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1ον
«Ἑάλω τοίνυν ἐπὶ Κωνσταντί-

νου βασιλέως, ἑβδόμου Παλαι-
ολόγων, ἐνάτη καὶ εἰκοστὴ φθίνον-
τος Μαΐου παρὰ Ρωμαίοις, ἑξή-
κοντος ἔτους τῶν ἀπ' ἀρχῆς ἑνός
τε καὶ ἑξηκοστοῦ παρὰ τοῖς ἐννεα-
κοσίοις τὲ καὶ ἑξακισχιλίοις, ἀπὸ δὲ
κτίσεώς τε καὶ συνοικήσεως ταύ-
της ἔτεσι τέταρσι καὶ εἴκοσι καὶ
ἑκατὸν πρὸ τοῖς χιλίοις», ὅπως
ἀναφέρει ὁ ἱστορικὸς τῆς Ἁλώσε-
ως, Κριτόβουλος ὁ Ἴμβριος[1].

Τὸ εἶπαν προφητεῖες καὶ τὸ

πίστεψαν λαοὶ ποὺ ἔκλαψαν,
σὰν ἄκουσαν τὸ «Πάρθεν, πάρ-
θεν ἡ πόλις, πάρθεν».

Τὸ ψιθύρισαν οἱ ταπεινωμέ-
νες γενιὲς τοῦ σκλαβωμένου
ἔθνους, ποὺ θρήνησαν στὰ
ἐρείπια: «τῆς οὕτω ἐλεεινῶς
ἐφθαρμένης, καὶ πρώην καλλί-
στης τῶν ἐν τῇ γῇ πόλεων, τῆς
μιᾶς καὶ κοινῆς πατρίδος τῷ
ἑλληνικῷ γένει», ὅπως γράφει ὁ
Πατριάρχης Γεννάδιος «ἐπὶ τῇ
ἀλώσει τῆς Πόλεως». Λιτὰ τὰ
λόγια αὐτὰ συμπληρώνουν καὶ
ἐξηγοῦν τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ

δύστηνου αὐτοκράτορα, Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου: «Ἡ πό-
λις ἁλίσκεται κἀ μοὶ ζῆν ἔτι πε-
ριεστίν;» Δὲν βρίσκεται ἕνας χρι-
στιανὸς νὰ μοῦ πάρει τὸ κεφάλι:
Λόγια τοῦ πρώτου νεομάρτυρα
τοῦ ἔθνους, ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ ὑπογραμμίζει ἡ σπουδαία
ἱστορικὸς κ. Arweiller-Γλύκατζη,
ποὺ περιμένει ἀκόμα μαρμαρω-
μένος, ν’ ἀναστηθεῖ ἀπὸ τὴν
ὀρθοδοξία καὶ τὸν ἑλληνισμό. Κι
ἐκφράζει τὴν εὐχή, ἡ ἴδια, ἡ
Ἐκκλησία νὰ τιμήσει καὶ ἐπισή-
μως τὴ μνήμη του. Ἐκκλησία καὶ
Ἔθνος νὰ ὁρίσουν τὴν 29η Μαΐ-
ου ὡς ἡμέρα θρησκευτικῆς πε-
ρισυλλογῆς καὶ κατάνυξης, παν-
δήμου ἀγρυπνίας καὶ ἐθνικῆς
ἐγρήγορσης.

Δύσκολη ἡ εὐθύνη τῆς τιμῆς,
νὰ τολμήσει νὰ ὁμιλήσει κανεὶς
γιὰ ἕνα τέτοιο θέμα, τόσο σο-
βαρὸ καὶ τραγικὸ συνάμα, ποὺ
ἄλλαξε τὴν τροχιὰ τοῦ κόσμου.

Τὸ 657 π.Χ.. ναυτικοὶ ἀπὸ τὰ
Μέγαρα, ὑπὸ τὸν Βύζαντα χτί-
ζουν στὴν ἔσχατη ἄκρη τῆς
Εὐρώπης τὸ Βυζάντιο, ἐκεῖ
ὅπου ὁ Βόσπορος ἀνοίγει καὶ
σχηματίζει τὴ θάλασσα τοῦ
Μαρμαρᾶ. Οἱ ἀκτὲς δὲν ἦταν
ἄγνωστες στοὺς Ἕλληνες ἀποί-
κους. Ὁ Βόσπορος βρίσκεται
στὸ σταυροδρόμι δύο ἀπὸ τοὺς
μεγαλύτερους ἐμπορικοὺς δρό-
μους τῆς ἱστορίας. Ἡ σημασία
τῆς θέσης τοῦ Βυζαντίου δὲν
ἀργεῖ νὰ γίνει ἀντιληπτή. Στὸν
Πελοποννησιακὸ πόλεμο, ὅλοι
ἔστρεψαν τὰ βλέμματά τους
πρὸς τὸ Βυζάντιο, γιατί ἐξουσία-
ζε τὴν εἴσοδο τῆς Μαύρης Θά-
λασσας, ποὺ οἱ βόρειες ἀκτές
της ἦταν ὁ σιτοβολώνας τῶν
Ἀθηνῶν. Ὁ Φίλιππος ὁ Μα-
κεδὼν καὶ ὁ γιός του ὁ Μέγας
Ἀλέξανδρος κατάλαβαν ὅτι ἡ κύ-
ρια πύλη τῆς Ἀσίας ἦταν τὸ Βυ-
ζάντιο. Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες

ἀντιθέτως εἶχαν καταλήξει νὰ
βλέπουν τὴν κραταιὰ στρατηγι-
κή του θέση σὰν ἀπειλή.

Στὸ δεύτερο ὅμως Λικινικὸ
πόλεμο τοῦ 322-323, ὅταν ὁ Λι-
κίνιος χρησιμοποίησε τὸ Βυζάν-
τιο γιὰ βάση ὅλης τῆς ἐκστρατεί-
ας του ἐναντίον τοῦ Κωνσταντί-
νου, ἔπαθε πανωλεθρία, ἔχασε
τὸ στόλο του στὸ Ἑλλήσποντο
καὶ τελικὰ ὁ στρατός του νικήθη-
κε στὴ Χρυσούπολη. Μετὰ τὴν
παράδοσή του (μετὰ τὴν ἧττα
του θὰ ἔλεγα), δὲν ὑπῆρχε λό-
γος νὰ ἀντισταθεῖ περισσότερο.
Ὁ μεγάλος του ἀντίπαλος ὅμως,
ὁ Κωνσταντῖνος, εἶχε προσέξει
τὴ στρατηγική του θέση. Εἶδε ὅτι
τὸ Βυζάντιο εἶχε πολλὲς ἄλλες
δυνατότητες. Μόλις λοιπὸν τε-
λείωσε ὁ πόλεμος, ἔφερε ἀμέ-
σως τοπογράφους καὶ ἀρχιτέ-
κτονες καὶ τὸ χτίσιμο ἄρχισε[2].

Ἡ Κωνσταντινούπολη χτίστη-
κε σὲ παράλια ἑλληνόφωνα καὶ

ἐνσωμάτωσε μία ἀρχαία ἑλλη-
νικὴ πόλη. Ὁ Κωνσταντῖνος, γιὰ
νὰ δώσει ἔμφαση στὸν ἑλληνι-
σμό του, φρόντισε ἡ νέα πρω-
τεύουσα τοῦ κράτους του νὰ
ἀποτελέσει τὸ κέντρο τῶν
Τεχνῶν καὶ τῶν γραμμάτων. Τῆς
ἔχτισε βιβλιοθῆκες, ποὺ τὶς γέμι-
σε μὲ ἑλληνικὰ χειρόγραφα.
Ἀκόμα περισσότερο τὴν κόσμη-
σε μὲ Μουσεῖα, ποὺ εἶχαν καλλι-
τεχνικοὺς θησαυροὺς ἀπ’ ὅλα
τὰ μέρη τῆς ἑλληνικῆς Ἀνα-
τολῆς. Καὶ στὶς 11 Μαΐου τοῦ
330, σὲ εἰδικὴ τελετὴ ἔγιναν τὰ
ἐγκαίνια τῆς μεγάλης πόλης, τῆς
«Κωνσταντινούπολης - Νέας
Ρώμης» τὴν ὁποίαν ἀφιέρωσε
στὴν Ἁγία Τριάδα καὶ στὴ Μητέ-
ρα τοῦ Θεοῦ[3].

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν
ἀφιέρωση τῆς Πόλης τὴν ὥρα
τῶν ἐγκαινίων της, ὅπως ἀνέ-
γραψεν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος

«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»
«Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟΥΚ ΕΑΛΩ, ΟΥΚ ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ, ΟΥΚ ΕΑΛΩ ΤΟ ΦΩΣ»
Τῆς Δρ. Μαρίας - Ἐλευθερίας Γιατράκου, Φιλ. Ἱστορίας

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...
5ον

Ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Τεκτονισμοῦ στὰ πράγματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης, στὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιο γίγνεσθαι, γενικότερα,
εἶναι μεγάλη. Πάντοτε, καὶ τώρα. Ἰδιαίτερα τώρα.

Εἶναι δὲ τόσο μεγάλη αὐτὴ ἡ ἐπιρροὴ στὰ πράγματα τῆς Εὐρώ-
πης, ὥστε ἐξέχοντες κατὰ καιροὺς ἡγέτες αὐτῆς νὰ ἀναπτύσσουν
ἐπισημότατες μετὰ τοῦ Τεκτονισμοῦ σχέσεις.

Ἄς δοῦμε λοιπὸν τὰ πράγματα χρονολογικῶς, ἀνατρέχοντες -

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ «ΜΑΓΓΑΝΕΙΑΙ»
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Μετὰ τὴ δημοσίευση τοῦ κα-
ταλόγου τῶν πρὸς Ἀρχιερατεία
ἐκλογίμων Ἀρχιμανδριτῶν, στὸν
ὁποῖο προστέθηκαν ἕντεκα
Ἀρχιμανδρίτες, ἀνάμεσα στοὺς
ὁποίους περιλαμβάνεται καὶ τὸ
ὄνομα τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Φιλο-
θέου Δέδε τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἰωαννίνων, προκλήθηκε
σχετικὴ ἀναστάτωση στοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους ἀλλὰ
καὶ εὐρύτερα στὴν περιφέρεια
τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων, καθὼς
ὅπως εἶναι γνωστὸ στοὺς
ἐκκλησιαστικούς, δικηγορικούς,
δικαστικοὺς καὶ ὄχι μόνο κύ-
κλους, τὸ ὄνομα τοῦ συγκεκρι-
μένου Ἀρχιμανδρίτη ἔχει
ἐμπλακῆ σὲ (ἐκκρεμεῖς ἀκόμη
σὲ βάρος του) δικογραφίες. Ἂν
ἀληθεύουν μάλιστα οἱ πληρο-
φορίες ὅτι σοβαρὲς κατηγορίες
βρίσκονται ὑπὸ προχωρημένη

εἰσαγγελικὴ διερεύνηση καὶ
ἀναμένονται ἄμεσα ἐξελίξεις,
εἶναι ἠθικῶς ἐπιβεβλημένο
νὰ παραμείνη ὁ συγκεκριμέ-
νος Ἀρχιμανδρίτης προσω-
ρινὰ ἐκτὸς καταλόγου μέχρις
ὅτου ξεκαθαρί-
ση τὸ τοπίο;
Αὐτὸ θὰ ἦταν
πρὸς ὄφελος τοῦ ἰδίου, τῆς συν-
ολικῆς εἰκόνας τῆς Ἐκκλησίας
ἀλλὰ καὶ τῆς περιφέρειας Ἰωαν-
νίνων ποὺ θὰ βρισκόταν γιὰ λά-
θος λόγους στὸ ἐπίκεντρο τῆς
δημοσιότητας.

Παραθέτουμε ἕνα ἀπὸ τὰ κα-
τηγορητήρια ποὺ πρόκειται νὰ
ἐκδικασθοῦν προσεχῶς:

«Κατηγορητήριο
Εἰσαγγελία Πρωτ/κῶν Ἰωαν-

νίνων Δικάσιμος: 20.10.2017
Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο

Ἰωαννίνων
Α.Β.Μ. Δ13/497, Α.Β.Ω.

1899/14
Πράξη: Συκοφαντικὴ δυσ-

φήμηση
Κατηγορούμενος
Δέδες Φιλόθεος (Ἰωάννης)

τοῦ Χρήστου, (Πρωτοσύγκελ-
λος Ἱ. Μητροπόλεως Ἰωαννί-
νων), Κάτοικος Ἰωαννίνων
(ὁδὸς Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ
10)

Κατηγορεῖται ὡς ὑπαίτιος τοῦ

ὅτι, στὰ Ἰωάννινα στὶς 09-05-
2013, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο
ἐνώπιον τρίτων ἰσχυρίστηκε γιὰ
κάποιον ἄλλον ἐν γνώσει του
ψευδῆ γεγονότα ποὺ μποροῦ-
σαν νὰ βλάψουν τὴν τιμὴ καὶ

τὴν ὑπόληψή
του καὶ εἰδικό-
τερα, κατὰ τὴν

ὡς ἄνω ἡμερομηνία, εὑρισκό-
μενος ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἰωαννίνων, ἰσχυρίστη-
κε γιὰ τὸν ἐγκαλοῦντα ἱερέα
Μιλτιάδη Χανδόλια τοῦ Βασιλεί-
ου τὰ ἑξῆς ψευδῆ γεγονότα:
«Φύγετε ρουφιάνοι, ποιὸ Δε-
σπότη νὰ σᾶς ἀφήσω νὰ δεῖ-
τε, ἐσεῖς χαφιέδες καὶ ὁ Περι-
φερειάρχης σας μπλέξατε τὸ
ὄνομά μου μὲ τὶς εἰκόνες,
φτιάξε μία μήνυση καὶ βάλε κι
αὐτοὺς μάρτυρες κι ἂς εἶναι
ψευδομάρτυρες, τοὺς ξέρω
ἀπὸ τὴ δίκη τῆς ἐφημερί-
δας», ἐνῶ ἡ ἀλήθεια τὴν ὁποία
γνώριζε ἦταν ὅτι ὁ ἐγκαλῶν
οὐδέποτε ἔμπλεξε τὸ ὄνομά του
μὲ τὶς εἰκόνες καὶ οὐδέποτε ψευ-
δομαρτύρησε. Τὰ ὡς ἄνω γεγο-
νότα ἦταν ἱκανὰ νὰ βλάψουν
τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη τοῦ
ἐγκαλοῦντος, ἀφοῦ τὸν παρου-
σίαζε ὡς πρόσωπο, ποὺ τελεῖ
ἄδικη καὶ παράνομη πράξη.

Παρ. ἀρθρ. 1, 14, 16, 17, 18,
26 παρ. 1α, 27, 51, 53, 57, 61,
63, 79, 80, 363-362 Π.Κ.

Ἰωάννινα, 02-12-2014
Ὁ Εἰσαγγελέας

Ἰωάννης Ν. Παΐσιος
Ἀντιεισαγγελέας Πρωτοδικῶν

Μάρτυρες 1…, 2…»
Παρακαλοῦμε τὴν Ἱεραρχία τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ θέση
ὡς κριτήριο γιὰ ὅλους ὅσοι περι-
λαμβάνονται στὸν πρὸς ἀρχιερα-
τεία κατάλογο ὄχι μόνο τὰ τυπικὰ
προσόντα ἀλλὰ καὶ τυχὸν ἐκκρε-
μότητες μὲ τὴν δικαιοσύνη, ὥστε
νὰ διαφυλάσση τοὺς ὑποψηφίους
κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνεπίληπτους.
Πάντοτε οἱ δημοσιογράφοι καρα-
δοκοῦν γιὰ σκάνδαλα καὶ μὲ τὰ
σύγχρονα μέσα τῆς τεχνολογίας
ὄχι μόνο τίποτε δὲν μένει κρυφὸ
ἀλλὰ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ γνωστο-
ποιεῖται σὲ ὅλο τὸν πλανήτη. Δὲν
εἶναι σπάνιες οἱ φορὲς ποὺ ἀκόμα
καὶ ἕνα μικρὸ γεγονὸς λαμβάνει
ὑπερβολικὲς διαστάσεις καὶ ἐξεγεί-
ρει τὸν λαό. Γι’ αὐτὸ στὴν κρίσιμη
ἐποχὴ ποὺ εὑρισκόμαστε πρέπει
νὰ ἀποφευχθῆ ὁ,τιδήποτε θὰ ἀσκή-
ση πίεση στὴν Ἐκκλησία προκειμέ-
νου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἀλλότριοι
πολιτικοὶ ἢ ἰδιοτελεῖς στόχοι.

Ἐπίσης εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη
κάποτε νὰ διεξαχθῆ εὐρύτερη
συζήτηση ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς
Ἱεραρχίας περὶ τῶν οὐσιαστικῶν
ἱκανοτήτων τῶν ὑποψηφίων καὶ
ὄχι ἁπλῶς τῶν τυπικῶν τους
προσόντων.

Διαγραφαὶ ἀπὸ τὸν κατάλογον πρὸς ἀρχιερατείαν;

Ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου ἀντιτίθεται εἰς τὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς!
Ἡ ἱεραποστολὴ ἀντικαθίσταται ἀπὸ «τὸ βάθος τῆς ἀληθείας» εἰς κάθε θρησκείαν!

Μία τραγικὴ συνέπεια, ποὺ προκύπτει ἀπ’ τὸν παρὸν σχέδιο νό-
μου εἶναι ὅτι φαίνεται νὰ εἰσέρχεται ἀπ’ τὸ «παράθυρο» ...ἡ δυνατό-
τητα υἱοθεσίας ἑνὸς (ἀνήμπορου νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν ἑαυτό του)
παιδιοῦ, ἀπὸ ὁμόφυλα ...ζευγάρια!

Πολὺ ἁπλὰ δηλαδή, ἐὰν προσέλθει στὴν ὅποια ὑπηρεσία υἱοθε-
σιῶν, ...«ζευγάρι» δύο ἀντρῶν (ἢ δύο γυναικῶν), οἱ ὁποῖοι ὅμως
ἔπειτα ἀπὸ μεταβολὴ φύλου ἑνὸς ἐκ τῶν δύο, θὰ ὑπάρχουν ἐπισή-
μως ὡς μία σχέση μεταξὺ ἄντρα καὶ γυναίκας, τότε, ὁ ὑπάλληλος τῆς
ὑπηρεσίας θὰ ὀφείλει ἴσως νὰ προωθήσει τὸ αἴτημα υἱοθεσίας,
καθ’ ὅτι -ἐὰν τὸ σχέδιο νόμου ἐπικυρωθεῖ- τὸ αἴτημα αὐτὸ -ἐπι-
σήμως τουλάχιστο- θὰ γίνεται ἀπὸ ...«ἑτερόφυλο ζευγάρι»!

Σχέδιον νόμου διὰ τὴν «ΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ»

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Εἰσάγεται πλαγίως ἡ δυνατότης
υἱοθεσίας παιδιοῦ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια!

Tοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη

Ὡς πρὸς τὰ ζητήματα τῆς μὴ «ΑΓΙΑΣ» καὶ
μὴ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» τῆς Κρήτης γιὰ
ἕνα μακρὸ χρονικὸ διάστημα ἀκολουθήσα-
με τὴν τακτικὴ τῆς σιωπῆς, ὥστε νὰ μὴ
μᾶς καταλογίσουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν γε-
νικὴ ἐξέγερση, οὐ μὴ ἀλλὰ καὶ τὴν διέγερ-
ση τῶν συνειδήσεων τῶν εὐσεβῶν καὶ
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν!

Ἔπειτα ὅμως ἀπὸ τὴν ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙ-
ΣΤΟΛΗ μας πρὸς τὸν Παναγιώτατο
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολο-
μαῖο, μποροῦμε πλέον νὰ ὁμιλήσουμε πιὸ
ἀνοικτά. «Νῦν ἐπέστη, λοιπόν, ὁ καιρὸς»

νὰ δώσουμε στὴν εὐρύτερη δημοσιότητα
τὴν ἀπὸ 23ης Νοεμβρίου 2016 κατατεθεῖ-
σα Δήλωσή μας πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο
τῆς Ἱεραρχίας, στὴν ὁποία μὲ διαυγῆ τρό-
πο ξεκαθαρίζουμε τὰ πράγματα ἐν σχέσει
μὲ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης.

Ὡσαύτως καὶ τὴν ἀπὸ 24ης Νοεμβρίου

2016 συμπληρωματικὴ Δήλωσή μας,
καθὼς ὁλοκληρώνονταν οἱ ἐργασίες τῆς
ἐκτάκτου Συνελεύσεως τῆς Ἱεραρχίας μας.

Τέλος δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῆς 18ης Φε-
βρουαρίου 2016 σχετικὴ Ἀναφορά μας
πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-

σίας μας.
Ταῦτα πάντα πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν κα-

λοπίστων ἀναγνωστῶν τῆς ἱστοσελίδος
μας. Ὅσοι δὲν διαβάζουν, ἀλλὰ παρερμη-
νεύουν ἢ καὶ διαστρεβλώνουν τὰ λόγιά μας,
ὅπως π.χ. οἱ τοῦ τύπου τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Ζιμπάμπουε, δὲν μᾶς ἀπασχο-
λοῦν! Κριτής μας εἶναι ὁ Πανάγαθος Θεός.

Δήλωσις ἐνώπιον
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Μακαριώτατε,
Συνήλθομεν σήμερον, κατόπιν τῆς ὑπ’

ἀριθμ. Πρωτ. 5300/ Διεκπ. 2404/3.11.2016
Ὑμετέρας Προσκλήσεως, προκειμένου νὰ
ἐνημερωθῶμεν «περὶ τῶν διεξαχθεισῶν
ἐργασιῶν τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ νὰ συζητή-
σωμεν ἐπὶ τῆς ὡς ἄνω Εἰσηγήσεως.

Δυστυχῶς μόλις ἔλαβεν τὸν λόγον ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασί-
ου κ. Ἱερόθεος καὶ ἤρχισε νὰ ἀναπτύσση
τὰς σκέψεις του -ἐν συνειδήσει ὁμιλῶν-
ἐτόλμησε νὰ ἀναφερθῆ εἴς τινα λάθη ἤ καὶ
παραλείψεις, αἵτινες ἐσημειώθησαν κατὰ

Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΕΝΑ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ
εἶναι ἡ δυναμικὴ ἀντίδρασή του στὴν ἐμφάνιση καὶ σταδιακὴ
ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο. Ὁ πιστὸς εἶναι ἀσυμβίβα-
στος μὲ τὸ διάβολο καὶ τὰ ὄργανά του. Ἀπέναντι στὴν ἁμαρτία
δὲν εἶναι μετριοπαθὴς οὔτε καὶ τὴ συγκαλύπτει, ἀλλὰ οὔτε βά-
ζει καλοὺς λογισμοὺς στὸ νοῦ του, γιὰ νὰ μὴ τὴν ἐλέγξει. Ἀλί-
μονο, ἂν ὁ διάβολος καὶ τὰ ὄργανά του βρίσκουν στέγη προ-
στασίας στὸ χριστιανό. Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἁμαρτία καὶ πρέπει νὰ
ἐλέγχεται καὶ νὰ καταδικάζεται, γιὰ νὰ προστατεύονται οἱ
ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀφυπνίζονται οἱ ἁμαρτωλοί. Ὁ πιστὸς
εἶναι ἀδιάλλακτος μὲ τὴν ἁμαρτία καὶ ἀνοιχτὸς στὸν ἁμαρτωλό.
Ὁ συμβιβασμὸς καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἠθικὴ κατάπτωση τῶν
συνανθρώπων του, ποὺ εἶναι βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος, δὲν εἶναι ὀρθόδοξη τακτικὴ ἀντιμετώπισης τοῦ κακοῦ
ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν κοινωνία. Πρέπει νὰ ἀνοίξουν τὰ μάτια

Ἡ Ἐκκλησία στόχος τῶν Ἀντιχρίστων
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔλευση στὴν Ἑλλάδα τοῦ Ἁγίου Λειψάνου τῆς
Ἁγίας αὐτοκράτειρας καὶ ἰσαποστόλου Ἑλένης, τὸ ὁποῖον εἶχαν κλέ-
ψει ἐδῶ καὶ 8 αἰῶνες οἱ Βενετοὶ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπως
ἔκλεψαν καὶ χιλιάδες ἄλλα Ἅγια Λείψανα, ἐρωτοῦμε τοὺς Ἀρχιε-
ρεῖς: Τί ἔπραξαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Λειψά-
νου τῆς Ἁγίας Ἑλένης στὴν Ἑλλάδα;

Γιατί δὲν ζητοῦν τὴν μόνιμη ἐπιστροφὴ ὅλων τῶν κλεμμένων
Ἁγίων Λειψάνων ἀπὸ τοὺς Λατίνους στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ὅπου ἀνήκουν;

Ἔτσι δὲν ἔγινε μὲ τὸ Ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγ. Δημητρίου τοῦ Μυρο-
βλύτη, ποὺ ἐπέστρεψε στὴ Θεσσαλονίκη; Γιατί ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν
ζήτησε νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα τὸ τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ λειψάνου τῆς
Ἁγίας Ἑλένης, ποὺ βρίσκεται στὸν Πανάγιο Τάφο στὰ Ἱεροσόλυμα
καὶ φυλάσσεται στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, τὸν ὁποῖο μάλιστα εἶχε
κτίσει ἡ Ἁγ. Ἑλένη; Αὐτὰ ὅλα ἔπρεπε νὰ γίνουν, πρὶν ἀπευθυνθοῦν
στοὺς Παπικούς. Ἆραγε, τώρα ἔστω καὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ θὰ ζητή-
σουν ἀπὸ τοὺς Λατίνους νὰ παραμείνει τὸ κλεμμένο ἱερὸ λείψανο
τῆς Ἁγίας Ἑλένης γιὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα;

Τὸ ἴδιο βέβαια ἔγινε καὶ μὲ τὸ Λείψανο τῆς Ἁγ. Βαρβάρας ἐνῷ
ὑπάρχει ἱ. θαυματουργὴ Κάρα τῆς Ἁγίας στὸν Ἱ. Ναὸ Παναγίας Ἐπί-
σκεψης Τρικάλων.

Φίλοι Ἁγ. Ὄρους Ν. Καρδίτσας
Τηλ. 6974939273

Μερικαὶ ἐπίκαιροι ἐρωτήσεις
διά τό «σκήνωμα» τῆς Ἁγ. Ἑλένης

Συμπληρώνεται ἤδη ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς «Συνόδου»
τῆς Κρήτης καὶ ὁ κάθε συνειδητὸς πιστὸς μπορεῖ νὰ καταλάβει τὶς
τρομακτικὲς ἐπιπτώσεις της στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα. Στὴ σημερινὴ
ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα ἔχουν διαμορφωθεῖ δύο κυρίως τά-
σεις, λίαν ἀποπροσανατολιστικὲς σχετικὰ μὲ τὴν «Σύνοδο» αὐτή. Ἡ
μία τάση κατευθύνεται ἀπὸ οἰκουμενιστικοὺς κύκλους καὶ ἰσχυρίζεται
ὅτι ἡ «Σύνοδος» δῆθεν ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο καὶ ἱστορικὸ γεγονὸς γιὰ
τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἔβλαψε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ διεκήρυξε τὴν
ἑνότητα στὴν πίστη, στὴν λατρεία καὶ στὴν διοίκηση ὅλων τῶν κατὰ
τόπους Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ
δεύτερη κατευθύνεται ἀπὸ ὁρισμένους συντηρητικοὺς κύκλους, οἱ
ὁποῖοι δυστυχῶς δὲν μπόρεσαν νὰ διακρίνουν μέσα στὰ συνοδικὰ
κείμενα τὴν ἐπίσημη συνοδικὴ κατοχύρωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ
τὴν ἀναγνώριση τῶν ἑτεροδόξων αἱρετικῶν ὡς ἐκκλησιῶν. Γι’ αὐτὸ
καὶ τὴν ὑποβαθμίζουν, τὴν παρουσιάζουν ὡς ἕνα ἀσήμαντο γεγονὸς
ποὺ ἤδη «ξεχάστηκε». Κάποιοι μάλιστα ἔσπευσαν νὰ ποῦν ὅτι ἡ
«Σύνοδος» αὐτὴ «πέθανε καὶ ἐτάφη»!

Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα; Ἀσφαλῶς ὄχι! Οἱ θιασῶτες τῆς «Συν-
όδου» θεωροῦν τὶς ἀποφάσεις της ἔγκυρες, ὑποχρεωτικὲς καὶ ἐφαρ-
μοστέες ἀπὸ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες. Τώ-
ρα μάλιστα μὲ περισσότερη ἄνεση καὶ μὲ περισσότερη θρασύτητα, μὲ
τὸν «ἀέρα» τῶν ἀποφάσεων τῆς «Συνόδου», καταπατοῦν τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχὲς καὶ διακηρύσ-
σουν urbi et orbi τὴν ἐκκλησιαστικότητα τῶν ἑτεροδόξων αἱρετικῶν,
ἐνῷ ὅσοι διαφωνοῦν καὶ προχωροῦν σὲ διακοπὴ μνημοσύνου, ὑφί-
στανται ποικίλους διωγμοὺς καὶ ἀπειλοῦνται μὲ καθαίρεση.

Αὐτὸ φάνηκε καθαρὰ ἀπὸ τὰ τελευταῖα πρόσφατα γεγονότα, δηλαδὴ
τὰ ταξίδια τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαί-
ου στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Αἴγυπτο. Σύμφωνα μὲ τὴν εἰδησεογραφία ὁ
κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφτηκε τὸ Πατριαρχικὸ Κέντρο στὸ Σαμ-
πεζὺ τῆς Ἑλβετίας ἀπὸ 22 ἕως 24 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ 50ὴ
ἐπέτειος ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ ἐν λόγῳ Κέντρου καὶ ἡ ἵδρυση τοῦ Ἰνστι-
τούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ποὺ λειτουρ-
γεῖ στὸ Σαμπεζύ. Δὲν παρέλειψε νὰ ἐπισκεφτεῖ καὶ τὴν ἕδρα τοῦ Π.Σ.Ε.,
ὅπου ἐξεφώνησε λόγο, δυστυχῶς οἰκουμενιστικό. Μεταξὺ ἄλλων εἶπε:
«Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστεύουμε πὼς σκοπὸς τῆς οἰκουμενικῆς
κίνησης καὶ τοῦ Π.Σ.Ε. εἶναι νὰ ἐκπληρώσει τὴν τελευταία προ-
σευχὴ τοῦ Κυρίου μας: ὅλοι νὰ γίνουν ἕνα” καὶ συμπλήρωσε
πώς, γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τόνισε ὅτι ἡ
ὀρθόδοξη συμμετοχὴ στὸ κίνημα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνό-
τητας μὲ ἄλλους Χριστιανοὺς στὴ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστο-
λικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ξένη πρὸς τὴ φύση καὶ τὴν ἱστορία τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀλλὰ μᾶλλον ἀντιπροσωπεύει μία συ-
νεπῆ ἔκφραση τῆς ἀποστολικῆς πίστης καὶ παράδοσης σὲ νέες
ἱστορικὲς συνθῆκες», (ἱστολόγιο Πενταπόσταγμα). Ὅποιος ἔχει στοι-
χειώδεις γνώσεις Ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ δὲν εἶναι φανατικὰ προκα-
τειλημμένος ἀπὸ τὴν οἰκουμενιστικὴ ἰδεολογία, μπορεῖ νὰ καταλάβει, τί
ἀκριβῶς ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Κατ’ ἀρχὴν δίνει στὴν περιβόητη φράση τῆς ἀρχιερατικῆς προσ-
ευχῆς τοῦ Κυρίου: «ἵνα ὦσιν ἕν», (Ἰω.17,11), μία οἰκουμενιστικὴ
ἑρμηνεία. Γύρω ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία τῆς φράσεως αὐτῆς ἔχουμε ἀσχο-
ληθεῖ καὶ στὸ παρελθόν. Ὑπενθυμίζουμε ἐδῶ κάποιες ἑρμηνευτικὲς
παρατηρήσεις. Οἱ οἰκουμενιστὲς χρησιμοποιοῦν τὴν ἐν λόγῳ φράση,
καὶ μάλιστα κατὰ κόρον, γιὰ νὰ δηλώσουν ὅτι αὐτὴ δῆθεν ἀναφέρεται
στὴν μελλοντικὴ ἑνότητα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς δῆθεν προ-
ανήγγειλε ὅτι ὅλες οἱ χριστιανικὲς ὁμολογίες θὰ ἀποκτήσουν στὸ μέλ-
λον ἑνότητα μεταξύ τους καὶ θὰ ἀποτελέσουν τὴ «Μία» ἐκκλησία,
ὑπονοώντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία τώρα εἶναι διεσπασμένη. Ὡστόσο ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο αὐτὸ

Νέαι οἰκουμενιστικαὶ προκλήσεις!
Τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακοπούλου,

Προϊσταμένου Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Πειραιῶς

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Ὁ φονταμενταλισμὸς θεωρεῖ ὅτι ἡ δική του ἀλήθεια εἶναι μοναδική»!

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
ἐπραγματοποίησεν ὁμιλίαν τὴν 27ην
Ἀπριλίου 2017 κατὰ τὸ διαθρησκειακὸν
συνέδριον «“RELIGIONS AND PEACE”
Al-Azhar and Muslim Council of Elders'
Global Peace Conference» εἰς Κάϊρον
τῆς Αἰγύπτου. Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε καὶ
τὰ ἑξῆς, τὰ ὁποῖα μετεφράσαμεν ἀπὸ τὴν
ἀγγλικήν και σχολιάζομεν:

«Οἱ κρίσιμες λειτουργίες τῆς θρη-
σκείας εἶναι ἐμφανεῖς στοὺς ἀκόλου-
θους τέσσερις τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης
ὕπαρξης καὶ συνύπαρξης:

1. Ἡ θρησκεία συνδέεται μὲ τὶς βα-
θειὲς ἀνησυχίες τοῦ ἀνθρώπου. Παρέ-
χει ἀπαντήσεις σὲ κρίσιμα ὑπαρξιακὰ
ἐρωτήματα, δίνοντας προσανατολισμὸ
καὶ νόημα στὴ ζωή. Ἡ θρησκεία ἀνοί-
γει στὰ ἀνθρώπινα ὄντα τὴ διάσταση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

«Νῦν ἐπέστη ὁ καιρός...»

• Ὁδοιπορικὸν περὶ τῆς
ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Γρά-
φει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστά-
θιος Κολλᾶς. Σελ. 4

• Ἀπὸ τὸν Μελέτιον Πηγᾶν ὥς
τὸν Πατροκοσμᾶν. Τοῦ κ. Νι-
κολάου Μάννη. Σελ. 5

• Κυριακή τῶν Μυροφόρων
καί "ἡ Ὑπακοή στούς Ἐπι-
σκόπους", Τοῦ κ. Γεωργίου
Ἰωάννου. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν ὀγδόην Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τούς Πατέρας τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Εἰκών
ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου, Ἁγ. Ὄρους.

Διαθρησκειακὴ συμπροσευχὴ τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως ἐνώπιον
ὑαλίνης σφαίρας (2007), ἡ ὁποία συμβολίζει τήν Μητέρα- θεάν Γῆν.

Η Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα
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Ὁ χορὸς τῶν Ἁγίων Πατέρων

Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 19/26 Μαΐου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ-
ΩΔΗΣ ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙ-
ΚΗ ΡΩΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟ-
ΝΙΟΥ ΔΟΥΚΑ». Ἐκδόσεις Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Λαμία
2017. Σχ. 21x14 σσ 54.

ΙΩΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ Μητροπολί-
του Ἐδέσσης Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ». Λόγοι
ἀφιερωμένοι στὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου. Ἔκδοσις Ἱ. Μ. ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
2017. Σχ. 21x14 σσ 128.

π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
«Πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκαν-
θήσομαι...». Πνευματικὴ Τοπογραφία
τῆς Μετανοίας. Ἀθήνα 2017. Σχ. 21x14
σσ 238.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΙΑ, Περιοδ. ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἀφίδναι
Ἀττικῆς. Ἰαν. 2017.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ,
Ἔκδοση Παγκυπρίου Συλλόγου
Ὀρθοδόξου Παραδόσεως «Οἱ Φίλοι
τοῦ Ἁγίου Ὄρους». ΧΕΙΜΩΝΑΣ
2017. Κύπρος.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ
Τριμ. Ἔκδοσις Ἱερ. Μητρ. Ὠρωποῦ

καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλ. τῶν Γνησίων
Ὀρθοδ. Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Σεπτ.
– Νοέμβ. 2016.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ. Διμηνιαῖον Ἱερᾶς Συ-
νόδου Γνησίων Ὀρθοδόξων. Ἰούλ. –
Σεπτ., Ὀκτ. – Δεκ. 2016. Ἀθῆναι.

ΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ-
ΤΟΥ, Διμηνιαῖον περιοδικὸν Γ.Ο.Χ.
Νοέμβ. – Δεκ. 2016. Ἰαν. – Φεβρ.,
Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2017. Λυκόβρυση.

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ἐτησία
ἔκδοσις τῆς Ἱ. Μονῆς ὁσίου Γρηγο-
ρίου Ἁγίου Ὄρους. Ἔτος 2016 ἀρ. 41.
Ἅγιον Ὄρος.

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ, Μηνιαῖο πε-
ριοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Ὀκτ. – Δεκ. 2016. Ἰαν. – Μάρτ. 2017.
Γρεβενά.

Ο ΑΓΙΟΣ NEOMARTYS ALEJANDROS

Η ΕΒΔΟΜΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιε-
ρωμένη στοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες τῆς
Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὴν ὁποία
συγκάλεσε τὸ 325 ὁ πρῶτος χρι-
στιανὸς αὐτοκράτορας Μ. Κων-
σταντῖνος, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ
φοβερὴ αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ.
Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀφιε-
ρώσει ἀνάλογες ἑορτὲς καὶ γιὰ τοὺς
Πατέρες τῶν ἄλλων Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, γιὰ νὰ δηλώσει πόσο ση-
μαντικὴ ὑπόθεση εἶναι γι’ αὐτὴν τὸ
συνοδικὸ σύστημα. Ἡ Α΄ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδος ἀποτέλεσε τὴν
ἀπαρχὴ τῶν μεγάλων Συνόδων, μὲ
οἰκουμενικὸ κῦρος, οἱ ὁποῖες ἐξέ-
φραζαν τὴν ζῶσα ἐμπειρία τῆς κα-
θόλου Ἐκκλησίας. Οἱ Ἐπίσκοποι
ἀπὸ περάτων τῆς γῆς, μεταφέρον-
τας τὴν ἁγιοπατερικὴ ἐμπειρία τοῦ
πληρώματος τῶν τοπικῶν τους Ἐκκλησιῶν, συν-
άχτηκαν, γιὰ νὰ ἑνώσουν αὐτὲς τὶς ἐμπειρίες, γιὰ
νὰ φανερωθεῖ ἡ σώζουσα ἀλήθεια τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ ἀποφανθεῖ ἡ Ἐκκλησία, διὰ

τῶν ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ποιὰ εἶναι
τὰ ὅρια τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ ψεύδους. Νὰ θέσει
αὐτὰ τὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα δὲ μποροῦν νὰ τὰ ὑπερ-

βοῦν ὅσοι θέλουν νὰ σωθοῦν, διότι
ἡ ὅποια ὑπέρβασή τους ὁδηγεῖ στὴν
αἵρεση καὶ ὡς ἐκ τούτου στὴν ἀπώ-
λεια τῆς σωτηρίας. Ἔτσι πολιτεύτη-
κε ἡ Ἐκκλησία μας τὰ κατοπινὰ χρό-
νια, στὰ χνάρια τῶν θεοφόρων ἐκεί-
νων Πατέρων. Ἀλλὰ φεῦ! Στὶς δυσ-
τηνες ἡμέρες μας οἱ σύγχρονοι
«πατέρες» λοξοδρόμησαν, μὴ θέ-
λοντες νὰ βαδίσουν τὴν ὁδὸ ἐκεί-
νων, πρὸς χάριν μιᾶς ἀκατανόητης
«ἀγάπης» πρὸς τοὺς ἀμετανόητους
αἱρετικούς. Τρανὸ παράδειγμα ἡ
«Σύνοδος» τοῦ Κολυμβαρίου, ἡ
ὁποία, ἀπὸ κάθε ἄποψη βρίσκεται
στὸν ἀντίποδα τῶν Ἁγίων Συνόδων
τοῦ παρελθόντος. Ἐκεῖ, ὄχι μόνο

δὲν ἀκούστηκε ἡ λέξη αἵρεση, ἀλλὰ κλήθηκαν οἱ
ἀμετανόητοι καὶ θρασεῖς αἱρεσιάρχες ὡς τιμητικὰ
πρόσωπα, ὡς ἐκπρόσωποι «ἀδελφῶν ἐκκλη-
σιῶν»! Δυστυχῶς!

Προκλητικὴ
συμπροσευχὴ
εἰς τὸ Βέλγιον!

ΟΠΟΙΟΙ ἐπιμένουν ὅτι ἡ ἀπό-
δοση ἐκκλησιαστικῆς ὑπόστα-
σης στοὺς αἱρετικοὺς ἀπὸ τὴ
«Σύνοδο» τοῦ Κολυμβαρίου
εἶναι «τεχνικὸς ὅρος», ἂς ρωτή-
σουν τὸν «ἅγιο» Βελγίου νὰ τοὺς
διαβεβαιώσει γιὰ τὸ ἀντίθετο,
ἀφοῦ ὁ ἴδιος δέχεται τοὺς αἱρετι-
κοὺς ὡς «ἐκκλησίες», μπαίνον-
τας στοὺς ναούς τους καὶ συμ-
προσευχόμενος. Βέβαια δὲ μένει
μόνο ἐκεῖ, ἀλλὰ «νταραβερίζε-
ται» καὶ μὲ ἀλλόθρησκους «μο-
νοθεϊστές», ἀφοῦ (καὶ πάλι) «τὸν
ἴδιο Θεὸ λατρεύουμε μὲ διαφορε-
τικὸ τρόπο». Δεῖτε ἕνα τελευταῖο
του «κατόρθωμα»: «Δέηση τελέ-
σθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Μαρ-
τίου 2017 στὸ Ρωμαιοκαθολικὸ
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀεροδρομίου
τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὰ θύματα
τῆς τρομοκρατικῆς ἐπίθεσης
ποὺ συνέβη ἀκριβῶς ἕνα χρόνο
πρίν, παρουσίᾳ τοῦ Μητροπολί-
του Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, καὶ
ἐκπροσώπων τῶν ἄλλων Χρι-
στιανικῶν Ἐκκλησιῶν. […] Τὸ
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἀκο-
λούθησε πορεία εἰρήνης μὲ τὴ
συμμετοχὴ τῶν Ἀρχηγῶν τῶν
Θρησκειῶν τοῦ Βελγίου, τοῦ
Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης καὶ
Θρησκευμάτων κ. Koen Geens,
καθὼς καὶ κληρικῶν καὶ πιστῶν
τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν Θρη-
σκειῶν, ὅπου δόθηκε ἕνα ἠχηρὸ
μήνυμα εἰρήνης, ἁρμονικῆς συν-
ύπαρξης καὶ ἀλληλεγγύης» (Ἱστ.
Ἀκτῖνες)! Προφανῶς, μέσα στὸν
σκοτασμό του, δὲ μπορεῖ νὰ δια-
κρίνει πὼς μὲ τὶς ἀνόσιες αὐτὲς
πράξεις του προκαλεῖ τὸ Θεό,
αἴροντας τὴν χάρη Του καὶ συσ-
σωρεύοντας ἔτσι περισσότερη
τρομοκρατία!

Ὁ κ. Φραγκίσκος
ἀρνεῖται τὴν δαιμονικὴν
ἐνέργειαν
εἰς τὴν πρακτικὴν
τῆς μαγείας!

Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ μορφὴ ἑδραί-
ωσης τοῦ σατανισμοῦ εἶναι ἡ
πίστη ὅτι διάβολος δὲν ὑπάρ-
χει! Ὅταν ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖ
«βλακεῖες» τὰ ἔργα τοῦ διαβό-
λου, ὅπως λ.χ. ἡ μαγεία, δια-
πράττει ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρότε-
ρα σφάλματά του, διότι ἀμβλύ-
νεται ὁ φόβος του πρὸς αὐτὸν
καὶ ὁ διάβολος κάνει «πολὺ
καλὰ» τὴ δουλειά του! Ἕνας
«ὑψηλὰ ἱστάμενος» ὁ ὁποῖος
θεωρεῖ «βλακεῖες» τὴ μαγεία
εἶναι καὶ ὁ «ἀλάθητος» κ. Φραγ-
κίσκος! Δεῖτε τί δήλωσε: « “Οἱ
μάγισσες δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν
μὲ φοβίζουν. Μὲ φοβίζει ἡ κακία
τοῦ κόσμου, καὶ μέσα στὸ Βατι-
κανό”, εἶπε τὴν Κυριακὴ ὁ πά-
πας Φραγκίσκος, ἐπισκεπτόμε-
νος καθολικὴ ἐνορία στὴν πε-
ριοχὴ Ὀττάβια, σὲ λαϊκή, ἀπό-
κεντρη συνοικία τῆς Ρώμης.
Ὅταν κοριτσάκι τὸν ρώτησε “τί
φοβᾶται” καὶ τοῦ ἐξομολογήθη-
κε ὅτι ἐκεῖνο φοβᾶται τὶς μάγισ-
σες, ὁ ἀργεντινὸς ποντίφικας
ἀπάντησε: “Οἱ μάγισσες δὲν
ὑπάρχουν καὶ δὲν προκαλοῦν
φόβο. Μπορεῖ νὰ κάνουν δύο ἢ
τρία πράγματα, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι
βλακεῖες. Οἱ μάγισσες δὲν
ἔχουν καμία δύναμη. Εἶναι ἕνα
ψέμα”» (Ἱστ. Τὰ Νέα)! Δὲ μᾶς
εἶπε ὁ «ἀλάθητος»: αὐτὰ τὰ
«δύο ἢ τρία πράγματα» ποὺ κά-
νουν οἱ μάγισσες, μὲ ποιὰ δύ-
ναμη τὰ κάνουν; Καὶ αὐτὰ τὰ
«δύο τρία πράγματα» μήπως
δημιουργοῦν δράματα στὴν κοι-
νωνία καὶ ἀποκόπτουν, τόσο τὶς
δυστυχισμένες αὐτὲς ὑπάρξεις,
τὶς μάγισσες, ὅσο καὶ τὰ τρα-
γικὰ θύματά τους ἀπὸ τὸ Θεὸ
καὶ τὰ ὁδηγοῦν στὸν «ἔξω ἀπ’
ἐδῶ»; Δὲ διάβασε τὴν Ἁγία
Γραφὴ νὰ μάθει ὅτι ἡ μαγεία
εἶναι σατανικὴ πρακτικὴ καὶ
ἐνέργεια; Δὲ διάβασε τοὺς Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας νὰ πληρο-
φορηθεῖ τὴ θέση τους γιὰ τοὺς
μάγους καὶ τὴ μαγεία; Δηλαδὴ ἡ
Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία μᾶς
παραπληροφοροῦσε σχετικὰ
μὲ τὴ μαγεία ὥς τώρα; Ἀλλὰ τί

ρωτᾶμε; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἀλλοῦ γι’ ἀλλοῦ!

Ἀθεολόγητος
ὁ «ἀλάθητος
τῆς καθολικῆς
Ἐκκλησίας»!

ΕΙΠΕ καὶ ἄλλα ἀθεολόγητα,
ἀσυνάρτητα καὶ σπαρταριστὰ ὁ
«ἀλάθητος» στὴν παπικὴ ἐνο-
ρία, ποὺ ἐπισκέφτηκε. Δὲν τὸν
τρομάζουν οἱ μάγισσες, οὔτε τὰ
ἔργα τοῦ διαβόλου, ἀλλά, ὅπως
τόνισε, «“Μὲ τρομάζει ἕνας
ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι κακός. Ἡ

κακία τοῦ κόσμου μὲ τρομάζει.
Ὅλοι ἔχουμε τὸν σπόρο τῆς κα-
κίας μέσα μας, ἀλλὰ ὅταν ἕνας
ἄνθρωπος ἐπιλέγει νὰ εἶναι
κακὸς μὲ τρομάζει, διότι μπορεῖ
νὰ κάνει πραγματικὰ πολὺ κακὸ
μέσα στὴν οἰκογένειά του, στὸν
χῶρο ἐργασίας του ἀλλὰ καὶ
στὸ Βατικανό, ὅταν συναντᾶμε
τὰ πολλὰ σχόλια”. Καὶ συνέχισε:
“μὲ τρομάζει τὸ πόσο καταστρε-
πτικὰ εἶναι γιὰ ἕνα ἄνθρωπο τὰ
συνεχῆ σχόλια πίσω ἀπὸ τὴν
πλάτη”» (Ἱστ. Τὰ Νέα)! Ἰδοὺ
ποιὸ εἶναι τὸ «θεολογικὸ ὑπόβα-
θρο» τοῦ «ἀλάθητου τῆς καθο-
λικῆς ἐκκλησίας»: θεωρεῖ ὅτι
ὅλοι φέρουμε μέσα μας, στὴ φύ-
ση μας, «σπόρο κακίας», ὅτι
εἴμαστε ὡς ἄνθρωποι, φύσει κα-
κοί! Ποῦ τὸ βρῆκε γραμμένο ὅτι
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἑκὼν κακός;
Γιατί τὸν ἐνοχλοῦν τόσο πολὺ τὰ
«σχόλια πίσω ἀπὸ τὴ πλάτη»;
Γιατί τὰ θεωρεῖ τόσο «καταστρε-
πτικὰ» σὲ σχέση μὲ αὐτὰ τὰ
τρομερὰ καὶ φοβερὰ ποὺ ἔκανε

καὶ συνεχίζει νὰ κάνει ἡ «ἐκκλη-
σία» του ἐδῶ καὶ δέκα αἰῶνες;
Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ γίνονται στὸ
σκοτεινὸ βασίλειό του, τὸ Βατι-
κανό, καὶ ἀναγκάζεται νὰ τὸ
ὁμολογήσει πρὸς τὰ ἔξω; Τὸ
κωμικοτραγικὸ εἶναι ὅτι ὅλα
αὐτὰ τὰ ἀσυνάρτητα καὶ ἀθεο-
λόγητα τὰ λέει ὁ ἄνθρωπος, ὁ
ὁποῖος «τὸ παίζει» «ἀλάθητος
διδάσκαλος τῆς ἐκκλησίας»!
Καλὸ ἔ;

Δικαιολογημένη
ἀντίδρασις
διὰ τὰ «τηλεοπτικὰ
σκουπίδια»!

ΙΔΟΥ σὲ ποιὰ κατάντια ὁδή-
γησαν οἱ ἐπιτήδειοι τὰ τελευταῖα
χρόνια τοὺς Ἕλληνες καὶ ἰδίως
τὴ νεολαία μας, στὸ «μεθύσι»
καὶ τὴν ἔσχατη ἀποχαύνωση
τῶν «τηλεοπτικῶν σκουπι-
διῶν»! Ὁ λόγος γιὰ τὴν πρόσ-
φατη ζωντανὴ μετάδοση τοῦ
Survivor, ἡ ὁποία ἔχει σπάσει
ρεκὸρ τηλεθέασης! Εὐτυχῶς
εἴδαμε μία ὑγιῆ ἀντίδραση ἀπὸ
τὸ χῶρο τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Δεῖ-
τε: «Σκληρὴ κριτικὴ κατὰ τοῦ τη-
λεοπτικοῦ ριάλιτι Survivor
ἀσκοῦν καθηγητὲς τῆς Γ’ ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο
γιὰ “τηλεοπτικὰ σκουπίδια”.
Ὅπως σημειώνουν μεταξὺ
ἄλλων, οἱ καθηγητές, σὲ ἀνακοί-
νωσή τους, τὸ ριάλιτι τηλεπαι-
χνίδι διδάσκει ὅτι “κανεὶς ἐξευτε-
λισμός, καμιὰ μικρὴ προδοσία,
κανένα συναισθηματικὸ ξεγύ-
μνωμα, κανένα κάρφωμα τοῦ
διπλανοῦ σου δὲν εἶναι ντροπή,
προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει κα-
νείς. […] (προβάλλεται στὴν
ἐκπομπὴ αὐτὴ) ἕνα ἀκραῖα δια-
στροφικό, ἀνταγωνιστικό,
“ἀθλητικὸ παιχνίδι”, στὸ ὁποῖο
ἀνώνυμοι καὶ διάσημοι ἀποκομ-
μένοι ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περι-
βάλλον, διεκδικοῦν μέχρι “τε-
λικῆς πτώσεως” τὸ ἔπαθλο ποὺ
συνήθως εἶναι ἡ …τροφὴ !
Ἀφοῦ δὲν ἔχει ἄρτο, πάρτε θεά-
ματα… μὲ ἄρτο! […] Δὲν εἶναι
“ἁπλὰ ἕνα παιχνίδι” εἶναι ἡ ἐπι-
βολὴ τοῦ βάρβαρου, παράλο-
γου, παρηκμασμένου πολιτι-
σμοῦ τοῦ κυρίαρχου συστήμα-
τος στὰ παιδιά μας ἀπ’ αὐτοὺς
ποὺ τὰ ἔχουν στερήσει τὸ πρα-
γματικὸ παιχνίδι, τὸ γέλιο, τὴ
χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα!» (Ἱστ. Tri-
bune,gr)! Συμφωνοῦμε καὶ
ἐπαυξάνουμε, σὲ αὐτὴ τὴν κα-
τάντια μᾶς ὁδήγησε τὸ «σύστη-
μα», γιὰ νὰ μᾶς ποδηγετεῖ ὁλο-
κληρωτικά!

Ἡ Κίνα
ἐκχριστιανίζεται

Πρὸ τῶν εὐθυνῶν της φέρει
τὴν Ὀρθοδοξία ἡ πρόοδος
τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Κί-
νας. Ὁ πληθυσμός της ἀγγίζει
τὰ 2.000.000.000 καὶ ἐνῶ κα-
ταρρέει τὸ ἄθεο καθεστὼς
ἔχει ἀφεθεῖ στὰ χέρια τῶν
προτεσταντῶν. Ὡς ἔγινε
γνωστὸ ἀπὸ ἄρθρο τῆς Didi
K. Tatlow στὴν ἐφημερίδα
«Καθημερινὴ»:

«Μία προτεσταντικὴ ἐκκλησία
ψηλότερη ἀπὸ ἄγαλμα τοῦ Μάο
στὴν Τσανγκσὰ προκαλεῖ ἀντι-
δράσεις. Σύμφωνα μὲ κάποιους
ὑπολογισμούς, οἱ προτεστάντες
ἀνέρχονται σὲ περίπου 60 ἑκα-
τομμύρια. Σύμφωνα μὲ προτε-
στάντη κληρικό, οἱ ἐπίσημες
ἐκκλησίες τῆς Τσανγκσὰ διαθέ-
τουν περὶ τοὺς ἑκατὸ χιλιάδες
πιστούς. Φυσικά, τὰ ἀναμνη-
στικὰ τῆς ὄψης τοῦ Μάο μὲ τὴν
πόλη βρίσκονται παντοῦ… Ὁ
Μάο ἦταν γιὸς τῆς Τσανγκσά καὶ
αὐτοκράτορας. Ἦταν ὁ πιὸ ἐπι-
τυχημένος ἄνδρας στὴν Κί-
να…», λέει ὁ Τὰν Χετοένγκ,
πρώην δημοσιογράφος… «Ἡ
πίστη στὸ κόμμα ἔχει πεθάνει
καὶ γιὰ τοὺς περισσότερους
ἀνθρώπους ὅλα εἶναι ἀδιάφο-
ρα. Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι καλὸς
καὶ ὁ Μάο εἶναι καλός», καταλή-
γει ὁ Τάν».

Ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς:

Ὁ Χριστὸς εἶναι
ἡ ἀναγκαιοτέρα

τῶν ἀναγκαιοτήτων!
ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ἕνα ὑπέρ-

οχο λόγο τοῦ ἁγίου Ἰουστί-
νου σχετικὰ μὲ τοὺς ἀπορ-
ροφημένους στὰ ἐγκόσμια
καὶ ἐκείνους ποὺ ἐξαρτοῦν
τὴ ζωή τους ἀπὸ τὸ Χριστό:
«Εἶναι φοβερὰ καὶ ἀπελπι-
στικὰ πολλοί, πάμπολλοι,
ἐκεῖνοι ποὺ ἐξυμνοῦν (θεο-
ποιοῦν) τὸ “πνεῦμα τῶν
καιρῶν”, τὸ ἐνθρονίζουν
στὴν καθέδρα τῆς διανοίας
τους, τὸ προσκυνοῦν ὡς
βασιλέα καὶ Θεό τους, τοῦ
προσφέρουν θυσίες νομί-
ζοντας ὅτι προσφέρουν
ὑπηρεσία στὸν Χριστό. Γι’
αὐτοὺς δὲν εἶναι τὸ Αἰώνιο
κριτήριο γιὰ τὸν χρόνο,
ἀλλὰ ὁ χρόνος γιὰ τὴν αἰω-
νιότητα. Δὲν νιώθουν πὼς ὁ
χρόνος δίχως τὴν Αἰωνιότη-
τα εἶναι τὸ πιὸ φρικιαστικὸ
μεταφυσικὸ τέρας, τὸ ὁποῖο
σχεδιάζει κακοποιημένες
φιγοῦρες τῆς ζωῆς παρμέ-
νες ἀπὸ τὸ φυσικὸ χῶρο,
πλάθει τὴν ὕλη σὰν ἄλλο
ζυμάρι καὶ τὴν καταβροχθί-
ζει μὲ λαιμαργία. Καὶ ὁ Χρι-
στός; Αὐτὸς ὁ περίεργος
Χριστός; Γιὰ τὴν χριστομά-
χο ὑψηλοφροσύνη δὲν εἶναι
παρὰ μία τελειωμένη ἱστο-
ρία στὰ μεθυσμένα στόματα
τῆς τραγῳδίας ποὺ ἔχει με-
θύσει τὸν πλανήτη. Ὁ Χρι-
στός, ἡ ἁπτή του παρουσία,
τὸ θελκτικό του πρόσωπο,
εἶναι γιὰ μένα ἡ ἀναγκαιότε-
ρη τῶν ἀναγκαιοτήτων. Πο-
θώντας συνεχῶς Ἐκεῖνον,
πῶς νὰ μὴ ἀποκάμει ἡ ψυ-
χή μου στὴν προσευχή; Μὰ
μήπως μπορῶ νὰ Τὸν προσ-
εγγίσω καὶ ἀλλιῶς παρὰ
μονάχα μὲ τὴν προσευχή;
Ποιὸς εἶμαι ἐγώ, γιὰ νὰ φι-
λοσοφήσω, γιὰ νὰ φιλο-
σοφῶ περὶ Ἐκείνου δίχως
προσευχή;» (Ἱστ. orthodox-
fathers.com)! Συμφωνοῦμε
μὲ τὸν θεομένο αὐτὸ νεο-
φανῆ ἅγιο, ὁ Χριστὸς εἶναι
(πρέπει νὰ εἶναι) τὸ Α καὶ τὸ
Ω στὴ ζωή μας!

Στίς 26 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Νε-

ομάρτυρος Ἀλεξάνδρου. Ὁ
ἅγιος Ἀλέξανδρος καταγόταν
ἀπό τήν Θεσσαλονίκη καί ἐπει-
δή ἦταν ὄμορφος στήν ὄψη καί
οἱ Τοῦρκοι τόν ἐπιβουλεύονταν
οἱ γονεῖς του σέ νεαρά ἡλικία τόν
ἔστειλαν στήν Σμύρνη. Ἐκεῖ
ὅμως ἔπεσε στήν ἀσέβεια καί
ἀρνήθηκε τόν Κύριο καί περιφε-
ρόταν σέ διαφόρους τόπους μέ
τό σχῆμα τοῦ Δερβίση. Ὅμως,
ἐπειδή ἐλεγχόταν ἡ συνείδησή
του, ἡ συμπεριφορά του ἦταν
σεμνή καί μάλιστα ἔλεγχε τούς
Ἀγαρηνούς γιά τίς ἀδικίες πού
ἔκαναν στούς χριστιανούς. Βρι-
σκόμενος κάποτε στήν Αἴγυπτο
ἐπέπληξε τόσο σκληρά κάποιους μουσουλμάνους
πού ἤθελαν νά τόν σκοτώσουν. Γιά αὐτό ἔφυγε
ἀπό ἐκεῖ καί κατέληξε στήν Χίο, ὅπου παρέμεινε
γιά δέκα ὀκτώ χρόνια ὡς Δερβίσης, διδάσκοντας
τούς Τούρκους τήν σωφροσύνη μέ τό παράδειγμά
του. Μετά πέρασε στήν Σμύρνη, ὅπου ἐκεῖ ὁ Θε-

ός τόν πληροφόρησε ὅτι ἦλθε ἡ
ὥρα νά τόν ὁμολογήση δημό-
σια. Ἔτσι παρουσιάσθηκε λίγες
ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς
Πεντηκοστῆς στόν κριτή καί τοῦ
δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανός καί
μάλιστα τοῦ πέταξε τόν δερβίσι-
κο σκοῦφο πού φοροῦσε. Οἱ
Τοῦρκοι, ἐπειδή νόμισαν ὅτι
ἦταν μεθυσμένος, τόν φυλάκι-
σαν καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα ὅταν
τόν ἀνέκριναν αὐτός καί πάλι
ὁμολόγησε μέ παρρησία ὅτι
εἶναι χριστιανός, γιά αὐτό τόν
ξαναφυλάκισαν. Ὅταν τόν ὁδή-
γησαν γιά τρίτη φορά στόν κρι-
τή, ἐπειδή ἦταν Παρασκευή, ἡ
ἱερή ἡμέρα τῶν μουσουλμάνων,
εἶχαν μαζευθῆ ἀγάδες, προεστοί

καί πολύς λαός, τότε ὁ ἅγιος μέ πολύ θάρρος ὁμο-
λόγησε καί πάλι τήν πίστη του, γιά αὐτό διέταξαν
νά τόν ἀποκεφαλίσουν. Ἔτσι στίς 26 Μαΐου τοῦ
1794 ὁ δήμιος ἀπέκοψε τήν τιμία κεφαλή τοῦ ἁγί-
ου Ἀλεξάνδρου καί ἔτσι ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ
ἀξιώθηκε τῆς οὐρανίας μακαριότητας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΥΤΡΟΝ ΛΥΠΗΣ
Στοῦ λόφου ἐπάνω τὴν κορφή, σιμὰ στὸ μέγα πεῦκο,
ποὺ ὁ Ἀηνικόλας στέκεται μ΄ ἀπέριττη ὀμορφάδα,
βλέπω τὸ θάμπος τῶν κεριῶν κι εἰσέρχομαι καὶ στέκω,
προσκυνητὴς καὶ λάτρης σου ,ὢ Μεγαλοβδομάδα!

* * *
Τοῦ τέμπλου τοῦ περίτεχνου οἱ καντῆλες πένθος φέρουν
καὶ διάχυτο κατάνυξης ἀχνοφωτᾶ ἕνα φῶς.
« Τὸ πνεῦμα ὀρθρίζει ἐκ νυκτός», ψυχὴ καὶ νοῦς προφέρουν.
« Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός».

* * *
Μέσα στοὺς θόλους τοῦ Ναοῦ καὶ στὴν Ὡραία Πύλη ,
ψηλὰ ὡς τὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ, ποὺ στέκει ἡ Πλατυτέρα,
ὕμνοι, ψαλμοὶ κι ἐγκώμια ξεχύνονται ἀπ’ τὰ χείλη
καὶ τὴν παράδοση κρατοῦν πιστὰ πέρα ὥς πέρα !

* * *
Γιὰ τὸν Νυμφῶνα τοῦ Ἰησοῦ, τὴν Πόρνη ποὺ ἐμαράθη,
γιὰ τὸν Νιπτῆρα, ὅπου ἔδειξε Ταπείνωση κι «ἐχάθη».
Στὸν Δεῖπνο Του τὸν Μυστικό, πῶς δίδαξε; τί ἐστάθη;
Πῶς ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ Σταυροῦ καὶ τὰ ΄Ἅγια τὰ Πάθη;

* * *
Μεγάλη κι ἡ Παρασκευή, τοῦ Ἐπιτάφιου ἡ μέρα!
Τὰ σήμαντρα πικρὰ σκορποῦν τὸ πένθος στὸν ἀγέρα.
Βιολέττες, μύρα, ἐγκώμια, κι ὁ ἀνθὸς τοῦ πιὸ ὡραίου ,
στολίδια ἀγάπης γίνονται τοῦ Θείου Ναζωραίου.

* * *
Σπίτια, καντούνια καὶ πιστοὶ κι εὐλάβειας εὐωδιά,
φωτίζονται καὶ γίνονται τοῦ κόσμου ἀγκαλιά.
Τὸ κῦμα ἔχει βουβαθεῖ στὸ πέρασμα τοῦ Ὀλβίου!
Εἶναι ἡ μεγάλη, ἐαρινὴ βραδιὰ τοῦ Ἐπιταφίου!

* * *
Μὲ μυριόστομες φωνὲς ποὺ ψάλλουν «Αἱ Γενεαὶ πᾶσαι»,
ἐσὺ εἶσαι ἐκεῖ, ὅπως παλιά, καὶ πάντα ἀναγεννᾶσαι!

* * *
Καὶ τὴν ἐπαύριον, πρωί, ποὺ ὁ ΄Ἅδης ἐπικράνθη,
ραίνουν τὴν πρώτη Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτοῦ μὲ ἄνθη.
΄Ὥσπου ν΄ ἀστράψει καὶ νὰ βγεῖ ἀπ’ τὶς σκιὲς τῆς λύπης,
λόγος ὑπέροχος, λαμπρός! «Ὢ Πάσχα, Λύτρον Λύπης!»

Γεωργία Ἐμμ. Χατζῆ
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θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
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θυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος
Τραμπούλης, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υπεύθυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
Δροσιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου
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Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»
στὴν ἱδρυτικὴ στήλη τῆς Πόλης αὐτῆς «Σοὶ Χρι-
στέ, κόσμου Βασιλεὺς καὶ δεσπότης, σοὶ προτίθη-
μι τὴνδε τὴν δούλην πόλιν καὶ σκῆπτρα τῆσδε καὶ
τὸ πᾶν Ρώμης κράτος φύλαττε ταύτην, σῷζε δ' ἐκ
πάσης βλάβης»[4].

Ἀπὸ τὶς 11 Μαΐου τοῦ 330, ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τῆς
Πόλης ὥς τὶς 29 Μαΐου τοῦ 1453 (τὴ μέρα ποὺ μὲ
θέληση θεϊκὴ ἀνατράπηκε ἡ φυσικὴ τάξη) ὁριοθε-
τοῦνται τὰ χρόνια τῆς μεγαλοσύνης τοῦ Μεσαι-
ωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ταυτόσημο τὸ Βυζάντιο μὲ
τὴν Κωνσταντινούπολη.

«Μέσα στὴν κατακερματισμένη δυτικὴ μεσαι-
ωνικὴ Εὐρώπη, ἡ Πόλη, ἡ Νέα Ρώμη-Κωνσταντι-
νούπολη, ἔμεινε πάνω ἀπὸ 1000 χρόνια ἡ μονα-
δική, ἡ νόμιμη κληρονόμος τῆς Ρωμαϊκῆς παγκο-
σμιότητας. Ἀντιπροσωπεύοντας τὸ ἰδεῶδες τῆς
πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς συνοχῆς ὑλοποιεῖ τὴν
οἰκουμενικὴ ὑπόσταση τῆς αὐτοκρατορίας»[5].

Ὁ Γάλλος Φιλέλληνας καὶ λογοτέχνης Σατω-
βριάνδος, ποὺ γνώρισε τὴν Πόλη, σημείωσε μὲ
θαυμασμό. «Δὲν θἆταν καθόλου ὑπερβολὴ νὰ πεῖ
κανεὶς ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολις εἶναι ἡ πιὸ ὄμορ-
φη πινελιὰ τοῦ σύμπαντος».

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν Πόλη καὶ στὶς καλ-
λονές της, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τί σήμαινε
καὶ τί σημαίνει ἡ Ἅλωσή της.

Ὁ κομψότατος ἐγκωμιαστής της, Μανουὴλ Χρυ-
σολωρᾶς, σὲ πανηγυρικό του, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα
ἀναφέρει: «Ἂν καὶ τίποτε ἄλλο δὲν θὰ εἴχαμε νὰ
ποῦμε, ὅμως θὰ θαυμάζαμε τὴ θέση της ἀνάμεσα
στὶς δύο ἠπείρους, τὴν Εὐρώπη δηλαδὴ καὶ τὴν
Ἀσία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἕνωσις τῶν δύο θαλασσῶν, τῆς
βορείας καὶ τῆς μεσημβρινῆς, εἶναι θαυμαστή,
ὥστε ἀπὸ τὴ μία μεριὰ διὰ τῶν ἠπείρων, καὶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη διὰ τῶν θαλασσῶν, ἢ καλύτερα καὶ διὰ
τῶν δύο, νὰ συνδέη σὰν μὲ ἕνα κοινὸν σύνδε-
σμον καὶ πάλι νὰ ἀποκλείη μεταξύ τους - σὰν νὰ
στέκεται πάνω σὲ πύλες - τὴν οἰκουμένην καὶ τὰ
ἔθνη ποὺ φέρει ἐπάνω της. Καὶ τοῦτο - ὅτι ἐξου-
σιάζει δύο ἠπείρους καὶ δύο θάλασσες - δὲν εἶναι
μόνον χρήσιμον καὶ ὡραῖον, ἀλλὰ δικαίως δὲν θὰ
ἐνόμιζε κανεὶς ὅτι εἶναι καὶ βασιλικὸν»[6]. Κι ὁ
σπουδαιότερος ἐγκωμιαστής της, ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως, ἔγραψε: «Ἡ νεώτερη Ρώμη, δηλαδὴ τὸ Βυ-
ζάντιον, ὑπερέχει τῶν ἄλλων πόλεων, ὅσον ὁ
ἔναστρος οὐρανὸς ἀπὸ τὴν γῆν».

«Ὀπλοτέρη Ρώμη ἡ προφέρουσα πολήων
Ὁσσάτιον γαίης οὐρανὸς ἀστερόεις»[7].
Ἀλλὰ ἂς παρακολουθήσουμε τὴ γραφίδα τοῦ

Σκιαθίτη καλλιτέχνη τοῦ λόγου, τοῦ Ἀλέξανδρου
Μωραϊτίδη, νὰ μᾶς παρουσιάζει τὸ ἐξαίσιον θέα-
μα:

«Τὴν εἶδον τόσαις φοραῖς. Τὴν εἶδον ἀπὸ τῆς
γῆς, τὴν εἶδον ἀπὸ θαλάσσης. Καὶ τὴν ἐκαμάρω-
σα, ὡς καμαρώνουν οἱ νυμφαγωγοὶ τὴν νύμφην
εἰς τὰς νήσους. Καὶ εἶναι ὄντως νύμφη ἡ Πόλις,
Νύμφη τῆς Ἀνατολῆς, νύμφη τοῦ Γένους. Νύμφη
τοῦ κύματος καὶ τῶν ἀφρῶν, καὶ νύμφη τῶν κή-
πων καὶ τῶν λειμώνων. Ἐπάνω εἰς τοὺς ἀφροὺς
καὶ ἐπάνω εἰς τὰ ἄνθη. Ἐκεῖ ὅπου, ὄπισθεν πλα-
τάνων καὶ κυπαρίσσων, εἰς τὰ χλοερὰ ἐκεῖνα τσαΐ-
ρια, ἀνελίσσεται ὅλη τῶν ἀνθέων της ἡ ποικιλία,
ἀπὸ τοῦ ναρκίσσου καὶ ὑακίνθου, μέχρι τοῦ γιασε-
μιοῦ καὶ τῶν ρόδων, ἐκεῖ ὅπου ὁ δινήεις Βόσπο-
ρος σχηματίζει τὴν παιγνιώδη ἐκείνη ἀναφορά
του, ὅταν τὸ ρεῦμα τοῦ Εὐξείνου τὸ ὁλόδροσον
ἔρχεται νὰ φιλήσει τοῦ Γένους τὴν νύμφην καὶ βα-
σίλισσαν…

Τὴν εἶδον ἀπὸ θαλάσσης τὴν εἶδον ἀπὸ
ξηρᾶς……. ἀπὸ θαλάσσης ἀναπαυομένην ὑπὸ
τὰς ἀμφιλαφεῖς σκιᾶς αἰωνοβίων πλατάνων, μὲ
ὑψηλοὺς μαύρους δορυφόρους κύκλῳ, τὴν ὑψι-
τενῆ παράταξιν τῶν σιωπηλῶν καὶ ἀκινήτων κυ-
παρίσσων.

Καὶ ἀπὸ ξηρᾶς ἀναδυομένην ἐκ τῶν κυμάτων,
τὴν ὥραν τὴν γλυκεῖαν τῆς αὐγῆς, μὲ ἕνα βαθύ-
χρουν τεφρὸν πέπλον σκεπασμένην, τὸ ὁποῖον
σιγὰ-σιγὰ ἐπανεγείρει ἡ Ἀνατολὴ μὲ τὰς ροδίνους
ἁβρὰς χεῖρας της, ἵνα ἀναφανῇ εἰς τὸν κόσμον τὸ
ὑπερφυὲς θέαμα ναῶν καὶ παλατίων… ἀναμμέ-
νην θαρρεῖς, ἐν θεατρικῇ φωταγωγίᾳ ἑορτῆς, εἰς
τὰ ὑαλώματα καὶ τοὺς χρυσοῦς ὀρόφους, ἐπὶ τῶν
ὁποίων προσήναψε πυρσοὺς χαρᾶς ὁ ἥλιος. Καὶ
πλέουν τότε μέσα εἰς τὸ πέλαγος φωτός, ἐξαισίως
πανηγυρικοῦ, συνοικισμοὶ ἀπέραντοι, λόφοι κεκα-
λυμμένοι μὲ κατοικίας, καὶ ἀκταὶ μὲ παλάτια βασι-
λικὰ καὶ μέγαρα ἀρχόντων. Πέλαγος οἰκιῶν καὶ
κύματα παλατίων καὶ ναῶν καὶ τζαμιῶν».

Καὶ προσθέτει ὁ Μωραϊτίδης: «Ἀφορμὴ τῆς κτί-
σεως ὑπῆρξεν ἓν ὄνειρον, μία ὀπτασία. Καὶ ἓν
ὄνειρον καὶ μίαν ὀπτασίαν ἐκληροδότησε, κτισθεῖ-
σα εἰς τὸ Γένος. Ἄγγελοι τὴν ζωγράφησαν καὶ
ἄγγελοι ἐχάραξαν τὸ σχέδιόν της, τὸ ὁποῖον ἔκτο-
τε ὑπάρχει χαραγμένον μὲ χρυσᾶς γραμμὰς εἰς τὰ
φυλλοκάρδια τοῦ Γένους»[8].

«Ὅλες οἱ Πολιτεῖες θὰ χαθοῦν, μὰ ὅσο ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι ἡ Κωνσταντινούπολη θὰ μείνει

ἀθάνατη», ἔγραφε τὸν 16ο αἰώνα ὁ Γάλλος φυ-
σιοδίφης Pierre Giles, ὅταν ἀντίκρυσε τὴ Βασι-
λεύουσα[9].

Τὸ ἄρθρο μας αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἀποτελέσει ἕνα
μήνυμα συγκερασμοῦ τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθόδο-
ξης πνευματικότητας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύμα-
τος ποὺ καὶ τὰ δύο βασίζονται στὸ φῶς καὶ στὴν
ἀγάπη τῆς ὀμορφιᾶς καὶ τῆς ἐλπίδας.

Μήνυμα ὀμορφιᾶς καὶ κάλλους, ὅπως τὸ ἐξέ-
φρασε μία Ἁγιὰ Σοφιά, ἕνα Ἱερὸν Παλάτιον, ἕνα
Πανδιδακτήριον, ἕνας Ἱππόδρομος, μία μονὴ τῆς
Χώρας, ἕνας Πορφυρογέννητος, ἕνας Ἰουστινια-
νός, μία Θεοδώρα, ἕνας Κωνσταντῖνος Παλαιολό-
γος, ἕνας Χρυσόστομος.

Μήνυμα ἀνθρωπιᾶς καὶ πνεύματος, ποὺ στη-
ρίχθηκε στὴν ἀπέραντη ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο
καὶ τὴ δύναμη τῶν ἐπιτευγμάτων καὶ τοῦ πολιτι-
σμοῦ ποὺ δημιούργησε. Ἡ παρουσία τοῦ Ξενώνα
δίπλα στὴν Ἁγία Σοφία καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν
Νοσοκομείων, πτωχοκομείων, γενικὰ τῶν φιλαν-
θρωπικῶν ἱδρυμάτων, μποροῦν νὰ καταδείξουν
τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης ποὺ διέθεταν οἱ Βυζαντινοὶ
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, πλάι στὰ τόσα σπουδαστήρια
τῆς ἀνθρώπινης σοφίας καὶ γνώσης, ποὺ κοσμοῦ-
σαν τὴν Πόλη.

Ἡ διαρκὴς ἀγωνία στὰ χίλια καὶ πλέον χρόνια
ζωῆς τῆς Βασιλεύουσας, ἦταν νὰ βρίσκονται στὸ
πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας οἱ ἄρι-
στοι, κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ φωτοδότη Ἀφέντη
Χριστοῦ. Κι αὐτὸς ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῶν
ἀρίστων δημιούργησε τὸ θαῦμα τῆς κραταιᾶς τῶν
Ρωμαίων Βασιλείας[10].

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, στὴν πορεία του πρὸς
νότο, ἐναντίον -τοῦ Μαξεντίου, ὅταν τὸ μέλλον του
ἦταν σὲ κίνδυνο, αὐτὸς καὶ ὅλος ὁ στρατός του,
εἶδαν ἕνα ὅραμα. Ἕνα λαμπρὸ σταυρὸ στὸν
οὐρανό, μὲ τὴν ἐπιγραφή: «Ἐν τούτῳ νίκα». Τὴν
ἴδια νύχτα ὁ Χριστὸς βεβαίωσε τὸ ὅραμα στὸ ὄνει-
ρο τοῦ αὐτοκράτορα. Αὐτὸ συγκλόνισε τὸν Κων-
σταντῖνο, ποὺ υἱοθέτησε γιὰ ἔμβλημά του τὸ λά-
βαρο μὲ τὸ σταυρὸ καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴ σημαία
ὁδήγησε τὸ στρατό του στὴ νίκη[11]. Ὅπως φαί-
νεται ἀπὸ τὰ νομίσματα καὶ τὰ διατάγματά του, ὁ
Κωνσταντῖνος εἶχε ταχθεῖ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ
Χριστιανισμοῦ καὶ ὑπερμαχοῦσε γι’ αὐτὸν ὅπως
ἀποδείχθηκε καὶ σὲ περίοδο αἱρέσεων. Γι’ αὐτὸ
θεωρήθηκε ἀπὸ ὅλους Ἰσαπόστολος, ὁ δέκατος
τρίτος ἀπόστολος. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ὑποστη-
ρίξεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ὑπῆρξεν ἡ ἀποστολὴ
τῆς μητέρας του, Ἁγίας Ἑλένης, στὰ Ἱεροσόλυμα,
ὅπου μὲ θαυματουργικὴ βοήθεια, βρῆκε τὴν
ἀκριβῆ θέση τοῦ Γολγοθᾶ, ἔβγαλε ἀπὸ τὴ γῆ τὸν
Τίμιο Σταυρό, τοὺς σταυροὺς τῶν λῃστῶν, τὴ λόγ-
χη, τὸ σπόγγο, τὸν ἀκάνθινο στέφανο καὶ ὅ,τι
ἄλλο σχετίζεται μὲ τὰ θεῖα πάθη. Ἡ Χριστιανοσύ-
νη σκίρτησε ἀπὸ τὰ εὑρήματα τῆς ἀνασκαφῆς τῆς
Ἁγίας Ἑλένης καὶ τὰ ὀνόματα τοῦ Κωνσταντίνου
καὶ τῆς μητέρας του ἔμειναν τὰ πιὸ σεβαστὰ στὴν
ἱστορία τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας[12]. Ὁ
Κωνσταντῖνος συνάθροισε πληθυσμὸ στὴ Βασι-
λεύουσα ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς αὐτοκρατορίας πα-
ρέχοντας πολλὰ προνόμια[13]. Κι ὁ βυζαντινὸς
λαός, ζωηρός, χαρούμενος, μὲ ὅλα τὰ προσόντα
κι ἐλαττώματα τῆς ρωμαίϊκης φυλῆς, ἐξέφραζε μέ-
σα ἀπὸ τὰ τραγούδια του τὴ χαρά, τὸ φῶς, τὴν
ἐλπίδα γιὰ τὴ ζωή καὶ τὴ διάθεση συγκερασμοῦ
ἐσωστρέφειας καὶ ἐξωστρέφειας, δύο στοιχεῖα
ποὺ τὸν συνόδευαν στὴ ζωή του, ἀπὸ τὴ διπλῆ
του ἰδιότητα, νὰ εἶναι Ἕλληνας καὶ Ὀρθόδο-
ξος[14].

Ὁ ὅρος «Βασιλεύουσα» δὲν χαρακτήριζε μόνο
τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς «ἕδρα τῆς Βασιλείας
τῶν Ρωμαίων», ἀλλὰ τὴν μόνη ποὺ βασίλευε κι
ἀπ’ τὴν ὁποία ἐκπορευόταν ἡ τάξη, ἡ δικαιοσύνη,
ἡ φιλανθρωπία. Ἡ «Βασιλεύουσα» ὑπῆρξεν ἡ
ἕδρα τῆς φιλανθρωπίας, μὲ τὴ βαθύτερη σημασία
τοῦ ὅρου: Ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Τὸ «Τυπικό» τοῦ Μιχαὴλ Ἀτταλειάτη εἶχε προ-
βλέψει τὴν ἵδρυση ἀσύλου στὴ Ραιδεστὸ καὶ τὴ
διανομὴ ἀγαθῶν ὡς ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχούς
τῆς Κωνσταντινούπολης. Στὴ μονὴ τοῦ Παντο-
κράτορος ἱδρύθηκε τὸ 12ο αἰώνα ἕνα νοσοκομεῖο
μὲ πενήντα κρεβάτια. Εἶχε ἰατρικὸ προσωπικὸ
ἀπὸ ἑξήντα πρόσωπα, πέραν ἀπὸ τὸ διοικητικὸ
καὶ βοηθητικὸ προσωπικό. Ὑπῆρχε αἴθουσα πα-
ροχῆς ἰατρικῶν συμβουλῶν μὲ πέντε τμήματα, τὸ
καθένα γιὰ διαφορετικὸ τύπο ἀσθενειῶν καὶ ὑπὸ
τὴν ἐπίβλεψη ἰατρῶν καὶ βοηθῶν μὲ πλῆθος νο-
σοκόμων. Ἡ πολιτικὴ θεωρία τῶν Βυζαντινῶν γιὰ
τὸ «Φιλάνθρωπον» τοῦ αὐτοκράτορα καὶ τὸ «νο-
σοκομεῖν τοὺς πάσχοντας» ἀποτελεῖ πρώτιστον
καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως καὶ φιλοσοφία, μὲ βάση τὴν ὁποία ὀργανώθη-
καν καὶ λειτούργησαν ὅλα τὰ ἱδρύματα τῆς Πόλης.
Ἡ παράδοση συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν Ἅλωση.
Μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Βασιλεύουσας ἐξα-
κολουθεῖ νὰ «νοσοκομεῖ τοὺς πάσχοντας»[15].
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι

δύνανται νά καταθέτουν τήν συνδρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν
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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.»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς: «Ἐὰν διψᾶς γιὰ τὴν αἰώνια Δι-
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ανδήποτε ἀρετή καὶ ἄσκηση διάβασε τοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων”. Ἐὰν θέλης πα-
ρηγοριὰ καὶ θάρρος καὶ δύναμη, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσης κάθε θλίψη, κάθε
μαρτύριο, κάθε δοκιμασία, διάβασε τοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων”».
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8) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Σέρβος
9) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης
10) ῞Αγιος Γεώργιος Χιοπολίτης
11) ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος
12) ῞Αγιος Δημήτριος Πελοπον.
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19) ῞Αγιος Θεόδωρος Στουδίτης
20) ῞Αγιος Θεόδωρος Συκεώτης
21) ῞Αγιος Θεόφιλος Μυροβλύτης
22) Ἁγία Θεοδώρα Αὐγούστα
23) Οἱ Ἅγιοι ᾽Ιάσων καὶ Σωσίπατρος
24) ῞Αγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος
25) ῞Αγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας
26) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης Δαμασκηνὸς
27) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Λυκῷ
28) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ῾Ησυχαστὴς
29) ῞Αγιος ᾿Ιωαννίκιος ὁ Μέγας
30) Ἅγιοι Κλήμης ᾿Αγκύρας & ᾿Αγαθάγγελος
31) ῞Αγιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης
32) Ματθαῖος Εὐαγγελιστὴς
33) ῞Αγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ
34) ῞Αγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις
35) ῞Αγιος Ξενοφὼν
36) ῞Αγιος Σεβαστιανὸς
37) ῞Αγιος Σεραφείμ Φαναρίου.
38) ῞Αγιος Σισώης ὁ Μέγας
39) ῞Αγιοι Συμεών, Θεόδωρος καὶ Εὐφροσύνη
40) ῞Αγιος Ταράσιος



Μακαριώτατε,
Σεβαστοί μας Ἀρχιερεῖς
Πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ Σύμ-

βουλος τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας,
κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, σὲ ἐπι-
μόρφωση ἐκπαιδευτικῶν στὸ 2ο
ΠΕΚ Ἀθηνῶν, στὶς 9/5/2017, δή-
λωσε δημόσια ὅτι ἔχει ἐπέλθει
συμφωνία μεταξὺ Πολιτείας καὶ
Ἱεραρχίας γιὰ τὰ νέα Προγράμμα-
τα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Ἡ δήλωση αὐτὴ ἔχει μεγά-
λη βαρύτητα στὴ συνείδηση τῶν
Θεολόγων, ποὺ θεωροῦν δεδομέ-
νο ὅτι ἡ Ἱεραρχία, μὲ βάση τὶς ἕως
τώρα ἀποφάσεις της,προστατεύει
καὶ θὰ προστατεύει τὸ μάθημα,
ἀπ’ ὅ,τι χαρακτηρίσατε ὡς «ἐπι-
κίνδυνο» καὶ «ἀκατάλληλο».

Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα
(http://orthodoxia.info/9-3-2017),
εἴχατε ἀποφασίσει καὶ ζητήσει
«Νὰ ὑπάρξει νέα συνεδρίαση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
(ΙΣΙ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
στὴν ὁποία θὰ ληφθεῖ ἡ τελικὴ
ἀπόφαση μὲ βάση τὸ πόρισμα
τῆς ἐπιτροπῆς». Ἂν ὁ ἰσχυρισμὸς
τοῦ κ. Γιαγκάζογλου ἀληθεύει, θὰ
θέλαμε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε γιὰ
τὴν ἀντίστοιχη ἀπόφαση τῆς
Ἱεραρχίας, τὴν ὁποία ἐμεῖς οἱ Θε-
ολόγοι δὲν γνωρίζουμε, παρότι
δημόσια τὴν ἐπικαλεῖται καὶ «χρη-
σιμοποιεῖ» ὁ κ. Γιαγκάζογλου, κά-
νοντας λόγο γιὰ συμφωνία
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.

Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν ἔχει
συζητηθεῖ στὴ Σύνοδο τῆς

Ἱεραρχίας τὸ πόρισμα τῆς ἐπι-
τροπῆς διαλόγου καὶ δὲν ἔχουν
ἐπικυρωθεῖ ὅσα συζητήθηκαν
μεταξὺ Ὑπουργείου καὶ Ἐκκλη-
σίας, τότε ποιὸς ἔδωσε ἐγγυή-
σεις γιὰ τελικὴ συμφωνία, ὥστε
νὰ γίνονται ἐπισήμως τέτοιες δη-
λώσεις καὶ νὰ καλοῦνται οἱ Θεο-
λόγοι γιὰ ἐπιμόρφωση, πρὶν
ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ ὁ διάλογος
καὶ πρὶν ἐγκρίνει ἡ Ἱεραρχία τὰ
διορθωμένα Προγράμματα καὶ
βεβαιώσει τοὺς Θεολόγους ὅτι
τὰ Προγράμματα ἄλλαξαν;

Ἐσεῖς εἴχατε διακηρύξει μέ πα-
ρέμβασή σας πρὸς τὸν Πρωθυ-
πουργό, τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν πολι-
τικῶν κομμάτων καὶ τὸν ἑλληνικὸ
λαὸ γιὰ αὐτὰ τὰ Προγράμματα ὅτι:

1. «Εἶναι ἀπαράδεκτα ἐπικίν-
δυνα, δὲν θὰ ἀποδώσουν καρ-
πούς, ἀλλὰ μεγάλη ζημιὰ στὴν
Παιδεία καὶ γενικότερα στὴν Κοι-
νωνία μας».

2. Σεῖς εἴπατε ὅτι: «Τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν καταργήθηκε
καὶ πρόκειται πλέον γιὰ ἕνα μὴ
θεολογικὸ μάθημα».

3. Ἐσεῖς εἴπατε ὅτι: «Ἡ ἀπό-
πειρα συσσώρευσης κοινῶν
στοιχείων ἀπὸ διαφορετικὲς
θρησκευτικὲς παραδόσεις εἶναι
ὁλοφάνερα πιεσμένη καὶ ἐπιπό-
λαια, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σύγχυ-
ση τῶν μαθητῶν».

4. Ἐσεῖς εἴπατε ὅτι: «Τὸ ἐκπαι-
δευτικὸ ὑλικὸ ὄχι μόνο δὲν βοηθᾶ
τὸ παιδὶ μιᾶς ὀρθόδοξης οἰκογέ-
νειας στὴ διαμόρφωση μιᾶς συν-

εκτικῆς εἰκόνας γιὰ τὴν Ὀρθοδο-
ξία, ἀλλὰ κλονίζει τὶς θρησκευτι-
κές του πεποιθήσεις, τοῦ προκα-
λεῖ σύγχυση, ἐνσπείροντάς του
τὴν λογικὴ ἀμφιβολία ὅτι δὲν ἀπο-
κλείεται τελικὰ ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι
καὶ προφήτης τοῦ Ἰσλάμ».

5. Ἐσεῖς εἴπατε ὅτι: «Τὸ νέο
μάθημα ἔγινε μία διδασκαλία
ἠθικῆς καὶ πολιτικῆς θεωρίας,
καλλιτεχνικῆς παιδείας, κοινω-
νιολογία τῶν θρησκειῶν, πολι-
τισμὸς καὶ ἱστορία θρησκειῶν».

6. Ἐσεῖς εἴπατε ὅτι: «Δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐκριζώνεται ἡ θεολογικὴ
ἐπιστήμη ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, προκειμένου τὸ
μάθημα νὰ ὑπηρετήσει σκοποὺς
πολιτικῆς καθοδηγήσεως».

7. Ἐσεῖς εἴπατε ὅτι: «Τὸ συμ-
πέρασμα εἶναι ὅτι τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν τώρα πλέον
ἔγινε «κατηχητικό, διότι προσπα-
θεῖ, μὲ σαφῆ πολιτικὰ κριτήρια,
νὰ κατηχήσει καὶ νὰ στρατεύσει
τοὺς μαθητὲς σὲ μία ἐκκοσμικευ-
μένη στάση ἀπέναντι στὸ θρη-
σκευτικὸ φαινόμενο. Παράλληλα
συντηρεῖ μία θεολογικὰ ρηχὴ
προσέγγιση τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ἐκμηδενίζοντας τὴν
ἰδιαιτερότητα τοῦ ὀρθόδοξου
δόγματος καὶ τῆς χριστιανικῆς
παράδοσης, ἀφοῦ τὰ καταβιβά-
ζει καὶ τὰ μελετᾶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ
ἁπλοῦ κοινωνικοῦ ἢ φιλοσοφι-
κοῦ κινήματος».

8. Ἐσεῖς εἴπατε ὅτι: «Τὰ και-
νούργια προγράμματα μὲ ἔπει-
σαν ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ θρη-
σκευτικά, ἀλλὰ γιὰ ἐπιχείρηση
ἀλλοιώσεως τῆς πίστεώς μας».

Αὐτὰ ὅλα Μακαριώτατε διορ-
θώθηκαν; Πότε; Πῶς; Ποιὲς καὶ
ποῦ εἶναι οἱ διορθώσεις; Ὁ ὅρος
ποὺ θέσατε νὰ ἔχουν Ὀρθόδοξο
χαρακτήρα καὶ προσανατολισμὸ
ἐκπληρώθηκε; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
μπορεῖ νὰ βεβαιώσει τοὺς Θεολό-
γους καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὑπεύ-
θυνα καὶ στοιχειοθετημένα ὅτι
ἄλλαξαν τὰ Προγράμματα καὶ ἔγι-
ναν Ὀρθόδοξα; Ἢ μήπως νὰ
κλείσουμε τὰ μάτια καὶ νὰ ἐφαρ-
μόσουμε τὰ Προγράμματα ἐκεῖνα
ποὺ ἐδῶ καὶ (6) ἕξι χρόνια ἀπο-
δεικνύουμε μὲ ἐπιστημονικὰ θεο-
λογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ ἐπιχειρή-
ματα, αὐτὸ ποὺ καὶ ἐσεῖς διαπι-
στώσατε, ὅτι θὰ βλάψουν τὴν
παιδεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία
ὡς ἀκατάλληλα καὶ ἐπικίνδυνα;

Τὸ θέμα εἶναι ἄκρως σοβαρό-
τατο Μακαριώτατε. Αὐτὸ ποὺ
προσλαμβάνουμε, μετὰ καὶ ἀπὸ
τὶς δηλώσεις τοῦ κ. Γιαγκάζογλου
εἶναι τὸ ἑξῆς: Εἴτε κάποιοι θεω-
ροῦν ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῶν Ἐπισκό-
πων εἶναι εὔκολα χειραγωγήσι-
μη, ὥστε δὲν χρειάζεται νὰ χάνε-
ται χρόνος, εἴτε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ
Θεολόγοι, καὶ τὸ ἴδιο τὸ μάθημα,
εἴμαστε πιόνια σὲ ἕνα παιχνίδι
ποὺ ὑπηρετεῖ σκοπιμότητες, τὶς
ὁποῖες οὔτε τὶς γνωρίζουμε οὔτε
τὶς καταλαβαίνουμε.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴν ἀπάντη-
σή σας.

Μὲ σεβασμὸ ἀσπαζόμαστε τὴ
δεξιά Σας.

Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Ὁ Πρόεδρος

Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας
Δρ Θεολογίας

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
Παναγιώτης Τσαγκάρης

Mr Θεολογίας
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος

ζ΄ Τὸ ἔργον τοῦ εἰρηνοποιοῦ
Συχνὸ εἶναι τὸ φαινόμενο νὰ

ἀλληλοκατηγοροῦνται οἱ ἄνθρω-
ποι καὶ νὰ ὑπάρχει ἀμοιβαῖο
μῖσος. Καὶ αὐτὸ ἔχει πολλὲς
αἰτίες. Εἶναι ὁ ἐγωϊσμός, ἡ πλεο-
νεξία, ὁ φθόνος καὶ ἡ ἀντιζηλία, ἡ
φιληδονία καὶ ἡ φιλοδοξία κ.ἄ. Ἡ
κατάσταση ποὺ βιώνουν οἱ
ἄνθρωποι μὲ τὴ φιλονικία καὶ τὴν
ἔχθρα εἶναι δυσάρεστη καὶ ψυχο-
φθόρα. Χάνουν παντελῶς τὴν
ἡσυχία τους καὶ ἡ σκέψη του εἶναι
μονίμως στραμμένη στοὺς
ἐχθρούς τους. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐπί-
καιρος ὁ ἕβδομος μακαρισμός,
ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἔργο τῆς
συμφιλίωσης τῶν ἀνθρώπων:
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί: ὅτι
αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται»,
δηλαδὴ «μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι
ποὺ ἔχουν μέσα τους τὴν εἰρήνη
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν
ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς καὶ τὴ μεταδί-
δουν καὶ στοὺς ἄλλους, εἰρη-
νεύοντάς τους καὶ μὲ τοὺς συναν-

θρώπους τους καὶ μὲ τὸν Θεό·
διότι αὐτοὶ θὰ ἀναγνωρισθοῦν
καὶ θὰ ἀνακηρυχθοῦν στὸν οὐρά-
νιο κόσμο υἱοὶ τοῦ Θεοῦ», ὅπως
ἑρμηνεύει ὁ Π. Ν. Τρεμπέλας.

Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς πρέ-
πει νὰ εἶναι εἰρηνικός, ἀλλὰ καὶ
εἰρηνοποιός. Τὸ δεύτερο εἶναι
δυσκολότερο, γιατὶ προϋποθέτει
τὸ πρῶτο. Εἰρηνοποιός, χωρὶς
εἰρήνη στὴν καρδιά του, δὲν μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι εἰρηνοποιός. Δὲν
ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη στοὺς φι-
λονικοῦντες. Γι’ αὐτὸ συχνὰ βλέ-
πουμε προσπάθειες συμφιλίω-
σης νὰ μὴ ἔχουν ἐπιτυχία. Βέ-
βαια, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ
δυσκολία εἶναι μεγάλη, ὅταν ὁ
εἰρηνοποιὸς ἀπευθύνεται σὲ
ἀνθρώπους, ποὺ τοὺς χωρίζει
μεγάλο καὶ πολυχρόνιο μῖσος.
Εἶναι σχεδὸν μάταιος ὁ κόπος
του στὶς περιπτώσεις αὐτές. Δὲν
πρόκειται νὰ ξεπαγώσουν οἱ σχέ-
σεις καὶ θὰ φτάσουν μέχρι τὸ θά-
νατό τους ἀμίλητος καὶ ἐχθρικὸς
ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλο.

Πέρα ἀπὸ τὶς δυσκολίες, τὸ
ἔργο τοῦ εἰρηνοποιοῦ τὸ ἀνα-

γνωρίζει ὁ Χριστὸς καὶ τὸ ζητάει
ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ἐντάσσεται
καὶ αὐτὸ στὴ ἔμπρακτη ἀγάπη
ποὺ πρέπει νὰ ἐκδηλώνει κάθε
χριστιανὸς καὶ νὰ συμβάλει στὴ
βελτίωση τῶν σχέσεων τῶν
ἀνθρώπων.

Ἡ εἰρήνη εἶναι ἀγαθό, ποὺ
ἀποκτᾶται καὶ διατηρεῖται δύσκο-
λα καὶ ἀπαιτεῖ πρόσθετο κόπο,
γιὰ νὰ μεταδοθεῖ στοὺς ἄλλους.
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι
τὴν εἰρήνη τὴ θέλει ὁ Θεός:
«Πρόσεξε, πῶς θέλει ὁ Θεὸς ἡ
ἴδια ἡ καρδιά μας νὰ βρίσκεται σὲ
κατάσταση γαλήνης καὶ ἡσυχίας,
ἡ σκέψη μας νὰ εἶναι ἀτάραχη,
νὰ εἴμαστε ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ
κάθε πάθος καὶ νὰ φερόμαστε μὲ
πολλὴ καλωσύνη πρὸς τὸν πλη-
σίον» (Βασιλείου Δ. Χαρώνη,
Παιδαγωγικὴ ἀνθρωπολογία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, τόμος
Β΄, 1994, σελ. 468). Ἐπίσης ὁ
Μέγας Βασίλειος τονίζει: «Φαίνε-
ται ὅτι ἡ τελειότερη ἀπὸ ὅλες τὶς
εὐλογίες τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ εἰρήνη,
ποὺ εἶναι ἡ σταθερότητα τῆς βου-
λήσεως, ποὺ κυριαρχεῖ μέσα μας
καὶ μᾶς κατευθύνει στὸ ἀγαθό.
Ὥστε ὁ εἰρηνικὸς ἔχει ὡς χαρα-

κτηριστικὸ τὰ σεμνὰ ἤθη. Ἀντίθε-
τα, ἐκεῖνος ποὺ πολεμεῖται ἀκόμη
ἀπὸ τὰ πάθη του, δὲν ἔλαβε ἀκό-
μη τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὁ
Κύριος ἔδωσε στοὺς μαθητές
του, τὴν ὁποία «δὲν μπορεῖ νὰ
κατανοήσει κανένας νοῦς
ἀνθρώπινος ἤ ἀγγελικός» καὶ ἡ
ὁποία θὰ περιφρουρήσει τὶς
ψυχὲς ἐκείνων, ποὺ τὴν ἀξίζουν»
(Βασιλείου Δ. Χαρώνη, Παιδα-
γωγικὴ ἀνθρωπολογία Μεγά-
λου Βασιλείου, τόμος Β΄, 2003,
σελ. 31-32).

Ἡ βάση τῆς εἰρήνης εἶναι ἡ θε-
ογνωσία καὶ ἡ ἀρετή. Δίχως
αὐτὲς μάταια κοπιάζουν οἱ κήρυ-
κες τῆς εἰρήνης καὶ οἱ εἰρηνοποι-
οί. Αὐτὸ βέβαια οὔτε κἄν τὸ σκέ-
φτονται οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι
οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς
ἐξουσίας, οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι
μποροῦν νὰ τὴν ἐξασφαλίσουν ἤ
νὰ τὴν ἐπιβάλουν μὲ τοὺς νό-
μους, ποὺ ψηφίζουν. Ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος μᾶς διαφωτίζει
σχετικά: «Πραγματικά, τίποτε δὲν
εἰρηνεύει συνήθως τὴν ψυχή μας
τόσο πολύ, ὅσο ἡ γνώση τοῦ
Θεοῦ καὶ ἡ ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς,
ποὺ διώχνει ἀπὸ μέσα μας τὸν

πόλεμο τῶν παθῶν καὶ δὲν ἀφή-
νει τὸν ἄνθρωπο νὰ συγκρούεται
μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Γιατί,
ἄν βεβαίως δὲν ἀπολαμβάνει
αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη, κι ἄν
ἀκόμη ἐξωτερικὰ ὑπάρχει πολὺ
βαθιὰ εἰρήνη, κι ἄν ἀκόμη δὲν τὸν
πολεμάει κανένας ἐχθρός, ὅμως
εἶναι ἀθλιότερος ἀπ’ ὅλους ὅσοι
πολεμοῦνται ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν
οἰκουμένη» (Βασιλείου Δ. Χαρώ-
νη, Παιδαγωγικὴ ἀνθρωπολο-
γία Ἰωάννου Χρυσοστόμου,
τόμος Β΄, 1994, σελ. 476).

Ἡ εἰρήνη μεταξὺ δύο ἤ περισ-
σότερων ἀνθρώπων ἐπιτυγχάνε-
ται κάτω ἀπὸ μερικὲς προϋποθέ-
σεις. Σημαντικότερες ὅμως εἶναι
δύο. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
ἐγωϊσμὸ καὶ ὁ καθένας ἀγωνίζε-
ται νὰ ἐπικρατήσει στοὺς ἄλλους,
εἶναι ἀδύνατη ἡ εἰρήνη. Ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος λέει σχετικά:
«Ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ δικό μου καὶ
τὸ δικό σου, ἐκεῖ κάθε γνώμη γί-
νεται ἀφορμὴ διαπληκτισμοῦ καὶ
φιλονικίας· ὅπου ὅμως δὲν
ὑπάρχει τὸ ἴδιον θέλημα, ἐπικρα-
τεῖ μὲ κάθε συνέπεια ἡ ὁμόνοια
καὶ ἡ εἰρήνη» (ὅπ. παρ., σελ.
474). Καὶ ἡ ἄλλη προϋπόθεση

εἶναι ἡ ταπείνωση. Γιὰ χάρη τῆς
εἰρήνης ὁ ἄνθρωπος πρέπει τα-
πεινὰ νὰ δέχεται ὅλες τὶς κατηγο-
ρίες, χωρὶς νὰ δίνει πολλὲς ἐξη-
γήσεις ἤ διευκρινίσεις. Νὰ θυμ-
ᾶται ὅτι οἱ διαφωνίες συνήθως
εἶναι γιὰ δευτερεύοντα καὶ ἀσή-
μαντα πράγματα. Γίνεται μέγας
θόρυβος γιὰ τὸ τίποτα. Ὁ Μέγας
Βασίλειος μᾶς συμβουλεύει νὰ
ὑποχωροῦμε γιὰ χάρη τῆς εἰρή-
νης: «Θέλω νὰ γνωρίζει ἡ σύνε-
σή σας ὅτι μεγάλος κοντὰ στὸ
Θεὸ εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ ὑποκλίνε-
ται ταπεινὰ στὸν πλησίον καὶ ποὺ
χωρὶς ντροπὴ παίρνει ἐπάνω του
τὶς ἐναντίον του κατηγορίες, ἔστω
κι ἄν δὲν εἶναι ἀληθινές, μὲ
σκοπὸ νὰ χαρίσει στὴν Ἐκκλησία
τοῦ Θεοῦ τὸ μεγάλο ὄφελος, τὴν
εἰρήνη. Ἄς ἐπικρατήσει λοιπὸν
μεταξύ σας ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα
ποιὸς πρῶτος θὰ ἀξιωθεῖ νὰ ὀνο-
μασθεῖ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, κερδίζον-
τας γιὰ τὸν ἑαυτό του τὸ ἀξίωμα
αὐτὸ μὲ τὴν προσπάθειά του νὰ
γίνει εἰρηνοποιός» (Βασιλείου Δ.
Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ ἀνθρω-
πολογία Μεγάλου Βασιλείου,
τόμος Β΄, 2003, σελ. 35).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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68ον
Σταυροφορίαι, ἡ προδοσία τοῦ 1204

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1203, ὅταν οἱ σταυροφόροι μετὰ
τὴν κατάκτηση τῆς Ζάρας (σημερινὸ Ζαντὰρ) βρέ-
θηκαν σὲ παρόμοια κατάσταση μὲ ἐκείνην τῆς Βε-
νετίας περίπου ἕνα χρόνο πρίν, ὅτι δηλαδὴ δὲν
μποροῦσαν νὰ ἐξοφλήσουν τὰ χρέη τους πρὸς
τοὺς Ἑνετούς, ἡ λύση ποὺ δόθηκε φάνηκε σὰν
ἀπὸ μηχανῆς θεός. Στὴν πραγματικότητα ὅμως
ἦταν πολὺ καλὰ προετοιμασμένη. Ὅταν ὁ Ἑνρῖκο
Ντάντολο πρότεινε τὴν πλεύση πρὸς τὴν Κων/πο-
λη μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ὑπάρχει οὐσιαστικὸς
λόγος, τὸν λόγο αὐτὸ προσέφερε ἀμέσως ὁ Βονι-
φάτιος τοῦ Μονφερράτ. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή
του τὸ χειμώνα τοῦ 1201-1202 στὸν Φίλιππο τῆς
Σουαβίας, ὅπου ἔγιναν κοινὰ σχέδια μὲ τὸν Ἀλέξιο
Δ΄, ἦταν προετοιμασμένος γιὰ ἕνα τέτοιο ἐνδεχό-
μενο. Τὸ σχέδιο ἦταν ἁπλό, ἡ ἀποκατάσταση τοῦ
Ἀλεξίου Δ΄, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰσαακίου Β΄, ὁ ὁποῖος
εἶχε ἐκθρονιστεῖ καὶ τυφλωθεῖ ἀπὸ τὸν ἀδελφό του
Ἀλέξιο Γ΄, στὸν αὐτοκρατορικὸ θρόνο τῆς
Κων/πόλεως. Αὐτὸς ἦταν ὁ οὐσιαστικὸς λόγος,
τὸν ὁποῖο ἀναζητοῦσε ὁ Ντάντολο. Γιὰ νὰ γίνει
πιὸ ἑλκυστικὸ ἀκόμα τὸ ἐγχείρημα, ὁ Ἀλέξιος Δ΄
ὑποσχέθηκε ἀρχικὰ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση αὐτὴ νὰ
ὑπάγει ὅλη τὴν αὐτοκρατορία του στὴν πνευμα-
τικὴ κυριαρχία τῆς Ρώμης. Ἐπίσης ὑποσχέθηκε
τὴν καταβολὴ 200.000 Κολωνικῶν Μάρκων Ἀργύ-
ρου (1 μάρκο = 234 γραμμάρια), καὶ τὴν παροχὴ
10.000 στρατιωτῶν γιὰ τὴ συνέχιση τῆς σταυρο-
φορίας.[1]

Τὸ πρῶτο μέρος τῆς ὑπόσχεσης τοῦ Ἀλεξίου
σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Ντάντολο καὶ τοῦ Βονι-
φατίου θὰ ἱκανοποιοῦσε τὸν Πάπα καὶ τὸ δεύτερο
μέρος, τὰ χρήματα καὶ ἡ στρατιωτικὴ βοήθεια, θὰ
ἱκανοποιοῦσε τοὺς σταυροφόρους. Μὲ μία τέτοια
προσφορὰ ποὺ ἔλυνε ὅλες τὶς οἰκονομικὲς δε-
σμεύσεις τῶν σταυροφόρων πρὸς τὴν Βενετία,
ὥστε ἔπειτα ἀπὸ τὴν Κων/πολη νὰ συνεχίζουν τὴ
σταυροφορία τους καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἐνίσχυση
τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἀλεξίου, ποιὸς μποροῦσε νὰ ἔχει
ἀντίρρηση ἀκόμα; Ἐκτὸς ἀπὸ λίγες ἐξαιρέσεις
ὅλοι συμφώνησαν. Συμφώνησε καὶ ὁ πάπας
Ἰννοκέντιος Γ΄. Μεγάλος διπλωμάτης ὅπως ἦταν,
ἔθεσε ὅμως ἕνα βασικὸ ὅρο, νὰ μὴ γίνει ἄλλη ἐπί-
θεση ἐναντίον χριστιανῶν, ἐκτὸς ἐὰν ἐμπόδιζαν
ἔμπρακτα τὸν Ἱερὸ Πόλεμο[2]. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
ὁ Ἰννοκέντιος ἐξασφάλισε ἐκ τῶν προτέρων νὰ
ἀποσυνδέσει τὸ ὄνομά του καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς
ὁποίας ἐκεῖνος ἡγεῖτο ἀπὸ κάθε δυνητικὴ
ἐμπλοκὴ σὲ κατάκτηση, ἱεροσυλίες, λεηλασίες,
σφαγὲς κ.ἄ. χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ καὶ πολιτι-
σμοῦ.

Ἔμεινε μόνο νὰ περιμένουν τὸν Ἀλέξιο, ὁ ὁπο-
ῖος ἔφθασε τὸν Ἀπρίλιο ἀπὸ τὴν Γερμανία, ὅπου
εἶχε διαμείνει στὴν αὐλὴ τοῦ Φιλίππου τῆς Σουα-
βίας. Στὴν Κέρκυρα οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Ἀλεξίου
ἐπικυρώθηκαν μὲ ἐπίσημη συμφωνία. Ἀπὸ ἐκεῖ
στὶς 25 Μαΐου συνέχισε ὁ στόλος τὸ ταξίδι του
πρὸς τὴν Κων/πολη, ὅπου ἔφθασαν στὶς 24 Ἰου-
νίου χωρὶς νὰ συναντήσουν κανένα ἐμπόδιο. Ὁ
Ἀλέξιος Γ΄, ὅπως φαίνεται ἐμπιστευόταν τὰ τείχη
τῆς Πόλεως, ἡ ὁποία ἐπὶ 900 χρόνια εἶχαν ἀντέξει
σὲ κάθε ἐχθρό. Μετὰ τὴν κατάκτηση τοῦ Γαλατᾶ
καὶ τὸ σπάσιμο τῆς ἁλυσίδας, ἡ ὁποία ἐμπόδισε
τὴν ἐλεύθερη εἴσοδο στὸν Κεράτιο Κόλπο, μπο-
ροῦσε νὰ ξεκινήσει ἡ ἐπίθεση στὰ τείχη ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τοῦ Κερατίου, ὅπου ἦταν πιὸ χαμηλά.
Ὄντως κατάφεραν νὰ ἐπικρατήσουν σὲ ἕνα ση-
μεῖο τῶν τειχῶν. Ὅταν τὸ πληροφορήθηκε ὁ Ἀλέ-
ξιος Γ΄ ἐγκατάλειψε τὴ πόλη φορτωμένος μὲ πο-
λύτιμους λίθους. Μετὰ τὴ φυγὴ τοῦ Αὐτοκράτορα
ἡ ἄμυνα τῆς πόλεως κατέρρευσε. Οἱ κυβερνητικοὶ
ὑπάλληλοι φρόντισαν νὰ ἀπελευθερώσουν τὸν
Ἰσαάκιο ἀπὸ τὴν φυλακὴ καὶ τὸν τοποθέτησαν
πάλι στὸν θρόνο, διαμηνύοντας στοὺς σταυροφό-
ρους ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον λόγος γιὰ τὴ συνέχι-
ση τῆς ἐπίθεσης[3].

Ὄντως ἐπιτεύχθηκε συμφωνία μὲ τὸν ὅρο τῆς
στέψης τοῦ Ἀλεξίου σὲ συναυτοκράτορα καὶ τὴν

ἀναγνώριση τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ εἶχε ἀναλά-
βει ἐκεῖνος ἔναντι τῶν σταυροφόρων. Μετὰ τὴ
στέψη τοῦ Ἀλεξίου, τὴν 1η Αὐγούστου, γινόταν
φανερὸ ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ κάνει πράξη τὴ συμ-
φωνία ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τοὺς σταυροφόρους.
Οὔτε χρήματα ὑπῆρχαν στὸ κρατικὸ ταμεῖο, οὔτε
πολὺ περισσότερο μποροῦσε νὰ ἐπιβάλει τὴν
ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν Πάπα καὶ τὴν ἐπι-
κράτηση τῶν λατινικῶν ἐθίμων. Οἱ νέοι φόροι ποὺ
ἐπέβαλε ὁ Ἀλέξιος, ἡ κατάσχεση μεγάλων ποσο-
τήτων ἀργύρου τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πληρωμὴ
τῶν Ἑνετῶν, ἡ ὑπεροπτικὴ ἐμφάνιση τῶν σταυ-
ροφόρων στοὺς δρόμους, οἱ λῃστεῖες ποὺ ἔκαναν
ἔξω ἀπὸ τὴν Κων/πολη στὰ τριγύρω χωριὰ καὶ ἡ
πυρπόληση τζαμιοῦ, ποὺ εἶχε κτιστεῖ γιὰ μου-
σουλμάνους ἐμπόρους, ἐκ μέρους Γάλλων σταυ-
ροφόρων, ἡ ὁποία ἐπεκτάθηκε σὲ ὁλόκληρο
τμῆμα τῆς πόλης ὁδήγησε σὲ ὅλο καὶ πιὸ ἀνυπό-
φορο κλῖμα μέσα στὴν πόλη ἀπέναντι στοὺς Λατί-
νους καὶ τὸν Ἀλέξιο. Τελικὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ
1203 ὁ Ἀλέξιος μετὰ ἀπὸ ἐξέγερση τοῦ λαοῦ
διώχθηκε ἀπὸ τὸ θρόνο, δολοφονήθηκε καὶ τὴν
θέση του κατέλαβε ὡς Ἀλέξιος Ε΄ Δούκας ὁ λεγό-
μενος Μούρτζουφλος, γαμπρὸς τοῦ Ἀλεξίου Γ΄,
ἕνας δυναμικὸς ἄνδρας. Μὲ τὸ πρόσωπό του κάτι
φάνηκε πάλι ἀπὸ τὸν παλαιὸ δυναμισμὸ τῶν
αὐτοκρατόρων. Μὲ τὴν ὕψωση τῶν τειχῶν πρὸς
τὸν Κεράτιο κόλπο καὶ γενικὰ μὲ ὅλα τὰ μέτρα ποὺ
ἔλαβε, γιὰ νὰ προετοιμάσει τὴν πόλη ἐναντίον τῆς
ἐπίθεσης τῶν σταυροφόρων, κέρδισε τὴν ἐμπι-
στοσύνη καὶ τὸ σεβασμὸ τοῦ λαοῦ. Τὸ χρονικὸ
περιθώριο ὅμως ποὺ εἶχε ἦταν πολὺ σύντομο καὶ
ἐξάλλου τὶς ἐνέργειές του ὑπέσκαπταν οἱ ἀξιωμα-
τοῦχοι, οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἔμποροι, τοὺς ὁποίους
φορολογοῦσε προκειμένου νὰ κάνει τὰ ἔργα
αὐτά. Αὐτοὶ προτιμοῦσαν τὴν παράδοση στοὺς
Φράγκους καὶ Ἑνετοὺς καὶ τὸν Βονιφάτιο, τὸν
ἀρχηγὸ τῆς σταυροφορίας, ὡς αὐτοκράτορα[4].

Ὅπως τονίσαμε ὅμως ἤδη, ὁ χρόνος προετοι-
μασίας ἦταν ἐλάχιστος, ἐπειδὴ οἱ σταυροφόροι,
μόλις ἔμαθαν γιὰ τὴν ἐκθρόνιση τοῦ Ἀλεξίου Δ΄,
ἑτοιμάζονταν γιὰ τὴν ἐπίθεση. Ὁ νόμιμος γι’
αὐτοὺς αὐτοκράτορας εἶχε ἐκθρονιστεῖ καὶ δολο-
φονηθεῖ. Ἡ συμφωνία τους μὲ τὸν Ἀλέξιο καὶ κατ’
ἐπέκταση μὲ τοὺς ὑπηκόους του, ποὺ μὲ τὴ στέψη
τὸν ἔκαναν αὐτοκράτορά τους, εἶχε ἀκυρωθεῖ.
Ἐπὶ πλέον τοὺς ἐμψύχωσαν οἱ ἱερεῖς λέγοντάς
τους γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἀνατολῆς, ὅτι εἶναι
αἱρετικοί, προδότες τῆς πίστεως. Ὁ Γοδεφρεῖδος
Βιλλεαρδουίνος, ὁ ὁποῖος συνέγραψε τὸ πιὸ
ἐκτενὲς χρονογράφημα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς
Κων/πόλεως, παραθέτει τὰ παρακάτω λόγια τῶν
ἱερέων: «Σᾶς λέμε, ὅτι ὁ πόλεμος εἶναι νόμιμος
καὶ δίκαιος. Ἐὰν ἔχετε τὴ σωστὴ διάθεση κατὰ τὴν
κατάκτηση αὐτῆς τῆς χώρας καὶ τὴν φέρετε κάτω
ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς Ρώμης, τότε ὅλοι ἐκεῖνοι
ἀπὸ σᾶς ποὺ θὰ ἀφήσουν τὴ ζωή τους ἀσφαλῶς
θὰ λάβουν τὴν ἄφεση ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν τους
ἀπὸ τὸν Πάπα»[5]. Τελικὰ στὶς 12 Ἀπριλίου οἱ
σταυροφόροι κατάφεραν νὰ κυριαρχήσουν
πρῶτα σὲ δύο πύργους καὶ ἔπειτα νὰ ἀνοίξουν
μία μικρὴ πόρτα στὰ τείχη πρὸς τὴ θάλασσα καὶ
ἔπειτα μία μεγαλύτερη πύλη, ὥστε σταυροφόροι
νὰ ξεχυθοῦν μέσα στὴν πόλη.

Σημειώσεις:
[1] Ernle Bradford, Der Verrat von 1204. Venezianer

und Kreuzritter plundern Konstantinopel, Βερολῖνο
1978, σσ. 34-35 καὶ καὶ Steven Runciman, Geschich-
te der Kreuzzuge, τόμ. 3, σσ. 119-120.

[2] Steven Runciman, ὅπ. παρ., σ. 121.
[3] Steven Runciman, ὅπ. παρ., σσ. 121-123.
[4] Βλ. Steven Runciman, ὅπ. παρ., σσ. 124-125

καὶ Ernle Bradford, ὅπ. παρ., σσ. 187-195.
[5] Βλ. σ. 56 τῆς ἀγγλικῆς μετάφρασης τοῦ χρο-

νικοῦ τοῦ Βιλλεαρδουίνου μὲ τίτλο «Memoirs or
Chronicle of The Fourth Crusade and The Conquest of
Constantinople» (http://sourcebooks.fordham.edu/hal-
sall/basis/villehardouin.asp).

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Εἰς τὴν ἰδίαν περιοχὴν ποὺ θὰ κτισθῆ τὸ Τέ-
μενος καὶ ὑπάρχει ἤδη Ἱ. Ναὸς θὰ δημιουρ-
γηθῆ καὶ τὸ ἀποτεφρωτήριον τοῦ Δήμου Ἀθη-
ναίων! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἔρευνα τῆς κ.
Παναγιώτας Μπίτσικα εἰς τὴν ἐφημερίδα
«Βῆμα»: 

«Τὸ αἴτημα γιὰ ἵδρυση ἀποτεφρωτηρίου
νεκρῶν στὴν Ἑλλάδα… χρησιμοποιεῖται ἐδῶ καὶ
χρόνια ἀπὸ παράγοντες τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς
σκηνῆς, ἀπὸ κυβερνήσεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δημάρ-
χους γιὰ χτίσιμο «προοδευτικοῦ» προφίλ, ἀλλὰ
ἐπὶ τῆς οὐσίας οὐδέν. Ἡ ὑλοποίηση Κέντρου
Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν (ΚΑΝ) μένει στὰ λόγια,
μιά καὶ στὴν πραγματικότητα λείπει ἡ πολιτικὴ
βούληση… Πάντως ἡ ὑπόθεση ἦρθε καὶ πάλι
στὴν ἐπικαιρότητα μὲ ἀφορμὴ τὸν θάνατο τοῦ
Λουκιανοῦ Κηλαηδόνη καὶ τὴν καύση τῆς σοροῦ
στὴ Βουλγαρία καὶ τὴν ἐρώτηση στή Βουλὴ τῆς
συζύγου του, βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κυρίας
Ἄννας Βαγενᾶ σχετικὰ μὲ τὴ σύσταση-λειτουργία
ΚΑΝ ἀπὸ δήμους. Ἀπὸ τὴν ἀπάντηση τοῦ ὑπουρ-
γοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη τὴν πε-
ρασμένη Παρασκευὴ στὸ Κοινοβούλιο βγῆκε

εἴδηση μὲ σημασία: ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ἀνάβει τὸ πράσινο φῶς γιὰ ἵδρυση ἀποτεφρωτη-
ρίου ἀπὸ ἰδιῶτες… Περίπου 2 ἑκατ. εὐρὼ ὑπολο-
γίζεται τὸ κόστος μελετῶν, ἀδειοδοτήσεων καὶ κα-
τασκευῆς Κέντρου Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν στὸν
Ἐλαιώνα, σὲ οἰκόπεδο ἰδιοκτησίας τοῦ Δήμου
Ἀθηναίων. Μάλιστα, οἱ ἐκτιμήσεις μὲ βάση οἰκο-
νομοτεχνικὴ μελέτη εἶναι ὅτι ἡ ἀπόσβεση τοῦ κό-
στους τῆς ἐπένδυσης μπορεῖ νὰ γίνει βραχυπρό-
θεσμα, ἐντὸς τριετίας, μὲ κόστος/τέλος ἀπὸ 500
εὐρὼ ὥς 1.000 εὐρὼ ἀνὰ ἀποτέφρωση… Ὡστό-
σο ἐνστάσεις ἔχουν ἤδη ἀνακύψει γιὰ τὴν προτει-
νόμενη χωροθέτηση στὸν Ἐλαιώνα. Ἔχει ἐκφρα-
στεῖ προβληματισμός, μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὴ γειτ-
νίαση μὲ ἐγκαταστάσεις οἱ ὁποῖες βρίσκονται κον-
τά, στὴ λεωφόρο Ἀθηνῶν πρὸς τὴν Ἱερὰ ὁδό, καὶ
ἐνδεχομένως νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐμπλοκὴ μὲ τὸ
αἰτιολογικὸ ὅτι δὲν συνάδουν μὲ τὴ χρήση τοῦ χώ-
ρου γιὰ Κέντρο Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν. Τέτοιες
περιπτώσεις ἀφοροῦν σουπερμάρκετ, γραφεῖα
ὀργανισμῶν ποὺ βρίσκονται σὲ μικρὴ ἀπόσταση,
ὅπως τὸ Χρηματιστήριο ἀλλὰ καὶ ἕνα ἐκκλησάκι
στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ». 

Πλησίον Ἱ. Ναοῦ τὸ ἀποτεφρωτήριον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων!

Οὔτε πέντε ἀληθινοί Χριστιανοί...
Προειδοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Τοῦτο δὲ γίγνωσκε, ὅτι

ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί, ἔσονται γὰρ οἱ
ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλά-
σφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπον-
δοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπε-
τεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφω-
σιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι καὶ τοὺτους ἀπο-
τρέπου» (Β΄ Τιμ. γ΄ 1-5). Δηλ. πλήρης ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ πτώ-
ση. Αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει σὲ κάθε πτώση τῶν ἀνθρώπων ἤ
τῶν λαῶν. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὴν πτώση τῆς Πόλεως. Στὴν
ἐργασία του γιὰ τὰ αἴτια τῆς πτώσεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυ-
πάκτου Ἱερόθεος ἀναφέρει γιὰ τὸν Ἰωσὴφ Βρυέννιο, ποὺ ἔζησε
λίγα χρόνια πρὶν τὴν πτώση:

«Στὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου του ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος ἐκφράζει τὴν
ὀδύνη του, ἀφοῦ τὸ γένος περιστοιχίζεται ἀπὸ δεινά, τὰ ὁποῖα,
ὅπως λέγει, «δάκνει μου τὴν καρδίαν, συγχεῖ τὸν νοῦν καὶ ὀδυνᾶ
τὴν ψυχήν». Κάνει λόγο γιὰ τὴν «ὁλόσωμον πληγὴν» καὶ τὴν «νό-
σον καθολικήν». Τὸ γένος ἔχει περιπέσει σὲ ποικίλα πάθη καὶ
ἁμαρτίες. Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἔγιναν «ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φι-
λάργυροι, φίλαυτοι, ἀχάριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμε-
τανόητοι, ἀδιάλλακτοι». Ἔγιναν οἱ ἄρχοντες κοινωνοὶ ἀνόμων, οἱ
ὑπεύθυνοι ἅρπαγες, οἱ κριτὲς δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες ψευδεῖς, οἱ
νεώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ γηράσαντες μεθυσμένοι, οἱ ἀστοὶ ἐμπαῖ -
κτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι, «καὶ οἱ πάντες ἀχρεῖοι». Συγχρόνως μὲ
τὴν γενικὴ κατάπτωση τῶν ἀνθρώπων χάθηκε «εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς
γῆς, ἐξέλιπε στοχαστής, οὐχ εὕρηται φρόνιμος». Αὐτὸς εἶναι ὁ λό-
γος γιὰ τὸν ὁποῖον ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν καὶ ἐξ ἀνατολῶν διάφο-
ροι ἐχθροὶ καὶ λυμαίνονται τὴν αὐτοκρατορία.

Λέγει ὅτι βλέποντας (ὁ Βρυέννιος) πρὶν σαράντα χρόνια νὰ
ἐρημώνωνται οἱ πόλεις, νὰ ἀφανίζωνται οἱ χῶρες, νὰ καίγωνται
οἱ Ἐκκλησίες, νὰ βεβηλώνωνται τὰ ἅγια καὶ νὰ δίδωνται τὰ ἱερὰ
σκεύη στὰ σκυλιὰ καὶ «πᾶν τὸ ἡμέτερον γένος, δουλείᾳ παραδι-
δόμενον καὶ μαχαίρᾳ», προσευχόταν στὸν Θεὸ νὰ τοῦ ἀποκαλύ-
ψη γιὰ τὸ ποῦ ὀφείλεται αὐτὴ ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ λαοῦ καὶ «ἡ το-
σαύτη τοῦ Θεοῦ ἀγανάκτησις καθ’ ἡμῶν». Καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὲς
προσευχὲς βρῆκε ποιὸ εἶναι τὸ αἴτιο καὶ θέλει νὰ τὸ ἀποκαλύψη,
τὴν ἡμέρα αὐτή, ἐνώπιον τῶν Βασιλέων καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ
ὅλου τοῦ λαοῦ, γιατί φοβᾶται, μήπως τιμωρηθῆ ἂν σιωπήση. Καὶ
ἡ αἰτία τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δικαίας Του ἀγανακτήσεως
κατὰ τῶν Ρωμαίων εἶναι «τὸ πωλεῖσθαι καθ’ ἑκάστην τὸ τοῦ Χρι-
στοῦ σῶμα καὶ αἷμα, παρὰ τῶν λεγομένων πνευματικῶν καὶ ἀγο-
ράζεσθαι πρὸς ὑμῶν τῶν χριστιανῶν».

• Ἐπισημαίνει ὁ π. Φιλόθεος Ζερβάκος:
«Ὅταν ἡ Κωνσταντινούπολη κυριεύθηκε ἀπό τούς Τούρκους, ὁ

κακακτητής Μωάμεθ ἐγκαταστάθηκε στά ἀνάκτορα τοῦ Αὐτοκρά-
τορα χαίρων γιὰ τὶς νίκες, τὶς σφαγὲς καὶ τὶς λεηλασίες τῶν στρα-
τευμάτων του. Μιὰ μέρα παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα στοὺς μεγιστά-
νες καὶ ἀνωτέρους ἀξιωματικούς του. Στὴ διάρκεια τοῦ συμποσί-
ου, ἐνῶ ὅλοι εὐφραίνονταν, στράφηκε ὁ κατακτητὴς στὸν τοῖχο
τοῦ δωματίου καὶ βλέπει ὅραμα: ἕνα χέρι γυμνὸ μὲ ἀνοιχτὴ παλά-
μη καὶ τὰ πέντε δάκτυλα. Ἔντρομος ἐρωτᾶ τοὺς συνδαιτυμόνες,
ἄν βλέπουν καὶ αὐτοὶ τὸ ὅραμα καὶ τί νὰ φανερώνη. Τοῦ εἶπαν τὸ
βλέπουμε, ἀλλὰ δὲν ξέρουμε τί σημαίνει. Ὁ βασιλιὰς ἦρθε σὲ
ἀμηχανία καὶ ζητοῦσε νὰ μάθη τὴν ἔννοια τοῦ ὁράματος. Κάποιοι
τοῦ εἶπαν νὰ ρωτήση τοὺς μάντεις καὶ μάγους Ὀθωμανοὺς καὶ
Ἄραβες, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ τὸ ἐξηγήση. Βλέποντας ὁ
μάγειρας, ποὺ ἦταν  Ἕλληνας ἀλλὰ πιστὸς καὶ ἀγαπητὸς στὸ βα-
σιλιᾶ, νὰ στενοχωριέται καὶ νὰ λυπᾶται, γιατὶ συνεχῶς ἔβλεπε
αὐτὸ τὸ γυμνὸ κι’ ἀνοιχτὸ χέρι, τοῦ λέει: «Βασιλιᾶ, ζήτησε νὰ βρῆς
Χριστιανὸ ἅγιο· μόνο αὐτὸς θὰ μπορέση νὰ σοῦ ἐξηγήση τί φανε-
ρώνει τὸ ὅραμα». Ρώτησε ὁ Μωάμεθ καὶ τοῦ ὑπέδειξαν τὸν σοφὸ
Γεώργιο Σχολάριο. (Σχολάριοι λέγονταν οἱ καταγινόμενοι στὴ Θε-
ολογία καὶ ἀληθινὴ φιλοσοφία, οἱ ἐρευνηταὶ καὶ ἀκριβεῖς ἑρμηνευ-
ταὶ τῶν Ἁγίων Γραφῶν). Τὸν κάλεσε καὶ τοῦ εἶπε, ἄν μπορῆ νὰ
τοῦ ἐξηγήση τὸ ὅραμα, θὰ τοῦ δώση ὅ,τι τοῦ ζητήση. Ἐκεῖνος
ἀπάντησε: «Μεγαλειώτατε, ἐγὼ μὲ τὴ δική μου δύναμη δὲν
μπορῶ νὰ ἐξηγήσω τὸ ὅραμα· μόνο ὁ ἀληθινὸς Θεός, ποὺ πι-
στεύω, μπορεῖ νὰ μοῦ τὸ ἀποκαλύψη. Δός μου προθεσμία ἑφτὰ
ἡμερῶν, γιὰ νὰ νηστέψω καὶ νὰ Τὸν παρακαλέσω νὰ μοῦ τὸ γνω-
ρίση». Χάρηκε ὁ βασιλιάς, δέχθηκε καὶ μετὰ ἑφτὰ ἡμέρες ὁ Σχο-
λάριος τοῦ εἶπε μὲ θάρρος: «Γνώριζε, βασιλεῦ, ὅτι ὁ Θεός μου
μοῦ ἀποκάλυψε, πὼς τὰ πέντε δάχτυλα τοῦ χεριοῦ ποὺ βλέπεις
σημαίνουν ὅτι, ἄν πέντε Χριστιανοὶ ἀληθινοί, πραγματικοὶ Χρι-
στιανοί, βρίσκονταν σ’ αὐτὴ τὴν πόλη, δὲν θὰ μποροῦσες νὰ
μπῆς μέσα». Τοῦ ἄρεσε τοῦ βασιλιᾶ αὐτὴ ἡ ἀπάντηση, ποὺ ἐπιτέ-
λους λύθηκε τὸ αἴνιγμα καὶ τοῦ λέει: «Ἐπειδὴ βλέπω ὅτι εἶσαι
σοφὸς καὶ μοῦ ἔλυσες τὴν ἀπορία καὶ μοῦ ἔδιωξες τὴ λύπη, ζήτη-
σέ μου, ὅ,τι θέλεις καὶ εἶμαι πρόθυμος νὰ στὸ δώσω». Καὶ ὁ Σχο-
λάριος ἀπάντησε: «Μιὰ χάρη σοῦ ζητῶ· νὰ βγάλης διαταγὲς
αὐστηρὲς στοὺς ὑπηκόους σου, νὰ σταματήσουν ἀμέσως τὶς
κατὰ τῶν Ἑλλήνων σφαγές, διωγμούς, ἁρπαγὲς καὶ λεηλασίες».
Αὐτὸ καὶ ἔγινε καὶ διώρισε τὸν Σχολάριο ὡς ἐθνάρχη καὶ τοῦ ἔδω-
σε τὴν ἐξουσία, ὅσοι ἀδικοῦνται ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ν’ ἀπευθύ-
νωνται πρῶτα σ’ αὐτὸν καὶ κεῖνος νὰ ἀναφέρη στὸν Μωάμεθ».

Φαντασθῆτε σὲ μία πόλη δὲν ὑπῆρχαν οὔτε πέντε πραγματικοὶ
πιστοί. Ἀδελφοί, μόνον ἡ μετάνοια μᾶς σώζει. Ἰδοὺ καιρὸς
εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας.

Ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἀθηνῶν καὶ τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

«ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν
ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;»

Ἡ ὑπόσχεσις
Ὁ Κύριος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς, μετὰ τῶν μαθητῶν Του, πολι-

τείας, τοὺς εἶχε προείπει ὅτι μετὰ τὴν Ἀνάληψίν Του θὰ τοὺς ἔστελ-
νε τὸν Παράκλητον˙ «συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ
ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς·
ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· καὶ ἐλθὼν ἐκεῖ -
νος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης
καὶ περὶ κρίσεως» (Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 7-8). Συμφώνως δὲ μὲ τὰ προ-
ηγηθέντα λόγια, ὁ Κύριος καθησυχάζει τοὺς μαθητάς Του, οἱ ὁποῖ -
οι ἀνησυχοῦν ἀκούοντες ὅτι ὁ Κύριος πρόκειται κάποια στιγμὴ νὰ
τοὺς ἀφήσῃ καὶ νὰ φύγῃ. Πλησίον τοῦ Χριστοῦ αἰσθάνονται πα-
ρηγορίαν καὶ ἀσφάλειαν. Νιώθουν τὴν ἀγάπην Του συνδυαζομέ-
νην μετὰ τῆς παρουσίας Του. 

Ὅμως τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου τοὺς ἀνακουφίζουν. Καὶ ὅταν ὁ
Κύριος ἀνελήφθη εἰς τοὺς Οὐρανοὺς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Του καὶ
ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, τὸ ἱερὸν κείμενον τονίζει˙ «Καὶ αὐτοὶ
προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ
χαρᾶς μεγάλης» (Λουκ. ΚΔ΄ 52). Ἐνῶ, λογικῶς, θὰ ἐπερίμενε κά-
ποιος νὰ ἔχουν θλῖψιν εἰς τὴν καρδίαν των ἐξ αἰτίας τοῦ ἀποχωρι-
σμοῦ των ἀπὸ τοῦ Κυρίου, μᾶς ἐκπλήσσει τὸ ἱερὸν κείμενον, τονίζον
ὅτι, ἐπιστρέφουν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα «μετὰ χαρᾶς μεγάλης». 

Ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ὑποσχέσεως
Συμφώνως πρὸς τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Διδασκάλου των ὑπάγουν

εἰς τὸ ὑπερῶον καὶ ἔχοντες μετ’ αὐτῶν καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεο-
τόκον, ἀναμένουν τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ὑποσχέσεως. Ὄντως,
συμπληρουμένων τῶν πεντήκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου, «ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ
φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ
ἦσαν καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι
γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ
ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν
ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀπο-
φθέγγεσθαι.» (Πράξ. Β΄ 2-4). Μὲ αὐτὸν τὸν πολὺ ἁπλοῦν τρό-
πον περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφὴ τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς ἐπιφοιτήσεως
τοῦ Παναγίου Πνεύματος. 

Αὐτὸ καθ’ αὐτό, βεβαίως, τὸ γεγονὸς τοῦτο, εἶναι συγκλονιστι-
κόν. Ὅμως τὰ ἐπακολουθήσαντα γεγονότα εἶναι ἀκόμη περισσό-
τερον καταπληκτικὰ ἀφοῦ γίνονται περισσότερον αἰσθητὰ εἰς τὸν
κόσμον, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται τὴν ἡμέραν ἐκείνην εἰς τὰ Ἱεροσόλυ-
μα. Βλέπουν ἅπαντες τοὺς μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ νὰ ὁμιλοῦν μὲ
τρόπον μοναδικὸν καὶ θαυμαστόν. Οἱ μαθηταί, οἱ ὁποῖοι ἕως ἐκεί-
νην τὴν στιγμήν, εἶχον στοιχειώδεις ἕως ἀνυπάρκτους γραμμα-
τικὰς γνώσεις, ὁμιλοῦν «ἑτέραις γλώσσαις» κατὰ τὸν φωτισμὸν τοῦ
Παναγίου Πνεύματος. Εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ εὑρίσκονται τὰς ἡμέρας
ἐκείνας, «Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες
τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ
τὴν Ἀσίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη
τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι,
Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες» (Πράξ. Β΄ 9-
11), καὶ ὅλως περιέργως, ἀντιλαμβάνονται τὰ λόγια τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων! Ὅλοι ἀποροῦν, πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτὸ ποὺ συμ-
βαίνει καὶ ποὺ βλέπουν οἱ πάντες. Ἡ γλῶσσα τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος νὰ εἶναι ἀντιληπτή καὶ κατανοητὴ ἀπὸ ὅλους!

Τοῦτο δὲ συμβαίνει, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τοῦ Παναγίου
Πνεύματος. Πρῶτον μέν, νὰ φωτισθοῦν οἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι, διὰ
νὰ κηρύξουν εἰς πάντα τὰ ἔθνη˙ δεύτερον δέ, διὰ νὰ φθάσῃ καὶ
ἀκουσθῇ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους κάθε γέ-
νους καὶ κάθε φυλῆς˙ τρίτον ὅμως καὶ ἴσως σπουδαιότερον, διὰ νὰ
ἀποδεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι, κάθε φυλῆς καὶ κάθε γένους ἀλλὰ καὶ
κάθε ἐποχῆς, τὸν σωτήριον λόγον τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου. Ἤδη
ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου, ἤρχισε μὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ (Μεσσίου), συνεχίζει δὲ μὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ Παρακλήτου
(Ἁγίου Πνεύματος) ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ Θείου Λόγου ὑπὸ
τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν διαδόχων αὐτῶν.

Ἡ ἀνταπόκρισις καὶ λύτρωσις 
Μὲ τὸν τίτλον «ἀνταπόκρισις», θέλομεν νὰ ἐρευνήσωμεν, κατὰ

πόσον οἱ ἄνθρωποι ἀνταπεκρίθησαν εἰς τὴν Οὐρανίαν αὐτὴν
προσπάθειαν διὰ τὴν σωτηρίαν των. Πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πρὸ τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Παναγίου
Πνεύματος, θὰ ἐτολμούσαμεν νὰ εἴπωμεν ὅτι οἱ ἄνθρωποι, εἶχον
κάθε δικαιολογίαν διὰ τὰς ἀποστασίας των. Ὁ Παράδεισος ἦτο κε-
κλεισμένος, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ὑπῆρχε μέν, ἀλλὰ ὁ πεπτωκὸς
ἄνθρωπος δὲν ἠδύνατο νὰ τὸν ἐφαρμόσῃ εἰς τὴν τελειότητά του,
διὰ νὰ σωθῇ. 

Τώρα πλέον, ὁ Παράδεισος ἠνοίχθη διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου μας˙ αἱ ἁμαρτίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπληρώθησαν ἐπὶ τοῦ
Σταυροῦ καὶ τὸ «κατηραμένον χειρόγραφον» τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν,
ἐσχίσθη διὰ τοῦ θεορρύτου αἵματος εἰς τὸν Γολγοθᾶ˙ τὸ Πνεῦμα
τὸ Ἅγιον κατῆλθε καὶ διὰ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων εἶναι εἰς τὴν ἡμε-
τέραν διάθεσιν˙ Ἡ σωτηρία ἡμῶν, εἶναι πλέον προσωπικὴ ὑπό-
θεσις ἑνὸς ἑκάστου. Αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν, ὅσον μεγάλαι καὶ φοβεραὶ
καὶ ἂν εἶναι ἢ φαντάζουν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν, θεωροῦνται
«εὔκολος ὑπόθεσις» διὰ τὸν ἁμαρτάνοντα, ὅταν οὗτος ἀποφασίζῃ
τὴν ἐν μετανοίᾳ ἐπιστροφὴν εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν.

Ὁ φοβερὸς καὶ ἀπαίσιος δαίμων, ὁ, πρὸ Χριστοῦ, πανίσχυρος
καὶ σχεδὸν ἀνίκητος, τώρα δὲ πλέον, διὰ τῆς Παντοδυνάμου Χά-
ριτος τοῦ Ἀναστάντος, εὐκόλως νικᾶται καὶ ὑποχωρεῖ καὶ ἐκδιώ-
κεται ὑπ’ ἐκείνων τῶν μισούντων αὐτόν. Τέλος, ὁ θάνατος, ὁ ὁποῖ ος
πρὸ τοῦ Χριστοῦ, θεωρεῖται ὡς ὁ «παμφάγος Ἅδης» καὶ ἀπειλεῖ
τοὺς πάντας, δικαίους τε καὶ ἀδίκους, τώρα γίνεται «παίγνιον» εἰς
τὰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Οὗτοι χαίρουσιν εἰς τὸ ἄκου-
σμά του˙ ἐμπαίζουσι τὴν «δύναμίν» του˙ προκαλοῦν ἀλλὰ καὶ πα-
ρακαλοῦν αὐτὸν ὅπως ἐπιταχύνουν καὶ ἐπιτύχουν τὴν μετὰ τοῦ
Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἕνωσιν.

Ἄς ἀνταποκριθῶμεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν Θείαν ταύτην κλῆσιν καὶ
ἄς ζήσωμεν τὴν ζωὴν αὐτὴν τῆς Χάριτος, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τῶν
αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΘ
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θε-

ολόγων εὑρίσκεται στὴν εὐχά-
ριστη θέση, νὰ ἀνακοινώσει
στοὺς συναδέλφους καὶ νέους
θεολόγους, ὅτι στὸ Ἐπιμορφω-
τικὸ Σεμινάριο Παιδαγωγικῆς
καὶ Διδακτικῆς Κατάρτισης στὰ
Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ, (Χαλκοκον-
δύλη 37, ὄροφος 3ος), εἰση-
γητὴς στὶς 27-5-2017 ἡμέρα
Σάββατο καὶ ὥρα 11:00 – 14:00
θὰ εἶναι: ὁ κ. Κωνσταντῖνος
Σπαλιώρας, Δρ. Θεολογίας, Δι-
ευθυντὴς Γυμνασίου, Πρό-
εδρος τῆς ΠΕΘ, μὲ θέμα: «Τὰ
Νέα Προγράμματα Σπουδῶν
στὰ Θρησκευτικὰ καὶ ἡ Ὀρθό-
δοξη Παράδοση».



Σελὶς 4η 26 ΜΑΪΟΥ 2017

«Ἔρχονται πάλι οἱ ἐξετάσεις. Πάλι κλείσιμο
στὸ σπίτι, μὲ τὶς ὧρες πάνω στὰ βιβλία, ξενύ-
χτια… Ἔτσι μοῦ ’ρχεται νὰ τὰ παρατήσω!»
αὐτὰ ἀκούσαμε νὰ λέει ἕνας μαθητής, καλοί μου
φίλοι. Καὶ δὲν εἶναι βέβαια ὁ μόνος. Λίγο ἢ πολὺ
στὸν καθένα μας ἔρχονται αὐτὲς οἱ σκέψεις.
Ὅλοι φοβόμαστε ἢ ἀγανακτοῦμε γιὰ τὶς ἐξετά-
σεις. Ἔτσι δὲν εἶναι;

*  *  *
Ἔτσι! Γιατί ἀπ’ τὰ πρῶτα βήματά μας στὸ σχο-

λεῖο, οἱ ἐξετάσεις μᾶς συνοδεύουν. Πῶς θὰ γράψεις
στὴν ἔκθεση, πῶς θὰ λύσεις τὸ πρόβλημα. Πόσο
καθαρὰ γράμματα γράφεις, πόσο προσεκτικὸς μα-
θητὴς εἶσαι, ἂν συμπεριφέρεσαι σωστὰ στὸ σχο-
λεῖο, στοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς συμμαθητές.

Κι ὕστερα πρόχειρα διαγωνίσματα, καθαρὰ δια-
γωνίσματα, ἐπαναλήψεις, φροντιστήρια, ἰδιαίτε-
ρα… Ἐξετάσεις γιὰ καλοὺς βαθμοὺς στὸ δίμηνο,
ἐξετάσεις γιὰ τὴν ἑπόμενη τάξη, ἐξετάσεις γιὰ ἕνα
καλὸ βαθμὸ στὸ ἐνδεικτικό, ἐξετάσεις γιὰ τὸ Γυμνά-
σιο, τὸ Λύκειο, τὸ Πανεπιστήμιο, τὸ πτυχίο. 

Ἐξετάσεις ὅλων τῶν εἰδῶν, γραπτὲς καὶ προφο-
ρικές. Ἔχουν πραγματικὰ τέλος οἱ ἐξετάσεις; Εἶναι
νὰ μὴ σὲ τρομάζουν, ὅταν δὲν εἶσαι καλὸς μαθητὴς
ἢ νὰ σὲ ἀγανακτοῦν κι ὅταν ἀκόμη εἶσαι;

Νὰ γιατί πολλοὶ ἢ ἐγκαταλείπουν τὶς σπουδὲς ἢ
τυπικὰ συμμετέχουν! Καὶ λιγότεροι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ
ὑπομένουν, ποὺ μελετοῦν πραγματικά, ποὺ τὶς
ἀντεπεξέρχονται μ’ ἐπιτυχία, ποὺ προχωροῦν.
Εἶναι, τελικά, αὐτοὶ ποὺ διαπρέπουν στὴ γνώση καὶ
τὶς σπουδές. 

*  *  *
Ἀλλὰ μήπως κάνουμε λάθος, φίλοι; Μήπως

ἔχουμε παρεξηγήσει τὸ θέμα; Γιατί ταυτίζουμε
τὶς σπουδὲς μόνο μὲ τὶς ἐξετάσεις; Οἱ ἐξετάσεις
σαφῶς βρίσκονται σ’ ὅλα τὰ στάδια τῆς ζωῆς.
Σὲ κάθε ἐπάγγελμα, δραστηριότητα ἢ ἀσχολία
μας. Ἀκόμη κι ὅταν δὲν ἔχουμε καμμιὰ ἀσχολία!
Ναί, δὲν προχωρᾶμε στὴ ζωή δίχως ἐξετάσεις!

Κι ἂς τὸ δοῦμε συγκεκριμένα. Ἂς ποῦμε ὅτι δια-
κόπτουμε τὸ σχολεῖο καὶ πηγαίνουμε νὰ δουλέψου-
με κάπου. Λοιπόν, ἐκεῖ εἶναι ποὺ θὰ δίνουμε ἐξετά-
σεις, καὶ μάλιστα σὲ καθημερινὴ βάση. Ἂν πηγαί-

νουμε νωρὶς στὴ δουλειά μας, ἂν τὴν κάνουμε σω-
στά, πῶς συμπεριφερόμαστε στοὺς πελάτες, τοὺς
συναδέλφους, τοὺς ἐργοδότες μας. Καὶ γιὰ νὰ πά-
ρουμε προαγωγές, αὐξήσεις τοῦ μισθοῦ μας κ.λπ.
πόσες τέτοιες ἐξετάσεις πρέπει νὰ δώσουμε! 

Θέλετε, τώρα, νὰ ποῦμε πῶς θ’ ἀνοίξουμε δική
μας δουλειά; Ἐκεῖ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ μᾶς διακρίνει
ὁ ἐπαγγελματισμὸς καὶ ἡ σοῦπερ δραστηριότητα,
δηλαδὴ ἡ μεγάλη ἐπιτυχία στὶς καθημερινὲς ἐξετά-
σεις, γιὰ νὰ προχωρήσουμε.

Ἔτσι καθημερινὲς ἐξετάσεις δίνει κι ἕνας ἐργάτης,
ἕνας καταστηματάρχης, οἱ καθηγητές μας σὲ μᾶς
καὶ τοὺς ἀνωτέρους τους, μία μάνα κι ἕνας πατέρας
στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους, ὅλοι στοὺς φί-
λους καὶ τοὺς συνανθρώπους μας. Ἐξετάσεις δί-
νουμε ἀκόμη καὶ στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸν Θεό. Ναί!

Αὐτές, ἂν θέλετε, εἶναι οἱ ἐξετάσεις γιὰ τὸ καλύτε-
ρο στὴ ζωή μας. 

Θέλετε νὰ ποῦμε πὼς δὲν δουλεύουμε γιὰ τὸ κα-
λύτερο, μὰ γιὰ τὸ χειρότερο; Καὶ πάλι ἐξετάσεις
ἀπαιτοῦνται! Ἂν κάποιος – γιὰ παράδειγμα – εἶναι
μέλος μιᾶς καταστρεπτικῆς σπείρας, πάλι δὲν πρέ-
πει νὰ διακρίνεται στὴν καταστροφὴ πρῶτα, γιὰ νὰ
παραμείνει στὴ σπεῖρα κι ὕστερα γιὰ νὰ πετυχαίνει
αὐτὴ τοὺς στόχους της; (!)

Νὰ προσθέσουμε καὶ τοῦτο. Ὅσο κανεὶς
προχωρεῖ στὸ ἀνώτερο, τὸ ὑψηλότερο καὶ τὸ
μεγαλύτερο, τόσο περισσότερες ἀλλὰ καὶ σο-
βαρότερες καὶ πιὸ δύσκολες εἶναι τοῦτες οἱ ἐξε-
τάσεις. Διαλέγω τὸν εὔκολο τρόπο ζωῆς, σημαί-
νει πὼς διαλέγω καὶ τὶς λιγότερες καὶ τὶς πιὸ
εὔκολες ἐξετάσεις.

*  *  *
Λοιπόν, ἂς εἴμαστε ρεαλιστές. Ἐξετάσεις σημαί-

νει ὑπάρχω! Ζῶ! Προχωρῶ! Καὶ δόξα τῷ Θεῷ ποὺ
ὑπάρχουν! Ἄρα δὲν μένει παρὰ νὰ τὶς ἀντιμετωπί-
ζουμε κάθε φορά μὲ θάρρος, ἀποφασιστικότητα,
ἐπιτυχία, μέθοδο καὶ σύστημα. Καὶ νὰ προσευχό-
μαστε ὄχι γιὰ μικρότερα φορτία, ἀλλὰ γιὰ δυνα-
τότερες πλάτες. Πάντα γιὰ τὸ καλύτερο. Γιὰ τὴν
ἴδια τὴν ἐπιτυχία ἢ μᾶλλον καὶ τὴν πρωτοπορία στὴ
ζωή. Καλὲς ἐξετάσεις λοιπὸν παιδιά…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 25ην Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ. Ἀνωτέρω
εἰκών ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ο ∆ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

Πολλὲς φορὲς μέσα ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη στήλη
ἔχουμε προσπαθήσει νὰ ἀναδείξουμε τὸ ἀδιέξοδο τῆς
Δυτικῆς πολιτικῆς, ὅπου καὶ ὅποτε καὶ ἂν ἐφαρμόστη-
κε, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν ἔμπρακτη ὑλοποίηση τῶν
ὁδηγιῶν ποὺ παραλάβαμε ἀπὸ τὸν Οὐρανό. Ἀρκετοί,
βέβαια, μπορεῖ νὰ θεωροῦν ὑπερβολικὰ τὰ ὅσα γρά-
φουμε κατὰ καιροὺς καὶ γι’ αὐτὸ σήμερα ἀποφασίσα-
με νὰ ἀφήσουμε νὰ μιλήσει γιὰ τὸ θέμα ἕνας ἄνθρω-
πος τῆς Δύσης.

Πρὶν ἀπὸ μία τετραετία, στὶς 10 Μαρτίου τοῦ 2013,
ἡ Βρεττανικὴ ἐφημερίδα "The Guardian" εἶχε δημοσι-
εύσει ἕνα θαυμάσιο ἄρθρο1 τοῦ Βρεττανοῦ Καθηγη-
τοῦ Ἱστορίας καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν
Ἐρευνῶν τῆς Ὀξφόρδης, Peter Frankopan, μὲ τίτλο
«Ἡ κρίση τῆς "εὐρωζώνης" τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρα-
τορίας προσφέρει ἕνα μάθημα στὴν σημερινὴ Ε.Ε.».

Ὅπως σημείωνε χαρακτηριστικὰ στὸ ἐπιστήλιο ποὺ
συνόδευε τὸ ἄρθρο του ὁ καθηγητής, «Ἡ ποσοτικὴ χα-
λάρωση, τὰ Γερμανικὰ προγράμματα διάσωσης ... πα-
ραλληλισμοὶ μεταξύ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ
1070 καὶ τῆς σημερινῆς Εὐρώπης εἶναι διδακτικοί».

Ἂς δοῦμε, χωρὶς περαιτέρω σχολιασμό, τί ἀκριβῶς
συνειδητοποιοῦσε ὁ Frankopan σχετικὰ μὲ τὴν σημε-
ρινὴ κατάσταση στὴν Εὐρώπη.

«Μερικὲς φορὲς εἶναι εὔκολο νὰ ξεχάσουμε γιατί με-
λετᾶμε τὴν Ἱστορία. Φυσικά, χρησιμοποιοῦμε τὸ πα-
ρελθὸν, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ παρόν, ἀλλὰ ἐπίσης,
στὴν ἰδανικὴ περίπτωση, γιὰ νὰ μάθουμε πάρα πολλὰ
ἀπὸ αὐτό. Τί κρῖμα, λοιπόν, ποὺ δὲν ὑπάρχει
χῶρος στὸ νέο ἐθνικὸ πρόγραμμα σπουδῶν γιὰ
τὴν ἱστορία τοῦ Βυζαντίου. Τὸ Ἀνατολικὸ μισό τῆς
Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ ἄνθισε καιρὸ μετὰ τὴν
παρακμὴ τῆς ἴδιας τῆς Ρώμης κατὰ τὴν ὕστερη ἀρχαι-
ότητα. Ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία ἔχει τὴ διάκριση
τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς ἐπιβίωσης γιὰ περισσότερο
ἀπὸ μία χιλιετία, ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Κωνσταντι-
νούπολης τὸ 330 ἕως καὶ τὴν ἅλωσή της, τὸ 1453.

Δυστυχῶς, ἐπειδὴ γενιὲς δὲν ἔχουν μάθει ποτὲ γιὰ
τὴν πανίσχυρη ἀνατολικὴ Μεσόγειο ποὺ κάποτε περι-
κλειόταν ἀπὸ τὴ Βενετία ἕως τὴν Παλαιστίνη καὶ ἀπὸ
τὴ βόρεια Ἀφρικὴ μέχρι τὸν Καύκασο, τὸ μάθημα ποὺ
θὰ μποροῦσε νὰ μάθουν στὸ σύγχρονο κόσμο χάνε-
ται στὰ βάθη τοῦ χρόνου –ἕνα μάθημα ποὺ ἡ Εὐρώ-
πη θὰ μποροῦσε νὰ κάνει τώρα περισσότερο ἀπὸ
ποτέ. Ὅπως καὶ ἡ Ε.Ε., ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία
ἦταν μία πολύγλωσση, πολυεθνικὴ κοινοπολιτεία
ποὺ ἐξαπλωνόταν σὲ διάφορα κλίματα καὶ ποικί-
λες τοπικὲς οἰκονομίες, ποὺ ἁπλωνόταν ἀπὸ τὶς
πολύβουες πόλεις στὶς κωμοπόλεις τῆς ἀγορᾶς,
ἀπὸ τὰ ἀκμάζοντα λιμάνια σὲ μικροὺς ἀγροτικοὺς
οἰκισμούς. Ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ εἶχε ἐπίσης ἕνα
ἑνιαῖο νόμισμα –μὲ ἕνα ἐπιπλέον χαρακτηριστικό:
δὲν κυμαινόταν σὲ ἀξία γιὰ αἰῶνες!

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κοινὴ γνώμη ποὺ ἐκφράζεται
σχεδὸν σὲ καθημερινὴ βάση στὴ Βουλὴ τῶν Κοινοτή-
των, ὅπου οἱ βουλευτὲς περιμένουν στὴν οὐρὰ, γιὰ νὰ
περιγράψουν τὶς ὑπερβολικὲς ρυθμίσεις ἢ τὴ σύνθετη
νομοθεσία ὡς "Βυζαντινό", ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατο-
ρία ἦταν στὴν πραγματικότητα ἕνα μοντέλο λει-
τουργίας –ἰδιαίτερα ὅταν μελετηθεῖ στὸ εἶδος τῶν
τομέων ὅπου ἡ Ε.Ε. ψάχνει λύσεις. Σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸ Βυζάντιο δὲν ἦταν γε-
μάτο μὲ ἀναποτελεσματικότητα καὶ ἀνισότητες,
ἀκόμα καὶ στὴ φορολογία: τὰ κέρδη δὲν μποροῦ -
σαν νὰ μαζεύονται σὲ μία πιὸ ἑλκυστικὴ περιοχή,
ὑπονομεύοντας ἔτσι τὴ δομὴ τῆς Αὐτοκρατορίας.
Ἡ κυβέρνηση στὸ Βυζάντιο ἦταν μικρὴ (σὲ μέγε-
θος), ἁπλὴ καὶ ἀποτελεσματική.

Δὲν ὑπῆρχε καμία ἀμφιβολία ὅτι τὰ διάφορα μέρη
τῆς Αὐτοκρατορίας μποροῦσαν νὰ ἔχουν διαφο-
ρετικὴ νομοθεσία ἢ φορολογικὴ πολιτική: γιὰ νὰ
μπορεῖ τὸ κράτος νὰ λειτουργεῖ μὲ ἕνα ἑνιαῖο νό-
μισμα, ἔπρεπε νὰ ἔχει δημοσιονομική, οἰκονο-
μικὴ καὶ πολιτικὴ ἕνωση, οἱ φόροι ἔπρεπε νὰ κα-
ταβληθοῦν ἀπὸ τὴν περιφέρεια πρὸς τὸ κέντρο,
ἐνῷ ἦταν σαφὲς ὅτι ἔπρεπε οἱ πόροι νὰ μεταφερ-
θοῦν ἀπὸ τὶς πλούσιες περιοχὲς σὲ ἐκεῖνες ποὺ
ἦταν λιγότερο εὐλογημένες –ἀκόμα καὶ ἂν δὲν ἦταν
ὅλοι εὐχαριστημένοι ἀπὸ αὐτό. Ἐλευθερία, γκρινιάζει
ἕνας συγγραφέας τοῦ 11ου αἰώνα, σήμαινε ἐλευθε-
ρία ἀπὸ φόρους.

Ἂν οἱ εὐρωκράτες μποροῦν νὰ μάθουν ἀπὸ τὴ
δομὴ τῆς αὐτοκρατορίας, στὴ συνέχεια τὸ ἴδιο θὰ
μποροῦσαν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ἐξέταση τοῦ
πῶς ἀσχολήθηκαν σὲ μία χρόνια ὕφεση, ποὺ προῆλ-
θε ἀπὸ τὸν ἴδιο θανατηφόρο συνδυασμὸ ποὺ ἔχει πα-
ραλύσει τὶς Δυτικὲς οἰκονομίες σήμερα. Στὸ 1070, τὰ
κρατικὰ ἔσοδα κατέρρευσαν, οἱ δαπάνες συνέχισαν
νὰ αὐξάνονται γιὰ τὶς βασικὲς ὑπηρεσίες (ὅπως ὁ
στρατός), ἐνῷ αὐτὰ ἔγιναν χειρότερα μετὰ ἀπὸ μία
χρόνια κρίση ρευστότητας. Εἶχε γίνει τόσο ἄσχημη
ἡ κατάσταση ποὺ οἱ πόρτες τῶν θησαυροφυλα-
κίων εἶχαν ἀνοίξει διάπλατα: δὲν ὑπῆρχε λόγος γιὰ
τὸ κλείδωμά τους, ἔγραψε ἕνας σύγχρονος, γιατί δὲν
ὑπῆρχε μέσα τίποτα,  γιὰ νὰ κλαπεῖ.

Στοὺς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν κρίση δὲν ἔδειξαν κανένα
ἔλεος. Ὁ Herman Van Rompuy2 τῆς ἐποχῆς, ἕνας
εὐνοῦχος ὀνομαζόμενος Νικηφορίτζης, ξυλοκοπήθηκε
ἀπὸ τὸ ἐξαγριωμένο πλῆθος γιὰ τὶς αὐξήσεις τῶν
τιμῶν καὶ τὴν πτώση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου καὶ τελικὰ
βασανίστηκε μέχρι θανάτου. Ἡ ἐκτεταμένη δυσαρέ-
σκεια ὁδήγησε καὶ πολλοὺς ἄλλους, ποὺ ἀνεπίσημα

εἶχαν καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὶς θέσεις τους, νὰ γίνουν μονα-
χοί, προφανῶς γιατί ἔτσι θὰ μποροῦσαν νὰ προσεύ-
χονται γιὰ τὴ συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν τους.

Ἡ κρίση ἔδωσε ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ ἕνας ἡγέ-
της σὰν τὸν Nigel Farage3, τοῦ ὁποίου τὰ ἐπιχειρήμα-
τα σχετικὰ μὲ τὸ γιατί τὰ πράγματα εἶχαν πάει στραβὰ
ἀκουγόταν "τόσο πειστική", σύμφωνα μὲ ἕνα σύγχρο-
νο ἱστορικό, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἦσαν "ἑνωμένοι δίνον-
τάς του προτεραιότητα" καὶ τὸν ὑποδέχονταν μὲ χει-
ροκροτήματα παντοῦ. Ἦταν μία ἀνάσα φρέσκου
ἀέρα σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ παλιὰ φρουρὰ εἶχε παραλύ-
σει ἀπὸ τὴν ἀδράνεια καὶ ἀπὸ μία τρομερὴ ἔλλειψη
καλῶν ἰδεῶν. Στὸ μήνυμά του, ὅτι ἡ τρέχουσα γενιὰ
τῶν ἡγετῶν ἦταν ἄχρηστη, ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ
διαφωνήσει κανείς.

Οἱ προηγούμενες πολιτικὲς ποὺ εἶχαν δοκιμαστεῖ
ἦταν μία καταστροφή, καὶ δὲν εἶχαν ἀπολύτως κανένα
ἀποτέλεσμα σχετικὰ μὲ τὴν λύση τῶν προβλημάτων.
Αὐτὴ περιλάμβανε ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος μὲ τὴν
κοπὴ ὅλο καὶ περισσότερων νομισμάτων μὲ παράλ-
ληλη μείωση τῶν πολύτιμων μετάλλων σὲ αὐτά, μὲ
ἄλλα λόγια, μία μορφὴ ποσοτικῆς χαλάρωσης. Ἦταν
σὰν νὰ βάζουμε μία γάζα σὲ ἕνα τραῦμα ἀπὸ πυρο-
βολισμό.

Καθὼς ἡ κατάσταση χειροτέρευε, εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα
γιὰ ἕνα καθαρὸ ξεσκαρτάρισμα τῆς παλιᾶς φρουρᾶς.
Τὸ νέο αἷμα ἦρθε καὶ μαζί του ἦρθαν ριζοσπαστικὲς
νέες ἰδέες. Ἡ Γερμανικὴ διάσωση ἦταν μία πρόταση,
καὶ παρὰ τὸ ὅτι ἀπέτυχε, ἀκόμα ἀναζητοῦν ἐλπίδες
στὸ μέλλον. Ἀλλά, ὅπως τὰ τρόφιμα ποὺ λήγουν πρέ-
πει νὰ πεταχτοῦν, δὲν ὑπῆρχε ἄλλη ἐπιλογὴ παρὰ νὰ
ἀναλάβουν ἀποφασιστικὴ δράση.

Ἡ λύση ἦταν τριπλῆ: 
Πρῶτον, τὸ νόμισμα ποὺ ἀποσυρόταν, γιὰ νὰ

ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ νέο, εἶχε ἰσοτιμία δίκαιης
ἀποτίμησης τῆς ἀξίας του.

Δεύτερον, τὸ φορολογικὸ σύστημα ἀναθεωρή-
θηκε, μὲ μία συλλογὴ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐνεργη-
τικοῦ ποὺ ἀνῆκαν σὲ ὅλη τὴν αὐτοκρατορία, ποὺ
χρησίμευε ὡς θεμέλιο γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ἐσό-
δων στὸ μέλλον.

Τέλος, οἱ ἐμπορικοὶ φραγμοὶ μειώθηκαν, γιὰ νὰ
ἐνθαρρύνουν ἐμπόρους μὲ ξένα κεφάλαια νὰ
ἐπενδύσουν πιὸ φθηνὰ καὶ εὔκολα ἀπὸ ὅτι στὸ
παρελθὸν –ὄχι ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀπόκτηση τῶν
περιουσιακῶν στοιχείων, ἀλλὰ εἰδικὰ γιὰ τὸ
ἐμπόριο. Ἦταν τόση ἡ δυστυχία τῆς αὐτοκρατο-
ρίας ποὺ τὰ μέτρα καὶ οἱ περιορισμοὶ ἔπεσαν σὲ
τέτοιο σημεῖο ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων οἱ ἐπενδυτὲς
θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνταγωνιστοῦν ἀθέμιτα ἀκόμη
καὶ τοὺς ντόπιους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα,
προκειμένου νὰ τονωθεῖ ἡ οἰκονομία. Ἡ διαδικα-
σία δούλεψε: δὲν ἦταν τόσο ἐπώδυνη, ὅπως
ἦταν οἱ ἀρχικοὶ φόβοι καὶ τελικὰ ἔκανε νὰ ἀνανή-
ψει ἕνας ἀσθενὴς ποὺ εἶχε ὑποστεῖ οἰκονομικὴ
καρδιακὴ ἀνακοπή.

Ὁ Nigel Farage τοῦ 11ου αἰώνα, δὲν τὸ ἔκανε μὲ
τὸν τρόπο του νὰ εἶναι ἀρεστὸς κι ἔτσι νὰ μπορέ-
σει νὰ ἀνέβει στὴν κορυφή. Ἀλέξιος Κομνηνὸς ἦταν
τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ξανάχτισε τὸ Βυζάντιο,
ἂν καὶ πλήρωσε τὸ τίμημα γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις
του: νὰ μὴ εἶναι ἀρεστὸς στὴ διάρκεια τῆς ζωῆς
του γιὰ τὴ λήψη τῶν δύσκολων ἀποφάσεων, ἐνῷ
ἀγνοήθηκε ἀπὸ τὴν ἱστορία γιὰ πολλοὺς αἰῶνες
ἀργότερα. Σήμερα, ἴσως θὰ πρέπει νὰ ψάχνουμε γιὰ
κάποιον μὲ πολὺ δυνατοὺς ὤμους».

Τὸ κείμενο αὐτὸ παραμένει διαχρονικὸ καὶ ἐπιση-
μαίνει ὅτι τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε σήμε-
ρα δὲν εἶναι πρωτόγνωρα, οὔτε πρωτοφανῆ, ἀλλὰ
κυρίως δὲν εἶναι ἄλυτα. Ἡ ἄρνησή μας νὰ δεχθοῦμε
τὰ δύσκολα μέτρα εἶναι αὐτὴ ποὺ παρατείνει τὶς δυσ -
κολίες. Γιατί, ὅμως, στὸ Βυζάντιο πῆραν τὶς δύσκολες
ἀποφάσεις, ἐνῷ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀκόμα ταλανί-
ζεται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ὕφεση;

Ἡ διαφορὰ εἶναι μία, ἀλλὰ καθοριστική: Στὴν Ἀνα-
τολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, τὴν ἐποχὴ ποὺ διασώ-
θηκε ἡ οἰκονομία δὲν εἶχε ἐκλείψει ἐντελῶς ἡ Θεοσέ-
βεια, οὔτε ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων στὸ Θεὸ –ὅπως,
δυστυχῶς, συμβαίνει στὶς μέρες μας ὄχι μόνο σὲ ὁλό-
κληρη τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ στὴν Πατρίδα μας– καὶ
γι’ αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι δὲν δίστασαν νὰ δεχθοῦν τὰ
σκληρὰ ἀλλὰ σωτήρια μέτρα.

Ἡ Δύση καὶ τὸ πνεῦμα ποὺ ἐκφράζει, δὲν χρειάζεται
τὸν Θεὸ καὶ κατὰ συνέπεια δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν
ἄνθρωπο. Εἶναι, τουλάχιστον, οὐτοπία νὰ πιστεύει
κανεὶς πὼς ὑπάρχει κάποιος ἐκτός τοῦ Θεοῦ, ποὺ
ἐνδιαφέρεται πραγματικὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Τελικὰ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ ἥλιος κάθε μέρα δύει, στε-
ρώντας μας τὸ φῶς, κατευθυνόμενος πρὸς … τὴν Δύση!

Μ. Β.
Σημειώσεις:

1. http://bit.ly/2qHZo57. 2. Σημείωση ἀρθρογράφου: Τὸ
2013, ποὺ γράφτηκε τὸ ἄρθρο, κατεῖχε τὴν θέση τοῦ προ-
έδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου. Σήμερα τὸν ἔχει δια-
δεχθεῖ ὁ Πολωνὸς (ἀνεπιθύμητος στὴν χώρα του) Donald
Franciszek Tusk. 3. Ὁ συγγραφέας, δυστυχῶς, δὲν γνώριζε
(ὅπως καὶ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι) τὴν ἐξέλιξη ποὺ θὰ εἶχε ὁ Fa-
rage. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς στάσης τοῦ Βρετανοῦ πολιτικοῦ ἀποτέ-
λεσε μεγάλο πλῆγμα γιὰ τὸ κίνημα τοῦ εὐρωσκεπτικισμοῦ,
ὄχι μόνο στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρετανίας
καὶ τῆς Βορείου Ἰρλανδίας, ἀλλὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.

Πάλι ἐξετάσεις;

Εἶναι σὲ ὅλους μας σήμερα γνωστὸς ὁ μυθιστο-
ρηματικὸς μάγος-παιδὶ Χάρυ Πόττερ, τῆς δασκάλας
Τζόαν Ρόουλιγκ. Τὰ βιβλία καὶ οἱ κινηματογραφικὲς
ταινίες τοῦ Χάρυ Πόττερ ἔχουν κερδίσει τὶς καρδιὲς
ἑκατομμυρίων μικρῶν καὶ μεγάλων σὲ ὅλο τὸ σημε-
ρινὸ κόσμο. Ἀκόμη καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καὶ
Κύπρο ἔχει τεράστια ἀπήχηση μεταξὺ τῶν παιδιῶν
καὶ τῶν ἐφήβων μας.

Ἑπομένως, τὸ θέμα
εἶναι: Ποιὰ εἶναι ἡ ἀπειλὴ
ἀπὸ τὸν μικρὸ μάγο Χάρυ Πόττερ, τὴν ὁποία τὰ
παιδιὰ μας ἀντιμετωπίζουν τώρα καὶ τί θὰ γίνει στὸ
μέλλον, ἂν συνεχισθεῖ ὁ μαγικὸς καὶ δαιμονικὸς
αὐτὸς καταιγισμός;

Ὅπως ἔχει διαπιστωθεῖ παγκοσμίως ὅσοι θαυ-
μάζουν τὸν Χάρυ Πόττερ, θέλουν νὰ τοῦ μοιάσουν,
νὰ γίνουν μάγοι, νὰ καλοῦν τὰ «καλὰ» ἢ τὰ «κακὰ»
πνεύματα καὶ δυνάμεις , τοὺς δαίμονες, γιὰ νὰ τοὺς
βγάλουν ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, νὰ ἀποδράσουν σὲ ἕνα
κόσμο μαγικό, πέρα ἀπὸ τὰ φαινόμενα καὶ νὰ αὐτο-
βεβαιωθοῦν, δηλαδὴ νὰ αὐτοσυνειδητοποιηθοῦν,
αὐτοθεωθοῦν, αὐτοδικαιωθοῦν, αὐτονομηθοῦν, νὰ
γίνουν θεοὶ χωρὶς τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ
κυριότερο ἁμάρτημα καὶ τοῦ Ἑωσφόρου διαβόλου
καὶ τῶν προπατόρων μας Ἀδὰμ καὶ Εὔας.

Γιατί ὅμως τόσο πολὺ τὰ νέα παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι
καταφεύγουν στὸν Χάρυ Πόττερ; Διότι δὲν νοι-
ώθουν ἀσφάλεια πνευματικὴ στὴν οἰκογένεια, δὲν
ἔχουν νόημα ζωῆς, δὲν βρίσκουν πρότυπα ἁγιότη-
τος καὶ ἤθους μέσα στὴν οἰκογένεια, στὸ σχολεῖο,
στὴν κοινωνία, στὴν παρέα ἀκόμη καὶ στὸν χῶρο
τῆς Ἐκκλησίας πολλὲς φορές, δὲν τοὺς βοηθᾶμε νὰ
ξεπεράσουν τὰ ὑπαρξιακά τους προβλήματα καὶ νὰ
ἀπαντήσουν σὲ ἐρωτήματα ὅπως, ποιὸς μὲ ἐρώτη-
σε ἂν ἤθελα νὰ γεννηθῶ μέσα στὸν παράλογο,
ἀπερριμένο καὶ ἀφιλόξενο αὐτὸν κόσμο κ.λ.π. .

Καταφεύγουν στὸν Χάρυ Πόττερ καὶ στὴν μαγεία,
γιὰ νὰ βροῦνε ἐκεῖ αὐτὸ ποὺ δὲν τοὺς προσφέραμε
ἐμεῖς. Νομίζω ὅτι πρέπει νὰ κάνουμε ὅλοι αὐτοκριτική.

Ἐπίσης χρειάζεται νὰ γίνουμε πρότυπα ἁγιότη-
τος καὶ ἤθους ὀρθοδόξου στὰ παιδιά. Πῶς θὰ γί-
νουμε; Μὲ τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ ἅγιο
Σῶμα Του, τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Νὰ τί μᾶς λέ-
γει ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ὁ ἅγιος Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου, Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχι-
μανδρίτης Γεώργιος στὸ βιβλίο του «Ὀρθοδοξία καὶ
Οὑμανισμὸς – Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός», ἔκδ.
Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου , Ἁγίου Ὄρους 1996, σελ.
18-19: «Ἀληθινὸς παιδαγωγὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
αὐτὸς ποὺ τὸν ἔπλασε καὶ μάλιστα ὁ δημιουργός
του Λόγος, ποὺ λογοποιεῖ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη
ἐξάγοντάς την ἀπὸ τὴν ἀ-λογία.

Ὁ Λόγος παιδαγωγεῖ τὸν ἄνθρωπο σῴζοντάς
τον. Ὅλη ἡ οἰκονομία τοῦ Λόγου εἶναι κατ’ οὐσίαν
παιδαγωγία τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει ὁ Κλήμης ὁ
Ἀλεξανδρεὺς στὸν Παιδαγωγό του: «Ὢ τῆς μακαρί-
ου θρέμματα παιδαγωγίας• τὸ καλόν τῆς Ἐκκλη-
σίας πληρώσωμεν πρόσωπον καὶ πρὸς τὴν
ἀγαθὴν προσδράμωμεν οἱ νήπιοι μητέρα, κἄν
ἀκροαταὶ τοῦ λόγου γενώμεθα, τὴν μακαρίαν δοξά-
ζωμεν οἰκονομίαν, δι’ ἥν παιδαγωγεῖται μὲν ὁ
ἄνθρωπος, ἁγιάζεται δὲ ὡς Θεοῦ παιδίον καὶ πολι-
τεύεται μὲν ἐν οὐρανοῖς ἐπὶ γῆς παιδαγωγούμενος,
πατέρα σὲ ἐκεῖ λαμβάνει, ὅν ἐπὶ γῆς μανθάνει. Πάν-
τα ὁ λόγος καὶ ποιεῖ καὶ διδάσκει καὶ παιδαγωγεῖ.»
(Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Παιδαγωγός, Γ΄ ΧΙΙ, ΒΕ-
ΠΕΣ, τόμος 7ος, σελ. 231-232).

Παιδαγωγεῖται δὲ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν οἰκονομία τοῦ
Λόγου, διότι μόνον μὲ αὐτὴν προσλαμβάνεται, θερα-
πεύεται, μεταμορφώνεται, σῴζεται, θεώνεται ὁ ὅλος
ἄνθρωπος. Κατὰ τὸν ἴδιο Κλημέντα, «ὁ δὲ ἀγαθὸς
παιδαγωγός, ἡ σοφία, ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ δημι-
ουργήσας τὸν ἄνθρωπον, ὅλου κήδεται τοῦ πλάσμα-
τος, καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν ἀκεῖται αὐτοῦ ὁ πανακὴς τῆς
ἀνθρωπότητος ἰατρὸς» (Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως,
Παιδαγωγός, Α΄ ΙΙ, ἔνθα ἀνωτέρω, σελ. 83).

Ἀλλά, ἡ οἰκονομία τοῦ Σωτῆρος φανερώνεται ἤ,
κατὰ τὸν Ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα, «σημαίνεται»
στὴ Θεία Λειτουργία, ὅπου «τὰ ἐν τελετῇ τῶν δώ-
ρων γινόμενα εἰς τὴν τοῦ Σωτῆρος οἰκονομίαν ἀνα-
φέρεται πάντα» (Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, ἑρμη-
νεία τῆς Θείας Λειτουργίας).

Στὴν Θεία Λειτουργία ὡς κέντρο τῆς Ἐκκλησίας
οἰκονομεῖται, παιδαγωγεῖται, πληρώνεται(γεμίζει) ὁ
ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Λόγο Χριστό, ἀφοῦ κατὰ τὸν
Κλημέντα ὁ Λόγος δὲν παιδαγωγεῖ ἐξωτερικὰ ἀλλά,
προσφέροντας στὸν παιδαγωγούμενο ἄνθρωπο
τὸν ἑαυτό του ὡς τροφή, γάλα, ἄρτο, σῶμα καὶ
ἄλλα: «Ὢ θαύματος μυστικοῦ… ὁ λόγος τὰ πάντα
τῷ νηπίῳ, καὶ πατὴρ καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ
τροφεὺς. «Φάγεσθέ μου», φησὶ, «τὴν σάρκα καὶ
πίεσθέ μου τὸ αἷμα». Ταύτας ἡμῖν οἰκείας τροφάς ὁ
Κύριος χορηγεῖ καὶ σάρκα ὀρέγει καὶ αἷμα ἐκχεῖ· καὶ

οὐδὲν εἰς αὔξησιν τοῖς παιδίοις ἐνδεῖ. Ὢ τοῦ παρα-
δόξου μυστηρίου· ἀποδύσασθαι ἡμῖν τὴν παλαιὰν
καὶ σαρκικὴν ἐγκελεύεται φθοράν, ὥσπερ καὶ τὴν
παλαιὰν τροφήν, καινῆς δὲ ἄλλης τῆς Χριστοῦ διαί-
της μεταλαμβάνοντας ἐκεῖνον εἰ δυνατόν, ἀναλαμ-
βάνοντας ἐν ἑαυτοῖς ἀποτίθεσθαι καὶ τὸν Σωτῆρα
ἐνστερνίσασθαι, ἵνα καταργήσωμεν τῆς σαρκὸς

ἡμῶν τὰ πάθη» (Κλήμεν-
τος Ἀλεξανδρέως, Παιδα-
γωγός, Α΄ Ι, ἔνθα ἀνωτέ-

ρω, σελ. 99- 100).
Μποροῦμε, λοιπόν, νὰ ἀντιτάξουμε στὴν μαγεία

τοῦ Χάρυ Πόττερ τὴν οἰκονομία καὶ παιδαγωγία τοῦ
Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ φυσικὰ γίνουμε
πρότυπα ἤθους καὶ ἁγιότητος γιὰ τὰ νέα παιδιὰ καὶ
ἀφοῦ τοὺς δώσουμε τροφή, γάλα, τὸ Αἷμα καὶ τὸ
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ στὴ Θεία Λειτουργία. Ἂν ὅμως,
προσπαθοῦμε μόνο μὲ ἠθικὲς διδασκαλίες καὶ λό-
για ἀνεφάρμοστα ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τοὺς πείσουμε ὅτι
ἔχουμε δίκαιο σὲ ὅσα πρεσβεύουμε, τότε θὰ ἀποτύ-
χουμε παταγωδῶς καὶ θὰ τὰ ὠθήσουμε περισσότε-
ρο πρὸς τὴν μαγεία τοῦ Χάρυ Πόττερ.

Ἀναφέρονται πολλὲς περιπτώσεις παιδιῶν στὴν
Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, τὰ ὁποῖα μετὰ τὸ διάβα-
σμα καὶ τὴν μύησή τους στὴ μαγεία εἶχαν ἐφιάλτες
τρομερούς, ἀκόμη καὶ ξύπνιοι ἔβλεπαν ζωντανὲς
δαιμονικὲς μορφὲς ποὺ τοὺς προκαλοῦσαν ἀνα-
σφάλειες, φόβους, μῖσος, κακὰ ὄνειρα κ.λ.π. .

Πρέπει νὰ βοηθηθοῦν τὰ νέα αὐτὰ παιδιὰ νὰ
ἐπανέλθουν στὴν πνευματικὴ τροχιὰ τῆς καθάρσε-
ως ἀπὸ τὰ πάθη, τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν, τοῦ
φωτισμοῦ τοῦ νοῦ γιὰ τὴν κατανόηση τῶν λόγων
τῶν ὄντων δηλαδή, τῶν σκοπῶν γιὰ τοὺς ὁποίους
ἐδημιουργήθηκε ὁ κόσμος, αἰσθητὸς καὶ νοητὸς καὶ
τέλος τῆς θεώσεως, τῆς θέας τοῦ ἀκτίστου φωτός.

Μποροῦμε, ἐπίσης, νὰ τοὺς ἀφιερώσουμε χρόνο
ἀπὸ τὴν οἰκογενειακή μας ζωή. Τὰ παιδιὰ νοιώθουν
ἀνασφάλεια, φόβο, ζόφο, σκοτισμὸ, ὅταν οἱ γονεῖς
δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ καίριά τους ζητήματα δη-
λαδή, πῶς νὰ ζήσουν πνευματικὴ ζωή, πῶς θὰ ξε-
περάσουν τὸν θάνατο κ.λ.π.. Ἕνας καλὸς πνευμα-
τικὸς πατέρας θὰ μποροῦσε νὰ καθοδηγήσει δια-
κριτικὰ τὰ νέα παιδιὰ σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη φάση τῆς
ζωῆς τους.

Ἐδῶ θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω ἕνα περιστατικὸ
ἐνδιαφέρον μὲν ἀλλά, κατ’ ἐμὲ πολὺ ἐπικίνδυνο, γιὰ
νὰ τὸ συστήσει κανεὶς ὡς κάτι σίγουρο καὶ ἐπαινε-
τό. Δὲν πρέπει κανεὶς νὰ παίζει μὲ τὴ φωτιά.

Τὸ παιδὶ κάποιου εὐλαβοῦς φιλαγιορείτη λαϊκοῦ,
ἐζήτησε ἀπὸ τὸν πατέρα του νὰ δεῖ τὶς δύο κινημα-
τογραφικὲς ταινίες τοῦ Χάρυ Πόττερ. Ὁ πατέρας
του, φοβούμενος ὅτι ἂν τοῦ ἀρνηθεῖ θὰ γίνει ἀντί-
δραση ποὺ θὰ προκαλοῦσε χειρότερη κατάσταση,
δέχθηκε νὰ πᾶνε μαζὶ νὰ δοῦνε τὶς δύο ταινίες.
Μετὰ ἐζήτησε νὰ τοῦ ἀγοράσει καὶ τὰ βιβλία τοῦ Χά-
ρυ Πόττερ. Μετὰ ἀπὸ τὶς δύο ταινίες καὶ τὴν ἀνά-
γνωση τῶν βιβλίων τοῦ Χάρυ Πόττερ, ὁ πατέρας
ἔκανε ἐποικοδομητικὸ διάλογο μὲ τὸ παιδί του.  Τὸ
ἔπαιρνε, φυσικά, ἀπὸ μικρὸ στὴν Ἐκκλησία, τοῦ
ἔλεγε νὰ κοινωνάει, νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλη-
σίον, τοῦ ἀγόραζε παιδικὰ ὀρθόδοξα βιβλία κ.λ.π. .
Ἔτσι τὸ παιδὶ κατάλαβε μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τὶς
προσευχὲς τοῦ πατέρα του ὅτι ὁ Χάρυ Πόττερ εἶναι
«μία μεγάλη ἀνοησία, ἕνα μεγάλο ψέμα, μία μεγάλη
ἀπάτη», ὅπως τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ εἶπε, σύμφωνα βέ-
βαια μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ πατέρα του, πού μοῦ τὴν
ἐκμυστηρεύτηκε.

Προσωπικὰ πιστεύω πὼς πρέπει νὰ φανερώ-
νουμε τὴν καθαρότητα, τὴν ἁγνότητα καὶ ἁγιότητα
τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Παναγίας μὲ τὴ δική μας ζωή καὶ
ἀγώνα, ὥστε τὰ νέα παιδιὰ ποὺ θὰ μᾶς βλέπουν νὰ
μποροῦν νὰ βροῦν ἐκείνη τὴν πνευματικότητα ποὺ
ἀναζητοῦν τόσο πολὺ καὶ συνήθως δὲν τὴν βρί-
σκουν στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε. Πρέπει νὰ εἴμαστε
σὲ θέση νὰ ποῦμε μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «Μιμη-
ταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγώ Χριστοῦ.» (νὰ γίνεσθε
μιμητές μου, ὅπως καὶ ἐγὼ ἐμιμήθηκα καὶ μιμοῦμαι
τὸν Χριστό. Τὸ ὅτι εἶσθε πιστοὶ ὀφείλεται σὲ μένα),
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἑπομένως ἔχω τὸ δι-
καίωμα νὰ σᾶς παρακαλέσω στὸ μέλλον διαρκῶς
νὰ προσπαθεῖτε νὰ γίνεσθε σὰν ἐμένα. Αὐτὸ σημαί-
νει ὅτι ὅπως ἐγὼ εἶμαι μετριόφρων, νὰ εἶστε καὶ
ἐσεῖς, ὅπως ὑποφέρω, νὰ ὑποφέρετε καὶ ἐσεῖς. Νὰ
καμαρώνετε, ὅταν πάσχετε βάσανα καὶ ὄχι γιὰ τὰ
χαρίσματα ποὺ τυχὸν ἔχετε.

Ἑπομένως, ἂν γινόμαστε μιμητὲς τῶν Ἀποστό-
λων καὶ τῶν ἁγίων, εἶναι γιατί πρωτύτερα ἐκεῖνοι μι-
μήθηκαν τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ μοναδικὸ καὶ
ἀναντικατάστατο πρότυπό μας, σύμφωνα μὲ τὴν
ἴδια τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. – Βλέπε Α’ Κοριν-
θίους 4,16 καὶ 11,1. – Ἀρχιμ. Τιμοθέου Κιλίφη, Ἐπι-
στολὲς Παύλου καὶ Ἑπτὰ Καθολικές, τόμος Β΄, Ἀθή-
να Ἰανουάριος 2000, σελ. 190 καὶ 227.

Ὁ Χάρυ Πόττερ καὶ ἡ Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία μας«Ὅτι οὐ δεῖ χριστιανοὺς Ἰουδαΐζειν καὶ ἐν τῷ Σαββάτῳ σχο-
λάζειν, ἀλλ’ ἐργάζεσθαι αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὴν δὲ Κυ-
ριακὴν προτιμῶντας, εἴγε δύναιντο (= ἂν μπορεῖτε), σχολάζειν
ὡς χριστιανοί... Βλέπετε οὖν πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι,
ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πο-
νηραί εἰσί» (Καν. 29 Λαοδικείας- Ἐφεσ. 5, 15-16).

Κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη οἱ Ἑβραῖοι ὄφειλαν νὰ ἐργάζονται ἕξι
ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα, καὶ τὴν ἕβδομη ἡμέρα νὰ ἀπέχουν ἀπὸ κάθε
ἀσχολία μέχρι καὶ τὸν περιορισμὸ ἀκόμη τῆς ὁδοιπορίας τους, «τῇ
δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ Σάββατα (= τελεία ἀργία, ἀνάπαυση σὲ
ἀνθρώπους καὶ κατοικίδια ζῷα), Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξοδος 21,
10).

Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἀρχικὰ ἐφαρμόστηκε καὶ ἡ ἀργία τῆς Κυ-
ριακῆς, «ὡς ἡμέρα Κυρίου» καὶ στὴ Καινὴ Διαθήκη, ἀλλὰ μόνο μὲ
τὰ δύο βασικὰ στοιχεῖα: α΄-) Νὰ ἀπέχουν οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ βαριὲς
ἐργασίες, καὶ β΄-) Νὰ λατρεύουν τὸν Κύριο, «λαλοῦντες ἑαυτοῖς
ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ ψάλ-
λοντες, ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ», (Ἐφεσ. 5, 9), μὲ τὴ δια-
φορὰ ὅτι τὴ θέση τῆς τελευταίας ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἑβραί-
ων, τὸ Σάββατον, στὸ Χριστιανισμό, τὴν κατέλαβε ἡ Κυριακή, «ἡ
μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. 28, 1).

Δηλαδή, ἡ μετὰ τὸ Σάββατο τῶν Ἑβραίων, πρώτη ἡμέρα τῆς
ἑβδομάδος, ἡ Κυριακή, ἀφιερώθηκε στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
μας, ὁ Ὁποῖος ἦλθε, καὶ θὰ ἔλθει, γιὰ νὰ κρίνει τὴν οἰκουμένη,
ζῶντας καὶ νεκρούς, «καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι
ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗυυ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος»,
(Σύμβολον Ὀρθοδόξου Πίστεως, Α΄ & Β΄ Οἰκ. Συνόδων).

Ἡ ἀργία λοιπὸν τῆς Κυριακῆς εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Θεάν-
θρωπο Κύριό μας, σὲ ἀντικατάσταση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου τῶν
Ἑβραίων. Ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι «ἡ
ἀργία εἶναι μήτηρ πάσης κακίας», οὐδέποτε ἀποτόλμησε νὰ
ἐπιβάλει, ἀναγκαστικά, τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς στοὺς Χρι-
στιανούς. Ἡ ἐπιβολὴ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ὁρί-
στηκε μὲ νόμους μεγάλων Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου: Κων-
σταντίνου Α΄, Θεοδοσίου Α΄, καὶ Λέοντος τοῦ σοφοῦ, μὲ τὴ ρητὴ ἐπι-
σήμανση ὅτι ἀπὸ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἐξαιροῦνται μόνον οἱ
γεωργοί.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὄχι μόνο παραβίασε, ἀλλὰ καὶ ἀπο-
δέχτηκε τὴν παραβίαση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου τῶν Ἑβραίων σὲ
λίαν ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, μὲ τὴ γενικὴ δικαιολογία ὅτι «τὸ σάβ-
βατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάβ-
βατον» (Μάρκ. 2, 27-28).

Ἐπίσης στὴν περίπτωση ποὺ οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου, κάπο-
τε ποὺ περνοῦσαν ἀπὸ τὰ σπαρμένα χωράφια, ποὺ ἦσαν ἕτοιμα
γιὰ θερισμό, ἔκοβαν καὶ ἔτριβαν στάχια καὶ ἔτρωγαν τὸν καρπό
τους, καὶ γιὰ τὴν πράξη τους αὐτὴ τοὺς κατηγόρησαν στὸ Χριστό,
ὅτι παραβαίνουν τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου, ὁ Χριστὸς ὄχι μόνον δὲν
ἐκάκισε τὴν πράξη τῶν μαθητῶν του, ἀλλὰ καταλόγισε ἄγνοια τοῦ
νόμου στοὺς κατηγόρους τους, καὶ τοὺς ἔδωσε ἀποστομωτικὲς
ἀπαντήσεις ἀπὸ τὸ νόμο, σχετικὲς μὲ τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου, «καὶ
ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνω-
τε ὃ ἐποίησε Δαυὶδ ὅποτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ
πάντες;… οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς
ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι (= μὲ τὰ σφάγια γιὰ τὶς θυ-
σίες), καὶ ἀναίτιοί εἰσι;», (Μάρκ. 2, 27-28, Λουκ. 6, 1-5, Ματθ. 12,
1-8).

Ἐκ τῶν ὡς ἄνω ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ἀναφερομένων
ἀπὸ τὸ Χριστό, ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος δηλώνει ἀπερίφραστα, «ὅτι
τὴν Κυριακὴ οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἐργάζονται», (ΠΗΔΑΛΙΟΝ, σελ.84,
ὑποσήμ. 1). Μὲ τὸ θέμα τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἀσχολήθηκε ἡ
τοπικὴ Σύνοδος τῆς Λαοδικείας καὶ ἀποφάσισε ὅτι οἱ Χριστιανοί, ἂν
ὑπάρχει ἀνάγκη καὶ δὲ μποροῦν νὰ κάνουν διαφορετικά, μετὰ τὸν
ἐκκλησιασμό τους, νὰ ἐργάζονται καὶ τὴν Κυριακή, «… τὴν δὲ Κυ-
ριακὴν προτιμῶντας, εἴγε δύναιντο (=ἂν μποροῦν), σχολάζειν
ὡς Χριστιανοὶ» (Καν. 29).

Συνεπῶς, ἐκ τῶν ὅσων ἀναφέρθηκαν ἀνωτέρω ἡ φιλόστορ-
γος Μητέρα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θέλει μὲν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ
ἀργοῦν τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, καὶ ἀφοῦ ἐκτελέσουν τὰ θρησκευτικά
τους καθήκοντα, νὰ ἀσχολοῦνται μὲ θέματα φιλανθρωπίας. Ἂν
ὅμως δὲν μποροῦν νὰ ἀργήσουν, γιατί ὑπάρχει ἀδήριτος ἀνάγκη,
τότε νὰ ἐργάζονται ὅπως καὶ οἱ ἀγρότες. Αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τῆς
Ἐκκλησίας ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.

ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ μὲ τοὺς ἐργαζομένους
σὲ ἰδιωτικὲς Ἐπιχειρήσεις, καὶ οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάθε δικαίωμα, νὰ
ἀπαιτήσουν τὴν ξεκούρασή τους! Ἐν προκειμένῳ τὸ λόγο, στὸ
θέμα αὐτό, τὸν ἔχει ἡ Πολιτεία, ἡ ὁποία ὀφείλει, νὰ σκεφθεῖ, καὶ νὰ
ἀποφασίσει σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὰ ἀπαράβατα δίκαια τῶν
ἐργαζομένων, γιατί, «ὁποιαδήποτε μορφὴ ἀναγκαστικῆς ἐργα-
σίας ἀπαγορεύεται! (ἄρθρον 22).

Μιὰ λοιπὸν λύση, στὴν προκειμένη περίπτωση, ποὺ προτεί-
νεται, ἐπειδὴ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἀναγκαστικῆς ἐργασίας ἀπαγο-
ρεύεται, ἄν ἐπιμένει ἡ Πολιτεία νὰ καταργήσει τὴν ἀργία τῆς Κυ-
ριακῆς, εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ παλαιοῦ νόμου τῆς Πολιτείας, ὡς
πρὸς τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Νὰ ἀνοίγουν δηλαδὴ οἱ ἐπιχειρήσεις,
καὶ γενικῶς ἡ ἀγορά, μετὰ τὶς 10:00 τὸ πρωΐ, περὶ τὸ τέλος δηλαδὴ
τῆς Θείας Λειτουργίας, καὶ μὲ διπλὸ ἡμερομίσθιο.

Σημ. Ο.Τ.: Δυστυχῶς ἡ κατάργησις τῆς ἀργίας τῆς Κυ-
ριακῆς δὲν θεσμοθετεῖται διὰ λόγους ἀνωτέρας βίας (π.χ. πό-
λεμος), ἀλλὰ διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν οἰκονομικῶν συμφερόντων
καὶ τὴν ἀποσύνδεσιν τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμόν. Ἐπι-
θυμοῦν ὁ κόσμος νὰ καταστῆ ἐργατικὴ μηχανή, ἡ ὁποία θὰ
ἀσχολῆται μόνον μὲ τὴν ἐπιβίωσιν, μὲ τὸν ἐπιούσιον καὶ ὄχι μὲ
τὸν ἐπουράνιον ἄρτον.

Ὁδοιπορικὸν περὶ 
τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς,
Ὀρθ. Θεολόγος, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος πρ/δρος Ἐφημ. Κλήρου Ἑλλάδος

Ἡ ὑπεροχὴ τῆς Ἀληθείας ἔναντι τῆς Δύσεως 

Γράφει ὁ Νεόφυτος μοναχὸς Γρηγοριάτης

Σχέδιον νόμου διὰ τὴν «Νομικὴ Ἀναγνώριση...»
Δηλαδή, ἡ ἐν λόγῳ αἴτηση υἱοθεσίας πρὸς ἀπο-

φυγὴ τάχα διακρίσεων (Σχέδιο Νόμου, ἀρθρ. 7,
παρ. 2) -ἀνάλογα βέβαια μὲ τὸ φιλοσοφικὸ-ἰδεο-
λογικὸ «προσανατολισμὸ» τῶν διαχειριζόντων
τὸ αἴτημα ἢ καὶ ὑποχρεωτικὰ (Σχ. Νόμ. ἀρθρ. 5,
1;)-  ἴσως νὰ ἔχει ἴσες εὐκαιρίες μὲ τὴν ἀντίστοιχη
αἴτηση ἑνὸς πράγματι ἑτερόφυλου ζευγαριοῦ.

Ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονός, ὅτι μὲ βάση
τὸ σχέδιο νόμου (ἀρθρ. 3, παρ. 4): «Δὲν ἀπαιτεῖται
ἐπίσης ἡ ὁποιαδήποτε προηγούμενη ἐξέταση ἢ
ἰατρικὴ ἀγωγὴ ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ σωματικὴ ...ἢ
ψυχική του ὑγεία»! Αὐτό, πραγματικὰ θὰ ξάφνια-
ζε ἀκόμα καὶ τοὺς ὑπέρμαχους τοῦ νομοσχεδίου
(!), καθ’ ὅτι τὸ σχέδιο νόμου δείχνει νὰ ἀδιαφο-
ρεῖ παντελῶς ἐὰν ὁ βουλόμενος νὰ μεταβάλει
τὸ φῦλο του ὁδηγεῖται στὴν ἀπόφαση αὐτὴ
...ἀπὸ ψυχοπαθολογικὰ αἴτια!

Πρόκειται γιὰ ὁλοκληρωτικὴ ὑπονόμευση τῶν
δικαιωμάτων τῶν ὑποψήφιων πρὸς υἱοθεσία παι-
διῶν καὶ τῆς ψυχοκοινωνικῆς τους ἀνάπτυξης.

Πῶς θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀποκαλέσει σε-
βασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἀγάπη
πρὸς τὰ παιδιά, τὴν εἰκόνα ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία
κάποτε (ἢ καὶ τώρα σὲ ἄλλες χῶρες), θὰ παραδί-
δεται ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ὑπηρεσίες μὲ κάθε
ἐπισημότητα ἕνα παιδάκι στὰ χέρια ὁμόφυλων
«γονιῶν», τῇ συνοδείᾳ φυσικὰ τῶν ἀπαραίτητων
γιὰ τὴν περίσταση εὐχῶν ὅπως:  ...«συγχαρητή-
ρια» ...«νὰ σᾶς ζήσει», ...«καλὴ ἀνατροφή»!! 

Μὲ βάση τὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ
Παιδιοῦ ΟΗΕ, ἄρθ. 27, παρ. 1:  «Τὰ Συμβαλλόμε-
να Κράτη ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα κάθε παι-
διοῦ γιὰ ἕνα κατάλληλο ἐπίπεδο ζωῆς ποὺ νὰ
ἐπιτρέπει τὴ σωματική, πνευματική, ψυχική,
ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάπτυξή του»!

Σὲ περίπτωση βέβαια δυνατότητας υἱοθεσίας
παιδιοῦ ἀπὸ ὁμόφυλα «ζευγάρια», περισσεύει  ἡ

ὁποιαδήποτε ἐπισήμανση περὶ τοῦ πόσο αὐτὸ ἐπι-
τρέπει ...«τὴ σωματική, πνευματική, ψυχική, ἠθικὴ
καὶ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη» τοῦ παιδιοῦ!

Θὰ ἦταν ἴσως συνεπὲς ἀλλὰ καὶ συμβολικῆς ση-
μασίας οἱ ταῦτα ὑποστηρίζοντες (κυρίως πολιτικοί)
....νὰ πρόβαιναν σὲ δεσμευτικοῦ χαρακτήρα
συμβολαιογραφικὴ πράξη, κατὰ τὴν ὁποία σὲ
περίπτωση ποὺ παραστεῖ ἀνάγκη, θὰ ἐκχωρεῖται
ἡ κηδεμονία τῶν παιδιῶν τους ...ἀποκλειστικὰ
σὲ ὁμόφυλα «ζευγάρια»!!

Ὡς πατέρας 4 παιδιῶν γνωρίζω καλὰ ὅτι κάτι τέ-
τοιο, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ νὰ τὸ κάνει κάποιος ποὺ
ἀγαπάει τὰ παιδιά! Κάποιος ποὺ φροντίζει γιὰ τὸ
μέλλον τους. 

Ἀντιθέτως, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο κανεὶς καὶ ἐκμεταλ-
λευόμενος παράλληλα τὴν ἀδυναμία ἑνὸς παιδιοῦ
νὰ ἀντιδράσει καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δικαιώματά
του, τὸ καταδικάζει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς σὲ ἀτελείωτα
ψυχοκοινωνικὰ προβλήματα (καὶ πειράματα)!

Ἐὰν ἔρθει κάποτε μία μέρα ποὺ ἡ παραπάνω δυ-
νατότητα θὰ εἶναι ἀποδεκτὴ κοινωνικά, νομικὰ  καὶ
ἠθικά, θα μιλᾶνε ἴσως κάποιοι γιὰ "ἤθη", ἀλλὰ βε-
βαίως αὐτά, ἂν μὴ τί ἄλλο ...δὲν θὰ εἶναι χρηστά!
(γιὰ χρηστὰ ἤθη Σύντ. 5, 1· Ἀστ. Κώδ. 178, 281).

Χρηστὰ ἤθη: «αἱ ἰδέαι τοῦ ἑκάστοτε κατὰ τὴν γε-
νικὴν ἀντίληψιν (δηλ. τοῦ μέσου), χρηστῶς (δηλ.
συνετά, ἠθικὰ καὶ ἐνάρετα) καὶ ἐμφρόνως σκεπτο-
μένου κοινωνικοῦ ἀνθρώπου» (ΑΠ 398/1975). Στὴ
δὲ χώρα μας, τὴν Ἑλλάδα, σαφῶς δὲν ὑπάρχουν
"κατὰ τὴν γενικὴν ἀντίληψιν", παρόμοια μὲ ἐκεῖνα
ποὺ ἐκφράζονται στὸ σχέδιο νόμου, ἤθη.

Θὰ ἦταν ἴσως ὠφέλιμο γιὰ τὴν προστασία τῆς
κοινωνίας καὶ τὰ παιδιά της/μας, ἐὰν "χρηστῶς"
σκεπτόμενοι ἄνθρωποι κατέθεταν (ἐνν. εἰρηνικά,
κόσμια, χωρὶς ἐμπάθεια) τὶς προτάσεις καὶ τὶς
ἐνστάσεις τους, συμμετέχοντας στὴ δημόσια δια-
βούλευση, ἡ ὁποία βρίσκεται ἐδῶ.
(http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8078)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Κυριακή τῶν Μυροφόρων 
καί "ἡ Ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους"
Τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων 30.4.2017 ἡ

"Φωνή Κυρίου" εἶχε ὡς τίτλο: 
"Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟ-

ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ".
Τό κήρυγμα ἀρχίζει στόν τίτλο μέ "τήν ὑπακοή

στούς Ἐπισκόπους", ἀκολούθως ἀναλύει τήν
ἀποστολική περικοπή (Πράξ.
στ΄1-7) τῆς ἐκλογῆς ἑπτά ἀνδρῶν
διά τό "διακονεῖν τραπέζαις" καί
καταλήγει πάλι ὃπως στήν ἀρχή διά τή σπουδαι-
ότητα τῆς ὑπακοῆς  στούς Ἐπισκόπους. 

Ἀναφέρει τό κήρυγμα
ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους
γενικῶς, ὑποθέτοντας προ-
φανῶς ὃτι ὃλοι οἱ ἒχοντες
τόν βαθμό τοῦ Ἐπισκόπου
ὀρθοτομοῦν τόν λόγον τῆς
ἀληθείας, δέν λέγουν ὃτι
ὃλες οἱ θρησκεῖες σώζουν,
δέν δωρίζουν "ἃγια Κορά-
νια" κ.ο.κ. 

Παρ’ ὃλα ταῦτα κάνει
ἐντύπωσι πῶς ἀπό τό συγ-
κεκριμμένο ἀποστολικό
ἀνάγνωσμα τονίζεται τό δί-
δαγμα περί ὑπακοῆς στούς
Ἐπισκόπους!

Οὒτε σέ ἂλλη "Φωνή Κυ-
ρίου" τῶν 15 τελευταίων
ἐτῶν, οὒτε σέ τυχόντας 50
περίπου τόμους τῶν ἒργων
τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου ὑπάρ-
χει συσχέτισις τῆς περι-
κοπῆς μέ τήν ὑπακοή
στούς Ἐπισκόπους!

Ἀντιθέτως, ὁ Ἱερός Χρυ-
σόστομος τονίζει ἐκεῖ τήν
ἀφοσίωσι τῶν Ἀποστόλων
στήν προσευχή καί τήν δι-
δασκαλία, π.χ. στούς ἑξῆς
Τόμους (σελίδα σέ μετά-
φραση):

17 ΕΠΕ σελ. 725, 26 ΕΠΕ σελ. 261, 27 ΕΠΕ
σελ. 501, 28 ΕΠΕ σελ. 215, 35 ΕΠΕ σελ. 105.

Ἑπομένως καί οἱ Ἐπίσκοποι σάν συνεχιστές
τῶν Ἀποστόλων ἒχουν τήν ἴδια ἀφοσίωσι στήν
προσευχή καί στή διδασκαλία. 

Ὃμως ὁ Τόμος 19 ΕΠΕ σελ. 485-491 ἒχει ἂλλη
μία πολύ ἐνδιαφέρουσα διαφορά  ἀνάμεσα  στό
κήρυγμα τῆς "Φωνῆς Κυρίου" καί στά λόγια τοῦ
Χρυσοστόμου (ἡμετ. ὑπογραμμίσεις): 

Τό κήρυγμα στήν "Φωνή Κυρίου" ἀρχίζει νά
ἀσχολεῖται μέ τήν ὑπακοή στήν σελίδα 70 ἀναφέ-
ροντας, 

"Προτείνουν λοιπόν (οἱ Ἀπόστολοι) στό σῶμα
τῶν πιστῶν νά διαλέξουν ἑπτά ἂνδρες ... Οἱ πι-
στοί ὑπακούοντας ἐπιλέγουν..." 

Ὃμως ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γράφει, (19 ΕΠΕ
σελ.487),

"Ἂκουσε τώρα πῶς ζητοῦσαν τήν γνώμη τῶν
πιστῶν καί γιά ἂλλα ζητήματα κατά τήν ἐποχή τῶν
Ἀποστόλων. Ὃταν δηλαδή ἐπρόκειτο νά χειροτο-
νήσουν τούς ἑπτά διακόνους, συνεννοήθηκαν
πρῶτα μέ τόν λαό." 

Δηλαδή ὁ Ἱερός Χρυσόστομος δέν ἀναφέρει
ἐδῶ κἂν θέμα ὑπακοῆς πρός τούς Ἀποστόλους,

ἀλλά ὃτι ἀκόμη καί οἱ Ἀπόστολοι "ζητοῦσαν τήν
γνώμη τῶν πιστῶν" καί "συνεννοήθηκαν πρῶτα
μέ τόν λαό".

Καί διά νά τό κάνει πιό σαφές συνεχίζει ἀμέ-
σως:

"Τό ἲδιο ἒκαμε καί ὁ Πέτρος γιά τό Ματθία. Συν -
εννοήθηκε μέ ὃλους τούς τότε πα-
ρόντες, ἂνδρες καί γυναῖκες. Γιατί
ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι γιά νά φου-

σκώνουν τά μυαλά τῶν ἀρχόντων, (σελ. 489:)
οὒτε γιά νά γίνονται δουλοπρεπεῖς οἱ ὑπόλοιποι,

ἀλλά εἶναι ἐξουσία πνευ-
ματική, πού ἒχει μάλιστα
τό πλεονέκτημα ὃτι οἱ
ἂρχοντες φορτώνονται μέ
περισσότερους κόπους καί
μεγαλύτερες φροντίδες καί
δέ ζητοῦν περισσότερες τι-
μές...

...ἒτσι θά μπορέσει νά
ὠφεληθεῖ ἀκόμη καί ὁ
ἀνώτερος ἀπό τόν κατώτε-
ρο. Ἀφοῦ κι' ὁ Μωϋσῆς
ἒμαθε ἀπό τόν πενθερό
του κάτι πού δέν ἢξερε,
πολύ περισσότερο θά
μποροῦσε νά ὠφεληθεῖ ἡ
Ἐκκλησία σέ παρόμοια πε-
ρίπτωση...

... Κι ἂν εἶναι ὁ πιό ἀσή-
μαντος, ἐπικρότησε τήν
γνώμη του, ἂν λέει κάτι
ὠφέλιμο... μή τόν προσ -
βάλλεις. Γιατί κανένας δέν
ἀπέχει τόσο ἀπό τούς συ-
νανθρώπους του, ὃσο ὁ
πενθερός ἀπό τόν
Μωϋσῆ, πού δέν περιφρό-
νησε τά λόγια του, ἀλλὰ
δέχτηκε τή γνώμη του καί
ὑπάκουσε, τήν ἒγραψε, καί
δέ ντράπηκε νά τήν παρα-

δώσει στήν ἱστορία, καταστέλλοντας ἒτσι τόν
ἐγωϊσμό τῶν πολλῶν...". Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος
συνεχίζει διά τό Μωϋσῆ,

".... Γιατί γνώριζε ὃτι αὐτή ἡ ἱστορία θά εἶναι
ὠφέλιμη σέ πολλούς...".

Ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς "Φωνῆς Κυρίου" ἲσως ἢθε-
λε δι’ ἂλλους λόγους (π.χ. λόγῳ Κολυμπαρίου) νά
καταλήξει στήν ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους.
Ὃμως ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι σα-
φέστατος διά τήν περικοπήν,

"Ἂκουσε τώρα πῶς ζητοῦσαν τήν γνώμην τῶν
πιστῶν καί γιά ἂλλα ζητήματα κατά τήν ἐποχή τῶν
Ἀποστόλων. Ὃταν δηλαδή ἐπρόκειτο νά χειροτο-
νήσουν τούς ἑπτά διακόνους, συνεννοήθηκαν
πρῶτα μέ τόν λαό."  

Ἡ "Φωνή Κυρίου" δέν μιμεῖται τόν Χρυσόστο-
μον περί τῆς ὑπακοῆς τοῦ Μωϋσέως καί τά ὑπό-
λοιπα ἀνωτέρω καί δέ μᾶς λέει ὃτι οἱ Ἀπόστολοι
ὑπάκουσαν στήν κρίσι τῶν πιστῶν, οὒτε μᾶς λέει
ὃτι οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά συνεννοοῦνται μέ τό
λαό καί νά ζητοῦν τή γνώμη τῶν πιστῶν, ἀντιθέ-
τως γράφει "Οἱ πιστοί ὑπακούοντας ἐπιλέγουν..."

Ἀπό τό κομβικό σημεῖον αὐτό, ὁ ἱεροκήρυκας
Ἀρχιμ. Ε.Τ. εἰσάγει τήν δική του λέξι "ὑπακούοντας"
καί μεταβάλλει πλέον ὡς νέο κύριον ἢ ἐνδιαφέρον θέ-
μα τῆς περικοπῆς, τήν ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους!

Ἡ γλῶσσα τῆς ὁμογενείας τῶν ΗΠΑ

Τὴν πνευματικὴ ἐπιβίωσή μας (τῶν Ῥωμιῶν Ὀρθοδόξων), στὰ χρόνια
ποὺ ὅλα “τὰ ‘σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά” τῆς Τουρκο-
κρατίας, τὴν ὀφείλουμε σὲ ἐκεῖνες τὶς ἅγιες μορφὲς ποὺ ἔγιναν θυσία γιὰ
τὸ Γένος, ἀφιερώνοντας τὸ εἶναι τους στὴν ὀρθόδοξη μόρφωση, καὶ τὴν
δι’ αὐτῆς ἀπελευθέρωση (πνευματικὴ πρωτίστως), τῶν συμπατριωτῶν
τους. Ἐρχόμενος κάποιος σὲ ἐπαφὴ μέ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν μακα-
ριστῶν ἐκείνων Διδασκάλων, μπορεῖ εὔκολα νὰ κατανοήσει ποιὸ θὰ ἦταν
καὶ σήμερα τὸ ἀντίδοτο στὴν σημερινὴ σκλαβιά, ποὺ εἶναι κυρίως σκλα-
βιὰ μυαλῶν καὶ ψυχῶν. Καὶ ἡ λύση αὐτὴ εἶναι ἡ κατὰ Θεὸν μόρφωση, σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὸ θυσιαστικὸ πνεῦμα καὶ τὸ ἀνδρεῖο φρόνημα.

Πρῶτος στὴν χορεία τῶν Διδασκάλων, ποὺ ἐπιλέχθηκαν νὰ παρου-
σιασθοῦν μὲ τὸ παρὸν κείμενο, εἶναι ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Με-
λέτιος ὁ Πηγᾶς (1550-1601). Γεννήθηκε στὸν Χάνδακα (Ἡράκλειο) τῆς
Κρήτης καὶ σπούδασε στὸ περίφημο Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας στὴν
Ἰταλία, ἀρνούμενος ὅμως νὰ παραλάβει τὸ πτυχίο του, γιὰ τὴν κτήση
τοῦ ὁποίου ἀπαιτοῦνταν «Δήλωση Πίστεως» στὶς ἀποφάσεις τῆς Ψευ-
δοσυνόδου Φερράρας – Φλωρεντίας. Μετέβη στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἔγι-
νε Πρωτοσύγκελλος τοῦ Πατριάρχου Σιλβέστρου, τὸν ὁποῖο διαδέχθη-
κε στὸν θρόνο τὸ 1590, «τῇ ὁμοψήφῳ γνώμῃ κλήρου καὶ λαοῦ». Τὸ
1593 συμμετεῖχε στὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξο Σύνοδο,
ἐνῶ κατὰ τὰ ἔτη 1596 - 1598 ἀνέλαβε Τοποτηρητὴς τοῦ χηρεύοντος πα-
τριαρχικοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀρνούμενος νὰ δεχθεῖ
τὸν θρόνο ποὺ τοῦ προτάθηκε ἀπὸ τὸν ἐκεῖ κλῆρο καὶ λαό. Κοιμήθηκε
νεώτατος στὶς 13 Σεπτεμβρίου τοῦ 1601. Ἄφησε τεράστιο συγγραφικὸ
ἔργο, ἀνεκτίμητης πνευματικῆς ἀξίας καὶ δικαίως χαρακτηρίστηκε ὡς “ὁ
μετὰ τὸ σχίσμα νέος Φώτιος”. Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του (ἐκ τῶν ὁποίων
πολλὰ παραμένουν εἰσέτι ἀνέκδοτα) εἶναι τὰ ἑξῆς: “Διάλογος ὀρθόδο-
ξος χριστιανός”, “Κατὰ Ἰουδαίων”, “Περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα”, “Ὀρθό-
δοξος διδασκαλία”, “Περὶ τῶν ἀχράντων Μυστηρίων”, “Τόμος Ἀλεξαν-
δρινὸς περὶ τοῦ Πασχαλίου” (τὸ ἔργο αὐτὸ ὑπῆρξε καθοριστικότατο γιὰ
τὴν στάση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν Ἡμερολογιακὴ Και-
νοτομία τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, διότι ἐπηρέασε τὶς συνοδικὲς
ἀποφάσεις τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος). Οἱ δὲ ἐπιστολές του (πραγματευόμενες
διάφορα ζητήματα) πλησιάζουν τὶς πεντακόσιες.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γραπτὸ ἔργο ὁ κλεινὸς Μελέτιος ἄφησε ὡς κληρονομιὰ
στὸ Γένος καὶ ἕνα ἔμψυχο θησαυρό: τὸν ἀνιψιό, ἀγαπημένο μαθητὴ καὶ
διάδοχό του. Ὁ Κύριλλος Λούκαρις (1570-1638) γεννήθηκε καὶ αὐτὸς
στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης καὶ ἀκολούθησε παρόμοια, μὲ τοῦ θείου καὶ
πνευματικοῦ πατρός του, πορεία. Σπούδασε στὴν Βενετία καὶ στὴν Πά-
δοβα ἀρνούμενος κι ἐκεῖνος νὰ παραλάβει τὸ πτυχίο του. Κατέστη ἕνας
ἀπὸ τοὺς πιὸ μορφωμένους ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του καὶ ὁμιλοῦσε,
ἐκτὸς τῆς ἑλληνικῆς, τὴν λατινική, τὴν ἰταλική, τὴν τουρκικὴ καὶ τὴν ἀρα-
βικὴ γλῶσσα. Ἔγινε Πρωτοσύγκελλος τοῦ Μελετίου, καὶ μὲ τὴν ἰδιότη-
τα αὐτὴ συμμετεῖχε στὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως (1593). Ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἀποστέλλεται ἐσπευσμένα
(τὸ 1595), ὡς Πατριαρχικὸς Ἔξαρχος, στὴν Πολωνο-Λιθουανικὴ Κοινο-
πολιτεία, γιὰ νὰ ἀγωνισθεῖ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία κινδύνευε ἐξ
αἰτίας τῆς τότε ἐμφανιζομένης Οὐνίας. Ἐκεῖ ἴδρυσε σχολεῖο καὶ τυπο-
γραφεῖο, γιὰ νὰ διαδίδονται ἀνοθεύτως τὰ ὀρθόδοξα δόγματα. Τὸ 1601,
ὁ Μελέτιος Πηγᾶς προαισθανόμενος τὸν θάνατό του, τὸν κάλεσε γιὰ νὰ
τὸν διαδεχθεῖ στὸν θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας. Τὸ 1620 ο Κύριλλος ἐκλέ-
χτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ πατριάρχευσε συνολικὰ
πέντε φορές, ἀφοῦ οἱ σκευωρίες παπικῶν καὶ λατινοφρόνων τὸν ἔρρι-
χναν συχνὰ ἀπὸ τὸν θρόνο. Πολέμησε μὲ μεγάλο ζῆλο τοὺς παπικοὺς
καὶ γιὰ νὰ σταματήσει τὴν προπαγάνδα τῶν Ἰησουιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
ἱδρύσει σχολεῖο στὴν Κωνσταντινούπολη, ὀργάνωσε τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ
τυπογραφεῖο, τὸ λεγόμενο Πατριαρχικό, ὥστε, μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία, νὰ
διαφωτίσει τοὺς ὀρθοδόξους. Οἱ Ἰησουίτες (ἢ μᾶλλον “‘Ἀντιχριστίτες”,
κατὰ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἰερεμία τὸν Τρανό), ἔσπευ-
σαν νὰ τὸν κατηγορήσουν στοὺς Ὀθωμανούς, πὼς τὸ τυπογραφεῖο του,
εἶναι τάχα ἐργοστάσιο ὅπλων καὶ πὼς ἑτοιμάζεται νὰ ξεσηκώσει τὸν λαὸ
σὲ ἐπανάσταση. Ἔτσι πέτυχαν τὴν ὁλικὴ καταστροφή του. Μετὰ ἀπὸ
πολλὲς ἐξορίες, προπηλακισμοὺς καὶ ταπεινώσεις ἔλαβε τελικῶς, στὶς
27 Ἰουνίου 1638, τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, κατόπιν σκευωρίας καὶ
πάλι τῶν Ἰησουιτῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν κατηγόρησαν στοὺς Ἀγαρηνοὺς ὡς
συνωμότη, προσφέροντάς τους παράλληλα ὑπέρογκο χρηματικὸ ποσὸ
(ἀπὸ τὰ ταμεῖα τῆς ἐν Ρώμῃ διαβόητης Propaganda Fidei) γιὰ τὴν ἐξόν-
τωσή του. Οἱ Γενίτσαροι τὸν μετέφεραν στὰ παράλια τοῦ Ἁγίου Στεφά-
νου (ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται σήμερα τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως) καὶ τὸν ἔπνιξαν, γονυπετῆ προσευχόμενο. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν
θάνατό του δὲν βρῆκε ἡσυχία ὁ ζηλωτὴς Πατριάρχης. Ἡ σορός του ρί-
χθηκε στὴν θάλασσα, ὅπου τὴν βρῆκαν ψαράδες καὶ τὴν ἔθαψαν. Οἱ λα-
τινόφρονες τὴν ξέθαψαν καὶ τὴν ἔρριξαν ξανὰ στὴν θάλασσα. Τὰ λεί-
ψανά του ὅμως ξαναβρέθηκαν καὶ ἐνταφιάστηκαν μὲ κάθε δέουσα τιμή.
Στὸν Κύριλλο Λούκαρι ὀφείλουμε τὸ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξες Τοπικὲς Ἐκκλησίες
δὲν ἔγιναν οὐνιτικὲς ἀπὸ τότε. Ὑπῆρξε ὄχι μόνο ὁ κύριος τορπιλιστὴς
τῆς Οὐνίας τῆς Βρέστης (1596), ἀλλὰ μὲ τὴν ἄνοδό του στὸν θρόνο τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο στὴν Ἕνωση μὲ τὸν Πά-
πα Ῥώμης, τὴν ὁποία ἐπεδίωκαν τότε οἱ παπικοὶ μὲ ὄργανά τους, λατι-
νόφρονες ἢ φιλοχρήματους, Ἀρχιερεῖς. Μισήθηκε δὲ ἀπὸ αὐτοὺς ὅσο
κανεὶς ἄλλος, ἐνῶ κατηγορήθηκε ὡς Προτεστάντης, τόσο ἐξ αἰτίας μιᾶς
ἀμφιλεγόμενης γνησιότητος “Ὁμολογίας”, ὅσο καὶ τῶν πολιτικῶν σχέ-
σεων ποὺ εἶχε μὲ ἀξιωματούχους προτεσταντικῶν κρατῶν στὴν προσ -
πάθειά του νὰ διασώσει τὸ Γένος ἀπὸ τὸν ἀντίχριστο παπισμό. Συνέ-
γραψε τὴν πραγματεία “Κατὰ Ἰουδαίων” (Κωνσταντινούπολις, 1627), τὸ
πρῶτο βιβλίο ποὺ τυπώθηκε σὲ ἑλληνικὸ τυπογραφεῖο, καθὼς καὶ
πολλὲς ἐγκυκλίους καὶ ἐπιστολές, μὲ τὶς ὁποῖες στηλίτευε τὶς παπικὲς
καινοτομίες (Διάλογος Ζηλωτής καὶ Φιλαλήθης, Περὶ τῆς διαφορᾶς ἣν
ἔχουσιν οἱ ἀνατολικοὶ μετὰ τῶν δυτικῶν, Περὶ πυρὸς καθαρτηρίου κ. ἄ.).

Μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Κυρίλλου, ὁ μαθητὴς του Εὐγένιος
Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός (1595-1682), συνέγραψε Ἀκολουθία πρὸς τι-
μήν του, τὸ χειρόγραφο τῆς ὁποίας ἀγνοεῖται. Ὁ Εὐγένιος ὑπῆρξε ἐπί-
σης μιὰ φωτισμένη (μὲ τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας) προσωπικότητα, ὁ ὁποῖ -
ος γεννήθηκε γύρω στὰ 1597 στὸ Μέγα Δένδρο τοῦ Θέρμου Αἰτωλίας.
Μετὰ ἀπὸ διάφορα ταξίδια στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος,
γιὰ νὰ μαθητεύσει κοντὰ σὲ διαφόρους διδασκάλους, βρέθηκε στὴν Ἀλε-
ξάνδρεια, ὅπου χειροτονήθηκε ἱερέας ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο Λού-
καρι. Διακόνησε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ κατόπιν, συνέχισε τὶς σπουδές του
κοντὰ σὲ σημαντικοὺς διδασκάλους τῆς ἐποχῆς σὲ διάφορα μέρη καὶ
τὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν ὁποία τὸν εἶχε καλέσει ὁ Λούκαρις. Τὸ
1639 ἵδρυσε Σχολὴ στὸ Αἰτωλικό, ἔπειτα στὸ Καρπενήσι, ἐνῶ τὸ 1661
ἵδρυσε Σχολὴ στὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων, τὸ περίφημο
“Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων”. Κοιμήθηκε στὶς 6 Αὐγούστου 1682. Κατέ-
λιπε πλούσιο παιδευτικό, συγγραφικὸ ἀλλὰ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο καὶ
πολλοὺς ἄξιους μαθητές, ποὺ διέπρεψαν στὰ Γράμματα καὶ συνέχισαν
τὸ ἔργο του.

Σπουδαιότερος ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ βιογράφος του, λόγιος ἱερομόνα-
χος, Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος (1654-1729). Γεννήθηκε περὶ τὸ 1654 στὰ
Μεγάλα Βραγγιανά τῶν Ἀγράφων. Ἐκεῖ σπούδασε κοντὰ στὸν Εὐγένιο,
ὅπως εἰπώθηκε, καὶ ἔπειτα συνέχισε τὶς σπουδὲς σὲ διάφορες περιοχὲς
τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τὸ 1676 ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτο-
νήθηκε ἱεροδιάκονος. Ἂν καὶ τοῦ πρότειναν νὰ διδάξει σὲ διάφορες με-
γάλεις πόλεις τῆς ὁμογένειας, προτίμησε νὰ ὑπηρετήσει τοὺς ἀνθρώ-
πους τῆς ταπεινῆς ἐπαρχίας του. Ἔτσι δίδαξε, ἐπὶ δεκαετίες, στὴ Σχολὴ
τοῦ Αἰτωλικοῦ καί στὸ “Ἑλληνομουσεῖον”, Κοιμήθηκε στὴν γενέτειρά του
στὶς 7 Ἰουνίου 1729. Ἐκτὸς τοῦ παιδευτικοῦ, σπουδαῖο εἶναι καὶ τὸ φιλο-
λογικό, θεολογικό, ἐπιστολογραφικὸ (σώζονται περίπου 700 ἐπιστολές
του) καὶ συγγραφικό του ἔργο. Τὸ σημαντικώτερο θεολογικό του ἔργο
εἶναι τὸ (ἑρμηνευτικὸ στὴν Ἀποκάλυψη) “Περὶ Μωάμεθ καὶ κατὰ Λατίνων”.

Καρπὸς τοῦ ἔργου τῶν παραπάνω διδασκάλων, ὑπῆρξε ὁ, πολυα-
γαπημένος Ἅγιος τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων, ὁ Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός (1714-1779). Ὁ Πατροκοσμᾶς γεννήθηκε τὸ 1714 στὴν Αἰτω-
λία καὶ ἀφοῦ διδάχθηκε τὰ πρῶτα γράμματα ἀπὸ τὸν ἱεροδιάκονο Ἀνα-
νία, συνέχισε τὶς σπουδὲς στὸ “Ἑλληνομουσεῖον”, κοντὰ στὸ ἀδελφό του
Χρύσανθο (μαθητὴ τοῦ Γορδίου καὶ τότε Σχολάρχη) καὶ στὸν Θεοφάνη,
μαθητὴ τοῦ Εὐγενίου. Κατόπιν μετέβη στὸν Ἅγιον Ὄρος καὶ φοίτησε
στὴν περίφημη Ἀθωνιάδα Σχολή. Τὸ 1759 μὲ εὐλογία τοῦ Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως Σεραφεὶμ ξεκίνησε τὶς περιοδεῖες του στὴν Δυτικὴ
Ἑλλάδα καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν
αὐξανόμενο τότε ἐξισλαμισμὸ τῶν Χριστιανῶν. Ὅπου σταθεῖ διδάσκει,
νουθετεῖ, παρηγορεῖ καὶ - κυρίως - ἀνοίγει σχολεῖα (σὲ 247 ἀνέρχονται
τὰ σχολεῖα ποὺ ἵδρυσε!), ξυπνώντας ψυχὲς καὶ πυρπολώντας καρδιές.
Μὲ τὶς Διδαχές του ποτίζει μὲ ὕδωρ Ὀρθοδοξίας τὴν ἀποξηραμένη σκέ-
ψη τῶν ἀμαθῶν συμπατριωτῶν του. Ἡ ἐπιρροὴ ποὺ ἄσκησε ὑπῆρξε
τεράστια καὶ δὲν ἄργησε νὰ γίνει στόχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.
Ὅπως και ὁ πνευματικός του πρόγονος Κύριλλος Λούκαρις, συκοφαν-
τήθηκε στοὺς Ἀγαρηνοὺς (ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους σὲ αὐτὴν τὴν περίπτω-
ση) και ὁδηγήθηκε στὴν ἀγχόνη στὶς 24 Αὐγούστου 1779.

Διαβάζοντας κανεὶς τὰ παραπάνω δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ κατανοήσει
τὸ τεράστιο βάρος τῆς κληρονομιᾶς ποὺ φέρουμε ὡς ἀπόγονοι τέτοιων
Πατέρων. Ἄραγε θὰ ξυπνήσουμε; Ἄραγε θὰ ἐγερθοῦμε σηκώνοντας κι
ἐμεῖς ψηλὰ τίς, ποδοπατημένες σήμερα, σημαῖες τῆς Ὀρθοδοξίας, τὶς
ὁποῖες ἐκεῖνοι οἱ κλεινοὶ Διδάσκαλοι δὲν ὑπέστηλαν οὐδέποτε; Εἴθε!

ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Ἀπὸ τὸν Μελέτιον Πηγᾶν 
ὥς τὸν Πατροκοσμᾶν

Τοῦ κ. Νικολάου Μάννη, ἐκπαιδευτικοῦ

Ἡ Ἐκκλησία στόχος τῶν Ἀντιχρίστων
τους, νὰ θυμηθοῦν τὶς ἐντολὲς καὶ νὰ βρεθοῦν
κάτω ἀπὸ τὸ ἐπιτραχήλι μετανοημένοι.

Αὐτὰ ὡς μικρὴ εἰσαγωγὴ στὸ διαρκῶς
ἐμφανιζόμενο θέμα τῆς κρίσης τῶν σχέσεων
Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας. Ὅσα διατυπώνονται
ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, τοὺς ἀνειδίκευτους ἀνα-
λυτὲς καὶ σχολιαστές, τοὺς καθηγητές, τοὺς
δημοσιογράφους καὶ τοὺς πολέμιους τῆς
Ἐκκλησίας, ἀποδεικνύουν ὅτι ὑπάρχει ἄγνοια
σχετικὰ μὲ τὸ σκοπὸ τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συνομιλήσει κανεὶς μαζί
τους καὶ νὰ συνεννοηθεῖ.

Χρειάζεται νὰ ἀναφερθῶ ἀναλυτικότερα
στὴν ἀδυναμία συνεννόησης καὶ τὰ ἀποτελέ-
σματά της, χωρὶς νὰ πιστεύω ὅτι κάποτε θὰ
δοθοῦν ὁριστικὲς λύσεις στὰ διάφορα προ-
βλήματα, ἀφοῦ τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου δὲν
θὰ σταματήσουν ποτὲ νὰ πολεμοῦν τὴν
Ἐκκλησία καὶ νὰ ἐπιδιώκουν τὴν ἀποδυνά-
μωσή της, προκειμένου νὰ μὴ ἐπηρεάζει τὸ
λαό.

Οἱ ἄσχετοι μὲ τὴν πίστη πολιτικοὶ ἐπιμένουν
νὰ ἀγνοοῦν τὸ μήνυμα σωτηρίας ποὺ ἐκπέμ-
πει ἡ Ἐκκλησία. Δὲν ὑποψιάζονται κἄν τὸν
πνευματικό της ρόλο, τὴ σύνδεση τῶν ἀνθρώ-
πων μὲ τὸ Θεό, τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ
γενικὰ τὴν ἐν Χριστῷ πνευματικὴ ζωή.
Ἁπλῶς, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ τὴν καταργή-
σουν, τῆς ἀναγνωρίζουν ἕνα κοινωνικὸ ρόλο.
Τὴ βλέπουν ὡς ὀργανισμὸ κοινωνικῆς προσ -
φορᾶς, δηλ. ὑλικῶν ἀγαθῶν. Θέλουν νὰ προσ -
φέρει συσσίτια στοὺς φτωχοὺς καὶ νὰ συμ-
πράττει μαζί τους γι’ αὐτό, χωρὶς ὅμως νὰ δι-
δάσκει τὸ λαὸ καὶ νὰ ἐπικρίνει τὶς παραβάσεις
τοῦ ἠθικοῦ νόμου, ὅπως τὴν πορνεία, τὴν
ὁμοφυλοφιλία, τὸν πολιτικὸ γάμο, τὰ διαζύ-
για, τὴν ἀδικία, τὴ συκοφαντία, τὴν ἀθεΐα, τὸ
μῖσος γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία,
τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους, τὴν ἀπαράδε-
κτη ἐξίσωση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς νό-
μους τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας κ.λπ.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω τὴν περίπτωση ἑνὸς
καθηγητῆ τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου, ὁ ὁποῖ -
ος χρησιμοποίησε σαθρὰ ἐπιχειρήματα, γιὰ
νὰ στηρίξει τὸν ἰσχυρισμό του ὅτι «ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι ἄμοιρη εὐθυνῶν
γιὰ τὸ κατρακύλισμα τῆς Χώρας», τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια. Ἡ Ἐκκλησία, ὑποστηρίζει ὁ κ. κα-
θηγητής, ἀναλώθηκε σὲ μάχες ἐνάντια στὰ βή-
ματα τῶν πολιτικῶν γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ
τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου καὶ τῶν μειονοτή-
των, γιὰ τοὺς ἀντιρρησίες συνειδήσεως, τὸ
αὐτόματο διαζύγιο, τὶς ταυτότητες κ.λπ. καὶ
αὐτὸ ὑπῆξε ὀλέθριο γιὰ τὴ Χώρα. Οἱ μάχες
ὅμως αὐτὲς ἔπρεπε νὰ δοθοῦν καὶ ἂς ἔχει
ἀντίθετη γνώμη ὁ σοφὸς καθηγητής. Ἡ
Ἐκκλησία ἔχει ὡς ὁδηγό της τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ
καὶ ὄχι τὶς ἐπιλογὲς τῶν μὴ χριστιανῶν, γιὰ νὰ
μὴ πῶ τῶν ἀντιχρίστων. Οἱ κληρικοὶ ὁμολο-
γοῦν τὴν πίστη τους καὶ θυσιάζονται γι’ αὐτή.
Προφανῶς ὁ κ. καθηγητὴς δὲν αἰσθάνεται τὴν
ἀνάγκη νὰ ὁμολογήσει τὴν πίστη του στὸ
Θεό. Πολὺ περισσότερο νὰ θυσιάσει κάτι ἀπὸ
τὴν προσωπική του ζωή. Ἀντίθετα, θεωρεῖ
ἀδιανόητο καὶ ἀπαράδεκτο συντηρητισμὸ τὴν
ἀντίδραση γιὰ τὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ καὶ ἀπο-
τεφρωτηρίου καὶ τὴν καταδίκη τῆς ὁμοφυλο-

φιλίας. Ἐπίσης δὲν ἐγκρίνει τὴν ἀντίδραση
τῆς Ἐκκλησίας στὴ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν σὲ μάθημα ἁπλῆς γνώσης
ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ἐπιπόλαια κατηγο-
ρεῖ τοὺς κληρικοὺς γιὰ ἐθνικισμό, μισαλλοδο-
ξία καὶ συντηρητισμό. Σύμφωνα μὲ τὸν κ. κα-
θηγητή, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ τὸ
σύγχρονο ἁμαρτωλὸ πνεῦμα καὶ νὰ συναινεῖ
στὴ χαλάρωση τῶν ἠθῶν. Ὅποιος δὲν συμ-
φωνεῖ μαζί του πρέπει νὰ τίθεται στὸ περιθώ-
ριο. Γι’ αὐτὸ θαυμάζει καὶ ἐπαινεῖ μερικοὺς Μη-
τροπολίτες ἀμφιβόλου ἤθους, ἐνῷ ἄλλους
ποὺ εἶναι ὑπερασπιστὲς τοῦ ὀρθοδόξου
ἤθους τοὺς διαγράφει μὲ ἐπιπολαιότητα. 

Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ τοὺς
ἀνθρώπους τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Νὰ μένει
ἀνεπηρέαστη, νὰ ὑψώνει τὴ φωνή της καὶ νὰ
δηλώνει ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ
νοθευτεῖ καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸ σύχρονο ρε-
ῦμα. Οἱ πιέσεις καὶ οἱ ἀπειλὲς τῶν ἐχθρῶν της
νὰ τὴν ἀφήνουν ἀδιάφορη, γιατί τὰ σχέδιά
τους θὰ ἀποτύχουν. Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔλεγε σχετικά: «Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι δέντρο ποὺ τὸ φύτευσε ὁ
Θεὸς καὶ τὸ πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους μυριάδες
μάρτυρες. Δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ξεριζώσει ποτὲ
κανείς! Ὅλοι οἱ δαίμονες νὰ τὸ χτυποῦν, τὰ
τσεκούρια τους θὰ σπάσουν, μὰ αὐτὸ θὰ
αὐξάνει. Διότι κυβερνήτης τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ σταυρωθεὶς καὶ
ἀναστὰς» (Ἐμπνευσμένα κηρύγματα ὀρθοδό-
ξου ὁμολογίας καὶ ἁγιοπατερικῆς πνοῆς,
2011, σελ.114).

Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας
καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;
ὅπως πάντα- σὲ αὐθεντικὰ μασονικὰ ἔντυπα.

2008
Ὁ τίτλος τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου εἶναι: «Διεθνὲς

Τεκτονικὸ Συνέδριο τῶν Ἀθηνῶν».
καὶ διαβάζουμε:
Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκαν οἱ

ἐργασίες τοῦ «[Β΄] Διεθνοῦς Τεκτονικοῦ Συνε-
δρίου Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπὸ
τὸ Διεθνὲς Τεκτονικὸ Τάγμα «Δελφοί», ἀπὸ τὶς
20 ἕως τὶς 23 Ἰουνίου 2008 στὸ ξενοδοχεῖο
«Μεγάλη Βρεττανία». Τὸ Συνέδριο αὐτὸ ἀπο-
τελεῖ συνέχεια τοῦ Διεθνοῦς Τεκτονικοῦ Συνε-
δρίου, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴ Μεγάλη
Ἀνατολή [Τεκτονικὴ ἀρχή] τῆς Γαλλίας τὸν Ἰού-
νιο τοῦ 2007.

Τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου, ποὺ ἦταν
ἀνοικτὸ στὴν προσέλευση τοῦ κοινοῦ, εἶχε ὡς
ἀκολούθως:

«Κτίζοντας τὴν Εὐρώπη - Κτίζουμε τὸν Κό-
σμο».

Σχόλιο τοῦ ὑπογράφοντος: - Ποιά, ἀλήθεια,
«Εὐρώπη» χτίζουμε, «ὅλοι μαζί»; Αὐτὴν ποὺ βλέ-
πουμε σήμερα; Ὠϊμέ... (Κλείνει ἡ παρένθεση).

Ἰδοὺ καὶ μερικὰ ἐκ τῶν θεμάτων ποὺ συζητήθη-
καν:

- «Ἡ οἰκονομικὴ Ἀνάπτυξη στὴν ὑπηρεσία τοῦ
πολίτη».

- «Ἡ προάσπιση τοῦ Περιβάλλοντος...».
- «Ἡ ἐκπαίδευση τῶν νέων...».
Τὸ ἐπίσημον Μήνυμα τοῦ Προέδρου 

τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
κ. Jose Manuel Durao Barroso!...

Τὸ καθ’ ἡμᾶς ἐκπληκτικότερο γεγονὸς τοῦ Συν -
εδρίου ἐκείνου ἦταν τὸ ἐπίσημο πρὸς αὐτὸ μήνυ-
μα τοῦ (τότε) θεσμικοῦ Προέδρου τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης κ. Μπαρόζο. Διαβάζουμε σχε-
τικῶς τὰ ἀκόλουθα:

...Τὸ Συνέδριο ἄνοιξε τὶς ἐργασίες του μὲ
ἐπίσημο μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης κ. Jose Manuel Durao Barro-
so, πρὸς τὸ Διεθνὲς Τεκτονικὸ Τάγμα «ΔΕΛ-
ΦΟΙ». Μὲ τὸ μήνυμά του ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.,
χαιρέτισε τὴν παρουσία στὸ συνέδριο τῶν Τε-
κτονικῶν Δυνάμεων, τὶς συνεχάρει γιὰ τὴν
ἐνεργὸ δράση τους στὴν κοινωνία καὶ γιὰ τὶς
ἐργασίες ποὺ πραγματοποιοῦν πρὸς ὄφελος
τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἰδέας (...) καὶ εὐχήθηκε τὰ
ἀποτελέσματα τοῦ Συνεδρίου νὰ εἶναι χρήσι-
μα τόσο γιὰ τὴν Εὐρώπη ὅσο καὶ γιὰ τὸν κό-
σμο, τὸν ὁποῖο θέλουμε νὰ κτίσουμε καὶ νὰ
κληροδοτήσουμε στὶς ἑπόμενες γενεές...

Αὐτὰ λοιπὸν ἐδήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσις στὸ ἐπίσημο μήνυμά του πρὸς τὸ
Διεθνὲς Τεκτονικὸ Τάγμα «Δελφοί». Ἐπισήμως.

Ἡμέτερο σχόλιο: Πράγματι, «μασονικῶς», φαί-
νεται νὰ «κτίζεται», ὁ κόσμος ἐτοῦτος, ἰδιαίτερα
κατὰ τὶς ἡμέρες μας. Τί κρῖμα!... (κλείνει ἡ παρέν-
θεση).

Κάτι ἀκόμη γιὰ ἐκεῖνο τὸ Συνέδριο. Διαβάζουμε:
...Τὸ Συνέδριο παρακολούθησαν περισσό-

τεροι ἀπὸ 350 σύνεδροι, οἱ ὁποῖοι προήρχον-
ταν ἀπὸ τὴ Λατινικὴ Ἀμερική, τὴν Βόρειο Ἀμε-
ρική, τὴν Ἀφρική, τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν
Εὐρώπη...

Ἰδοὺ ἐν συνεχείᾳ κάτι ἀκόμη ἀπὸ τὰ σχόλια τοῦ
Τεκτονικοῦ Περιοδικοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀντλήσαμε
αὐτὲς τὶς πληροφορίες (αὐτολεξεὶ) ἀλλὰ καὶ τὸ τε-
λικὸ συμπέρασμα τῶν συνέδρων. Γράφουν:

...Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 11ου Διεθνοῦς Τεκτο-
νικοῦ Συνεδρίου τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ πρώτη
φορὰ στὴν ἱστορία τοῦ Τεκτονισμοῦ, ἕνας
Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπευ-
θύνθηκε στὶς τεκτονικὲς δυνάμεις κατὰ τρόπο
ἐπίσημο ἀναγνωρίζοντας περίτρανα τὸν ρόλο
μας καὶ τὴν συνεισφορά μας στὴν ἐξέλιξη τῆς
κοινωνίας... (Πηγή: Τεκτ. Περ. ΚΟΡΥΜΒΟΣ, ἔτος
2008, τεῦχος 11, σσ. 66-94).

Τὸ «Συμπέρασμα» ἐκ τοῦ Συνεδρίου 
ἐκείνου εἶναι ἐνδεικτικόν...

Τὸ «Συμπέρασμα» ἐκ τοῦ Συνεδρίου ἐκείνου,
τὸ δημοσιευθὲν στὸ παραπάνω Τεκτ. ἔντυπο, καὶ
ποὺ εὐθὺς ἀμέσως θὰ δεῖτε, εἶναι ἐξόχως ἐνδει-
κτικὸ τοῦ πνεύματος, τὸ ὁποῖο ἐπικρατεῖ στοὺς
κύκλους αὐτούς, καθὼς καὶ σὲ κάποια ἐπίπεδα
ὁλόκληρης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Διαβάζου-
με:

...Ἐν εἴδει ἐπιλόγου, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦ -
με ὅτι οἱ θρησκευτικὲς ὁμάδες πίεσης φανα-
τικῶν ἀποτελοῦν μέρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς
ἀκροδεξιᾶς μὲ νεοφασιστικὰ καὶ λαϊκιστικὰ
χαρακτηριστικά. Ἀσπάζονται τὴν ξενοφοβία
καὶ κυρίως τὴν ἄρνηση τῆς πολυπολιτισμικό-
τητας καὶ τὶς ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴν διαφύ-
λαξη τοῦ χριστιανισμοῦ ὡς μιᾶς καὶ μονα-
δικῆς παρωχημένης (!) θρησκείας ἤ τουλάχι-
στον μιᾶς πατριαρχικῆς ἠθικῆς τάξης. Ὁ ἐθνι-
κισμὸς καὶ ὁ εὐρωσκεπτικισμὸς ἀποτελοῦν
ἐπίσης πρωταρχικὲς ἀξίες, ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴν ξενοφοβία. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ
κοινὸ σὲ ὅλες σχεδὸν αὐτὲς τὶς ὁμάδες πίεσης
εἶναι ἡ λαϊκιστική τους στάση κατὰ τοῦ συστή-
ματος, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ ἐκμεταλλευτεῖ κάθε
εἶδος πικρίας κατὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν,
ὅπως ἐμφανίζονται ὡς ἕνα ὁμοιογενὲς καὶ διε-
φθαρμένο σύνολο, μὲ μιὰ προτίμηση στὶς θε-
ωρίες συνωμοσίας καὶ υἱοθέτηση τῆς ἐπικρι-
τικῆς γλώσσας τῶν ὑπέρμαχων τῆς ἐναλλα-
κτικῆς παγκοσμιοποίησης.

Τὸ πιὸ σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ὡστόσο ἡ
καταπολέμηση τῶν δικαιωμάτων τῶν γυ-
ναικῶν, τῶν ἀναπαραγικῶν δικαιωμάτων (!)
καὶ τοῦ κοσμικοῦ χαρακτήρα τοῦ κράτους, δη-

λαδὴ τῆς πλουραλιστικῆς δημοκρατίας. Κατὰ
αὐτῶν τῶν «συμπτωμάτων παρακμῆς» οἱ φα-
νατικοὶ αἰσθάνονται ὅτι καλοῦνται νὰ ὀργανώ-
σουν τὴν σταυροφορία τους. Πρέπει νὰ ὀργα-
νωθοῦν καὶ οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Δημοκρατίας καὶ
τοῦ πλουραλισμοῦ προκειμένου νὰ ἀντικρού-
σουν αὐτὲς τὶς ἐπιθέσεις... (ὅπ. π. σελ. 95).

Αἱ ἐπαφαὶ μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν
θεσμῶν καὶ τοῦ Τεκτονισμοῦ συνεχίζονται...

2009
Διαβάζουμε σὲ τεκτονικὸ ἔντυπο τοῦ ἔτους

2009 τὰ ἑξῆς, ἐπίσης:
Οἱ Πρόεδροι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης José

Barroso καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου M.
Hans - Gert Pöttering συνάντησαν τὴν 26 Ἰου-
νίου 2009 τὶς φιλοσοφικὲς μὴ δογματικὲς
ὀργανώσεις.

Τὴν 26η Ἰουνίου 2009 ὁ Πρόεδρος τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (...) δέχθηκε στὶς Βρυ-
ξέλλες γιὰ ἕνα γεῦμα ἐργασίας μία ἀντιπρο-
σωπία φιλελευθέρων καὶ ἀδογματικῶν Τεκτο-
νικῶν Ταγμάτων καθὼς καὶ εὐρωπαϊκὲς ὀργα-
νώσεις, ποὺ προασπίζουν τὴν «Laïcite».

Σὲ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία τὸ Διεθνὲς Τε-
κτονικὸ Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» ἐκπροσωπήθηκε
ἀπὸ τόν... (πηγή: Τεκτ. περ. ΚΟΡΥΜΒΟΣ, ἔτος
2009, τ. 12, σσ. 99-101).

Ποῖοι ἐπιτέλους συγκυβερνοῦν 
αὐτὴν τὴν Εὐρώπην;

2010
Σὲ τεκτονικὸ ἔντυπο τοῦ ἔτους 2010 διαβάζουμε

ἐπίσης τὰ ἑξῆς σημαντικότατα γιὰ τὸ θέμα μας,
ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ διερωτηθοῦν οἱ ἀνα-
γνῶστες: - Ποῖοι, ἐπιτέλους, καλοῦνται ἀπὸ τοὺς
«θεσμούς» νὰ συγκυβερνήσουν αὐτὴν τὴν Εὐρώ-
πη;

Διαβάζομεν, ἔκπληκτοι, τὰ ἀκόλουθα
Ὁ τίτλος τοῦ δημοσιεύματος εἶναι:

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»:

Τὸ τάγμα μας, μετέχον στὸ κοινωνικὸ γίγνε-
σθαι τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῆς, εἶχε
κληθεῖ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Commission κ.
José Manuel Barroso σὲ γεῦμα ἐργασίας γιὰ
τὴ συζήτηση καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων γιὰ τὸ
σοβαρότατο θέμα τῆς μάχης ἐναντίον τῆς
φτώχειας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση [;].

Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στὶς Βρυ-
ξέλλες τὴν 15η Ὀκτωβρίου 2010 στὴν Ἕδρα
τῆς Commission, Παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου
τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης κ. Herman Van
Rompuy καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωκοινο-
βουλίου κ. Jezzy Buzek, μὲ τὴν συμμετοχὴ
τῶν Μεγάλων Διδασκάλων τῶν σημαντικοτέ-
ρων Τεκτονικῶν Δυνάμεων τῆς Εὐρώπης.

Τὸ Τάγμα μας ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν
Ὕπατον Μέγαν Ταξιάρχην, Μεγάλον Διδάσκα-
λον τοῦ Διεθνοῦς Τάγματος [τὸν Ἕλληνα ἀνώ-
τατον ἡγέτην αὐτοῦ], ἀδελφόν...

Ἡ πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ
Ὑπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου ἔχουν ὡς ἑξῆς...

Σημείωση τοῦ ὑπογράφοντος: Ἀκολουθοῦν οἱ
53 ἀράδες τῶν διαλαμβανομένων στὴν πρόσκλη-
ση ἐκείνη τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπι-
τροπῆς καθὼς καὶ οἱ 13ο ἀράδες τῆς «παρέμβα-
σης» (καὶ ἀπάντησης) τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου Τα-
ξιάρχου, Μεγάλου Διδασκάλου τοῦ Τεκτονικοῦ
Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ».

Ἰδοὺ ἡ ἀρχὴ τῆς μακρᾶς παρέμβασης τοῦ
Ἀρχηγοῦ τοῦ Μασονικοῦ αὐτοῦ Τάγματος:

Παρέμβαση
Τοῦ Ὑπάτου Ταξιάρχου Μεγάλου Διδασκάλου
Τοῦ Διεθνοῦς Τεκτονικοῦ Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ»

Καταπολέμηση τῆς φτώχειας καὶ τοῦ κοινω-
νικοῦ ἀποκλεισμοῦ: μιὰ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη
γιὰ τὴν διακυβέρνηση τῆς Εὐρώπης

Κύριε Πρόεδρε Jose Manuel Barroso
Κύριοι Πρόεδροι Jezzy Buzek καὶ Herman

Van Rompuy,
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Εἶναι γεγονὸς ὅτι βρισκόμαστε στὸ μέσον

μιᾶς κρίσης ἄνευ προηγουμένου, μιᾶς βαθιᾶς
κρίσης οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ κυρίως
ἠθικῆς, σὲ συνδυασμὸ μὲ μιὰ κρίση περιβαλ-
λοντική, ἐνῶ ὁ στόχος μας γιὰ τὴ χρονιὰ αὐτὴ
εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς φτώχειας καὶ τοῦ
κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ... (Ἀκολουθοῦν ἄλλες
122 ἀράδες, τυπωμένες σὲ χαρτί Α4. Πηγή: Τεκτ.
π. ΚΟΡΥΜΒΟΣ, ἔτος 2010, τ. 13, σσ. 98-105).

Ἡμέτερον (τοῦ γράφοντος) σχόλιον;
Οὐδέν, ἀπολύτως. Ἕνα μόνο διερώτημα ἔχου-

με:
- Τὴν σοβαρότητα καὶ τὶς ἐνδεχόμενες ΑΛΛΕΣ

συνέπειες τῶν στενῶν αὐτῶν «ὑπηρεσιακῶν»
σχέσεων μεταξὺ τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Τεκτο-
νισμοῦ, τὶς γνωρίζουν, ἆραγε, οἱ ἐντεταλμένοι καὶ
διαπεπιστευμένοι στὰ διάφορα γραφεῖα τῆς
Εὐρώπης κληρικοί μας; (Τὶς συνέπειες δηλαδὴ
γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας;).

Καὶ ἄν τὶς γνωρίζουν, ἐνημερώνουν καταλλή-
λως καὶ ἐπαρκῶς τὶς Ἐκκλησιαστικὲς ἡγεσίες τῶν
Πατριαρχείων καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας;

Ἄν τὸ κάνουν, θὰ «κοιμόμαστε» ἥσυχοι... Ἄν
δὲν τὸ κάνουν, τότε τί ἔρχεται ἐναντίον μας, χωρὶς
οὔτε κἄν νὰ τὸ ὑποπτευόμαστε, κλῆρος καὶ λαός;

(Δὲν τελειώσαμε)
Μοναχὸς Ἀβέρκιος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀπειλαί κατὰ τοῦ Σεβ. Δωδώνης
Τῆς κ. Ἄννας Κανδύλη

«Ἀπειλὲς ἐκβιασμοί, καταγγελίες γιὰ διάπραξη
κακουργηματικῶν πράξεων ἀπὸ ἱερεῖς καὶ μία
ἔντονη δικαστικὴ ἀντιπαράθεση ποὺ βρίσκεται σὲ
ἐξέλιξη συνθέτουν τὸ ἕως τώρα πὰζλ τῆς σχεδια-
ζόμενης ἐπένδυσης τοῦ ἐμίρη τοῦ Κατὰρ στὴ Ζά-
κυνθο. Ἐνῶ στὸ «μικροσκόπιο» τοῦ Πολυμελοῦς
Πρωτοδικείου τοῦ νησιοῦ ἔχει μπεῖ τὸ συμβόλαιο,
μὲ τὸ ὁποῖο πέρασε στὴν κυριότητα τῆς λιβανέζι-
κης ἑταιρείας ΠΙΜΑΝΑ Α.Ε. –συμφερόντων τοῦ
ἐμίρη- ἡ ἔκταση τῶν 15.000 στρεμμάτων ποὺ πε-
ριλαμβάνει καὶ τὸ παγκοσμίως γνωστὸ «Ναυά-
γιο», ὁ μητροπολίτης τοῦ νησιοῦ Διονύσιος ὑπέ-
βαλε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες μία μηνυτήρια ἀνα-
φορὰ-«φωτιά». Μὲ αὐτὴ ὁ κ. Διονύσιος στρέφεται
κατὰ παντὸς ὑπευθύνου, καταγγέλλοντας ὅτι ὁ
πρώην μητροπολίτης τοῦ νησιοῦ καὶ νῦν Δωδώ-
νης Χρυσόστομος δέχτηκε σοβαρὲς ἀπειλὲς γιὰ
τὴ ζωή του, ἐπειδὴ στέκεται στὸ πλευρὸ τῆς
Ἐκκλησίας, τοῦ δήμου καὶ τοῦ Δημοσίου, ποὺ
ἐπιμένουν ὅτι τὸ συμβόλαιο ποὺ συντάχθηκε τὸ
2014 μεταξύ τοῦ ἐμφανιζόμενου ὡς ἰδιοκτήτη τῆς
ἐπίμαχης ἔκτασης Γιώργου Χάρου καὶ τῆς λιβανέ-
ζικης ἑταιρείας εἶναι ἄκυρο, καθὼς ἀφορᾶ δημό-
σια περιουσία. Πρὸς ἐπίρρωση τῶν καταγγελιῶν
του, μάλιστα, προσκόμισε στὴν Εἰσαγγελία Ζα-
κύνθου τὸ περιεχόμενο γραπτοῦ μηνύματος ποὺ
ἔλαβε ὁ κ. Χρυσόστομος στὸ κινητό του τηλέφω-
νο, τὸ ὁποῖο καταλήγει: «Θὰ δράσουμε ἐκτελών-
τας καὶ μὲ ἀπόλυτο στόχο ἂν συνεχίσετε τὸ μα-
φιόζικο σχέδιό σας στὸ νησὶ τῆς Ζακύνθου». 

Πηγή: Ἐφημερὶς Real News 

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου

Μεγάλα λάθη ἔχουν γίνει ἀπὸ τοὺς Ἀρχιεπι-
σκόπους Ἀμερικῆς εἰς τὸ ζήτημα τῆς γλώσσης.
Βεβαίως δὲν ὑπάρχουν «ἱερὲς γλῶσσες»,
ὅμως κάθε λαὸς πρέπει νὰ λατρεύη τὸν Θεὸν
εἰς τὴν γλῶσσαν του καὶ διὰ τοὺς ὁμογενεῖς
αὐτὴ εἶναι ἡ ἑλληνική. Συμφώνως πρὸς τὴν
ἐφημερίδα «Τὸ Παρὸν»:

«Γιατί στὴν ἀγγλικὴ ἡ θεία Λειτουργία, Ἀρχιεπί-
σκοπε Ἀμερικῆς; Ἡ γλώσσα συμβάλλει στὴν ἐπι-
βίωση τῆς Ὁμογένειας. Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἑλλη-
νικὴ ὁμογένεια στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ἰσορροπία ποὺ
πρέπει νὰ κρατηθεῖ ὥστε νὰ διατηρηθεῖ ὁ χαρα-
κτήρας τῆς ὁμογένειας ὄχι ἁπλῶς τῆς ὀρθόδοξης
ἀλλὰ καὶ τῆς ἑλληνικῆς εἶναι πολὺ μεγάλη. Καλῶς
ἢ κακῶς, ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς δεσμοὺς ποὺ
συνδέουν τοὺς ὁμογενεῖς καὶ κυρίως κρατοῦν
κοντὰ καὶ τὴ δεύτερη καὶ τὴν τρίτη καὶ τὴν τέταρτη
πλέον γενιὰ εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ὅμως ἡ Ἐκκλη-
σία, καὶ ἰδιαίτερα ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, θὰ

πρέπει νὰ θυμᾶται ὅτι ἡ ὁμογένεια δὲν εἶναι
ἁπλῶς πιστοὶ ποὺ γεμίζουν τὰ παγκάρια καὶ ἐνι-
σχύουν συγχρόνως τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
στὴν Κωνσταντινούπολη. Αὐτὸ ποὺ συνδέει τὴν
ὁμογένεια τελικὰ καὶ συμβάλλει στὴν ἐπιβίωσή
της εἶναι ἡ γλώσσα. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ
ποὺ υἱοθετεῖ τὴν ἀγγλικὴ γλώσσα στὴ θεία Λει-
τουργία καὶ κλείνει λόγω οἰκονομικῶν προβλημά-
των ἑλληνικὰ σχολεῖα, κάτι γίνεται λάθος. Βέβαια,
πέραν τῶν ταξιδιῶν ποὺ κάνει ὁ ἑκάστοτε ὑφυ-
πουργὸς Ἐξωτερικῶν ἁρμόδιος γιὰ τὸν ἀπόδημο
Ἑλληνισμὸ ἢ ὁ γραμματέας Ἀπόδημου Ἑλληνι-
σμοῦ (ναί, ὑπάρχει καὶ τέτοιος στὸ μισθολόγιο τοῦ
ΥΠΕΞ) κάποιος θὰ πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ σο-
βαρὰ προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας καὶ
τὴ διαμόρφωση μιᾶς ἐθνικῆς στρατηγικῆς. Διαφο-
ρετικά, ὄχι μόνο δὲν θὰ μποροῦν νὰ βοηθήσουν
τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ θὰ χαθεῖ σταδιακὰ καὶ ὁ δεσμὸς
μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἑλληνικὴ ταυτότητά τους»
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Ἐνοχικὲς ἐμμονὲς
Κύριε Διευθυντά,

Ἀκοῦμε συχνὰ τὴν ἄποψη
πολλῶν, κυρίως βολεμένων
συμπατριωτῶν μας, ὅτι κακῶς
ἐπιρρίπτουμε εὐθύνες γιὰ τὴν
κατάντια τῆς πατρίδος μας
στοὺς ξένους καὶ ὅτι ἡ εὐθύνη
εἶναι δική μας καὶ θὰ πρέπει νὰ
γίνουμε καλύτεροι, γιὰ νὰ φτιά-
ξουμε μία ἐλεύθερη, εὐνομούμε-
νη καὶ ἀνεξάρτητη Χώρα  καὶ
αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ
ἀνασκουμπωθοῦμε καὶ νὰ δου-
λέψουμε περισσότερο. Τὸ πρό-
βλημα αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ
εἶναι ὅτι φαίνεται λογικοφανής
καὶ γίνεται εὔκολα ἀποδεκτὸς
ἀπὸ τοὺς δῆθεν ὀρθολογιστὲς
καὶ μάλιστα μορφωμένους
ἀνθρώπους. Ἡ πραγματικότητα
ὅμως εἶναι ὅτι ὁ συλλογισμὸς
αὐτὸς ἐνέχει μόνο τὴν μισὴ ἀλή-
θεια καὶ ἑπομένως στὸ σύνολό
του εἶναι ψευδής.

Ἔχει ἤδη ἀναλυθεῖ ἀπὸ πολ-
λοὺς ἱστορικοὺς καὶ ἔχουμε ζή-
σει στὸ πετσί μας τὴν ἀνθελλη-
νικὴ στάση τῆς Δύσης ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῶν Σταυροφοριῶν μέχρι
καὶ τὴν Μικρασιατικὴ καταστρο-
φή. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι καὶ ἐμεῖς
σὰν λαὸς χάσαμε τὶς ἠθικὲς καὶ
κοινωνικὲς ἀξίες ποὺ συνιστοῦν
μία συνεκτικὴ καὶ εὐνομούμενη
πολιτεία. Ὁ ἀμοραλισμός, ὁ κα-
ταναλωτισμός, ὁ ἀτομικισμός, ὁ
ἐθνομηδενισμὸς  καὶ ὁ πιθη-
κισμὸς βαρβαρικῶν μοντέλων
διαβίωσης,  ποὺ εἰσήγαγε ἡ με-
ταπολίτευση μὲ πρωτεργάτες
τοὺς σοσιαλιστὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ
μὲ ὑποστηρικτὲς  τοὺς δῆθεν
ἀριστερούς, ἀκόμη καὶ τοὺς δε-
ξιοὺς τάχα πατριῶτες, ἀποτε-
λοῦν τὸ μέρος τῆς δικῆς μας
εὐθύνης. Ὅμως ἐθνικά ἡ ἱστο-
ρικὴ ἐμπειρία  ποὺ μᾶς ἄφησαν
οἱ πρόγονοί μας διδάσκει ὅτι ἡ
ἠθικὴ κατάπτωση ἑνὸς λαοῦ βα-
ρύνει πρωτίστως τοὺς ἄρχοντές
του.

Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ξένους,
θεωροῦμε τάχα θεμιτὸ γιὰ
αὐτοὺς νὰ κοιτᾶνε τὸ δικό τους
συμφέρον, τὸ ὁποῖο συνίσταται
στὴν ἐξουθένωση τῶν ἀδυνά-
των, καὶ ἐνῷ παλαιότερα αὐτὸ
ἐκδηλωνόταν μὲ τὴν στρατιω-
τικὴ βία σήμερα ἔχει ἀλλάξει
μορφὴ καὶ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν
οἰκονομικὴ ἐξάρτηση σὲ βαθμὸ
καταπάτησης τῶν κυριαρχικῶν
δικαιωμάτων τῶν ἐξαρτημένων
χωρῶν.  

Ἡ παγκοσμιοποίηση μὲ τὸ
δόγμα τῆς ἐλεύθερης  διακίνη-
σης κεφαλαίων, ἀγαθῶν καὶ
ἀνθρώπινου δυναμικοῦ, ποὺ
στηρίζεται σὲ ἕνα ἐλεγχόμενο
ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς χρηματοπι-
στωτικὸ σύστημα,  δὲν ἀφήνει
περιθώρια ἀνάπτυξης τῶν ἀδυ-
νάτων ἀποστερώντας τους ἀκό-
μη καὶ ἀπὸ τὸ δικαίωμα ἔκδο-
σης δικοῦ τους νομίσματος
χωρὶς τὴν ἀντίστοιχη  δημοσιο-
νομικὴ καὶ κοινωνικὴ  κάλυψη.
Ἡ τακτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι
αὐτὴ τοῦ δανεισμοῦ καὶ στὴν
περίπτωση τῆς Ἑλλάδος  ξεκί-
νησε ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ νεοελ-
ληνικοῦ κράτους ὁπότε ἀπὸ τὸ
δάνειο τῶν 2.000.000 λιρῶν
ἔφθασαν μόνο οἱ 800.000 καὶ
μάλιστα στὰ χέρια διεφθαρμέ-
νων ἡγετῶν.

Ἡ τακτικὴ αὐτὴ συνεχίστηκε
ἐπὶ τῶν ἡμερῶν  μας ὅποτε δά-
νειζαν χρήματα, ἀρχικὰ στοὺς
ΠΑΣΟΚΟΥΣ καὶ στὴ συνέχεια
στοὺς διαδόχους τους χωρὶς κα-
νεὶς νὰ  ἐπενδύσει  σὲ παραγω-
γικὰ ἔργα, ἐν γνώσει τῶν δα-
νειστῶν, ποὺ γιὰ νὰ καλύψουν
τὸν κίνδυνο ἀποπληρωμῆς ἔθε-
σαν τοκογλυφικοὺς Ὅρους, ποὺ
τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ τὰ εἰσπρά-
ξουν στὸ πολλαπλάσιο. Τελικὰ
πούλησαν τὰ ὁμόλογα σὲ κράτη
μέλη τῆς ΕΕ μὲ τιμὲς ἐξευτελι-
στικὲς καὶ  τώρα αὐτά, παίζον-
τας τὸν ρόλο τῶν δανειστῶν,  τὰ
ἀπαιτοῦν σὲ ὁλόκληρη τὴν ὀνο-
μαστική τους ἀξία. Στὸ ἑξῆς μᾶς
δανείζουν χρήματα, γιὰ νὰ τοὺς
πληρώσουμε τοὺς τόκους
μπαίνοντας σὲ ἕνα ἀτέρμονα
κύκλο μὲ συνεχῆ αὔξηση τοῦ
χρέους. Γιὰ ἐγγύηση ὑποθήκευ-
σαν τὰ ἴδια τὰ κυριαρχικὰ δι-
καιώματα τῆς Χώρας, κατέλυ-
σαν τὴν Δημοκρατία καὶ ἐπιβάλ-
λουν στὸ Ἑλληνικὸ δῆθεν  Κοι-
νοβούλιο νὰ ψηφίζει δικούς
τους νόμους  ποὺ ἐγκρίνουν οἱ
ἑκάστοτε Πρόεδροι τῆς δῆθεν
Δημοκρατίας. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ βαρβαρότητα
τῶν δυτικῶν  φίλων μας ποὺ
τοὺς θεωροῦμε πολιτισμικὸ πα-
ράδειγμα πρὸς μίμηση  λόγω
τῆς τεχνολογικῆς τους ἀνάπτυ-
ξης,  τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν μᾶς
ἀφήνουν νὰ δημιουργήσουμε
τὴν δική μας ἀνάπτυξη ἔχοντας
συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν ἀπο-
βιομηχάνιση τῆς Χώρας μας. 

Βεβαίως καὶ ὑπάρχουν οἱ
ἀντίστοιχες εὐθύνες τῶν δικῶν
μας ἀρχόντων  ποὺ ἀρχικὰ ἀπο-
δέχθηκαν τοὺς Ὅρους τοκογλυ-
φίας  τῶν δανείων, ποὺ τὰ χρη-
σιμοποίησαν, γιὰ νὰ ἐκμαυλί-
σουν ἕνα στερημένο λαὸ καὶ νὰ
παραμείνουν στὴν ἐξουσία,  καὶ
ἀργότερα μὲ τὴν ἀποδοχὴ  τῶν
προδοτικῶν μνημονίων παρέ-
δωσαν καὶ τὴν ἐθνική μας κυ-
ριαρχία. 

Παρὰ τὶς δῆθεν διαφωνίες
τῶν κομμάτων τοῦ λεγόμενου
«συνταγματικοῦ τόξου», ποὺ μὲ

κωλοτοῦμπες ἐναλλάσσονται
στὴν ἐξουσία,  ὅλα μαζὶ ὑπερ-
ψήφισαν τὰ μνημόνια καὶ τώρα
διαπληκτίζονται γιὰ τὸ ποῖος θὰ
διαχειριστεῖ πιὸ ἔξυπνα τὴν
ὑποτέλεια, στὴν ὁποία ὅλοι
συμφώνησαν. Ἐνέπαιξαν τὸν
λαό, ποὺ βροντοφώναξε ΟΧΙ
στὸ δημοψήφισμα, παρὰ τοὺς
τραπεζικοὺς ἐκβιασμούς, καὶ
συνεργάστηκαν ἄψογα τὴν νύ-
κτα ἐκείνη Συριζαῖοι, Νεοδημο-
κράτες , Πρόεδρος τῆς Δημο-
κρατίας καὶ Θεσμοὶ γιὰ νὰ μετα-
τρέψουν τὸ ΟΧΙ σὲ ΝΑΙ.

Κάνουν λάθος ὅσοι προσπα-
θοῦν νὰ ἐνοχοποιήσουν ἕνα
ὁλόκληρο λαὸ, ἐπειδὴ μία διε-
φθαρμένη κλίκα πολιτικάντη-
δων, συνδικαλιστῶν, τραμπού-
κων καὶ ὑποτελῶν ξένων συμ-
φερόντων διασπάθισαν τὸν
ἐθνικὸ πλοῦτο καὶ παρέδωσαν
τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία ἀποδί-
δοντας τὴν παρακμὴ τῆς Χώ-
ρας  στὴν δῆθεν τεμπελιὰ τῶν
Ἑλλήνων ποὺ τώρα πρέπει νὰ
ἀνασκουμπωθοῦν καὶ νὰ δου-
λέψουν. Ἂς γνωρίζουν  οἱ ἐθνι-
κοὶ συκοφάντες  ὅτι πολλοὶ
Ἕλληνες , περισσότερο ἀπὸ
κάθε ἄλλη ἐποχὴ ἀκόμη καὶ σὲ
καιρὸ πολέμου, ξυπνοῦν τὸ
πρωὶ καὶ δὲν ἔχουν μὲ τί νὰ
ἀσχοληθοῦν καὶ οἱ νέοι μας, κυ-
ρίως ἐπιστήμονες , μετανα-
στεύουν κατὰ χιλιάδες, ἐνῷ τὸ
σύστημα εἰσάγει ἀλλοεθνεῖς
ἀπὸ τὸ παράθυρο.  Τὸ χειρότε-
ρο εἶναι ὅτι καὶ τὸ προϊὸν αὐτῶν
ποὺ δουλεύουν δὲν παραμένει
στὴ Χώρα, ἀλλὰ ἀπομυζεῖται
ἀπὸ τοὺς κερδοσκόπους δα-
νειστὲς, οἱ ὁποῖοι παίρνουν καὶ
εὔσχημα ἀπὸ τοὺς ντόπιους
εὐρωλιγούρηδες  ὅτι κάνουν
καλὰ τὴν δουλειά τους.  

Ἕνα πρᾶγμα γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ
Ἕλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ ἐργα-
στοῦν περισσότερο εἶναι ἡ ἐθνι-
κή τους ὑποχρέωση νὰ ἀνατρέ-
ψουν τὸ δολοφονικὸ σύστημα
ποὺ τοὺς θυσιάζει στὸν βωμὸ
τῆς κερδοσκοπίας καὶ νὰ  τιμω-
ρήσουν παραδειγματικὰ ὅλους
αὐτοὺς ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὸ
ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ ἔθνους
μας. Τὸ πρῶτο αὐτὸ βῆμα θὰ
πρέπει νὰ τὸ ἀκολουθήσει ἡ
ἄρνηση τοῦ ἐπαχθοῦς καὶ ἐπο-
νείδιστου  χρέους μὲ ταυτόχρο-
νη ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικὸ νόμι-
σμα. Μόνο ἔτσι θὰ ἀρχίσει ἡ
ἀνοικοδόμηση τοῦ νέου κρά-
τους στὸ ὑπάρχον Ἑλληνικὸ
οἰκόπεδο, ἀφοῦ τὸ καθαρίσουμε
ἀπὸ τὰ μπάζα τῶν ἐρειπίων τοῦ
παλαιοῦ κράτους ποὺ οἱ προ-
ηγούμενοι ἄφησαν νὰ καταρ-
ρεύσει. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει
μὲ τὴν ἀπόφαση ἑνὸς ἀνθρώ-
που ἢ μιᾶς μικρῆς ὁμάδας, ἀλλὰ
νὰ γίνει πίστη ὅλων τῶν Ἑλλή-
νων ἀπὸ τὴν Κρήτη μέχρι τὴν
Θρᾴκη καὶ ἀπὸ τὴν Κεφαλληνία
μέχρι τὴν Ρόδο.

Ἠλίας Σταμπολιάδης
τ. Καθηγητὴς Πολυτεχνείου

Κρήτης 
Μέλος Ι.Η.Α

Ἡ τηλεόρασις κακὸς
διδάσκαλος

Κύριε διευθυντά,
Συχνὰ γίνεται λόγος γιὰ τὶς

πολὺ ἐξεζητημένες ἀμφιέσεις
τῶν τηλεπαρουσιαστριῶν μας.
Ἡ ἐπίδειξη εἶναι τελικὰ πομπώ-
δης ἔλλειψη ἀγάπης. Ἡ ἐνδυμα-
σία μας καὶ γενικὰ ἡ συμπερι-
φορὰ μας πρέπει νὰ εἶναι τέ-
τοια, ὥστε νὰ μὴ σκανδαλίζουμε
κανένα συνάνθρωπο, οὔτε τοὺς
φτωχότερους. Παρὰ τὴ σοφὴ
αὐτὴ ἀρχή, πῶς συμβαίνει νὰ
βλέπουμε καθημερινὰ πολλὲς
ἀπὸ τὶς τηλεπαρουσιάστριές
μας μὲ τὶς ἄκρως ἐπιδειξιακὲς
ἐνδυμασίες τους καὶ τὰ βαψίμα-
τά τους; Ἡ βλάβη ποὺ προκα-
λοῦν στὸν λαὸ μας εἶναι ἀνυπο-
λόγιστη, ἐπειδὴ τὰ ἤθη ἐκπο-
ρεύονται ἐκ τῶν ἄνω καὶ τὰ μι-
μεῖται ὁ λαός.

Ἀλλοίμονο, ἔχει τόσο πολὺ
σκοτισθεῖ ἀπὸ τὴν ἀθεΐα του ὁ
σημερινὸς ἄνθρωπος, ποὺ δὲν
μπορεῖ νὰ καταλάβει ὅτι τὸ κυ-
ριότερο στοιχεῖο του εἶναι ἡ
ψυχὴ καὶ ὄχι τὸ φθαρτὸ σῶμα.
Τὴν ἀθάνατη ψυχὴ λοιπὸν πρέ-
πει νὰ καλλωπίζουμε καὶ ὄχι τὸ
ρυπαρὸ σῶμα. Ὅσοι ἐπεν-
δύουν στὴν καλλιέργεια τῆς
ψυχῆς ἀποκτοῦν μὲ τὸ χρόνο
κάθε καλὸ γνώρισμα, ὅπως
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, πίστη στὸ
Θεό, σωφροσύνη, πραότητα καὶ
κάθε ἄλλο ἀγαθό. Ὁ Θεὸς κατα-
λαμπρύνει τὴν ψυχή τους. Ἐὰν
εἴχαμε τέτοιους τηλεπαρου-
σιαστὲς καὶ δασκάλους τοῦτο θὰ
ἦταν - σὺν Θεῷ - ἡ μεγαλύτερη
εὐλογία γιὰ τὴ Χώρα μας. Καὶ ἂς
μὴ ξεχνᾶμε ὅτι καθένας τηλεο-
πτικὸς σταθμὸς ἰσοδυναμεῖ μὲ
ἑκατομμύρια δασκάλους!

Δυστυχῶς, ὅσοι ἐπενδύουν
στὸ προσωρινό μας σῶμα, ποὺ
σὲ λίγο θὰ τὸ φάνε τὰ σκουλή-
κια, εἶναι γεμᾶτοι ἄγχος, θλί-
ψεις, ἀπογοητεύσεις καὶ γενικὰ
κάθε εἴδους ἐλαττώματα καὶ κα-
κότητες, ἐπειδὴ τελοῦν ὑπὸ τὴν
ἐπήρεια πονηρῶν πνευμάτων.
Ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀνθρωπότητα
δὲν εἶχε ξεπέσει σὲ τέτοια δια-
φθορὰ καὶ ἀθεΐα ὅσο σήμερα.
Εἴθε νὰ ἀνανήψουμε τὸ συντο-
μότερο προτοῦ μᾶς προφθάσει

ἡ θεία ὀργή.
Μὲ τιμὴ

Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος
Ἀπόστρατος Π.Ν., συγγραφέας

Χρειαζόμεθα 
πανελλήνιον 
τηλεόρασιν 

διὰ τὸν ἀγῶνα
Κύριε διευθυντά,

συγχαρητήρια ἐκφράζω θερ-
μά, γιατί ἔχετε δείξει μὲ τὴν
ἐγκύκλιο τοῦ αἱρεσιάρχη πάπα
τοῦ Βατικανοῦ:Dominus Jesus
τοῦ 2000 μ.Χ. τὸν «πραγματικὸ
ἐξευτελισμὸ» τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν παπικὴ
ἐξουδία καὶ αἱρεσιαρχία (Ο.Τ.
10.2.2017, σελ. 1 καὶ 5). Τί εἶναι
ὁ κάθε πάπας ἀπὸ τὸ 1054 (Σχί-
σμα) μέχρι σήμερα; Εἰκὼν καὶ
ὁμοίωσις τοῦ θηρίου, τοῦ πρώ-
του καὶ τοῦ δευτέρου (Ἀποκ.
13). Διψᾶ τὸ πρῶτο θηρίο γιὰ
ἀπόλυτη ἐξουσία; Διψᾶ καὶ ὁ
πάπας μὲ τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ
ἀλάθητο. Ὁμοίως διψᾶ καὶ τὸ
δεύτερο θηρίο. Ὁμοίως καὶ ὁ
Σατᾶν διψᾶ (Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ
βασιλικὸ ἀξίωμα τοῦ Κυρίου
μας).

Τὰ θηρία αὐτὰ τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως εἶναι συγκεκριμένοι
ἄνθρωποι. Ὅποιος δὲν ἔχει
ἐμπειρίες ἀκτίστων ἐνεργειῶν
σχετικὰ μὲ τὰ παραπάνω ἂς μὴ
γράφει ἀνεύθυνα καὶ μὲ ἀμφιβο-
λίες. Στὴ διδακτορικὴ διατριβὴ
τοῦ «Θρησκευτικὴ καὶ κοσμικὴ
ἐξουσία κατὰ τὴν Καινὴν Διαθή-
κην», Ἀθῆναι 1969, ὁ τότε
ἀρχιμ. Ἀντώνιος Γ. Κόμπος, ὁ
κατοπινὸς Σισανίου καὶ Σιατί-
στης ἐταύτισε τὸ «θηρίον» μό-
νον μὲ τὴν «ἁμαρτωλοτάτην κο-
σμικὴν ἐξουσίαν» ἐπηρεασθείς
ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν καθηγητῶν
Π. Μπρατσιώτη καὶ Π. Τρεμπέ-
λα (καὶ οἱ τρεῖς ὡς ἄνω εἶναι
ἀξιέπαινοι εἰς ἄλλα ἔργα ὀρθο-
δοξίας καὶ ὀρθοπραξίας).

Ὁ πρύτανης τῆς ὀρθόδοξης
ἑρμηνευτικῆς θεολογίας Νικόλα-
ος Ἰ. Σωτηρόπουλος (28 Αὐγ.
2014) σὲ ἀρκετὰ ἄρθρα του ἀντι-
μετώπισε τὴν πλάνη τοῦ καθηγ.
Γεωργίου Πατρώνου ὡς πρὸς τὸ
θέμα μας ὅτι τὰ θηρία τῆς Ἀπο-
καλ. (Κεφ. 13) δὲν εἶναι πρόσω-
πα καὶ φύσεις - οὐσίες ἀνθρώπι-
νες, ἀλλὰ ἀπαράδεκτα κοσμικὰ
συστήματα μόνον (Ἀποκ. 17).

Στὴ συνέχεια, κύριε διευθυν-
τά, ἔχετε προβάλει καὶ δημοσι-
εύσει τὰ ἔργα ...τοῦ λαϊκοῦ, τοῦ
πρακτικοῦ καὶ πολιτικοῦ οἰκου-
μενισμοῦ. Καὶ στὸ τέλος τοῦ
ἄρθρου: ὅτι «χρειαζόμεθα ἀντι-
οικουμενιστάς πολιτικούς».
Ἐπίσης στὸ ἄρθρο σας (ὅ.π.
σελ. 8) «Ὁ οἰκουμενισμὸς μετὰ
τὴν ἐκλογήν τοῦ κ. Ντ. Τρὰμπ»
σωστὰ συστηματοποιεῖτε τὴν
πρότασή σας: «Γιὰ τὸν λόγο
αὐτό, καλὸ θὰ ἦταν ἄνθρωποι
μὲ χριστιανικὲς ὀρθόδοξες,
ἀλλὰ καὶ κοινωνιολογικὲς ἀνα-
ζητήσεις νὰ ξεκινήσουν μία
προσπάθεια ἀπάντησης στὸ
«φαινόμενο» ποὺ λέγεται
Τράμπ, γιὰ νὰ ἐπηρεάσουν τὴν
πολιτικὴ πορεία τῆς Χώρας μας
πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση».
Ὅσοι ἔχουμε γνωρίσει τοὺς κα-
θηγητὲς στὶς πολιτικὲς καὶ νο-
μικὲς σχολὲς τῆς Χώρας μας κα-
ταλάβαμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ
δὲν εἶναι μέτοχοι τοῦ ζήλου τῶν
Προφητῶν Ἠλία καὶ Ἐνώχ...

Γι’ αὐτὸ χρειαζόμεναστε μία
καθαρὴ- φωτεινὴ πανελλήνια τη-
λεόραση, γιὰ νὰ ἀγωνιζόμαστε
καλύτερα, ποιὸ ἀποφασιστικὰ
καὶ πιὸ ἀποτελεσματικά. Ἀμήν.

Δημήτριος Α. Κτενᾶς

Βάλλεται ἡ Ἐκκλησία
Κύριε διευθυντά,

Μὲ ἔκπληξη ἀκούσαμε στὴν
ἐκπομπὴ τοῦ ΣΚΑΪ "ὅ,τι νἆναι"
τῶν Μάνου Βουλαρινοῦ καὶ Πέ-
τρου Νικολάου ὅτι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ὁ "πλέον σκοταδιστικὸς
ὀργανισμός" (!!!) καὶ ἀναρωτιό-
μαστε: ἦταν ἀστεῖο-γελοῖο, σὰν
αὐτὰ ποὺ μᾶς προσφέρει ἁπλό-
χερα ἡ ἐκπομπή, ἤ τὸ ἐννοοῦν
οἱ συμπαθεῖς κατὰ τὰ ἄλλα πα-
ρουσιαστές; Ἄν ναί, κάποιος θὰ
πρέπει νὰ τοὺς θυμίσει ὅτι "παί-
ζουν ἐν οὐ παικτοῖς, καὶ θὰ
βροῦν ἀπέναντί τους κάθε ἐχέ-
φρονα καὶ ἱστορικὰ "ψαγμένο" .

Ἴσως μένουν μὲ τὴν γνωστή
καραμέλα, ποὺ κατὰ καιροὺς
ἐξαπολύουν διὰ μέσου τῶν αἰώ-
νων οἱ διάφοροι ἀρνητές, ὁπό-
τε, ἂς ἰσχύσει τό: ἐκ στόματος
κόρακος "κρὰ" ἐξελεύσεται...

Δημήτριος Κανάρης
Καθηγητὴς μουσικῆς, βιολόγος

Σχόλιον Ο.Τ.: Τὰ Μ.Μ.Ε.
ἐλέγχονται ἀπὸ συμφέροντα.
Ἑπομένως δι’ ὅ,τι λέγουν δὲν
ἀρκεῖ νὰ ἀναζητῶμεν προσω-
πικὰς εὐθύνας, ἀλλὰ ποῖοι ἐπι-
τρέπουν εἰς τοὺς δημοσιογρά-
φους των νὰ ἐπιτίθενται πρὸς
τὴν Ἐκκλησίαν. Οἱ ἴδιοι ἐπιχει-
ρηματικοὶ κύκλοι στηρίζουν καὶ
τὰ κόμματα ἐξουσίας. Ἀπὸ
αὐτὸ δύνασθε νὰ συμπεράνετε
πόσον φίλα προσκείμενα πρὸς
τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι αὐτά..

«Νῦν ἐπέστη ὁ καιρός...»
τὴν «μὴ ἐπαρκῆ (κατὰ τὴν προσωπικήν του ἀντίληψιν)
προετοιμασίαν» τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου, δύο-τρεῖς ἐκ
τῶν πρεσβυτέρων τῇ Ἀρχιερωσύνῃ καὶ τῇ ἡλικίᾳ Σεβ.
Συνοδικῶν Συνέδρων, ἐκ τῶν εἰς τὴν πρώτην σειρὰν
τῶν ἑδράνων τῆς αἰθούσης Συνεδριῶν καθημένων,
ὅλως αὐθαιρέτως καὶ κατὰ τρόπον ἀσεβῆ καὶ ἀνάδελ-
φον, μὲ ὕφος δὲ ὀργίλον, διέκοπτον αὐτὸν ὁμιλοῦντα,
προκειμένου νὰ μὴ θιγῆ τὸ κῦρος τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, πρωτερ-
γάτου ὄντος εἴς τε τὴν προετοιμασίαν καὶ τὴν πραγματο-
ποίησιν τῆς ἐν θέματι Συνόδου.

Τούτων οὕτως ἐχόντων, εὐσεβάστως προάγομαι, ἵνα
δηλώσω πρὸς τὸ ἱερὸν Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας μας τὰ
ἑξῆς:

1. Ἀρνοῦμαι νὰ συμμετάσχω εἰς τὴν διεξαγομένην
συζήτησιν καὶ νὰ ἐκθέσω τὴν ταπεινήν μου ἄποψιν,
οὐχὶ διότι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης κ. Βαρθολομαῖος ἐμνημόνευσε τοῦ ὀνόματός
μου εἰς τὴν πρὸς Ὑμᾶς ἀπευθυνθεῖσαν ἐπι-
στολήν, ἀλλὰ διότι δὲν ἀποδέχομαι τὴν
ἀφιλάδελφον ταύτην καὶ ἀληθῶς «βάρβα-
ρον» συμπεριφορὰν τοῦ τε Σεβ. Μητροπολί-
του ΑΒΓ. κ. Χ... καὶ τῶν λοιπῶν δύο Ἀδελφῶν
καὶ εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας! 

2. Ἀρνοῦμαι ἐπίσης νὰ συμβιβασθῶ μὲ
τὴν σκέψιν, ὅτι εἰς τὴν Αἴθουσαν ταύτην
ὑπάρχουν Ἀδελφοί μας Ἱεράρχαι, οἱ ὁποῖοι
δροῦν ὡς «Ἡρακλεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου», τὸν ὁποῖον ἄλλωστε Θρόνον ὅλοι
σεβόμεθα μὲν ὡς θεσμόν, ἀλλὰ συγχρόνως
καὶ δὲν ἀπεμπολοῦμεν τὸ δικαίωμα νὰ κρίνω-
μεν λόγους ἤ καὶ πράξεις τῶν Προσώπων,
ἅτινα κατέχουν τὸν Θρόνον πρὸς διασφάλισιν
τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, τῆς Ἁγίας
Ὀρθοδοξίας μας, δεδομένου ὅτι τὸ «ἀλάθη-
τον» εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον ἀνήκει
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ οὐχὶ εἰς τὰ πρόσω-
πα, τὰ κατὰ καιροὺς ἀναδυόμενα εἰς τὸν Θρό-
νον! Ὅσοι, λοιπόν, ἐκ τῶν Ἀδελφῶν μας
Ἱεραρχῶν ἐπιθυμοῦν νὰ παίζουν τὸν ρόλον
ὡς «Ἡρακλεῖς τοῦ Θρόνου», ἂς γνωρίζουν ὅτι
πλανῶνται πλάνην οἰκτράν! 

3. Ἀρνοῦμαι ἐπίσης νὰ ἀποδεχθῶ τὴν
ὀνομασίαν καὶ τὸν χαρακτηρισμὸν «ΑΓΙΑ
καὶ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ», διὰ τὴν ἐν
Κολυμπαρίῳ τῆς Κρήτης συνελθοῦσαν Σύνοδον
Ἐκπροσώπων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν καθ’ ὅσον:

• Δὲν συμμετεῖχον ἐν Αὐτῇ ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι
Ἱεράρχαι, ἤτοι Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖται καὶ Ἐπί-
σκοποι, εἰ μὴ μόνον οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους
Ἐκκλησιῶν καὶ μία Ἀντιπροσωπία Ἱεραρχῶν της, μάλι-
στα δὲ οὐχὶ ἅπαντες!

• Οἱ συμμετέχοντες Ἱεράρχαι-Μέλη ἑκάστης Ἀντι-
προσωπίας τοπικῆς τινος Ἐκκλησίας δὲν εἶχον δι-
καίωμα ψήφου, εἰ μὴ μόνον οἱ Προκαθήμενοι! Ἄρα
δὲν δύναται νὰ ὀνομάζεται αὕτη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνο-
δος, ΑΛΛΑ μόνον «Ἀντιπροσωπευτικὴ Συνέλευσις
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».

• Δὲν συμμετεῖχον ἅπασαι αἱ κατὰ τόπους Ὀρθό-
δοξοι Ἐκκλησίαι! Τέσσαρες Ἐκκλησίαι, μεταξὺ τῶν
ὁποίων καὶ τὸ παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῆς Ἀντιοχείας,
ἠρνήθησαν νὰ συμμετάσχουν! Ἑπομένως ἡ ἐν Κολυμ-
παρίῳ τῆς Κρήτης συνελθοῦσα Σύνοδος δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ὀνομάζεται «ΜΕΓΑΛΗ» Σύνοδος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας. Ὀρθότερον θὰ ἦτο  νὰ ὀνομασθῆ «πε-
ριτετμημένη» ἤ, ἐπὶ τὸ λαϊκώτερον, «κουτσουρεμένη»
Σύνοδος Ὀρθοδόξων Προκαθημένων!

4. Ἀρνοῦμαι ἐπίσης νὰ ἀποδεχθῶ τὴν ἄποψιν,
τὴν διατυπωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ λογίου μέν, συγχρόνως δὲ
καὶ φιλτάτου μοι, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΑΒΓ κ.
Χ........, καθ’ ἥν «δὲν ἔχομεν δικαίωμα νὰ κρίνωμεν
τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς
Κρήτης, καθ’ ὅσον τοῦτο θὰ ἀπετέλει βλασφημίαν
κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»!!!

Θὰ μᾶς ἐπιτρέψη νὰ τοῦ ὑπενθυμίσωμεν εὐλαβῶς,
ὅτι κατὰ τὴν κρατήσασαν παγίαν καὶ καταπαγιωθεῖσαν
ἀρχὴν μία Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἀναγνωρίζεται ὡς
ἔγκυρος, χαρακτηρίζεται ὡς Μεγάλη καὶ κατατάσσεται
μεταξὺ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων πρῶτον μὲν ἀπὸ
τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἀπὸ τὴν καθολικὴν
ἀναγνώρισιν καὶ ἀποδοχὴν τῶν Ἀποφάσεών της ἐκ
μέρους τῶν πιστῶν, ἐκ δευτέρου δὲ ἀπὸ μίαν χρο-
νικῶς νεωτέραν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας.

• Πῶς θὰ μᾶς ἐξηγήση ὁ Σεβασμιώτατος τὸν χαρα-
κτηρισμὸν «Ληστρικὴ Σύνοδος», ὅστις ἔχει ἀποδοθῆ εἴς
τινα Σύνοδον τοῦ παρελθόντος; 

• Πῶς θὰ μᾶς ἐξηγήση ἐπίσης τὴν γνωστὴν καὶ ἀπορ-
ριφθεῖσαν Σύνοδον τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας; 

5. Τούτων οὕτως ἐχόντων κακῶς, κάκιστα μάλι-
στα, ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολο-
μαῖος ἔσπευσε νὰ ὀνομάση προκαταβολικῶς τὴν
ἐν Κολυμπαρίῳ Σύνοδον ὡς ΜΕΓΑΛΗΝ καὶ ΑΓΙΑΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ! Διερωτώμεθα· μήπως
ὡς ἄνθρωπος ἐζήλωσε τὴν δόξαν τῶν Ἁγίων καὶ Με-
γάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν πρώτων χρι-
στιανικῶν χρόνων; Ἐὰν παρ’ ἐλπίδα οὕτω πῶς ἔχουν
τὰ πράγματα, τότε ἂς μὴ λησμονῶμεν, ὅτι «τὸ σφάλ-
λειν ἀνθρώπινον». Ὁπότε ὅστις ἀγαπᾶ εἰλικρινῶς
κάποιον πλανηθέντα, εἴτε Πατριάρχην, εἴτε Ἀρχιεπί-
σκοπον ἤ Μητροπολίτην ἤ Συγγενῆ ἤ Φίλον ἤ Συνερ-
γάτην κ.λπ., ὀφείλει νὰ τοῦ ὑποδείξη μὲ ἀγάπην τὸ
σφάλμα! Πολλῷ μᾶλλον ἐὰν ἀγαπᾶ τὴν Μητέρα
Ἐκκλησίαν!

6. Ἀρνοῦμαι ἐπίσης νὰ ἀποδεχθῶ τὴν ὀνομασίαν
καὶ τὸν χαρακτηρισμὸν «Ἐκκλησία», ὑφ’ οἱανδήπο-
τε ἔννοιαν καὶ παραλλαγὴν τοῦ ὅρου διά τε τὴν Ρω-
μαιοκαθολικὴν ὡς καὶ τὴν Προτεσταντικὴν χριστια-
νικὴν Κοινότητα καὶ Ὁμολογίαν! Ἡ κατὰ Μάϊον μῆνα
τοῦ τρέχοντος ἔτους 2016 συνελθοῦσα ἡμετέρα Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὁμοφώνως καὶ ἄνευ τινὸς δι-
σταγμοῦ εἶχεν ἀπορρίψει τὸν ὅρον τοῦτον.

• Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ἐρωτῶμεν τὸν Σεβ. ΑΒΓκ. Χ........, : ἡ
κατὰ Μάϊον συνελθοῦσα καὶ ἀποφασίσασα Ἱερὰ ἡμῶν
Σύνοδος δὲν συνεσκέφθη καὶ δὲν ἀπεφάσισεν ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι; Διατί, ἆραγε, δὲν διαμαρτύρεται καὶ διὰ τὴν ἐν
Κολυμπαρίῳ ἀθέτησιν τῆς Ἀποφάσεως ἐκείνης τῆς ἡμε-
τέρας Συνόδου; Ἁπλούστατα, διότι σκέπτεται καὶ ἐνερ-
γεῖ ὡς «Ἡρακλῆς», δηλ. ὡς ὑπερασπιστής τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ Θρόνου!

7. Πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην

κ.κ. Βαρθολομαῖον ἀπαντῶμεν μετὰ παρρησίας μέν,
ἀλλὰ καὶ λίαν εὐσεβάστως:

• Τόσον πολὺ ἐθορυβήθητε, Παναγιώτατε, ἀπὸ τὴν
ἰσχνὴν φωνὴν ἑνὸς ταπεινοῦ καὶ ἀναξίου Ἱεράρχου; Μή-
πως ἡ ἀνησυχία αὕτη ἐξωτερικεύει, ἐνδεχομένως δὲ καὶ
καταμαρτυρεῖ, τὴν ἐνοχήν, ἥν τινα αἰσθάνεσθε εἰς τὴν
καρδίαν Σας; Μήπως φοβεῖσθε τὴν κατάρρευσιν τῶν ἐν
Κρήτῃ ἀποφασισθέντων; Τόσον πολὺ Σᾶς ἠνώχλησεν ἡ
φωνὴ ἑνὸς ταλαιπώρου Ἱεράρχου μιᾶς μικρᾶς ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐπαρχίας; Ἡμεῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μας
ἔχομεν τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανόν, τὸ Λάβαρον
τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τὴν ἱστορίαν τῆς σεβασμίας
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας!

• Ἡ πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυνον Πατριαρχικὴ ἐπιστο-
λή, γνωσθεῖσα εὐρέως διὰ τοῦ Internet, συνιστᾶ βαρύ-
τατον κανονικὸν παράπτωμα Ὑμῶν, ἤτοι ἀποτελεῖ
εἰσπήδησιν εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα μιᾶς ἄλλης το-
πικῆς Ἐκκλησίας! Παραβιάζει δηλ. τὰ «sacra interna»

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
• Παναγιώτατε, ἡμεῖς εἰς τὴν Ἀνατολὴν ἀναγνωρίζο-

μεν καὶ ἔχομεν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, οὐχὶ ὅμως
καὶ Πάπαν!

• Βαθυσεβάστως ὑπενθυμίζομεν πρὸς Ὑμᾶς, τὸν
σεπτὸν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι ΑΓΙΑ ΓΡΑ-
ΦΗ ὑπάρχει καὶ -ὡς ὁ Νόμος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ- τυγ-
χάνει πανσέβαστος! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ
ΚΟΡΑΝΙΟΝ! Ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ προσφέρη ὡς δῶρον τὸ Κοράνιον καὶ νὰ
τὸ ὀνομάζη Ἅγιον Κοράνιον, ὡς Ὑμεῖς ἐπράξατε,
λίαν ἀφρόνως δέ, ἐν τῇ Ἀτλάντᾳ τῶν Η.Π.Α. «Φίλος
μὲν Πλάτων, φιλτάτη δ’ ὅμως ἡ ἀλήθεια»! Τελεία καὶ παύ-
 λα!

8. Μακαριώτατε, ὡς ἕνα ἐκ πρεσβυτέρων κατὰ τὴν
ἀρχιερωσύνην Μέλος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας ἱκετευτικῶς
Σᾶς παρακαλῶ νὰ προστατεύσετε τὸ ἱερὸν Σῶμα τῆς
Ἱεραρχίας μας ἀπὸ φωνὰς καὶ ἀπόψεις λανθασμένας ἤ
καὶ αἱρετιζούσας! Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συγκαταλέγωνται
μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν μας πρόσωπα, τὰ ὁποῖα διατυ-
πώνουν καὶ διακηρύσσουν πεπλανημένας δοξασίας!
Ἰδοὺ ἐπὶ παταδείγματι μία πεπλανημένη θέσις Ὀρθοδό-
ξου Ἀδελφοῦ μας:

• Μητροπολίτης ἐν ἐνεργείᾳ, ὁμιλῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ
προσφάτως κατὰ τὴν παρουσίασιν ἑνὸς νέου βιβλίου
Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καὶ
ἀναφερόμενος εἰς τὰ τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Συνό-
δου, φέρεται ὡς εἰπών καὶ τὰ ἑξῆς: «...ἂν πιστεύουμε
ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὑπάρχει στ’ ἀλήθεια
Σύνοδος Ἐπισκόπων, ποὺ θὰ ἐπιδιώξει καὶ θὰ ἐπι-
τύχει νὰ βλάψει τὴν Ἐκκλησία; Ὅποιος πεῖ “ναί”,
τότε γι’ αὐτὸν ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλὰ
ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς» (βλ. Ρομφαία, 22
Νοεμβρίου 2016, ἄρθρο «Ἄναψε φωτιὲς ὁ Α.........
Α.....).

9. Τέλος, ἐφ’ ὅσον δὲν θὰ ὁμιλήσωμεν εἰς τὴν παροῦ -
σαν Συνέλευσιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μας, ὑποβάλλο-
μεν ἐγγράφως τὰς ταπεινὰς σκέψεις ἡμῶν περὶ τῆς ἐν
Κολυμπαρίῳ Συνόδου, ὡς αὗται ἔχουν δημοσιευθῆ διὰ
τῆς προσωπικῆς ἡμῶν ἱστοσελίδος
«mkka.blogspot.com» τῆς 3ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καὶ πα-
ρακαλοῦμεν διά τε τὰ Πρακτικὰ καὶ τὴν ἱστορίαν, ὅπως
καταχωρισθοῦν.

Δήλωσις τῆς 24ης Νοεμβρίου 2016
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Μακαριώτατε,
Καθὼς ὁλοκληρώνονται σήμερα οἱ ἐργασίες τῆς ἐκτά-

κτως συγκληθείσης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, τῆς
συγκληθείσης κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ.
5300/Διεκπ. 2404/03.11.2016 Ὑμετέρας Προσκλήσεως,
θὰ ἤθελα διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ μόνο νὰ σημειώσω σκέ-
ψεις τινας.

1. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς
σεπτῆς Ἱεραρχίας μας δὲν πρόκειται νὰ ἱκανοποιήση
τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, καθ’ ὅσον πεπλα-
νημέναι Ἀποφάσεις τῆς ἐν Κολυμπαρίῳ συνελθού-
σης Συνόδου δὲν ἐθίγησαν κατὰ τὰς συζητήσεις
μας. Ἡ περὶ Ἐκκλησιῶν π.χ. Ἀπόφασις τῆς Κρήτης
παραμένει ἰσχυρὰ καὶ ἀλώβητος! Τώρα πλέον δὲν
ὑπάρχει Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλη-
σία.

2. Ἡ διαίσθησίς μου ὑπαγορεύει, ὅτι διὰ τῶν Ἀπο-
φάσεων τῆς Κρήτης ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας
ὁδηγεῖται ἀργὰ μέν, ἀλλὰ σταθερά, πρὸς ἕνα νέον
Σχίσμα!

3. Τὰ Μοναστήρια μας καὶ οἱ Μοναχοί μας εἰς τὴν
πλειονότητά των εἶναι ἐξοργισμένοι!

4. Μεγάλη μερὶς τῶν χριστιανῶν μας εἶναι ἀπο-
γοητευμένη!

5. Εἰς τὸ διαδίκτυον ὁσημέραι πληθύνονται οἱ
ἀντιδράσεις. Κείμενα συνεχῶς δημοσιεύονται κατὰ
τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης.

6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἀπέρριψεν ἐν συν -
όλῳ τὰ ἐν Κολυμπαρίῳ ἀποφασισθέντα!

7. Μία ταραχὴ εἶναι διάχυτος εἰς τὰς ψυχὰς τῶν
πιστευόντων!

8. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλ-
λος διὰ χθεσινῶν δηλώσεών του διετύπωσε τὰ
ἑξῆς: «Ἡ Ρωσσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπέφυγε
τὴν συμμετοχήν της στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο,
γιὰ νὰ ἀποφευχθῆ τὸ σχίσμα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως».

(βλ. www.pentapostagma.gr τῆς 23ης Νοεμβρίου
ἐ.ἔ.)

9. Ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου εἶναι βλαπτικὸς πλέον διὰ τὴν
Ὀρθοδοξίαν!

10. Ἡ κρίσις θεσμῶν καὶ προσώπων εἰσῆλθε τώ-
ρα πλέον ἐντὸς τῶν τειχῶν! Ἡ μεταπατερικὴ Θεολο-
γία, τὰ περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ
υἱοθεσία τέκνων ἐκ μέρους ὁμοφυλοφίλων ζευγα-
ριῶν, ἡ ἀπαγόρευσις τῆς χρήσεως τῶν ὅρων «Πα-
τέρας καὶ Μητέρα» εἰς τὴν Ε.Ε. κ.λπ κ.λπ. συνθέ-
τουν τὴν μεγάλην κρίσιν! Καὶ ἡμεῖς δὲν ἀσχολούμε-
θα!

11. Φοβοῦμαι, ὅτι ἡμέραι πονηραὶ ἔρχονται!
Εὔχομαι τὰ γεγονότα νὰ μὲ διαψεύσουν.

Ἰδοὺ καὶ ἕνα προγενέστερον διάβημα
Ἐν Αἰγίῳ τῇ 18 Φεβρουαρίου 2016

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος Κύριον κ. Ἱερώνυμον, Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἰω. Γενναδίου 14, 115 21 ΑΘΗΝΑΣ
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Ἐγενόμεθα καὶ ἡμεῖς ἀποδέκτης τῆς ἀπὸ 10.02.2016
ἀναφορᾶς πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Δημη-
τρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ τῆς Δογματικῆς εἰς τὴν
Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Α.Π.Θ., ἀναφερομένης εἰς δια-
δικαστικὰ θέματα τῆς μελλούσης νὰ συνέλθη Μεγάλης
Πανορθοδόξου Συνόδου εἰς τὴν Κρήτην, τὸ περιεχόμε-
νον τῆς ὁποίας μᾶς ἐπροβλημάτισε πάρα πολύ.

Κατ’ ἀρχὴν συμφωνοῦμεν ἀπολύτως μὲ τὰς
διατυπουμένας ἀνησυχίας τοῦ κ. Καθηγητοῦ,
ὡς πρὸς τὸν τρόπον διεξαγωγῆς τῆς ἀναγκαίας
ψηφοφορίας πρὸς λῆψιν τῶν ὁριστικῶν Ἀπο-
φάσεων. Ἐὰν δὲν ὑπάρξη καθολικὴ ἀποδοχὴ
τῶν πρὸς ψήφισιν Ἀποφάσεων ἐκ μέρους
ἁπάντων τῶν Συνοδικῶν Συνέδρων, τότε τὸ
ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας θὰ εἶναι πλασμα-
τικὸν καὶ οὐχὶ πραγματικόν! Δὲν εἶναι δυ-
νατὸν αἱ τυχὸν διαφωνίαι νὰ μετατεθοῦν εἰς τὸ
ἐπίπεδον τῶν Μελῶν-Ἀντιπροσώπων τῶν Το-
πικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διότι ἐν τοιαύτῃ
περιπτώσει ἡ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος
θὰ ἐξυπηρετήση μόνον τὴν διάσπασιν, τὴν
διχογνωμίαν καὶ τὴν διχοστασίαν τῆς ὅλης
Ὀρθοδοξίας!

Συνεπῶς ἡ παράγραφος, καθ’ ἥν τυχὸν δια-
φωνία μεταξὺ τῶν Μελῶν τῆς Ἀντιπροσωπίας
μιᾶς Τοπικῆς Ἐκκλησίας δὲν θὰ λαμβάνεται ὑπ’
ὄψιν, πάσχει καὶ πολὺ μάλιστα! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥ-
ΝΑΤΟΝ μία διαφωνία ἑνὸς ἤ καὶ περισσοτέρων
Ἱεραρχῶν-Μελῶν μιᾶς Ἀντιπροσωπίας νὰ θε-
ωρηθῆ ὡς «ἐσωτερικὸν πρόβλημα» τῆς α ἢ

τῆς β Τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ἕνα ἄλλο σημαντικὸν σημεῖον τῆς ὑποθέσε-

ως εἶναι ὁ τρόπος ἐπιλογῆς τῶν Ἱεραρχῶν κ.λπ.
Προσώπων πρὸς συγκρότησιν τῆς Ἀντιπροσω-

πίας μιᾶς ἑκάστης Τοπικῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον δὲν
ἔθιξεν ὁ κ. Τσελεγγίδης. Ἀναλυτικώτερον πώς:

α) Εἶναι γνωστόν, ὅτι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος
ἐπ’ ἐσχάτων ἀναπτύσσεται, ἀνεμποδίστως θὰ ἐλέγο-
μεν, ἕνα ρεῦμα νεωτεριζόντων Ἀρχιερέων καὶ Πανεπι-
στημιακῶν Καθηγητῶν, τὸ ὁποῖον προβάλλει ὡς «Με-
ταπατερικὴ Θεολογία», ἀριθμεῖ δὲ ἤδη ἀρκετὰ Μέλη.
Δύνανται ἆραγε Μέλη καὶ ὀπαδοὶ τῆς κινήσεως ταύτης
νὰ ὁρισθοῦν Μέλη τῆς Ἀντιπροσωπίας μας; 

β) Λόγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ Πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας
μας ἐπίσης εὐκαίρως-ἀκαίρως, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ»
ἐμφανίζονται εἰς τὸ προσκήνιον τῆς δημοσιότητος καὶ
προβάλλουν εὐθέως ἀντορθοδόξους ἀπόψεις, χωρὶς -
δυστυχῶς- νὰ ἀνακαλῶνται εἰς τὴν τάξιν ὑπὸ τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς Διοικήσεως!

Ἐπὶ παραδείγματι ἀδελφὸς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολί-
της, συγχρόνως δὲ καὶ Πανεπιστημιακὸς Καθηγητής, ἐξ
ἀφορμῆς τοῦ προσφάτως ψηφισθέντος Συμφώνου
Συμβιώσεως Ὁμοφυλοφίλων, προέβη εἰς τὴν ἑξῆς Δή-
λωσιν: 

«Οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, εἶναι
δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ ἰσχύει καὶ γι’ αὐτοὺς ὁ
ἀντίστοιχος σεβασμὸς καὶ ἡ τιμή, καὶ ὄχι ἡ βία καὶ ἡ
ἀπόρριψη. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ τρό-
πος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς ἀντιμετώπισε τὴν
ἁμαρτωλὴ γυναίκα τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς χα-
ρακτηρίστηκε ἀπὸ τὸν λόγο Του “ὁ ἀναμάρτητος
πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω”. Αὐτὸς ὁ κανόνας ἀπο-
τελεῖ τὴ διοικοῦσα γραμμὴ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ συμπεριφερόμεθα πρὸς κάθε
ἄνθρωπο καὶ συνάνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν
ἑτερότητα ἤ τὴν διαφορετικότητά του». Ἡ Ἐκκλησία
δὲν ἀπορρίπτει τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὰ σέβεται στὸ
πλαίσιο τῶν ἐλευθέρων ἐπιλογῶν καὶ τῶν δικαιω-
μάτων τους».

(βλ. Ἐφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 28.12.2015, σελ. 13 καί
news247.gr/eidiseis-29.12.2015).

Ὡσαύτως κληρικός τις, Πρωτοπρεσβύτερος, Ψυχία-
τρος παιδίων καὶ ἐφήβων, Ἐπίκουρος δὲ Καθηγητὴς
τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἀθηνῶν,
εἰς ἄρθρον του μὲ θέμα «Ὁμοφυλοφιλία, Ἕνα ἀσύμμε-
τρο πρόβλημα», ἰσχυρίζεται τὰ ἑξῆς:

«Πῶς μποροῦμε νὰ καταλογίσουμε ἐγωκεντρικό-
τητα σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τὸν
σύντροφό του μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωση;»

(Βλ. «Χριστιανικὴ ζωή καὶ σεξουαλικὲς σχέσεις, Ἐκδό-
σεις «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα, Μάρτιος 2015, σελ. 159).

Ἕτερος λόγιος κληρικός, Ἀρχιμανδρίτης ἐν Ἀθήναις,
μὲ πολλοὺς πανεπιστημιακοὺς τίτλους, φέρεται νὰ ἔχη
δηλώσει δημοσίως τὰ ἑξῆς ἀνατριχιαστικά:

«Ξέρω ἀρκετοὺς ὁμοφυλόφιλους, ποὺ βιώνουν
τὸν Παράδεισο, πολὺ περισσότερο ἀπὸ πολλοὺς
Ἐπισκόπους, ποὺ εἶναι φραγκοφονιάδες»!

(βλ.«www.amen.gr/ar t ic le/v ideo-synedefxsi -
philotheos-faros-exoyme-metavallei-to-theo-se-
anthropaki-me-ola-ta-vitsia-tou-anthropou ,
04.01.2016)

Ἐπίσης δὲ καὶ τὰ ἑξῆς:
«Ὁ Θεὸς εἶναι νεκρός. Τὸν ἔχουμε σκοτώσει καὶ

εἴμαστε ὀρφανοί»....«Ἡ Πολιτεία ὀρθῶς πράττει καὶ
προωθεῖ τὸ Σύμφωνο. Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἂν ἡ
Ἑλλάδα εἶναι μία κοινοβουλευτικὴ Δημοκρατία ἤ
μία θεοκρατία τύπου «Χομεΐνι».

(βλ.«www.koutipandoras.gr/article/13875/patir-filo
theos-faros-emeis-oi-papades-ehoume-pol les-
neyroseis-sxetika=-me-ton-erotismo, 27.01.2016)

Τούτων οὕτως ἐχόντων, διερωτώμεθα: Εἶναι δυνατὸν
Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς οἱ ἀνωτέρω, νὰ συμπε-
ριληφθοῦν ὡς Μέλη τῆς Ἀντιπροσωπίας μας εἰς τὴν Με-
γάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον;

Φυσικόν, ὅθεν, ἀνακύπτει τὸ ἐρώτημα: Ποῖος θὰ ὁρί-
ση τὰ Μέλη τῆς Ἀντιπροσωπίας μας; Θὰ ἐκφράζουν ταῦ -
τα τὴν συνείδησιν τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος;

Διὰ τῶν ὀλίγων τούτων γραμμῶν ταπεινῶς φρονοῦμεν
ὅτι εἶναι σοβαρὸς ὁ κίνδυνος νὰ καταδειχθῆ ὅτι ἡ μέλ-
λουσα νὰ συνέλθη Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος θὰ
φανερώση τὴν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κρατοῦσαν θεολογικήν
τε καὶ ἰδεολογικὴν σύγχυσιν ἤ καὶ τὴν διοικητικὴν ἀκατα-
στασίαν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τέλος, τὰ ἕως σήμερον ἀπαράδεκτα ἀνοίγματα τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθο-
λομαίου πρός τε τὸν Πάπαν τῆς Ρώμης, τὸν Ἰσλαμισμὸν
(βλ. τὸ «ἅγιον» Κοράνιον) καὶ τὴν Ἑβραϊκὴν Συναγωγὴν
(ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ν. Ὑόρκην) ΔΕΝ παρέ-
χουν τὰ ἐχέγγυα τῆς τε προστασίας τοῦ περιεχομένου
τῆς διδασκαλίας τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καὶ τῆς
διαφυλάξεως τῆς ἑνότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν!

Ἐν κατακλεῖδι ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι ἡ ἀναφορὰ
τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ κ. Τσελεγγίδη χρῄζει
βαθείας, ἐνδελεχοῦς καὶ ὁπωσδήποτε βαθυστοχάστου
μελέτης.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν διὰ τὰ καθ’ Ὑμᾶς.
Ἐπί δὲ τούτοις διατελοῦμεν ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ

Ἀδελφὸς».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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τῆς αἰωνιότητας καὶ τὸ βάθος τῆς ἀλήθειας.
2. Ἡ θρησκεία σχετίζεται μὲ τὴν ταυτότητα τῶν λαῶν καὶ τῶν

πολιτισμῶν. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ γνώση τῆς πί-
στης καὶ τῆς θρησκείας τοῦ ἄλλου εἶναι ἀπαραίτητη προϋπό-
θεση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς διαφορετικότητας καὶ γιὰ τὴν κα-
θιέρωση διαλόγου.

3. Ἡ θρησκεία ἔχει δημιουργήσει καὶ διατηρήσει τὰ μεγαλύ-
τερα πολιτιστικὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἀνθρωπότητας, τὶς βασικὲς
ἠθικὲς ἀξίες, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴ συμπόνια, καθὼς καὶ τὸ
σεβασμὸ ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας.

4. Ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ ζωτικὸ παράγοντα τῆς εἰρηνευτικῆς
διαδικασίας. Ὅπως ἔγραψε ὁ ἅγιος Παῦλος: «οὐ γὰρ ἐστιν ἀκα-
ταστασίας ὁ Θεός, ἀλλὰ εἰρήνης» (Α΄ Κορ. 14,33). Ἡ θρησκεία
μπορεῖ φυσικὰ νὰ χωρίζει προκαλώντας ἀπουσία ἀνοχῆς καὶ
βία. Ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μᾶλλον ἡ ἀποτυχία της, ὄχι ἡ οὐσία της,
ἡ ὁποία εἶναι ἡ προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Δυσ -
τυχῶς, ὁ σύγχρονος κόσμος μας χαρακτηρίζεται εἴτε ἀπὸ σχετι-
κισμὸ ποὺ συνδέεται βαθύτατα μὲ τὴν ἐκκοσμίκευση ἢ τὸν φον-
ταμενταλισμό, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἀντίδραση
στὸν πρῶτο. Πράγματι, ὁ φονταμενταλισμὸς συχνὰ θεωρεῖ ὅτι
ἀπειλεῖται ἢ ἀκόμα καὶ διώκεται ἀπὸ τὸν σχετικισμό. Ἐνῶ ὁ τε-
λευταῖος ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξη τῆς ἀλήθειας, ὁ φονταμεντα-
λισμὸς θεωρεῖ ὅτι ἡ δική του ἀλήθεια εἶναι μοναδικὴ καὶ πρέπει
ἑπομένως νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς ἄλλους, καθιστώντας ἔτσι ἀδύ-
νατη τὴ θρησκεία νὰ χρησιμεύσει ὡς γέφυρα μεταξὺ ἀνθρώ-
πων. Στὴν πρόσφατη ἱστορία, τὸ φαινόμενο τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ
τοῦ μετὰ-ἀποικιοκρατισμοῦ ἔχει μετατρέψει τὸν θρησκευτικὸ
ἐξτρεμισμὸ καὶ τὸν φονταμενταλισμὸ σὲ ἁπλὴ ἰδεολογία, ποὺ
χρησιμοποιεῖται γιὰ πολιτικοὺς σκοπούς».

Μελετώντας προσεκτικὰ τὸν λόγον τοῦ Πατριάρχου διαπιστώνει
κανεὶς ὅτι ὁ λόγος περὶ ἀληθείας ἔχει ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὸν λόγον
περὶ θρησκείας. Τί σημαίνει αὐτό; Ὁ Πατριάρχης ὡς Ὀρθόδοξος
Ἐπίσκοπος εὑρίσκεται εἰς τὸ λειτούργημα αὐτὸ ὡς διάδοχος τῶν
Ἀποστόλων, διὰ νὰ μαρτυρῆ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἀντὶ νὰ πραγματώ-
νη αὐτὸν τὸν ρόλον του ὁ Πατριάρχης ὅπως καὶ ἄλλοι οἰκουμενισταὶ
Ἱεράρχαι συμμετέχουν εἰς συνέδρια καὶ συναντήσεις, εἰς τὰς ὁποίας
δὲν μαρτυροῦν περὶ τῆς ἀληθείας ἀλλὰ ὁμιλοῦν ὡς θὰ ὡμίλει ἕνας
ἐπιστήμων περὶ τῆς θρησκείας. Ἀντὶ νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιον εἰς
ὅλην τὴν κτίσιν παραδίδουν διαλέξεις περὶ τοῦ φαινομένου τῆς θρη-
σκείας. Διατί κανεὶς δὲν συμβουλεύει τὸν Πατριάρχην ποῖος εἶναι ὁ
ρόλος του; Διατί θεωρεῖται πλέον αὐτονόητον ὅτι Ἐπίσκοπος ση-
μαίνει ἐκεῖνος ποὺ κάνει θεωρητικὴν ἐπισκόπησιν τοῦ θρησκευτι-
κοῦ φαινομένου καὶ ὄχι ὁ ἐπαγρυπνῶν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τῆς Ἐκκλη-
σίας;

Ἕνα δεύτερον τὸ ὁποῖον ἀξίζει νὰ προσεχθῆ εἶναι τὰ ἴδια τὰ λε-
γόμενα τοῦ Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης ὁμιλεῖ περὶ θρησκείας μό-
νον μὲ θετικὰ λόγια. Μάλιστα θεωρεῖ ὅτι κάθε τι ἀρνητικὸν δὲν ἀνή-
κει στὴν θρησκεία, ἀλλὰ τὸ χαρακτηρίζει «ἀποτυχία» της. Μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπον ἐξισώνει ὅλας τὰς θρησκείας. Κατὰ τὸν Πατριάρχην ἡ
Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Ἰσλὰμ (ἀκόμη καὶ εἰς τὴν «καλήν» του ἐκδοχὴν)
ἀνοίγουν ἐξ ἴσου «στὰ ἀνθρώπινα ὄντα τὴ διάσταση τῆς αἰωνιότη-
τας καὶ τὸ βάθος τῆς ἀλήθειας» ἐπειδὴ εἶναι θρησκεῖαι! Ὅλαι αἱ
θρησκεῖαι δύνανται νὰ ἀληθεύουν τὸ ἴδιον; Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Κύ-
ριος νὰ ἀπορρίπτη τὴν Ἰουδαϊκὴν Θρησκείαν καὶ ὁ Πατριάχης σή-
μερα νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι μυοῦν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ἀλήθειαν; Δια-
τί ὁ Κύριος εἶπεν ὅτι ἦλθε «βαλεῖν μάχαιραν» καὶ ὁ Πατριάχης θεω-
ρεῖ αὐτὸ «ἀποτυχία»;

Ἕνα σπουδαῖον ζήτημα ποὺ θίγει εἶναι ὁ σχετικισμὸς καὶ ὁ φον-
ταμενταλισμός. Παραδόξως μόνον ὁ φονταμενταλισμὸς ἀντιμετω-
πίζεται ἀρνητικῶς εἰς τὴν ὁμιλίαν του καὶ ὄχι ὁ σχετικισμός. Συμφω-
νεῖ ὁ Πατριάρχης ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι σχετική; Ἀποδέχεται τὸν σχετι-
κισμόν; Ἴσως δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι τὸ νέον πρόγραμμα διδασκαλίας
τῶν θρησκευτικῶν κατὰ ὁμολογίαν τῶν ἰδίων τῶν συνταξάντων
αὐτὸ στηρίζεται εἰς τὴν μέθοδον τοῦ πραγματισμοῦ, ἡ ὁποία, ὡς
τὴν διερμηνεύει ἡ ἰδία ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότης, προωθεῖ τὸν σχετι-
κισμόν.

Μία λογικὴ σύγχυσις ἡ ὁποία γίνεται εἶναι εἰς τὴν φράσιν: «ὁ φον-
ταμενταλισμὸς θεωρεῖ ὅτι ἡ δική του ἀλήθεια εἶναι μοναδικὴ καὶ
πρέπει ἑπομένως νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς ἄλλους». Ἀφήνεται εἰς αὐτὸ
τὸ σημεῖον νὰ ἐννοηθῆ ὅτι ὅποιος θεωρεῖ ὅτι ἔχει τὴν μοναδικὴν
ἀλήθειαν ἐπιθυμεῖ ὁπωσδήποτε νὰ τὴν ἐπιβάλη. Αὐτὸ βεβαίως δὲν
εἶναι ἀληθὲς καθὼς ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἐπιβάλλει εἰς κανένα τὴν πί-
στιν της. Ἀντιθέτως εἰς ὁλόκληρον τὴν ὁμιλίαν τοῦ Πατριάρχου δὲν
διευκρινίζεται αὐτό, ἀλλὰ οὔτε γίνεται λόγος διὰ ἱεραποστολήν!
Ἐνῶ βασικὴ καὶ πρωτίστη ἐντολὴ τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ «πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» ὁ Πατριάχης φαίνεται νὰ τὴν ἀγνοῆ
πλήρως. Ἂν ἐπεθύμει νὰ παράξη οὐσιαστικὸν διάλογον εἰς αὐτὴν
τὴν διαθρησκειακὴν συνάθροισιν θὰ ἔπρεπε νὰ θέση ἐπὶ τάπητος
τὸ ζήτημα τῆς ἱεραποστολῆς. Εἶναι φονταμενταλισταὶ οἱ ἱεραπόστο-
λοι ἢ μήπως πρεσβεύει ὁ Πατριάρχης ὅτι πρέπει νὰ παραιτηθῶμεν
ἀπὸ τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ἀνθρωπότητος;

Παράδοξος εἶναι καὶ ἡ φράσις «καθιστώντας ἔτσι ἀδύνατη τὴ
θρησκεία νὰ χρησιμεύσει ὡς γέφυρα μεταξὺ ἀνθρώπων». Ἰσχυρί-
ζεται ἐδῶ, ὅτι ἂν ἐξέλειπεν ὁ φονταμενταλισμὸς (καὶ παρέμενεν ὁ
σχετικισμός;), θὰ ἦτο δυνατὸν ἡ θρησκεία νὰ ἀποτελῆ γέφυρα με-
ταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Τίνι τρόπῳ; Θέτων ὡς συνδετικὸν γνώρισμα
ὅτι ὅλοι πιστεύουν εἰς κάποιαν ἀνωτάτην δύναμιν; Αὐτὸ θὰ ἤξιζε νὰ
τὸ διασαφηνίση, διότι ὑπάρχει μία ὁμάς ἀνθρώπων ποὺ λειτουργεῖ
μὲ αὐτὸν τὸν σύνδεσμον: οἱ μασῶνοι! Μήπως διαλανθάνει τῆς προ-
σοχῆς μας κάποια ἄλλη ἐξήγησις;

Θὰ κατακλείσωμεν τὸ παρὸν μὲ μίαν πρόσκλησιν-πρότασιν, τὴν
ὁποίαν θέλομεν νὰ ἀπευθύνωμεν πρὸς τὸν κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν
καὶ τὸν κ. Γεώργιον Πατρῶνον. Ἀμφότεροι ἔχουν γράψει βιβλίον διὰ
τὴν θρησκειοποίησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. Ὁ πρῶτος τὸ
«Ἐνάντια στὴ θρησκεία» καὶ ὁ δεύτερος τὸ «Χριστιανισμός: Ἐκκλη-
σία ἢ θρησκεία;», τὸ ὁποῖον μάλιστα διαφημίζει ὁ ραδιοφωνικὸς
σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θέτομεν λοιπὸν τὸ ἐρώτημα:
Αἱ τοιούτου εἴδους ὁμιλίαι τοῦ Πατριάρχου ἢ ἄλλων τῆς ἰδίας
σχολῆς φανερώνουν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα τί εἶναι Ἐκκλησία; Μή-
πως συμβάλλουν εἰς τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ λόγου περὶ Ἐκκλησίας,
ὥστε αὐτὴ νὰ παρουσιάζεται ὡς διαθέτουσα ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ
γνωρίσματα καὶ στοιχεῖα μιᾶς θρησκείας; Μήπως εἶναι ἄδικον νὰ
ἀσκῆται μόνον κριτικὴν εἰς «φανατικούς», οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰδεολογι-
κοποιήσει τὴν πίστιν, καὶ νὰ μὴ γράφεται οὔτε ἕνα μονόστηλον μὲ
ἀφορμὴν τοὺς λόγους ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν μεγαλυτέραν προ-
βολὴν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ διεκδικεῖ νὰ εἶναι ὁ «πρῶτος» αὐτῆς;
Μὲ τὸ χέρι εἰς τὴν καρδίαν «ἂς μᾶς εἴπουν τὴν ἀλήθειαν», διότι
ἀρκετὰ πλέον περὶ θρησκείας…

Ἐργασία καί ἐργατική τάξις ὑπό τό φῶς τῆς Ἁγίας Γραφῆς
Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

«Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ» (Λκ. 10, 17)
Μέ ἀφορμή τήν ἐργατική πρωτομαγιά καταθέτουμε

ἐπιγραμματικά κάποιες σκέψεις γιά ἕνα γόνιμο προ-
βληματισμό τῶν ἀναγνωστῶν καί τῶν συμπαθῶν
ἐργατῶν τῆς κοινωνίας μας.

Ἡ ἐργατιά εἶναι συμπαθής τάξη μέσα στήν κοινω-
νία. Καί εἶναι ὄχι μόνο συμπαθής ἀλλά καί ἀξιέπαινη
καί ἀξιοτίμητη. Ὅπως καί οἱ ἄλλες βέβαια κοινωνικές
τάξεις, πού ἡ κάθε μιά ἔχει τήν ἀξία της καί καλύπτει
ἀνάγκες τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, ὅπως λόγου χά-
ριν: ὁ γιατρός τήν ὑγεία˙ ὁ ἐκπαιδευτικός τήν παιδεία
καί ἀγωγή τῶν νέων˙ ὁ ὁδοκαθαριστής τήν αἰσθητική
τοῦ περιβάλλοντος, τήν ὑγεία καί τόν πολιτισμό˙ ὁ
φούρναρης τό βασικό στοιχεῖο τῆς διατροφῆς μας, τό
ψωμί˙ ὁ ράφτης τήν ἐνδυμασία˙ καί οὕτω καθεξῆς.

1. Παλαιά Διαθήκη (Π.Δ.) καί ἐργασία
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, στό

Β΄κεφάλαιο τῆς «Γενέσεως», εὑρίσκομε βαρυσήμαν-
τη δήλωση τοῦ ἱεροῦ συγγραφέα: «Καί ἔλαβε Κύ-
ριος ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, ὅν ἔπλασε, καί ἔθετο
αὐτόν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι
καί φυλάττειν» (στίχ. 15).

Μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων γίνεται δέ-
κτης, καί πάλι ὁ ἄνθρωπος, τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ:
«Μέ τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου σου θά τρῶς τό
ψωμί σου» (Γέν. 3, 19).

Ἀργότερα στήν παράδοση τῶν δέκα ἐντολῶν, θά
συμπεριληφθεῖ καί ἡ ἑξῆς Δ΄ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός
τόν περιούσιο λαό του: «Ἕξι ἡμέρες θά ἐργάζεσαι
καί θά κάνεις ὅλες τίς ἐργασίες σου. Ἀλλά ἡ ἑβδό-
μη εἶναι μέρα ἀνάπαυσης, ἀφιερωμένη σέ μένα,
τόν Κύριο τόν Θεό σου. Τήν ἡμέρα αὐτή δέν ἐπι-
τρέπεται νά κάνεις καμιά ἐργασία …» (Ἔξοδος 20,
9-10).

Σέ ἄλλα βιβλία τῆς Π.Δ. (Σοφία Σειράχ κ.ἄ.) ἐξυ-
μνεῖται ἡ ἐργασία καί καταδικάζεται ἡ ὀκνηρία, μάλι-
στα στό βιβλίο τῶν «Παροιμιῶν» τοῦ Σολομώντα.

Ὡραιότατα δέ καί διδακτικότατα εἶναι δύο χωρία τοῦ
βιβλίου τῶν «Παροιμιῶν». Τό ἕνα ἀπ’αὐτά εἶναι ἡ
ἑξῆς ἀποστροφή πρός τον ὀκνηρό ἄνθρωπο: «ἴθι
(πήγαινε) πρός τόν μύρμηκα, ὦ ὀκνηρέ, καί ζήλωσον
ἰδών τάς ὁδούς αὐτοῦ καί γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος»
(Παροιμ. 6, 6), και, «πορεύθητι πρός τήν μέλισσαν καί
μάθε ὡς ἐργάτις (ἐργατική) ἐστί, τήν τε ἐργασίαν ὡς
σεμνήν ποιεῖται» (Παροιμ. 6, 8). Τό ἄλλο χωρίο εἶναι
τό κλασσικό ἐγκώμιο τῆς ἰδανικῆς Ἰσραηλίτιδας γυ-
ναίκας, τῆς ὁποίας ἐξυμνεῖται, μαζί μέ ἄλλα, καί ἡ
δραστηριότητά της: «Ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι τό
ἐργάζεσθαι, καί οὐκ ἀποσβέννυται ὁ λύχνος αὐτῆς
ὅλην τήν νύκτα» (Παροιμ. 31, 18).

2. Καινή Διαθήκη (Κ.Δ.) -
Ἐκκλησία καί ἐργασία

2.1.Ἰησοῦς Χριστός καί ἐργασία
Ἡ μάνα Χριστιανική Ἐκκλησία ἀπό τῆς ἱδρύσεώς

της ἀγκάλιασε ἰδιαίτερα τήν ἐργατική τάξη καί τά προ-
βλήματά της. Τό παράδειγμα τό ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἱδρυ-
τής της, ὁ Χριστός, πού ὑπῆρξε ἐργάτης, κατά τό
ἀνθρώπινο, κοντά στόν ξυλουργό προστάτη του
Ἰωσήφ καί ὑπάκουος σ’αὐτόν καί τή μητέρα του. Οἱ
συμπολίτες του ἔκπληκτοι γιά τή διδαχή του λένε:
«οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων (ξυλουργός) ὁ υἱός τῆς
Μαρίας;» (Μάρκ. 6, 3). Ἐπίσης βαρυσήμαντος εἶναι
ὁ λόγος του: «Ὁ Πατέρας μου ἐξακολουθεῖ νά
ἐργάζεται ὥς τώρα, γι’αὐτό κι ἐγώ ἐργάζομαι»
(Ἰωάν. 5, 17).

Μετά τό γνωστό περιστατικό τοῦ Ἰησοῦ, πού δω-
δεκαετής ὤν, καταπλήττει στό ναό τούς νομοδιδα-
σκάλους γιά τήν ἀνυπέρβλητη νοημοσύνη καί τίς
ἀπαντήσεις του, «κατέβη μετ’αὐτῶν (Ἰωσήφ καί
Μαρίας) καί ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καί ἦν ὑποτασσό-
μενος αὐτοῖς» (Λουκ. 2, 51).

Ὡς πρός τούς μαθητές Του ἐπιλέγει ἀνθρώπους
ὀλιγογραμμάτους καί ἁλιεῖς (Ματθ. 4, 18-22).

Στήν παραβολική του διδασκαλία χρησιμοποιεῖ
πολλάκις εἰκόνες ἀπό τήν καθημερινή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου, καί εἰδικότερα πρόσωπα ἀπό τήν ἐργατι-
κή τάξη, ὅπως γιά παράδειγμα:

Τόν φρόνιμο καί μωρό οἰκοδόμο (Μτθ. 7, 24-27. Λκ.
6, 47-49)˙

τόν γεωργό σποριά (παραβολή τοῦ σπορέως:
Ματθ. 13, 1-9. Μάρκ. 4, 1-9. Λουκ. 8, 4-8)˙

τόν ἄνθρωπο πού ἔσπειρε καλό σπόρο στό χω-
ράφι του (παραβολή τῶν ζιζανίων: Ματθ. 13, 24-30)˙

τόν ἄνθρωπο πού ἔσπειρε σπόρο σιναπιοῦ στό
χωράφι του (παραβολή τοῦ κόκκου σινάπεως: Ματθ.
13, 31-32. Μάρκ. 4, 30-32. Λουκ. 13, 18-19)˙

τή γυναίκα νοικοκυρά πού πῆρε τό προζύμι καί τό
ἀνακάτεψε μ’ ἕνα σακί ἀλεύρι, ὥσπου ζυμώθηκε ὅλο
(παραβολή τῆς ζύμης: Ματθ. 13, 33. Λουκ. 13, 20-21)˙

τούς ἀνθρώπους μέ τό δίχτυ, πού τό ἔριξαν στή θά-
λασσα καί ἔπιασε κάθε λογῆς ψάρια (παραβολή τῆς
σαγήνης: Ματθ. 13, 47-49)˙

τούς δυό γιούς μέ τόν πατέρα τους τόν ἀμπελουρ-
γό (παραβολή τῶν δύο υἱῶν: Ματθ. 21, 28-30)˙

τούς κακούς γεωργούς τοῦ ἀμπελώνα (παραβολή
τῶν κακῶν γεωργῶν τοῦ ἀμπελῶνος: Ματθ. 21, 33-
42. Μάρ. 12, 1-12. Λουκ. 20, 9-10)˙

τόν πιστό καί φρόνιμο ἀλλά καί τόν κακό δοῦλο
(Ματθ. 24, 45-51. Λουκ. 12, 41-48).

Περιοριστήκαμε μόνο σ’αὐτά τά λίγα παραδείγμα-
τα καί δέν ἐξαντλήσαμε τόν κατάλογο τῶν περιπτώ-
σεων σχετικῶν μέ τό θέμα μας.

Νά ὑπενθυμίσουμε βέβαια ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Τριαδι-
κός Θεός καθαγιάζει τήν ἐργασία διά τοῦ παραδείγ-
ματός του, ὅταν «ἐμφανίζεται, ἐννοεῖται ἐντελῶς
ἀνθρωποπαθῶς, ὡς ἐργαζόμενος, ὡς δημιουργός
τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου καί δή ὡς καλλιτέχνης
δημιουργός» (Παναγιώτου Ἰ. Μπρατσιώτου, «Χρι-
στιανισμός καί ἐργασία», στό: Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἡμέ-
ρα τοῦ Ἐργάτου, Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλ.
τῆς Ἑλλάδος, 17 Μαΐου 1959, σελ. 31).

2.2. Ἀπόστολος Παῦλος καί ἐργασία
«Ὁ πρῶτος μετά τόν Ἕνα», τοὐτέστι ὁ ἀπόστολος

τῶν ἐθνῶν Παῦλος, ἀναφερόμενος στά μαρτύρια
πού ὑφίστανται ἀπό τόν κόσμο οἱ ἀπόστολοι, μεταξύ
ἄλλων λέγει πρός τούς Κορινθίους καί τά ἑξῆς: «Καί
κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί» (Α΄ Κορ.
4, 12). Καί ἀλλοῦ, καί συγκεκριμένα στήν ἀποχαιρε-
τιστήρια ὁμιλία πρός τούς ποιμένες τῆς Ἐφέσου,
προκειμένου νά τούς τονίσει ὅτι δέν πληρώθηκε μέ
χρήματα καί μέ ροῦχα ἀπό κανένα γιά τό ἱεραποστο-
λικό του ἔργο, τούς λέγει: «Σεῖς οἱ ἴδιοι γνωρίζετε,
ὅτι στίς ἀνάγκες μου καί τίς ἀνάγκες ὅσων ἦταν
μαζί μου ὑπηρέτησαν αὐτά τά χέρια. Πάντοτε
ὑπέδειξα σέ σᾶς, ὅτι ἔτσι κοπιάζοντας πρέπει νά
βοηθῆτε τούς ἀδυνάτους…» (Πράξ. 20, 34-35).

Ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος μάλιστα ἐργάστηκε
ὡς σκηνοποιός καί δέν ἔζησε ἀπό τό εὐαγγελικό κή-
ρυγμα. Μᾶς τά περιγράφει ὁ ἴδιος μέ κάθε λεπτομέ-
ρεια: «Μετά δέ ἀπ’αὐτά ὁ Παῦλος ἀναχώρησε
ἀπό τήν Ἀθήνα καί πῆγε στήν Κόρινθο. Ἐκεῖ
βρῆκε … τόν Ἀκύλα καί τή γυναίκα του Πρίσκιλ-
λα, διότι ὁ Κλαύδιος εἶχε διατάξει ν’ἀναχωρή-
σουν ἀπό τή Ρώμη ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι. Πῆγε
σ’αὐτούς, καί ἐπειδή εἶχαν τήν ἴδια τέχνη, ἔμεινε
κοντά τους καί ἐργαζόταν. Ἦταν δέ σκηνοποιοί
στήν τέχνη» (Πράξ. 18, 1-3).

Ὁ Παῦλος κάνει ἀκόμη λόγο καί γιά τά δικαιώματα
τοῦ ἐργαζομένου στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή
του, ὅτι δηλαδή πρέπει ὁ ἐργαζόμενος νά ἀμείβεται,
νά τρώει καί νά πίνει (Α΄ Κορ. 9, 4-18). Μάλιστα κά-
νει ἀναφορά καί στό νόμο τῆς Π.Δ. (Μωσαϊκό νόμο)
πού λέγει: «Μή βάλεις φίμωτρο στό βόδι πού ἁλω-
νίζει»(Α΄ Κορ. 9, 9).

Προσοχή, ὅμως. Θέτει σέ σωστή καί δίκαιη βάση

τήν ἰσότητα καί τήν ἀμοιβή τῶν ἀνθρώπων, ἐργαζο-
μένων καί ὀκνηρῶν. Δέν τά ἰσοπεδώνει ὅλα, ὅπως
κάνουμε ἐμεῖς σήμερα, κατά τή λαϊκή ρήση: «χωλοί,
στραβοί, ὅλοι στόν Αϊ-Παντελεήμονα». Ἀλλά, τί λέει:
«Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β΄
Θεσ. 3, 10). Δηλαδή, ὅποιος δέν θέλει νά ἐργάζεται,
αὐτός καί νά μή τρώγει.

Σημειωτέον ὅτι «τό περίφημον τοῦτο ρητόν τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου ἰδιοποιήθη ὁ Μπολσεβικι-
σμός, ἀναγράψας αὐτό εἰς τήν προμετωπίδα τοῦ
Κρεμλίνου καί εἰς ἄλλα δημόσια ἱδρύματα, ἀλλά
καί εἰς αὐτό τό Ρωσικόν Σύνταγμα συμπεριλαβόν
τοῦτο, χωρίς βεβαίως νά ἀναφέρῃ καί τήν προ-
έλευσιν αὐτοῦ» (Παναγ. Ἰ. Μπρατσιώτου, ὅ.π., σελ.
34-35).

Καί τό δικαιολογεῖ ὁ Παῦλος, γιατί τό γράφει. Διότι
εἶχε πληροφορηθεῖ ὅτι μερικοί Κορίνθιοι εἶναι ἀργό-
σχολοι. Καθόλου δέν ἐργάζονται, ἀλλά περιεργάζον-
ται. Σ’αὐτούς παραγγέλλουμε καί παρακαλοῦμε, στό
ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, (γράφει ὁ Παῦ -
λος), νά ἐργάζονται ταπεινά καί ὑπομονητικά καί ἔτσι
νά τρώγουν τό ψωμί τους (Β΄ Κορ. 3, 6-12). Καί ὁ
Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς διασώζει τίς ὁδηγίες πού
δίνει ὁ Χριστός πρός τούς ἀποστόλους καί πού με-
ταξύ ἄλλων τούς λέγει: «(Νά μή ἔχετε) οὔτε ὁδοιπο-
ρικό σάκκο, οὔτε διπλά ἐνδύματα, οὔτε… . Ὁ ἐργάτης
βεβαίως δικαιοῦται τά ἀπαραίτητα γιά τη συντήρησή
του (ἀπ’αὐτούς, γιά τούς ὁποίους ἐργάζεται)» (Ματθ.
10, 10).

2.3.Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, 
Ἐκκλησιαστικοί Πατέρες καί ἐργασία

Γενικά καί ἐπιγραμματικά (γιατί τό θέμα εἶναι πολύ
μεγάλο καί θέλει ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη), οἱ Ἐκκλησια-
στικοί Πατέρες (Μ. Βασίλειος, Ἰ. Χρυσόστομος κ.ἄ.)
στό μεγάλο θέμα τῆς ἐργασίας «βαδίζουν ἐπί τά ἴχνη
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων, ἐπί τῇ βάσει
τοῦ παραδείγματος καί τῶν διδαγμάτων τῶν ὁποίων
ἀναπτύσσουν διδασκαλίαν περί ἐργασίας προκαλοῦ -
σαν καί σήμερον ἔτι τόν θαυμασμόν τῶν κοινωνιολό-
γων καί τῶν οἰκονομολόγων» (Παν. Ἰ. Μπρατσιώτου,
ὅ.π., σελ. 35).

Περισπούδαστη μάλιστα εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἰδιαιτέρως τοῦ Μ. Βασιλείου καί
τοῦ Χρυσοστόμου περί ἐπαγγελμάτων καί τεχνῶν.

Ἡ ἐπισήμανση τοῦ Μ. Βασιλείου ἦταν, ὅτι: «ὁ οἶκος
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ ζῶντος Θεοῦ,
ἔχει κυνηγούς, πεζοπόρους, ἀρχιτέκτονες, οἰκοδό-
μους, γεωργούς, βοσκούς, ἀθλητές, στρατιῶτες».

Οἱ Ἐκκλησιαστικοί Πατέρες θεωροῦν τήν ἐργασία,
πέραν ἀπό τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπιβίωσης, καί ὡς
κατεξοχήν μέσο ἠθικοκοποίησης τοῦ ἀτόμου καί τῆς
κοινωνίας, καθώς καί μέσο ἐξαγνισμοῦ προσωπικά
γιά τόν καθένα ἀλλά καί γιά τό κοινωνικό σύνολο.

Ἀντιθέτως στήν ἀρχαιότητα ὁ Ἀθηναῖος ἱστορικός
καί φιλόσοφος Ξενοφῶν, ἄν καί ὑποστηρίζει τήν ἰδέα
τῆς ἐργασίας, θέλοντας νά ὑπερτονίσει τήν ἀξία καί
σημαντικότητα τῆς γεωργίας στόν «Οἰκονομικό» του,
περιφρονεῖ τά ἄλλα χειρωνακτικά ἐπαγγέλματα.
Ἄλλοι ὅμως γνωστοί ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, ὅπως λ.χ.
ὁ Ἡσίοδος καί ὁ Εὐριπίδης «ἐξυμνοῦν τήν ἐργασία
ταυτίζοντάς την μέ τήν πηγή πλούτου κ.λπ.».

3. Ὠφέλειαι ἀπό τήν ἐργασίαν
καί δικαιώματα τοῦ ἐργαζομένου

Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σαφέστατα ἐκτελοῦν ἐντολή
τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἐργασία τους συμβάλλουν στήν
ἁρμονική λειτουργία καί τήν εὐημερία τῆς κοινωνίας,
ἀλλά καί στήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου. Τά
σχετικά ἁγιογραφικά χωρία τά προαναφέραμε :
«…καί ἔθετο αὐτόν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς
ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάττειν» (Γέν. 2, 15)˙ καί,
«μέ τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου σου θά τρῶς τὸ
ψωμί σου» (Γέν. 3, 19).

Στήν Δ΄ ἐντολή «ἕξι μέρες θά ἐργάζεσαι … Ἀλλά
ἡ ἑβδόμη μέρα εἶναι μέρα ἀνάπαυσης, ἀφιερω-
μένη σ’ ἐμένα, τόν Κύριο τόν Θεό σου. Τήν ἡμέρα
αὐτή δέν ἐπιτρέπεται νά κάνεις καμιά ἐργασία …»
(Ἔξοδος 20, 9-10). Θρησκευτικοί, λοιπόν, καὶ ψυχο-
σωματικοί λόγοι (ἀνάπαυση σώματος καί ψυχῆς) κα-
τοχυρώνουν τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, πού κάποιοι
πολιτικοί παράγοντες τώρα τελευταῖα ἐπιδιώκουν: τήν
κατάργησή της καί τήν ταλαιπωρία τῶν ἐργαζομένων
ἤ ἀκόμη καί τήν ἀποκτήνωσή τους, ἀφοῦ ἀπορρί-
πτουν καί τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί τό ἐργασιακό δι-
καίωμα τῆς ἀνάπαυσης, ἀλλά καί καταπιέζουν τή
θρησκευτική (χριστιανική) συνείδηση τῶν ἐργαζομέ-
νων. Ἐξάλλου στόν Ἰησοῦ Χριστό ὀφείλουμε, μαζί μέ
ἄλλα, καί τήν ὑψηλή ἑρμηνεία τῆς σημασίας τῆς ἑβδο-
μαδιαίας ἀνάπαυσης τοῦ Σαββάτου (ἀντικατασταθέν
διά τῆς Κυριακῆς): «Τό Σάββατον διά τόν ἄνθρω-
πον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον»
(Μάρκ. 2, 27).

Ἡ ἐργασία ἀσφαλῶς δέν εἶναι τιμωρία, ὅπως ἰσχυ-
ρίζονται ἀφελέστατα μερικοί, ἀλλ’εἶναι εὐλογία Θεοῦ,
ἀφοῦ ἀποφέρει στόν ἐργαζόμενο πολλαπλά ὀφέλη
(ψυχικά, σωματικά, οἰκονομικά, πολιτιστικά, κοινωνι-
κά, κ.ἄ.). Ἀπόδειξη ὅτι στήν τελευταία πενταετία τῆς
ἠθικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσης καί ἀνεργίας, πολλοί
ἄνεργοι ἔχουν ἀρρωστήσει ψυχικά καί σωματικά,
ἔχουν στερηθεῖ πολλά καί δυστυχοῦν, ἔχουν δέ ἀπο-
κοπεῖ ἀπό τήν ὑπόλοιπη κοινωνία, λόγω ἐλλείψεως
χρημάτων, ἀλλά καί ἔχουν φθάσει σέ μεγάλο βαθμό
ἀπόγνωσης με συνέπεια τίς χιλιάδες αὐτοκτονίες.

Ἡ ἐργασία εἶναι καθῆκον καί δικαίωμα κάθε ἀνθρώ-
που. Εἶναι ἀποστολὴ καὶ λειτούργημα γιά ὅλα ἀνεξαι-
ρέτως τά μέλη τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν.

Ἡ Ἐκκλησία μας, πού εἶναι ἀγκαλιά ἀγάπης ὅλων,
πού εἶναι ὑπερ-εθνική/ὑπερ-ταξική, χωρίς νά δένεται
πίσω ἀπό τό ἅρμα ὁποιωνδήποτε κοινωνικῶν καί
πολιτικῶν συστημάτων, ἐνδιαφέρεται ἐν τούτοις σέ
μεγάλο βαθμό καί γιά τά ὑλικά, βιολογικά και ἠθικο-
κοινωνικά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καί τῶν
μελῶν της. Ἐνδιαφέρεται ἐπίσης γιά τήν μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων ἐπικράτηση τοῦ δικαίου, τῆς ἀγάπης, καί
γενικότερα ὅλων τῶν πνευματικῶν καί ἠθικοκοινω-
νικῶν ἀξιῶν (εἰρήνης, ἐλευθερίας, ἰσότητας κ.ἄ.).

Ἐνθαρρύνει δηλαδή ἡ Ἐκκλησία κάθε τι τό ὁποῖο
συντελεῖ στήν ἠθική προαγωγή, τόν πολιτισμό καί τήν
ὑλική εὐημερία καί εὐτυχία τῶν ἀνθρώπων. Καί ὅπως
λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Δόξα δέ καί τιμή καί
εἰρήνη παντί τῷ ἐργαζομένῳ τό ἀγαθόν» (Ρωμ. 2, 10).

Μέ ἀφορμή, λοιπόν, τήν ἐργατική πρωτομαγιά, ἄς
εὐχηθοῦμε καί ἄς παρακαλέσουμε ἐκτενῶς τόν
Ἐπουράνιο Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ, νά φυλάττει καί
νά ἐνισχύει παντοιοτρόπως τούς ἐργαζόμενους, ἀλλά
καί νά ἐμπνέει σέ ὅλους, καί στούς ἐργάτες καί τούς
ἐργοδότες καί τούς πολιτικούς, ἀγαθές «ὑπέρ ἀλλή-
λων» σκέψεις καί εὐγενῆ αἰσθήματα, γιά νά ἐπικρα-
τήσει πραγματικά τό πνεῦμα τῆς δικαιοσύνης, τῆς
ἀλληλεγγύης καί τῆς φιλαλληλίας, γιατί «πάντες γάρ
ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 28). Γι’αὐτό
καί στήν Καθολική ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου ἐλεεινολο-
γοῦνται οἱ πλούσιοι, μαζί μέ ἄλλα, καί διότι «ὁ μισθός
τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τάς χώρας ὑμῶν (=πού
θέρισαν τά χωράφια σας) ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ὑμῶν
(=καί σεῖς τόν κατακρατήσατε) κραυγάζει, καί αἱ βοαί
τῶν θερισάντων εἰς τά ὦτα Κυρίου Σαβαώθ εἰσελη-
λύθασιν» (Ἰακώβου 5, 4).

4. Συμπέρασμα
Σέ ἀντίθεση μέ τό πνεῦμα τοῦ ἀρχαίου κόσμου,

πού δέν ἐκτιμοῦσε καί πολύ τήν ἀξία τῆς χειρωνα-
κτικῆς ἐργασίας, ὁ Χριστιανισμός, ὄχι μόνο δέν περι-
φρονεῖ τήν ἐργασία καί τούς ἐργάτες, τοὐναντίον τιμᾶ
καί ἐξυψώνει, ὅσον οὐδεμία ἄλλη θρησκεία, ἀνεβά-
ζοντας μάλιστα τήν ὁποιαδήποτε ἔντιμη ἐργασία σε
κοινωνικό λειτούργημα, πού συμβάλλει στήν ἐξύψω-
ση τοῦ ἀτόμου καί ἐξυπηρετεῖ τό κοινωνικό σύνολο.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ «ΜΑΓΓΑΝΕΙΑΙ»...

Νέαι οἰκουμενιστικαὶ προκλήσεις!
παρατηρεῖ: «Ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν
ἐμοί, κἀγὼ ἐν σοί [...] Τί εἶναι, λοιπόν, τὸ ‘Ἐν
ἡμῖν’; Στὴν πίστη πρὸς ἐμᾶς. Ἐπειδὴ βέβαια τί-
ποτε δὲν σκανδαλίζει ὅλους, ὅσο ἡ διάσπαση,
αὐτὸ κατασκευάζει, ὥστε νὰ γίνουν ἕνα. Τί, λοι-
πόν; Τὸ κατόρθωσε αὐτό, λέγουν; Καὶ πάρα
πολὺ τὸ κατόρθωσε. Διότι, ὅλοι ὅσοι πίστευ-
σαν μέσῳ τῶν Ἀποστόλων εἶναι ἕνα, μολονότι
κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἀποσπάστηκαν [...]»,
(Ε.Π.Ε.14,594). Δηλαδὴ ἡ αἴτηση τοῦ Κυρίου πρὸς
τὸν Θεὸν Πατέρα «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» ἐκπληρώ-
νεται ἤδη ἐντὸς τῆς Μιᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
διὰ τῆς ταυτότητος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως πάν-
των. Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι κάτι τὸ ζη-
τούμενο, ἀλλὰ εἶναι δεδομένη, εἶναι μία πραγματι-
κότητα ποὺ ὑφίσταται. Δὲν ὑφίσταται ἐκκρεμότητα
ὡς πρὸς τὴν ἑνότητα, ἀλλ’ ἐκεῖνο ποὺ ἐκκρεμεῖ εἶναι
ἡ ὑπὸ τῶν ἑτεροδόξων ἀποδοχὴ τῆς μόνης ἀλη-
θοῦς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἡ φράση «ἵνα ὦσιν ἕν»
εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ ὅσα προηγουμένως
εἶπε ὁ Κύριος στὸν παραβολικὸ λόγο του περὶ τῆς
ἀμπέλου καὶ τῶν κλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀποκόπτον-
ται ἀπὸ τὴν ἄμπελο. Τὰ κλήματα τὰ ὁποῖα δὲν φέ-
ρουν «καρπὸν» ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ
ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι
«αἴρονται», ἀποκόπτονται ἀπὸ τὸν ἀμπελουργὸ
Πατέρα, καὶ παύουν νὰ ἀποτελοῦν κλήματα τῆς
νοητῆς ἀμπέλου, τῆς Ἐκκλησίας. Παύουν δηλαδὴ
νὰ ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπομένως τὸ
«ἵνα ὦσιν ἕν»,  ποὺ λέει παρὰ κάτω ὁ Κύριος,
δὲν ἀφορᾶ τὰ ἀποκοπέντα κλήματα. Δηλαδὴ σὲ
καμιὰ περίπτωση δὲν προσεύχεται ὁ Κύριος,
νὰ παραμείνουν τὰ ἀποκοπέντα κλήματα, (=οἱ
αἱρετικοί), ἑνωμένα μὲ τὴν ἄμπελο, (=τὴν
Ἐκκλησία), διότι τὰ κλήματα αὐτὰ ἀπορρίπτον-
ται εἰς τὸ «πῦρ» τὸ ἐξώτερο, σύμφωνα μὲ τὴ
διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου: «ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν
ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ
συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ
καίεται» (Ἰωάν.15,6).

Ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τὴν παρερμηνεία τῆς φράσεως
«ἵνα ὦσιν ἕν», προσέθεσε καὶ ἄλλο λάθος ὁ κ. Βαρ-
θολομαῖος. Ἔκανε λόγο γιὰ «ἀποκατάσταση τῆς
ἑνότητας μὲ ἄλλους Χριστιανοὺς στὴ Μία Ἁγία
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία», διακρί-
νοντας καὶ ἀντιδιαστέλλοντας αὐτὴν ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία. Ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο
τῆς Πίστεως, ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία, ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καὶ ἑπομένως ἡ πολυπόθητη ἀποκατάσταση δὲν
μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ ἄλλο τρόπο, παρὰ μόνο μὲ
τὴν ἐπάνοδο τῶν ἑτεροδόξων αἱρετικῶν στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς μόνης
ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου πίστεως. Πῶς ὅμως θὰ μπο-
ροῦσε νὰ μιλήσει γιὰ ἐπάνοδο, ἀφοῦ στὴν «Σύνο-
δο» τῆς Κρήτης, οἱ ἑτερόδοξοι αἱρετικοὶ ἀναγνωρί-
στηκαν πλήρεις καὶ ἀληθεῖς Ἐκκλησίες; Ὁμιλώντας
μὲ ἕνα νεφελώδη καὶ ἀόριστο τρόπο σὲ κάποια
«Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία», ἡ
ὁποία ψάχνει νὰ βρεῖ τὴν ἑνότητά της, οὐσιαστικὰ
ἐπαναλαμβάνει τὶς γνωστὲς προτεσταντικὲς θεω-
ρίες περὶ ἀοράτου καὶ ὁρατῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς θε-
ωρίας τῶν κλάδων.  

Σύμφωνα μὲ τὴν εἰδησεογραφία «ὁ Πατριάρχης
μετὰ τὸ Σαμπεζὺ ἐπισκέφτηκε τὴν οἰκουμενι-
στικὴ «μοναστικὴ» κοινότητα Ταϊζὲ στὴ Γαλλία».
Σὲ ὁμιλία του μεταξὺ ἄλλων ἐξῇρε τὴν «προσ -
φορὰ» τῆς «μονῆς» στὴν ὑπόθεση τῆς προωθήσε-
ως τοῦ οἰκουμενισμοῦ λέγοντας: «πὼς εἶναι “σὰν
νὰ μαρτυρᾶτε ὅτι τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου φέρ-
νει κοντὰ τοὺς διαιρεμένους Χριστιανοὺς ἐπι-
τρέποντάς τους νὰ προχωροῦν μαζὶ στὸ δρόμο
τῆς ἑνότητας. Ἡ συμφιλίωση εἶναι ἑπομένως
ἕνα παγκόσμιο ζήτημα γιὰ τὶς ἐκκλησίες μας καὶ
γιὰ τὸν κόσμο γενικότερα» (Ἱστ. Πενταπόσταγ-
μα)! Ἡ συμβολὴ τῆς «Μονῆς» κατὰ τὸν Οἰκουμε-
νικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἔγκειται στὸ γε-
γονὸς ὅτι οἱ μονάζοντες κατορθώνουν, παρὰ τὶς με-
ταξύ τους δογματικὲς διαφορές, νὰ ζοῦν ἑνωμένοι
καὶ νὰ συμβιώνουν σὰν μία πνευματικὴ οἰκογένεια.
Μὲ τὸ παράδειγμά τους δίνουν στὸν κόσμο ἕνα νέο
πρότυπο ζωῆς, ἕνα ὑπόδειγμα εἰρηνικῆς συμβιώ-
σεως καὶ κοινῆς λατρείας, προωθώντας ἔτσι σὲ
λαϊκὸ ἐπίπεδο τὸν Οἰκουμενισμό, (λαϊκὸς Οἰκουμε-
νισμός). Οἱ πρωτοπόροι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατα-
λαβαίνουν πολὺ καλά, ὅτι ἡ οἰκουμενιστικοῦ τύπου
ἑνότητα, τὴν ὁποία ἐπιδιώκουν, εἶναι ἀνάγκη νὰ
προωθηθεῖ ὄχι μόνον  σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς, (τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας),  ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδο
λαϊκῆς καὶ μοναστικῆς βάσεως. 

Ἡ φράση του «ἡ συμφιλίωση εἶναι ἑπομέ-
νως….» εἶναι πολὺ ἀποκαλυπτική.Κατ’ ἀρχὴν ὁμι-
λεῖ γιὰ «ἐκκλησίες μας», τσουβαλιάζοντας στὸ ἴδιο
τσουβάλι τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μαζὶ μὲ τὴν παν-
σπερμία τῶν προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν. Ἐπίσης
μὲ τὴ λέξη «συμφιλίωση» ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀφή-
νει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι οἱ προτεσταντικὲς «ἐκκλησίες»
δὲν ἀποκόπηκαν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη λόγῳ αἱρε-
τικῶν διδασκαλιῶν, ἀλλὰ ἐπειδὴ βρίσκονταν σὲ κα-
τάσταση ἔχθρας καὶ διαμάχης,  μὲ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Ὅμως τώρα αὐτὸς ὁ τσακωμὸς πρέπει
νὰ τερματιστεῖ καὶ νὰ ἐπέλθει ἐπὶ τέλους ἡ συμφι-
λίωση, διότι τὸ ζήτημα τῆς συμφιλιώσεως  εἶναι
«ἕνα παγκόσμιο ζήτημα». Ἐδῶ ὁ Πατριάρχης δέχε-
ται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι ἡ  συμφιλίωση ὅλων
τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καὶ θρησκειῶν δὲν
εἶναι ἁπλῶς ἕνα θρησκευτικὸ αἴτημα, ποὺ πηγάζει
ἀπὸ τὴ φράση «ἵνα ὦσιν ἕν», ἀλλὰ εἶναι ἐπὶ πλέον
καὶ ἕνα παγκόσμιο ζήτημα, ἕνα ζήτημα ποὺ δια-
καῶς ἐπιθυμοῦν καὶ οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες, οἱ σχε-
διαστὲς τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων, ποὺ προ-
ωθοῦν τὴν παγκοσμιοποίηση σὲ πολιτικὸ καὶ κοι-
νωνικὸ ἐπίπεδο.  

Παρὰ κάτω ἀναφέρθηκε σὲ κάποιο κείμενο Λου-
θηρανῶν καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν: «Ἂς ἀναφέρουμε
αὐτὸ τὸ ὡραῖο Λουθηρανικὸ-Καθολικὸ κείμενο
‘Ἀπὸ τὴ σύγκρουση πρὸς τὴν κοινωνία’, τὸ
ὁποῖο, αὐτὴ τὴ στιγμὴ τῆς μνήμης τῆς 500ῆς
ἐπετείου τῆς Μεταρρύθμισης, ἀποδίδει ἀπόλυ-
τα τὴν πνευματικὴ καὶ οἰκουμενικὴ πορεία ποὺ
συνεπάγεται ἡ ἀρχὴ τῆς ‘συμφιλίωσης’….Ἡ
οἰκουμενικὴ δέσμευση γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας ὄχι μόνο ὠφελεῖ τὴν Ἐκκλησία,
ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο, ἔτσι ὥστε ὁ κόσμος νὰ
μπορεῖ νὰ πιστέψει. Ὅσο περισσότερο οἱ κοι-
νωνίες μας γίνονται πλουραλιστικὲς ὅσον
ἀφορᾶ τὶς θρησκεῖες, τόσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ
ἱεραποστολικὸ καθῆκον τοῦ οἰκουμενισμοῦ».
Δηλαδὴ ἡ ἐπιδιωκόμενη οἰκουμενιστικοῦ τύπου
ἑνότητα παρὰ τὶς ὑπάρχουσες δογματικὲς διαφο-
ρές, «ὄχι μόνο ὠφελεῖ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ
τὸν κόσμο, ἔτσι ὥστε ὁ κόσμος νὰ μπορεῖ νὰ
πιστέψει». Μ’ ἄλλα λόγια ὅταν ἡ ἀλήθεια τῆς
Ὀρθοδοξίας ἑνωθεῖ μὲ τὸ ψεῦδος τῶν αἱρέσεων,
ὅταν τὸ φῶς ἑνωθεῖ μὲ τὸ σκότος, τότε αὐτὸ τὸ ἀνα-
κάτωμα, αὐτὴ ἡ ἀνάμιξη, ὄχι μόνο δὲν θὰ εἶναι ὀλέ-
θρια γιὰ τὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀντίθετα  θὰ εἶναι ὠφέ-
λιμη. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία θὰ παύσει νὰ εἶναι «στῦλος
καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. 3, 15), τότε
θὰ ὠφεληθεῖ ἡ Ἐκκλησία! Αὐτὴ δὲ ἡ ἀναγκαιότη-
τα τῆς ἀναμίξεως φωτὸς καὶ σκότους, κατὰ τὸν κ.
Βαρθολομαῖο, εἶναι χρέος τοῦ οἰκουμενισμοῦ, εἶναι
τὸ «μεγαλύτερο ἱεραποστολικὸ καθῆκον τοῦ
οἰκουμενισμοῦ». Καὶ γιατί εἶναι χρέος καὶ καθῆκον;
Διότι ἔτσι μόνον ὁ κόσμος θὰ μπορέσει νὰ πιστεύ-
σει. Ἀλλὰ σὲ ποιὸ Χριστὸ νὰ πιστεύσει; Σ’ ἕνα ἀνύ-
παρκτο Χριστὸ ποὺ θὰ ἐνσαρκώνει τὴν ἀλήθεια
μαζὶ μὲ τὸ ψεῦδος. Ἔτσι θὰ ἐπαληθευθεῖ ὁ θεό-
πνευστος καὶ προφητικὸς λόγος τοῦ ἀποστόλου:

«ἔσται γὰρ καιρός, [καὶ ὁ καιρὸς αὐτὸς φαίνεται
ὅτι ἤδη ἔφθασε], ὅτε [οἱ ἄνθρωποι]  τῆς ὑγιαι-
νούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ
τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι
διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ
μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοήν ἀποστρέψουσιν,
ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται», (Β΄ Τιμ.4,3-
4). Φρίττει κανεὶς καὶ μόνο στὴ σκέψη τῶν παρὰ
πάνω κακοδοξιῶν τοῦ Πατριάρχου. 

Στὴ συνέχεια ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος ἐπισκέφτηκε τὸ Κάιρο, προκειμένου νὰ
συμμετάσχει σὲ Διαθρησκειακή Συνάντηση, στὶς
ἐργασίες τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης γιὰ τὴν Εἰρήνη
τοῦ ἱδρύματος Al-Azhar, μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπρο-
σώπων τοῦ θρησκευτικοῦ, πολιτικοῦ καὶ ἀκαδημαϊ-
κοῦ χώρου ἀπὸ διάφορα κράτη. Σύμφωνα μὲ δη-
μοσιογραφικὸ σχόλιο: «Ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος μίλησε γιὰ τὴ σημασία τοῦ Διαθρησκεια-
κοῦ Διαλόγου, ποὺ ἀναγνωρίζει τὴ διαφορετι-
κότητα στὶς θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ προ-
ωθεῖ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ συνεργασία
μεταξὺ λαῶν καὶ πολιτισμῶν, ἐνῷ πρόσθεσε
ὅτι ἔχει μεγάλη σημασία ἡ γνώση τῆς πίστης
καὶ τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ ἄλλου
γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἑτερότητας καὶ τὴ θεμε-
λίωση τοῦ διαλόγου. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔκανε
ἐπίσης εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν ἐπὶ σειρὰ αἰώνων
εἰρηνικὴ συμβίωση Χριστιανῶν, Ἑβραίων καὶ
Μουσουλμάνων στὸν χῶρο τῆς Μεσογείου»
(Ἱστ. Ρομφαία)! Σὲ κάποιο σημεῖο μάλιστα τῆς ὁμι-
λίας του ἐτόνισε, ὅτι «τὸ Ἰσλὰμ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξι-
σωθεῖ μὲ τὴν τρομοκρατία, καθὼς ἡ ἔννοια τῆς
τρομοκρατίας εἶναι ξένη πρὸς ὁποιαδήποτε
θρησκεία», ἄρα καὶ στὸ Ἰσλάμ. Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ
πράγματα; Ὄχι βέβαια. 

Ἡ ἀντίληψη ὅτι δῆθεν τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἔχει καμία
σχέση μὲ τὴν βία καὶ τὴν τρομοκρατία, τὴν ὁποία
ἐδῶ ἐκφράζει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, κατὰ κόρον προ-
παγανδίζεται σήμερα στὴν Εὐρώπη ἀπὸ ἕνα
πλῆθος μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες
παρουσιάζουν μία πλασματικὴ εἰκόνα τοῦ Ἰσλάμ.
Ὅπως ἔχουμε τονίσει σὲ παλαιότερες δημοσιεύσεις
μας, οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς κάνουν λόγο γιὰ «ὀρθό-
δοξο Ἰσλὰμ» καὶ γιὰ «ψευτο-Τζιχὰντ τῶν τρομο-
κρατῶν καὶ ἐξτρεμιστῶν». Τοὺς βολεύει βέβαια
αὐτὴ ἡ θέση, ὅπου παρουσιάζεται τὸ Τζιχὰντ σὰν
κάτι ξένο πρὸς τὴν θρησκευτικὴ διδασκαλία τῶν
μουσουλμάνων. Ὡστόσο ἡ διδασκαλία περὶ ἱεροῦ
πολέμου ἢ ὀρθότερα περὶ ὠμῆς βίας καὶ ὁλοκλη-
ρωτικῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἀπίστων, (μὴ μουσουλ-
μάνων), ἀποτελεῖ δόγμα πίστεως, ποὺ πρέπει νὰ
δονεῖ καὶ νὰ συνέχει τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀληθινοῦ
μουσουλμάνου. Πάμπολλα εἶναι τὰ ἀποσπάσματα
τοῦ Κορανίου, ποὺ μιλοῦν ξεκάθαρα καὶ ἀπερίφρα-
στα περὶ τοῦ Τζιχάντ, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅμως παραδό-
ξως κανένα λόγο δὲν κάνει, ὁ Παναγιώτατος. Τὰ
ἀποσπάσματα αὐτὰ κάνουν τὸν μὴ μουσουλμάνο
ἀναγνώστη νὰ ἀνατριχιάζει καὶ ταυτόχρονα νὰ βε-
βαιώνεται ὅτι δὲν ὑπάρχει περιθώριο εἰρηνικῆς
συμβιώσεως, (ὅπως ἀφελῶς νομίζουν οἱ θιασῶτες
τοῦ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ), μὲ τοὺς πι-
στούς τοῦ Μωάμεθ, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν κατ’ ἐπι-
ταγὴν τοῦ Ἀλλὰχ νὰ διεξάγουν συνεχῆ καὶ ὁλομέτω-
πο ἀγώνα, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, γιὰ τὴν
παγκόσμια ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ. Εἶναι σημαντικὸ
νὰ τονιστεῖ ὅτι κατὰ τὸ Κοράνιο ὁ φόνος τῶν ἀπί-
στων δὲν εἶναι ἔργο τῶν μουσουλμάνων, ἀλλὰ
προέρχεται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀλλάχ, ὁ
ὁποῖος εὐλογεῖ τὸν ἀγώνα τῶν πιστῶν του. Πρᾶγμα
ποὺ δείχνει ὅτι ὁ Μωάμεθ φρόντισε νὰ δώσει στὸ
φρικτὸ ἁμάρτημα τοῦ φόνου θεολογικὴ κατοχύρω-
ση, ὥστε οἱ πιστοί τοῦ Ἀλλὰχ νὰ ἐπιδίδονται στὰ
ἐγκλήματά τους μὲ ἥσυχη τὴ συνείδησή τους, χωρὶς
ἀναστολές. Παραθέτουμε στὴ συνέχεια δύο μόνο,
(λόγῳ ἐλλείψεως χώρου), ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀποσπά-
σματα τοῦ Κορανίου, τὰ ὁποῖα ἐπιβεβαιώνουν τοῦ
λόγου τὸ ἀληθές: «Ὢ προφήτη! Παρότρυνε τοὺς
πιστοὺς στὸν πόλεμο. Ἂν ὑπάρχουν εἴκοσι
ἀπὸ σᾶς ποὺ ὑπομονετικὰ ἐπιμένουν, θὰ νική-
σουν διακόσιους καὶ ἂν ἀπὸ σᾶς εἶναι ἑκατό, θὰ
νικήσουν χίλιους ἀπὸ τοὺς ἀπίστους…» (Σού-
ρα 8, ἐδαφ. 65). «Καὶ ὅταν οἱ ἀπαγορευμένοι
μῆνες ἔχουν περάσει, τότε (πολεμᾶτε καὶ) σκο-
τώνετε τοὺς εἰδωλολάτρες, ὁπουδήποτε κι ἂν
τοὺς βρεῖτε, καὶ συλλάβετέ τους καὶ πολιορκεῖ -
στε τους καὶ στῆστέ τους παγίδες μὲ κάθε (πο-
λεμικὸ) στρατήγημα». (Σούρα 9, ἐδαφ. 5). 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ φανεῖ πόσο «εἰρηνικὸ» εἶναι τὸ
Ἰσλὰμ καὶ ἐν προκειμένῳ τὸ συγκεκριμένο ἰσλαμικὸ
ἵδρυμα Al-Azhar, ποὺ κάλεσε τὸν κ. Βαρθολομαῖο
καὶ τὸν αἱρεσιάρχη τοῦ Βατικανοῦ κ. Φραγκίσκο,
παραθέτουμε μία συγκλονιστικὴ καὶ ἀποκαλυπτικὴ
«ταυτότητα» τόσο τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου, ὅσο
καὶ τοῦ συγκεκριμένου καθηγητῆ, ὁ ὁποῖος διοργά-
νωσε αὐτὴ τὴν φιέστα. Τὴν ἀποκάλυψη ἔκαμε ὁ
ἀγωνιστὴς θεολόγος κ. Ἀνδρέας Κυριακοῦ: «Ὁ σεΐ-
χης Ἀχμὲτ ἂλ Ταγιέμπ, καθηγητὴς τῆς μωαμε-
θανικῆς φιλοσοφίας στὸ σουνιτικὸ πανεπιστή-
μιο Ἂλ Ἄζχαρ καὶ ἰμάμης τοῦ τζαμιοῦ του, εἶχε
διοργανώσει πρόσφατα τὸ Συνέδριο γιὰ τὴν
Εἰρήνη, στὸ ὁποῖο μίλησαν, σὺν τοῖς ἄλλοις,
καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μαζὶ μὲ τὸν
αἱρεσιάρχη τοῦ Βατικανοῦ Πάπα Φραγκίσκο. Ὁ
Ἂλ Ταγιέμπ, ποὺ ψηφίστηκε τελευταῖα ὡς «ὁ
πιὸ σημαίνων μουσουλμάνος τοῦ κόσμου»,
ἔχει τὴν ἄποψη ὅτι οἱ «ἀποστάτες» (αὐτοὶ ποὺ
ἀρνοῦνται τὸν Μωαμεθανισμὸ) πρέπει νὰ ἐκτε-
λοῦνται! Ζητᾶ ἐπίσης τὴν ὁλοκληρωτικὴ κυ-
ριαρχία τῆς Σαρίας, (τοῦ μωαμεθανικοῦ νόμου),
καὶ ἀρνιέται νὰ καταγγείλει τοὺς αἱμοσταγεῖς
τρομοκράτες τοῦ «Ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου» (ΙSΙS)
ὡς «μὴ μουσουλμάνους». Καταγγέλλει τὴν τέ-
χνη ὡς ἀνήθικη κι ἀπορρίπτει τὴν ἰδέα τῆς με-
ταρρύθμισης τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Φυσικὰ
ὅταν μιλᾶ μὲ χριστιανοὺς τὰ χείλη του στάζουν
μέλι… Ὁ μετριοπαθὴς μωαμεθανὸς μεταρρυθ-
μιστὴς τοῦ Ἰσλὰμ Ἂλ Μπέχερυ ἀνέφερε ὅτι τὰ
τελευταῖα πέντε χρόνια τὸ 70-80% τῶν τρομο-
κρατικῶν ἐπιθέσεων στὴν Αἴγυπτο εἶναι προ-
ϊόν τοῦ Ἂλ Ἄζχαρ!!!» (Ἱστ. panayiotistelevan-
tos.blogspot.gr)!

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης ὁλοκλη-
ρώθηκαν οἱ οἰκουμενιστικὲς φιέστες τοῦ Καΐρου μὲ
τὴν παράνομη καὶ ἀπαγορευμένη ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς
Κανόνες συμπροσευχὴ σὲ ναὸ τῶν μονοφυσιτῶν
Κοπτῶν, μὲ συμπροσευχομένους τοὺς αἱρεσιάρχες
«Πατριάρχη» τῶν Κοπτῶν, τὸν «Πάπα» Φραγκί-
σκο, κάποιον Ἀγγλικανὸ «Ἐπίσκοπο», τὸν Πατριάρ-
χη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο κ.ἄ. Ἡ συμπροσευχὴ
ἔγινε στὴ μνήμη τῶν 27 ἀδικοχαμένων Κοπτῶν, οἱ
ὁποῖοι βρῆκαν πρὶν λίγο καιρὸ τραγικὸ θάνατο σὲ
κοπτικὸ ναὸ ἀπὸ μουσουλμάνους τζιχαντιστές. 

Ἰδοὺ λοιπὸν ὅτι ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης εἶναι
ζωντανή, καὶ ὄχι μόνον δὲν «πέθανε καὶ ἐτάφη»
ἀλλὰ κινεῖ τὰ νήματα τοῦ οἰκουμενισμοῦ! Ἡ σχετικὴ
εἰδησεογραφία δὲν ἀφήνει κανένα  περιθώριο ἀμφι-
βολίας, ὅτι οἱ ἀποφάσεις της ἀποτελοῦν σήμερα
τὸν καταστατικὸ χάρτη τῆς περαιτέρω πορείας
τοῦ σύγχρονου οἰκουμενισμοῦ. Χωρὶς ἀναστολὲς
τώρα οἱ οἰκουμενιστές, κατοχυρωμένοι ἀπὸ τὶς ἀπο-
φάσεις τῆς «Συνόδου», τρέχουν ἀκάθεκτοι στὸν
ὀλέθριο κατήφορό τους, περιφρονώντας ἅγιες καὶ
Ἱερὲς Συνόδους, Ἱεροὺς Κανόνες, τὰ πάντα. Ποῦ
εἶναι οἱ ἅγιοι Μάρκοι οἱ Εὐγενικοὶ καὶ οἱ ἅγιοι Γρηγό-
ριοι Παλαμάδες; Καλοῦμε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ
σὲ περισσότερη ἐπαγρύπνηση, καὶ ἀγωνιστικότητα.
Ἀλλὰ καὶ σὲ θερμὴ προσευχὴ νὰ ἀναδείξει ὁ Θεὸς
μεγάλα πατερικὰ ἀναστήματα, ἁγίους καὶ θεοφό-
ρους Πατέρες, ποὺ θὰ συνδυάζουν τὴν θεολογικὴ
γνώση μὲ τὸ θυσιαστικὸ καὶ ὁμολογιακὸ φρόνημα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐκδήλωσις διὰ τὸν μακ. Μητροπ. Μαραθῶνος

Πλησιάζει τὸ ἑξάμηνον μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του Μαραθῶνος κυροῦ Μελίτωνος, ὁ ὁποῖος ἀπῆλθε πρὸς Κύριον
κατὰ τὴν 24ην Δεκεμβρίου 2016. Ἡ Διεύθυνσις Πολιτισμοῦ Ἀθλητι-
σμοῦ τοῦ Δήμου Ἁγίων Ἀναργύρων-Καματεροῦ ἐπραγματοποίησεν
ἐκδήλωσιν «ΤΙΜΗΣ & ΣΕΒΑΣΜΟΥ» τὸ Σάββατον 6 Μαΐου 2017.
Διὰ τὸν ἐκλιπόντα ὡμίλησεν ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν ὁ Θεοφ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκη-
νός. Παρουσιάσθη σύντομον βίντεο, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ μακα-
ριστὸς Μητροπολίτης Μελίτων ἐξετύλιγε πτυχὰς τῆς προσωπικῆς
του ἱστορίας εὐλογῶν εἰς τὸ τέλος τοὺς παρισταμένους.

Ἐπίσης ἐκοιμήθη τὰς πρωινὰς ὥρας τῆς Τετάρτης 10ης Μαΐου ὁ
Μητροπολίτης Μελόης κυρὸς Φιλόθεος, ὁ ὁποῖος ὅπως εἶχε γράψει
ὁ «Ἐθνικὸς Κήρυξ» εἶχεν εἰσαχθῆ καὶ ἐνοσηλεύετο εἰς κρίσιμον κα-
τάστασιν εἰς τὴν Μονάδα Ἐντατικῆς Παρακολουθήσεως εἰς νοσοκο-
μεῖον τῆς Νέας Ἱερσέης.



Σελὶς 8η

Ἐν Δελβινακίῳ 
τῇ 14ῃ Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλη-

ρώσεως ἑκατὸν τριῶν (103)
ἐτῶν ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ
Ἀγῶνα (17.2.1914) τῆς Βορείου
Ἠπείρου καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ
«Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας»
(17.5.1914), πραγματοποιήθη-
καν στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, τὴν
Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, οἱ
προγραμματισμένες ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη ἐκδηλώσεις:

Μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους
κόσμου, Ἑλλαδιτῶν καὶ Βορει-
οηπειρωτῶν, τὸ πρωΐ τελέσθη-
κε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
καὶ μνημόσυνο γιὰ τοὺς πρω-
τεργάτες καὶ τοὺς ἡρωϊκῶς πε-
σόντες κατὰ τὸν ἀγῶνα ἐκεῖνο,
ἐνῷ στὸ «κοινωνικό» ἔγινε ἐποι-
κοδομητικὸ κήρυγμα, σχετικὸ
μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή.
Στὴν συνέχεια, ἐψάλη ἐπιμνη-
μόσυνη δέηση ἐπὶ τοῦ τάφου
τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Δρυϊνουπόλεως κυροῦ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ, ἀμέσως δὲ μετά, ὁ
Ἱεράρχης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἐξεφώ-
νησε ἐπίκαιρη ὁμιλία γιὰ τὴν
πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας,ἀκο-
λούθησε ἡ καθιερωμένη εἰρη-
νικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷον τῆς
κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλῃ ἐπι-
μνημόσυνη Δέηση ὑπὲρ τῶν ἐν
πολέμοις πεσόντων (γενικῶς)
καὶ ἐγκρίθηκε διὰ βοῆς τὸ ἀκό-
λουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Διαπιστώνουμε, ὅτι τὰ δυ-

τικὰ κυρίως Βαλκάνια ξαναγί-
νονται πυριτιδαποθήκη, ἰδιαίτε-
ρα ἐπικίνδυνη.

2) Βλέπουμε μὲ κάποια ἀγω-
νία, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει ἁπλώσει
τὸ μακρύ της χέρι στὰ γειτονικά
της Σκόπια, καλλιεργῶντας τὴν

ἰδέα τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας»,
ποὺ θὰ φθάνῃ μέχρι τὴν Ἄρτα
καὶ τὴν Πρέβεζα.

3) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ
Κυβέρνηση νὰ σταματήσῃ τὶς
καταπατήσεις τῶν κτημάτων
τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Χει-
μάρρας, χρησιμοποιῶντας ψευ-
δεπίγραφα σουλτανικὰ «φιρμά-
νια».

4) Ἀπαιτοῦμε νὰ ἀποσυρθῇ
ἀμέσως ὁ ἐκλογικὸς ἀλβανικὸς
νόμος, ποὺ προβλέπει ὅτι χά-
νουν τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα
ὅσοι μένουν μονίμως στὸ ἐξω-
τερικό. Ὁ ἐξωφρενικὸς αὐτὸς
νόμος εἶναι φανερὸ ὅτι ἀποβλέ-
πει στὸν ἀποκλεισμὸ τῶν
Βορ/τῶν ἀπὸ τὴν ἐκλογικὴ δια-
δικασία, ὥστε νὰ φανῇ αἰσθητὰ
μειωμένος ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλή-
νων τῆςΒορείου Ἠπείρου.

5) Κάνουμε ἔκκληση στοὺς
ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες, σὲ
ὅσους διαμένουν στὴν Ἑλλάδα,
νὰ ἀσκήσουν ὁπωσδήποτε τὸ
ἐκλογικό τους δικαίωμα τὸν
ἐρχόμενο Ἰούνιο στὴν ἰδιαίτερη
πατρίδα τους. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολι-
τεία νὰ πράξῃ τὸ πᾶν γιὰ τὴν
μετάβαση καὶ ἐπιστροφὴ τῶν
Βορειοηπειρωτῶν. Οἱ ἐξελίξεις
τρέχουν καὶ δὲν μᾶς περιμέ-
νουν.

6) Διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως
γιὰ τὴν παραβίαση, ἀπὸ τὴν
Τουρκία, τῶν θαλασσίων συνό-
ρων τῆς Χώρας μας, καθὼς καὶ
τοῦ ἐναερίου ἑλληνικοῦ χώρου,
καὶ τὴν καλοῦμε νὰ σταματήσῃ
τὰ ἐπικίνδυνα αὐτὰ παιχνίδια
γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς μας
καὶ γενικώτερα. Τέλος,

7) Ξεπερνῶντας τὴν ἀναπο-
τελεσματικὴ μέχρι τώρα μέθοδο
τῆς Αὐτονομίας συντασσόμαστε
πλέον μὲ τὴν Ἕνωση τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Μὴ δημόσιον τὸ Τέμενος;
Ἀπαιτεῖται λεπτομερὴς

ἐξέτασις τοῦ καθεστῶτος τοῦ
Τεμένους ἀπὸ νομικοὺς κύ-
κλους, διότι αἱ πληροφορίαι
εἶναι ἀνησυχητικαί. Ὡς κατέ-
στη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημε-
ρίδα «Ἔθνος» τῆς 20ῆς Μαΐ-
ου 2017:

«Ἀποφασίστηκε ἡ ἵδρυση
ἑνὸς νέου νομικοῦ προσώπου
ἰδιωτικοῦ δικαίου (ἐποπτευόμε-
νου καὶ χρηματοδοτούμενου
ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας),
τῆς «Διοικούσας Ἐπιτροπῆς
Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν»
μὲ σκοπὸ τὴ διοίκηση, διαχείρι-
ση καὶ συντήρηση τοῦ Ἰσλαμι-
κοῦ Τεμένους, ἤτοι ἑνὸς λατρευ-
τικοῦ χώρου προοριζόμενου γιὰ
τὴν κάλυψη τῶν θρησκευτικῶν
ἀναγκῶν τῶν μουσουλμάνων
ποὺ διαβιοῦν στὴν Ἀττική… Στὸ
κείμενο διευκρινίζεται ὅτι τὸ
Ἰσλαμικὸ Τέμενος, λόγω τῆς ἰδι-
αίτερης φύσεως καὶ ἀποστολῆς
του, δὲν ὑπάγεται στὴν ἔννοια
τοῦ δημοσίου τομέα (ἤτοι τὸ ἰδι-

αίτερο νομικὸ καθεστὼς ποὺ
θεμελιώνεται σὲ ἐπιμέρους νο-
μοθετήματα διοικητικοῦ δικαίου,
ἰδίως τὰ περὶ προσλήψεως
προσωπικοῦ, ὑπηρεσιακῆς κα-
τάστασης, προμηθειῶν καὶ
ἔργων καὶ δημοσιονομικῆς δια-
χείρισης, ὥστε ἔτσι νὰ τίθεται
ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο ἀπὸ
ὀργανωτικοὺς καὶ λειτουργικοὺς
κανόνες, δεσμεύσεις καὶ περιο-
ρισμοὺς προσήκοντες ἢ συνα-
φεῖς μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς δημό-
σιας ὑπηρεσίας). Στὶς συνιστώ-
μενες θέσεις προσωπικοῦ τοῦ
Ν.Π.Ι.Δ. δύναται νὰ ἀπο-
σπῶνται μόνιμοι δημόσιοι
ὑπάλληλοι ἢ ὑπάλληλοι μὲ σύμ-
βαση ἐργασίας ἀορίστου χρό-
νου τοῦ δημοσίου τομέα, μὲ
κοινὴ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ
Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρη-
σκευμάτων καὶ τοῦ ἐποπτεύον-
τος τὸν φορέα προέλευσης τοῦ
ἀποσπώμενου ὑπαλλήλου
ὑπουργοῦ, κατὰ παρέκκλιση
ἀπὸ τὶς κείμενες διατάξεις καὶ
χωρὶς χρονικὸ περιορισμό». 

Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ ὁ Ὑπ. Ἐθν. Ἀμύνης
Σύγκρουσις ὑπῆρξε μεταξὺ

τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ τοῦ
Ὑπουργοῦ κ. Π. Καμμένου.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὴν ἐφημερίδα «Νέοι Ἄνθρω-
ποι» τῆς 19ης Μαΐου 2017:

«Μιλώντας στὸν δημοσιογρά-
φο Ἀντώνη Σρόιτερ καὶ στὴν
ἐκπομπὴ "Αὐτοψία" τοῦ Alpha ὁ
κ. Καμμένος εἶπε μεταξὺ ἄλλων:
"Ἔχω δεχθεῖ καὶ ἐπιθέσεις πε-
ρίεργες ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ
εἶχαν μάθει νὰ λειτουργοῦν μὲ
τὸ ρουσφέτι. Ὁ μητροπολίτης
Μεσσηνίας ἂς ποῦμε μοῦ ἐπιτί-
θεται συνεχῶς, διότι ἐγὼ τὰ τε-
τράδια μὲ τὰ ρουσφέτια πού
μοῦ ἔστελνε δὲν τὰ ἱκανοποιῶ".
Ὁ δημοσιογράφος τοῦ Alpha
ζήτησε διευκρινίσεις: "Τετράδια
ὁλόκληρα δηλαδή, ὁ τάδε φαν-
τάρος ἐκεῖ, ὁ τάδε ἐκεῖ κ.λπ.".
Μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἄμυνας νὰ
ἐπανέρχεται λέγοντας: "Οἱ ἄλλοι
τὸ κατάλαβαν, αὐτὸς ὄχι καὶ
ἀποφάσισε νὰ ἐπιτίθεται στὸν
ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας, γιατί
θέλει νὰ ἔχει τρία στρατόπεδα
καὶ ἕνα βιβλίο ρουσφέτια. Ἔ,

αὐτὸ δὲν γίνεται". Ἀπὸ τὴν
πλευρά του ὁ μητροπολίτης
Χρυσόστομος ἐξέδωσε ἀνακοί-
νωση διὰ τοῦ ἐκπροσώπου Τύ-
που τῆς Μητρόπολης Μεσση-
νίας Κώστα Ψυχάρη, στὴν
ὁποία ἀναλυτικὰ σημειώνει: "Μὲ
ὅσα ἀνέφερε καὶ μὲ τὰ ἐπιχειρή-
ματα ποὺ ἀνέπτυξε ὁ
Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ.
Πάνος Καμμένος, στὴν
ἐκπομπὴ "ΑΥΤΟΨΙΑ" τοῦ Τηλε-
οπτικοῦ Σταθμοῦ ALPHA, τῆς
16ης Μαΐου 2017, σχετικὰ μὲ τὸ
πρόσωπο τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Μεσσηνίας κ. Χρυσοστό-
μου, ἐπιβεβαιώνει γιὰ μία φορά
ἀκόμα τὸ ἔλλειμμα σοβαρότη-
τας, λόγων καὶ ἔργων ποὺ τὸν
χαρακτηρίζουν. Μοναδικὸ καὶ
ἀποκλειστικὸ κριτήριο τοῦ
ἐνδιαφέροντος καὶ τῶν ἐνερ-
γειῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Μεσσηνίας εἶναι τὸ καλό, ἡ
πρόοδος καὶ ἡ εὐημερία τοῦ
ποιμνίου του καὶ τῆς τοπικῆς
κοινωνίας. Στὸν κύριο Ὑπουργὸ
ἁπλὰ ὑπενθυμίζουμε τὴ λαϊκὴ
ρήση "τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ
πρῶτα».

Εὖγε εἰς τοὺς ἀναισθησιολόγους τῆς Σάμου
Παρακαλοῦμεν τὸν Σεβ.

Σάμου νὰ τιμήση μὲ τὴν ἀνω-
τάτην διάκρισιν τοὺς ἀναι-
σθησιολόγους τοῦ Νοσοκο-
μείου τῆς Σάμου διὰ τὴν
ἡρωϊκὴν ἀπόφασιν νὰ ἀπο-
φεύγουν τοὺς φόνους ἀγεννή-
των παιδιῶν. Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα
Huffingtonpost.gr τῆς 16ης
Μαΐου 2017:

«Τὸ σύνολο τῶν ἀναισθησιο-
λόγων τοῦ Νοσοκομείου Σάμου,
μὲ ἀπόφασή τους ποὺ κοινοποι-
ήθηκε ἔγγραφα στὴ διοίκηση
τοῦ νοσοκομείου, ἀρνοῦνται νὰ
χορηγοῦν ἀναισθησία σὲ περι-
πτώσεις διακοπῆς κύησης,
ἐκτὸς ἂν συντρέχουν ἰατρικοὶ
λόγοι κινδύνου τῆς ζωῆς ἢ τῆς
ὑγείας τῆς ἐγκύου… οἱ ἀναισθη-
σιολόγοι ἐπικαλοῦνται τὸ ἄρθρο
31 τοῦ Νόμου 3418/2005 (κώδι-
κας ἰατρικῆς δεοντολογίας). Νὰ

σημειώσουμε ὅτι μέχρι πρότινος
πραγματοποιοῦνταν διακοπὲς
κυήσεως στὸ Νοσοκομεῖο, μὲ τὴ
συναίνεση τῆς ἐγκύου ἢ τῶν γο-
νέων σὲ περιπτώσεις ἀνήλικης,
ὅπως ἐξάλλου καὶ ὁ νόμος ὁρί-
ζει. Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ
τοῦ Σταθμοῦ Αἰγαίου τῆς ΕΡΤ
πάντα, ἡ διοίκηση τοῦ Νοσοκο-
μείου φαίνεται νὰ μὴ ἔχει τὸ δι-
καίωμα νὰ ὑποχρεώσει τοὺς
ἀναισθησιολόγους καὶ τοὺς μαι-
ευτῆρες νὰ συμμετάσχουν σὲ
διακοπὴ ἐγκυμοσύνης καὶ ἔτσι
τὸ πρόβλημα γίνεται ἀκόμη με-
γαλύτερο, ἀφοῦ οἱ γυναῖκες ποὺ
ἀποφασίζουν νὰ μὴ συνεχίσουν
τὴν ἐξέλιξη τῆς ἐγκυμοσύνης,
τὴν ὁποία δὲν ἐπιθυμοῦν, δὲν
θὰ μποροῦν νὰ τὸ κάνουν στὸ
μοναδικὸ νοσηλευτικὸ ἵδρυμα
τοῦ νησιοῦ ποὺ εἶναι τὸ νοσοκο-
μεῖο Ἅγιος Παντελεήμονας,
ἀλλὰ νὰ ταξιδέψουν γιὰ αὐτὸ
στὴν Ἀθήνα».

Ὑποδειγματικὴ ἡ πολιτικὴ παρέμβασις τοῦ Προκαθημένου τῆς Οὐκρανίας
Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθο-

δόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρα-
νίας ἀπηύθυνε ἔκκλησιν εἰς
τοὺς βουλευτὰς τῆς Βουλῆς
τῆς Οὐκρανίας ποὺ συνεζήτη-
σαν τὴν 18ην Μαΐου 2017 τὰ
νομοσχέδια ὑπ’ἀριθμ. 4128 καὶ
4511 ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλη-
σίαν. Ἡ στάσις του θὰ πρέπη
νὰ καταστῆ παράδειγμα πρὸς
ὅλους τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς
καὶ πολιτικοὺς ἡγέτας διὰ τὸ
πόσον σημαντικὸν εἶναι ἡ
Ἐκκλησία νὰ ἀρθρώνη σο-
βαρὸν λόγον εἰς τὸν δημόσιον
χῶρον. Παραθέτομεν τὴν
ἔκκλησιν αὐτοῦ:

«Ἀξιοσέβαστοι ἐκλεκτοὶ τοῦ
λαοῦ,

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας πάντα ἐτάσσετο καὶ
ἐξακολουθεῖ νὰ τάσσεται ὑπὲρ
τῆς εἰρήνης τόσο στὴν χώρα μας
τὴν Οὐκρανία, ὅσο καὶ μεταξὺ
ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Στὰ κη-
ρύγματά τους οἱ κληρικοὶ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας συνέχεια καλοῦν στὴ
χριστιανικὴ ἀγάπη, στὴν ἐφαρ-
μογὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ,
στὴν ἀλληλοκατανόηση καὶ τὸ
σεβασμό. Εἶναι ἀναλλοίωτες καὶ
διαχρονικὲς οἱ ἀλήθειες αὐτές,
ὅπως ἀποτυπώθηκαν στὸ Ἱερὸ
Εὐαγγέλιο. Καὶ ὅμως ὁ ἐχθρὸς
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὁ ὁπο-

ῖος προσπαθεῖ παντοιοτρόπως
νὰ κάνει τὰ γνήσια τέκνα τοῦ
Θεοῦ νὰ ἀποκλίνουν τῆς ὁδοῦ
τῆς δικαιοσύνης, στὸ διάβα τῶν
αἰώνων ἀποπειρᾶται νὰ δυσφη-
μήσει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
μηχανευόμενος ὁλοένα καὶ νέους
τρόπους, γιὰ νὰ τὴν καταπολεμή-
σει, οἱ ὁποῖοι νὰ ἀνταποκρίνονται
στὶς λεγόμενες ἀνάγκες τῆς ση-
μερινῆς πραγματικότητας.

Μετὰ ἀπὸ τρομεροὺς καιροὺς
θεομαχίας ἀπὸ τὴν ἀθεϊστικὴ
ἐξουσία πήραμε τρόπον τινὰ κά-
ποια ἀνάσα, νομίζοντας ὅτι ἀπὸ
’δῶ καὶ πέρα κανεὶς πλέον δὲν
θὰ ἐπρόκειτο νὰ μᾶς διώξει,
ἐπειδὴ ἐκκλησιαζόμεθα, οὔτε νὰ
ἀπειλήσει ἢ νὰ ἀσκήσει βία. Καὶ
ὅμως κατὰ τὸ παρὸν σύμπασα ἡ
Ὀρθοδοξία εἶναι ἀναστατωμένη
ἀπὸ τὶς ἐνέργειες πολιτικῶν
τινῶν, οἱ ὁποῖοι τεχνητῶς προσ -
παθοῦν νὰ ἀποξενώσουν ἀπὸ
τὴν Οὐκρανικὴ κοινωνία τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρα-
νίας, μία Ἐκκλησία ἡ ὁποία εἶναι
Ἐκκλησία τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ
καὶ ἑνώνει τὴ διχασμένη Ἀνατο-
λικὴ μὲ τὴ Δυτικὴ καὶ τὴ Βόρεια μὲ
τὴ Νότια Οὐκρανία μας.

Ἀξιοσέβαστοι βουλευτές,
Ἔχετε στὸ πρόγραμμά σας νὰ

ἐξετάσετε τὰ νομοσχέδια
ὑπ’ἀριθμ. 4511 καὶ 4128, τὰ
ὁποῖα ἔχουν ἤδη σχολιάσει ἀρνη-
τικὰ οἱ ἐμπειρογνώμονες, θρη-

σκειολόγοι, πολιτικοὶ καὶ ὅλοι οἱ
Οὐκρανοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔμειναν
ἀδιάφοροι. Ἀλλὰ ὁ βασικὸς ἐκτι-
μητὴς αὐτῶν εἶναι ἐκεῖνος στὸν
ὁποῖο ἀφοροῦν ἄμεσα τὰ ἐν
λόγῳ νομοσχέδια καὶ εἶναι οἱ
Ὀρθόδοξοι Οὐκρανοί, οἱ ὁποῖοι
διαφωνοῦν μὲ τὴν υἱοθέτηση τῶν
προτεινομένων τροποποιήσεων.
300.000 καὶ πλέον πολίτες τῆς
Οὐκρανίας ζητοῦσαν προσω-
πικὰ ἐσᾶς, τοὺς ἐκλεκτούς τους,
νὰ μὴ ψηφίσετε τὰ νομοσχέδια.
Σήμερα ἔξω ἀπὸ τὴ Βουλὴ ἔχουν
συγκεντρωθεῖ δεκάδες χιλιάδες
πιστοί, οἱ ὁποῖοι προσευχόμενοι
ζητοῦν νὰ εἰσακουσθεῖ ἡ φωνὴ
τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὲς οἱ πολυ-
πληθεῖς ἐκδηλώσεις προσευχῆς
σήμερα πραγματοποιοῦνται σὲ
ὁλόκληρη τὴν Οὐκρανία.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας ἐπανειλημμένως τόνι-
σε τὸν κίνδυνο, ὁ ὁποῖος ἀπορ-
ρέει ἀπὸ τὰ νομοσχέδια αὐτά, τὰ
ὁποῖα δὲν εἶναι μόνο ἀντιεκκλη-
σιαστικά, ἀλλὰ καὶ ἀντικρατικὰ
καὶ ἀντιλαϊκά, καὶ ἡ υἱοθέτησή
τους θὰ συνεπάγεται τὴ θρη-
σκευτικὴ ἔχθρα, τὴ διάκριση καὶ
τὴν παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς
ἀνεξιθρησκίας καὶ τῆς ἐλευθερίας
τοῦ θρησκεύειν. Ἡ ἐφαρμογὴ
τῶν νομοσχεδίων θὰ ἀνοίξει πύ-
λες τοῦ θρησκευτικοῦ πολέμου
καὶ θὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὴν
εἰκόνα τῆς Οὐκρανίας διεθνῶς.

Ὅλο τὸ χρονικὸ διάστημα κατὰ
τὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἀνεξάρτητη
Οὐκρανία ὅλοι μαζὶ ἀπὸ κοινοῦ
σιγὰ-σιγά, μὲ τὸ δάκρυ καὶ μὲ τὸν
ἱδρώτα μας καταβάλαμε προσ -
πάθειες ἑδραιώσεως τῆς διομο-
λογιακῆς εἰρήνης, ἀναστηλώσα-
με τοὺς κατεστραμμένους Ἱεροὺς
Ναοὺς καί, τὸ πλέον βασικό,
ἀποκαθιστούσαμε τὶς πνευμα-
τικὰ ζημιωμένες ἀνθρώπινες ψυ-
χές. Ἐνῶ σήμερα μὲ τὸ θέλημα
τῶν πολιτικῶν τινῶν μπορεῖ νὰ
ἀναβιώσει καὶ νὰ πάρει τὴ συνέ-
χεια τὸ ἔργο τῶν ἀθεϊστικῶν
ἀρχῶν τῶν θεομάχων.

Ἀξιοσέβαστοί μας βουλευτές,
Γιὰ πολλοστὴ φορά σᾶς ὑπο-

βάλλουμε τὸ αἴτημά μας νὰ μὴ
ἐπιτρέψετε τὴν υἱοθέτηση τῶν
εἰρημένων τροποποιήσεων, τὰ
ὁποῖα προβλέπονται ἀπὸ τὰ σχέ-
δια τῶν Νόμων ὑπ’ ἀριθμ. 4128
καὶ 4511. Δεόμεθα τοῦ Οἰκτίρμο-
νος Θεοῦ νὰ σᾶς συνετίσει, νὰ
χαρίσει ἰσορροπία, χριστιανικὴ
κατανόηση καὶ ἀγάπη κατὰ τὴ
λήψη τῶν κρίσιμων γιὰ τὴν
Οὐκρανία μας ἀποφάσεων.

† Ὀνούφριος,
ὁ Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας,

Προκαθήμενος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

τῆς Οὐκρανίας»

Ἡ Τρίτη Παγκρήτιος «Σταυροφορία» τῆς ΟΑΚ διὰ τὸ Κολυμβάριον
Τὴν Τρίτην 16 Μαΐου 2017

ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν
«Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρή-
της (ΟΑΚ)», τὸ Γ΄ Παγκρή-
τιον Ἱερατικὸν Σεμινάριον μὲ
εἰδικὸν θέμα: «Θεολογικὴ
προσέγγιση τῶν κειμένων τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Ὡς καὶ αἱ δύο προηγούμεναι,
ἐνῶ ὀνομάζονται «Παγκρήτι-
αι», ὡς φαίνεται ἀπὸ τὰς φω-
τογραφίας, ἐλαχίστους κληρι-
κοὺς συγκεντρώνουν, γεγονὸς
τὸ ὁποῖον ἀπὸ μόνον του ἀμφι-
σβητεῖ τὸν «Παγκρήτιον» χα-
ρακτῆρα. Παραθέτομεν τμή-
ματα τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς
17ης Μαΐου 2017 καὶ σχολιάζο-
μεν.

«Ὁ Σεβασμιώτατος Κισάμου
καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος ἀνέ-
γνωσε τὸ Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαί-
ου Α΄, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο:…
«ὁ ρόλος τῆς πρὸ ἑνὸς περίπου
ἔτους πραγματοποιηθείσης Συν -
όδου ἦτο ἡ διατήρησις τῆς ἑνότη-
τος τῆς Ἐκκλησίας εἰς οἰκουμε-
νικὸν ἐπίπεδον, χωρὶς ὅμως τοῦ -
το νὰ σημαίνη μείωσιν τῆς πλη-
ρότητος καὶ τῆς ἐλευθερίας ἑκά-
στης τοπικῆς ἐκκλησίας. Ἡ Σύνο-
δος, ὅπως ἄλλωστε καὶ τὰ δύο
συστατικὰ τῆς λέξεως δηλοῦν,
ἐπιβεβαιοῖ τὴν συνοδοιπορίαν,
τὴν κοινὴν πορείαν τῶν κατὰ τό-
πους Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν…».

Ἐνῶ αὐτὰ ἰσχυρίζεται ὁ Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
πληθαίνουν τὰ δημοσιεύματα
εἰς τὸν τύπον ὅτι εὑρισκόμεθα
ἐνώπιον σχίσματος καὶ ὅτι ἡ
ἀπουσία τῶν τεσσάρων Ἐκκλη-
σιῶν ἀπὸ τὴν «Σύνοδον»
μᾶλλον ἐξέθεσε διεθνῶς αὐτήν. 

«Ὁ κ. Ἀμφιλόχιος ὑπογράμμι-
σε, ἐπίσης, πώς, «εἶναι πολὺ

εὐτυχὲς τὸ γεγονὸς ὅτι βρισκόμε-
θα σήμερα σὲ αὐτὸν τὸ χῶρο,
καθὼς εἶναι σημαντικὸ νὰ κοινω-
νοῦμε τὴν κοινωνία τῶν προσώ-
πων ποὺ εἶναι ὁ Παράδεισος, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὴν ἀκοινωνησία
ποὺ εἶναι ἡ Κόλαση», σύμφωνα
μὲ τὸν Ἀββᾶ Μακάριο, καθώς,
«δὲν σώζουμε ἐμεῖς τὴν Ἐκκλη-
σία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, οὔτε ἡ
Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ σω-
τῆρες, διότι ἕνας εἶναι ὁ Σωτήρας
Χριστὸς καὶ ὅλοι ἐμεῖς σωζόμα-
στε μέσα στὴ χάρη της, ὡς μέλη
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Ἂν καὶ ἡ φράσις «κοινωνία
προσώπων» καταδεικνύει
ἐλλιπῆ θεολογικὴν παιδείαν
θὰ συμφωνήσωμεν ἀπολύτως
μὲ τὸν Σεβασμιώτατον ὅτι
«δὲν σώζουμε ἐμεῖς τὴν
Ἐκκλησία… ἐμεῖς σωζόμαστε
μέσα στὴ χάρη της». Εἴμεθα
σίγουροι, ἐπίσης, ὅτι θὰ συμ-
φωνήση καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
πὼς τὰ «μέλη τοῦ Σώματος
τοῦ Χριστοῦ» ἀποδέχονται ἢ
ἀπορρίπτουν Συνόδους καὶ ὄχι
μία μειοψηφία Ἐπισκόπων μό-
νοι τους.

«Ὁ Δρ Ζορμπᾶς στὴ σύντομη
εἰσαγωγή του τόνισε πώς, «ἡ
Ἀκαδημία θεωρεῖ ὑποχρέωσή
της νὰ μὴ μείνει ἡ Σύνοδος στὴν
Ἱστορία, ὡς ἕνα τυχαῖο ἱστορικὸ
γεγονὸς καὶ γι’ αὐτὸν τὸ λόγο
χρειάζεται ἡ ἀξιοποίηση τῶν κει-
μένων της, μέσα ἀπὸ τὴν ὑπεύ-
θυνη μελέτη ποὺ εἶναι μία ἐπιτα-
κτικὴ ἀνάγκη ὅσο ποτέ»… μιλοῦ -
με ὅλοι γιὰ ὅλα καὶ δὲν ἀκούγε-
ται μία λέξη γιὰ τὴ στάση τῆς
Ὀρθοδοξίας σὲ θέματα Βιοη-
θικῆς, Οἰκολογίας, Παιδείας,
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Οἰκονομικῆς κρίσης, Φονταμεν-
ταλισμοῦ, Μεταναστευτικῆς κρί-
σης, κ.ἄ., ὅπως αὐτὰ ἐκφράσθη-
καν μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τῆς Συν -
όδου».

Εἰς τὰ λόγια αὐτὰ διαφαίνε-
ται ἡ ἐκκοσμίκευσις τοῦ θεολο-
γικοῦ λόγου, ἡ ἀλλοτρίωσίς
του. Ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπί-
ζεται ὡς ἕνα σωματεῖον, τὸ
ὁποῖον ὀφείλει νὰ ἐκδίδη μανι-
φέστα κοινωνικῆς ἠθικῆς καὶ
νὰ ἔχη λόγον ἐπὶ παντὸς ἐπι-
στητοῦ. Παύει ἡ Ἐκκλησία νὰ
εἶναι ἀληθὴς ζωή, θεοκοινωνία,
πνευματικὴ ἄθλησις κ.λπ. καὶ
εἶναι διευθυντήριον, τὸ ὁποῖον
ἀποστέλλει «ντιρεκτίβες»
πρὸς τὰ μέλη του. Αὐτὸ δὲν τὸ
ἔχουν συνειδητοποιήσει καὶ
πασχίζουν συνεχῶς διὰ τὴν νε-
κρανάστασιν τῆς «Συνόδου»,
ἐνῶ αὐτὴ ἤδη εὑρίσκεται εἰς τὸ
χρονοντούλαπον τῆς ἱστορίας.

«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστο-
μος, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν, παρουσίασε
τὴν εἰσήγησή του, μὲ θέμα: «Τὰ
“ὑπέρ” καὶ τὰ “κατὰ” στὸ πρὶν καὶ
στὸ μετὰ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας: Θέματα καὶ Προβληματι-
σμοί»… Ἐπίσης ἔκανε λόγο καὶ
γιὰ τοὺς «νεοζηλωτικοὺς κύ-
κλους ποὺ δείχνουν ἀσέβεια
πρὸς τὸν ἱερὸ συνοδικὸ θεσμὸ
καὶ πολυλογοῦν ἀτεκμηρίωτα,
ὄντας ἐγκλωβισμένοι στὸν πει-
ρασμὸ τῆς αὐτοπροβολῆς τους,
ἀλλὰ καὶ ἄλλων σκοπιμοτήτων»,
ἐνῶ ταυτοχρόνως τόνισε πὼς «ἡ
μὴ συμμετοχὴ τῶν τεσσάρων
ἐκκλησιῶν στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδο, ἦταν ἕνας μετεωρισμὸς
ἀνορθόδοξος καὶ ἐκκλησιολο-
γικῶς ἐπικίνδυνος». Γιατί μὲ
αὐτὸν τὸν τρόπο «ἡ Ἐκκλησία
ἀπὸ τρόπος ζωῆς μετατρέπεται
σὲ ἰδεολόγημα καὶ σέκτα καὶ οἱ
πιστοί της ἀπὸ μέλη σὲ ὀπαδούς,
καθὼς δὲν διαλέγεται μὲ κανένα
ἄλλον ἐκτὸς αὐτῆς». Τέλος, κατὰ
τὸν κ. Χρυσόστομο, «οἱ ὕβρεις
κατὰ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου εἶναι ἐσκεμμένες καὶ κατευ-

θυνόμενες καὶ ἐπιδιώκουν τὴν
κατάκτηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου ἀπὸ τὴ λεγόμενη “Τρίτη
Ρώμη”, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς “ἀπο-
τείχισης” εἰς βάρος τῆς ἑνότητας
τῆς Ἐκκλησίας».

Ἂς σκεφθοῦμε λογικὰ καὶ
πνευματικά: Εἶναι χριστιανικὴ
συμπεριφορὰ καὶ ἐκκλησια-
στικὴ στάσις νὰ ρίπτωμεν συν -
εχῶς «λάδι στὴ φωτιά»; Μάλι-
στα ἡ ἐπίθεσις δὲν ἦτο μόνον
πρὸς τοὺς ἐντὸς ἀλλὰ καὶ
πρὸς τὰς τοπικὰς Ἐκκλησίας
ποὺ δὲν συμμετεῖχαν, αἱ ὁποῖαι
πληθυσμιακὰ ἐκπροσωποῦν τὸ
ἥμισυ τῆς Ὀρθοδοξίας! Τὸ ἥμι-
συ κατηγορεῖ τὸ ἕτερον ἥμισυ; 

«Ὁ κ. Θεόδωρος Γιάγκου, Κα-
θηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ. ἀνέλυσε τὴν εἰσήγησή
του, μὲ θέμα: «Ἡ θέση καὶ οἱ θέ-
σεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας»… Ὁ κ. Γιάγκου ὑπογράμ-
μισε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς κύκλου
λαϊκισμοῦ, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ
ἀνθρώπους παραπληροφορημέ-
νους μὲ ἐλλιπῆ κατάρτιση, οἱ
ὁποῖοι καταφέρονται ἐναντίον τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου…
Στὴ συνέχεια, ὁ κ. Γιάγκου ἀνέλυ-
σε τὴν προβληματικὴ γύρω ἀπὸ
τοὺς μικτοὺς γάμους καὶ τὴ δια-
στρέβλωση τῆς σκέψης τῆς
ὀρθόδοξης παράδοσης πάνω σὲ
αὐτὸ τὸ θέμα ἀπὸ εὐσεβιστικοὺς
κύκλους».

Ἀπάντησιν εἰς τὸν κ. Γιάγ-
κου ἔδωσεν ὁ Καθηγ. τῆς Ἱ. Μ.
Σταυρονικήτα, ὁ ὁποῖος, ὑπέρ-
μαχος ὁ ἴδιος τοῦ Κολυμβαρί-
ου, παρεδέχθη εἰς τὴν ἐπίση-
μον ἀναφοράν του ὅτι ἡ ἀπό-
φασις περὶ Γάμου εἶναι δυ-
νατὸν νὰ χρησιμοποιηθῆ κατα-
χρηστικά... Ἀκόμη καὶ Ἡγούμε-
νοι, ὑπέρμαχοι τῆς «Συνό-
δου», εἶναι παραπληροφορη-
μένοι κ. Γιάγκου;

Ποῖος εἶναι ὁ νέος «Οἰκουμενικὸς»
μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως;

Ὁ Οἰκουμενισμὸς ὑπονο-
μεύει τὴν Οἰκουμενικότητα
τοῦ Πατριαρχείου! Αἱ οἰκουμε-
νιστικαὶ ἐπιλογαὶ τοῦ Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως ὑπονομεύουν τὸ Πατριαρ-
χεῖον ὡς πρὸς τὸν τίτλον
«Οἰκουμενικὸν» καθὼς τὸν
τίτλον αὐτὸν χρησιμοποιεῖ
πλεὸν ἐμμέσως ὁ Γ. Γραμμα-
τεὺς τοῦ ΠΣΕ!

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος καὶ οἱ Ἱεράρχαι ποὺ εἶναι
θιασῶται τοῦ οἰκουμενισμοῦ
ἰσχυρίζονται ὅτι τὰ «ἀνοίγμα-
τα» πρὸς τὰς ἄλλας ὁμολο-
γίας συμβάλλουν εἰς τὴν ἀπο-
φυγὴν τῆς ἐσωστρεφείας τῶν
Ὀρθοδόξων καὶ τὴν διεθνῆ
προβολὴν τοῦ Πατριαρχείου
εἰς ὅλον τὸν κόσμον, δι’ αὐτὸ
θεωροῦν καὶ ἐπιβεβλημένην
τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸ ΠΣΕ. 

Ἀτελείωτα εἶναι τὰ θεολο-
γικὰ ἐπιχειρήματα, συμφώνως
πρὸς τὰ ὁποῖα ὁ συμφυρμὸς
τῆς ἀληθείας μὲ τὸ ψεῦδος,
δηλ. τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὰς
αἱρέσεις, ἀποβαίνουν εἰς βά-
ρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἐπειδὴ τὸ ψεῦδος θαμπώ-
νει τὴν οἰκουμενικὴν ἀκτινοβο-
λίαν τῆς ἀληθείας. Ὁ κόσμος
παρατηρῶν τὰς συμπροσ -
ευχὰς ταυτίζει τὴν Ὀρθοδοξίαν
μὲ τὸν Παπισμὸν καὶ τὸν Προ-
τεσταντισμὸν καὶ καταλήγει νὰ
ἀπορρίπτη ὅλον τὸν χριστιανι-
σμόν, διότι δὲν βλέπει καμίαν
διαφοράν.

Μὲ τὸ παρὸν δημοσίευμα
δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ προβάλω-
μεν αὐτὴν τὴν πτυχήν, ἀλλὰ
μίαν νέαν παράμετρον εἰς τὸ
ὅλον ζήτημα, πρακτικὴν καὶ

συγκεκριμένην. Εἰς ἀπάντησιν
τῆς ἐκκλήσεως τοῦ Πατριάρ-
χου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν
Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου ὁ Γενικὸς
Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Πά-
στωρ Δρ. Ὄλαφ Φιοῦξε Τβεΐτ
ἀπέστειλε μηνύματα πρὸς τὸν
Πρόεδρον τῆς Οὐκρανίας Π.
Ποροσένκο καὶ τὸν Πρόεδρον
τῆς Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας Α.
Παρουμπί, ὅπου ἐξέφρασε τὴν
ἔντονον ἀνησυχίαν του διὰ τὸ
ἐνδεχόμενον ὑπερψηφίσεως
τῶν νομοσχεδίων ὑπ. ἀριθμ.
4128  καὶ  4511, τὰ ὁποῖα εἶναι
ἀντιεκκλησιαστικά, καὶ ἐζήτη-
σε νὰ τὰ ἀνακαλέσουν. Εἰς τὰ
μηνύματα αὐτὰ ὁ κ. Τβεΐτ λέ-
γει ὅτι ἐκφράζει-ἀντιπροσω-
πεύει τὴν «μεγαλύτερη οἰκου-
μενικὴ ὀργάνωση μὲ 348
Ἐκκλησίες-μέλη». Ἐφόσον τὸ
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινου-
πόλεως συμμετέχει ἐνεργῶς
εἰς τὸ ΠΣΕ, τότε τὸ ΠΣΕ
ἐκφράζει καὶ τοὺς Ὀρθοδό-
ξους, εἶναι δηλαδὴ ὡς νὰ ἀπο-
δέχεται ὁ Πατριάρχης ὅτι τὸν
«οἰκουμενικὸν» ρόλον ἀσκεῖ ὁ
κ. Τβεΐτ! Ὁ Πατριάρχης δια-
τυμπανίζει ὅτι εἶναι ὁ
«πρῶτος» τῶν Ὀρθοδόξων,
ἐνῶ μὲ τὴν συγκατάθεσίν του ὁ
κ. Τβεΐτ εἶναι ὁ «πρῶτος»
ὅλων τῶν Χριστιανῶν! Μὲ τὸν
οἰκουμενισμὸν ἑπομένως δέχε-
ται ὁ Πατριάρχης ὅτι πάνω
ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν ὑπάρχει
καὶ ἕνας εὐρύτερος ὀργανι-
σμός, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει περισ-
σοτέρους χριστιανοὺς μαζὶ μὲ
τοὺς Ὀρθοδόξους! Ἐκφράζει
δηλαδὴ μὲ καλύτερον οἰκουμε-
νικὸν τρόπον τὴν Ὀρθοδοξίαν
ἀπὸ ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-

τριαρχεῖον! Αὐτὰ εἶναι τὰ
ἀποτελέσματα τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ!

Παραλλήλως ὁ κ. Βαρθολο-
μαῖος δίδει τὸ «πάτημα» εἰς
τὸν Πατριάρχην τῆς Μόσχας
νὰ ζητεῖ διὰ «οἰκουμενικὰ» ζη-
τήματα τὴν βοήθειαν τοῦ κ.
Τβεΐτ καὶ ὄχι τοῦ Κωνσταντι-
νουπόλεως. Μάλιστα τὸ Πα-
τριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλε-
ως δεσμεύεται καὶ δὲν μπορεῖ
νὰ ἀντιδράση εἰς αὐτὴν τὴν
ἐπιλογὴν τοῦ Μακ. Μόσχας,
διότι εἶναι τὸ ἴδιον, ποὺ ἀνα-
γνωρίζει αὐτὴν τὴν «οἰκουμε-
νικὴν» ἐξουσίαν εἰς τὸν κ.
Τβεΐτ! Ἑπομένως οὔτε τὴν Μό-
σχαν νὰ κατηγοροῦν οἱ Πα-
τριαρχικοὶ οὔτε ἄλλους διὰ τὴν
ἀπώλειαν τῆς «οἰκουμενικότη-
τος» τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ
τὰς ἰδικάς των πράξεις, αἱ
ὁποῖαι ὄχι μόνον ὑποσκάπτουν
τὰ θεμέλια τοῦ «θεσμοῦ»,
ἀλλὰ ὁδηγοῦν καὶ εἰς τὸ νὰ
ἀποσύρη ὁ Κύριος τὴν χάριν
του.

Ἀκολούθως πρὸς ἐπίρρωσιν
τῶν λεγομένων παραθέτομεν τὸ
μήνυμα τοῦ κ. Τβεΐτ, ὡς ἐδημο-
σιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα mo-
spat.ru τῆς 17ης Μαΐου 2017:  

«Ἐξοχώτατε!
Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Παγκοσμίου

Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν εἶναι ἡ
πλέον ἀνοικτὴ καὶ μεγαλύτερη
οἰκουμενικὴ ὀργάνωση μὲ 348
Ἐκκλησίες-μέλη ἀπὸ τὶς 110
χῶρες καὶ 500 ἑκ. χριστιανοὺς
ἐκφράζει τὴν ἔντονη ἀνησυχία
της ἐξαιτίας τῆς προθέσεως τῆς
Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας νὰ ἐντάξει
στὴν ἡμερήσια διάταξη τῆς
αὐριανῆς συνεδριάσεως τὸ νο-
μοσχέδιο ὑπ. ἀριθμ. 4128 «Περὶ

τροποποιήσεων στὸ Νόμο τῆς
Οὐκρανίας «Περὶ ἐλευθερίας τοῦ
θρησκεύειν καὶ τῶν θρησκευ-
τικῶν σωματείων» καὶ τὸ νομο-
σχέδιο ὑπ. ἀριθμ. 4511 «Περὶ
εἰδικοῦ καθεστῶτος τῶν θρη-
σκευτικῶν σωματείων τῶν ὁποί-
ων οἱ ἕδρες εὑρίσκονται στὸ κρά-
τος ποὺ ἡ Βουλὴ τῆς Οὐκρανίας
ἀνεγνώρισε ὡς χώρα - εἰσ βο-
λέα».

Ὡς οἰκουμενικὸς ὀργανισμός,
ὁ ὁποῖος ἐπὶ ἑβδομήκοντα ἔτη
τῆς λειτουργίας του ἐτάσσετο
ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐλευθερίας
τοῦ θρησκεύειν καὶ κατὰ οἱασδή-
ποτε μορφῆς διακρίσεως σὲ ὅλες
τὶς περιοχὲς τοῦ κόσμου, τὸ Παγ-
κόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν
θεωρεῖ ὅτι ἡ ὑπερψήφιση τῶν
εἰρημένων νομοσχεδίων θέτει σὲ
κίνδυνο τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνεξιθρη-
σκίας καὶ τὴν ἰσοτιμία ὅλων τῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ θρησκευτικῶν
κοινοτήτων στὴν Οὐκρανία καὶ
μπορεῖ νὰ προκαλέσει νέο κῦμα
ἐντάσεως ἐντὸς τῆς Οὐκρανικῆς
κοινωνίας. Ἐξαίροντας τὶς προσ -
πάθειες τῆς Κυβερνήσεως τῆς
Οὐκρανίας γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς
δημοκρατίας καὶ τὸν ἐκσυγχρο-
νισμὸ τῆς Οὐκρανικῆς νομοθε-
σίας ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς συμμορ-
φώσεως αὐτῆς πρὸς τὰ διεθνῆ
πρότυπα, ὡστόσο εἴμαστε πε-
πεισμένοι ὅτι αὐτὰ τὰ δύο νομο-
σχέδια προσκρούουν στὶς κατα-
βαλλόμενες στὴν Οὐκρανία προσ -
πάθειες προωθήσεως τῆς δημο-
κρατίας. Σᾶς προτρέπουμε νὰ
ἀνακαλέσετε αὐτὰ τὰ νομοσχέ-
δια, τὰ ὁποῖα κυοφοροῦν ἀρνη-
τικὲς συνέπειες.

Μὲ σεβασμό, Πάστορας Δρ.
Ὄλαφ Φιοῦξε Τβεΐτ, ὁ Γενικὸς
Γραμματέας τοῦ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν».

Ἐπιθυμοῦν σχίσμα;
Ὁ Σεβ. Μπάτσκας προειδο-

ποίησε τὸν Πατριάρχην Κων/λε-
ως διὰ σχίσμα, ὅμως τὸ Πα-
τριαρχεῖον συνεχίζει νὰ δέχεται
ποικίλους πολιτικοὺς καὶ ἐκκλη-
σιαστικοὺς παράγοντας τῆς
Οὐκρανίας. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα rom-
fea.gr τῆς 17ης Μαΐου 2017: 

«Τὴν λύπη του γιὰ τὶς συναν-
τήσεις τῶν σχισματικῶν τοῦ λε-
γόμενου "Πατριαρχείου Κιέβου"
μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαῖο στὸ Φανάρι, ἐξέ-
φρασε ὁ Ἐπίσκοπος Μπάτσκας
κ. Εἰρηναῖος τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Ὁ κ.
Εἰρηναῖος σὲ συνάντηση ποὺ
εἶχε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ζαπο-
ρόζιε καὶ Μιλητουπόλεως κ.
Λουκᾶ, ἀνέφερε ὅτι σὲ κατ' ἰδίαν
συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Οἰκου-
μενικὸ Πατριάρχη τοῦ ἐπεσήμα-
νε ὅτι ἂν στηριχθεῖ ὁ Ντενισένκο
αὐτὸ θὰ ὁδηγήσει τὴν Ἐκκλησία
σὲ νέο σχίσμα, αὐτὴ τὴν φορά
ὄχι μεταξὺ Δύσης καὶ Ἀνατολῆς,

ἀλλὰ μέσα στὴν Ἀνατολή. ''Μόνο
οἱ δυνάμεις ἐκεῖνες ποὺ δὲν
ἔχουν τίποτα κοινὸ μὲ τὸν Χρι-
στιανισμὸ ἐνδιαφέρονται γιὰ
αὐτὸ τὸ σχίσμα'' - ὑπογράμμισε
σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἐπίσκοπος
Μπάτσκας. Ἐπίσης ὁ κ. Εἰρηναῖ -
ος τόνισε ὅτι μίλησε μὲ εἰλικρί-
νεια στὸν Πατριάρχη, στὸν
ὁποῖο μετέφερε τὴν ἀνησυχία
του, πὼς ἐκτὸς ἀπὸ σχισματι-
κοὺς κληρικούς, τὸ κατώφλι τοῦ
Πατριαρχείου ἔχουν περάσει γιὰ
παρόμοιες συνομιλίες καὶ κρατι-
κοὶ παράγοντες ποὺ δὲν εἶναι
Ὀρθόδοξοι. ''Ἐννοεῖται πὼς
αὐτοὶ ἐπιδιώκουν τὰ κρατικὰ
συμφέροντα, ὅπως τὸ ἴδιο συμ-
βαίνει καὶ στὸ Μαυροβούνιο. Ἡ
Ἐκκλησία μετατρέπεται σὲ πολι-
τικὸ ἐργαλεῖο, ὥστε νὰ ἐξυπηρε-
τεῖ κυβερνητικὰ συμφέροντα καὶ
ὄχι τὸν πραγματικό της σκοπό.
Ἄποψή μου εἶναι ὅτι ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης δὲν θὰ συμβι-
βαστεῖ στὸ τέλος μὲ τοὺς σχι-
σματικοὺς'' - πρόσθεσε κλείνον-
τας ὁ Ἐπίσκοπος Μπάτσκας».

Γνωμοδότησις κατὰ κληρικῶν;
Τοῦ κ. Σωτηρίου Μ. Τζούμα

Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ ἔγκυρες
πληροφορίες μας, τὶς τελευταῖες
ἡμέρες ἔχει ξεκινήσει μὲ ὑπόγειο
καὶ μυστικὸ τρόπο, ἐκ μέρους
ἰσχυρῶν παραγόντων τῆς Ἐκκλη-
σίας– λόγῳ τῆς δεινῆς θέσης ποὺ
ἔχουν περιέλθει… ἐξαιτίας τῆς
ἀνεπαρκοῦς νομικῆς τους κατάρ-
τισης– ἡ ἐξασφάλιση μιᾶς εἰδικῆς-
ἰσχυρῆς γνωμοδότησης, ἡ ὁποία
θὰ …συνιστᾶ στὸ ΣτΕ (γιατί γιὰ νὰ
«ἀπαγορεύσει» μία γνωμοδότη-
ση, ἀπ’ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται,
τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας
νὰ μὴ πράξει τὰ νόμιμα, δὲν δύνα-
ται)νὰ ἀσχολεῖται μὲ ὑποθέσεις
κληρικῶν καὶ μοναχῶν!

Τὴν ἔκδοση τῆς γνωμοδότη-
σης αὐτῆς ἐπιδιώκουν νὰ ἐξα-
σφαλίσουν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ οἱ
καιροσκόποι ποὺ κατευθύνουν
παρασκηνιακὰ τὰ πράγματα,
χωρὶς ἀπόφαση-ἐντολὴ τῆς
προϊούσης Συνόδου, μηνὸς Μαΐ-
ου! Ἀντιθέτως θὰ τὴν περάσουν
μὲ τὴν γνωστὴ κατάπτυστη καὶ
καταχρηστικὴ μέθοδο τῆς… κατ’
ἐξουσιοδότηση («Συνοδικῇ ἐξου-
σιοδοτήσει», ὅπως ἐπικράτησε
νὰ λέγεται) ἔγκρισης καὶ στὴ συν -
έχεια θὰ τὴν παρουσιάσουν ὡς
νομικὸ θέσφατο καὶ θὰ τὴν ἀπο-
στείλουν στὸ ΣτΕ, γιὰ νὰ τὸ στα-
ματήσουν νὰ ἀσχολεῖται μὲ θέ-
ματα κληρικῶν καὶ μοναχῶν!
Πρόκειται γιὰ μία ἀπαράδεκτη
ἐνέργεια, προδήλως παράνομη
καὶ ἀντικανονική! Εἶναι δυνατὸν
νὰ βρεθεῖ νομικός, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς

Ἐκκλησίας, ποὺ θὰ δεχθεῖ νὰ
βάλει τὴν ὑπογραφή του σὲ ἕνα
τέτοιο ἀνοσιούργημα- νομικὸ
ἔγκλημα, ὅταν μάλιστα ἔχει γνω-
μοδοτήσει προηγουμένως περὶ
τοῦ ἀντιθέτου, ὄχι σὲ μία, ἀλλὰ
σὲ πολλὲς περιπτώσεις;

Πηγή: Ἱστοσελὶς exapsal-
mos.gr 17.05.2017

Τὸ Οὐκρανικόν… εἰς τὸν Πατρ. Ἱεροσολύμων;

Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς
Οὐκρανίας ἐπεσκέφθη τὸν
Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.
Ἐζήτησε τὴν διαμεσολάβησίν
του διὰ τὴν αὐτοκεφαλίαν
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρα-
νίας; Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς 16ης Μαΐου
2017:

«Τὴν μεσημβρίαν τῆς 16ης
Μαΐου 2017, ὁ Πρωθυπουργὸς
τῆς Οὐκρανίας κ. Volodymyr
Groysman, συνοδευόμενος
ὑπὸ τριάκοντα περίπου συνερ-
γατῶν αὐτοῦ, ὡς τοῦ Ἀναπλη-
ρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας, τοῦ
Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ
Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τὸ
Ἰσραὴλ κ. Gennadii Nadolenko,
ἐπεσκέφθη τὸ Πατριαρχεῖον…
Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ηὐχαρί-
στησε τὸν Μακαριώτατον διὰ τὸ
ὅτι παρὰ τὰ ὑψηλὰ Αὐτοῦ καθή-
κοντα, ἀφιέρωσε χρόνον διὰ
τὴν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς τὸ Πα-
τριαρχεῖον ἐντὸς τοῦ πλαισίου
τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τὸ
κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καθὼς καὶ
ηὐχαρίστησεν Αὐτὸν διὰ τὴν

στάσιν Αὐτοῦ εἰς τὸ φλέγον
πρόβλημα τῆς διενέξεως εἰς
Οὐκρανίαν, τὸ ὁποῖον ἡ κυβέρ-
νησις τῆς Οὐκρανίας καταβάλ-
λει μεγάλας προσπαθείας νὰ
ἐπιλύση ἄνευ ἐπεμβάσεως
αὐτῆς εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν
πρόβλημα… Ὁ Μακαριώτατος
ηὐχαρίστησε τὸν κ. Πρωθυ-
πουργὸν διὰ τοὺς λόγους αὐτοῦ
καὶ ἀνεφέρθη εἰς τοὺς δεσμοὺς
τοῦ Πατριαρχείου ἀπ’ αἰώνων
μετὰ τῆς Οὐκρανίας, ἀφ’
ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρ-
χου Ἱεροσολύμων Παϊσίου ἕως
καὶ τῆς σήμερον καὶ ἐξέφρασε
τὴν πεποίθησιν ὅτι τὸ πρόβλη-
μα τοῦτο δύναται νὰ ἐπιλυθῆ
οὐχὶ διπλωματικῶς ἢ πολιτικῶς,
ἀλλ’ ἐκκλησιαστικῶς, ὑπὸ τὴν
προϋπόθεσιν ὅτι οἱ ἐκκλησια-
στικοὶ ἄνδρες δὲν ἐμπλέκονται
εἰς τὰ πολιτικὰ προβλήματα,
οὔτε οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες εἰς τὰ
ἐκκλησιαστικά… Ὁ Πρωθυ-
πουργὸς προσέφερεν εἰς τὸν
Μακαριώτατον πλαίσιον μετ’
ἐμβλημάτων τοῦ Οὐκρανικοῦ
ἔθνους καὶ ηὐχαρίστησεν Αὐτὸν
διὰ τὴν στάσιν Αὐτοῦ ἔναντι τοῦ
Οὐκρανικοῦ λαοῦ».

Ὁ Βατοπαιδινὸς Ἡγούμενος, Πατριάρχης;
Φῆμαι διὰ ἀσθένειαν τοῦ

Πατριάρχου Κωνσταντινου-
πόλεως ἔχουν πυροδοτήσει
σενάρια διαδοχολογίας. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «Παραπολιτικά»
τῆς 20ῆς Μαΐου 2017:

«Τὸ Βατοπαίδι ἀλλιῶς... Κι
ὅμως. Τὸ Βατοπαίδι μπορεῖ νὰ
μᾶς ἀπασχολήσει ξανά! Κατ’
ἄλλον τρόπο ὅμως;. Οἱ πληρο-
φορίες τῆς στήλης εἶναι ὅτι ἀπὸ
τὴ Μόσχα προωθεῖται ὡς διά-

δοχος τοῦ σημερινοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου
ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς, ὁ γνω-
στός μας Ἐφραίμ! Ὁ ὁποῖος πα-
ρέλαβε τὸ μοναστήρι μὲ ἕξι κα-
λογήρους καὶ τώρα ἔχει διακόσι-
ους! Ἀσφαλῶς μέχρι τότε θὰ
ἔχει ὑπάρξει μπόλικο παρασκή-
νιο, ἀλλά, ὅπως κι ἂν ἔχει τὸ ζή-
τημα, οἱ διαδικασίες θὰ ἔχουν
τεράστιο ἐνδιαφέρον καὶ θὰ
ἀποτελέσουν τὴν ἀφετηρία
πολλῶν ἑρμηνειῶν, εἴτε ἔτσι εἴτε
ἀλλιῶς...».

Μήνυσις 
Σεβ. Μεσσηνίας

Τὴν 9ην Μαρτίου 2017 τὸ
Ὀρθόδοξον Κέντρον Πατερικῶν
Μελετῶν «Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ
Εὐγενικός» μὲ ἐκπρόσωπον τὸν
κ. Μάριον Πηλαβάκην, προέβη
εἰς Κανονικὴν Μήνυσιν ἐνώπιον
τῆς Ἱ. Συνόδου κατὰ  τοῦ Σεβ.
Μεσσηνίας διὰ παραβάσεις Ἱ.
Κανόνων. Τὴν 5ην Ἀπριλίου ὁ
Σεβ. Μεσσηνίας διὰ πληρεξου-
σίου δικηγόρου ὑπέβαλε μήνυ-
σιν ζητῶν ἄσκησιν ποινικῆς διώ-
ξεως καὶ χρηματικὴν ἱκανοποί-
ησιν λόγῳ ἠθικῆς βλάβης. Ἀνα-
φέρεται μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ μή-
νυσις τοῦ κ. Πηλαβάκη «δημοσι-
εύτηκε ὡς πρωτοσέλιδο μάλι-
στα σὲ Ἐκκλησιαστικοῦ περιε-
χομένου ἐφημερίδα καὶ δὴ στὸν
«Ὀρθόδοξο Τύπο» τῆς 17ης
Μαρτίου 2017». Ὁ κ. Πηλαβά-
κης ὑπέβαλε τὴν 12ην Μαΐου
ἀπολογητικὸν ὑπόμνημα πρὸς
τὸ Πταισματοδικεῖον Κατερίνης
«ἐπὶ ψευδοῦς καὶ συκοφαντικῆς
καταμηνύσεως».

Συμπλήρωσις 103 ἐτῶν 
Βορειοηπειρωτικοῦ ἀγῶνος

26 ΜΑΪΟΥ 2017

Στιγμιότυπον ἀπό τήν ἀνταλλαγήν δώρων, κατά τήν ὁποίανὁ Οὐκρανός Πρωθυπουργός φορᾶ τό «Ἄστρον τοῦ Δαυίδ».


