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2ον
Τὰ ἐξωτερικὰ ἐπίσης στοιχεῖα

τοῦ αὐτοκρατορικοῦ μεγαλείου
(κοσμήματα περίτεχνα, ἐνδύμα-
τα πολυτελῆ, εἰκόνες καὶ λάβα-
ρα, σημεῖα καὶ σύμβολα, ἡ πορ-
φύρα, ὅλα προκαλοῦσαν σε-
βασμὸ καὶ δέος[16].

Ἡ «σταυροπαγὴς κοσμοσφαῖ-
ρα» μιλοῦσε γιὰ τὴν παγκοσμιό-
τητα τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρα-
τορίας, οἱ τόμοι ἀνεξικακίας καὶ
ἡ «ἀκακία», συμβόλιζαν τὸ μά-
ταιο τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ποὺ

ὑπαγόρευαν τὴν αὐτοκρατορικὴ
φιλανθρωπία[17].

Ὁ Πατριαρχικὸς Θρόνος μὲ τὴ
λήξη τοῦ ἔτους στέλλει δυναμικὸ
μήνυμα ἀγάπης ποὺ ξεπηδᾶ
ἀπ’ τὸ σπήλαιο τῆς Γέννησης. Κι
ὁ αὐτοκράτορας τὴν ἡμέρα τῶν
Χριστουγέννων σὲ μία ἀπὸ τὶς
αἴθουσες ἀκροάσεως τοῦ Μεγά-
λου Παλατιοῦ, μπροστὰ σὲ συγ-
κέντρωση ἐπισήμων, ἔδινε σὲ
ἀξιωματούχους τὰ «ὑπατικὰ δί-
πτυχα», δηλαδὴ διπλώματα καὶ
διακρίσεις σὲ ἐγχάρακτες πλά-
κες ἀπὸ ἐλεφαντόδοντο. Ἦταν

μία κίνηση ποὺ συμβόλιζε τὴν
κίνηση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν
ἄνθρωπο. Ὁ νεογέννητος
Χριστὸς τιμᾶ μὲ τὴ σάρκωσή
του τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ δίνει
τὴ διάκρισή του. Τοῦ δίνει τὴ δυ-
νατότητα νὰ θεωθεῖ[18].

Αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ αὐτοκρατορικὸ
νόμισμα, χάρη στὸν ἀτόφιο χρυ-
σό, ἀλλὰ κυρίως χάρη στὴν ἐπι-
γραφὴ καὶ τὶς παραστάσεις ποὺ
τὸ κοσμοῦσαν, διαλαλοῦσε
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς (παγκόσμια
ἦταν ἡ κυκλοφορία του), τὰ θε-
μελιώδη γνωρίσματα τῆς Βυζαν-
τινῆς αὐτοκρατορίας, τὸ θεο-
πρόβλητο δηλαδὴ τοῦ αὐτοκρά-
τορα (στὸ νόμισμα εἰκονίζεται ὁ
Χριστὸς ἢ ὁ ἄγγελός του νὰ στέ-
φει τὸν βασιλέα) καὶ τὸ ἀπέραν-
το στὸ χῶρο καὶ στὸ χρόνο τῆς
ἐξουσίας, ποὺ μόνο τὸ Βυζάντιο
κληρονόμησε ἀπὸ τὴ Ρώμη. Ἡ
ρήση «ὅπου αὐτοκράτορας ἐκεῖ
ἡ Ρώμη» μεταφράζεται στὸ Βυ-

ζάντιο, ὅπου ἡ εἰκόνα τοῦ αὐτο-
κράτορα, ἐκεῖ ἡ ρωμαϊκὴ κυ-
ριαρχία. Στὰ μέσα τοῦ 7ου αἰώ-
να ἀναφερόμενος στὰ ὅρια τοῦ
Βυζαντίου ὁ Ἰάκωβος ὁ Νεοφώ-
τιστος, γράφει: «Ἀπὸ τοῦ Ὠκεα-
νοῦ τουτέστιν τῆς Σκωτίας καὶ
Βρεττανίας καὶ Φραγκίας... ἕως
Περσίδος καὶ πάσης Ἀνατολῆς
καὶ Αἰγύπτου καὶ Ἀφρικῆς καὶ
ἄνωθεν, τὰ ὅρια τῶν Ρωμαίων
ἕως σήμερον καὶ αἱ στῆλαι τῶν
βασιλέων αὐτῶν διὰ χαλκῶν καὶ
μαρμάρων φαίνονται...».Τὸ βυ-
ζαντινὸ νόμισμα ταξίδεψε παν-
τοῦ στὴ γῆ. Ἕνα αἰώνα πρὶν
ἀπὸ τὸν Ἰάκωβο, ἕνας ἄλλος
ἁπλὸς μοναχός, ὁ Κοσμᾶς ὁ
Ἰνδικοπλεύστης (χρωστᾶ τὸ
ὄνομά του στὸ ταξίδι του στὸν
Ἰνδικὸ ὠκεανό), δηλώνει γιὰ
τοὺς βυζαντινούς, ὅτι «ἐν τῷ νο-
μίσματι αὐτῶν ἐμπορεύονται
πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐν παντὶ
τόπῳ ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου

γῆς δεκτόν. ἐστι θαυμαζόμενον
παρὰ παντὸς ἀνθρώπου»[19].
Ὀρθοδοξία καὶ αὐτοκρατορία,
«Imperium καὶ Sacerdotium»
ὑπῆρξαν οἱ καταβολὲς τῆς
οἰκουμενικότητας καὶ παγκο-
σμιότητας τοῦ Βυζαντίου, ποὺ
εἶχε οὐράνια διάσταση.

Κατὰ τὸν τίτλο τῆς «Ἐπανα-
γωγῆς» ὁ αὐτοκράτορας ἦταν
«τῶν ὄντων... ἡ φυλακὴ καὶ
ἀσφάλεια, τῶν ἀπολωλότων ἡ
ἀνάληψις, τῶν ἀπόντων ἡ ἀνά-
κτησις».

Κι’ ἡ αὐτοκρατορικὴ ἀμφίεση,
ὅπως γράφει ὁ Κωνσταντῖνος ὁ
Πορφυρογέννητος, δηλώνει ὅτι:
«τούς τε μαγίστρους καὶ πατρι-
κίους ἐν τύπῳ χρηματίζων τῶν
Ἀποστόλων, τὸν τε χρηστὸν βα-
σιλέα, κατὰ τὸ ἐφικτόν, ἀναλο-
γοῦντα τῷ Θεῷ». Τὴ μίμηση
Θεοῦ ἐπιδιώκουν συμπληρω-
ματικὰ καὶ κάποτε ἀντίμαχα στὸ
Βυζάντιο, ὁ Αὐτοκράτορας καὶ ὁ

Πατριάρχης, καθένας στὰ πλαί-
σια τῆς δικαιοδοσίας του (ὁ κό-
σμος τῶν σωμάτων γιά. τὸν
αὐτοκράτορα, ὁ κόσμος τῶν
ψυχῶν γιὰ τὸν Πατριάρχη) ἕνα
εἶδος «Χριστοτοποτηρητῆ»[20].

Ἔτσι ἔμεινε ἀθάνατη ἡ Ρωμα-
νία, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ πον-
τιακὸ τραγούδι «καὶ πεθαμένη
ἀκόμη ἀνθίζει». Αὐτὸ τὸ ἀέναο
ἄνθισμά της προσδίδει ἐπικαι-
ρότητα καὶ καθιστᾶ ἐπιτακτικὸ
τὸν πρωτεύοντα ρόλο τῆς
Ὀρθοδοξίας, ποὺ ἀποτελεῖ στή-
ριγμα στὴν ἀμηχανία τῶν
καιρῶν.

Τὸ Βυζάντιο δημιούργησε πο-
λιτισμὸ ποὺ καταύγασε καὶ
ἐκπολίτισε τὴν Οἰκουμένη. Μὲ
ἀνώτερη καὶ ἀνώτατη παιδεία,
μὲ ἄριστα ὀργανωμένο κρατικὸ
μηχανισμό, μὲ οἰκονομικὴ πολι-
τική, βιομηχανία, ναυτιλία, ἐξω-
τερικὸ καὶ ἐσωτερικὸ ἐμπόριο,

«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...
6ον

Φαίνεται λοιπὸν -μὲ στοιχεῖα, τώρα πιά- ὅτι ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Τεκτο-
νισμοῦ στὰ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου εἶναι μεγάλη. Ἄς δοῦμε
κάτι ἀκόμη.

2011
Διαβάζουμε σὲ αὐθεντικὸ -ὅπως πάντα- τεκτονικὸ ἔντυπο τὰ

ἑξῆς, σχετικῶς. Ὁ τίτλος τοῦ δημοσιεύματος αὐτοῦ εἶναι:
Προεδρία COMALACE

Στὶς 5 Σεπτεμβρίου 2011 [τὸ μέλος τοῦ τάγματός μας - τάδε]
ἐξελέγη Πρόεδρος τοῦ COMALACE Contribution des Obedien-
ces Maconniques Liberales et Adogmatique a la Construction
Europeenne, καὶ στὰ ἑλληνικά, Συμβολὴ τῶν Φιλελεύθερων
καὶ Ἀδογμάτιστων Τεκτονικῶν Ταγμάτων στὴν Ἀνοικοδόμηση
τῆς Εὐρώπης. [!]

Τὸ COMALACE ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐπεξεργασία προβλημα-

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ἐρώτησις δευτέρα. Ἡ φύση
εἶναι ἐξαναγκαστική. Σὲ ἀναγκά-
ζει νὰ εἶσαι ἔτσι ὅπως αὐτὴ θέ-
λει καὶ δὲν ἀφήνει κανένα περι-
θώριο ἐλευθερίας. Ὅλοι εἴμαστε
ἀναγκασμένοι νὰ εἴμαστε
ἄνθρωποι (φύση) καὶ ἄτομα
(κλειστὰ ὑποκείμενα στὴν φύση
τους). Κανένας δὲν μᾶς ρώτησε
προσωπικά, ἂν θέλουμε νὰ
ὑπάρξουμε καὶ νὰ εἴμαστε ἐλεύ-
θεροι. Ἤρθαμε φυσικὰ στὴ
ὕπαρξη χωρὶς τὴν δική μας
προσωπικὴ βούληση καὶ ὅμως
χωρὶς τὴν δική μας συγκατάθε-
ση σὰν πρόσωπα ποὺ εἴμαστε
ἐκφράζουμε αὐτὴ τὴν ἐλευθερία
εἴτε τὸ θέλουμε, εἴτε ὄχι. Ἐδῶ

καταλαβαίνουμε ἀπόλυτα ὅτι ἡ
ἐλευθερία δὲν ἀναφέρεται στὴν
βούληση, δὲν εἶναι ἕνα δευτερο-
γενὲς (σὲ σχέση μὲ τὴν ὕπαρξη)
ἰδίωμα τοῦ ἀνθρώπου (ἡ ἱκανό-
τητά του νὰ ἐκλέγει, ἀφοῦ
πρῶτα ὑπάρχει). Ἡ ἐλευθερία
ἀνήκει στὸ πρόσωπο δηλαδὴ
στὸν τρόπο ὕπαρξης τῆς φύσε-
ως. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία ταυτίζεται
μὲ τὴν ἀφετηριακὴ δυνατότητα
τῆς ὕπαρξης νὰ γίνεται ἀδιάκο-
πα, νὰ πραγματοποιεῖται ὡς
προσωπικὴ σχέση. Ἡ ἀφετηρία
αὐτῆς τῆς κατανόησης εἶναι κα-
θαρὰ θεολογική, γιατί ὁ Χριστια-
νικὸς Θεὸς εἶναι πρόσωπο καὶ
αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ὑπο-
ταγμένος σὲ καμμιὰ ἀναγκαιότη-
τα. Κατὰ συνέπεια ὁ Θεὸς δὲν
εἶναι ἀναγκασμένος νὰ εἶναι
Θεὸς ἀπὸ τὴν φύση Του, γιατί ὁ
ἴδιος σὰν πρόσωπο, ἐλεύθερο
πιὰ ἀπὸ κάθε ἀναγκαιότητα καὶ
προκαθορισμό, ὑποστασιάζει,
κάνει ὑποστάσεις τὸ εἶναι Του,
γεννώντας ἀϊδίως τὸν Υἱὸ καὶ
ἐκπορεύοντας τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιον. Γιὰ μένα αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ
Θεὸς καθορίζεται ἀπὸ τὴν προ-
σωπικὴ ἐλευθερία τοῦ Πατρὸς
καὶ ὑπάρχει ὡς γεγονὸς ἐλευθε-
ρίας, δηλαδὴ κοινωνίας προσω-
πικῶν ὑποστάσεων. Ὁ Πατὴρ

εἶναι αὐτὸς ποὺ βεβαιώνει ἐλεύ-
θερα τὴν θέλησή Του νὰ ὑπάρ-
χει, γεννώντας τὸν Υἱὸ καὶ ἐκπο-
ρεύοντας τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι ἡ
οὐσία ἀναιρεῖται ἢ διαψεύδεται
ὡς κοινὸς λόγος προσδιορι-
στικὸς τῶν ὁμοειδῶν ὑποστά-
σεων. Ἐκεῖνο ποὺ ἀναιρεῖται
εἶναι νὰ ταυτίσουμε τὸν κοινὸ
λόγο, τὸν προσδιορισμὸ τῶν
ὁμοειδῶν ὑποστάσεων, μὲ τὸ
εἶναι καθευατό. Ἡ οὐσία συνά-
γεται ὡς προσδιορισμὸς τῆς
ὁμοείδειας τῶν ὑποστάσεων.
Ἂν αὐτὸ ἀληθεύει τότε καὶ ἐμεῖς
οἱ ἄνθρωποι δὲν εἴμαστε ὑπο-
ταγμένοι σὲ καμμιὰ ἀναγκαιότη-
τα, ἀλλὰ ἐλεύθεροι. Γιατί μὲ τὴν
πτώση καταδικαστήκαμε νὰ
εἴμαστε σκλάβοι τῆς φύσεως καὶ
νὰ συμπεριφερόμαστε σὰν ὑπο-
κείμενα κλειστὰ στὸν ἑαυτό τους
καὶ ἀπομονωμένα στὴν φύση
τους, χωρὶς νὰ ἔχουμε καμμιὰ
ἀνάγκη νὰ ἀγαπήσουμε καὶ ἐπι-
κοινωνήσουμε ὁ ἕνας μὲ τὸν
ἄλλο. Κατὰ συνέπεια ὁ κάθε
ἄνθρωπος καλεῖται νὰ μεταμορ-
φωθεῖ ἀπὸ ἄτομο σὲ πρόσωπο.
Ἀπὸ κλειστὸ ὂν μέσα σὲ μία φύ-
ση, ἀδύνατο νὰ ἐπικοινωνήσει
μὲ τοὺς ἄλλους, νὰ γίνει πρό-
σωπο, δηλαδὴ ὂν ἐλεύθερο ἀπὸ

τὴν φύση του καὶ προσανατολι-
σμένο στὸν Θεὸ καὶ στοὺς
ἄλλους. Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ
ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὴν σκλα-
βιὰ τῆς φύσεως καὶ νὰ γίνουμε
ὅλοι πρόσωπα, γιὰ νὰ δημιουρ-
γήσουμε τὴν ἐκκλησία, δηλαδὴ
τὴν κοινωνία τῶν προσώπων,
ἐλεύθερα πιὰ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς
φύσεως καὶ ἄλλους ἐξαναγκα-
σμούς, ὅπως κοινὴ πίστη καὶ τὰ
παρόμοια. Ὁ τοπικὸς καὶ καθο-
λικὸς πρῶτος εἶναι αὐτοὶ ποὺ
ἐγγυῶνται αὐτὴ τὴν μεταμόρ-
φωση, γιατί καὶ αὐτοὶ προσπα-
θοῦν νὰ γίνουν πρόσωπα. Δὲν
θὰ μπορέσει νὰ ὑπάρξει ἑνότης
καὶ πρόσωπο χωρὶς αὐτὴ τὴν
ἐγγύηση τοῦ πρώτου. Χωρὶς
τὸν Πατέρα ποὺ εἶναι ὁ πρῶτος
δὲν θὰ ὑπῆρχε οὔτε ὁ Υἱὸς οὔτε
τὸ Πνεῦμα, μὰ καὶ οὔτε ἡ κοινὴ
οὐσία, ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ πηγάζει
ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ πρώτου.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πατὴρ καλεῖται
ἀπὸ τοὺς Πατέρες “πηγαία θεό-
της» . Μὲ αὐτή μας τὴν προσ-
πάθεια, ὅπως βλέπεις δὲν προσ-
παθοῦμε νὰ καταργήσουμε τοὺς
Πατέρες, ἀλλὰ νὰ δώσουμε
ἀπάντηση στὴν σημερινὴ κοι-
νωνία, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται πολὺ
μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας. Ἡ
ἀπάντηση βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι νοησιαρχική, ἀλλὰ ἐμπειρι-
κή. Στὸ βαθμὸ ποὺ γινόμαστε
πρόσωπα καὶ ὑπακούουμε στὸν

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΟΥΣ
Ἡ ἐνδυμασία τῆς γυναικός

Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου,
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας

Ἡ ἄποψη ὅτι τὸ θέμα τῆς ἀμφίεσης τῆς γυναικός, μέσα στὰ πλαί-
σια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς, δὲν
εἶναι καὶ τόσο σημαντικό, εἶναι λανθασμένη.

Ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἀκόμη ὑπῆρχε ἡ γνώμη ὅτι ὅταν ἡ γυναίκα
δὲν προσέξη τὴν σεμνὴ ἐνδυμασία ἀποβάλλει καὶ τὴν αἰδῶ: «Ἅμα
δὲ κιθῶνι (χιτῶνι) ἐκδυομένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή»
(Ἡροδότου, Ἱστορία, 1, 8, 14).

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη βλέπουμε ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Δημιουργός μας
Θεὸς φρόντισε νὰ ἐνδύση τὰ γυμνὰ σώματα τῶν πρωτοπλάστων
μετὰ τὴν πτώση τους: «Καὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ
γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς» (Γέν. 3,
21). Ἡ ἐνδυμασία ἐδόθη στὸν ἄνθρωπο μετὰ τὴν παρακοή του, γιὰ
νὰ καλύπτη τὸ σῶμα του καὶ νὰ ἐνθυμῆται τὴν πτώση του καὶ τὴν
ἀπογύμνωσή του ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτὸ τὸ ἔκαμε ὁ Θεὸς
«πρὸς τὸ μὴ γυμνοὺς εἶναι καὶ ἐνασχημονεῖν», κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυ-
σόστομο (βλ. PG 53,149).

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ ἐνδυμασία ὑφίσταται ὡς κάλυψη τοῦ ναοῦ
τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τοῦ σώματός μας (πρβλ. Α´ Κορ. 3, 16. 6, 19. Β´
Κορ. 6, 16), ἀλλὰ καὶ ὡς σφραγίδα ἁγνότητος, συνεχοῦς νήψεως
καὶ ὑγείας πνευματικῆς ( Πρβλ. Μάρκ. 5, 15. Λουκ. 8, 35).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει τὴν σημασία, τὴν ὁποία ἔχει ἡ ἐξω-
τερικὴ ἐμφάνιση, ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν χριστιανὴ γυναίκα ποὺ θέλει νὰ
εἶναι θεοσεβής: «Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ (δηλ. ἐνδυ-
μασία) κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν
πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ ὃ
πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν» (Α´ Τιμ. 2, 9-10). Στὸ
χωρίο αὐτὸ δηλώνεται ἐμφανέστατα ὅτι ἡ ἐνδυμασία δὲν εἶναι δευ-
τερευούσης σημασίας, ἀλλὰ φανερώνει τὴν σεμνότητα ἢ μὴ τῆς
ψυχῆς: «Τῇ περιβολῇ μηνυούσῃ τῶν ψυχῶν τὴν σεμνότητα» (PG
82, 801).

Ἔτσι, λοιπόν, ὅποιοι καὶ ὅποιες «ἀναισχύντως ἀπογυμνοῦν, ἃ
συγκαλύπτειν εὐσχημονέστερον» (Μ. Βασιλείου), δὲν καλύπτουν,
δηλαδή, τὸ σῶμα τους καὶ τὸ ἀποκαλύπτουν στὰ μάτια τῶν ἄλλων,
αὐτοὶ εἶναι ἄσεμνοι - ἀσεβεῖς. Καὶ τοῦτο γιατὶ ἀσεβοῦν σὲ κάτι ποὺ
δὲν τοὺς ἀνήκει, ἀφοῦ τὸ σῶμα μας ἀνήκει στὸν Δημιουργό μας

Οἱ Πατριάρχαι ἰσχυρίζονται ὅτι συμβάλλουν εἰς τὴν καταπολέμησιν τῆς τρομοκρατίας, ἐνῶ οἱ ἴδι-
οι τρομοκρατοῦν κλῆρον καὶ λαόν, ὁ ὁποῖος ἀντιδρᾷ εἰς τὰ οἰκουμενιστικά-δεσποτικά τους σχέδια.

«Ἐνῶ ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς θρησκευτικοὺς ἀνθρώπους
ἀπαιτεῖται νὰ ἀνεχθοῦν συμπεριφορές, ὅπως ἡ ὁμοφυλοφιλία,
τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ θεωροῦν ἠθικὰ ἀπεχθεῖς, οἱ φιλελεύθεροι
ἐκκοσμικευμένοι Εὐρωπαῖοι δηλώνουν ἀνοιχτὰ ὅτι οἱ εὐρω-
παϊκὲς κοινωνίες ὀφείλουν νὰ μὴ ἀνέχονται θρησκευτικὲς συμ-
περιφορὲς ἢ πολιτιστικὰ ἔθιμα ποὺ τὰ θεωροῦν ἠθικὰ ἀπεχθῆ
μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶναι ἀντίθετα στὶς σύγχρονες φιλελεύ-
θερες κοσμικὲς εὐρωπαϊκὲς νόρμες. Αὐτὸ ποὺ καθιστᾶ κατ’
ἀρχὴν δικαιολογημένη τὴ μὴ ἀνεκτικὴ τυραννία τῆς ἐκκοσμι-
κευμένης φιλελεύθερης πλειοψηφίας δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ δημο-
κρατικὴ ἀρχὴ τῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ –
ἔμφυτη στὶς θεωρίες τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ- σεκιουλαριστικὴ τε-
λεολογικὴ ὑπόθεση ὅτι ἡ μία ὁμάδα ἀπὸ νόρμες εἶναι ἀντιδρα-

Ὁμοφυλοφιλία καί Οἰκουμενισμός
Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα

Ἡ ἀνακυκλούμενη συζήτηση γιὰ τὸ μάθη-
μα τῶν θρησκευτικῶν, τὸν τρόπο διδασκα-
λίας του, καὶ τὸ περιεχόμενό του ἀντανακλᾶ
τὶς ἐντάσεις ποὺ συνοδεύουν τὶς σεκιουλα-
ριστικὲς ἀπόπειρες θρησκευτικοῦ ἀποχρω-
ματισμοῦ τοῦ δημόσιου χώρου καὶ πιὸ συγ-
κεκριμένα τῆς ἐκπαιδεύσεως.

Ἐκλαμβάνω ὡς αὐτονόητη ἀφετηρία τῆς
σχετικῆς συζήτησης τὴν παραδοχὴ ὅτι,
ἐφόσον ἡ ἱστορία, ὁ πολιτισμός, καὶ ἡ
μεγάλη πλειονότητα τῶν κατοίκων τῆς
Χώρας μας συνδέονται μὲ τὴ χριστια-
νικὴ θρησκεία, ἡ διδασκαλία της θὰ ἔχει
αὐτονόητα κεντρικὴ θέση στὸ μάθημα

τῶν θρησκευτικῶν, ἀκόμα καὶ ὅταν αὐτὸ
θὰ διδάσκεται σὲ μαθητὲς ποὺ δὲν εἶναι χρι-
στιανοὶ (ὅπως, ἀντίστοιχα, κάθε μαθητὴς
ποὺ φοιτᾶ στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο θὰ διδα-
χθεῖ πρωτίστως τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, λο-
γοτεχνία, καὶ ἱστορία).

Πῶς ὅμως θὰ πρέπει νὰ διδαχθεῖ ἡ χρι-
στιανικὴ θρησκεία στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο;

Ποιὰ μορφὴ καὶ ποιὸ
ἀκριβῶς περιεχόμενο
θὰ πρέπει νὰ ἔχει τὸ μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν; Στὴν προσπάθεια διερεύνησης τῶν
παραπάνω ἐρωτημάτων θὰ μᾶς διευκολύ-
νει ἡ διάκριση ποὺ κάνει ὁ William Galston
μεταξὺ δύο εἰδῶν παιδείας, τὰ ὁποῖα συνυ-
πάρχουν στὸ σύγχρονο σχολεῖο: τὴ «φιλο-
σοφικὴ» παιδεία καὶ τὴν «πολιτικὴ» παι-

δεία. Ἡ «φιλοσοφικὴ»
παιδεία προωθεῖ τὸ ἰδε-

ῶδες τῆς ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας μέσα
ἀπὸ τὴν καλλιέργεια τῆς κριτικῆς καὶ ἐρευ-
νητικῆς ἱκανότητας. Ἡ παιδεία αὐτὴ εἶναι
ἀπαραίτητη γιὰ τὴν προετοιμασία ἐπιστη-
μόνων, οἱ ὁποῖοι θὰ διαθέτουν τὴν ἱκανότη-
τα νὰ πραγματοποιοῦν ἀντικειμενικὴ ἔρευ-
να ποὺ θὰ ὁδηγεῖ σὲ ἐπιστημονικῶς ἀξιόπι-

στα συμπεράσματα. Ἡ φιλοσοφικὴ παιδεία
εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ πολιτικές, κοινωνικές
ἢ ἐθνικὲς παραμέτρους. Δὲν ὑπάρχει «ἰου-
δαϊκὴ ἤ ἄρια φυσική», ὅπως δὲν ὑπάρχει
«ἀστικὴ ἤ σοσιαλιστικὴ βιολογία».

Ἡ «πολιτικὴ» παιδεία λειτουργεῖ διαφορε-
τικά. Στόχος της δὲν εἶναι νὰ καλλιεργήσει
τὴν ἀμφισβήτηση καὶ τὴν ἀνεπηρέαστη ἀπὸ
τὴν κοινωνία ἔρευνα καὶ κριτική, ἀλλὰ νὰ

διαμορφώσει πολίτες ποὺ θὰ γνωρίζουν ἤ,
ἀκόμα καλύτερα, θὰ ἐνστερνίζονται τὰ ἰδεώ-
δη αὐτῆς τῆς κοινωνίας. Μιὰ τέτοιου εἴδους
παιδεία βασίζεται περισσότερο στὴ ρητο-
ρικὴ παρὰ στὴ «λογική». Ἀναφερόμενος,
γιὰ παράδειγμα, στὴ διδασκαλία τῆς ἀμερι-
κανικῆς ἱστορίας, ὁ Galston ἐπισημαίνει ὅτι
αὐτὴ συνίσταται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἠθι-
κοπλαστικὴ κατασκευὴ «ἑνὸς πανθέου
ἡρῴων ποὺ προσδίδουν νομιμοποίηση
στοὺς θεμελιώδεις θεσμοὺς [τῶν ΗΠΑ] καὶ
συνιστοῦν ἀντικείμενα ἄξια γιὰ μίμηση». Ἂς
σημειώσουμε ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι ἀπαραί-

Τοῦ π. Δημητρίου Μπαθρέλλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας εὔκολα πολλοί εὐσεβεῖς ἐπαι-
νοῦν τούς ἄξιους κληρικούς. Ἐκφράζουν τό θαυμασμό τους,
ἄλλοτε δημοσίως καί ἄλλοτε κατ᾿ ἰδίαν, καί δημιουργοῦν ἐνο-
χλητικές ἐντυπώσεις. Νομίζουν ὅτι κάθε λόγος καί κάθε πράξη
τῶν ἐνάρετων κληρικῶν εἶναι ἐκ Θεοῦ! Ὡστόσο, οἱ ἐνάρετοι
κληρικοί ἀρνοῦνται ὅλα αὐτά καί προσπαθοῦν νά πείσουν τούς
καλοπροαίρετους ἀνθρώπους ὅτι δέν συμβαίνει τίποτα τό ἰδι-
αίτερο, ἀλλά πρόκειται γιά αὐταπάτες, οἱ ὁποῖες δέν πρέπει νά
γίνονται ἀποδεκτές ἀπό κανένα.

Τό νά θελήσει κάποιος νά περιορίσει αὐτούς τούς ἀνθρώ-
πους δέν εἶναι εὔκολο ἔργο, γιατί θεωροῦν καθῆκον τους νά
ἐπαινοῦν καί νά διηγοῦνται ἐξωπραγματικές ἱστορίες. Τίς ἀντι-
δράσεις τῶν κληρικῶν τίς βλέπουν ὡς φυσιολογικές καί οἱ ἴδι-
οι συνεχίζουν ἀκούραστα τό «θεάρεστο» ἔργο τους.

Ἐνοχλητικὰ ἐγκώμια
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ Καθηγουμένου τῆς Βατοπαιδίου Μονῆς στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ποὺ ἔβαλε συλλήβδην κατὰ τῶν πα-
λαιῶν πατέρων ὡς προκατειλημμένων, ποὺ μέσα στὴν χορεία τῶν
πατέρων αὐτῶν εἶναι καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος, καὶ κατὰ τῶν νεωτέρων
ὡς ἀνταρτῶν καὶ ἀναρχικῶν, ἐδόθη στοὺς οἰκουμενιστὰς ἄφεσις
τῶν παρανομιῶν αὐτῶν καὶ λευκὴ ἐπιταγή, γιὰ νὰ συνεχίσουν, κατὰ
τὸν π. Ἐφραὶμ τό «θεάρεστον» ἔργο των!!! Ὥστε καὶ ὁ Ἅγιος Παΐ-
σιος ἦταν προκατηλειμμένος; Αὐτὸ ὀνομάζεται οἶστρος ὑπερηφα-
νείας. Πῶς γίνεται μετὰ τὴν ἀθώωσή σας, ἐνῶ κάνετε περιοδεία
στὸ Πατριαρχεῖο εὐχαριστιακὴ καὶ προσευχῆς, νὰ ἐπιτίθεσθε κατὰ
τῶν συνασκητῶν σας πατέρων; Μήπως σᾶς ἐδόθη τὸ διακόνημα
νὰ ρίχνετε νερὸ στὸν μύλο τῶν οἰκουμενιστῶν; Πῶς ἆραγε εἴδατε
μόνο τὶς προσχώσεις τῆς λίμνης Βιστωνίδος, ποὺ κατὰ συγκυρία
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη μὲ μεγάλη εὐκολία τὶς κατοχυρώσατε, καὶ δὲν βλέ-
πετε τὸ μεγάλο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως, τὴν πανούκλα τῆς παναι-
ρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπου ἕνα αἰῶνα τώρα ἕρποντας ἰσο-

Ἐρωτήματα πρὸς τοὺς Καθηγουμένους
τῶν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ Σταυρονικήτα

Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἱερὰ λείψανα θυσιάζονται εἰς τὸν βωμὸν τοῦ κέρδους καὶ τῆς ψευδοενώσεως!

Καὶ ἐνῷ οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ἔχουν γίνουν
σχεδὸν μία καθημερινὴ πραγματικότητα οἱ συναν-
τήσεις μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν καὶ οἱ διά-
λογοι τόσο σὲ διαχριστιανικὸ ἐπίπεδο ὅσο καὶ σὲ
διαθρησκειακὸ πραγματοποιοῦνται ὁλοένα καὶ συ-
χνότερα, λὲς καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῶν τρο-
μοκρατικῶν ἐπιθέσεων εἶναι νὰ ὁδηγήσουν τὶς
θρησκευτικὲς κοινότητες στὴν ἐπίτευξη τῆς μεταξύ
τους ἑνότητας. Ἔτσι στὰ τέλη Ἀπριλίου, μὲ ἀφορμὴ
τὴν τρομοκρατικὴ ἐνέργεια, πού πραγματοποιήθη-
κε στὴν Αἴγυπτο τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, στὶς 9
Ἀπριλίου, ὅπου εἶχαν σκοτωθῆ πλέον τῶν πενήντα
ἀνθρώπων, διοργανώθηκε στὸ Κάϊρο διαθρη-
σκειακὸ συνέδριο. Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἴδιο γεγονὸς στὶς
23 Μαΐου ἔγινε συνάντηση στὴν πρωτεύουσα τῆς
Ρωσίας τοῦ Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου μὲ τὸν
Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν Θεόδωρο τὸν Β΄.

Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στὴν
προσφώνησή του εἶχε δηλώσει «Μὲ τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ δὲν ὑφίστανται μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν μας
κάποια προβλήματα. Ὑπάρχουν θεολογικὰ ζητή-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ «5η Φάλαγγα» τῶν Θρησκευτικῶν

• Θά “πεισθῆ” ἡ Ἐκκλησία; Τοῦ
κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη,
θεολόγου. Σελ. 4

• Ἡ ἀπόφασις τῆς Ζ΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου περί τῆς εἰκό-
νος τῆς Ἁγίας Τριάδος. Σελ. 5

• Πρόδρομοι «νέας πνευματι-
κότητος»... Γράφει ὁ κ. Γεώρ-
γιος Παναγιώτου. Σελ. 7

• Τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων
καί τό δημογραφικόν. Τοῦ
Σεβ.Πειραιῶς Σεραφείμ. Σελ. 8

• Τό μεγάλο μου ἐρώτημα. Γρά-
φει ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ.
Μονῆς Δοχειαρίου Γρηγό-
ριος. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τήν ὀγδόην Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα, ἑορτάζομεν τήν
ἁγίαν Πεντηκοστήν.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ΄.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους, τοὺς
ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας· φιλάν-
θρωπε, δόξα σοι.Συνάντησις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας μὲ τὸν αἱρετ ικὸν

Κόπτην Πατριάρχην Θεόδωρον Β´ (23.05.2017)

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ,
Διδάκτορος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Γένοβας
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡ.
ΖΙΟΜΠΟΛΑ «Ραφαήλ, Νικόλαος
καὶ Εἰρήνη. Οἱ Νεοφανεῖς Μάρτυ-
ρες καὶ θαυματουργοὶ τῆς Λέ-
σβου». Ἀθήνα 2016, Σχ. 21x14 σσ
160.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΜΗΛΙΤΣΗ , διδα-
σκάλου «ΑΓΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΙΑΤΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ». Ἀφηγηματικὸ
Συναξάρι - Ἱκετήριος Κανών. ΜΥΡΙ-
ΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 20. Τρίκαλα 2017. Σχ.
20x14 σσ 48.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, Διμηνιαία
ἔκδοση τοῦ Ὁμωνύμου Συλλόγου.
Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ. 2016. Ἰαν.
– Φεβρ. 2017. Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Διμηνιαία Ἔκδο-
ση Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Ὀκτ. –
Δεκ. 2016 Ἰαν. – Μάρτ. 2017.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, Ἔκδοση τῆς Χρι-

στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης. Ἰούλ.
– Αὔγ.– Σεπτ., Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ.
2016. Ἀθήνα.

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, «Ἡ ὕπαρξη τῆς Ψυχῆς», Ἐκδό-
σεις «ΥΠΑΚΟΗ», ΑΘΗΝΑ 2017, σελ. 431.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος στήν ὁμιλία του «Πρός
Θεόδωρον ἐκπεσόντα» μεταξύ
τῶν ἄλλων ἀναφέρει «Αὐτός
πού παραμελεῖ τήν ἀνώτερη τοῦ
σώματος ψυχή καί ἐπιδεικνύει
ὅλη τήν φροντίδα γιά τό κατώ-
τερο τῆς ψυχῆς σῶμα κατα-
στρέφει καί χάνει καί τά δύο.
Αὐτός πού τηρεῖ ὅμως τήν τάξη
καί ἐπιμελεῖται καί περισώζει τό
κυριότερο, δηλαδή τήν ψυχή,
καί ἄν ἀκόμη παραμελήσει τό
σῶμα, μέ τήν σωτηρία τοῦ πρώ-
του ἔχει διασώσει καί τοῦτο». Ὁ
πολυγραφώτατος Ἀρχιμανδρί-
της Ἰωάννης Κωστώφ προέβη
σέ συνεργασία μέ τίς Ἐκδόσεις
«ΥΠΑΚΟΗ» στήν ἔκδοση ἑνός
νέου βιβλίου, τό ὁποῖο ἔχει ὡς
θέμα τό ἄυλο συστατικό τοῦ
ἀνθρώπου, τήν ψυχή. Ὅπως καί
τά ἄλλα βιβλία τοῦ συγγραφέως
ἔτσι καί τό παρόν εἶναι γραμμέ-
νο μέ τόν προσωπικό τρόπο πού
τόν χαρακτηρίζει, δηλαδή ἁλι-
εύοντας σκέψεις, ἐπιχειρήματα
καί ἀπόψεις, σχετικά μέ τό θέμα
πού ἀσχολεῖται, ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή,τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀπό θεολό-
γους, ἐπιστήμονες ἀλλά καί
εὐσεβεῖς ἀνθρώπους. Τό παρόν
πόνημα, ὅπως λέει ὁ π. Ἰωάννης
«ἀπευθύνεται στόν μέσο ἀνα-
γνώστη, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται
γιά ἐπιστημονικά θέματα, ἀλλά
οἱ εἰδικές του γνώσεις εἶναι πε-
ριορισμένες».

Στήν ὑλοφρονοῦσα ἐποχή
μας, ὅπου οἱ ὑλιστές ἐπιστήμο-
νες ταυτίζουν τήν κατανόηση
τοῦ κόσμου μέ τίς διανοητικές
ἐπεξεργασίες τοῦ ἀνθρώπινου
ἐγκεφάλου ὁ π. Ἰωάννης Κω-
στώφ μᾶς λέγει ὁ π. Βασίλειος
Βολουδάκης, σέ παρουσίαση
τοῦ παρόντος πονήματος «ἔρχε-
ται νά ἐπανεμφανίση τήν ψυχή
στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων, γιά
νά γνωρίσουν τόν ἑαυτό τους,
νά γνωρισθοῦν μεταξύ τους καί
νά γνωρίσουν τόν Θεό». Καί
συνεχίζει «Ἡ γνώση τῆς ψυχῆς
μας εἶναι τό “κλειδί” ὅλης τῆς
ὑπάρξεώς μας. Ἡ ὕπαρξή μας
δέν εἶναι μόνο μία αἱμόφυρτη
ὕλη ἀλλά, κυρίως, ἔχει ψυχή!».
Ἔτσι τό παρόν βιβλίο κάνοντας
χρήση τίς ἔρευνες καί τά ἐπι-
τεύγματα τῆς σύγχρονης ἐπι-
στήμης ἔρχεται νά μᾶς ἐπιβε-
βαιώση τήν πραγματικότητα
τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κα-
τοικητήριό της τό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου, τό πῶς ὑπάρχει μέ-
σα σέ αὐτό, τούς συσχετισμούς
πού ὑφίστανται μεταξύ τοῦ
ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου καί τοῦ
ἠλεκτρονικοῦ. Ἀκόμα καταδει-
κνύεται ὅτι γιά τήν ἀνθρώπινη
ζωή τόν πρῶτο ρόλο τόν κατέ-
χει ἡ ἀθάνατη ψυχή, ἡ ὁποία
παραμένει ἡ ἴδια ἀπό τήν γέν-
νηση ὥς τόν θάνατο τοῦ ἀνθρώ-
που καί ὄχι τό φθαρτό σῶμα, τό
ὁποῖο κάποτε θά ὁδηγηθῆ στόν

τάφο καί μάλιστα ὅτι ἡ ψυχή
δρᾶ ἀναξάρτητα ἀπό τό σῶμα
τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπίσης γίνεται
ἀναφορά στό ὅτι δέν εἶναι τά
αἰσθητήρια ὄργανα πού προσ-
λαμβάνουν καί ἀντιλαμβάνον-
ται τόν κόσμο, ἀλλά ἡ ψυχή
μέσῳ αὐτῶν.

Νά εὐχαριστήσουμε τόν π.
Ἰωάννη Κωστώφ γιά ὅλη τήν
συγγραφική του προσφορά καί
γιά τόν κόπο του, γιά νά συγ-
κεντρώση αὐτή τήν γνώση, ἡ
ὁποία δέν ἔχει σκοπό μόνο νά
μᾶς ἐνημερώση σχετικά μέ τήν
ὕπαρξη τῆς ψυχῆς ἀλλά καί νά
μᾶς δώση ἐκεῖνα τά ὅπλα, μέ τά
ὁποῖα θά ἀντιπαλέψουμε μέ
τούς ἄθεους καί τούς σκεπτικι-
στές πρός δόξαν τῆς πίστεώς
μας. Ὁ συγγραφέας γιά νά τονί-
ση ὅτι ἡ ψυχή καί χωρίς τό
σῶμα εἶναι ζῶσα καί ἔχει συνει-
δητή ὕπαρξη μεταξύ τῶν
πολλῶν παραδει-γμάτων πού
ἀναφέρει, παρουσιάζει καί τό
ἑξῆς꞉ «Ὑπῆρξα μάρτυρας ἑνός
ἀπίστευτου περιστατικοῦ αὐτοῦ
τοῦ συνειδητοῦ ὕπνου του (τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμο-
βιτς)! Ἕνα ἀπόγευμα, καθώς
μοῦ μιλοῦσε στό γραφεῖο του,
κτύπησε τό τηλέφωνο κι ἐκεῖνος
ἀπάντησε. Δέν ξέρω μέ ποιόν
μίλησε, ἀλλά δέν θά ξεχάσω πο-
τέ πώς, συνεχίζοντας τή συζή-
τησι ἀπ’ τό τηλέφωνο, ἄφησε τό
ἀκουστικό νά γλυστρήση ἀπό
τά χέρια του καί ἀποκοιμήθηκε.
Τό ἀκουστικό βρισκόταν πάνω
στό ράσο του-στά γόνατά του-
κι ἐκεῖνος, ἀποκοιμισμένος, συ-
νέχισε γιά πολλή ὥρα νά ἀκούη
καί νά μιλᾶ σέ ἐκεῖνον πού τοῦ
εἶχε τηλεφωνήσει! Σύμφωνα μέ
τούς νόμους τῆς φύσεως αὐτό
εἶναι τελείως ἀδύνατο-τόσο γιά
τόν Ἅγιο Ἰωάννη ν’ ἀκούη ἐκεῖ-
νον, πού τοῦ εἶχετ ηλεφωνήσει,
ὅσο καί γιά τόν συνομιλητή του
ν’ ἀκούη τίς ἀπαντήσεις τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη. Κι ὅμως, κρί-
νοντας ἀπ’ τήν διάρκεια καί τό
περιεχόμενο τῶν λόγων τοῦ
Ἱεράρχη, ἦταν ὁλοφάνερο σέ
ἐμένα ὅτι –μέ αὐτό τό θαυμαστό
τρόπο-ἡ συζήτησι συνεχίσθηκε
κανονικά».

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι μία ἀπὸ
τὶς κορυφαῖες καὶ ἀρχαιότερες ἑορτὲς τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Κατ’ αὐτὴν ἑορτάζεται, μὲ κάθε λαμπρό-
τητα, ἡ κάθοδος τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὸν κό-
σμο, γιὰ νὰ συνεχίσει τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ
Χριστοῦ, ὥς τὰ ἔσχατα τῆς ἱστορίας. Ὁ Κύριος προ-
εῖπε πὼς «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς», ἀλλὰ
«ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον Παράκλητον
δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, τὸ
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λα-
βεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς
δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν
ἔσται» (Ἰωάν.14,15-16). Ἡ πίστη στὸ Χριστὸ καὶ ἡ
προσοικείωση τῶν σωτηριωδῶν ὠφελημάτων ἀπὸ
Αὐτὸν εἶναι δυνατὰ μόνο μέσῳ τῆς σωτηρίου Πα-
ρουσίας καὶ ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθ’
ὅτι «ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὅν ἐγὼ πέμψω
ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ
παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει
περὶ ἐμοῦ» (Ἰωάν.15,26). Ἐκεῖνος «ὑμᾶς διδάξει

πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν»
(Ἰωάν.14,26). Καὶ πράγματι τὴν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς ἦρθε ὡς «ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς
βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν κα-
θήμενοι» (Πράξ. 2, 2) καὶ ὡς «γλῶσσαι ὡσεὶ
πυρὸς» (Πράξ.2,3). Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἄμεσα
καὶ θαυμαστά. Οἱ πρώην φοβισμένοι καὶ ἀγράμμα-
τοι ψαράδες τῆς Γαλιλαίας μεταμορφώθηκαν σὲ
σοφοὺς καὶ γενναίους ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι καταύγα-
σαν τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸ θάρρος τοῦ κηρύγμα-
τός τους στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς μοναδικὸ σωτήρα
τοῦ κόσμου. Ἄνοιξε ἡ θύρα τοῦ κόσμου καὶ εἰσῆλθε
τὸ ἀληθινὸ φῶς, τὸ ὁποῖο καταύγασε τὴν ἀνθρω-
πότητα. Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ἁγιάζει, φωτίζει, σῴζει
καὶ θεώνει μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ φεῦ! Στὶς
φρικτὲς ἡμέρες μας, ὁ ρόλος Τοῦ Παρακλήτου ἔχει
παρερμηνευτεῖ. Οἱ οἰκουμενιστὲς θέλουν τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα νὰ «πνέει» καὶ στοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ὁδη-
γεῖ στὴ σωτηρία μέσῳ τῶν αἱρετικῶν ὁμάδων καὶ τὸ
φρικτότερο: καὶ μέσῳ τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου!

Φιλιόκβε: Ἡ φοβερὰ
βλασφημία κατὰ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

ΚΑΤΑ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς
Πεντηκοστῆς ἔρχεται στὴ θύμη-
σή μας ἡ αἱρετικὴ κακοδοξία τοῦ
δυτικοῦ χριστιανισμοῦ, τὸ φιλιόκ-
βε, ἡ ὁποία εἶναι μία βάναυση
βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καὶ ἡ ἀποδόμηση τοῦ μυ-
στηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος. Οἱ
αἱρετικοὶ Φράγκοι τὸν 9ο αἰώνα,
παρασυρμένοι ἀπὸ μῖσος καὶ
ἀντιζηλία πρὸς τὸ Ρωμαϊκὸ κρά-
τος καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τὴν Ἀνατο-
λή, ἀπέρριψαν τὶς ἀποφάσεις τῆς
Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ
πρόσθεσαν στὸ Σύμβολο τῆς Πί-
στεως τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Ἡ
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τοῦ
879-880, καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, κατα-
δίκασε τὴν αἵρεση αὐτὴ καὶ ἀνα-
θεμάτισε ὅσους τὴν ἀκολουθοῦν.
Τὸν 11ο αἰώνα (1009), ὅταν κα-
ταλήφτηκε ὁ θρόνος τῆς Ρώμης
ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Φράγκους,
ἔγινε δόγμα πίστεως καὶ ἀπὸ τὴν
Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία. Τότε ἔχουμε
καὶ τὴν οὐσιαστικὴ διακοπὴ κοι-
νωνίας Ἀνατολῆς Δύσεως. Ἡ φο-
βερὴ αὐτὴ αἵρεση, πλήττει καίρια
τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, διό-
τι δημιουργεῖ δύο ἀρχὲς καὶ ὑπο-
τιμᾶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ πλάνη
αὐτὴ εἶναι ἡ μήτρα ὅλων τῶν κα-
κοδοξιῶν τοῦ δυτικοῦ Χριστιανι-
σμοῦ (πρωτεῖο, ἀλάθητο, κληρι-
καλισμός, κτιστὴ χάρις, καθαρτή-
ριο, ἱκανοποίηση θείας δικαιοσύ-
νης, δικαίωση ἐκ τῶν καλῶν
ἔργων, πιετισμός, κλπ). Ἡ ὑποτί-
μηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπέ-
φερε τὸ κοσμικὸ πνεῦμα στὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀπέκοψε ἀπὸ
τὸν πνευματικό της χαρακτήρα.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔδω-
σαν ἡρωικοὺς καὶ ὁμολογιακοὺς
ἀγῶνες κατὰ αὐτῆς τῆς φοβερῆς
πλάνης. Ἀλλὰ οἱ σύγχρονοι
οἰκουμενιστές, ἀναιρώντας τους,
θεωροῦν τὴν κατεγνωσμένη
αὐτὴ πλάνη ὡς «θεολογούμενο»
καὶ «παρωνυχίδα», προσδίδον-
τας στοὺς ἀναθεματισμένους
ὀπαδούς της, τὴν ἰδιότητα τῆς
Ἐκκλησίας! Δυστυχῶς!

Φιλοζωϊκὴ
ὁμοσπονδία κατὰ
ἀναστεναρίων!

ΤΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΑ ἀναστε-
νάρια, ἔχουν ριζώσει σὲ πολλὲς
περιοχὲς τῆς βορείου Ἑλλάδος
καὶ ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη παρὰ-
θρησκευτικότητα. Τὴν 21η Μαΐ-
ου, πρὶν κάνουν τὴν δαιμονικὴ
πυροβασία, προβαίνουν σὲ θυ-
σίες ζῴων, τὰ ὁποῖα σφάζουν μὲ
τελετουργικὸ τρόπο, ἀπίστευτα
βασανιστικὸ γιὰ τὰ ἄμοιρα ζων-
τανά! Ἐφέτος ἡ Πανελλήνια Φι-
λοζωικὴ καὶ Περιβαλλοντικὴ
Ὁμοσπονδία ἀνέλαβε δράση
ἐναντίον τῶν ἀναστενάρηδων.
Ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸ Ἀστυνο-
μικὸ Τμῆμα Λαγκαδᾶ καὶ σὲ
ἄλλες συναφεῖς δημόσιες ἀρχὲς
νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ βάρβαρο
ἔθιμο. «Ἐπειδή: 1. Τὸ συγκεκρι-
μένο ἔθιμο εἶναι παράνομο, γιατί
οἱ σφαγὲς ζῴων σύμφωνα μὲ τὴ
νομοθεσία, γίνονται στὰ σφαγεῖα,
μὲ συγκριμένες ὁδηγίες κτηνιά-
τρου (ἀναισθητοποίηση) καὶ ὑγει-
ονομικὲς συνθῆκες κατάλληλες
γι’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ (Ν.1197/81). 2.
Τὸ νὰ πραγματοποιεῖται σφαγὴ
ζῴου παρουσίᾳ κοινοῦ, μεταξὺ
αὐτῶν καὶ παιδιῶν, προσβάλλει
κάθε ἔννοια πολιτισμοῦ. Εἶναι
ἕνα βάρβαρο καὶ ἀποκρουστικὸ
θέαμα ποὺ μόνο ἀποτροπιασμὸ
μπορεῖ νὰ προκαλέσει.

3. Τὸ νὰ γίνεται λόγος σήμερα
γιὰ “θυσία” ζῴου ἰδιαίτερα δὲ
στὸ πλαίσιο θρησκευτικῆς
ἑορτῆς, ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθε-
ση μὲ τὶς θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς
χριστιανικῆς πίστης στὸ ὄνομα
τῆς ὁποίας τελεῖται τὸ συγκεκρι-
μένο ἔθιμο. […] Σταματῆστε ΤΩ-
ΡΑ τὰ μαρτύρια τῶν ἀρνιῶν καὶ
τῶν ταύρων.

Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν
Σάββατο 20 Μαΐου, θρησκευ-
τικῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγ. Κωνσταντί-
νου καὶ Ἑλένης ποὺ εἶναι ἐπίσης
καὶ παγκόσμια ἡμέρα πολιτι-
σμοῦ!

Βρισκόμαστε στὸν 21ο αἰώνα
καὶ ὄχι στὸν Μεσαίωνα» (Ἱστ. Ξυ-
πνῆστε Ρέ)! Τὰ ἀναστενάρια δὲν

εἶναι ἁπλὰ «μεσαίωνας», ἀλλὰ
καθαρὴ ἀρχαιοελληνικὴ εἰδωλο-
λατρία (διονυσιασμός), μὲ χρι-
στιανικὸ προσωπεῖο!

Γέρων Ἐφραίμ
Ἀριζόνας: Ὁ χρόνος
μας εἶναι μετρημένος!

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ἄνθρωπος
βρίσκεται στὸ κατώφλι τῆς αὐτο-
καταστροφῆς του. Ἡ ἠθικὴ καὶ
πνευματικὴ ἀποστασία ἔφτασε
στὸ ἀκρότατο σημεῖο της. Ὁ
πραγματικὸς «θεὸς» τοῦ σύγχρο-

νου κόσμου εἶναι ὁ καταστροφέας
του διάβολος, τὸν ὁποῖο ὑπηρετεῖ
μὲ πρωτοφανῆ συνέπεια καὶ φα-
νατισμό. Αὐτὴ ἡ πορεία ὁδηγεῖ
ὁλοταχῶς στὸν ὄλεθρο, ὁ ὁποῖος
εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν. Δὲν τὸ λέμε
ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοί,
ἀλλὰ πρόσωπα ἐγνωσμένης
ἁγιότητας καὶ ἀρετῶν. Δεῖτε τί εἶπε
ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας
γιὰ τὴ σύγχρονη τραγικὴ πραγμα-
τικότητα: «Ὁ χρόνος μας εἶναι με-
τρημένος. Περιμένομε χρόνια δύσ-
κολα, χρόνια ἐπικίνδυνα καὶ γι’
αὐτὴν τὴν ζωή μας. Λύσσαξε ὁ
διάβολος κι ἄνοιξε τὸ στόμα του
σὰν ᾅδης νὰ μᾶς καταπιεῖ ὅλους
μέσα. Μακάριος ὁ ἄνθρωπος,
ποὺ θὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ δόντια του
καὶ θὰ πετάξει στὸν οὐρανὸ καὶ θὰ
σωθεῖ… Διότι ἐὰν ἐμεῖς κινδυ-
νεύουμε, ποὺ εἴμαστε μέσα στὸ
λιμάνι τῆς Παναγίας, πόσο
μᾶλλον αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ
βρίσκονται συνεχῶς ἐκτεθειμένοι
μπροστὰ στὴν πρόκληση τῆς
ἁμαρτίας. Ἂν ἐμεῖς καιγόμαστε
μακριὰ ἀπὸ τὴν φωτιά, αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι τί γίνονται, ποὺ οἱ φλό-
γες τοὺς περικυκλώνουν…;» (Ἱστ.
orthodoxiaonline)! Συμφωνοῦμε
ἀπόλυτα μὲ τὸν σεβάσμιο καὶ θεο-
φώτιστο Γέροντα Ἐφραίμ. Ὁ σύγ-
χρονος ἄνθρωπος ἄνοιξε τὴν
πόρτα διάπλατα στὸν «ἀπ’ ἀρχῆς
ἀνθρωποκτόνο», ἐπιτρέποντας
νὰ τὸν κατακρεουργήσει! Ἀδέλ-
φια, ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅτι
διανύουμε τὴν ἐποχὴ τῶν ἐσχά-
των καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἑτοιμαζόμα-

στε γιὰ τὰ χειρότερα!

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης
ὑλοποίησε τὰ σχέδια
τοῦ κ. Βαρθολομαίου!

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ὁμολογιακὴ
ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ - καταγγελία
ἔστειλε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου
Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Πῆχος,
πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν ὁποία
ἀπαριθμεῖ τὰ ἀπαράδεκτα, γιὰ
ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο καὶ δεῖ
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, τοῦ κ.
Βαρθολομαίου. Μεταξὺ τῶν
ἄλλων ἔκαμε καὶ μία φοβερὴ ἀπο-
κάλυψη. Παρέθεσε παλαιότερο
ἄρθρο τοῦ Παναγιωτάτου, ἀπο-
καλυπτικὸ τῶν πραγματικῶν
προθέσεών του γιὰ τὴ «Σύνοδο»
τῆς Κρήτης. Δεῖτε το: « Ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖ-
ος σὲ παλαιότερον δημοσίευμά
του εἰς τὸ Ρωμαιοκαθολικὸν πε-
ριοδικὸν “The National Catholic
Reporter” (in the January 21,
1977) ἔγραψε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυ-
πτικὰ τῶν προθέσεών του διὰ τὴν
μέλλουσαν νὰ συνέλθη Πανορθό-
δοξον Σύνοδον: “Οἱ δικοί μας στό-
χοι εἶναι ἴδιοι μὲ αὐτοὺς τοῦ πάπα
Ἰωάννου 23ου νὰ ἐκσυγχρονίσω-
μεν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ προ-
ωθήσωμεν τὴν ἑνότητα τῶν Χρι-
στιανῶν. Ἐπίσης, ἡ Σύνοδος θὰ
σημάνη τὸ ἄνοιγμα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς μὴ Χριστια-
νικάς θρησκείας καὶ εἰς ὁλόκλη-
ρον τὴν ἀνθρωπότητα. Αὐτό ση-
μαίνει μίαν νέαν στάσιν ἔναντι τοῦ
Ἰσλάμ, τοῦ Βουδισμοῦ, τοῦ σύγ-
χρονου πολιτισμοῦ καὶ ὅσον
ἀφορᾶ τὰς ἐπιδιώξεις διὰ ἀδελφό-
τητα χωρίς ρατσιστικάς διακρίσεις
... μὲ ἄλλα λόγια θὰ σημάνη τὸ τέ-
λος δώδεκα αἰώνων ἀπομονώσε-
ως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”»
(Ἱστ. Πατερικὴ Παράδοση)! Ἰδοὺ
οἱ δόλιες σκοπιμότητες τῆς «Συν-
όδου» τῆς Κρήτης! Ἰδοὺ γιατί δὲν
εἶναι γνήσια Σύνοδος καὶ εἶναι
ἀπόλυτα δικαιολογημένη ἡ ἀντί-
δραση τοῦ πιστοῦ λαοῦ!

Ἡ Ρωσία ἀπαγορεύει
τὴν ὀργάνωσιν τῶν
μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ νὰ καὶ μία ἐλπιδο-
φόρα εἴδηση ἀπὸ τὴ μεγάλη χώρα,
ὅπου ἀνθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία: «Τὸ
ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τῆς Ρω-
σίας ζήτησε ἀπὸ τὸ ἀνώτατο δικα-
στήριο τῆς χώρας νὰ “ἀπαγορεύ-
σει καὶ νὰ ἐκκαθαρίσει” τὴ θρη-
σκευτικὴ αἵρεση τῶν Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ, κηρύσσοντάς την
ἐξτρεμιστικὴ ὀργάνωση! Χαρακτη-
ρίζοντας τὴν κίνηση τοῦ ὑπουργεί-
ου “ἐπίθεση στὴ λατρεία” τους, ἡ
ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει “τρο-
μερὲς συνέπειες” γιὰ τὴν ὀργάνω-
ση σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα, οἱ Μάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ὑποστήριξαν ὅτι
τὸ ρωσικὸ ὑπουργεῖο δεσμεύτηκε
πὼς δὲν θὰ προχωρήσει μὲ τὴν
ἀγωγή. Ὡστόσο, ἂν τὸ ἀνώτατο δι-
καστήριο ἀποφασίσει νὰ χαρακτη-
ρίσει ἐπίσημα τὴ θρησκευτικὴ
αἵρεση “ἐξτρεμιστική”, τότε περισ-
σότεροι ἀπὸ 170.000 μάρτυρες σὲ
2.200 “ἐνορίες” στὴ Ρωσία θὰ
μποροῦσαν νὰ διωχθοῦν ποινικά.
Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καταγρά-
φηκαν πρώτη φορά ἐπίσημα στὴ
Ρωσία ὡς θρησκευτικὴ ὁμάδα τὸ
1991 καὶ ξανὰ τὸ 1999. Τὸ 2006, ἡ
Ρωσία ἄλλαξε τὸν νομικὸ ὁρισμὸ
τοῦ “ἐξτρεμισμοῦ”, ἀφαιρώντας τὸ
στοιχεῖο τῆς βίας ἢ τοῦ μίσους,
ἀναφέροντας ὅμως στὰ κριτήρια
τὴν “ὑποκίνηση θρησκευτικῆς ἔρι-
δος”. Ὁ ὁρισμὸς τοποθετεῖ νομικὰ
τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στὴν
ἴδια θέση μὲ τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος!
Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ἡ κυβέρνηση
ἀπαγόρευσε τὴ διεθνῆ ἱστοσελίδα
τους καὶ ἕνα χρόνο ἀργότερα ἀπα-
γόρευσε νὰ εἰσαχθοῦν οἱ βίβλοι
τους στὴ Ρωσία. Τὸ 2010 τὸ
Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων ἔκρινε ὅτι ἡ
προσπάθεια ρωσικοῦ δικαστηρίου
νὰ ἀπαγορεύσει τὴ λειτουργία τῆς
ὀργάνωσης ἦταν παράνομη.
Ὡστόσο, ὀκτὼ περιφέρειες τῆς
Ρωσίας ἔχουν ἤδη ἀπαγορεύσει
σὲ μέλη τῆς αἵρεσης νὰ λειτουρ-
γοῦν» (Ἱστ.dimokratianews)! Εἶναι
μία καλὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν κατεδάφιση
τοῦ δαιμονικοῦ αὐτοῦ ἐκδοτικοῦ
οἰκοδομήματος, τὸ ὁποῖο, προκει-
μένου νὰ προωθήσει τὶς πωλήσεις
του, σπέρνει τὸν τρόμο καὶ τὸ
μῖσος! Καιρὸς ἦταν!

Ἁγίου Γρηγορίου
Παλαμᾶ: «Λόγος
περὶ τῆς Ἁγίας
Πεντηκοστῆς»

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἕνα μικρὸ
χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα
θεολογικοῦ λόγου τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴ μεγά-
λη ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς:
«Τώρα λοιπὸν ἐκπληρώθηκε
ἡ ἐπαγγελία καὶ κατῆλθε τὸ
ἅγιο Πνεῦμα, σταλμένο καὶ
δοσμένο ἀπὸ τὸ Πατέρα καὶ
τὸν Υἱὸ καὶ ἀφοῦ περιέλαμψε
τοὺς ἁγίους μαθητὲς καὶ τοὺς
ἄναψε θείως ὡς πραγματικὲς
λαμπάδες καὶ τοὺς ἀνέδειξε
σὲ φωστῆρες ὑπερκοσμίους
καὶ παγκοσμίους. Ὅπως δέ,
ἂν κανεὶς ἀνάψει ἀπὸ τὴ φω-
τοφόρο λαμπάδα ἄλλη καὶ
ἀπὸ ἐκείνη ἄλλη καὶ οὕτω κα-
θεξῆς, κρατώντας το μὲ τὴ
διαδοχή, ἔχει πάντοτε τὸ φῶς
μόνιμα, ἔτσι διὰ τῆς χειροτο-
νίας τῶν Ἀποστόλων ἐπὶ
τοὺς διαδόχους των διαδίδε-
ται ἡ χάρη τοῦ θείου Πνεύμα-
τος δι’ ὅλων τῶν γενεῶν καὶ
φωτίζει ὅλους τοὺς ὑπα-
κούοντας στοὺς ποιμένες καὶ
διδασκάλους.Τὸ ἅγιο Πνεῦμα
ποὺ δὲν ἀποστέλλεται μόνο,
ἀλλὰ καὶ ἀποστέλλει τὸν ἀπὸ
τὸν Πατέρα Υἱὸ πάνω στὴ γῆ
καὶ μᾶς δίδαξε τὰ θαυμαστὰ
καὶμεγάλα.ΔιότιτὸἅγιοΠνεῦμα
ἦταν πάντοτε καὶ συνυπῆρχε
μὲ τὸν Υἱὸ στὸν Πατέρα, συν-
δημιουργώντας στὸν καιρό
τους τὰ δημιουργηθέντα καὶ
συνανακαινίζοντας τὰ φθα-
ρέντα καὶ συγκρατώντας τὰ
διαμένοντα, πανταχοῦ παρὸν
καὶ τὰ πάντα πληροῦν καὶ διέ-
πον καὶ ἐφορῶν. Ὄχι μόνο
παντοῦ, ἀλλὰ καὶ πάνω ἀπὸ
τὸ πᾶν, οὔτε σὲ ὅλο τὸν
αἰῶνα καὶ τὸ χρόνο μόνο,
ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ κάθε
αἰῶνα καὶ χρόνο». (ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ τὶς Πατερικὲς ἐκδό-
σεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς»,
τόμος 10ος.). Παράκλητε ἀγα-
θέ, σῶσον ἡμᾶς, διὰ τῶν πρε-
σβειῶν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου!

Στίς 2 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη
τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου. Ὁ ἅγιος

Δημήτριος καταγόταν ἀπό τήν Φιλαδέλφεια τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπό λαμπρό γένος καί ἦταν γιός
ἱερέως. Ὅταν πέθανε ὁ πατέρας του ἡ μητέρα του
τόν ἀνέθρεψε μέ φόβο Θεοῦ. Ἐπειδή ὅμως ἦταν
ὄμορφος στήν ὄψη, σέ μικρή ἡλικία, οἱ Τοῦρκοι
τόν τούρκεψαν καί τόν παρέδωσαν σέ ἕνα Ἀγα-
ρηνό νά τόν ὑπηρετῆ. Ὁ μάρτυς ὅμως προόδευ-
σε τόσο πολύ πού σύντομα ἀπέκτησε περιουσία
καί ἔγινε σπουδαῖος ἀξιωματικός στόν στρατό.
Ὅταν ὅμως ἔγινε εἴκοσι πέντε χρόνων ἦλθε σέ
συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας του καί παρουσιάσθη-
κε στόν ἡγεμόνα τῆς Φιλαδέλφειας καί ὁμολόγη-
σε ὅτι εἶναι Χριστιανός. Γιά αὐτό οἱ Τοῦρκοι τόν
ράβδισαν, τόν φυλάκισαν καί προσπάθησαν μέ
κολακεῖες νά τόν μεταπείσουν, ὅμως ὁ μάρτυς
ἔμεινε στέρεος. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα ὁ ἡγεμόνας
τόν ἐλευθέρωσε, ὅμως ὁ Δημήτριος ἔχοντας πό-

θο νά μαρτυρήση πῆγε σέ κάποιο καφενεῖο καί
ἔλεγξε μέ δριμύτητα τούς μουσουλμάνους καί πο-
δοπάτησε τό σαρίκι πού φοροῦσε. Τότε αὐτοί τόν
κτύπησαν τόσο πολύ πού τόν ἄφησαν μισοπεθα-
μένο. Ὅμως ὁ Δημήτριος δυναμούμενος ἀπό τόν
Κύριο σηκώθηκε καί οἱ Τοῦρκοι τόν κτύπησαν καί
πάλι μέ μαχαίρι, ὅμως ὁ Θεός τόν προστάτευσε,
γιά αὐτό ἀποφάσισαν νά τόν κάψουν ζωντανό.
Στόν δρόμο πρός τό μαρτύριο κάποιος τοῦρκος
δύο φορές τόν κτύπησε θανάσιμα στό κεφάλι μέ
ξίφος, θαυματουργικά ὅμως ὁ μάρτυς θεραπευό-
ταν καί οἱ δήμιοι μή ὑποφέροντας νά βλέπουν τόν
μάρτυρα τόν κτύπησαν μέ μαχαίρι. Καί ἔτσι ὁ
ἅγιος Δημήτριος τήν 2α Ἰουνίου τοῦ 1657 ἔλαβε
τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ἦταν δέ τόση ἡ μα-
νία τῶν Τούρκων πού ἔβαλαν φωτιά νά κάψουν
τό τίμιο σῶμα του, θείᾳ χάριτι ὅμως αὐτό ἔμεινε
σῶο καί ἔτσι τό κατέκοψαν, τά δέ λείψανά του
θαυματουργοῦν μέχρι σήμερα.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...

π. Ἀνδρέας Κυρατσῆς, ὁ ἀνυπόκριτος ἱερεύς
Ὁ χρόνος κυλάει σὰν νερό, χωρὶς νὰ τὸ καταλά-

βουμε. Τρέχει γρήγορα νὰ προλάβει τὴν ζωή μας.
Πέρασαν ἤδη ἑπτὰ χρόνια, ποὺ τὸ βιβλίο τῆς
ζωῆς τοῦ Παπα-Ἀνδρέα, τελείωνε στὴν ζωή αὐτή,
γιὰ νὰ ἀνοίξει στὴν ἄλλη ζωή, ποὺ δὲν ἔχει πόνο,
λύπη καὶ στεναγμό. Ἱερέας ἀνυπόκριτος, χωρὶς
τὴν μάσκα τοῦ “Ἁγίου” Ἱερέως. Ὅπως μίλαγε στὸν
Μητροπολίτη Του, μίλαγε καὶ μὲ τὸν ὑπάλληλο κα-
θαριότητος τοῦ Δήμου Βέροιας. Καθαρὲς κουβέν-
τες, χωρὶς ἴχνος ὑποκρισίας καὶ κολακείας. Δὲν
εἶχε ἄλλο πρόσωπο, ὅτι εἶχε νὰ σοῦ πεῖ θὰ στὸ
ἔλεγε ἐνώπιόν Σου.

Διάκονος χειροτονήθηκε τὸ 1974 καὶ Πρεσβύτε-
ρος τὸ 1976. Ἀπὸ τὸ Μακαριστὸ Μητροπολίτη Βε-
ροίας καὶ Ναούσης Κυρὸ Παῦλο †1993. Τὸν ἀλη-
σμόνητο Αὐτὸν Ἱεράρχη. Ἀπὸ τὸν ἴδιο Νομὸ Ἠλείας
καὶ οἱ δύο Αὐτοί, ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπόφοι-
τος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστα-
σίας στὰ Βασιλικὰ τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ στὴν
Ἱερὰ Μονὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ σχολὴ τότε γνώρισε
τὸν ἀπόφοιτο τῆς ἴδιας σχολῆς, εὐργέτη του καὶ κά-
τι παραπάνω ἀπὸ Πατέρα του, τὸν Βεροίας Παῦλο,
ποὺ σὲ κάποια ἐπίσκεψή του στὴν Ἱερὰ Μονή, εἶχε
πεῖ: Μαθητὲς ἀπὸ τὴν Ἠλεία ἔχει ἡ σχολή;

Αὐτὸ ἦταν ἀπὸ Δημότης Ἠλείας, ἔγινε Ἠμα-
θίας. Ἐργάστηκε στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως, λογιστὴς καὶ ἐκκαθαριστὴς ἀποδοχῶν.
Τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ὁδηγὸς τοῦ Μητροπολί-
του. Μέχρι τὸ 1993 μὲ τὴν Κοίμησι τοῦ Μακαρι-
στοῦ Κυροῦ Παύλου. Ὑπηρέτησε Λειτουργὸς τοῦ
Ὑψίστου στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Ἀντωνίου
Βεροίας. Ἁγίων Ἀναργύρων. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίας Κυριακῆς Λουτροῦ. Στὸν Ἱερὸ Κοιμητη-
ριακὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Βεροίας. Ὅπου
ὑπηρέτησε καὶ ἐτάφη πίσω ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα
τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ μέχρι τὸ 2010. Ἡμέρα Κυριακὴ
13 Ἰουνίου 2010, ἔκλεισε γιὰ πάντα τὰ μάτια του.
Ἤρεμα, γαλήνια καὶ εἰρηνικά. Στὸ Νοσοκομεῖο
“Παπανικολάου” τῆς Θεσσαλονίκης σὲ ἡλικία 61
ἐτῶν. Λίγα λόγια γιὰ τὴν μνήμη ἑνὸς ἀνθρώπου,
ἑνὸς Κληρικοῦ, ὅπου ἔκανε ὅτι καλύτερο γιὰ τὴν
Ἐκκλησία, γιὰ τὴν κοινωνία, γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Θὰ ἤθελα μέσα ἀπὸ τὰ “ἄνθη” αὐτὰ εὐλαβείας νὰ
πῶ ἕνα εὐχαριστῶ στὸν Μητροπολίτη Βεροίας
καὶ Ναούσης Κύριο Παντελεήμονα, γιὰ τὴν ἄρι-
στη συνεργασία, ποὺ εἶχε ὅπως καὶ μὲ ὅλους
τοὺς Ἱερεῖς Του ἔχει μὲ τὸν Παπα-Ἀνδρέα γιὰ τὴν
ἀγάπη Του καὶ τὴν στήριξή Του. Σχέση μεταξὺ
Πατρὸς καὶ Υἱοῦ.

Ὄχι Ἐπισκόπου καὶ Πρεσβυτέρου. Αἰωνία Σου
ἡ Μνήμη Παπα-Ἀνδρέα. Καλὴ Ἀντάμωση.

Παῦλος Ἀ. Κυρατσῆς

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Λόγῳ θέρους αἱ ὁμιλίαι θὰ
διακοποῦν καὶ θὰ συνεχι-
σθοῦν σὺν Θεῷ τὸν προσεχῆ
Ὀκτώβριον.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
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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»
κοινωνικὴ πρόνοια, γράμματα καὶ τέχνες[21].

Ἰδανικὸ τοῦ κάθε βυζαντινοῦ πολίτη ἦταν ἡ μόρ-
φωση. Τὴν ἀπαιδευσία, τὴν ἔλλειψη πνευματικῆς
καλλιέργειας, τὴ θεωροῦσαν οἱ Βυζαντινοὶ ἀτύχημα
καὶ συμφορά. Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ διδασκόταν
ἕνα παιδί, ὅταν γινόταν ἕξι χρόνων, ἦταν ἡ γραμ-
ματικὴ ἢ «τὸ ἑλληνίζειν τὴν γλῶσσαν». Τὸν 11ο
αἰώνα, ἐπὶ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Κομνηνοῦ, τὰ
σχολεῖα ἦταν ἀνοιχτὰ καὶ προσιτὰ σὲ ὅλα τὰ παι-
διά, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἐθνικότητα καὶ κοινωνικὴ τάξη
τῶν γονέων τους. Ὁ κορυφαῖος φιλόσοφος Μιχαὴλ
Ψελλός, στὴν ἡλικία τῶν 14 ἐτῶν εἶχε τὴν ἱκανότη-
τα νὰ ἀπαγγέλει Ἰλιάδα ἀπὸ μνήμης. Μὲ τὴ Γραμ-
ματικὴ οἱ νέοι μάθαιναν ρητορική, φιλοσοφία, καὶ
τέσσερις τέχνες, τὴν ἀριθμητική, τὴ γεωμετρία, τὴ
μουσικὴ καὶ τὴν ἀστρονομία. Μποροῦσαν ἐπίσης
νὰ διδαχθοῦν νομικά, ἰατρική, φυσικὴ καὶ ἀπὸ δα-
σκάλους κληρικούς, θρησκευτικά. Οἱ μορφωμένοι
καὶ λόγιοι κάτοικοι τῆς Κωνσταντινούπολης χρησι-
μοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως ἀπὸ τὸ Ὀθωμανικὸ
κράτος. Ἡ ἀναζωογονητικὴ πνευματικὴ δύναμη
τοῦ Βυζαντίου ἐμπνέει καὶ σήμερα τὴ ζωή μας[22].
Τὸ Βυζάντιο ἐκπολίτισε καὶ ἔβγαλε ἀπὸ τὴ βαρβα-
ρότητα χῶρες ὁλόκληρες. Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ
ἔργου τῶν Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου διαφαίνεται καὶ
ἀπὸ τὴν «ἐς ἀεὶ» θεμελίωση τῆς χριστιανικῆς Θρη-
σκείας καὶ γραφῆς. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί, Κύριλλος καὶ
Μεθόδιος, ἔφεραν τὴν κωνσταντινουπολίτικη ἀκτι-
νοβολία ὥς τὴν κεντρικὴ Εὐρώπη, δηλαδὴ τὴ Μο-
ραβία, ὥς τὰ βάθη τοῦ Πόντου (ἡ ἀναφορὰ ἐδῶ
εἶναι, στὸ ἔργο τοῦ Κυρίλλου πρὸς τοὺς Χαζάρους
καὶ γιὰ τὸν πρῶτο ἐκχριστιανισμὸ τῶν Ρώσων).

Ὁ Κύριλλος καὶ ὁ Μεθόδιος ἔδωσαν στοὺς Σλά-
βους τὰ χριστιανικὰ φῶτα καὶ πρῶτοι ἔφεραν τὰ
σύνορα τῆς οἰκουμενικῆς ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς τότε
παγκόσμιας αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου.

Ἡ εὐόδωση τῆς προσπάθειας τοῦ Πατριάρχη
Φωτίου πρὸς τοὺς λαοὺς τοῦ Πόντου, θὰ συμ-
πληρωθεῖ ἕνα αἰώνα ἀργότερα ἀπὸ τὴν προσπά-
θεια ποὺ θὰ καταβάλει ὁ Πατριάρχης καὶ μαζὶ
Ἀντιβασιλέας, Νικόλαος ὁ Μυστικός. Αὐτὸς ἑδραί-
ωσε τὸν χριστιανισμὸ τῶν Ἀλανῶν καὶ Ἀβασγῶν,
τῶν λαῶν δηλαδὴ ποὺ οἱ ἀπόγονοί τους ζοῦν στὶς
παρυφὲς τοῦ Καύκασου, καὶ σχηματίζουν σήμερα
μαζὶ μὲ τοὺς Ἀρμενίους τὸ ἀκραῖο προπύργιο τῆς
Χριστιανοσύνης. Ἡ νοητὴ γραμμὴ ποὺ διασχίζει
τὴν Ἀδριατικὴ θάλασσα, ἀπὸ τὶς Δαλματικὲς ἀκτὲς
καὶ κάτω ὥς τὴ μεγάλη Σύρτη, ὥς τὴν Κυρηναϊκή:
Τὴν περιοχὴ δηλαδὴ ποὺ στάθηκε μὲ τὴ σειρά της
ὥς τὴν ἀραβικὴ κατάκτηση (τέλος 7ου αἰώνα)
ἀκραῖο φυλάκιο Ἑλληνοσύνης καὶ ἐνδόξου βυζαν-
τινισμοῦ, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Καβάφης[23].

Ἡ Βενετία ἐδῶ καὶ πεντακόσια χρόνια εἶναι ἕνα
ἄλλο Βυζάντιο, χάρη στοὺς Βυζαντινούς. Ἡ
Εὐρώπη σὲ στιγμὲς αὐτοσυνειδησίας ὁμολογεῖ ὅτι
ὀφείλει τὸν πολιτισμό της στὸ Βυζάντιο.

Ἡ ἀκτινοβολία τῆς Βασιλεύουσας μὲ τοὺς θό-
λους καὶ τὰ ἀετώματα, τὶς χρωματιστὲς ψηφῖδες,
ποὺ ἀποτελοῦν τὸ φόντο στὶς μικρογραφίες τῶν
ἱστορημένων χειρογράφων, μᾶς δίνουν, μία εἰκό-

να λαμπρή, ἂν καὶ οἱ Βυζαντινοὶ ἀρχιτέκτονες φύ-
λαγαν τὶς ὡραιότερες δημιουργίες τους γιὰ τὰ
ἐσωτερικὰ[24].

Ἀλλὰ ὅταν ἀκοῦμε γιὰ Κωνσταντινούπολη ὁ νοῦς
πάει στὸ αἰώνιο σύμβολό της, τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, «τὸ
μέγα μοναστήρι, μὲ τὰ τετρακόσια σήμαντρα καὶ τὶς
ἑξήντα δύο καμπάνες». Δὲν ὑπάρχει Ἕλληνας ἢ
ἀλλοεθνὴς ποὺ νὰ ἔκρυψε τὴ συγκίνηση καὶ τὸ σε-
βασμό του στὸ ἄκουσμα τῶν δύο λέξεων: Ἁγιὰ Σο-
φιά. Ἕνας περιηγητὴς τοῦ 12ου αἰώνα γράφει:
«Δὲν ὑπάρχει ἄλλη πολιτεία στὴ Γῆ ποὺ νὰ μπορεῖ
νὰ συγκριθεῖ μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐδῶ βλέ-
πει κανεὶς τὸν περίφημο ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας... Ὁ
ἀριθμὸς τῶν ναῶν εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν
ἡμερῶν τοῦ χρόνου. Οἱ θησαυροί, ὅμως, τῆς Ἁγίας
Σοφίας εἶναι ἀναρίθμητοι... Κι ἔτσι ἔχει γίνει σπου-
δαῖος ναός, ποὺ δὲν ὑπάρχει ὅμοιός του στὸν κό-
σμο»[25]. Ὅμως ὁ Μάιος, ὁ ὡραιότερος ἴσως μή-
νας τοῦ ἔτους, φέρνει στὴ σκέψη μνῆμες ὀδυνηρές,
ἀφοῦ εἶναι ὁ μήνας τῆς Ἅλωσης τῆς «Βασιλίδος
τῶν Πόλεων». Ὁ μήνας κατὰ τὸν ὁποῖο ὁ Μωάμεθ
ὁ Β' ἐξεπόρθησε βίαια τὴν Βασιλεύουσα, τὸ προ-
πύργιο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν με-
γάλη κοιτίδα, τὴν Κωνσταντινούπολη.

Ζοῦμε σὲ ἐποχὴ ἰδεοθύελλας, ἀνιδανισμοῦ. Ὡς
γνήσιοι Ἕλληνες, ἰδιαιτέρως ὅσοι ἔχουμε φύσει
καὶ θέσει πνευματικὴ εὐθύνη, ἆραγε προσφέρου-
με στὴ νεότητά μας ἰδεοράματα, διδάσκοντας τὴν
ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ γιγαντώνοντας τὶς χρυσὲς
ἐλπίδες της γιὰ τὴ Βασιλεύουσα;
Σημειώσεις:

[16] Ἑλένη Arweiller – Γλύκατζη, ὅ.π. σ. 454-455 [17] ὅ.π., σ.
455 [18] Κωνσταντινούπολη, ἡ Βασιλεύουσα, ὅ.π., χ.α.σ. [19]
Ἑλένη Arweiller – Γλύκατζη, ὅ.π., σ.455 [20] Ἑλένη Arweiller
– Γλύκατζη, ὅ.π., σ.457 [21] Στῆβεν Ράνσιμαν. ὅ.π. καὶ τελευ-
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σταντινούπολη. Ἡ Βασιλεύουσα, ὅ.π. [25] Κ. Σιμόπουλος. ξέ-
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν πνευματικὸ

ἀγῶνα τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» γράφον-
τας ἕνα νέο συνδρομητή.

Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» Μάχεται - Διαφω-
τίζει - Ἐνημερώνει.

Ἀγωνίζεται διὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος.
Γράψτε ἕνα νέο συνδρομητὴ, γιὰ νὰ φθάση ἡ

φωνὴ του πιὸ μακριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Γεννιοῦνται ὅμως τά ἐρωτήματα. Οἱ ἄνθρω-
ποι πού ἐπαινοῦν τούς κληρικούς εἶναι σταθε-
ρά στραμμένοι στό Θεό; Κάνουν τό δικό τους
πνευματικό ἀγώνα; Μιμοῦνται ἐκείνους πού
θαυμάζουν καί ἐγκωμιάζουν; Ὠφελοῦνται
πνευματικά ἤ ἁπλῶς τούς ἀρέσει νά διηγοῦν-
ται τά κατορθώματα τῶν ἄλλων, ἐνῶ οἱ ἴδιοι
ἀδρανοῦν; Εἶναι προφανές ὅτι οἱ περισσότε-
ροι δέν ἔχουν συνέπεια στήν τήρηση τῶν
ἐντολῶν. Εἶναι χαλαροί καί παραμένουν συμ-
βιβασμένοι μέ τόν ἁμαρτωλό κόσμο. Γι᾿ αὐτό
χρειάζεται προσοχή καί διάκριση. Προσοχή
ἀπό αὐτούς πού ἐπαινοῦν καί διάκριση ἀπό
τούς ἐπαινούμενους. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος,
ἀναφερόμενος στήν ἀρετή, διευκρινίζει: «Τί
εἶναι ἡ ἀρετή τῶν ἀνθρώπων; Δέν εἶναι τά χρή-
ματα, γιά νά φοβηθεῖς τή φτώχεια· οὔτε ἡ ὑγεία
τοῦ σώματος, γιά νά φοβηθεῖς τήν ἀρρώστια·
οὔτε ἡ ἐκτίμηση τῶν πολλῶν, γιά νά βλέπεις
μέ δυσπιστία τήν κακή φήμη· οὔτε ἡ ἀνέμελη
ζωή, γιά νά σοῦ προξενεῖ φρίκη ὁ θάνατος·
οὔτε ἡ ἐλευθερία, γιά νά ἀποφεύγεις τή δου-
λεία· ἀλλά ἀρετή εἶναι ἡ ἀκριβής τήρηση τῶν
ἀληθειῶν τῆς πίστεως καί ὁ ὀρθός τρόπος
ζωῆς» (Βασιλείου Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγική
ἀνθρωπολογία Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἀθήνα
1993, σελ. 573-574). Μέ ἄλλα λόγια, ταπεινή τή-
ρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου, χωρίς θό-
ρυβο καί προβολή καί μέ ἀποφυγή τῆς ἐκ τῶν
ἀνθρώπων δόξης. Τό τελευταῖο εἶναι δύσκολο,
γιατί ὅλοι θέλουν νά ἀναγνωρίζεται τό ἦθος
τους καί ἡ ἀνωτερότητά τους. Εἶναι δηλαδή πι-
στοί μαθητές τοῦ φαρισαίου τῆς παραβολῆς.

Τό φωτεινό παράδειγμα τῶν ἐνάρετων, κλη-
ρικῶν καί λαϊκῶν, δέν χρειάζεται προβολή. Οἱ
καλοπροαίρετοι βλέπουν, ἐκτιμοῦν καί ἀνα-
γνωρίζουν. Οἱ ὑπερβολές, οἱ φῆμες καί τά σχε-
τικά σχόλια περιττεύουν. Πρέπει ὅλοι οἱ χρι-
στιανοί νά συνειδητοποιήσουν ὅτι δέν ζοῦν,
γιά νά ἀπολαμβάνουν τήν ἀνθρώπινη δόξα,
ἀλλά γιά νά ἀγωνίζονται ταπεινά προκειμένου
νά καταλήξουν στήν αἰώνια βασιλεία, ὅπου θά
ἀπολαύσουν τή δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ἐνοχλητικὰ ἐγκώμια
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων. Μᾶς τὸ συνι-
στοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι᾽αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς
πιστοὺς φίλους μας προσφέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν
ἁγίων στὴν τιμὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες 2) ἍγιοςΤιμόθεος ᾿Εσφιγμενί-
της 3) Ἅγιος Χριστόδουλος 4) Ἅγιος Σεραφείμ Λεβαδείας
5) Ἅγιος Ἀρτέμιος 6) Ἅγιος Νικόλαος ὁ Κορίνθιος 7) Ἅγιος Διο-
νύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ 8) Ἅγιος Νικήτας 9) Ἅγιος Ἀγαθάγγελος
10) Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος 11) Ὅσιος Δαβίδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ 12) Ἅγιος
Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος 13) Ἁγία Ἁγνή 14) Ἅγιος Ἱερόθεος
15) Ἅγ. Δισμύριοι Μάρτυρες 16) Ἅγιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης 17) Ἅγιος
Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης 18) Ἅγιος Ἀρέθας 19) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
ἐν Ἀγρινίῳ 20) Ἅγιος Φιλάρετος 21) Ἅγιος Ὑάκινθος 22) Ἅγιος
Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης 23) Ἅγιος Παγκράτιος 24) Ἅγιος Ἀλύ-
πιος 25) Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης 26) Ἅγιος Βονιφάτιος 27) Ἅγιος
Γεδεών 28) Ἅγιος Μαρκιανός 29) Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Νέος 30) Ἅγιος
Μαρτινιανός31) Ἅγιος Λογγῖνος
32) Ἅγιος Λουκᾶς Λεβαδείας 33) Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς καὶ Ἀειθαλᾶς
34) Ἅγιοι Γουρίας Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος 35) ἍγιοςΛεόντιος 36) Ἅγιος
Λαυρέντιος 37) Ἅγιοι Ἰωάννης, Σταμάτιος καὶ Νικόλαος 38) Ἅγιος
Ἀναστάσιος ὁ ἐξ Ἠπείρου 39) Ἅγιος Στέφανος ὁ Νέος 40) Ἅγιοι
Συμεὼν καὶ Ἰωάννης.



1ον
Οἱ μετεωρίτες, ὅπως μᾶς

πληροφορεῖ ἡ ἐπιστήμη τῆς Κο-
σμοχημείας,1 εἶναι οὐράνια σώ-
ματα ποὺ ἕλκονται ἀπὸ τὴ βα-
ρύτητα τῆς Γῆς καὶ πέφτουν
στὴν ἐπιφάνειά της δημιουρ-
γώντας κρατῆρες.2 Κατὰ τὴν
εἴσοδό τους στὴν ἀτμόσφαιρα
θερμαίνονται λόγω τριβῆς καὶ
ἀναφλέγονται, ἀφήνοντας πίσω
τους λαμπρὲς γραμμὲς φωτός,
γνωστὲς καὶ ὡς «πεφταστέρια»
ἢ διάττοντες ἀστέρες.3 Ἐπίσης,
τὰ εὐμεγέθη πετρώδη μετεωρο-
ειδῆ, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν
οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, ἐκρή-
γνυνται στὴ διάρκεια τῆς πτώ-
σης τους μέσα στὴ γήινη ἀτμό-
σφαιρα, πρὶν φτάσουν στὴν ἐπι-
φάνεια τῆς Γῆς, ἐκλύοντας ἐνέρ-
γεια ἴση μὲ τὴν ἔκρηξη πέντε
ἀτομικῶν βομβῶν τύπου Χιρο-
σίμα.4

Κατ’ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν ὡς
ἄνω ἀναφορά μας στὴν Κοσμο-
χημεία καὶ στοὺς μετεωρίτες,
ἐπιτρέψατέ μου νὰ σημειώσω,
ὅτι ἡ ἱερὰ ἐπιστήμη τῆς Ὀρθο-
δόξου Θεολογίας μᾶς πληροφο-
ρεῖ γιὰ τοὺς πνευματικοὺς μετε-
ωρίτες τῆς Ὀρθοδoξίας, τοὺς
ἁγίους μας. Ἐκείνους δηλαδὴ
τοὺς οὐράνιους ἀνθρώπους
πού, λόγω τῆς πνευματικῆς
βραδύτητας τῶν κοσμικῶν ἢ γή-
ϊνων ἀνθρώπων, ἡ πρόνοια, ἡ
χάρις καὶ ἀγάπη τοῦ πολυεύ-
σπλαγχνου Θεοῦ ἐπιτρέπει ἢ
καὶ ἐνεργεῖ τὴν εἴσοδό τους στὸν
κόσμο, προκειμένου νὰ κηρύ-
ξουν λόγῳ καὶ ἔργῳ τὸ εὐαγγέ-
λιον τῆς σωτηρίας.

Ἡ παρουσία αὐτῶν τῶν πνευ-
ματικῶν φαεινῶν ἀστέρων, τῶν
ἁγίων στὴ γῆ, σηματοδοτεῖ μία
λαμπρὴ γραμμὴ φωτός, ποὺ
φωτίζει θεοπρεπῶς τὴν ἐπίγεια
πορεία τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ἡ

ἐν Χριστῷ ζωή καὶ δράση τῶν
ἁγίων, ἐκλύει πνευματικὴ ἐνέρ-
γεια πολλαπλάσια τῆς ἐνέργειας
ποὺ ἐκλύεται ἀπὸ τὴν ἔκρηξη
στὴ γήινη ἀτμόσφαιρα τῶν μετε-
ωροειδῶν.

Τὰ ὁλοφάνερα καὶ ἁπτὰ ἀπο-
τελέσματα τῆς ὅλης παρουσίας
αὐτῶν τῶν ἐπίγειων ἀγγέλων -
τὰ ὁποῖα καὶ παραμένουν χα-
ραγμένα ἀνεξίτηλα ἀπὸ τὸν
χρόνο, στὴ μνήμη τῶν ἀνθρώ-
πων ποὺ βίωσαν τὴν ἁγία πα-
ρουσία καὶ τὴν ἐκ Θεοῦ πνευμα-
τικὴ δράση καὶ δύναμή τους-
εἶναι ἡ δημιουργία πνευματικῶν
κρατήρων τῆς ἀγάπης, τῆς
ἐλευθερίας, τῆς πίστης καὶ ὅλων
ἐκείνων τῶν ἀρετῶν ποὺ συντε-
λοῦν, ἑλκύοντας τὴν χάριν τοῦ
Θεοῦ, στὴν σωτηρία τοῦ πε-
πτωκότος ἀνθρώπου.

Ὅλα ἐκεῖνα τὰ προαναφερό-
μενα στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρί-
ζουν αὐτοὺς τοὺς πνευματικοὺς
μετεωρίτες τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, θὰ τολμήσω νὰ πῶ
ὅτι ἀπαντῶνται καὶ στὸ ἅγιο
πρόσωπο ποὺ μνημονεύουμε
σήμερα, σὲ αὐτὴ τὴν πνευμα-
τικὴ μυσταγωγικὴ σύναξη, ποὺ
ἡ ἀγαπῶσα καρδία τοῦ πατρὸς
Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου
καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, πλού-
σια μᾶς προσφέρει.

Πραγματικά, μέσα στὴ σημε-
ρινὴ πνευματικὴ κατὰ Θεὸν
ἀνομβρία, ἐξαπέστειλε ὁ Μεγα-
λοδύναμος τὸν πάπα-Φώτη,
τὸν Λαυριώτη, τὸν διὰ Χριστὸν
Σαλὸ τῆς Λέσβου, αὐτὴ τὴ σύγ-
χρονη ἁγιασμένη μορφή, «γιὰ
νὰ βαδίσει ὡς ἀπεσταλμένος
τοῦ Θεοῦ, στὰ ἀνεξίτηλα χνάρια
Ἐκείνου, τοῦ μεγάλου Ἀπεσταλ-
μένου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»5.
Ἔτσι, πολλοὶ ἄνθρωποι τῆς
ἐποχῆς μας, πνευματικὰ τυφλοὶ
καὶ ψυχικὰ ἀνήμποροι ξεδίψα-

σαν πνευματικά, καλλιεργώντας
καὶ ἀρδεύοντας τὰ χέρσα χωρά-
φια τῆς καρδιᾶς τους μὲ τοὺς
«ἅλατι ἠρτυμένος»6 λόγους
τοῦ πάπα-Φώτη, εὑρίσκοντας
στὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου, κατὰ
τὴν ταπεινή μας γνώμη, αὐτοῦ
Γέροντα, τὴν ἐπαλήθευση τῶν
λόγων τοῦ Κυρίου: «ἐάν τις
διψᾶ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πι-
νέτω»7.

Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι πλησία-
ζαν τὸν πάπα-Φώτη, ἄλλοτε
ὁμοιάζοντας μὲ τὰ πρόβατα τὰ
ἀπολωλότα, χαμένοι μέσα
στὴν περιδίνηση τοῦ καιροῦ
μας, μετεωριζόμενοι μεταξὺ
τῆς ψευδαίσθησης τῆς παντο-
δυναμίας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ
γεννᾶ ἡ ἁλματώδης τεχνολο-
γικὴ ἐξέλιξη καὶ τῆς ὑποτιθέμε-
νης ἀνυπαρξίας τοῦ Θεοῦ ποὺ
γεννάει ὁ πανθρησκειακὸς
συγκρητισμὸς τῶν θεολογικὸ-
φ ι λ ο σ ο φ ι κ ὸ - κ ο ι ν ω ν ι κ ὸ -
πολιτικῶν ρευμάτων τῆς Νέας
Ἐποχῆς, ἄλλοτε πάλι, μὲ
ἐμφανῆ περιέργεια, ἐξερευ-
νώντας τὸν Γέροντα, ὡς ἀξιο-
περίεργο ὂν καὶ ἄλλοτε πάλι μὲ
σκωπτικὴ ἢ ἀκόμη καὶ ἐχθρικὴ
διάθεση ψυχῆς ἀπέναντι στὸν
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ
πράγματι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ
ἀτημέλητου, μὲ τὸν ἕνα χιτώνα
καὶ τὸ ἕνα σανδάλιο, τοῦ παρά-
ξενου αὐτοῦ καλόγερου παρα-
ῆταν προκλητικὴ γιὰ τὰ κοινω-
νικὰ στερεότυπα καὶ τὶς τυπικὲς
κοινωνικὲς φόρμες τῶν
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας.

Ἀλλά, γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ
λόγο χαρακτηρίζουμε αὐτὴ τὴν
ἀσκητικὴ μορφὴ ὡς «διὰ
Χριστὸν σαλό», διότι «σαλοὶ»
χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, ἀκριβῶς ἐκεῖνοι οἱ
ἄνθρωποι ποὺ «ἐμπαίζουν τὸν
κόσμο διὰ τῆς ἔσχατης ταπει-
νώσεως»8, ἀκολουθώντας τὴν
προτροπὴ τῶν ἁγίων γερόν-
των: «ἢ φεύγων φεῦγε τοὺς
ἀνθρώπους ἢ ἐμπαῖζον ἔμπαι-
ξον τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς ἀνθρώ-
ποις, μωρὸν σεαυτὸν ὡς τὰ
πολλὰ ποιῶν»9. Ἔτσι, ἐνεργών-
τας οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ζοῦν ὡς
«μωροὶ διὰ Χριστόν», ἀδιαφο-
ρώντας γιὰ τοὺς τύπους τῆς
κοινωνικῆς ζωῆς, μὲ σκοπὸ τὴν
σωτηρία τῶν ἄλλων, καθὼς “ὁ
βίος τους μπορεῖ νὰ εἶναι «ἔξη-
χος» (τρελός), ὁ νοῦς τους,
ὅμως, εἶναι θεόφρων”10.

* Ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὰ
πλαίσια Ἡμερίδας ἀφιερωμένης στὴν
προσωπικότητα τοῦ ἁγιασμένου ἀει-
μνήστου Γέροντος πάπα-Φώτη Λαυ-
ριώτη τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ τῆς Λέ-
σβου. Τὴν Ἡμερίδα διοργάνωσε μὲ
μεγάλη ἐπιτυχία ἡ Ἐνοριακὴ Νεανικὴ
Ἑστία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου Ἀχαρνῶν καὶ πραγματοποι-
ήθηκε μὲ τὴν εὐλογία καὶ ὑπὸ τὴν αἰγί-
δα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ (Ἀριθμ. Πρωτ.
3925/26-4-2017). Ἡ ὅλη ἐκδήλωση
ἔλαβε χώραν τὸ Σάββατο 20 Μαΐου
2017 στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ τῆς
Ὑπαπαντῆς. Προηγήθηκε Θεία Λει-
τουργία καὶ μνημόσυνο τοῦ ἀειμνή-
στου Γέροντος.
Ὑποσημειώσεις:

1. Ἀπὸ τὸ λῆμμα Κοσμοχημεία, τῆς
Βικιπαίδειας, Ἤλ. Πηγή: https://el.wi-
kipedia.org/wiki/Κοσμοχημεία. 2. Ἀπὸ
τὸ λῆμμα Μετεωρίτης, τῆς Βικιπαίδει-
ας, Ἠλ. Πηγή: https://el.wikipedia.org/
wiki/Μετεωρίτης. 3. Ὅπ.π. 4. Ὅπ.π. 5.
Παναγιώτης Τσαγκάρης, Ἡ διαπαι-
δαγώγηση τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ ἐφή-
βου στὴν οἰκογένεια κατὰ τὸν Γέρον-
τα Παΐσιο, ἰδιωτικὴ ἔκδοση, Θεσσα-
λονίκη 2014, σ. 14 6. Κολ. 4, 6 7. Ἰω. 7,
37 8. Εἰρήνη Γκοραΐνωφ, Οἱ διὰ
Χριστὸν σαλοί, ἔκδ. Τῆνος, Ἀθήνα, σ.
7. 9. Ἀποφθέγματα Πατέρων, Περὶ
τοῦ Ἀββᾶ Ὤρ. Ιδ΄, PG65, 440C. Βλ. καὶ
Ἰωάννης Κ. Κορναράκης, Ταρσὼ ἡ
διὰ Χριστὸν σαλὴ (1910-1989), ἔκδ.
Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίου Νικολάου
Μπουραζέρη, Ἅγιον Ὄρος 2003, σ. 16.
10. Εἰρήνη Γκοραΐνωφ, Οἱ διὰ
Χριστὸν σαλοί… σ. 8
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος

η΄. Διωγμοὶ
«ἕνεκεν δικαιοσύνης»

Οἱ χριστιανοὶ πάντα ἀντιμετώ-
πιζαν δυσκολίες στὴν κατὰ Θεὸν
πορεία τους. Ἡ ἐμπειρία τῶν
διωγμῶν καὶ ποικίλων ἀντιδρά-
σεων εἶναι μόνιμη. Σὲ ὅλους τοὺς
αἰῶνες ὑπῆρχαν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν
ἀνέχονταν τὴν παρουσία τους
καὶ προσπαθοῦσαν μὲ κάθε τρό-
πο νὰ τοὺς παραμερίζουν περι-
φρονητικά, γιὰ νὰ ἐνεργοῦν οἱ
ἴδιοι σύμφωνα μὲ τὶς ἁμαρτωλές
τους ἐπιθυμίες, χωρὶς νὰ γίνεται
σύγκριση μὲ αὐτούς.

Ὁ Χριστὸς μακαρίζει ἐκείνους
ποὺ λόγῳ τῆς ἀρετῆς τους διώ-
χτηκαν καὶ τοὺς διαβεβαιώνει
ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
εἶναι δική τους: «Μακάριοι οἱ δε-
διωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν». Ὁ διωγμὸς «ἕνεκεν
δικαιοσύνης» εἶναι καὶ ἄδικος
καὶ παράλογος. Διώκονται οἱ
χριστιανοὶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν
θείων ἐντολῶν, γιὰ τὴν ἀρετή

τους, γιὰ τὴν αὐταπάρνησή
τους, γιὰ τὴν ἀνδρεία τους ὑπερ-
ασπιζόμενοι πάντα τὸ ὀρθὸ καὶ
δίκαιο. Ἐνοχλοῦνται οἱ μὴ χρι-
στιανοὶ ἀπὸ τὴν εἰρηνική τους
παρουσία στὴν κοινωνία, τὴν
ἀψεγάδιαστη συμπεριφορά
τους, τὸ ἦθος τους καὶ γενικὰ τὸ
φωτεινό τους παράδειγμα.

Ἕνας δεινὸς ἱεροκήρυκας τοῦ
περασμένου αἰώνα, ἀναφερόμε-
νος στὸ διωγμὸ τῶν χριστιανῶν
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ἔλεγε ὅτι οἱ ἰδέ-
ες, οἱ πεποιθήσεις, οἱ πράξεις, ἡ
ὅλη ζωὴ τῶν εὐσεβῶν εἶναι ἀντί-
θετη μὲ τὶς ἰδέες, τὰ φρονήματα
καὶ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τοῦ
κόσμου. Καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μπο-
ροῦν νὰ τοὺς ἀγαποῦν καὶ νὰ
τοὺς ἀνέχονται. Δὲν μπορεῖ ὁ
ἀσυνείδητος καὶ κακοποιὸς νὰ
ἀνεχθεῖ τὸν εὐσυνείδητο καὶ ἐνά-
ρετο, διότι αὐτὸς ὄχι μόνο δὲν
βοηθεῖ τὸν κακοποιὸ στὶς πρά-
ξεις του, ἀλλὰ καὶ ἀντενεργεῖ,
ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτόν. Δὲν
μπορεῖ ὁ κοσμικός, ὁ χαλαρὸς
κατὰ τὴν ἠθική, ὁ ἀλαζόνας καὶ
ὑπερήφανος, νὰ ἀνεχθεῖ τὸν
ἠθικὸ καὶ ταπεινὸ καὶ ἐνάρετο,
διότι αὐτὸς ὄχι μόνο δὲν ὑποκύ-
πτει στὶς ἁμαρτωλὲς ἀπαιτήσεις

του, ὄχι μόνο γίνεται πρόσκομμα
καὶ ἐμπόδιο στὴν πραγματοποί-
ηση τῶν σκοπῶν του, ἀλλὰ γίνε-
ται καὶ φῶς ποὺ φανερώνει τὸ
ποιὸν ἐκείνου. Δηλαδὴ ἡ ζωὴ τοῦ
εὐσεβοῦς εἶναι διαρκὴς ἔλεγχος
γιὰ τὸν κοσμικὸ ἄνθρωπο. Ἡ
ἀντίθεση τὸν ξεσκεπάζει, δείχνει
στὴν κοινωνία ποιὸς πράγματι
εἶναι, δὲν ἀφήνει τὸ κακὸ νὰ χά-
σει τὴν ἀπεχθῆ ποιότητά του καὶ
νὰ ἐμφανίζεται ὅτι εἶναι κάτι τὸ
ἀδιάφορο ἤ καὶ ἐπιτρεπόμενο.
Καὶ γι’ αὐτὸ ὁ κοσμικὸς καὶ
ἀσεβὴς ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει καὶ ὁ
εὐσεβὴς ὅμοιος μὲ αὐτόν, ἀγωνί-
ζεται νὰ τὸν παρασύρει στὴ δική
του ζωὴ καὶ ποιότητα. Καὶ ὅταν
δὲν τὸ κατορθώνει, τὸν εἰρω-
νεύεται, τὸν περιφρονεῖ, τὸν πιέ-
ζει, τὸν διώκει μὲ πολλοὺς τρό-
πους καὶ μέχρι τὸ θάνατο (Ἀρχιμ.
Σεραφεὶμ Παπακώστα, Ἡ ἐπὶ
τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου,
1966, σελ. 112-113).

Πολλοὶ διερωτῶνται γιατὶ ἐπι-
τρέπει ὁ Θεὸς νὰ διώκονται ἀδί-
κως οἱ χριστιανοί, ξεχνοῦν ὅμως
ὅτι τὰ παθήματα γιὰ τὸ Θεὸ
ἀποφέρουν πολλὰ βραβεῖα καὶ
λαμπρὰ στεφάνια. Ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος προχωράει καὶ πιὸ
πέρα: «Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ μα-
στίζονται οἱ δοῦλοι Του, νὰ διώ-

κονται καὶ νὰ ὑποφέρουν ἄπει-
ρες δοκιμασίες, γιὰ νὰ δείξει τὴ
δύναμή Του» (Βασιλείου Δ. Χα-
ρώνη, Παιδαγωγικὴ ἀνθρωπο-
λογία Ἰωάννου Χρυσοστόμου,
τόμος β΄, 1994, σελ. 447).

Στὴν Καινὴ Διαθήκη γίνεται
συχνὰ λόγος γιὰ τὸ διωγμὸ τῶν
χριστιανῶν. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέ-
ρω τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ πρὸς
τοὺς μαθητές του: «Ἔσεσθε μι-
σούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς
τέλος, οὗτος σωθήσεται»
(Μάρκ. ιγ΄ 13). Ἐπίσης ἀναφέ-
ρω καὶ τὴ διαπίστωση τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου: «Πάντες οἱ θέ-
λοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. γ΄
12).

Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι
πάντα ἕτοιμοι νὰ δεχτοῦν διωγ-
μοὺς «ἕνεκεν δικαιοσύνης» καὶ
νὰ ἔχουν σταθερὴ τὴν ἐλπίδα
ὅτι ἡ δικαίωσή τους θὰ εἶναι στὴ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

θ΄. Ὁμολογία πίστεως
Ὁ τελευταῖος μακαρισμὸς

ἀναφέρεται στὸ ἱερὸ καθῆκον
τῶν χριστιανῶν νὰ ὁμολογοῦν
μὲ παρρησία δημοσίως τὴν πί-
στη τους καὶ νὰ τὴν ὑπερασπί-
ζονται, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν

συκοφαντίες, ἀπειλὲς καὶ διωγ-
μούς. «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνει-
δίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ
εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’
ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ».
Προφανῶς ὁ Χριστὸς ἀπευθύ-
νεται στοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ
στοὺς λαϊκούς. Πρωτίστως
στοὺς πρώτους, γιὰ νὰ γίνονται
φωτεινὸ παράδειγμα στοὺς δεύ-
τερους. Δὲν εἶναι εὔκολο αὐτὸ
ποὺ ζητάει ὁ Χριστός. Προϋπο-
θέτει σταθερότητα στὰ ἔργα καὶ
συνέπεια στὰ λόγια. Οἱ συμβι-
βασμένοι μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κό-
σμο δὲν μποροῦν νὰ τὸ πετύ-
χουν. Αὐτό, δυστυχῶς, τὸ βλέ-
πουμε καὶ στὴν ἐποχή μας. Πολ-
λοὶ χριστιανοὶ κρύβουν τὴν πί-
στη τους ἤ ἀποφεύγουν νὰ
ἐκδηλωθοῦν, γιατὶ σκέφτονται
ὅτι θὰ δεχτοῦν ὀνειδισμοὺς καὶ
διάφορους διωγμούς. Δὲν ἔχουν
τὴν ψυχικὴ δύναμη νὰ ἀντιστα-
θοῦν, νὰ ἐκφράσουν τὴν πίστη
τους, νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ Χρι-
στό, νὰ ὑπενθυμίσουν ξεχασμέ-
νους ἠθικοὺς κανόνες καὶ νὰ
ἀδιαφορήσουν στὶς ὅποιες ἐπι-
θέσεις ποὺ θὰ δεχτοῦν.

Συχνὰ ὅμως καὶ μέσα στὸ
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει
δειλία καὶ φόβος. Εἶναι προκλη-
τικὸ τὸ τί συμβαίνει μὲ τὸν ὀλέ-

θριο οἰκουμενισμὸ τῶν μεγαλό-
σχημων κληρικῶν. Οἱ περισσό-
τεροι κληρικοὶ δὲν ἔχουν φωνή.
Δέχονται τὰ ὅσα ἐκεῖνοι δια-
πράττουν εἰς βάρος τῆς Ὀρθο-
δοξίας, γίνονται ὑπερβολικὰ
διακριτικοί, μιλοῦν ἐπιπόλαια
γιὰ ὑπακοή, ὑπερτονίζουν τὴν
πνευματικὴ ζωὴ προκειμένου
νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀτολμία
τους ἀλλὰ καὶ τὸ κοσμικὸ φρό-
νημα, ποὺ τοὺς διακρίνει. Ἀλλὰ
καὶ οἱ Μητροπολίτες τὴν ἴδια τα-
κτικὴ τηροῦν ἀπέναντι στὸν
οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ποὺ
πρωτοστατεῖ στὸν παναιρετικὸ
οἰκουμενισμό. Ὅλοι αὐτοὶ προ-
φανῶς δὲν ἀκολουθοῦν τὸ δρό-
μο τῆς μακαριότητας καὶ δὲν θὰ
ἔχουν μισθὸ στοὺς οὐρανούς.
Μόνο οἱ ὁμολογητὲς τῆς πίστε-
ως μακαρίζονται ἀπὸ τὸ Χριστό:
«Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ
μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς
οὐρανοῖς».

Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ Χριστοῦ
μᾶς δείχνουν τὸ δρόμο, ποὺ
πρέπει νὰ βαδίζουμε στὴ ζωή
μας. Ὅσοι τοὺς δέχονται βιώ-
νουν πνευματικὲς καταστάσεις,
ποὺ δύσκολα περιγράφονται.
Προγεύονται ἀπὸ τώρα τὴν μα-
καριότητα τῆς αἰώνιας ζωῆς!

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σταυροφορίαι, ἡ προδοσία τοῦ 1204
Τὴ νύχτα τῆς 12ης  πρὸς 13η  Ἀπριλίου τοῦ

1204 οἱ ἔμποροι καὶ πλούσιοι ἐγκατέλειψαν τὴν
πόλη, ἀνάμεσά τους καὶ ὁ Αὐτοκράτορας Ἀλέξιος
Ε΄ Δούκας, ὁ ὁποῖος μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του εἶχε
προσπαθήσει νὰ ἀποτρέψει τὴν κατάκτηση. Τὴν
ἴδια νύχτα ξέσπασε καὶ ἡ τρίτη σὲ σειρὰ καταστρο-
φικὴ πυρκαγιά, τὴν ὁποία πιθανότατα προκάλε-
σαν οἱ σταυροφόροι σὲ σπίτια ἀνάμεσα σὲ ἐκεί-
νους καὶ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ νὰ προστατεύσουν
τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ ἐνδεχόμενη ἐπίθεση. Οἱ τρεῖς
πυρκαγιὲς καὶ μόνο, ἡ πρώτη ἀπὸ φωτιὰ ποὺ ἔβα-
λαν οἱ σταυροφόροι στὸ μουσουλμανικὸ τζαμί, ἡ
δεύτερη κατὰ τὴν ὥρα τῆς κατάκτησης στὶς 12
Ἀπριλίου καὶ ἡ τρίτη τὴ νύχτα πρὸς τὴν 13η  Ἀπρι-
λίου, ἔφεραν μία ἀνυπολόγιστη καταστροφὴ καλλι-
τεχνικῶν καὶ λογοτεχνικῶν ἔργων. Χαρακτηρι-
στικὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Βιλλεαρδουίνου, ὁ ὁποῖος
ὑπολογίζει τὰ σπίτια ποὺ καταστράφηκαν ἀπὸ τὶς
τρεῖς πυρκαγιὲς περισσότερα σὲ ἀριθμὸ ἀπ’ ὅσα
ὑπῆρχαν τότε στὶς τρεῖς μεγαλύτερες πόλεις τῆς
Γαλλίας[1]. Ἀλλά, παρὰ τὶς πυρκαγιές, οἱ σταυρο-
φόροι ἦταν θαμπωμένοι ἀκόμα ἀπὸ τὸ μέγεθος
καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς πόλεως.  Ὅταν ξημέρωσε ἡ
13η  Ἀπριλίου τοῦ 1204 ξεκίνησε ἡ λεηλασία τῆς
πλουσιότερης πόλεως τοῦ κόσμου, τῆς πόλεως
τῶν πόλεων, τῆς Βασιλεύουσας, ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν
ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων της στὶς 11 Μαΐου τοῦ 330
ὥς ἐκείνη τὴν ἡμέρα, δηλ. ἐπὶ περίπου 900 χρό-
νια, δὲν εἶχε γνωρίσει κατάκτηση.

Ἡ Κωνσταντινούπολη μέχρι τὸ 1204 ἦταν ἡ πιὸ
κοσμοπολίτικη πόλη τοῦ κόσμου. Τὸ κέντρο
ἐμπορίου ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ πρὸς τὴ Δύση, ἀπὸ τὴ
Μαύρη Θάλασσα πρὸς τὴ Μεσόγειο, τὸ σταυρο-
δρόμι τῶν ἐμπορικῶν ὁδῶν ἀπὸ τὸν Βορρᾶ πρὸς
τὸν Νότο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀσία-Κίνα, Ἰνδία, Περσία καὶ
Συρία-πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἡ ἴδια ἡ πόλη τόσο τό-
πος κατανάλωσης, ὅσο καὶ κέντρο παραγωγῆς
καὶ ἐπεξεργασίας πολλῶν εἰδῶν ἐμπορίου, μετα-
ξιοῦ, πολύτιμων λίθων, κεραμικῆς καὶ μετάλλων.
Ἡ ἐξαιρετικὴ γνώση στὴν ἐπεξεργασία χρυσοῦ
ἀπὸ τὴν κλασσικὴ ἑλληνικὴ καὶ ρωμαϊκὴ ἐποχὴ
ἔμεινε ζωντανὴ στὴν Κων/πολη καὶ εἶχε ἐμπλουτι-
σθεῖ μὲ τὴν μεγάλη ποικιλία σχεδίων τῆς Ἀνα-
τολῆς. Ἡ Νέα Ρώμη μὲ τοὺς μεγαλειώδεις ναούς
της, τὴν ὁποία κοσμοῦσαν πολλὰ καλλιτεχνικὰ
ἔργα τῆς ἀρχαιότητας. «Πιθανότατα ποτὲ στὴν
Ἱστορία», σημειώνει ὁ Ernle Bradford, «ὑπῆρξε
πόλη τόσο πλούσια σὲ ἀγάλματα, μνημεῖα καὶ
ὀβελίσκους: Ἀγάλματα ἀπὸ τὴν Ρωμαϊκὴ Αὐτο-
κρατορία, τὴν Ἑλλάδα τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, τὴν
Αἴγυπτο καὶ τὴν Ἀνατολή, μνημεῖα τροπαίων καὶ
νικῶν, τὰ ὁποῖα ἀντικαθρέπτιζαν μία παραπάνω
ἀπὸ χιλιετῆ ἱστορία»[2]. Ἡ Ἁγία Σοφία, τὸ Μεγάλο
Παλάτι, ὁ Ἱππόδρομος ποὺ χωροῦσε 60000 θεα-
τές, ἡ Χρυσεία Πύλη, τὰ πολυτελῆ ἀριστοκρατικὰ
παλάτια στὶς κεντρικὲς ὁδούς, ἡ αὐτοκρατορικὴ
βιβλιοθήκη μὲ παραπάνω ἀπὸ 100000 τόμους
ἀρχαίων κειμένων. Ἀκόμα καὶ οἱ πιὸ φθονεροὶ ἐπι-
σκέπτες τῆς Πόλεως δὲν μποροῦσαν παρὰ νὰ
ἐκφράζουν τὸν θαυμασμό τους. Ἔτσι ὁ πιὸ
γνωστὸς Ἑβραῖος περιηγητὴς τοῦ Μεσαίωνα Βε-
νιαμὶν τοῦ Τουντέλα (ἀρχὲς τοῦ 12ου αἰώνα -
1173), ὁ ὁποῖος σὲ πολλὰ σημεῖα ἀσκεῖ κριτικὴ
στὴν πόλη, ἐπισημαίνει: «Πουθενὰ στὸν κόσμο
ὑπάρχει τέτοιος πλοῦτος ὅπως στὴν Κωνσταντι-
νούπολη[3]». Ἴσως μὲ τὰ πιὸ παραστατικὰ λόγια
τὸ ἐκφράζει ἕνας πρέσβης ἀπὸ τὸ Κίεβο ποὺ κά-
ποτε ἔγραψε: «Ὁ Θεὸς κατοικεῖ ἐκεῖ ἀνάμεσα
στοὺς ἀνθρώπους. Δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ ξεχά-
σουμε αὐτὴ τὴν ὀμορφιά»[4].

Αὐτὴ ἡ πόλη παραδόθηκε γιὰ τρεῖς μέρες στοὺς
σταυροφόρους γιὰ λεηλασία. Οἱ πλούσιοι καὶ ση-
μαντικοὶ ἄνδρες τῆς σταυροφορίας κατέλαβαν τὰ
πιὸ πλούσια παλάτια, πρὶν καλὰ-καλὰ συνειδητο-
ποιήσουν οἱ πιὸ φτωχοὶ ἱππότες καὶ οἱ ἁπλοὶ
στρατιῶτες τί συμβαίνει. Μετὰ καὶ ἐκεῖνοι ξεχύθη-
καν στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὸ μερίδιό
τους. Ὁ Bradford παρουσιάζει τὰ γεγονότα αὐτὰ
ὡς τὴ «πιθανὸν μεγαλύτερη προδοσία στὴν Ἱστο-
ρία – προδοσία τοῦ ὅρκου τῶν σταυροφόρων,
τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ προδοσία τῶν Βυζαν-
τινῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταθέσει τὰ ὅπλα καὶ πα-
ρέδωσαν τὴν πόλη χωρὶς νὰ δώσουν μάχη»[5],
ἐννοώντας κυρίως τοὺς πλουσίους ποὺ ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ εἶχαν κωλυσιεργήσει τὴν προσπάθεια τοῦ
Ἀλεξίου Ε΄ Δούκα καὶ προτίμησαν τὸν Βονιφάτιο
τοῦ Μονφερράτ.

Βιασμοί, φόνοι καὶ ἀσύλληπτες καταστροφὲς
ἀκολούθησαν. Μόνο οἱ Ἑνετοὶ ἤξεραν νὰ ἐκτιμή-
σουν τὴν ἀξία τῶν ἔργων τέχνης. «Ὅπου μποροῦ -
σαν, ἐξασφάλιζαν τοὺς πολύτιμους θησαυροὺς
γιὰ τὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ στολίσουν μ’ αὐτοὺς τὶς
δικές τους πλατεῖες, ναοὺς καὶ παλάτια. Ἀντίθετα
οἱ Γάλλοι καὶ Φλαμανδοὶ … ἅρπαζαν ὅ,τι γυάλιζε
καὶ κατέστρεψαν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ δὲν μποροῦσαν
νὰ πάρουν μαζί τους. Διέκοπταν μόνο γιὰ λίγο, γιὰ
νὰ φονεύουν, νὰ βιάζουν ἢ νὰ εἰσβάλουν σὲ ὑπό-
γεια μὲ κρασιὰ γιὰ νὰ δροσιστοῦν»[6]. Ὅλα ἔγιναν
ἀντικείμενο τῆς μανίας τους, ναοί, μοναστήρια, βι-
βλιοθῆκες. Ἀκόμα καὶ ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας
συλήθηκε καὶ δέχθηκε τὴν βαθιὰ περιφρόνηση
τῶν  μεθυσμένων στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι εἰσέβα-
λαν πάνω στὰ ἄλογά τους στὸν ναό, κατέστρεψαν
τὰ μεταξωτὰ τῶν τοίχων, κομμάτιασαν τὸ μεγάλο
ἀργυρὸ ἔνδυμα τῆς Ἁγίας Τραπέζης, καταπατοῦ -
σαν Ἱερὲς Εἰκόνες, ἔπιναν ἀπὸ τὰ Ἅγια Ποτήρια,
τοποθέτησαν πόρνη στὸ θρόνο τοῦ Πατριάρχη,
ἅρπαξαν ὅ,τι μποροῦσαν ἀπὸ ἱερὰ ἀντικείμενα
ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἐπὶ αἰῶνες στὸν ναὸ[7].
Ἀκόμα καὶ οἱ Σαρακηνοὶ θὰ ἦταν πιὸ ἀνθρώπινοι,
γράφει ὁ Νικήτας Χωνιάτης[8].

Ὁ Βιλλεαρδουίνος ἀναφέρει ὅτι ἡ λεία ἀπὸ τὴ
λεηλασία τῆς πόλης ξεπέρασε ὁ,τιδήποτε ἄλλο
ποὺ προϋπῆρξε στὴν ἀνθρώπινη Ἱστορία. Μοιρά-
στηκε μὲ βάση τὴ συμφωνία ποὺ εἶχε γίνει: Τρία
ὄγδοα στοὺς σταυροφόρους, τρία ὄγδοα στοὺς
Ἑνετοὺς καὶ δύο ὄγδοα ἔμειναν γιὰ τὸν μελλον-
τικὸ αὐτοκράτορα[9]. Ἑκατοντάδες Ἱερὰ Λείψανα
μὲ τὶς πολύτιμες λειψανοθῆκες τους σὲ σύντομο
χρονικὸ διάστημα ἔφθασαν σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη,
κυρίως ὅμως στὸν Ἅγιο Μᾶρκο τῆς Βενετίας,
ἔπειτα κυρίως στὴν Γαλλία καὶ στὴν Γερμανία,
ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὴν Ἀγγλία. Πολλοὶ ἱππότες
ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ στρατιῶτες προφανῶς πίστευαν
ὅτι μὲ ἕνα Ἱερὸ Λείψανο στὶς ἀποσκευές τους
μποροῦσαν νὰ ἐξιλεωθοῦν ἀπὸ τὴν ἐπιορκία τους
καὶ τὰ ἐγκλήματά τους.
Σημειώσεις:

[1] Ernle Bradford, Der Verrat von 1204. Venezianer
und Kreuzritter plundern Konstantinopel, Βερολίνο
1978, σ. 233. [2] Στὸ ἴδιο, σ. 198 [3] Στὸ ἴδιο, σ. 202.
[4] Στὸ ἴδιο, σ. 197. [5] Στὸ ἴδιο, σ. 235. [6] Steven
Runciman, Geschichte der Kreuzzuge, τόμ. 3, σ. 127.
[7] Βλ. Ernle Bradford, ὄπ.πάρ, σσ. 241-242. [8] Βλ.
τὴν περιγραφὴ τῆς λεηλασίας τῆς πόλης ποὺ δίνει
ὁ Νικήτας Χωνιάτης στὸ ἔργο τοῦ «Χρονικὴ Διή-
γησις» (http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/
byzantine_historians/nicetas_choniates_historia.htm).
[9] Steven Runciman, ὅπ.παρ., σ. 128.
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Ἡ φθορὰ τῶν Κειμηλίων τῆς πολιτιστικῆς μας
κληρονομιᾶς στὴν πορεία τῶν αἰώνων, εἴτε ἀπὸ
τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, εἴτε ἀπὸ ἀνθρώπινα λά-
θη, εἶναι μία πραγματικότητα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ
μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους.
Εἰδικότερα στὴν ἐκκλη-
σιαστική μας παράδο-
ση, ὅπου δὲν πρόκειται
ἁπλὰ γιὰ ἔργα τέχνης,
ἀλλὰ καὶ γιὰ πνευματικὰ
Κειμήλια, τὰ ὁποῖα
χρῄζουν ἰδιαιτέρας φρο ν -
τίδας καὶ προστασίας.

Τὴν προσπάθεια γιὰ
τὴν παρεμπόδιση καὶ
τὴν ἐπιβράδυνση τῆς
φθορᾶς αὐτῆς, καθὼς
καὶ τὴν ἀναβίωση τῶν
ὑλικῶν τους ἔρχεται νὰ διεκπεραιώσει ἡ ἐργασία
τῆς Συντηρήσεως. Μία ἐργασία ποὺ περιλαμβά-
νει τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ ἐξέταση, τὴ
συντήρηση καὶ ἀποκατάσταση τῶν Κειμηλίων
καὶ τὴ μελέτη καὶ φροντίδα τῶν κατάλληλων
συνθηκῶν γιὰ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξη καὶ διατήρη-
σή τους.

Ἡ ἐπέμβαση τῆς Συντηρήσεως γίνεται μὲ ἀπό-
λυτο σεβασμὸ στὴν αὐθεντικότητα τῶν Κειμηλίων

καὶ στὰ ποικίλα μηνύματα ποὺ μεταφέρουν (πνευ-
ματικά, ἱστορικά, κοινωνιολογικά, καλλιτεχνικὰ
κ.λ.π.). Ὅταν ἡ τοπικὴ παράδοση ἢ οἱ εἰδικὲς
συνθῆκες δὲν ἐπιτρέπουν τὴ μετακίνηση τῶν Κει-

μηλίων, οἱ ἐργασίες
Συντηρήσεως γίνονται
ἀναγκαστικὰ ἐπὶ τόπου,
ἀπὸ τὶς πρῶτες σω-
στικὲς ἐπεμβάσεις μέχρι
τὴν ὁλοκλήρωση τῶν
ἐργασιῶν συντηρήσεως
τῶν Κειμηλίων.

Χρειάζεται ἡ εὐαισθη-
τοποίηση ὅλων μας γιὰ
τὴ διάσωση τῆς Ἱερῆς
αὐτῆς Παρακαταθήκης,
ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ
πρόγονοί μας. Δὲν εἶναι

ἁπλῶς ἕνα τεχνικὸ ζήτημα. Εἶναι μία ἐπιτακτικὴ
ἀνάγκη, γιὰ νὰ μὴ χαθεῖ ὅ,τι ἀκόμη σῴζεται, κι
αὐτὸ ἀποτελεῖ προσωπικὴ εὐθύνη τοῦ καθενός
μας γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα.

Βενιζέλος Γ. Γαβριλάκης
Ὑπεύθυνος Συντηρήσεως

Ἱερῶν Κειμηλίων & Ἔργων Τέχνης
τῆς «Ἱερῆς Παρακαταθήκης»

Ἡ διάσωσις τῆς πολιτιστικῆς 
μας κληρονομιᾶς εἶναι εὐθύνη ὅλων μας

«Χριστέ μου ἡ ἀγάπη Σου δὲν ἔχει ὅρια»
Μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπ. Παύλος «Τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν

τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βά-
ρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν». «Β΄Κορ. δ, 17). Δηλαδὴ καὶ ξανα-
νιώνει ἡ ψυχή μας, διότι οἱ θλίψεις μας, ποὺ γρήγορα περνοῦν
καὶ εἶναι δι’ αὐτὸ ἐλαφρές, κατεργάζονται σὲ ἐμᾶς σὲ ὑπερβολικὰ
μεγάλο βαθμὸ αἰώνιο βάρος δόξης. 

Οἱ θλίψεις στὴν ζωή μας, ὅπως λέγουν οἱ πατέρες μας, εἶναι
πολὺ εὐεργετικὲς γιὰ τὴν ψυχή μας.

• Ὁ Ἅγιος Πορφύριος λέγει γιὰ τὶς ἀρρώστιες του, ποὺ εἶναι
ἕνας μεγάλος Σταυρὸς (δοκιμασία) στὸ βιβλίο του «ΒΙΟΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΙ» στὸ κεφάλαιο «Χριστέ μου ἡ ἀγάπη Σου δὲν ἔχει ὅρια»:

«Εὐχαριστῶ τόν Θεό, πού μοῦ ἔδωσε πολλές ἀρρώστιες. Πολ-
λές φορές τοῦ λέω: Χριστέ μου, ἡ ἀγάπη Σου δέν ἔχει ὅρια! Τό
πῶς ζῶ εἶναι ἕνα θαῦμα. Μέσα στίς ἄλλες μου ἀρρώστιες ἔχω
καί καρκίνο στήν ὑπόφυση. Δημιουργήθηκε ἐκεῖ ὄγκος πού μεγα-
λώνει καί πιέζει τό ὀπτικό νεῦρο. Γι’ αὐτό τώρα πιά δέν βλέπω.
Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι, ὅμως, σηκώνοντας τό Σταυρό
τοῦ Χριστοῦ μέ ὑπομονή.

Εἴδατε τὴν γλώσσα μου πῶς εἶναι; Ἔχει μεγαλώσει, δὲν εἶναι
ὅπως ἦταν. Εἶναι κι αὐτὸ ἀπὸ τὸν καρκίνο ποὺ ἔχω στὸ κεφάλι.
Κι ὅσο πάω, θὰ γίνομαι χειρότερα. Θὰ μεγαλώσει κι ἄλλο, θὰ δυσ -
κολεύομαι νὰ μιλήσω. Πονάω πολύ, ὑποφέρω, ἀλλὰ εἶναι πολὺ
ὡραία ἡ ἀρρώστια μου. Τὴν αἰσθάνομαι ὡς ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Κατανύγομαι κι εὐχαριστῶ τὸν Θεό. Εἶναι γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου.
Εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ προσπαθεῖ ὁ Θεὸς νὰ μὲ ἐξαγνίσει».

Ὁ Ὅσιος Γέροντας ὑπέφερε ἀπὸ τὶς παρακάτω ἀσθένειες:
Ἔμφραγμα μυοκαρδίου (προσθιοδιαφραγματικὸ μὲ πλαγία
ἰσχαιμία), χρονία νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, ἕλκος δωδεκαδακτύλου
(μὲ ἐπανειλημμένες γαστρορραγίες), χειρουργηθέντα καταρρά-
κτη (μὲ ἀποβολὴ τοῦ φακοῦ καὶ τύφλωση), ἕρπητα ζωστήρα στὸ
πρόσωπο, σταφυλοκοκκικὴ δερματίτιδα στὸ χέρι, βουβωνοκήλη
(μὲ συχνὴ περίσφιγξη), χρονία βρογχίτιδα, ἀδένωμα τῆς ὑποφύ-
σεως στὸ κρανίο. Βλ. Γεωργίου Παπαζάχου (†2001), Σύναξη 41,
Ἰανουάριος - Μάρτιος 1992, σ. 93.

• Στὸ Γεροντικὸ τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς θαυμαστό:
«Στὴν Καλύβα «῞Αγιος Χρυσόστομος» τῆς Κουτλουμουσιανῆς

Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, βρίσκεται ἀκόμη στὴν ζωὴ καὶ
ἀσκητικὰ ἀγωνίζεται ὁ Μοναχὸς Δανιήλ, ὁ ὁποῖος, ὅπως μᾶς βε-
βαίωσε ὁ ἴδιος καὶ ἀπὸ ἄλλους Πατέρες πληροφορηθήκαμε,
εἴκοσι καὶ πλέον χρόνια εἶναι ἄρρωστος, πονεῖ τὸ κεφάλι, ἡ μέση,
τὰ νεφρά, ἡ καρδιά, τὰ πόδια καὶ πολλὲς φορὲς ὅλο τὸ σῶμα. Σὲ
πολλοὺς γιατροὺς πῆγε, πολλὲς ἐξετάσεις, ἀκτινοσκοπήσεις καὶ
ἀκτινογραφίες ἔκανε, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ ἴδιο.

Οἱ γιατροὶ δὲν βρίσκουν καμμιὰ σωματικὴ ὀργανικὴ βλάβη ἤ
πάθηση, ὁ ἀδελφὸς ὅμως, ἀκόμη ὑποφέρει ἀπὸ ἀνεξήγητη
ἀσθένεια, στὴν ὁποία δὲν μποροῦν νὰ τὸν βοηθήσουν οἱ γιατροὶ
καὶ ἡ ἐπιστήμη.

Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, τὴν 27η ᾿Ιουλίου, στὴν Ἀγρυπνία τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος, ὁ ἀδελφὸς Δανιήλ, μὲ πίστη πολλὴ καὶ
δάκρυα στὰ μάτια παρακάλεσε τὸν Ἅγιο Παντελεήμονα, πρὸς
τὸν ὁποῖο εἶπε: «῞Αγιε τοῦ Θεοῦ καὶ προστάτη τῆς Σκήτης μας,
σὺ ποὺ εἶσαι γιατρὸς καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μαρτύρησες
καὶ ἔχυσες τὸ αἷμά σου, κάμε ἀγάπη καὶ παρακάλεσε τὸν Δε-
σπότη Χριστὸ νὰ μοῦ δώση τὴν ὑγειά μου, νὰ μπορῶ κι ἐγὼ
ὑγιὴς νὰ δοξάζω τὸ ὄνομά Του καὶ νὰ ψάλλω στὶς ᾿Αγρυπνίες».

Λέγοντας αὐτά, ὁ Μοναχὸς Δανιήλ, ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν κού -
ραση, τὸν πῆρε λίγο ὁ ὕπνος καὶ βλέπει σὲ ὅραμα τὸν ῞Αγιο Παν-
τελεήμονα νὰ εἶναι γονατιστὸς ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ
νὰ παρακαλῆ γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀδελφοῦ.

Ὁ Μοναχὸς Δανιὴλ ἄκουσε τὸν Δεσπότη Χριστὸ νὰ λέη στὸν
῞Αγιο Παντελεήμονα: «Ἀδελφέ μου, μεγαλομάρτυς Παντελε-
ήμων, μήπως ἐσὺ εἶσαι πιὸ σπλαγχνικὸς ἀπὸ μένα; ῎Η ἀγαπᾶς
πιὸ πολὺ ἀπὸ μένα τοὺς ἀνθρώπους; Γνωρίζω πὼς γιὰ τὴν
ἀγάπη μου ἔχυσες τὸ αἷμά σου, ἀλλὰ μήπως ἐγὼ δὲν ἔχυσα καὶ
γιὰ τὴν ψυχικὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων δὲν χύνω κάθε ἡμέρα τὸ
αἷμά μου; Μάθε ὅτι θέλημά μου εἶναι καὶ συμφέρει πολλὲς φορὲς
τὸ σῶμα νὰ εἶναι ἄρρωστο, γιὰ νὰ σωθῆ ἡ ψυχή. ῎Ετσι θέλω
πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν».

῞Οταν ἄκουσε αὐτά, ὁ ἀδελφὸς Δανιήλ, ξύπνησε καὶ δόξασε τὸ
ὄνομα τοῦ Θεοῦ, εὐχαρίστησε καὶ τὸν ῞Αγιο Παντελεήμονα γιὰ
τὴν προσπάθεια καὶ μεσιτεία του, κι ἀμέσως, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ
ἴδιος, ἔφυγε ἕνα βάρος ἀπὸ πάνω του καὶ πληροφορήθηκε, πὼς
πρέπει νὰ φέρη μὲ ὑπομονή, μὲ χαρὰ καὶ μὲ εὐχαρίστηση τὸν
σταυρὸ καὶ τὴν κατάσταση τῆς ἀσθένειάς του».

Ἐνθυμήματα ἀπὸ τὸν πάπα-Φώτην Λαυριώτην,
τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸν τῆς Λέσβου*

Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

«διὰ πίστεως»
Ἡ πίστις τῶν Ἁγίων

Εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, ὁ Θεῖος Ἀπόστο-
λος Παῦλος μᾶς ὁμιλεῖ διὰ τὴν πίστιν. Εἰδικώτερον δέ, διὰ τὴν πί-
στιν τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸν ρόλον τῆς πίστεως
αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν των πρὸς τὸν Θεόν. Ἐπειδὴ δέ, θεωροῦμεν
πολλάκις, ὅτι ἔχομεν πίστιν καὶ ἐπιθυμοῦμεν μέσῳ αὐτῆς νὰ προ-
βάλωμεν ἑαυτοὺς ὡς ἀξίους τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει νὰ ἴδωμεν αὐτὴν τὴν
πίστιν τῶν ἁγίων καὶ τὰ ἐπιτεύγματά της, διὰ νὰ ἐπιβεβαιώσωμεν
τὴν ἰδικήν μας. «διὰ πίστεως» λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, οἱ Ἅγι-
οι «κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην,
ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν
δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθη-
σαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμ-
βολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 33-34). Ἀντιλαμβάνεται ὁ
καθείς, ὅτι ἡ πίστις αὕτη τῶν ἁγίων εἶναι πολὺ ἀνωτέρα καὶ δια-
φορωτέρα τῆς ἰδικῆς μας.

Διὰ νὰ γίνωμεν δὲ σαφέστεροι, ἡ πίστις τῶν Ἁγίων ἦτο κυρίως,
ἀγάπη καὶ ἀφοσίωσις πρὸς τὸν Θεόν. Τὰ ἀνωτέρω λόγια, καθὼς
καὶ ὅσα ἀκόμη ἠκούσαμεν σήμερον εἰς τὸ ἱερὸν κείμενον, δει-
κνύουν τὴν πίστιν ἐκείνην τὴν ὀδυνηράν. Τὴν πίστιν τὴν ἐνεργόν
καὶ ζῶσαν. Τὴν πίστιν εἰς τὴν δύναμιν τοῦ Κυρίου καὶ ὄχι εἰς τὴν
ὕπαρξιν Αὐτοῦ. Τὴν πίστιν ἡ ὁποία ἐξέφραζε ἐλπίδα ἢ μᾶλλον βε-
βαιότητα, διὰ τὴν ἔκβασιν τῶν πραγμάτων. Τὴν πίστιν τὴν ὁποί-
αν διεκήρυξεν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅταν ἔλεγεν εἰς τοὺς μαθητάς Του,
«ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως,
ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσε-
ται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν». (Ματθ. ΙΖ΄ 20). Τὴν πίστιν, τέ-
λος, ἐκείνην, τὴν ὁποίαν ἐζήτει ὡς βασικὴν προϋπόθεσιν, διὰ νὰ
ἐπιτελῇ τὰς θαυματουργικὰς ἐπεμβάσεις Του. 

Αὐτὴ ἡ πίστις ἔκρινε τὴν ἁγιότητα τῶν Ἁγίων. Αὐτὴ ἡ πίστις καὶ ἀγά-
πη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεὸν φέρει αὐτὸν πλησίον τοῦ Θεοῦ.
Δὲν ἦσαν οἱ ἅγιοι, ἀναμάρτητοι˙ δὲν ἦσαν τέλειοι˙ δὲν ἦσαν ἀκέραιοι
καὶ ἀμόλυντοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν. Ἦσαν, ἀντιθέτως, καὶ αὐτοί, ἄνθρω-
ποι ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐμπαθεῖς, πεφορτισμένοι τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ
τὰς ἀνθρωπίνους ἀδυναμίας. Ὅμως ἔβλεπον καὶ ἐπλησίαζον καὶ ὡμί-
λουν πρὸς τὸν Θεόν καὶ ὁ Θεὸς ὡμίλει πρὸς αὐτούς, «ὡς εἴ τις λα-
λήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον» (Ἔξοδ. ΛΓ΄ 11). 

Τὰ κατορθώματα τῆς πίστεως
Εἰς τό, κατὰ Μᾶρκον, ἱερὸν Εὐαγγέλιον, λέγει τὸ ἱερὸν κείμενον

τὸ ἑξῆς καταπληκτικόν, «Καὶ οὐκ ἠδύνατο (ὁ Ἰησοῦς) ἐκεῖ οὐδε-
μίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς
χεῖρας ἐθεράπευσε. Καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν»
(Μᾶρκ. ΣΤ΄ 5-6). Λέγομεν δὲ ὅτι εἶναι καταπληκτικὸς ὁ λόγος
οὗτος, διότι ἐδῶ ἐπιβεβαιώνεται κατὰ τὸν πλέον ἐκκωφαντικὸν
τρόπον, ἡ δύναμις τῆς πίστεως ἀλλὰ - φεῦ - καὶ τῆς ἀπιστίας! Δὲν
«ἠδύνατο», ποῖος; ὁ παντοδύναμος Κύριος! Ἕνεκα τῆς ἀπιστίας
των, κατὰ κόσμον, πατριωτῶν του, τῶν Ναζαρηνῶν, ἀδυνατοῦσε
ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς νὰ ἐπιτελέσῃ τὰ θαύματά Του. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι
τυχαῖον τὸ γεγονός, ὅτι εἰς πολλὰ θαύματα, ὁ Κύριος ζητοῦσε τὴν
πίστιν τῶν προσερχομένων. «πιστεύεις ὅτι δύναμαι τοῦτο ποι-
ῆσαι;», «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε», «κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γε-
νηθήτω ὑμῖν», «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πι-
στεύοντι», «ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι». 

Ἡ πίστις ἦτο ἐκείνη ἡ ὁποία ἐπιτελοῦσε τὸ θαῦμα! Καὶ ὅταν το-
ῦ το τὸ ἐπιβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ποία ἄλλη ἐντονωτέρα ἐπι-
βεβαίωσις χρειάζεται; Ἄς ἐνθυμηθῶμεν δὲ ἐπὶ πλέον καὶ τὸν λό-
γον ἐκεῖνον διὰ τοῦ ὁποίου ἐπήνεσε τὴν πίστιν τῆς Χαναναίας, «ὦ
γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη
ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. ΙΕ΄ 28).
Εἰδικῶς δὲ ἡ φράσις «μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς
θέλεις» δεικνύει ὅτι ἀκόμη καὶ μία εἰδωλολάτρις ὡς ἡ Χαναναία,
ἡ ὁποία δὲν διαθέτει τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν πίστιν τὴν
ἐνεργὸν καὶ ζῶσαν, αὕτη τῆς εἶναι ἐπαρκής. Δὲν διαθέτει ἁγιότη-
τα βίου, ἀφοῦ εὑρίσκεται εἰς τὴν εἰδωλολατρίαν. Αὐτονοήτως, δὲν
διαθέτει τὰς ἀρετὰς τὰς ὁποίας συνιστᾷ ὁ Κύριος εἰς ἐκείνους ποὺ
ἐπιζητοῦν τὴν σωτηρίαν. Δὲν τὴν ἐνδιαφέρει, ἐν προκειμένῳ, τί-
ποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν θεραπείαν τῆς θυγατρός της. Διαθέ-
τει ὅμως καὶ μάλιστα εἰς ὑπέρτατον βαθμόν, τὴν ἀπόλυτον βεβαι-
ότητα, ὅτι ὁ Κύριος δύναται νὰ τῆς δώσῃ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιθυμεῖ.

Ἡ εἰκονικὴ καὶ ἀνώφελος πίστις
Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος εἰς τὴν καθολικήν του ἐπιστο-

λήν, ἀναφέρεται καὶ εἰς μίαν ἄλλην πίστιν, ἀνώφελον καὶ ἀνού-
σιον. Πίστιν εἰκονικὴν καὶ ἐπίπλαστον ἡ ὁποία, μᾶλλον ζημίαν
προκαλεῖ παρὰ ὄφελος. Ἡ πίστις δὲ αὕτη εἶναι ἐκείνη τὴν ὁποίαν
προβάλλομεν συνήθως καὶ ἡ ὁποία εἶναι καὶ πίστις τῶν ... δαιμό-
νων! «Σὺ πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς εἷς ἐστι· καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ
δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσι» (Ἰακ. Β΄ 19). Τὸ ἴδιον ἐπι-
χείρημα δὲν προτάσσουν ἀλήθεια οἱ περισσότεροι, προκειμένου
νὰ παρουσιάζουν τὴν – δῆθεν – πίστιν των; Ἀκούομεν συνήθως,
ἢ ἴσως καὶ λέγομεν, ὅτι «πιστεύω ὅτι ὑπάρχει ὁ Θεὸς» ἤ, «πι-
στεύω ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι, ἕνας». 

Ἡ πίστις ὅμως αὕτη, δὲν σώζει. Δὲν ἀρκεῖ καὶ δὲν διαφέρει ἀπὸ
τὴν ἀπιστίαν. Εἶναι ἐκείνη ἡ πίστις διὰ τὴν ὁποίαν δὲν κοπιάζομεν
καὶ ὑπὲρ τῆς ὁποίας δὲν προτιθέμεθα νὰ θυσιάσωμεν τὸ παραμι-
κρόν .... Εἰς τὸ Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, ἡ πίστις τῶν Ἁγίων,
εἶναι ἡ ἀπαιτοῦσα, κόπους, θυσίας, δάκρυα, μαρτυρικὸν αἷμα !!!
«δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου» (Ἰάκ. Β΄ 18).
Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἀντίστοιχα ἔργα, δὲν ὑπάρχει ἀληθινὴ πίστις. 

Ἡ πίστις σώζει
Δὲν εἶναι ἀκραῖος λόγος, οὔτε κἂν ὑπερβολή. Ναί, ἡ πίστις εἶναι

ἐκείνη εἰς τὴν ὁποίαν ἐλπίζομεν καὶ ἡ ὁποία θὰ μᾶς φέρῃ πλησίον
τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστις τῶν Ἁγίων, ἡ πίστις διὰ τὴν ὁποίαν κοπιάζο-
μεν, ἡ πίστις διὰ τῆς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ λατρεία καὶ ἀγάπη μας
πρὸς τὸν Θεόν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου,
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
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Πρόκειται, καλοί μου φίλοι, γιὰ ἕνα ἄλλο εἶδος
ζωῆς ποὺ ὑπόσχεται «χαρές», «λύσεις», «ἀπο-
λαύσεις» ποικίλες καὶ «παραδείσους», μόνο ποὺ
δὲν παρέχεται ὁλόκληρη ἀλλὰ … μὲ δόσεις! Νομί-
ζεις ἔτσι ὅτι ζεῖς κι ὅτι χαίρεσαι κι ἀπολαμβάνεις τὰ
νιάτα σου τάχα, στὴν οὐσία ὅμως φυτοζωεῖς,
ἀγωνίζεσαι μονάχα γιὰ τὶς ἑπόμενες δόσεις καὶ …
χάνεσαι!

*   *   *
Ὁ 15χρονος Νίκος δοκίμασε τὸ τσιγάρο! Τοῦ

εἶπαν τὰ παιδιὰ πὼς μεγάλωσε πιὰ καὶ πὼς ὅλοι
στὴν παρέα καπνίζουν. Σκέφτηκε ν’ ἀλλάξει πα-
ρέα, ἀλλὰ φοβήθηκε τὶς … ἐπιπτώσεις! Στὴν ἀρχὴ
ζαλίστηκε, ἀηδίασε! Σκέφτηκε πὼς δὲν τὸ ἔχει κα-
θόλου ἀνάγκη τὸ τσιγάρο, μόνο νὰ κάνει παρέα
μὲ τὰ παιδιὰ ἤθελε. Ἔκανε πολλὲς προσπάθειες,
μόνος του ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς φίλου
του, γιὰ νὰ τὸ μάθει! Ἀπὸ τότε δὲν μπορεῖ χωρὶς
τὸ τσιγάρο κι ἄρχισε νὰ κάνει δουλειὲς τοῦ ποδα-
ριοῦ, γιὰ νὰ τὸ ἐξασφαλίσει…

Ἡ 16χρονη Ἄννα βρέθηκε κάποτε σὲ μεγάλη
στεναχώρια. Μία φίλη της τῆς εἶπε πὼς μ’ ἕνα δυ-
νατὸ ποτό, ὅλα θὰ πᾶνε καλά. «Θὰ φτιαχτεῖ» καὶ
θὰ ξεχάσει! Στὴν ἀρχὴ ζαλίστηκε, ἔβηχε, δὲν μπο-
ροῦσε νὰ σταθεῖ στὰ πόδια της. Ἡ φίλη της ἐπέ-
μενε. «Ἔτσι εἶναι στὴν ἀρχή», τῆς εἶπε. «Ἔπειτα
ὅμως ἔχεις ἕνα δυνατὸ σύμμαχο στὰ προβλήματά
σου»! Κι ἐκείνη τὴν πίστεψε… Ἄρχισαν νὰ πίνουν
μαζί, νὰ γυρνοῦν στὰ μπάρ. Τώρα ράκος καθὼς
ἔχει γίνει, δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς τὸ ποτό…

Ὁ 15χρονος Πέτρος εἶχε πολλὰ προβλήματα μὲ
τοὺς δικούς του, οἱ ὁποῖοι στὸ τέλος χώρισαν! Στὸ
σχολεῖο τὰ πήγαινε χάλια… Ἀπογοητεύτηκε, μὲ τί-
ποτα δὲν μποροῦσε νὰ διαβάσει. Ὁπότε σκέφτη-
κε πὼς λύση εἶναι οἱ «κοπάνες». Στὸ τέλος ἔμεινε
ἀπὸ ἀπουσίες! Γυρνώντας ἐδῶ κι ἐκεῖ, τὸν πλη-
σίασαν κάποιοι τύποι, ποὺ τοῦ ἔκαναν τὸν φίλο.
Τοῦ εἶπαν πὼς γιὰ νὰ νοιώσει καλύτερα, μία εἶναι
ἡ λύση. Κάτι χαπάκια… Τὰ δοκίμασε κι εἶναι ἀλή-
θεια πὼς ἔνοιωσε καλύτερα. Ὕστερα δὲν μπορο-
ῦ  σε νὰ κάνει χωρὶς αὐτά, τὰ ὁποῖα ἦταν καὶ παν -
άκριβα! Οἱ «τύποι» τοῦ εἶπαν πὼς πίστωση δὲν
ἔχει, παρὰ μόνο ἂν βοηθοῦσε κι αὐτὸς στὴ δου-
λειά. Ἔτσι ἔγινε καὶ «βαποράκι»…

Ἡ 17χρονη Στέλλα ἔζησε τὴν πρώτη της ἐρω-
τικὴ ἀπογοήτευση. Ἦταν τέτοιο τὸ σόκ, ποὺ ἀπο-
πειράθηκε νὰ αὐτοκτονήσει! Οἱ «κολλητές» της
τῆς εἶπαν πὼς ἔτσι ἔχουν αὐτὰ τὰ πράγματα. Δὲν
εἶναι οὔτε ἡ πρώτη, οὔτε ἡ τελευταία. Καὶ πὼς γιὰ
νὰ τὸ ξεπεράσει, μία εἶναι λύση. Νὰ βρεῖ τὸ χαμέ-
νο κέφι της. Καὶ τὸ κέφι θὰ τὸ βρεῖ μαζί τους στὸ
… κλάμπινγκ! Ἀπὸ τότε γυρίζει στὰ μπὰρ καὶ τὰ
κλάμπ, πίνει, χορεύει, ξενυχτάει «κι ὅ,τι ἤθελε
προκύψει», ὅπως λέει…

*   *   *
Ναί, ἔτσι εἶναι ἡ ζωή μὲ … δόσεις! Ἔρχεται

συνήθως σὲ μία δύσκολη στιγμή, σὲ μία στε-
νοχώρια μεγάλη, σὲ μία ἀπογοήτευση, σὲ μία
ἀποτυχία, γιὰ νὰ σοῦ γεμίσει, τάχα, τὸ κενὸ
ποὺ νοιώθεις. Μόνο ποὺ τὸ κενὸ αὐτὸ δὲν γε-
μίζει μὲ τίποτα μὲ τὶς δόσεις αὐτές, ὅποιες κι
ἂν εἶναι, ἀντίθετα τὸ μεγαλώνουν ἀφάνταστα,

ἕτοιμο νὰ σὲ καταβροχθίσει!
Τὸ «ἔτσι κάνουν ὅλοι», τὸ «τί θὰ ποῦνε τὰ παι-

διὰ» καὶ οἱ «συμβουλὲς» ἀπ’ τὸ ἴδιο ἄπειρους «φί-
λους», τὸ ἴδιο «χαμένους», εἶναι οἱ δυνατὲς φωνὲς
ποὺ σὲ ὠθοῦν πρὸς τὰ ἐκεῖ…

Λοιπόν, ὅπως καὶ νὰ τὸ δεῖ κανεὶς σ’ ἕνα θὰ κα-
ταλήξει. Πὼς πραγματικὰ πρόκειται γιὰ πνευμα-
τικὴ λιμοκτονία! Καὶ μὲ τὰ στυφὰ ξυλοκέρατα, τὴν
τροφὴ αὐτὴ τῶν χοίρων, ποὺ παρέχονται μάλιστα
καὶ μὲ δόσεις, γιὰ νὰ τὰ … λαχταρᾶς (!), τί μπορεῖ
νὰ κατορθώσει κανείς;

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τὸ «κενὸ» δὲν μπορεῖ
νὰ καλυφθεῖ μὲ τίποτ’ ἄλλο παρὰ μὲ τὸ «Καινό»!
Ναί, τὸ «κενὸ» στὴ ζωή μας προερχόμενο εἴτε ἀπ’
τὰ ὁποιαδήποτε προβλήματα εἴτε ἀπ’ τὴν ἀνυ-
παρξία νοήματος ποὺ τροφοδοτοῦν οἱ ἁμαρτίες,
γιὰ νὰ καλυφθεῖ καὶ γιὰ νὰ ξεπεραστεῖ τελείως, θέ-
λει ὁπωσδήποτε τὸ «Καινό», τὸ καινούργιο δηλα-
δή, τὸ ἐντελῶς νέο ποὺ θὰ ἀλλάξει ριζικὰ τὸ βίο
μας, γιὰ νὰ τὸν κάνει ἀπὸ ἀβίωτο, πραγματικὰ καὶ
μοναδικὰ παραδεισένιο!

Μάλιστα τὸ πέρασμα ἀπ’ τὸ «κενὸ» στὸ
«καινὸ» ταυτίζεται μὲ τὴν ἴδια τὴν μετάβαση ἀπ’ τὸ
θάνατο στὴ ζωή. Σ’ ἐκείνη τὴ Ζωή ποὺ πληροῖ τὰ
πάντα. Ποὺ εἶναι ὄντως ἀνυπέρβλητη. Καὶ αἰώνια!

Τὸ λέμε καθαρά. «Κενὸ» εἶναι ἡ πίκρα καὶ ἡ
νέκρα τῆς ἁμαρτίας, «Καινὸ» ὅμως εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός, ἡ Ζωή, Ἐκεῖνος ποὺ διαλύει
ὅλες τὶς πίκρες κι ὅλα τὰ εἴδη τῆς … φυτο-
ζωῆς!

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸς τοῦτος ὁ λόγος τοῦ
ἱ. Χρυσοστόμου: «Ὅποιος ξεφεύγει ἀπ’ τὴν Πί-
στη, δὲν στέκεται πουθενά, ἀλλὰ κολυμπάει ἐδῶ
κι ἐκεῖ ἕως ὅτου καταποντισθεῖ τελείως»! 

*   *   *
Ναί, παιδιά, αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ζωή μέ… δό-

σεις! Ἕνα καθαρὸ ξέκομμα ἀπ’ τὴν Πίστη, ποὺ σὲ
κάνει νὰ παραπαίεις καὶ νὰ θαλασσοδέρνεσαι στὰ
πέλαγα, μέχρι καταταλαιπωρημένος, ἐξαντλημέ-
νος καὶ ἐξουθενωμένος νὰ καταποντιστεῖς! Τί τρα-
γικό!

Κι ἂν ξεκόψεις ἀπ’ τὴν Πίστη ἄθελά σου, κι ἂν
παρασυρθεῖς, μὴ διστάσεις νὰ φωνάξεις δυνατά:
«Χριστέ μου, σῶσέ με»! Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ οἱ
μαθητές Του, τότε ποὺ κινδύνευαν ἀπ’ τὴν μεγάλη
θαλασσοταραχὴ καὶ τὸ πλοῖο τους ἄρχισε νὰ βυ-
θίζεται. Τὸν ξύπνησαν καθὼς κοιμόταν καὶ Τοῦ
εἶπαν: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα»! Κύ-
ριε, σῶσε μας, χανόμαστε. Κι Ἐκεῖνος σηκώθηκε
ἀμέσως, ἐπέπληξε τοὺς ἀνέμους καὶ τὴ θάλασσα
κι ἔγινε ἀμέσως γαλήνη μεγάλη (Βλ. Ματθ. η΄, 23-
27)

Τὸ ἴδιο θὰ ἀκούσει κι ἐμᾶς, ἂν Τὸν καλέσουμε.
Καὶ θὰ ἐπιπλήξει καὶ θὰ ἀπομακρύνει κάθε πειρα-
σμό, κάθε κενό, κάθε θαλασσοταραχὴ τοῦ βίου
μας ποὺ θέλει νὰ μᾶς καταβροχθίσει. Εἴτε θὰ μᾶς
στείλει κάποιο ναυαγοσώστη, εἴτε θὰ μᾶς δώσει
κάποιο μέσο σωτηρίας, εἴτε θὰ γαληνεύσει ἀμέ-
σως τελείως τὴν κατάσταση. Σίγουρα! Δοκιμάστε
καὶ θὰ δεῖτε …

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 1ην Κυριακήν τοῦ Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας  ἑορτάζει
τήν Σύναξιν ἁπάντων τῶν ἐν Χέλμ καί Ποντλασχίᾳ
Πολωνίας μαρτυρησάντων κατά τόν 20όν αἰῶνα.

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΧΕΛΜ ΚΑΙ ΠΟΝΤΛΑΣΧΙᾼ

Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πρόσφατων προεδρικῶν
ἐκλογῶν στὴν Γαλλία φανερώνει τὴν ἀδυναμία τῶν
Εὐρωπαίων πολιτῶν νὰ ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπὸ τὴν
εἰκονικὴ πραγματικότητα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσε-
ως καὶ τῆς οὐτοπικῆς "προόδου", ποὺ ὑπόσχεται
ψευδῶς.

Ὁ πραγματικὸς στόχος, ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ
τὶς ἐξαγγελίες τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑνώσεως, εἶναι ἡ
ἐγκατάσταση μιᾶς παγκοσμίου κυβερνήσεως, ποὺ
θὰ ἐλέγχει ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Προκειμένου,
λοιπόν, νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸς ὁ στόχος ἔχει δρομο-
λογηθεῖ μία σειρὰ ἀπὸ παγκόσμιες μεθοδεύσεις –
τὰ λεγόμενα worldwide projects σύμφωνα μὲ τὴν
ὁρολογία τῆς Δύσης– ὅπως εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση, ὁ OHE, τὸ NATO, ἡ WBG (Παγκόσμια
Τράπεζα), ὁ WTO (Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς
Ἐμπορίου), ἡ TΤIP (Διατλαντικὴ Ἑταιρικὴ Συμφω-
νία Ἐμπορίου καὶ Ἐπενδύσεων), οἱ "φιλανθρω-
πικὲς" ὀργανώσεις τῆς UNESCO καὶ τῆς UNICEF,
οἱ "οἰκολογικὲς" ὀργανώσεις τῆς Green Peace καὶ
τῆς WWF καὶ πολλὲς ἀκόμα ἑταιρεῖες, διεθνεῖς
ὀργανισμοί, ὀργανώσεις καὶ κινήματα ἀνὰ τὴν ὑφή-
λιο.

Τὸ πρόσχημα τοῦ περιβάλλοντος χρησιμοποι-
εῖται κατὰ κόρον ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ
οἰκουμενισμοῦ (παγκοσμιοποιήσεως) τόσο σὲ
πολιτικό, ὅσο καὶ σὲ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο. Μὴ ξε-
χνᾶμε πὼς ὁ νῦν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-
ως ἔχει γίνει γνωστὸς μὲ τὸ προσωνύμιο ὁ "πρά-
σινος πατριάρχης", τίτλο ποὺ τοῦ ἀπένειμε
πρῶτος ὁ Albert Arnold "Al"
Gore Jr., 45ος ἀντιπρόεδρος
τῶν ΗΠΑ ὑπὸ τὸν William
Jefferson "Bill" Clinton (1993-
2001). Τὸ 2002, μάλιστα,
βραβεύτηκε μὲ τὸ βραβεῖο
Sophie  γιὰ τὴν συνεισφορά
του στοὺς ἀγῶνες γιὰ … τὶς
περιβαλλοντικὲς ἀλλαγές!
Ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
εἶναι φυσικὸ καὶ ἀναμενόμενο
νὰ σέβεται, νὰ φροντίζει καὶ
νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ τὸν πλανήτη
ποὺ φιλοξενεῖ τὴν ἀνθρωπό-
τητα. Τὸ νὰ τίθεται, ὅμως, τὸ
περιβάλλον ὡς προτεραιότη-
τα ἑνὸς Ὀρθοδόξου ἀρχιερέως εἶναι θέμα ποὺ μᾶς
παραπέμπει ἀλλοῦ…

Καὶ τὸ γεγονὸς γίνεται πιὸ ἀνησυχητικὸ ὅσο συν -
ειδητοποιεῖ κανεὶς τὴν ἐκμετάλλευση τῶν δῆθεν
"οἰκολογικῶν" ἀνησυχιῶν, ποὺ κινητοποιοῦν προσ -
πάθειες σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, προκειμένου νὰ
ἐγκαθιδρυθεῖ ἡ μία καὶ ἑνιαία παγκόσμια κυβέρνη-
ση, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ ἐλέγξει τὴν καθημερινό-
τητα ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Χωρὶς ἀμφιβολία, οἱ πλέον βασικὲς καὶ ἀπαραί-
τητες βιοτικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ
τροφὴ καὶ τὸ νερό, ποὺ ἀποτελοῦν τὶς καθοριστικὲς
προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐπιβίωση. Συνεπῶς οἱ «δο-
κοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν» δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ
παραλείψουν ἀπὸ τὰ σχέδιά τους τὸν πλήρη ἔλεγ-
χο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κατὰ τὴν τελευταία εἰκο-
σαετία (καὶ πλέον) δραστηριοποιεῖται συστηματικὰ
γύρω ἀπὸ τὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν στὸ πόσιμο
νερὸ καὶ εἰδικότερα στὴν διαχείρισή του, ἐνῷ κατὰ
τὴν τελευταία δεκαετία ἔχει ξεκινήσει μία διαδικασία
προβολῆς τοῦ ζητήματος. Ἂν παρατηρήσει κανεὶς
τὶς προσεκτικὲς διατυπώσεις, ποὺ γίνονται ἀπὸ
πλευρᾶς τῆς Ε.Ε., μπορεῖ νὰ διακρίνει ποιὸς εἶναι ὁ
ἀπώτερος σκοπός της, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ
τὸν πλήρη ἔλεγχο καὶ τὴν ἐποπτεία τοῦ πόσι-
μου νεροῦ. Ἀκολουθεῖται ἀκριβῶς ἡ ἴδια τακτικὴ
ποὺ ἐφαρμόστηκε καὶ στὸ ἄλλο μεγάλο ζήτημα,
ποὺ θὰ ἀναδείξουμε –σὺν Θεῷ– τὶς προσεχεῖς
ἑβδομάδες, καὶ ἀφορᾶ στὸν ἀγροτικὸ τομέα, μὲ τὴν
δημιουργία τῆς τράπεζας σπόρων, ποὺ σήμερα
ἐλέγχει σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο τὴν διακίνηση
τῶν σπόρων γιὰ τὴν καλλιέργεια ἀγροτικῶν προ-
ϊόντων. Ταυτόχρονα, ἀπαγορεύεται στοὺς ἀγρότες
ἡ δυνατότητα νὰ διατηροῦν τοὺς δικούς τους σπό-
ρους. Ὅλα αὐτά, βέβαια, καλύπτονται πίσω ἀπὸ τὸ
πρόσχημα τῆς ὑγιεινῆς καὶ τῆς καλυτέρευσης τῆς
ποιότητος τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2014 στὴν Δημόσια Γερμανικὴ
Τηλεόραση ἡ ἐκπομπὴ "Monitor"  εἶχε ἀποκαλύψει
τὴν πίεση, ποὺ ἀσκοῦσε (καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀσκεῖ)
ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ στὰ κράτη μέλη, προκει-
μένου νὰ ἰδιωτικοποιήσουν τὶς ἐθνικὲς ἑταιρεῖ -
ες ὑδρεύσεως.

Στὴν Πατρίδα μας, μὲ τὸ πρόσχημα τῶν "μεταρ-
ρυθμίσεων", ποὺ δῆθεν ἀπαιτοῦν οἱ δανειστὲς τῆς
Ἑλλάδος, αὐτὸ ἐπεβλήθη καὶ στὶς δύο μεγάλες
Ἑλληνικὲς κρατικὲς ἑταιρεῖες ὑδρεύσεως, τὴν ΕΥ-
ΔΑΠ καὶ τὴν ΕΥΑΘ, σύμφωνα μὲ ἐπίσημο ἔγγραφο
, ποὺ διέρρευσε ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο.
Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ περιλαμβάνει τὴν λίστα μὲ τὰ
πρὸς ἐκποίηση στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνικῆς πε-
ριουσίας, ἀπὸ ἀεροδρόμια μέχρι Κοινωφελεῖς
Ὑπηρεσίες, περιγράφοντας συγκεκριμένα βήματα
καὶ χρονοδιαγράμματα γιὰ τὴν ἐκποίησή τους.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ δημοσίευμα τοῦ Guar-

dian  τὸν Αὔγουστο τοῦ 2015, ποὺ ἀνέφερε πὼς ἡ
πίεση τῆς Γερμανικῆς κυβέρνησης καὶ τῶν ἰθυνόν-
των τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς σχετικὰ μὲ τὴν
ἰδιωτικοποίηση τοῦ νεροῦ στὴν Ἑλλάδα εἶναι πλή-
ρως ἀντίθετη μὲ τὴν τάση, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν
ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ὅπου οἱ πόλεις "ἀνα-
κτοῦν" τὸν ἔλεγχο τῶν ἑταιρειῶν ὕδρευσης
μετὰ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀποτυχημένα παραδείγματα
ἰδιωτικοποιήσεων!

Εἶναι γνωστὸ τὸ παράδειγμα τῆς πρωτεύουσας
τῆς Γερμανίας, τοῦ Βερολίνου, ποὺ τὸ 1999 ἐκποί-
ησε τὸ 49,9% τῆς δικῆς του ἑταιρείας ὕδρευσης
(BWB) σύμφωνα μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Maastricht.
Παρὰ τὸ ὅτι οἱ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες κατεῖχαν μειοψη-
φικὸ πακέτο, ἤλεγχαν τὴν διοίκηση (management)
ἔχοντας παράλληλα ἀποσπάσει ἐγγυήσεις γιὰ με-
γάλα κέρδη μέσα ἀπὸ μυστικὲς συμφωνίες. Τὸ
2013, μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ἀντιδράσεων καὶ τὴν
λαϊκὴ κατακραυγή, ὁ ἔλεγχος τῆς ἑταιρείας ὑδάτων
ἐπέστρεψε στὸ Γερμανικὸ δημόσιο.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συναντᾶμε καὶ στὴν Γαλλία,
ὅπου τὸ 2013, ἡ Nice, πόλη στὴν νότια Γαλλία,
ἀποφάσισε  νὰ τερματίσει τὴ σύμβασή της μὲ τὸν
ἰδιωτικὸ φορέα Veolia καὶ νὰ ἀναλάβει τὴν διαχείρι-
ση τῆς ὑπηρεσίας ὑδάτων της. Αὐτὸ ἦταν σημαν-
τικὸ καὶ προκαλεῖ ἔκπληξη, διότι ἡ πόλη διοικεῖται
ἀπὸ μία συντηρητική, φιλικὴ πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις
δημοτικὴ ἀρχή. Ἡ ἐπαναδημοτικοποίηση ἀναγνω-
ρίστηκε ὡς ἡ καλύτερη ἐπιλογὴ προκειμένου νὰ
ἐναρμονιστεῖ τὸ ἐπίπεδο καὶ ἡ τιμὴ τῶν ὑπηρεσιῶν

νεροῦ ἐντὸς τοῦ νεοσυστα-
θέντος διακοινοτικοῦ σώμα-
τος μὲ τὴν εὐρύτερη ἀστικὴ
περιοχὴ τῆς Νίκαιας.

Τὴν ἴδια χρονιά, τὸ 2013, ἡ
Rennes ἦταν καὶ αὐτὴ μία
ἀπὸ τὶς πολλὲς Γαλλικὲς πό-
λεις, ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἐπα-
ναδημοτικοποιήσει τὴν ὑπη-
ρεσία τοῦ νεροῦ. Στὴν Ren-
nes, τὴν ὕδρευση διαχειριζό-
ταν ἡ Veolia γιὰ περισσότερα
ἀπὸ 120(!) χρόνια. Ἡ ἀπόφα-
ση αὐτὴ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα
μιᾶς μακρᾶς κινητοποιήσεως
τῆς τοπικῆς κοινωνίας τῶν

πολιτῶν, ποὺ ἔπρεπε νὰ ξεπεράσει τὴν ἰσχυρὴ πο-
λιτικὴ σχέση, ἂν ὄχι τὴν διαπλοκή, ποὺ ὑπῆρχε με-
ταξὺ τῆς ἰδιωτικῆς ἑταιρείας καὶ τῶν τοπικῶν ἀξιω-
ματούχων, παρὰ τὸ δυσμενὲς ἱστορικὸ τῆς παρου-
σίας τῆς Veolia. Ἡ ἐπαναδημοτικοποίηση τοῦ νε-
ροῦ στὴν Rennes ἀμαυρώθηκε ἀπὸ τὴν νομικὴ
μορφὴ ποὺ ἐπελέγη γιὰ τὸ νέο σύστημα τῆς δημό-
σιας ὕδρευσης, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἡ
ἀπόδειξη μιᾶς ἀνειλικρινοῦς καὶ ἐλλιποῦς ἀπὸ-
ἰδιωτικοποιήσεως.

Νοτιότερα, στὴν Ἱσπανία, τὸ πρόβλημα παραμέ-
νει ἴδιο. Ἡ Valladolid, μία πόλη 300.000 κατοίκων
καὶ πρωτεύουσα τῆς βορειοδυτικῆς περιοχῆς τῆς
Castilla y Leon, ἔκανε τὸ πρῶτο μεγάλο βῆμα τὸν
Αὔγουστο τοῦ 2016. Ἡ τοπικὴ κυβέρνηση ἀνακοί-
νωσε ὅτι ἡ πόλη θὰ ἀνακτήσει τὸν δημόσιο ἔλεγχο
διαχείρισης τῶν ὑδάτων, 20 χρόνια ἀφότου ἰδιωτι-
κοποιήθηκε ἡ Aguas de Valladolid , ὅταν λήξει τὸ
συμβόλαιο τὸν Ἰούλιο τοῦ 2017. Οἱ λόγοι γιὰ τὴν
ἐπαναδημοτικοποίηση τοῦ νεροῦ καὶ σ’ αὐτὴν τὴν
περίπτωση εἶναι οἱ ἀνεπαρκεῖς ἐπενδύσεις σὲ ὑπο-
δομές, οἱ ὑψηλοὶ δασμοὶ καί, φυσικά, ἡ ἀπώλεια
τοῦ ἐλέγχου ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ φυσικοῦ πό-
ρου.

Ἀλλὰ καὶ στὴν Βαρκελώνη ἡ κατάσταση δὲν δια-
φέρει ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη νότια Εὐρώπη. Στὶς 25
Νοεμβρίου τοῦ 2016, ἡ Barcelona En Comu πα-
ρουσίασε πρόταση ψηφίσματος προκειμένου νὰ
ἐπανακτηθεῖ ἡ ἄμεση δημόσια διαχείριση τοῦ ὑδά-
τινου κύκλου.

Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου
τῆς Ἱσπανίας, ἡ δημόσια διαχείριση τοῦ νεροῦ εἶναι
φθηνότερη κατὰ 18%, οἱ ζημίες εἶναι κατὰ 23% λι-
γότερες καὶ οἱ ἐπενδύσεις κατὰ 18% περισσότερες.
Μία σύγκριση μὲ τὰ τιμολόγια ὕδρευσης τῶν δή-
μων τῆς Καταλωνίας δείχνει ὅτι ἡ ἰδιωτικὴ διαχείρι-
ση εἶναι κατὰ 25% πιὸ ἀκριβῆ ἀπὸ τὴν δημόσια.
Ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ προβλήματα ὁδήγησαν περισσό-
τερες ἀπὸ 200 πόλεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ ἀνα-
κτήσουν τὴν διαχείριση τῶν ὑπηρεσιῶν ὕδρευσης
τὰ τελευταῖα 15 χρόνια.

Τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ὅπως προείπαμε θὰ
δοῦμε, πρῶτα ὁ Θεός, τοὺς φασιστικοὺς χειρι-
σμοὺς τῶν ὑπηρετῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως
στὸ θέμα τοῦ ἐλέγχου τῆς τροφῆς τῶν ἀνθρώ-
πων. Ὡστόσο, πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε γιὰ ἀκό-
μα μία φορά τὸ πόσο λάθος κάνουν ὅλοι ὅσοι κυ-
νηγοῦν ἀνύπαρκτες κάρτες ποὺ δὲν τυπώθηκαν,
οὔτε πρόκειται νὰ τυπωθοῦν στὸ μέλλον, παρα-
βλέποντας τὶς ὑπαρκτὲς συνέπειες τῆς ψήφου
τους. Γιατί κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὴν
εὐθύνη ποὺ φέρουν οἱ ψηφοφόροι τῶν κομμάτων
καὶ τῶν κυβερνήσεων, ποὺ ψηφίζουν καὶ στηρί-
ζουν τὰ σχέδια τοῦ πολιτικοῦ (καὶ ὄχι μόνο) οἰκου-
μενισμοῦ!

Μ. Β.

Ζωή μὲ … δόσεις;

Μπορεῖ ὁ κ. Φίλης νὰ ἀποπέμφθηκε ἀπὸ τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐξαιτίας τῶν προγραμμά-
των τοῦ Θρησκευτικοῦ μαθήματος, ὅμως τὰ
προγράμματα ἐπιβάλλονται. Καὶ “ὁ χορὸς καλὰ
κρατεῖ”.

Ἔτσι ἐννοοῦν, φαίνεται, τὸ διάλογο αὐτοὶ ποὺ
μᾶς διαφεντεύουν. Γιατί πῶς ἀλλιῶς νὰ ἐξηγηθεῖ
τὸ ὅτι, ἐνῷ διαλέγονται –ὑποτίθεται- μὲ τὴν
Ἐκκλησία, καλοῦν συγχρόνως σὲ ἡμερίδα 70
ἐκπαιδευτικούς, γιὰ νὰ τοὺς ἐκπαιδεύσουν ὡς
ἐπιμορφωτὲς τῶν προγραμμάτων; Καὶ ἀπει-
λοῦνται ὅσοι καθηγητὲς δὲν τὰ ἐφαρμόζουν.
Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε ὁμιλητής, σὲ
σχετικὴ ἡμερίδα “ὅποιος καθηγητὴς δὲν ἐφαρμό-
ζει τὸ νέο πρόγραμμα ἁπλὰ φεύγει”!

Τὰ προγράμματα αὐτὰ κατὰ τὴν κρίση ἁρμό-
διου καθηγητοῦ τῆς Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς
εἶναι “μὴ ὀρθόδοξα, ἄκρως ἐπικίνδυνα καὶ ἀκα-
τάλληλα ἀπὸ παιδαγωγικῆς καὶ θεολογικῆς
πλευρᾶς”. Καὶ ὅμως ἐπιμένουν στὴν ἐπιβολή
τους. Προσπαθοῦν νὰ σταματήσουν τὴν ἀντί-
δραση τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ τὴν “πείσουν” νὰ τὰ
ἀποδεχθεῖ . Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι: Θὰ ἐνδώσει ἡ
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας;

Τὰ νέα προγράμματα ἐκφράζουν τὶς ἰδεολο-
γικὲς ἀγκυλώσεις τῶν ἐμπνευστῶν τους. Κατὰ
τὴν ὁμολογία τῶν ἴδιων τῶν συντακτῶν τους
«Ἀναπτύχθηκαν μὲ βάση τὸν κριτικὸ ρεαλισμὸ
καὶ στὶς μεγαλύτερες τάξεις μὲ βάση τὸν πραγμα-
τισμὸ τοῦ Dewey καὶ τῆς κονστρουβιστικῆς προσ -
έγγισης τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης …» Βα-
σίζονται δηλαδὴ στὶς ἀρχὲς τοῦ σχετικισμοῦ. Τῆς
ἄποψης ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια ἀπόλυτη καὶ
ἀνεξάρτητη ἀπὸ πρόσωπα, τόπο καὶ χρόνο¨ καὶ
ὅτι ἡ γνώση τῆς ἀλήθειας εἶναι σχετικὴ καὶ ὄχι
ἀπόλυτη. 

Ἡ ὑποκειμενικότητα καὶ σχετικότητα τῆς γνώ-
σης ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἄρνηση τῆς ἐπιστήμης
ὡς ἀπόλυτης καὶ ἀντικειμενικῆς ἑρμηνείας τῆς
πραγματικότητας. Καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἀποδόμηση
τῆς θρησκείας κάθε μορφῆς. Ὁ θρησκευτικὸς
σχετικισμὸς εἶναι ἐπικίνδυνος. Εἶναι ζήτημα ἂν
θὰ ὁδηγήσει ἁπλῶς στὴν γενικὴ ἀρχὴ ὅτι ὁ Θεὸς
εἶναι ἡ δημιουργικὴ αἰτία καὶ ἡ ἑνωπιὸς δύναμη
τοῦ κόσμου. Θὰ ὁδηγήσει μᾶλλον στὴ θολοκουλ-
τούρα, στὸν θρησκευτικὸ ἀχταρμὰ καὶ τελικὰ
στὴν ἀθεΐα. 

Ἀντιλαμβάνεται καθένας πόσο σύγχρονα εἶναι
τὰ προγράμματα, ἀφοῦ στηρίζονται στὶς θεωρίες
τοῦ DEWEY (1934). Καὶ ποιὰ σύγχυση θὰ δημι-
ουργήσουν στοὺς μικροὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτι-
κοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου μὲ τὴ διδασκαλία ὅλων
τῶν θρησκειῶν, χωρὶς νὰ ἔχουν γνωρίσει προ-
ηγουμένως πλήρως καὶ ἐπαρκῶς τὴ δική τους.
Θὰ τοὺς ὁδηγήσουν, ὅπως εἴπαμε στὴν πνευμα-
τικὴ θολούρα, καὶ στὴν ἀθεΐα. 

Ἔτσι ἐννοοῦν, φαίνεται, τὴν καλλιέργεια τῆς
θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν ὀρθοδόξων νέων
οἱ συντάκτες τῶν προγραμμάτων, τὰ ὁποῖα δια-
φημίζουν ὡς μὴ κατηχητικά, «μὲ ὅλες τὶς θρη-
σκεῖες καὶ ὁ καθένας βρίσκει κάτι ἀπὸ τὴ θρη-
σκεία του». Καὶ προσθέτουν «καὶ σὲ κάποια με-
γαλύτερη ἔκταση (βρίσκεται) ἡ ἐπικρατοῦσα
θρησκεία». Παρέχουν δηλαδὴ κάτι παραπάνω
ὀρθόδοξη διδασκαλία.

Αὐτὸ ὅμως γίνεται, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ νομικὸς
σύμβουλος τῶν συντακτῶν τῶν προγραμμάτων,
γιατί ἔτσι «δὲν μπορεῖ εὔκολα κάποιος νὰ θεωρή-
σει οὔτε ὅτι παραβιάζεται τὸ ἄρθρο 2, οὔτε ὅτι
προσβάλλεται ἡ θρησκευτική του ἐλευθερία». 

Εὔλογα διερωτᾶται κανείς: Ἂν τὰ νέα προ-
γράμματα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν γιὰ
τοὺς ὀρθοδόξους μαθητὲς εἶναι τόσο σύγχρονα
καὶ ὠφέλιμα, γιατί δὲν τὰ ἐφαρμόζουν καὶ στοὺς
ἀλλόδοξους καὶ ἀλλόθρησκους μαθητές; Γιατί,
πρὶν ἕνα χρόνο τὸ Ὑπουργεῖο κατοχύρωσε νο-
μοθετικὰ τὸ δικαίωμα τῶν μουσουλμάνων, τῶν
ρωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν ἑβραίων μαθητῶν νὰ
διδάσκονται τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεώς τους;
Καὶ μάλιστα ἀναγνώρισαν τὸ δικαίωμα στὶς κοι-
νότητές τους νὰ ἔχουν λόγο στὰ θέματα τῶν βι-
βλίων καὶ νὰ διορίζονται οἱ δάσκαλοι τῶν θρη-
σκευτικῶν τους μαθημάτων ἀπὸ πίνακες τῶν
κοινοτήτων τους; Γιατί δύο μέτρα καὶ δύο σταθ-
μά; Ποῦ πάει ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσονομίας καὶ ἰσοπολι-
τείας;

Ἡ στοχοθεσία εἶναι ἐμφανής. Ὅλα ὅσα συμ-
βαίνουν στὸ χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης συντείνουν,
συγκλίνουν καὶ συντελοῦν στὴν ἐθνικοθρησκευ-
τική μας ἀλλοίωση. Στὴν παράδοσή μας στὸν μι-
νώταυρο τῆς νεοεποχίτικης παγκοσμιοποίησης
καὶ τῆς πανθρησκείας. 

Ἂς σκεφτοῦμε ὅλοι τὶς εὐθύνες μας. 

Θὰ “πεισθῆ” ἡ Ἐκκλησία;
Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, θεολόγου

Οἱ συμμετέχοντες στὴν ἀγωνιστικὴ συγκέντρω-
ση γιὰ τὴν Κύπρο τὴν Τετάρτη 26 Ἀπριλίου 2017
στὴν Ἀθήνα, μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς ἐρωτή-
σεις καὶ τὶς τοποθετήσεις ψηφίζομε ὁμοφώνως τὰ
παρακάτω:

A. Καταγγέλλομε τὶς συνεχιζόμενες μεθοδεύ-
σεις τῶν μεγάλων γιὰ τὴν ἀναγνώριση τετελεσμέ-
νων γεγονότων στὴν Κύπρο, τὴν διαιώνιση τοῦ
διχασμοῦ, τὴν κατάργηση τοῦ ἑνιαίου τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας, τὴν ἴση μεταχείριση ἐγκλη-
ματιῶν πολέμου καὶ θυμάτων, τὴν μὴ ἐφαρμογὴ
τῶν διεθνῶς κεκτημένων καὶ γενικῶς γιὰ τὴν ἐπι-
βολὴ στὴν νῆσο ἑνὸς δυσλειτουργικοῦ καὶ μὴ βιώ-
σιμου Συντάγματος μὲ δυνατότητες μονομερῶν
ἐπεμβάσεων καὶ ξένων ἐξαρτήσεων. Καταγγέλ-
λομε, ἐπίσης, τὸν ἐνδοτισμὸ τῶν μεταπολεμικῶν
ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, ὁ ὁποῖος ὡδήγησε στὰ
σημερινὰ ἀδιέξοδα, ὡς καὶ τὶς πιέσεις ποὺ αὐτὲς
ἄσκησαν στὶς κυπριακὲς κυβερνήσεις καὶ τὶς ὤθη-
σαν νὰ συρθοῦν σὲ ὀλέθριες γιὰ τὴν Κύπρο δια-
πραγματεύσεις.

B. Καλοῦμε τὴν κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος νὰ
ἀναλογιστῇ τὴν ἐθνική της εὐθύνη καὶ νὰ ζητήσῃ,
μαζὶ μὲ τὴν Κυπριακὴ κυβέρνηση, νὰ ἐπανατο-
ποθετήσουν τὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου ὡς
πρόβλημα εἰσβολῆς, κατοχῆς καὶ ἐποικισμοῦ,
σύμφωνα μὲ τὰ παλαιότερα ψηφίσματα τοῦ Συμ-
βουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο. Η. Ε., καὶ νὰ ζητήσουν,
πρὸ πάσης ἄλλης διαπραγματεύσεως, τὴν ἀπο-
χώρηση τῶν στρατευμάτων κατοχῆς καὶ τῶν πο-
λυάριθμων ἐποίκων, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν προσφύ-
γων στὶς ἑστίες τους καὶ τὴν ἔρευνα γιὰ τοὺς ἀγνο-
ουμένους. 

Γ. Καλοῦμε, ἐπίσης, τὴν ἑλληνικὴ διανόηση νὰ
σταματήσῃ νὰ θεωρῇ τὸ Κυπριακὸ ὡς ξένη
ὑπόθεση καὶ ὄχι ὡς ἀπαρχὴ γιὰ μελλοντικὲς διεκ-
δικήσεις τῆς γείτονός μας, ὥστε μαζὶ μὲ τὶς
Ἐκκλησίες Ἑλλάδος καὶ Κύπρου καὶ κάθε ἄλλον
ἐνδιαφερόμενο φορέα νὰ ἀναλάβουν ἐκστρα-
τεία ἐνημερώσεως τῆς ἑλληνικῆς καὶ διεθνοῦς
κοινῆς γνώμης γιὰ τὶς ἀδικίες καὶ τὰ ἐγκλήματα
ποὺ συντελοῦνται στὴν Μεγαλόνησο, ὄχι μόνο σὲ
βάρος τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν
ἰδίων τῶν τουρκοφώνων Κυπρίων. 

Δ. Ἐπιβάλλεται ἀσφαλῶς μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπο-
χώρηση τῶν στρατευμάτων καὶ τῶν ἐποίκων οἱ
κάτοικοι τῆς Κύπρου ἀνεμπόδιστοι ἀπὸ ξένες
παρεμβάσεις νὰ ἀναζητήσουν βιώσιμη λύση
γιὰ τὴν κοινή των πατρίδα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἑνιαίου
τῆς κρατικῆς κυπριακῆς ὀντότητος καὶ ἐξασφαλι-
ζομένων τῶν διεθνῶς κατοχυρωμένων δικαιωμά-
των ὅλων τῶν ἐπιμέρους κατοίκων τῆς νήσου.

Ε. Τέλος, ἐκφράζομε πλήρη συμπαράσταση
πρὸς τὸν ἀδελφὸ κυπριακὸ λαό, τὸν ἀπὸ παν-
τοῦ ἀδικημένο καὶ ἐγκαταλελειμμένο καὶ ἀναμένο-
με νὰ δώσῃ τὴν δικιά του σαφῆ ἀπάντηση κατὰ
τῶν εἰς βάρος του τεκταινομένων καὶ νὰ ἀποδείξῃ
γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη ὅτι ἡ ἑλληνική του ψυχὴ εἶναι
ἀδούλωτη, ἐλεύθερη, εἰρηνικὴ καὶ δημιουργική.

Ἐξ ὀνόματος τῶν συμμετεχόντων 
Κουρῆς Εὐάγγελος, Μηλιαράκης Μανώλης,

Τσούπρας Βασίλειος 
Περισσότερες πληροφορίες στὰ τηλέφωνα:

210 52 30948, 6936 901606.

Ψήφισμα διὰ τὴν Κύπρον

Πῶς ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ ἡ ἰατρικὴ ἔκθεση τοῦ
«Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Παιδιάτρων» (ἐθνικῆς ὀργανώ σεως μὲ μέ-
λη σὲ 47 Πολιτεῖες τῆς Ἀμερι κῆς μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση τῆς ὑγείας
καὶ εὐημερίας τῶν παιδιῶν) σχετικὰ μὲ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες»
καὶ τὸ λεγόμενο «Κοινωνικὸ Φῦλο» παρὰ ὡς βόμβα ποὺ δια λύει ὅλες
τὶς ἀρρωστημένες ἐκφυλιστι κὲς πεποιθήσεις περὶ ἀποδομήσεως τῶν
ἔμ φυλων στερεοτύπων;

Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ψυχικὴ ἀνακούφιση γιὰ τὴν κατάθεση ἔγκυρου,
σαφῶς ἐπιστημονικοῦ λόγου ἀπὸ ἰατροὺς ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς
περιωπῆς μεταφέρουμε συνοπτικὰ τὶς θέσεις τοῦ Κολλεγίου.

Ὁ τίτλος τῆς σχετικῆς ἐκθέσεως εἶναι: «Ἡ ἰδεολογία τῶν φύλων
βλάπτει τὰ παιδιά». Σ᾿ αὐτὴν διαλαμβάνονται καὶ τὰ ἑξῆς (ἐπιλεκτι-
κά):

«Τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων προ τρέπει τοὺς ἐπαγγελ-
ματίες ὑγείας, ἐκ παι δευτικοὺς καὶ νομοθέτες νὰ ἀπορρίψουν ὅλες τὶς
πολιτικὲς ποὺ προδιαθέτουν τὰ παιδιὰ νὰ δεχθοῦν ὡς φυσιολογικὴ
μιὰ ζωὴ χημικῆς καὶ χειρουργικῆς πλαστοπροσωπίας τοῦ ἀντίθετου
φύλου. Τὰ γεγονότα καὶ ὄχι ἡ ἰδεολογία καθορίζουν τὴν πραγματικό-
τητα.

1. Ἡ ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα εἶναι ἕνα ἀντικειμενικὸ βιολογικὸ
δυαδικὸ γνώρισμα: Τὰ χρωμοσώματα ΧΥ καὶ ΧΧ εἶναι γενετικοὶ δεῖ -
κτες τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ ἀντιστοίχως καὶ ὄχι γενετικοὶ δεῖκτες
κάποιας δια ταραχῆς. Οἱ ἐξαιρετικὰ σπάνιες διαταραχὲς ἀνάπτυξης
φύλου (DSD) εἶναι ὅλες ἰατρικῶς ἀναγνωρίσιμες ἀποκλίσεις ἀπὸ τὸ
σεξουαλικὸ δυαδικὸ πρότυπο καὶ ὀρθῶς ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς
διαταραχὲς τοῦ ἀνθρώπινου σχεδιασμοῦ. Τὰ ἄτομα μὲ δια  ταραχὲς
ἀνάπτυξης φύλου (συχνὰ ἀποκαλούμενα ὡς “διαφυλικά”) δὲν ἀποτε-
λοῦν τρίτο φῦλο.

2. Κανεὶς δὲν γεννιέται μὲ κοινωνικὸ φῦλο (gender). Ὅλοι γεν-
νιοῦνται μὲ ἕνα βιολογικὸ φῦλο. Τὸ κοινωνικὸ φῦλο (ἐπίγνωση καὶ
αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ) εἶναι μία κοινω-
νιολογικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἔννοια· ὄχι ἀντικειμενικὴ βιολογικὴ ἔννοια.
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ “αἰσθάνονται σὰν τὸ ἀντίθετο φῦλο” ἢ “κάπου
ἐνδιάμεσα” δὲν ἀποτελοῦν τὸ τρίτο φῦλο. Παραμένουν βιολογικὰ
ἄνδρες ἢ βιολογικὰ γυναῖκες.

3. Ἡ πεποίθηση ἑνὸς ἀτόμου ὅτι αὐτὸς ἢ αὐτὴ εἶναι κάτι ποὺ δὲν
εἶναι, στὴν καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται ὡς σημάδι συγχυ-
σμένης σκέψεως. Ἡ δυσφορία γένους (GD), ἀναφερόμενη παλαιότε-
ρα ὡς διαταραχὴ ταυτότητας φύλου (GID), εἶναι μιὰ ἀναγνωρισμένη
ψυχικὴ διαταραχὴ κατὰ τὴν πιὸ πρόσφατη ἔκδοση τοῦ Διαγνωστικοῦ
καὶ Στατιστικοῦ Ἐγχειριδίου τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἕνωσης
(DSM-V). (...)

5. Σύμφωνα μὲ τὸ DSM-V τὸ 98% τῶν ἀγοριῶν μὲ διαταραχὴ ταυ-
τότητας φύλου καὶ τὸ 88% τῶν κοριτσιῶν μὲ διαταραχὴ ταυτότητας
φύλου τελικὰ ἀποδέχονται τὸ βιολογικό τους φῦλο, ἀφοῦ περάσουν
μὲ φυσιολογικὸ τρόπο τὴν ἐφηβεία.

6. Τὰ παιδιὰ προεφηβικῆς ἡλικίας ποὺ χρησιμοποιοῦν ὁρμόνες,
ποὺ μπλοκάρουν τὴν ἐφηβεία προκειμένου νὰ ὑποδυθοῦν τὸ ἀντίθε-
το φῦλο, θὰ χρειαστοῦν ὁρμόνες “δια σταύρωσης φύλου” σὲ προχω-
ρημένη ἐ φη βεία. Ὁ συνδυασμὸς αὐτὸς ὁδηγεῖ σὲ μόνιμη στειρότητα.
Τὰ παιδιὰ αὐτὰ δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ συλλάβουν γενετικῶς δι-
κά τους παιδιὰ οὔτε καὶ μέσῳ τεχνητῆς γονιμοποίησης. Ἐπιπλέον, οἱ
ὁρμόνες δια σταύρωσης φύλου (τεστοστερόνη καὶ οἰ στρογόνα) συν-
δέονται μὲ κινδύνους καρ δια κῶν παθήσεων, ὑψηλῆς ἀρτηριακῆς
πιέ σεως, θρόμβων τοῦ αἵματος, ἐγκεφαλικοῦ, σακχαρώδους διαβή-
του καὶ καρκίνου.

7. Τὰ ποσοστὰ αὐτοκτονιῶν εἶναι 20 φο ρὲς ὑψηλότερα σὲ ἐφή-
βους ποὺ χρησιμοποιοῦν ὁρμόνες διασταύρωσης φύλου καὶ ὑπο-
βάλλονται σὲ ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου.

8. Τὸ νὰ κάνεις τὰ παιδιὰ νὰ πιστεύουν ὅτι μία ζωὴ χημικῆς καὶ χει-
ρουργικῆς μίμησης τοῦ ἀντίθετου φύλου εἶναι φυσιολογικὴ καὶ ὑγιὴς
συνιστᾶ κακοποίηση τοῦ παιδιοῦ».

«Κακοποίηση τοῦ παιδιοῦ», κύριοι τοῦ Ὑ πουργείου Παιδείας. Αὐτὸ
προκαλεῖ ἡ Θεματική σας Ἑβδομάδα. Καὶ ἡ γνωμάτευση αὐτὴ δὲν
προέρχεται ἀπὸ «συντηρητικοὺς ὁμοφοβικοὺς ρατσιστές», ἀλλὰ
ἀπὸ διακεκριμένους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες τῆς Ἰα τρι κῆς. Ἐπιτέλους
ἂς συνέλθουμε ὡς ἔθνος. Ἂς πετάξουμε ἀπὸ ἐπάνω μας τὰ ράκη κά-
ποιων ὑπερκρατικῶν διαφθορέων, πού, ἐπειδὴ διαθέτουν χρῆμα,
μποροῦν νὰ ἐξαγοράζουν συνειδήσεις καὶ νὰ ὁδηγοῦν τὶς κοινωνίες
σὲ ὁλοσχερῆ ἀποδόμηση. Ὡς ἔ θνος μὲ πολιτισμικὴ ταυτότητα ἀπὸ
τὶς ἰσχυρότερες διεθνῶς, διαθέτουμε ὅλα ἐ κεῖ να τὰ ἐχέγγυα, τὸν ζων-
τανὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀτί-
μητη ἱστορική μας κληρονομιά, ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν ὑγεία καὶ στα-
θερότητα στὸ παγ κόσμιο γίγνεσθαι. Τὰ νέα βλαστάρια αὐ τῆς τῆς πα-
τρίδας διαθέτουν ἐθνικὸ γενετι κὸ ὑλικὸ πολὺ ἰσχυρό. Μὴ τὸ ἀποδυ-
ναμώνουμε. Μὴ τὸ ἀποδομήσουμε μὲ ἀλ λότριες πρακτικές. Μὲ μιὰ
ὑγιῆ Παιδεία, στηριγμένη στὴν πολιτιστική μας κληρονο μιά, θὰ μπο-
ρέσουμε νὰ ὀρθοποδήσουμε ὡς ἔθνος καὶ νὰ μεγαλουργήσουμε καὶ
πάλι στὴν παγκόσμια ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ σκηνή. 

Πηγή: Περιοδικὸν «Ο ΣΩΤΗΡ» τεῦχος 2153.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ξεκινᾶμε μιά καινούργια στήλη μέ σκόρ-
πια ἐπιχειρήματα, πού ὑποβοηθοῦν τόν καλοπροαίρετο πιστό στό νά
ἑδραιωθῆ ἡ πίστι του. Πολλές οἱ ἐπιθέσεις, ἀλλά πλούσια καί ἡ φα-
ρέτρα τῶν Χριστιανῶν. Ἔτσι εἶναι σέ θέσι νά ἀπαντοῦν, «ἕτοιμοι ἀεί
πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπί-
δος»(πρβλ. Α´ Πέτρ 3, 15).

Ἀρχίζουμε: 1) «Μεσίτης: Τά βρῆκα ὅπως τά θέλετε. Σπίτι ἔξοχο.
Θέσι ὡραία, ὑγιεινότατη.

Πελάτης: Ὑγιεινότατη;
—Ἀπό κάθε ἄποψι. Σέ ὁλόκληρη τή συνοικία δέν γνωρίζουν τί εἶναι

ἀσθένεια.
—Ἔτσι, ἔ; Ἀδύνατον, φίλε μου, νά καθήσω στή συνοικία αὐτή.

Εἶμαι, βλέπεις,... γιατρός!».
Ὁ καθένας τά βλέπει ἀπό τή σκοπιά του. Μερικοί θέλουν τούς

ἄλλους ἀσθενεῖς. Ἀπό ἄλλη σκοπιά: Ὁ μακαριστός Ἐδέσσης Καλλίνι-
κος στά ἐγκαίνια Δημοσίου Νοσοκομείου: «Εὔχομαι νά μή ἔχετε δου-
λειά!». Νά ᾽ναι, δηλ., ὅλοι ὑγιεῖς!

2) «“Ὑπάρχουν μερικοί πού στρέφουν τό πρόσωπό τους πρός Νό-
το, ὅταν θέλουν νά πᾶνε πρός Βορρᾶ, κι ὅταν τούς ρωτήσης ποῦ
πᾶνε, σοῦ λένε πώς πᾶνε πρός τήν Ἀνατολή!”(Βεγγαλικό ρητό)».

Ἀπροσδιόριστη πορεία. Ὁ Χριστιανός, ἀντίθετα, γνωρίζει μέ πλήρη
ἐπίγνωσι τήν πορεία του.

Ἀρχιμ. Ἱωάννης Κωστώφ
*   *   *

«Ἰατρικὴ «βόμβα» στὶς ἔκφυλες ἀποδομήσεις»

Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς
(παγκοσμιοποιημένης) πραγματικότητος – Ἔλεγχος τοῦ νεροῦ

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136

Μὲ ἀφορμὴν ὁμιλίαν διὰ τὴν γιόγκα εἰς τὸ
Ἡράκλειον τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία ἀσκεῖται ἀπὸ
πολλοὺς ἀνυποψιάστους Ὀρθοδόξους ὡς γυ-
μναστική, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης ἐξέδωσεν
ἀνακοινωθέν. Παραθέτομεν τμῆμα ἀπὸ τὸ
ἀνακοινωθὲν:

«Στὸ Δυτικὸ κόσμο, ἡ γιόγκα παρουσιάζεται μὲ
ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ
τάσεων γιὰ ὅλα σχεδὸν τά ἐνδιαφέροντα τοῦ σύγ-
χρονου δυτικοῦ ἀνθρώπου.  Γιά τὴν ἐξέλιξη τοῦ
ἀσκούμενου σὲ δῆθεν ὑποτιθέμενα «ἀνώτερα
ἐπίπεδα» τῆς Γιόγκα, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ Διαλο-
γισμός, ἀκόμη καὶ ἡ καθοδήγηση καὶ ἐξάρτηση
ἀπὸ φωτισμένο διδάσκαλο, τὸν γκουρού… τὸ
ἐπίσημο περιοδικὸ «Γιόγκα» τοῦ κέντρου «ΣΑ-
ΤΥΑΝΑΝΤΑΣΡΑΜ» εἰς τὴν Ἑλλάδα, στὸ ὁποῖο
ἀνήκει καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔρχεται στὸν Τόπο μας, ἡ
ὁμιλήτρια αὐτή, ἀποκαλύπτει ὅτι «οἱ διάφορες τε-
χνικές τῆς Γιόγκα ἀποσκοποῦν στὴν ἀλλαγὴ ὁλό-
κληρου τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ
ἐξάρτησής του ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ κάρμα καὶ
τῆς μετενσάρκωσης», νόμοι δὲ σαφῶς μὴ ἐπιστη-
μονικοὶ καὶ πλήρως ἀσυμβίβαστοι μὲ τὴν Ὀρθό-
δοξη Χριστιανικὴ Πίστη καὶ Ζωή μας, καθὼς ἡ θε-
όπνευστος Ἁγία Γραφή, ἀναφέρει ὅτι «ἀπόκειται
τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ (=μία φορά) ἀποθανεῖν
(Ἑβρ. Θ΄, 27)… Τέλος, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ παρα-
πάνω φιλοϊνδουϊστικὴ ὀργάνωση συγκαταλέγεται
μεταξὺ αὐτῶν ποὺ θεωροῦνται ὡς ἀσυμβίβαστες
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη (Ζ΄ Πανορθόδοξη Συν-
διάσκεψη γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς παραθρησκεῖες,
ἀρ. 173, 193, 331)».

Καταδικάζει τὴν γιόγκα 
ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης

Ἀπολογητικαί Ψηφίδες
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Ἡ ἀπόφασις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
περὶ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
ἐδιάβασα εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 2140 4/16-12-2016

φύλλον τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου τὴν ἐπιστολὴ τῆς
καθηγήτριας Εὐαγγελίας Νικολαΐδου, μὲ τίτλον
«Αἱρετικαὶ εἰκόνες εἰς Ὀρθοδόξους Ναοὺς», εἰς τὴν
ὁποίαν ἡ ἴδια καὶ ἄλλοι παραδέχονται ὅτι ἡ εἰκόνα
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ παρουσιάζει τὸν Πατέρα
ὡς παλαιὸν τῶν ἡμερῶν καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ κα-
θήμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς κρατῶν τὸν Τίμιον
Σταυρὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς,
λέγουν, λοιπόν, ὅτι εἶναι αἱρετικὴ-παπικὴ καὶ ἔχουν
ἀναστατώσει τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἱερεῖς
καὶ λαϊκούς, λέγοντας μάλιστα νὰ βγάλουν τὴν εἰκό-
να αὐτὴ ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ νὰ μὴ τὴν προσ -
κυνοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης ὅμως ἐξηγεῖ εἰς
τὸ Πηδάλιον ὅτι ἡ ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀπεφά-
σισεν ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ ἁγιογραφεῖται ἡ Ἁγία Τριὰς
μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ ἑπομένως εἶναι Ὀρθόδοξη
καὶ νὰ προσκυνεῖται.

Εἰς τὰ προλεγόμενα τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου (Πηδάλιον σελ. 320, Ἐκδόσεις Ρηγοπούλου)
σημειώνει: «Ἄν δὲ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πρέπῃ νὰ
ζωγραφίζεται ἐν εἴδει περιστερᾶς, καθὼς ἐφάνη, λέ-
γομεν· ὅτι, ἐπειδὴ Πέρσης τις Ξεναΐας ὀνόματι, ἔλε-
γε πρὸς τοῖς ἄλλοις, ὅτι εἶναι νηπιώδους γνώσεως
τὸ νὰ ζωγραφῆται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καθὼς ἐφά-
νη ἐν εἰδώλῳ περιστερᾶς, ἡ δὲ ἁγία καὶ Οἰκουμε-
νικὴ Ζ΄. Σύνοδος (πράξει έ. σελ 819. τοῦ β΄. τόμου
τῶν Συνοδικῶν) ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν μετὰ τῶν
ἄλλων εἰκονομάχων· ἐκ τούτου συνάγεται ὅτι κατὰ
τὴν Ζ΄. Σύνοδον πρέπει νὰ ζωγραφῆται αὐτὸ ἐν
εἴδει περιστερᾶς ὡς ἐφάνη· αὐτὸ τοῦτο βεβαιοῖ καὶ
ὁ Δοσίθ. (σελ. 655. τῆς Δωδεκαβίβλ.).

Εἰς τὴν Δογματολογίαν τοῦ Ἁγιορείτου Μονά-
χου Ἀθανασίου Παναγιώτου Ἅγιον Ὄρος 1961
(σελ. 27) ἀναφέρει: «Ὁ Ἠσαΐας εἶδε τὸν Θεὸν
ἀνθρωπόμορφον καὶ καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψη-
λοῦ καὶ ἐπηρμένου», ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὸ Στ΄
κεφάλαιον τοῦ Ἠσαΐα περὶ τοῦ ὁράματος, ποὺ εἶδε
ὁ Προφήτης.

Εἰς τὸν Δανιήλ, περὶ τοῦ ὁράματος ποὺ εἶδε (κεφ.
Ζ΄ στίχ. 9ος) ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Θ. Κολιτσάρας
γράφει σὲ ἑρμηνεία: «Παρετήρουν μὲ προσοχὴν καὶ
ἔβλεπα μέχρις ὅτου ἐτέθησαν θρόνοι καὶ ὁ παλαιὸς
τῶν ἡμερῶν, ὁ προαιώνιος Θεὸς καὶ πατήρ, ἐκάθη-
σεν εἰς τὸν Θρόνον».

Καὶ εἰς τὸν 13ον στίχον γράφει: «Ἔβλεπα μετὰ
προσοχῆς εἰς τὸ ὅραμα τῆς νυκτὸς καὶ ἰδοὺ κάποι-
ος, ὡς υἱὸς ἀνθρώπου, ἤρχετο ἐπὶ τῶν νεφελῶν
τοῦ οὐρανοῦ, ἔφθασεν ἐμπρὸς εἰς τὸν παλαιὸν τῶν
ἡμερῶν καὶ ὡδηγήθη πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέ-
λων ἐν δόξῃ» (Τόμος 5ος Ἁγία Γραφὴ Βίβλος σελ.
372-373 Ἐκδόσεις Κ. Κουμουνδουρέα).

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Στεφάνου Μετεώρων ἔχει
ἐκδώσει ἕνα τόμον μὲ τίτλον: «Τὰ κειμήλια τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου “Ἡ συλλογὴ τοῦ νέ-
ου Σκευοφυλακίου”» Ἅγια Μετέωρα 1999, μὲ
πρόλογον τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ τῆς Καθηγουμέ-
νης.

Εἰς τὶς σελ. 56-57 τοῦ τόμου αὐτοῦ ὑπάρχει φω-
τογραφία τοῦ Χρυσοκέντητου Ἐπιταφίου, ποὺ κατε-
σκευάσθη τὸ 1857, διαστάσεων 136x110 ἑκ.

Γύρω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπιταφίου ὑπάρχουν
διάφορες μικρὲς εἰκόνες χρυσοκεντημένες μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ τὸν
τύπον, τοῦ Πατρὸς ὡς παλαιὸς τῶν ἡμερῶν, τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καθημένου ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς
κρατώντας τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
ἐν εἴδει περιστερᾶς. Ἀκόμη καὶ στὴν Κόγχη τῆς
Τράπεζας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς
τὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπάρχει σὲ μεγάλο μέγεθος ὁ τύ-
πος αὐτὸς τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Σὲ πολλὲς ἐκκλησίες τῆς Ἁγίας Τριάδος ὑπάρχει
ὁ τύπος αὐτὸς τῆς εἰκόνος καὶ προσκυνεῖται ἀπὸ

τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ἐπίσης καὶ στὶς
οὐρανίες πολλῶν Ἐκκλησιῶν δηλαδὴ στὴν ὀροφή,
ὅπως καὶ στὸ χωριό μου, ὑπάρχει ὁ τύπος αὐτὸς
τῆς Ἁγίας Τριάδος σὲ μεγάλο μέγεθος, ἀντὶ τῆς
εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος.

Ἀφοῦ ἀσχολήθηκαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου μὲ τὸν τύπον αὐτὸν τῆς
εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ἀναφέρει εἰς τὸ
ΠΗΔΑΛΙΟΝ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἄρα
εἶχε ἀρχίσει νὰ ἁγιογραφεῖται ἡ εἰκόνα αὐτὴ πολλὰ
χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Κι
ἐπειδὴ ἀπὸ τότε, ὅπως φαίνεται, ὑπῆρχε διχογνω-
μία ἔλαβαν θέση οἱ Ἅγιοι Πατέρες, γιὰ νὰ σταματή-
σει ἡ διαίρεση αὐτὴ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν,
καὶ ἀπεφάσισαν νὰ προσκυνεῖται ἡ εἰκόνα αὐτή.

Ἑπομένως ἡ εἰκόνα αὐτὴ δὲν ἔχει καμμία σχέση
μὲ τοὺς παπικούς, ἀφοῦ τὸ σχίσμα ἔγινε τὸ 1054
μ.Χ., ἐνῶ ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος συνῆλθε τὸ
783μ.Χ. εἰς τὴν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας.

Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων πρέπει ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ σε-
βασθοῦμε τὴν ἀπόφασή τους καὶ νὰ προσκυνοῦμε
καὶ τὴν εἰκόνα αὐτήν.

Ἄς προσέξουν ὅσοι συνεχίσουν τὰ μάχονται τὴν
εἰκόνα αὐτήν, μήπως ἰσχύσει καὶ σ’ αὐτοὺς ὁ ἀνα-
θεματισμὸς ποὺ ὥρισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου κατὰ τῶν εἰκονομάχων.

Φαντασθεῖτε τί μπορεῖ νὰ γίνει, ἐὰν αὐτοί, πού,
λόγῳ ἀγνοίας, μάχονται κατὰ τῆς εἰκόνος αὐτῆς,
ὅταν πηγαίνουν σὲ Ἱεροὺς Ναούς, ποὺ ἔχουν τὸν
τύπον αὐτὸν νὰ ἀρχίζουν νὰ ὑβρίζουν ἤ καὶ νὰ φα-
νατίζουν καὶ ἄλλους, ὅπως κάνουν οἱ αἱρετικοί,
ὥστε νὰ συμφωνοῦν μὲ τὴν σατανική τους σκέψη,
καὶ ἴσως δοῦμε κάποιους φανατικοὺς νὰ πετᾶνε τὶς
εἰκόνες αὐτὲς ἤ νὰ τὶς καῖνε, δημιουργώντας νέαν
περίοδον εἰκονομαχίας καὶ δὲν συμμαζεύεται ἡ κα-
τάσταση.

Ἡ ἀναστάτωση αὐτὴ προῆλθε ἐκ τοῦ διαβόλου,
ποὺ θέλει νὰ ἐπιτύχει διαιρέσεις καὶ σχίσματα· και
σὲ μᾶς τοὺς νεοημερολογίτες Ὀρθοδόξους Χριστια-
νούς, ὅπως ἔχει καταφέρει καὶ ἔχει διαιρέσει τοὺς ἐν
Ἑλλάδι παλαιοημερολογίτες σὲ 25 παρατάξεις καὶ
τώρα τελευταῖα τοὺς ἔχει καταντήσει ἁγιομάχους
καὶ εἰκονομάχους, ἀφοῦ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν
ἁγιότητα τῶν Ὁσίων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου καθὼς
καὶ τῶν ἄλλων νεωτέρων Ἁγίων, ποὺ διακήρυξε τὴν
ἁγιότητά τους τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ
τοὺς ἁγιοκατάταξε.

Μάλιστα ἕνας ἁγιομάχος δικός τους παλαιοημε-
ρολογίτης ἐκυκλοφόρησε μία ὁμιλία του, ποὺ ἔκαμε
σὲ ἐκκλησίασμα δικό τους, τὸ ἔτος 2015 ἐναντίον
τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, τὴν ὁποία κατέρριψα μὲ τὴν
βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὕστερα ἀπὸ ἕνα ἔτος προσ -
ευχῆς, ἔρευνας, μελέτης καὶ συγγραφῆς μὲ χειρό-
γραφη ἐργασία 96 σελίδων. Τοὺς ἔστειλα ἀντίγρα-
φα.

Καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρέπει νὰ ἐξετάσει τὸ θέμα, διότι καταστρέφουν
ψυχές, ὄχι μόνον τῶν δικῶν τους ὀπαδῶν, ἀλλὰ καὶ
νεοημερολογιτῶν.

Ἐργάσθηκα καὶ στὶς δύο περιπτώσεις γιὰ τὴν
σωτηρία ψυχῶν ἐκ τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου.

Ἰδιαιτέρως συνιστῶ σὲ ὅσους ἐκφράσθηκαν
ἀπρεπῶς καὶ ἀσεβῶς γιὰ τὴν εἰκόνα αὐτὴ τῆς Ἁγίας
Τριάδος καὶ παρ’ ὀλίγον νὰ γίνουν αἴτιοι σχίσματος
στὴν Ἐκκλησία, νὰ πᾶνε νὰ ἐξομολογηθοῦν καὶ νὰ
ζητήσουν συγχώρηση ἀπὸ τὸν Θεὸν γιὰ τὴν ἀνα-
στάτωση, ποὺ προξένησαν εἰς τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Ὅλοι νὰ προσευχηθοῦμε εἰς τὸν Θεὸν
νὰ δώσει εἰρήνην εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Στῶμεν
καλῶς...

Μὲ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγάπη
Στέφανος Κοντοστᾶνος

συνταξιοῦχος διδάσκαλος
Καλαφατιῶνες - Κερκύρας

Θεό: «ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς» (Α´ Κορ. 6, 20). Ὁ
Ἱερὸς Χρυσόστομος εἶναι κατηγορηματικός: «Εἰ
γὰρ ἀλλότριόν ἐστι τὸ σῶμα, οὐκ ἔχετε ἐξουσίαν
ἀλλότριον σῶμα ὑβρίζειν, φησὶ, καὶ μάλιστα ὅταν
ᾖ Δεσποτικόν, οὐδὲ ναὸν μολύνειν τοῦ Πνεύμα-
τος» (PG 61,147). Ἀλλὰ καὶ ὁ Μ. Ἀθανάσιος εἶναι
ἀπόλυτος στὸ ζήτημα τῆς σεμνότητος: «Οὐκ
ἐκδύσῃ γυμνός· νυκτὸς δὲ καὶ ἡμέρας τὸ ἱμάτιόν
σου ἔστω καλύπτον τὴν σάρκα σου» (Πρβλ. PG
28, 264C).

Καταφαίνεται, λοιπόν, ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὅτι ἡ
σεμνὴ ἐνδυμασία φανερώνει τὴν ταπεινὴ καὶ ἁγνὴ
ψυχή, διότι ἡ ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση ὁπωσδήποτε
ἐπιδρᾶ οὐσιαστικῶς στὴν ψυχή. Εἴτε τὴν ξιπάζει,
τὴν φέρνει σὲ κενοδοξία καὶ ἔπαρση μὲ τὴν ἀνταρ-
σία τῆς ἀσέμνου περιβολῆς εἴτε τὴν φέρνει σὲ κα-
τανυκτικὴ ὑποταγὴ καὶ ταπείνωση μὲ τὴν σεμνὴ
καὶ μεμετρημένη περιβολή. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνὸς ἐπισημαίνει ὅτι τὸ «πανταχόθεν πε-
ριστέλλεσθαι καλῶς, ὅπερ ἐστὶ πολλοῦ φόβου
σημαντικόν», δηλαδὴ ὅτι ἡ σεμνὴ ἐνδυμασία δη-
λώνει τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. (Βλ. PG 95, 1005).

Ἡ ἄσεμνος ἐνδυμασία, «τὸ πάθος τοῦ καλλωπι-
σμοῦ τῆς περιβολῆς τῶν ἱματίων», κατὰ τὸν Ἱερὸ
Χρυσόστομο, ὁδηγεῖ στὴν πορνεία, ἡ ὁποία εἶναι
τὸ ἄμεσο ἢ ἀπώτερο κίνητρο γιὰ τὴν χρήση της.
Ἡ σεμνότητα, ἀντιθέτως, τὴν ἀποτρέπει καὶ ἑλκύει
τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Ἄσεμνη, ὅμως, εἶναι καὶ ἡ χρήση τῆς ἀνδρικῆς
ἐνδυμασίας (πανταλόνι) ἀπὸ τὶς γυναῖκες. Ἡ
Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ σέβεται τὴν προσωπικὴ ταυτό-
τητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Εἶναι ἀντίθετη στὴν ἰσο-
πέδωση τῶν δύο φύλων, ἡ ὁποία μετὰ μανίας
ἐπιχειρεῖται κυρίως στὴν ἐποχή μας μὲ τὴν
ἀνδρικὴ ἀμφίεση τῶν γυναικῶν. Ὁ Θεὸς καὶ Δημι-
ουργός μας ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀκόμη
ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ στὸ θέμα αὐτό. Διαβάζουμε
στὸ Δευτερονόμιο: «Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ
γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναι-
κείαν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν πᾶς
ποιῶν ταῦτα» (22, 5). Ὁ ὅρος «βδέλυγμα» δη-
λαδὴ «ἀηδία, σιχασιά, ἀποστροφή, βδελυγμία»,
δηλώνει πόσο σοβαρῶς λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν ὁ Δη-
μιουργός μας Θεὸς τὴν ἐναλλαγὴ τῆς ἐνδυμασίας
μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Δὲν θέλει νὰ διατα-
ράσσεται ἡ φυσικὴ τάξη διαχωρισμοῦ ἀρσενικοῦ
καὶ θηλυκοῦ. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας,
ἑρμηνεύοντας τὸ προηγούμενο χωρίο, ἐπισημαί-
νει ὅτι ἀποτελεῖ ἀκαλλέστατο, ἄσχημο θέαμα καὶ
βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡ ἔνδυση τῆς γυ-
ναικὸς μὲ ἀνδρικὸ ἔνδυμα, ἐνῶ ἡ χρήση γυναι-
κείων συνηθειῶν στὴν ἔνδυση ἐκ μέρους τῶν
ἀνδρῶν ἀποτελεῖ ἔσχατο σημεῖο ἐκθηλυσμοῦ (Βλ.
PG 68, 368A). 

Ἐπειδή, ὅπως κατανοοῦμε, τὸ ζήτημα τῆς ἐναλ-
λαγῆς τῆς ἐνδυμασίας μεταξὺ τῶν δύο φύλων δὲν
εἶναι παρωνυχίδα, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀσχολήθη-
καν καὶ οἱ Πατέρες στηλιτεύοντάς το. Οἱ Πατέρες
οἱ συγκροτήσαντες τὴν ἐν Γάγγρᾳ Σύνοδο (340)
εἶναι τόσο κατηγορηματικοί στὸ θέμα αὐτό, ὥστε
μὲ τὸν ΙΓ´ κανόνα τους ἀναθεματίζουν τὴν γυναί-
κα, ἡ ὁποία θὰ ἐνδυθῆ μὲ ἀνδρικὰ ροῦχα, ἔστω
καὶ μὲ τὴν ἀγαθὴ πρόθεση τῆς μοναστικῆς ἀσκή-
σεως: «Εἴ τις γυνὴ διὰ νομιζομένην ἄσκησιν μετα-
βάλλοιτο ἀμφίασμα, καὶ ἀντὶ τοῦ εἰωθότος γυναι-
κείου ἀμφιάσματος ἀνδρῷον ἀναλάβοι, ἀνάθεμα
ἔστω» (Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα 3,  109). Στὸν κα-
νόνα αὐτὸ γίνεται γιὰ πρώτη φορὰ διαχωρισμὸς
μεταξὺ γυναικείου καὶ ἀνδρικοῦ ἀμφιάσματος καὶ
«κατάλληλος τῇ γυναικείᾳ φύσει στολή» (Βαλσα-
μών, ὅπ.π.). Ἡ Ἐκκλησία ἐντοπίζει γρήγορα τὸν
κίνδυνο ποὺ ἐλλοχεύει μὲ αὐτὴ τὴν καινοτομία καὶ
τὴν καταδικάζει πρὶν  ἐξαπλωθῆ στὸ σύνολο τοῦ
γυναικείου κόσμου. 

Ἐπιπροσθέτως, ἡ ΣΤ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
(691) μὲ τὸν ΞΒ´κανόνα ἐπανέρχεται στὸ θέμα

αὐτὸ καὶ ἐπιβάλλει ἐπιτίμιο ἀφορισμοῦ σὲ ἐκεί-
νους, οἱ ὁποῖοι ἔστω καὶ χάριν ἀστειότητος θὰ
ἐνδυθοῦν τὸ ἔνδυμα τοῦ ἀντιθέτου φύλου: «Μη-
δένα ἄνδρα γυναικείαν στολὴν ἐνδιδύσκεσθαι, ἢ
γυναῖκα τὴν ἀδράσιν ἁρμόδιον... τοὺς οὖν ἀπὸ
τοῦ νῦν τι τῶν προειρημένων ἐπιτελεῖν ἐγχειροῦν-
τας... ἀφορίζεσθαι» (Ράλλη-Ποτλῆ, Σύντα-γμα 2,
σ. 448). Ὁ Ὅσιος Νικόδημος, σχολιάζοντας τὸν
κανόνα αὐτόν, λέγει μεταξὺ ἄλλων: «Καὶ ὄντος
(sic) βδελύγματα εἶναι ταῦτα εἰς τὸν Θεόν, καὶ τῶν
χριστιανῶν ἀλλότρια, τὰ ὁποῖα πρέπει οἱ Ἅγιοι
Ἀρχιερεῖς νὰ ἐπιμεληθοῦν μὲ ὅλα τὰ δυνατά των,
νὰ τὰ ἐμποδίσουν, ὡς κατηγορίαν ὄντα τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, μὲ ἐπιτίμιον ἀφορισμοῦ» (Πηδάλιον
[1976], σ. 276). Στὸν κανόνα αὐτὸ διαφαίνεται γιὰ
μία ἀκόμη φορὰ ἡ αὐστηρὴ προσήλωση τῶν Πα-
τέρων στὴν τήρηση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ περὶ
ἀπαγορεύσεως ἐνδύσεως τῶν γυναικῶν μὲ
ἀνδρικὰ ροῦχα καὶ τὸ ἀντίθετο. 

Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ὡς ἄνω κανόνος δὲν ἀνα-
φέρεται στὴν ἐνδυμασία τῆς γυναικὸς μόνον ὅταν
αὐτὴ εὑρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναό, ἀλλὰ «ὁτεδήπο-
τε», σὲ ὅλη τὴν καθ᾽ ἡμέραν ζωή της, ὅπως ὑπο-
γραμμίζει ὁ Βαλσαμών. 

Τὰ φεμινιστικὰ κινήματα προσπάθησαν καὶ
προσπαθοῦν νὰ ἐξισώσουν τὴν γυναίκα μὲ τὸν
ἄνδρα. Πῶς ὅμως; Κατὰ τὴν γνώμη μας ἀλλο-
πρόσαλλα καὶ συμπλεγματικά, ἀρνούμενα τὶς
πνευματικὲς ἀξίες καὶ παραθεωροῦντα τὴν Ὀρθό-
δοξη διδασκαλία περὶ γυναικός. Ὅμως, ἡ τρο-
μερὴ ἐξάπλωση τῶν γυναικείων νευρώσεων καὶ ἡ
ἀπώλεια τῆς ἀτομικῆς καὶ κοινωνικῆς τους ἰσορ-
ροπίας ἀπέδειξαν περίτρανα ὅτι στὴν πραγματι-
κότητα ὁδήγησαν τὴν γυναίκα σὲ ἀπαράδεκτο
σχιζοφρενικὸ ἀδιέξοδο.

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος προτρέπει τὶς γυναῖκες
νὰ ἀποφεύγουν τὴν ἐξεζητημένη καὶ ἄσεμνη
ἐνδυμασία, χαρακτηρίζοντάς την ὡς μανία. Συν -
ιστᾶ δὲ νὰ μεταθέσουν τὴν φροντίδα ἀπὸ τὴν ἐξω-
τερικὴ ἐμφάνιση τοῦ σώματος στὴν ἐσώτερη
ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς, ἀφοῦ ὁ ἐξωτερικὸς στο-
λισμὸς δὲν τὴν ἀφήνει νὰ φανῆ ὡραία ἐσωτε-
ρικῶς. Λέγει συγκεκριμένα: «Παῦσαι τῆς μανίας,
γύναι, ἐπὶ τὴν ψυχὴν μετάγαγε τὴν τοιαύτην
σπουδὴν, ἐπὶ τὴν ἔσω ἐμπρέπειαν· οὗτος γὰρ ὁ
κόσμος ὁ ἔξωθεν περικείμενος οὐκ ἀφίησι τὸν
ἔνδον γενέσθαι καλόν» (PG 62, 542).

Ἴσως, ὅμως, ἀντείπει κάποιος ὅτι ἠμπορεῖ νὰ
κινῆται ἐλεύθερα, ὡς ἐλεύθερο ὄν. Στὴν Ἁγία Γρα-
φή, ὡστόσο, βλέπουμε ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου, γιὰ νὰ εἶναι ὀντολογική, πρέπει νὰ ἔχη
κέντρο της τὴν ἀγάπη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπι-
σημαίνει: «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε,
ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ
σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις»
(Γαλ. 5, 13). Συνεπῶς ἡ ἐλευθερία δὲν χαρίσθηκε
ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο Κύριο στὸν ἄνθρωπο, «ἵνα
ἀδεῶς ἁμαρτάνει» (PG 82, 496B). Κατὰ τὸν Ἱερὸ
Χρυσόστομο, ὁ Χριστὸς μᾶς ἀπελευθέρωσε ἀπὸ
τὸν ζυγὸ τῆς δουλείας καὶ μᾶς κατέστησε κυρίαρ-
χους τῶν πράξεών μας, ὄχι γιὰ νὰ χρησιμοποι-
ήσουμε αὐτὴν τὴν ἐξουσία γιὰ τὴν διάπραξη τῆς
κακίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν θεωρήσουμε ὡς ἀφορμὴ
πνευματικοῦ κέρδους καὶ νὰ ζήσουμε μὲ πραγμα-
τικὴ φιλόσοφο διάθεση (PG 61, 669).

Kαταλήγοντας, ὑπογραμμίζουμε ὅτι ἡ διάκριση
τῶν φύλων ἔχει τὴν καταβολή της στὴν δημιουρ-
γία καὶ πρέπει νὰ γίνη σεβαστὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρω-
πο. Ἡ γυναίκα ποὺ ἐνδύεται τὸ ἀνδρικὸ ἔνδυμα –
παντελόνι ἀντιστρατεύεται στὴν διάκριση αὐτὴ καὶ
ἄρα στρέφεται κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ της.

Πρέπει νὰ κατανοήση ἡ γυναίκα ὅτι ἡ ἐντολὴ
αὐτὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσε-
ως περὶ ἐνδυμασίας δὲν εἶναι ἀνθρώπινη γνώμη
καὶ ἄποψη, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Δημιουργοῦ της
Θεοῦ. Καὶ τὸ Θεῖο θέλημα πρέπει νὰ εἶναι ἡ βάση
τῆς πίστεώς της καὶ τῆς ὅλης ζωῆς της. 

Ἡ ἐνδυμασία τῆς γυναικός

τισμῶν καὶ τὴ μελέτη σημαντικῶν κοινωνικῶν θεμάτων.
Στὶς Βρυξέλλες, στὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, στὶς

30 Νοεμβρίου 2011, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου JO-
SE MANUEL BARROSO, συγκεντρώθηκαν ὅλοι οἱ ὑψηλοὶ
ἀξιωματοῦχοι τῶν Εὐρωπαϊκῶν μὴ θρησκευτικῶν ὀργανώσε-
ων μαζὶ μὲ τοὺς ἀνώτατους ἐκπροσώπους τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης: κ.κ. Jezzy Buzek, Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινο-
βουλίου καὶ Herman Van ROMPUY, Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Συμβουλίου.

Δήλωση τοῦ Προέδρου Barroso μετὰ τὴν συνάντηση μὲ
ἐκπροσώπους φιλοσοφικῶν καὶ ἀ-δογματικῶν Ὀργανισμῶν
[μασονικῶν Ταγμάτων, ὅπως ἀμέσως προηγουμένως διαβάσαμε]:

Χαίρομαι ἰδιαιτέρως, ἀρχίζει ὁ -τότε- Πρόεδρος κ. Μπαρόζο,
γιὰ τὴν σημερινὴ συνάντηση μὲ τούς... [ὀνόματα].

Ἡ ὁμιλία ἐκείνη τοῦ κ. Μπαρόζο γεμίζει 85 ἀράδες τυπωμένες σὲ
σελίδες μεγέθους Α4. Τελειώνοντας τὴν ὁμιλία του, εἶπε -μεταξὺ
ἄλλων- καὶ ταῦτα:

...Γιὰ πολλοὺς παραμένουμε πηγὴ ἔμπνευσης. Ἄς παραμεί-
νουμε σὲ θέση νὰ μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ προσφέρουμε
τέτοιου εἴδους καθοδήγηση.

Ἔχουμε συζητήσει εἰδικὰ γιὰ τὴν κατάσταση καὶ τὶς μετα-
βολὲς στὸν Ἀραβικὸ κόσμο καὶ θὰ ἤθελα πραγματικὰ νὰ πῶ
ὅτι πολλὲς συμμετοχὲς ἦταν καθοριστικὲς γιὰ τοὺς συλλογι-
σμούς μας.

Ἡ σημερινὴ συνάντηση ἀποτελεῖ ξεκάθαρο σημάδι τῆς
κοινῆς μας δέσμευσης... (Πηγή: Τεκτ. Περ. ΚΟΡΥΜΒΟΣ, ἔτος
2011, τ. 14, σσ 59-6).

Πράγματι, ὁ τεκτονισμὸς στὴν Εὐρώπη συγκυβερνᾶ! Γνωρίζουμε
ἆραγε τὶς συνέπειες γιὰ τὴ Χώρα μας; Γιὰ τὴν Ἐκκλησία;

Ἕτερα -καὶ σοβαρώτατα-
ἀπὸ τὰς μασονικὰς συνάξεις κατὰ τὸ ἔτος 2012

Σὲ τεκτονικὸ ἔντυπο τοῦ ἔτους 2012 διαβάζουμε τὰ ὡς ἀκολού-
θως διαλαμβανόμενα, ποὺ εἶναι ἐξόχως ἐνδεικτικὰ τοῦ ὑψηλότατου
βαθμοῦ δυνατοτήτων, τὶς ὁποῖες δίνονται -ἤ ἔχουν- οἱ μασόνοι, νὰ
παρεμβαίνουν εἰς τὰ πράγματα τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου ὁλό-
κληρου.

Διαβάζουμε τὰ σχετικὰ στὸ ὑπὸ τὸν κάτωθεν τίτλο τεκτονικὸ δη-
μοσίευμα:
«12η Συνδιάσκεψη Τεκτονικῆς Ἕνωσης Μεσογείου στὴ Λισσαβώνα»:

Στὶς 30 καὶ 31 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στὴ Λισσα-
βώνα τῆς Πορτογαλίας ἡ 12η Συνδιάσκεψη τῆς Τεκτονικῆς
Ἑνώσεως Μεσογείου. Τὸ Τάγμα ἐκπροσώπησε [τὸ μέλος μας,
τάδε], 33 [βαθμοῦ].

Παρέμβαση [τοῦ μέλους μας μὲ τὸ ἀκόλουθο θέμα]:
«Οἱ δημοκρατικὲς προκλήσεις σὲ μιὰ μεσογειακὴ κοινωνία

σὲ βαθιὰ κρίση».
Ἐνδοξότατε Μεγάλε Διδάσκαλε, Ἀδελφὲ Fermando Lima,

Ἀδελφοί μου, κυρίες καὶ κύριοι... (Σημείωση: ἡ παρέμβαση αὐτὴ
τοῦ τεκτονικοῦ μέλους συναπαρτίστηκε ἀπὸ 298 ἀράδες, σὲ χαρτὶ
μεγέθος Α4. Καὶ μεταξὺ ἄλλων ἐλέχθησαν τὰ ἑξῆς, ἐνδεικτικὰ τῆς
ἰσχύος αὐτοῦ τοῦ Παρασκηνίου): ...Ἐμεῖς οἱ Τέκτονες, γιὰ μιὰ
φορὰ ἀκόμα, ἤμασταν οἱ πρόδρομοι τῆς ἰδέας ὅτι ὑπάρχει ἕνα
ἰσχυρὸ ἐνδιαφέρον κινητοποίησης γιὰ ἐργασία τῶν ἀνθρώ-
πων γύρω ἀπὸ τὴ Μεσόγειο, θεσπίζοντας ἕνα μόνιμο καὶ συν -
εχῆ διάλογο ἀπὸ τὸ 1999, ἔτος ἱδρύσεως τῆς Ἑνώσεως Μεσο-
γειακῶν Τεκτονικῶν Δυνάμεων (...)

Αἱ μασονικαὶ «ἀξίαι» εἰς τὴν Λεκάνην τῆς Μεσογείου...
...Ὁ στόχος μας σὲ αὐτὴ τὴ συνάντηση εἶναι νὰ ἐξετάσουμε

πῶς οἱ τεκτονικὲς ἀξίες [;] μποροῦν νὰ συνεισφέρουν στὴν
ἀντιμετώπιση τῶν δημοκρατικῶν προκλήσεων στὶς κοινωνίες
μας στὴ Μεσόγειο (...).

...Τὸ ὠστικὸ κῦμα τῆς Τυνησίας - μὲ τὸ τέλος τῶν αὐταρ-
χικῶν ἡγεμόνων [Καντάφι, Μουμπάρακ κ.λπ.] καὶ τὴν ἐγκαθί-
δρυση σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ τῆς Δημοκρατίας [!] - τὸ ὁποῖο
ἔπληξε ἐπίσης τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ Λιβύη, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ ἐρώ-
τημα ἐὰν θὰ ἐπηρεάσει καὶ ἄλλα ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα
στὴν περιοχὴ [στὴν Συρία, π.χ.!]. Ἤδη ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 2011,
ἡ Εὐρώπη, διὰ στόματος τοῦ Ἐπιτρόπου της, ποὺ εἶναι ἐπι-
φορτισμένος μὲ τὴν πολιτικὴ βοήθεια πρὸς τὶς γειτονικὲς
χῶρες, δήλωσε ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ φοβούμαστε τὶς ἀλλαγές,
ποὺ λαμβάνουν χώρα στὸν ἀραβικὸ κόσμο, ἀκόμη καὶ ἄν προ-
κύψουν «ἀρνητικὲς συνέπειες» βραχυπρόθεσμα, ὅπως εἶναι ἡ
αὔξηση τῆς εἰσροῆς παράνομων μεταναστῶν, ἡ ἀνατίμηση
τοῦ πετρελαίου, οἱ ἀπώλειες ἐπενδύσεων, ἀκόμα καὶ ἕνας πι-
θανὸς ἐμφύλιος πόλεμος στὴ Λιβύη [!] (...).

Παρενθετικὸ σχόλιο τοῦ γράφοντος: Τί εἴδαμε παραπάνω; Ὅτι ὅλα
τὰ ἔχουν «προβλέψει» οἱ μασόνοι, ἀκόμα καὶ ἐμφυλίους πολέμους
σὲ ξένες χῶρες μὲ τὴν δική τους ἰδιοπροσωπία... Ἀρκεῖ νὰ ἐμπεδώ-
σουν ἐκεῖ τὶς (διαβόητες) «τεκτονικὲς ἀξίες» τῆς γηρασμένης Εὐρώ-
πης μας, καὶ τσιμέντο νὰ γίνει! (Κλείνει ἡ παρένθεση καὶ συνεχίζουμε
τὴν παράθεση ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ ἴδιο τεκτονικὸ κείμενο):

...Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἐξαλείψουμε τὶς ἀνισότητες μεταξὺ
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, τὶς ἀνισότητες στὶς εὐκαιρίες, τὶς ἀνισό-
τητες ἀκόμη καὶ στὶς ἐπιθυμίες [σημ. γράφοντος: Νά’ το, στὸ ση-
μεῖο αὐτό, καὶ τὸ «Σύμφωνο Συμβίωσης»!]...

...Σὲ περιπτώσεις ὀξείας κρίσης, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἀντιμετω-
πίζουμε, ὁ Τεκτονισμὸς ἔχει νὰ διαδραματίσει πρωταγωνι-
στικὸ ρόλο. Πέρα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τῶν μπαλκονιῶν, ἀπὸ τὴν
ὁποία ὁρισμένοι Τέκτονες ἀπέχουν, θὰ πρέπει νὰ ἐπενδύ-
σουν στὴν πραγματικὴ Πολιτική... Οἱ Τέκτονες θὰ πρέπει νὰ
ἐπενδύσουν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διοί-
κησης τῶν κοινωνιῶν... Νὰ δημιουργήσουν ἤ νὰ βοηθήσουν
στὴν ἀνάπτυξη νέων ἀνεξάρτητων Τεκτονικῶν δομῶν μέσα
στὶς προσφάτως ἀνασυγκροτηθεῖσες [!] χῶρες (Βόρεια Ἀφρι-
κή, γιὰ παράδειγμα, ὅλες τὶς ἄλλοτε μουσουλμανικὲς
χῶρες)...

Ἡμέτερο (τοῦ γράφοντος) παρενθετικὸ -καὶ πάλι- σχόλιο: Νά ’την
ἡ μὲ φανερὴ ἔπαρση ὑπόγεια ἐπιδίωξη τῆς εὐρωπαϊκῆς Μασονίας,
νὰ θέλει σώνει καὶ καλὰ νὰ ἐμφυτεύσει σὲ χῶρες, ποὺ ἔχουν (τὸν
ὅποιο) θρησκευτικὸ ζῆλο σὲ ἐπίπεδο ὑψηλό, νὰ θέλει νὰ ἐμφυτεύ-
σει ἤ νὰ ἐπεκτείνει τὴ Μασονία τῆς παρηκμασμένης Εὐρώπης τους!
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς «ἀντίδρασης» -ἔστω καὶ προσχηματικῆς-
τῶν Μουσουλμάνων αὐτῶν εἶναι γνωστά. Ἔδωσε καὶ τὸ παρασκή-
νιο τῆς Εὐρώπης τὶς ἀφορμές.

Κλείνει ἡ παρένθεση, καὶ συνεχίζουμε μὲ τὸ ἴδιο τεκτονικὸ κείμενο.
Ποῖον νὰ εἶναι τὸ Πρότυπον τῆς ζωῆς κατὰ τὴν μασονικὴν

ἀντίληψιν εἰς τὰς χώρας τῆς Μεσογείου;
Ἰδού, ὅπως τὸ διαβάζουμε:
...Μετὰ ἀπὸ ἕνα πρῶτο χρόνο ἀλλαγῶν καθεστώτων καὶ τῶν

πρώτων δημοκρατικῶν ἐμπειριῶν [!], οἱ ὁποῖες ἔφεραν τὸν
ἀντίλογο, τὴν ἀμφισβήτηση καὶ τὴν πολυφωνία, ἀναρωτιόμα-
στε νὰ μάθουμε ποιὸ θὰ εἶναι τὸ νέο πρότυπο γιὰ τὸ μέλλον,
τὸ ὁποῖο θὰ υἱοθετήσουν οἱ χῶρες μας τῆς Μεσογείου: ὁ νό-
μος τοῦ Θεοῦ, ὁ πολυθεϊσμός, οἱ ἰδεολογίες, οἱ διάφορες φιλο-
σοφίες ἤ ἡ ἐπιλογὴ μιᾶς εὐθείας ὁδοῦ καὶ κυρίως δημοκρα-
τικῆς [ἡ ἔμφαση εἶναι στὸ τεκτονικὸ κείμενο].

Ὅμως ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταρχικοὺς στόχους εἶναι ἡ ἄμεση
πρόσβαση στὴ Γνώση καὶ ἡ δυνατότηα ἀμφισβήτησης τοῦ
δογματισμοῦ... (Νά’ τος ὁ στόχος! Τὰ δόγματα!)

Καὶ στὸ τεκτονικὸ αὐτὸ «τεμάχιο» (κατὰ τὴν τεκτονικὴ ὁρολογία)
διαβάζουμε καὶ τοῦτα τὰ περίεργα:

...πρὸς τὸ παρὸν θὰ πρέπει νὰ διαχειρισθοῦμε τὶς ἠθικὲς
ἀξίες -γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ καθορίσουμε πρότυπα- καὶ
ταυτόχρονα νὰ διαχειριστοῦμε τὴν πραγματικὸτητα. Τὸ ἐὰν θὰ
μπορεῖ νὰ συνυπάρξει ὁ ἀποκρυφισμὸς μὲ τὴν πολιτικὴ ἀπο-
τελεῖ τὸ βασικὸ ἐρώτημα γιὰ ἐμᾶς τοὺς τέκτονες... (πηγή: Τεκτ.
περ. ΚΟΡΥΜΒΟΣ, ἔτους 2012, τ. 15, σσ. 62-66).

Ἡμέτερο σχόλιο: Τὰ τελευταῖα ἐτοῦτα τὰ ὁποῖα διαλαμβάνονται
στὸ ἐπίσημο τεκτονικὸ κείμενο, καλὸ εἶναι νὰ προσέξουν ὄχι μόνο
οἱ ἡμέτεροι σεβάσμιοι κληρικοί, ἀλλὰ καὶ οἱ πολιτικοί μας, ἄν τυχὸν
διαβάσει κανεὶς ἀπ’ αὐτοὺς κάτι ἐδῶ.

(Στὸ ἑπόμενο, τὸ τέλος αὐτῆς τῆς σειρᾶς ἀλλὰ καὶ τὰ σπουδαιότε-
ρα, γιὰ τὸν «λάκκο», ποὺ σκάβεται ὡς πρὸς τὴν Διοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας μας)

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

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

Ἐρωτήματα πρὸς τοὺς Καθηγουμένους...
πεδώνει τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας
μας; Τοὺς ἀντιδρῶντας τελευταῖα μετὰ τὴν ψευδο-
σύνοδο τῆς Κρήτης ὀρθοδόξους πιστούς καὶ τοὺς
ἁγιορείτας Πατέρας, ποὺ τοὺς κατακρίνατε μὲ με-
γάλη σφοδρότητα, δὲν τοὺς ἐγέννησε ἔτσι ἡ μάνα
τους, ἀλλὰ ὁ γεννήτωρ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιδρά-
σεων, εἶναι ἡ πα-
νούκλα τῆς παναι-
ρέσεως τοῦ οἰκου-
μενισμοῦ, ποὺ ἐσεῖς
τὴν προσ περνᾶτε
ὡς ἀδιάφορος λευΐ-
της τη ρῶντας σιγὴ
ἰχθύος καὶ πλέκον-
τας μεγάλα ἐγκώμια
στοὺς πρωτεργάτας
τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Ἡ μονομερὴς κρίση
σας αὐτὴ εἶναι λίαν
ἐπιεικῶς τὰ μέγιστα
νοσηρή! Τὸν ὑπερ-
βολικὸ ζῆλο τῶν
ἀ ν τ ι δ ρ ώ ν τ ω ν
πιστῶν νὰ ψέξετε,
ἀλλὰ πατερικὸ καὶ
λογικὸ εἶναι νὰ καυ-
τηριάσετε καὶ τοὺς
αἴτιους, ποὺ μὲ τὶς παράνομες καὶ προδοτικὲς ἐνέρ-
γειές τους σκανδαλίζουν τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα
δημιουργῶντας μεγάλη σύγχυση μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ ὑπάρχουν τέτοιες ἀντιδράσεις καὶ σχίσματα
στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πρόσφατος συνελ-
θοῦσα μὲ τὸ βαρὺ τίτλο «ΑΚΜΣ», γιατὶ συνῆλθε;
Μήπως θεράπευσε πληγὲς καὶ σχίσματα;Μήπως
κατέκρινε καὶ κατεδίκασε αἱρέσεις; Μήπως ἦταν

ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῆς Ν. Ἐποχῆς; Καὶ γιατὶ συνῆλ-
θε χωρὶς τὴν προσέλευση πολλῶν Πατριαρχεί-
ων;Γιατὶ δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἁγ. Ὄρους
Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα Τύχων
ὅτι ἡ συνελθοῦσα «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἦταν
«ὀρθοδοξότατη»; Καὶ μετὰ ἡ πενταμελὴς ἐπιτροπὴ
τῆς κοινότητος ποὺ συμμετεῖχε καὶ ὁ Τύχων διέγνω-

σαν πολλὲς ἀτέλειες
καὶ λάθη καὶ εὔχον-
ται νὰ θεραπευτοῦν
ἀπὸ μία μελλοντικὴ
Σύν οδο. Γι’ αὐτὸ μέ-
χρι νὰ θεραπευτοῦν
τὰ κακῶς ψηφισθέν-
τα κείμενα, ποὺ ἐπι-
σημαίνει ἡ ἐπιτροπὴ
τῆς Κοινότητος,
ἐπειδὴ δὲν εἶναι γιὰ
τὶς πανελλήνιες ἐξε-
τάσεις τῶν μαθητῶν,
ἀλλὰ ἅπτονται στὰ
τῆς ὀρθοδόξου πί-
στεώς μας, ἕνα μέ-
ρος τοῦ ὀρθοδόξου
ποιμνίου ἀντέδρασε
προσωρινὰ μὲ αὐτὸ
τὸν τρόπο.

Οἱ πρὸ ἡμῶν πα-
τέρες καὶ ὁ Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας Παΐσιος γιὰ τὸ
ἕνα δέκατο τῶν προδοτικῶν οἰκουμενιστικῶν βημά-
των τοῦ μασώνου Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἀντέ-
δρασαν διακόπτοντας τὸ μνημόσυνό του γιὰ ἕνα
μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Σήμερα ποὺ ἔχουν ξεπε-
ράσει κάθε φραγμὸ καὶ ὅριο ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ
εὔλογη ἀντίδρασή μας; Πῶς γίνεται μετὰ τὴν πολυ-
χρόνιο περιπέτειά σας καὶ τὴν ἀθώωσή σας, σήμε-
ρα νὰ ἐπιτίθεσθε συλλήβδην κατὰ τῶν παλαιῶν καὶ
νεωτέρων ἁγιορειτῶν πατέρων, ποὺ ἀντιδροῦν
κατὰ τῆς μάστιγος τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ; Χθὲς βγήκατε ἀπὸ τὸ προσκήνιο μὲ τὴν
ἀθώωσή σας, καὶ σήμερα βάλλοντας κατὰ ἁγιο-
ρειτῶν πατέρων, εἰσήλθατε πάλι στὸ προσκήνιο!
Γιατὶ δὲν διαμαρτυρηθήκατε στὸν Πατριάρχη γιὰ
τὴν πλαστογράφηση τῆς ὑπογραφῆς τοῦ παραδελ-
φοῦ σας Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, καὶ κάνατε μονομερῆ
διάγνωση κατὰ ἁγιορειτῶν πατέρων μὲ ὑβριστικὲς
δηλώσεις; Τὸν περασμένο Αὔγουστο μήνα εὑρι-
σκόμενος σὲ ἱερὸ Κελλίο μὲ ἁγιορεῖτες Πατέρες κα-
τακρίνατε τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ εὑρισκόμε-
νος στὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὴν Κόρινθο καὶ σὲ ἄλλες
πόλεις πλέξατε μεγάλα ἐγκώμια γιὰ τὴν «Σύνοδο
τῆς Κρήτης. Αὐτὸ ὀνομάζεται μεγάλη ἀσυνέπεια!

Καὶ τέλος μετὰ τὴν παρουσία τοῦ Καθηγουμένου
Ἐφραίμ στὸ πατριαρχεῖο, καὶ τὰ ὅσα ἐκεῖ ἐδήλωσε,
κατανοήσαμε πλήρως, γιατὶ οἱ προκλήσεις τῶν
οἰκουμενιστῶν συνεχίζονται τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ
ἔνταση, διότι αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ βάλουν φρένο
στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ σιωποῦν ἔνο-
χα, καὶ ἄλλοι ὅπως ὁ καθηγούμενος ἐπαινοῦν τοὺς
πρωτεργάτας τοῦ οἰκουμενισμοῦ!!! Ἐφ’ ὅσον συν -
εχίζονται μὲ ἀμείωτη ἔνταση οἱ προκλήσεις τῶν
οἰκουμενιστῶν, ποὺ κάνουν τυφλὴ ὑπακοὴ στὰ
ἀφεντικὰ καὶ στοὺς ἐντολοδόχους τῆς παγκοσμιο-
ποίησης, πρέπει καὶ ἐμεῖς ἐὰν καὶη στὴν καρδιά
μας ἡ ἀμείωτη φλόγα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,
καὶ εἴμαστε ἑπόμενοι τῶν ἁγίων Πατέρων, νὰ
ἀντιδράσουμε μέ τὸν ἀνάλογο ἀγώνα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ...
ματα, τὰ ὁποῖα κληρονομήσαμε ἀπὸ τὸ μακρινὸ
παρελθόν μας καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων συνεργαζόμα-
στε προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ὑφιστά-
μενες διαφωνίες». Ἔμμεσα ὁ Πατριάρχης Κύριλ-
λος ἐπιρρίπτει τὶς δογματικὲς διαφορὲς ποὺ
ὑπάρχουν μὲ τοὺς μονοφυσίτες ἀπὸ τὴν Δ΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὸ μακρινὸ παρελθὸν καὶ
στοὺς ἁγίους προπάτορές μας καὶ θεωρεῖ ὅτι ὁ
σύγχρονος αἱρετικὸς εἶναι ἕνα θῦμα τῆς ἱστορίας,
ἕνας ἀθῷος κληρονόμος τῶν σφαλμάτων τῶν
προγόνων του! Κατὰ ἀνάλογο τρόπο, πολὺ ὅμως
πιὸ ἀπροκάλυπτα, καὶ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως κ.Βαρθολομαῖος στὶς 30.11.1998,
προσφωνώντας παπικὴ ἀντιπροσωπία εἶχε δη-
λώσει «Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον
εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς
ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν
ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρί-
σκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ».

Δυστυχῶς ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατα-
τρώγει ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα. Οἱ Πα-
τριάρχες, γιὰ νὰ εἶναι ὑπολογίσιμοι στοὺς παγκο-
σμιοποιητὲς καὶ στὰ σκοτεινὰ κέντρα, ἔχουν πλα-
νηθῆ ἀπό τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους, μὲ ἀποτέλε-
σμα ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐκκοσμικεύεται. Ἐπηρεασμέ-

νοι ἀπὸ τὴν θεολογία τῶν οἰκουμενιστῶν ἔχουν
σχετικοποιήσει τὶς διαφορὲς καὶ τὶς ἀντιθέσεις ποὺ
ὑφίστανται μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν αἱρέσε-
ων, διαφορὲς καὶ ἀντιθέσεις ποὺ ὀφείλονται στὴν
ἀπόρριψη τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος. Ἐπίσης,
ἔχουν ἀρνηθῆ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ὡς
κριτήριο καὶ ἐγγύηση τῆς πίστεως. 

Οἱ οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες ἔχουν θέσει ὡς
ἀρχὴ τους τὴν ἐπίτευξη τῆς συμφιλίωσης τῶν χρι-
στιανικῶν κοινοτήτων μεταξύ τους, ἀνεχόμενη καὶ
δῆθεν σεβόμενη, ὅπως θέλουν νὰ πιστεύουν, κά-
θε κοινότητα τὴν διαφορετικότητα τῆς ἄλλης. Μὲ
στόχο τὴν ἑνότητα μέσα ἀπὸ τὴν ποικιλία τῆς δια-
φορετικότητας, ὅπως τονίζουν χαρακτηριστικὰ οἱ
οἰκουμενιστές, ἔχοντας ἀπορρίψει τὶς παλαιὲς
δογματικὲς ἀντιπαραθέσεις καὶ προβάλλοντας μία
κοινὴ εὐαγγελικὴ εὐθύνη ἀπέναντι στὸν κόσμο καὶ
στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, προσπα-
θοῦν νὰ ἀναδείξουν, δῆθεν, μία κοινὴ πίστη! Ἔτσι
ὁ Πατριάρχης Κύριλλος παρακάμπτοντας τὶς  δο -
γματικὲς διαφορὲς μιλᾶ γιὰ κοινὲς δραστηριότητες
καὶ στενὲς συνεργασίες μὲ τοὺς Κόπτες. Εἰδικότε-
ρα ἀναφέρθηκε σὲ ἀνταλλαγὲς ἐπισκέψεων μο-
ναχῶν μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τῶν
Κοπτῶν ἀλλὰ καὶ τὴν μεταφορὰ ἱερῶν λειψάνων
ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴν Ρωσία, «ὥστε νὰ ἐνδυνα-
μωθοῦν οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν κοινοτήτων». 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνοδικὸν, ὄχι δημοκρατικόν
Τοῦ κ. Χαραλάμπους Μουζουρίδη, θεολόγου

Ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι στατιστική, ἀλλὰ ποιοτική.
Ἔλεγε ὁ Μέγας Βασίλειος: «ὁ μὴ ὤν μετ’ ἐμοῦ, οὐκ
ἔστι μετὰ τῆς Ἀληθείας». Ἦταν βεβαιωμένος ἀπὸ
τὴν Ἁγιοπνευματικὴ χάρη γιὰ τὴν ἀποκαλυπτικὴ
ἀλήθεια. Ἑπομένως, τί κι ἂν κάποιοι προκαθήμενοι
ἔλαβαν κάποιες ἀποφάσεις. Ἐὰν αὐτὲς δὲν συμ-
φωνοῦν καὶ δὲν τάσσονται μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀποστό-
λους, τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συν -
όδων καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους, δὲν γίνονται δεκτὲς
ἀπὸ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Τὸ πολίτευμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δὲν
εἶναι δημοκρατικό, ἀλλὰ συνοδικό. Ὅλος ὁ λαὸς
τοῦ Θεοῦ «σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις» πορεύεται ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ καθοδηγεῖται «εἰς πᾶσαν τὴν
ἀλήθειαν». Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκφράζεται
στὸ Εὐαγγέλιο, δὲν προσαρμόζεται, δὲν μεταλλάσ-
σεται καὶ δὲν ἑρμηνεύεται μὲ τὴν κοσμικὴ λογική,
μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὰ κριτήρια τῆς κάθε ἐποχῆς,
σύμφωνα μὲ τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κό-
σμου. Ὅποιος τὸ κάνει αὐτὸ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν ἐν
Χριστῷ πραγματικότητα καὶ γίνεται ἐπίορκος, ὅσον
ἀφορᾶ στὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε, πὼς θὰ ἀκο-
λουθήσει τὸ Χριστὸ στὸ Βάπτισμα, στὸ Χρῖσμα καὶ
στὴ Θεία Εὐχαριστία. Δὲν μπορεῖ, λοιπόν, κανένας
κατὰ κόσμον σοφός, εἴτε θεολόγος εἴτε κληρικός,
νὰ θέσει κάτω ἀπὸ τὸ μαχαίρι τῆς κριτικῆς καὶ νὰ
ἀφαιρέσει ἤ νὰ προσθέσει κάτι ἀπὸ τὴ διδασκαλία
τῶν θεουμένων, οἱ ὁποῖοι ἐμπειρικὰ γνώρισαν τὸ
μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες. Δὲν ὑπάρχουν ἄλλες
Ἐκκλησίες. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, ὁ Χριστός. Ὁ
Χριστός, δηλ. ἡ Ἐκκλησία, δὲν τεμαχίζεται, οὔτε δι-
αιρεῖται. «Μεμέρισται ὁ Χριστός;».

Οἱ Παπικοί, οἱ Προτεστάντες, οἱ Ἀγγλικανοὶ καὶ
ἄλλοι ἑτερόδοξοι ἀλλοίωσαν τὸ βασικώτερο δόγμα

περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ δὲν ἔχουν τὴν ὀρθὴ πί-
στη, σύμφωνη μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, τοὺς Ἀποστόλους,
τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, τοὺς Ἁγίους Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι αἱρετικοὶ καὶ δὲν ἔχουν
ἔγκυρα μυστήρια. Οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ἀπέκο-
πταν καὶ ἀπέρριπταν ὡς σάπια (σεσηπότα) καὶ
νεκρὰ μέλη τοὺς αἱρετικούς...

...Στὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου δὲν συμ-
μετεῖχε τὸ σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων,
ἀλλὰ μόνο «ἀντιπροσωπίες». Ἀπουσίαζαν τέσσερις
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες (4 Πατριαρχεῖα: Ρωσίας,
Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ἀντιοχείας). Δὲν ἔχει καμμία
ὁμοιότητα μὲ τὶς προηγούμενες Ὀρθόδοξες Οἰκουμε-
νικὲς καὶ Τοπικὲς Συνόδους. Ἦταν, ἡ Σύνοδος Κο-
λυμπαρίου, μία “νέου τύπου” Σύνοδος, κατὰ τὸν Ἀνα-
στάσιο Ἀλβανίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταλύεται τὸ
συνοδικὸ σύστημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

«Ἑνότητα ἐν τῇ ἑτερότητι». Μποροῦν νὰ ἑνω-
θοῦν δύο πράγματα ἀνόμοια; Μπορεῖ νὰ ἑνωθεῖ τὸ
φῶς μὲ τὸ σκοτάδι; Ἡ φωτιὰ μὲ τὸ νερό; Ἡ ἀλήθεια
μὲ τὸ ψεῦδος; Πῶς μπορεῖ νὰ ἑνωθεῖ τὸ σιτάρι μὲ
τὴν ἄμμο, νὰ ἀλεσθοῦν καὶ νὰ γίνουν ψωμί; Ὁ Θεὸς
προετοίμασε τὸ δοχεῖον τῆς καθαρότητος, τὴν Παν -
αγία, γιὰ νὰ προσλάβει ἀνθρώπινη σάρκα, νὰ τὴν
ἁγιάσει καὶ νὰ τὴν θεώσει. Ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἑνω-
θεῖ μὲ τὸν καθαρότατο Κύριο περνάει ἀπὸ τὸ στάδιο
τῆς κάθαρσης (Βάπτισμα), τοῦ ἁγιασμοῦ - φωτι-
σμοῦ (Χρῖσμα) καὶ τῆς θέωσης (Θεία Εὐχαριστία).
Ἐὰν δὲν βαδίσει τὴν συγκεκριμένη ΟΔΟ, ποὺ ὁρίζει
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιὰ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ καὶ τὴ
ΖΩΗ, μένει ἀθεράπευτος καὶ ἀλύτρωτος.

Δὲν ὑπάρχει, λοιπόν, «ἑνότητα ἐν τῇ ἑτερότητι»
ἐκκλησιαστικῶς. Ἐκτὸς ἐὰν τὸ ἕτερον ἀκολουθήσει
τὸ Δρόμο τῆς Ἀλήθειας καὶ τοὺς ὅρους τῆς
Ζωῆς, ποὺ καθορίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
Μόλις ἐκυκλοφορήθη τὸ νέο βιβλίο «ΡΩ-

ΜΗΟΣΥΝΗ. Ἱστορικὸ - Ὁδοιπορικὸ - Ἀνα-
βίωση».

Ἕνα βιβλίο ποὺ στοχεύει νὰ βοηθήση τοὺς
σύγχρονους Ἕλληνες στὸ νὰ ἐπανευαγγελι-

σθοῦν στὶς πραγμα-
τικὲς γενεαλογικὲς καὶ
ἐθνολογικὲς ρίζες καὶ
τὴν παράδοση, δηλαδὴ
στὴν Ἑλληνορθοδοξία
- Ρωμηοσύνη, Ἑλλη-
νικὸ Ρωμαίϊκο πολι-
τισμὸ καὶ Ἑλληνορθό-
δοξη Παιδεία - Γλώσσα
τῶν Ρωμηῶν. Ὁ ἀνα-
γνώστης θὰ ἀνακαλύ-
ψη πολλὰ καὶ ὠφέλιμα
στοιχεῖα, ἀπὸ τὴν
ἀρχαία Ἑλλάδα μέχρι
καὶ σήμερα, ἀπὸ τὴν

ζωὴ καὶ τὰ ἔργα μεγάλων Ἑλλήνων τῆς ἱστορίας
μας, ποὺ ἔπαιξαν σπουδαῖο ρόλο στὴν διατή-
ρηση τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδος μας.

Ἕνα βιβλίο ἔγχρωμο, καλαίσθητο καὶ ἀπα-
ραίτητο γιὰ κάθε Ἕλληνα. Θὰ τὸ βρῆτε στὸ βι-
βλιοπωλεῖο μας. Κάνιγγος 10, Ἀθήνα 10677.
Τηλ. 210-3816206.
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Ἡ σημαία 
μὲ τὸν δικέφαλον

Κύριε διευθυντὰ,
Πολὺς θόρυβος ἔγινε προ-

σφάτως γιὰ κάποιους νεοσύλλε-
κτους τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ
ἀλβανικῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι
ἐσχημάτισαν μὲ τὰ συμπλεκό-
μενα δάκτυλά τους «σκιπόνια»,
δηλαδὴ τὸν δικέφαλο ἀετὸ τῆς
ἀλβανικῆς σημαίας.

Ἴσως θὰ ἔπρεπε ἀπὸ σε-
βασμὸ στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια νὰ
ὑπενθυμίσει κανεὶς μὲ σοβαρό-
τητα στὰ παιδιὰ αὐτὰ ποὺ ζοῦν
στὴ Χώρα μας, ἀλλὰ καὶ στοὺς
ἁπανταχοῦ Ἀλβανούς, ὅτι ἡ ση-
μαία αὐτὴ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ
ἔμβλημα τῆς δυναστείας τῶν
Παλαιολόγων ποὺ κυμάτιζε στὴ
Βασιλεύουσα ἀπὸ τὸ 1261
(ὅταν ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὴν
Κων/πολη οἱ Φράγκοι) μέχρι τὸ
μεσημέρι τῆς ἀποφράδας τῆς
29ης Μαΐου 1453.

Εἶναι ἡ «βυζαντινὴ» σημαία
ποὺ ὕψωσε ἐναντίον τῶν Τούρ-
κων δέκα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν
Ἅλωση ὁ ἐνδεχομένως ἑλληνικῆς
καταγωγῆς ἐθνικὸς ἥρωας τῆς
Ἀλβανίας Γεώργιος Καστριώτης.
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ βυζαντινὴ σημαία,
ὁ δικέφαλος, ὅπως καθιερώθηκε
νὰ ὀνομάζεται, παρέμεινε σύμβο-
λο τοῦ Γένους, τῆς Ρωμιοσύνης,
σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκο-
κρατίας. Τὴ σημαία τῆς Ἀλβανίας
τὴ θεωροῦ με ἁπλῶς σημεῖο ἀνα-
γωγῆς στὸ κοινὸ «ρωμαίικο»
ὀρθόδοξο παρελθὸν τῶν δύο γει-
τονικῶν λαῶν μας.

Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦταν νὰ κυμα-
τίζει κάποια μέρα καὶ ὁ δικέφα-
λος, παράλληλα μὲ τὴν καθιερω-
μένη ἑλληνικὴ σημαία, σὲ ὅλα τὰ
σχολεῖα, (ὅπως συνηθίζεται σὲ
ὅλους τούς ἐνοριακοὺς ναοὺς
καὶ τὰ μοναστήρια τῆς Χώρας
μας), γιὰ νὰ κατανοοῦν ἔτσι τὰ
παιδιά μας τὴ συνέχεια τῆς Ἱστο-
ρίας καὶ νὰ νιώθουν ὅτι οἱ «Βυ-
ζαντινοὶ» (κατὰ τὴν ἐπικρατήσα-
σα ὑποτιμητικὴ προσ ωνυμία
τῶν Δυτικῶν) δὲν ἦταν ἕνας ξέ-
νος σὲ ἐμᾶς λαὸς ποὺ ἔχει ἐκλεί-
ψει (ὅπως μᾶς τὸ «περνοῦν» δε-
όντως), ἀλλὰ οἱ κοντινοὶ γονεῖς
μας, παιδιὰ τῶν ἀρχαίων παπ-
πούδων μας.  Οἱ Σλαβοσκοπια-
νοὶ μονοπωλοῦν σήμερα τὸ ὄνο-
μα τῆς Μακεδονίας. Συνειδητο-
ποιοῦμε ἆραγε ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ
ἔχουν οἰκειοποιηθεῖ ἐδῶ καὶ
πολὺ καιρὸ τὴν κοινὴ ὑστεροβυ-
ζαντινὴ σημαία μας;

Κατερίνα Παπαθωμᾶ - 
Μαστοροπούλου, 

Φιλόλογος- Ἀρχαιολόγος, 
λέκτωρ Κλ. Φιλ., 

Φιλοσ. Σχ., Παν/μίου Ἀθηνῶν

Ὁ Ἰωσήφ Βρυέννιος 
καί αἱ “ἐπίκαιροι”
ἐπισημάνσεις του

Κύριε διευθυντὰ,
Πολλοὶ ἔχουν γράψει πολλὰ

γιὰ τὰ αἴτια τῆς πτώσεως τῆς
Κων/πόλεως, κάνοντας λόγο γιὰ
κοινωνικά, οἰκονομικά, στρατιω-
τικά, πολιτικὰ καὶ ἄλλα τοιαῦτα.

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅμως, νὰ
ἀκούσουμε τί ἔχει πεῖ καὶ ἔχει
γράψει, ἀρκετὰ πρὸ τῆς ἁλώσε-
ως, μία μεγάλη μορφὴ τοῦ Γέ-
νους μας, ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος.
Οὗτος ἐγεννήθη εἰς τὴν Κων/πο-
λιν τὸ 1350 μ.Χ. Ἐκάρη μοναχὸς
εἰς τὴν μονὴν Στουδίου .Ὑπῆρξε
ἀσκητὴς μὲ Πατερικὸν φρόνημα.
Ἀνεδείχθη λόγιος καὶ μεγάλος δι-
δάσκαλος τοῦ Γένους. Ἐχρημά-
τισε σύμβουλος αὐτοκρατόρων
καὶ Πατριαρχῶν, δι’ αὐτὸν δὲ
ὁμιλεῖ μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ σε-
βασμὸν ὁ μαθητὴς του Ἅγιος
Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός. Κατὰ τὰ
ἔτη 1401- 1431 «ἀνεγνωρίζετο
ὡς ὁ κορυφαῖος λόγιος της
ἐποχῆς του».

Ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος, τήν 19ην
Ἀπριλίου 1419, περίπου 35 χρό-
νια πρὸ τῆς ἁλώσεως ἐκλήθη καὶ
ἐξεφώνησε λόγον εἰς τὰ ἀνάκτο-
ρα, ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων
καὶ ὅλων τῶν ἐπισήμων τῆς Βα-
σιλίδος. Εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου
του, ἐκφράζει τὴν ὀδύνην
του,ἀφοῦ τὸ γένος περιστοιχίζε-
ται ἀπὸ δεινά, τὰ ὁποῖα, λέγει:
«Δάκνει μου τὴν καρδίαν, συγχεῖ
τὸν νοῦν καὶ ὀδυνᾶ τὴν ψυχήν».                                                                        

Ἀναφερόμενος εἰς τὴν ἠθικὴ
κατάπτωσιν  καὶ τὰ ποικίλα πά-
θη, εἰς τὰ ὁποῖα ἔχει περιπέσει
τὸ γένος, χαρακτηρίζει τὴν κατά-
στασιν τοῦ κοινωνικοῦ σώματος,
τῆς βυζαντινῆς χριστιανικῆς κοι-
νωνίας ὡς «νόσον καθολικὴν καὶ
ὁλόσωμον πληγήν».  Εἰς τὴν συν -
έχειαν, σὰν ἔμπειρος πνευμα-
τικὸς ἰατρὸς προχωρεῖ εἰς τὴν
καταγραφὴν τῶν συμπτωμάτων
τῆς νόσου, ἐκθέτοντας μὲ παρ-
ρησίαν καὶ σοβαρότητα τὰ ἑξῆς:

«Ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ἔγιναν
ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυ-
ροι, φίλαυτοι, ἀχάριστοι, ἀπει-
θεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμετα-
νόητοι, ἀδιάλλακτοι…Ἔγιναν οἱ
ἄρχοντες κοινωνοὶ ἀνόμων, οἱ
ὑπεύθυνοι ἅρπαγες, οἱ κριτὲς
δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες ψευδεῖς,
οἱ νεώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ γηρά-
σαντες μεθυσμένοι, οἱ ἀστοὶ
ἐμπαῖκτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι καὶ
οἱ πάντες ἀχρεῖοι».    Συγχρό-
νως, μὲ τὴν γενικὴν αὐτὴν ὑπο-
βάθμισιν καὶ ἠθικὴν κατάπτωσιν,
διαπιστώνει μὲ πολλὴν τὴν λύ-

πην του, ὅτι «ἐχάθη εὐλαβὴς
ἀπὸ τῆς γῆς, ἐξέλιπε στοχαστής,
οὐχ εὕρηται φρόνιμος»! Γιὰ τὸν
Ἰωσὴφ Βρυέννιο οἱ ἀνωτέρω θλι-
βερὲς διαπιστώσεις εἶναι ὁ λόγος
διὰ τὸν ὁποῖον, ὅπως τονίζει:
«Ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν καὶ ἀνα-
τολῶν διάφοροι ἐχθροὶ καὶ λυ-
μαίνονται τὴν αὐτοκρατορίαν”,
Εἰς τὴν συνέχεια, ἀναφέρεται εἰς
τὸ μεγαλύτερον ἁμάρτημα ποὺ
ἔχει διαπραχθῆ εἰς τὴν Ἱστορίαν,
δηλαδὴ τὴν προδοσίαν τοῦ Ἰού-
δα, ἡ ὁποία συνίσταται εἰς τί;

«Εἰς τὸ πωληθῆναι τιμῆς καὶ
ἀγορασθῆναι τὸν Κύριον», δη-
λαδὴ εἰς τὸ ὅτι ὁ Ἰούδας ἐπώλη-
σε τὸν Κύριον, τὸν ὁποῖον ἀγό-
ρασαν οἱ Ἑβραῖοι. Καὶ ΠΩΣ συν-
δέει ὁ σοφὸς αὐτὸς λόγιος τὸ
ἁμάρτημα αὐτὸ μὲ τὴν σύγχρο-
νον κατάστασιν τῶν συμπα-
τριωτῶν του; Ἀκοῦστε τί λέγει εἰς
τὴν συνέχειαν:  «Αὐτὸ τὸ ἀνοσι-
ούργημα γίνεται ἐν ταῖς ἡμέραις
ἡμῶν, ἀφοῦ τῶν λεγομένων
πνευματικῶν πωλοῦν τὸν Κύ-
ριον, ἀγοράζει δὲ πᾶς ὁ ἔχων
ἀργύριον καὶ βουλόμενος». Ἀνα-
φέρεται προφανῶς εἰς τὴν ἀγο-
ραπωλησίαν τῶν Ἁγίων Μυστη-
ρίων, τὴν λῆψιν χρημάτων ἀπὸ
τοὺς ἐξομολόγους ἱερεῖς καὶ τὴν
ἀνάξια μετάληψιν τοῦ Σώματος
καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Καὶ
ἀφοῦ κάνει μίαν ἐκτενῆ ἀνάλυσιν
αὐτῆς τῆς θλιβερῆς καταστάσε-
ως, ἡ ὁποία παρατηρεῖται εἰς
τοὺς ἄρχοντες, τοὺς κληρικοὺς
καὶ τὸν λαόν,  προχωρεῖ εἰς μίαν
σημαντικὴν ἔκκλησιν καὶ μίαν
συνακόλουθον προφητείαν:

«Ζητεῖ ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες, τὸν
κλῆρον καὶ τὸν λαὸν νὰ μετανοή-
σουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὸν
Θεόν, διὰ νὰ γίνη «ἡ τοῦ γένους
ἀνάκλησις» καὶ νὰ εἶναι μαζί τους
ὁ Θεός. Γιατί.... διαφορετικὰ θὰ
πάθουν χειρότερα ἀπὸ ἐκεῖνα
ποὺ ἔπαθεν ἡ παλαιὰ Ἱερουσα-
λήμ, ποὺ ἐκυριεύθη ἀπὸ τοὺς
ἐχθρούς. Γιατί ἡ καταστροφὴ θὰ
εἶναι τόσο μεγάλη, ποὺ οἱ μέλ-
λουσες γενεὲς θὰ λέγουν σὲ πα-
ρόμοιες περιπτώσεις: “Μὴ πά-
θοιμεν ἅπερ οἱ Ρωμαῖοι (δηλαδὴ
οἱ Βυζαντινοὶ) πεπόνθασι”.

Προφητικὸς ὁ λόγος τοῦ
Ἰωσὴφ Βρυεννίου, ἀλλὰ καὶ ἐπί-
καιρος δι’ ἡμᾶς καὶ τὴν Πατρίδα
μας.

Καὶ ἡ προφητεία του δυσ -
τυχῶς ἐπληρώθη. Ὕστερα ἀπὸ
34 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκφώνησιν
τοῦ λόγου τούτου ἐνώπιον
ἀρχόντων, ἱερατείου καὶ λαοῦ
...ἡ «Πόλις ἑάλω»!

Ἡ συμφορὰ ἔπληξε τὴν χιλιό-
χρονον Βυζαντινὴν αὐτοκρατο-
ρίαν, διότι  οἱ πρόγονοί μας
αὐτοί, ὅπως παλαιότερα οἱ Ἰου-
δαῖοι, «ἔσπειραν ἀνέμους ἀπο-
στασίας ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἐθέρι-
σαν ἀνεμοστρόβιλον κατα-
στροφῆς»!

Ἆραγε, ἂν ζοῦσε ὁ σοφὸς
αὐτὸς λόγιος εἰς τὴν σημερινὴν
“συνεχῶς ἀπο-χριστιανιζομένην”
Ἑλλάδα μας, ΤΙ θὰ ἔλεγε;

Καὶ συμπερασματικῶς: Ἐμεῖς
οἱ σύγχρονοι Χριστιανοί, μεταφέ-
ροντας τὶς “σκέψεις”, τὶς “διαπι-
στώσεις” καὶ τὶς “κρίσεις” τοῦ σο-
φοῦ Ἰωσὴφ Βρυεννίου εἰς τὴν
σύγχρονον Ἑλληνικὴν πραγμα-
τικότητα...δηλαδή:

Τὴν πνευματικὴν- ἠθικὴν- ψυ-
χολογικὴν καὶ πολιτικὴν κατά-
στασιν ποὺ βιώνουμε...Μὲ μίαν
πολιτικὴν ἡγεσίαν ἀθέων καὶ
ἀντὶ-Χρίστων! Μὲ μίαν πνευμα-
τικὴν ἡγεσίαν... ὑπνώττουσαν.

Μὲ μίαν ἐκκλησιαστικὴν ἡγε-
σίαν φοβισμένην...Μὲ μίαν Elite
πιθηκίζουσαν τῆς “Νέας Τάξης”
τὶς ἀπάνθρωπες πρακτικές... καὶ
ἕνα λαὸν πικραμένον, ἀπατημέ-
νον, ζαλισμένον τὶς τελευταῖες
δεκαετίες ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴν λαι-
μαργίαν... τὰ δὲ τελευταῖα χρόνια
ἀπὸ τὴν λιτότητα, τὶς στερήσεις
καὶ τὴν πνευματικὴν ἀφυδάτω-
σιν...

Πῶς σκεπτόμεθα, Τί περιμέ-
νουμε...διὰ τὴν Αὔριον, Τί κά-
νουμε τώρα...καὶ τί θὰ κάνουμε;

Δρ. Φιλόλαος Δημητρίου

Σύνεσις - Σοβαρότης -
Σεβασμὸς

Κύριε Διευθυντά,
Τὰ τρία Σ ποὺ ἡ ἀπουσία τους

τελευταίως προκαλεῖ ἀπορία καὶ
ἀνησυχία.

Οἱ βασικὲς χριστιανικὲς ἀρε-
τές, ὁ ἀλτρουισμός,ἡ αἴσθηση
τοῦ καθήκοντος καὶ ἡ ἐκπλήρω-
σή του μὲ ἀνιδιοτέλεια, ἡ τιμιό-
της, ὁ μονογαμικὸς ἠθικὸς βίος,
ἦσαν οἱ πρῶτες ποὺ ἄρχισαν νὰ
σπανίζουν καὶ σήμερα σπανί-
ζουν πολὺ (ἀλλὰ δὲν ἔχουν
ἐκλείψει).

Ὑπῆρχαν ὅμως καὶ κάποιες
ἄλλες ἀρετὲς μικρότερης βαρύ-
τητας ἀλλὰ ἀπαραίτητες γιὰ τὴ
συμβίωση τῶν ἀνθρώπων καὶ
τῶν λαῶν,ποὺ τὶς εἶχαν καὶ
ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἦσαν εὐσε-
βεῖς χριστιανοὶ ἢ ἀνήκαν σὲ
ἄλλες θρησκεῖες! Ἡ σύνεση, ἡ
σοβαρότητα καὶ ὁ σεβασμός.

Τί σημαίνει σύνεση; Σημαίνει
συμμάζεμα (τοῦ μυαλοῦ). Νὰ
εἶναι τὸ μυαλό μου ἐν ἐνεργείᾳ
πάντοτε καὶ νὰ μὴ κάνω ἀπερι-
σκεψίες. Νὰ σκέπτομαι πάντοτε
καὶ πρὶν ἐνεργήσω ἀλλά καὶ
πρὶν μιλήσω ἢ ἀπαντήσω σὲ
κάποιον. Ὄχι ὑπερπαραγωγὴ
λόγων, ἀλλά νὰ λέγει κανεὶς
ὅσα λόγια χρειάζονται. Για-

 τί,ὅπως λέει μιὰ κρητικὴ μαντι-
νάδα "ὁ λόγος ποὺ εἰπώθηκε
εἶναι κρασὶ χυμένο, μάζεψε ἂν
θέλεις τὸ κρασὶ μὰ εἶναι λερωμέ-
νο". Ἂν μάλιστα ὁ ἀσύνετος
συμβαίνει νά διοικεῖ κράτος ἢ
στρατὸ καὶ νὰ κάνει ἐνέργειες ὄχι
καλὰ μελετημένες, οἱ συνέπειες
εἶναι καταστρεπτικές, ὅπως ὁ
Χίτλερ ποὺ ἐπετέθη στὴ Ρωσία
τὸ 1941 πιστεύοντας ὅτι θὰ τὴν
διαλύσει σὲ τέσσερες ἑβδομάδες
ἤ ὅπως παλαιότερα τὸ 1920  οἱ
δικοί μας κυβερνῆτες ὁδήγησαν
τὸν στρατό μας νὰ προχώρησει
κατὰ μῆκος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
χωρὶς νὰ διαθέτει ἐπαρκῆ μετα-
φορικὰ μέσα.

Καὶ σήμερα αὐτοὶ ποὺ κυβερ-
νοῦν τὴν ἄτυχη Πατρίδα μας
ἀγωνίζονται μὲ ἐπιμονὴ  καὶ σύ-
στημα γιατί; Γιὰ νὰ ξεριζώσουν
ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας
α) τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ β) τὴν
ἀρχαία ἑλληνικὴ σοφία. Νὰ σπά-
σουν δηλαδὴ τὴ ραχοκοκκαλιὰ
τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς
τοῦ λαοῦ μας. Καὶ τί νὰ βάλουν
στὴ θέση της; α) τὸν Μαρξισμὸ
ποὺ ἔχει ἐγκαταλειφθῆ στὴ Ρω-
σία καὶ στὴν Κίνα, ἀφοῦ δοκιμά-
σθηκε ἐπίμονα ἐπὶ 72 χρόνια
(19Ι7-1989) καὶ β)τὴν σεξουα-
λικὴ ἀγωγὴ ἀνηλίκων παιδιῶν
ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη σεξουα-
λικὲς ἐπιθυμίες, διδάσκοντάς
τους ὅτι μποροῦν νὰ διαλέξουν
τὸ φῦλον τους. (Ἀπόλυτο λάθος.
Τὸ φῦλον τοῦ καθενός μας τὸ
ἔχει καθορίσει ὁ Θεός). Δραστη-
ριότητες τῶν κυβερνόντων τελεί-
ως ἀσύνετες.

Ἡ σοβαρότητα εἶναι κάτι σχε-
τικὸ μὲ τὴν σύνεση. Ἂν θέλουμε
νὰ συνεργασθοῦμε μὲ κάποιον
ἄνθρωπο εἴτε γιὰ ἐπαγγελματι-
κοὺς λόγους εἴτε γιὰ πολιτικοὺς ἢ
καὶ γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουμε ἕνα συν -
οικέσιο, θὰ ρωτήσουμε: Εἶναι
σοβαρός ἄνθρωπος; Μήπως
εἶναι ἐλαφρόμυαλος; Καὶ στὴν
ἐπικαιρότητα, πῶς σᾶς φαίνεται
ὁ νέος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ; Δὲν
σᾶς δίνει μία ἐντύπωση ἐλαφρό-
τητας;  Τὰ  μπλεξίματά του πάν-
τως εἶναι μεγάλα. Μακάρι νὰ μὴ
προκαλέση μεγάλα διεθνῆ προ-
βλήματα, γιατί λέγεται (κακῶς)
καὶ πλανητάρχης.

Ἀλλὰ καὶ ἡ κυβέρνηση τῆς Χώ-
ρας μας πῶς σᾶς φαίνεται μὲ
τοὺς ὑπουργούς της νὰ αἰσχρο-
λογοῦν;”. Ὅποιος λέει ὅτι ὁ
Φιντὲλ Κάστρο ἦταν δικτάτορας
εἶναι  ....μ. (ἀκολουθεῖ αἰσχρολο-
γία ἕλληνος ὑπουργοῦ) Ὅλοι ξέ-
ρουμε βέβαια τί εἴδους δημοκρα-
τία εἶχε ὁ Κάστρο, χωρὶς ἐκλο-
γές, χωρὶς ἀντιπολίτευση κτλ.

Σεβασμός. Ὁ πρωθυπουργὸς
μας παίρνει ἐσκεμμένα περιφρο-
νητικὲς στάσεις μπροστὰ σὲ ξέ-
νους ἡγέτες, ὅπως στὸν σεμνὸν
Ὀμπάμα. Σὲ ἄλλους κάνει χειρο-
νομίες ἀπρεποῦς οἰκειότητας.
Περιφρονητικὲς στάσεις παίρνει
ἐπίσης σὲ χριστιανικὲς τελετὲς,
ὅπου εἶναι ἀναγκασμένος νὰ πα-
ρευρεθῆ.

Καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἄθεοι ὑπουρ-
γοὶ δὲν δίνουν θρησκευτικὸ
ὅρκο. Ὁ θρησκευτικὸς ὅρκος ση-
μαίνει ὅτι ὁ ὁρκιζόμενος ἐπικαλεῖ -
ται μάρτυρα τὸ Θεό. Αὐτοὺς ὅταν
τοὺς ρωτᾶς ποῖον ἔχουν μάρτυ-
ρα ἀπαντοῦν «τὴ συνείδησή
τους». Αὐτὸ θυμίζει τὴν παροι-
μία."Ρώτα καὶ τὸν μπάρμπα μου
τὸν ψεύτη”.

Ποῦ εἶναι ἐκείνη ἡ εὐπρέπεια
τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
ὅταν μιλοῦσε στὴ Βουλή: “ἡ πα-
ρατήρησίς σας ἀξιότιμε ἐπὶ τῶν
Ἐσωτερικῶν ὑπουργέ..."

Τὸ συμπέρασμα τῆς καταστά-
σεως αὐτῆς εἶναι: Κατάπτωσις.
Φόβοι ὅτι τὸ τίμημα ποὺ θὰ κα-
ταβάλουμε γιὰ τὴν κατάπτωση
αὐτὴ θὰ εἶναι βαρύ. Ὁ Θεὸς μαζί
μας.

Θ.Β.Κετσέας,
ἰατρὸς

Ἡ ἀπήχησις τοῦ Ο.Τ.
Κύριε διευθυντὰ,

Σᾶς στέλνω τὸ συνημμένο,
ἀξιόλογο κατὰ τὴν ταπεινή μου
γνώμη, κείμενο. Εἶναι ὁ πανη-
γυρικὸς ποὺ ἐξεφωνήθη στὴ φε-
τινὴ Σχολικὴ Ἑορτὴ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν στὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Βραχατίου Κοριν-
θίας, ἀπὸ τὴν ἄξια δασκάλα τοῦ
ἐδῶ Δημοτικοῦ Σχολείου κᾶ Βα-
σιλικὴ Ρεσβαίνη. Ἂν συμφωνε-
ῖτε καὶ σεῖς, παρακαλῶ νὰ τόν
δημοσιεύσετε.

Συγχρόνως ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς
διαβεβαιώσω γιὰ τὴ μεγάλη ἐπί-
δραση, ποὺ ἀσκεῖ ἡ Ἐφημερίδα
μας στὶς ψυχὲς τῶν εὐσυνειδή-
των Ὀρθοδόξων πιστῶν σ’ ὅλη
τὴν εὐλογημένη Χώρα μας: Ἐπι-
τρέψτε μου ἀκόμη νὰ ἐκφράσω
τὴ μεγάλη μου χαρὰ γι’ αὐτὸ καὶ
τὴν εὐγνωμοσύνη μου γιὰ τοὺς τι-
μίους ἀγῶνες ποὺ διεξάγετε. Μᾶς
γεμίζουν μὲ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα.
Συνεχίστε ἀδελφοί. Τὸ ἀπαιτοῦν
οἱ ἰδιόρρυθμοι καιροί μας.
Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας

Ἠλίας Π. Καρυώτης
Θεολόγος

Ἀπάντησις Ο.Τ.:
Ἀξιότιμε κ. Καρυώτη,

ὁ τίμιος ἀγὼν τοῦ Ο.Τ. εἶναι
ἀγὼν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων.
Θὰ κρατήσουμε τὸ κείμενον διὰ
κατάλληλον περίστασιν.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΟΥΣ  
πρῶτο, ὅπως ἔκανε ὁ Χριστὸς ὑπακούοντας στὸν Πατέ-
ρα, τόσο πιὸ πολὺ ἐκφράζουμε τὴν ὄντως ζωή καὶ δί-
νουμε ἀπάντηση σὲ δύσκολα ὀντολογικὰ προβλήματα. 

Ἀπάντησις ὀρθοδόξου. Θὰ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι ὅταν
ἰσχυριζόμαστε κάτι θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀναλύουμε πρῶτα
καὶ νὰ τὸ ἐξετάζουμε πολὺ προσεκτικά, γιὰ νὰ μὴ γίνει
ἕνα θεωρητικὸ κατασκεύασμα τοῦ μυαλοῦ μας ποὺ
ἐξωτερικὰ μὲν φαίνεται πολὺ ἑλκυστικό, ἀλλὰ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια του μὲ τὴν πρώτη ἐξέταση. Ἐσὺ
εἶσαι θεολόγος, ἔχεις σπουδάσει θεολογία στὸ Πανεπι-
στήμιο, ἔχεις πάρει διδακτορικὰ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ διδά-
σκεις. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ἔρχεσαι ἀπὸ πρακτικὲς
σπουδὲς ὅπως ἐγώ. Ἐγὼ διδάχθηκα πρωτίστως νὰ μὴ
λέω ἑλκυστικὰ κατασκευάσματα τοῦ μυαλοῦ μου, ἀλλὰ
νὰ ἐφαρμόζω στὴν πράξη κάθε ἔρευνα καὶ θεωρία ὅσο
καὶ ἑλκυστικὴ καὶ νὰ φαίνεται. Ὅταν ἕνας ἀσθενὴς ἔρχε-
ται σὲ μένα δὲν μοῦ ζητᾶ νὰ ἔχω ἑλκυστικὲς θεωρίες.
Μοῦ ζητᾶ μία βοήθεια στὸ πρόβλημά του, μία θεραπεία
καὶ δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν οἱ θεωρητικές μου γνώσεις ὅσο
μεγάλες καὶ ὡραῖες καὶ νὰ εἶναι. Ἀπὸ τὴν μεριά μου ἢ
εἶμαι σὲ θέση νὰ τὸν βοηθήσω ἢ ὄχι. Ὅταν λοιπὸν ἐπι-
σκέπτομαι τὸν ἀσθενῆ μέσα μου πάντα βάζω τὴν ἑξῆς
ἐρώτηση: μπορῶ νὰ τοῦ λύσω τὸ πρόβλημα ἢ ὄχι; Γιὰ
σένα αὐτὸ δὲν εἶναι σημαντικό, ἀλλὰ γιὰ μένα εἶναι
πρωτίστης σημασίας. Ἐσὺ ἀρκεῖσαι νὰ λὲς ἀναπόδειχτα
ὅτι ἡ φύση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναγκαιότης καὶ ἂν ὁ Πατὴρ
δὲν ἐκφράσει μία προσωπικὴ ἐλευθερία, γεννώντας τὸν
Υἱὸ καὶ ἐκπορεύοντας τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, γιὰ νὰ βρε-
θεῖ σ’ ἕνα διαρκῆ δίκτυο προσωπικῶν σχέσεων, τότε
εἶναι ἀναγκασμένος ἀπὸ τὴν φύση Του νὰ εἶναι Θεός. Τί
θέλεις νὰ πεῖς μὲ αὐτὰ τὰ ὡραῖα καὶ ἑλκυστικὰ λόγια
στὴν πραγματικότητα; Ποιὰ σκοπιμότητα ἐξυπηρετεῖ μία
τέτοια τοποθέτηση; Γιατί θεωρεῖς τὴν φύση σὰν ἀνάγκη
καὶ δὲν σκέφτεσαι τὶς θεολογικὲς συνέπειες τῶν ὅσων
ἰσχυρίζεσαι μὲ πολὺ ἐπιφανειακὸ τρόπο; Ἐσὺ ὁ φτωχὸς
ἄνθρωπος προσπαθεῖς μὲ θεωρητικὰ κατασκευάσματα
νὰ μᾶς πεῖς καὶ νὰ ἀναλύσεις τὴν φύση τοῦ Θεοῦ καὶ
τολμᾶς νὰ τὴν ἀποκαλεῖς ἀναγκαιότητα; Ἐσὺ νομίζεις
ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει κάποιο πρόβλημα μὲ τὴν φύση Του, καὶ
προσπαθεῖ τάχα νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν φυσική
Του ἀγαθότητα, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὸν
ἄνθρωπο τῆς πτώσεως, ὁ ὁποῖος ἰδιοποιήθηκε προσω-
πικά, διὰ τοῦ γνωμικοῦ θελήματος, τῆς φυσικῆς θελήσε-
ως καὶ ἐνεργείας; Εἶναι πολὺ ἀστεῖο αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζε-
σαι καὶ τὸ λέει ξεκάθαρα ὁ θεολόγος Γρηγόριος ἀπαν-
τώντας στοὺς ἀρειανοὺς ποὺ σκεφτόντουσαν μὲ τὸν
ἴδιο τρόπο. “Θέλεις λιγάκι νὰ ἀστειευθῶ καὶ μὲ τὸν Πα-
τέρα; Ἐσὺ μοῦ δίνεις τὸ δικαίωμα γιὰ τέτοια τολμήματα.
Ὁ Πατὴρ εἶναι Θεὸς μὲ τὴν θέλησή Του ἢ χωρὶς τὴν
θέλησή Του; Καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγεις τὰ ἐπιδέξια ἐπι-
χειρήματα σὲ ἐρωτῶ. Ἐὰν μὲν εἶναι Θεὸς μὲ τὴ θέ-
λησή Του, πότε ἄρχισε νὰ θέλει... Ἐὰν πάλι εἶναι
Θεὸς χωρὶς τὴν θέλησή Του, τί τὸν ἀνάγκασε νὰ γί-
νει; Καὶ πῶς εἶναι Θεός, ἐὰν ἔχει ὑποστεῖ βία καὶ μάλι-
στα ὄχι γιὰ τίποτε ἄλλο παρὰ γιὰ νὰ εἶναι Θεός; Πῶς
λοιπὸν ἔχει γεννηθεῖ ... Ἐξήγησέ τα αὐτά. Ἀλλὰ βέβαια
οὔτε τότε μπορεῖς νὰ φιλοσοφήσεις γιὰ τὴν γέννηση τοῦ
Θεοῦ, γιατί αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο... Παῦσαι λοιπὸν νὰ
ὁμιλεῖς περὶ τῶν ρεύσεων καὶ τῶν διαιρέσεων καὶ τῶν
τομῶν, καὶ νὰ φαντάζεσαι τὴν ἀσώματον φύση σὰν νὰ
ἔχει σῶμα...ἂς τιμήσουμε τὴν γέννηση τοῦ Θεοῦ μὲ σιω-
πή...Εἶναι πολὺ γιὰ σένα τὸ ὅτι ἔμαθες ὅτι ἐγεννήθη. Τὸ
πῶς ἐγεννήθη δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ μάθουν οὔτε οἱ
ἄγγελοι, πολὺ δὲ περισσότερο ἐσύ. Θέλεις νὰ σοῦ ἐξη-
γήσω τὸ πῶς; Μὲ τὸν τρόπο ποὺ γνωρίζει ὁ Πατὴρ ποὺ
ἐγέννησε καὶ ὁ Υἱὸς ποὺ ἐγεννήθη. Τὰ περισσότερα
ἀπὸ αὐτὰ εἶναι καλυμμένα μὲ νέφη καὶ διαφεύγουν τὴν
ἀσθενῆ ὅρασή σου” (Λόγος κθ΄ 7, 8) 

Πιστεύω ὅτι ὁ Μέγας αὐτὸς Πατὴρ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ
πείσει τὸν κάθε ἄνθρωπο γιὰ τὸ ἀστεῖο τῆς ἐρωτήσεως
ποὺ θέτεις. Ὄχι βέβαια ἕνα θεωρητικὸ φιλόσοφο σὰν
καὶ σένα σπουδαγμένο στὴν ὑπαρξιστικὴ φιλοσοφία τοῦ
Sartre. Καὶ νομίζεις λοιπὸν ὅτι λύνεις κάποιο πρόβλημα,
ἂν σκεφτεῖς μὲ τὸν ἀστεῖο αὐτὸ τρόπο καὶ θεωρήσεις
τὴν φύση τοῦ Θεοῦ ἀνάγκη; Ἰσχυρίζεσαι ὅτι ἡ ἐλευθερία
ἀνήκει στὸ πρόσωπο, ἡ θέληση λοιπὸν ποῦ ἀνήκει κατὰ
τὴν γνώμη σου; Συμπεραίνω ὅτι ἡ θέληση θὰ ἀναφέρε-
ται μᾶλλον στὴν φύση, ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε νὰ ἀπο-
δώσουμε τρεῖς διαφορετικὲς θελήσεις στὰ Θεῖα πρόσω-
πα, οὔτε νὰ θεωρήσουμε τὸν Υἱὸ ἀποτέλεσμα θελήσε-
ως τοῦ Πατρός, ὅπως ἰσχυριζόντουσαν οἱ ἀρειανοί, οἱ
ὁποῖοι ἔθεταν τὴν ἴδια ἐρώτηση στοὺς ὀρθοδόξους.
Ἑπομένως γιὰ σένα τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρός, ἐπειδὴ
εἶναι ἐλεύθερο, ὑποστασιάζει τὴν φύση του γεννώντας
τὸν Υἱὸ καὶ ἐκπορεύοντας τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, χωρὶς
μάλιστα νὰ τὸ θέλει, γιατί ἡ ἐλευθερία προηγεῖται τῆς θέ-
λησης; Μιλᾶς γιὰ ὀντολογικὴ ἐλευθερία καὶ ὄχι γιὰ θέλη-
ση. Δηλαδὴ μὲ ἄλλα λόγια ἰσχυρίζεσαι ὅτι ὁ Πατὴρ
εἶναι ἐλεύθερος χωρὶς νὰ τὸ θέλει. Πρῶτα εἶναι ἐλεύ-
θερος καὶ μετὰ θέλει. Καὶ πάλι ἡ βούληση τοῦ Θεοῦ γιὰ
σένα δὲν εἶναι αὐτεξούσια, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Πατέ-
ρες, οὔτε κἄν ἐλεύθερη. Τότε γιατί ἐλευθερώνεται ἀπὸ
τὴν ἀναγκαιότητα; Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι ἐλεύθε-
ρος χωρὶς νὰ τὸ θέλει ἢ πῶς μπορεῖ νὰ μὴ θέλει ἐλεύθε-
ρα, δηλαδὴ αὐτεξούσια; Θὰ πρέπει νὰ πεῖς ἀκόμη πε-
ρισσότερα πράγματα, γιατί ἂν ὁ Θεὸς εἶναι ἐλεύθερος
χωρὶς νὰ τὸ θέλει καὶ ἡ βουλήσή Του δὲν εἶναι πιὰ ἐλεύ-
θερη, εἶναι καὶ αὐτὸς ἀπόλυτα καταδικασμένος νὰ εἶναι
ἐλεύθερος, γιατί ἡ βούλησή του δὲν εἶναι ἐλεύθερη. Δὲν
μπορεῖς νὰ ἰσχυρίζεσαι ἀπὸ τὴ μία μεριὰ ὅτι ἡ φύση τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἀνάγκη- γιατί θὰ πρέπει ἡ φύση νὰ εἶναι
ἀνάγκη αὐτὸ δὲν μᾶς τὸ ἐξήγησες, ἀλλὰ καταλαβαίνου-
με τὴν γνωστικὴ προέλευση- καὶ νὰ προσπαθεῖς νὰ τὸν
ἀπελευθερώσεις ἀπὸ αὐτή, γιὰ νὰ τὸν ὑποτάξεις ἀργό-
τερα σὲ μία ἄλλη ἀνάγκη, τῆς ὀντολογικῆς ἐλευθερίας,
ὅπως τὴν ἀποκαλεῖς. “Ἐγώ λοιπὸν δὲν δέχομαι τίποτε
ἐκ τούτων τῶν δύο, καὶ ἰσχυρίζομαι ὅτι δὲν εἶναι ἡ
ἀπάντηση δύσκολη, ἀλλὰ ἡ ἐρώτηση παράλογη”
(Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Λόγος κθ΄ 8).

Ἂς ὑποθέσουμε γιὰ μία στιγμὴ ὅτι καταφέρνεις νὰ
ἐλευθερώσεις τὸν Πατέρα ἀπὸ τὴν ἀνάγκη χωρίζοντας
τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὴν βούληση, τί θὰ κάνουμε στὸ θεο-
λογικὸ ἐπίπεδο; Οἱ Πατέρες ἰσχυρίζονται ὅτι στὸ κάθε
πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδος, τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώ-
ματα, ἀνήκουν μόνα σὲ αὐτὸ καὶ ὄχι σὲ ἄλλο πρόσωπο.
Δὲν ὑπάρχει ὑποστατικὴ κοινωνία προσώπων, γιατί τὰ
πρόσωπα εἶναι ὑποστατικῶς ἀκοινώνητα. Ἂν λοιπὸν ἡ
ἐλευθερία εἶναι δεμένη μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Πατρὸς
ἀνήκει μόνο σὲ αὐτὸν καὶ δὲν κοινωνεῖται σὲ κανένα
ἄλλο πρόσωπο. Ρωτᾶμε λοιπὸν ὑπάρχει ἐλευθερία
στὸν Υἱὸ καὶ στὸ Πνεῦμα; Καὶ ἂν ὑπάρχει τί εἴδους
ἐλευθερία εἶναι αὐτὴ κτιστὴ ἢ ἄκτιστη; Ἂν εἶναι ἄκτιστη
ποιὰ θὰ εἶναι ἡ διαφορὰ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Υἱοῦ ἢ τῆς
ἐλευθερίας τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τοῦ Πα-
τρός; Μήπως μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο σκέψεως εἴμαστε
ἀναγκασμένοι νὰ διακρίνουμε τρεῖς ἐλευθερίες διαφο-
ρετικὲς στὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος; Δὲν πέ-
φτουμε ἔτσι στὸν κίνδυνο τῆς τριθεΐας; Καὶ μάλιστα ἂν
κανεὶς ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ ἑνιαῖον τοῦ Θεοῦ ὀφείλεται στὸ
πρόσωπο τοῦ Πατρός, καὶ ὄχι στὴν φύση ὅπως ἰσχυρί-
ζονται οἱ Πατέρες, ἂν στὴν Τριάδα οἱ διακρίσεις (πρό-
σωπα) προηγοῦνται τῶν ἑνώσεων (φύσεως), τότε ὁ
ἕνας Θεὸς ἐξαφανίζεται. Καὶ δὲν σῴζουμε τὴ κατάστα-
ση ἂν μόνο ἀποδώσουμε στὸν Πατέρα τὴν αἰτία τῆς
ὕπαρξης τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος. Καὶ στὴν ἑλλη-
νικὴ μυθολογία ὁ Δίας εἶναι ἡ αἰτία τῶν ἄλλων
θεῶν, ἀλλὰ βέβαια δὲν ἔχουμε ἕνα Θεὸ ἀλλὰ δώδε-
κα. Καὶ ὁ Ἀδὰμ εἶναι ἡ αἰτία τῆς Εὔας, ἀλλὰ δὲν συνα-
ποτελεῖ μὲ τὴ Εὔα ἕνα ἄνθρωπο. Αὐτὰ γιὰ τὴν τριαδο-
λογία ἂν τώρα πᾶμε στὸν χριστολογία πῶς θὰ λύσουμε
τὰ ἐρωτήματα ποὺ γεννιοῦνται, ἀφοῦ ἀνόητα φαντά-
στηκες ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι δεμένη στὸ πρόσωπο καὶ
ὄχι στὴν φύση; Ὁ Χριστὸς ἔχει δύο φύσεις ἀνθρωπίνη
καὶ Θεϊκή, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀνθρώπινο πρόσωπο. Τὸ
πρόσωπο τοῦ Λόγου προσωποποιεῖ τὶς δύο φύσεις. Ἡ
ἐλευθερία, κατὰ τὴν γνώμη σου, συνδέεται μὲ τὸ πρό -
σ ωπο τοῦ Λόγου ἢ μὲ τὴν φύση; Ἂν ἡ ἐλευθερία συν-

δέεται μὲ τὸ πρόσωπο, ὅπως ἰσχυρίζεσαι, τότε θὰ
ἔχουμε μόνο μία ἐλευθερία στὸν Χριστό, αὐτὴ τοῦ προ-
σώπου τοῦ Λόγου. Αὐτὴ ἡ ἐλευθερία θὰ εἶναι κτιστὴ ἢ
ἄκτιστη; Ἂν εἶναι κτιστὴ τότε ὁ Λόγος ἔχει διαφορετικὴ
ἐλευθερία ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ Πνεῦμα. Ὁ ἴδιος ὁ Λόγος
μετατρέπεται σὲ κτίσμα διαθέτοντας κτιστὴ ἐλευθερία.
Ἂν πάλι πεῖς ἡ ἐλευθερία εἶναι ἄκτιστη, τότε ποιὰ θὰ
εἶναι ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ἐλευθερία τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ ἐλευ-
θερία δεμένη στὸ πρόσωπο μετατρέπεται σὲ ὑποστα-
τικὸ ἰδίωμα; Καὶ πάλι ἂν ἡ ἐλευθερία τοῦ ἐναθρωπή-
σαντος Λόγου εἶναι ἄκτιστη, αὐτὸ σημαίνει: ἢ ὅτι ὁ
Χριστὸς στερεῖται ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας, ἢ ὅτι εἶναι
ἴδια ἡ ἀνθρωπίνη ἐλευθερία μὲ τὴν θεϊκή. Καὶ πάλι ἂν

ἰσχυρισθεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν στερεῖται ἀνθρωπίνης
ἐλευθερίας καὶ βέβαια δὲν εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀνθρωπίνη μὲ
τὴν θεϊκὴ ἐλευθερία, τότε θὰ εἶσαι ἀναγκασμένος νὰ
δεχθεῖς στὸν Χριστὸ μικτὴ ἐλευθερία. Ἂν ὅμως ὁ
Χριστὸς ἔχει μικτὴ ἐλευθερία δὲν ξεχωρίζεται ἀπὸ τὸν
Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα ποὺ ἔχουν μόνο ἄκτιστη ἐλευθε-
ρία; Πῶς μπορεῖς νὰ ἀπαντήσεις σὲ αὐτὰ τὰ θεολογικὰ
ἐρωτήματα; Μὲ ποιὸ τρόπο θὰ μπορέσεις νὰ ξεφύγεις; 

Ἂν ὅμως ἀκολουθήσουμε τὴν λογικὴ τῶν Πατέρων
δὲν θὰ ἔχουμε αὐτὰ τὰ προβλήματα. Γιατί ἡ ἐλευθερία
καθὼς καὶ ἡ θέληση ὀνομάζονται αὐτεξούσιον, δηλαδὴ
ἐλευθέρα θέλησις καὶ ἀνήκουν στὴν φύση. Ἑπομένως
στὴν τριαδολογία ἔχουμε τρία πρόσωπα, τρεῖς διακρί-
σεις καὶ ἕνα αὐτεξούσιον,ἐπειδὴ ἔχουμε μία κοινὴ φύ-
ση, ἐνῷ στὴν Χριστολογία ἕνα Χριστὸ, ὁ ὁποῖος θέλει
ἐλευθέρως μὲ δύο αὐτεξούσια, ἕνα ἀνθρώπινο καὶ ἕνα
Θεϊκό. Μὲ τὸ ἀνθρώπινο αὐτεξούσιον θέλει ἐλευθέρως
σὰν ἄνθρωπος ὁμοούσιος κατὰ πάντα μὲ ἐμᾶς καὶ μὲ
τὸ Θεϊκὸ αὐτεξούσιο θέλει ἐλευθέρως σὰν Θεὸς μὲ τὴν
ἴδια ἐλευθέρα θέληση τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Πνεύματος,
καθότι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁμοούσιος καὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ
μὲ τὸ Πνεῦμα. Ἔπειτα γιὰ τοὺς Πατέρες ἡ φύση δὲν
εἶναι ἀναγκαστική, γιατί ἡ ἀνθρώπινη καὶ πολὺ περισ-
σότερο ἡ θεϊκὴ οὐσία εἶναι, ἑκούσια, αὐθόρμητη καὶ
αὐτεξούσια. Ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Μέγας Ἀθανάσιος -
ἀπαντώντας στοὺς ἀρειανοὺς ποὺ φανταζόντουσαν ὅτι
ἡ φύση εἶναι ἀνάγκη, ἑπομένως ἐπειδὴ ὁ Πατὴρ γεννά-
ει τὸν Υἱὸ φυσικὰ εἶναι ἀναγκασμένος ἀπὸ τὴν φύση
Του νὰ τὸν γεννήσει καὶ δὲν τὸν θέλει - ἡ φύση δὲν εἶναι
ἀναγκαιότητα καὶ ἐξηγεῖ τὸ γιατί. Κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανά-
σιο, ὁ αὐθορμητισμὸς τῆς φύσεως δὲν ἐλέγχεται οὔτε
καθορίζεται ἀπὸ τὴ θέληση, ἀλλὰ ὑπέρκειται τῆς θελή-
σεως. Ἔτσι ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα εἶναι ἀγαθοί,
ὄχι γιατί τὸ διάλεξαν καὶ τὸ θέλησαν, ἀλλὰ ἐπειδὴ
αὐθορμήτως, ἀνάρχως, ἑκουσίως καὶ ἐλεύθερα ἡ φύση
τους ἐκδηλώθηκε ἔτσι, γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ δὲν ὑπάρ-
χει ἀναγκαιότητα οὔτε στὸν Θεό, οὔτε στὸν ἄνθρωπο.
Καὶ βέβαια δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἐνδιάμεση θέληση,
ἀκριβῶς γιατί ἡ φύση εἶναι αὐθόρμητη, ἀλλὰ ὁ αὐθορ-
μητισμὸς αὐτὸς τῆς φύσεως, δὲν εἶναι οὔτε κατὰ τῆς θε-
λήσεως, οὔτε καὶ ἀκούσιος. Τηρώντας τὶς ἀναλογίες ἂς
πάρουμε ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε κα-
λύτερα. Ἂν κάποιος συζητᾶ μ’ ἕνα συνάθρωπό του,
ἐντελῶς αὐθόρμητα ἀκουμπᾶ τὸ χέρι στὸν ὦμο
του, ἐντελῶς αὐθόρμητα τοῦ σφίγγει τὸ χέρι. Δὲν τὸ
σκέφτηκε ἀπὸ πρὶν νὰ τὸ κάνει, δὲν τὸ ἀποφάσισε, μὰ
ἐντελῶς αὐθόρμητα τὸν ἀκούμπησε. Καὶ ὁ ἄλλος
ἐντελῶς αὐθόρμητα ἀπάντησε σ’ αὐτὴ τὴν κίνηση μὲ τὸ
ἴδιο τρόπο. Βέβαια αὐτὴ ἡ πράξη δὲν εἶναι κατὰ τῆς θε-
λήσεως, οὔτε καὶ ἀκούσια. Γιατί ἡ φύση καὶ ἡ ἀνθρωπί-
νη καὶ ἡ θεία δὲν εἶναι μόνο ἑκούσια καὶ αὐτεξούσια,
ἀλλὰ καὶ αὐθόρμητη. 

Συνεχίζοντας ὁ μέγας αὐτὸς Πατήρ, τονίζει, μὲ ἰδιαί-
τερο τρόπο, ὅτι κοινὴ καὶ μία εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι μία ἡ θέληση καὶ ἡ
ἀγάπη, μὲ τὴν ἴδια θέληση καὶ ἀγάπη ποὺ ὁ Πατέρας
ἀγαπᾶ καὶ θέλει τὸν Υἱὸν μὲ τὴν ἴδια θέληση καὶ ὁ
Πατὴρ ἀγαπιέται καὶ θέλεται ἀπὸ τὸν Υἱόν. Καταλαβαί-
νουμε λοιπὸν ὅτι στὴν Παναγία Τριάδα δὲν ὑπάρ-
χει ὁ ἐρῶν καὶ ὁ ἐρώμενος, δηλαδὴ αὐτὸς ποὺ ἀγα-
πάει καὶ αὐτὸς ποὺ ἀγαπιέται. Ἀλλά, ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη
εἶναι κοινὴ καὶ μοναδική, μὲ τὴν ἴδια ἀγάπη ποὺ ὁ
Πατὴρ ἀγαπάει τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα μὲ τὴν ἴδια ἀγά-
πη ἀγαπιέται καὶ ἀπὸ τοὺς δύο. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν
καμμιὰ ἀμοιβαιότητα στὴν Παναγία Τριάδα: γι’ αὐτὸ
εἶναι ἕνας ὁ Θεὸς μὲ τρία πρόσωπα ποὺ τὰ πάντα τὰ
ἔχουν κοινά, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀκοινώνητα ὑποστατικὰ
ἰδιώματα. Δηλαδὴ ἡ φύση εἶναι αὐθόρμητη, αὐτεξούσια
(μὲ ἐλευθέρα θέληση) καὶ ἑκούσια. 

Ἀργότερα ἄλλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἐπαναλά-
βουν αὐτὴν τὴν ἀπάντηση τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου καὶ
θὰ καταλήξουν ὅτι: ὄχι μόνο ἡ θεία καὶ ἄκτιστη φύση
εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ ἀναγκασμό, ἀλλὰ καὶ ἡ νοερὰ
καὶ κτιστή. Καὶ αὐτὸ εἶναι φανερό. Γιατί ἀφοῦ ὁ Θεὸς
εἶναι κατὰ φύση ἀγαθὸς κατὰ φύση δημιουργὸς καὶ
κατὰ φύση Θεός, ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπόκεινται στὴν ἀνάγ-
κη. Ἄλλωστε ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ εἰσαγάγει στὸν
Θεὸ αὐτὴ τὴν ἀνάγκη; καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολο-
γητὴς λέει: ἂν τὸ φυσικὸ ἦταν ἀναγκασμένο τότε καὶ ὁ
Θεὸς ποὺ φυσικὰ εἶναι Θεὸς ,φυσικὰ ἀγαθὸς καὶ φυ-
σικὰ δημιουργός, θὰ ἦταν ἀναγκασμένος νὰ εἶναι Θεὸς
καὶ ἀγαθὸς καὶ δημιουργός. Ἑπομένως ἂν κάποιος
ἁπλῶς διανοηθεῖ νὰ πεῖ ποτὲ κάτι τέτοιο αὐτὸ συνιστᾶ
ἐσχάτη βλασφημία, γιατί ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ εἰσα-
γάγει στὸν Θεὸ αὐτὴν τὴν ἀνάγκη;… βέβαια ὁ μακάριος
Κύριλλος, στὸ τρίτο κεφάλαιο πρὸς τὶς μέμψεις τοῦ Θε-
οδωρήτου, μᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ περιττὰ πράγματα δια-
σαφηνίζοντας μὲ μεγάλη ἀκρίβεια ὅτι κανένα φυσικὸ
δὲν εἶναι ἀκούσιο στὴν νοερὴ φύση . Καὶ ὅποιος θέλει
νὰ μάθει περὶ τούτου ἂς πάρει νὰ διαβάσει αὐτὸ τὸ κε-
φάλαιο. 

Δηλαδὴ, ὄχι μόνο ἡ θεία φύση δὲν ἔχει τίποτε τὸ
ἀναγκαστικό, μὰ οὔτε καὶ ἡ δική μας ποὺ εἶναι κτιστή,
γιατί κατὰ πρῶτον ἡ ἀνθρωπίνη φύση εἶναι αὐθόρμητη.
Ἑπομένως δὲν χρειάζεται προγενέστερη σκέψη καὶ
ἀπόφαση γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς τὴν ἔκανε. Μὲ
ἄλλα λόγια δὲν χρειάζεται μία προγενέστερη θέλη-
ση, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς ἄνθρωπος, ἁπλῶς ἡ φύση
τὸν κάνει νὰ εἶναι ἔτσι. Κατὰ Δεύτερον ἡ φύση εἶναι
μία δωρεὰ τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, μία δωρεὰ
ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀμέτρητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
καὶ μία δωρεὰ ἀγάπης ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπόκει-

ται σὲ καμμία ἀναγκαιότητα, ἄρα εἶναι αὐθόρμητη,
αὐτεξούσια καὶ ἑκούσια. Αὐτὴ ἡ δωρεὰ ἀγάπης χαρί-
ζει στὸν ἄνθρωπο τὴν ὕπαρξη καὶ τὸν κάνει νὰ εἶναι
αὐτὸ ποὺ εἶναι, δηλαδὴ ἕνα ἐλεύθερο προϊὸν ἀγάπης,
χωρὶς ἐξαναγκασμοὺς καὶ ἀναγκαιότητες.

Ὅπως θὰ κατάλαβες ἡ φύση εἶναι αὐθόρμητη,
ἑκούσια, αὐτεξούσια. Βέβαια αὐτὴ δὲν καθιστᾶ τὸ
ἄτομο ποὺ τὴν προσωποποιεῖ κλειστὸ καὶ ἀνίκανο νὰ
ἐπικοινωνήσει μὲ τοὺς ἄλλους, ὅπως φαντάζεσαι, ἀλλὰ
τὸ φέρνει σὲ κοινωνία φυσικὴ μὲ τὰ ἄλλα ἀκοινώνητα
πρόσωπα ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια φύση καὶ βέβαια μέσῳ
τῶν ἐνεργειῶν τῆς φύσεως σὲ κοινωνία μὲ διαφορε-
τικὲς φύσεις. 

Ἐφαρμόζοντας τὴν κοινωνία φύσεως στὴν ἐκκλησιο-
λογία θὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀναστημένη φύ-
ση ποὺ προσέλαβε ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ
φύση ἐξ αἰτίας τῆς ὑποστατικῆς ἕνωσης ἑνώθηκε μὲ
τὴν θεότητα καὶ θεώθηκε ἐξ ὁλοκλήρου. Ἡ Ἐκκλησία
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κοινωνία προσώπων ποὺ τὸ καθέ-
να ἔχει μία ἐξατομικευμένη φύση. Πρόσωπα ποὺ θὰ
πρέπει νὰ βρίσκονται μεταξύ τους σ’ ἕνα ἀτελείωτο δί-
κτυο σχέσεων, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη ἑνὸς πρώτου.
Αὐτὸ εἶναι κοινωνιολογία καὶ τὸ μελετᾶ ἡ ἐπιστήμη.
Ἀλλὰ ἡ ἐπιστήμη βλέπει αὐτὸ ποὺ βλέπεις κι ἐσύ. Ἕνα
ἄνθρωπο ποὺ ἔχει μία ἐξατομικευμένη φύση καὶ ποὺ
βρίσκεται σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους. Ἀδυνατεῖ νὰ κατα-
λάβει μία Ὑπεραγία Τριάδα ποὺ κοινωνεῖ φυσικά, γιατί
καὶ οἱ τρεῖς ὑποστάσεις δὲν ἔχουν τρεῖς ἐξατομικευμέ-
νες φύσεις ἀλλὰ μία. Ὅπως ὁ Θεὸς ἔχει μία φύση καὶ
τρεῖς ὑποστάσεις - γι’ αὐτὸ καὶ πιστεύουμε σὲ ἕνα Θεὸ
ὁ ὁποῖος κοινωνεῖ φυσικά, γιατί τὰ πάντα ἔχει κοινὰ καὶ
ἕνα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὑποστατικὰ ἰδιώματα - κατὰ τὸν ἴδιο
τρόπο ὁ Θεὸς δημιούργησε, μία ἀνθρωπότητα, μία
ἀνθρωπίνη φύση καὶ ἑκατομμύρια ὑποστάσεις. Αὐτὴ τὴ
μία φύση ποὺ δημιούργησε ὁ Θεὸς προσέλαβε ὁ Υἱὸς
μὲ ὑποστατικὴ ἕνωση καὶ τὴν ἕνωσε μὲ τὴν θεότητα,
θεώνοντάς την ἐξ ὁλοκλήρου. Βέβαια ὁ ἄνθρωπος τῆς
πτώσεως, διὰ τοῦ γνωμικοῦ θελήματος τὴν ἰδιοποιήθη-
κε, τὴν προσωποποίησε, τὴν διέσπασε καὶ ἀπὸ ἕνα
ἄνθρωπο ἔγιναν πολλοὶ ποὺ προσπαθοῦν διὰ τῶν
σχέσεων νὰ δημιουργήσουν μία κοινωνία. Τὴν κοινω-
νία σχέσεων διαφορετικῶν ἑτεροτήτων τὸ καθένα μὲ
τὴν δική του θέληση σκέψη καὶ ἐνέργεια. Ἐκεῖνο ποὺ οἱ
διαφορετικὲς ἐξατομικευμένες φύσεις, θὰ δημιουργή-
σουν ἀναπόφευχτα θὰ βρεθεῖ σὲ σύγκρουση. Ἀφοῦ ὁ
κάθε ἄνθρωπος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸν συνάνθρωπό
του, πῶς θὰ δημιουργήσει μία φυσικὴ κοινωνία ποὺ
προϋποθέτει ἕνα θέλημα τὸ κοινὸ καὶ ἴδιο, μιὰ σκέψη,
μιὰ ἐνέργεια ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχουμε χιλιάδες θελή-
σεων καὶ ἐνεργειῶν; Ποιὸς ἔχει δίκιο; Ποιὸ θέλημα θὰ
ἐπικρατήσει; Ἔτσι δημιουργοῦμε θεωρίες ποὺ μιλᾶνε
γιὰ δημοκρατία, ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ γνώμη μιᾶς πλειοψη-
φίας καὶ ἡ μειοψηφία περνάει στὸ περιθώριο, ἢ ἑνὸς
πρωτειακοῦ συστήματος, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι μόνο τὸ
γνωμικὸ θέλημα τοῦ πρώτου θὰ ἐπικρατήσει, γιατί ἔτσι
εἶναι προορισμένος ἀπὸ τὸν Θεό. Δημιουργοῦμε
λοιπὸν θεοκρατικὰ συστήματα ποὺ βασίζονται ἢ
στὴν πλειοψηφία, ἢ σὲ ἕνα ἀλάθητο πρῶτο ἢ καὶ
στὰ δύο. Ἡ κοινωνία ὅμως, καὶ ἡ ἐκκλησία ποὺ τὴν
φανταζόμαστε σὰν τὴν κοινωνιολογία, δημιουργεῖ σχί-
σματα καὶ διαιρέσεις, γιατί πάντοτε θὰ ἐπικρατεῖ μία
σύγκρουση. Ἰσχυρίζεσαι ὅτι ὁ πρῶτος εἶναι δεμένος μὲ
τὸν λαὸ καὶ ὁ πρῶτος δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε χωρὶς
τὴν ἔγκριση τοῦ σώματος. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ καὶ τὸ
σῶμα δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ
πρώτου. Τὸ ἴδιο λὲς ὅτι συμβαίνει σὲ περιφερειακὸ καὶ
παγκόσμιο ἐπίπεδο μὲ τὴν σύνοδο τῶν μητροπολιτῶν
ὑπὸ τοῦ πρώτου. Ἡ σύνοδος δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τί-
ποτε χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ πρώτου καὶ ὁ πρῶτος
χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς συνόδου. Καὶ σὲ ἐρωτῶ: Πό-
τε ἱστορικὰ λειτούργησε ἕνα τέτοιο σχῆμα ποὺ
φαντάζεσαι; Σὲ ποιὰ ἱστορικὴ συγκυρία ἐφαρμό-
στηκε; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Ποτὲ καὶ πουθενά.
Εἶναι ἁπλὰ ἕνα θεωρητικὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ
μπορέσει ποτὲ νὰ λειτουργήσει, γιατί ἢ ὁ πρῶτος ἢ ὁ
λαὸς ἢ ἡ περιφερειακὴ ἢ ἡ τοπικὴ σύνοδος ἐπισκόπων
κάποτε θὰ συγκρουστοῦν καὶ θὰ δημιουργηθοῦν σχί-
σματα καὶ διαιρέσεις. Θὰ χυθεῖ αἷμα καὶ πολὺ μελάνι,
γιὰ νὰ πεισθεῖ ὁ κόσμος ὅτι ὁ πρῶτος, ἢ ὁ λαός, ἢ ἡ σύν -
οδος ἔχουν δίκιο. Δὲν σκέφθηκες ποτέ σου ὅτι ἕνα τέ-
τοιο θεωρητικὸ σχῆμα δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ λει-
τουργήσει, γιατὶ δὲν ἔχουμε κοινωνία φύσεως, ἀλλὰ
σχέσεις ἐξατομικευμένων φύσεων μὲ διαφορετικὰ συμ-
φέροντα ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο καὶ μόνο ἡ σύγκρουση
εἶναι σὲ θέση νὰ δώσει μία λύση; Γιατί τὸ θεωμένο καὶ
ἀναστημένο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία - μὲ κε-
φαλὴ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, καὶ ὄχι τὸν πρῶτο ὅπως ἐσὺ
φαντάζεσαι - νὰ ταλαιπωρεῖται κάτω ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀργα-
νωτικὰ σχήματα, ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ φέρουν κα-
νένα ἀποτέλεσμα; Ἂν ὅμως πιστεύαμε ὅτι ὑπάρχει
αὐτὴ ἡ κοινὴ φύση, τὴν ὁποία προσέλαβε ὁ Υἱὸς τὴν
θέωσε καὶ τὴν ἀνάστησε, τότε θὰ ἀγωνιστοῦμε ὅλοι νὰ
νικήσουμε τὸ γνωμικὸ θέλημα, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὸ
φυσικὸ θέλημα. Ποὺ σημαίνει 1) Νὰ μὴ θέλουμε σὰν
Γιῶργος, Μαρία, Γιάννης, σὰν ἐξατομικευμένες φύσεις
μὲ γνωμικὰ (προσωπικὰ) θελήματα, ἀλλὰ σὰν Χριστός,
μὲ τὴν κοινὴ ἀνθρώπινη φυσικὴ θέληση. 2) Νὰ μὴ ζεῖ
μέσα μας ὁ Παῦλος, ἀλλὰ μόνο ὁ Χριστός. Κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπο θὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι
σχέσεις προσώπων, ἀλλὰ φυσικὴ κοινωνία καὶ κοι-
νωνία θεώσεως ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ φύση μας θεώθη-
κε ἐξ αἰτίας τῆς ὑποστατικῆς ἕνωσης. Ἂν βαδίζαμε
πρὸς φυσικὴ καὶ ὄχι προσωπικὴ κοινωνία δὲν θὰ εἴχα-
με ποτὲ ἀνάγκη νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸν Χριστὸ μὲ
κάποιον πρῶτο, δὲν θὰ λέγαμε στὸν Χριστὸ πήγαινε
στὸν οὐρανό, γιατί στὴ γῆ δὲν σὲ θέλουμε, ἐπειδὴ ἐκεῖ
ἔχουμε τὸν πάπα τὸν παγκόσμιο πρῶτο ποὺ σοῦ πῆρε
τὴν θέση καὶ σὲ ἀντικατέστησε ὁλοκληρωτικὰ καὶ ἀμε-
τάκλητα. Μόνο ἡ φυσικὴ κοινωνία πραγματοποιεῖ τὴν
Ἐκκλησία γι’ αὐτὸ ἀγωνιζόμαστε ὅλοι. Γι’ αὐτὸ ὁ
ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ στὴν κοινωνία παλεύει καὶ κάνει
ἄσκηση, γι’ αὐτὸ ὁ μοναχὸς ἀπομακρύνεται στὴν ἔρη-
μο καὶ ἀγωνίζεται. Καὶ τέτοιους ἀγωνιστὲς-ἀσκητὲς
ποὺ πάλευαν, γιὰ νὰ νικήσουν τὸ γνωμικό τους θέ-
λημα ἐπιλέγαμε γιὰ ἐπισκόπους καὶ δασκάλους καὶ
πρώτους. Ὄχι γιατί ἀντικατέστησαν τὸν Χριστό,
ἀλλὰ γιατί ἔγιναν κι αὐτοὶ Χριστὸς ἀπὸ τὴν στιγμὴ
ποὺ δὲν ζοῦν οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μέσα τους, ἔχον-
τας φυσικὴ κοινωνία μὲ τὴν φύση ποὺ προσέλαβε καὶ
θέωσε. Ἕνας καὶ μόνο ἕνας ἅγιος ποὺ ζεῖ φυσικὰ καὶ
κοινωνεῖ φυσικὰ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους ἀρκεῖ
πολλὲς φορές, γιὰ νὰ γίνει αὐτὸς ἡ Ἐκκλησία. Ἀπὸ τέ-
τοιους ἀνθρώπους ἔχουμε ἀνάγκη μὲ φυσικὰ καὶ ὄχι μὲ
γνωμικὰ θελήματα. Αὐτοὶ εἶναι σὲ θέση νὰ σώσουν τὴν
Ἐκκλησία ἀπὸ κάθε κοινωνικὴ παρεκτροπή. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη μεριὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ θέτουμε τέτοιους ἀνθρώ-
πους ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ὄχι γιατί εἴμαστε σὲ θέση νὰ
τοὺς πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχουν φυσικὴ
κοινωνία μὲ τὸν Χριστό. Ἁπλῶς στεροῦμε τὴν Ἐκκλη-
σία μας ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους καὶ τὴν μετατρέπουμε
σὲ κοινωνικὸ σχῆμα, σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου ὑπὸ
τὴν αἰγίδα ἑνὸς τοπικοῦ καὶ παγκοσμίου πρώτου. Ἀπὸ
τὸ πρωτεῖο λοιπὸν ἔχουμε ἀνάγκη ἢ ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο ποὺ νίκησε τὸ γνωμικό του θέλημα καὶ
χρησιμοποιεῖ, ὅπως ὁ Χριστὸς φυσικό; Τὸ σχῆμα
τοῦ πρώτου ἐνδιαφέρει σήμερα τὴν ὀρθοδοξία ἢ τοῦ
ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ καὶ τῶν φίλων καὶ συγ-
γενῶν αὐτοῦ, δηλαδὴ τῶν ἁγίων ποὺ χρησιμοποιοῦν
φυσικὸ θέλημα; 

ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ. Βλέπω ὅτι ἔχουμε ἐντελῶς δια-
φορετικὴ ἀντίληψη. Μοῦ γεννιοῦνται ὅμως ὁρισμένες
ἐρωτήσεις. Θὰ ἤθελες νὰ ὑποβάλω σὲ κριτικὴ αὐτὰ
ποὺ λές, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ καταλάβω;

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Πολὺ εὐχαρίστως, ἄλλωστε αὐτὸς
εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ διαλόγου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Πρόδρομοι «νέας πνευματικότητος»...
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παναγιώτου, Πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς

Εἶμαι συνδρομητὴς τοῦ Ο.Τ., τὸν λαμβάνω κά-
θε ἑβδομάδα καὶ σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀποστο-
λή.

«Ὡς δρόσος Ἀερμών» ἔρχεται μὲ τὴν πνευματι-
κωτάτη ὕλη του καὶ στηρίζει τὸν λαό μας στὶς δύσ -
κολες ἡμέρες ποὺ διερχόμεθα.

Μὲ μεγάλη προσοχὴ διάβασα τὸ ἄρθρο «ΟΛΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ διὰ τὸ «σκήνωμα» τῆς Ἁγ. Ἑλέ-
νης» στὸ ὑπ’ ἀρ. 2164, 12 Μαΐου 2017, φύλλο
τοῦ Ο.Τ. καὶ ὡς νέος θεολόγος θέλω νὰ σᾶς κατα-
θέσω μερικὲς σκέψεις μου. 

Στὸ συμπέρασμα τὸ ἄρθρο ἀναφέρει:
«Ὄχι μόνον δὲν πρόκειται διὰ σκήνωμα, ὅπως

ἀπατηλῶς τὸ διαφημίζει ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία,
ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει κἄν βάσιμον στοιχεῖον ὅτι πρό-
κειται διὰ τὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Ἑλένης, καθὼς ὁ
ἴδιος ὁ Θεοφιλέστατος Φαναρίου ἐγείρει ὡς ἐπι-
χειρήματα τὴν ὄψιμον ἀναγνώρισιν αὐτῶν ἀπὸ
τοὺς Παπικοὺς καὶ ὅτι ἀνήκουν εἰς γηραιὰν κυ-
ρίαν, ἡ ὁποία ἔζησε κοντὰ εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς
Ἁγίας Ἑλένης. Θὰ ἠδύνατο νὰ ἀρκεσθῆ εἰς τὰ
αὐθεντικὰ λείψανα εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅμως τοιουτο-
τρόπως δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ τὸ διαφημίση τόσο,
ὥστε νὰ συρρεύση πλῆθος λαοῦ μὲ τὰ ἀνάλογα
ὀφέλη. Τελικὸν κέρδος εἶναι ἡ προώθησις τῆς
οἰκουμενιστικῆς ἰδέας ὅτι μᾶς ἑνώνει ἡ τιμὴ τῶν
ἰδίων Ἁγίων καὶ ὁ σεβασμὸς τῶν λειψάνων, δηλ.
ἂς ἑνωθῶμεν εἰς τὴν πρᾶξιν, καθὼς ὁ πιστὸς
λαὸς εὐλαβεῖται καὶ προστρέχει εἰς τοὺς Ἁγίους,
ἐνῷ τοῦ φαίνονται ἀκατανόητοι αἱ δογματικαὶ δια-
φοραί».

Δηλαδὴ ἔχομε ἐμφάνιση συμπτωμάτων Ὀρθο-
δόξου φρονήματος καχεξίας καὶ ἀτονίας. Ἐπιδιώ-
ξεις ποὺ προβάλλονται ὡς προμηνύματα ἀπου-
σίας Ὀρθοδόξου πνευματικότητος ἤ ἔχουν ὡς κί-
νητρο ὑλικὰ ὀφέλη, φιλοδοξίες προσωπικῆς προ-
βολῆς καὶ ἀναδείξεως.

Αὐτὸ εἶναι θλιβερό, διότι προέρχεται δυστυχῶς
ἀπὸ τοὺς «φύσει καὶ θέσει τεταγμένους» νὰ εἶναι
οἱ ἄγρυπνοι φρουροὶ τοῦ πολυτιμοτάτου αὐτοῦ
θησαυροῦ τῆς πίστεώς μας καὶ τῶν αὐθεντικῶν
λαϊκῶν Ὀρθοδόξων βιωμάτων.

Μᾶς προσκομίζουν ἀντὶ ὀρθοδόξου φρονήμα-
τος καὶ φωτός, ἐμπρηστικοὺς δαυλούς, γιὰ νὰ
καύσωμε καὶ νὰ μεταβάλωμε σὲ τέφρα κάθε τίμια
Ὀρθόδοξη Παράδοση τοῦ λαοῦ μας.

Εἶναι φορεῖς ξένων συνηθειῶν, ἠθῶν καὶ συν-
θημάτων. Προσπαθοῦν νὰ ἀποσυνθέσουν καὶ νὰ
ἀνασυνθέσουν τὴν δομὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πα-
ραδόσεώς μας.

Ὁ μακαριστὸς Φώτης Κόντογλου ἔγραφε: «Ὁ
Ὀρθόδοξος λαὸς ζῇ καὶ πεθαίνει Ὀρθόδοξος καὶ
ἔχων βαθυτάτην αἴσθησιν, τί εἶναι Ὀρθόδοξος καὶ
τί Φράγκος, ὄχι ἀπὸ τὸ filioque καὶ τ’ ἄλλα, ποὺ
πεθαίνει χωρὶς νὰ τὰ μάθῃ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μορφὴν
τῆς Ὀρθοδοξίας· ἀπὸ τὸ σχῆμα τῶν ναῶν καὶ
τῶν σκευῶν, ἀπὸ τὸ σχῆμα τῶν ἀμφίων, ἀπὸ τὸ
σχῆμα τῶν Ἱερέων, ἀπὸ τὴν ψαλμωδίαν καὶ τὴν
ἁγιογραφίαν... Κάνουν δὲ τὸ μεγαλύτερο κακό,
ὅσοι ξεθεμελιώνουν τὴν γεραράν, ἀξίαν καὶ ἄμω-
μον Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐκε-
ῖνο ποὺ πρέπει νὰ τρέμουμε εἶναι ἡ διάλυσις τῆς
Κιβωτοῦ τῆς Παραδόσεως».

Στὶς μέρες μας πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι
καὶ θεολόγοι, τοποθετοῦν τὸ κέντρο βάρους τῆς
Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας, ἐκτὸς τῆς παρα-
δεδομένης καὶ ἁγίας μορφῆς της.

Προχωροῦν μὲ ἀποφασιστικότητα πέραν
παντὸς καθηγιασμένου ὑπὸ τῆς Παραδόσεως
συμβολισμοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου φανερώνεται καὶ
ἀντανακλᾶται μέχρι σήμερα μέσα στὸν ἱστορικὸ
κόσμο ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἔχουν πεποίθηση ὅτι ὁδεύουν πρὸς μία ἐποχὴ
νέας πνευματικότητας.

Τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Τετάρτης 5 Ἀπριλίου 2017
τῆς Συνεδρίας τῆς Διαρκοῦς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου
μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως ἑξήντα ἐτῶν
ἀπὸ τὴν δημιουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,
δηλώνει ὅτι στηρίζει τὸ ὅραμα τῆς Ἑνωμένης
Εὐρώπης, ὅπως τὸ ἐμπνεύσθηκαν οἱ τρεῖς ἱδρυ-
τές της, ὁ γερμανὸς Κόνραντ Ἀντενάουερ, ὁ γάλ-
λος Ρομπὲρ Σουμὰν καὶ ὁ ἰταλὸς Ἀλτιέρο Σπινέλι,
καὶ τὸ ὁποῖο στηρίζεται στοὺς τρεῖς πυλῶνες τοῦ
εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ: τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ
κλασικὴ παιδεία, τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ τὶς χρι-
στιανικὲς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου. Ὡστόσο ἐπιση-
μαίνει τὴν ἀνάγκη, ὅπως τὰ ἤδη ἐπιτευχθέντα
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ χάρη τῶν λαῶν,
συνεχίσουν νὰ ὑφίστανται μὲ τὴν περαιτέρω
ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων τῶν κρατῶν-μελῶν,
τὴν ἀνάπτυξη τῆς Δημοκρατίας πρὸς ὄφελος τῶν
πολιτῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τὸν περιορισμὸ τῆς
ἀπρόσωπης γραφειοκρατίας τῶν Βρυξελλῶν».

Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς μὲ ὅλη τὴ ζωὴ καὶ
διδασκαλία του ἐξαγγέλλει τὴν μοναδικότητα τοῦ
Θεανθρώπου, τὴν μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐκτροπὴ τοῦ Εὐρωπαίου
ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια.

Ὁ μακαριστὸς π. Θεόκλητος Διονυσιάτης ἀνα-
φέρει:

«Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις καὶ ὁ πλοῦτος τῆς Παρα-
δόσεώς της, μὲ κέντρον τὸν Θεάνθρωπον
Ἰησοῦν, δὲν εἶναι ἀφηρημέναι ἠθικαὶ ἀρχαὶ καὶ
ἰδέαι Πλατωνικοῦ τύπου, οὔτε «ἀξίαι» ἰδεαλιστι-
καί, ἀλλὰ ὁ ἀληθὴς ρυθμὸς τῆς ζωῆς τοῦ σύμ-
παντος, εἶναι ὁ πυρὴν τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ
ἀνθρώπου ὡς καὶ τὸ τέλος των. Ὁ ἄνθρωπος καὶ
τὸ σύμπαν δέον νὰ συγκεντροῦνται πέριξ αὐτοῦ
τοῦ πυρῆνος καὶ νὰ συμμορφοῦνται πρὸς αὐτὸν
τὸν ρυθμόν. Μόνον οὕτως ἡ κτίσις ἀποκτᾷ τὸ
νόημά της καὶ ἀκολουθεῖ τὴν ὀρθὴν καὶ σωστικὴν
πορείαν της. Ἐάν, λοιπόν, κάποιος ἀποπειραθῇ
ὄχι ἁπλῶς νὰ ἁμαρτήσῃ ὡς ἄτομον ἤ ὡς ὁμὰς
ἔναντι τοῦ εὐαγγελικοῦ αὐτοῦ τρόπου ζωῆς καὶ
τῆς πίστεως, ἀλλὰ νὰ βεβηλώσῃ καὶ ὑποκατα-
στήσῃ αὐτὰ μὲ ἄλλον τινὰ ρυθμόν, μὲ συνέπειαν
νὰ παραμορφώσῃ τὸ περιεχόμενόν των, δηλαδὴ
τὸ πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου, τότε θὰ κινδυ-
νεύσῃ νὰ καταστραφῇ ὁλόκληρος ἡ δημιουργία,
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἄνθρωπον καὶ ὁλόκληρος ἡ
Οἰκονομία τῆς σωτηρίας.

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν βεβήλωσιν καὶ ὑποκατά-
στασιν ἐπεχείρησεν ἡ Δύσις διὰ τῆς «θρησκείας»
της, διὰ τοῦ πολιτισμοῦ της, τῆς παιδείας της, τῆς
ἐπιστήμης της, τῆς κοινωνίας της, τῆς φιλοσο-
φίας της καὶ τῆς τεχνικῆς της. Τὸ τραγικὸν εἶναι,
ὅτι ἡ πτῶσις γίνεται δόγμα πίστεως καὶ ζωῆς, νέ-
ος ρυθμός, πρὸς τὸν ὁποῖον δέον νὰ συμμορφω-
θοῦν τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες. Ἐντεῦθεν καὶ ἡ ἱερὰ
ἀγανάκτησις τοῦ π. Ἰουστίνου κατὰ τῶν διαφό-
ρων ἀνθρωπισμῶν καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὡς
φορέων τῆς βεβηλώσεως τοῦ Θεανθρώπου, τῆς
μόνης ἐλπίδος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. Ὁ
Χριστὸς οὕτως ἀπομακρύνεται ἐξ ὅλων τῶν πε-
ριοχῶν τῆς ζωῆς καὶ τὴν θέσιν του καταλαμβάνει
ὁ ἄνθρωπος!...».

Κύριε Διευθυντὰ μήπως πρέπει νὰ τεθοῦν με-
ρικὰ θέματα ὑπὸ συζήτηση. Διότι ὡς Ὀρθόδοξοι
Θεολόγοι πιστεύουμε ὅτι ἡ Πατρίδα μας, χωρὶς
ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, παραμένει κυριολεκτικὰ
μετέωρος. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ κι-
βωτὸς τῆς σωτηρίας μας.

Ἴσως οἱ ὁδεύοντες πρὸς τὴν νέα ἐποχὴ τῆς νέ-
ας πνευματικότητας, νὰ νομίζουν ὅτι πλανώμεθα.
Ἄς μᾶς τὸ διδάξουν λοιπὸν οἱ ἐνδεχομένως ἀντι-
φρονοῦντες!

Ἡ «5η Φάλαγγα» τῶν Θρησκευτικῶν
τητο ὄχι μόνο γιὰ τὴν καλλιέργεια μιᾶς ὑγιοῦς
«ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας» ποὺ θὰ ἐμπνέει τὶς νεώτε-
ρες γενιὲς νὰ μιμηθοῦν τοὺς ἐξιδανικευμένους προ-
γόνους τους,  ὅπως  ἐπισημαίνει ὁ Ρίτσαρντ Ρόρτυ,
ἀλλά, γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὸν Galston, καὶ γιὰ ἕνα
ἀκόμα λόγο: διότι οἱ ἁξίες πάνω στὶς ὁποῖες θεμελιώνον-
ται οἱ σύγχρονες δημοκρατικὲς κοινωνίες, ὅπως ἡ ἀξιο-
πρέπεια καὶ ἡ ἐλευθερία, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ
κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ἡ νομιμοφροσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη,
ἡ αὐτοσυγκράτηση, καὶ ἡ αἴσθηση τῆς πολιτικῆς εὐθύνης
δὲν εἶναι καθόλου αὐτονόητες. Ἡ ἀφοσίωση τῶν πο-
λιτῶν στὰ παραπάνω προϋποθέτει διδασκαλία καὶ
μάθηση, ἕνα εἶδος, θὰ λέγαμε, ἱστορικῆς, ἠθικῆς, καὶ
δημοκρατικῆς «κατήχησης». Ἡ «πολιτικὴ» παιδεία
ἀφορᾶ ἕνα εὐρύτατο φάσμα μαθημάτων, ἑορτῶν, ἐκδη-
λώσεων, διαδικασιῶν ὀργάνωσης καὶ λειτουργίας τοῦ
σχολείου κ.λπ. Ὁ Κωσταντῖνος Τσουκαλᾶς, σχολιάζοντας
τὸ ἐγχώριο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, εἶναι ἴσως ὑπερβο-
λικὸς, ὅταν μιλᾶ γιὰ τὴν «ἰδεολογικὴ βία» τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν μηχανισμῶν, ἀλλὰ σίγουρα δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ
τὴν πραγματικότητα, ὅταν ἰσχυρίζεται ὅτι, ἡ ἐθνικὴ γλώσ-
σα, ἡ ἐθνικὴ θρησκεία, τὰ ἐθνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ἡ ἐθνικὴ
γραμματολογία, ἡ ἐθνικὴ γεωγραφία («πατριδογνωσία»)
καὶ κυρίως ἡ ἐθνικὴ Ἱστορία, ποὺ ἐκφράζει τὴ διϊστορικὴ
«ἐθνικὴ συνέχεια», θὰ ἀναγορευτοῦν στὰ κατ’ ἐξοχὴν
«ἱερὰ» πεδία, στὰ ὅποια θὰ ἐπικεντρωθεῖ μιὰ διαδικασία
κοινωνικοποίησης, ποὺ δὲν ἔχει ἀντικείμενο τὴν ψυχρὴ
γνώση, ἀλλὰ τὴ θερμὴ ἔγκληση.

Δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ἐπαρκῶς τὴ συζήτη-
ση γιὰ τὴ θέση τοῦ χριστιανισμοῦ στὸ σύγχρονο σχολεῖο
παραβλέποντας τὸ θεμελιῶδες ἐρώτημα, ἐὰν ἡ διδασκα-
λία τῆς χριστιανικῆς θρησκείας καὶ τῶν ἀξιῶν της θὰ πρέ-
πει νὰ ἀποτελεῖ μέρος τῆς «φιλοσοφικῆς» ἤ τῆς «πολι-
τικῆς» παιδείας τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου. Εἶναι ἀναντίρρη-
το ὅτι, σύμφωνα τουλάχιστον μὲ τὸ Σύνταγμα τῆς
Ἑλλάδας, ἡ διδασκαλία τοῦ χριστιανισμοῦ ἐντάσσε-
ται στὴν «πολιτικὴ» παιδεία τοῦ σχολείου. Τὸ Σύντα -
γμα, ποὺ φέρει τὴν προμετωπίδα «εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας
καὶ ἀδιαιρέτου καὶ ὁμοουσίου Τριάδος» καὶ ἀναφέρει ὅτι
«ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία
τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»
καθὼς καὶ ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας [...]
γνωρίζει κεφαλὴ της τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό», ὁρί-
ζει ἐπίσης ὅτι «ἡ παιδεία [...] ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθικὴ [...]
ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρη-
σκευτικῆς συνείδησης, καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθε-
ρους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες». Στὸ τελευταῖο παράθεμα,
τὸ ὁποῖο περιγράφει τοὺς στόχους τῆς πολιτικῆς παιδεί-
ας τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, εἶναι τόσο αὐτονόητο ὅτι γίνε-
ται ὑπόρρητη ἀναφορὰ στὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση
ὅσο καὶ ὅτι γίνεται ἀντίστοιχη ὑπόρρητη ἀναφορὰ στὴ
χριστιανικὴ θρησκευτικὴ συνείδηση -ἤ, τουλάχιστον, κυ-
ρίως σ' αὐτὴν- καὶ εἶναι ὄντως ἀπορίας ἄξιο πῶς ὁρισμέ-
νοι ἀπὸ ὅσους ὀμνύουν στὸ ὄνομα τοῦ «συνταγματικοῦ
πατριωτισμοῦ» τὴν ἴδια στιγμὴ παρερμηνεύουν ἤ περι-
φρονοῦν τὴν ἐν λόγῳ ἐπιταγὴ τοῦ Συντάγματος.

Σὲ συμφωνία μὲ τὰ παραπάνω, σχετικὴ ἀπόφαση
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὁρίζει ὅτι «σκοπὸς
τῆς παρεχόμενης στὰ σχολεῖα παιδείας εἶναι, μεταξὺ τῶν
ἄλλων, καὶ ἡ "ἀνάπτυξη" τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης
τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθόδο-
ξης χριστιανικῆς διδασκαλίας», καθὼς καὶ ὅτι τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν «πρέπει νὰ διδάσκεται στὰ σχολεῖα
σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θρη-
σκείας». Ἄλλωστε καὶ ὁ νόμος 1566/85, στὸν ὁποῖο στη-
ρίζεται ἡ λειτουργία τοῦ σχολείου, ὁρίζει ὅτι «σκοπὸς τῆς
πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης εἶναι
[...οἱ μαθητὲς] νὰ διακατέχονται ἀπὸ πίστη πρὸς τὴν πα-
τρίδα καὶ τὰ γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς
παράδοσης». Ἡ μὲ βάση τὰ παραπάνω διδασκαλία τοῦ
χριστιανισμοῦ στὸ πλαίσιο τῆς «πολιτικῆς» παιδείας τοῦ
ἑλληνικοῦ σχολείου χαρακτήριζε τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν καθόλη τὴν περίοδο τῆς μεταπολίτευσης. Ἡ
ἔνταξη τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν «πολιτικὴ» παιδεία τοῦ
σχολείου εἶναι εὔλογη ἀφενὸς διότι ἀποτελεῖ ἀναπόσπα-
στο μέρος τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς χώρας καὶ
ἀφετέρου ἐπειδὴ ἀποτελεῖ τὴ θρησκεία τῆς πλειονότητας
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὡστόσο, στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐγείρεται εὔλογα ἡ ἔνσταση
ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ χριστιανισμοῦ στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο
δὲν θὰ πρέπει νὰ λαμβάνει χώρα μὲ τρόπο ποὺ θὰ θίγει
ὅσους δὲν εἶναι χριστιανοί. Ἡ πρόβλεψη τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Σύμβασης τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων σχε-
τικὰ μὲ τὸ δικαίωμα τῶν γονιῶν νὰ ἐξασφαλίσουν γιὰ τὰ
παιδιὰ τους μιὰ παιδεία «σύμφωνη μὲ τὶς δικές τους θρη-
σκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις» ἰσχύει αὐτονόη-
τα γιὰ ὅλους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, εἶναι ἐπίσης προφανὲς
ἀφενὸς ὅτι τὸ σχολεῖο δὲν μπορεῖ νὰ διδάσκει «α λὰ
κὰρτ» στοὺς πάντες τὰ πάντα καὶ ἀφετέρου ὅτι οἱ μα-
θητὲς δὲν εἶναι μόνο παιδιὰ τῶν γονιῶν τους ἀλλὰ καὶ
αὐριανοὶ πολίτες τῆς κοινωνίας, στὴν ὁποία οἱ γονεῖς
ἐπέλεξαν νὰ ζήσουν καὶ νὰ ἀναθρέψουν αὐτὰ τὰ παιδιά.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὸ ἐρώτημα παραμένει: καθὼς ἡ
ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι σήμερα πιὸ ἀνομοιογενὴς
ἀπὸ ὅτι πρὶν ἀπὸ δύο ἡ τρεῖς δεκαετίες, πῶς θὰ πρέ-
πει νὰ διδάσκεται τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, καὶ
μάλιστα μὲ δεδομένο ὅτι ἀρκετοὶ μαθητὲς δὲν εἶναι
χριστιανοί;

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀπαντηθεῖ μὲ δύο τρό-
πους. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ διδασκαλία ἑνὸς λίγο- πολὺ θρη-
σκειολογικοῦ τύπου μαθήματος, στὸ ὁποῖο θὰ κυριαρχεῖ
μὲν ὁ χριστιανισμὸς - δοθέντος ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἱστο-
ρικά, πολιτιστικά, καὶ κοινωνιολογικὰ σημαντικότερη θρη-
σκεία τῆς χώρας-  θὰ ἔχουν ὅμως σημαντικὴ θέση καὶ
ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως τὸ ἰσλάμ, ὁ ἰουδαϊσμὸς κ.λπ. Ἡ
βασικὴ προϋπόθεση αὐτοῦ τοῦ τύπου μαθήματος θὰ
εἶναι ὅτι ἡ ἔμφαση στὸν χριστιανισμὸ θὰ εἶναι ποσοτική,
ὄχι ποιοτική, δὲν θὰ προβάλλεται δηλαδή, ἔστω καὶ ὑπαι-
νικτικά, ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ὑπερέχει
ἔναντι τῶν ἄλλων. Οἱ μαθητὲς θὰ ἐνημερώνονται «οὐδέ-
τερα» γιὰ τὶς ἐπιμέρους θρησκεῖες μέσα ἀπὸ ἕνα θεολο-
γικὰ ἀπονευρωμένο μάθημα, τὸ ὁποῖο ἐνδεχομένως θὰ
δίνει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὶς πολιτιστικὲς καὶ κοινωνιολο-
γικὲς παραμέτρους τῶν ἐπιμέρους θρησκειῶν.

Τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἐπικαλε-
στεῖ ὑπὲρ αὐτῆς τῆς λύσης εἶναι προφανῆ. Θὰ κρατήσει
τὰ παιδιὰ ἑνωμένα σὲ ἕνα κοινὸ μάθημα. Θὰ καλλιεργή-
σει τὴν ἀνοχὴ καὶ τὸν σεβασμὸ στὴ διαφορετικότητα. Θὰ
δώσει στὴ χριστιανικὴ θρησκεία τὴν ποσοτικὴ ὑπεροχὴ
ποὺ αὐτονόητα δικαιοῦται. Θὰ περιορίσει τὶς (οὕτως ἢ
ἄλλως λιγοστὲς καὶ ὀφειλόμενες συνήθως σὲ ἄσχετους
πρὸς τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος λόγους) αἰτήσεις
ἀπαλλαγῆς, ἐνισχύοντας τὸν ὑποχρεωτικὸ χαρακτήρα
τοῦ μαθήματος. Αὐτοὶ εἶναι προφανῶς καὶ οἱ λόγοι γιὰ
τοὺς ὁποίους τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ μαθή-
ματος τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνά-
σιο προωθεῖ πιλοτικὰ ἕνα σχῆμα ποὺ υἱοθετεῖ στοιχεῖα
αὐτοῦ τοῦ μοντέλου. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν ἀποκλεί-
εται νὰ ὁδηγήσουν σὲ περαιτέρω θρησκειολογικο-
ποίηση τοῦ μαθήματος στὰ ἑπόμενα χρόνια - σύμ-
φωνα, ἄλλωστε, μὲ πάγιο αἴτημα τῶν ὑποστηρικτῶν
τῆς ἐκκοσμίκευσης (Τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν συνιστᾶ φιλότιμη προσ -
πάθεια ἀντιμετώπισης τοῦ δυσεπίλυτου προβλήματος
τοῦ τρόπου διδασκαλίας του, ἐνσωματώνοντας μάλιστα
ἐντυπωσιακὰ στοιχεῖα ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ παιδαγω-
γικῆς ἀναβάθμισης τοῦ μαθήματος. Αὐτὸ ὅμως δὲν ση-
μαίνει κατ' ἀνάγκην ὅτι τὸ πρόγραμμα κινεῖται καὶ στὴ
σωστὴ κατεύθυνση. Περισσότερα γιά τό πρόγραμμα
αὐτὸ μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὸ Σταῦρος Γιαγκάζογλου,
Ἀθανάσιος Νευροκοπλής, Γεώργιος Στριλιγκάς (ἐπιμ.),
Τὰ Θρησκευτικὰ στὸ σύγχρονο σχολεῖο: Ὁ διάλογος καὶ
ἡ κριτικὴ γιὰ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν στὰ Θρη-
σκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου (Ἀθήνα: Ἁρμός,
2013). Τὸ ὀγκῶδες αὐτὸ ἔργο ἀπαντᾶ στὶς ποικίλες ἐπι-
κρίσεις κατὰ τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν, ὄχι
ὅμως πάντοτε μὲ πειστικὸ τρόπο. Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται οἱ
ὑποστηριχτὲς τοῦ νέου προγράμματος ἔχουν
ἐμπλακεῖ σὲ ἕνα διμέτωπο ἀγώνα μὲ προφανεῖς καὶ

μᾶλλον ἀνεπίλυτες ἐσωτερικὲς ἀντιφάσεις: ὅταν
ἀπευθύνονται στοὺς σεκιουλαριστές, ἰσχυρίζονται
ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα εἶναι ἐπαρκῶς οὐδέτερο καὶ
πολυφωνικὸ (στὴν πραγματικότητα, βέβαια, δὲν εἶναι
οὔτε τόσο οὐδέτερο οὔτε τόσο πολυφωνικὸ ὅσο θὰ τὸ
ἤθελαν οἱ σεκιουλαριστές). Ὅταν ὅμως ἀπευθύνονται
στοὺς συναδέλφους τους θεολόγους ποὺ τοὺς ἐπι-
κρίνουν γιὰ κάτι τέτοιο, ἰσχυρίζονται τὸ ἀκριβῶς
ἀντίθετο, ὅτι δηλαδὴ τὸ πρόγραμμα εἶναι ἐπαρκῶς χρι-
στιανικὸ Ὀρθόδοξο. Προσπαθοῦν, μὲ τὸν τρόπο αὐτό,
νὰ ἐπιτύχουν μιὰ ἰσορροπία ποὺ θὰ κρατήσει ἱκανοποι-
ημένους τοὺς πάντες, μὲ ὁρατὸ ὅμως τὸν κίνδυνο νὰ
μὴν ἱκανοποιήσουν τελικὰ κανένα).

Παρὰ τὰ ὅποια πλεονεκτήματά της, ἡ θρησκειολο-
γικὴ λύση διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-

τικῶν ἔχει ἕνα ἀποφασιστικῆς σημασίας μειονέκτημα:
μεταβάλλει τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ μάθημα
«φιλοσοφικῆς» παιδείας - προκαλεῖ δηλαδὴ καὶ τροφο-
δοτεῖ τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὴν ὀρθότητα καὶ τὸ κῦρος τῶν
θρησκειῶν ποὺ καλεῖται νὰ διδάξει. Ποιὸ εἶναι τὸ ἀποτέ-
λεσμα; Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Βρεττανὸς φιλόσοφος Ro-
ger Trigg, «οἱ πιστοὶ διαφόρων θρησκειῶν θὰ διαπιστώ-
σουν ὅτι στὰ παιδιὰ τους προσφέρονται κάποιες κατευ-
θύνσεις ποὺ ὑπαινίσσονται ὅτι κάθε θρησκεία ἢ πίστη
εἶναι ἐξίσου καλὴ ὅσο καὶ κάθε ἄλλη». "Ἕνα τέτοιο μον-
τέλο μαθήματος δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ θρη-
σκεία εἶναι ἕνας χῶρος, ὅπου δὲν κυριαρχεῖ ἡ ἀλήθεια
ἀλλὰ ἡ αὐθαιρεσία ἤ τὸ γοῦστο, ἕνας χῶρος ὅπου τε-
λικὰ anything goes. Φαινομενικά, ἕνας τέτοιος τύπος
μαθήματος παρουσιάζει ὅλες τὶς θρησκεῖες ἰσότιμα,
στὴν πραγματικότητα ὅμως ὑπονομεύει ὅλες τὶς
θρησκεῖες ἰσότιμα, ἐφόσον, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς,
σχετικοποιεῖ καὶ τελικὰ ἀκυρώνει τοὺς θεμελιώδεις
ἰσχυρισμούς τους ὡς πρὸς τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ συνα-
κόλουθη ἀξία τοῦ περιεχομένου τους.Ὅπως παρατηρεῖ
ἡ Grace Davie, «μιὰ ἐπονομαζόμενη "πολυθρησκευ-
τικὴ" (multi faith) ἐκπαίδευση μπορεῖ νὰ καταλήξει στὸ
νὰ μὴ σέβεται τὴν πίστη κανενὸς καὶ στὸ νὰ ὑποβαθμί-
ζει ἐντελῶς τὴν ἔννοια τῆς θρησκείας». Ἡ πολιτικὴ παι-
δεία ποὺ προωθεῖ ἕνα τέτοιο μάθημα εἶναι ὁ θρησκευ-
τικὸς σχετικισμός, ὁ ὁποῖος τελικὰ ὁδηγεῖ στὴν ἀπα-
ξίωση γενικά τῆς θρησκείας καὶ εἰδικότερα τῶν ἐπιμέ-
ρους θρησκειῶν. 

Ὁ θρησκειολογικὸς τρόπος διδασκαλίας τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν θὰ ἀντιστρατεύεται τὸν πυρήνα
τῆς διδασκαλίας ὄχι μόνο τοῦ χριστιανισμοῦ ἀλλὰ καὶ
τῶν ὑπόλοιπων μονοθεϊστικῶν τουλάχιστον θρησκειῶν
(ἰουδαϊσμὸς καὶ Ἰσλάμ), ἐφόσον οἱ ἀπόλυτες ἀξιώσεις
τους θὰ παρουσιάζονται μὲ τρόπο ποὺ θὰ τὶς σχετικο-
ποιεῖ καί, κατὰ συνέπεια, θὰ τὶς ὑπονομεύει. Ἑπομένως,
οἱ πιστοὶ τῶν θρησκειῶν αὐτῶν δὲν θὰ συμφωνήσουν
ποτὲ μὲ ἕνα τέτοιο τύπο μαθήματος, ἐφόσον, ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ Hauerwas ἀναφερόμενος, γιὰ παράδειγμα,
στοὺς Ἑβραίους, «οἱ Ἑβραῖοι, ὀρθῶς, δὲν θέλουν τὰ
παιδιά τους νὰ ἀποφασίσουν ἐὰν πρέπει ἤ ὄχι νὰ πι-
στεύουν. Προσδοκοῦν τὰ παιδιά τους νὰ γίνουν πιστοὶ
Ἑβραῖοι». Ἕνα μάθημα «φιλοσοφικῆς παιδείας» ποὺ ὄχι
ἁπλῶς δὲν θὰ ὑπηρετεῖ μιὰ τέτοια προσδοκία (κάτι τέ-
τοιο δὲν θὰ ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερο πρόβλημα) ἀλλά, ἀντι-
θέτως, θὰ τὴν ὑπονομεύει ἐνεργά, θὰ ἀντιβαίνει στὶς πε-
ποιθήσεις τῶν πιστῶν ὅλων τῶν παραπάνω θρησκειῶν
καὶ κατὰ συνέπεια θὰ θεωρηθεῖ ἀπαράδεκτο ἀπὸ ὅλους.
Θὰ εἶναι, ἑπομένως, ἀσύμβατο ὄχι μόνο μὲ τὸ Σύνταγ-
μα τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ καθιερωμένο ἀπὸ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση δικαίωμα τῶν χριστιανῶν (καὶ
ὄχι μόνο) γονέων νὰ ἐξασφαλίσουν στὰ παιδιὰ τους μιὰ
παιδεία «σύμφωνη μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φι-
λοσοφικὲς πεποιθήσεις». Οἱ μόνοι ποὺ θὰ εἶναι εὐτυχεῖς
μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο διδασκαλίας τοῦ μαθήματος θὰ εἶναι
ἡ μειοψηφία τῶν σεκιουλαριστῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν προ-
ωθοῦν. Εἶναι νομίζω προφανὲς ὅτι, ὅταν ὁ σεκιουλα-
ρισμὸς ἀδυνατεῖ νὰ ἀποβάλει ὁλοκληρωτικὰ τὴ θρη-
σκεία ἀπὸ τὸ σχολεῖο, προωθεῖ ὡς δεύτερη καλύτερη
ἐπιλογὴ (ὑπὸ τὸ πρόσχημα, πάντοτε, τοῦ ἐκσυγχρονι-
σμοῦ καὶ τῆς δημοκρατίας) ἕνα τρόπο διδασκαλίας της
ποὺ ἐν τοῖς πράγμασι θὰ τὴν ἀπαξιώνει. Πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς θεολόγους ποὺ θεωροῦν τὴ θρησκειολογικὴ λύση
θεμιτὴ ἢ ἀναπόφευκτη προφητεύουν, ὡς ἄλλες Κασ-
σάνδρες, τὴν ἐπικείμενη κατάργηση τοῦ μαθήματος, καὶ
ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἀποφυγή της θὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο ἐὰν
ἐγκολπωθοῦν τὶς περὶ θρησκειολογικοῦ μαθήματος
ἀπόψεις καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐπιχειρήματα τῶν ἀντιπάλων
τους. Ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν ὅτι, ἐὰν ἡ προφητεία
τους δὲν ἦταν τόσο ἀβάσιμη, ἡ ἡττοπαθὴς αὐτὴ στάση
τους ἁπλῶς θὰ διευκόλυνε τὴν ἐπαλήθευσή της.

Προτιμότερη ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα θρησκειολογι-
κοὺ τύπου λύση γιὰ τὸ μέλλον τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν εἶναι ἐκείνη τοῦ πολλαπλοῦ προγράμματος
σπουδῶν (curriculum). Τὸ κύριο curriculum θὰ ἀναφέ-
ρεται στὸν χριστιανισμὸ καὶ ἡ παρουσία του θὰ εἶναι
ὑποχρεωτικὴ σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα. Σὲ ὅποια σχολεῖα
τυχὸν ὑπάρχει σημαντικὸς ἀριθμὸς μαθητῶν ποὺ ἀνή-
κουν στὸ Ἰσλὰμ (ἢ σὲ ἄλλη θρησκεία ἢ δόγμα), θὰ δίνε-
ται ἡ δυνατότητα ἐναλλακτικοῦ μαθήματος ποὺ θὰ
ἑστιάζει σ’ αὐτὴ τὴ θρησκεία - ὅπως περίπου γίνεται σή-
μερα μὲ τοὺς μουσουλμάνους μαθητὲς τῶν σχολείων
μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης τῆς Δυτικῆς Θρᾴκης. Τὸ μάθη-
μα αὐτὸ θὰ συμπεριλαμβάνει οὕτως ἤ ἄλλως βασικὰ
στοιχεῖα τοῦ χριστιανισμοῦ, δοθέντος ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ
ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς χώρας, στὴν ὁποία ζοῦμε,
χωρὶς τὴ γνώση τῆς ὁποίας κανεὶς κάτοικός της δὲν
μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ἐπαρκῆ ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ
παιδεία. Ἐπιπλέον, τὸ μάθημα θὰ διδάσκεται ἀπὸ διορι-
σμένο θεολόγο στὴν ἐκπαίδευση, καὶ μὲ τρόπο ποὺ θὰ
σέβεται τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες τῆς εὐρωπαϊκῆς δημο-
κρατίας (θὰ εἶναι, δηλαδή, συμβατὸ μὲ τὴν εὐρύτερη
«πολιτικὴ» παιδεία τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου).

Τὸ μοντέλο μαθήματος ποὺ προτείνουμε δὲν θὰ πρέ-
πει νὰ φοβίζει τοὺς φιλελεύθερους ἀναγνῶστες τοῦ κει-
μένου, καὶ τοῦτο γιὰ τρεῖς λόγους. Πρῶτον, διότι παρό-
λο ποὺ τὸ μάθημα θὰ παρουσιάζεται ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς
διδασκόμενης θρησκείας (θὰ εἶναι, δηλαδή, ὑπὸ τὴν
ἔννοια αὐτή, ὁμολογιακὸ καὶ ὄχι θρησκειολογικό), δὲν
θὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κατηχητισμό, καθὼς θὰ ἐπιτρέ-
πει στοὺς μαθητὲς νὰ κρατήσουν κριτικὲς ἀποστάσεις
ἀπὸ τὸ περιεχόμενό του, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ὅσο τὸ
δυνατὸν περισσότερο τὸ ἐνδεχόμενο προσβολῆς τῆς
θρησκευτικῆς τους συνείδησης. Δεύτερον, διότι, ὅπως
γνωρίζουμε, παρέχεται ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ
τὸ μάθημα, πρᾶγμα ὅμως ποὺ θὰ πρέπει νὰ συμβαίνει
μόνο σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις καὶ μετὰ ἀπὸ ἐπαρκῆ
αἰτιολόγηση, ἡ ὁποία θὰ συνδέεται ἀποκλειστικὰ καὶ μό-
νο μὲ τὴν προσβολὴ τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τοῦ
μαθητῆ ἤ τῶν γονιῶν του, ὥστε νὰ διασφαλίζεται ὁ ὑπο-
χρεωτικὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος.

Γιὰ τὶς περιπτώσεις αἰτιολογημένης ἀπαλλαγῆς ἀπὸ
τὸ ὑποχρεωτικὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν θὰ πρέπει
νὰ ὑπάρχει ἡ ὑποχρέωση παρακολούθησης ἐναλλακτι-
κοῦ μαθήματος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφέρεται, γιὰ
παράδειγμα, στὴ συμβολὴ διαφόρων θρησκειῶν (κυ-
ρίως, φυσικά, τοῦ χριστιανισμοῦ) στὴ διαμόρφωση τοῦ
ἑλληνικοῦ καὶ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ θεολόγοι μά-
λιστα, γιὰ λόγους ἰσότητας καὶ δημοκρατικῆς εὐαισθη-
σίας, θὰ πρέπει ἴσως νὰ ζητήσουν οἱ ἴδιοι νὰ παρασχε-

θεῖ ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶν ἀπὸ ὅλα τὰ
μαθήματα πολιτικῆς παιδείας τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου,
τὰ ὁποῖα ἐπίσης μπορεῖ νὰ θίγουν τὶς φιλοσοφικές, μὲ
τὴν εὐρύτερη ἔννοια, πεποιθήσεις κάποιων μαθητῶν ἤ
τῶν γονιῶν τους, ἀξιώνοντας ἔτσι ἀπὸ τὸ κράτος νὰ μὴ
ἔχει δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ εἰς βάρος ἀποκλειστικὰ
καὶ μόνο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ὁ τρίτος
λόγος ποὺ θὰ διασκέδαζε ἴσως τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴ
διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν ὡς ὁμολογιακοῦ μα-
θήματος εἶναι ὅτι «ἡ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὰ παι-
διὰ στὶς σύγχρονες φιλελεύθερες κοινωνίες δὲν
εἶναι ὅτι θὰ πιστέψουν σὲ κάτι πολὺ βαθιά, ἀλλὰ ὅτι
δὲν θὰ πιστέψουν καθόλου βαθιὰ σὲ τίποτα. Ἀκόμα
καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχει κανεὶς ἐκεῖνο τὸ εἶδος τοῦ ἀναστοχα-
σμοῦ ποὺ πολλοὶ φιλελεύθεροι ἐκτιμοῦν, εἶναι καλύτερα
νὰ ξεκινήσει κανεὶς ἀπὸ τὸ νὰ πιστεύει σὲ κάτι».

Τὸ ἀντεπιχείρημα ὅτι ἡ λύση ποὺ προτείνουμε «διαι-
ρεῖ» τοὺς μαθητὲς εἶναι σαθρό. Οἱ μαθητὲς εἶναι ἤδη
«διαιρεμένοι», ἀνήκουν, δηλαδή, ἤδη σὲ διαφορετικὲς
θρησκεῖες ἢ θρησκευτικὰ δόγματα. Ἡ πολιτεία ὀφείλει
αὐτὸ νὰ τὸ ἀναγνωρίσει καὶ νὰ τὸ σεβαστεῖ (ἐδῶ ὄντως
ἀπαιτεῖται μιὰ «πολιτικὴ τῆς ἀναγνώρισης»). Ἡ ἑνότητα
καὶ ἡ καλύτερη «θρησκευτικὴ» γνωριμία τῶν μαθητῶν
θὰ μποροῦσε προφανῶς νὰ καλλιεργηθεῖ ἀπὸ τὴν
κοινὴ διδασκαλία ἑνὸς μέρους τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν μὲ βάση τὴν ἀνάγκη τῶν μὴ χριστιανῶν μα-
θητῶν τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου νὰ γνωρίζουν τὰ βασικὰ
στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας - ἀλλὰ καὶ τῶν χρι-
στιανῶν μαθητῶν νὰ γνωρίζουν ἐπίσης κάποια στοιχεῖα
ἀπὸ ἄλλες θρησκεῖες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως μεριά, ὁ σε-
βασμὸς στὴ θρησκευτικὴ ταυτότητα καὶ διαφορετικότητα
τῶν μαθητῶν εἶναι ἐξίσου αὐτονόητος καὶ ἐπιβεβλημέ-
νος. Γιὰ τοὺς πιστοὺς τῶν ἐπονομαζόμενων «ἀβραα-
μικῶν» τουλάχιστον θρησκειῶν (χριστιανισμός, ἰουδαϊ-
σμός, ἰσλάμ) θὰ εἶναι πολὺ προτιμότερο τὰ παιδιά τους
νὰ διδάσκονται τὶς θρησκεῖες τους μέσα ἀπὸ διαφο-
ροποιημένα μαθήματα, παρὰ μέσα ἀπὸ ἕνα κοινὸ
γιὰ ὅλους θρησκειολογικοῦ τύπου μάθημα, τὸ
ὁποῖο θὰ ὑπονομεύει τὴν πίστη ὅλων τῶν μαθητῶν
σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες. Ἡ παρακολούθηση διαφορετι-
κοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος, ἂν ὀργανωθεῖ σωστά, θὰ
«διαιρεῖ» τοὺς μαθητὲς τόσο ὅσο τοὺς «διαιρεῖ» ἡ ἐπι-
λογὴ θετικῆς ἢ θεωρητικῆς κατεύθυνσης. Στὴν πραγμα-
τικότητα, ἡ ἄποψη ὅτι θὰ πρέπει νὰ πάψουμε νὰ ἀνα-
γνωρίζουμε καὶ νὰ σεβόμαστε τὴ (θρησκευτικὴ) διαφο-
ρετικότητα, διότι διαιρεῖ τὶς κοινωνίες εἶναι ξεπερασμένη
καὶ ἐπικίνδυνη.

Ἐξάλλου, ἡ λύση ποὺ προτείνουμε δὲν ἀποτελεῖ ἑλλη-
νικὴ πρωτοτυπία (ὄχι, βέβαια, πὼς κάτι τέτοιο θὰ ἦταν
κατ' ἀνάγκην ἀπευκταῖο). Γενικά, τὰ θρησκευτικὰ δι-
δάσκονται ὡς ὁμολογιακὸ μάθημα σὲ εἴκοσι (ἐκ τῶν
εἴκοσι ὀχτὼ) χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων τὸ Βέλγιο, ἡ Ἰρλανδία, ἡ Ἱσπανία, ἡ
Ἰταλία, ἡ Ὁλλανδία, ἡ Οὑγγαρία, ἡ Πολωνία, ἡ Πορτογα-
λία, καὶ ἡ Κύπρος. Σὲ δεκατέσσερεις ἀπὸ τὶς παραπάνω
χῶρες τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα διαφοροποιεῖται ἀνάλογα
μὲ τὶς ἀναγνωρισμένες θρησκευτικὲς κοινότητες. Χαρα-
κτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Γερμανία, ὅπου δι-
δάσκεται διαφορετικὸ ὁμολογιακοῦ τύπου μάθημα σὲ
πέντε ξεχωριστὲς θρησκευτικὲς κοινότητες. Σὲ κάποιες
χῶρες τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα διδάσκεται ὑπὸ τὴν εὐθύ-
νη τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἐνῷ σὲ ἄλλες ἡ διδα-
σκαλία ἀποτελεῖ προϊὸν συνεργασίας τῶν θρησκευ-
τικῶν κοινοτήτων μὲ τὸ κράτος. Μόνο σὲ τρεῖς χῶρες
(Βουλγαρία, Ἑλλάδα, Κύπρος) ἡ εὐθύνη διδασκα-
λίας τοῦ μαθήματος ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στὴν πο-
λιτεία. Τέλος, σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς παραπάνω χῶρες τὸ
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτικό, ἂν καὶ
συνήθως παρέχεται δυνατότητα ἀπαλλαγῆς.

Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, στὴ Φινλανδία διδάσκεται
ὁμολογιακοῦ τύπου θρησκευτικὸ μάθημα ποὺ ἀπηχεῖ
τὴ διδασκαλία τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας. Τὸ παρα-
κολουθεῖ τὸ 97% τῶν μαθητῶν, διότι, παρὰ τὸ μικρὸ
σχετικὰ ποσοστὸ τῶν Φινλανδῶν ποὺ μετέχουν
ἐνεργὰ σ' αὐτήν, ἡ Λουθηρανικὴ Ἐκκλησία καὶ ἡ διδα-
σκαλία της θεωροῦνται εὐρύτατα ὡς βασικὸ στοιχεῖο
τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ταυτότητας τῆς χώρας. Ἐπιπλέ-
ον, στὴ Φινλανδία ὑπάρχουν εἰδικὲς προβλέψεις γιὰ τὴ
διδασκαλία τοῦ μαθήματος ἀκόμα καὶ γιὰ τὴ μικρὴ μει-
ονότητα τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν τῆς χώρας
αὐτῆς. Στὴ Γερμανία, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, παρέχεται
διαφοροποιημένη θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση ἀνάλογα
μὲ τὴν ὁμολογία τῶν μαθητῶν. Τὸ Γερμανικὸ Σύντα -
γμα ἀναφέρει συγκεκριμένα ὅτι «ἡ θρησκευτικὴ διδα-
σκαλία θὰ παρουσιάζεται σὲ συμφωνία μὲ τὶς ἀρχὲς
τῆς ἀντίστοιχης θρησκευτικῆς κοινότητας». Οἱ δύο βα-
σικότεροι τύποι θρησκευτικοῦ μαθήματος ἀπευθύνον-
ται στοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ στοὺς Λουθηρανούς.
Τὸ πρόγραμμα καὶ τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος ἐξετάζον-
ται ἐξονυχιστικὰ τόσο ἀπὸ τὸ κράτος ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς
ἀντίστοιχες Ἐκκλησίες, ἐνῷ τὸ σύστημα δίνει στοὺς
μαθητὲς τὴ δυνατότητα ἐξαίρεσης ἀπὸ τὸ μάθημα μὲ
τὴ γραπτὴ ἄδεια τῶν γονέων τους. Εἶναι μάλιστα χα-
ρακτηριστικὸ ὅτι στὴν πρώην Δυτικὴ Γερμανία ἡ καλ-
λιέργεια τῶν χριστιανικῶν ἠθικῶν ἀξιῶν στὴν ἐκπαί-
δευση θεωροῦνταν ἀντίδοτο κατὰ τοῦ ναζισμοῦ
ἀφενὸς καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ἀφετέρου. Στὴ Βρεττα-
νία τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος διαφοροποιεῖται
κατὰ τόπους μὲ βάση σχετικὴ ἀπόφαση ἐπιτροπῆς,
ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ δασκάλους, ἀπὸ ἐκπροσώπους
τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ ἄλλων Ἐκκλη-
σιῶν καὶ θρησκειῶν, καθὼς καὶ ἀπὸ πολιτικούς τῆς πε-
ριοχῆς. Τέλος, στὴν Ὁλλανδία ὑπάρχει παλαιὰ παρά-
δοση διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν
σὲ ἁρμονία μὲ τὴ θρησκευτικὴ πίστη τῶν μαθητῶν καὶ
τῶν γονιῶν τους, μὲ τὸ 65% περίπου τῶν σχολείων νὰ
διδάσκουν τὴ χριστιανικὴ θρησκεία. Παράλληλα μὲ τὴ
λύση τοῦ διαφοροποιημένου προγράμματος
σπουδῶν, στὴν Εὐρώπη ἀπαντᾶ καὶ μία ἀκόμα, ἐκείνη
τῶν θρησκευτικῶν σχολείων. Στὴ Γαλλία, γιὰ παρά-
δειγμα, ὅπου ἡ θρησκεία εἶναι πλήρως ἀποκλεισμένη
ἀπὸ τὰ δημόσια σχολεῖα, ὑπάρχει εὐρὺ δίκτυο ρωμαι-
οκαθολικῶν ἰδιωτικῶν σχολείων, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἐνι-
σχύονται οἰκονομικὰ ἀπὸ τὸ κράτος. Ἀντίστοιχα, στὴ
Βρεττανία τὸ 25% περίπου τῶν σχολείων εἶναι θρη-
σκευτικὰ - ἀνήκουν κυρίως στὴν Ἀγγλικανικὴ καὶ στὴ
Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Σχετικὰ πρόσφατα μάλι-
στα δόθηκε ἡ δυνατότητα στοὺς Ὀρθόδοξους χριστια-
νούς, στοὺς μουσουλμάνους, καὶ στοὺς ἀντβεντιστὲς
τῆς ἑβδόμης ἡμέρας νὰ ἀνοίξουν δικά τους σχολεῖα, τὰ
ὁποῖα ἐπίσης χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ κράτος.

Τὰ παραπάνω κράτη ἀναγνωρίζουν, σέβονται, καὶ
προστατεύουν τὸ αὐτονόητο δικαίωμα τῶν χριστιανῶν
γονέων, καὶ ὄχι μόνο αὐτῶν, νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ
τους τὴ θρησκεία τους μὲ τρόπο ποὺ δὲν θὰ ὑπονομεύει
τὸ περιεχόμενο καὶ τοὺς ἰσχυρισμούς της. Ταυτόχρονα,
τὰ κράτη αὐτὰ ἀποτελοῦν σύγχρονες, εὐρωπαϊκές, καὶ
ἀνεξίθρησκες δημοκρατίες. Συνάγεται, λοιπόν, ἀβίαστα
τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐπίκληση τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ τῆς
χώρας μας ὡς ἐπιχείρημα εἴτε γιὰ τὴν ἐπιβολὴ θρη-
σκειολογικοῦ τύπου μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἴτε
γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ του χαρακτήρα
εἶναι καθαρὰ προσχηματική. Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, οἱ
σεκιουλαριστές, ἐφόσον δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀπο-
βάλουν τὸ μάθημα ἀπὸ τὸν δημόσιο χῶρο τοῦ σχο-
λείου, ὅπως ἡ ἰδεολογία τους ἐπιτάσσει, προωθοῦν
ὡς δεύτερη καλύτερη ἐπιλογὴ ἕνα καὶ μόνο τύπο
μαθήματος γιὰ ὅλους τούς μαθητές, ὁ θρησκειολο-
γικὸς χαρακτήρας τοῦ ὁποίου θὰ ὑπονομεύει μὲν
ὅλες τὶς θρησκεῖες, θὰ ὑπηρετεῖ ὅμως τὴν ἰδεολογία
τους, στὴν ὁποία ἡ δυσανεξία πρὸς τὴ θρησκεία καὶ ἡ
ἔλλειψη δημοκρατικῆς εὐαισθησίας συμβαδίζουν. Ἐπι-
πλέον, ἡ αἰωρούμενη (ἂν καὶ ἀνυπόστατη) ἀπειλὴ κα-
τάργησης τοῦ μαθήματος σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀμήχα-
νη στάση τῶν θεολόγων ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ σεκιου-
λαριστικὴ προπαγάνδα νὰ ἔχει συγκροτήσει ἰσχυρὴ
πέμπτη φάλαγγα.

Πηγή: «Οἱ Χριστιανοί στούς χρόνους τῆς μετά- ἐκκο-
σμίκευσης» σ. 108-131. Ἐκδόσεις: «Ἐν Πλῷ» (2016).

Υ.Γ. σεκιουλαρισμός: ἐκκοσμίκευσις.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁμοφυλοφιλία καί Οἰκουμενισμός
στική, φονταμενταλιστική, καὶ ὀπισθοδρομική,
ἐνῶ ἡ ἄλλη εἶναι προοδευτική, φιλελεύθερη,
καὶ σύγχρονη».

Τὸ παραπάνω παράθεμα ἀνήκει σὲ Καθηγητὴ
τοῦ Πανεπιστημίου Καίμπριτζ, τὸν Jose Casano-
va, καὶ προέκυψε ἀπὸ μία ὁμάδα ἐργασίας τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὴν ὁποία συμμετέσχε,
σχετικὰ μὲ τὸ πολιτισμικὸ ὑπόβαθρο τῆς Εὐρώ-
πης. Ἡ παράγραφος αὐτὴ ἀναφέρεται στὸ πῶς ἡ
νοοτροπία τῆς ἐκκοσμίκευσης (μὲ τὴν ἔννοια τῆς
περιθωριοποιήσεως τῆς θρησκείας στὸ σύγχρονο
κόσμο) ἔχει καταστεῖ κυρίαρχο κριτήριο. Ἂν κάπο-
τε ὁ χριστιανισμὸς ἀποτελοῦσε τὸν κοινὸ ὁδηγὸ
τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν, σήμερα οἱ ἐκκοσμι-
κευμένοι Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀναλάβει τὰ ἡνία.

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ αὐτὴ τὴν
στιγμὴ δὲν εἶναι πῶς φθάσαμε ὥς ἐδῶ. Εἶναι
ἄλλωστε γνωστὸ ὅτι ἡ ἀντίδραση τῶν Προτε-
σταντῶν πρὸς τὸν Παπισμὸ ἀποτέλεσε τὸν κύριο
παράγοντα τῆς σημερινῆς κατάστασης. Αὐτὸ ποὺ
πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι ποιὰ στάση θὰ τη-
ρήσουμε ὡς πιστοὶ ἔναντι αὐτῆς τῆς δεδομένης
Εὐρώπης. Ἡ συντηρητικὴ μερίδα ταυτίστηκε καθ’
ὅλα μὲ τὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ἡ προοδευτικὴ μερίδα
ἐξήγγειλε ὅτι θὰ τὴν ἀλλάξει, ἔτσι ὥστε νὰ ἀκολου-
θήσει ἡ κατάληξη ποὺ γνωρίζουμε ὅλοι μας πολὺ
καλά, αὐτὴ νὰ ὑπαναχωρήσει καὶ ἡ Ἑλλὰς νὰ
ὑποταχθεῖ πλήρως.

Ἡ Εὐρώπη ξαναέγινε Εὐρώπη τῶν Γότθων καὶ
τῶν Οὕννων, δηλαδὴ Εὐρώπη τῆς ἐπιβολῆς διὰ
τῆς ἰσχύος. Τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ
ἄλλων συναφῶν ὁμάδων δὲν προωθοῦνται στὸ
ὄνομα κἄν τῆς πλειοψηφίας, ἀλλὰ ὡς ἀντίδραση
πολλὲς φορὲς στὰ ὅσα μέχρι σήμερα οἱ χριστιανοὶ
πρεσβεύουν. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι καὶ στὴν Ἑλλά-
δα, ὅταν ψηφιζόταν τὸ νομοσχέδιο κάποιοι διαδη-
λωτὲς ἔξω ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο εἶχαν ντυθεῖ κληρι-
κοὶ καὶ κάποιοι ἐντὸς ἔδωσαν συζυγικὸ ἀσπασμό,
μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ περάσουν τὸ μήνυμα ὅτι ἡ
ἱερότητα τῶν θεσμῶν καταλύθηκε. Ὁ νέος κριτής,
ποὺ ἔχει λάβει μεταφυσικὰ χαρακτηριστικά, εἶναι
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Μόνο ποὺ λησμόνησε
ὁ Δυτικὸς κόσμος τί εἶναι πραγματικὰ ἄνθρωπος,
διότι ἀφαίρεσε ἀπὸ αὐτὸν τὴν προοπτική τοῦ θεί-
ου στοιχείου. Γι’ αὐτὸ θεσμοθετοῦνται ὡς νόμιμες
συμπεριφορὲς οἱ ὁποῖες ἀντιστρατεύονται ἀκόμα
καὶ τὴν βιολογία τῶν φύλων, καθὼς ἂν δὲν ὑπάρ-
χει Δημιουργός, ὁ ὁποῖος ὁρίζει καὶ τὰ ὅρια καὶ τὸν
σκοπὸ τῆς φύσεως, γίνεται ἀποδεκτὸ αὐτὸ ποὺ
αὐθαίρετα ὁρίζει ὡς λειτουργία τῆς φύσεως ἕνας
μέσος ἄνθρωπος (ὅπως εἶναι καὶ οἱ βουλευτές),
πολλὲς φορὲς χαμένος μέσα στὶς δικές του ἀγω-
νίες καὶ τὰ ἀδιέξοδα.

Ὅμως ἡ ἐκκοσμίκευση εἶναι ὕπουλη. Δὲν τῆς
ἀρκεῖ νὰ θέσει στὸ περιθώριο τὸν χριστιανισμό,
ἀλλὰ θέλει νὰ βρεῖ καὶ μία δικαιολογία, γιὰ νὰ πεί-
σει τὸν ἁπλὸ κόσμο, νὰ καθησυχάσει τὴν δική της
συνείδηση καὶ νὰ ἀποκλείσει τὶς ἀντιδράσεις τῶν
πιστῶν. Ἔτσι ὅσοι διαφωνοῦν χαρακτηρίζονται
ἀντιδραστικοί, φονταμενταλιστές, ὀπισθοδρομι-
κοὶ κ.ἄ. Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφθανε αὐτὸ ἡ ἴδια καὶ οἱ
ἐκπρόσωποί της, γιὰ νὰ λάβουν ἀποστάσεις καὶ

νὰ δημιουργήσουν μεγαλύτερο χάσμα μὲ τοὺς
διαμαρτυρόμενους κρατοῦν γιὰ τὸν ἑαυτό τους
τοὺς χαρακτηρισμοὺς προοδευτικοί, φιλελεύθε-
ροι, σύγχρονοι κ.λπ. Μεταχειρίζονται μὲ δεξιοτε-
χνία μία βασικὴ ἀρχὴ τῆς πολεμικῆς προπαγάν-
δας, ἡ ὁποία λέει πὼς πρέπει νὰ σπιλώσεις τὸν
ἀντίπαλο, ὥστε νὰ τὸν ἀπομονώσεις, νὰ τὸν κά-
νεις μὴ ἑλκυστικὸ πρὸς τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ ἀπο-
δυναμωθεῖ καὶ νὰ τοῦ πλήξεις καίρια τὸ ἠθικό.
Γιατί; Γιὰ νὰ τὰ παρατήσει, νὰ ἐγκαταλείψει τὴν
προσπάθεια νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὸ σωστὸ καὶ δί-
καιο.

Αὐτὸ τὸ δίλημμα δὲν προκύπτει μόνο γιὰ τὰ κοι-
νωνικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν βεβαίως ἄμεση
σχέση μὲ τὴν χριστιανικὴ ἠθική. Προκύπτει ἐπί-
σης καὶ μὲ τὸν οἰκουμενισμό, ποὺ ἀφορᾶ στὰ δογ-
ματικά. Οἱ οἰκουμενιστὲς συμπορευόμενοι μὲ τοὺς
πολιτικοὺς (ἐδῶ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα ἂν οἱ πολι-
τικοὶ εἶναι ἐκκοσμικευμένοι, πῶς οἱ οἰκουμενιστὲς
συμπορεύονται μὲ αὐτούς; Μήπως εἶναι τὸ ἴδιο
ἐκκοσμικευμένοι;) γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη ἐπιτέλεση
τῶν σχεδίων τους καταφεύγουν στὴν ἴδια μέθοδο.
Δὲν ἀπαντοῦν στὰ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ μεταχειρί-
ζονται τὸν χαρακτηρισμὸ φονταμενταλιστὲς γιὰ
τοὺς πιστοὺς ποὺ ἁπλῶς τοὺς ὑποδεικνύουν ὅτι ὁ
οἰκουμενισμὸς ἀντιστρατεύεται τὴ φύση τῆς
Ἐκκλησίας. Ὅταν ὅμως οἱ ἴδιοι παρακάμπτουν
τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ὁρί-
σει τὰ ὅρια καὶ τὸν σκοπὸ τῆς Ἐκκλησίας, δὲν
ἀπομένει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς αὐθαί-
ρετης δικῆς τους ἑρμηνείας τῶν πραγμάτων. Γι’
αὐτὸ δὲν τοὺς εἶναι ἀρεστοὶ οἱ Κανόνες, διότι θέ-
λουν νὰ θεσμοθετήσουν δικούς τους, οἱ ὁποῖοι θὰ
νομιμοποιοῦν τὴν συμπεριφορά τους. Γι’ αὐτὸ καὶ
δὲν τοὺς εἶναι ἀρεστοὶ οἱ Πατέρες, διότι ἐκεῖνοι
ἔστεκαν ψηλά, ἐνῶ οἱ τωρινοὶ θέλουν νὰ κυριαρ-
χήσει ὁ μέσος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πλανᾶται
στοὺς λογισμούς του.

Ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς ἑδράζον-
ται πάνω στὶς ἴδιες προϋποθέσεις τῆς ἐκκοσμι-
κεύσεως, ἁπλῶς στὸν οἰκουμενισμὸ διατηρεῖται
ἐπιφανειακὰ ἡ θρησκευτικότητα, ὅπως καὶ στὴν
μασωνία ὑπάρχει ἕνα ἀνώτατο ὄν.

Ἐπανερχόμενοι λοιπὸν στὸ δίλημμα τοῦ πιστοῦ
θὰ λέγαμε ὅτι αὐτὸς ἔχει δύο δυνατότητες. Ἡ μία
εἶναι νὰ παραιτηθεῖ. Ἡ παραίτηση εἶναι ἰδιώτευση,
δηλαδὴ κάθομαι σπίτι μου καὶ κοιτῶ ἐγὼ νὰ εἶμαι
σωστὸς καὶ ἂς κάνει ἡ κοινωνία καὶ ἡ Ἐκκλησία
ὅ,τι θέλει, ἀρκεῖ ἐγὼ νὰ σωθῶ. Ὁμαδικὴ ἰδιώτευ-
ση εἶναι ἡ ἀποτείχιση, ἡ ὁποία κατὰ βάθος λέει ὅτι
ἐφ’ ὅσον δὲν μπορῶ νὰ ἀλλάξω τὴν Ἐκκλησία καὶ
τὴν κοινωνία, ἀποσύρομαι σὲ μία ὁμάδα ὁμοϊδε-
ατῶν, ποὺ διατηρεῖ τὴν ἀλήθεια, διότι ὅλοι οἱ ὑπό-
λοιποι εἶναι πνευματικὰ νεκροί, κατὰ τὴ γνώμη
τους. Ἡ ἄλλη λύση εἶναι νὰ ἐγείρω τὰ δικαιώματά
μου. Δὲν ἔχουν μόνο οἱ ἄλλοι δικαιώματα καὶ πο-
λιτικὴ ἐξουσία, ἔχουμε καὶ ἐμεῖς δικαιώματα καὶ ἡ
δική μας ἐξουσία δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.
Ὁ ἀγώνας μέχρι ἐσχάτων δίνεται στὴν ἴδια παλαί-
στρα στὴν ὁποία οἱ ἀντιστρατευόμενες πρὸς τὴν
ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμὸ δυνάμεις ἔχουν παρα-
ταχθεῖ. Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι γνωρίζουμε ἐκ
τῶν προτέρων τὴν ἔκβαση: θὰ ἡττηθοῦν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ἀθήνα, 5 Μαΐου 2017
Ἀριθμ. Πρωτ.  54
Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώ-

τατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο

Κοινοποίηση:
Ἅπαντες τοὺς Ἱεράρχες τῆς

Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος

Μακαριώτατε,
Πληροφορούμαστε ὅτι τὶς τε-

λευταῖες ἡμέρες συντελεῖται
ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας
Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων
μία «βιαστικὴ» καὶ κλιμακωτοῦ
χαρακτήρα διαδικασία ἐπιμόρ-
φωσης τῶν Θεολόγων ἐκπαι-
δευτικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν δασκά-
λων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων
σχετικὰ μὲ τὸ νέο πολυθρη-
σκειακὸ Πρόγραμμα τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ
ὁποῖο, ὅμως, εἶχε ἀπορριφτεῖ
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἱεραρχίας καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ
Ἐσᾶς προσωπικά, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τὴν Ἕνωσή μας.

Πληροφορούμαστε, ἐπίσης
ὅτι, ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας ἐκφρά-
ζονται ἀπόψεις πὼς ἔχει «ἐπέλ-
θει σύγκλιση καὶ συναίνεση με-
ταξὺ τοῦ Ὑπουργείου καὶ τῆς
Ἐκκλησίας, σχετικὰ μὲ τὸ Πρό-
γραμμα τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν, μέσῳ σχετικοῦ
διαλόγου».

Κατόπιν τούτων, σᾶς ἐρωτοῦ -
με, Μακαριώτατε, καὶ κρίνουμε
ὅτι ὡς Θεολόγοι, ἀλλὰ καὶ ὡς
ἐκπαιδευτικοί, δικαιούμαστε νὰ
γνωρίζουμε τὶς ἀπαντήσεις Σας,
τὶς ὁποῖες καὶ ἀναμένουμε ἄμε-

σα -διότι σὲ ἄλλη περίπτωση
μᾶς δημιουργοῦνται σοβαρὲς
καὶ μεγάλες ἀνησυχίες καὶ ἀβε-
βαιότητες- ἀπὸ Ἐσᾶς, ποὺ ἀπο-
τελεῖτε τὸν πνευματικὸ ἡγήτορα
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅσον
ἀφορᾶ τὰ ἀκόλουθα ἐρωτήμα-
τα:

-Ἔχει συναινέσει ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ Ὑπουργεῖο
Παιδείας Ἔρευνας & Θρησκευ-
μάτων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν;

-Ἂν ἔχει ὑπάρξει συναίνεση,
ποιὰ εἶναι ἡ βάση της καὶ ποιὰ
προοπτικὴ ἔχει προσδιορισθεῖ;

-Ἡ ἀνωτέρω προοπτικὴ εἶναι
ἀποτέλεσμα τοῦ ἐπιστημονικοῦ
καὶ θεολογικοῦ διαλόγου μεταξὺ
Ἐκκλησίας καὶ Ὑπουργείου;

-Ἂν ἔχουν ὑπάρξει ἀποτελέ-
σματα τοῦ διαλόγου αὐτοῦ, γιατί
αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα δὲν
ἔχουν δημοσιοποιηθεῖ;

-Τὰ ἀποτελέσματα αὐτοῦ τοῦ
διαλόγου ἔχουν γνωστοποιηθεῖ
στοὺς Ἱεράρχες καὶ ποιὰ εἶναι ἡ
θέση τους;

Σὲ αὐτὰ τὰ βασικὰ ἐρωτήμα-
τα, ποὺ συνδέονται μὲ μία σειρὰ
ἄλλων σχετικῶν ἀλλὰ ἐπιμέ-
ρους ἐρωτημάτων, ἀναμένουμε
τὶς ἀπαντήσεις 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

Φοβοῦ τοὺς Δαναούς…
Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἐπιχει-

ρεῖ μὲ δῶρα νὰ ἐξευμενίση ἡ
κυβέρνησις. Ὁ Μακαριώτα-
τος παρακαλοῦμεν νὰ μείνη
ἀταλάντευτος εἰς τὰς θέσεις
του διὰ τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν καὶ τὸ τέμενος. Ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙ-
ΚΑ – SECRET» τῆς 27ης
Μαΐου 2017:

«Ἂν κάθε ἐπίσκεψη κυβερνη-
τικοῦ στελέχους στὸν Ἀρχιεπί-

σκοπο στοιχίζει 300 εὐρώ, τότε
συμφέρει καλύτερα νὰ τὰ λένε...
τηλεφωνικά. Εἰδικότερα, στὴν
ἐπίσκεψη τοῦ Παναγιώτη Κου-
ρουμπλῆ στὸν κ. Ἱερώνυμο,
στὶς 16 Μαΐου, ὁ ὑπουργὸς τοῦ
προσέφερε ἕνα δῶρο, ὡς εἴθι-
σται. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι τὸ δῶρο
ἦταν ἀξίας 300 εὐρώ. Δὲν ξέ-
ρουμε τὶ ἀναμνηστικὸ πῆρε, σί-
γουρα ὅμως ὁ κ, Κουρουμπλῆς
θὰ ἔχει τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος δὲν θὰ τὸν ξεχά-
σει ποτέ».

Πιστὸς εἰς τὸν… Θρόνον!
Ἔπειτα ἀπὸ 65 ἔτη ἐπεσκέ-

φθη Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας τὸ Φανάρι. Ὁ
Πατριάρχης ἐπήνεσε τὴν πί-
στιν τοῦ προέδρου εἰς τὸν…
θρόνον (!) καὶ ὁ κ. Παυλόπου-
λος τὴν ὑποστήριξίν του εἰς
τὰς διαθρησκειακὰς σχέσεις!
Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τοῦ Πατριαρχείου τῆς
23ης Μαΐου 2017:

«Τὴν πρωΐαν τῆς Δευτέρας,
22ας Μαΐου τ.ἔ., ὁ Ἐξοχ. κ. Προ-
κόπιος Παυλόπουλος, Πρό-
εδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρα-
τίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισκέψεώς
του εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν
ἐξ ἀφορμῆς τῆς Συνόδου Κο-
ρυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονο-
μικῆς Συνεργασίας τοῦ Εὐξείνου
Πόντου («Βlack Sea Economic
Cooperation»), ἐπὶ τῇ συμπλη-
ρώσει εἰκοσιπενταετίας ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεώς του, προσῆλθεν εἰς τὰ
Πατριαρχεῖα… Ὁ Παναγιώτατος

καλωσώρισε μετὰ θερμῶν λό-
γων τὸν ὑψηλὸν ἐπισκέπτην,
ἐξάρας τὴν βαθεῖαν πίστιν, ὡς
καὶ τὴν πηγαίαν εὐλάβειαν τοῦ κ.
Προέδρου πρὸς τὸν πανίερον
θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου καὶ εὐχαριστήσας διὰ τὰ
αἰσθήματα βαθείας τιμῆς καὶ
εἰλικρινοῦς ἀγάπης τῆς Α. Ἐξο-
χότητος πρὸς τὸ πρόσωπόν
Του, ἐνῶ ἐμνήσθη μετ’ εὐγνω-
μοσύνης τῆς παρουσίας τοῦ κ.
Παυλοπούλου ἐν Κρήτῃ κατὰ
τὸν παρελθόντα Ἰούνιον
(2016)… Ἀπαντητικῶς, ὁ κ.
Παυλόπουλος ηὐχαρίστησε τὸν
Παναγιώτατον διὰ τὴν ἐπιφυ-
λαχθεῖσαν αὐτῷ τιμητικὴν δοχὴν
καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀμέριστον
στήριξιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτεί-
ας εἰς τὰς διεθνοὺς ἐμβελείας
πρωτοβουλίας τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας εἰς πανορθόδοξον,
παγχριστιανικὸν καὶ διαθρη-
σκειακὸν ἐπίπεδον».

Οἰκουμενιστικὴ λιτανεία

Τὴν δόξαν τοῦ Σεβ. Φανα-
ρίου φαίνεται πὼς ἐζήλευσεν
ὁ Σεβ. Βελγίου καὶ συμμετεῖ -
χεν εἰς τὴν λιτανείαν τῶν πα-
πικῶν. Βεβαίως ὀφείλει νὰ
παρουσιάζεται εἰς ἐπισήμους
ἐκδηλώσεις ὄχι ὅμως νὰ συμ-
πορεύεται μὲ τοὺς παπικοὺς
καὶ μάλιστα ὅταν αὐτοὶ ἤδη
ἀπὸ τὸν μεσαίωνα μέχρι σή-
μερα ἔχουν ἀναγάγει εἰς τέ-
χνην τὴν καλλιέργειαν τῆς
θρησκοληψίας. Ὡς ἐπληροφο-
ρήθημεν ἀπὸ τὸ «ἱστολόγιον
«Φῶς Φαναρίου» τῆς 26ης
Μαΐου 2017:

«Στὴν μεγάλη λιτανεία τῆς
Bruges παρέστη ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λου-
ξεμβούργου κ Ἀθηναγόρας, συν -
οδευόμενος ὑπὸ τοῦ Ἀρχιδιακό-
νου του, τὸ μεσημέρι τῆς Πέμ-
πτης, 25 Μαΐου 2017. Παλαιὸ
ἔθιμο τῆς πόλης ὁρίζει τὴν περι-
φορὰ τοῦ "Ἁγίου Αἵματος", τὴν

Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως στοὺς
δρόμους καὶ τὰ σοκάκια τῆς με-
σαιωνικῆς πόλης τῆς Φλάν-
δρας, στὸ βορειοδυτικὸ Βέλγιο.
Κατὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ πα-
ράδοση, τὸ "Ἅγιο Αἷμα", ὕφα-
σμα ἐμποτισμένο μὲ τὸ Αἷμα τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ, δωρήθηκε
ἀπὸ τὸ Βατικανὸ στὴν πόλη τῆς
Bruges τὸν 13ο αἰώνα καὶ ἀπὸ
τότε οἱ ἄρχοντες τῆς πόλης,
κλῆρος καὶ λαὸς καθιέρωσαν τὴ
λιτάνευσή του τὴν πρώτη Δευτέ-
ρα τοῦ Μαΐου, ἡ ὁποία τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια μεταφέρθηκε τὴν
Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, γιὰ νὰ
συμπίπτει μὲ τὴν κρατικὴ ἀργία.
Ἡ λιτανεία ξεκινάει ἀπὸ τὴν Βα-
σιλικὴ τοῦ Ἁγίου Αἵματος, ὅπου
ἀρχικὰ παρουσιάζονται σκηνὲς
ἀπὸ τὴ ζωή τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴ
συνέχεια ἡ λιτανευτικὴ πομπή,
ἡ ὁποία διασχίζει ὅλη τὴν πόλη,
γιὰ νὰ καταλήξει στὴν πλατεῖα
τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Ρωμαι-
οκαθολικὸς Ἐπίσκοπος εὐλογεῖ
τὸν λαὸ κρατώντας τὴ λειψανο-
θήκη». 

Ἐπικρίσεις διὰ τὴν «Κατάγνωσιν Ἑτεροδιδασκαλιῶν»
Ὁ κ. Ἀντώνης Ἰ. Ἐλευθε-

ριάδης, Διδάκτωρ Φιλολο-
γίας, Θεολόγος καὶ φίλος τοῦ
Πατριάρχου Κωνσταντινου-
πόλεως, ἔγραψεν ἄρθρον εἰς
τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος
Τύπος» τῆς 22ας Μαΐου
2017 μὲ τίτλον «Ὁ «Νεοζη-
λωτισμὸς» κτυπᾶ τὴν θύρα
τῆς ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος», εἰς τὸ ὁποῖον
ἐπικρίνει τὸν Πανοσιολογιώ-
τατον Καθηγούμενον τῆς Ἱ.
Μ. Λογγοβάρδας Πάρου
Ἀρχιμ. Χρ. Πῆχον διὰ τὴν
ἐπιστολὴν «Κατάγνωσις Ἑτε-
ροδιδασκαλιῶν», ποὺ ἀπέ-
στειλεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνο-
δον καὶ τὴν ὁποίαν ἔθεσεν ὡς
κεντρικὸν θέμα ὁ Ο.Τ. μὲ
τίτλον «Σείεται ἡ Ἑλλὰς καὶ
ἡ Ἱεραρχία κωφεύει;». Τὸ
ὕφος τοῦ κ. Ἐλευθεριάδη
προδίδει τὰς προθέσεις του.
Παραθέτομεν μόνον μικρὸν
τμῆμα:

«Εἶναι ἡ πρώτη φορά, ἐξ
ὅσων γνωρίζουμε, ὅπου ἕνας
Πρεσβύτερος, στὴν ἱεραρχικὴ
τάξη τοῦ κλήρου, καταθέτει
ἐνώπιον τοῦ σώματος τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Αὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  μηνυ-
τήρια ἀναφορὰ ἢ ἔγκληση ἤ,
γιὰ νὰ ἐπαναλάβω τὸν ἀδόκιμο
ἐκκλησιαστικὸ  ὅρο «Κατάγνω-
σιν (=καταδίκη) ἑτεροδιδασκα-
λιῶν», ἐναντίον τοῦ Προκαθη-
μένου τῆς κατὰ Ἀνατολὰς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  κ.
Βαρθολομαίου γιὰ παράβαση
συγκεκριμένων Ἱερῶν Κανό-

νων, ἡ συνέπεια τῶν ὁποίων
εἶναι καταδίκη σὲ καθαίρεση ἢ
ἀφορισμὸ ἢ ἐπιτίμιο ἀκοινωνη-
σίας. Πρόκειται περὶ τοῦ Σεβα-
στοῦ μας Καθηγουμένου τῆς
παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Λογ-
γοβάρδας Πάρου, Ἀρχιμανδρί-
του π. Χρυσοστόμου (Πήχου).
Τὸ κείμενο αὐτὸ τῆς «Κατα-
γνώσεως» δημοσιεύθηκε καὶ
στὸν ἔντυπο καὶ στὸν ἠλεκτρο-
νικὸ τύπο καὶ προκάλεσε σὲ λί-
γους μὲν αἰσθήματα ἱκανοποί-

ησης καὶ σὲ ἄλλους πολλοὺς
μεγάλο σκανδαλισμό… Κατ’
ἀρχάς, προσέχοντας  τὴ μορφὴ
τοῦ κειμένου τῆς   «Καταγνώ-
σεως» κρίνεται πὼς δὲν ὁμοι-
άζει μὲ «δικόγραφο», ὅπως θὰ
ἀναμενόταν, ἀλλὰ ὁμοιάζει πε-
ρισσότερο μὲ ἕνα ρητορικὸ δο-
κίμιο μὲ κηρυ γματικὲς ἐξάρ-
σεις… Οὐδαμοῦ ἀνευρίσκει κα-
νεὶς παραπομπὲς σὲ συγκεκρι-
μένους Ἱεροὺς Κανόνες ποὺ ἐξ
ἀντικειμένου παραβιάσθηκαν

καὶ ἡ παραβίασή τους ἐπιφέρει
ad hoc τὴν προβλεπομένη ποι-
νή. Τὸ νὰ ἀραδιάζουμε Ἱεροὺς
Κανόνες ποὺ ὁμιλοῦν γενικῶς
περὶ παραβάσεως διατάξεων
ποὺ ἀφοροῦν τὴ συμπροσευχὴ
μὲ αἱρετικοὺς ἢ σχισματικοὺς
δὲν εἶναι  ἔνδειξη σοβαροῦ κα-
ταγγελτικοῦ λόγου… Χρησιμο-
ποιεῖ τὸν ὅρο «σκανδαλισμὸς»
ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ
πιὸ σοβαρὰ ψυχολογικὰ προ-
βλήματα ποὺ συνταράσσουν
τὴν ἀνθρώπινη πνευματικὴ
ἰσορροπία καὶ ὑγεία. Πρίν,
ὅμως, κλείσω αὐτὲς τὶς σκέ-
ψεις, θὰ ἤθελα νὰ προσ θέσω
ἕνα παράδειγμα ποὺ πρόσ -
 φατα διάβασα στὸν βίο τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ.
Ἐκεῖ φέρεται πὼς ὁ Ἅγιος προ-
κάτοχος τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του στὴν ἡγουμενία τῆς Ἱ.
Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου,
π. Φιλόθεος Ζερβάκος, παρα-
τηρώντας τὴν ἀνοχὴ ποὺ ἔδει-
χνε ὁ παπὰ-Νικόλας Πλανᾶς
γιὰ ἕνα μέθυσο ψάλτη ποὺ εἶχε
στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Ἐλισαί-
ου σκανδαλίστηκε σφόδρα
ἀμφισβητώντας τὴν ἱεροπρέ-
πεια τοῦ μετέπειτα Ἁγίου Νικο-
λάου Πλανᾶ. Πολὺ ἀργότερα
ὅμως κατάλαβε, ὅταν πιὰ ὡρί-
μασε αὐτὸς πνευματικά, ὅτι
ἔκανε λάθος καὶ ζήτησε συγ-
γνώμη ἀπὸ τὸν ἁπλοϊκὸ παπὰ-
Νικόλα. Ὁ σκανδαλισμὸς εἶναι
ἐνίοτε προϊὸν τοῦ ἐγωϊσμοῦ
μας καὶ ὑπερ εκτίμηση τῆς
δικῆς μας αὐθεντίας ἤ, στὴν
ἀγαθότερη περίπτωση, ἕνας
εὔσχημος τρόπος ὑπεκφυγῆς
ἀπὸ τὴν πραγματικότητα».

Ἡ Ἐκκλησία ὑπονομεύει τὴν δημοκρατίαν; Ἐπίθεσις τοῦ κ. Σταμούλη
Κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
ἔβαλεν ὁ κ. Φίλης καὶ ἡ κ.
Καμτσίδου.Ὁ Καθηγητὴς τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ.
Χρ. Σταμούλης συνηγόρησε
καὶ προσέθεσεν ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία ἐμπλέκεται εἰς τὴν πολιτι-
κήν. Συμφώνως πρὸς ἄρθρον
τοῦ κ. Στράτου Κερσανίδη εἰς
τὴν ἱστοσελίδα epohi.gr τῆς
28ης Μαΐου 2017:

«Μία ἰδιαίτερα ἔντονη συζήτη-
ση ἀκολούθησε τὶς ἄκρως
ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις τῶν
τριῶν ὁμιλητῶν στὴν ἐκδήλωση
γιὰ τὶς σχέσεις Κράτους καὶ
Ἐκκλησίας ποὺ πραγματοποι-
ήθηκε τὴν περασμένη Τετάρτη
στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Καλαμα-
ριᾶς «Μελίνα Μερκούρη»… μὲ
τίτλο «Κράτος καὶ Ἐκκλησία:
Ἀπὸ τὸν ἀσφυκτικὸ ἐναγκα-
λισμὸ στὴ …«συναινετικὴ διά-
σταση»;», ποὺ διοργάνωσε ὁ
Ὅμιλος Φίλων του Ἰνστιτούτου
Νίκος Πουλαντζᾶς στὴ Θεσσα-
λονίκη…

Ξεκινώντας τὴν ὁμιλία του ὁ
Νίκος Φίλης, ἀναφέρθηκε στὶς
θηριωδίες καὶ τοὺς διωγμοὺς
ποὺ ὑπέστη ὁ ποντιακὸς ἑλληνι-
σμός… Περνώντας στὸ θέμα
τῆς ἐκδήλωσης στάθηκε στὴν
κρίση θεσμῶν καὶ ἀξιῶν καὶ
στὴν ἀνάγκη γιὰ δημοκρατικὴ
θεσμικὴ ἀνασυγκρότηση. Στὸ
πλαίσιο αὐτὸ ὁ καθορισμὸς δια-
κριτῶν ρόλων στὸ Κράτος καὶ
τὴν Ἐκκλησία εἶναι πρὸς τὸ
συμφέρον καὶ τῶν δύο. Καὶ ἡ
κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔθεσε
τὸ θέμα, ἐπειδὴ πιστεύει πὼς
εἶναι ὥριμη μία τέτοια κοινωνικὴ
ἀλλαγή. Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχουμε
μία πολιτευόμενη Ἐκκλησία καὶ
ἕνα θρησκευόμενο Κράτος. Για-
τί ἔτσι ἡ Ἐκκλησία μετατρέπεται
σὲ ἐξουσία, ἡ ὁποία ὑπονομεύει
τὴν ἐλευθερία. Δὲν εἶναι δυ-
νατὸν οἱ κοσμικὲς ἀξίες τῆς δη-
μοκρατίας νὰ ὑποτάσσονται
στὶς θρησκευτικὲς ἐπιταγές. Νὰ

ὑπονομεύονται τὰ δικαιώματα
τῶν θρησκευτικῶν, σεξουα-
λικῶν καὶ ἄλλων μειοψηφιῶν.
Γιατί ἔτσι ἐνδυναμώνεται ὁ συν-
τηρητικὸς ἀκροδεξιὸς χῶρος καὶ
ὁ ἐθνικισμός, καθὼς ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν συγκρούεται μὲ τὸν
ἐθνικισμό, ἀντίθετα ἐνισχύει τὴ
μισαλλοδοξία καὶ μάλιστα, στὸ
ὄνομα τῆς …δημοκρατίας!
Ὅμως ἡ κοινωνία εἶναι πολυπο-
λιτισμικὴ καὶ πολυθρησκευτική,
ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Νί-
κος Φίλης. Γιὰ νὰ σταματήσει ἡ
ἀκροδεξιὰ ἐργαλειοποίηση τῆς
θρησκείας πρέπει νὰ γίνει ὁ χω-
ρισμὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ
Κράτος κάτι ποὺ ἀρνεῖται πει-
σματικὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
Ὅμως χωρισμὸς δὲν σημαίνει
χωρισμὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους, δὲν σημαίνει
διαίρεση τοῦ λαοῦ. Βέβαια ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἐπικεντρώνεται
ἰδιαίτερα στὴν ἐκκλησιαστικὴ
περιουσία, τὴ μισθοδοσία τοῦ
κλήρου ἀλλὰ καὶ κάποιους ἀνύ-
παρκτους τίτλους ἰδιοκτησίας.
Ἐν ὄψει τῆς συνταγματικῆς ἀνα-
θεώρησης εἶπε πὼς τὸ Σύντα -
γμα πρέπει νὰ θεμελιώνεται στὸ
ὄνομα τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι στὸ ὄνο-
μα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Σύμφωνα
μὲ τὸ ἄρθρο 3, ἡ Ἐκκλησία διοι-
κεῖται ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες
καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν κλῆρο καὶ λαϊ-
κοὺς ὅπως σὲ ἄλλες ὀρθόδοξες
χῶρες.

Γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν εἶπε πὼς τὸ σχολεῖο πρέ-
πει νὰ εἶναι κοσμικὸ καὶ οὐδετε-
ρόθρησκο. Ἔτσι ἀπὸ φέτος θὰ
ἐφαρμοστοῦν τὰ νέα προγράμ-
ματα σπουδῶν… 

Τὰ θρησκευτικά, 
ἁρμοδιότης τοῦ Κράτους
Γιὰ τὴν προχειρότητα μὲ τὴν

ὁποία ἀντιμετωπίζεται τὸ θέμα
τοῦ χωρισμοῦ καὶ τὰ συνθήματα
καὶ τὶς κραυγὲς ποὺ ἀντικαθι-
στοῦν τὴ συζήτηση, ξεκίνησε
τὴν εἰσήγησή του ὁ καθηγητὴς
Χρυσόστομος Σταμούλης. Ἀνα-

φερόμενος στὴ θητεία τοῦ Νίκου
Φίλη στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας,
εἶπε πὼς γιὰ πρώτη φορά
ὑπουργὸς μίλησε μὲ τοὺς θεο-
λόγους καὶ ὄχι μὲ τὴν Ἐκκλησία
γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν. Τόνισε πὼς τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ἁρμο-
διότητα τοῦ Κράτους ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία θέλει νὰ συνομοθετή-
σει. Καὶ τὸ κάνει γιὰ πολιτικοὺς
λόγους. Γιὰ τὰ προγράμματα
σπουδῶν εἶπε πὼς εἶναι σὲ θε-
τικὴ κατεύθυνση.

Κατὰ τὴν ἄποψή του γιὰ τὰ
προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν στὸ
διάλογο εὐθύνονται τόσο ἡ
Ἐκκλησία ὅσο καὶ τὸ Κράτος. Ἡ
Ἐκκλησία θεωρεῖ πὼς ὁ κόσμος
εἶναι ἀπέναντί της, ἀλλὰ δὲν
εἶναι ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει
νὰ λειτουργεῖ ἐντὸς τοῦ κόσμου.
Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ταύτι-
ση τοῦ κρατικοῦ μὲ τὸ δημόσιο.
Ἡ Ἐκκλησία ἀνήκει στὸ δημόσιο
χῶρο, ἀλλὰ ὁ δημόσιος χῶρος
δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν κρατικό. Ἡ
ὀρθοδοξία δὲν εἶναι ὑπόθεση
ἑλληνικὴ ἀλλὰ οἰκουμενική, εἶπε
ὁ κ. Σταμούλης καὶ δὲν περιορί-
ζεται στὰ ὅρια ἑνὸς ἔθνους.

Μίλησε ἀκόμη γιὰ τὶς ἧττες
ποὺ γνώρισε ἡ Ἐκκλησία σὲ κά-
ποια θέματα ποὺ τὰ ἔχει ξεχάσει
καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἱστορία. Ὅπως οἱ
ταυτότητες, ὁ πολιτικὸς γάμος
καὶ πρόσφατα τὸ σύμφωνο
συμβίωσης καὶ τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν. «Ποιὸς θυμᾶται
πιὰ τὰ 3 ἑκατομμύρια ὑπο-
γραφῶν γιὰ τὶς ταυτότητες;»,
εἶπε χαρακτηριστικά.

Οἱ νόμοι δὲν ἔχουν 
θεϊκὴν προέλευσιν

Ἡ Ἐκκλησία ἀσκεῖ μέρος τῆς
κρατικῆς ἐξουσίας ἐπειδὴ εἶναι
ΝΠΔΔ, εἶπε ἡ καθηγήτρια Ἰφιγέ-
νεια Καμτσίδου, ξεκινώντας τὴ
δική της εἰσήγηση. Ἔτσι ἀντιμε-
τωπίζεται ὡς κρατικὴ ὀντότητα
κι αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξει.

Ἡ θρησκεία, εἶπε, στήριξε τὸ
νεωτεριστικὸ ἐξουσιαστικὸ φαι-

νόμενο. Στὴ θρησκεία κάνουν
κουμάντο αὐτοὶ ποὺ ἑρμηνεύουν
τὸ θεῖο λόγο καὶ τὰ θρησκευτικὰ
δόγματα δὲν ἀμφισβητοῦνται.
Ἀντίθετα στὸ κοσμικὸ κράτος γί-
νεται διάλογος καὶ ἀντιπαράθε-
ση καὶ δὲν κάνει κουμάντο ὁ
Θεὸς καὶ οἱ ἑρμηνευτὲς τοῦ λό-
γου Του, ἀλλὰ ὁ λαός. Οἱ νόμοι
δὲν ἔχουν θεϊκὴ προέλευση, ἄρα
εἶναι ἀμφισβητήσιμοι, ἄρα μπο-
ροῦν νὰ ἀλλάξουν.

Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀπο-
δεσμευτεῖ ἀπὸ τὸ Κράτος,
ἄλλωστε πρόταγμα ὅλων τῶν
ἐπαναστάσεων ἦταν ὁ περιο-
ρισμὸς τῆς θρησκευτικῆς ἐξου-
σίας. Γιατί ἡ θρησκεία ἀνήκει
στὸν ἰδιωτικὸ χῶρο.

Μιλώντας γιὰ τὴν ἐξουσία τῆς
Ἐκκλησίας ἡ κ. Καμτσίδου ἀνα-
φέρθηκε στὸ παράδειγμα ὅσων
πηγαίνουν νὰ μονάσουν στὸ
Ἅγιο Ὄρος, οἱ ὁποῖοι ἐὰν εἶναι
ὑπήκοοι ἄλλων χωρῶν παίρ-
νουν αὐτόματα τὴν ἑλληνικὴ
ἰθαγένεια. Ἕνα δικαίωμα ποὺ
ἔγινε χαμός, γιὰ νὰ τὸ ἀποκτή-
σουν τὰ παιδιά, ποὺ γεννήθη-
καν στὴ χώρα ἀπὸ ξένους γο-
νεῖς καὶ φοιτοῦν σὲ ἑλληνικὰ
σχολεῖα.

Στάθηκε ἰδιαίτερα στὴ «δι-
καιωματοκρατία». Σύμφωνα μὲ
αὐτήν, ἡ ὀρθοδοξία, ὡς ἐπικρα-
τοῦσα θρησκεία, ἐπικαλεῖται τὴν
πλειοψηφία καὶ διεκδικεῖ αὐξη-
μένα δικαιώματα. Ἀλλὰ τὰ δι-
καιώματα, ὅπως προέκυψαν
ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ καὶ τὴ γαλ-
λικὴ ἐπανάσταση, δόθηκαν γιὰ
τὴν προστασία τῶν μειοψη-
φιῶν.

Τελειώνοντας, ἡ κ. Καμτσί-
δου, εἶπε πὼς πρέπει νὰ συζη-
τήσουμε τοὺς σύγχρονους
ὅρους στὶς σχέσεις Κράτους καὶ
Ἐκκλησίας. Οἱ θρησκευτικὲς
κοινότητες δὲν πρέπει νὰ διεκδι-
κοῦν πολιτικὸ ρόλο κι ἐμεῖς πρέ-
πει νὰ βροῦμε ἐκεῖνα τὰ ἐργα-
λεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ προστατεύ-
σουν τὴ δημοκρατία».

Tὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων καὶ τὸ δημογραφικὸν 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 29ῃ Μαΐου 2017

Ἀπέναντι στό ἔγκλημα τῶν
ἐκτρώσεων πού στήν δύστυχη
πατρίδα μας θεωρεῖται «θεσμο-
θετημένο δικαίωμα» τῆς γυναί-
κας, τρεῖς ἰατροί ἀναισθησιολό-
γοι τοῦ Νοσοκομείου τῆς Σά-
μου, γνωστοποίησαν μέ ἐπιστο-
λή τους στήν διοίκηση τοῦ Νο-
σοκομείου Σάμου, ὅτι θά ἀπέ-
χουν ἀπό τά καθήκοντά τους σέ
ἰατρική πράξη διακοπῆς κυήσε-
ως, ἄν δέν συντρέχουν ἰατρικοί
λόγοι κινδύνου ζωῆς ἤ ὑγιείας
τῆς ἐγκύου. Ἐπικαλούμενες οἱ
ἀναισθησιολόγοι, τό ἄρθρο 31
τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας
ἰατρικῆς δεοντολογίας», τό
ὁποῖο προβλέπει ὅτι «Ὁ ἰατρός
μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ τούς κα-
νόνες καί τίς ἀρχές ἰατρικῆς συν -
είδησής του καί νά ἀρνηθεῖ νά
ἐφαρμόσει ἤ νά συμπράξει στίς
διεργασίες τεχνητῆς διακοπῆς
τῆς κύησης ἐκτός ἄν ὑπάρχει
ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν
ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σο-
βαρῆς καί διαρκοῦς βλάβης τῆς
ὑγείας της» δήλωσαν ὅτι δέν θά
συμπράξουν στήν «διακοπή»
τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων.

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά
ἐπαινέσωμε δημόσια τίς τρεῖς
ἰατρούς τῆς Σάμου, ὅπως ἔπρα-
ξε καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τους
κ.κ. Εὐσέβιος καί νά ἐπισημει-
ώσουμε ὅτι τό ἄρθρο 304 τοῦ
ἰσχύοντος Ποινικοῦ Κώδικος
πού κατοχυρώνει καί στήν
Ἑλλάδα τό δικαίωμα μιᾶς γυναί-
κας στήν ἄμβλωση, στήν πα-

ραγρ. 4, ἀποτελεῖ μία ἀπόδειξη
ὅτι τό θετέο δίκαιο, σάν δημι-
ούργημα τῆς ἀνθρώπινης ἀντί-
ληψης μπορεῖ νά θεσμοθετεῖ
τήν ἀνατροπή τῆς ἐνθέου
ἠθικῆς πού καταγράφεται καί
διά τοῦ ἄγραφου ἠθικοῦ νόμου
ἀλλά καί διά τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύ-
ψεως στήν ἀνθρωπίνη ψυχή.
Στήν σύγκρουση τῶν καθηκόν-
των τῶν ἰατρῶν καί τῶν ὑπευ-
θύνων ὑγείας πού προκύπτει
ἀναποδράστως ἀπό τίς διατά-
ξεις τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου
304 τοῦ ΠΚ καί τίς διατάξεις τοῦ
ἄρθρου 2 παραγρ. 5 καί 31 τοῦ
Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρι -
κῆς δεοντολογίας», ἀσ φαλῶς
ὑπερτερεῖ ἡ πρόβλεψη τοῦ ἐν
θέματι Κώδικος, διότι τά ζητήμα-
τα συγκρούσεως καθηκόντων
ἐπιλύονται μέ σταθμίσεις καί
ἀσφαλῶς ὑπέρτερο ἀγαθό,
εἶναι ἡ διασφάλιση τῶν ἀρχῶν
τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως τοῦ
ἰατροῦ, νά ἀρνηθεῖ νά συμμετά-
σχει καί νά συμπράξει στήν διά-
πραξη μιᾶς ἀμβλώσεως, χωρίς
νά ὑφίσταται ἀναπότρεπτος κίν-
δυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου,
ἀπό τό κατασκευασμένο «δι-
καίωμα» τῆς γυναίκας στήν
ἐγωπαθῆ καί ἀμοραλιστική
ἄμβλωση πού δολοφονεῖ ἕνα
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται
ἐξ ἄκρας συλλήψεως σάν ψυχο-
σωματική ἑνότητα, συνδημιουρ-
γημένη ἀπό τόν Θεό καί τούς
γονεῖς του.

Εἶναι τρομακτική καί ἄκρως
διδακτική ἡ κυκλοφορηθεῖσα ρε-
αλιστική ταινία Silent scream

(Σιωπηλή κραυγή) πού καταδει-
κνύει τόν τρόμο καί τήν ἀγωνία
τοῦ ἐμβρύου, τοῦ ὁποίου ἐπιτα-
χύνονται οἱ καρδιακοί παλμοί,
ὅταν ἀντλαμβάνεται τόν μηχανι-
σμό διαμελισμοῦ του καί ἀπορ-
ροφήσεώς του καί θά ἔπρεπε
ὅλοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τό κα-
κούργημα τῶν ἀμβλώσεων καί
οἱ γυναῖκες πού τό ἀποφασίζουν
νά ὑποχρεώνονται πρίν τήν
ἐνέργειά τους νά παρακολουθή-
σουν μέ τά μάτια ὀρθάνοιχτα
αὐτήν τήν ταινία.

Στήν πατρίδα μας μέ μέτριους
ὑπολογισμούς πραγματοποι-
οῦνται 300.000 ἐκτρώσεις τό
χρόνο, ἐκ τῶν ὁποίων 110.000
ἀπό νέες κάτω τῶν 18 ἐτῶν καί
ἑπομένως πέρα ἀπό τό ἠθικό
κακό καί τό ἔγκλημα σέ βάρος
ἀνυπερασπίστων ἐμβρύων, γιά
τά ὁποῖα ὁ Ἀστικός Κώδικας
ἔχει προβλέψει τόν θεσμό τοῦ
ἐμβρυωροῦ καί ἐδῶ ἀκριβῶς
ἀποτυπώνεται ἡ ἀντιφατικότητα
τῶν ἀνθρωπίνων νόμων, δια-
πράττεται καί ἕνα ἔγκλημα σέ
βάρος τῆς Πατρίδος μέ τήν δη-
μογραφική ἀπομείωση τοῦ
Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώ-
ρας. Ὁ ἄκρως περιορισμένος
ἀριθμός τῶν γεννήσεων γύρω
στίς 90.000 ἀνά ἔτος, σέ συν-
δυασμό μέ τόν ὑψηλό ἀριθμό
τῶν θανάτων γύρω στίς
120.000 ἐτησίως, λόγῳ τῆς γή-
ρανσης τοῦ πληθυσμοῦ, ἔχουν
σάν ἀποτέλεσμα ἀρνητικό ἰσο-
ζύγιο γεννήσεων καί θανάτων
μέ πρόδηλη συνέπεια, τήν δη-
μογραφική συρρίκνωση. Ἑπο-

μένως αὐτοί πού διαμαρτύρον-
ται γιά τό ἀσφαλιστικό-συνταξιο-
δοτικό πρόβλημα, τήν αὔξηση
τοῦ συνολικοῦ κόστους ὑπηρε-
σιῶν ὑγείας, τήν ἔλλειψη προ-
σώπων στήν ἐθνική ἄμυνα, τά
ἐλλείμματα μεσοπρόθεσμα στόν
οἰκονομικά ἐνεργό πληθυσμό,
τίς δυσκολίες προσαρμογῆς στά
νέα οἰκονομικά περιβάλλοντα,
ἄς αἰτιῶνται κυρίως τό ἔγκλημα
τῶν ἀμβλώσεων πού ἀφανίζει
κάθε χρόνο μιά ὁλόκληρη πόλη.

Τέλος ἡ ἀφελής θέσις ὅτι ἡ
εἴσοδος καί ἐγκατάσταση ἀλλο-
δαπῶν προσφύγων καί μετα-
ναστῶν μπορεῖ βραχυπρόθε-
σμα καί μεσοπρόθεσμα νά ἀνα-
χαιτίσει τήν μείωση τοῦ πληθυ-
σμοῦ δέν ὑπολογίζει ὅτι οἱ κατά
πάντα συμπαθεῖς αὐτοί συνάν-
θρωποί μας, εἶναι φορεῖς ἄλλου
πολιτισμοῦ καί κοσμοειδώλου,
ἀσύμβατων, κυρίως οἱ προερ-
χόμενοι ἀπό ἰσλαμικές χῶρες,
μέ τίς εὐρωπαϊκές ἀρχές τῆς δη-
μοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας τοῦ
προσώπου καί τῆς ἰσονομίας
καί ὅτι ἀποκτῶντας πολιτικά δι-
καιώματα στήν χώρα, θά ἐπι-
διώξουν τήν ἀνατροπή τοῦ ὑφι-
σταμένου πολιτισμοῦ της, ὅπως
δραματικά βλέπουμε νά ἐπισυμ-
βαίνει στίς χῶρες τῆς ἀποικιο-
κρατίας, πού πληρώνουν μέ
αἷμα τό τίμημα τοῦ πάλαι ποτέ
ἐπεκτατικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ
τους, στίς χῶρες τοῦ τρίτου κό-
σμου. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ὁδηγούμεθα εἰς ἀφανισμόν!
Τοῦ κ. Γρηγόρη Καλοκαιρινοῦ 

Εἰδεχθὲς Ἔγκλημα ἐξελίσσε-
ται ἐπίσημα καὶ δεσμευτικὰ
πλέον εἰς βάρος τῆς Χώρας, μὲ
σαφὲς καὶ χρονικὰ προσδιορι-
σμένο ἀποτέλεσμα τὸν ἀφανι-
σμό της, τὸ πολὺ σὲ 30 μὲ 40
χρόνια. Οἱ «δολιοφθορὲς» καὶ
οἱ ἐπιπολαιότητες τῶν προ-
ηγουμένων κυβερνήσεων κατὰ
τῶν πολυτέκνων κορυφώθηκαν
μὲ τὴν ψήφιση τοῦ 4ου Μνημο-
νίου ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κρα-
τοῦντας τὰ ...ἡνία τῆς δυστυ-
χοῦς Ἑλλάδος… Ἐπισκεπτόμε-
νοι τὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουρ-
γείου Ἐσωτερικῶν βλέπου-
με:… Γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τὸ
1921 οἱ γεννήσεις στὴν Ἑλλάδα
ὑποχώρησαν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο
τῶν 100.000 ἀπὸ τὸ 2013 καὶ
μετά… Τὰ παρακάτω μνημο-
νιακὰ μέτρα κατέστρεψαν τοὺς
πολύτεκνους: Κατάργηση ἀφο-
ρολόγητου τῶν χρηματικῶν γο-
νικῶν παροχῶν. Κατάργηση
τοῦ διορισμοῦ τῶν πολύτεκνων
ἐκπαιδευτικῶν. Καθιέρωση τῆς
εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης μὲ τέ-
τοιο τρόπο ὥστε νὰ πληρώνει
τὸ ἴδιο ποσὸ ὁ πολύτεκνος μὲ
ὅσα τέκνα καὶ νὰ ἔχει, μὲ τὸν
ἄγαμο! Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὴν
εἰδικὴ εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης.
Κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος γά-
μου. Κατάργηση τῶν πολυτε-
κνικῶν ἐπιδομάτων καὶ τῆς ἰσό-
βιας σύνταξης τῆς πολυτε-
κνικῆς μητέρας. Ἐπιβολὴ φό-
ρου πολυτελοῦς διαβίωσης γιὰ
τοὺς πολύτεκνους ποὺ ἔχουν
αὐτοκίνητα ἄνω τῶν 1928 κ.ἑ.
Φορολογικὴ καταιγίδα κατὰ
τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν.

Ὁ πολύτεκνος φορολογεῖται
ὅπως ὁ ἄγαμος. Ἐπιβολὴ τέ-
λους χαρτοσήμου στὰ πολυτε-
κνικὰ ἐπιδόματα. Κατάργηση
τῶν μετεγγραφῶν τῶν πολυτέ-
κνων, γονέων καὶ παιδιῶν. Δια-
κοπὴ τῆς δωρεὰν χορήγησης
ὀπωροκηπευτικῶν καὶ ἄλλων
προϊόντων στὶς πολύτεκνες
οἰκογένειες. Κατάργηση τοῦ
ποσοστοῦ 10% γιὰ τὴν εἰσα-
γωγὴ τῶν πολύτεκνων στὶς
σχολὲς τῆς Πυροσβεστικῆς
Ἀκαδημίας. Μείωση τοῦ ποσο-
στοῦ γιὰ τὶς προσλήψεις τῶν
πολύτεκνων ἀπὸ τὸ 20% στὸ
15%. Ὁ πολύτεκνος πληρώνει
ἑνιαῖο φόρο ἰδιοκτησίας ἀκινή-
των ὅπως ὁ ἄγαμος. Μείωση
τῶν κύριων καὶ τῶν ἐπικου-
ρικῶν συντάξεων τῶν πολυτέ-
κνων. Κατάργηση τῶν ἐπιδο-
μάτων τῶν τέκνων. Μείωση
τῶν ἀποδοχῶν στὴν ἀπασχό-
ληση συνταξιούχων πολυτέ-
κνων. Κατάργηση τῆς πρότα-
ξης τῶν τέκνων πολυτέκνων
ποὺ προβλεπόταν στὸ ν.
2190/1999… Τὰ νέα παιδιὰ δὲν
παντρεύονται, Προτιμοῦν νὰ
ζοῦν μόνα τους, ἢ νὰ συζοῦν
ἀνύμφευτα… Ἀντίθετα, οἱ οἰκο-
γένειες τῶν ἀλλοδαπῶν στὴ
χώρα μας, ὑπὸ συνθῆκες
ἄσχημες, κάνουν πέντε, ἕξι καὶ
ἑπτὰ παιδιὰ ἡ κάθε μία… Ὁ
στόχος ὀφθαλμοφανής: Νὰ κυ-
ριαρχήσουν πληθυσμιακὰ στὴ
Θράκη, ὥστε νὰ τὴν προσαρ-
τήσουν στὴν Τουρκία».

(Πηγή: Ἐφημερὶς «ΣΤΟ ΚΑΡ-
ΦΙ» 27.05.2017)

Νέα περὶ τῶν ἀποτειχισθέντων
Ἐπειδὴ κάποιοι ἀναγνῶσται

ζητοῦν ἐνημέρωσιν περὶ τῶν
διακοψάντων τὸ μνημόσυνον
τοῦ οἰκείου ἱεράρχου καταγρά-
φομεν συνοπτικῶς ἀναφορὰς
ἐκ τοῦ ἀνηρτηθέντος βίντεο εἰς
τὸ ἱστολόγιον «Κατήχησις» τῆς
28ης Μαΐου 2017. Ὁ π. Νικό-
λαος Μανώλης ἐδήλωσεν εἰς
τὴν ὁμιλίαν του αὐτὴν μὲ τίτλον
«Διακοπὴ Μνημοσύνου (Βήμα-
τα προόδου – Οἱ συκοφάντες
μας – Τὸ ἀδελφικὸν μῖσος) ὅτι
εἶναι εἰς διαρκῆ καὶ ἀδελφικὴν
συνεργασίαν μὲ τὸν π. Θεόδω-
ρον Ζήσην καὶ τὸν π. Φώτιον
Βεζύνιαν. Ἐπληροφόρησε τὸ
ἀκροατήριον ὅτι ὑπάρχουν
«κρυφοαποτειχισμένοι» κληρι-
κοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διακόψει τὸ
μνημόσυνον, ἀλλὰ δὲν τὸ μαρ-
τυροῦν εἰς τὸν Μητροπολίτην
τους. Εἶπεν ἐπίσης ὅτι πολλοὶ
χριστιανοὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ
πηγαίνουν εἰς ναούς, ὅπου
μνημονεύονται οἱ οἰκουμενι-
σταὶ ἐπίσκοποι καὶ πηγαίνουν
ἢ εἰς αὐτοὺς ποὺ δὲν μνημο-
νεύουν ἢ εἰς τοὺς πιὸ παραδο-
σιακοὺς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι βεβαί-
ως μνημονεύουν τὸν οἰκεῖον
ἐπίσκοπον. Ὡστόσο «σὲ ἄλλα
μέρη κάνουν ναὸ τὸ σπίτι καὶ
ἐξομολογοῦνται ἀπὸ τὸ τηλέ-
φωνο». «Εἴμαστε σὲ ἐποχὴ

τῶν κατακομβῶν, τῶν διώξεων
καὶ τῶν κλήσεων σὲ ἀπολο-
γία», ἀνέφερε χαρακτηριστικά,
ἐνῶ συνεπλήρωσε ὅτι «Μερι-
κοὶ ἀπὸ ἐμᾶς γίναμε ξυπνητή-
ρια καὶ μᾶς κοπανᾶνε». Ἐζήτη-
σε «νὰ γίνη σύνοδος ποὺ θὰ
καταδικάση τὸν Μητροπολίτη
Ἄνθιμο» καὶ τοὺς ἄλλους
οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους.
Ἐνημέρωσε τὸν κόσμον ὅτι
«Δὲν μοῦ ἔχουν κόψει τὸ μι-
σθό, ἀλλὰ θὰ μοῦ τὸν κόψουν,
ὅταν γίνη σύνοδος». Προέβη
εἰς τὴν ἑξῆς αὐτοαποκάλυψιν:
«Θὰ σᾶς τὸ πῶ καὶ δὲν μὲ
ἐνδιαφέρει ἀκόμα καὶ ἂν καὶ
ἐσεῖς σκανδαλισθεῖτε: Μοῦ
ἄνοιξε τὰ πνευματικὰ μυαλὰ ὁ
Θεὸς νὰ διαβάζω τοὺς Ἁγίους
Πατέρες καὶ νὰ τοὺς καταπί-
νω». Τέλος ἀνεφέρθη εἰς τοὺς
ἄλλους ἀποτειχισθέντας ὡς
ἑξῆς: «Οἱ λεγόμενοι ὅτι ἀκο-
λουθοῦν τὴν ἀκρίβεια ἀποτειχι-
σμένοι ἀδελφοὶ μὲ ἐμπόδισαν
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια νὰ ξεκαθα-
ρίσω μέσα μου, νά ἀποφασί-
σω. Βλέποντας τὸ φανατισμὸ
καὶ τὸ μῖσος δὲν μποροῦσα νὰ
μπῶ μέσα σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο.
Ὅμως ὁ Θεὸς ἐπέλεξε νὰ μποῦ -
 με σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο, γιὰ νὰ
ποιμάνουμε αὐτὸν τὸν χῶρο».

Τὸ μεγάλο μου ἐρώτημα
Γράφει ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Γρηγόριος

Αὐτὲς τὶς μέρες ψάχνω καὶ
ἐρωτῶ σὲ ποιὸν ναὸ θὰ παρί-
σταται ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐπί-
σκοπος Μεδιολάνων. Νὰ ἰδῶ
τὴν ἱερὰ αὐτὴ κεφαλὴ νὰ ἀνα-
φωνῆ ἀπὸ τοῦ Βήματος τὴν θύ-
ρα: «Μὴ προχωρήσης, Θεοδό-
σιε· τὰ χέρια σου στάζουν αἷμα,
εἶσαι ἀνάξιος τῶν θείων μυστη-
ρίων». Νὰ τὸν ἰδῶ νὰ μὴ ἐπι-
τρέπη στοὺς ἄπιστους ἄρχον-
τες κάθε μερίδας καὶ παρατάξε-
ως νὰ συνοδεύσουν τὸν Ἐπιτά-
φιο, νὰ παραστοῦν οἱ σταυ-
ρωτὲς τοῦ Χριστοῦ στὸν
ὑπνοῦντα Βασιλέα. Ποιὸς δε-
σπότης θὰ τοὺς ἀπομακρύνη
ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐκφορά; Ποιὸς
δεσπότης θὰ στερήση ἀπὸ
τοὺς κρατοῦντες τὸ φῶς τῆς
Ἀναστάσεως; Μὲ τὰ ἔργα τους
καὶ μὲ τὸ στόμα τους ἔδειξαν ὅτι
εἶναι ἄπιστοι καὶ παρίστανται
στὶς ἐκκλησιαστικὲς τελετὲς μό-
νον νὰ θολώσουν τὰ νερὰ στὴν
ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Δὲν μποροῦ -
με πιὰ νὰ πίνουμε θολὸ νερό.
Δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὁ
κλεισμὸς τοῦ Μεσολογγίου. Δὲν
μπορεῖ ὁ ἀνύμφευτος πρωθυ-
πουργὸς μὲ τὰ ἀβάπτιστα παι-
διά του οὔτε τὰ κράσπεδα τῆς
Ἐκκλησίας νὰ προσεγγίζη. Δὲν
μποροῦνε αὐτοί, ποὺ θέσπισαν
συμβίωση, ποὺ προσβάλλει
τὸν Δημιουργό, νὰ εἰσέρχωνται
στὴν Ἐκκλησία ποὺ διαβάζει
στὴν Γένεση: «Ἄρσεν καὶ θῆλυ
ἐποίησεν ὁ Θεός». Στὴν Ἐκκλη-
σία δὲν λατρεύεται ὁ Ὀνοήλ,
ἀλλὰ ὁ ἀναστημένος Χριστός.
Ὅλες οἱ ἀποχρώσεις τῶν κομ-
μάτων ὑπέγραψαν αὐτὸν τὸν
ἐπικατάρατο νόμο, γιὰ νὰ ἐπαυ-
ξηθῆ τὸ γένος τῆς θηλυδρίας.
Νόμο ποὺ δὲν θέσπισαν οὔτε οἱ
ἄθεοι στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση,
τὸν θέσπισαν οἱ ὀρθόδοξοι
Ἕλληνες καὶ εἶναι πλέον θε-
σμός, κατὰ τὴν πολιτεία τῶν
ἀντιχρίστων, ἡ ὁμοφυλοφιλία.
Ἐνέπαιξαν τὸν Χριστό, ἐλόγ-
χευσαν τὸν Χριστό, ποδοπάτη-
σαν τὴν εἰκόνα Του καὶ τώρα θὰ
παρασταθοῦνε τὴν νύχτα τῆς
Ἀναστάσεως ὅτι τάχατες πι-
στεύουν στὴν Ἀνάσταση;

Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, οὔτε ὁ
καλημερισμὸς δὲν τοὺς πρέπει.

Δὲν διάβασα στὸ Εὐαγγέλιο ὅτι
οἱ σταυρωτές του Χριστοῦ πα-
ραστάθηκαν στὴν ταφή Του.
Εἶχαν κάποια εὐαισθησία μέσα
τους.

Δέξου, Κύριε, καὶ εἰσάκουσε
τὴν προσευχή μου. Ὅποιον δὲν
πιστεύει στὸν σταυρό Σου,
στὴν ταφή Σου καὶ στὴν ἀνά-
σταση ἐξολόθρευσον ἕως ἑβδό-
μης γενεᾶς. Λυπήσου μας ἐπι-
τέλους καὶ ἐξαπόστειλε σ’ αὐτὴν
τὴν Χώρα βασιλεῖς καὶ ἄρχον-
τες νὰ προσκυνοῦν ἀληθινὰ τὰ
ἄχραντα πάθη Σου. Ἔχουν
ὑπογράψει τόσα ἀντίχριστα
διατάγματα, ποὺ ταπεινώνουν
τὸ Γένος μας καὶ ἐξουθενώνουν
τὴν πίστη τῶν πατέρων μας.

Βρέ, ὅπου καὶ νὰ περπατᾶτε
τὸν σταυρὸ θὰ ἰδῆτε νὰ ὑψώνε-
ται· στὰ βουνά, στὰ ἀκρογιάλια,
στὶς πεδιάδες. Δὲν θὰ τὸν ἀπα-
λείψετε! Θὰ ’ρθῆ καιρὸς ποὺ θὰ
ἀπαλειφθῆτε, θὰ λιχνισθῆτε.
Δὲν πειράζει· ἂς μείνη λίγο σι-
τάρι κάτω, ἀλλὰ τὸ ἄχυρο πρέ-
πει νὰ φύγη καὶ νὰ κατακαῆ.
Δὲν θέλουμε ἄρχοντες ἀχυρένι-
ους. Τὸν Ἰούδα κάνουν ἀχυρέ-
νιο σὲ πολλὰ μέρη τοῦ ἁγίου τό-
που μας καὶ τὸν καῖνε μὲ τὸ
Χριστὸς ἀνέστη.

Ἄχου, λαέ, ἂν ἄφηνες ἐλεύ-
θερες τὶς λεπτὲς χορδὲς τῆς
καρδιᾶς σου, τὶς ἑλληνικὲς
ὀρθόδοξες χορδὲς νὰ παίξουν,
πόσους Ἰοῦδες θὰ ’καιγες τὴν
νύχτα αὐτὴ τῆς θείας Ἀναστά-
σεως. Ὁ Ἰούδας κρεμάστηκε
ἀφ’  ἑαυτοῦ του κι ἐμεῖς τὸν κά-
ψαμε τὸν Ἰούδα. Κάψτε, μὴ
φοβάστε. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν τέ-
φρα θὰ φυτρώση ὁ πιστὸς
κρατῶν, ποὺ θὰ σταυροσημει-
οῦται καὶ θὰ λέη: «Μὲ τὴν βοή-
θεια τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ
θὰ ἀναστηθῆ καὶ ἡ Ἑλλάδα.
Θὰ ἐξακολουθήση νὰ εἶναι ὁ
φωτοσημαντήρας τῆς γῆς. Μὴ
ὑποστέλλετε τὸν ζῆλο σας.
Ἀνάστα ὁ Θεός· ἀναστηθῆτε κι
ἐσεῖς. Κροτήσατε χεῖρας λευτε-
ριᾶς. Ἕως πότε πλάνοι; Ἕως
πότε νόθοι; Ἕως πότε συμπο-
ρευτὲς μὲ ἀνόμους καὶ παρα-
νόμους;».

Βαρυσήμαντος ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΘ
πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
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Ἀπηλλάγησαν οἱ Ἐσφιγμενῖται
Αἱ μηνύσεις τῆς νέας ἀδελ-

φότητος κατὰ τῆς παλαιᾶς
διὰ οἰκονομικὰ ζητήματα ἔπε-
σαν εἰς τὸ κενόν. Ἐπληροφο-
ρήθημεν ὅμως ὅτι ὁ ἡγούμε-
νος τῆς νέας ἀδελφότητος
καλεῖται δι’ ὁμιλίας ἀπὸ Μη-
τροπολίτας, ἐνῶ ἐκκρεμοῦν
τόσα ζητήματα… Συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΝΕΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ» τῆς 26ης Μαΐ-
ου 2017:

«Ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὸ Τρι-
μελὲς Ἐφετεῖο Κακουργημάτων
Θεσσαλονίκης τρεῖς μοναχοὶ
τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγί-
ου 'Ὄρους, ποὺ κατηγοροῦνταν
γιὰ ὑπεξαίρεση. Πρόκειται γιὰ
τὸν ἡγούμενο Μεθόδιο καὶ δύο
ἱερομόναχους τῆς ἴδιας ἀδελφό-
τητας, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ κα-
τηγορητήριο, ὑπεξαίρεσαν ὀχή-
ματα, δύο σκάφη κι ἕνα ἀγρο-
τικὸ μηχάνημα, τὰ ὁποῖα
ἀνῆκαν στὴ νέα ἀδελφότητα. Ἡ
σὲ βάρος τους ἀποδιδόμενη

πράξη τελέστηκε τὸ 2005 καὶ
ἦταν μὲ τὴν ἐπιβαρυντικὴ περί-
σταση τοῦ νόμου περὶ κατα-
χραστῶν δημοσίου χρήματος.
Κατὰ τὴν ἀκροαματικὴ διαδικα-
σία, ὁ συνήγορος πολιτικῆς
ἀγωγῆς προσκόμισε πραγματο-
γνωμοσύνη, κατὰ τὴν ὁποία ἡ
ἀξία τῶν ὑπεξαιρεθέντων ἀντι-
κειμένων ξεπερνάει τὶς 160.000
εὐρώ. Ἐπικαλούμενη δική της
πραγματογνωμοσύνη, ἡ ὑπερά-
σπιση ἀπὸ τὴν πλευρά της, κο-
στολόγησε τὴν ἀξία τους στὸ
1/3 αὐτῆς τῆς ἐκτιμηθείσας ἀπὸ
τὴν ἀπολιτικὴ ἀγωγὴ ἀξίας. Κά-
νοντας δεκτὴ τὴν πρόταση τῆς
εἰσαγγελέως τῆς ἕδρας, τὸ δικα-
στήριο ἀπάλλαξε τοὺς τρεῖς κα-
τηγορούμενους, καθὼς ἀποφά-
σισε νὰ παύσει ὁριστικὰ τὴν
ποινικὴ δίωξη λόγω παρα-
γραφῆς τοῦ ἀδικήματος, τὸ
ὁποῖο μετατράπηκε σὲ πλημμέ-
λημα, κρίνοντας ὅτι ἡ ἀξία τῶν
ἀντικειμένων εἶναι μικρότερη
τῶν 120.000 εὐρώ».




