ σχέδια τοῦ
Βονιφατίου, τοῦ κοσμικοῦ ἀρχηγοῦ τῆς σταυροφο-
ρίας, μὲ τὸν Φίλιππο καὶ τὸν Ἀλέξιο καὶ τὸ πολ-
λαπλὸ συμφέρον τῆς Βενετίας, γίνεται εὔκολα ἀντι-
ληπτὸ ὅτι αὐτὴ ἡ πρόταση τελικὰ ἔγινε δεκτή.

Βέβαια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν στενὸ κύκλο τῶν σημαν-
τικῶν εὐγενῶν ποὺ δέχθηκαν τὴν πρόταση μὲ
ἐνθουσιασμό, πολλοὶ ἄλλοι δὲν συμφώνησαν,
ἐπειδὴ τοὺς ζητήθηκε νὰ ἐπιτεθοῦν σὲ χριστιανικὴ
πόλη καὶ ἐπίσης ἐπειδὴ ὁ βασιλέας τῆς Οὑγγαρίας
εἶχε δεχθεῖ νὰ συμμετέχει καὶ αὐτὸς στὴ σταυροφο-
ρία. Μπροστὰ στὸ δίλημμα ἢ νὰ ἐπιστρέψουν
ἄπρακτοι στὴν πατρίδα τους, ἔχοντας ὑποστεῖ ση-
μαντικὴ οἰκονομικὴ ζημιά, ἢ νὰ δεχθοῦν τὴν πρότα-
ση καὶ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1203 νὰ συνεχίσουν τὴ σταυ-
ροφορία, ἐπέλεξαν τὸ δεύτερο. Ἡ Ζάρα (σημερινὴ
Ζαντὰρ) κατακτήθηκε καὶ λεηλατήθηκε τὸ Νοέμ-
βριο τοῦ 1202 μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Πάπας νὰ ἀφορί-
σει ὅλους τοὺς μετέχοντας. Ἀργότερα ὅμως, ὅταν
συνειδητοποίησε τὴ δύσκολη θέση τῶν σταυροφό-
ρων, ἔλυσε πάλι τὸν ἀφορισμὸ τῶν σταυροφόρων,
ὄχι ὅμως τῶν Ἑνετῶν. Τὴν ἄνοιξη οἱ σταυροφόροι
διαπίστωσαν ὅτι μὲ ὅλα τὰ ἔξοδα ποὺ εἶχαν δημι-
ουργηθεῖ τὸ χειμώνα, πάλι δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ
πληρώσουν τὰ χρέη τους πρὸς τοὺς Ἑνετούς.
Σημειώσεις:

[1] Βλ. Ernle Bradford, Der Verrat von 1204. Vene-
zianer und Kreuzritter plundern Konstantinopel, Βερο-
λίνο 1978, σσ. 71-72 καὶ Steven Runciman, Geschich-
te der Kreuzzuge, τόμ. 3, σσ. 115-116. [2] Ernle Brad-
ford, ὅπ. παρ., σσ. 73-74.
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Ἦταν μία μέρα ντροπῆς καὶ πλήρους ἠθικοῦ ξε-
πεσμοῦ.

Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τὰ 2/3 αὐτῆς, ἀνέ-
τρεψε τοὺς ἠθικοὺς νόμους καὶ τοὺς νόμους τῆς
ἀνθρωπίνης φυσιολογίας καὶ ὀντολογίας καὶ ἐψή-
φισε τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων»! 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ οἱ ἄνδρες βου-
λευτὲς τῆς συμπολιτεύσεως φοροῦσαν στὸ πέτο τὸ
σῆμα τῶν γκεϊ, τὸ οὐράνιο τόξο. Οἱ δὲ γυναῖκες
βουλευτίνες εἶχαν κρεμάσει σκουλαρίκια μὲ τὸ
χρῶμα τοῦ οὐρανίου τόξου! Ὁ Πρωθυπουργὸς δὲ
ἐζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς γκέϊ, διότι καθυστέρη-
σε ἡ ψήφιση τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως τῶν
ὁμοφυλοφίλων»!

Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς συναισθανόταν τί κακὸ
ἔχει κάνει στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ἔπρεπε νὰ προβῆ
στὴν ἑξῆς δήλωση: «Ἑλληνικὲ λαέ, προεκλογικά
σοῦ ἔδωσα πολλὲς καὶ μεγάλες ὑποσχέσεις. Διαπι-
στώνω ὅμως, ὅτι καμμία δὲν κατόρθωσα νὰ πρα-
γματοποιήσω. Σὲ ὡδήγησα στὴν οἰκονομικὴ ἐξα-
θλίωση. Γι’ αὐτό σοῦ ζητῶ συγγνώμη καὶ ὡς ἔντι-
μος ἄνθρωπος ἀναλαμβάνω τὶς εὐθύνες μου καὶ
παραιτοῦμαι, ἀποσυρόμενος ἀπὸ τὴν πολιτική. 

Ἀντὶ νὰ κάνη αὐτὴ τὴν γενναία καὶ ἡρωικὴ πρά-
ξη, ἐζήτησε συγγνώμη, διότι καθυστέρησε ἡ ψήφι-
ση τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων»!
Αὐτὴ ἡ πανηγυρικὴ δικαίωση τῆς ἀνωμαλίας καὶ ἡ
ἐπιβολὴ τοῦ σοδομισμοῦ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία,
ἐτελείωσε μέσα στὴ Βουλὴ μὲ ξέφρενο πανηγυ-
ρισμὸ τῶν γκέι στὰ θεωρεῖα, ὅπου φιλιώνταν δη-
μοσίᾳ στὸ στόμα! 

Οὔτε τὴν ντροπὴ τῶν σκυλιῶν δὲν ἔβλεπες τὴν
ἡμέρα ἐκείνη στὴ Βουλὴ τῆς «Ὀρθοδόξου Ἑλλά-
δος». Ὁ ἔντυπος καὶ ὁ ἠλεκτρονικὸς τύπος ἐπανη-
γύρισε τὸ γεγονός. Ἀκούστηκε δημοσιογράφος ἀπὸ
ραδιόφωνο μεγάλης ἀκροαματικότητος νὰ δηλώνη:
Τίποτε δὲν ἔχει κάνει ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ἀπὸ
ὅσα ὑποσχέθηκε. Τὸ μόνο θετικό της ἔργο εἶναι ἡ
ψήφιση τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφυλοφί-

λων»! Αὐτὸ πρέπει νὰ τῆς τὸ ἀναγνωρίσουμε! 
Οἱ λέξεις, δυστυχῶς, σήμερα ἔχουν χάσει τὸ

νόημά τους.
Τὸ χειρότερο ὅλων ὅμως εἶναι τοῦτο: Εὑρέθησαν

δύο κληρικοί, ἕνας ἄγαμος καὶ ἕνας ἔγγγαμος, οἱ
ὁποῖοι ἐπανηγύρισαν γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ συμφώ-
νου συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων! Καὶ βεβαίως δὲν
τὸ ἐδικαιολόγησαν μὲ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴν Ἁγία
Γραφὴ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας. Τέτοια ἐπιχειρήματα δὲν ὑπάρχουν ἐκεῖ. Ἡ
Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες καταδικάζουν
σαφῶς καὶ ἀπολύτως τὸν σοδομισμὸ καὶ κάθε
σαρκικὴ ἀνωμαλία καὶ διαστροφή.

Οἱ δύο αὐτοὶ κληρικοὶ - συνήγοροι τῶν γκέι
ἄντλησαν τὰ ἐπιχειρήματά τους ἀπὸ τὴν ἄθεη καὶ
ὑλιστικὴ ψυχανάλυση. Διότι καὶ οἱ δύο εἶναι καὶ ψυ-
χίατροι.

Ἀλλὰ κι ἀπ’ αὐτὸ τὸ γεγονός, χειρότερο εἶναι τὸ
ἄλλο: Αὐτοὶ οἱ δύο ἀρνοῦνται τὴν Χριστιανικὴ Ἠθικὴ
καὶ δέχονται τὴν ἀνήθικη «ἠθική» τοῦ παρόντος
αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος. Ποῦ εἶναι ὁ προϊστάμενός
τους ἐπίσκοπος; Ποῦ εἶναι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος; Αὐτοὶ οἱ
δύο συνήγοροι τῆς ἀνωμαλίας ἔπρεπε νὰ καθαιρε-
θοῦν. Ἀλλὰ ὄχι μόνο δὲν καθαιρέθησαν, ἀλλὰ οὔτε
ἁπλῆ ἐπίπληξη δὲν ἐδέχθησαν. Καὶ ἐξακολουθοῦν
νὰ παριστάνουν τοὺς ποιμένες, ὁδηγώντας ἀστήρι-
κτες ψυχὲς στὸν πνευματικὸν ὄλεθρον.

Ἡ ψήφιση τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφυ-
λοφίλων» ἔγινε ἀφορμή, «ἵνα ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ
πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί».

Καὶ ἀπεκαλύφθη, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἐγκα-
ταλείπει συνεχῶς τὴν Χριστιανικὴ Ἠθική. Ἡ εἰδω-
λολατρία ἐπανέρχεται μὲ ὅλα τὰ αἴσχη της.

Ποῦ πᾶμε; Θὰ ὑπάρξη ἀντίσταση; Ὑπάρχει ἀκό-
μη λαός, ποὺ πιστεύει ζωντανὰ καὶ συνειδητὰ εἰς
Χριστὸν ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα καὶ ἀνα-
στάντα ἐκ νεκρῶν;

Τὸ σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀνησυχη-
τικά. Ὅλα προετοιμάζουν τὸν δρόμο τοῦ Ἀνόμου.

Ἡμέρα ξεπεσμοῦ
Γράφει ὁ κ. Θ. Γεωργόπουλος, θεολόγος

Νὰ μὴ ὑποκύπτωμεν εἰς τοὺς πειρασμούς
Στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον τονίζεται: «γρηγορεῖτε καὶ προσ -

εύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν» (Ματθ. κστ΄ 41). Δηλ.:
Ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε, γιὰ νὰ μὴ πέσετε σὲ πειρασμό. Λέ-
γουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι, ὅταν ἐνεργοῦμε κατὰ
Χριστόν, καὶ ἀσκούμεθα στὴν νηστεία, στὴν προσευχή, στὴν
αὔξηση τῶν ἀρετῶν δὲν μπορεῖ ὁ νοητὸς ἐχθρός μας νὰ μᾶς
προσβάλη. Ὅταν ὅμως δίνουμε δικαιώματα τότε βρίσκει εὐκαι-
ρία καὶ μᾶς πολεμᾶ.

• Ἀναφέρεται στὸν Εὐεργετινό: 
«Ἕνας Μοναχός πολεμούμενος καὶ αὐτὸς ἀπὸ ἀκαθάρτους

λογισμοὺς νὰ περιπέσῃ εἰς πορνείαν, ἦλθεν εἰς ἕνα Γέροντα καὶ
τὸν παρεκάλεσε νὰ προσευχηθῇ δι’ αὐτόν, διὰ νὰ μετριασθῇ ὁ
ἐναντίον του πόλεμος. Ὁ Γέρων ἐδέχθη καὶ παρεκάλεσεν, ὑπὲρ
αὐτοῦ, τὸν Θεὸν ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. Κατὰ τὴν ἑβδόμην λοιπὸν ἡμέ-
ραν ἠρώτησε τὸν ἀδελφόν:

-Ἀδελφέ, πῶς πηγαίνει ὁ πόλεμος;
-Πολὺ ἄσχημα, ἀπήντησεν ὁ Μοναχός· καμμίαν ἀνακούφισιν

δὲν ἐδοκίμασα εἰς τὸν ἑαυτόν μου.
Μόλις ἤκουσεν αὐτὸ ὁ Γέρων παρεξενεύθη καὶ παρεκάλεσε

τὸν Θεὸν νὰ τοῦ φανερώσῃ διὰ ποίαν αἰτίαν δὲν ὠλιγόστευσεν ὁ
πόλεμος τοῦ ἀδελφοῦ. Τὴν νύκτα ἐμφανίζεται εἰς αὐτὸν ὁ σα-
τανᾶς καὶ τοῦ εἶπε·

Γέροντα, σὲ βεβαιώνω ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτην ἡμέραν, ποὺ ἤρχι-
σες νὰ παρακαλῇς τὸν Θεόν, ἀνεχώρησα ἀπὸ κοντά του. Αὐτὸς
ὅμως ἔχει ἰδικόν του δαίμονα καὶ ἰδικόν του πόλεμον ἀπὸ τὴν λαι-
μαργίαν του· ἐγὼ δηλαδὴ δὲν ἔχω καμμίαν σχέσιν μὲ τὸν πόλεμόν
του· ὁ ἴδιος πολεμεῖ τὸν ἑαυτόν του τρώγων καὶ πίνων καὶ κοιμώ-
μενος πάρα πολύ. Δὲν χορταίνει ἁπλῶς, ἀλλὰ παραχορταίνει».

• Παρατηρεῖ ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος  στὴν ΜΔ΄ Ὁμιλία
του «Εἰς τὰς Πράξεις»:

«Ἀλλὰ ἔπρεπε ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ πειράζονται ἀπὸ τὸ διάβολο,
νὰ κατορθώνουν νὰ βγοῦν νικητές ἤ, ἄν ἡ αἰτία βρίσκεται σέ ἐμᾶς,
ἔπρεπε καὶ χωρὶς τὸ διάβολο νὰ ὁδηγούμαστε στὴν ἀπώλεια.

Αὐτὸ καὶ γίνεται. Καθ’ ὅσον πολλοὶ καὶ χωρὶς τὸ διάβολο ὁδη-
γοῦνται στὴν ἀπώλεια. Γιατὶ ἀσφαλῶς δὲν τὰ προξενεῖ ὅλα
αὐτός, ἄλλα πολλὰ συμβαίνουν καὶ μόνον ἀπὸ τὴ δική μας ἀδια-
φορία. Ἄν κάπου γίνεται καὶ ἐκεῖνος αἴτιος, αὐτὸ συμβαίνει
ἐπειδὴ ἐμεῖς κάναμε τὴν ἀρχή.

Γιατὶ πές μου, σὲ παρακαλῶ, πότε ὁ διάβολος ὑπερίσχυσε ἐπὶ
τοῦ Ἰούδα; Ὅταν, λέει, εἰσῆλθε σ' αὐτὸν ὁ σατανᾶς. Ἀλλ’ ἄκουσε
τὴν αἰτία. Γιατί λέγει, «Ἦταν κλέφτης καὶ ἀφαιροῦσε ἐκεῖνα ποὺ
ἔβαζαν στὸ ταμεῖο» (Ἰω. 12,6). Ὁ ἴδιος τὸν ἄφησε νὰ μπῆ μέσα
του, μὲ ὅλη τὴν ἄνεσή του. Ἑπομένως δὲν κάνει ὁ διάβολος τὴν
ἀρχή, ἀλλ’ ἐμεῖς τὸν δεχόμαστε καὶ τὸν καλοῦμε».

• Στὸν βίο τοῦ Ἁγ. Νήφωνος (23/12) βλέπουμε πῶς ὁ Ἅγιος νί-
κησε τὸν πειρασμὸ τῆς δειλίας:

«Ὕψωσε τότε τὸ βλέμμα καὶ τὰ χέρια πρὸς Αὐτὸν καὶ προσευ-
χήθηκε: «Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, ἐνώτισαι τὴν προσευχήν μου καὶ
μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου» - καὶ συνέχεια τὸν ψαλμό. Ἐκεῖνος
ἔσκυψε τὸ κεφάλι του καὶ δεχόταν τὴν προσευχὴ τοῦ ὁσίου. Τοῦ
ζητοῦσε ὁ ἅγιος νὰ συντρίψη τὸ πνεῦμα τῆς δειλίας καὶ νὰ τὸ
διώξη μακριά.

Ὅταν ὁ Νήφων τελείωσε τὴν προσευχή του, σήκωσε ὁ Κύριος
τὸ κεφάλι του καὶ ἔστρεψε τὸ πρόσωπό του πρὸς αὐτὸν δείχνον-
τας ἔτσι ὅτι ἄκουσε τὴν αἴτησή του καὶ τὴν δέχτηκε. Μετὰ τοῦ εἶπε:

- Μὲ λύπησες τὸ ἀπόγευμα, Νήφων, ποὺ παραπονέθηκες: «τό-
σες φορὲς παρακάλεσα τὸν Κύριό μου καὶ δὲν μοῦ ἔδωσε ἕνα χά-
ρισμα». Καλά, ἐσύ  δὲν εἶσαι πού μοῦ λές κάθε μέρα, ‟Κύριε, μή
ἐπιτρέψης στὴν παροῦσα ζωὴ νὰ δοξασθῶ»; Πῶς λοιπόν τώρα
παραπονεῖσαι; Καὶ ἔπειτα δὲν σκέπτεσαι ποιὸς σᾶς δίνει τὸν ἀέρα
ποὺ ἀναπνέετε; Αὐτὸ δὲν εἶναι χάρισμα; Τί μοῦ δώσατε σεῖς γιὰ νὰ
ἀγοράσετε τέτοια δῶρα; Μὲ καρφώσατε στὸν σταυρό, μὲ ραπίσα-
τε, μὲ ποτίσατε ξύδι καὶ χολὴ καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ τὰ ξέρεις...

Ἀλλὰ καὶ τὸ ἄχραντο Σῶμα μου καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα μου, ποὺ σᾶς
ἔδωσα δὲν εἶναι χάρη; Ἀκόμη τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, τὰ δένδρα τοῦ
ἀγροῦ, τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ψάρια τῆς θάλασσας, οὔτε
αὐτὰ εἶναι δωρεές; Μήπως δὲν πέθανα καὶ τάφηκα, γιὰ νὰ λυ-
τρωθῆτε σεῖς; Ὅλα αὐτὰ τί εἶναι λοιπόν; Ποιὸς ἄλλος σᾶς ἔκανε τό-
σα καλά;

Ἐσὺ ἰδιαίτερα, Νήφων, μὴ ξεχνᾶς ὅτι συγχώρεσα πολλὲς βαρει-
ές σου ἁμαρτίες. Πρόσεξες ὅτι ἔγειρα τὸ κεφάλι μου στὴν προσευ-
χή σου; Τὸ ἴδιο κάνω σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ προσεύχεται, ἔστω
καὶ ἄν δὲν μὲ βλέπη.

Θέλεις λοιπὸν καὶ ἄλλο μεγαλύτερο χάρισμα; Νά, ἀπὸ τώρα μέ-
χρι τέλους τῶν αἰώνων θὰ εἶσαι ἡ παρηγοριὰ καὶ ἡ βοήθεια σ’
ὅσους ψυχορραγοῦν καὶ πολλοὶ θὰ ἀπολαύσουν τὴ σωτηρία μὲ τὸ
νὰ ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομά σου. Γιὰ κοίτα καὶ τὸ δαιμόνιο τῆς δει-
λίας, ἀπ’ τὸ ὁποῖο μοῦ ζήτησες νὰ σὲ λυτρώσω, ποῦ εἶναι δεμένο!

Γυρίζει ὁ Νήφων καὶ βλέπει ἕνα ταῦρο δεμένο ἀπὸ τὰ κέρατα καὶ
τὰ πόδια σ’ ἕνα παλούκι. Ἦταν τόσο πολὺ σφιγμένος, ὥστε δὲν
μποροῦσε νὰ κουνηθῆ. Μόνο τὰ μάτια του ἦταν ἐξαγριωμένα καὶ
τὰ γύριζε δῶθε - κεῖθε μὲ μανία σὰν νὰ ἤθελε νὰ ξεσχίση τὸν
ὅσιο...

Ὁ Νήφων κατάλαβε ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ σκοτεινὸ πνεῦμα ποὺ
πάμπολλες φορὲς τὸν ἔκανε δειλὸ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία.
Τόσο ποὺ συχνὰ ἤθελε νὰ πάη στὴν Ἐκκλησία ἤ σὲ μία ἄλλη
δουλειὰ καὶ φοβόταν. Ἀλλὰ καὶ στὸν ὕπνο του παρουσίαζε ἀνα-
ρίθμητα τρομακτικὰ φαντάσματα.

Ἀπὸ τότε, καθὼς ἔλεγε, δὲν ξανάνιωσε δειλία ἤ φόβο, γιατὶ παν -
ίσχυρη βοήθειά του ἦταν ὁ Κύριος».

Δελτίον Τύπου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)

Προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ καὶ παραπλανήσεως 
συναδέλφων ἀπὸ Σύμβουλον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας

«τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, 
ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος»

Ἡ συνείδησις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
Εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, ὁ Ἀπόστολος τῶν

ἐθνῶν Παῦλος εὑρίσκεται εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἐφέσου καὶ δίδει τὰς
τελευταίας συμβουλάς του εἰς τοὺς ποιμένας τῶν χριστιανῶν (ἐπι-
σκόπους καὶ πρεσβυτέρους). Συμβουλὰς ποὺ ἀφοροῦν τὴν παι-
δαγώγησιν τοῦ ποιμνίου καὶ τὴν ὀρθὴν πνευματικὴν καθοδήγησίν
του. Εἶναι οἱ ποιμένες ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος
ἐχειροτόνησε καὶ διὰ τοὺς ὁποίους αἰσθάνεται βαρυτάτην εὐθύ-
νην. Ἀνησυχεῖ διὰ τὴν δραστηριότητά των ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἐν γένει
διαγωγήν των καὶ διὰ τοῦτο καθιστᾷ τούτους ὑπολόγους ἐνώπιον
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὑπὸ τοῦ ὁποίου καὶ προεχειρίσθησαν.
Τὰ λόγια του, ὅπως τὰ μελετᾷ καὶ τὰ ἀκούει ὁ μελετητὴς καὶ ἀκρο-
ατής, εἶναι λόγια καρδίας καὶ δηλώνουν τὸ βάθος καὶ πλάτος τῆς
εὐαισθησίας, ἡ ὁποία τὸν διακρίνει εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ ὑψίστου
ἔργου τῆς κατηχήσεως καὶ διαποιμάνσεως τοῦ ποιμνίου.

Ἡ Ἐκκλησία
Τὸ σημεῖον ὅμως εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἀκροατὴς ὑποχρεοῦται νὰ

σταθῇ δι’ ὀλίγον εἶναι ἐκεῖνο εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ. Διαβάζομεν˙ «Προσέχετε οὖν
ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. Κ΄ 28).
Μὲ τὰ λόγια αὐτά, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἐκθέτει ὁ Ἀπόστολος τὴν ἀξίαν τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀφ’ ἑτέρου, καθιστᾷ ὑπο-
λόγους τοὺς ποιμένας, οἱ ὁποῖοι καὶ ἔχουν ἀναλάβει τὴν κατὰ
Χριστὸν διαπαιδαγώγησιν τοῦ ποιμνίου.

Ἄς ἴδωμεν ὅμως τὶ εἶναι ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία˙ διό-
τι πολλαὶ ἀπόψεις ἀκούονται καὶ συνήθως αἱ ἀπόψεις αὗται προ-
φέρονται ἀπὸ χείλη ἀγνοούντων καὶ ἀδιαφόρων, πολλάκις δὲ καὶ
ὑπὸ εἰδημόνων, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐσκεμμένως παραχαράσσουν τὴν
περὶ αὐτῆς ἄποψιν καὶ τὴν παρουσιάζουν κατὰ τὴν ἰδέαν καὶ θεω-
ρίαν καὶ ἐπιθυμίαν των. 

Θεῖον καθίδρυμα
Καὶ ὅταν λέγωμεν, «θεῖον καθίδρυμα», ἐννοοῦμεν ὅτι ὁ Θεῖος

ἱδρυτὴς αὐτῆς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸς τὴν
ἵδρυσε καὶ τὴν θεμελίωσε ἐπὶ τοῦ Θείου Του αἵματος καὶ δὲν ἔπαυ-
σε ποτὲ νὰ τὴν μεριμνᾷ. Οὐδέποτε τὴν ἐγκατέλειψε καὶ ὅπως ὑπε-
σχέθη εἰς τοὺς ἱεροὺς μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους ὀλίγον πρὸ τῆς
Αὐτοῦ Ἀναλήψεως, «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς
ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ΄ 20).
Ἔστω καὶ ἂν πλῆθος αἱρετικῶν ἰσχυρίζετο ὅτι, εἰς αὐτοὺς ὁ Κύριος
ἀνέθεσεν τὴν διακυβέρνησιν τῆς Ἐκκλησίας Του, ὁ λόγος οὗτος
δεικνύει ὅτι, τὴν μέριμναν καὶ συντήρησιν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλη-
σίας τὴν ἔχει ὁ Θεῖος ἱδρυτὴς καὶ δομήτωρ αὐτῆς. Ἄλλως τε, τὶ θὰ
μποροῦσε νὰ προσφέρῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὁ φθαρτὸς καὶ ἁμαρ-
τωλὸς καὶ ἀσήμαντος ἄνθρωπος; Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ συντηρῇ
εἰς τοὺς αἰῶνας τὸ Θεῖον αὐτὸ καθίδρυμα, ὁ μικρὸς καὶ ἀδύναμος
«βροτός», ὁ ὁποῖος χωρὶς τὴν θείαν βοήθειαν δὲν δύναται «ποιεῖν
οὐδέν»; Καὶ πότε, ἆραγε, ἀνέθεσεν ὁ Κύριος μίαν τοιαύτην ἀνάθε-
σιν εἰς τοὺς ὤμους κάποιου ἀνθρώπου;

Αὐτός, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησίαν Του καὶ Αὐτὸς ὁ ἴδιος
τὴν συντηρεῖ, διότι μόνον Αὐτὸς ... δύναται! Εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώ-
πους ἐνεπιστεύθη τὴν ἐπιλογὴν τῶν ποιμένων καὶ τὴν διανομὴν
τῶν ἁρμοδιοτήτων, εἰς τὰς ὁποίας – καὶ πάλιν - ὁ Κύριος παρεμβαί-
νει καὶ χειροτονεῖ ... καὶ χειροθετεῖ ... καὶ ἱκανοῖ ... καὶ ἐνδυναμοῖ !

Ὁ ἀσήμαντος ... ἀξιοῦται !
Ἑπόμενον, βεβαίως, εἶναι, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ ζῇ καὶ νὰ

πορεύεται εἰς τοὺς αἰῶνας, ἔχουσα βασικὸν παράγοντα τὸν ... ἀσή-
μαντον καὶ μικρὸν ἄνθρωπον! Δι’ αὐτὸν (τὸν ἄνθρωπον) ἄλλως τε
καὶ ἱδρύθη ὑπὸ τοῦ Θείου αὐτῆς δομήτορος. Διὰ νὰ δύναται οὗτος
νὰ σωθῇ. Διὰ νὰ δύνανται νὰ συγχωροῦνται αἱ ἀτελείωτοι καὶ καθη-
μεριναὶ ἁμαρτίαι του διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως˙
διὰ νὰ ζωοποιῆται διὰ τοῦ Παναγίου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵμα-
τος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας˙ διὰ νὰ δυνηθῇ οὗτος ὁ οὐτιδανὸς καὶ ἀξιωθῇ τῆς, μετὰ τὸν
σωματικὸν αὐτοῦ θάνατον, αἰωνίου ζωῆς καὶ σωτηρίας.

Ἀξιοῦται ὁ ἀνάξιος ἄνθρωπος καὶ ὑποχρεούμεθα νὰ φέρομεν εἰς
τὴν μνήμην ἡμῶν τὸ λόγιον ἐκεῖνο τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ˙ «τί
ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ; ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι
ἐπισκέπτῃ αὐτόν; ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους,
δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου˙» (Ψαλμ. Η΄ 5-7). Τοῦτο ὅμως, οὐδό-
λως δίδει εἰς ἡμᾶς τὸ δικαίωμα, ὅπως θεωρήσωμεν ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία ἀνήκει εἰς ἡμᾶς καὶ δικαιούμεθα, ἐντὸς αὐτῆς νὰ πολιτευώμε-
θα, ὡς ὁ καθεὶς ἐπιθυμεῖ. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος, βασικώτατος παρά-
γων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν˙ δὲν εἶναι ὅμως, ὁ ... ἀρχηγὸς αὐτῆς. Ὁ
ἀσήμαντος ... ἀξιοῦται ! Ἄς μὴ μᾶς διαφεύγῃ τοῦτο. Δὲν εἴμεθα ἄξι-
οι˙ ἀντιθέτως εἴμεθα ἀνάξιοι καὶ κατὰ χάριν ἀξιούμεθα ὑπὸ τοῦ Παν -
αγίου Πνεύματος!

Ὁ Κύριος μᾶς τιμᾷ καὶ μᾶς δοξάζει
Τὸ νὰ ἀνήκομεν εἰς τὸ Θεῖον αὐτὸ καθίδρυμα καὶ νὰ εἴμεθα μέλη

τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ ἰδιαιτέραν τιμὴν
καὶ δόξαν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους. Ποίαν δόξαν καὶ ποίαν τιμὴν
αἰσθάνεται ἆραγε κάποιος, ὅταν ἐπιλέγεται ὑπό τινος βασιλέως
καὶ τοῦ προσφέρεται μία προνομιοῦχος θέσις; Ποίαν ὑπεροχὴν δι-
καιοῦται νὰ βιώνῃ, ὅταν ὁ βασιλεὺς οὗτος δεικνύῃ εἰς αὐτὸν ἰδιαι-
τέραν εὔνοιαν καὶ ἐμπιστοσύνην καὶ ἀγάπην; Συμφωνοῦμεν
ἅπαντες, ὅτι τοιαῦται τιμαὶ δικαίως θὰ πρέπη νὰ ἐκτιμῶνται ὑπὸ
τῶν τιμωμένων.

Ἄς ἀντιπαραθέσωμεν ὅμως εἰς τὰς ἀνωτέρω ἀνθρωπίνας καὶ
ἄνευ οὐσίας τιμάς, τὴν τιμὴν καὶ δόξαν τὴν ὁποίαν δίδει εἰς ἡμᾶς ὁ
Κύριος! Αὐτὸς εἶναι ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ ὁ Κύριος
τῶν κυριευόντων˙ ἐνώπιον Αὐτοῦ, «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρα-
νίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. Β΄ 10)˙ Αὐτὸς εἶναι
ὁ Ἀληθινὸς καὶ παντοδύναμος Θεός. Καὶ μᾶς ἀξίωσε νὰ ἀνήκωμεν
εἰς τὴν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν καὶ μᾶς δοξάζει δίδων εἰς ἡμᾶς τὸ Παν -
άγιον Σῶμά Του καὶ τὸ Πανακήρατον Αἷμά Του. Μᾶς δοξάζει, περι-
ποιούμενος δι’ ἡμᾶς θέσιν πλησίον Του εἰς τὴν Βασιλείαν Αὐτοῦ
τὴν ἐπουράνιον. 

Εἴθε νὰ μὴ περιφρονήσωμεν τὴν μοναδικὴν καὶ ὑψίστην αὐτὴν
τιμήν καὶ νὰ ἀξιωθῶμεν νὰ τὴν ἀπολαύσωμεν. Ἀμήν.

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

«ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ»
Κυκλοφορεῖ στὶς Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»

τὸ βιβλίο τοῦ Γέροντος π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου
«ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ». 

Σὲ αὐτό θὰ βρῆτε τὴ λύση ὅλων τῶν ἀποριῶν σας: 
Τί εἶναι τὰ ἀναστενάρια; Ἀπὸ ποῦ

προῆλθαν; Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; Τί κρύ-
βεται πίσω ἀπὸ τὸ εἰδωλολατρικὸ αὐτὸ
ἔθιμο; Τί εἶπε ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὰ
Ἀναστενάρια κλπ.

Πρέπει οἱ πιστοὶ νὰ προσέξουν πολὺ
καὶ νὰ μὴ ἀσεβοῦν κατὰ τῆς πίστεώς
μας καὶ κατὰ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης, ὅπου βεβηλώνεται ἡ μνήμη
τους.

Δὲν πρέπει μόνο νὰ ἀποκτήσουμε
αὐτὸ τὸ βιβλίο, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ διαδώσου-
με γιὰ νὰ μάθουν οἱ πιστοὶ ὅτι εἶναι δαι-
μονικῆς προελεύσεως τὸ εἰδωλολατρικὸ
αὐτὸ ἔθιμο. 

Τιμᾶται 1,20 εὐρώ. Ὅσοι ἀγοράσουν περισσότερα δίδεται ἔκπτωση.



Σελὶς 4η 19 ΜΑΪΟΥ 2017

Στὴ Ρωσία ἔχουν μία παλιὰ συνήθεια. Κάθε φορά
ποὺ ἔρχεται ἡ ἄνοιξη, ἀνοίγουν τὴν πόρτα τοῦ κλου-
βιοῦ καὶ χαρίζουν τὴν ἐλευθερία στὸ πουλὶ ποὺ βρί-
σκεται μέσα! 

Κάποιες φορὲς ὅμως, συμβαίνει τὸ ἑξῆς λυπηρό.
Ἐνῷ τὸ κλουβὶ εἶναι ἀνοιχτό, τὸ πουλὶ ποὺ βρίσκε-
ται μέσα δὲν θέλει νὰ πετάξει! 

Ἔχει συμφιλιωθεῖ τόσο πολὺ μὲ τὸ στενὸ ἐκεῖνο
χῶρο, ποὺ δὲν τοῦ κάνουν πιὰ ἐντύπωση οἱ ἀνοι-
χτοὶ ὁρίζοντες, ἡ πανέμορφη φύση, τὰ ἄλλα πουλιὰ
ποὺ πετοῦν ἐλεύθερα στοὺς αἰθέρες! Ἢ αἰσθάνεται
τὰ φτερά του ἀδύναμα γιὰ ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα. Ἢ
πολὺ ἁπλὰ ἔχει ξεμάθει νὰ πετάει! Δὲν εἶναι πλέον
γιὰ τὰ μεγάλα, τὰ ψηλά, γιὰ κόντρες στὶς θύελλες καὶ
τοὺς ἀνέμους, ἀλλὰ γιὰ τὰ τόσο φτωχὰ δεδομένα
ἑνὸς κλουβιοῦ! 

Καὶ τί φοβερό, τὸ πουλὶ αὐτό,  νὰ εἶναι ἕνας ὁ
ἀετός!

*   *   *
Στ’ ἀλήθεια εἶναι πολὺ συγκλονιστικὸ αὐτό. Κι

ἐμεῖς, παιδιά, κάνουμε ὄνειρα γιὰ τὴ ζωή. Ὄνειρα
ποὺ τὰ συνδέουμε ὅλα μὲ τὴν ἐλευθερία. Καὶ καλὰ
κάνουμε! Ἀλλοίμονο ἂν δὲν συνέβαινε αὐτό. Λοι-
πόν, ἐκεῖ ἀκριβῶς πλάθουμε καὶ τὸ ὅραμα τῆς ἐλευ-
θερίας. Γράφουμε τοὺς ὕμνους μας γι’ αὐτὴν καὶ τὰ
τραγούδια μας! Καὶ περιμένουμε πότε θὰ μεγαλώ-
σουμε ἀκόμη λίγο, πότε θὰ γίνουμε ἔφηβοι, νέοι,
ἐνήλικες, γιὰ νὰ προβοῦμε σ’ αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο. 

Ὁπότε μέσα σὲ τούτη τὴν ὀνειροπόληση, καὶ μὴ
γνωρίζοντας ποιὰ πράγματι εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἐλευθε-
ρία, ἔρχονται στιγμὲς ποὺ παγιδευόμαστε. Ἕνα μας
λάθος, μία κακή μας κίνηση σὲ μία δύσκολη στιγμή,
εἶναι ἀρκετὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ κάποιο … κλουβί!

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἀρχίζει καὶ ἡ περιπέτεια τῆς
χαμοζωῆς! 

Στὴν ἀρχὴ βέβαια ἀντιδροῦμε. Στενοχωριόμαστε.
Τρέχουμε σὰν τρελλοὶ ἀπὸ δῶ κι ἐκεῖ στὸ στενό του
χῶρο. Ὥσπου κουραζόμαστε, ἀποθαρρυνόμαστε,
ἀποκάμνουμε! Τὸ συνηθίζουμε τόσο πολὺ τὸ
κλουβὶ ποὺ … δὲν μποροῦμε πιὰ χωρὶς αὐτό! Κι
εἶναι τέτοια ἡ κατάντιά μας, ποὺ κι ὅταν μᾶς χαρί-
ζουν τὴν ἐλευθερία μας, ὅταν μᾶς ἀνοίγουν διά-
πλατα τὶς πόρτες, διστάζουμε, δειλιάζουμε, δὲν ἐπι-
θυμοῦμε τοὺς αἰθέρες. Τί φοβερὸ στ’ ἀλήθεια!

Ἔτσι δὲν γίνεται μὲ τὸ τσιγάρο; Σὲ μία στιγμὴ ἀδυ-
ναμίας, παρασυρμένοι ἀπ’ τὴν παρέα, τὸ δοκιμά-
ζουμε! Ὁπότε κάναμε τὸ πρῶτο μας βῆμα πρὸς τὴν
παγίδα! Μὲ τὴν τυχὸν ἐπανάληψη, ἤδη παγιδευτή-
καμε! Κι ὕστερα μένουμε γιὰ πάντα μέσα σὲ τοῦτο
τὸ ἀπαίσιο κλουβί. Ἀκόμη καὶ τότε ποὺ ἔρχονται
στιγμὲς (ὑγείας ἢ ἄλλες), ποὺ μποροῦμε καὶ πρέπει
νὰ ἀπαλλαχθοῦμε, τελικὰ δὲν τὸ κάνουμε! Γιατί μᾶς
… ἀρέσει πολὺ αὐτὴ ἡ σκλαβιά του!

Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὸ ἀλκοόλ, τὶς νυχτερινὲς δια-
σκεδάσεις τύπου «κλάμπινγκ», τὰ ναρκωτικά, τὰ
ἁμαρτωλὰ θεάματα καὶ ἀναγνώσματα, τὶς «ἐλεύθε-
ρες» σχέσεις μας μὲ τὸ ἄλλο φῦλο, τὰ πάθη μας ὅλα!

«Ἀπ’ τὴν ἁμαρτία προέρχεται ἡ δουλεία»,
ἀναφέρει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Γιὰ νὰ προσθέσει καὶ
τοῦτο: «Ἐκεῖνος ποὺ κυριεύθηκε ἀπ’ τὴν ἁμαρ-
τία, ἀποκτᾶ ἄσπλαγχνη καὶ σκληρὴ κυρία, ποὺ
τὸν ὁδηγεῖ στὰ πιὸ ἀτιμωτικὰ ἔργα. Γιατί δὲν
γνωρίζει εὐσπλαγχνία οὔτε συμπόνια αὐτὴ ἡ
τυραννίδα».

Ἔτσι δὲν εἶναι;
Ναί, «κάθε ἁμαρτία εἶναι στενὰ συνδεδεμένη

μὲ τὴ δουλεία», ὅπως ἀναφέρει πάλι ὁ ἴδιος.
*  *  *

Εἶναι σοφότατος τοῦτος ὁ λόγος τοῦ Παύλου:
«Ὅλα μου ἐπιτρέπονται, ἀλλ’ ἐγὼ δὲν θὰ ἐπι-
τρέψω στὸν ἑαυτό μου νὰ ἐξουσιαστεῖ ἀπὸ τί-
ποτε» (Α΄ Κορ. Στ, 12)

Στ’ ἀλήθεια, ἐλευθερία εἶναι νὰ κάνεις ὅ,τι θέ-
λεις ἢ νὰ θέλεις ὅ,τι πρέπει νὰ κάνεις;

Ναί, εἶναι σπουδαῖο πρᾶγμα νὰ γνωρίζει κα-
νεὶς νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Ἕνα ἀρχαῖο ρητὸ λέει,
πὼς ρώτησαν κάποτε ἕνα Σπαρτιάτη, τί γνωρίζει νὰ
κάνει στὴ ζωή του. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:
«Νὰ εἶμαι ἐλεύθερος»!

Ἀλλὰ τὸ νὰ γνωρίζει κανεὶς νὰ εἶναι ἐλεύθε-
ρος, προϋποθέτει νὰ γνωρίζει ποιὰ εἶναι ἡ ἐλευ-
θερία. Ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία. Ὄχι ἐκείνη τοῦ
… κλουβιοῦ!

Ὅπως σωστὰ εἶπαν, ἡ «δουλεία» στὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ σηματοδοτεῖ τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία. Ἡ ἄρση
τοῦ ζυγοῦ τοῦ Χριστοῦ προσφέρει τὴ δυνατότητα
τῆς ἀποταγῆς κάθε ἐξουσίας.

Ἀντίθετα, τώρα, ἡ ἀποτίναξη τοῦ «χρηστοῦ ζυ-
γοῦ» τοῦ Χριστοῦ, ἐκείνου ποὺ ὑποτίθεται ὅτι μᾶς
δεσμεύει καὶ μᾶς ὑποτάσσει, καὶ γι’ αὐτὸ θέλουμε νὰ
… ἀπαλλαγοῦμε μία ὥρα ἀρχύτερα, αὐτὴ λοιπὸν ἡ
ἀποτίναξη ὁδηγεῖ πάντοτε στὴν πιὸ στυγερὴ ὑπο-
δούλωση!  Ὁδηγεῖ ἀμέσως καὶ κατ’ εὐθεῖαν στὴ
σκλαβιὰ τῶν παθῶν, τῶν προσώπων ἢ καὶ τῶν
πραγμάτων ἀκόμη!

Τότε καταλήγουμε ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη δουλεία
στὴν … ὑπόδουλη ἐλευθερία! Ὁπότε ὁ ὑποτιθέ-
μενα ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε ζυγό, καθίσταται ἀληθινὰ
ὑπόδουλος! 

Τονίζει ὁ ἱ. Χρυσόστομος: «Κανένας δὲν εἶναι
ἐλεύθερος, παρὰ μόνον ἐκεῖνος ποὺ ζεῖ μὲ τὸν
Χριστό. Αὐτὸς ἔχει ἀνέλθει ὑπεράνω ὅλων τῶν
κακῶν».

Πόσα δὲν λέει ἐπ’ αὐτῶν ἡ γνωστὴ παραβολὴ τοῦ
ἀσώτου! Τὸ θέμα εἶναι ὅτι δὲν διδασκόμαστε καὶ
πολὺ ἀπὸ τὸ πάθημά του, οὔτε καὶ ἀπ’ τὸ παρά-
δειγμά του. Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὑπέροχο «…ἀναστὰς
πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου»! (Λουκ. ιε΄,
18). Γιατί μὲ τίποτα δὲν θέλουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴ
χαμοζωή μας, ἀπ’ τὸ κλουβί μας δηλαδή!

Ἂς μάθουμε νὰ εἴμαστε πραγματικὰ ἐλεύθεροι,
φίλοι… 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 21ην Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Ἁγίων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου
καί Ἑλένης τῆς μητρός αὐτοῦ.

OI AGIOI KVNSTANTINOS KAI ELENH

Τὸ θλιβερὸ ἀποτέλεσμα τῶν προεδρικῶν
ἐκλογῶν στὴν Γαλλία τὴν προπερασμένη Κυρια-
κή, 7 Μαΐου 2017, δὲν ἔδωσε ἁπλῶς παράταση
ζωῆς στὴν καίρια πληγωμένη Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση, ἀλλὰ ἐνδυνάμωσε καὶ ἐνίσχυσε τὶς ἐπιδιώξεις
τῶν νεοφιλελεύθερων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. 

Οἱ νεοφιλελεύθεροι δὲν πρεσβεύουν κάτι και-
νούργιο, οὔτε προτείνουν μία νέα πολιτική. Ἀντι-
θέτως, εἶναι ὀπισθοδρομικοὶ καὶ ὄχι προοδευτικοὶ
ὅπως ἰσχυρίζονται, εἶναι λάτρεις τῆς ἀμπελοφιλο-
σοφίας καὶ ὄχι τῆς οὐσίας, ἀποτελοῦν πηγὴ προ-
βλημάτων καὶ ἀδυνατοῦν νὰ προσφέρουν λύσεις
στὰ προβλήματα ποὺ δημιούργησε ἡ φιλοσοφία
καὶ ἡ κοσμοθεωρία τους. Οἱ νεοφιλελεύθεροι δὲν
εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ συνεχιστὲς –καὶ μάλιστα
κακέκτυπα– τοῦ ρεύματος τοῦ Διαφωτισμοῦ. 

Ὁ Διαφωτισμὸς εἶναι γνωστὸς καὶ ὡς "Ἐποχὴ
τοῦ Διαφωτισμοῦ" ἢ "Ἐποχὴ τοῦ Αἰτίου", ἐνῷ στὴν
Γαλλικὴ γλώσσα ὀνομάζεται "Siecle des Lumie-
res", ποὺ σημαίνει "ὁ Αἰώνας τῶν Φώτων". Πρό-
κειται γιὰ ἕνα φιλοσοφικὸ κίνημα ποὺ κυριάρχησε
στὴν Εὐρώπη κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, αὐτὸν ποὺ ἡ
Δύση ὀνόμασε ὡς "τὸν Αἰώνα τῆς Φιλοσοφίας".

Ὁ Διαφωτισμὸς περιελάμβανε ἕνα σύνολο ἀπὸ
ἰδέες ἐπικεντρωμένες "στὸ αἴτιο" ὡς πρωταρχικὴ
πηγὴ ἐξουσίας καὶ νομιμότητος, ποὺ κατέληξε νὰ
προάγει περίεργες καὶ ἀμφιλεγόμενες ἑρμηνεῖες
σὲ ἰδανικά, ὅπως εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἡ πρόοδος, ἡ
ἀνοχή, ἡ ἀδελφοσύνη καὶ ἡ συνταγματικὴ κυβέρ-
νηση. Πρωτίστως, ὅμως, ὅλες αὐτὲς οἱ "ἰδέες" καὶ
τὰ "ἰδανικὰ" ἀποσκοποῦσαν σὲ ἕνα στόχο καὶ κα-
τέληγαν μόνιμα στὸ ἴδιο συμπέρασμα, δηλαδὴ
στὸν χωρισμὸ τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος!

Στὴν Γαλλία, τὰ βασικὰ δόγματα τῶν "les Lu-
mieres" (τῶν Διαφωτιστῶν) ἦταν ἡ ἀτομικὴ ἐλευ-
θερία καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἀνοχὴ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν
ἀπόλυτη μοναρχία καὶ τὰ σταθερὰ δόγματα τοῦ
Παπισμοῦ. Ὁ Διαφωτισμὸς χαρακτηρίστηκε ἀπὸ
τὴν ἐμμονὴ στὴν "ἐπιστημονικὴ μέθοδο" καὶ στὸν
"μειωτισμό", μαζὶ μὲ τὴν διαρκῶς αὐξανόμενη
ἀμφισβήτηση τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν.

Ἡ στάση αὐτὴ περιγράφεται χαρακτηριστικὰ
στὴν φράση «Sapere aude», ποὺ σημαίνει «Τόλ-
μα νὰ γνωρίζεις». Πρόκειται γιὰ μία φράση, ποὺ
ἐμφανίστηκε γιὰ πρώτη φορά στὸ "Epistularum li-
ber primus" (Πρῶτο βιβλίο ἐπιστολῶν – 20 π.Χ.)
τοῦ Ρωμαίου ποιητοῦ Quintus Horatius Flaccus,
γνωστοῦ ὡς Ὁράτιου. Ἀργότερα, ὁ Πρῶσος (Γερ-
μανὸς)  φιλόσοφος Immanuel Kant τὴν ἀναπαρή-
γαγε στὸ δοκίμιο «Beantwortung der Frage: Was
ist Aufklarung?» (Ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα: Τί
εἶναι ὁ Διαφωτισμός; – 1784). Ὁ Kant ὑποστήριξε
πὼς ἡ φράση «Sapere aude» ἦταν ἡ ἔμπνευση
γιὰ ὁλόκληρη τὴν περίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἐνῷ
ὁ ἴδιος τὴν χρησιμοποίησε, γιὰ νὰ ἀναπτύξει τὶς
θεωρίες του.

Οἱ Γάλλοι ἱστορικοὶ παραδοσιακὰ τοποθετοῦν
τὸν Διαφωτισμὸ ἀνάμεσα στὸ 1715, τὸ ἔτος ποὺ
πέθανε ὁ Louis XIV, καὶ στὸ 1789, τὴν ἀρχὴ τῆς
Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Μερικοὶ σύγχρονοι ἱστο-
ρικοὶ ξεκινοῦν τὴν περίοδο ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ
1620, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπανά-
στασης. Οἱ φιλόσοφοι τῆς ἐποχῆς κυκλοφόρησαν
εὐρέως τὶς ἰδέες τους μέσῳ συναντήσεων σὲ ἐπι-
στημονικὲς ἀκαδημίες, σὲ μασωνικὰ καταλύματα,
σὲ λογοτεχνικὰ κέντρα, σὲ καφενεῖα, σὲ βιβλία καὶ
σὲ φυλλάδια.

Οἱ ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ ὑπονόμευσαν τὴν
ἐξουσία τῆς μοναρχίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ
ἄνοιξαν τὸ δρόμο γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐπαναστάσεις
τοῦ 18ου καὶ τοῦ 19ου αἰώνα. Ἡ πλειοψηφία τῶν
κινήσεων τοῦ 19ου αἰώνα, συμπεριλαμβανομέ-
νου τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ νεοκλασικισμοῦ,
ἔχουν ρίζες καὶ καταβολὲς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Δια-
φωτισμοῦ.

Ἡ ἐποχὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅπως προείπαμε,
συνδέθηκε στενὰ μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπανάστα-
ση. Οἱ παλαιότεροι φιλόσοφοι τῶν ὁποίων ἡ
ἐργασία ἐπηρέασε τὸν Διαφωτισμὸ συμπεριλάμ-
βανε τοὺς Ἄγγλους Francis Bacon καὶ John Loc-

ke, τὸν Γάλλο Rene Descartes καὶ τὸν Ὁλλανδὸ
Baruch Spinoza.

Οἱ κύριες μορφὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ ἦταν ὁ
Ἰταλὸς Cesare Bonesana-Beccaria (Μαρκήσιος
τοῦ Gualdrasco καὶ τοῦ Villareggio), οἱ Γάλλοι
Francois-Marie Arouet (γνωστὸς ὡς Voltaire) καὶ
Denis Diderot, ὁ Φραγκόφωνος Jean-Jacques
Rousseau ἀπὸ τὴν Γένοβα, ὁ Βρεττανὸς David
Hume, ὁ Σκωτσέζος Adam Smith καὶ ὁ Πρῶσος
(Γερμανὸς) Immanuel Kant, ποὺ προαναφέραμε.

Ὁ Thomas Jefferson ἀκολούθησε πιστὰ τὶς
Εὐρωπαϊκὲς ἰδέες καὶ ἀργότερα ἐνσάρκωσε τὰ
ἰδανικὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ στὴν "Διακήρυξη τῆς
Ἀνεξαρτησίας" τῶν ΗΠΑ (1776), ἐνῷ ὁ James
Madison τὰ ἐνσωμάτωσε καὶ στὸ (ὑπὸ συγγραφὴ
τότε) Σύνταγμα τῶν ΗΠΑ, τὸ 1787.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον "ἐγκληματικὰ" ἔργα τοῦ Δια-
φωτισμοῦ ἦταν ἡ ἔκδοση τῆς "Encyclopedie, ou
dictionnaire raisonne des sciences, des arts et
des metiers" (Ἐγκυκλοπαίδεια ἢ τὸ αἰτιολογημένο
λεξικὸ τῶν ἐπιστημῶν, τῶν τεχνῶν καὶ τῶν χειρο-
τεχνιῶν), ποὺ δημοσιεύθηκε μεταξὺ τοῦ 1751 καὶ
τοῦ 1772 σὲ τριάντα πέντε τόμους, συντάχθηκε
ἀπὸ τὸν Denis Diderot, τὸν Jean le Rond d'Alem-
bert (μέχρι τὸ 1759) καὶ μία ὁμάδα 150 ἐπιστημό-
νων καὶ φιλοσόφων. Τὸ "ἔργο" αὐτό, ὅπου ἐνσω-
ματώθηκαν ὅλες οἱ ἀρχὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀπο-
τελεῖ τὴν πρώτη ἐπίσημη καταγραφὴ τῆς Δυτικῆς
παραχάραξης τῆς Ἱστορίας, τῶν ἐπιστημῶν, τῆς
πολιτικῆς, τῶν τεχνῶν καὶ τῆς Παιδείας.

Μὲ λίγα λόγια, ὁ Διαφωτισμὸς εἶναι ἡ συντο-
νισμένη προσπάθεια τῆς Δύσης νὰ ἀπομα-
κρύνει τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωή τοῦ
ἀνθρώπου.

Μέχρι τότε ὁ κόσμος εἶχε γνωρίσει τὴν πραγμα-
τικὴ πρόοδο καὶ τὴν ἀληθινὴ εὐημερία τοῦ «διὰ
τοῦ Σταυροῦ πολιτεύματος», ποὺ εἶχε θεμελιώ-
σει ὁ Μέγας καὶ ἀνεπανάληπτος αὐτοκράτορας
καὶ παγκόσμιος ἡγέτης Ἅγιος Κωνσταντῖνος.
Αὐτὸ τὸ πολίτευμα τὸ εἶχε διατηρήσει ἡ Ἀνατολικὴ
Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία γιὰ περισσότερα ἀπὸ χί-
λια χρόνια. Τὸ φαινόμενο μιᾶς τέτοιας μακροβιό-
τητας ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι μοναδικὸ μέσα στὴν
παγκόσμια Ἱστορία.

Ἡ Δύση, ὅμως, ὡς γνήσια κόρη τοῦ μεγαλύτε-
ρου αἱρεσιάρχη ὅλων τῶν ἐποχῶν, τοῦ Ἀρείου,
ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας
πασχίζει νὰ ἀφαιρέσει τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν ζωή τῶν
ἀνθρώπων καὶ νὰ τὸν μετατρέψει σὲ μία ἰδέα, γε-
νικὴ καὶ ἀφηρημένη, ποὺ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ
τὴν καθημερινότητα, τὴν πολιτική, τὶς ἐπιστῆμες,
τὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα.

Ἡ ἀθεΐα, ὁ παπισμὸς καὶ ὁ προτεσταντισμὸς
καθὼς καὶ ὅλες οἱ αἱρέσεις ποὺ προέκυψαν ἐξ
αὐτῶν, οἱ διάφορες αὐτοαποκαλούμενες θρη-
σκεῖες (Ἰσλάμ, Βουδισμός, Ἰουδαϊσμός, κλπ),
ἐκφράζουν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πρᾶγμα χωρὶς τὴν πα-
ραμικρὴ διαφορά. Ὅλες αὐτὲς οἱ δοξασίες ἀποτε-
λοῦν τὴν διαστρέβλωση τῆς Ἀληθείας καὶ τὴν
προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ ψεύδους.
Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἔχουν μεγάλη εὐθύνη
ὅλοι ὅσοι μάχονται ὑπὲρ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ μπερδέψουμε τὴν Ἀλήθεια, ποὺ
ἐκφράζεται μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας,
μὲ τὰ ἀνθρώπινα κατασκευάσματα;

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὸν Θεὸ ἔχουν περάσει κάτι περισσότερο
ἀπὸ ἑπτὰ χιλιετίες. Σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα γεννήθη-
καν καὶ πέθαναν δισεκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ
ὅλα τὰ μέρη τοῦ πλανήτη. Παρὰ ταῦτα καὶ παρὰ
τὸ ὅτι πρὶν ἀπὸ 2.000 χρόνια πάτησε στὴν γῆ ὁ
Κύριος καὶ Θεός μας ἔχοντας προσλάβει τὴν ἀδύ-
ναμη (ὅπως τὴν καταντήσαμε) φύση μας, ὅλα
αὐτὰ τὰ χρόνια, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε
στιγμὴ ἔχει ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό: Τὴν ἐπανά-
ληψη τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Πα-
ράδεισο ἢ ἁπλὰ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη φιλοδο-
ξία τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνει θεός, χωρὶς τὸν Θεό!

Μ.Β.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, τὴν Τρίτη 21-3-2017. Ὁ
μακαριστὸς πατὴρ Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς διακόνη-
σε στὴ Μητρόπολη Βεροίας, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, ὡς
Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ τὰ τελευταῖα
ἔτη, πρὶν ἀπὸ τὴν συνταξιοδότησή του, ὡς Πρω-
τοσύγκελλος. 

Ὁ πατὴρ Ἀμβρόσιος εἶναι ὁ πρωτοπόρος κλη-
ρικὸς στὴ Βέροια, ποὺ πλὴν ὅλων τῶν ἱερατικῶν
του καθηκόντων, ἐφρόντισε ἰδιαιτέρως τὴ νεότητα.
Ὀργάνωσε, στὴ δεκαετία τοῦ 60, τὴν ἀδελφότητα
ΠΕΛΕΚΑΝ καὶ μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ
τῶν ἀδελφῶν, ἵδρυσαν τὰ οἰκοτρο-
φεῖα θηλέων καὶ ἀρρένων, Μέσης
Ἐκπαιδεύσεως στὴ Βέροια καὶ
ἀργότερα τὸ οἰκοτροφεῖο φοιτη-
τριῶν στὴ Θεσσαλονίκη. 

Ἡ βαρύτητα δόθηκε στὴ δευτε-
ροβάθμια ἐκπαίδευση κι αὐτὸ ἦταν
πολὺ σημαντικό, ἐπειδὴ τὴν  ἐποχὴ
ἐκείνη Γυμνάσια καὶ Λύκεια
ὑπῆρχαν μόνον στὶς μεγάλες πό-
λεις. Οἱ γονεῖς ποὺ ξενιτεύονταν
στὴ Γερμανία καὶ σ’ ἄλλες χῶρες,
ἐμπιστεύονταν τὰ παιδιά τους στὸ
οἰκοτροφεῖο, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι ποὺ
δυσκολεύονταν νὰ τὰ σπουδά-
σουν, λόγω ποικίλων προβλημά-
των. Ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ἐκείνους
πολλοὶ ἀρίστευσαν καὶ σπούδασαν σὲ διάφορα
πανεπιστήμια. Σήμερα ἀποτελοῦν τὴν εὔρωστη
κοινωνία τῆς Χώρας μας, γιατί γαλουχήθηκαν μὲ
τὰ νάματα τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας. 

Ὁ ἀείμνηστος πατὴρ Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς ἦταν
παρὼν σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες τῶν παιδιῶν τῶν
οἰκοτροφείων. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν χαρακτήριζε ἦταν ἡ
θυσιαστική του πορεία, ἐμπνεόμενος καὶ ἀπὸ τὸν
πνευματικό του πατέρα, τὸν θρυλικὸ ἐπίσκοπο
Φλωρίνης, τὸν ἀείμνηστο Αὐγουστῖνο Καντιώτη. Πα-
ρότι διαφορετικὸς ὁ χαρακτήρας τους, εἶχαν πολλὰ
κοινὰ καὶ κυρίως τὴ λαχτάρα τους νὰ γνωρίσουν οἱ
ἄνθρωποι τὸ Χριστὸ καὶ μάλιστα οἱ νέοι. Γι’ αὐτὸ
ἀγωνίστηκαν μὲ πάθος ἱερὸ σ’ ὅλη τους τὴ ζωή. 

Τὸν μακαριστὸ πατέρα Ἀμβρόσιο τὸν γνωρίσα-
με στὴν Ἀλεξάνδρεια τοῦ Νομοῦ Ἠμαθίας, στὴ δε-
καετία τοῦ 60. Εἶχε τοποθετηθεῖ ὡς διάκονος ἀπὸ
τὴ Μητρόπολη Βεροίας, στὸν ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσε-
ως τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖνος, μὲ τὸν φλογερό του
ζῆλο, ἀνέλαβε καὶ τὰ κατηχητικὰ τῶν νέων ἀλλὰ
καὶ τὴ διδαχὴ τῶν μεγαλυτέρων. Ἀπὸ τὴν ἐπικοι-
νωνία του μὲ τοὺς χριστιανοὺς τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας, προέκυψε καὶ ὁ Σύλλογος «Ἅγιος
Ἀλέξανδρος».   

Στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς ἐνορίας εἴχαμε τὶς

Κυριακὲς τὴ συνάντηση γιὰ τὴν κατήχηση. Ἡ δι-
δασκαλία του σὲ μᾶς, τὴ μαθητιῶσα νεολαία, ἦταν
ὄντως κατήχηση-δυνατὸς λόγος Θεοῦ.. Ὁ μακα-
ριστὸς πατὴρ Ἀμβρόσιος λαχταροῦσε νὰ ἑτοιμά-
σει ἀνθρώπους μὲ πνευματικὴ ζωή καὶ ἕτοιμους
γιὰ ἱεραποστολή. Γι’ αὐτό, ἐπιθυμία του ἦταν νὰ
σπουδάσουμε Θεολογία. Ὡς ἄνθρωπος διακρίσε-
ως, ὅμως, ποτὲ δὲν ἐπέμενε σὲ ἀποφάσεις ποὺ
δὲν χωροῦσαν στὴν καρδιά μας. 

Ὡς Περιεχόμενο τῶν μαθημάτων στὸ κατηχητι-
κό, ὅπως συμπεραίνουμε τώρα, ὁ
μακαριστὸς πατὴρ χρησιμοποι-
οῦσε τὰ θέματα τῶν βοηθημάτων
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τοῦ
Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ, κυρίως,
μὲ τὸν ἐμπλουτισμὸ καὶ ἀπὸ τὰ δι-
κά του μελετήματα. Μελετοῦσε καὶ
γνώριζε τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ μὲ βάση τὶς ἑρμηνεῖες
τους μᾶς ὁδηγοῦσε στὸ Χριστό.
Μᾶς ἔμαθε νὰ ἀγωνιζόμαστε,
ὥστε νὰ ξεπερνοῦμε τὶς δυσκολίες
καὶ τοὺς πειρασμοὺς καὶ νὰ εἴμα-
στε ἕτοιμοι γιὰ τὴν ὁμολογία τῆς
πίστης. Ἡ συνέπεια καὶ ἡ εἰλικρί-
νεια τοῦ βίου του, σὲ συνδυασμὸ
μὲ τὴν βαθειὰ πίστη του, τὸν ἔκα-
ναν ἕνα πολὺ ἀγαπητὸ πατέρα,

παρὰ τὴν αὐστηρότητά του, ἡ ὁποία ξεκινοῦσε
πρῶτα ἀπὸ τὸν ἑαυτό του.

Κάθε Κυριακὴ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴ Βέροια νωρὶς
τὸ πρωὶ καὶ ἐπέστρεφε τὸ βράδυ. Μὲ τὴν ἀσκητι-
κή του αὐτὴ συμπεριφορὰ βοηθοῦσε καὶ ἐμᾶς νὰ
ἀντέχουμε τὶς ἐπιθέσεις τῆς ἐποχῆς, ἀπὸ τὶς ἐπι-
πολαιότητες τῶν συνομηλίκων μας καὶ τὸν ὀρθο-
λογισμὸ τῆς  ἐποχῆς. 

Γιὰ τὴ βιωτὴ τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς στὴ Βέ-
ροια, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔγραψαν, στὸν τοπικὸ
τύπο καὶ στὶς σχετικὲς ἱστοσελίδες, οἱ συνεργάτες
τῶν χρόνων αὐτῶν. Ἐμεῖς, μὲ τὴν ἀναφορά μας
αὐτή, θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη
μας γιὰ τοὺς κόπους τοῦ μακαριστοῦ πατρός, καὶ
νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν παρουσία τοῦ
ἀειμνήστου στὴ ζωή μας, ποὺ συνέβαλε στὶς θεο-
λογικές μας ἀναζητήσεις. Θέλουμε, ἐπίσης, ἡ
σύντομη αὐτὴ ἀναφορά μας, νὰ ἀποτελέσει μία
προσευχὴ στὸ Θεὸ γιὰ κεῖνον, ποὺ βάδισε τὸ
δρόμο τῆς ἐπίγειας ζωῆς του προσευχόμενος καὶ
διακονῶν, μὲ στόχο τὴν ἐπικράτηση τῆς Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἅγιε
πατέρα μας ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ. – 

Εὐαγγελία Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη 
Δρ Θεολογίας- Mr Φιλολογίας 

Ἐλεύθεροι μέσα σὲ κάποιο … κλουβί;

«Καρεὶς μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βαρλαὰμ
τῶν Μετεώρων τὸ ἔτος 1961, ἰδιαιτέρως εὐλαβοῦ -
μαι τὸν νεομάρτυρα Νικόλαον, γενόμενος μάρτυς
τῆς χάριτός του ἐκφραζομένης διὰ τῆς ἀρρήτου
εὐωδίας, ἡ ὁποία ἐκχύνεται ἀπὸ
τῆς Τιμίας Κάρας Του, τὴν ὁποί-
αν ηὐτύχησα, μετὰ τῶν ἄλλων
συμμοναστῶν μου, νὰ ἀνασύρω
ὄπισθεν βιβλιοθήκης κατὰ γῆν κειμένην καὶ ἐγκατα-
λελειμμένην, νὰ περιποιηθῶ καὶ νὰ τιμήσω».
(† Ἀρχ. Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος)

*  *  *
Συμπληρώνονται φέτος τετρακόσια χρόνια ἀπὸ

τὸ ἐπὶ τῆς πυρᾶς μαρτύριο τοῦ ἁγίου νεομάρτυ-
ρος Νικολάου τοῦ ἐκ Μετσόβου, ποὺ ἔγινε τὴν
17η Μαΐου 1617 στὴν κεντρικὴ Ἀγορὰ τῶν Τρικά-
λων.

Ὁ νεομάρτυς Νικόλαος Μπασδάνης ἤ Βλαχονι-
κόλας ἤ Ἑξηντατρίχης, ὅπως ἀλλιῶς
ὀνομάζεται, γεννήθηκε στὸ Μέτσοβο
τῆς Ἠπείρου ἀπὸ φτωχοὺς, ἀλλὰ
πολὺ πιστοὺς γονεῖς. Ἔζησε σὲ μία
περίοδο δύσκολη καὶ ταραγμένη,
ἀφοῦ μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν ἐπανα-
στατικῶν κινημάτων τοῦ Μητροπολί-
του Τρίκκης Διονυσίου τοῦ Φιλοσό-
φου, οἱ διώξεις καὶ οἱ πιέσεις τῶν
μουσουλμάνων κατὰ τῶν χρι-
στιανῶν εἶχαν φτάσει στὸ ἀποκορύ-
φωμά τους.

Σὲ νεαρὴ ἡλικία πῆγε στὰ Τρίκαλα
τῆς Θεσσαλίας, ὅπου ἐργαζόταν σὲ
τούρκικο ἀρτοποιεῖο. Ὕστερα ἀπὸ
λίγο χρονικὸ διάστημα οἱ Τοῦρκοι
χρησιμοποιώντας τρομοκρατικὲς με-
θόδους, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ἐξισλαμι-
στεῖ. Ὅταν ὅμως συνειδητοποίησε τὸ μεγάλο
αὐτὸ χριστιανικὸ καὶ ἐθνικό του ὀλίσθημα, ἐπέ-
στρεψε στὸ Μέτσοβο, ὅπου ζοῦσε χριστιανικά.

Ἡ φτώχεια ὅμως καὶ οἱ δύσκολες συνθῆκες δια-
βιώσεως τὸν ἀνάγκασαν νὰ ξαναπάει στὰ Τρίκα-
λα, γιὰ νὰ πουλήσει δαδί. Ἐκεῖ ἔγινε ἀντιληπτὸς
ἀπὸ κάποιον τοῦρκο κουρέα, ὁ ὁποῖος τὸν κατη-
γόρησε ὅτι πρόδωσε τὸ Ἰσλάμ. Ὁ Νικόλαος,
ἐπειδὴ φοβήθηκε τὶς συνέπειες, ἔδωσε στὸν
τοῦρκο κουρέα τὸ φόρτωμα τοῦ δαδιοῦ καὶ δε-
σμεύθηκε νὰ τοῦ φέρνει κάθε χρόνο ἀπὸ ἕνα φόρ-
τωμα δαδί. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴ συμφωνία, ὁ
τοῦρκος ἄφησε ἐλεύθερο τὸ Νικόλαο.

Ἐπιστρέφοντας στὸ Μέτσοβο, ὁ Νικόλαος ἔκα-
νε αὐστηρὴ αὐτοκριτικὴ καὶ συνειδητοποίησε ὅτι
οἱ συνεχεῖς αὐτὲς πνευματικὲς πτώσεις καὶ οἱ ἔνο-
χοι συμβιβασμοὶ δὲν εἶναι γνωρίσματα τῶν γνη-
σίων μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ. Τότε πῆρε τὴ μεγάλη
ἀπόφαση νὰ μὴ ξανασυμβιβασθεῖ σὲ θέματα πί-
στεως καὶ ἄν χρειαστεῖ, νὰ θυσιάσει καὶ αὐτὴν
ἀκόμη τὴ ζωή του γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

«Αὐτὲς οἱ μεταπτώσεις, ὅσο ἁπλὲς καὶ ἂν φαί-
νωνται, εἶναι ὡστόσο ἀρκετὰ δραματικὲς καὶ πα-
ρουσιάζουν τὸν ψυχογραφικὸ πίνακα ἑνὸς
ἀνθρώπου, ποὺ πορεύεται ἀπὸ τὴν ὁμιχλώδη
ἀτμόσφαιρα πρὸς τὸ φῶς. Στὴν περίπτωση τοῦ
Νικολάου παρακολουθοῦμε τὴ διαλεκτικὴ πορεία
μιᾶς ψυχῆς, ποὺ ἀνακαλύπτει κλιμακωτὰ τὸν ἑαυ-
τό της. Γι' αὐτὸ καὶ συγκινεῖ ἰδιαίτερα τὶς ἀδύνατες,
ἀσθενικὲς ψυχές μας. Εἶναι μιὰ μορφή, ποὺ ζητά-
ει τὸν Εὐρυπίδη τῆς Ὀρθοδοξίας».

Μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ πνευματικοῦ του πῆγε γιὰ ἄλλη
μιὰ φορὰ στὰ Τρίκαλα, γιὰ νὰ δώσει ὅμως τώρα
«τὴν καλὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἐκεῖ τὸν
ἀντιλαμβάνεται ὁ τοῦρκος κουρέας, ὁ ὁποῖος
ἐκνευρισμένος τὸν ρωτάει γιὰ τὸ δαδὶ ποὺ τοῦ εἶχε
ὑποσχεθεῖ. Στὴν ἀρνητικὴ ἀπάντηση τοῦ Νικολά-
ου, ὁ κουρέας τὸν καταγγέλλει στὶς τουρκικὲς
ἀρχὲς γιὰ ἀλλαξοπιστία. Στὶς ἐρωτήσεις καὶ
ἀπειλὲς τῶν τούρκων δικαστῶν ὁ Νικόλαος ἀπαν-
τάει: «Χριστιανὸς ἐγεννήθην, Χριστιανὸς εἶμαι καὶ

Χριστιανὸς θέλω νὰ ἀποθάνω». Ἀκολουθοῦν
ἄγριοι ξυλοδαρμοί, σκόπιμη στέρηση τῆς τροφῆς
καὶ τοῦ νεροῦ, σαδιστικὲς καὶ ἀπάνθρωπες ἐνέρ-
γειες. Τέλος μὲ ἐντολή τους ἀνάβεται μεγάλη πυρ-

καϊὰ στὴν κεντρικὴ ἀγορὰ τῶν
Τρικάλων, πάνω στὴν ὁποία μὲ
μανία καὶ πάθος ρίχνουν τὸν
Νικόλαο. Ὁ ἅγιος μὲ θαυμαστὴ

γαλήνη καὶ ἠρεμία ἀντιμετώπισε τὸ μαρτύριο, δο-
ξολογώντας τὸν Χριστό, γιατὶ ἀξιώθηκε νὰ θανα-
τωθεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη Του. Ἔτσι τὴν 17η Μαΐου
1617 ὁ νεομάρτυς Νικόλαος παρέδωσε τὴν ἁγια-
σμένη του ψυχὴ στὸν Ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ
θανάτου.

Ἡ κάρα του, ποὺ σώθηκε μὲ τρόπο θαυμαστό,
φυλάγεται σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βαρλαὰμ τῶν
Μετεώρων, εὐωδιάζουσα καὶ θαυματουργοῦσα.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁγία κάρα σώζονται τεμάχια τῶν
χεριῶν τοῦ ἁγίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐλεούσης

Ἰωαννίνων καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ ἁγίου
Νικολάου Σκαμνελίου Ἰωαννίνων,
καθὼς καὶ δόντι του στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μετσόβου.

Ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας
πολὺ νωρὶς ἀναγνώρισε ὡς ἅγιο
τὸν ἐκ Μετσόβου νεομάρτυρα Νικό-
λαο. Ἔκφραση αὐτὴς τῆς συνειδή-
σεως ἀποτελοῦν οἱ γραφικότατοι
ναοί, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένοι στὸ
ὄνομά του, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν
μεγαλοπρεπῆ ναὸ στὴν εἴσοδο τῆς
πόλεως τῶν Τρικάλων, οἱ ὑπέροχες
τοιχογραφίες καὶ φορητὲς εἰκόνες
ποὺ βρίσκονται σὲ διάφορους να-
οὺς καὶ μοναστήρια τῆς πατρίδος
μας, οἱ λυρικότατες ἀσματικὲς ἀκο-
λουθίες τοῦ Νικολάου Κύρκου ἤ

Τζαρτζούλη καὶ τοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου,
ποὺ συντέθηκαν πρὸς τιμὴν τοῦ νεομάρτυρος,
καθὼς καὶ οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ γίνον-
ται τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του σὲ διάφορα μέρη
τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ κατάταξη τοῦ νεομάρτυρος Νικολάου στὸ
Ὀρθόδοξο ἁγιολόγιο ἔγινε τὴν 28η Νοεμβρίου
1988 μὲ πατριαρχικὴ καὶ συνοδικὴ πράξη, ὕστερα
ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καὶ
Σταγῶν κ.κ. Ἀλεξίου. Στὴν μὲ ἡμερομηνία 19
Ὀκτωβρίου 1982 ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύν -
οδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Σεβασμιώτα-
τος κ. Ἀλέξιος τονίζει μεταξύ ἄλλων: «... Αἱ προσ -
αγόμεναι ἀποδείξεις πείθουν ἀβιάστως, ὅτι οὗτος
ἔχει καταταγῆ ἤδη εἰς τὴν χορείαν τῶν Νεομαρτύ-
ρων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Οἱ ὑφιστάμενοι Ἱεροὶ
Ναοί, οἱ ἀνεγερθέντες ἐπ' ὀνόματί του, ἡ πλειάς
τῶν θαυμάτων, αἱ ἁγιογραφίαι, αἱ ἀσματικαὶ ἀκο-
λουθίαι, ἡ ἐξαίρετος εὐωδία τῆς Ἁγίας Κάρας Του,
ὡς καὶ τὰ περὶ αὐτοῦ ποικίλα δημοσιεύματα, ἀπο-
δεικνύουν ἀβιάστως, ὅτι οὗτος ἔχει ἐπιβληθεῖ ὡς
ἅγιος εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ χριστεπωνύμου πλη-
ρώματος».

Γιὰ τὴν ἐποχή μας, μιὰ ἐποχὴ ἀποπροσανατο-
λισμένη πνευματικά, ὁ νεομάρτυς Νικόλαος ἀπο-
τελεῖ ἕνα μέτρο ἀγωνιστικότητας καὶ συνέπειας
στὶς ἀρχές. Μᾶς μεταγγίζει τὸ ὑψηλό φρόνημα
τοῦ χριστιανικοῦ ἡρωϊσμοῦ καὶ τὸ μεγαλειῶδες
πάθος τῆς θυσίας γιὰ τὰ μεγάλα ἰδανικὰ τῆς
ζωῆς. Μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ αὐθεντικὴ χριστια-
νικὴ ζωὴ εἶναι μία συνεχὴς προσπάθεια καὶ ἕνας
ἀδιάκοπος ἀγώνας χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ
ὑποχωρήσεις. Μᾶς δείχνει, τέλος, τὸ σωστὸ
προσανατολισμὸ τῆς ζωῆς, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε
ἰδέες, οὔτε πράγματα, οὔτε καταστάσεις, ἀλλὰ
μονάχα ὁ Χριστός. Μονάχα Αὐτὸς μπορεῖ νὰ μᾶς
ἐλευθερώσει ἀπὸ τοὺς ἐφιάλτες τῶν ὁριακῶν κα-
ταστάσεων τῆς ζωῆς, νὰ γεμίσει τὸ ἐσωτερικό
μας ἀνικανοποίητο καὶ νὰ μᾶς δώσει τὴ δυνατό-
τητα νὰ ἀπομυθοποιήσουμε τὸ παράλογο τοῦ
πόνου καὶ τοῦ θανάτου καὶ νὰ κερδίσουμε τὴν
ἀθανασία.

Ὁ Μετσοβίτης Νεομάρτυς Νικόλαος

Σύμφωνα μὲ τοὺς Rinschede (1992) & Tomasi (2002) ὁ θρη-
σκευτικὸς τουρισμὸς ἀποτελεῖ μία μορφὴ τουρισμοῦ εἰδικοῦ
ἐνδιαφέροντος ποὺ παρακινεῖται ἐν μέρει ἢ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ
θρησκευτικὰ κίνητρα καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τοῦ
ἀτόμου νὰ μετακινηθεῖ ἀπὸ τὸν τόπο τῆς μόνιμης κατοικίας του
μὲ σκοπὸ νὰ ἐπισκεφθεῖ ἕνα χῶρο ποὺ θεωρεῖ «ἱερό», ἐπιλέγον-
τας ἀκόμα καὶ συγκεκριμένο χρόνο. Μὲ τὴν πραγματοποίηση
ἑνὸς θρησκευτικοῦ ταξιδιοῦ ἱκανοποιεῖται ἡ ἐπιθυμία ἐπικοινω-
νίας τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ θεῖο, ἡ ψυχικὴ λύτρωση ἢ ἡ θρησκευτικὴ
ἀνάγκη ἐκπλήρωσης τάματος, παράκλησης ἢ ἔνδειξης εὐγνωμο-
σύνης.

Ὡστόσο σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ  τόσο σημαντικὰ ὀφέλη ποὺ ἀποκο-
μίζει τὸ ἄτομο τὰ ὀφέλη τῆς τοπικῆς κοινωνίας φαντάζουν μηδα-
μινά. Καὶ τοῦτο διότι μεγάλο μέρος τῶν ἐσόδων ἀπὸ τὴν τουρι-
στικὴ δραστηριότητά της καλύπτει φόρους, ἀμοιβὲς ὑπαλλήλων
ἀλλὰ καὶ εἰσαγωγὴ ἀγαθῶν, ὅταν αὐτὰ δὲν παράγονται στὸν τό-
πο ὑποδοχῆς προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ἀνάγκες τῶν
ἐπισκεπτῶν. Οἱ αὐξήσεις τιμῶν, φόρων, ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν
ποὺ ἀφοροῦν τόσο τὴν τουριστικὴ δραστηριότητα ὅσο καὶ τὸ κό-
στος ζωῆς γενικότερα ἀποτελοῦν στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν
ἀρνητικά τούς ντόπιους καθὼς τὸ εἰσόδημά τους δὲν αὐξάνεται
ἀναλογικά. Σὲ κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ὁδηγεῖ σὲ αὐξημένη
ζήτηση τῆς γῆς, ἡ ὁποία ἐπιφέρει ταυτόχρονα αὔξηση τῆς ἀξίας
της καὶ ἀδυναμία ἀπόκτησή της ἀπὸ τοὺς ντόπιους. Μοναδικὸ
ἐργαλεῖο διαφύλαξης τῆς ἀκεραιότητας τοῦ χώρου, ἡ θέσπιση νο-
μοθετικῶν παρεμβάσεων περιορισμοῦ χρήσης τῆς γῆς καὶ δρα-
στηριοτήτων, ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ ἀσκηθοῦν σ΄ αὐτή. 

Ἐπιπλέον πολλὲς χῶρες θεωροῦν τὸν θρησκευτικὸ τουρισμὸ
ὡς τὸ μοναδικὸ ἢ τὸ σημαντικότερο στοιχεῖο οἰκονομικῆς τους
ἀνάπτυξης, γεγονὸς τὸ ὁποῖο τὶς κάνει περισσότερο εὐάλωτες σὲ
τρομοκρατικὲς ἐνέργειες ἢ στρατιωτικὲς συγκρούσεις καὶ ἐπηρεά-
ζει ἀρνητικὰ τὴν τουριστική τους βιομηχανία. Ὁπωσδήποτε ὁ
βαθμὸς τῆς ἀρνητικῆς ἐπίδρασης συναρτᾶται μὲ τὸν ἔλεγχο ποὺ
ἀσκεῖται σὲ κάθε εἴδους τουριστικὴ δραστηριότητα καὶ μὲ τὸ
βαθμὸ προστασίας ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν Πολιτεία. 

Εἶναι ἰδιαίτερα ἐμφανὲς ὅτι ὁ θρησκευτικὸς τουρισμὸς καὶ οἱ
δυνατότητες ἀνάπτυξής του ἀπασχολοῦν ἔντονα στὶς μέρες μας
τὶς ἐθνικὲς τουριστικὲς πολιτικὲς καὶ τοὺς καθ΄ ὕλη ἁρμόδιους
φορεῖς διεθνῶς, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, UNESCO κ.λ.π. Ἀξί-
ζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι πολλὰ κράτη συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς
Ἑλλάδος ἀντιλαμβανόμενα τὴ σημασία τῆς τουριστικῆς αὐτῆς
μετακίνησης γιὰ τὴν οἰκονομία τους, προβάλλουν τὸν ἰδιαίτερο
παραδοσιακὸ ἑορτασμὸ διαφόρων θρησκευτικῶν ἑορτῶν. Κάθε
χρόνο ἀπὸ τὶς χιλιάδες ἐπισκεπτῶν στοὺς ἱεροὺς τόπους συντη-
ρεῖται ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἐπαγγελματιῶν ὅπως, τουριστικοὶ
πράκτορες, ξενοδόχοι, ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες, μικροπωλητὲς
ἀντιγράφων καὶ ἱερῶν ἀντικειμένων καὶ γενικὰ ἄτομα ποὺ καλύ-
πτουν μὲ κάθε τρόπο τὶς ἀνάγκες τῶν πιστῶν. Δυστυχῶς σὲ κά-
ποιες  περιπτώσεις ἡ ἐμπορευματοποίηση τῆς θρησκείας φτάνει
στὴ χυδαιότητα, ἐνῷ σὲ κάποιες ἄλλες ἡ ἀνάγκη κάλυψης τῶν
ἀναγκῶν τῶν ἐπισκεπτῶν ἀσκεῖ ἀσφυκτικὲς πιέσεις στὴ βελτίω-
ση ὑποδομῶν, ἑστίασης, ἀναψυχῆς, δίκτυα μεταφορῶν κ.λ.π.
Ἀρκετὰ τουριστικὰ γραφεῖα σ’ ὁλόκληρο τὸν κόσμο δραστηριο-
ποιοῦνται στὴ διοργάνωση ταξιδιῶν σὲ περιοχὲς μὲ ἔντονο θρη-
σκευτικὸ ἐνδιαφέρον. 

Ἐπιπλέον ὁ θρησκευτικὸς τουρισμὸς ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς
ἀειφόρου ἀνάπτυξης καθὼς περιλαμβάνει τὴ βιωματικὴ γνωριμία
τῶν τουριστῶν μὲ τοπικὰ ἔθιμα καὶ παραδόσεις,  τὴν ἐπίσκεψη
προστατευόμενων φυσικῶν καὶ πολιτιστικῶν περιοχῶν, ὅπου
ὑπάρχει μία ἰσορροπία ἀνάμεσα στὸ περιβάλλον, τὴν οἰκονομία καὶ
τὶς κοινωνικὲς διαστάσεις τοῦ τουρισμοῦ. Ἄλλωστε ἡ εἰδικὴ αὐτὴ
μορφὴ τουρισμοῦ δὲν ἐγγυᾶται ἐγγενῶς βιωσιμότητα καὶ ἀειφορία,
ἀλλὰ πρέπει νὰ συνδυάζεται μὲ τὴν υἱοθέτηση φιλικῶν πρὸς τὸ πε-
ριβάλλον καὶ τὶς τοπικὲς κοινωνίες πρακτικῶν. Οἱ προαναφερόμε-
νες πρακτικὲς ἀφοροῦν στὴν ἀναλογία κλινῶν διανυκτερεύσεων
καὶ γευμάτων σὲ σχέση μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν τουριστῶν καὶ τὰ σχετικὰ
ἔξοδα, τὴ χρήση ἤπιων μορφῶν ἐνέργειας στὴ θέρμανση τῶν ξενο-
δοχειακῶν ἐγκαταστάσεων, τὸν περιορισμὸ τῆς κατανάλωσης τοῦ
νεροῦ, τὴν ἀνακύκλωση τῶν ἀπορριμμάτων, τὴ χρήση φωτισμοῦ
χαμηλῆς ἐνέργειας, τὴ χρήση φιλικῶν πρὸς τὸ περιβάλλον (βιοδια-
σπώμενων) ἀπορρυπαντικῶν, τὴν κατανάλωση διατροφικῶν προ-
ϊόντων ποὺ προέρχονται ἀπὸ τοπικὲς βιοκαλλιέργειες καὶ γενικότε-
ρα τὴν προστασία τῆς τοπικῆς χλωρίδας καὶ πανίδας. Ἐπιπρόσθε-
τα ὁ θρησκευτικὸς τουρισμὸς βρίσκεται μεταξὺ τῶν δραστηριοτή-
των ποὺ μποροῦν νὰ ἐνισχύσουν τὴν προσπάθεια ἀνασυγκρότη-
σης μιᾶς τουριστικῆς περιοχῆς (ἀπομονωμένες καὶ μειονεκτικὲς πε-
ριοχὲς) καθὼς συγκεντρώνει χαρακτηριστικὰ ποὺ τὸν ἀναδει-
κνύουν σὲ μοχλὸ τοπικῆς καὶ ἐνδογενοῦς ἀνάπτυξης δημιουργών-
τας νέες θέσεις ἐργασίας καὶ ἀποτρέποντας τὴ μετανάστευση τῶν
νέων στὰ ἀστικὰ κέντρα. Αὐτόνομα ἢ συμπληρωματικά, ὁ θρησκευ-
τικὸς τουρισμὸς συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη τῶν λιγότερο ἀναπτυγ-
μένων περιοχῶν, ἐνισχύοντας ὑποβαθμισμένους ἢ «ἐγκαταλελειμ-
μένους» παραγωγικοὺς κλάδους τῆς τοπικῆς οἰκονομίας.

Ἂς μὴ μένουμε θεατὲς στὴν πρόκληση ἀνάπτυξης τοῦ θρη-
σκευτικοῦ τουρισμοῦ!

Ἂς ἐντείνουμε ἀτομικὰ καὶ συλλογικὰ τὶς προσπάθειες προκει-
μένου νὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν οἱ ζημίες καὶ νὰ πολλαπλασιαστοῦν
τὰ ὀφέλη. Ἀξίζει τὸν κόπο!

Ὁ θρησκευτικὸς τουρισμὸς 
ὠφελεῖ ἢ βλάπτει;

Γράφει ἡ κα Ἀγγελικὴ Χατζηαντωνίου

Νεοφιλελευθερισμὸς ἢ Διαφωτισμός:
Ἕνα ἐπικίνδυνον σύμπλεγμα κατωτερότητος

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

† Ἀρχιμανδρίτης Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς (1931-2017)

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Γ. Τρίτου,
Καθηγητοῦ Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Ταυτότητα φύλου: Μία διεπιστημονικὴ προσέγγιση»
Ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος»,

σέ συνδιοργάνωση μέ τή «Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων» καί
τή «Χριστιανική Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν» τοῦ Συλλό-
γου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», τήν «Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πο-
λυτέκνων Ἑλλάδος» καί τό Σωματεῖο «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη»,
σᾶς προσκαλοῦν νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν ἐπιστημο-
νική ἡμερίδα μέ θέμα: «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ: ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ», ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή
28 Μαΐου 2017 καί ὥρα 6 μ.μ. στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ
Μουσείου, ὁδός Βασ. Σοφίας καί Ριζάρη 2, Ἀθήνα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
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«Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν
ἀφ’ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν» (Ψαλμ. Β΄ 3)
Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος, Ἡσυχαστήριον Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος

Πονηροτέρα αἵρεση ὅλων τῶν αἰώνων ἀπὸ
τὸν Οἰκουμενισμό, δὲν θὰ ὑπάρξει στὴν Ἱστορία
τῆς Ἀνθρωπότητος, ἀφοῦ μαζὶ μὲ τὴν Παγκο-
σμιοποίηση στὸν κοινωνικὸ -πολιτικὸ-
οἰκονομικὸ χῶρο ἀποτελοῦν τὸ ἀπαισιότερο καὶ
φρικωδέστερο δίδυμο-κίνημα ποὺ γνώρισε καὶ
βιώνει ὁ πλανήτης μὲ τελικὸ στόχο, ὅπως ὅλοι
μας γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀποκάλυψη, τὴν
ἐπικράτηση καὶ κυριαρχία τοῦ «υἱοῦ τῆς ἀπωλεί-
ας».

Διαισθανόμενος ὁ Βύθιος Δράκων, ὁ πλανῶν
τὴν Οἰκουμένην, ὅτι ὁ «καιρὸς ἐγγὺς ἐστὶν» παί-
ζει τὸ τελευταῖο του χαρτί, χρησιμοποιώντας ὅλα
τὰ πτυχία καὶ διπλώματά του ὁ ἀλητήριος, γιὰ νὰ
κερδίσει ὅσο περισσότερες ψυχὲς μπορέσει
στὴν αἰώνια καταδίκη του. Γνωρίζει δέ, πολὺ κα-
λά, ὅτι τοῦτο τὸ κατορθώνει ὄχι τόσο διὰ τῆς βίας
(διωγμούς, ἐξορίες κ..ἄ.), ὅσο διὰ μέσου τῆς
αἱρέσεως, ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀποδειχθεῖ τὸ ἰσχυρότε-
ρό του ὅπλο στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Καὶ πρά-
γματι, ὁ ἐκ τῆς αἱρέσεως κίνδυνος καθίσταται
σαφῶς ἰσχυρότερος, ἐπειδὴ διὰ τῆς νοθείας τῆς
πίστεως ἐπιδιώκεται ἡ ματαίωση τῆς ἐν Χριστῷ
ἀπολυτρώσεως καὶ ἄρα ἡ κατὰ χάριν θέωσις τοῦ
Ἀνθρώπου. Ἀξίους, κατὰ πάντα συμμάχους στὸ
καταστροφικό του αὐτὸ ἔργο βρίσκει πάντοτε
«καλοθελητὲς» μόνο ποὺ τώρα σὲ τούτη τὴν
ἐσχατιὰ τῶν αἰώνων, ὅλοι τοῦτοι οἱ «παρατρεχά-
μενοι» ἔχουν βαλθεῖ νὰ ξεπεράσουν καὶ αὐτὸν
τὸν ἴδιο τὸν «Μέντορά» τους στὴν δολιότητα καὶ
τὴν πανουργία του.

Τελικὰ οἱ οἰκουμενιστὲς ἀποδεικνύονται οἱ χει-
ρότεροι ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας, ὕπουλος ἐχθρὸς
καὶ διὰ τοῦτο ὁ πιὸ θανάσιμος κίνδυνος. Ἄνθρω-
ποι ἀξιοθρήνητοι, ἕρμαια τῶν ἀκορέστων φιλο-
δοξιῶν τους γιὰ ἐξουσία καὶ δόξα τοῦ αἰῶνος
τούτου. Ὁδηγοὶ τυφλοί, δεινότατοι. Ἀρέσκονται
νὰ ἀναμειγνύουν τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ ψεῦδος στὰ
παράνομα σχέδιά τους, γιὰ νὰ κερδίσουν τὸ θαυ-
μασμὸ καὶ τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. «οοὐαὶ
αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν καὶ τῇ
πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ τῇ
ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο.»[1]. Γεμάτοι
αὐθάδεια μὲ ἑωσφορικὸ ἐγωισμὸ καὶ ἄμετρη
ἀλαζονεία διαστρεβλώνουν κυριολεκτικὰ τὰ λό-
για τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του. Ἐδῶ ἐπαλη-
θεύεται πάλι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ: «ὑποκριταί!
καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων·
μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας
ἐντάλματα ἀνθρώπων»[2]. Καὶ ἀλλοῦ πάλι:
«ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε»[3]. Ἐναντιώνονται
συνεχῶς στὸν Θεὸ πειράζοντες Αὐτὸν σὰν νὰ μὴ
ἔχει ἐπανειλημμένως μιλήσει καὶ δώσει τέρατα
καὶ σημεῖα γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ αὐτοὶ ὑπερμαχοῦν
μανιωδῶς. Ἐνδεικτικὰ μόνο νὰ ἀναφέρουμε γιὰ
τὸν «Τόμο» τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, γιὰ τὴν φοβερὰ
ὀργή Του, ποὺ ξέσπασε στὴν Κέρκυρα (Ἅγιος
Σπυρίδων) καὶ τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία
στοὺς τολμήσαντας τὴν ἄμικτον-μῖξιν Λατινόφρο-
νας ἐπὶ Βέκκου στὸ Ἅγιον Ὄρος. «Οὐ γὰρ εἰσιν
ἐν γωνίᾳ πεπραγμένα τοῦτα.»[4]

Προκαλοῦμε λοιπόν, κάποιον ἀπὸ ὅλους
αὐτοὺς τοὺς καταφρονητὲς ποὺ λαλοῦν ὑπέρογ-
κα. Τολμᾶ μήπως δημόσια νὰ ἀμφισβητήσει κάτι
ἀπὸ αὐτά; Ἀλλὰ τί λέμε τώρα; Αὐτὰ δὲν τοὺς
ἀγγίζουν, ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε τὴν ἴδια Πίστη.
Ἔχουν δημιουργήσει στὴν φαντασία τους ἕνα δι-
κό τους θεό, στὰ μέτρα τους. Καὶ σίγουρα, ὄχι
βέβαια, τὸν Ἕνα καὶ Μοναδικό, Ἀληθινὸ Θεὸ τῆς
Ὀρθοδοξίας. Γιατί ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι ταπεινὸς
καὶ ἀποστρέφεται τοὺς ἀπειθεῖς καὶ ὑπερηφά-
νους. Ξένοι παντελῶς ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ ἀλλό-
τριοι Αὐτοῦ. Σπουδαγμένοι στὴν Ἑσπερία, σὲ
Βατικάνιες Σχολὲς καὶ μὲ προτεσταντικὲς ἀντιλή-
ψεις καὶ πρακτικές, ἔχουν διαποτιστεῖ  «ἄχρι
ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν»[5] ἀπὸ τὰ θολὰ νερὰ καὶ
ρεύματα τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ ἐν πολλοῖς τοῦ
ἀθεϊσμοῦ καὶ ἔτσι ἀπὸ μόνοι τους ἔχουν ἀποκο-
πεῖ ἀπὸ τὸν ὀμφάλιο λῶρο τῆς ὀρθόδοξης πνευ-
ματικότητας καὶ πατερικῆς παραδόσεως ποὺ
ἀποτελοῦν τὴν μόνη ἀπλανῆ ὁδὸ πρὸς τὴν
οὐράνια μακαριότητα. Τοὺς μοναδικοὺς πυλῶ -
νας εἰσόδου στὴν πόλη τοῦ Ζῶντος Θεοῦ. Τὸ
ἀπύθμενο θράσος τους φθάνει στὸν παραλογι-
σμό, ἀφοῦ καὶ αὐτὸν τὸν Θεὸν θέλουν νὰ διορ-
θώσουν. Χρόνια τώρα, δυστυχῶς δηλητηριά-
ζουν τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ὅπως χαρα-
κτηριστικὰ λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος «εἶναι χει-
ρότεροι καὶ ἀπὸ τὸ δηλητήριο, γιατί αὐτὸ φθάνει
μέχρι τὴν βλάβη τοῦ σώματος, ἐνῷ αὐτοὶ τὴν
σωτηρία τῆς ψυχῆς λυμαίνονται»[6]. Περιφρο-
νοῦν τοὺς πάντες καὶ ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνη
τῶν πιστῶν, ἐπειδὴ ἀπορρίπτουν τὰ αἱρετικά
τους φρονήματα καὶ ἀνοίγματα μὲ ἀποκορύφω-
μα τὴν περιβόητη ψευδοσύνοδο. Τί καὶ ἂν γρά-
φονται τόσα καὶ ἄλλα τόσα λέγονται ποὺ ἀποδει-
κνύουν περίτρανα τὴν παρανομία καὶ τὴν ἀναι-
σχυντία τους; Τὸ χαβὰ τους αὐτοί. Ξέρουν ὅμως
νὰ λοιδοροῦν, νὰ συκοφαντοῦν, νὰ ὑβρίζουν καὶ
νὰ ἀπειλοῦν. Οὐκ ἠβουλήθησαν συνιέναι. Καὶ
δυστυχέστατα ἐπαληθεύτηκαν οἱ φόβοι μας γιὰ
τὴν στάση τῆς Ἱεραρχίας ἀλλὰ καὶ τῆς Ἱ. Κοινότη-
τος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σχετικὰ μὲ τὶς ἀποφάσεις
τῆς  ψευδοσυνόδου…ὡς συνευδοκοῦντες
αὐτῆς!!! Γιὰ αὐτοὺς λέγει ὁ Κύριος «εἰ τυφλοὶ ἦτε,
οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν• νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπο-
μεν· ἡ οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει»[7]. Καὶ πάλιν
«οὐχ ὁμολόγουν, ἐφοβοῦντο γάρ, ἵνα μὴ ἀποσυν -
άγωγοι γένονται»[8]. Πάντως ἡ μεθοδικότητα, ἡ
σπουδὴ καὶ ἡ τακτικὴ τῶν οἰκουμενιστῶν πρὸς
ὑλοποίηση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς Β’
Βατικανῆς Συνόδου εἶναι πράγματι «ἀξιοζήλευ-
τες». Ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πάπας, ὁ πάτρωνάς
τους, δὲν θὰ πιστεύει ὅτι ἔχει τόσο ὑπάκουα κο-
πέλια, ποὺ καὶ αὐτοὶ οἱ Οὐνίτες ὠχριοῦν
μπροστὰ στὴν δολιότητα καὶ τὴν ὑποκρισία τους.

Ὅμως ἔχουν ἤδη διανύσει πολὺ καὶ μακρὺ
δρόμο μέσα στὰ χαώδη καὶ ζοφερὰ μονοπά-
τια τῆς αἱρέσεως καὶ διὰ τοῦτο δὲν μποροῦν
νὰ διακρίνουν τὸ φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι καὶ τὴν
ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψεῦδος (αἵρεση) «οὐκ ἔγνωσαν
οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται·»[9] λέει
ὁ Ψαλμῳδός. Ἀλλὰ ἀρκετὰ τώρα ἀσχοληθήκα-
με μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς καταφρονητὲς καὶ
πραγματικὰ θεομπαῖχτες Οἰκουμενιστές.
Ὅπως ἔστρωσαν, ἂς κοιμηθοῦν. Αὐτοὶ ὄψον-
ται.

Τὸ λοιπὸν ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ὅλοι ὅσοι
ἔχουμε τὴν Ἀληθινὴ Πίστη καὶ ἀνήκουμε στὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι ἐβαπτίσθημεν καὶ
ἐνεδύθημεν Αὐτόν, ὅσοι φρονοῦμε, ὅσοι ὁμολο-
γοῦμε Αὐτὸν καὶ ὅσοι τιμοῦμε τοὺς Πατέρες μας
«ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη ποὺ ἐπιποθοῦμε τὸ λο-
γικὸν καὶ ἄδολον γάλα»[10] τῆς διδασκαλίας των,
ἂς γίνουμε καὶ ἐμεῖς ἄξιοι μιμητὲς των, κατὰ πάν-
τα, γιὰ νὰ μᾶς δεχτοῦν μετὰ θάνατον, στὶς αἰώ-
νιες σκηνὲς ὡς τέκνα των ἀγαπητὰ καὶ γνώρι-
μους φίλους κατὰ τὸν Μ. Ἀντώνιο.

Γνωρίζουμε ὅλοι μας ὅτι λειτουργοῦν πνευμα-
τικοὶ νόμοι ποὺ δὲν ὑπόκεινται, οὔτε ἐπηρεάζον-
ται ἀπὸ ἀνθρώπινες παρεμβάσεις καὶ κοσμικοὺς
συμβιβασμοὺς κατὰ τὸ γεγραμμένον «Πᾶσα πα-
ράβασις καὶ παρακοὴ λαμβάνει ἔνδικον μισθα-
ποδοσίαν»[11]. Τὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα, οἱ ἀνα-
σφάλειες κυρίως στὸν κοινωνικὸ χῶρο, ἡ καταρ-

ράκωσις τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, ὡς μὴ ὤφειλε,
καὶ γενικὰ ἡ ἀπαξίωσις τῆς ἀγαπημένης μας Πα-
τρίδος εἶναι σίγουρα τὰ ὀψώνια τῆς ἀποστασίας
μας ἀπὸ τὸν Θεό μας. Ἐκεῖνο ὅμως, ποὺ ἰδιαίτε-
ρα ἐπισύρει τὴ θεία ὀργὴ περισσότερο ὅλων,
ὅπως ἔχει συμβεῖ καὶ σὲ ἄλλες ἱστορικὲς στιγμές,
εἶναι, φεῦ, ἡ προδοσία τῆς Πίστεως. Πιστεύουμε
ἀκράδαντα καὶ εἴμεθα πεπεισμένοι πὼς σὲ τούτη
ἀκριβῶς τὴν χρονικὴ συγκυρία, ἡ προσωπικὴ
εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τοῦ καθ’ ἑνὸς ἐξ ἡμῶν ἀπέ-
ναντι τῆς στάσης του πρὸς τὸν σατανοκίνητο
Οἰκουμενισμό, ἔχει προεκτάσεις σωτηριολογικοῦ
χαρακτῆρος, πλέον βαρυνούσης σημασίας
ἐπειδὴ τὸ διακύβευμα εἶναι αὐτὴ ἡ Πίστις ἤτοι ἡ
σωτηρία μας. Ὁ λόγος τῶν Πατέρων εἶναι σαφὴς
καὶ ξεκάθαρος καὶ δὲν ἐπιδέχεται παρερμηνεία.
Θὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ μόνο δύο Πατέρες ἐνδεικτι-
κά. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος μᾶς προειδοποιεῖ: «κάθε
ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ κρίνει, θὰ
κολασθεῖ ἀκολουθώντας ἀμαθῆ καὶ πλανεμένο
ποιμένα ποὺ δέχεται ψευδῆ δοξασία ὡς ἀλη-
θινὴ»[12]  καὶ ἐπίσης μᾶς λέγει: «ὅποιος θέλει νὰ
σωθεῖ, πρῶτα ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ κρατήσει τὴν
καθολικὴ (Ἀποστολικὴ) πίστη. Ἂν κάποιος δὲν
τὴν κρατήσει καθαρὴ καὶ ὁλόκληρη, χωρὶς ἀμφι-
βολία θὰ κολασθεῖ»[13]. Ὁ δὲ Ἅγιος Συμεὼν ὁ
νέος θεολόγος χαρακτηρίζει τοὺς αἱρετικοὺς ἄθε-
ους, ἐνῷ ὅσους ἀποδέχονται αἱρετικὲς διδασκα-
λίες καταδικασμένους «εἰς ἀπώλειαν»[14]. Ὁ
πάνσοφος Δημιουργὸς καὶ Κύριός μας Ἰησοῦς
ζητεῖ καὶ τώρα νὰ καθαρίσει τὴν Ἅλωνά Του, τὴν
ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι, τὴν Πανάμωμο Νύμφη Του
Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς αἱρέσεως.
Ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ εἶναι πλέον νὰ διακόψου-
με κάθε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί τους,
ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων μας,
ποὺ ὅσο πιὸ πολὺ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τοὺς
αἱρετικούς, τόσο πιὸ πολὺ ἑνώνονταν μὲ τὸν Θε-
όν. Ἐξάλλου εἶναι ἡ μόνη ἐνδεδειγμένη ὁδός. Δὲν
δύναται πλέον, ὀρθόδοξη συνείδηση ποὺ ζεῖ καὶ
ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸ νὰ ἀνέχεται αὐτούς. Διὰ τοῦτο
καὶ ἐμεῖς ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀρκετοὶ Πατέρες,
διακόψαμε τὸ μνημόσυνο, ἐπειδὴ ποθοῦμε καὶ
ἀγαποῦμε νὰ εἴμεθα μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγί-
ους μας, ἐφαρμόζοντας τὴν ἐντολὴ Του «διὸ
ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει
Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέ-
ξομαι ὑμᾶς»[15]. Καὶ ἐνῷ θὰ ἔπρεπε σύσσωμο
τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ προβεῖ στὴν διακοπὴ μνημο-
σύνου, συνταράσσοντας τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμέ-
νης δίνοντας ἀλλὰ καὶ δεικνύοντας τὸν μοναδικὸ
δρόμο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθηθεῖ, ὄχι μόνον
αὐτὸ δὲν ἔγινε ἀλλὰ καὶ ὅσους αὐτὸν ἀκολουθοῦ -
με ἀντιμετωπίζουμε τὴν μῆνιν καὶ τὰ ἐπακόλουθα
αὐτῆς. Καὶ ἐπειδὴ ἀρκοῦντος ἔχουν ἀναλυθεῖ καὶ
ἀπαντηθεῖ τὰ περὶ νομίμου δικαιώματος (ὡς θε-
ραπευτικοῦ μέσου καὶ τρόπου) θεολογικῶς καί…
Ἁγιορειτικῶς, ἱερῶν κανόνων καὶ δὴ τοῦ ΙΕ΄ τῆς
Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861) ὡς δῆθεν
«δυνητικοῦ» καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶναι λίγοι, δυ-
στυχῶς, αὐτοὶ ποὺ μᾶς καταλογίζουν πὼς δημι-
ουργοῦμε σχίσμα καὶ διαιρέσεις!!! Ἔτι δέ, καὶ
πὼς εἴμαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας (sic). Θὰ θέλαμε
λοιπὸν νὰ ρωτήσουμε. Πρῶτον: Ἐπὶ Ἀθηναγό-
ρου οἱ διακόψαντες «ἔνθεν – κακεῖθεν» τὸ μνη-
μόσυνον, ἦταν ἐκτὸς Ἐκκλησίας καὶ δημιούργη-
σαν σχίσματα καὶ διαιρέσεις; Καὶ δεύτερον,
ἐπειδὴ πάλι ἀπὸ πολλοὺς ἀκούγεται νὰ λένε
πώς πρέπει ὅλοι μαζὶ νὰ προχωρήσουμε στὴ
διακοπὴ μνημοσύνου. Ἁπλὰ ρωτᾶμε. Δὲν θὰ
ἰσχύουν πιὰ αὐτὲς οἱ «ΘΕΩΡΙΕΣ» τους; «Ὢ συμ-
βουλίας ἐχθίστης! Ὢ παραινέσεως τοῦ δυσμε-
νοῦς»[16]. Ἱκανόν ἐστι[17]. Τὸ λοιπόν, ὅποια
ἄλλη προσέγγιση εἶναι ἀμάρτυρη ἐκκλησια-
στικῶς καὶ ἀθεμελίωτη καθὼς καὶ θεολογικὰ ἀνα-
κριβὴς ἢ μᾶλλον εἰπεῖν, εἶναι ἐπιλογὴ τοῦ «ΒΟ-
ΛΕΜΑΤΟΣ».

Ἄπειρες εὐχαριστίες καὶ δοξολογίες ἀναπέμ-
πομεν στὸν Ποιμένα τὸν καλὸν καὶ μόνο Ἀρχι-
ποίμενα Χριστόν μας, ποὺ καὶ σήμερα ὅπως ἔλε-
γε καὶ ὁ «παππούλης μας», μᾶς χαρίζει ἤδη «νέ-
ους Μάρκους Εὐγενικοὺς καὶ Γρηγορίους Παλα-
μάδες, διὰ νὰ συγκεντρώσουν ὅλα τὰ κατασκαν-
δαλισμένα ἀδέλφια μας, διὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν
Ὀρθόδοξον Πίστιν, νὰ στερεώσουν τὴν Παράδο-
σιν καὶ νὰ δώσουν χαρὰν μεγάλην εἰς τὴν Μητέ-
ρα μας».[18] Ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ γινόμαστε μάρτυ-
ρες καὶ κάποιας νέας ἀπομακρύνσεως-διακοπῆς
μνημοσύνου ἀπὸ τοὺς φιλενωτικοὺς Οἰκουμενι-
στές, εἴτε μέσα στὸν Ἅγιον Ὄρος εἴτε ἐκτὸς
αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦτο χαιρόμαστε, ἀλλὰ καὶ θὰ
χαιρόμαστε. Προσευχόμεθα καὶ εὐελπιστοῦμε
στὸν Κύριό μας, αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε νὰ γίνει χιο-
νοστιβάδα ποὺ στὸ πέρασμά της νὰ ἐξαλείψει
κάθε πονηρὰ καὶ δόλια ἐπιθυμία ὅλων αὐτῶν
ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν Μητέρα μας Εὐσέβεια,
γιὰ νὰ μεγαλύνεται ὁ Δομήτωρ Αὐτῆς καὶ Κύριος
τῶν δυνάμεων Ἰησοῦς Χριστός.

Ἰδοὺ λοιπόν, ὁ ἀγώνας ὁ καλὸς ἄρχισε καὶ ἡ
πρόσκλησις εἶναι προσωπικὴ καὶ ἐξίσου βέβαια
καὶ ὁ στέφανος τῆς ὁμολογίας «ὅν ἐπηγγείλατο ὁ
ἀψευδής Θεός»[19] καὶ «ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύ-
ριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος Κριτὴς»[20]

Ἂς ἀκολουθήσουμε ὅλοι μας στὰ ἴχνη ποὺ βά-
δισαν οἱ Θεορρήμονες καὶ Πνευματέμφοροι Πα-
τέρες μας καὶ ἂς γίνουμε μιμητὲς των καθὼς γέ-
γραπται, τιμὴ Ὁσίου, μίμησις Ὁσίου, ΚΑΤΑ ΠΑΝ-
ΤΑ, καὶ ἔτσι καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους νὰ μᾶς
παρουσιάσουν μπροστὰ στὸν Χριστόν μας, καυ-
χώμενοι ἐν Κυρίῳ καὶ λέγοντες «ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ
παιδία, ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεὸς» (ΗΣ. Η’ ,18). Γένοι-
το – γένοιτο.

Τῷ δὲ μόνῳ σοφῷ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν, δόξα
καὶ μεγαλοσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία καὶ νῦν καὶ
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας• ἀμήν.

Σημειώσεις:  
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30,340 [7] ΙΩΑΝ Θ’ 41 [8] ΙΩΑΝ Θ’ 22 [9] ΨΑΛΜ
81, 5 [10] ΠΕΤΡΟΥ Α’ Β’2 [11] ΕΒΡ Β’2 [12] ΒΕ-
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Σημ. Ο.Τ.: Ὁσιώτατε π. Παΐσιε, ὁ ΙΕ΄
Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας εἶναι δυνητικὸς
καὶ δὲν ἔχει τὴν ἔννοιαν ἀποφυγῆς μολυσμοῦ
ἐκ τῆς αἱρέσεως, ὡς γράφει ὁ π. Ἐπιφάνιος
Θεοδωρόπουλος. Ἐπίσης ἡ «Σύνοδος» τοῦ
Κολυμβαρίου δὲν ἰσχύει, ἀφ’ ἑνὸς, διότι τέσ-
σερις Τοπικαὶ Ἐκκλησίαι δὲν τὴν ἀναγνωρί-
ζουν, ἀφ’ ἑτέρου, ἐπειδὴ δὲν ὑπεγράφη ἀπ’
ὅλους τούς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Μόνον ἐὰν ἡ διακοπὴ μνημοσύνου
ἀποτελεῖ διαμαρτυρίαν πρὸς τὸν Πατριάρχην
Κωνσταντινουπόλεως, εἰς ὅν κακῶς ὑπάγεσθε,
πράττετε ὡς ἔδει, εἰδάλλως ἴσως ὀφείλετε νὰ
ἀναστοχασθῆτε ἐπ’ αὐτοῦ.

τερα τὴν ἀντιστοιχία, ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ἀρχῶν μας Ἐλευ-
θερία - Ἰσότης - Ἀδελφότης μὲ τὰ ἐπιλεγέντα θέματα, γιατὶ Δημο-
κρατία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς ἐλευθερία, οὔτε ἰσότης
χωρὶς τὴν προέχουσα ἰσότητα τῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, οὔτε
ἀδελφότης χωρὶς τὸν διαχωρισμὸ Κράτους-Ἐκκλησίας [!]...

Ἡμέτερο σχόλιο: ὅπως εἴδαμε ἀμέσως παραπάνω, ἡ μασονία
μπορεῖ νὰ μιλᾶ γιὰ σπουδαῖα ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ὅπως εἶναι ὁ
χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Κράτους, ὅταν ὅμως ἠ Ἐκκλησία ὁμιλεῖ ποι-
μαντικῶς γιὰ τὸν Τεκτονισμό, τότε ἐμφανίζονται πολλοὶ καὶ τὴν κατη-
γοροῦν γιὰ φανατισμὸ καὶ σκοταδισμό! Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά...

Συμμετοχὴ στὴν 10η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση τοῦ Λουξεμ-
βούργου:

Ἡ 10η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση τοῦ Λουξεμβούργου, ποὺ διε-ξ -
 ήχθη ἀπὸ 13 ἕως 15 Ὀκτωβρίου 2006 καὶ συνδιοργάνωσαν ἡ
Μεγάλη Ἀνατολὴ [Μεγάλη Στοά] τοῦ Λουξεμβούργου, ἡ Μεγά-
λη Ἀνατολὴ τῆς Γαλλίας καὶ ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ τοῦ Βελγίου
εἶχε κύριο ἀντικείμενο τὸ θέμα: «Εὐρώπη: Ἑνότητα καὶ Διαφο-
ροποίηση»...

Χορηγοὶ δὲ τῆς ὀργάνωσης ἦταν ἡ Κυβέρνηση τοῦ Λουξεμ-
βούργου, ὁ Δῆμος τοῦ Λουξεμβούργου, Τράπεζες καὶ ἐφημερίδες.

Καὶ ἡ δραστηριοποίησις τοῦ Τεκτονικοῦ
παρασκηνίου εἰς τὴν Εὐρώπην ἐκτείνεται...

Ἰδοὺ ἡ συνέχεια, χρονολογικά:
2007

Ἡ 7η Συνδιάσκεψις Τεκτονικῶν Δυνάμεων εἰς τὴν Ἀττάλειαν
Ἡ 7η Συνδιάσκεψη τῶν Τεκτονικῶν Δυνάμεων τῆς Μεσογείου

πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀττάλεια ἀπὸ 22 ἕως 24 Μαρτίου 2007.
Στὴ ὁμιλία [τοῦ μέλους μας] μὲ τίτλο «Ἀναζητώντας μία νέα

μυητικὴ βάση, ἡ ὁποία θὰ προάγει τὴν ἀκτινοβολία τοῦ σύγ-
χρονου Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ στὴ Μεσόγειο», ἐλέχθησαν, με-
ταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς:

...Τὴν περασμένη χρονιὰ μπορέσαμε νὰ «ταυτοποιήσουμε
τὶς πολιτισμικὲς διαφορές, ποὺ ἐμποδίζουν τὴ δημιουργία
ἑνὸς κοινοῦ πλαισίου ἐπικοινωνίας στὴ Μεσόγειο (Ἀθήνα, Φε-
βρουάριος 2006). Ἐν εἴδη συμπεράσματος, ἀξιολογήσαμε τὸν
ρόλο τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ στὴ Μεσόγειο, προτείναμε
ἕνα πέρασμα ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν πράξη...

...Ἡ Μεσόγειος, τόπος συνάντησις διαφόρων πολιτισμῶν,
τρόπων ζωῆς, θρησκειῶν, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸν ἱερὸ τό-
πο, τὸ πρόσφορο ἐκεῖνο ἔδαφος, ὥστε νὰ προαχθεῖ [ἀλλοίμο-
νο!] ἡ ἀκτινοβολία τοῦ Τεκτονισμοῦ...

...Ἐδῶ ἐργαζόμαστε, γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε τοὺς δεσμοὺς ποὺ
μᾶς ἑνώνουν καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀμβλύνουμε τὶς διαφορές
μας, ἐπιτρέποντας μία ἁρμονικὴ συνεργασία. Ὅμως τὸ τεκτο-
νικὸ ἔργο δὲν πραγματοποιεῖται, ἤ τουλάχιστον δὲν θὰ ἔπρε-
πε, μόνον στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ναῶν μας [τῶν Στοῶν]. Πρέπει
νὰ στραφοῦμε πρὸς τὰ ἔξω...

Τὰ μεγαλεπήβολα σχέδια τῆς Παγκοσμίου Μασονίας
διατυπώνονται μὲ σαφήνειαν (Καὶ ἡμεῖς ἄδομεν)...

Ἐδῶ θὰ παρακαλοῦσε ὁ ἐρευνητὴς τοὺς πνευματικούς μας πατέ-
ρες νὰ προσέξουν ἀκόμη περισσότερο τὸ πῶς οἱ τέκτονες μεθο-
δεύουν τὰ πράγματα. Συνεχίζουμε νὰ διαβάζουμε:

...Οἱ Ἐλευθεροτέκτονες τῆς Μεσογείου, ὄντας πάντοτε οἱ
πρωτοπόροι τῆς Κοινωνίας, ἔχοντες συνηθίσει νὰ βρίσκονται
στὸ σταυροδρόμι τῶν ὁδῶν, τῶν πολιτισμῶν, τῶν θρη-
σκειῶν, τῶν φιλοσοφιῶν, τῶν πιὸ διαφορετικῶν, εἶναι ἱκανοὶ
νὰ ἐφαρμόσουν τὴν Ἀπόλυτη Ἀνοχή. Εἶναι ἕτοιμοι νὰ προσκα-
λέσουν τοὺς ἀμύητους, νὰ ἀπορρίψουν τὶς προκαταλήψεις
τους, νὰ ξεπεράσουν τὶς ἐγκαθιδρυμένες πεποιθήσεις τους
[=δόγματα, Πίστεις, ἄλλες Σταθερὲς κ.λπ.] καὶ μὲ τὸ παράδειγμά
τους μποροῦν νὰ εἶναι οἱ προάγγελοι μιᾶς νέας, τῆς Τεκτο-
νικῆς πραγμάτωσης.

Ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμὸς τῆς Μεσογείου πρέπει νὰ ἐκμεταλ-
λευτεῖ τὸ γεγονὸς αὐτοῦ τοῦ πλουραλισμοῦ, τοῦ ὁποίου ἦταν
ἀνέκαθεν τὸ ὄχημα, μὲ τὸ ὁποῖο δροῦσε στὴν κοινωνία...

...Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ πεδίο δράσεώς μας; Ἡ Στοά! Ἄς ἀνοιχθεῖ
ἡ Στοά. Ἄς προσκαλέσει ὅποιον μπορεῖ νὰ τὴν κάνει νὰ
ἐμπλουτιστεῖ μὲ μία νέα σκέψη, μὲ τὴ μανιώδη ἐργασία του...

Ἡ Μεσόγειος, ὁ Τεκτονισμὸς καὶ ὁ Νέος Λόγος αὐτοῦ...
...Ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμὸς ἀποτελεῖ τὸν πραγματικὸ φορέα.

Ἔτσι ἡ μυητικὴ ἐργασία μέσα στὶς Στοὲς θὰ ἀνανεώνεται συν -
εχῶς καὶ θὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν διαμόρφωση τοῦ Νέου Λόγου
τῆς Μεσογειακῆς Ἐλευθεροτεκτονικῆς, γιατὶ ἡ Μεσόγειος μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ ἱερὸς τόπος, ὁ τόπος ὁ ἐνδεδειγμένος ἀπ’
ὅπου ὁ νέος Λόγος, ἡ νέα αὐτὴ ἔκφραση, θὰ ξεκινήσει τὴν
ἀκτινοβολία της. [!]

Ἡ Μεσόγειος, la Mare nostrum, αὐτὴ ἡ θάλασσα τοῦ πολιτι-
σμοῦ, εἶναι ἕνας πολιτικὸς χῶρος, ἕνας πνευματικὸς χῶρος,
ποὺ βασίζεται πάνω στὴν κυριάρχηση τοῦ Λόγου, λίκνο τῆς
ἐπιστήμης καὶ τῆς φιλοσοφίας, ἕνας χῶρος ποὺ χαρακτηρίζε-
ται ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ μονοθεϊσμό...

Ὁ σημερινὸς τέκτων τῆς Μεσογείου πρέπει νὰ ἀποτελέσει
τμῆμα τῆς δυναμικῆς ἐξέλιξης τῶν ἡμερῶν μας.

Μασονία, ὁ συνδιαμορφωτὴς τοῦ Εὐρωσυντάγματος;
Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁρατὴ εἶναι μὸνο ἡ κορυφὴ ἑνὸς παγόβουνου,

ὁ δὲ κύριος ὄγκος αὐτοῦ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῶν
ὑδάτων. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ γεγονότα, ποὺ ἔρχονται
στὸ προσκήνιο. Ἡ «προετοιμασία» τους στὸ ἀδιαφανὲς παρασκή-
νιο μᾶς εἶναι ἄγνωστη. Δέστε τὰ σχετικὰ τοῦ τεκτονικοῦ παρασκηνί-
ου ὡς πρὸς τὸ θέμα μας. Ὁ τίτλος τοῦ τεκτ. ἄρθρου εἶναι:

«Συμμετοχὴ στὴ Συνάντηση τοῦ COMALACE στὸ Παρίσι»:
Τὴν 21η Ἀπριλίου 2007 πραγματοποιήθηκε στὸ Παρίσι ἡ 1η

Συνάντηση τοῦ COMALACE «CONTRIBUTION DES OBEDIEN-
CES MACONNIQUE LIBERALES ET ADOGMATIQUES A LA
CONSTRUCTION EUROPEENNE» δηλαδὴ «Συνεισφορὰ τῶν
Φιλελευθέρων καὶ Ἀδογμάτιστων Τεκτονικῶν Ταγμάτων στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ὁλοκλήρωση». Στόχος δράσης εἶναι ἡ θετικὴ πα-
ρέμβαση καὶ συνεισφορὰ στὴ διαμόρφωση μιᾶς πρότασης
Εὐρωσυντάγματος, μὲ τρόπο ποὺ νὰ περιληφθοῦν σὲ αὐτό, οἱ
θεμελιώδεις τεκτονικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες... Ἡ προσπάθεια πρέ-
πει νὰ εἶναι συλλογικὴ προκειμένου τὸ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι
ἀντιπροσωπευτικὸ τῶν ἀντιλήψεων καὶ πεποιθήσεων ὅλων
τῶν ταγμάτων τῆς Εὐρώπης...

Σχόλιο τοῦ γράφοντος: «Ὥστε δίδονται στὸν Τεκτονισμὸ δυνατό-
τητες νὰ «συνδιαμορφώνει» τὸ μελλούμενο Εὐρωσύνταγμα; Καὶ
«δίδονται» ἀπὸ ποίους;

Τὸ ἀδιαφανὲς Παρασκήνιο ἔχει, δηλαδή, τὴν πρώτη θέση; Καὶ ὁ
λαός; Καὶ τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια;

Εἶναι λοιπὸν ὅλα τόσο ἐρεβώδη καὶ σκοτεινά;
Συμμετοχὴ εἰς τὴν 1ην Συνάντησιν τῆς Λισσαβῶνος:
[Τὸ μέλος τοῦ Τάγματός μας (δὲν ἀναφέρουμε τὸ ὄνομά του γιὰ

λόγους εὐνόητους) ὡς Ἐντεταλμένο τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου
συμμετεῖχε στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Grande Oriente Lusitano -
Macomaria Portugnesa, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν 4 καὶ 5
Μαΐου 2007 στὴ Λισσαβώνα... (Στὶς ἐκδηλώσεις ἐκεῖνες ἔλαβαν
μέρος 9 μασονικὲς Δυνάμεις τῆς Εὐρώπης).

...Τὸ Σάββατο 5 Μαΐου 2007, ὁ ἀδελφὸς Antonio Reis ἔδωσε
συνέντευξη τύπου σχετικὰ μὲ τὴ θεματολογία τοῦ συνεδρίου
«Οἱ θρησκεῖες, ὁ Τεκτονισμὸς καὶ ὁ Λόγος (ἡ λογική)», τονίζον-
τας ὅτι στὸ συνέδριο ἦσαν προσκεκλημένοι ὡς ὁμιλητὲς
ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων τῆς χώρας...

... Ἀπὸ τὴν αὐγὴ τῶν χρόνων, ἡ πίστις ἔχει ἐγκαθιδρυθεῖ μέ-
σα στὸν ἄνθρωπο,... ἡ πίστις μὲ τὰ χίλια πρόσωπα...

... Διὰ μέσου τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, εἶναι προφανὲς ὅτι
αὐτὴ ἡ πίστις βρῆκε τὴν ἔκφρασί της μέσα σὲ μιὰ «πνευματι-
κότητα», ἡ ὁποία ἐκρήγνυται σὲ τόσες ἀποχρώσεις ὅσες ἐθνό-
τητες ὑπάρχουν, ὅσες χῶρες, ὅσες γλῶσσες, δημιουργώντας
μία ἐντυπωσιακὴ παλέτα, ἡ ὁποία ἀναμειγνύει τελετουργίες
καὶ μυστικά, δόγματα καὶ ἑταιρεῖες, θρησκεῖες καὶ συστήματα,
θρησκευτικὲς προσευχὲς καὶ σιγὴ διαλογισμοῦ... (Πηγὴ: Τεκτ.
Περ. Κόρυμβος, τῆς Μεγάλης Μικτῆς Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τοῦ Διεθνοῦς Τεκτονικοῦ Τάγματος «Δελφοί», ἔτος 2007, τεῦ -
χος 10, σσ. 54-99).

Ἡμετέρα παρατήρηση: Παρόμοιες ἀντιλήψεις ἔχουν διατυπωθεῖ
κατὰ καιροὺς καὶ παρὰ ἡμετέρων ἀξιωματούχων τῆς εὐρύτερης
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, χωρὶς κἄν Ὁμολογία Πίστεως ἐκ μέρους
τῶν προσώπων αὐτῶν, ἀνεξελέγκτως καὶ «ἀτιμωρητί», ὡς συνήθως.

(Στὸ ἑπόμενο φύλλο, ὑψηλὸ πρόσωπο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
στέλνει ἐπίσημο μήνυμα πρὸς μασονικὰ τάγματα).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας...Arigatou: Mιά παρέμβασις ἐκ μέρους
τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

Στά πλαίσια τῆς ἐκδηλώσεως πού ὀργάνωσε ὁ
θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ στή Στοά τοῦ Βι-
βλίου στίς 3 Ἀπριλίου 2017 μέ γενικό θέμα «Ὁ διά-
λογος καί ἡ κριτική γιά τό νέο πρόγραμμα στά θρη-
σκευτικά» μίλησε ὁ σχολικός σύμβουλος Ἄγγελος
Βαλλιανάτος μέ θέμα «Ἡ παραπληροφόρηση ὡς
ἐργαλεῖο ἐκφοβισμοῦ». Πρίν ἀναφερθοῦμε στό πε-
ριεχόμενο τῆς εἰσηγήσεως τοῦ κ. Βαλλιανάτου καλό
εἶναι νά γνωρίζουμε ὅτι παραπληροφόρηση εἶναι «ἡ
σκόπιμα κακή πληροφόρηση, πού χαρακτηρίζεται
ἀπό τή μετάδοση ἀνακριβῶν, μονόπλευρα διογκω-
μένων ἤ ἐπινοημένων (ψευδῶν) πληροφοριῶν ἤ
καί τήν ἀπόκρυψη ἄλλων»(Μπαμπινιώτης).

Ὁ κ. Βαλλιανάτος μίλησε γιά «μιά ἱστορία παρα-
πληροφόρησης». Ἀναφέρθηκε σέ διάφορα δημοσι-
εύματα στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τύπο πού ἀφο-
ροῦσαν τήν προσωπική του ἐμπλοκή κατά τήν κα-
τάρτιση τοῦ νέου παλαιοτέρου καί ἀναθεωρημένου
προγράμματος διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν. Μέ
ἔντονο καί δραματικό τρόπο παρουσίασε μέ τή βοή-
θεια διαφανειῶν τόν ἑαυτό του ὡς ἀδικούμενο καί
συκοφαντούμενο. Ἄν καί πολλά ἀπό τά δημοσιεύ-
ματα εἶναι γραμμένα μέ ἀκραῖο τρόπο πουθενά σ’
αὐτά δέν μπόρεσα νά διακρίνω «μετάδοση ἀνα-
κριβῶν, μονόπλευρα διογκωμένων ἤ ἐπινοημένων
(ψευδῶν ) πληροφοριῶν». Νομίζω, ἄν δέν ἀδικῶ
τόν κ. Βαλλιανάτο, ὅτι προσπάθησε νά ἐπικεντρώσει
τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου του στήν φανταστι-
κή του κατασυκοφάντηση χωρίς νά ἀπαντᾶ στήν
οὐσία τῆς κριτικῆς πού ἀσκεῖται στά νέα προγράμ-
ματα. Πολύ δύσκολα στήν εἰσήγησή του κατάφερε
νά θίξει κάποιες ἄνευ ἀξίας ...παρωνυχίδες, ἐνῷ κα-
τέφυγε σέ κάποιες ἀναληθεῖς τοποθετήσεις, μέ τίς
ὁποῖες ἔδωσε ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις στούς ἀκρο-
ατές τους. Ἀλλά, ὅπως εἶπε ὁ κ. Βαλλιανάτος, «ἄς
βάλουμε τά πράγματα στή θέση τους».

Ἐκεῖνο πού ἐνοχλεῖ περισσότερο τόν κ. Βαλλια-
νάτο εἶναι ἡ ἔρευνα πού ἔκανε ἡ ΠΕΘ σχετικά μέ τό
πρόγραμμα σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά καί προ-
πάντων ἡ ὅλη ἐργασία τῆς θεολόγου καί ὑπευθύ-
νου τοῦ γραφείου αἱρέσεων τῆς ΠΕΘ κ. Βασσάλου
σχετικά μέ τήν ὀργάνωση Arigatou. Σέ ἡμερίδα πού
ὀργάνωσε ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν μέ ἁπλά
λόγια ἡ κ. Βασσάλου ἀπέδειξε, μετά ἀπό λεπτομερῆ
ἔρευνα, ὅτι τό νέο ἑλληνικό πρόγραμμα γιά τό μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας ἀντι-
γραφή τοῦ Προγράμματος τοῦ Παγκοσμίου Δικτύου
Θρησκειῶν γιά Παιδιά(GNRC), πού ἔχει ἐκπονήσει
ἡ νεοβουδιστική ὀργάνωση Arigatou. Τό πρόγραμ-
μα αὐτό ὀνομάζεται Learning to live together
(LTLT). Καί ἀσφαλῶς μέ τό πρόγραμμα αὐτό δημι-
ουργεῖται φοβερή σύγχυση στούς ἕλληνες μαθητές
ὡς πρός τήν ὀρθόδοξη ταυτότητά τους.

Ἐπειδή ὡς ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ εἴχαμε
τήν τιμή νά συνεργαστοῦμε μέ τήν Πανελλήνια Ἕνω-
ση Θεολόγων σέ κοινή ἡμιημερίδα καί νά ἀκούσουμε
τήν εἰσήγηση τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου μέ θέμα «Τὸ
Πρόγραμμα τοῦ “Παγκοσμίου Δικτύου Θρησκειῶν γιὰ
Παιδιὰ” (GNRC ) τῆς ARIGATOU ὡς πρότυπο τῶν
ἑλληνικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρη-
σκευτικὰ» θά θέλαμε νά ἐκφράσουμε τίς σκέψεις μας
πάνω στά λεχθέντα ὑπό τοῦ κ. Βαλλιανάτου.

Ἄς δοῦμε λοιπόν λίγο πιό ἀναλυτικά τί ἰσχυρί-
στηκε ἡ κ. Ἑλ. Βασσάλου καί τί ἀπάντησε ὁ κ. Βαλ-
λιανάτος.
Ἡ Arigatou εἶναι νεο-βουδιστική ὀργάνωσις

Αὐτό ἰσχυρίστηκε ἡ κ. Βασσάλου καί ὁ κ. Βαλλια-
νάτος ἀπάντησε: « Ἡ Arigatou εἶναι μή κυβερνητι-
κός μή κερδοσκοπικός ὀργανισμός πού καλεῖ τούς
ἀνθρώπους κάθε θρησκείας νά συνεργαστοῦν, γιά
νά ἀντιμετωπίσουν τά προβλήματα τῆς φτώχειας,
τῆς πείνας..... δέν εἶναι θρησκεία, δέν εἶναι βου-
διστικό ἤ νεοβουδιστικό (δική μου ὑπογράμμι-
ση)... φτιάχνει παιδαγωγικό μοντέλο».

Δυστυχῶς γιά τόν κ. Βαλλιανάτο στό προπαγαν-
διστικό φυλλάδιο Shining ever brighter τῆς ὀργα-
νώσεως στή σελίδα 14 διαβάζουμε ὅτι ἱδρυτής τῆς
Arigatou εἶναι ὁ Τakeyasou Μiyamoto «ἀρχηγός τῆς
ἰαπωνικῆς βουδιστικῆς ὀργανώσεως Μyochikai», ὁ
ὁποῖος γράφει ὅτι ἡ ἱδρύτριά της Mitsy Miyamoto
«ἔκανε μεγάλες προσπάθειες γιά νά διαδώσει τή δι-
δασκαλία τοῦ Βουδισμοῦ γιά νά χτίσει ἕνα κόσμο
ὅπου ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά μποροῦν νά ζοῦν μιά
εὐτυχισμένη ζωή βασισμένη στίς ἀρχές τῆς εἰρήνης,
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας». Ὁ ἴδιος ὁ Ta-
keyasu Miyamoto γράφει ὅτι «μέχρι σήμερα κατα-
βάλλω κάθε προσπάθεια, γιά νά ὑποστηρίζω τήν
ἀλήθεια τῶν διδαχῶν» τῆς Mitsy Miyamoto καί τοῦ
ἀποβιώσαντος συζύγου της. Τέλος ὁ Keishi Miya-
moto, στέλεχος τῆς Arigatou διηγεῖται ἕνα μύθο πού
χρησιμοποιοῦσε ὁ Βούδας στά κηρύγματά του γιά
νά πεῖ στή συνέχεια ὅτι «αὐτή ἡ ἱστορία ἀποκαλύ-
πτει σέ μᾶς τό πνεῦμα τοῦ βουδισμοῦ».

Πέραν τούτου, ἀποδεδειγμένα, στά συμβούλια τῆς
Arigatou συμμετέχουν ἄλλες 14(!) βουδιστικές ἰνδουϊ-
στικές καί πνευματιστικές ὀργανώσεις. Γι’ αὐτές οὔτε
λόγος ἀπό τόν κ. Βαλλιανάτο. Δεδομένου λοιπόν τοῦ
βουδιστικοῦ-παραθρησκευτικοῦ χαρακτήρα τῆς Ari-
gatou, ἡ «ἐκπαιδευτική» δράση της δέν πρέπει νά
μᾶς ἐξαπατᾶ. Λίγη γνώση τῶν μεθόδων τῶν ἀπο-
κρυφιστικῶν ὀργανώσεων φανερώνει ὅτι αὐτές χρη-
σιμοποιοῦν πολλά προσωπεῖα. Ἐμφανίζονται ὡς
ὁμάδες πού ἀσχολοῦνται μέ τήν παγκόσμια εἰρήνη,
τήν οἰκολογία, τή θεραπευτική, τή γυμναστική, τήν
ψυχολογία, τή διατροφή, τήν ἐκπαίδευση στελεχῶν
κλπ, κλπ. Ἔτσι εἰσχωροῦν στήν κοινωνία καί πολ-
λαπλασιάζουν τούς ὀπαδούς τους ἐξυπηρετώντας
καί ἄλλους σκοπούς, ὅπως ἐδῶ τήν ἀλλοίωση τοῦ
ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ φρονήματος

Τό νέον ἑλληνικόν πρόγραμμα ἀντιγράφει
τό πρόγραμμα LTLT τῆς ὀργανώσεως Arigatou

Ὁ κ. Βαλλιανάτος ἰσχυρίστηκε ὅτι δέν μπορεῖ νά
ὑπάρξει ἀντιγραφή, διότι τό ἑλληνικό πρόγραμμα
εἶναι πρόγραμμα σπουδῶν, ἐνῷ τό LTLT εἶναι μιά
μέθοδος. Μάλιστα, ἀλλά τί μέθοδος; Μέθοδος δια-
θρησκειακῆς ἐκπαιδεύσεως. Βέβαια ὁ κ. Βαλλιανά-
τος «ἔπαιξε» μέ τίς λέξεις. Μίλησε γιά κακή μετά-
φραση ἀπό τά ἀγγλικά. Τό συμβούλιο τῆς Arigatou
στό ὁποῖο συμμετέχει ὀνομάζεται Interfaith council
on Ethics Education δηλ. Διαθρησκειακό Συμβούλιο
γιά τήν ἠθική ἐκπαίδευση, ἐνῷ, λέει ὁ κ. Βαλλιανά-
τος, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων τό μετέφρασε
ὡς Συμβούλιο γιά τή Διαθρησκειακή Ἐκπαίδευση!
Σέ λόγια νά βρισκόμαστε. Ἕνα διαθρησκειακό Συμ-
βούλιο μέ τά κείμενα, τά συνέδρια, τίς ἀνακοινώσεις
του τί θά παραγάγει; ὄχι βέβαια ὀρθόδοξη ἤ ἰσλαμι-
κή ἤ ἄλλη ἐκπαίδευση ἀλλά διαθρησκειακή ἠθική
ἐκπαίδευση. Ἐξάλλου ὁ Keishi Miyamoto δηλώνει
ὅτι ἡ Arigatou συνεχίζει νά ἀγωνίζεται γιά τήν ὑπέρ-
βαση τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν ὁρίων.

Τό Διαθρησκειακό συμβούλιο λοιπόν ἐκπόνησε
τό πρόγραμμα Learning to live together, πού στο-
χεύει νά περάσει στά σχολεῖα μας ἡ διαθρησκειακή
ἐκπαίδευση. Μέ ἁπλᾶ λόγια στοχεύει τάχα νά ἐνη-
μερώσει τά παιδιά, στήν οὐσία νά τά κάνει νά χά-
σουν τήν ἔστω καί ἀμυδρή ὀρθόδοξη ταυτότητά
τους καί νά τά ὁδηγήσει σέ «ἀναζήτηση» μέσα στόν
ζόφο τῶν ποικίλων θρησκευμάτων, αἱρέσεων καί
τῆς παραθρησκείας. Νά τό πῶ κάπως ἀλλιῶς. Τό
LTLT ἐπιδιώκει μιά ὤσμωση, μιά διαπερατότητα μέ
τό ὀρθόδοξο μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἕνα συμ-
φυρμό Ὀρθοδοξίας καί παραθρησκείας. Ὅτι αὐτός
εἶναι ὁ στόχος τοῦ προγράμματος φαίνεται ἀπό τήν
ἀνάρτηση πού ἔκανε ἕνα blog τῆς Arigatou στό δια-
δίκτυο γιά τό Σεμινάριο πού ὀργάνωσε τό LTLT στό
διορθόδοξο Κέντρο τῆς Μονῆς Πεντέλης τόν Σε-

πτέμβριο 2013 : «Τό Σεπτέμβριο ὀργανώσαμε στήν
Ἀθήνα τό πρῶτο Ἐργαστήριο Βασικῆς Ἐκπαιδεύ-
σεως τοῦ Προγράμματος LTLT. Ὁ κύριος σκοπός
τοῦ Ἐργαστηρίου ἦταν νά εἰσάγουμε τό πρό-
γραμμα στά σχολεῖα μέσῳ τῆς ἐπιμορφώσεως
τῶν διδασκόντων τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτε-
ροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως καί νά ἐφαρμοσθεῖ
σάν μέρος τῶν μαθημάτων τῶν Θρησκευτικῶν,
τῆς Πολιτικῆς ἀγωγῆς καί τῆς Φυσικῆς καί τῶν γε-
νικῶν μαθημάτων στά διαφορετικά τους ἐκπαιδευ-
τικά περιβάλλοντα».

Αὐτό ἀκριβῶς κάνει καί τό ἑλληνικό πρόγραμμα
πού συνέταξε ὁ κ. Βαλλιανάτος. Ἀντιγράφει μέσα
στό ἑλληνικό πρόγραμμα ἀκριβῶς τήν οὐσία τοῦ
προγράμματος Learning to live together. Ἀντιγράφει
ὄχι μόνο τίς μεθόδους καί τίς τεχνικές ἀλλά καί τό
περιεχόμενο. Ἔτσι λοιπόν, εἶπε ἡ κ. Ἑ. Βασσάλου

γ) συνεξετάζονται ὁ Χριστός, ἡ περί Αὐτοῦ
ὀρθόδοξος διδασκαλία, ἡ ὀρθόδοξη λατρεία
κλπ. μαζί μέ τούς ἀρχηγούς τῶν θρησκειῶν, τά
ἔθιμα, τίς γιορτές καί τά σύμβολά τους. 

Παρά τίς διαψεύσεις τοῦ κ. Βαλλιανάτου τόσο στίς
σελίδες τοῦ ἑλληνικοῦ ὅσο καί στίς σελίδες τοῦ LTLT
πού παραπέμπει ἡ κ. Βασσάλου συνεξετάζεται ὁ
Χριστός μέ τούς ἀρχηγούς τῶν ψευδοθρησκειῶν.

Ὄντως στή σελ. 113 τοῦ LTLT παρατίθεται ἐρω-
τηματολόγιο σχετικά μέ τίς θρησκεῖες. Ὅλα ἀνάκα-
τα! Ἰδού ὁρισμένες ἐρωτήσεις

Who was Mohammed? Ποιός ἦταν ὁ Μωάμεθ;
Who was Buddha? Ποιός ἦταν ὁ Βούδας;
What does the word ‘Christ’ mean? Τί σημαίνει ἡ

λέξη Χριστός;
Who was Jesus? Ποιός ἦταν ὁ Ἰησοῦς;
What is reincarnation? Τί εἶναι ἡ μετενσάρκωση;
How many disciples did Jesus have? Πόσους μα-

θητές εἶχε ὁ Ἰησοῦς;
When was the Prophet Mohammed born? Πότε

γεννήθηκε ὁ Προφήτης Μωάμεθ;
What are the Vedas? Τί εἶναι οἱ Βέδες;
What is the Muslim holy book called? Ποιό εἶναι

τό ἱερό βιβλίο τοῦ μουσουλμάνου;
What is the name of the place where Jewish pe-

ople pray? Πῶς ὀνομάζεται ὁ τόπος πού προσεύ-
χονται οἱ Ἰουδαῖοι;

What is a guru? Τί εἶναι ἕνας γκουρού;
What language did Jesus speak? Ποιά γλώσσα

μιλοῦσε ὁ Ἰησοῦς;
What is meditation? Τί εἶναι ὁ διαλογισμός;
What is Hanukkah and how is it practice. Τί εἶναι

ἡ Χανούκκα καί πῶς τελεῖται;
Who is Shiva in Hinduism? Ποιός εἶναι ὁ Σίβας

στόν Ἰνδουϊσμό;
Ἀντίστοιχα στό ἑλληνικό πρόγραμμα σπουδῶν

μετά ἀπό κάποιες παραβολές τοῦ Χριστοῦ στίς σε-
λίδες 68-69 διαβάζουμε, «Ἀποφθέγματα διδασκά-
λων ἀπό τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου:

Βούδας: «Λοιπόν, σ’ ἐσᾶς ἀπευθύνομαι, μοναχοί
μου: ἡ φθορά εἶναι ὁ νόμος τῶν πραγμάτων. Μὴ
ἐγκαταλείπετε τὸν ἄοκνο ἀγώνα σας»

Λάο Τσέ: «Μὴ προτιμᾶς τοὺς σπουδαίους καὶ ὁ
λαὸς δὲν θὰ μαλώνει. Μὴ ἐκτιμᾶς τὰ πολύτιμα ἀντικεί-
μενα καὶ ὁ λαὸς δὲν θὰ κλέβει. Μὴν ἔχεις πόθους
ἄπληστους καὶ ἡ καρδιὰ τοῦ λαοῦ δὲν θὰ συγχύζεται»

Μωάμεθ: «Ὢ λαοί, ἀκοῦστε τοὺς λόγους μου καὶ
ἐντυπῶστε τους μέσα σας... Σᾶς ἀφήνω ἕνα νόμο
ποὺ θὰ σᾶς διαφυλάξει γιὰ πάντα ἀπὸ τὸ λάθος μὲ
τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ τὸν τηρεῖτε μὲ πιστότητα.
Ἕνα νόμο σαφῆ καὶ ὠφέλιμο, τὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ καὶ
τὸ παράδειγμα τοῦ προφήτη του.

Καλοῦνται ἐπίσης οἱ μαθητές ἤδη ἀπό τήν
Τρίτη Δημοτικοῦ νά κάνουν διαλογισμό καί νά
ἐξοικειωθοῦν μέ σύμβολα θρησκειῶν 

Ἄν καί ὁ κ. Βαλλιανάτος τό διαψεύδει, στό πρό-
γραμμα LTLT σελ. 30 διαβάζουμε: Διαλογισμός – ὁ
διαλογισμός μπορεῖ νὰ βοηθήσει τα παιδιά νά ἠρε-
μήσουν, βελτιώνει τήν αὐτοσυγκέντρωσή τους, καί
καλλιεργεῖ τήν σωματική καί διανοητική τους εὐεξία.

Καί στόν Ὁδηγό Ἐκπαιδευτικοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ
προγράμματος σ. 158 διαβάζουμε: «Μουσική καί
διαλογισμός (Ἀκοῦν μουσικὴ μὲ κλειστὰ μάτια. Στο-
χάζονται. Ἀνακοινώνουν καὶ συζητοῦν)».

Προλαβαίνοντας βέβαια κάποιες, ἔστω ἐνδόμυ-
χες ἀντιδράσεις, ἀπό τό ἀκροατήριο, εἶπε καί ἕνα...
ἀστεῖο: «Δέν ὑπάρχει στό πρόγραμμα σπουδῶν
διαλογισμός μέ θρησκευτική χροιά»! Λές καί ὑπάρ-
χει ἄλλου εἴδους διαλογισμός! Ὁ διαλογισμός πρα-
γματώνεται πάντοτε μέ συγκεκριμένο τρόπο μέ ἄμε-
σο στόχο τή χαλάρωση τῆς συνειδήσεως καί ἀπώ-
τερο στόχο τήν ἀπώλεια τῆς εἰς Χριστόν πίστεως.

Τό LTLT σ. 106 προβλέπει τήν κατασκευή Μάντα-
λα, δηλ. βουδιστικῶν καί ἰνδουϊστικῶν συμβόλων,
ἐνῷ στό ἑλληνικό πρόγραμμα (σ. 38-39) διαβάζουμε:

«Οἱ μαθητὲς συλλέγουν σύμβολα ἀπὸ ἄλλες
θρησκεῖες: μαθητὲς συλλέγουν σύμβολα ἀπὸ
ἄλλες θρησκεῖες: ὁ τροχὸς τῆς ζωῆς, Μάνταλα
(Ἰνδουϊσμός), γὶν καὶ γιάνγκ (Ταοϊσμὸς) κ.ἄ. Κάθε
μαθητὴς ἐπιλέγει ἕνα καὶ τὸ χρωματίζει».

Ὅλα ὅσα ἀναφέραμε ἀποτελοῦν μικρό μόνο μέ-
ρος ἀπό τό ὑλικό τῆς ἔρευνας πού ἔκανε ἡ νέα Δεβ-
βώρα, ἡ κ. Βασσάλου. Καί οἱ ἕξι Θεολόγοι τοῦ Θε-
ολογικοῦ Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ μέ τίτλους βαρύ-
γδουπους πού μαζεύτηκαν στή Στοά Βιβλίου νά
ἀπαντήσουν στήν εἰς βάθος, νηφάλια κριτική της,
ἀσχολήθηκαν τελικά μέ ἀσήμαντα ζητήματα. Στήν
οὐσία φιμώθηκαν.

Ὁ κ. Ἄγγελος Βαλλιανάτος, ἀμήχανος, προσπά-
θησε νά ἀμυνθεῖ ἀπειλώντας μέ ἀγωγές καί μηνύ-
σεις- κλασσική μέθοδος ὅσων θέλουν νά φιμώσουν
τούς ἀντιπάλους τους-καί παρουσιάζοντας τούς
ἀσκήσαντες κριτική, προπάντων τήν κ. Βασσάλου,
ὡς ἀνθρώπους τερατόμορφους. Εἶπε ὅτι ὅσα ἐγρά-
φησαν «προσβάλλουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα,
χρησιμοποιοῦν ρητορική μίσους, σπιλώνουν
ἀνθρώπους, φοβίζουν γονεῖς, φανατίζουν» κλπ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ κ. Βαλλιανάτος μέ τίς ἀνα-
ληθεῖς διαβεβαιώσεις του, μέ τήν ἀπόκρυψη πλη-
ροφοριῶν, τήν ἀποσιώπηση καί τή σοφιστική μετα-
ποίηση ἀποδεδειγμένων γεγονότων παρήγαγε γιά
τούς ἀκροατές του μιά ἀληθινή ἱστορία παραπλη-
ροφορήσεως σχετικά μέ τήν ὀργάνωση Arigatou καί
τό νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν.

Τελειώνοντας τήν παρέμβασή μας ὡς ΕΣΤΙΑ ΠΑ-
ΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ θά θέλαμε νά ποῦμε τά ἀκό-
λουθα: Ἐπειδή ὑπάρχει συνοδική ἀπόφαση, Ἐγκύ-
κλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πού χαρακτηρίζει τήν
ὀργάνωση Arigatou «ἀσυμβίβαστη μέ τήν ὀρθόδο-
ξη πίστη» (Ἐγκύκλιο σημείωμα τῆς 27ης Ὀκτωβρί-
ου 2016) νομίζουμε ὅτι θά ἦταν πολύ καλό γιά τόν
ἴδιο τόν κ. Ἄγγελο Βαλλιανάτο νά διακόψει τούς δε-
σμούς του μέ τήν ὀργάνωση αὐτή. Θά ἦταν εὐχῆς
ἔργον νά ἀξιοποιήσει τά ἀναμφισβήτητα ταλέντα
του προσφέροντάς τα ἀκέραια στή διακονία τῶν
ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι μέσα στόν
ὀρυμαγδό πού ἔχει ξεσηκώσει ἡ Νέα Ἐποχή μέ τόν
πανσεξουαλισμό, τήν κατάρριψη κάθε ἀξίας καί τήν
ἀμφισβήτηση τῶν πάντων, ἤδη βρίσκονται σέ σύγ-
χυση ὅσον ἀφορᾶ στήν ταυτότητά τους ἐν συνόλῳ.

Τά παιδάκια μας δέν χρειάζονται «θρησκευτικό
γραμματισμό». Ἔχουν μόνο ἀνάγκη ἀπό λόγο πα-
ρακλήσεως, λόγο αὐθεντικό καί σωτήριο γιά τόν
γλυκύτατο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό πού εἶναι ἡ Ἀλή-
θεια, ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή.

Γιά τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος

ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Παραλειπόμενα 
περί τοῦ θεολογικοῦ 

Διαλόγου μέ τούς Παπικούς
Ἀγαπητὲ "Ὀρθόδοξε Τύπε".
Διάβασα μὲ προσοχὴ τὸ

ἄρθρο τοῦ π. Γεωργίου Μεταλ-
ληνοῦ στὸ φύλλο σας ὑπ’ ἀριθμ.
2159, "Μόνος κερδισμένος ὁ
Πάπας ἀπὸ τοὺς Θεολογικοὺς
Διαλόγους", στὸ ὁποῖο ὁ π. Γε-
ώργιος μᾶς ἐνημερώνει ἱστορικὰ
καὶ πνευματικὰ στὶς προσπάθει-
ες ποὺ ἔχουν γίνει μέχρι σήμερα
στὸ θέμα αὐτό. Ὅπως ἴσως ξέ-
ρουμε, κατὰ τὶς τελευταῖες προσ -
πάθειες διαλόγου 23 Ὀρθόδοξοι
καὶ 23 Παπικοὶ θεολόγοι "διελέ-
γοντο" ἐπὶ 3μηνον περίπου ἐπὶ
συγκεκριμένου θέματος δογμα-
τικῆς διαφορᾶς. Στὴν τελευταία
τέτοια συνάντηση τὸ θέμα πρὸς
συζήτησιν ἦταν τὸ filioque, δη-
λαδὴ ἡ ἐκπόρευση τοῦ Παναγίου
Πνεύματος.

Στὴν συνάντηση, ἀπὸ
πλευρᾶς Παπικῶν, ἡγετικὸ ρόλο
ἔπαιξε ὁ "πνευματολόγος τοῦ
Πάπα", ὁ Louis Bouyer, ὁ ὁποῖος
κατὰ τὴν περίοδο ἐκείνη ἑτοίμαζε
τὸ βιβλίο του, Le Paraclete, δη-
λαδὴ ὁ Παράκλητος. Εἶχε, μάλι-
στα, μαζί του τὶς τελευταῖες διορ-
θώσεις τοῦ δοκιμίου του, τὸ
ὁποῖο καὶ διόρθωνε κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ "διαλόγου".

Μόλις τελείωσε ὁ "διάλογος", ὁ
Louis Bouyer ἐπέστρεψε στὴν
ἕδρα του, στὸ Βέλγιο, καὶ ἐξέδω-
σε τὸ βιβλίο αὐτό. Ὁ Ὀρθόδοξος
ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου
τῶν Ἱεροσολύμων, μὲ τὸν ὁποῖο
συζητοῦσα τὸ θέμα, μοῦ εἶπε ὅτι
ἔσπευσε ἀμέσως νὰ ἀγοράσει
ἕνα ἀντίτυπο, νὰ δεῖ τί ἔγραφε ὁ
συγγραφεὺς σχετικὰ μὲ τὸν "διά-
λογο" στὸ βιβλίο του. Καὶ διεπί-
στωσε, ὅτι ὁ Louis Bouyer δὲν
εἶχε τίποτε στὸ βιβλίο του αὐτὸ
γιὰ τὸ filioque!!

Μετὰ ἀπὸ τὸν τελευταῖο αὐτὸ
"διάλογο", ποὺ γενικά οἱ Παπικοὶ
δὲν τὸν ἔπαιρναν στὰ σοβαρά, ὁ
Πάπας ἀντελήφθη, πώς, ἀκόμη
καὶ μὲ τὸν ἄκαρπο αὐτὸ "διάλο-
γο" εἶναι δυνατὸν σιγὰ-σιγὰ νὰ
χάσει τὰ δογματικά του ἐρείσμα-
τα. Καὶ τότε εἶπε ἐκεῖνο τὸ ἀνε-
πανάληπτο περὶ τοῦ "διαλόγου",
"ἂς ἀφήσουμε τοὺς θεολόγους
νὰ συζητοῦν, ἐνῷ ἐμεῖς θὰ ἐφαρ-
μόσουμε τὴν ἕνωση στὴν πρά-
ξη". Ἀλλὰ μὲ τί κριτήρια καὶ τί
δογματικὰ δεδομένα;

Συμπερασματικά, μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ διαπιστώσει ὅτι ὁ λεγόμε-
νος "διάλογος" δὲν ἐλήφθη ποτὲ
στα σοβαρὰ σὰν διάλογος ἀπὸ
τοὺς Παπικούς, ἀλλὰ σὰν μία
πρόφαση διαιωνίσεως ὁρισμέ-
νων νόθων καταστάσεων, ὅπως
οἱ λεγόμενοι "οὐνίτες", καὶ ἡ προ-
βολὴ τοῦ Παπισμοῦ σὰν ἐκκλη-
σία ἄξια προσοχῆς καὶ σεβα-
σμοῦ. Καὶ ὄχι -φυσικὰ- ἡ ἐξα-
γωγὴ γνησίων καὶ σοβαρῶν
ἀποτελεσμάτων.

Μὲ ἐκτίμηση,
Δρ. Λεωνίδας Κ. Στυλιανόπουλος
Καθηγητὴς Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου 

Ἑλληνική σημαία εἰς Τζαμιά
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατο

συμβὰν σὲ τζαμὶ τῆς Δ. Θρᾴκης,
θὰ ἤθελα νὰ διατυπώσω μία
ἄποψη ποὺ ἀφορᾶ σὲ ὅλα τὰ ἐν
Ἑλλάδι τζαμιά.

Συγκεκριμένα, ἡ ἀνάρτηση τῆς
Τουρκικῆς σημαίας στοὺς ὀρθό-
δοξους ναοὺς τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, δὲν μᾶς ἐκπλήσσει.
Δείχνει τὸν ὀφειλόμενο σεβασμὸ
στὸ κυρίαρχο Τουρκικὸ κράτος,
στὸ ἔδαφος τοῦ ὁποίου βρίσκον-
ται οἱ ναοὶ αὐτοί, ὅπως βλέπομε,
γιὰ παράδειγμα, στὴ φωτογρα-
φία ἀπὸ τὴν πρόσοψη τοῦ κεν-
τρικοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ. Ἰωάννου τῆς νήσου Ἀντιγό-
νης (Πριγκηπόνησα), ὅπου κυ-
ματίζει ἡ Τουρκικὴ σημαία.

Ἀντίστοιχα θὰ ἔπρεπε, πιστεύω,
νὰ κυματίζει ἡ Ἑλληνικὴ σημαία
καὶ στὰ ἐν Ἑλλάδι τζαμιὰ (ὅπως
συμβαίνει τουλάχιστον σὲ ὅλους
τούς ὀρθόδοξους ναοὺς τῆς χώ-
ρας μας) κάτι πού, ὅσο γνωρίζω,
δὲν παρατηρεῖται στὰ τζαμιὰ τῆς
Κῶ, τῆς Ρόδου καί, ὅπως πληρο-
φοροῦμαι, οὔτε τῆς Θρᾴκης.

Κατερίνα Παπαθωμᾶ 
- Μαστοροπούλου

Φιλόλογος, Ἀρχαιολόγος,
Λέκτωρ Κλ. Φιλ., Φιλ. Σχ.,

Παν/μίου Ἀθηνῶν

Περί τοῦ προσφυγικοῦ
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά
Πράγματι εἴμαστε ὅλοι πάροι-

κοι καὶ παρεπίδημοι, ἀλλὰ αὐτὸ
δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἔχει
τὸ δικαίωμα νὰ κλέβει μὲ πόλεμο
τὰ πετρέλαια καὶ ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι
ἔχουν τὴν ὑποχρέωση νὰ δέχον-
ται τοὺς πρόσφυγες. Ἂν θέλετε
νὰ κάνετε ἔργο Θεοῦ νὰ ἀπο-
συρθοῦν τὰ στρατεύματα ἀπ’
τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ νὰ ἐπι-
στραφοῦν οἱ πρόσφυγες στοὺς
τόπους τους, ὅπου θὰ μποροῦν
πιὰ νὰ ζοῦν καὶ νὰ μεγαλουρ-
γοῦν καὶ νὰ παράγουν τὸν δικό
τους πολιτισμό. Τὰ ἄλλα εἶναι
μπερδεμένα. Τὰ ἄλλα θὰ φέρουν
συμφορὲς, διότι ἂν βάλεις στὸν
ἴδιο χῶρο πολίτες ἐκ διαμέτρου
ἀντίθετης κουλτούρας κανεὶς δὲν
θὰ εἶναι εὐχαριστημένος. Ἡ ἀγά-

πη λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ δεί-
ξουμε στοὺς πρόσφυγες εἶναι νὰ
τοὺς ἐπιστρέψουμε τὰ κλεμμένα
καὶ αὐτοὺς στὶς γενέτειρές τους
καὶ ὄχι νὰ πάρουμε τὰ κλοπιμαῖα
καὶ αὐτοὺς στὴν δική μας.

Μετά τιμῆς
Πάνος

Σκυλὶ βραβεύεται διὰ τὴν
...«προσφορὰν ἀπογόνων»(!)

ἡ πολύτεκνος μάνα 
(ἄνθρωπος) ...ὄχι!

Παραθέτω ἀπὸ τὴν ἱστοσελί-
δα www.lifo.gr τὴν εἴδηση:

«Οἱ ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνά-
μεις βράβευσαν ἕνα θηλυκὸ βελ-
γικὸ Ποιμενικὸ (Mallinois) κατὰ
τὴν τελετὴ ἀποφοίτησης Σχολεί-
ου Ἐκπαίδευσης Στρατιωτικῶν
Σκύλων, γιὰ τὴν «προσφορὰ»
43 ἐπίλεκτων ἀπογόνων του. Ἡ
τελετὴ καὶ ἡ βράβευση πραγμα-
τοποιήθηκαν στὸ Γ΄ Κτηνιατρικὸ
Νοσοκομεῖο (Γ΄ ΚΝΟ). Ὁ σκύλος
ποὺ γεννήθηκε τὸ 2009, ἐντά-
χθηκε στὸ στρατὸ ὡς σκύλος
ἀναπαραγωγῆς καὶ ἡ προσφορά
του σὲ ἀπογόνους εἶχε μεγάλο
οἰκονομικὸ ὄφελος γιὰ τὴν ὑπη-
ρεσία. Πλέον ἔχει ὁλοκληρώσει
τὴν ἀναπαραγωγικὴ ζωή του...». 

Ἀλήθεια, στὴν Ἑλλάδα τοῦ
2017 μὲ τὸ ὄντως μεγάλο δημο-
γραφικὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο δύ-
ναται μάλιστα νὰ θεωρηθεῖ κοι-
νωνικοπολιτικὰ ὡς «βαρόμετρο»
γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴ Χώρα μας τὶς
προσεχεῖς δεκαετίες, βραβεύεται
μὲ κάθε ἐπισημότητα σκυλὶ γιὰ
τὴν ...«προσφορὰ ἀπογόνων»
(τὸ ὁποῖο φυσικὰ οὔτε προέβη
στὴν τεκνοποίηση ἀπὸ ἀγάπη
πρὸς τὰ σκυλάκια, οὔτε μόχθησε
γιὰ νὰ ...τὰ ἀναθρέψει· ὅτι ἔκανε
τὸ ἔκανε ἀπὸ ἀκατανίκητο ἔνστι-
κτο)· ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ πολύ-
τεκνη μάνα (καὶ οἰκογένεια), ἡ
ὁποία ξεπερνάει τὸν ἑαυτό της
κάθε μέρα καὶ γίνεται ὁλόκληρη
ἕνα θυμίαμα ἀγάπης καὶ προσ -
φορᾶς γιὰ τὴν οἰκογένειά της, τὰ
παιδιά της ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν
κοινωνία, ἀντὶ νὰ τιμᾶται, νὰ
προστατεύεται (ὅπως προβλέ-
πεται ἄλλωστε καὶ συνταγμα-
τικὰ) καὶ νὰ ἐπιβραβεύεται, κατ’
οὐσία τιμωρεῖται ἢ καὶ ὑπονο-
μεύεται θεσμικά, νομοθετικά, φο-
ρολογικά, πολιτικὰ ἕως καὶ στὴ
δημόσια Παιδεία! Θὰ μπορούσα-
με νὰ ποῦμε ὅτι ὡς κοινωνία
ἔτσι, εἶναι σὰν νὰ κόβουμε μὲ
ὑπομονὴ τὸ κλαδὶ πάνω στὸ
ὁποῖο καθόμαστε...

Χρῆστος Μπονατάκης
Ρέθυμνο

Περὶ τῆς εἰκόνος 
τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Σᾶς ἔχω στείλει μίαν ἐργασίαν

μου ἀπὸ 2-1-2017 μὲ τίτλον: Η
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕ-
ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ-
ΔΟΣ, ὡς ἀπάντηση εἰς τὴν ἐπι-
στολὴν τῆς καθηγήτριας Εὐαγ-
γελίας Νικολαΐδου, ποὺ ἐδημο-
σιεύθη εἰς τὸ ὑπ. ἀριθ. 2144/
16-12-2016 φύλλον τοῦ ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ μὲ τίτλον:
«Αἱρετικαὶ εἰκόνες εἰς ὀρθοδό-
ξους ναούς».

Ἡ ἀπάντησή μου στὴν ἐπι-
στολὴ αὐτὴ ἔχει σκοπὸ νὰ μά-
θουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ
τὴν ἀλήθεια περὶ τῆς εἰκόνος
αὐτῆς καὶ νὰ μὴ τὴν θεωροῦν
αἱρετικὴ- παπική, ὅπως λέει ἡ
καθηγήτρια, ὥστε νὰ σταματή-
σει ἡ ἀναστάτωση αὐτή, ποὺ
ὑπάρχει καὶ νὰ ἐπέλθη εἰρήνη
στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴ δημι-
ουργηθεῖ σχίσμα.

Ἀφοῦ δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ
ἄλλη ἀπάντηση στὴν ἐπιστολὴ
τῆς καθηγητρίας, οἱ ὀρθόδοξοι
χριστιανοί, ποὺ διάβασαν τὴν
ἐπιστολή της θὰ νομίζουν ὅτι λέ-
ει σωστὰ, ἀφοῦ τὴ δημοσίευσε
καὶ ὁ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ καὶ
μέχρι τώρα δὲν ἔφερε ἀντίρρη-
ση κανείς.

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια μπορεῖ νὰ συν -
εχίζει τὴν ἀναστάτωση ποὺ
ἄρχισε, ἀφοῦ θὰ νομίζει ὅτι
ἐνεργεῖ σωστά. Καὶ τότε θὰ
εἶσθε ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς
ἀναστάτωσης τῆς Ἐκκλησίας
ἀπὸ νέους εἰκονομάχους. 

Ἐγὼ ἔχω ἥσυχη τὴ συνείδησή
μου, διότι ἔπραξα τὸ καθῆκον
μου ὡς ὀρθόδοξος χριστιανὸς καὶ
ἔστειλα τὴν ἀπάντηση τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου περὶ τῆς εἰκόνος αὐτῆς. 

Ἀφοῦ, λοιπόν, ἀσχολήθηκαν
μὲ τὸ θέμα αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέ-
ρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου θεωρῶ ὅτι εἶναι σημαντικὸν
ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου πί-
στεως. Ἐὰν ἐσεῖς τὸ θεωρεῖτε
ἀσήμαντον κάνετε ὅ,τι σᾶς φω-
τίσει ὁ Θεός. 

Σᾶς παρακάλεσα ἐπίσης νὰ
τυπώσετε τὴν παράγραφο,
ὅπου ἀναφέρω γιὰ τοὺς ἁγιομά-
χους καὶ εἰκονομάχους παλαιοη-
μερολογίτες, διότι εἰς αὐτὴν τὴν
ἐργασίαν μου περιέχεται ἡ ἀλή-
θεια, γιὰ νὰ διορθωθοῦν καὶ
αὐτοὶ καὶ νὰ μὴ παραπλανή-
σουν κι ἄλλους νεοημερολογίτες
μὲ τὶς αἱρετικές τους πλάνες καὶ
τὶς βλασφημίες τους κατὰ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὸν ἀναβα-
πτισμὸν ὀρθοδόξων νεοημερο-

λογιτῶν χριστιανῶν, ποὺ κά-
νουν.

Μὲ ὀρθοδόξους χριστιανικοὺς
χαιρετισμοὺς

Στέφανος Κοντοστάνος, 
Συνταξιοῦχος διδάσκαλος
Καλαφατιῶνες Κερκύρας

Ἀπάντησις Ο.Τ.: Ἀξιότιμε
κ. Κοντοστάνε, κρατήσαμε
τὴν μελέτην σας, διὰ νὰ δημο-
σιευθῆ κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ
Ἁγ. Πνεύματος. Μὴ ἀνησυχε-
ῖτε δὲν ὑπάρχει κίνδυνος σχί-
σματος δι’ αὐτὸ τὸ ζήτημα.

Ἄψογος ἡ θέσις τοῦ Ο.Τ.
Ἐν Χριστῷ πολυσέβαστοι ἀ δελ-
φοί,

Συγχωρῆστε με γιὰ τὴν ἐνόχλη-
ση.

Ἔγραψα τά ὀνόματά σας.
Ἐδῶ ἔχουμε κάθε ἡμέρα θ.

Λειτουργία.
Θὰ σᾶς μνημονεύω ὥς τὴν

στερνή μου πνοή.
Ὁ «Ο.Τ.» εἶναι τὸ πρωτοπαλ-

λήκαρο τοῦ Ὀρθοδόξου ἀγῶ -
νος, καὶ ἡ θέση, ἡ παρουσίασή
σας σ’ αὐτὸν ἄψογη... ὑπέρο-
χη...

Ὁ Χριστός, ἡ Παναγία μας,
ὅλοι οἱ Ἅγιοι νὰ σᾶς βοηθοῦν,
νὰ σᾶς φωτίζουν.

Μὲ ὅλη μου τὴν ἐν Χριστῷ
ἀδελφικὴ ἀγάπη

Ἐλάχιστος ἀδελφός σας
π.Β.Μ.

Ὁ ὅρος «ἀντιοικουμενισμὸς»
καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ

διδασκαλία
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, χαίρετε

ἐν Κυρίῳ,
Πρὶν ξεσπάσει ὁ Ἀρειανισμὸς

καὶ ἐνῷ τὸ ἔδαφος παρεσκευάζε-
το ἤδη πρὸς σπουδαίαν θρη-
σκευτικὴν ἔριδα καὶ ἐπρόκειτο νὰ
κριθεῖ μεταξὺ πλάνης καὶ ὀρθῆς
πίστεως, ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἐν
ἐκστάσει γενόμενος, εἶδε τὸ ἑξῆς
ὅραμα. «Ἡμίονοι ἄγριοι ζητοῦν-
τες νὰ ἀνατρέψωσι τὴν Ἁγίαν
Τράπεζαν καὶ νὰ καταρρίψωσι τὰ
ἐπ’ αὐτῆς Ἅγια καὶ κύκλωθεν τῆς
Ἁγίας Τραπέζης σάλος καὶ μέ-
νος. Γενόμενος περίλυπος ὁ
Ὅσιος, ἤκουσε καὶ εἶδε Ἄγγελον
Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐνεθάρρυνεν
αὐτὸν λέγων ὅτι θέλουσι μὲν ἐξε-
γερθῆ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μο-
νιοὶ ἄγριοι, ἵνα κατανεμηθῶσιν
αὐτήν, ἀλλὰ δὲν θέλουσιν ἰσχύ-
σει• διότι Κύριος ὁ Θεὸς περι-
φρουρήσει αὐτήν».

Τὰ παραπάνω καταγράφει ὁ
Ἅγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως εἰς
τὸ βιβλίον του «Αἱ Οἰκουμενικαὶ
Σύνοδοι τῆς Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίας», καὶ σχολιάζει ὅτι ἡ κακοδι-
δασκαλία τοῦ Ἀρείου ἔδωκε τὸ
πρῶτον σύνθημα τῆς ἀπὸ πολ-
λοῦ κυμαινομένης θυέλλης. Ὁ
Ἄρειος, λέγει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος,
ἐγένετο τὸ ὄργανον τῆς ἐκρήξε-
ως τοῦ πολέμου.

Ὅπως ἐν αὐτῇ ἔτσι καὶ εἰς πά-
σας τὰς αἱρέσεις καὶ τὰς κακοδο-
ξίας, ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, ἡ Ἐκκλη-
σία Τοῦ Χριστοῦ ἐνέμεινε ἀδιαί-
ρετη καὶ ἀλώβητη. Ἡ θεωρία τῆς
διαιρεμένης Ἐκκλησίας εἶναι μία
ἀκόμη κακοδοξία τῶν ἀσεβῶν
οἰκουμενιστῶν. Μόνοι τους οἱ
αἱρετικοὶ καὶ οἱ κακόδοξοι ἐχωρί-
σθησαν ἀπὸ Τὸν Θεὸν καὶ τὴν
Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀπο-
στολικὴν Ἐκκλησίαν Του, πι-
στεύοντες καὶ διδάσκοντες διδα-
σκαλίες ξένες καὶ καινές. Δὲν
πρέπει, νομίζω, οἱ ἐμμένοντες
εἰς τὰς παραδόσεις καὶ τὰς διδα-
σκαλίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων νὰ
αὐτοχαρακτηριζώμεθα «ἀντὶ-
οἰκουμενιστές, ἀντὶ- λουθηρανοί,
ἀντὶ- παπικοὶ κ.τ.λ.». Δημιουργε-
ῖται ἔτσι εἰς τὸν λαὸν ἡ ἐντύπω-
σις ὅτι ὑπάρχουν διάφορα
«στρατόπεδα» καὶ διαιρέσεις εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὅτι ἐκλείπει ἡ
εἰρήνη καὶ ἡ ὁμόνοια. Ἀφ’ ἑαυτοῦ
των, οἱ πάσης φύσεως κακόδο-
ξοι καὶ αἱρετικοί, χωρίζονται ἀπὸ
Τὸν Χριστὸν καὶ ἀποκόπτονται
ἐκ τοῦ σώματος Τῆς Ἐκκλησίας
Του. 

Ὅπως ἐπὶ Ἀρείου τοῦ αἱρε-
σιάρχου, ἐπὶ Μακεδονίου τοῦ
Πνευματομάχου, ἐπὶ Εὐτυχοῦς
καὶ Διοσκούρου τῶν Μονοφυ-
σιτῶν, ἐπὶ Ὠριγένους, ἐπὶ Ὀνω-
ρίου, Σεργίου, Πύρρου, Παύλου
καὶ Πέτρου τῶν Μονοθελητῶν,
ἐπὶ εἰκονομάχων καὶ λοιπῶν κα-
κοδόξων, ἔτσι καὶ σήμερον ἐπὶ
οἰκουμενιστῶν θὰ ἀναδείξη Κύ-
ριος ὁ Θεός, τὴν κατάλληλη στι-
γμή, τοὺς κατάλληλους διδα-
σκάλους, καὶ θὰ «συνάξει τὸν
σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην,
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ
ἀσβέστῳ» (Ματθ. Γ΄ 12).

Πρέπει νὰ ἔχομε ἀγάπη καὶ
ὑπομονὴ στὸν ἀγῶνα τῆς Πίστε-
ως, καθὼς καὶ τυφλή ἐμπιστονύ-
νη εἰς Τὸν Κύριον. Νὰ κρατᾶμε
ἄμυνα κράζοντες ὡς ὁ Προφη-
τάναξ: «Ἀνάστα, Κύριε, βοήθη-
σον ἡμῖν, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου»
(Ψαλμ. ΜΓ΄ 27) καὶ νὰ ἐνθυμού-
μεθα πάντοτε ὅτι «...οὐαὶ τῷ
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τὸ σκάν-
δαλον ἔρχεται» (Ματθ. ΙΗ΄, 7).

Γεώργιος Ἰωάννου
Ταλάντι Φθιώτιδος

Παραβίασις τῆς ἀμεροληψίας
εἰς τήν ἀξιολόγησιν διά τά Θρησκευτικά

προωθεῖ διεθνῶς, συγκρητιστικὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα
...θρησκευτικῶν!

ε) Τὴν ἐκ τῆς Πολιτείας ἄνιση καὶ μὴ ἰσότιμη ἀντιμετώπιση τῶν
Ὀρθοδόξων μαθητῶν καὶ τῶν γονέων τους, ἔναντι τῶν λοιπῶν
ὀργανωμένων θρησκευτικῶν μειονοτήτων στὴ Χώρα μας.

στ) Τὸν, μέσα ἀπὸ κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες,
εὐτελισμὸ καὶ ἐνίοτε ἐκχυδαϊσμὸ τοῦ μαθήματος καὶ τοῦ ἔργου τοῦ
θεολόγου στὴν τάξη. 

ζ) Τὴν πληθώρα νόμων, διεθνῶν συμβάσεων καὶ ἀποφάσεων
δικαστηρίων καὶ τοῦ ΣτΕ ποὺ «παρακάμπτονται», ἀκόμα καὶ ἐκεί-
νων ποὺ ἀφοροῦν θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα.

θ) Τὴν (συνηθισμένη πλέον) αἰφνιδιαστική, ἀνέντιμη καὶ ἀδιάλ-
λακτη τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

ι) Τὴν ἀποδοκιμασία τοῦ ἐν λόγῳ προγράμματος ἀπὸ τὸ σύνο-
λο τοῦ θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ κόσμου τῆς Χώρας.

Πέραν λοιπὸν τῶν προαναφερθέντων, τὰ ὁποῖα μονάχα σύγχυ-
ση, συγκρητισμὸ καὶ ἐκκοσμικευμένη (ἢ καὶ ἀδιάφορη) θρησκευτι-
κότητα μποροῦν νὰ «καρποφορήσουν» στοὺς μαθητὲς καὶ ἀνε-
ξάρτητα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ τοποθέτηση τοῦ καθενός, ὑπάρχει
καὶ μία ἄλλη, οὐσιώδη παράμετρος: Αὐτὴ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι πα-
ραβιάστηκε σαφῶς ἡ ἀρχὴ τῆς ἀμεροληψίας κατὰ τὴ διαδικα-
σία ἀξιολόγησης τῶν ἐν λόγῳ προγραμμάτων. 

Πιὸ συγκεκριμένα: Ἀπὸ τὰ 7 μέλη τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ
ὁποία ὁρίστηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ)
γιὰ τὴν ἐξέταση καὶ ἀξιολόγηση τῶν ΝΠΣ τοῦ ΜτΘ, τὰ 5 ἀνήκουν
ἐπίσης καὶ στὴν Ἐπιτροπὴ Ἐμπειρογνωμόνων γιὰ ...τὴν ἐκπόνη-
ση τῶν προγραμμάτων αὐτῶν! Οὐσιαστικὰ δηλαδή, κλήθηκαν ἐν
πολλοῖς, νὰ ἀξιολογήσουν ...τὸν ἑαυτό τους!!

Γιὰ τὴν ἐν λόγῳ βασικὴ παράμετρο ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεο-
λόγων (ΠΕΘ) ἤδη ἀπὸ τὴν 7η Ἀπριλίου 2016, εἶχε καταθέσει ἐνώ-
πιον τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων «ΑΙ-
ΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ» ζητώντας τὸ ἠθικά, νομικὰ καὶ διαδικα-
στικὰ αὐτονόητο:

«νὰ ἐξαιρεθοῦν ἀπὸ τὴ σύνθεση τῆς προαναφερομένης Εἰδικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ ΙΕΠ», τὰ «πρόσωπα ποὺ ἔχουν ἐκπονήσει τὸ
πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ καλοῦνται οἱ ἴδιοι νὰ κρίνουν». (ΠΕΘ,
«ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ», σελ. - Ἐνώπιον τoῦ Ὑπουργοῦ Παιδεί-
ας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, Ἀθήνα, 7 Ἀπριλίου 2016).

Τὸ πλέον παράδοξο βέβαια μετὰ τὰ παραπάνω, εἶναι ὅτι ἡ ὁρι-
σθεῖσα ὑπό τοῦ ΥΠΠΕΘ-ΙΕΠ Γνωμοδοτική Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία κα-
λεῖται νὰ ἀποτιμήσει τὸ ΝΠΣ, ἀποτελεῖται ...ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσω-
πα!!

Μὲ βάση τὸ ἄρθρο 7 τοῦ Κώδικα Διοικητικῆς Διαδικασίας (Ν.
2690/99, ΦΕΚ Α΄45) καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ βάση τὸ ΣτΕ (664/2006,
βλ. καὶ 640/2011) ἐπιβάλλεται στὴν κρατικὴ Διοίκηση, ὅπως καὶ τὰ
ἀτομικὰ καὶ τὰ συλλογικὰ ὄργανα αὐτῆς «νὰ παρέχουν ἐγγυήσεις
ἀμερόληπτης κρίσης κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν ἁρμοδιοτήτων τους»
(ἄρθ. 7, παρ. 1)· ἐνῷ κατὰ τὸ ἴδιο δικαστήριο (ΣτΕ 1447/2006) «γί-
νεται δεκτό, ὅτι παραβιάζεται ἡ ἐν λόγῳ ἀρχὴ τῆς ἀμεροληψίας,
ὅταν ὁ μετέχων σὲ συλλογικὸ ὄργανο τῆς Διοικήσεως ἔχει διατυ-
πώσει προειλημμένη γνώμη διὰ τὸ θέμα ποὺ καλεῖται νὰ ἀπο-
φανθεῖ».

Σύμφωνα ἐπίσης μὲ τὸν προειρημένο Κώδικα (ΚΔΔ) τὰ ἑκάστο-
τε διοικητικὰ ὄργανα: «ὀφείλουν νὰ ἀπέχουν ἀπὸ κάθε ἐνέρ-
γεια ἢ διαδικασία, ποὺ συνιστᾶ συμμετοχὴ σὲ λήψη ἀπόφασης ἢ
διατύπωση γνώμης ἢ πρότασης ἐφόσον ...ἡ ἱκανοποίηση προ-
σωπικοῦ συμφέροντός τους συνδέεται μὲ τὴν ἔκβαση τῆς
ὑπόθεσης» (ἄρθ. 7, παρ. 2). Καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ: «Τὸ ὄργανο ἢ τὸ
μέλος τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου, ἐφόσον κρίνει ὅτι συντρέχει στὸ
πρόσωπό του λόγος ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀποχή του, ὀφείλει νὰ τὸ
δηλώσει ἀμέσως στὴν προϊστάμενη ἀρχὴ ...καὶ νὰ ἀπέχει
ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια!» (ἄρθ. 7, παρ. 3-5). 

Ὡστόσο, τὰ 5 μέλη (κοινὰ γιὰ τὴν ἐπιτροπὴ ἀξιολόγησης καὶ τὴν
ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων ἐκπόνησης τοῦ ΝΠΣ), δὲν προέβη-
σαν ἐννοεῖται σὲ καμία ἀνάλογη ἐνέργεια. Κατ’ ἐπέκταση, τόσο ἡ
ἐκ μέρους τους ἀποδοχὴ/ἀνάληψη καθηκόντων στὴν ἐν λόγῳ
Ἐπιτροπὴ ἀξιολόγησης, ὅσο καὶ ἡ ἀξιολόγηση τελικὰ τοῦ ΝΠΣ,
συνιστᾶ ἂν μὴ τι ἄλλο «παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἀμερολη-
ψίας» (ΥΚ. ἄρθ. 107, παρ. 1, στ), ἀλλὰ καὶ παράλληλα «σύνταξη
μεροληπτικῆς ἔκθεσης ἀξιολόγησης» (ΥΚ. ἄρθ. 107, παρ. 1,
ιθ)!

Ἀνακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν 664/2006 ἀπόφαση
τοῦ ΣτΈ, οἱ ἀνωτέρω ἐνέργειες ὄχι μόνο δὲν πληροῦν τὰ ἀπαραί-
τητα ἐχέγγυα ἀμεροληψίας τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἀξιολόγη-
σης τῶν ΝΠΣ, καθ’ ὅτι ἂν μὴ τι ἄλλο ὑπάρχει σαφέστατα «προ-
σωπικὸ συμφέρον γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ὑποθέσεως», καὶ «ἤδη
σχηματισμένη (ἄρα καὶ προκατειλημμένη) γνώμη γιὰ τὴν
ὑπόθεση» (τὴν ὁποία ἔκριναν)· ἀλλὰ ἐν τέλει, ἡ προαναφερθεῖσα
διαδικασία ὡς ἐνέργεια στὸ σύνολό της, κρίνεται ἀναλόγως (ad
hoc) ὑπὸ τοῦ ΣτΕ, ὡς «ἐλαττωματικὴ καὶ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ τῆς σχετικῆς διοικητικῆς πράξεως...» Ὅπως
ἐπίσης καὶ ὑπὸ τοῦ ἄρθ. 36, παρ, 1-3 τοῦ Ὑπαλληλικοῦ Κώδικα
κατὰ τὸν ὁποῖο: ὅταν ἕνα ὄργανο ποὺ «ἀναλαμβάνει τὴν ἐπίλυση
ζητήματος ἢ συμπράττει στὴν ἔκδοση πράξεων ...ἔχει πρόδηλο
συμφέρον στὴν ἔκβαση τῆς ὑπόθεσης», αὐτὸ συνιστᾶ γεγονὸς
τὸ ὁποῖο «ἀποτελεῖ λόγο ἀκυρώσεως τῆς σχετικῆς διοικη-
τικῆς πράξης»!! 

Ἔχουμε τέλος ὡς γονεῖς, καθηγητές, πολίτες καὶ Χριστιανοί,
ἐμπιστοσύνη στὴ δικαιοσύνη, ὅτι αὐτὴ δὲν θὰ συνηγορήσει ἢ δὲν
θὰ ἀμνηστεύσει τοὺς «ψυχοπειραματισμούς», τὴν προχειρότητα
καὶ τὴν ἀνοιχτὴ ἀπόπειρα παραβίασης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
καὶ ὅτι τελικά, ἡ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ ὑπόθεση τοῦ
ΝΠΣ, θὰ ἔχει τὸν ἴδιο ἐπίλογο ποὺ ἔτυχαν νὰ ἔχουν καὶ ἄλλα πρό-
σφατα νομοσχέδια τῆς παρούσης κυβερνήσεως· θὰ κριθεῖ δη-
λαδὴ προδήλως ἀντισυνταγματικὸ καὶ παράνομο.

Ἄγευστοι Ὀρθοδοξίας ἀποφασίζουν διὰ τὸ μάθημα...
Πολιτεία θὰ ἀναλαμβάνη τὴν διαπαιδαγώγησιν
τῶν τέκνων. Αὐτὸ μᾶς ἐθύμισεν ὁλοκληρωτικὰ
καθεστῶτα, εἰς τὰ ὁποῖα ἀπὸ νήπια ἐγίνετο
πλύσις ἐγκεφάλου, ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ τὰ
ἐπηρεάση ἡ οἰκογένεια. Σχετικῶς ἐδήλωσεν ὁ κ.
Τσίπρας:

«ἡ μεγαλύτερη ἀλλαγὴ τὴν ὁποία ἐπιδιώκουμε
στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση στὸ Γυμνάσιο καὶ
στὸ Λύκειο τῆς πατρίδας μας εἶναι νὰ ἀλλάξουμε τὴ
νοοτροπία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Εἶναι νὰ πι-
στέψουμε ὅλοι μας πρῶτα οἱ γονεῖς καὶ νὰ τὸ μετα-
λαμπαδεύσουμε αὐτὸ καὶ στοὺς μαθητὲς ὅτι ἡ
πραγματικὴ μαθησιακὴ διαδικασία γίνεται στὸ σχο-
λεῖο».

Ἀνησυχητικὴ ἦτο ἡ δήλωσις περὶ τοῦ νέου
περιεχομένου τῶν μαθημάτων ἐν γένει καὶ τῶν
Θρησκευτικῶν:

«Πρέπει ἤδη νὰ γνωρίζετε ὅσοι εἶστε ἐκπαιδευτι-
κοὶ συντάκτες ὅτι ἔχει γίνει μία συστηματικὴ προ-
ετοιμασία σὲ νέα προγράμματα σπουδῶν, ἀλλὰ
καὶ στὸ συνοδευτικὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ ἰδίως στὴν
Ἱστορία, στὰ Θρησκευτικά, στὶς Ξένες γλῶσσες,
στὴν Τεχνικὴ Ἐκπαίδευση».

Δὲν αἰφνιδίασε τὸν Ο.Τ. ἡ δήλωσις αὐτὴ
καθὼς πρὸ καιροῦ ἔχομεν κατ’ ἐπανάληψιν
ἐνημερώσει τοὺς ἀναγνώστας καὶ τὴν Ἱεραρ-
χίαν ὅτι παρὰ τὸν προσχηματικὸν διάλογον, ὁ
ὁποῖος σκοπὸν εἶχε νὰ μειώση τὰς ἀντιδράσεις,
αἱ ἀποφάσεις ἔχουν ληφθῆ καὶ τὸ νέον πρό-
γραμμα ὁδεύει πρὸς τὴν μόνιμον ἐγκατάστασίν
του εἰς τὰ σχολεῖα. Ἐμπαιγμὸς μέγας τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ! Συμπαιγνία τῆς Ἱεραρχίας;

Ἡ ἐπιβεβαίωσις ἦλθε προσφάτως, ὅταν αἴφ-
νης κατέστη γνωστὸν ὅτι ὁ διάλογος ἐπερατώ-
θη μετὰ ἀπὸ ἕξι συναντήσεις! Εἰς τὰς συναντή-
σεις μετεῖχαν οἱ Μητροπολῖται Ὕδρας κ.
Ἐφραίμ, Μεσογαίας κ. Νικόλαος καὶ Μεσση-
νίας κ. Χρυσόστομος, γνωστοὶ διὰ τὰ φρονήμα-
τά των. Ὡς σημειώνει εἰς τὸ ἄρθρον του ὁ κ.
Ἀπόστολος Λακασᾶς εἰς τὴν ἐφημερίδα «Κα-
θημερινή» τῆς 4ης Μαΐου 2017:

«Μὲ πολλὲς διορθώσεις στὰ νέα προγράμματα
σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν ὁλοκληρώθηκε ὁ
διάλογος ἀνάμεσα στὶς ἐπιτροπὲς τοῦ ὑπουργείου
Παιδείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δύο
πλευρὲς παρουσιάζονται ἱκανοποιημένες, καθὼς
καὶ ἡ πλειονότητα τῶν παρατηρήσεων τῆς Ἐκκλη-
σίας ἔγιναν δεκτές, ἐνῶ δὲν ἀλλοιώνεται ἡ φιλοσο-
φία τῶν νέων προγραμμάτων… Συγκεκριμένα,
ἔχουν γίνει δεκτὲς ἀπὸ τὸ ΙΕΠ οἱ προτάσεις γιὰ
ἀλλαγὲς σὲ κεφάλαια ἄλλων θρησκειῶν, τὰ ὁποῖα
παρουσιάζονταν συγκριτικὰ μὲ τὰ ἀντίστοιχα κεφά-
λαια τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὰ τὰ θέματα μεταφέρθη-
καν σὲ ξεχωριστὸ κεφάλαιο. Ἐπίσης, ἔγιναν δεκτὲς
παρατηρήσεις τῶν ἱεραρχῶν σὲ σχέση μὲ τὶς δρα-
στηριότητες καὶ τὶς ἐργασίες ποὺ θὰ κάνουν οἱ μα-
θητὲς στὸ πλαίσιο τῶν Θρησκευτικῶν. Πλέον, ἀνα-
μένεται οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς νὰ ἐνσωματωθοῦν
στὰ νέα προσωρινὰ βιβλία –φάκελοι ὑλικοῦ, ὅπως
ὀνομάζονται– ποὺ θὰ διανεμηθοῦν στοὺς μαθητὲς
τὸν Σεπτέμβριο…».

Κατὰ Θείαν Πρόνοιαν ἀκριβῶς τὴν ἑπομένην
ἡμέραν ἐκυκλοφόρησεν ὁ Ο.Τ. μὲ κύριον κεν-
τρικὸν θέμα του τὸ ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Συγκεκριμένα εἰς αὐτὸ τὸ ἄρθρον μὲ τίτλον
«ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»
μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ποὺ ἑδράζοντο εἰς ὅσα ὁ
λέκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν κ.
Κουκουνάρας – Λιάγκης μέλος τοῦ συνδέσμου
«ΚΑΙΡΟΣ» καὶ συνθεμελιωτὴς μὲ τὸν κ. Στ.
Γιαγκάζογλου τῶν νέων προγραμμάτων ἔχει γρά-
ψει κατὰ καιρούς, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρίσθη εἰς τὴν
πρόσφατον ἡμερίδα τοῦ συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ»
ἀπεδείξαμεν ὅτι δὲν εἶναι μόνον τὸ περιεχόμενον
συγκρητιστικὸν, ἀλλὰ ἡ ἰδία ἡ μεθοδολογία καὶ
φιλοσοφία εἶναι αὐταὶ αἱ ὁποῖαι καλλιεργοῦν εἰς
τοὺς μαθητάς ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι σχετικὴ εἰς τὸ
ζήτημα τῆς πίστεως εἰς τὸν Θεόν!

Νέα ἐπιβαρυντικὰ στοιχεῖα
Οἱ δομήτορες τοῦ νέου προγράμματος δὲν

ἀποκρύπτουν τὰς προθέσεις των. Ἐπληροφο-
ρήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Χριστιανική»
τῆς 6ης Ἀπριλίου 2017 διὰ ἡμερίδα μὲ θέμα
«Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σήμερα». Ὁ κ.
Πάνος Νικολόπουλος, λέκτορας Νομικῆς ΕΚ-
ΠΑ ἀνεφέρθη στὸν «ἕωλο ἰσχυρισμὸ κάποιων
νομικῶν κύκλων γιὰ ἄσκηση προσηλυτισμοῦ
τῶν νέων ΑΠΣ καὶ ποινικὴ δίωξη ὅσων τὰ ἐφαρ-
μόζουν». Ἡ ποινικὴ δίωξις ὅμως δύναται νὰ
ἀσκηθῆ εἰς ὅσους ἐφαρμόζουν τὸ παλαιὸν πρό-
γραμμα, ὅπως ἐτόνισαν τὰ μέλη τοῦ συνδέσμου
«ΚΑΙΡΟΣ» εἰς τὴν πρόσφατον ἡμερίδα των. Ὁ
κ. Μόσχος Δημήτριος, ἐπίκουρος καθηγητὴς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ πρόεδρος
τοῦ συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» «τόνισε τὴν ἀνάγ-
κη τῆς κίνησης τῆς διαδικασίας χειραφέτησης
τῶν νέων ἀνθρώπων στὸ μτθ, ὥστε νὰ συνομι-

λήσουν μὲ τὸν ἀποκαλυπτόμενο Θεό»! Ὁ κ.
Σταῦρος Γιαγκάζογλου, ὑποψήφιος διὰ τὴν θέ-
σιν τῆς δογματικῆς εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν
Ἀθηνῶν, εἶπεν ὅτι «τὰ νέα ΑΠΣ στὸ μτθ ὑλο-
ποιοῦν μὲ πιὸ ἔντονο τρόπο τὶς ἀναφορὲς τῶν
παλαιοτέρων προγραμμάτων ποὺ ἐμπεριεῖχαν
τὸ ἄνοιγμα πρὸς τὴν ἑτερότητα καθὼς καὶ τὶς
νεότερες τεχνικὲς διδασκαλίας διεξαγωγῆς τοῦ
μαθήματος». Ἑπομένως παραδέχεται ὅτι τὰ
νέα προγράμματα στρέφονται πρὸς τὴν «ἑτε-
ρότητα» -μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει- καὶ ὅτι ἐφαρ-
μόζουν νέας τεχνικάς, αἱ ὁποῖαι ὡς ἀπεκάλυ-
ψεν ὁ Ο.Τ. καλλιεργοῦν εἰς τὸν μαθητὴν τὴν
ἰδέαν ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι σχετική! Ἡ κ. Βουλγα-
ράκη Εὔη ἀνέφερεν ὅτι «τὰ βιβλία ποὺ θὰ
ἐκπονηθοῦν γιὰ τὸ μτθ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ
ἔχουν ἐπικουρικὸ ρόλο στὸ μάθημα», δηλαδὴ ὁ
διδάσκων θὰ ἔχη μεγάλην ἐλευθερίαν αὐτενερ-
γείας μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό.

Ὁ νέος ρόλος τῆς Ἐκκλησίας: 
ὁ ἀνθρωπισμὸς

Ἀπολύτως συντονισμένος εἰς αὐτὴν τὴν
γραμμὴν ὁ Σεβ. Δημητριάδος, φίλος ἄλλωστε
τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν ποὺ ἐχειρίσθησαν τὸ
ζήτημα. Εἰς Θεολογικὴν Ἡμερίδα, ποὺ διωργα-
νώθη ἀπὸ τὸ Γραφεῖον Ἐπιθεωρήσεως Θρη-
σκευτικῶν Μαθημάτων, Μέσης Ἐκπαίδευσης,
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ Κύπρου,
ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, μὲ
θέμα «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΕΟ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟ». Παραθέτομεν χαρακτηριστικὰ ἀπο-
σπάσματα:

«Αὐτὲς εἶναι οἱ προκλήσεις, οἱ ὁποῖες θέτουν τὸ
ἐρώτημα τῆς ἀναγκαιότητας τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν. Εὐεργετικές, κατὰ μίαν ἔννοια,
προκλήσεις, καθὼς μᾶς καλοῦν νὰ ἀπεγκλωβιστοῦ -
 με ἀπὸ περιορισμένων ὁριζόντων συζητήσεις περὶ
μορφῆς ἢ μεθόδου, καὶ νὰ ἀνοιχτοῦμε σὲ ὁρίζοντες
πλατεῖς, ὁρίζοντες πανανθρώπινους καὶ φλέγον-
τες…

Τίποτε αὐτονόητο δὲν ὑφίσταται πλέον. Οἱ κο-
σμοϊστορικὲς ἀλλαγὲς ποὺ συνέβησαν πρὶν 1.700
χρόνια μὲ ἄξονα τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης, τῆς
ἀνθρώπινης συμφιλίωσης καὶ τῆς αἰώνιας ἀνθρώ-
πινης προοπτικῆς ποὺ ἔφερε ὁ Χριστιανισμός,
ἀπαιτοῦν νέα μύηση συνοδευόμενη ἀπὸ ἐμβάθυν-
ση πνευματικότητας, γνώση τῶν παγκοσμίων συν-
θηκῶν καὶ θερμὸ ὁραματισμό. Πάνω σὲ αὐτὲς τὶς
συνισταμένες μπορεῖ μὲ ἄνεση νὰ δομηθεῖ ἕνα μά-
θημα συνθέτοντας ὅλες τὶς τάσεις… Μὲ δεδομένες
τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις, καθίσταται σαφὲς πὼς
ὅλοι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ συνυπάρξουμε, νὰ
διαλεγόμαστε, νὰ συνθέτουμε καὶ νὰ ἀποδεχόμα-
στε τὴν διαφορετικότητα. Στεγανὰ σύνορα δὲν
μποροῦν νὰ ὑπάρξουν. Δὲν ὑπάρχουν, πλέον,
ἀμιγῶς Ἐθνικὰ προβλήματα…

Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἔχω μία ὑποψία: Οἱ μεγάλες
συζητήσεις σχετικὰ μὲ τὸ μάθημα, πέραν τῶν ἀντι-
κειμενικῶν ἐκκρεμοτήτων, ἴσως καὶ νὰ ὑποδηλώ-
νουν μία ἀμηχανία, μία ἐκκρεμότητα ἂν προτιμᾶτε,
ὡς πρὸς τὸν ρόλο τῆς συνολικῆς Ἐκκλησίας στὸν
σύγχρονο κόσμο. Ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη ἐπι-
στροφῆς στὰ οὐσιώδη, τὰ θεμελιώδη. Ἕνα μεγάλο
ὅραμα, ἡ διατύπωση ἢ μᾶλλον ἡ ἐπαναδιατύπωση
μιᾶς μεγάλης ἀποστολῆς ἔχω τὴν βεβαιότητα πὼς
θὰ λύσει αὐτομάτως πληθώρα θεμάτων. Καὶ ὡς τέ-
τοια ἔρχομαι νὰ διατυπώσω τὴν ὑπεράσπιση τοῦ
μεγαλείου τοῦ ἀνθρώπου… Ἕνα νέο μάθημα θρη-
σκευτικῶν καλεῖται νὰ μιλήσει γιὰ τὸν Θεό, ὑπερα-
σπιζόμενο τὸν ἄνθρωπο, ὡς ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ δημιουργοῦ».

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ δικαίως ὁ Σεβασμιώτατος θὰ
πρέπη νὰ λάβη τὸν τίτλον τοῦ κήρυκος τῆς
παγκοσμιοποιήσεως καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Δυσ -
τυχῶς καμίαν σχέσιν δὲν ἔχει ὁ ἀνθρωπισμὸς
μὲ τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔχει λησμονήσει
τὴν πατερικὴν διδασκαλίαν καὶ ἔχει ἐκτραπῆ
πρὸς τὴν κοινωνιολογίαν ὁ Σεβασμιώτατος μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ ἀλλοιώνη τὴν οὐσίαν τῆς
Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὴν ἐκφυλίζη εἰς θρησκευ-
τικὸν φιλανθρωπικὸν καθίδρυμα.

Νομίζομεν ὅτι συνειδητοποιεῖ οἱοσδήποτε διὰ
ποῖον λόγον ἔχει συνταχθῆ μὲ τὸν σύνδεσμον
«ΚΑΙΡΟΣ». Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἀπηύθυνε εἰς τὸν
χαιρετισμόν του πρὸς τὸ ἀκροατήριον ἡμερίδος
μὲ θέμα τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν
ἐνοριακὴν κατήχησιν ὁ κ. Μιλτιάδης Κωνσταν-
τίνου, μέλος τοῦ συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ». Ἡ κ.
Σοφία Καρεκλᾶ εἰς τὴν ἀνταπόκρισίν της διὰ
τὴν ἱστοσελίδα orthodoxia.info τῆς 5 Μαΐου
2017 μᾶς ἀναφέρει καὶ τὸν χαιρετισμὸν, εἰς τὸν
ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων εἶπεν ὁ κ. Κωνσταντίνου:

«Καὶ ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸν πα-
ράγοντα ἐκεῖνον ποὺ θὰ κινητοποιήσει τὸν πνευ-
ματικὸ κόσμο νὰ βρεῖ τὸ θάρρος, ὥστε νὰ προβά-
λει, μέσα σὲ μία ἐποχὴ ἀπόλυτου εὐτελισμοῦ καὶ
ἀπαξίωσης τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τὶς δια-
χρονικὲς ἀνθρώπινες ἀξίες τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀλλη-
λοσεβασμοῦ καὶ τῆς ἀλληλεγγύης».

Εἰς τὴν ἰδίαν ἡμερίδα ὁ Γερμανὸς Καθηγητὴς
ποὺ ὡμίλησεν ἦτο σαφὴς διὰ τὴν πορείαν ποὺ
θὰ ἀκολουθήση τὸ μάθημα:

«Γιὰ τὸν κ. Schrοder, ἡ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση
καὶ ἀγωγὴ στὸ σχολεῖο θέτει συγκεκριμένους στό-
χους, ὅπως “νὰ παρουσιάζει στοὺς νέους ἀνθρώ-
πους τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς ὁμολογίες ὡς ὑποδείγμα-
τα ποὺ κομίζουν προτάσεις καὶ νοηματοδοτήσεις
τῆς ζωῆς. Νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ κατανοοῦν θρη-
σκεῖες καὶ ὁμολογίες, μὲ τὶς ὁποῖες δὲν ἔχουν καμία
σχέση. Νὰ κατανοήσουν τὴ σημασία ποὺ ἔχουν οἱ
θρησκεῖες στὴ σύγχρονη κοινωνία καὶ πῶς μπορεῖ
νὰ προσδιοριστοῦν οἱ σχέσεις μεταξὺ Ἐκκλησιῶν,
θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ πολιτείας”. Τέλος,
ὑπογράμμισε ὅτι, “ὅλοι οἱ παραπάνω στόχοι μπο-
ροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν μόνο ὅταν τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν διδάσκεται σὲ ἀπόλυτη συμφωνία
μὲ τὶς ἀρχὲς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, καθὼς
καὶ ὅταν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ μάθημα συνεργάζεται
στενὰ μὲ ἄλλες ὁμολογίες καὶ ἄλλες θρησκεῖες”…».

Τραγικὸς ἐπίλογος
Προσφάτως ἔλαβε μεγάλην δημοσιότητα κεί-

μενον τοῦ κ. Θανάση Παπαθανασίου, μέλους τοῦ
«ΚΑΙΡΟΥ», μὲ τίτλον «Σχόλιο στὸ «Παῦσον
Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα»», τὸ ὁποῖον ἐγράφη
τὴν Μ. Παρασκευὴν καὶ καταφέρεται ἐναντίον
τῶν Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σεβ. Καλαβρύτων. Δια-
φωνοῦμεν μὲ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα γρά-
φει, συμφωνοῦμεν ὅμως μὲ τὸ ὅτι «Ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος, λοιπόν, πέραν τοῦ κινδύνου τοῦ Μελετίου
δὲν ἔχει νιώσει τὴν ἀνάγκη νὰ καλέσει κανέναν
ἄλλον ἐπίσκοπο, γιὰ κανέναν ἄλλο λόγο!». Ἴσως
εἶναι καιρὸς ἡ Ἱεραρχία νὰ καλέση εἰς ἀπολογίαν
Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι κηρύττουν τὸν ἀνθρω-
πισμόν, Ἱεράρχας οἱ ὁποῖοι πρὶν τὴν ἀπὸ ἔγκρισιν
τῆς Ἱεραρχίας κατακλείουν τὸν διάλογον μὴ
ἔχοντες γνῶσιν περὶ τῆς μεθοδολογίας ποὺ ὁδη-
γεῖ τοὺς μαθητάς εἰς τὸν σχετικισμόν, Καθη-
γητὰς ποὺ συνηγοροῦν εἰς τὸ νέον παιδομάζωμα
καὶ θεολόγους, οἱ ὁποῖοι τὴν Μ. Παρασκευὴν
ἐπιτίθενται εἰς Μητροπολίτας, τοὺς ὁποίους κα-
τηγοροῦν ὅτι Μεγάλη Ἑβδομάδα κάνουν τὰ ἴδια
μὲ αὐτούς!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τήν ἕκτην Κυριακήν ἀπὸ τοῦ Πάσχα ἑορτάζομεν τὸ εἰς
τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν θαῦμα, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τοῦ Ἁγιογραφικοῦ Οἴκου τῶν Παχωμαίων.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟΝ

«Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» εἰς τιμὴν 
καὶ μνήμην τοῦ ἀοιδίμου 

Μητρ. Σιατίστης Ἀντωνίου
Τὴ Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 καὶ ὥρα 6 τὸ

ἀπόγευμα, στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Διακονία
θὰ πραγματοποιηθεῖ Ἡμερίδα στὴ μνήμη τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτη Σιατίστης Ἀντωνίου
μὲ θέμα: «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ».

Ἡ ἡμερίδα τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Παναγιω-
τάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου
καὶ συνδιοργανώνεται ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Γεωργίου Πανοράματος Θεσσαλονίκης καὶ Πτυ-
χιούχους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ ἄλλων
Σχολῶν τοῦ Α.Π.Θ..

Τὴν ἐκδήλωση θὰ ἀνοίξουν μὲ τροπάρια οἱ
Φοιτητὲς τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης,
ἐνῷ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια αὐτῆς θὰ προεδρεύσει
ὁ κ. Λυκοῦργος Μαρκούδης.

Κατόπιν χαιρετισμοῦ τοῦ Προέδρου τῆς
Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς π. Ἀλεξίου Παπα-
στεργίου καὶ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολί-
τη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου θὰ μιλήσει ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ
Σιατίστης κ.κ. Παῦλος μὲ θέμα: «Ὁ Σιατίστης
Ἀντώνιος, ὁ γλυκὺς ποιμένας».

Ἀκολουθοῦν, ὁ ἀρχιμ. π. Ἐφραὶμ Τριαντα-
φυλλόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητρο-
πόλεως Σιατίστης μὲ θέμα: «Σισανίου καὶ Σια-
τίστης Ἀντώνιος: ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», ἡ
γερόντισσα Θεολογία, καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μικροκά-
στρου, μὲ θέμα: «Ἀσκητικὴ Ἱερωσύνη» καὶ ὁ
κ. Ἀναστάσιος Δάρδας, Δρ. Θεολογίας, Ἱερο-
κήρυκας τῆς Μητροπόλεως Σιατίστης, μὲ θέμα:
«Βιώματα ἀπὸ τὴν Ἁγιοπατερικὴ Ἀρχιερα-
τεία τοῦ Μητροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατί-
στης μακαριστοῦ Ἀντωνίου».

Τέλος, καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ χρόνο ποὺ θὰ ἀφιερω-
θεῖ σὲ συζήτηση τῶν ὁμιλητῶν μὲ τὸ κοινό, ἡ
ἡμερίδα θὰ κλείσει μὲ χαιρετισμὸ τοῦ Πανα-
γιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ.
Ἀνθίμου.
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φανὴς ὁ σκοπὸς ὅλων ὅσων ἐξυμνοῦν τὰ τελευταῖα χρόνια τὸν
Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως…

Ἡ προσεκτικὴ μελέτη ὅλων τῶν συγγραφῶν τοῦ κ. Ζηζιούλα
κατατείνει εἰς τὸ ὅτι μοναδικὸν ἐπιχείρημα, εἰς τὸ ὁποῖον στηρί-
ζει τὰς ἐσφαλμένας ἀπόψεις του, εἶναι ὁ 34ος Κανὼν τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

«Οἱ ἐπίσκοποι κάθε περιοχῆς πρέπει νὰ γνωρίζουν τὸν πρῶτον ἀνά-
μεσά τους καὶ νὰ τὸν θεωροῦν σὰν κεφαλὴ καὶ νὰ μὴ πράττουν τίποτα
χωρὶς τὴ γνώμη του παρεκτὸς μόνο ὅσα εἶναι ἐπιβεβλημένα στὴν ἐπι-
σκοπή τους καὶ σὲ ὅσες περιοχὲς ὑπάγονται σὲ αὐτήν. Ἀλλὰ οὔτε καὶ
ἐκεῖνος νὰ πράττει κάτι χωρὶς τὴν γνώμη ὅλων»

Εἰς ποῖα ζητήματα ἀπαιτεῖται ἡ γνώμη τοῦ «πρώτου»; Οἱ κανο-
νολόγοι Ἰωάννης Ζωναρᾶς καὶ ὁ Ἀλέξιος Ἀριστηνὸς ἑρμηνεύοντες
τὸν κανόνα γράφουν ὅτι πρόκειται διὰ ζητήματα κοινοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος, ὅπως δογματικά, ἐξευρέσεις λύσεων εἰς προβλήματα,
ἐκλογαὶ ἀρχιερέων καὶ ὅμοια. Ὁ Θεόδωρος Βαλσαμῶν διευκρινίζει
ὅτι πρόκειται διὰ κάθε ζήτημα, τὸ ὁποῖον ὑπερβαίνει τὰ στενὰ ὅρια
διοικήσεως τῆς ἐπισκοπῆς καὶ παραθέτει ἕνα παράδειγμα, συμφώ-
νως πρὸς τὸ ὁποῖον ὁ «πρῶτος» δὲν ἔχει δικαίωμα οὔτε τοπο-
τηρητὴν νὰ ὁρίση εἰς κάποιαν ἐπισκοπήν, ἐὰν δὲν συναποφασίση
μὲ τοὺς ὑπολοίπους. Ἀπὸ αὐτὰ συμπεραίνεται ὅτι δὲν ὑπάρχει
γνώμη τοῦ «πρώτου» καὶ γνώμη ὅλων τῶν ὑπολοίπων, ἀλλὰ ὅλοι
ὡς συνεπίσκοποι συνεδριάζουν καὶ συναποφασίζουν διὰ ὅλα γε-
νικῶς τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα. Ἑπομένως, ἡ ἔννοια τοῦ «πρώ-
του» ἔχει ἁπλῶς τὴν ἔννοιαν ἑνὸς συμπεφωνημένου καὶ γνωστοῦ
ἀπ’ ὅλους «προέδρου», προκειμένου νὰ μὴ τίθενται ἐκ νέου κάθε
φορά τὰ ἐρωτήματα «ποῦ θὰ συνεδριάσουμε γιὰ τὸ ζήτημα; ποιὸς
θὰ ἐνημερώσει; ποιὸς τὸ ἔμαθε καὶ ποιὸς δὲν τὸ ἔμαθε; μὲ ποιὰ
σειρὰ θὰ λάβουμε τὸν λόγο;» κ.ἄ. Αὐτὰ βεβαίως δὲν ἀναφέρονται
ρητῶς, διότι εἶναι αὐτονόητα, ἐνῶ ἀπόδειξις ὅτι ὁ κανὼν δὲν διαχω-
ρίζει εἰς οὐδὲν τὸν «πρῶτον» ἀπὸ τοὺς συνεπισκόπους του εἶναι
ὅσα γράφει ὁ Ζωναρᾶς: «πλὴν ἀλλ’ οὐδὲ τῷ πρώτῳ ἐπισκόπῳ
παραχωρεῖ, τῇ τιμῇ καταχρώμενον, εἰς δυναστείαν ταύτην
ἀμείβειν, καὶ ἐναυθεντεῖν»! Πρόκειται περὶ «τιμῆς» ἄνευ ἄλλου
περιεχομένου.

Τὴν διαχρονικὴν ἑρμηνείαν τοῦ 34ου κανόνος ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ
Σύνοδος τῆς Ρουμανίας τοῦ 1882 εἰς τὴν ἀπάντησίν της πρὸς προ-
ηγηθεῖσαν ἐπιστολὴν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
ἀπορρίπτουσα μάλιστα ἐφαρμογὴν αὐτοῦ εἰς παγκόσμιαν κλίμα-
κα ὡς θέλει ὁ Σεβ. Περγάμου:

«Ὁ καθεὶς κυβερνᾶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ κατὰ τοὺς ὑπὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας θεσπισθέντας κανόνας. Ὅταν παρουσιάζεται περίπτωσις μὴ προ-
βλεπομένη ὑπὸ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων, ὁ ἁρμόδιος ἐπίσκοπος
συμβουλεύεται τὸν πρῶτον ἢ τὸν ἀρχιεπίσκοπον περὶ τοῦ πῶς ὀφείλει
προσενεχθῆναι ἐν τῇ περιπτώσει ἐκείνῃ. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἢ ἡ
τῶν ἐπισκόπων κεφαλὴ εἰς περιστάσεις μὴ προβλεπομένας ὑπὸ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν κανόνων, μηδὲν αὐθαιρέτως ποιείτω, ἀλλὰ συμβου-
λευέσθω μετὰ τῶν τοῦ ἔθνους ἐπισκόπων, καὶ ποιείτω, ὅπως δόξῃ τοῖς
πᾶσι, διότι διὰ τοῦ τρόπου τούτου θὰ φυλαχθῆ ἡ καλὴ συνεννόησις καὶ
ἡ ὁμοφωνία ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ πειθαρχίᾳ… Ἀλλὰ ὀνομάζων τοὺς ἐπι-
σκόπους πριμάτους, κεφαλὰς τῶν ἑαυτῶν ἐκκλησιῶν, ὁ ἀποστολικὸς
κανὼν οὐδόλως σημαίνει ἐνταῦθα δύναμίν τινα αὐτῶν ἀπεριόρι-
στον καὶ ἐντελῶς ἀνεξάρτητον, ἀλλὰ μόνον κύριόν τι πρωτεῖον,
προτεραιότητα, ἀρχηγίαν ψήφου ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ζητήμα-
σιν… Τοιαῦται πράξεις, αἵτινες ὑπερβαίνουσι τὸ μέτρον τῆς μερικῆς
ἀρχῆς παντὸς ἐπισκόπου καὶ αἱ ὁποῖαι ἀπαιτοῦσι τὴν ψῆφον καὶ τὴν
ἀπόφασιν τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀντιπροσώπων, δύνανται νὰ ὦσι παρα-
δείγματος χάριν οἱ ὁρισμοὶ τῶν τῆς πίστεως δογμάτων, ἡ σύνθεσις τῶν
κανόνων καὶ τῶν νόμων διὰ τὴν ἐκκλησίαν, ἡ ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων, ἡ
διαδικασία αὐτῶν καὶ ἄλλα τοιαῦτα. Πᾶς δὲ ἐπίσκοπος ἢ μητροπόλεως
ἢ ἐπισκοπῆς κατὰ τὸν κανόνα ἔχει ἰσχὺν μόνον εἰς τὰ τῆς ἐπαρχίας
αὐτοῦ καὶ εἰς ὅλα ὅσα ἀφορῶσι τὴν ἐπαρχίαν καὶ τοὺς εἰς αὐτὴν ἀνή-
κοντας τόπους. Μεταγενέστεροι κανόνες ἐπεκύρωσαν τὸν ἀποστο-
λικὸν τοῦτον θεσμόν, Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δ΄, στ΄, Β΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου β΄, Συνόδου Ἀντιοχείας ια΄. Ὁμοίως δύναται νὰ παρατη-
ρηθῆ ὅτι οἱ ἀποστολικοὶ κανόνες ὁμιλοῦσι μόνον περὶ τῆς μερικῆς
ἀρχηγίας ἐν ταῖς τοπικαῖς ἐκκλησίαις, ἀλλ’ οὐδεμίαν δεικνύουσι κε-
φαλὴν καθολικὴν συμπάσης τῆς ἐκκλησίας, οὐδὲ ὑποθέτουσι κἄν
τοιαύτην τινά, καθότι οὐχὶ μόνον τὴν τῶν ἐκκλησιῶν διεύθυνσιν
παριστῶσι διηρημένην ἑκάστην ὑπὸ τὴν ἑαυτῆς κεφαλήν, ἀλλὰ
καὶ περιορίζουσιν ἑκάστην τοιαύτην κεφαλὴν διὰ τῆς κοινῆς πάν-
των τῶν τοπικῶν ἐπισκόπων ψήφου».

Θὰ κατακλείσωμεν τὸ παρὸν μὲ τὰ ὅσα ἔγραψε τὸ 1976 ὁ Φίλιπ
Σέραρντ (Ἡ Ἐκκλησία, ὁ Παπισμὸς καὶ τὸ Σχίσμα), ὁ ὁποῖος διε-
ῖδεν εἰς τὰ ἔργα τοῦ κ. Ζηζιούλα τὴν πορείαν διὰ τὴν προώθησιν
τῆς ἑνώσεως μὲ τὸ νὰ ἀξιώνη διὰ τὸν Πατριάρχην τὸ «πρωτεῖον»
καὶ διὰ τὸ Πατριαρχεῖον τὸ «ἱερὸν κέντρον»:

«Κάθε τοπικὴ ἐκκλησία ποὺ ἔχει ἱδρυθεῖ κανονικὰ εἶναι ἐξ ἴσου
Ἐκκλησία μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη τοπικὴ ἐκκλησία. Καὶ εἶναι ἐξ ἴσου ἕνα
ὁρατὸ κέντρο τῆς καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἀποστολικότητας
καὶ τῆς ἑνότητάς της. Ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση τῆς ἵδρυσης μιᾶς τοπικῆς
ἐκκλησίας, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει κάποια συγκεκριμένη τοπικὴ
ἐκκλησία ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι περισσότερο ἀπὸ
κάποια ἄλλη τὸ ὁρατὸ κέντρο ἢ ἔκφραση τῆς ἀποστολικότητας, τῆς
καθολικότητας καὶ τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτῶν τῶν τριῶν ἰδιο-
τήτων ὁ ἐπίσκοπος δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα ἐξωτερικὸ σύμβολο. Εἶναι
ἡ ζωντανή τους ἔκφραση… ἔτσι καὶ κάθε ἐπίσκοπος δὲν μπορεῖ νὰ
ἰσχυριστεῖ ὅτι ἐνσαρκώνει τὶς διάφορες ἐξουσίες καὶ λειτουργήματα –
ἱερατικὰ ἢ ἄλλων ἁρμοδιοτήτων- ποὺ περιβάλλουν τὸ ἀξίωμά του, πε-
ρισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον. Ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση τῆς θέσπι-
σης τοῦ ἀξιώματός του, κάθε ἐπίσκοπος πρέπει νὰ εἶναι οὐσια-
στικὰ ἴσος σὲ ἐξουσίες μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον… Τὸ 1870 οἱ ἀναγ-
γελίες τῆς πρώτης Βατικάνειας Συνόδου ἐπιβεβαιώνουν «τὸν θεσμὸ
τοῦ πρωτείου τοῦ εὐλογημένου Πέτρου», ἕνα θεσμὸ «ὄχι μόνο τιμῆς
ἀλλὰ καὶ ἀληθινῆς δικαιοδοσίας»… Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ ἀπαίτηση τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τὴν ὁποία πρόβαλλε κατὰ τὸν δέ-
κατο τέταρτο αἰώνα, νὰ κατέχει κάποιες εἰδικὲς καὶ ἀνώτερες ἐξουσίες
σὲ σχέση μὲ ἄλλους ἐπισκόπους –μία ἀπαίτηση τῆς ὁποίας τὴ συνεχι-
ζόμενη ἐπίδραση μποροῦμε ἀκόμη καὶ σὲ πρόσφατες ἐποχὲς νὰ παρα-
τηρήσουμε σὲ κάποιες ἔμμεσες ἐνέργειες καὶ σὲ κάποια λεγόμενα τοῦ
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως».

Παράξενος ὁ θάνατος τοῦ Ἐπισκόπου Ἔγγρας...
Γαλλικά, Ρωσικά, Γερμανικά και Ἀγγλικά). Μάλιστα
δέ, ὑπῆρξε λίαν Ἑλληνομαθής μέ ἐξαιρετικές
σπουδές στήν Ἑλλάδα καί γιά μεγάλο διάστημα.
Ἦτο ἑπομένως, ἄτομο χαρισματικό μέ πολλές
δυνατότητες γιά τήν ἀνέλιξί του στήν πυραμίδα καί
στήν κορυφή τῆς ἡγεσίας τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τόν στενόν καί εὐρύτερον κύκλον,
ἀφήνουν πολλά ἐρωτηματικά

Ὁ αἰφνίδιος θάνατος τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἐδη-
μιούργησε, ὅπως ἐγκύρως καί ἀσφαλῶς πληρο-
φορούμεθα, πολλές ὑποψίες καί σημαντικές ἀνα-
πάντητες ἀπορίες σέ πολλούς συγγενεῖς καί φί-
λους του στή Σερβία, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα.

Τόσον ἡ κατά σάρκα οἰκογένειά του, ὅσον καί ἡ
πνευματική του οἰκογένεια ἐζήτησαν, τό λογικό, τό
φυσιολογικό, τό νόμι-
μο, νά γίνη δηλαδή ἡ
ἀναγκαία νεκροψία,
γιά νά διασπιστω-
θοῦν τά ἀκριβῆ αἴτια
αὐτοῦ τοῦ θανάτου.

Ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ
Σερβική Ἐκκλησία
δέν τό ἐπέτρεψε.
Ἐπεκαλέσθη, τήν
δῆθεν Ἐκκλησιαστική
τάξι, πού ὑποτίθεται
ὅτι δέν ἐπιτρέπει νε-
κροψία σέ Ἀρχιερέα.
Βέβαια, κάτι τέτοιο
δέν στηρίζεται οὔτε
στούς Ἱερούς Κανό-
νες οὔτε τήν Παράδο-
σι τῆς Ἐκκλησίας
μας. Γιατί λοιπόν
ὑπῆρξε ὅλη αὐτή ἡ
σπουδή καί ἡ ἐπίμο-
νος ἄρνησις;

Πάντως ἡ γερόν-
τισσα μητέρα του, πι-
στεύει ὅτι τόν «ἐδολο-
φόνησαν». Μάννα
εἶναι καί στόν πόνο
της πιστεύει κάτι τέτοιο ἤ ὡς μάννα κάτι γνωρίζει
περισσότερο ἀπό τόν μακαριστό Ἐπίσκοπο; Ὁ
λαός πολύ σοφά διατυπώνει τήν ἄποψι πώς,
«φωνή λαοῦ, φωνή Θεοῦ». Κάτι τέτοιο ἴσως ἀνε-
φάνη καί στήν στήν κηδεία τοῦ Ἐπισκόπου (29-11-
2016) στή Ἱ. Μονή Κεβίλ, ὅπου συνέρρευσε
πλῆθος λαοῦ. Ἦτο ἐμφανές ὅτι στό μυαλό πολλῶν
ὑπῆρχε ἡ ἀμφιβολία καθώς στά στόματα μερικῶν
προέβαλε ὁ παράξενος ψίθυρος, «smjestili su
ga” ἤ “skinuli su ga”, στά Σέρβικα, δηλαδή, «τόν
ἔβγαλαν ἀπό τή μέση» ἤ «τόν ἔφαγαν». Πάν-
τως, κατά τήν ἄποψι πολλῶν σοφῶν, «δέκα ἀνε-
ξάρτητες πληροφορίες, ἰσοδυναμοῦν μέ μία ἀπό-
δειξι».

Δέν ἤνοιξαν τό φέρετρον
τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου

οὔτε ἐπέτρεψαν ἐκταφή 
εἰς τούς οἰκείους μετά τά 25 ἔτη

Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι «ὅμοιαι παραστάσεις
ἀναπλάττουσι ἀλλήλας». Γι’ αὐτό ἀναφέρουμε ἕνα
ἄλλο αἰφνίδιο παράξενο περιστατικό. Τόν ἔκτακτο
θάνατο τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Δημητρίου
στήν Κωνσταντινούπολι (2 Ὀκτωβρίου 1991), ἀπό
καρδιακές ἐπιπλοκές. Καί στήν περίπτωσι αὐτή
ὑπάρχουν ἀρκετές ἀπορίες καί σημαντικά κενά.

Οἱ κατά σάρκα οἰκεῖοι του δικαίως ἀναρωτιοῦν-
ται, γιατί ἆραγε καθυστέρησαν ὑπερβολικά νά με-
ταφέρουν τόν ἀδιαθετήσαντα Πατριάρχη στό νο-
σοκομεῖο, ὅταν ὑπῆρξαν τά οὐσιαστικά συμπτώ-
ματα; Δέν δυνάμεθα νά ἀπαντήσουμε, ἀλλά ἡ
παγκόσμιος νομοθεσία ἀποφαίνεται ὁμοφώνως
ὅτι, ἡ «Βαρειά ἀμέλεια τῷ δόλῳ ἐξισοῦται».
Ὑπάρχουν, ναί ἤ ὄχι πραγματικές καί οὐσιαστικές
εὐθύνες γιά τήν διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ διαπιστω-
θεῖσα καθυστέρησι; Ὑπάρχει κάτι ἄλλο πού ὑπο-
κρύπτεται; Ποῖοι ἦσαν οἱ ἁρμόδιοι, πού ἔπρεπε νά
κάνουν τό καθῆκον τους καί ἀμέλησαν ἐγκληματι-
κά;

Πέραν τῶν ἀνωτέρω, σημειώνουμε ὅτι, κατά τήν
ταφή δέν ἐπετράπη νά ἀνοιχθῆ τό φέρετρο τοῦ
Πατριάρχου, ἀκόμη οὔτε καί στά λίαν στενά του
πρόσωπα, κάτι πού δημιουργεῖ πολλά ἐρωτηματι-
κά στήν κατά σάρκα οἰκογένεια. Ὁ Πατριάρχης
ἔφυγε ἀπό “καρδιακή ἐπιπλοκή” καί ὄχι ἀπό ἀτύ-
χημα ἤ δύσκολη ἀσθένεια πού ἐνδεχομένως θά
παραμόρφωνε τό πρόσωπό του. Σ’ αὐτή τήν πε-
ρίπτωσι μόνον θά ἦτο ἐπιτρεπτό τό μή ἄνοιγμα
τοῦ φερέτρου τοῦ Πατριάρχου.

Προσθέτουμε πώς, καί μέ τήν παρέλευσι 25-
τίας ἡ στενή οἰκογένεια ἐζήτησε τήν ἐκταφή τοῦ
Πατριάρχου, ἀλλά ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία τῆς
Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἔδωσε ἄδεια. Αὐτό
μπορεῖ νά αἰτιολογηθῆ ἤ ὄχι; Εἶναι γνωστόν ὅτι,
στά ὀστᾶ ἑνός ἀνθρώπου μποροῦν νά ὑπάρξουν
σημάδια, τυχόν ἀναιτιολογήτου θανάτου.

Ἀλήθειαι, συνωμοσίαι καί ἐγκλήματα
Εἶναι σέ ὅλους γνωστόν ὅτι, ὅταν ὑπάρχουν

κλασσικοί πόλεμοι ἤ πνευματικοί πόλεμοι, πού
συντελοῦνται μέ ἄλλα μέσα, τότε ἀσφαλῶς ἐκδη-
λώνονται καί ἐγκληματικές πράξεις, στήν περί-
πτωσι πού οἱ ἐχθροί εἶναι ἀδίστακτοι.

Κατά συνέπειαν, κόντρα στά ἐλεύθερα Ἔθνη,
ἀσφαλῶς ὑπάρχουν πονηροί ἐχθροί καί ξένοι
πράκτορες, πού δροῦν ἐγκληματικά, χωρίς ἠθικές
ἀναστολές καί χωρίς δυσκολία.

Κατά λογικήν ἀκολουθίαν, καί στόν πόλεμο κατά
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπάρχουν ἀδίστακτοι
καί ἀμείλικτοι ἐχθροί. Μάλιστα δέ, εἰς τήν ἐμπόλε-
μο ἀκόμη Σερβία, τά πράγματα εἶναι πολύ ρευστά
καί ἐπικίνδυνα.

Δέν γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς συνέβη. Ἐλπίζουμε οἱ
φόβοι μας καί οἱ ἐνδοιασμοί τῶν οἰκείων καί φίλων
τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου νά μή εἶναι ἀληθεῖς. 

Ὀκτώ θάνατοι ἀναιτιολόγητοι 
Ἑλλήνων Πρωθυπουργῶν,

μέ ἐπακόλουθον καταστροφάς
Ὀφείλουμε κατά χρέος, νά καταγράψουμε καί

κάτι, πού, γιά τούς πολλούς παραμένει ὡς ἱστορι-
κό ἐρώτημα. Ὄχι ὅμως καί γιά τούς ἐμβριθεῖς
ἐρευνητές τῶν ἐθνικῶν μας ζητημάτων, πού με-
λετῶντες ἀνακαλύπτουν τά ἔργα τῶν ἐσωτερικῶν
προδοτῶν, ἐκείνων πού λαμβάνουν ἐντολὲς ἀπό
τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος.

Ἀναφερόμεθα στόν, σχεδόν ταυτόχρονο αἰφνίδιο
καί οὐσιαστικά παράδοξο θάνατο ὀκτώ Ἑλλήνων
Πρωθυπουργῶν, ἐν ἐνεργείᾳ ἤ πρώην. Πότε; Κατά
τά καυτά χρόνια τῆς ἀνθρωπότητος. Κατά τίς παρο-
μονές τῆς ἐκρήξεως τοῦ αἰσχίστου Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Σχεδόν ὅλοι αὐτοί οἱ θάνατοι, ἀποτελοῦν
«Φροντισμένες Δολοφονίες”, πού σχεδιάσθηκαν
καί ἐξετελέσθησαν μετά ἄκρας πονηρίας ἀπό κα-
ταχθόνιες ἐπεμβάσεις ξένων Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν,
“Ἐχθρικῶν” καί “Ἐχθρό-Φιλικῶν” Kρατῶν. Στόχος
ὅλων αὐτῶν τῶν δολοφονιῶν ἦτο νά ἀφήσουν τό
Ἔθνος ἀκέφαλο, κατά τίς κοσμογονικές ἐκεῖνες
ἐποχές, τοῦ αἵματος καί τοῦ πνεύματος. Νά οἱ ὀκτώ
ταυτόχρονοι παράδοξοι θάνατοι:

Γεωργ. Κονδύλης, στίς 31 Ἰανουαρίου 1936.

Ἐλ. Βενιζέλος, Παρίσι, στίς 18 Μαρτίου τοῦ
1936.

Κων. Δεμερζῆς, στίς 13 Ἀπριλίου 1936. (Ὁ ἐν
ἐνεργείᾳ Πρωθυπουργός). 

Παν. Τσαλδάρης, στίς 17 Μαΐου 1936.
Ἀλ. Ζαΐμης, στίς 15 Σεπτεμβρίου 1936.
Ἀλ. Παπαναστασίου, στίς 17 Νοεμβρίου 1936.
Καί, κατά τή διάρκεια τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνοϊταλι-

κοῦ πολέμου:
Ἰω. Μεταξᾶς, στίς 29 Ἰανουαρίου 1941.
Ἀλ. Κορυζῆς, στίς 18 Ἀπριλίου 1941.
Προσθέτουμε ὅτι, λίγο ἀργότερα ἀπό τίς δύο

“δολοφονίες” Μεταξᾶ καί Κορυζῆ, “ἐδολοφονήθη”
καί ὁ Βασιλιὰς τῆς Βουλγαρίας Βόρις. Ἀπέθανε μέ
τήν ἴδια “ἀσθένεια”, ὅπως καί ὁ Μεταξᾶς. Αὐτή ἡ
ἀσθένεια, εἰς ἀμφοτέρους εἶχε ὡς “παράξενο

σύμπτωμα” τό “μαύ-
ρισμα τῶν ποδιῶν”.
Προῆλθε δέ, κατά
τούς εἰδικούς για-
τρούς ἐρευνητές, ἀπό
ἔνεσι μέ “δηλητήριο
τροπικῶν φιδιῶν”.

Γνωρίζουμε πώς,
σύμπτωσις ἐπανα-
λαμβανομένη παύει
νά εἶναι σύμπτωσις,
κατά τούς νόμους
τῆς λογικῆς καί κατά
τίς ἀρχές τῆς ἐπιστή-
μης τῶν πιθανοτή-
των. 

Ἐπακολούθησε ἡ
μαύρη Κατοχή, ἡ πεῖ -
να, ἀλλά καί ὁ φοβε-
ρός ἐμφύλιος πού
ἔκανε τήν Ἑλλάδα νά
πονᾶ καί νά αἱμορ-
ραγῆ, ὅταν τά ἄλλα
ἔθνη ἔπλεναν τίς
πληγές τοῦ πολέμου
ἐκείνου. 

Σ’ αὐτά τά δεδομέ-
να, ἄς προσθέσουμε
καί δύο ἄλλους παρά-

ξενους θανάτους-δολοφονίες, ἤτοι τοῦ Βασιλέως
Γεωργίου Α΄ στή Θεσσαλονίκη, τόν θάνατο τοῦ
Βασιλέως Ἀλεξάνδρου ἀπό δάγκωμα μαϊμοῦς, κ.ἄ.
Μετά ἀπό αὐτά τά γεγονότα ἐπῆλθε ὁ Ἐθνοκτόνος
Διχασμός καί ἡ φοβερή Μικρασιατική Καταστρο-
φή.

Νά μνημονεύσουμε ἀκόμη τήν ξενοκίνητη καί
μασονοκίνητη δολοφονία τοῦ Πρώτου Κυβερ-
νήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδίστρια τοῦ
λίαν εὐλαβοῦς λίγο μετά τήν ἐξαπόλυσι ἐγκυκλί-
ου κατά τῆς Μασονίας καί κατά ὅλων τῶν Μυ-
στικῶν καταχθονίων ὀργανώσεων. 

Προφανῶς ὅταν γίνονται τέτοια γεγονότα, τότε
πρέπει νά ἐπαγρυπνοῦμε γιά ἐπερχομένους κιν-
δύνους, προερχομένους κυρίως ἀπό τούς
«Ἐχθρούς-Φίλους».

Συστηματικαί δολοφονίαι
Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγη ὅτι οἱ δύο παγκό-

σμιοι πόλεμοι ξεκίνησαν μετά ἀπό δολοφονίες
ἐξεχόντων προσωπικοτήτων, Πριγκίπων κ.τ.λ..

Παραθέτουμε μία ἔρευνα πάνω σέ αὐτό τό τόσο
σημαντικό θέμα:

«Στά τελευταῖα χρόνια τοῦ 19ου αἰῶνος οἱ δολο-
φονίες δημοσίων ἀνδρῶν γινόταν μέ συχνότητα
μία τό χρόνο! Οἱ λίστες τῶν θυμάτων περιλαμβά-
ουν τόν Πρωθυπουργό τῆς Γαλλίας, τόν Πρω-
θυπουργό τῆς Βουλγαρίας, τήν Αὐτοκράτειρα τῆς
Αὐστρίας. 

Στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, μεταξύ τοῦ  1900
καί τοῦ 1913, οἱ πολιτικές δολοφονίες αὐξήθηκαν
κατακόρυφα. Σαράντα ἐπί κεφαλῆς Κρατῶν, πο-
λιτικοί καί διπλωμάτες δολοφονήθηκαν μέ σφαῖρες
ἤ ἐκρήξεις βομβῶν. Μεταξύ τους τέσσερεις Βασι-
λεῖς (δύο ἀπό τά Βαλκάνια), ἕξη Πρωθυπουργοί,
τρεῖς Πρόεδροι. Εἴκοσι ὀκτώ δολοφονίες ἔγιναν
στήν Εὐρώπη. 

Στό ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ποικίλης ὕλης
«Ἑλλάς», τό 1913 δημοσιεύεται ἕνα Φαντασικό
μυθιστόρημα σέ εἴκοσι πέντε συνέχειες μέ θέμα:
Τό 1913 Ἐλ. Βενιζέλος βρίσκεται στό Λονδίνο γιά
μιά συνδιάσκεψι μέ τούς ἀντιπροσώπους τῶν
Βαλκανικῶν κρατῶν μετά τούς Βαλκανικούς πολέ-
μους. Μία συνωμοσία ἐξυφαίνεται γιά τήν δολο-
φονία του ἀπό τή βουλγαρική συνωμοτική ὀργά-
νωσι «Κ.Κ.Κ.». Ὁ Σέρλοκ Χόλμς καλεῖται νά δια-
λευκάνη τήν ὑπόθεσι καί νά σώση τόν Ἕλληνα
πρωθυπουργό. Ἐννέα χρόνια μετά τήν φανταστι-
κή ἀπόπειρα κατά τοῦ Βενιζέλου στό Λονδίνο, θά
ὀργανωθῆ, τό 1922, μία πραγματική ἀπόπειρα κα-
τά τοῦ Ἕλληνα πολιτικοῦ στή Λωζάννη, μέ βουλ-
γαρικό δάκτυλο». (Ἐφημερίς Ἡμερησία, 8-
9.3.2013).

Τό ἀνώτατον δικαστήριον 
νά διατάξη νεκροψίαν

Ἐπιβάλλεται δέ, νά διατυπώσουμε τήν εὐχή,
ὥστε νά γίνουν τά νόμιμα, καί νά συντελεσθῆ ἡ
νεκροψία, στήν ἀνάγκη καί μέ ἐντολή τῶν Ἀνωτά-
των Δικαστικῶν Ἀρχῶν τῆς Σερβίας. Διαφορετι-
κά, ὅλα τά ἐρωτήματα θά μετατραποῦν ἀπό ἁπλές
ὑποψίες σέ βάσιμες καί οὐσιαστικές.

Δέν υἱοθετοῦμε οὔτε ἀπορρίπτουμε τούς
ἐμπόνους φόβους καί τίς αἰτιάσεις τῶν κατά σάρ-
κα συγγενῶν καί τῆς πνευματικῆς οἰκογενείας τοῦ
Ἐπισκόπου. Ἀλλά, καί δέν μποροῦμε νά μή θέ-
σουμε βασικά ἐρωτήματα. Θά ἀναμένουμε δέ,
τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις, τόσο ἀπό τίς ἀρχές
τοῦ ἀδελφοῦ Σερβικοῦ λαοῦ, ὅσο καί ἀπό τήν
ἀδελφή Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Μόνον αὐτά θά κα-
θησυχάσουν κάθε ἀμφιβολία τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων καί Σέρβων Πατριωτῶν. 

Ἐν κατακλεῖδι, ὑπογραμμίζουμε τόν προφητικό
λόγιο τοῦ Κυρίου μας, τό πολλάκις λεχθέν «μετά
διωγμῶν»: 

«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν͵ οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν
ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ γυ-
ναῖκα ἤ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ
Εὐαγγελίου͵ ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν
ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ
ἀδελφὰς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα καὶ
ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ
ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον” (Μᾶρκ. ι’ 29-30).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πρῶτος ἄνευ ἴσων ἢ ἴσοι ἄνευ...ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΞΙΦΟΥΛΚΟΥΝ...
μεθοδεῖες του καί δημιουργεῖ ἐκκλησιαστικές
ἐκτροπές στό λαό καί στήν Ὀρθοδοξία. Χαίρομαι
γιά πολλά ἀπό ἐκεῖ να πού καταγράφονται μέ
εὐστοχία καί διεισδυτικότητα στό ἱστολόγιο τοῦ
ἀδελφοῦ.

Εἶναι κατανοητό εἰς ὅλους μας ὅτι, καί κατά τήν
ἐποχή μας, μερικοί ρασοφόροι:

«Ἀβλεπτοῦντες (δὲ) ἐκ τοῦ μίσους παροδεύουσι
(=προδίδουν) τῶν Προφητῶν τὰ μηνύματα͵ καὶ
τῶν Ἀποστόλων τὰ διδάγματα καὶ τῶν Πατέρων τὰ
παραγγέλματα καὶ αὐτὰς δὴ τὰς ἐναποδείκτους
τοῦ Δεσπότου φωνάς» (M. Ἀθανασίου, Περί
Ἐνσαρκώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
κατά Ἀπολλιναρίου ii).

Ἐπιθέσεις ἐναντίον 
π. Βασιλείου Βολουδάκη

Μέ μεγάλη λύπη πρέπει νά ἐκφράσω τήν καρ-
διά μου, λέγοντας ὅτι οὐδόλως ἀντιλαμβάνομαι τίς
διαρκεῖς ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν
Χριστῷ ἀδελφοῦ, τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη.
Διαφωνῶ πλήρως μέ τό ὕφος καί τήν οὐσία τῶν
ἐπιθέσεων. Σάν νά ὑπάρχῃ ἕνα ἐμπαθές καί ἀσί-
γαστο μῖσος. Οὔτε αἱρετικός εἶναι οὔτε πολιτικός
οὔτε τιμονιέρης τοῦ  “Ὀρθοδόξου  Τύπου”. Πρα -
γματικά, εἶναι ἀκατανόητος καί ἀνεξήγητος ἡ ἐφαρ-
μοζομένη τακτική.

Εἶναι προφανὲς ὅτι, ὅλα ὅσα ἀναγράφονται ἐναν-
τίον του εἶναι ἀτεκμηρίωτα μυθεύματα διὰ τοὺς πα-
ροικοῦντας «ἐν τῇ Ἱερουσαλήμ». Ἐφ’ ὅσον, μάλι-
στα, δὲν κατατίθεται ποτὲ οὐδεμία ἀπόδειξις, διεκ-
δικοῦν τὸν χαρακτηρισμὸ της συκοφαντίας. Πι-
στεύω ὅτι κάποιες ἄγνωστες σέ μένα πηγές, πα-
ραπλανοῦν καί παρασύρουν τόν ἀδελφό (Π. Τε-
λεβάντο). Τοῦ μεταφέρουν ἀνύπαρκτες πληροφο-
ρίες, πού δημιουργοῦν μία πλαστή πραγματικότη-
τα.

Δυστυχῶς, σήμερα μέ τήν καταλυτική ἀλλοίωσι
τῶν Μ.Μ.Ε., μᾶς γίνεται μασάζ τῆς διανοίας καί
συστηματική πλύσις ἐγκεφάλου μέ ὑπερβολές
καί διαστροφές.

Τά Μ.Μ.Ε., συχνά, ἀποτελοῦν τήν χοάνη, ὅπου
ἀλέθεται τό ψεῦδος καί ἡ ἀπάτη.

Κυριαρχοῦν τά Μ.Μ.Ε., πού προβάλλουν ἐκθαμ-
βωτικές ἀσχήμιες. 

Οἱ στρατευμένοι τῶν Μ.Μ.Ε. στοχεύουν στόν
ὑπνωτισμό καί στόν μαγνητισμό τῶν λαῶν. 

Οἱ, πραγματικοί ἰδιοκτῆτες τῶν Μ.Μ.Ε, συνή-
θως ἀφανεῖς καί ἀόρατοι, ἐνεργοῦν ὡς Νονοί καί
προστάτες τῶν διεφθαρμένων Καθεστώτων καί
τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. 

Τό γεγονός ὅτι πνευματικά τέκνα πολλῶν κλη-
ρικῶν θέλουν νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν πορεία τῆς
χειμαζομένης Πατρίδος, οὐδόλως καταγράφεται
ὡς μεμπτό, ἀλλά κρίνεται ὡς πανάξιο γιά πολλούς
ἐπαίνους. 

Ἀναρωτιέμαι μήπως, δύνανται ὅλοι νά ἀσχολοῦν-
ται μέ τά κοινά ἐκτός τῶν ὄντως Χριστιανῶν; Μασῶ -
νοι, γόνοι πλουσίων, γόνοι πολιτικῶν, γόνοι προ-
δοτῶν καί πρακτόρων, μεγαλοαπατεῶνες μιζαδό-
ροι, ἄθεοι κ.τ.λ. προσπαθοῦν νά ἀναλαμβάνουν τό
τιμόνι τοῦ Πλοίου τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά οἱ Χριστιανοί
(λαϊκοί) δέν πρέπει νά φροντίσουν νά τούς πετά-
ξουν στή θάλασσα, καί νά ἀναλάβουν τό Πηδάλιο
τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ὁλκάδος τῆς Πατρίδος;

Γιατί ὄχι ἐκλεκτοί μου ἀδελφοί;
Ποῖος ἐλέγχει τήν ἐφημερίδα 

τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου”
Εἶναι γνωστόν σέ ὅλους ὅτι, ὁ “Ὀρθόδοξος Τύ-

πος” εἶναι μία χριστιανική ἐφημερίδα μέ μεγάλη
ἐποικοδομητική δρᾶσι καί λαμπρά ἱστορία δεκαε-
τιῶν. Ἄλλο “Ὀρθόδοξος Τύπος” καί ἄλλο π. Βασί-
λειος Βολουδάκης. Γνωρίζω γενικῶς ὅτι, ἡ  ἐφη-
μερίδα ἔχει Νομική ὑπόστασι, συγκεκριμένη δυνα-
τή δημοσιογραφική ὁμάδα καί ἰσχυρό ἐπιτελεῖο.
Αὐτοί ἀποφασίζουν μέ βάσι τήν παράδοσι καί τίς
ἀρχές τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἔχει τήν διοίκησί της, τό
πλαίσιό της, τήν κατά Θεόν Φανερή καί τήν Μυ-
στική της διαχρονική Διάστασι. 

Ἡ ἐφημερίδα φέρει παράδοσι δεκαετιῶν καί
ὅλα τά μέλη, ἐξ ὅσων ἔχω ἀντιληφθεῖ, βιώνουν
πνευματική συνειδητή χριστιανική ζωή. Φέρουν τό
γνήσιο πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό ἀγωνιστικό
φρόνημα τῶν λαμπερῶν μορφῶν τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας. Θά ἔλεγα, «Βαδίζουν στά ἴχνη τοῦ
(Ἀβραάμ) «Πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων»»
(Ρωμ. δ᾿ 11).

Εἶναι εὐρέως γνωστόν στούς ἐνασχολουμένους
μέ τά μέσα Ἐνημερώσεως καί Τύπου, ὅτι πλειστά-
κις μεθοδεύθησαν ἀλλεπάλληλες ἀπόπειρες ἁλώ-
σεως καί ἐξαγορᾶς τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου”. Στό
σχεδιασμό καί στήν ἐκτέλεσι τῆς προσπαθείας,
ἐνεπλάκησαν τεχνιέντως, Προκαθήμενοι τοῦ Ἀλυ-
τρώτου Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί τῆς Μητροπολιτικῆς
Ἑλλάδος, ἀπό τήν ἐποχή τῶν Προκαθημένων
Ἱερωνύμου Α’, Σεραφείμ καί Χριστοδούλου.
Ὑπῆρξαν πράγματι καταχθόνιες καί ὑπόγειες με-
θοδεύσεις προκειμένου νά καταληφθῆ τό Κάστρο. 

Γενικῶς γράφοντες σημειώνουμε:
Τινές ἐπεθύμησαν στό παρελθόν, ἀλλά καί τώ-

ρα, νά ἐλέγξουν ποικιλοτρόπως τόν “Ο.Τ”.. 
Τινές προσεπάθησαν νά τόν ποδηγετήσουν.
Τινές ἐκινήθηκαν νά τόν ἀποκλείσουν ἀπό τό λαό.
Τινές προσεπάθησαν νά τόν ἐξαγοράσουν.
Τινές ἀγωνίσθησαν νά τόν σφραγίσουν.
“Δελφῖνοι” τινές πλησίασαν μετά σπουδῆς τήν

ἐφημερίδα, τάζοντας ἄφθονα χρήματα, ὑπό τόν
ὅρο, μερικά δημοσιεύματα νά ἔχουν συγκεκριμένη
κατεύθυνσι καί ὑφή.

Εὐτυχῶς, ἅπαντες ἀπέτυχαν παταγωδῶς στά
σχέδια τους καί στίς μεθοδεύσεις τους. Φυσικά καί
σήμερα, ὅπως διαφαίνεται κάποιοι συνεχίζουν τίς
ἀνάλογες προσπάθειες.

Μία εἶναι ἡ οὐσία. Πολλοί ἐπιθυμοῦν διακαῶς νά
κάνουν ὑποχείριό τους τόν “Ὀρθόδοξο Τύπο”. Θά
ἤθελαν νά τόν κατευθύνουν πρός τή δική τους ἰδιο-
τελῆ πορεία, πρός τά δικά τους προσωπικά συμ-
φέροντα καί νά τόν καταστήσουν θεραπαινίδα τῶν
προσωπικῶν τους φιλοδοξιῶν καί σκοπιμοτήτων.

Νομίζω ὅτι δέν θά ἐπιτύχουν τούς στόχους των.
Ἡ ἐπίζηλος ἀνεξαρτησία, ἡ ἐκλάμπουσα Ἀλή-
θεια, ἡ ὑπέρλαμπρος Ὀρθοδοξία καί ἡ μεγαλώ-
νυμος Ἑλλάς, θά συνεχίσουν νά ἀποτελοῦν τούς
ἄξονες, πάνω στούς ὁποίους θά κινῆται ἀταλάν-
τευτα ἡ ἐφημερίδα.

Ὑπάρχει μία μεγάλη ἀλήθεια. Ἡ λάσπη δέν εἶναι
ἱκανή νά κλείση τά χείλη ἐκείνων πού ἔχουν σκοπό
νά μιλήσουν γιά τό Χριστό. Ἀκόμη καί νά τούς φο-
νεύσουν αὐτοί δέν πρόκειται νά σωπάσουν, γιατί,
τότε ἡ φωνή τους θά πολλαπλασιάζεται ἀπό τήν
ἠχώ τοῦ θανάτου. Τότε, θἄναι μία Φωνή-Ἰαχή,
πού θά ἀντηχῆ σέ ὅλες τίς γλῶσσες καί ἀνά τούς
αἰῶνες. Θἄναι ἡ ἠχώ τοῦ Οὐρανοῦ, πολλαπλα-
σιαζομένη ἀπό τή θυσία, καί γι’ αὐτό τό λόγο θά
ἀντιλαλῆ ἕως τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης.

Σημείωσις: Ἁπλοί ἄνθρωποι, κληρικοί, μοναχοί
καί λαϊκοί φανερώνουν τήν ἄδολη ἀγάπη τους
στήν ἔπαλξι τῆς Ὀρθοδοξίας, στόν “Ὀρθόδοξο Τύ-
πο”. Τόν στηρίζουν ποικιλοτρόπως. Ἀντιθέτως,
διάφοροι μεγαλόσχημοι ρασοφόροι, Προκαθήμε-

νοι, Ἐπίσκοποι, Ἀρχιμανδρίτες, Ἡγούμενοι κ.τ.λ.,
βγάζουν προφορικές ἤ γραπτές ἀπαγορευτικές
ἐντολές ἐναντίον του. «Μέσα στά ὅρια τῆς κυ-
ριαρχίας μου δέν θά κυκλοφορεῖ αὐτό τό ἔντυπο»,
λένε μερικοί μέ καταπιεστικό θράσος. Πραγματικά,
τούς πονᾶ ἡ ἀλήθεια, τούς κατατρώγει ἡ ζήλεια,
τούς συγκλονίζει τό γεγονός ὅτι ἡ ἐφημερίδα δέν
τούς κολακεύει καί δέν τούς “λιβανίζει”.

Ἐρωτοῦν μέ ἐπιμονήν «ποῖος εἶναι 
πνευματικός σύμβουλος εἰς τόν “Ο.Τ.”
Ὅσοι ἐργάζονται σέ μεγάλα ἔργα τῆς Ἐκκλησίας

πρέπει νά διαπνέωνται ἀπό πνεῦμα ἐλευθερίας,
ἀλλά ἔχοντες, «τή στόφα τοῦ δυνατοῦ Μοναχοῦ
καί ἥρωος τήν ἀποφασιστικότητα». Νά ἐμφο-
ροῦνται ἀπό ἀγωνιστικό πνεῦμα, μέ βάσι τίς δια-
χρονικές Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. Νά φέρουν,
«Ἀμνοῦ τήν ταπείνωσιν, Λέοντος τήν δύναμιν καί
Μαρτύρων τήν θυσία».

Καί ὄχι νά διαγκωνίζωνται γιά ἐγωϊστικές ἐξου-
σιαστικές θέσεις καί γιά καταπιεστικά ἀξιώματα.
Νά προσπαθοῦν τή θεσμοθεσία τῆς ὑπακοῆς νά
μετατρέψουν σέ πλατφόρμες κυριαρχίας.

Μερικοί ἐνδιαφέρονται μόνο γιά τήν καρέκλα. Τήν
ἀρετή τῆς “Ὑπακοῆς” τήν πῆραν καί τήν μετέβαλαν
σέ “μυστήριο ὑποταγῆς”, “κανόνα ἐξουσίας” καί
“Εὐαγγέλιο ἀλαθήτου”. Τήν ἀνύψωσαν πάνω ἀπό
τά Μυστήρια καί ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες, γιά νά
καταπιέζουν Μοναχούς, Κληρικούς καί Ἀδελφότη-
τες. Διέγραψαν καί παρηγκώνισαν τίς ἄλλες ἀρετές,
κυρίως τήν ἀγάπη, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀλήθεια.

Διατείνονται ψευδῶς ὅτι, 
ἤλλαξε “ρότα” ὁ “Ο.Τ.” 

Δηλαδή, ποιά ἦταν ἡ προηγουμένη “ρότα”; Κα-
μία κατεύθυνσι δέν ἄλλαξε. Ἄν ἐννοοῦν ὅτι ἔπρε-
πε νά στηρίξη τίς “ἀποτειχίσεις” καί τούς ἀποτει-
χιζομένους, τότε αὐτό εἶναι ἄλλο πρᾶγμα. Αὐτοί οἱ
κληρικοί, ἐξ ὅσων ἔχω πληροφορηθῆ, μόνοι τους
ἀπεφάσισαν τίς “ἀποτειχίσεις”, χωρίς νά ζητή-
σουν τήν γνώμη τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου”, καθώς
καί τήν ἄποψι ἄλλων σοφῶν καί συνετῶν Πατέ-
ρων. 

Ἐάν ἐπιθυμοῦν τίς δικές τους ἀποφάσεις νά τίς
μεταβάλλουν σέ γραμμή τῆς ἐφημερίδος, πιστεύω
ὅτι δέν θά τό ἐπιτύχουν. Ἡ ἐφημερίδα δέν εἶναι
ὑποχείριο καί ἐνεργούμενο κανενός μεγαλοσχή-
μου, ἤ μικροσχήμου μέσα στόν Ἱερό χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπῆρχε διάσημος 
«διευθυντική ὁμάς εἰς τόν “Ο.Τ.”»

Ὅμως μέλη αὐτῆς τῆς ὁμάδος ἀπεφάσισαν νά
“ἀποτειχισθοῦν”. Kαί ἄλλα μέλη αὐτῆς τῆς ὁμά-
δος συνεπικουροῦν καί συνοδοιποροῦν σέ αὐτή
τήν ἐσφαλμένη πορεία. Εἶναι προφανές ὅτι αὐτή ἡ
“ὁμάδα” δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλη τή γραμμή τῶν
ἀπόψεών της στόν “Ο.Τ.”. Ἡ ἐφημερίδα εἶναι ἐλεύ-
θερη καί ἀδεύσμευτη, ὄχι ποδηγετούμενη ἀπό
ὁποιοδήποτε.

Γράφουν ὅτι ἡ ἐφημερίδα ἀρνεῖται νά προβάλη
καί νά δημοσιοποιήση τόν ἀγώνα μερικῶν «ἀπο-
τειχισθέντων κληρικῶν» Μά εἶναι φυσικό νά συμ-
βαίνη κάτι τέτοιο, ἀφοῦ, οὐδόλως συμφωνεῖ μέ τήν
ἐσφαλμένη μεμονωμένη ἀπόφασι τῆς “ἀποτειχί-
σεως” αὐτῶν, πού ἀπό μόνοι τους τό ἀπεφάσι-
σαν νά ἀκολουθήσουν αὐτό τό δρόμο. Φοβούμε-
θα ὅτι ὁδηγοῦνται σέ σχίσμα. 

Ἀναγραφές περί τοῦ ἄρθρου:
«Ὄχι εἰς τάς ἀποτειχίσεις!

Πόλεμος κατά τῆς “Ἀντι-Εκκλησίας”.
Εἰς τό ἱστολόγιο τοῦ ἀδελφοῦ (Π. Τελεβάντου)

ἐφιλοξενήθησαν ἐπανειλημμένως κείμενα τῆς κ.
Ἑ.Λ., σχετικά μέ τό ἐκ 1800 λέξεων ἄρθρο μου
στόν “Ὀρθόδοξο Τύπο” τῆς 7-4-2017. 

Ἔχω νά ἐπισημειώσω συνοπτικῶς τά ἑξῆς:
Τό ἄρθρο ἀναφέρεται στίς ἀποτειχίσεις. Κυρίως

ὅμως, στήν διαχρονική ὕπαρξι μιᾶς μαύρης «Ἀντι-
Εκκλησίας» καί μιᾶς καταλυτικῆς «Ἀντι-Ελλά-
δος». 

Τό κύριο βάρος, τῶν ἀναγραφομένων, βρίσκε-
ται στόν πόλεμο πού πρέπει νά κάνουμε μέσα
στήν Ἐκκλησία ἐναντίον τῶν ἐσωτερικῶν
ἐχθρῶν, πού ἀπαρτίζουν τήν Αἱρετική-Φιλοχρή-
ματο-Ἀνήθικο «Ἀντι-Εκκλησία» καί τήν Προδοτική-
Πρακτορική-Προσκυνημένη «Ἀντι-Ελλάδα».

Συνετός πόλεμος κατά τῶν «Ἀντί...». Ἀλλά, σύν -
 εσις εἶναι ἡ καλά μεθοδευμένη καί μελετημένη τόλ-
μη.

Τά ἀναρτηθέντα κείμενα, περί τοῦ δημοσιεύμα-
τος ἐγράφησαν, χωρίς νά ἔχη μελετηθεῖ τό
πλῆρες κείμενο.

Οἱ ἐκφράσεις πού ἐχρησιμοποιήθησαν ἀπέ-
χουν ἀπό τήν χριστιανική εὐγένεια καί τήν δέου-
σα προσηγορία.

Στήν περίπτωσι πού, φίλοι τινές ἐπιθυμοῦν νά κα-
ταγράψουν τίς ἀπόψεις τους καταρρίπτοντας τό
ἄρθρο ἄς τό πράξουν. Τότε, ἐφόσον τοῦτο ὠφελεῖ,
θά ὑπάρξη κατά τό δυνατόν καί ἀπάντησις. Ὁ καλό-
βουλος διάλογος τῆς ἀληθείας ὠφελεῖ τούς πάντες.

Πολλές καμπάνες καί σήμαντρα
δημιουργοῦν τήν Ὀρθόδοξον Ἁρμονίαν
Οἱ παλαιοί σοφοί Γέροντες καί θεοφώτιστοι Πα-

τέρες σέ ὅλα τους τά κείμενα ὑπογραμμίζουν ὅτι,
πολλές καμπάνες καί σήμαντρα συνθέτουν τήν
ἁρμονία. 

Ὁ ἔγγαμος βίος, ὁ μοναχισμός καί ἡ ἱεραποστο-
λή ἀποτελοῦν κύριες ἐπιλογές τῶν ἀνθρώπων. Ὁ
τρόπος δράσεως καί ἐνεργείας ἑκάστου Χριστια-
νοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀνάλογος μέ τίς
προσωπικές του ἐπιλογές καί τίς προδιαγραφές. 

Εἶναι σαφές ὅτι, ὅπως συμβαίνει στίς Ἔνοπλες
Δυνάμεις, ὅπου ὑπάρχει Τακτικός Στρατός
(Στρατός Ξηρᾶς, Ναυτικό, Ἀεροπορία), ἀλλά καί
Εἰδικές Δυνάμεις μέ ἐπίλεκτα τμήματα, ἔτσι συμ-
βαίνει καί στήν Στρατευομένη Ὀρθόδοξο Ἐκκλη-
σία. Στόν ἀόρατο πόλεμο πού ἔχει ὁρατές πλευ-
ρές καί ἐκφάνσεις ἕκαστος πρέπει νά ἐπιλέγη τήν
πανοπλία πού τοῦ ταιριάζει, καί μπορεῖ νά τήν χει-
ρισθῆ πιό ἀποτελεσματικά, μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρί-
ου.

Κατά ἀδήριτο συνέπεια, ὁ “Στρατιώτης” τῆς
Ἀληθείας δέν ἀντιτίθεται πρός τόν θυελλώδη “Λο-
κανζή-Ὀϋκά” τῆς κεραυνοβόλου ἐφόδου, οὔτε
πρός τόν καταταχθέντα στόν Ἀόρατο “Μυστικό
Στρατό” τοῦ Χριστοῦ, πού ἀγωνίζεται ἐξαίσια ἀπό
ξεχωριστά, ἀλλά οὐσιαστικά μετερίζια.

Ὀφείλουμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἐγωϊστική
ἐνδοσκοπία γιά τό δικό μας δῆθεν «Μοναδικό
Στρατόπεδο». Νά ἀναγνωρίσουμε τό ἐν τῇ Θεαρ-
χικῇ Τριάδι πολυδιάστατο τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀγωνι-
στικοῦ Φρονήματος, τόσον τῶν ἁπλῶν, ὅσον καί
τῶν ἐπιλέκτων ἀδελφῶν μας. 

Θά ξεκολλήσω ἀπ’ τήν καρδιά μου κάθε χορ-
δή, πού δέν εἶναι καθαρή Ὀρθόδοξος ἀγάπη, λο-
γική Ἁγιοπατερική ἐλευθερία καί ἀληθινή Ἑλληνι-
κή ἐλπίδα. Προσεύχομαι ἡ καρδία μου νὰ ἀπηχῇ
πάντοτε τὸ θεσπέσιο σύνθημα τοῦ Μεγίστου τῶν
Ἐθνῶν Ἀποστόλου Παύλου: « ... τὰ πάντα καὶ ἐν
πᾶσιν Χριστός» (Κολ. γ΄ 11).

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

Μὲ χαρὰ ὑπεδέχθησαν τὰ μέσα ἐνημερώσεως τὸ γεγονὸς ὅτι
μελλόνυμφοι, ἀνάδοχοι, γονεῖς κ.ἄ. θὰ δύνανται ἠλεκτρονικῶς νὰ
λάβουν τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικά. Βεβαίως χρειάζεται
ἐκσυγχρονισμὸς εἰς τὴν γραφειοκρατίαν, ὅμως ἡ μέχρι σήμερα
προσωπικὴ ἐπαφὴ μὲ τοὺς μέλλοντας νὰ τελέσουν ἱ. μυστήρια
ἔδιδεν εἰς κάποιους ἱερεῖς τὴν ἀφορμὴν νὰ γνωρισθοῦν καὶ νὰ
ὁμιλήσουν πνευματικῶς μὲ τοὺς συγκεκριμένους ἀνθρώπους. Θὰ
πρέπη ἀσφαλῶς ἡ Ἱεραρχία νὰ ἐπιλύση τὸ διαδικαστικὸν, ὅμως
ἐπίσης, πρέπει νὰ ἐξετασθῆ ἡ ποιμαντικὴ τῶν προσερχομένων
εἰς τὰ μυστήρια. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»:

«Ἀρχὴ ψηφιακῆς ἐποχῆς γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ «ἐπα-
νάσταση» στὰ ἕως τώρα κρατοῦντα σηματοδοτεῖ στοὺς κόλπους της
τὸ «βάπτισμα» τῶν ἱερέων της στὸν κόσμο τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευ-
γμάτων. Ἐντατικὰ σεμινάρια ποὺ λαμβάνουν χώρα στὸ Πολιτιστικὸ
Κέντρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, στὸ Ρούφ, παρέχουν ἐπιμόρφωση στὸν
κλῆρο καὶ τὸν εἰσάγουν στὶς νέες ψηφιακὲς ὑπηρεσίες πρὸς τοὺς πολί-
τες, οἱ ὁποῖες σύντομα θὰ τεθοῦν στὴ διάθεση τοῦ χριστεπώνυμου
πληρώματος. Ἕνα «κλὶκ» στὸν ὑπολογιστὴ ἢ τὸ κινητὸ τηλέφωνο θὰ
εἶναι ἀρκετὸ γιὰ τὴν ἔκδοση πιστοποιητικῶν ἀγαμίας, ἀδειῶν γάμου,
τελέσεως βαπτίσεων, ὑπεύθυνων δηλώσεων καὶ ἄλλων ἐγγράφων
μέσα ἀπὸ εἰδικὲς ἐφαρμογές, οἱ ὁποῖες πολὺ σύντομα θὰ παρέχουν τὴ
δυνατότητα στοὺς πολίτες νὰ ἐξυπηρετοῦνται διαδικτυακὰ μέσῳ τῆς
Πύλης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν www.iaath.gr».

Πιστοποιητικὰ ἱ. μυστηρίων μέσῳ διαδικτύου;

Ἀνακοίνωσις- Πρόσκλησις
Τὴν Δευτέρα 29 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν

αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας,
θὰ πραγματοποιηθῇ  ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν
ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας μὲ ὁμιλία  ἀπὸ  τὸν
ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων Β. Τσούπρα μὲ θέμα:
«Γιατὶ ἑάλω ἡ πόλις».

Θὰ ἀκολουθήσουν θρῆνοι καὶ ἄσματα ἀπὸ τὴ
χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς

ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δη-
μοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ διαπιστώσωμε ἀκό-
μη μιὰ φορὰ τί εἴχαμε, τί χάσαμε καὶ τί πρέπει νὰ
κάνωμε γιὰ νὰ μὴ θρηνήσωμε ἀκόμη κἰ ἄλλη ἅλω-
ση.

Τὸ πιὸ ἐπίκαιρο βιβλίο
«ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

σὲ μετάφρασι καὶ ἑρμηνεία
τοῦ Ἀρχιμ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀποστέλλεται καὶ ταχυδρομικῶς ἐπὶ ἀντικαταβολῇ

Βιβλιοπωλεῖον «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Κάνιγγος 10 (Α´ ὄροφος), Ἀθῆναι 10677

Τηλ. 210–38.16.206 καὶ ΤΕΛΕΦΑΞ 210–38.28.518
Τιμᾶται: 20 €



Σελὶς 8η

Ὁ Καθηγητὴς κ. Πέτρος Βα-
σιλειάδης εἶχε γράψει κάποτε
ὅτι ἡ καθιέρωσις τῆς ἀργίας τῆς
Κυριακῆς ἀπὸ τὸν Μ. Κων-
σταντῖνο ἀποεσχατολογικοποί-
ησε τὴν σπουδαιότητα τῆς Κυ-
ριακῆς. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται
ἐσφαλμένον καθὼς σήμερα ἡ
κατάργησις τῆς ἀργίας θὰ μετα-
βάλη μόνιμα τοὺς ἀνθρώπους
εἰς σκλάβους τοῦ χρήματος.
Δυστυχῶς ἐλάχιστοι εἶναι οἱ
Ἱεράρχαι ποὺ ἀντιδροῦν. Ἀκό-
μα καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, ἡ ὁποία τὴν 15ην
Ἰουλίου 2013 εἶχεν ἀποστείλει
ἐπιστολὴν πρὸς τὸν τότε Ὑπ.
Ἀνάπτυξης κ. Χατζηδάκην
ὑπενθυμίζουσα εἰς αὐτὸν τὰ
λόγια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ «Ἀδελφοί μου, Σᾶς
συμβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν

Κυριακήν, ὡσὰν ὁπού εἶναι
ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεόν», σή-
μερον σιωπᾶ. Παρακαλοῦμεν
τὴν Διοίκησιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
νὰ ἀσχοληθῆ μὲ αὐτὰ τὰ
οὐσιώδη προβλήματα καὶ νὰ
ἀφήση τοὺς Ἁγιορείτας, οἱ ὁποῖ -
οι καλῶς ἀντιδροῦν εἰς τὰ ζητή-
ματα τῆς πίστεως νὰ συνεχί-
σουν τὸν ἀγῶνα τους. Ἡ κοινω-
νία μας κινδυνεύει ἀπὸ τὰς
ἀντιχριστιανικὰς ἀποφάσεις
ποὺ λαμβάνει ἡ Βουλὴ καὶ ὄχι
ἀπὸ τὴν διακοπὴν μνημοσύνου
τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινου-
πόλεως, διὰ τὸν ὁποῖον ἐκκρε-
μεῖ ἡ μήνυσις διὰ ἑτεροδιδα-
σκαλίας πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνο-
δον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος τοῦ Καθηγουμένου τῆς
ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρ-
δας Πάρου.

Κριτική τοῦ Ἀρχ. Ἀθηνῶν διὰ τὴν Ε.Ε.
Συνάντησιν εἶχεν ὁ Ἀρχιε-

πίσκοπος Ἀθηνῶν μὲ τὸν
Βαυαρὸν ὑπουργὸν Οἰκονο-
μικῶν, Περιφερειακῆς Ἀνά-
πτυξης, Κοινωνικῆς Συνοχῆς
καὶ Ταυτότητας κ. Μάρκους
Ζέντερ. Κατὰ αὐτὴν ὁ Μακ.
Ἀρχιεπίσκοπος ἐξέφρασε τὴν
δυσπιστίαν του πρὸς τὴν
τροπὴν τὴν ὁποίαν ἔχει λάβει
ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἄρθρον τοῦ κ. Ἀντώνη Γιαν-
νακόπουλου εἰς τὴν ἐπίσημον
ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τῆς 8ης Μαΐου
2017:

«Σήμερα, εἶμαι εὐρωσκεπτικι-
στής, γιατί ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-

ση ἔχει μετακινήσει τὶς βάσεις
ποὺ ἔχουμε καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ξε-
κίνησε. Ἄλλαξε τὶς θέσεις ἀπὸ
ἐκείνους ποὺ εἶχαν τὴν ἰδέα καὶ
βοήθησαν νὰ σχηματιστεῖ αὐτὸς
ὁ φορέας καὶ ἔχουν μετακινήσει
τὶς βάσεις ἀλλοῦ. Ὁ χριστιανι-
σμός, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ οἱ τρεῖς
πυλῶνες ποὺ στηρίχθηκε ἡ
Εὐρώπη, τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο, ἡ
ἱστορία, καὶ ὁ χριστιανισμός,
αὐτὰ ὅλα μετακινήθηκαν. Πι-
στεύω ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι ἡ
Εὐρώπη τῆς ἀλληλεγγύης, ἀλλὰ
τῆς ἐκμεταλλεύσεως. Γι’ αὐτὸ
πιστεύω ὅτι ὁ ἄνεμος τῆς Βαυα-
ρίας, μέσα στὴν ὁποία ἔχω ζή-
σει ἀρκετὸ καιρό, χρειάζεται πε-
ρισσότερο στὴν Εὐρώπη ἀπὸ
κάθε ἄλλη φορά».

Σεβ. Κηφισίας: «Ἡ Ἐκκλησία διώκεται»
Ὁ Σεβ. Κηφισίας ὡμίλησε

περὶ ὁμολογίας τῆς πίστεως
καὶ διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας
κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἁγίας
Γλυκερίας. Συμφώνως πρὸς
ἄρθρον τοῦ κ. Βαγγέλη Καρ-
παθάκη τῆς 13ης Μαΐου
2017:

«Τὸν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης
Κηφισίας κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στὸν βίο τῆς Ἁγίας
Γλυκερίας ἀναφέροντας μεταξὺ
ἄλλων: «… Ἡ ζωή μας θὰ εἶναι
μαρτυρική, θὰ διωκόμαστε, σὲ
αὐτὴ τὴν ζωή μας τὸ εἶπε καὶ ὁ
Χριστός, καὶ ἀκόμα διωκόμαστε
καθημερινῶς καὶ ἰδιαίτερα τὸν
τελευταῖο καιρὸ ἐντόνως… Ὁ
Χριστὸς θέλει νὰ τὸν ὁμολογοῦ -
με, γιὰ νὰ μᾶς ὁμολογήσει καὶ ὁ
ἴδιος στὸν Πατέρα του. Ἡ
Ἐκκλησία διώκεται, καὶ μέχρι
τὴν τελευταία στιγμὴ ποὺ θὰ γί-
νεται ἡ δευτέρα παρουσία μέχρι

καὶ ἐκείνη τὴν στιγμὴ θὰ ἔχουμε
μάρτυρες. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ
πρόβλημα στὴν ἀνθρωπότητα,
καὶ αὐτὸ γιατί ἐκεῖνος εἶναι ἡ
ἀντιλογία μέσα στὸν κόσμο ποὺ
ζοῦμε, γιατί ὁ Χριστὸς εἶναι
«σημεῖον ἀντιλεγόμενον», καὶ
πραγματικὰ ἦρθε καὶ ἔβαλε φω-
τιὰ ἐξεγέρσεως τῆς συνειδήσε-
ως… Ὁ διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τῶν χριστιανῶν εἶναι συνε-
χής, ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα
δὲν εἴχαμε τὴν μαρτυρία, γιατί
δὲν ἀπειληθήκαμε ἀπὸ κανένα,
γιατί εἶναι καλύτερα νὰ προετοι-
μαστοῦμε πνευματικά, γιατί ἂν
ἔρθει ἡ ὥρα τῆς μαρτυρίας νὰ
μπορέσουμε νὰ τὴν ὑπερασπι-
στοῦμε. Θέλει πολὺ ἀγώνα καὶ
πίστη καὶ θάρρος, γιὰ νὰ τὸ
πραγματοποιήσουμε αὐτό, νὰ
ἔχουμε δηλαδὴ τὴν μαρτυρία
ἔτσι ὅπως πρέπει πραγματικὰ
νὰ τὴν ἔχουμε». 

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης
Ἂν ἡ σημερινὴ Κυβέρνησις

βλέπει ἐχθρικὰ τὴν Ἐκκλη-
σίαν, πιθανὴ αὐριανὴ Κυβέρ-
νησις τῆς Νέας Δημοκρατίας
πῶς θὰ τὴν ἀντιμετωπίση;
Ἀναφέρομεν δύο χαρακτηρι-
στικὰ περιστατικά. Συνάντη-
σιν εἶχεν ὁ Πατριάρχης Ἀλε-
ξανδρείας μὲ τὸν κ. Μητσο-
τάκην. Συμφώνως πρὸς τὴν
ἱστοσελίδα newpost.gr τῆς
12ης Μαΐου 2017:

«Θεόδωρος Β΄: «Ἐγώ, Πρό-
εδρέ μου, ἀναχωρῶ ἀπόψε τὸ
ἀπόγευμα, μετὰ ἀπὸ λίγες
ὧρες, γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια.
Βρίσκομαι στὸ χῶρο τῆς Μέ-
σης Ἀνατολῆς. Περνᾶμε δύσ -
κολες ἡμέρες, ἀλλὰ σᾶς εὐχα-
ριστοῦμε γιὰ αὐτὸ τὸ τρίγωνο
Κύπρος – Ἑλλάδα – Αἴγυπτος,
ποὺ μᾶς δίνει πολὺ δύναμη.
Μπροστά μου, Πρόεδρέ μου,
ἔχω τὴν Ἤπειρο τοῦ μέλλον-
τος, ποὺ λέγεται Ἀφρική… Κ.
Μητσοτάκης: «Χαίρομαι ποὺ
ἐπισημαίνετε ὅτι ἡ Ἀφρικὴ εἶναι
ἡ ἤπειρος τοῦ μέλλοντος, διότι
πολλὲς φορὲς ἀντιλαμβανόμα-
στε τὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν φυσικὴ
πύλη εἰσόδου ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ
πρὸς τὴν Εὐρώπη. Θὰ πρέπει
νὰ τὴν ἀντιληφθοῦμε αὔριο –
μεθαύριο, σὲ 10 – 20 χρόνια
ὡς τὴν φυσικὴ πύλη εἰσόδου
τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότη-
τας τῆς Ἀφρικῆς πρὸς τὴν
Εὐρώπη…»!

Ἀπὸ τὴν στιχομυθίαν δια-
πιστώνεται ὅτι ὁ κ. Μητσοτά-
κης τὰ βλέπει ὅλα οἰκονομικὰ
καὶ δὲν ἀντελήφθη ὅτι ἡ

Ἀφρικὴ εἶναι τὸ μέλλον τῆς
Ὀρθοδοξίας. Νέαν συνάντη-
σιν εἶχεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν μὲ τὸν κ. Μητσοτά-
κην. Ἀπὸ τὴν συνάντησιν
αὐτὴν διαπιστώνεται ὅτι ὁ κ.
Μητσοτάκης θὰ ἐδέχετο χω-
ρισμὸν Ἐκκλησίας – Κρά-
τους, ἂν ἐλάμβανεν ἀνταλ-
λάγματα. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα
«Παρὸν» τῆς 14ης Μαΐου
2017:

«ὁ κ. Ἱερώνυμος ζήτησε
(ἀπαίτησε) νὰ γνωρίζει ἐκ τῶν
προτέρων τὸ περιεχόμενο τῶν
δηλώσεων ποὺ θὰ ἔκανε ὁ
ἀρχηγὸς τῆς Νέας Δημοκρα-
τίας… διότι στὸ ἐσωτερικὸ τῆς
Ἐκκλησίας ὑπῆρχε ἔντονη κα-
χυποψία πρὸς τὸ πρόσωπό
του, καὶ κυρίως τὶς ἀπόψεις του,
λόγω καὶ παλαιότερων δηλώσε-
ών του. Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες,
κατὰ τὴ διάρκεια τηλεοπτικῆς
ἐκπομπῆς, ὁ κ. Μητσοτάκης
εἶχε ἐμφανιστεῖ διατεθειμένος
νὰ «παζαρέψει» μὲ τὸν πρωθυ-
πουργὸ τὸν χωρισμὸ Κράτους -
Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἵδρυση ἰδιω-
τικῶν πανεπιστημίων. Εἶχε πεῖ
χαρακτηριστικά: «Τὸ ἄρθρο 3,
ποὺ ἀφορᾶ τὶς σχέσεις Κράτους
- Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο εἶναι ἕνα
ἄρθρο ποὺ δὲν θὰ τὸ ἔβαζα ἐγὼ
σὲ πρώτη προτεραιότητα, ἂν ὁ
κ. Τσίπρας προτείνει νὰ ἀναθε-
ωρηθεῖ, ἐγὼ θὰ συμφωνήσω,
ἀλλὰ θὰ συμφωνήσει καὶ ὁ κ.
Τσίπρας νὰ ἀναθεωρηθεῖ τὸ
ἄρθρο 16, δηλαδὴ τὰ ἰδιωτικὰ
πανεπιστήμια».

Ὁλοκληρώνεται τὸ Τέμενος
τῶν Ἀθηνῶν τόν Ἰούλιον

Ὅλα σχεδὸν τὰ κόμματα
συνέβαλαν μὲ κάθε τρόπον,
ὥστε καὶ παρὰ τὴν καθυστέ-
ρησιν νὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ Τέ-
μενος. Ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Κώστα
Κορέλλη εἰς τὴν ἱστοσελίδα
athina984.gr τῆς 12ης Μαΐ-
ου 2017:

«Ἕως τὸν Ἰούλιο θὰ ἔχουν
ὁλοκληρωθεῖ οἱ ἐργασίες ἀνέ-
γερσης τοῦ τεμένους, στὴν πε-
ριοχὴ τοῦ Βοτανικοῦ, σύμφωνα
μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες.
Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται
ἀφενὸς μὲν στὸ γεγονὸς ὅτι, ἡ
κατασκευὴ τοῦ κτιρίου ξεκίνησε
ἀργὰ καὶ ἀφετέρου, στὸ ὅτι, ἡ
κατασκευάστρια ἑταιρεία κλή-
θηκε νὰ συμπεριλάβει ἐπιπλέ-
ον ἐργασίες, οἱ ὁποῖες δὲν πε-
ριλαμβάνονταν στὴν ἀρχικὴ
σύμβαση. Στὶς 04 Αὐγούστου
2016, ἡ Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς
εἶχε κάνει δεκτὴ -μὲ εὐρύτατη
πλειοψηφία- διάταξη στὸ νομο-
σχέδιο γιὰ τὶς Ἀνανεώσιμες
Πηγὲς Ἐνέργειας, ποὺ προ-
έβλεπε τὴν ἐπίσπευση τῆς κα-
τασκευῆς τοῦ τεμένους στὸ Βο-
τανικό. Τότε, ὁ δήμαρχος Ἀθη-
ναίων, Γιῶργος Καμίνης εἶχε
χαιρετίσει τὴν ὑπερψήφιση τῆς

διάταξης κάνοντας λόγο γιὰ
«θετικὴ ἐξέλιξη»… Μὲ τὴν
ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν κατεδα-
φίστηκαν τὰ δύο ἀπὸ τὰ ὀκτὼ
κτίρια ποὺ ὑπάρχουν στὸν συγ-
κεκριμένο χῶρο. Ἀρχὲς Φε-
βρουαρίου τοῦ 2017, ὁλοκλη-
ρώθηκε ἡ σκυροδέτηση θεμε-
λίωσης τῆς ἐδαφόπλακας τοῦ
Τεμένους, ἐνῶ στὸ τέλος τοῦ
ἴδιου μήνα ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ
τοποθέτηση τοῦ μεταλλικοῦ
σκελετοῦ. Παράλληλα, ἐκτελέ-
στηκαν ὅλες οἱ ἀπαραίτητες
ἐσωτερικὲς οἰκοδομικὲς καὶ
ἠλεκτρολογικὲς ἐγκαταστά-
σεις… τὸ συγκεκριμένο ἔργο
χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Πρό-
γραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσε-
ων μὲ τὸ ποσὸ τῶν 887.000
εὐρώ… Ὁ διαγωνισμὸς κηρύ -
χθηκε 4 φορὲς ἄγονος. Τελικὰ
κατακυρώθηκε τὴν 5η φορά
ὕστερα ἀπὸ παρέμβαση τῆς
πολιτείας καὶ τὸν «συνα-
σπισμὸ» τῶν μεγάλων τε-
χνικῶν ἑταιρειῶν σὲ κοινὸ
σχῆμα. Μέχρι ὅμως νὰ ὑπο-
γραφεῖ ἡ σύμβαση, χρειάστη-
καν ἀκόμα δύο νομοθετικὲς
ρυθμίσεις, τὸ 2015 καὶ τὸ 2016,
προκειμένου νὰ κλείσουν ἐπι-
μέρους ζητήματα».

Διάψευσις
Εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»

ἐγράφη εἰς τὸ φύλλον 40662
τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2017 εἰς
τὴν 8ην σελίδα τὸ ἑξῆς: «ὁ κ.
Φιλιππάκης, ἐκδότης τῶν
ἐφημερίδων «Ἑστία», «Δη-
μοκρατία», «Esspresso» καὶ
«Ὀρθόδοξος Τύπος»…».
Πολλάκις ἐζητήσαμεν τηλεφω-
νικῶς τὴν διάψευσιν, ἡ ὁποία
ὅμως δὲν ἔγινε. Διὰ τοῦτο δια-
ψεύδομεν πλήρως καὶ κατη-
γορηματικῶς ὅτι ὁ «Ὀρθό-
δοξος Τύπος» ἔχει ὁποιαν-
δήποτε σχέσιν μὲ τὸν κ. Φι-
λιππάκην. Ὁ κ. Φιλιππάκης
ἐκδίδει τὴν «Ἑστία», τὴν «Δη-
μοκρατία», τὴν «Esspresso»
καὶ τὴν «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια».
Γράφομεν αὐτὰς τὰς γραμμάς,

διὰ νὰ διαχωρίσωμεν ἀπολύ-
τως τὴν θέσιν μας καθὼς μετὰ
λύπης μας παρατηροῦμεν ὅτι
εἰς τὸ πρόσφατον πρωτοσέλι-
δον τῆς ἐφημερίδος «Ὀρθό-
δοξη Ἀλήθεια» (ἀρ. φ. 92/
10.05.2017) ὑπάρχει ἄρθρον
μὲ τίτλον «Ὅταν ἡ ἐφημερίδα
«Lifo» γνώρισε τὴν «Ὀρθό-
δοξη Ἀλήθεια»». Ἡ ἐφημερὶς
«Lifo» ὑποστηρίζει ἐνεργῶς
τὴν κοινότητα LGBTQI (Λε-
σβιῶν Ὁμοφυλοφίλων κ.ἄ).
Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐπιθυμοῦ -
μεν νὰ μὴ ὑπάρξη ἡ παρα-
μικρὰ παρανόησις ὅτι ὁ Ο.Τ.
ἔχει οἱανδήποτε σχέσιν μὲ τὴν
«Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» ἢ τὸν
ἐκδοτικὸν ὅμιλον εἰς τὸν ὁποῖ -
ον αὐτὴ ἀνήκει.

Ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαι, διὰ νὰ περισωθῆ τὸ Κολυμβάριον
Ἡ ἀποτυχία τοῦ Κολυμβα-

ρίου εἶναι τόσον προφανής,
ὥστε ἀκόμη καὶ ὁ Καθ. κ. Χρ.
Σταμούλης νὰ διαπιστώνη ὅτι
“ἡ ἱστοσελίδα τῆς Συνόδου
εἶχε μόνο 7500 ἐπισκέπτες.
Ἂν τὴν Σύνοδο τὴν ἔκανε ἡ
Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία,
θὰ εἶχε ἑκατομμύρια”. Παρ’
ὅλα αὐτὰ συνεχίζονται αἱ
διοργανώσεις ἡμερίδων μή-
πως καὶ μὲ τεχνητὸν τρόπον
παραμείνη ἡμιθανής! Μία
τοιαύτη ἡμερὶς ἔλαβε χώραν
εἰς Θεσσαλονίκην μὲ τίτλον
«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνο-
δος καὶ τὸ μήνυμά της στὸν
σύγχρονο κόσμο». Οἱ συμμε-
τέχοντες καθηγηταὶ μεταξὺ
ἄλλων ἐπετέθησαν εἰς ὅσους
ἀντιδροῦν. Εἰς τὸν χαιρετι-
σμόν του ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ.
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
ἀνέφερε καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς πλη-
ροφορούμεθα ἀπὸ τὸ ἱστολό-
γιον «Θεολογικὰ Δρώμενα»
τῆς 27ης Ἀπριλίου 2017:

«…μία πρόχειρη ἀναζήτηση
στὸν Χρυσὸ Ὁδηγό, θὰ ἀποκα-
λύψει τὸν πραγματικὰ τεράστιο
ἀριθμὸ τῶν “ἐπαγγελματιῶν” τῆς
ἐξαπάτησης τοῦ κόσμου καὶ τῆς
ἐκμετάλλευσης, τῆς ἀνασφάλει-
ας ποὺ γεννᾶ ἡ κρίση: Ἀστρολό-
γος, ὁραματιστής, μελλοντολό-
γος, καφεμάντης, χαρτομάντης,
ταρομάντης, κρυσταλλομάντης,
ἑρμηνευτὴς ὀνείρων, εἰδικὸς στὴ
μεταφυσική, στὶς καρμικὲς σχέ-
σεις, στὶς ἐξακριβώσεις προτέ-
ρας ζωῆς, στὴν ἐρωτικὴ συνα-
στρία, στὴ διόραση, στὸν μαγνη-
τισμό, στὴν ἐνίσχυση τῆς αὔρας,
στὶς ἐπανασυνδέσεις σχέσεων,
στὸ λύσιμο μαγείας, στὸ κοκκα-
λάκι τῆς νυχτερίδας, στὸ κινέζικο
ὡροσκόπιο, στὸ ἀστρολογικὸ
Φὲνγκ-σουϊ, στὰ ρουνικὰ σύμβο-
λα, στὰ αἰγυπτιακὰ φυλακτά, στὰ
ξόρκια, στὰ φίλτρα, στὰ ἔλαια,
στὶς ἀναγεννησιακὲς συνταγές,
στὴ μαντεία μὲ κουκιά, ἀλλὰ καὶ

ἄλλα περίεργα, ὅπως τὰ τσάκρα
καὶ τὰ τάντρα, ποὺ ἔχουν σχέση
μὲ τὴ θεὰ Σίβα… οὔτε ἀπὸ τὸν
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἀπουσιά-
ζουν δυστυχῶς ἀνάλογα φαινό-
μενα, ἂν καὶ μὲ διαφορετικὲς
ὀνομασίες: Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι,
Ἐνιστάμενοι, Ἀποτειχισμένοι,
δῆθεν ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πα-
τράσι, τῶν ὁποίων τὰ συγγράμ-
ματα ὅμως οὐδέποτε ἔκαναν τὸν
κόπο νὰ τὰ μελετήσουν μέσα
στὴν ἱστορική τους, πολιτισμικὴ
καὶ κυρίως πνευματικὴ συνά-
φεια, ἀλλὰ τὰ χρησιμοποιοῦν
σὰν συνθήματα ποὺ τὰ στρέ-
φουν ἐναντίον ὁποιουδήποτε
δὲν ἀκολουθεῖ τὸν ὀλισθηρὸ
δρόμο τους».

Εἰς τὸν χαιρετισμόν του ὁ
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεο-
λογίας τοῦ ΑΠΘ Καθ. Πανα-
γιώτης Σκαλτσῆς εἶπε:

«Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἰδεολο-
γικὲς συγκρούσεις, οἱ κοινωνικὲς
ταραχές, οἱ ἐθνοφυλετικὲς ἀντι-
λήψεις, τὰ παραθρησκευτικὰ
μορφώματα, γιὰ τὰ ὁποῖα μίλησε
καὶ ὁ κ. Κοσμήτορας καὶ κυρίως
οἱ θρησκευτικὲς ἐμμονὲς καὶ
ἀγκυλώσεις πολώνουν τὶς με-
ταξὺ τῶν ἀνθρώπων σχέσεις,
σκοτίζουν τὸν ὁρίζοντα τῆς ἐν
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ βιοτῆς, δο-
κιμάζουν τὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ σώματος, δυσκο-
λεύουν τὸ ἔργο τῆς ποιμαντικῆς
εὐθύνης ποὺ ὡς πηγὴ ἔμπνευ-
σης καὶ πρακτικῆς εἶχε καὶ ἔχει
πάντοτε τὴν «εὐχαριστιακὴ καὶ
συνοδικὴ φύση τῆς Ἐκκλησίας,
ζῶσα ὑπὸ τὴν πνοὴν καὶ τὴν κα-
θοδήγησιν τοῦ Παρακλήτου τῆς
Ἐκκλησίας». Ἡ ἀκαδημαϊκὴ κοι-
νότητα, ἡ θεολογικὴ ἐπιστήμη
ὡς ἔκφραση τῆς ζωῆς τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἡ Ἐκκλησία ὡς ἡ
κιβωτὸς τοῦ πλουτισμοῦ τῆς θε-
ολογίας ὀφείλουν νὰ ἐργάζονται
καὶ νὰ συνεργάζονται, πέρα ἀπὸ
ζηλωτικὲς ἀκρότητες, διασπα-
στικὲς ἐπιλογὲς καὶ συνθήματα
ἐντυπωσιασμοῦ, γιὰ τὴν καλ-
λιέργεια αὐτοῦ τοῦ πνεύματος,

τῆς συνοδικότητας καὶ τῆς καθο-
λικότητας».

Εἰς τὸν χαιρετισμόν του ὁ
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποι-
μαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεο-
λογίας τοῦ ΑΠΘ Καθ. Κων-
σταντῖνος Χρήστου ἀνέφερε:

«Εἶναι διαδεδομένη ἡ ἄποψη
ὅτι ἡ διαδικασία, οἱ ἀποφάσεις
καὶ τὰ κείμενα ποὺ παρήγαγε ἡ
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος δὲν
ἔγιναν γνωστὰ μὲ ἱκανοποιητικὸ
τρόπο στὸν ὀρθόδοξο λαὸ τῆς
Ἑλλάδος. Ὑπῆρξε ἔλλειψη πλη-
ροφόρησης ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ πα-
ραπληροφόρηση».

Ὁ Καθ. Χρυσόστομος Στα-
μούλης ἐπεσήμανεν ὅτι:

«Προσωπικὰ βίωσα τὴν ἀξε-
πλήρωτη ἐμπειρία τὸ κείμενό
μου γιὰ τὴ μεθοδολογία τῆς Συν -
όδου ποὺ προανέφερα νὰ χρη-
σιμοποιηθεῖ τόσο γιὰ νὰ κατα-
δειχθεῖ ἡ συμπόρευσή μου μὲ
τὸν «αἱρετικὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη», ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπίσης
«αἱρετικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβα-
νίας», καθότι ὑπάρχω «μεταπα-
τερικὸς» καὶ «διαπρύσιος κήρυ-
κας τῆς σύγκλησης τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου», ὅσο καὶ γιὰ
νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ ἀντίθεσή μου
μὲ τὴ σύγκληση τῆς Συνόδου καὶ
νὰ καταδειχθῶ «ἀντιοικουμε-
νιστὴς» καὶ ἀλληλέγγυος ὅλων
ἐκείνων τῶν ξεκούρδιστων
φωνῶν, ποὺ μετὰ μανίας καὶ σὲ
κάθε τόνο δήλωναν καὶ συνεχί-
ζουν νὰ δηλώνουν πὼς ἡ Σύνο-
δος δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει καὶ ποὺ
τώρα ποὺ ἔγινε εἶναι ληστρική».

Ὁ Καθ. Στυλιανὸς Τσομπα-
νίδης ἀνέφερεν ὅτι:

«…γιὰ πρώτη φορά ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ἐπισήμως μὲ συν -
οδικὴ πανορθόδοξη ἀπόφαση
δηλώνει μὲ σαφήνεια πὼς «πι-
στεύει ἀκραδάντως ὅτι κατέχει
κυρίαν θέσιν εἰς τὴν ὑπόθεσιν
τῆς προωθήσεως τῆς χριστια-
νικῆς ἑνότητος ἐντὸς τοῦ συγ-
χρόνου κόσμου (§ 1) καὶ ταυτό-

χρονα ἐπικυρώνει καὶ ἐμπεδώνει
-παρὰ τὶς ἀρνητικὲς φωνὲς καὶ
τὴ σκληρὴ κριτικὴ ἐκ τῶν ἔνδον-
τὴ βούληση τῆς συνέχισης καὶ
ἐνδυνάμωσης τῆς ἐνεργοῦ συμ-
μετοχῆς της «εἰς τὴν Οἰκουμε-
νικὴν Κίνησιν τῶν νεωτέρων
χρόνων… Ἀκόμη, πρέπει νὰ
ὑπογραμμιστεῖ τὸ ἐξαιρετικὰ θε-
τικὸ γεγονὸς ὅτι, παρὰ τοὺς ὁμο-
λογιακοὺς παροξυσμοὺς ὁρι-
σμένων παραδοσιαρχικῶν κύ-
κλων, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κα-
τάφερε γιὰ πρώτη φορά μὲ συν -
οδικὴ πανορθόδοξη ἀπόφαση
καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιτυχῆ προεδρία
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη
Βαρθολομαίου νὰ καθορίσει πει-
στικὰ καὶ πιὸ ὁριστικὰ τὴ θέση
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέσα
στὸ σύγχρονο οἰκουμενικὸ διά-
λογο…». 

Τέλος, ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ ἄρθρον τῆς κ. Σοφίας
Καρεκλᾶ εἰς τὸ orthodo-
xia.info τῆς 28ης Ἀπριλίου
2017:

«Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν
ὁμιλιῶν, ἀκολούθησαν ἐρωτή-
σεις ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο. Κάποι-
ες ἀπὸ αὐτὲς ἐκφράσθηκαν σὲ
θερμὸ τόνο καθὼς προέρχονταν
ἀπὸ ἀντιδρῶντες ἀπέναντι στὴν
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ἀλλὰ
καὶ γενικότερα ἀπέναντι στὴν
οἰκουμενικὴ κίνηση καὶ τὸν διά-
λογο. Δὲν ἔλειψαν, μάλιστα, οἱ
ἀναφορὲς σὲ συγκεκριμένα
ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα τῆς
Θεσσαλονίκης, γνωστὰ γιὰ τὴν
ἐναντίωσή τους ἀπέναντι στὸν
οἰκουμενικὸ διάλογο, ποὺ ὅπως
ὑποστήριξαν οἱ ἐρωτῶντες, διώ-
κονται γιὰ αὐτές τους τὶς ἀπό-
ψεις. Τὴν ἴδια ὥρα, ἔξω ἀπὸ τὸ
κτίριο τῆς μητρόπολης ὅπου διε-
νεργοῦνταν ἡ ἡμερίδα, μέλη τῆς
ὁμάδας «Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
νέοι τῆς Θεσσαλονίκης» μοίρα-
ζαν ἔντυπο ὑλικὸ μὲ ἐπικριτικὲς
ἀπόψεις ἐναντίον τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου καθὼς καὶ τὴ
«Χριστιανικὴ Σπίθα».

Κινητοποιήσεις Ἱ. Μητροπόλεων
κατὰ τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

Παραθέτομεν τὸ ψήφισμα
τῆς ἱερατικῆς συνάξεως τῆς Ἱ.
Μ. Καλαβρύτων τῆς 10ης
Μαΐου 2017:

«Συναχθήκαμε σήμερα Τετάρ-
τη 10η Μαΐου 2017, στὸ Κέντρο
Νεότητας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  οἱ κλη-
ρικοὶ τῆς  Ἐπαρχίας τῆς Αἰγιαλεί-
ας, μὲ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας καὶ ἀπο-
φασίσαμε τὰ κάτωθι: 

Μέσα στὶς συνεχεῖς προσπά-
θειες ἀποδόμησης καὶ ἀποεκ-
κλησιαστικοποίησης  τῆς ζωῆς
ἐντάσσεται ἡ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ
τώρα προσπάθεια κατάργησης
τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Οἱ κυ-
βερνῶντες προχωροῦν ἄμεσα
στὴν κατάργηση τῆς ἀργίας γιὰ
τὶς τριάντα Κυριακὲς τοῦ ἔτους
καὶ σὲ λίγο ἡ κατάργηση τῆς
ἀργίας θὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ὅλες τὶς
Κυριακὲς τοῦ ἔτους.

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι
ἐντολὴ τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δημιουργώντας
τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο,
σύμφωνα μὲ τὴν διήγηση τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης στὸ βιβλίο
τῆς Γενέσεως, λέγει: «Καὶ συνε-
τέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ
ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε,
καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ
ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων, ὧν ἐποίησε. Καὶ εὐλό-
γησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν
ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτὴν (ὅτι
ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάν-
των τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν
ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι» (Γέν.
Β΄, 2-3). 

Ἐντολή, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ ἡ

ἀνάπαυση κατὰ τὴν ἑβδόμη ἡμέ-
ρα.

Ὁ ἄνθρωπος μιμεῖται, μὲ τὴν
ἐργασία του, τὴν δραστηριότητα
τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν
ἀργία τῆς ἕβδομης ἡμέρας, μιμεῖ  ται
τὴν ἱερὰ ἀνάπαυση τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν Ἰσραὴλ
τὸ Σάββατο ὡς σημεῖο, γιὰ νὰ
ξέρει ὅτι ὁ Θεὸς ἁγιάζει τὸν λαό
του (Ἐξ. 20, 12). 

Ἡ Κυριακὴ θυμίζει τὴ νίκη τοῦ
Κυρίου, ἐκείνη τὴν μεγάλη ἡμέ-
ρα τῆς Ἀναστάσεως. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη μεριά, μία καὶ εἶναι ἡ ἡμέρα
τῆς εὐχαριστιακῆς ἱεροτελεστίας,
ἀναγγέλλει συνάμα καὶ τὴν ἐπά-
νοδο τοῦ Κυρίου, τὴν Δευτέρα
Παρουσία του (Α΄ Κορ. 11, 26).

Ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς
Κυριακῆς ποὺ ἐπιχειρεῖται, ἀπο-
τελεῖ προσβολὴ καὶ βλασφημία
στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀναστημένου
Κυρίου μας, πρὸς τιμὴν τοῦ
ὁποίου καθιερώθηκε ἡ ἀργία,
ἀλλὰ προσβολὴ καὶ βλασφημία
στὸν «κατ’ εἰκόνα» πλασθέντα
ἄνθρωπο, χάριν τοῦ ὁποίου θε-
σπίστηκε ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς.

Μὲ τὸ ψήφισμά μας αὐτὸ δια-
μαρτυρόμεθα ἐντόνως καὶ ἀγω-
νιζόμεθα ὅλοι ἑνωμένοι ἐναντίον
τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν  πατρο-
παράδοτων ἀξιῶν στὴ Χώρα
μας μὲ τὴν ὑπόμνηση ὅτι πρέπει
νὰ παραμείνουμε ἑνωμένοι,
προκειμένου νὰ διατηρήσουμε
ἀκέραιο τὸν πνευματικὸ ἱστὸ τῆς
Πατρίδος μας.

Διατρανώνουμε τὴν ἀντίθεσή
μας στὴν ἀποδόμηση καὶ ἀποεκ-
κλησιαστικοποίηση τῆς ζωῆς τῆς
κοινωνίας. Στὴν ἐξυπηρέτηση

ξένων συμφερόντων. Στὸ κλείσι-
μο τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρή-
σεων. Στὴν ἐπικράτηση μόνο
τῶν μεγάλων ἐμπορικῶν κέν-
τρων. Στὴ διάλυση τῆς ἱερᾶς
οἰκογενειακῆς συνοχῆς καὶ εὐτυ-
χίας.

Ἐκφράζουμε ἀπαρασαλεύτως
τὴν προσήλωσή μας στὴν ἱερὰ
παράδοση τῆς πίστεώς μας, καὶ
στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες κατὰ
τὴν Παύλεια ρήση «στήκετε καὶ
κρατεῖτε τὰς παραδόσεις».

Γι’ αὐτὸ καλοῦμε ὅλους τοὺς
ἀδελφούς μας νὰ ἀντισταθοῦμε:
κανένας νὰ μὴ εἰσέλθει σὲ κατά-
στημα, ποὺ τυχὸν θὰ εἶναι ἀνοι-
χτό, τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, γιὰ
νὰ ψωνίσει.

Ἐκφράζουμε τὰ θερμά μας
συγχαρητήρια στὸν ἐμπορικό
μας σύλλογο καὶ σὲ ὅσους δυνα-
μικὰ μὲ τὴν στάση τους ἀντέδρα-
σαν καὶ ἀντιδροῦν στὴν ὑπού-
λως καὶ ὑπογείως ἐπιχειρούμενη
κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας.
Σὲ ὅλους ὅσοι ἀντιστέκονται στὸ
ξήλωμα τοῦ πνευματικοῦ ἱστοῦ
τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση
αὐτῆς τῆς θαρραλέας στάσεως
γιὰ τὴν πίστη μας, γιὰ τὴν Πατρί-
δα μας».

Παραθέτομεν καὶ τμῆμα
τῆς ἐγκυκλίου ἀρ. 350 τῆς
4ης Μαΐου 2017 τοῦ Σεβ.
Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶ:

«Ἀγαπητοί, τὶς τελευταῖες ἡμέ-
ρες ἐπροτάθη ξανά, ἐπίσημα,
ἀπὸ ἀνθρώπους ξένους ἀπὸ τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ προερχο-
μένους ἀπὸ τὴν Ἑσπερία νὰ κα-
ταργηθῆ στὴν Ἑλλάδα μας ἡ

ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ νὰ ἀνοί-
γουν τὰ καταστήματα τὴν Κυρια-
κή.

Αὐτὸ σημαίνει Κυριακὴ χωρὶς
ἐκκλησιασμό, χωρὶς λατρεία τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ μας, ζωή
χωρὶς χάρι Θεοῦ καὶ ἁγιασμό.

Δόξα τῷ Θεῷ μέχρι τώρα καὶ
ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη κατοχύ-
ρωσε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς,
ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμπορικοὶ σύλλογοι
Μεσολογγίου καὶ Ἀγρινίου ἀρνή-
θηκαν νὰ ἀνοίγουν τὰ καταστή-
ματα τὴν Κυριακή. Συγχαίρω
τοὺς ἐμπορικοὺς συλλόγους καὶ
εὔχομαι κάθε εὐλογία γιὰ τοὺς
προέδρους καὶ τὰ μέλη τους.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁδηγήθηκε
στὸ μαρτύριο κι ἔχυσε τὸ αἷμα
του, γιατί ἤλεγχε τὰ παζάρια ποὺ
γίνοταν τὴν Κυριακή. Ἔλεγε σχε-
τικά: «Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργα-
ζώμεθα ἕξ ἡμέρας διὰ τὰ μάταια,
γήινα καὶ ψεύτικα καὶ τὴν Κυ-
ριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν καὶ νὰ στοχαζώμεθα
τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον,
τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον,
τὴν ψυχήν μας, ὅπου εἶναι τιμιω-
τέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον. Νὰ
μὴ ἐργαζώμεθα τὴν Κυριακήν».

Ἀγαπητοί, ἡ ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία μας, ἡ Πατρίδα μας, ἡ
σωτηρία μας πολεμοῦνται. Ἂς
σταθοῦμε ὄρθιοι. Μὴ ὑποχωρή-
σουμε. Οἱ Ἱεροὶ Ναοί μας κάθε
Κυριακὴ μᾶς περιμένουν, γιὰ νὰ
στερεώσουμε μέσα μας τὴ συν -
ειδητὴ λατρεία, τὴ μυστηριακὴ
ζωή, τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρά, τὸν
πόθο τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ δώ-
σουμε στὰ παιδιά μας προσωπι-
κότητα καὶ πρόοδο». Προχωρεῖ ἡ ἀνέγερσις 

τοῦ ναοῦ εἰς τὸ «σημεῖον μηδέν»

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμε-
ρικῆς ἐπεσκέφθη ὁ Σεβ. Κερ-
κύρας καὶ ἐπληροφορήθη
ἀπὸ τὸν κ. Δημήτριον διὰ τὴν
πρόοδον τῆς ἀνοικοδομήσε-
ως τοῦ Ἱ. Ναοῦ εἰς τὸ σημε-
ῖον ποὺ ἔπεσαν οἱ «δίδυμοι
πύργοι». Ποῖος ὁ πραγμα-
τικὸς λόγος τῆς ἐπισκέψεως
τοῦ κ. Νεκταρίου; Ὡς γνω-
στόν τοὺς ἑνώνει ἡ συμπά-
θεια διὰ τοὺς «Ρόταρυ»…
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὴν Ἱ. Μ. Κερκύρας εἰς ἀνα-
κοινωθὲν τῆς 9ης Μαΐου
2017:

«Τὴ Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαπον-
τίων Νήσων κ. Νεκτάριος, συν -
οδευόμενος ἀπὸ τὸν Πρωτο-
σύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἀρχιμ. Ἰουστῖνο Κων-
σταντᾶ, καθὼς καὶ τὸν κ. Βασί-
λειο Ἀργυρό, ἐνεργὸ μέλος τῆς
ὁμογένειας στὴν Ἀμερικὴ ἐξ
Ὀθωνῶν ὁρμώμενο, ἐπισκέ-
φθηκαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Γέ-
ροντα Ἀμερικῆς κ. κ. Δημήτριο
στὴ Νέα Ὑόρκη… Ὁ Μητροπο-
λίτης μας ἀναφέρθηκε στὴν
ἐκκλησιαστικὴ σχέση τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μὲ

τὴν Κέρκυρα, καθὼς ὁ πρῶτος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἀλέ-
ξανδρος, ἔγινε Μητροπολίτης
Κέρκυρας τὸ 1930 καὶ ὁ Κερκύ-
ρας Ἀθηναγόρας Ἀμερικῆς. Στὴ
συνέχεια ξενάγησε τὸ Μητρο-
πολίτη μας καὶ τὴν συνοδεία
του στὸ Παρεκκλήσιο τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου τοῦ ἔδει-
ξε τὰ διασωθέντα κειμήλια ἀπὸ
τὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικόλαου, ὁ
ὁποῖος καταστράφηκε μὲ τὴν
πτώση τῶν δίδυμων πύργων
καὶ τοῦ περιέγραψε τὴν πρό-
οδο τῶν ἐργασιῶν τοῦ νέου
Ναοῦ τὸ Ἁγίου Νικόλαου!... Ὁ
Σεβασμιώτατος τοῦ δώρισε τὸν
ἀφιερωματικὸ τόμο τοὺ Ἁγίου
Σπυρίδωνος καὶ ἐκεῖνος τόνισε
τὴν σπουδαιότητα τῆς ἀνεγέρ-
σεως ἑνὸς ὀρθόδοξου Ναοῦ
στὸ σημεῖο, ὅπου βρισκόταν οἱ
δίδυμοι πύργοι, σημεῖο ποὺ
ἔχει ταυτιστεῖ μὲ τὶς μνῆμες τῶν
ἀνθρώπων ποὺ χάθηκαν ἐκεῖ
τὴν 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ὁ
κ. Νεκτάριος μὲ τὸν Πρωτοσύγ-
κελλο ἐπισκέφθηκαν τὸ σημεῖο
μηδὲν -ὅπως ὀνομάζεται- ἐκεῖ
ἀκριβῶς ποὺ βρίσκονταν οἱ δί-
δυμοι πύργοι καθὼς καὶ τὸν νε-
οαναγειρόμενο ναὸ τοῦ Ἁγίου
Νικόλαου». 

Διαθρησκειακή Ναοδομία 
εἰς Βερολῖνον 

Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Εἰς τὸ Βερολῖνον Χριστιανοί,

Ἰουδαῖοι καὶ Μουσουλμᾶνοι ἐπι-
θυμοῦν νὰ οἰκοδομήσουν ἕνα
κοινὸν ναόν, τ.ἔ. ἕνα "οἶκον προσ -
ευχῆς καὶ διδασκαλίας" εἰς τὴν
πλατεῖαν τοῦ Πέτρου. Ἕτερος δὲ
παρόμοιος "οἶκος τῶν θρη-
σκειῶν" κτίζεται καὶ ἐν Βέρνῃ. Ἡ
πρωτοβουλία διὰ τὸ ἐγχείρημα
προέρχεται ἀπὸ τὴν Εὐαγγε-
λικὴν Κοινότητα τῶν Ἁγ. Πέτρου
καὶ Μαρίας. Συνεβλήθησαν δὲ
εἶτα ἡ ἑβραϊκὴ κοινότης τοῦ Κολ-
λεγίου Abraham - Geiger καὶ τὸ
Μουσουλμανικὸν Forum διὰ τὸν
Διαπολιτισμικὸν Διάλογον. Κατό-
πιν διαγωνισμοῦ ὁ ἀρχιτέκτων
Kuahn ἐσχεδίασεν ἓν κτήριον ἐκ
τριῶν βαθμίδων εἰς κυβιστικὰς
μορφὰς καὶ πλίνθους. Οἱ τρεῖς δὲ
χῶροι προσευχῆς, κατὰ τὴν
ἀρχὴν τῆς ἀξιολογικῆς ὁμοιομορ-
φίας καὶ ἡ συνδέουσα αὐτοὺς
αἴθουσα εὑρίσκονται εἰς τὸ ἴδιον
ὕψος, οὕτως ὥστε ὁ χῶρος νὰ
βοηθεῖ στὸ νὰ ὁμιλοῦν οἱ ἄνθρω-
ποι μεταξύ των καὶ νὰ συνα-
κούωνται ἐπὶ τοῦ ἰδίου ὕψους
τῶν ὀφθαλμῶν. Ὁ R. Stolte θεω-
ρεῖ τὸ σύμπλεγμα τοῦτον ἐργα-
στήριον, εἰς τὸ ὁποῖον ἠμποροῦν
νὰ προσκαλοῦνται καὶ ἄλλαι ὁμο-
λογίαι (G. Krumpholz). Ἄλλοι συ-
ζητοῦν διὰ τρίλογον ἐντὸς ἑνὸς
εὐκτηρίου οἴκου καὶ τήν "ἀλλαγὴν
τῶν ἀμβώνων" ὑπὸ τῶν κηρυσ-
σόντων τὸν Θεῖον Λόγον, ὡς
π.χ. ἐν Haslach τῆς Γερμανίας,
ἐνῶ ἕτεροι τολμοῦν τὸ ἐρώτημα:
χρειαζόμεθα εἰσέτι ναούς; O tem-
pora! 

Ριζοσπαστικοί τινες προτεί-
νουν ἓν παρεκκλήσιον ἄνευ Ἁγ.
Τραπέζης, μετὰ φωτεινῶν παρα-
θύρων καὶ ἀνοικτῶν θυρῶν. Καὶ
τὸ ὅραμα τοῦτο πρὸ 300 ἐτῶν
τῶν Κουακέρων, ἔχει ἤδη πραγ-
ματοποιηθεῖ εἰς τοὺς οἴκους προ-
σευχῆς τῆς νεοτάτης παγκοσμί-
ου θρησκείας τῶν Bahai, εἰς τοὺς
ὁποίους ἐννέα ἀνοικταὶ θύραι κα-
λοῦν ἀνθρώπους ὅλων τῶν θρη-
σκειῶν, καὶ ὅπου ἀναγινώσκον-
ται ἱερὰ κείμενά των (H. Hesse). 

Τέλος ὁ J. Zink ἐπιθυμεῖ νὰ μὴ
τελεῖ τις τὴν Θείαν Μετάληψιν
κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ Κυρίου,
ἀλλ' ὡς ἕνα "ἀνοικτὸν συμπό-
σιον", τοῦθ' ὅπερ ἤδη γίνεται
οὐχὶ μόνον κατὰ τὰς συνελεύσεις
τῶν Γερμανικῶν Ἐκκλησιῶν (Kir-
chentag), ἢ ὡς "Λειτουργία τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ" ἐν Νυρεμ-
βέργῃ ἀπὸ τοῦ 2009 (C. Peter-
sen)

Δὲν ὑπάρχει ὅμως ἀμφιβολία,
ὅτι αἱ ἀνωτέρω ὅλως ἐλευθεριά-
ζουσαι Προτεσταντικαὶ ἀπόψεις
διαθρησκειακῆς χροιᾶς ἐπὶ βασι-
κωτάτων ἐκκλησιαστικοθεολο-
γικῶν θεμάτων, ἀποπνέουσαι
οὐχὶ μόνον τὸ ἄρωμα τῆς ἐπὶ
πάντων τῶν προβλημάτων δια-
δεδομένης παγκοσμιοποιήσεως,
ἀλλὰ καὶ τοῦ συγκρητισμοῦ, τυγ-
χάνουσι ἀλλότριαι καὶ ἀπαράδε-
κτοι διὰ τὴν Ὀρθόδοξον θεολο-
γίαν καὶ παράδοσιν…

Πηγή: Ἱστοσελίς «Φῶς Φανα-
ρίου» 05.05.2017

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς

Μηνύματα πρός ὅλες τίς κα-
τευθύνσεις, ὅπως χαρακτηρι-
στικά σχολίασε δημοσίευμα,
ἀπέστειλε  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμος, κατά τήν τελετή
ἐγκαινίων στό Προκόπειο Πο-
λυδύναμο Ἐκκλησιαστικό Κέν-
τρο στήν Καλαμαριά. Ὁ κ.
Ἱερώνυμος  μεταξύ τῶν ἄλλων
ἀνέφερε: «Μερικοί πού δέν ξέ-
ρουν τά πράγματα –τά διαβάζε-
τε ἐξάλλου- λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία
μπαίνει στήν πολιτική, ἔρχεται
καί διεκδικεῖ μέρος ἐξουσίας.
Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι κάνουν με-
γάλο λάθος, ὅπου καί νά ἀνή-
κουν, γιατί μᾶς τό ἔχει ἀπαγο-
ρεύσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καί νά
θέλουμε νά μποῦμε μέσα, νά
κάνουμε ἐξουσία καί δέν θά τά
καταφέρουμε, ἀλλά δέν μᾶς
ἐπιτρέπεται κιόλας», εἶπε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καί συμπλήρω-
σε: «Ἀγωνιζόμαστε γιά τό λαό,
προσπαθοῦμε νά κάνουμε ὅ,τι
μποροῦμε, ἀναξίως καί ἀνεπι-
τυχῶς πολλές φορές, ἀλλά χω-
ρίς τέτοιες ἐπιδιώξεις».

Δήλωση ἡ ὁποία ὄντως ἔχει
πολλούς ἀποδέκτες, ἀλλά καί
πού ἐγείρει πολλά ἐρωτήματα.
Ἐρωτήματα τά ὁποῖα κατεπει-
γόντως πιστεύουμε ὅτι χρήζουν
ἀπαντήσεων. Ἀπαντήσεων
ἐμπεριστατωμένων, σέ βάθος,
ἀπό ἀνθρώπους πού ἀγαποῦν
τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα,

καταρτισμένους θεολογικά, ἱστο-
ρικά καί κοινωνιολογικά ἀλλά
προπάντων συνετῶν. Ἡ ἁρμονι-
κή σχέση τῶν δύο θεσμῶν
Ἐκκλησίας-Κράτους ἦταν αὐτή
πού ἐπέτρεψε ἐπί μία χιλιετία καί
πλέον τήν ἄνθιση τῆς Βυζαν-
τινῆς αὐτοκρατορίας. Σχέση
ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, ἀλλά
πρωτίστως σχέση ὅπου γνώριζε
κάθε θεσμός, τήν ἐργασία τήν
ὁποία εἶχε νά προσ φέρη στήν
βυζαντινή κοινωνία.

Βέβαια κανείς δέν ἀντιλέγει
ὅτι ὑπῆρξαν ἀνταγωνισμοί καί
συγκρούσεις. Ὅμως πέρα ἀπό
τίς προσωπικές διαφορές πού
ὑπῆρχαν μεταξύ ἱστορικῶν
προσώπων, ἦταν καθορισμένοι
οἱ ρόλοι τοῦ κάθε θεσμοῦ.

Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ
Μέγας Φώτιος ὑπῆρξε ἐκτός
ἀπό Πατριάρχης ἀλλὰ καί συμ-
βουλάτορας τοῦ βασιλέα τῆς
Βουλγαρίας Μιχαήλ. Ἐπίσης, ἄς
μή μᾶς διαφεύγη ἡ ὕπαρξη κει-
μένων μέ τήν μορφή ἐγκωμίων
ἤ παραινέσεων, ὅπως “Τά κάτο-
πτρα ἡγεμόνος”, ὅπου ὁ συγ-
γραφέας τους μέσα ἀπό τά κεί-
μενα δίνει συγκεκριμένες συμ-
βουλές καί διατυπώνει σοβαρές
προειδοποιήσεις στόν ἀποδέ-
κτη, αὐτοκράτορα, λαμβάνοντας
ὑπόψη του τόσο τήν προσωπι-
κότητα τοῦ βασιλέα ὅσο καί τῆς
ἰδιαίτερες συνθῆκες τῆς συγκε-

κριμένης ἐποχῆς. Ἔτσι μᾶς δια-
σώζονται κείμενα, ὅπως τοῦ Συ-
νεσίου Κυρήνης, τό ὁποῖο εἶχε
ἐκφωνηθῆ πρός τόν αὐτοκράτο-
ρα Ἀρκάδιο,  τοῦ Φωτίου  πα-
ραινετικά πρός τόν Βασίλειο Α΄,
τόν ἱδρυτή τῆς Μακεδονικῆς δυ-
ναστείας ἀλλά καί πρός τόν υἱό
του, τόν Λέοντα τόν Σοφό καί
ἄλλα. Ἐπίσης ἄς ξαναθυμηθοῦμε
τόσο τά προεπαναστατικά ὅσο
καί τά μεταεπαναστατικά χρόνια
τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ
κράτους, ὅπου ἡ συνεισφορά
τοῦ Κλήρου ὑπῆρξε καθοριστι-
κή, τόσο στά πεδία τῶν μαχῶν
ὅσο καί στήν πνευματική προ-
σφορά. Ἀκόμα οἱ ἱστορικοί μᾶς
πληροφοροῦν ὅτι στίς Συνελεύ-
σεις τῆς Τροιζήνας, τῆς Ἐπιδαύ-
ρου ὁ ἀριθμός τῶν κληρικῶν,
ἀλλά καί τῶν μοναχῶν πού
πῆραν μέρος δέν ἦταν καθόλου
εὐκαταφρόνητος. Ἀλλά καί ὅτι ὁ
πρῶτος Μινίστρος τῆς Θρη-
σκείας αὐτοῦ τοῦ κράτους
ὑπῆρξε ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρού-
σης Ἰωσήφ.

Βέβαια, μετά τήν βαυαροκρα-
τία τά πάντα ἄλλαξαν στήν Χώ-
ρα μας, ἔτσι καί σέ αὐτόν τόν
τομέα ὑπῆρξαν καθοριστικές
ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες ἔθεταν στα-
διακά τήν Ἐκκλησία στό περι-
θώριο. Σταδιακές ἀλλαγές,
ὥστε σήμερα νά θεωρεῖται ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ἔχει μόνον λόγο γιά
τά τοῦ οἴκου της.

Προφανῶς καί ἡ Ἐκκλησία
δέν θέλει νά μπῆ στήν πολιτική,
ὅμως πῶς ἡ Ἐκκλησία θά
ἐπέμβη, ὥστε νά ἀνακόψη τήν
Πολιτεία στήν προσπάθειά της
νά νομοθετήση ἀπάνθρωπους,
ἐπικίνδυνους ἠθικά καί ὄχι μό-
νον, νόμους πού ἀντιβαίνουν
στήν φυσική ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που;

Πῶς ἡ Ἐκκλησία θά ἐπέμβη,
ὥστε νά ἀποτραπῆ ἡ ἀμφισβή-
τηση τῆς ἀκεραιότητας τῆς Χώ-
ρας; Πῶς ἡ Ἐκκλησία θά ἐπέμ-
βη ὥστε νέα, μορφωμένα παι-
διά νά μή φεύγουν στό ἐξωτε-
ρικό πρός εὕρεση ἐργασίας;
Πῶς ἡ Ἐκκλησία θά βοηθήση
τήν ἑλληνική οἰκογένεια, ὥστε
νά μπορέση νά χαρῆ τήν γέν-
νηση παιδιῶν καί νά μή βρί-
σκεται ἡ Ἑλλάδα τελευταία
στήν λίστα ὑπογεννητικότητας
στήν Εὐρώπη; Πῶς θά ἀπο-
τραπῆ ἡ ἐξαθλίωση τῆς κοινω-
νίας; Πῶς θὰ ἀποτραπῆ ἡ κα-
τάργιση τῆς ἀργίας τῆς Κυ-
ριακῆς;

Ἀναμφισβήτητα ὁ Κύριος δέ
ζήτησε ἡ Ἐκκλησία νά ἀναλάβη
ρόλο διαχειριστῆ ἐξουσίας,
ὅμως μᾶς ζητάει οἱ πολιτικοί
ἡγέτες τοῦ τόπου αὐτοῦ νά
ζοῦν οἱ ἴδιοι, ἀλλά καί οἱ πολίτες
τούς ὁποίους κυβερνοῦν, σύμ-
φωνα μέ τόν Νόμο Του.

Γ.Κ.Τ.

Μηνύματα πρός ὅλας τὰς κατευθύνσεις
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