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2ον - Τελευταῖον
Ἔμεινα ἄφωνος. Γιατί καὶ τότε

τὸ 1990 καὶ κάθε φορά, ὅταν βρι-
σκόμουν μπροστὰ στοὺς Ἁγίους
Γεροντάδες, σώπαινε ὁ Νοῦς
μου καὶ ἄνοιγε ἡ καρδιά μου καὶ
αὐτοὶ ἔβλεπαν αὐτά, ποὺ ἤθελα
καὶ εἶχα ἀνάγκη νὰ ἀκούσω, ὄχι
τόσο γιὰ νὰ τὰ πῶ, ὅπως κάνω
σήμερα, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ ἐφαρμό-
σω καὶ νὰ βρῶ τὴν ὑγειά μου, νὰ
θεραπευτῶ.

Τὸ 1996, ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ,
ἔφερε τὸν Γέροντα Ἀμβρόσιο Λά-
ζαρη, Πνευματικὸ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δαδίου στὴν Ἀμφίκλεια,
διακόσια μέτρα κοντὰ στὸ Γρα-
φεῖο μου. Ἔψαχνε γιὰ ἕνα διαμέ-

ρισμα ὁ Γέροντας καὶ ὅταν μὲ
εἶδε στὴ Μονὴ χωρὶς νὰ μὲ ξέρει,
μοῦ εἶπε στὸ αὐτί:

-Ἐσύ, θὰ μοῦ βρεῖς μία μέρα,
ἕνα διαμέρισμα κοντὰ στὸ Γρα-
φεῖο καὶ τὸ σπίτι σου!

Τί νὰ πῶ; Ἁπλὰ τὸ ἄκουσα,
ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε μετὰ ἀπὸ κανέ-
να χρόνο, μὲ τρόπο θαυμαστό,
βρῆκα μὲ τὴν εὐχή του ἕνα δια-
μέρισμα στὴν ὁδὸ Ξηρογιάννη
στὰ Ἰλίσια Ζωγράφου.

Αὐτὴ ἡ γειτονία μᾶς συνέδεσε
μὲ τὸν Γέροντα καὶ τὴν καθημε-
ρινὴ ζωή του. Μὲ ἔπαιρνε κάθε
μέρα στὸ τηλέφωνο, ἔτρεχα
πρῶτα στὸ σπίτι του καὶ μετὰ
πήγαινα στὸ Γραφεῖο, πίναμε κα-

φέ, μιλούσαμε Πνευματικὰ καὶ
τὸν διακονοῦσα σὲ διάφορες
δουλειές, ποὺ εἶχε ἀνάγκη. Τὸ
ἀπόγευμα πηγαίναμε βόλτα, νὰ
ξεκουραστεῖ ἀπὸ τὸν ἐγκλεισμὸ
τοῦ δωματίου.

Μαζί του οἱ ἅγιες Γερόντισσες
Παρθενία, Ἡγουμένη καὶ ἡ θαυ-
μαστὴ Μοναχὴ Γαλήνη, μετέπει-
τα Ἡγουμένη.

Μοῦ ἔλεγε, ὁ Ἁγιασμένος Γέ-
ροντας:

- Αὐτὸ ποὺ λείπει εἶναι ἡ Μετά-
νοια, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπάρχει Μετά-
νοια, χρειάζεται πρῶτα ἁπλότη-
τα καὶ εἰλικρίνεια. Αὐτὰ δὲν
ὑπάρχουν, διότι, μόλις ὁ ἄνθρω-
πος δεῖ λίγο μέσα του, θὰ δεῖ
ἁμαρτίες, κακία, ὅπως λέει ὁ Χρι-
στός. Ἐὰν περιφρονήσει αὐτὴ
τὴν ὅραση μὴ ἀποδεχόμενος τὴν
ἁμαρτωλότητα, θὰ φτιάξει μέσα
του τὴ βάση γιὰ τὴν ὑποκρισία.
Ἐὰν δὲν τὴν περιφρονήσει καὶ
προσπαθεῖ νὰ διορθωθεῖ, μένει
στὴν ἁπλότητα καὶ τὴν εἰλικρί-
νεια. Ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ εἰλικρί-
νεια, μία μέρα, ὁ Θεὸς θὰ βοηθή-
σει νὰ γίνουν Μετάνοια.

Τί σοφὰ λόγια! Ὁ Γέροντας

μοῦ ἀποκάλυπτε τὰ θεμέλια τῆς
Μετανοίας, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν
εἰλικρίνεια, ποὺ ἂν λειτουργή-
σουν μὲ ὁδηγὸ τὶς Ἐντολὲς τοῦ
Χριστοῦ, γίνονται Μετάνοια!

Ὅταν κάποιος τοῦ ἔλεγε ἕνα
παράπονο ἀπὸ κάποιον ἄλλο, ὁ
Γέροντας, πρῶτα τὸν ἄκουε καὶ
μετὰ ἔλεγε:

- Ἐντάξει, δέχομαι τὸ παράπο-
νό σου, ἀλλὰ τὸ δικό σου φταίξι-
μο, ποιὸ εἶναι;

Αὐτὴ ἡ ποιμαντική, εἶναι ἐναρ-
μονισμένη στὸ λόγο τοῦ Χρι-
στοῦ, πρῶτα νὰ Μετανοοῦμε καὶ
μετὰ νὰ συγχωροῦμε.

Ὁ Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης
ἦταν ὁ πιὸ κοντινός μου Γέρον-
τας γιὰ δέκα χρόνια ἀπὸ τὸ 1996
μέχρι τὸ 2006, ποὺ κοιμήθηκε.

Γνωρίζω, ὅτι ὅλο τὸ βράδυ εἶχε
ὑψωμένα τὰ χέρια του σὲ παι-
δικὴ προσευχὴ Ἀφέσεως Ἁμαρ-
τιῶν του καὶ Συγχώρεσης τῶν
ἄλλων καὶ ὅλου τοῦ κόσμου: μοῦ
τὸ εἶπε ὁ ἴδιος.

Σ’ αὐτὸν καὶ στὶς Γερόντισσες
Παρθενία καὶ Γαλήνη, εἶδα τὸν
γνήσιο Μοναχισμό, ποὺ στηριζό-
ταν στὴν Ἀκτημοσύνη, τὴν ἑκού-

σια φτώχεια τοῦ Χριστοῦ, τὴν
ἀληθινὴ Μετάνοια καὶ Ὑπακοὴ
καὶ πρὸ παντὸς τὴν Ἀγάπη! Πό-
ση Ἀγάπη μεταξὺ τῶν τριῶν
αὐτῶν, πόση Ἀγάπη ἀμοιβαῖος
σεβασμὸς καὶ διακονία, ὑπῆρχε!

Αὐτὴ Γερόντισσα Παρθενία
ἦταν σὰν μάνα του γεμάτη
εὐσπλαγχνία, μοῦ ἔδινε χρήματα
χωρὶς κανένας νὰ ξέρει καὶ τὰ
ἔδινα σὲ φτωχούς!

Κάποια χρονιά, ἴσως τὸ 2001,
μοῦ ζήτησαν οἱ Πατέρες τῆς Ἱ.
Μονῆς Βατοπαιδίου νὰ βγάλω
ἕνα εἰσιτήριο γιὰ τὸν Γέροντα
Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸ γιὰ τὴν Ἀθή-
να.

Βρεθήκαμε στὸ κονάκι τῆς Ἱ.
Μονῆς, μόνοι μας καὶ μὲ ρώτησε
τί κάνω.

- Βλέπω τὶς ἁμαρτίες μου, τοῦ
εἶπα.

- Δηλαδὴ τὴν πραγματικότητα,
μοῦ εἶπε:

Ἄκουσε, μοῦ εἶπε. Ἡ προσευ-
χή σου, νὰ εἶναι ἐξομολογητική.
Νὰ λὲς τὶς ἁμαρτίες σου διαρκῶς
στὸ Χριστὸ καὶ αὐτὸ θὰ σὲ κρατᾶ
διαρκῶς σὲ ταπείνωση. Μὲ συν-
αίσθηση ὅμως, ὄχι ἐγκεφαλικά,

ὅπως κάνουν πολλοί.
Γιὰ νὰ πεῖς τὴν εὐχή, Κύριε

Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με, πρέ-
πει πρῶτα νὰ δεῖς τὴν ἁμαρτω-
λότητά σου, διαφορετικὰ γιατί
ζητᾶς ἔλεος;

Δὲν λέει στὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ὄχι
ὅποιος λέει Κύριε Κύριε, θὰ μπεῖ
στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν
ἀλλά, αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ Θέλη-
μα τοῦ Πατρός μου; Ποιὸ εἶναι τὸ
Θέλημα τοῦ Πατρός; Νὰ ἀκούου-
με τὸν Υἱό Του, δηλαδὴ νὰ Μετα-
νοοῦμε!

Πᾶνε στὸν Πνευματικό, χωρὶς
πόνο χωρὶς προεργασία, γρά-
φουν τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς διαβά-
ζουν καὶ νομίζουν ὅτι ἐξομολογή-
θηκαν. Ὅταν πᾶς στὸ γιατρὸ καὶ
πονᾶς στὴν κοιλιά σου, τὸ γρά-
φεις; Δὲν τὸ γράφεις! Λές, Γιατρὲ
πονῶ στὴν κοιλιά μου, δὲν τὸ
γράφεις! Πονᾶς καὶ ἐξομολογεῖ-
σαι, ἔτσι συγχωρεῖσαι!

Πόσες φορὲς δὲν ἤμουν κοντά
του, πρὶν τὴν Θεία Κοινωνία;
Πάντα, εἰδικὰ στὸν καθαγιασμὸ
τῶν Τιμίων Δώρων, κλάμα, πολὺ
κλάμα, κλάμα Μετανοίας καὶ

Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ὅπως
τὴν ἐγνώρισα ἀπὸ τοὺς συγχρόνους

Ἁγίους καὶ Γέροντας
Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Χριστοφόρου, Νομικός

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἐκτελεῖ ἐντολὰς ὁ Σεβ. Φαναρίου;
Ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν
Πάπα Φραγκίσκο στὶς 24 Μαρτίου 2014. Κατὰ τὴν συνάντηση ἦταν
παρόντες μέλη τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν
χριστιανῶν. Ἐπίσης στὸ Βατικανὸ ἔγινε δεκτὸς καὶ ἀπὸ τὸν Καρδι-
νάλιο Κούρτ Κώχ, πρόεδρο τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν
ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Ποιὸς ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἐπισκέψεων;

Μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἶχε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν μεταφορὰ στὶς 10 Μαΐου 2015 ἱερῶν Λειψά-
νων τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἀπὸ τὸν ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Μάρκου Βενετίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τῆς Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης στὶς 14 Μαΐου
ἐφέτος εἶχε τὴν εὐθύνη τῆς μεταφορᾶς ἀμφιβόλου ἱεροῦ Λειψάνου
τῆς Ἁγίας Ἑλένης καὶ τεμάχιο τιμίου ξύλου ἀπὸ τὸν ρωμαιοκαθο-
λικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τῆς Βενετίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας.

Δήλωσε ὅτι ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὸ σχετικὸ
αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «δείχνει τὴν πολὺ καλὴ σχέση
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν σὲ ἐπίπεδο πολιτιστικῆς συνεργασίας».

Δυστυχῶς μέσα στὸ γενικὸ κλῖμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θεωρεῖ
ὅπως καὶ ἄλλοι συνεπίσκοποί του, ὅτι οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ εἶναι
«Ἐκκλησία».

Ὁ ἀνωφελὴς τουρισμός
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι μένουν πάντα ἀνικανοποίητοι ἀπὸ τὴ
ζωή τους, παρόλο ποὺ πραγματοποιοῦνται οἱ ἐπιθυμίες τους.
Δὲν τοὺς χωράει ὁ τόπος τους. Συνεχῶς μετακινοῦνται καὶ ἀνα-
ζητοῦν κάτι ποὺ τοὺς λείπει καὶ δὲν μποροῦν νὰ περιγράψουν.
Αἰσθάνονται μέσα τους ἕνα κενὸ καὶ προκειμένου νὰ ἀπαλλα-
γοῦν ἀπὸ αὐτὸ σκέφτονται διάφορους τρόπους ἢ ἀκριβέστερα
ἀκολουθοῦν τὶς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν.

Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔλεγε σχε-
τικά: «Πλῆθος δαιμόνια ἁμιλλῶνται νὰ καταλάβουν τὸ κενὸ τῆς
ψυχῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἔρχεται πρῶτο τὸ δαιμόνιο
τῆς φυγῆς, τὸ ὁποῖο τοῦ λέει “φύγε”. Δεύτερο τὸ δαιμόνιο τῆς
περιεργείας. Τρίτο τὸ δαιμόνιο τῆς περιηγήσεως. Τέταρτο τὸ
δαιμόνιο τῆς ἀνόμου διασκεδάσεως, κ.ο.κ. Ὅλα αὐτὰ τὰ δαιμό-
νια θὰ ’λεγε κανεὶς ὅτι συνέπηξεν τὴν ἰδιόρρυθμη ἑταιρεία ποὺ
λέγεται τουρισμὸς» (Ἐμπνευσμένα κηρύγματα ὀρθοδόξου ὁμο-
λογίας καὶ ἁγιοπατερικῆς πνοῆς, 2011, σελ. 161-162).

ΘΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ;

«Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ δια-
βόλου ἐστέ» (Ἰωάν. 8,44)

Μήπως αὐτὴ τὴν φράση δὲν
θὰ ἀπηύθυνε ὁ Κύριός μας σή-
μερα στὸν Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως κ. Βαρθο-
λομαῖο;

Κηρύττει τήν «ἀγάπη» μεταξύ
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τήν εἰρη-
νική συνύπαρξη καί τήν συνερ-
γασία. Βρῆκε τήν «φόρμουλα»,
τόν τρόπο γιά νά τό πετύχει
αὐτό. Κηρύττει ὅτι θά φέρει τήν
εἰρήνη στήν Γῆ, ἐνῶ, κατ' αὐτόν,
ὁ Χριστός «κηρύττει» τό μῖσος
καί τόν πόλεμο. «Mή νομίσητε
ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί
τήν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρή-
νην ἀλλά μάχαιραν..» (Ματθ.

10, 34). «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί
τήν γῆν, καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνή-
φθη;» (Λουκ. 12,49), ἐάν βέβαια
δοῦμε τήν Καινή
Διαθήκη μέ τό
πνεῦμα τοῦ κ.
Βαρθολομαίου, ἑνός παρα-μορ-
φωμένου ἀνθρώπου.

Κηρύττει τήν «ἑνότητα» μετα-
ξύ τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ὁ Χρι-
στός «κηρύττει» τήν διάσπαση:
« ...παραδώσει δέ ἀδελφός
ἀδελφόν εἰς θάνατον καί πατήρ
τέκνον..» κλπ. (Ματθ. 11, 21).
Θά «πείσει» ὅλους τούς
ἀνθρώπους νά συζοῦν εἰρηνικά
μεταξύ τους. Ὅσοι διαμαρτύ-
ρονται δέν θά ἔχουν θέση στόν
κόσμο τόν ὁποῖο σχεδιάζει. Θά
διωχθοῦν ἀνελέητα, (ἤδη τό
ἄρχισε αὐτό τό σχέδιο ἀπό τούς
πιό «φανατικούς» , τούς ζηλω-
τές Μοναχούς καί ὅσους τούς
ἀκολουθοῦν). Ὁ φόβος τῆς διώ-
ξεως ἤδη ἔχει τό ἐπιθυμητό
ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ «σύσσωμη
ἡ Ὀρθόδοξος» Ἱεραρχία, (ὁ Θε-
ός νὰ τὴν κάνει Ὀρθόδοξη), ἔχει
συνταχθεῖ μέ τόν κ. Βαρθολο-
μαῖο ἤ ἔχει μουγγαθεῖ , καί τό

«Κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας», τό
Ἅγιον Ὄρος, «ἔδωσε γῆν καί
ὕδωρ» στόν κ. Βαρθολομαῖο.!!!

Τό «ὡραῖο» μέ
τόν κ. Βαρθολο-
μαῖο καί τούς ὁμο-

φρόνους του εἶναι ὅτι, ἐνῶ
στούς αἱρετικούς καί τούς
ἀλλοθρήσκους ἀναγνωρίζουν
τό δικαίωμα νά πιστεύουν ὅ,τι
καί ὅπως θέλουν, στούς
Ὀρθοδόξους δέν ἀναγνωρίζουν
τό ἴδιο δικαίωμα καί ἐπιμένουν
ὅτι πρέπει νά τούς ἀκο-
λουθήσουν στόν δρόμο πού
αὐτοί χάραξαν, καί τούς ἀπει-
λοῦν καί τούς καταδιώκουν,
ὅταν αὐτοί δέν συμφωνοῦν μαζί
τους.

Θά σβήσει κάθε τι Χριστιανικό
ἀπό τόν κόσμο, ἤδη τό ἄρχισε
αὐτό, μέ τίς ἀλλαγές στήν διδα-
σκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν, τίς ὁποῖες ἐπιβάλλει
μέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
τοποθετηθεῖ ἐδῶ καί καιρό στίς
κατάλληλες θέσεις μέ ὀργα-
νωμένο πρόγραμμα· κατεβά-
ζοντας τίς εἰκόνες ἀπό τούς δη-
μόσιους χώρους, Δικαστήρια ,

Σχολεῖα , Νοσοκομεῖα, ἀλλά καί
ἀπό τούς Ναούς σιγά-σιγά,
κλπ., ἀφοῦ ἐρωτοτροπεῖ μέ τούς
Λατίνους καί τούς Διαμαρτυρο-
μένους, ἀλλά καί μέ ὅλες τίς
θρησκεῖες τοῦ κόσμου, πού δέν
πιστεύουν «στίς εἰκόνες», σάν
εἴδωλα, (σᾶς θυμίζει αὐτό τήν
Εἰκονομαχία;), ἀλλά μᾶλλον στά
ἀγάλματα, τά ὁποῖα εἶναι πιό
«ρεαλιστικά» !!!

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ
"ΑΡΧΩΝ" τοῦ κόσμου τούτου,
Ἀρχοντώνης γάρ. Εἶναι τυχαῖο
αὐτό; Πόσο πλανεμένος μπορεῖ
νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτός,
ἀλλά καί ὁ κάθε ἄνθρωπος;

Πάντως ἐμεῖς οἱ «Ὀρθόδοξοι»
πρωτοτυπήσαμε γιά ἄλλη μιά
φορά. Εἴμαστε, πιστεύω, ἡ μο-
ναδική «Ἐκκλησία», ἡ ὁποία
ἀπό τήν μιά μεριά προσκυνάει
τούς Ἁγίους καί ἀπό τήν ἄλλη
τούς κατηγορεῖ ὅτι πλανήθηκαν
ἀπό τόν διάβολο (ὄχι τόν κ.
Βαρθολομαῖο) καί δημιούργη-
σαν προβλήματα στήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία, καί προσεύχεται
νά τούς συγχωρέσει ὁ Θεός.

«Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ» (Ἰωάν. 8,44) Ο Πατριάρχης καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα
Εἶναι μεγάλη ἡ ζημιά πού προκαλεῖ στήν Ἐκκλησία ἡ σιωπή τῶν

ποιμένων της στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν τά λογικά πρό-
βατά της, ἀλλά καί ἡ ἀπάθειά τους στίς ὅποιες ἰδέες καί ἰδεολογή-
ματα, τά ὁποῖα σκοτίζουν τό ὀρθόδοξο δόγμα. Πόσο μᾶλλον ὅταν,
ὄχι ἁπλά σιωποῦν, ἀλλά γίνονται καί κήρυκες αὐτῶν τῶν ἰδεῶν.
Ἕνας παρόμοιος κήρυκας εἶναι καί ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος τυραννεῖ τήν λογική ποίμνη τοῦ
Χριστοῦ ὄχι μόνο μέ ἕνα μόνο ἰδεολόγημα, ἀλλά μέ πολλά. Ἔτσι,
κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στό Βερολῖνο ὡς προσκεκλημέ-
νος τοῦ ἱδρύματος Konrad Adenauer, ἔδωσε διάλεξη μέ θέμα
«Ὀρθοδοξία καί ἀνθρώπινα δικαιώματα», ὅπου μέ ἰδιαίτερο ζῆλο
ὑπερασπίσθηκε τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀφοῦ θεωρεῖ τήν ὑπο-
στήριξή τους ὡς μή πραγματικό κίνδυνο γιά τήν ὀρθόδοξη ταυτότη-
τα τοῦ πιστοῦ. Δέν εἶναι ὅμως μικρή ἡ ζημιά πού ὑφίσταται ἡ λογική
ποίμνη τοῦ Χριστοῦ, ὅταν κηρύσσεται ἀπό ἕνα Πατριάρχη ὅτι
«οὐσιαστική προτεραιότητα γιά τήν Ἐκκλησία μας παραμένει ταυ-
τόχρονα ἡ δέσμευσή μας γιά τήν ἐπικράτηση τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων» καί μάλιστα σέ μία ἐποχή ὅπου τό ποίμνιο εἶναι ἀκατή-
χητο καί γίνεται καθημερινά βορά βαρέων λύκων.

Ἡ οἰκουμενική διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ψηφί-
σθηκε στά τέλη τοῦ 1948 καί ἦταν μία προσπάθεια τῆς διεθνοῦς
κοινότητας, σέ μία πολύ κρίσιμη ἱστορική καμπή γιά τήν ἀνθρωπό-
τητα, νά κατοχυρώση τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί νά τά θέση ὡς
θεμέλιο καί κριτήριο τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, ὥστε νά ἀποτραπῆ
στό μέλλον, ὅπως πίστευε, μία παρόμοια τραγωδία, ὅπως ἦταν ὁ
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ἔτσι οἱ ἡγέτες τῆς ἀνθρωπότητας συμ-
φώνησαν καί κατοχύρωσαν νομικά μία σειρά κοινῶν, δεσμευτικῶν
γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, θεμελιωδῶν ἀξιῶν, τίς ὁποῖες διακήρυ-
ξαν ὡς δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, μέ τά ὁποῖα πίστευαν ὅτι θά δια-
σφαλιζόταν ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ἡ ἀνεξαρτησία, ἡ εὐημερία
τῶν λαῶν καί τέλος ἡ παγκόσμια εἰρήνη. Ἀνθρώπινα δικαιώματα τά
ὁποῖα μποροῦμε νά τά θεωρήσουμε ὡς συνέπεια ἀλλά καί ὡς κα-

- ΟΧΙ εἰς τὰς ἱεροκρυφίους ἀνταλλαγὰς εἰς βάρος τῶν Θρησκευτικῶν.
- ΟΧΙ εἰς τὴν κωμῳδίαν τῆς μεθόδου τοῦ μίξερ τῶν θρησκειῶν.

Φρικτὴ βλασφημία κατὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἡ ἀναγνώρισις
στὴν Κρήτη πολλῶν ἀντὶ Μιᾶς Ἐκκλησιῶν. Μιᾶς μόνο
Νύμφης, ὄχι πολλῶν, εἶναι Νυμφίος ὁ Χριστός.

Ἕνα σπάνιο ἀστρονομικὸ φαινόμενο, ὅπως περιγράφουν οἱ
ἀστρονόμοι, εἶναι ἡ σύνοδος πλανητῶν, κατὰ τὴν ὁποία δύο ἢ πε-
ρισσότερα οὐράνια σώματα, πλανῆτες ἢ δορυφόροι τους, τοῦ
ἡλιακοῦ μας Συστήματος παρουσιάζουν τὸ ἴδιο οὐράνιο μῆκος ὡς
πρὸς τὴ Γῆ, δηλ. τὸν γήινο παρατηρητή. Στὴν περίπτωσι αὐτὴ οἱ
πλανῆτες αὐτοί, ἡ γῆ καὶ ὁ ἥλιος εὑρίσκονται σὲ μία εὐθεῖα
γραμμή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ σύνοδος ὀνομάζεται καὶ εὐθυγράμμι-
ση. Μὲ μία παρομοία σύνοδο ἔχει συνδεθῆ ἀπὸ κάποιους καὶ ἡ
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἔχει μάλιστα ὑποστηριχθῆ ἀπὸ τὸν

Σύνοδοι πλανητῶν καὶ ἡ Σύνοδος
πλανώντων καὶ πλανωμένων

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

Τὸ πλέον κρίσιμον ζήτημα τῶν ἡμέρων
εἶναι ἡ προώθησις τοῦ νέου προγράμματος
τῶν Θρησκευτικῶν, καθὼς δι’ αὐτοῦ θὰ
νουθετηθοῦν καὶ θὰ διαπαιδαγωγηθοῦν τὰ
νεαρὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ αὐριανοὶ
πολῖται τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐμμονὴ τῆς ὁμάδος
τοῦ συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» καὶ ἡ ἀνίερος
συμμαχία μὲ τὴν Κυβέρνησιν, ἡ ὁποία
ἐκδήλως δὲν ἀποκρύπτει τὰς προθέσεις

της διὰ περιθωριοποίησιν τῆς Ἐκκλησίας,
ὡδήγησεν ἄνευ διαλόγου ἀρχικῶς εἰς τὴν
καθιέρωσιν τῶν νέων προγραμμάτων πέ-
ρυσι τὸν Αὔγουστον (!) καὶ τώρα εἰς τὴν
σύνταξιν τῶν μὲ προχειρότητα νέων φακέ-
λων-βιβλίων. Ἐνδεικτικὸν τῆς περιφρονή-
σεως τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ
αὐτοδικαιωτικὴ φράσις τοῦ πρώην Ὑπουρ-
γοῦ Παιδείας κ. Ν. Φίλη «Ἐγὼ ἔφυγα, ἀλλὰ

τὰ θρησκευτικὰ ἔμει-
ναν». Αὐτός, διὰ τὸν
ὁποῖον διεδόθη ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐξε-
δίωξεν ἀπὸ τὴν θέσιν του, μὲ τὴν δήλωσίν
του σχεδὸν ἐχλεύασε τὴν Ἐκκλησίαν, γε-
γονὸς τὸ ὁποῖον ὑπονοεῖ πολλά... Ἡ Ἱεραρ-
χία ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τὸ «ὅραμα» τοῦ
κ. Γιαγκάζογλου καὶ τῆς ὁμάδος του διὰ τὸ
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ’ ὅσον ὑψηλὰ

ἱστάμενα πρόσωπα
τοῦ παρέχουν ἀσυ-

λίαν, ἐνῶ Ἱεράρχαι ἀναφαίνονται κατώτεροι
τῶν περιστάσεων.

Δὲν εἶναι ὀλίγοι ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν λόγον
διὰ συμπαιγνίαν, μὲ τὴν ἀπομάκρυσιν τοῦ
κ. Γιαγκάζογλου ἀπὸ τὸ περιοδικὸν «ΘΕΟ-
ΛΟΓΙΑ» νὰ ἦταν προσχηματική, ὅπως
ἀκριβῶς ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος, ὁ ὁποῖ-

ος ἐπερατώθη αἴφνης μὲ εὐθύνην τριῶν
Μητροπολιτῶν (Μεσογαίας, Μεσσηνίας,
Ὕδρας), οἱ ὁποῖοι ἀδιαφόρησαν διὰ τὰς θέ-
σεις τῆς Π.Ε.Θ. Ὁ πρῶτος συνεφώνησε,
διότι κείμενά του περιέχονται εἰς τὰ νέα βι-
βλία. Ὁ δεύτερος διότι συμφωνεῖ μὲ τὸν
προωθούμενον οἰκουμενισμόν. Ὁ τρίτος
διότι ἀναμένει ὑποστήριξιν ἀπὸ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπον.

Δυστυχῶς οἱ φάκελοι, ποὺ θὰ τυπωθοῦν
καὶ ὡς βιβλία ἐντὸς ὀλίγου, εἶναι αἱ ἀτράντα-
κτοι ἀποδείξεις ποὺ καθιστοῦν πνευματικὰ
συνενόχους Ἀρχιερεῖς καὶ «ΚΑΙΡΟ», ποὺ
συμφωνοῦν ἐπ’ αὐτῶν. Ἡ προχειρότης εἰς
τὸν σχεδιασμὸν τους εἶναι πασιφανὴς μὲ
κείμενα νὰ παρατίθενται συνεχῶς τὸ ἕνα
μετὰ τὸ ἄλλο. Πρόκειται διὰ μία συρρα-

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀσκάλωνος Νικηφόρος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Παραθέτομεν τμήματα ἀπὸ τὴν δεκαπεντασέλιδον ἐπιστολήν:
«Ἔλαβα τὴν ἀπὸ 24/5/2017 ἐπιστολή Σας... δὲν μπόρεσα νὰ κα-

ταλάβω τὰ κίνητρα τῆς ἀποστολῆς της, δηλαδή εἶστε προϊστάμενός
μου καὶ δὲν τὸ γνωρίζω παρότι εἶμαι πολύ ἀρχαιότερος στήν Ἀρχιε-
ρωσύνη ἀπό Ἐσᾶς; Ἔχετε ἐπίσημη ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Σύνοδο, τὴν κοινὴ προϊσταμένη μας Ἀρχή, γιὰ νὰ μὲ ἐλέγξετε;...

Σᾶς «ἐνόχλησε» ἡ ἐδῶ καὶ χρόνια ἀνάγνωσή μου τὴν Κυριακὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναθεματισμῶν κατὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρή-
σκων, τὴν ὁποία χαρακτηρίσατε ὡς «παραλογισμό». Γιατί ἆραγε;
Ἀπὸ πότε γίνατε συνήγορος τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων;
Γιατί δὲν κατηγορεῖτε καὶ τὴν Ἐκκλησία γιὰ παραλογισμό, ἀφοῦ κά-
θε Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνανεώνει τοὺς ἀναθεματισμούς Της;
Γράψατε ὅτι «ἂν ὁ ἀναθεματισμὸς καὶ ὁ ἀφορισμὸς γίνεται ἀπὸ
ἐμπάθεια τότε εἶναι ξένο πρὸς τὴν Ἐκκλησία» καὶ Σᾶς ρωτῶ: πῶς
διαγνώσατε τὰ ἐσώψυχά μου καὶ «διακρίνατε» ἐμπάθεια; Μήπως
ἔχετε τὴν αἴσθηση τῆς ἁγιότητας στὸ πρόσωπό Σας, ἡ ὁποία φτάνει
καὶ ὡς τὴν «ἀνάγνωση» ψυχῶν; Γράφετε ὅτι ὁ ἀφορισμὸς καὶ τὸ

Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς
πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

27η Ἰουνίου τελευταία εὐκαιρία τιμῆς διὰ τὴν Ἱεραρχίαν. Σεβασμιώτατοι,

Ἐσχάτη ὥρα διὰ τὴν ἀξιο-
πρέπειαν τῆς Ἱεραρχίας. Μὲ
τοὺς φακέλους τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὰς δύο
ὑπουργικὰς ἀποφάσεις δημοσι-
ευμένας, τὰ προσωπεῖα ἔπεσαν.
Ὄχι μόνον δὲν ἔγινε διαπρα-
γμάτευσις ἀπὸ τὸ μηδέν, ἀλλὰ
ἐσύρθη δουλικὰ ὄπισθεν τῶν
προδιαγραφῶν τοῦ προϋπάρ-
χοντος προγράμματος σπου-
δῶν. Ἡ φρίκη τῆς ἀνεξελέγ-
κτου μίξεως θρησκειῶν μὲ πο-
σοστώσεις ἐνεφανίσθη ὡς ἐπι-
τυχία. Ἀναζητεῖται πλέον
κοινὸς νοῦς, διὰ νὰ γίνη κατα-
νοητὸν ὅτι αὐτὸ τὸ ἐξάμβλωμα
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προξενῆ εἰς
τὴν καλυτέραν παρίπτωσιν θυ-
μηδίαν. Ὁ ἐκκλησιαστικὸς ρα-
γιαδισμὸς ἔχει φθάσει εἰς τὰ
ὅριά του, ἐὰν καὶ εἰς αὐτὸ ἡ
Ἱεραρχία λειτουργήση ὡς γρα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καὶ ἡ «σεξουαλικὴ» ἑτερότης εἰς τὰ νέα Θρησκευτικά

• «Καλύτερα νὰ μὴ ἐρχόταν ὁ
Χριστός…». Σχόλιον... τοῦ
Σεβ. Ἀργολίδος. Τοῦ κ. Παν-
αγιώτη Τσαγκάρη. Σελ. 3

• Ὁ (παλαιὸς) κατηχητισμός
ἀπέθανε. Ζήτω ὁ (νέος) κα-
τηχητισμός! Γράφει ὁ κ. Π Ν.
Γκουρβέλος. Σελ.3

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 29ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς Πρωτοκορυ-
φαίους Ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον.
Ἀνωτέρω Βημόθυρον τοῦ 16ου αἰῶνος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγ. Παύλου Ἁγ. Ὄρους.

Εἶναι ψευδὲς ὅτι τὰ νέα ΦΕΚ (Ἀρ. 2104/19.06.2017) διατηροῦν τὸν Ὀρθόδοξον
χαρακτῆρα! Θέτουν τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὸ ἴδιον ἀκριβῶς ἐπίπεδον μὲ ὅλας τὰς
θρησκείας. Παραθέτομεν ἀνωτέρω ἀποσπάσματα - τεκμήρια ἀπό τά νέα ΦΕΚ.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
«Κάντε ἅλμα πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴν
φθορὰ», δοκίμια Ἐθνικῆς αὐτογνω-
σίας. Ἐκδ.ἽδρυμαΜελετῶν καὶἈλλη-
λεγγύης, 2017. Σχ. 20,50x15 σσ 460.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Διμη-
νιαῖον Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν πε-
ριοδικόν, Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης,
Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας. Τεῦχος 95
2016. Φλώρινα.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-
ξον Χριστιανικὸν περιοδικόν, Ὄργα-
νον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς
Ἀδελφότητος. Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ.,
Ἀπρίλ., Μάϊος 2017. Ἀθῆναι.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Μηνιαῖο Περιο-
δικὸ Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας.
Ἔκδοση Χριστιανικῆς Στέγης Καλα-
μάτας. Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ., Ἀπρίλ.,
Μάϊος 2017. Καλαμάτα.

Ο ΣΩΤΗΡ, Δεκαπενθήμερο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ περιοδικό,
ὄργανο ὁμωνύμου Ἀδελφότητος Θε-
ολόγων. Φεβρ., Μάρτ., Ἀπρίλ., Μάϊος,
Ἰούν. 2017. Ἀθῆναι.

«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ» Ἡ θεία εὐσπλαγχνία καί ἡ ἀπώ-
λεια τοῦ Ἰούδα, Ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2017, σελ. 99.

Οἱ Ἐκδόσεις «ΑΡΜΟΣ» προέβη-
σαν στήν ἔκδοση τριῶν θεοπνεύστων
λόγων τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, οἱ
ὁποῖοι εἶναι ἀφιερωμένοι στά κοσμο-
σωτήρια γεγονότα τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Πέμπτης. Κατά τήν Μεγ. Πέμ-
πτη ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅπως λέει
ὁ συναξαριστής, ἑορτάζει· τόν ἱερό
Νιπτῆρα, τόν μυστικό Δεῖπνο, τήν
ὑπερφυᾶ Προσευχή καί τήν Προδο-
σία. Οἱ τρεῖς λόγοι πού παρουσιάζον-
ται εἶναι α) Ὁμιλία εἰς τήν προδοσίαν
τοῦ Ἰούδα, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου β) Λόγος εἰς τήν προ-
δοσίαν, τοῦ Εὐσεβίου Ἐμέσης καί γ)
Λόγος εἰς τόν Διάβολον καί εἰς τόν
Ἅδην, τοῦ Εὐσεβίου Ἀλεξανδρείας.
Νά εὐχαριστήσουμε τίς Ἐκδόσεις
τοῦ Ἁρμοῦ γιά τήν προσπάθειά τους
νά ἐκδώσουν κείμενα τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, μέσα ἀπό τά ὁποῖα οἱ
ἀναγνῶστες χειραγωγοῦνται στά φο-
βερά μυστήρια τῆς Μεγάλης Πέμ-
πτης. Ἐπίσης τόν κ. Νικόλαο Μιχα-
λολιάκο, ὁ ὁποῖος κοπίασε νά μετα-
φρασθοῦν τά παρόντα κείμενα ἀλλά
καί γιά τά σχόλια πού παρατίθενται
καί τόν κ. Ἀντώνιο Καπώνη, ὁ ὁποῖος
ἐπιμελήθηκε τούς Λόγους καί ἔγρα-
ψε τό εἰσαγωγικό σημείωμα, τό ὁποῖο
ἀναφέρεται στήν παρουσία τοῦ Ἰού-
δα στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Μεγά-
λης Ἑβδομάδος. Νά σημειώσουμε
ὅτι ἐκτός τῆς μετάφρασης παρατίθε-
ταιπαράλληλακαίτόπρωτότυποκεί-
μενο, ὅπως αὐτό ὑπάρχει στήν Ἑλλη-
νική Πατρολογία τοῦ Migne.

Στό εἰσαγωγικό σημείωμα μεταξύ
τῶν ἄλλων ἀναφέρεται «Κατά τίς
ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Πέμπτης,
ζοῦμε ἀκραῖες ὑπαρξιακές καταστά-
σεις꞉ἀπό τή μία, ἡ τραγική πτώση τοῦ
Ἰούδα, πού ἀπό μαθητής τοῦ Χρι-
στοῦ κατακρημνίζεται στόν Ἅδη τῆς
ἀμετανοησίας, ἀπό τήν ἄλλη, ἡ μετά-
νοια τῆς πόρνης, πού ἀνυψώνεται

ἀπό τήν ἄβυσσο τῆς Ἁμαρτίας στά
κράσπεδα τοῦ Παραδείσου.

Ἕνα ἐρώτημα πλανιέται ἀνά τούς
αἰῶνες꞉ “ Γιατί ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ
Χριστοῦ δέν ἔφερε σέ ἐπίγνωση τόν
Ἰούδα, ὥστε νά μή ἀποτολμήσει τήν
προδοσία;”. Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀρι-
στουργηματικός τρόπος χειρισμοῦ
τοῦ θέματος ἀπό τόν ἱερό Χρυσόστο-
μο. Περιγράφει πλῆθος ἐνεργειῶν, μέ
τίς ὁποῖες ὁ Χριστός ἐπιχειροῦσε δια-
κριτικά, σεβόμενος τό αὐτεξούσιο, νά
τόν φέρει σέ ἐπίγνωση. Ἀλλά ὁ
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά μετανοήσει
μέ τήν βία, παρά μόνο μέ τήν δική του
προαίρεση, ἀφοῦ ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε
ἐλεύθερα ὄντα, κατ’ εἰκόνα Του, καί
ὄχι ἁπλές μαριονέτες꞉ “ Ἐπειδή γάρ
κυρίους ἡμᾶς ἐποίησε καί τῆς τῶν
φαύλων καί τῆς τῶν ἀγαθῶν πράξε-
ων αἱρέσεως, καί ἑκόντας εἶναι βού-
λεται καλούς∙ διά τοῦτο, ἄν μή βου-
λοίμεθα, οὐ βιάζεται οὐδ’ ἀναγκά-
ζει∙”. Στούς δύο αὐτούς ἄξονες, εὐερ-
γετικές-διακριτικές θεῖες ἐνέργειες
καί κατάχρηση τοῦ αὐτεξουσίου μέ
ἐναντίωση καί ἀμετανοησία, πλέκε-
ται τό δράμα τοῦ Ἰούδα…».

Γ.Κ.Τ.

Η Α Γ Ι Α Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Σ Α Γ Ρ Ι Π Ι Ν Ν Α

ΠΡΙΝ ἀπὸ καιρὸ «γιορτάστηκαν» τὰ 60ὰ
«γενέθλια» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στὴ
Ρώμη, ἐκεῖ ποὺ εἶχε ὑπογραφεῖ τὸ 1957 ἡ
γνωστὴ συνθήκη ἱδρύσεως τῆς τότε «Εὐρω-
παϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας», ἡ ὁποία
μετεξελίχθη σὲ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση». Μό-
νο ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ «γιορταστικὸ» ἦταν
τὸ «κλῖμα»! Οἱ ἡγέτες τῶν 27 χωρῶν, ἐκτὸς
ἐκείνων τῶν δύο – τριῶν, οἱ ὁποῖες λυμαί-
νονται καὶ «ξεζουμίζουν» τὶς ὑπόλοιπες,
προσῆλθαν μὲ σκεπτικισμὸ γιὰ τὸ μέλλον
αὐτοῦ τοῦ θνησιγενοῦς ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖ-
ος ἀλλιῶς ξεκίνησε καὶ ἀλλιῶς ἐξελίχτηκε.
Ἀπὸ ἕνωση καὶ κοινωνία τῶν εὐρωπαϊκῶν
λαῶν, κατάντησε κυριαρχία τῶν δυνατῶν
χωρῶν τοῦ βορρᾶ, καὶ κύρια τῶν Γερ-
μανῶν, κατὰ τῶν οἰκονομικὰ ἀδυνάτων
χωρῶν τοῦ νότου. Ἡ κυριαρχία ὁλοκληρώ-
θηκε μὲ τὴν νομισματικὴ ἕνωση, ὅπου αὐτοὶ
ποὺ ἔχουν τὸ «πάνω χέρι», εἶναι οἱ τραπεζί-
τες καὶ οἱ πολυεθνικές. Μαζὶ μὲ τὰ ἐθνικὰ νο-

μίσματα, χάθηκε καὶ ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία! Τὰ
ἐθνικὰ νομισματοκοπεῖα ἔκλεισαν καὶ τὸ νέο
νόμισμα τὸ δανείζονται οἱ χῶρες - μέλη ἀπὸ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα! Τὸ ἀπο-
τέλεσμα εἶναι γνωστό, ἰδιαίτερα σὲ ἐμᾶς
τοὺς Ἕλληνες. Οἱ φτωχὲς χῶρες νὰ ἔχουν
ὑποδουλωθεῖ κυριολεκτικὰ στὶς πλούσιες, οἱ
ὁποῖες πλουτίζουν σὲ βάρος τῶν φτωχῶν
ἀπὸ τοὺς τόκους! Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι χει-
ρότερο ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ὑπο-
δούλωση: ἡ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κατάπτω-
ση καὶ ἡ πολεμικὴ κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ,
ποὺ προωθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καθ’
ὅτι ἐμπνευστής της εἶναι ὁ ἄθεος εὐρω-
παϊκὸς «διαφωτισμός». Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοι-
νοβούλιο ψηφίζει καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικα-
στήριο θεσμοθετεῖ καὶ ἐπιβάλλει τὰ πλέον
ἀντίχριστα νομοθετήματα, τὰ ὁποῖα εἶναι
ὑποχρεωμένα νὰ ἐφαρμόσουν ὅλα τὰ κράτη
μέλη! Κοντολογίς: ὁ σύγχρονος ἐφιάλτης
ὀνομάζεται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση!

Τὰ παρεπόμενα
τοῦ «θανάτου»
τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προ-
ηγουμένου σχολίου μας, «ψα-
ρέψαμε» ἀπὸ τὸ διαδίκτυο
ἕνα εὔστοχο σχόλιο γιὰ τὰ
«γενέθλια» τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης: «Ἡ πρόωρα γηραιὰ
κυρία (;) τῶν 60 ἐτῶν εἶναι
πιὰ σὲ ἐγκεφαλικὴ ἀφασία καὶ
ζητεῖται ἐπειγόντως εὐθανα-
σία. Κατ’ ἄλλους ἔχει ἤδη πε-
θάνει καὶ τὴν διατηροῦν σὲ τε-
χνητὴ ζωή μὲ μηχανήματα ἐκ
Βρυξελλῶν, προκειμένου οἱ
στενοὶ γερμανοὶ συγγενεῖς νὰ
καρπώνονται τὴν σύνταξή της
εἰς βάρος τῶν ὑπόλοιπων τέ-
κνων της. […] Ἂν νομίζουμε -
ὅλοι- πὼς αὐτὸ τὸ τερατούρ-
γημα ποὺ λέγεται Εὐρωπαϊκὴ
“Ἕνωση” θὰ πεθάνει χωρὶς
νὰ προσπαθήσει νὰ πάρει
μαζί του τὴν δημοκρατία καὶ
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα,
εἴμαστε βαθιὰ γελασμένοι. Ἂν
νομίζουμε πὼς ὁ βαθιὰ ἀπο-
λίτιστος καὶ ἐπικίνδυνος
αὐτὸς λαὸς τῶν Βησιγότθων,
ποὺ σήμερα κατοικεῖ στὴν λε-
γόμενη Γερμανία, θὰ ἀφήσει
τὸ κομμάτι κρέας ποὺ κρατάει
στὰ δόντια, καὶ ποὺ εἶναι οἱ
ὑπόλοιποι εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ
νὰ τοῦ ξεφύγουν τόσο εὔκο-
λα, εἴμαστε ὄχι ἁπλῶς νυχτω-
μένοι, ἀλλὰ μελλοθάνατοι. Θά
πεθάνει ἡ Εὐρωπαϊκὴ “Ἕνω-
ση” τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν
λῃστῶν, ναί. Ἀλλὰ θὰ πάρει
μαζί της ἑκατομμύρια πολίτες,
ἰδίως τοῦ Νότου, θὰ πάρει μα-
ζί της κοινωνικὲς κατακτήσεις
ποὺ ἀποκτήθηκαν μὲ ἀγῶνες
αἰώνων, θὰ πάρει μαζί της
τὸν οὑμανισμὸ ποὺ μέσα ἀπ’
τὴν Ἀναγέννηση δομήθηκε
ἐδῶ, στὴν ἴδια τὴν Εὐρώπη,
θὰ πάρει μαζί της τὸ νόημα
ἐπαναστάσεων καὶ φιλοσό-
φων, καὶ ὁραματιστῶν, καὶ
καλλιτεχνῶν. Προπαντὸς θὰ
πάρει μαζί της τὴν ἐλευθερία
τοῦ ἀτόμου, τὴν δυνατότητα
σὲ μία μὴ ὁμογενοποιημένη
σκέψη καὶ ζωή» (Ἱστ. Μαντα-
τοφόρος)! Ἁπλὲς ἀλήθειες,
ὅμως φρικιαστικές!

Βασανιστήρια
γυναικῶν
ἀπὸ Τζιχαντίστρια!

ΕΧΟΥΜΕ γράψει ἀρκετὲς
φορὲς γιὰ τὴν τραγικὴ θέση
τῆς γυναίκας στὸ ἀνδροκρα-
τικὸ Ἰσλάμ. Δεῖτε ἄλλη μία πε-
ρίπτωση: «Μία 26χρονη τζι-
χαντίστρια μέλος στὸ Ἰσλα-
μικὸ Κράτος, τώρα κρατούμε-
νη σὲ φυλακὴ τοῦ ἰρακινοῦ
Κουρδιστάν, ἀποκάλυψε ὅτι
πληρωνόταν 40 εὐρὼ τὸν μή-
να ἀπὸ τὴν ἐξτρεμιστικὴ
ὀργάνωση, γιὰ νὰ μαστιγώνει
γυναῖκες ποὺ συλλαμβάνον-
ταν ὡς “ξεδιάντροπες”. Ἡ
26χρονη χρησιμοποιοῦσε μα-
στίγια καὶ βέργες, γιὰ νὰ
χτυπᾶ τὶς γυναῖκες, ποὺ ἔπια-
νε ἡ “θρησκευτικὴ Ἀστυνο-
μία”. Ἡ Γιὰς Χάθρ, κάτοικος
τῆς Μοσούλης καὶ ἀργότερα
τζιχαντίστρια στὴν ἴδια πόλη,
εἶπε στοὺς Times ὅτι τιμωροῦ-
σε τουλάχιστον 50 γυναῖκες
κάθε ἑβδομάδα. Τὰ παρα-
πτώματα, ποὺ τιμωροῦσε
ἦταν τὸ κάπνισμα, τὸ διάβα-
σμα βιβλίων ἢ ἐὰν φαινόταν
κατὰ λάθος ὁ ἀστράγαλός
τους ἐνῷ περπατοῦσαν στὸν
δρόμο. “Πῆρα τὴ δουλειά,
ἐπειδὴ χρειαζόμουν τὰ χρή-
ματα”, εἶπε στὴν ἐφημερίδα.
Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος δὲν τιμω-
ρεῖ τὶς γυναῖκες δημοσίως. Τὰ
μαστιγώματα γίνονται σὲ κελ-
λιὰ μακριὰ ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ
κόσμου. Ἡ Χὰθρ εἶπε στοὺς
Times ὅτι εἶναι εἰλικρινὰ μετα-
νιωμένη, ποὺ ὑπηρέτησε τὸ
Ἰσλαμικὸ Κράτος ὡς βασανί-
στρια ἐπὶ δύο χρόνια» (Ἱστ.
Tribune.gr)! Ἐπαναλαμβά-
νουμε γιὰ πολλοστὴ φορά
στὶς χριστιανὲς γυναῖκες, νὰ
εὐχαριστοῦν τὸ Θεό, ποὺ γεν-
νήθηκαν σὲ χριστιανικὴ χώρα

καὶ ποὺ εἶναι χριστιανές! Ἀλλὰ
δυστυχῶς ἡ σύγχρονη πνευ-
ματικὴ διαστροφὴ ὁδηγεῖ
πλειάδα χριστιανῶν γυ-
ναικῶν, νὰ ἀπαρνοῦνται τὴ
σωτήρια χάρη καὶ τὴν ἐν
Χριστῷ ἐλευθερία καὶ νὰ
ἀσπάζονται τὸ ἀνδροκρατικὸ
καὶ τυραννικὸ Ἰσλὰμ καὶ μάλι-
στα νὰ ἐντάσσονται στὸ

«ἰσλαμικὸ κράτος», νὰ πολε-
μοῦν γιὰ τὴν ἐπικράτησή του,
ὅπως ἡ ἀνωτέρω πρώην τζι-
χαντίστρια, ἡ ὁποία βασάνιζε
γυναῖκες, γιὰ τὴ δόξα τοῦ
Ἀλλάχ!

Εὔλογα ἐρωτήματα
διὰ παπικὸν
«κληρικὸν»,
καθηρημένον
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν

ΕΙΝΑΙ καὶ αὐτὴ εἴδηση μὲ
σημαίνουσα σημασία. Στὴν
ἐφημερίδα τῆς Καλαμάτας
«Θάρρος» (9-12-2016) δημο-
σιοποιήθηκε πὼς στὸ παπικὸ
ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου «λειτούργησε» ὁ παπικὸς
«κληρικὸς» κ. Γεώργιος
Ντάγκας, παρουσίᾳ τοῦ
Ὀρθοδόξου Μητροπολίτη
Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.
Ἀλλὰ δεῖτε ποιὸς εἶναι ὁ ἐν
λόγῳ «ἱερέας»: «Ὁ παπικὸς

ἱερέας κ. Γεώργιος Ντάγκας
εἶναι πρώην Ὀρθόδοξος
Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης, ποὺ εἶχε χει-
ροτονηθεῖ ἀπὸ τὸν μακαριστὸ
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
Παντελεήμονα Β΄ (τὸν Χρυ-
σοφάκη) καὶ τοῦ ὁποίου
πνευματικὸς πατέρας ἦταν ὁ
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ.
Ἰωάννης, τότε Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς ἴδιας Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης. Ὁ παπικὸς
ἱερέας κ. Γεώργιος Ντάγκας
ἔχει καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ δικαστήριο τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως. Ἡ καθαίρεσή του
τεκμηριώνεται ἀπὸ τὸ ἐπίση-
μο περιοδικὸ τοῦ ἴδιου Πα-
τριαρχείου μὲ τίτλο “Ὀρθοδο-
ξία, τεῦχος Γ΄, Ἰούλιος – Σε-
πτέμβριος 2006, σελ. 445-
446)”» (Ἱστ. Πατερικὴ Παρά-
δοση)! Ἡ εἴδηση μᾶς γεννᾶ
δύο ἀπορίες: πρῶτον, χωρὶς
νὰ γνωρίζουμε τοὺς λόγους
καθαίρεσής του, οἱ ὁποῖοι θὰ
πρέπει νὰ εἶναι πολὺ σοβα-
ροί, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ
«ἀδελφὴ ἐκκλησία» τοῦ παπι-
σμοῦ νὰ ἀγνόησε τοὺς λό-
γους τῆς καθαίρεσής του καὶ
τὸν «χειροτόνησε» δικό της
«ἱερέα»; Δεύτερον, ὁ Σεβ.
Μεσσηνίας δὲν ἤξερε ὅτι εἶχε
ἐνώπιόν του καθηρημένο
κληρικὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν τίμησε
διὰ τῆς παρουσίας του;

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος
συμπροσηυχήθη
μὲ αἱρετικοὺς
εἰς τὸ Ταϊζέ!

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πα-
τριάρχης προχωρᾶ ἀκάθεκτα
καὶ προκλητικὰ τὰ οἰκουμενι-
στικά του «ἀνοίγματα», ἀδια-
φορώντας τὸν σκανδαλισμὸ
καὶ τὶς δυναμικὲς ἀντιδράσεις
σὲ ὅλο τὸν κόσμο! Τὸν περα-
σμένο Ἀπρίλιο μετέβη στὸ
πατριαρχικὸ κέντρο στὸ Σαμ-
πεζὺ τῆς Ἑλβετίας καὶ δὲν πα-
ρέλειψε νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν
ἕδρα τοῦ Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ
τὸ οἰκουμενιστικὸ «τουρλοὺ»
μοναστικὸ συγκρότημα Ταϊζέ.
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης Βαρθο-
λομαῖος εἶναι ὁ πρῶτος
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
στὴν ἱστορία ποὺ ἐπισκέφθη-
κε τὴν μοναστικὴ κοινότητα
τοῦ Ταϊζὲ στὴ Γαλλία, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατὸ ἀδελ-
φούς, καθολικοὺς καὶ ἀπὸ
διάφορες παραδόσεις δια-
μαρτυρομένων, ποὺ προέρ-
χονται ἀπὸ περίπου τριάντα
κράτη. Ὁ Πατριάρχης πρα-
γματοποίησε τὴν ἐπίσκεψή
Του στὴν Ταϊζὲ σήμερα, Τρίτη
25 Ἀπριλίου 2017, παρουσίᾳ
1500 ἀνθρώπων. Ὁ Πατριάρ-
χης ἔλαβε μέρος στὴν προσ-
ευχητικὴ σύναξη τῆς Κοινότη-
τας στὶς 12 τὸ μεσημέρι στὸ
Ναὸ τῆς Συμφιλίωσης καὶ μί-
λησε στο τέλος τῆς προσ-
ευχῆς, ἀφοῦ τὸν εἶχε προσ-
φωνήσει ὁ ἀδελφὸς Ἀλοΐς»
(Ἱστ. Ἀκτῖνες»! Μάλιστα δημο-
σιεύτηκαν καὶ φωτογραφίες
ἀπὸ τὴν συμπροσευχὴ αὐτή.
Διαπιστώνουμε μὲ λύπη
ψυχῆς ὅτι ἡ «κορυφὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας» καταπατᾶ βά-
ναυσα τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες,
συμπροσευχόμενος μὲ τοὺς
ἀμετανόητους αἱρετικούς. Καὶ
ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ δὲν τοὺς
θεωρεῖ ὡς αἱρετικούς, ἀλλὰ
«χριστιανοὺς μὲ διαφορετικὴ
παράδοση»! Ὁ οἰκουμε-
νισμὸς «βάπτισε» τὴν αἵρεση
ὡς «διαφορετικὴ παράδοση»
καὶ γι’ αὐτὸ γίνονται ὅλα αὐτὰ
τὰ ἀνίερα «παίγνια»! Ὁ Θεὸς
νὰ βάλει τὸ χέρι Του!

Ἀνεγνωρίσθη ὁμάς
δωδεκαθεϊστῶν

ὡς νόμιμος θρησκεία!
ΝΑ ΠΟΥ καὶ οἱ δωδεκα-

θεϊστὲς ἀπέκτησαν νόμιμη
θρησκευτικὴ ὀντότητα καὶ
στὴ Χώρα μας! Σὲ ὑλοποί-
ηση τοῦ σχετικοῦ νόμου,
γιὰ τὴ λειτουργία τῶν θρη-
σκευτικῶν κοινοτήτων, μία
ἀπὸ τὶς κυριότερες ὁμάδες
τοῦ χώρου, ἀναγνωρίστη-
καν ὡς «γνωστὴ θρη-
σκεία», ἡ ὁποία ἔχει πλέον
τὴν ἄδεια νὰ λειτουργεῖ χώ-
ρους λατρείας, λατρευτικὲς
συνάξεις, τέλεση «μυστη-
ρίων» (ὀνοματοδοσίες, γά-
μους, κηδεῖες, κ.λπ.), τὶς
ὁποῖες θὰ ἀναγνωρίζει ἡ
πολιτεία! Σὲ σχετικὴ ἀνα-
κοίνωσή της ἡ ὁμάδα αὐτὴ
τόνισε: «Ἔπειτα ἀπὸ πολ-
λοὺς αἰῶνες συστηματικοῦ
διωγμοῦ ἀπὸ ξένους κατα-
κτητές, ἡ Θρησκεία μας,
ποὺ διατήρησε ἀδιάσπα-
στη τὴν συνέχειά της ἀπὸ
τὶς ἀρχὲς τοῦ μεσαίωνα μέ-
χρι καὶ σήμερα, μέσα ἀπὸ
οἰκογένειες καὶ ἐθνικὲς
συλλογικότητες στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἰταλία, δια-
θέτει πλέον στὴν Ἀθήνα
τὸν πρῶτο νόμιμο λατρευ-
τικό της χῶρο καὶ ἤδη δρο-
μολογεῖ τὴν τέλεση γάμων
γιὰ τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη
της μὲ πλήρη νομικὴ ἰσχὺ»
καὶ καταλήγει, προτρέπον-
τας τὸ Κράτος νὰ βγάλει
«τὴν ἐξευτελιστικὴ λαιμα-
ριὰ ποὺ τὸ σέρνει πίσω
ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη θεοκρα-
τία» καὶ νὰ μὴ «μένει μα-
κριὰ ἀπὸ τὶς προδια-
γραφὲς τῶν σύγχρονων
καὶ ἀνεξίθρησκων
κρατῶν»! Ἰδοὺ ἡ κατάντιά
μας: μία χούφτα ἀρχαι-
οθρήσκων, οἱ ὁποῖοι ὀνει-
ροπολοῦν τὸ ἐφιαλτικὸ
θρησκευτικὸ (καὶ ὄχι μόνο)
προχριστιανικὸ παρελθόν,
ἀπαιτοῦν νὰ τεθεῖ στὸ περι-
θώριο ἡ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τοῦ ὀρθοδόξου χρι-
στιανικοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ποὺ πῆραν ἐλάχι-
στο δικαίωμα ὕπαρξης!
Φανταστεῖτε τί θὰ γινόταν,
ἂν γινόταν πλειοψηφία, θὰ
ἀναβίωναν τοὺς πρωτοχρι-
στιανικοὺς διωγμούς!

Στίς 23 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη
τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀγριππίνης. Ἡ ἁγία Ἀγριπ-

πίνα καταγόταν ἀπό τήν Ρώμη καί ἀπό νεαρά ἡλι-
κία ἀφιερώθηκε στόν Κύριο καί ἀγωνίσθηκε νά κα-
θαρισθῆ ἀπό τά πάθη καί νά στολισθῆ μέ τίς ἀρετές
καί μάλιστα μέ τήν ἀρετή τῆς παρθενίας. Ποθώντας
νά μαρτυρήση γιά τόν νυμφίο της Χριστό παραδό-
θηκε σέ φρικτά βασανιστήρια. Ἔτσι οἱ ἐχθροί τῆς πί-
στεως, ἐπειδή δέν μπόρεσαν νά τήν ἐξαναγκάσουν
νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό, τήν κτύπησαν στό στόμα,
κατόπιν τήν γύμνωσαν καί τήν μαστίγωσαν ἀνελέ-
ητα. Τέλος ἡ ἁγία μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ τήν βα-

σάνισαν στρεβλώνοντας τά ἄκρα τοῦ σώματός της
καί μή ἀντέχοντας τούς πόνους, παρέδωσε τήν ψυ-
χή της, ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου καί ὁδη-
γήθηκε στήν οὐράνια μακαριότητα. Τρεῖς νέες, ἡ
Βάσσα, ἡ Παῦλα καί ἡ Ἀγαθονίκη, ἀφοῦ πῆραν τό
τίμιο σῶμα της τό πῆγαν καί τό ἐνταφίασαν στήν
νῆσο τῆς Σικελίας, μέ ἀποτέλεσμα ἡ Σικελία νά ἀπε-
λευθερωθῆ ἀπό τό σκότος τῆς πλάνης τῶν δαιμό-
νων καί οἱ κάτοικοί της νά πιστέψουν στόν Χριστό
ὡς Θεό ἀληθινό. Ἔτσι τά ἱερά λείψανα τῆς ἁγίας
Ἀγριππίνης ἀπό τότε μέχρι σήμερα εἶναι πηγή θαυ-
μάτων καί ἰάσεων ἀπό κάθε ἀσθένεια.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφημερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης καί Διευ-
θυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος
Τραμπούλης, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υπεύθυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
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Τύπου» (Θησέως 25, 14671 Νέα
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῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδρομεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Τρά-
πεζα, στὴν ὁποία ἔχει λογαριασμὸ ἡ ΠΟΕ, δὲν δέχεται πλέον ἐπιταγὲς (ch-
ecks) σὲ δολλάρια ἢ σὲ ἄλλο νόμισμα ἐκτὸς Εὐρώ. Ἐὰν ἐπιθυμῆ κάποιος
συνδρομητὴς νὰ στείλη τὴ συνδρομή του μπορεῖ νὰ τὸ κάνη μὲ 2 τρόπους:

1) Ἢ νὰ καταθέτη τὸ ποσὸν κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τόν λογαριασμὸν τῆς ΠΟΕ ποὺ
διὰ τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι: ΙΒΑΝ εἶναι: GR 1201101290000012929614076. Τό δέ
SWIFTτῆςτράπεζαςεἶναι: (BIC)ETHNGRAA.2) Ἢ νὰ μετατρέπη εἰς εὐρὼ
τὰ δολλάρια ποὺ θέλει νὰ στείλη καὶ νὰ στέλνη τὴν ἐπιταγὴ σὲ εὐρώ.

Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἀπαραιτήτως ὁ καταθέτης πρέπει νὰ βάζη
τὸ ὀνοματεπώνυμό του. Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ὅπως τὴν ἐγνώρισα...
Ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό, ποὺ ἂν δὲν ἦταν ἄλλοι
μπροστά, μοῦ φαίνεται θὰ ἔπεφτε κάτω.

Τὸν Παπα-Μᾶρκο Μανώλη, τὸν γνώρισα στὶς
Ἐκδρομὲς στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀκάματος ἐργάτης τῆς
Προσευχῆς, τῆς διακονίας, τῆς Ἐλεημοσύνης! Ἀπ’
ὅλα τὰ χαρίσματα αὐτοῦ τοῦ Ἁγιασμένου Ἱερέα, θὰ
σταθῶ στὴ Μετάνοια, ποὺ ἦταν ἡ μυστικὴ ἐργασία
του.

Μία μέρα ἔφτασα στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ Γεωργίου, ὅπου
ὑπηρετοῦσε, γιὰ νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ἐπικείμενη
ἐκδρομὴ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἦταν στὸ ἐξομολογητή-
ριο καὶ μόλις μπῆκα, μοῦ λέει:

- Κύριε Ἀνδρέα, ὁ Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος,
μᾶς ἔλεγε: ἐγήρασα καὶ ἀρχὴ Μετανοίας δὲν ἔβα-
λα!

Ἔμεινα ἄφωνος, γιατί ποτὲ δὲν τὸν ρώτησα καὶ
κυρίως γι’ αὐτὸ τὸ θέμα, ποὺ πάντα μοῦ ἄρεσε καὶ
συνέχισε:

- Ἡ Μετάνοια γεννιέται ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τήρη-
ση τῶν Ἐντολῶν καὶ δὲν σταματάει ποτέ, μόνο μὲ
τὸν θάνατο, κύριε Ἀνδρέα, εἶπε καὶ ἄφησε τὸ
γνωστὸ μειδίαμα, ποὺ ζωγράφιζε πάντα ἡ ταπεί-
νωση στὸ πρόσωπό του.

Αὐτὰ τὰ λόγια, μοῦ ἔφερναν μπροστὰ ἕνα
ἀσκητὴ τῆς Μετανοίας, ποὺ σάρκωνε μὲ τὴ ζωή
του τὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κλίμακας:

-Κἄν πᾶσαν τὴν Κλίμακα ἀναβέβηκας, ὑπὲρ
ἀφέσεως ἁμαρτιῶν προσεύχου!

Θὰ μιλήσω τώρα, γιὰ ἕνα ἀφανῆ μεγάλο Ἅγιο,
ποὺ ἁγίαζε σὲ ἕνα ὑπόγειο τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάν-
δρας: τὸν ἅγιο Γέροντα Ἀντώνιο Γκίκιζα, πνευμα-
τικὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου.

Ἦταν θυμᾶμαι Παρασκευὴ 3 Ἀπριλίου τοῦ 1996,
ὥρα ἐννιὰ τὸ βράδυ.

Ἦταν ξαπλωμένος μὲ κλειστὰ μάτια, ὅταν μπή-
καμε μὲ τὸν Γιάννη στὸ χώλ, ὅπου ἔμενε. Τὸ κεφά-
λι του ἀκουμποῦσε στὴν ἐξώπορτα.

Ὁ Γιάννης τοῦ εἶπε, Γέροντα, ἔφερα μαζί μου τὸν
Ἀνδρέα.

Μόλις εἶπε τὸ ὄνομά μου, ἄνοιξε τὰ μάτια καὶ μὲ
κοίταξε.

Μοῦ ἀποκάλυψε πρῶτα κάποια πράγματα προ-
σωπικά, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ πῶ, ἀλλὰ ἐπαληθεύ-
τηκαν μετὰ ἀπὸ χρόνια καὶ ὕστερα συμπλήρωσε:

-Ὁ Γάμος δὲν ἐμποδίζει τὸν Ἁγιασμὸ καὶ ἡ ἐργα-
σία ποὺ κάνετε, μπορεῖ νὰ γίνεται αἰτία ἁγιασμοῦ
τῶν ἄλλων.

Ἡ ἔκπληξή μου, ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις, μετατρά-
πηκε ἀπὸ τὴν Ἀγάπη του, σὲ οἰκειότητα καὶ τὸν ρώ-
τησα:

- Πῶς θὰ γίνουν αὐτὰ Γέροντα;
- Μὲ τὴν καθημερινὴ καὶ ἐπιμελημένη Μετάνοιά

σας, μοῦ ἀπάντησε.
Στὸ Γάμο, ἡ Μετάνοια φέρνει τὴν Ἄφεση τῶν

Ἁμαρτιῶν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἑνώνει τοὺς συζύ-
γους πρῶτα μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ὕστερα μεταξύ τους
εἰς Σάρκα Μία, μία Ζωή!

Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Ἐργασία, ὁ Μετανοῶν προσφέ-
ρεται μὲ διάθεση ταπεινῆς διακονίας καὶ ὡς φορέ-
ας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθαγιάζει καὶ τοὺς
ἄλλους ποὺ εἶναι μαζί του.

Ἀναφέρομαι τώρα, σὲ ἕνα ἀκόμα πιὸ ἄγνωστο
Γέροντα Κύπριο Μοναχὸ τῆς Ἱ Μ. Σταυροβουνίου
Κύπρου, τὸν Γρηγόριο Μοναχό.

Ἦταν μετὰ τὸ 1980, δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς χρο-
νολογία, πάντως βρέθηκα στὴν μικρὴ ἀσκητικὴ
αὐλὴ τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ ἦταν ἐκεῖ ἕνα Γεροντάκι Μο-
ναχός, ποὺ μόλις μὲ εἶδε μοῦ εἶπε:

- Ἔλα γιέ μου στὸ κελί μου νὰ σὲ κεράσω μία ζι-
βανία, τὸ κυπριακὸ τσίπουρο.

Ἤπιαμε τὴ ζιβανία καὶ μετὰ κάτσαμε στὴν αὐλή.
-Ποιὸς εἶσαι Γέροντα, τοῦ λέω
- Μὲ λέγαν Γιῶργο, γιέ μου, μὰ τώρα εἶμαι ὁ Γρη-

γόριος Μοναχός, εἶμαι ὁ Πατέρας τοῦ Ἡγουμένου.
-Πολὺ χαίρομαι Γέροντα τοῦ λέω, ποὺ ἔχεις τέ-

τοιο γιό, ἔχεις καὶ ἄλλα παιδιά;
-Ἔχω γιέ μου, ἀπαντᾶ ὁ Γρηγόριος Μοναχός, μὰ

ἔχω καὶ ἕνα γιὸ Ἀγνοούμενο. Καὶ βάζει τὰ κλάματα.
Βρέθηκα σὲ ἀμηχανία, πῶς νὰ παρηγορήσω

ἐγὼ τὸ Ἅγιο Γεροντάκι ποὺ μετὰ τὴν εἰσβολή,
ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι πῆραν τὸ χωριό του, κατέληξε στὴ
Ἱ. Μονὴ Σταυροβουνίου καὶ ἐκάρη στὰ γεράματα
Μοναχὸς μαζὶ καὶ ἡ γυναίκα του, ἀπὸ τὸν γιὸ τους
τὸν Ἡγούμενο.

Τὸν ἀγκάλιασα ἁπαλὰ στὴν πλάτη καὶ τοῦ εἶπα
ἀμήχανα:

-Ἔχει ὁ Θεός, Γέροντα!
-Ἔχει ὁ Θεός γιέ μου, ἀλλὰ δὲν κλαίω τόσο ποὺ

ἔχασα τὸν γιό μου, ἀλλὰ διότι φταίξαμε στὸν Θεὸ
καὶ τὰ πάθαμε!

Ἔμεινα ἄφωνος, συγκλονίστηκα, λαμβάνοντας
ἀπὸ τὸν Παπποὺ ἐγὼ ἕνας νέος τὴν πιὸ βαριὰ πα-
ρακαταθήκη:

- Νὰ βλέπω τὴ συμφορὰ τὴν Ἐθνικὴ στὴν Κύπρο
μας ὡς πατριωτικὸ γεγονός, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη
προσωπική του ἀπώλεια, τοῦ ἰδίου τοῦ παιδιοῦ, νὰ
γίνονται ἀφορμὴ Μετάνοιας ἀντὶ ἀφορμὴ παραπό-
νου, ὀργῆς καὶ ἀγανάκτησης.

Δὲν κατηγόρησε κανένα, οὔτε πολιτικό, οὔτε
Τοῦρκο, Ἀμερικάνο, Κύπριο ἢ Ἑλλαδίτη!

Ὁ Γέρων Γρηγόριος μὲ δίδαξε, ὄχι ἀφηρημένα
καὶ ἀπὸ ἀπόσταση, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὸν πόνο τῆς
ἀπώλειας τοῦ γιοῦ του, τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνί-
ου τοῦ Μεγάλου, ὅταν τὸν ἐρώτησαν, τί κατάλαβε
ὡς πολυτιμότερο ἀπὸ τὴν Πνευματικὴ Ζωή, μὲ τὰ
τόσα χρόνια ἄσκησης καὶ εἶπε:

-Τὸ σημαντικότερο εἶναι νὰ παίρνεις πάνω σου
τὸ σφάλμα!

Ποιὸς ἆραγε στὴν Κύπρο δὲν γνώριζε τὸν Γέ-
ροντα Παναὴ ἀπὸ τὴ Λύση, τὸν ἄγαμο λαϊκὸ ποὺ
ἁγίασε μέσα στὸν κόσμο, στὸ σπίτι, στὸ χωριό του;

Ἦταν ἐχούμενος, εἶχε χωράφια καὶ ἀγαθά, ἀλλὰ
τὰ μοίραζε τὰ βράδια κρυφὰ στοὺς φτωχοὺς καὶ ζοῦ-

σε ἠθελημένα, σὰν ὁ καντηλανάφτης τοῦ χωριοῦ,
μὲ λιτότητα καὶ ἄσκηση, μὰ προπαντὸς Μετάνοια.

Ἦταν φιλακόλουθος πρωΐ μέχρι βράδυ στὴν
Ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Λύσης.

Ἔμεινε ἄγαμος στὸν κόσμο μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό
του Βασίλη καὶ τὴν ἀδελφή του Τρυφωνία.

Φοροῦσαν τὶς παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες καὶ οἱ
τρεῖς καὶ διακονοῦσαν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ
στὸ σπίτι, τὸν φτωχὸ λαό.

Τὰ βράδια, μυστικὴ ἐλεημοσύνη: μοίραζαν σὲ
σακοῦλες τρόφιμα, ἀφήνοντάς τα στὴν πόρτα τῶν
φτωχῶν.

Μετὰ τὴν Τουρκικὴ Εἰσβολὴ ἔγινε Πρόσφυγας
στὴ Λάρνακα.

Ποιὸς Ἐπίσκοπος ἢ Ἱερέας ἢ λαϊκὸς δὲν ὠφελή-
θηκε ἀπὸ τὸν Θεόπνευστο Λόγο Του καὶ τὴν
σπλαγχνικὴ καρδιά του;

Ἦταν διορατικὸς ἀλλὰ καὶ Θεολόγος, γιὰ Μονα-
χοὺς καὶ Ἐγγάμους. Στοὺς ἔγγαμους ἔλεγε:

-Νὰ λὲς στὴ γυναίκα σου: τὰ πάθη σου εἶναι πά-
θη μου καὶ οἱ ἀρετές σου ἀρετές μου!

Μαζὶ θὰ παλέψουμε γιὰ νὰ σωθοῦμε, γιατί εἴμα-
στε ἕνα σῶμα!

Ὅταν μετὰ τὸν θάνατό του, βρέθηκα στὴν Ἱ. Μ.
Σταυροβουνίου, ὁ Πνευματικὸς τῆς Ἱ. Μονῆς, ποὺ
εἶναι καὶ φίλος μου χρόνια, ἀφοῦ ἐξομολογήθηκα,
μιλώντας μου λίγο γιὰ τὴν Μετάνοια, μοῦ εἶπε σὰν
παράδειγμα τὸν Γέρο Παναή:

-Ἐπειδὴ τώρα κοιμήθηκε, μπορῶ νὰ σοῦ πῶ
Ἀνδρέα τί ἔζησα μὲ αὐτὸ τὸν Ἅγιο ἄνθρωπο:

Ἦλθε στὸ Σταυροβούνι, γιὰ νὰ κάνει τὴν τελευ-
ταία ἐξομολόγησή του.

Γονάτισε μὲ συντριβὴ καὶ μοῦ εἶπε:
-Γέροντα, μετὰ ἀπὸ χρόνια προσευχῆς στὴν Παν-

αγία, ποὺ τὴν παρακαλοῦσα νὰ μοῦ πεῖ, γιατί ἄφη-
σε νὰ μποῦν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1974 στὸ χωριό μας τὴν
Λύση, τώρα κατάλαβα γιατί καὶ ἦλθα νὰ ἐξομολο-
γηθῶ:

-Ἐγὼ φταίω Γέροντα, ἐγὼ φταίω!!! Ἂν ἤμουν πιὸ
ταπεινός, δὲν θὰ ἄφηνε ἡ Παναγία τοὺς Τούρκους
νὰ μποῦν στὸ χωριό μας!

Ὁ Γέρο Παναὴς ὁ ἅγιος, ὁ φίλος τῆς Παναγίας,
ποὺ τὴν ὑπηρετοῦσε μέρα νύχτα, αὐτὸς ποὺ μία
μέρα στὰ χωράφια ἐνῶ μιλοῦσε μὲ τὸν Βασίλη γιὰ
τὸν Χριστό, ἐμφανίστηκε ἀνάμεσά τους ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός, ὅπως τότε στὸν Λουκᾶ καὶ στὸν Κλεόπα,
εἶχε τὴν ταπεινὴ Μετάνοια, νὰ πάρει πάνω του τὸ
σφάλμα ἐνώπιον τῆς Παναγίας καὶ νὰ κατηγορήσει
μὲ εἰλικρίνεια τὸν ἑαυτό του, γιὰ τὴν ἁρπαγὴ τοῦ
χωριοῦ του ἀπό τοὺς Τούρκους!

Ὑπάρχει ἆραγε μεγαλύτερη Ἀγάπη, ὑπάρχει
ἆραγε μεγαλύτερη θυσία, ἀπὸ ὅλα τὰ σφάλματα
καὶ λάθη, ποὺ πρέπει νὰ συγχωρεθοῦν καὶ νὰ θε-
ραπευτοῦν, νὰ ἐπιλέγει ὁ καθένας τὸ δικό του;

Οἱ Ἅγιοι Πορφύριος καὶ Παΐσιος ἀφῆσαν ἐπι-
στολὴ ὡς Διαθήκη, ἀλλὰ καὶ ὑποθήκη σὲ μᾶς τὰ
παιδιὰ τους, ὅπου μᾶς ζητοῦν οἱ Ἅγιοι, νὰ τοὺς
συγχωρέσουμε.

Ὁ Ἁγιασμένος Γέρων Ἰάκωβος ποὺ ὅλοι ἀναμέ-
νουμε τὴν ἁγιοκατάταξή του, ἐνῶ ζοῦσε, μετὰ ἀπὸ
κάθε φράση του, ὄντας μέσα στὸ Φῶς τῆς διαρ-
κοῦς Μετανοίας ἔλεγε σὲ ὅλους:

-Μὲ συγχωρεῖτε, ἔχοντας διαρκῆ συναίσθηση
ἁμαρτωλότητας!

Ἄφησα τελευταία, μία γυναίκα, μία χήρα, μία μη-
τέρα, ποὺ κοιμήθηκε τελευταῖα καὶ ἄφησε ζωντανὴ
σὲ ὅσους τὴν γνώρισαν, τὴν αἴσθηση τῆς Ζωῆς τῆς
Μετανοίας: τὴν Κυρία Μηλιά, μητέρα τοῦ Κυπρίου
Μητροπολίτη Νεόφυτου, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ ὁποίου
διηγοῦμαι:

Ὁ γιός της, μὲ τρόπο θαυμαστὸ βρέθηκε ὑπάλ-
ληλος στὸ Γραφεῖο μου, μέσα τοῦ 1985.

Ἄνθρωπος μὲ δυνατὸ καὶ πλούσιο σὲ χαρίσματα
χαρακτήρα, ἦταν θυμώδης πολλὲς φορὲς καὶ μὲ
μάλωνε, ἐνῶ δουλεύαμε.

Ἐγώ, δὲν ἔλεγα τίποτε ἀλλὰ αὐτὸς ἐρχόταν μετὰ
συνεσταλμένος, μὲ ἀκουμποῦσε στὴν πλάτη
ἁπαλὰ καὶ μοῦ ἔλεγε:

- Συγγνώμη ἀφεντικό, παραφέρθηκα, συγχώρα
με ποὺ θύμωσα.

Ἦταν τόσο εἰλικρινὴς ἡ Μετάνοιά του, ποὺ μὲ νι-
κοῦσε, ἦταν ἀδύνατο νὰ τὸν μαλώσω ἐγώ. Τὸν
ἐρώτησα:

- Βρέ, δὲν μὲ πειράζει ποὺ μὲ μάλωσες, ἀλλὰ
ἐντυπωσιάζομαι μὲ τὸν τρόπο, ποὺ Μετανοεῖς καὶ
ζητᾶς συγχώρεση. Ποιὸς σὲ ἔμαθε νὰ Μετανοεῖς
μὲ εἰλικρίνεια;

- Ἡ μάνα μας, μοῦ εἶπε, ἡ κυρία Μηλιά.
Ἀπὸ τότε ἡ ἄγνωστη κυρία Μηλιά, ἔγινε μητέρα

καὶ γιὰ μένα! Τὴν ἔχω δεῖ δύο φορὲς ὅλες καὶ ὅλες.
Ἡ τελευταία ἦταν λίγο πρὶν πεθάνει.

Ἡ γυναίκα αὐτὴ μία χήρα μητέρα ἔμαθα ὅτι καὶ
αὐτὴ ἔμαθε τὴν Μετάνοια ἀπὸ τὴν Μάνα της τὴν
ἁγιασμένη γιαγιὰ Μυροφόρα καὶ τὴν παρέδωσε
ἐμπλουτισμένη μὲ τὸν δικό της πόνο καὶ ἀγώνα
στὰ παιδιά της: λαϊκὴ εὐσέβεια, παράδοση τῆς
Ζωῆς τῆς Μετανοίας ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, ἰδοὺ ἕνα
παράδειγμα: ἡ κυρία Μηλιά!

Ἡ παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων μας εἴτε Πατέρων
εἴτε Μητέρων, συγχρόνων ἢ παλαιῶν, εἶναι ἡ Φύ-
λαξη, ἡ τήρηση τῶν Ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ
Μετάνοια, μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Τελειώνοντας ἐπιγραμματικὰ τονίζω ὅτι τὰ ὅσα
διηγήθηκα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Γέροντες τῆς ἐποχῆς
μας φανερώνουν ὅτι ἡ Μετάνοια εἶναι τὸ θεμέλιο:

-Στὴν Προσωπικὴ σχέση μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν
πλησίον, Μοναχῶν, ἐγγάμων ἢ ἀγάμων.

-Στὴν Ἔγγαμη ζωή καὶ τὴ βίωση τῆς Ἀγάπης μέ-
σα στὸν Γάμο, ἀφοῦ ἡ Ἀγάπη ποὺ ἑνώνει τοὺς Συ-
ζύγους εἰς Σάρκα μία, δίνεται ἀπὸ τὸ Θεὸ μὲ τὴ Με-
τάνοια.

-Στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, ἀφοῦ εἶναι ἡ
Αἰώνιος Ζωή σὰν ἀποτέλεσμα τοῦ ξεχειλίσματος
τῆς Μετανοίας τῶν Γονέων, διαποτίζει τὴν καρδία
τῶν παιδιῶν.

-Στὸ ἐπάγγελμα ἢ διακόνημά μας, ἀφοῦ ἡ Μετά-
νοια φέρνει τὸ ἅγιο Πνεῦμα καὶ Αὐτὸ Προνοεῖ καὶ
διαχειρίζεται μέσῳ τοῦ Μετανοοῦντος τὶς ἀνθρώπι-
νες σχέσεις καὶ τὴν ἀπόλαυση τῶν ἀναγκαίων
ἀγαθῶν.

-Στὴν σχέση μας μὲ τὴν Πατρίδα μας, ἀφοῦ μᾶς
βοηθᾶ νὰ συνειδητοποιοῦμε τὴν ἁμαρτία μας σὰν
αἰτία τῶν δεινῶν τῆς Πατρίδας μας.

Ἡ Μετάνοια γιὰ τὴν παράβαση τῶν Ἐντολῶν τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, φέρ-
νει μέσα μας καὶ γύρω μας, τὴν Ζωὴ τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ εἶναι ἡ
Ζωή μας!

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.»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΜεγάληὠφέλειαπροσφέρουνοἱΒίοι τῶνἉγίων.ΜᾶςτὸσυνιστοῦνοἱἍγι-
οι τῆς Ἐκκλησίας μας. Γἰ αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους μας προσ-
φέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιμὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς
τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Αἰτωλοακαρνάνες ῞Αγιοι
2) Ἅγιος ᾿Ακίνδυνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
3) ῞Αγιος ᾿Αμβρόσιος
4) ῞Αγιος Ἀντώνιος Νεομάρτυς
5) ῞Αγιος ᾿Αργυρὸς
6) Οἱ Μάρτυρες Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Μαρδάριος, Εὐγένιος, Ὀρέστης
7) ῞Αγιος Βίκτωρ
8) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Σέρβος
9) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης
10) ῞Αγιος Γεώργιος Χιοπολίτης
11) ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος
12) ῞Αγιος Δημήτριος Πελοπον.
13) Ἁγία Εὐδοκία
14) ῞Αγιος Εὐδόκιμος
15) Ἅγιοι Εὐλάμπιος & Εὐλαμπία
16) Ἁγία Εὐφημία
17) Ἁγία Εὐπραξία
18) Εὐρυτάνες Νεομάρτυρες
19) ῞Αγιος Θεόδωρος Στουδίτης
20) ῞Αγιος Θεόδωρος Συκεώτης
21) ῞Αγιος Θεόφιλος Μυροβλύτης
22) Ἁγία Θεοδώρα Αὐγούστα
23) Οἱ Ἅγιοι ᾽Ιάσων καὶ Σωσίπατρος
24) ῞Αγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος
25) ῞Αγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας
26) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης Δαμασκηνὸς
27) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Λυκῷ
28) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ῾Ησυχαστὴς
29) ῞Αγιος ᾿Ιωαννίκιος ὁ Μέγας
30) Ἅγιοι Κλήμης ᾿Αγκύρας & ᾿Αγαθάγγελος
31) ῞Αγιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης
32) Ματθαῖος Εὐαγγελιστὴς
33) ῞Αγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ
34) ῞Αγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις
35) ῞Αγιος Ξενοφὼν
36) ῞Αγιος Σεβαστιανὸς
37) ῞Αγιος Σεραφείμ Φαναρίου.
38) ῞Αγιος Σισώης ὁ Μέγας
39) ῞Αγιοι Συμεών, Θεόδωρος καὶ Εὐφροσύνη
40) ῞Αγιος Ταράσιος



Ὑπάρχει, γενικά, ἑδραιωμέ-
νη ἡ ἀντίληψη, ἀκόμη καὶ σὲ
μία μερίδα τοῦ σώματος τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὅτι ὁ κόσμος ἀλλά-
ζει καὶ συνεπῶς πρέπει, συμ-
βαδίζοντας μὲ τὴν ἀλλαγὴ
ποὺ συντελεῖται, νὰ ἀλλάξου-
με καὶ ἐμεῖς στάσεις ζωῆς καὶ
συμπεριφορές. Ἀποτυπώνον-
τας τὴν ἀντίληψη αὐτὴ ὁ Μητρο-
πολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτά-
ριος, σὲ ἕνα του ἄρθρο μὲ τίτλο
«Μία ἀπάντηση γιὰ τοὺς καλο-
προαίρετους», σημειώνει ὅτι
δὲν εἶναι δυνατὸν καὶ ἀνεκτό,
ἕνας ἄνθρωπος «διακατεχόμε-
νος ἀπὸ ἕνα ζῆλο «οὐ κατ' ἐπί-
γνωσιν», ἕνα ζῆλο παιδαριώδη
καὶ ἀνώριμο, ποὺ συγχέει τὰ
οὐσιώδη μὲ τὰ ἐπουσιώδη καὶ
ποὺ τόσα προβλήματα ἔχει δη-
μιουργήσει στὴν Ἐκκλησία στὴ
δισχιλιετῆ πορεία της, ἀλλὰ καὶ
δημιουργεῖ ὥς σήμερα»1, νὰ
ἐμποδίζει τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν
πρόοδο τῶν πραγμάτων ἐμμέ-
νοντας σὲ ξεπερασμένα κο-

σμικὰ σχήματα. Ὅπως ἰσχυρί-
ζεται, ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι
νὰ ἔχουμε διάκριση, ποὺ εἶναι ἡ
μεγαλύτερη τῶν ἀρετῶν2. Καὶ
φαίνεται νὰ ἔχει δίκιο μόνον ποὺ
θὰ πρέπει νὰ κοιταχτεῖ πρῶτα ὁ
ἴδιος στὸν καθρέπτη τῆς συνεί-
δησής του.

Χωρὶς νὰ ὑπεισέλθουμε σὲ
περισπούδαστες ἀναλύσεις τοῦ
θέματος, καταθέτουμε δύο (2)
παρατηρήσεις / ἐρωτήματα γιὰ
προβληματισμό.

1. Ἆραγε, ἔχουμε ἐξετάσει
καὶ καταλήξει στὸ νὰ ὁρίσου-
με, μὲ ἁγιοπνευματικὴ διάκρι-
ση, ποιά, τελικά, εἶναι αὐτὰ τὰ
οὐσιώδη καὶ ποιὰ τὰ ἐπου-
σιώδη, ἰδιαίτερα στὰ θέματα
τῆς πίστεως;

2. Ποιοὶ τελικά, ἔχουν τὴν
ἀρετὴ τῆς διάκρισης; Τὴ διά-
κριση τὴν ἔχουν μόνο ἐκεῖνοι
ποὺ τὴν ἐπικαλοῦνται; Ἐκεῖνοι
ποὺ “θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς
τους «σωτῆρες» τῆς Ἐκκλησίας
καὶ μαινόμενοι ἀγωνίζονται νὰ

τὴν ὑπερασπίσουν καὶ νὰ τὴν
«σώσουν»”3 ἢ οἱ κατήγοροί
τους, ποὺ κι ἐκεῖνοι θεωροῦν ὅτι
ex officio κατέχουν τὸ ἀλάθητο,
καθὼς εἶναι αὐτοὶ ποὺ εὐαγγελί-
ζονται τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴν πρό-
οδο;

Ἡ ἀπάντηση στὰ παραπάνω
εἶναι ζωτικῆς σημασίας, πρὶν
προχωρήσουμε καὶ στὶς ἐπι-
χειρούμενες ἀλλαγὲς στὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἴσως, ἐπίσης, δὲν εἶναι τυ-
χαῖο ὅτι, ἐκτὸς τοῦ Μητροπολίτη
Ἀργολίδος, ὑπέρμαχοι τῶν
ἄκριτων ἀλλαγῶν στὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλὰ καὶ
ἐναντίον τῶν μεθοδευμένα στο-
χοποιημένων «ζηλωτῶν» καὶ
τοῦ «ζηλωτισμοῦ» εἶναι καὶ ἐκεῖ-
νοι ποὺ συνέταξαν τὰ νέα Προ-
γράμματα τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν. Νὰ θυμηθοῦμε
ὅτι οἱ συντάκτες τῶν Προγραμ-
μάτων εἶναι Θεολόγοι, ποὺ στὴν
πλειονοψηφία τους ἀνήκουν
στὸν σύλλογο «Καιρός», τοῦ
ὁποίου θερμὸς ὁμοϊδεάτης καὶ
ὑποστηρικτὴς εἶναι ὁ κ. Νεκτά-
ριος.

Δὲν μπορεῖ, λοιπόν, νὰ λη-
σμονηθεῖ ἡ φράση - στόχευση
τῶν συντακτῶν αὐτῶν τῶν
Προγραμμάτων, ὅτι δηλαδὴ
«ἕνας ἄθεος καθηγητὴς μπορεῖ
νὰ διδάξει καλύτερα τὸ μάθημα
αὐτὸ ἀπὸ ἕνα ζηλωτὴ
θεολόγο»4, ὅπως καὶ ἡ παρό-
μοιας στόχευσης φράση τοῦ κ.
Νεκταρίου στὸ πρόσφατο
ἄρθρο του, «ὁμολογῶ δὲν φο-
βήθηκα στὴ ζωή μου οὔτε τοὺς
ἄθεους οὔτε τοὺς ἀρνητές, οὔτε
τοὺς διῶκτες ὅσο φοβήθηκα τὸ
ζηλωτισμὸ»5.

Εἶναι βέβαια, ἀπορίας ἄξιον
καὶ φυσικὰ χρῄζει θεολο-
γικῆς, ἐκκλησιολογικῆς ἀλλὰ
ἴσως καὶ ψυχαναλυτικῆς προσ-
έγγισης τὸ γεγονός, κατὰ τὸ
ὁποῖο ἕνας Ἐπίσκοπος ἐπαι-
νεῖ τοὺς ἄθεους καὶ ὑβρίζει
τοὺς ζηλωτὲς τῆς πίστης. Νὰ
ὑποθέσουμε ὅτι γνωρίζει ὡς
καρδιογνώστης τὰ μύχια τῆς
ψυχῆς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἢ
θεωρεῖ ὡς ζηλωτὲς συλλήβδην
ἐκείνους ποὺ ὁμολογοῦν τὴν
ἀλήθεια καὶ ἐλέγχουν τὴν αἵρε-
ση καὶ τὴν ἁμαρτία δημόσια,
ὅπως ἔκανε, γιὰ παράδειγμα, ὁ
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς καὶ
ὅλοι γενικὰ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας!

Θὰ δεχόμασταν ἀδιαμαρτύ-
ρητα τὴν κατηγορία ὅτι γινόμα-
στε ὑπερβολικοὶ στὶς κρίσεις
μας, ἂν δὲν ἀκολουθοῦσε στὸ
ἄρθρο τοῦ κ. Νεκταρίου καὶ ἡ,
ἀκόμη πιὸ συγκλονιστική, φρά-
ση του: «Τὸ λέω μὲ πλήρη ἐπί-
γνωση: Ἂν ὁ Χριστὸς ἦρθε νὰ
κάνει τέτοιους μίζερους, φοβι-
κούς, διεστραμμένους, φανατι-
σμένους, ἀνελεύθερους χρι-
στιανούς, καλύτερα νὰ μὴ ἐρχό-
ταν...»6!

Πρωτάκουστος καὶ φο-
βερὸς ὁ παραπάνω λόγος
ἀκόμη κι ἂν εἰπωθεῖ ὅτι ἐγρά-
φη ὑπὸ τύπον ἀστεϊσμοῦ ἢ
σχήματος καθ’ ὑπερβολήν,
διότι προέρχεται ἀπὸ χείλη
Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος οὐσια-
στικὰ ἀρνεῖται τὸν λόγο τῆς
δημιουργίας τοῦ ἐλεύθερου
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ
τῆς ἔλευσης τοῦ Χριστοῦ
στὸν κόσμο γιὰ τὴ σωτηρία
τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώ-
που!!!

«Καλύτερα νὰ μὴ ἐρχόταν ὁ
Χριστός»!!! μᾶς λέει ὁ κ. Νεκτά-
ριος, ἐπειδὴ ἔκανε ἀνθρώπους,
σὰν τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς
ἢ σὰν τοὺς ζηλωτὲς τῆς πίστε-
ως!!! Προφανῶς ὀφείλουμε νὰ
ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ἐν λόγῳ
Μητροπολίτης εὐαγγελίζεται
ἕνα νέο «καθαρὸ» κόσμο,
ἀπαλλαγμένο ἀπὸ μιάσματα
καὶ ἀπόβλητους ἀνθρώπους,
τύπου Μητροπολίτου Πει-
ραιῶς καὶ «φονταμεντα-
λιστῶν ζηλωτῶν». Ἕνα κό-
σμο, δηλαδή, παρόμοιο μὲ
αὐτὸν ποὺ ὀνειρευόταν καὶ οἱ
Χίτλερ, Λένιν καὶ Στάλιν.

Ἐπειδή, λοιπόν, κ. Νεκτάριε
δὲν «καθάρισε» ὁ Χριστός,
ὅπως ἔπρεπε τὸν κόσμο, μή-
πως ὑπονοεῖτε ὅτι πρέπει νὰ

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Σελὶς 3η

Εἰς τὰ βήματα
τῶν ἐπιγείων ἀγγέλων

3. Οἱ βιταμίνες
τοῦ «Κύριε, ἐλέησον»

Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ κύριο
ἔργο τῶν γερόντων καὶ γενικὰ
τῶν μοναχῶν. Οἱ χριστιανοί,
ποὺ ζοῦν στὸν κόσμο προσεύ-
χονται λίγο, γιατὶ ἔχουν πολλὲς
βιοτικὲς μέριμνες, καθημερινὲς
ἐπαγγελματικὲς ἀπασχολήσεις,
οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις καὶ
ὁ ἐλεύθερος χρόνος εἶναι ἐλάχι-
στος. Ὅμως πρέπει νὰ προσεύ-
χονται καὶ αὐτοὶ μὲ τὸ ἁπλὸ
«Κύριε, ἐλέησον», τὸ ὁποῖο πε-
ριλαμβάνει ὅλα τὰ αἰτήματα καὶ
βοηθάει μὲ μοναδικὸ τρόπο,
γιατὶ ἔχει μέσα ὅλες τὶς βιταμί-
νες, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐ-
σιος.

Τὸ μεγάλο ἐμπόδιο στὴν προσ-
ευχὴ εἶναι οἱ λογισμοί. Διασκορ-
πίζουν τὸ νοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
περιοριστεῖ στὰ λόγια τῆς προ-
σευχῆς. Ὁ γέροντας τοὺς παρο-
μοίαζε μὲ τηλεγραφήματα τοῦ
διαβόλου, ποὺ ἔρχονται ἀπ’ ἔξω
καὶ ἔχουν ἁμαρτωλὸ περιεχόμε-
νο. Δὲν δημιουργοῦνται μέσα
μας. Χρειάζεται προσπάθεια,
γιὰ νὰ τοὺς διώχνουμε, χωρὶς
νὰ συνομιλοῦμε μὲ τὸ διάβολο,
ποὺ τοὺς στέλνει, γιατὶ εἶναι
πολὺ ἐπικίνδυνο αὐτό, ἀφοῦ
γνωρίζουμε ὅτι καὶ ὅλοι οἱ δικη-
γόροι τοῦ κόσμου νὰ μαζευτοῦν
δὲν μποροῦν νὰ τὰ βγάλουν πέ-
ρα μὲ ἕνα διαβολάκι.

Στὴ θέση τῶν κακῶν λο-
γισμῶν πρέπει νὰ βάζουμε κα-
λοὺς λογισμούς. Πρέπει νὰ
ἔχουμε μέσα μας ἕνα ἐργοστά-
σιο παραγωγῆς καλῶν λο-

γισμῶν. Αὐτὸ δὲν εἶναι εὔκολη
ὑπόθεση. Ἡ προσπάθεια ὅμως
πρέπει νὰ γίνεται.

Οἱ λογισμοὶ μοιάζουν μὲ τὰ
ἀεροπλάνα, τὰ ὁποῖα περνοῦν
ἀπὸ πάνω μας, μᾶς ξαφνιάζουν
καὶ μᾶς ἐνοχλοῦν μὲ τὸ θόρυβό
τους, ἀλλὰ δὲν μένουν, ἄν δὲν
ὑπάρχει ἀεροδρόμιο. Οἱ λογι-
σμοὶ ἔρχονται χωρὶς νὰ τὸ θέ-
λουμε καὶ φεύγουν, ὅταν δὲν
τοὺς θέλουμε.

* * *
4. Ἡ ἀγάπη ξεκουράζει
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ

τὸν ἄνθρωπο πρέπει νὰ εἶναι
καθαρὴ καὶ νὰ ξεπερνάει τὸν
ἑαυτό μας, γιατὶ μόνο ἔτσι γίνε-
ται εὐχάριστη καὶ ξεκούραστη.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε ὅτι ὅποι-
ος ἀγαπάει τὸν ἑαυτό του τεμ-
πελιάζει καὶ κουράζεται, ἐνῶ
ὅποιος ἀγαπάει τὸν Θεὸ καὶ
τοὺς ἀδελφούς του δὲν κουρά-

ζεται καὶ ἄς θυσιάζεται καθημε-
ρινά.

Ἡ ἀγάπη ξεκινάει πάντα ἀπὸ
τὴν καρδιὰ καὶ ὄχι ἀπὸ κάποια
ἐξωτερικὴ ἐντολή, ποὺ μᾶς δίνε-
ται. Δὲν πληρώνεται, δὲν ὀργα-
νώνεται, οὔτε καὶ ἐκδηλώνεται
ἀπὸ κοσμικὰ κίνητρα, ποὺ δὲν
ἔχουν σχέση μὲ τοὺς παλμοὺς
τῆς καρδιᾶς μας. Ἡ ἀγάπη ἐπί-
σης δὲν ἔχει ὡράριο ἐργασίας.
Εἶναι διαρκὴς καὶ ζῶσα.

* * *
5. Ἡ ἀρετὴ θέλει κόπο

Πολλοὶ ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι
οἱ ἀρετὲς ἀποκτῶνται μὲ θεωρη-
τικὸ τρόπο, δηλαδὴ μὲ τὴν ἀπο-
δοχὴ τῆς σχετικῆς μὲ αὐτὲς δι-
δασκαλίας. Ἀποδέχονται, γιὰ
παράδειγμα, ὅτι ἡ ταπείνωση
εἶναι μεγάλη ἀρετὴ καὶ δίχως
αὐτὴ δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ
προοδεύσει πνευματικά. Αὐτὸ
δὲν σημαίνει πολλὰ πράγματα,

ἀφοῦ δὲν ἀντέχουν τὴν παρα-
μικρὴ προσβολὴ ἀπὸ κάποιον.
Κι ἐνῶ γνωρίζουν γιὰ τὴν ταπεί-
νωση, ἀγνοοῦν τὸ φοβερὸ πά-
θος τῆς ὑπερηφάνειας, τὸ ὁποῖο
ἔχουν βαθιὰ ριζωμένο μέσα
τους. Φαίνεται πὼς δὲν γνωρί-
ζουν ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ συνύ-
παρξη ταπείνωσης καὶ ὑπερη-
φάνειας.

Οἱ ἀρετὲς ἀποκτῶνται μὲ πρα-
κτικὸ τρόπο, μὲ ἀντιμετώπιση
διαφόρων καταστάσεων καὶ πε-
ριστατικῶν. Ὁ Θεὸς μᾶς δίνει
εὐκαιρίες, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ
ἀξιοποιοῦμε. Τὶς ἀρετὲς δὲν μᾶς
τὶς δίνει μὲ τὸ καντάρι (εἶδος ζυ-
γαριᾶς) οὔτε μέσα σὲ χαρτοσα-
κούλα, ὅπως παίρνουμε τὰ διά-
φορα προϊόντα ἀπὸ τὰ καταστή-
ματα, ἔλεγε συχνὰ ὁ π. Παΐσιος.
Θυμόταν μάλιστα καὶ ἕνα σχε-
τικὸ περιστατικό, ποὺ τοῦ εἶχε
συμβεῖ, ὅταν ἦταν στὴν Κόνιτσα
ὡς μοναχὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Στομί-

ου. Μιὰ Κυριακή, ἔλεγε ὁ γέρον-
τας, εἶχα κατεβεῖ ἀπὸ τὸ μονα-
στήρι, γιὰ νὰ ἐκκλησιαστῶ καὶ
νὰ κοινωνήσω. Μπῆκα στὸν Ἱ.
Ναὸ καὶ στάθηκα, ὅπως πάντα,
μέσα στὸ Ἱερό, ἔχοντας στὴν
ψυχὴ μιὰ καλὴ κατάσταση. Ἔκα-
να καὶ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἐκκλη-
σιαζόμενους λέγοντας: «Κύριε,
βάλε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώ-
πους στὴ βασιλεία σου κι ἐμένα,
ἄν θέλεις βάλε με σὲ μιὰ ἄκρη».
Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νὰ κοινωνή-
σω, ὁ ἱερεύς, ἀναιτιολόγητα
ἐξοργισμένος, μοῦ φώναξε νὰ
βγῶ ἔξω νὰ κοινωνήσω. Ἐγὼ
βγῆκα ἔξω χωρὶς νὰ ἀντιδράσω.

Τὸ προσβλητικὸ αὐτὸ γε-
γονὸς ἔγινε γιὰ τον Γέροντα
εὐκαιρία ταπείνωσης, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὸ λειτουργὸ ἱερέα εὐκαιρία
μετάνοιας, ἀφοῦ στὸ τέλος ζήτη-
σε μὲ δάκρυα συγχώρεση ἀπὸ
τὸν Γέροντα.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σταυροφορίαι, ἡ προδοσία τοῦ 1204

Ἡ 4η Σταυροφορία ἀπετέλεσε τὴν ἀποκορύφω-
ση τῶν σταυροφοριῶν. Μπορεῖ ἴσως μὲ μία πρώ-
τη ματιὰ νὰ μοιάζει παράξενη ἡ παραπάνω ἐκτί-
μηση, ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ σταυροφορία, κρινόμενη
σύμφωνα μὲ ἐξωτερικὰ κριτήρια, ἦταν τελικὰ ἡ
πιὸ ἀποτυχημένη, ἀφοῦ σὲ καμία φάση της οὔτε
κἄν πλησίασε τοὺς Ἁγίους Τόπους. Μία ἐξέταση
ὡστόσο σὲ βάθος ἀποδεικνύει ὅτι μὲ αὐτὴν ὁ βα-
σικὸς στόχος τῶν σταυροφοριῶν ἐπετεύχθη: ἡ
κατάκτηση – ἔστω προσωρινή – τῆς Ὀρθόδοξης
Ἀνατολῆς ἢ μὲ πιὸ μεγάλη ἀκρίβεια τὸ καίριο
πλῆγμα ἐναντίον τοῦ διὰ τοῦ Χριστοῦ πολιτεύμα-
τος ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ πολιτεύματος ἐκείνου, στὸ
ὁποῖο ἔδωσε ἱστορικὴ σάρκα καὶ ὀστᾶ ὁ Ἅγιος καὶ
Μέγας Κωνσταντῖνος μὲ τὴ συνεργασία Ἱερωσύ-
νης καὶ Βασιλείας στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ. Αὐτὸς ὁ στόχος ἦταν βασικὴ ἐπιδίωξη τόσο
τῶν Φράγκων, ἀπὸ τὴν δυναμική τους ἀνάδειξη
στὴν ἱστορικὴ σκηνὴ (Καρλομάγνος), ὅσο καὶ κυ-
ρίως στόχος τῆς παποσύνης ἀπὸ τὸν πάπα Νικό-
λαο Α΄ καὶ ἔπειτα καὶ πιὸ συγκεκριμένα μετὰ τὸ
σχίσμα τοῦ 1054. Ὁ Πάπας, ὁ ὁποῖος στὸ πρό-
σωπο τοῦ Ἰννοκεντίου Γ΄, ὅπως εἴδαμε στὸ προ-
ηγούμενο ἄρθρο, ὁμολογεῖ χωρὶς περιστροφὲς ὅτι
ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται πέρα,
ὑπεράνω τῶν ἀνθρώπων, ἀνάμεσα στὸν Χριστὸ
καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι στὴν οὐσία ἔχει καταλά-
βει τὴ θέση τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, θὰ προτιμοῦ -
σε βέβαια τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ τῶν Ὀρθοδόξων.
Αὐτὴ ὅμως δὲν κατορθώθηκε - στὸ σημεῖο αὐτὸ
βρίσκονταν καὶ οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ Ἰννοκεντίου γιὰ
τὶς ἐπιλογὲς τῆς 4ης σταυροφορίας -, ἀλλὰ τουλά-
χιστον κατακτήθηκε τὸ ἐπίκεντρο αὐτοῦ τοῦ πολι-
τεύματος, ἡ Βασιλεύουσα.  Ἦταν ὁ θρίαμβος τῆς
κατ’ οὐσίαν ἀρειανικῆς Δύσεως - στὸ πρόσωπο
τοῦ Πάπα ὁ Χριστὸς καταργεῖται ὡς Θεάνθρωπος
καὶ τὴ θέση Του καταλαμβάνει ὁ ἴδιος ὡς ἐνσάρ-
κωση τοῦ θεοποιημένου ἀνθρώπου - ἔναντι τῆς
ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς. Ἡ Δύση πῆρε ὡς λάφυρα
τὰ ἔργα τοῦ πολιτισμοῦ της, τὶς τέχνες της, τὰ ἱερὰ
καὶ ὅσιά της καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀναβάθμισε σὲ
ἀνυπέρβλητο βαθμὸ τὸν δικό της "πολιτισμό". Ἡ
ἀρχὴ τῆς Ἀναγεννήσεως στὴ Δύση, ὅπως σημει-
ώνει πολὺ εὔστοχα ὁ  Ernle Bradford, δὲν βρίσκε-
ται στὴν τελικὴ πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως
τὸ 1453, ἀλλὰ στὴν πτώση τῆς Βασιλεύουσας στὰ
χέρια τῶν σταυροφόρων[1].

Ἄλλωστε οἱ σταυροφορίες ἔφεραν μόνο γιὰ
ἐλάχιστα χρόνια μία ἀλλαγὴ στοὺς Ἁγίους Τό-
πους, ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες τῆς 1ης Σταυροφορίας
(1098) μέχρι τὴν τελικὴ πτώση τῆς Ἄκρας (1291).
Καὶ βασικὰ αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ μόνο γιὰ τοὺς Παπι-
κοὺς ἦταν θετική. Γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χριστιανικὲς
ὁμάδες, σὲ σύγκριση μὲ τὴ μουσουλμανικὴ κυ-
ριαρχία πρίν, ἦταν ἀρνητική. Μετὰ δὲ τὴν 4η
Σταυροφορία οἱ σταυροφορίες εἶχαν ἀπογυμνω-

θεῖ πλέον καὶ στὰ μάτια τῶν ἁπλῶν δυτικῶν χρι-
στιανῶν ἀπὸ τὸν στόχο ποὺ ἀρχικὰ εἶχε δοθεῖ,
τὴν ἐπανάκτηση τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἐπίσης,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διπλωματικὴ ἐπιτυχία τοῦ αὐτοκρά-
τορα τῆς Γερμανίας Φρειδερίκου Β΄ κατὰ τὴν 6η
Σταυροφορία – ἐπανέφερε τὸ 1229 μέσῳ συμφω-
νίας μὲ τὸν σουλτάνο τῆς Αἰγύπτου τὰ Ἱεροσόλυ-
μα πάλι γιὰ 15 χρόνια σὲ χριστιανικὰ χέρια - ὅλες
οἱ μετέπειτα προσπάθειες κατέληξαν σὲ ἀποτυ-
χία.

Ἑπομένως ἡ κατ’ ἐξοχήν, ἡ ριζικὴ ἀλλαγὴ ποὺ
φέρνουν οἱ σταυροφορίες εἶναι τὸ θανάσιμο
πλῆγμα ἐναντίον τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς[2].
Ἀπὸ μεγάλη δύναμη τῆς ἐποχῆς ὑποβαθμίζεται
σὲ περιφερειακὴ δύναμη. Ὁ Πάπας συνεχίζει νὰ
ἐκμεταλλεύεται τὴν ἀδυναμία καὶ τὴν αἴτηση βοή-
θειας ἐκ μέρους κάποιων αὐτοκρατόρων, προκει-
μένου νὰ πετύχει τὴν πλήρη ὑποταγὴ τῆς Ὀρθο-
δοξίας μέσῳ τῶν ἑνωτικῶν συνόδων. Ἔτσι λ.χ.,
μετὰ τὴν ἀνακατάκτηση τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως τὸ 1261 ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Ἀλέξιο Στρατηγό-
πουλο, ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας τῆς ἀνακατάκτη-
σης Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος (1261-1282) κατα-
φεύγει πάλι γιὰ βοήθεια στὸν Πάπα, προκειμένου
νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν Κάρολο Α΄ τῶν Ἀνζού, βασι-
λιᾶ τῆς Σικελίας. Ὑπογράφει στὴ Β΄ Σύνοδο τῆς
Λυὼν (1274) τὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἕνωση μὲ τὸν
Πάπα καὶ προσπαθεῖ νὰ τὴν ἐπιβάλει μὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ πατριάρχη Ἰωάννη Βέκκου, τὸν ὁποῖο
ἐγκατέστησε στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Ἡ ἕνωση ὅμως ποτὲ δὲν ἔγινε
ἀποδεκτὴ ἀπὸ κλῆρο καὶ λαό, ὅπως καὶ ὅλες οἱ
ἄλλες προσπάθειες στὴν κατεύθυνση αὐτὴ καὶ
κυρίως ἡ τελευταία, ἐκείνη τῆς Συνόδου Φερρά-
ρας-Φλωρεντίας (1438/39), ἡ ὁποία ἀποτράπηκε
χάρις στὸν ἅγιο Μᾶρκο Εὐγενικὸ πρὶν ἀπὸ τὴν τε-
λικὴ πτώση τῆς Βασιλεύουσας τὸ 1453.

Παρὰ τὶς ὑποχωρήσεις ὁρισμένων αὐτοκρατό-
ρων καὶ τῶν ἑνωτικῶν τὴν ἴδια περίοδο ἡ Ὀρθο-
δοξία θριάμβευσε μὲ τὴ θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ ἔναντι τοῦ δυτικοῦ Ἀρειανι-
σμοῦ. Γι’ αὐτὸ παρέμεινε καὶ στὴ συνέχεια ἐπὶ
Τουρκοκρατίας στὸ στόχαστρο τοῦ Παπισμοῦ.
Σημειώσεις:

[1] Ernle Bradford, Der Verrat von 1204. Venezianer
und Kreuzritter plundern Konstantinopel, Βερολίνο
1978, σσ. 17-18 καὶ 247-249.

[2] Γράφει πάλι ὁ Bradford, ὅτι ἡ Κωνσταντινού-
πολη μετὰ τὸ 1204 ἦταν μία πόλη καταδικασμένη
σὲ θάνατο. Ὅταν οἱ Τοῦρκοι κατέκτησαν τὸ 1453
τὴν πόλη, μεγάλες ἐκτάσεις της ἦταν πεδία μὲ
συντρίμμια. Κῆποι καὶ χωράφια εἶχαν δημιουργη-
θεῖ ἐκεῖ ποὺ παλαιὰ βρίσκονταν παλάτια (στὸ
ἴδιο, σ. 16).
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Διάβασα μέ ἐνδιαφέρον, στό τελευταῖο τεῦχος
τῆς Σύναξης, τήν βιβλιοκριτική τοῦ κ. Γιώργου
Καπετανάκη, Δρ. Θεολογίας, γιά τό συλλογικό
ἔργο: «Τά Θρησκευτικά στό σύγχρονο σχολεῖο».
Ὅπως ὁ ὑπότιτλος τοῦ βιβλίου προαναγγέλλει,
πρόκειται γιά τόν διάλογο καί τήν κριτική πού ἔγι-
νε, γιά τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν στά Θρη-
σκευτικά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου. Ἐξ ἀρχῆς
δηλώνω πώς δέν συμμερίζομαι τόν ἐνθουσια-
σμό τοῦ κ. Καπετανάκη γιά τά Νέα (Πιλοτικά)
Προγράμματα Σπουδῶν, κι’ αὐτό γιά τούς ἑξῆς
λόγους:

Α) Ὁ ἀγαπητός κ. Καπετανάκης γράφει: «Οἱ
σχεδιαστές τῶν Νέων  (Πιλοτικῶν) Προγραμμά-
των Σπουδῶν γιά τό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο
υἱοθετοῦν τίς θεωρίες γιά ἕνα δημοκρατικό σχο-
λεῖο ἀνοικτό στήν κοινωνία». Τί κρῖμα ὅμως!
Ἀπό τόν σχεδιασμό τῶν νέων ΠΠΣ ἔχουν διά
ροπάλου ἀποκλειστεῖ ἅπαντες οἱ διαφωνοῦντες:
ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἡ ἀρχαιότερη
καί συντριπτικά πολυπληθέστερη Θεολογική
Ἕνωση, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν
Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καί
ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Β) Τά Νέα ΠΠΣ ἀποκηρύσσουν μετά βδελυ-
γμίας τόν κατηχητισμό καί τόν δογματικό διαπο-
τισμό. Ἔλα ὅμως πού στά νέα ΠΠΣ ὁ κατηχητι-
σμός ἐπανακάμπτει δριμύτερος! Μόνο πού τήν
παλιά κατήχηση στίς Χριστιανικές ἠθικές ἀξίες,
ἔχει τώρα διαδεχθεῖ ἡ καινούργια κατήχηση στίς
μοντέρνες  ἠθικές ἀξίες, κατ’ ἀρχήν στίς ἀξίες
πού διέπουν ἀπό κοινοῦ -πραγματικά ἤ φαντα-
στικά- τίς μεγάλες θρησκεῖες τοῦ κόσμου, καί ἐν
συνεχείᾳ στίς ἀξίες τῆς μεταχριστιανικῆς, τῆς
ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας μας. Καί ποιές εἶναι
αὐτές οἱ πολυθρύλητες ἀξίες; Ἡ ἐλευθερία
(αὐτοδιάθεση, αὐτοπροσδιορισμός), ὁ σεβα-
σμός τῆς ἑτερότητας (ἀνεκτικότητα), ὁ σεβα-
σμός τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί, στό
παιδαγωγικό πεδίο, ἡ υἱοθέτηση τοῦ μαθητοκεν-
τρικοῦ μοντέλου διδασκαλίας: Αὐτές εἶναι οἱ
ἀξίες τίς ὁποῖες προσκυνάει -ὅταν τόν συμφέρει
βέβαια!- ὁ σημερινός ἀποχριστιανισμένος κό-
σμος. 

Γ) «Τά Νέα ΠΠΣ γιά τά Θρησκευτικά εἶναι πιό
ἀνοικτά καί εὐέλικτα καί ἀντιμετωπίζουν τά Ἀνα-
λυτικά Προγράμματα Σπουδῶν ὡς πράξη κι ὄχι
ὡς προϊόν. Ἀπό τή διδακτική τοῦ ἀντικειμένου

ἑστιάζουν στά δρῶντα ὑποκείμενα πού παρά-
γουν νέα γνώση… Κάθε προσπάθεια ποσοτικῆς
καταμέτρησης καί ἱεράρχησης τοῦ ἐκπαιδευτι-
κοῦ ὑλικοῦ εἶναι ἀνέφικτη, ἀφοῦ στήν πραγματι-
κότητα αὐτό διαμορφώνεται στήν καθημερινή δι-
δακτική πράξη, δίνοντας στούς θεολόγους τή
δυνατότητα αὐτενέργειας». Αὐτά γράφει ὁ ἀγα-
πητός συνάδελφος, ἀλλά ἐγώ διερωτῶμαι: Ἄν ὁ
μαθητής εἶναι ὁ παραγωγός τῆς γνώσης καί ἄν
κατ’ οὐσίαν καταργεῖται τό Ἀναλυτικό Πρόγραμ-
μα Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά, τότε ἀπειλητι-
κός παραμονεύει ὁ κίνδυνος τοῦ ὑποκειμενι-
σμοῦ, τῆς αὐθαιρεσίας, τοῦ -ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ
ἔκφραση- αὐτιστικοῦ ἐγωϊσμοῦ, τοῦ Προτεσταν-
τισμοῦ (μέ ὅρους θεολογικούς). Τό συμπέρασμά
μου αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι μο-
ναδική μέριμνα τῶν σχεδιαστῶν τῶν νέων ΠΠΣ
εἶναι ἡ ἐμπέδωση στούς μαθητές τῶν ἐκσυγχρο-
νιστικῶν ἀξιῶν τοῦ σεβασμοῦ τῆς διαφορετικό-
τητας (ἀνεκτικότητας) καί τῆς εἰρηνικῆς συνύ-
παρξης, ἐνῷ τήν ἴδια στιγμή καθόλου δέν τούς
μέλλει γιά τήν καλλιέργεια στούς μαθητές τῆς
μονάκριβης Χριστιανικῆς μας πίστης.

Δ) Πολλά ἔχουν εἰπωθεῖ γιά τά πλεονεκτήματα
τοῦ (καινούργιου) μαθητοκεντρικοῦ ἐκπαιδευτι-
κοῦ συστήματος: τήν ὁμαδοσυνεργατική καί  τή
βιωματική μέθοδο διδασκαλίας, τήν ἐξ ὑπαρχῆς
ἀνακάλυψη τῆς γνώσης ἀπό τόν κάθε ἕνα μαθη-
τή. Γνώμη μου ὅμως εἶναι πώς ἡ μαθητοκεντρι-
κή μέθοδος διδασκαλίας γρήγορα διολισθαίνει
στήν τεμπελιά, στή λογική τῆς ἥσσονος προ-
σπάθειας καί ἀσφαλῶς στήν κοινοτοπία, δηλα-
δή στήν ἐπανάληψη –δῆθεν ἀνακάλυψη!- τε-
τριμμένων, χιλιοειπωμένων ἀληθειῶν.

Ε) Ἐπειδή στά νιάτα μου ἔχω ἐπί μακρόν θη-
τεύσει σέ χριστιανικές κατασκηνώσεις, ἄς μοῦ
ἐπιτραπεῖ ἡ ἐκτίμηση ὅτι οἱ ἀρετές τοῦ σύγχρο-
νου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, βιωματικότητα
καί  ὁμαδοσυνεργατικότητα, εἶναι τό ἐκκοσμικευ-
μένο ἀντίστοιχο –τό εὐτελές ὑποκατάστατο, νο-
μίζω,- τῆς χριστιανικῆς κατασκήνωσης. Ἐκεῖ (στή
χριστιανική κατασκήνωση) ἀλλά καί σέ κάθε γνή-
σια πτυχή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἡ ὑπαρξια-
κή ἐμπειρία, ὁ διάλογος καί ἡ συμμετοχικότητα
εἶναι χειροπιαστές πραγματικότητες.

Ὁ (παλαιὸς) κατηχητισμός ἀπέθανε. 
Ζήτω ὁ (νέος) κατηχητισμός!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος

Ἡ γλυκύτης τῶν παγίδων τοῦ πονηροῦ
• Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «Τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ

σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων·
λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς
γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπα-
κοὴν τοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. ι΄ 4-5).

• Ὁ θεῖος Χρυσόστομος στὴν Ὁμιλία του «Εἰς τὸν ΡΚΓ΄ Ψαλ-
μόν» μᾶς συμβουλεύει: «πατᾶτε ἐπάνω σὲ φίδια καὶ σκορπιοὺς
καὶ ἐπάνω σ' ὅλην τὴν δύναμη τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ. 10, 19). Γιατί
δέν γίνεται ἡ μάχη κατά φυσικό τρόπο, οὔτε οἱ ἀντίπαλοι εἶναι
ἴσοι, ἀλλ’ ὁ μὲν διάβολος εἶναι κάτω πεσμένος ὕπτιος, ἐνῶ ἐσὺ
στέκεσαι ὄρθιος, πολεμώντας τον ἀπὸ πάνω. Ἐκεῖνος μὲν εἶναι
ἀποδυναμωμένος, ἐνῶ ἐσὺ ἰσχυρός. Πῶς λοιπὸν νικᾶ πολλὲς
φορές; Ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς μας ὀκνηρίας καὶ ραθυμίας ἐκείνων
ποὺ κοιμοῦνται. Ὥστε ἄν θελήσης νὰ σταθῆς ἀντιμέτωπός του,
δὲν τολμᾶ νὰ σὲ ἀντιμετωπίση. Ἄν σὲ νικᾶ, ἐνῶ κοιμᾶσαι, αὐτὸ
ὀφείλεται ὄχι στὴ δύναμή του, ἀλλὰ στὴ δική σου ἀδιαφορία.
Γιατὶ ποιὸς θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ μὴ νικήση ἐκεῖνον ποὺ κοιμᾶται, κι
ἄν ἀκόμη εἶναι ἀσθενέστερος ἀπὸ ὅλους;

• Στὴν Φιλοκαλία (τόμος Α΄) διαβάζουμε: «Ρώτησε ὁ ἀββᾶς
Γερμανὸς τὸν ἀββᾶ Μωυσῆ: “Ἀπὸ ποῦ προέρχεται αὐτό; Πολλὲς
φορὲς χωρὶς νὰ θέλουμε, μᾶς παρενοχλοῦν πολλὲς ἐνθυμήσεις
καὶ πονηροὶ λογισμοὶ καὶ σχεδὸν χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουμε, μᾶς
ἐξαπατοῦν, μπαίνοντας κρυφὰ καὶ χωρὶς θόρυβο στὸ νοῦ μας,
ὥστε ὄχι μόνο νὰ μὴ μποροῦμε νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ ἔρχων-
ται, ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχουμε μεγάλη δυσκολία στὸ νὰ τοὺς διακρίνου-
με ἀκριβῶς. Θέλουμε νὰ μάθουμε ἄν εἶναι δυνατὸ νὰ μείνη ἡ διά-
νοια ἐντελῶς ἐλεύθερη ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ μὴ
ἐνοχλῆται διόλου”».

Σ’ αὐτὰ ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς ἀποκρίθηκε: «Τὸ νὰ μὴ ἐνοχλῆται ἡ
διάνοια ἀπὸ τὶς ἐνθυμήσεις αὐτὲς εἶναι ἀδύνατο. Τὸ νὰ τὶς δέχε-
ται ὅμως καὶ νὰ τὶς μελετᾶ ἤ νὰ τὶς ἀπορρίπτη, εἶναι δυνατὸ σ’
ἐκεῖνον ποὺ προσπαθεῖ. Τὸ νὰ δημιουργοῦνται μέσα μας δὲν
προέρχεται ἀπὸ μᾶς, τὸ διώξιμο τους ὅμως εἶναι στὴν ἐξουσία
μας, καὶ ἡ διόρθωση τῆς διάνοιάς μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προαί-
ρεση καὶ τὴν ἐπιμέλειά μας. Ὅταν μὲ σύνεση καὶ συνεχῶς μελε-
τοῦμε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, καὶ καταγινόμαστε σὲ ψαλμοὺς καὶ
ὕμνους, νηστεῖες καὶ ἀγρυπνίες, καὶ θυμόμαστε συνεχῶς τὰ μέλ-
λοντα, τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ τὴν κόλαση τοῦ πυρός, καὶ
ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, οἱ πονηροὶ λογισμοὶ λιγοστεύουν καὶ δὲν
βρίσκουν τόπο. Ὅταν ὅμως ἀσχολούμαστε μὲ κοσμικὲς φροντί-
δες καὶ σαρκικὰ πράγματα καὶ παραδίνουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας σὲ
μάταιες καὶ ἀνώφελες συναναστροφές, τότε πληθαίνουν μέσα
μας οἱ πονηροὶ λογισμοί. Ὅπως ὁ νερόμυλος εἶναι ἀδύνατο νὰ
σταματήση ὅσο τρέχει τὸ νερό, καὶ εἶναι στὴν ἐξουσία τοῦ μυ-
λωνᾶ νὰ ἀλέση σιτάρι ἤ ζιζάνια, ἔτσι καὶ ἡ διάνοιά μας, ἐπειδὴ
εἶναι ἀεικίνητη, δὲν μπορεῖ νὰ μείνη ἀργὴ ἀπὸ λογισμούς. Καὶ
εἶναι στὴν ἐξουσία μας νὰ τῆς δώσουμε ἤ πνευματικὴ μελέτη ἤ
σαρκικὴ ἐργασία».

• Στὸν Εὐεργετινὸ (τόμ. Δ) τονίζονται τὰ ἑξῆς:
1. «ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ, γνώριζε ὅτι ἐφ' ὅσον ζῶμεν εἰς αὐτὴν τὴν

προσωρινὴν ζωήν, διερχόμεθα διὰ μέσου πολλῶν παγίδων· δι’
αὐτὸ πρέπει πάντοτε νὰ προσέχωμεν μήπως πέσωμεν εἰς καμ-
μίαν θανατηφόρον παγίδα. Εἶναι δὲ φόβος νὰ πέσωμεν εἰς αὐτὰς
τὰς παγίδας τοῦ πονηροῦ, διότι συγκαλύπτονται ἀπὸ παραπλα-
νητικὴν γλυκύτητα, ὥστε νὰ μὴ δύναται ἡ ψυχὴ νὰ ἀντιληφθῇ τὸν
ἐνεδρεύοντα εἰς αὐτὰς ψυχικὸν θάνατον. Ἀποκρύπτει λοιπὸν
αὐτὰς διαρκῶς ἀπὸ τὴν ψυχὴν ἡμῶν ὁ διάβολος, διὰ νὰ τὴν πα-
γιδεύσῃ καὶ νὰ τὴν καταβαραθρώσῃ εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν. Διό-
τι εἶναι πάρα πολὺ βλαβερὸν καὶ ἐπικίνδυνον νὰ παραλύῃ ἡ
πρὸς ἀντίστασιν διάθεσις τῆς ψυχῆς, ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιθυμίας
ἡμῶν νὰ ἐξετάζωμεν φιληδόνως τοὺς ἐνοχλοῦντας ἡμᾶς πονη-
ροὺς λογισμοὺς καὶ νὰ ἐπιτρέπωμεν εἰς αὐτοὺς τὴν εἴσοδον εἰς
τὴν ψυχήν μας.

2. Προσοχὴ λοιπόν, διὰ νὰ μὴ ἀποχαυνωθῶμεν ἀπὸ τὴν ἀπο-
πλανῶσαν γλυκύτητα τῶν παγίδων τοῦ θανάτου καὶ παρασυρθ-
ῶμεν εἰς προσεκτικὴν μελέτην τῶν πονηρῶν λογισμῶν. Διότι
πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ὅτι ἐὰν ὁ πονηρὸς λογισμὸς κατορθώσῃ
καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν ψυχὴν ἡμῶν, τότε γλυκαίνει τὴν αἴσθησιν τῆς
ψυχῆς μὲ τὴν ἐνασχόλησιν εἰς πονηρὰν μελέτην, καί, ἐφ’ ὅσον
δὲν ἐκδιωχθῇ μὲ ἐπίπονον εὐχὴν1 καὶ θερμὰ δάκρυα, ἀποβαίνει,
διὰ τὴν ψυχὴν αὐτήν, θανατηφόρος παγίς.

3. Ἡμεῖς ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἀποχαυνωθῶμεν καὶ νὰ παραλύ-
σωμεν, γλυκαινόμενοι εἰς τὴν μελέτην πονηρῶν λογισμῶν, ἐξ
αἰτίας μιᾶς φιληδόνου ροπῆς καὶ κλίσεως εἰς τὴν ψυχὴν ἡμῶν·
ἀπ’ ἐναντίας, ὅταν ἀντιληφθῶμεν μίαν τοιαύτην φιλήδονον
ροπὴν καὶ κίνησιν, ἄς καταφεύγωμεν πάντοτε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
ἄς δεώμεθα πρὸς Αὐτόν, δι’ ἐπιμόνου εὐχῆς, στεναγμῶν καὶ
θερμῶν δακρύων, νὰ μᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ ὅλα τὰ σκάνδαλα καὶ
τὰς παγίδας τοῦ πονηροῦ.

4. Ἐπίσης, ἀδελφέ μου, μὴ φοβῆσαι καὶ ἐξασθενίζῃς ἀπὸ τοὺς
λογισμούς, οἱ ὁποῖοι σοῦ ἐπιτίθενται· εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος.

Θὰ ἀντιληφθῇς καλλίτερα τὸ νόημα τῆς συμβουλῆς μου αὐτῆς
ἀπὸ τὸν λάκκον μὲ τὸ βρόχινον νερόν. ὅταν δηλαδὴ βρέξῃ, ὅπως
θὰ ἔχῃς προσέξει, καὶ γεμίσῃ ὁ λάκκος ἀπὸ τὸ εὐλογημένον
ὕδωρ τῆς βροχῆς, εἰς τὰς ἀρχὰς τὸ νερὸ αὐτὸ εἶναι θολόν, ὅσον
ὅμως περνᾷ ὁ καιρός, τόσον καὶ καθαρίζει περισσότερον. Καὶ σὺ
λοιπόν, ἀγαπητέ, μὴ φοβᾶσαι ἀπὸ τοὺς λογισμούς.

5. Σχετικῶς μάλιστα καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν ἔχει γραφῆ κατα-
φυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφό-
δρα, διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν»
(Ψαλμ. με΄ 2-3), δηλαδὴ «Ὁ Θεὸς εἶναι δι’ ἡμᾶς καταφύγιον καὶ
πηγὴ δυνάμεως· εἶναι βοηθός μας εἰς τὰς φοβερὰς αὐτὰς θλί-
ψεις, ποὺ μᾶς εὗρον, δι’ αὐτὸ δὲν θέλομεν φοβηθῇ, ὅταν ἴδωμεν
νὰ ταράσσεται ἡ γῆ».
Σημείωσις:

1. Ἀδιάλειπτος πρέπει νὰ εἶναι ἡ εὐχή· «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν».

«Καλύτερα νὰ μὴ ἐρχόταν ὁ Χριστός…» 
Σχόλιον εἰς ἄρθρον καὶ θέσεις τοῦ Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου
Τοῦ κ. Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)

«χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον 
καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης 

περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ»
Θεομητορικὴ ἑορτή

Θεομητορικὴ ἑορτὴ σήμερον προβάλλει ἐνώπιον ἡμῶν. Ἡ Ἁγία
ἡμῶν Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει, σήμερον 2 Ἰουλίου νὰ ἑορτάζεται ἡ
«κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου».
Ὅταν δὲ προβάλλουν τοιαῦται μεγάλαι ἑορταὶ κατὰ Κυριακὴν ἡμέ-
ραν, ἡ σειρὰ τῶν Ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων παρακάμπτεται
καὶ κείμενα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὰ τιμώμενα πρόσωπα, ἀνα-
γινώσκονται εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναούς.

Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, συνεπῶς, σχετικὸν μὲ τὴν Ὑπερα-
γίαν Θεοτόκον, ἀκούομεν σήμερον. Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα,
ποὺ ὁ ἁπλοῦς ἀκροατής, ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσῃ, διότι τὸ ἱερὸν
κείμενον, ἐκ τῆς «πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς» τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, ἀναφέρεται εἰς εἰκόνας καὶ καταστάσεις τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης. Περιγράφει τὴν δομὴν καὶ τὸν τρόπον διὰ τοῦ ὁποίου ἐλει-
τούργει ὁ λατρευτικὸς χῶρος τῶν Ἑβραίων, δηλαδὴ ἡ Σκηνὴ τοῦ
Μαρτυρίου. Ἀπορεῖ ἀκόμη καὶ ὁ «ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας», ὡς
συνηθίζομεν νὰ τὸν ἀποκαλοῦμεν, τὶ σχέσις δύναται νὰ ὑπάρχῃ
μεταξὺ τῆς Θεοτόκου ἀφ’ ἑνὸς καὶ τοῦ λειτουργικοῦ χώρου τῶν
Ἑβραίων, ἀφ’ ἑτέρου!

Προεικόνισις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Θὰ πρέπη ὅμως νὰ γνωρίζωμεν ὅτι τὰ περισσότερα ἐκ τῶν

συμβάντων εἰς τὴν ζωὴν τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότε-
ροι λόγοι ἐκ τῶν λόγων τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἔγιναν ἀλλὰ καὶ εἰπώθησαν ἀντιστοίχως, διὰ νὰ προεικονίσουν ἢ
διὰ νὰ προετοιμάσουν τὸ «ἔδαφος» διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου.
Ἐπὶ παραδείγματι, εἰς τὴν ζωὴν τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀναγινώσκομεν
ὅτι ὅταν οὗτοι περιεπλανῶντο εἰς τὴν ἔρημον, ὁδεύοντες πρὸς τὴν
γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἐξ αἰτίας δὲ τῆς σκληρότητος τῆς καρδίας
αὐτῶν, ὁ Θεὸς πρὸς τιμωρίαν των, «ἀπέστειλε ... εἰς τὸν λαὸν
τοὺς ὄφεις τοὺς θανατοῦντας, καὶ ἔδακνον τὸν λαόν, καὶ ἀπέ-
θανε λαὸς πολὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ» (Ἀριθ. ΚΑ΄ 6). Μετὰ τὴν
πληγὴν αὐτήν, μετενόησεν ὁ λαὸς καὶ ὁ Θεὸς ἔδωσεν ἐντολὴν εἰς
τὸν Μωϋσῆν, «ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημεί-
ου, καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον, πᾶς ὁ δεδηγμένος
ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται» (Ἀριθ. ΚΑ΄ 8). Ἡ κίνησις αὕτη τοῦ Θεοῦ διὰ
τοῦ χαλκίνου ὄφεως, προεικονίζει τήν, διὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σωτηρίαν, τῶν, ὑπὸ τῶν νοητῶν ὄφε-
ων τῆς ἁμαρτίας δακνομένων καὶ τετραυματισμένων. 

Τοιαῦται δὲ προεικονίσεις καὶ προφητεῖαι πάμπολλαι, ὡς προ-
είπωμεν, συναντῶνται εἰς τὰ Παλαιοδιαθηκικὰ κείμενα. Τοιοῦτόν
τι συμβαίνει καὶ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν. Τὰ Ἅγια τῶν
Ἁγίων, ὁ ἱερώτατος ἐκεῖνος λατρευτικὸς χῶρος καὶ ἀπροσπέλα-
στος εἰς τοὺς πάντας, πλὴν μόνου τοῦ Ἀρχιερέως, ὅστις εἰσήρχε-
το διὰ νὰ θυμιάσῃ «ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ», προεικονίζει τὴν Ὑπερ -
αγίαν Θεοτόκον. Τὸ ἁγιώτερον πρόσωπον μετὰ τὸν Χριστόν˙
«τὴν τιμιωτέραν τῶν χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως
τῶν σεραφείμ». Διὰ τοῦτον συνεπῶς τὸν λόγον, σήμερον, ἡ Ἁγία
ἡμῶν Ἐκκλησία, ἔχει ὁρίσει τὴν ἀνάγνωσιν τῆς συγκεκριμένης πε-
ρικοπῆς.

Τὸ ὑπόδειγμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Πᾶσαι αἱ ἑορταὶ καὶ πανηγύρεις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Πίστεως,

σκοπὸν ἔχουν, τὴν προβολὴν τῶν τιμωμένων προσώπων καὶ τὴν
μίμησιν αὐτῶν ὑφ’ἡμῶν πρὸς τὸν ἁγιασμὸν ἡμῶν. Τοῦτο, χαρα-
κτηριστικῶς, λέγει ὁ μέγας ἐν τοῖς πατράσιν, ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος, διὰ τούτων τῶν λόγων: «Ἑορτὴν καὶ μνήμην Ἁγίου λέγον-
τες, μίμησιν Ἁγίου νοοῦμεν». Ἐὰν δέ, πάντες οἱ Ἅγιοι ὡς πνευ-
ματικοὶ θησαυροί, ἔχουν δι’ ἡμᾶς, στοιχεῖα πρὸς μίμησιν καὶ ὠφέ-
λειαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ πάνσεπτος μορφὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου, δύναται νὰ προσφέρῃ οὐχὶ μόνον ἀντίστοιχα πρὸς τὰ τῶν
Ἁγίων, ἀλλὰ πολὺ ἀνώτερα καὶ ὑπεροχώτερα αὐτῶν.

Ἐὰν δὲ ὀλιγώρησεν ἡ γλῶσσα ἀλλὰ καὶ ἡ διάνοια τῶν Πατέρων
καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὅπως ἀνυμνήσουν καὶ
ἐπαινέσουν ἐπαξίως τὴν Θεομήτορα, πόσον μᾶλλον ἀδυνατεῖ, ὁ
ταπεινὸς καὶ ἰσχνὸς καὶ ἐλλιπέστατος ἡμέτερος λόγος, δι’ ἕν τοι-
οῦτον ἐγχείρημα! Διὰ τοῦτο, ἀδυνατοῦντες ὅπως ἐπαινέσωμεν τὴν
Βασίλισσαν τῶν Οὐρανῶν, περιορίζομεν τὸν ἑαυτόν μας, εἰς
ἁπλάς τινας σκέψεις. 

Πόσον δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἰς τὴν ἐνατένισιν τοῦ Ἡλί-
ου; Πόσον δύναταί τις νὰ καταμετρήσῃ τοὺς κόκκους τῆς ἄμμου
ἢ τὰς σταγόνας τοῦ ὠκεανοῦ; Πόσην δύναμιν καὶ σωματικὴν
ἀντοχὴν δύναται νὰ διαθέτῃ τις, ὥστε νὰ ἐμβάλῃ ἑαυτὸν εἰς κάμι-
νον καιομένην; Τόσον ἐπικίνδυνον καὶ ἀκόμη περισσότερον, εἶναι
τὸ νὰ ὁμιλήσῃ διὰ τὴν Θεοτόκον. Παρακαλοῦμεν ὅμως, ταπεινῶς
Αὐτήν, ὅπως ἐπιτρέψῃ εἰς ἡμᾶς νὰ εἴπωμεν λόγους τινάς, δανει-
ζόμενοι τούτους ἀφ’ ἑνὸς ἐκ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ˙ «χαῖρε, κε-
χαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν»
(Λουκ. Α΄ 28). Ἕτερον δέ, ἐκ τῆς Ἁγίας Ἐλισάβετ, ἥτις ὑποδεχο-
μένη τὴν Θεοτόκον εἰς τὴν Ὀρεινήν καὶ πεπληρωμένη Πνεύματος
Ἁγίου,προσεφώνησε ταύτην διὰ τούτων τῶν λόγων, «εὐλογη-
μένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας
σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου
πρός με;» (Λουκ. Α΄ 42 – 43). Ἕτερον, πάλιν, ἐκ τῆς γυναικὸς
ἐκείνης ἥτις «ἐπάρασα φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μα-
καρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας»
(Λουκ. ΙΑ΄ 27). Τέλος δέ, ἕνα ἀκόμη λόγον, ἐξ αὐτῆς τῆς Κυρίας
Θεοτόκου, ἥτις ζῶσα, τὸ ὑπερμέγιστον τῶν θαυμάτων, τουτέστι
τὴν ὑπὲρ λόγον κυοφορίαν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου τοῦ
Θεοῦ, εἶπε προφητεύουσα, «Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί· ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ
ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν» (Λουκ. Α΄ 48 – 50).

Εὐχὴ πρὸς τὴν Θεοτόκον
Μὴ δυνάμενοι ἄλλον τινὰ λόγον ἐπάξιον τῇ Θεοτόκῳ, ἐκλιπα-

ροῦντες δεόμεθα πρὸς αὐτήν, «ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρί-
σεως, τῆς αἰωνίου με ρυομένη κολάσεως, καὶ τῆς ἀπορρή-
του δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν κληρονόμον με ἀπο-
δεικνύουσα. Ἧς καὶ τύχοιμι, Δέσποινά μου, Ὑπεραγία Θεο-
τόκε, διά τῆς σῆς μεσιτείας καί ἀντιλήψεως». Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
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«Βαριέμαι… Πολὺ βαριέμαι… Βαριέμαι ὅταν
εἶμαι στὸ σπίτι, ὅταν πηγαίνω φροντιστήριο, ὅταν
βρίσκομαι στὸ σχολεῖο… Βαριέμαι νὰ διαβάσω,
νὰ παίξω, νὰ κάνω κάτι… Τίποτα δὲν μὲ συγκινεῖ,
τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ μὲ κάνει νὰ δραστηριοποι-
ηθῶ… Ὅλη τὴν ἡμέρα τὴν βγάζω στὸν καναπέ, τὸ
πολὺ νὰ κάνω μερικὲς βόλτες μέχρι τὸ ψυγεῖο,
ρᾴθυμες κι αὐτές… Ὅλο βλέπω τηλεόραση, ἀλλὰ
χωρὶς τίποτα νὰ μπορῶ νὰ παρακολουθήσω…
Καὶ φαίνεται αὐτό, ἀπ’ τὸ ζάπινγκ ποὺ κάνω ἐλπί-
ζοντας ὅτι αὐτὸ μπορεῖ ν’ ἀλλάξει τὴ ζωή μου…».

*   *   *
Πόσες φορὲς δὲν τὰ ἔχουμε ἀκούσει τὰ λόγια

αὐτά, φίλοι, ἢ καὶ δὲν τὰ ἔχουμε πεῖ κι ἐμεῖς!
Τὴ βαρεμάρα τὴ συναντᾶ κανεὶς στὴν παιδικὴ

ἡλικία καὶ τὴ νοιώθει γιὰ τὰ καλὰ ἐκεῖ στὴν ἀρχὴ
τῆς ἐφηβείας, ἀλλὰ κι ὕστερα… 

Ἔρχεται εὐθὺς μόλις κλείσουν τὰ σχολεῖα, τότε
μὲ τὴν πρώτη χαλάρωση. Περιμένεις πῶς καὶ
πῶς τὶς διακοπές, κι ἀμέσως πέφτεις στὸ κενὸ τῆς
πλήξης, γιατί αὐτὸ σημαίνει τὸ «βαριέμαι». Δη-
λαδὴ αἰσθάνομαι πλήξη! Καὶ τὸ «βαριέμαι ποὺ
ζῶ»  σημαίνει ἀκόμη χειρότερα, ὅτι αἰσθάνομαι
πλήξη ἀδιάκοπη!

Τὴν ἔνταση τῶν μαθημάτων, τῶν φροντιστη-
ρίων καὶ τῆς μελέτης, δὲν τὴν διαδέχεται τὸ παι-
χνίδι, ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴ φύση, ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς φί-
λους, οἱ ἀθλητικὲς καὶ τόσες ἄλλες δραστηριότη-
τες… Ὅλ’ αὐτά, δηλαδή, ποὺ σὰν πειρασμὸς μᾶς
ἔρχονται στὸ νοῦ τότε ποὺ διαβάζουμε … Ὅλα
ἐκεῖνα ποὺ τόσο πολὺ τὰ ὀνειρευόμαστε στὴν κα-
θημερινότητα τοῦ σχολείου καὶ τόσο πολὺ ποθοῦ -
με νὰ τὰ κάνουμε… Ἀλλὰ τί; Ἡ ἀκινησία τῆς …
βαρεμάρας!

Κι ἔτσι πέφτουμε στὴν ἀτονία τῆς ἀπραξίας, βυ-
θιζόμαστε στὴ μοναξιά, βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας
πλήρως ἀποδιοργανωμένο στὴν πορεία τοῦ χρό-
νου. Ξοδεύουμε ὧρες ἀτελείωτες στὸν καναπὲ ἢ
στὸ κρεβάτι μας χωρὶς βιβλία, χωρὶς παιχνίδια,
χωρὶς δραστηριότητες, χωρὶς φίλους, χωρὶς τίπο-
τα! Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν τηλεόραση κλειστή, τὸν ὑπο-
λογιστή μας κι αὐτὸ ἀκόμη τὸ κινητὸ καὶ τὸ … play
station! Πῶς νὰ γεμίσει τὸ κενό; Βαριόμαστε καὶ
νὰ τὸ σκεφτοῦμε!

Γράφει μία 15χρονη: «Πέρασα τὶς διακοπές μου
μὲ πλήξη. Περιπλανιόμουνα στὸν κῆπο, ἄκουγα
λίγο ραδιόφωνο, διάβαζα δυὸ ἀράδες ἀπὸ κανένα
περιοδικό, ἔπαιζα λίγο μὲ τὸ κινητό μου, τὸ ἔκλει-
να! Ἡ ἡμέρα δὲν περνοῦσε μὲ τίποτα. Ἄκουγα ἔξω
τὶς φωνές, ἀλλ’ ἀλλοῦ ξετυλιγόταν ἡ ζωή κι ἐγὼ
ἀπουσίαζα. Βαριόμουνα, βαριόμουνα πολύ! Κι
ἦταν δικό μου λάθος αὐτό. Δὲν ἤμουν ἐφευρετική,
δὲν δραστηριοποιήθηκα σὲ κάτι…».

Κι αὐτὴ ἡ κοπέλα τὰ εἶπε ὅλα! Περιέγραψε τὴ
νοσηρὴ κατάσταση τῆς βαρεμάρας, ἀνακάλυψε
τὸ γιατί, βρῆκε καὶ τὸν φταίχτη!

*   *   *
Στ’ ἀλήθεια ἡ τεμπελιά, ἡ βαρεμάρα δηλαδή,

εἶναι ὁπωσδήποτε βαριά, ἐπικίνδυνη καὶ κατα-
στρεπτικὴ πάθηση, κάτι σὰν συμφορά! Μᾶς ἀπο-
διοργανώνει τελείως, γιατί μᾶς θέτει σὲ πλήρη
ἀκινησία. Κανένα καθεστὼς καὶ κανένας τύραν-
νος δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ μᾶς θέσει σὲ τέτοια
φοβερὴ κατάσταση. Νὰ μᾶς στερήσει, δηλαδή,
διὰ τῆς ἀκινησίας τὴ ζωή. Νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν
ἀνία, τὴν μοναξιὰ καὶ τὴν πλήξη. Νὰ μᾶς κάνει νὰ
εἴμαστε δεμένοι σὰν κάποιο σαπιοκάραβο στὸ
πιὸ ἀπόμακρο σημεῖο τοῦ λιμανιοῦ, προορισμένο
νὰ χτυπιέται ἀπ’ τὰ κύματα καὶ νὰ σαπίζει! 

Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ κάτι γέρικο, ὅπως συμβαί-
νει μὲ τὰ σαπιοκάραβα ποὺ ὁλοκλήρωσαν τὸ
ἔργο, τὴ ζωή καὶ τὴ δράση τους, ἀλλὰ γιὰ κάτι τό-
σο νέο, ποὺ εἴμαστε ἐμεῖς, ἕτοιμο νὰ φτερουγίσει
ὅλο ζωντάνια καὶ σφρῖγος γιὰ τὴ ζωή.

Ἡ βαρεμάρα μπορεῖ μὲ τὴν ἀδράνειά της, νὰ
μᾶς ἀχρηστεύσει τελείως, νὰ ἐξαφανίσει κάθε χά-
ρισμα καὶ ἀρετὴ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ διαθέ-
τουμε ἢ καὶ νὰ ἀποκτήσουμε.

Εἶναι στ’ ἀλήθεια κακό, σκοτεινό, ὀδυνηρὸ κι
ἄραχνο δίχτυ, ποὺ ἔτσι καὶ μπλέξεις μέσα του,
πραγματικὰ «δὲν ξέρεις τί νὰ κάνεις»! Καὶ … βα-
ριέσαι καὶ νὰ βγεῖς! Τεντώνει τὸν χρόνο καὶ τὸν κά-
νει ἀπαίσια μακρὺ καὶ ἀτελείωτο. Κολλάει τοὺς δεῖ -
χτες τῶν ρολογιῶν καὶ μαζί της καὶ τὴ δική σου
ζωή. Ὅταν πάσχεις ἀπὸ βαρεμάρα, στριφογυρί-
ζεις πολύ, τρῶς πολύ, κοιμᾶσαι πολύ, γκρινιάζεις
πολύ, καὶ πολλὰ ἄλλα ἀνούσια καὶ βλαβερὰ κά-
νεις πολύ! 

Ἂν εἶχε χρῶμα θὰ ἦταν γκρί, ἂν εἶχε ἦχο θὰ
ἦταν σὰν αὐτὸ τοῦ κουνουπιοῦ τὴ νύχτα, ἂν ἦταν
λουλούδι… Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει λουλούδι τέτοιο, τὰ
λουλούδια εἶναι γεμάτα σφρῖγος καὶ ζωή.

Ἡ βαρεμάρα εἶναι τόσο ἀπαίσια ἀπὸ μόνη της,
ποὺ καὶ ἐπιπτώσεις νὰ μὴ εἶχε, θὰ ἔπρεπε ἀμέ-
σως νὰ καταπολεμηθεῖ!

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος: «Ἅμα βλέπετε
νωθρότητα, ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι καλὰ στὴν
ψυχή. Οἱ νωθροί, οἱ ὀκνηροὶ καὶ οἱ τεμπέλη-
δες δὲν εἶναι ἐν τάξει ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Ἡ
νωθρότητα εἶναι ἀρρώστια, εἶναι ἁμαρτία. Ὁ
Θεὸς δὲν μᾶς θέλει νωθρούς».

*   *   *
Ἀλλ’ αὐτὴ ἡ 15χρονη μαθήτρια μᾶς ἔδωσε μέσα

ἀπ’ τὸ πάθημά της καὶ τὴ λύση. «Δὲν ἤμουν
ἐφευρετική, εἶπε, δὲν δραστηριοποιήθηκα σὲ
κάτι»! 

Ἂν βοηθοῦσε τὴ μητέρα της στὶς δουλειὲς τοῦ
σπιτιοῦ, 

ἂν ἐπιχειροῦσε νὰ φτιάξει ἕνα ὡραῖο φαγητὸ γιὰ
τὴν οἰκογένεια, 

ἂν εἶχε συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριοτή-
των, 

ἂν εἶχε  στόχους καὶ σκοπούς, 
πόσο θὰ ἦταν τὰ πράγματα διαφορετικά! Πόσο

θὰ χαιρόταν! Πόσοι θὰ τὴν χαίρονταν! Πόσο θὰ
ὠφελοῦσε πολὺ περισσότερο καὶ τὸν ἴδιο της τὸν
ἑαυτό!

Μὰ θὰ πεῖτε ὅτι πρόκειται γιὰ τὶς διακοπές μας.
Θὰ ἔχουμε πάλι πρόγραμμα, στόχους καὶ σκο-
πούς; Σαφῶς ναί! Γιατί θὰ εἶναι ὅλα ἐκεῖνα ποὺ θὰ
μᾶς βοηθήσουν νὰ ἀλλάξουμε παραστάσεις,
ἀσχολίες καὶ δράσεις, μέσα ἀπ’ τὶς ὁποῖες σαφῶς
θὰ ξεκουραστοῦμε. 

Καὶ βέβαια θὰ κοιμηθοῦμε καὶ λίγο παραπά-
νω…

Καὶ βέβαια θὰ ρεμβάσουμε καὶ λίγο…
Καὶ βέβαια θὰ χαλαρώσουμε…
Ὅμως ὅλα αὐτὰ ὡς νὰ εἶναι τὸ διάλειμμα κι ὄχι

ὡς νὰ εἶναι ὁ σκοπός μας. Ὡς νὰ εἶναι στὸ βαθμὸ
ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ξεκουραστοῦμε, ὄχι
στὸ νὰ γίνουν χοάνη καὶ νὰ χαθοῦμε!

*   *   *
Ὡστόσο, παιδιά, δὲν ἀνησυχῶ καὶ πολὺ μ’ αὐτὴ

τὴν κατάσταση. Γιατί, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, οἱ
διακοπὲς θὰ τελειώσουν καὶ εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε
ὄχι, οἱ ἀνάγκες καὶ οἱ ἀπαιτήσεις τῆς σχολικῆς
ζωῆς εἶναι τέτοιες, ποὺ καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλουμε
θὰ μᾶς ὁδηγήσουν εὐθύς,  ἔξω ἀπ’ τὴ βαρεμάρα.
Ἔτσι τουλάχιστον θέλω νὰ πιστεύω!

Καὶ τότε γιατί τὰ εἴπαμε ὅλα αὐτά; Μήπως μπο-
ρέσουμε καὶ τὴ διώξουμε νωρίτερα ἀπ’ τὴ ζωή
μας καὶ ἀπολαύσουμε, ἔτσι, τὶς διακοπές μας… Γι’
αὐτό!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 23ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῆς ἀνα-
κομιδῆς τῶν ἱ. λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Τὶς προηγούμενες ἑβδομάδες εἴδαμε τὸ πῶς
ἀκριβῶς οἱ ἐργάτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἢ ἀλλιῶς
τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μεθοδεύουν τὶς ἐξελίξεις
καὶ κατευθύνουν τὴν παγκόσμια πολιτικὴ προκει-
μένου νὰ ἐλέγξουν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο τὴν
τροφὴ καὶ τὸ νερό.

Ὡς ἐπίσημη δικαιολογία αὐτῶν τῶν χειρισμῶν
τους χρησιμοποιοῦν τὴν οἰκολογία καὶ τὶς διάφο-
ρες "οἰκολογικὲς" ὀργανώσεις, ὅπως ἡ Greenpea-
ce, τῆς ὁποίας τὴν μέθοδο καὶ τὸν "σκοτεινὸ" ρόλο
ἀναλύσαμε τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Οἱ δρα-
στηριότητες αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων ἁπλώνονται
σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, διαμορφώνοντας τὴν
παγκόσμια κοινὴ γνώμη καὶ ἐπιβάλλοντας μία
κοινὴ πολιτικὴ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὁ πλανήτης, ἀπὸ τὴν ἀμέ-
λεια ὅλων μας, ἔχει ὑποστεῖ σημαντικὲς ἀλλοι-
ώσεις καὶ μεταβολὲς σὲ σχέση μὲ τὴν ἀρχική του
κατάσταση. Ἡ ἀλόγιστη κατάχρηση τῶν πηγῶν
ἐνεργείας ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὑπερβολικὴ ρύ-
πανση καὶ ἡ ἐν γένει ἀδιαφορία γιὰ τὸ περιβάλλον,
ἐξαιτίας τῆς μανιώδους ἀναζητήσεως τοῦ κέρ-
δους, ἔχουν προξενήσει σημαντικὴ ζημιὰ στὴν Γῆ
μας.

Γιὰ παράδειγμα ἂς ἐξετάσουμε τὴν περίπτωση
τῆς αὔξησης τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα (CO2)
στὴν ἀτμόσφαιρα. Τὸ 1958 τὸ διοξείδιο τοῦ
ἄνθρακα ποὺ βρισκόταν στὴν ἀτμόσφαιρα ἔφτανε
στὰ 280 ppm, ποὺ σημαίνει ὅτι σὲ 1.000.000 μέρη
ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα (δὲν ἔχει σημασία ἂν θὰ εἶναι
γραμμάρια ἢ χιλιόγραμμα ἢ λίτρα), τὰ 280 μέρη
ἦταν CO2. Φέτος γιὰ πρώτη φορά ξεπέρασε
τὴν ἱστορικὴ ἐπίδοση τῶν 410 ppm. Σύμφωνα
μὲ τοὺς ἐπιστήμονες, βάσει τῶν ἱκανῶν –ὅπως
ἰσχυρίζονται– γεωλογικῶν δεδομένων ποὺ ὑπάρ-
χουν διαθέσιμα, ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς Γῆς δὲν ἔχει
ξαναδεῖ τέτοια συγκέντρωση διοξειδίου τοῦ
ἄνθρακα ἀπὸ τὴν δημιουργία της!

Ὅσο περισσότερο διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα ὑπάρ-
χει στὴν ἀτμόσφαιρα, τόσο ἐντονότερο εἶναι τὸ
φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, δηλαδὴ τόσο περισ-
σότερη ἀκτινοβολία, ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ τὴν Γῆ,
ἐγκλωβίζεται στὴν κατώτερη ἀτμόσφαιρα μὲ ἀπο-
τέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς θερμοκρασίας. Κατὰ συ-
νέπεια, ἡ θερμοκρασία τοῦ πλανήτη αὐξάνεται, οἱ
ἡμέρες ποὺ ἐπικρατεῖ καύσωνας γίνονται ὁλοένα
καὶ περισσότερες, τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα γί-
νονται ὁλοένα καὶ πιὸ συχνά, οἱ βροχοπτώσεις σὲ
κάποιες περιοχὲς μειώνονται, τὸ νερὸ στοὺς
ὠκεανοὺς διαστέλλεται καὶ οἱ πάγοι στοὺς πόλους
λειώνουν ταχύτερα, γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ τὴν
ἄνοδο τῆς στάθμης τῆς θάλασσας.

Ἐκμεταλλευόμενοι αὐτὴ τὴν πραγματικότητα,
ποὺ οἱ ἴδιοι δημιούργησαν, οἱ ὑπηρέτες τῆς
ἐγκαθίδρυσης μιᾶς ἑνιαίας παγκοσμίου κυβερνή-
σεως καὶ πολιτικῆς, ἐπέβαλαν τὴν Συμφωνία τῶν
Παρισίων ἢ ἀλλιῶς τὴν «Σύμβαση–Πλαίσιο τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴν Κλιματικὴ Ἀλλαγή».

Ἡ Συμφωνία αὐτὴ εἶναι –ὅπως οἱ ἴδιοι παραδέ-
χονται– ἡ πρώτη παγκόσμια ἀπόφαση, ποὺ
δεσμεύει νομικὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς λα-
οὺς τοῦ πλανήτη. Ὅπως γράφει[1] τὸ κείμενο τῆς
Συμφωνίας «Ἡ Συμφωνία τοῦ Παρισιοῦ γιὰ τὴν
κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη οἰκου-
μενική, νομικὰ δεσμευτικὴ παγκόσμια συμφω-
νία γιὰ τὸ κλῖμα». Ὑπεγράφη στὶς 22 Ἀπριλίου
τοῦ 2016 καὶ ἐπικυρώθηκε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση στὶς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 2016.

Μέχρι τὴν ὑπογραφὴ τῆς συγκεκριμένης Συμ-
φωνίας, ὑπῆρξαν κι ἄλλες "παγκόσμιες" προσπά-
θειες, ὅπως ὁ WTO (World Trade Organisation –
Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ἐμπορίου) καὶ ἡ TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership –
Διατλαντικὴ ἐμπορικὴ καὶ ἐπενδυτικὴ σύμπραξη),
ὡστόσο δὲν ἦσαν δεσμευτικὲς γιὰ τὸ σύνολο
τῶν χωρῶν τοῦ πλανήτη. Αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ
τὴν Συμφωνία τῶν Παρισίων, ποὺ ἡ ἐπιβολή της
ἔχει κριθεῖ ὡς ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη ἀπὸ τοὺς
ἰθύνοντες τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Ἡ προπαγάνδα, ποὺ τὴν συνοδεύει εἶναι τό-
σο μεγάλη, ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμὴ ὁλόκληρος ὁ
πλανήτης θεωρεῖ ἀδιανόητη τὴν μὴ ἐφαρμογή
της, χωρίς, ὡστόσο, νὰ γνωρίζει τὸ περιεχό-

μενό της.
Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ προέδρου τῶν

ΗΠΑ, Donald John Trump, νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ
τὴν Συμφωνία τῶν Παρισίων, ἐνδεχομένως νὰ τοῦ
κοστίσει τὴν συνέχιση τῆς θητείας του. Μέχρι σή-
μερα ἀντιμετώπισε πολλὰ προβλήματα στὸ ἐσω-
τερικὸ τῶν ΗΠΑ, ὅπως τὴν ἀποτυχία νὰ ἐπιβάλει
τὸ μεταναστευτικὸ διάταγμά του, ποὺ προσέκρου-
σε στὴν σθεναρὴ ἀντίδραση τῆς Ἀμερικανικῆς Δι-
καιοσύνης. Ἐπίσης, οἱ μεταρρυθμίσεις ποὺ προσ -
πάθησε νὰ κάνει στὸν χῶρο τῆς ὑγείας δὲν προ-
χωροῦν, ἐνῷ καὶ οἱ προτάσεις του γιὰ ριζικὲς
ἀλλαγὲς στὸ φορολογικὸ σύστημα ἐπικρίνονται
ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση ὡς μὴ ρεαλιστικές. Ἐπι-
πλέον ὑπάρχει ἀκόμα ἀνοιχτὴ ἡ ὑπόθεση τῶν
στενῶν προεκλογικῶν σχέσεων τοῦ περιβάλλον-
τός του μὲ τὸ Κρεμλίνο. Κανένας, ὅμως, ἀπὸ τοὺς
παραπάνω λόγους δὲν ἀποτελεῖ τόσο μεγάλο κίν-
δυνο γιά τή θητεία του, ὅσο ἡ ἀπόφασή του νὰ
ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Συνθήκη τῶν Παρισίων. Τὴν
κατακόρυφη πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Trump
δὲν μπορεῖ νὰ περισώσει οὔτε τὸ ὅτι τὰ 5 τρισεκα-
τομμύρια δολλάρια, ποὺ θὰ ἐξοικονομηθοῦν ἀπὸ
τὴν μὴ συμμετοχὴ στὴν Συμφωνία, θὰ διοχετευ-
θοῦν σὲ ἔργα ὑποδομῆς. Οἱ Ἀμερικανοί, θύματα
καὶ αὐτοὶ τῆς προπαγάνδας τῶν οἰκουμενιστῶν,
δὲν συγχωροῦν αὐτὴ τὴν ἐπιλογή του, γιατί λανθα-
σμένα θεωροῦν πὼς ἔτσι προστατεύουν τὸ περι-
βάλλον.

Ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ μελετήσουμε τὸ
παρασκήνιο αὐτῆς τῆς Συμφωνίας καί, κυρίως, τὸ
περιεχόμενό της. Ἐπειδὴ ὁ περιορισμένος χῶρος
τῆς στήλης δὲν μᾶς ἐπιτρέπει τὴν ἀνάπτυξη καὶ
ἐπεξήγηση ὅλης τῆς Συμφωνίας, θὰ σταθοῦμε στὰ
πιὸ σημαντικὰ πράγματα, ποὺ πρέπει νὰ γνωρί-
ζουμε.

Στὴν Γνωμοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονο-
μικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς (ΕΟΚΕ) μὲ θέμα
«Τὸ πρωτόκολλο τοῦ Παρισιοῦ — Ἕνα σχέδιο
στρατηγικῆς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παγκόσμιας
κλιματικῆς ἀλλαγῆς μετὰ τὸ 2020»[2] διαβάζουμε:

«Νομικὴ δέσμευση καὶ παρακολούθηση τῆς
συμφωνίας

4.11. Ἡ ΕΟΚΕ ὑποστηρίζει τὴ δήλωση τῆς Ε.Ε.
ὅτι ὁ νομικὰ δεσμευτικὸς χαρακτήρας τῆς συμφω-
νίας θὰ ἀποτελέσει τὴν οὐσιαστικὴ βάση γιὰ τὴν
ἐξασφάλιση «ἰσότιμων ὅρων ἀνταγωνισμοῦ» σὲ
παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν
ἀναγκαίων ἀποφάσεων.

4.12. Τὰ πλεονεκτήματα μιᾶς νομικὰ δεσμευ-
τικῆς συμφωνίας θὰ ἦταν μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

- ἡ ἀποστολὴ ἑνὸς ἰσχυροῦ πολιτικοῦ μηνύ-
ματος ἐκ μέρους ὅλων τῶν κυβερνήσεων
πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις, τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ
καὶ τὸ εὐρὺ κοινό, ὅτι μία «οἰκονομία χαμηλῶν
ἐκπομπῶν» ἀποτελεῖ τὸν κοινὸ στόχο ὁλόκλη-
ρης τῆς παγκόσμιας κοινότητας·

- ἡ παροχὴ ἑνὸς μακροπρόθεσμου καὶ προβλέ-
ψιμου σχεδίου γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση τῶν ἐπενδύσε-
ων στὶς τεχνολογίες μείωσης τῶν ἐκπομπῶν
ἄνθρακα καὶ προσαρμογῆς μὲ οἰκονομικὰ ἀποδο-
τικὸ τρόπο·

- ὁ σαφὴς προσδιορισμὸς τῶν ἐννοιῶν τῆς δια-
φάνειας καὶ τῆς λογοδοσίας καὶ

- ἡ διάθεση ἐπενδυτικῶν πόρων γιὰ τὴν
ὑλοποίηση τῶν ἀναγκαίων μέτρων, δηλαδὴ
ἄμεση σύνδεση μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονο-
μία».

Γιὰ πρώτη φορά σὲ Διεθνῆ Συμφωνία δίνεται
ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸ θέμα τῆς νομικῆς δε-
σμεύσεως τῶν κρατῶν ποὺ τὴν ὑπογράφουν,
ἐνῷ εἶναι σαφὴς ἡ πρόθεση τῶν συντακτῶν τῆς
Συμφωνίας νὰ τονίσουν πὼς πρόκειται γιὰ πολι-
τικὴ κίνηση μὲ ἰδιαίτερη σημασία στὴν ἐπιβολή
της. Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογὴ τῆς φράσεως «ἡ
ἀποστολὴ ἑνὸς ἰσχυροῦ πολιτικοῦ μηνύματος
ἐκ μέρους ὅλων τῶν κυβερνήσεων πρὸς τὶς
ἐπιχειρήσεις, τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ καὶ τὸ
εὐρὺ κοινό». Τὸ μήνυμα αὐτὸ τὸ στέλνει ἡ "παγ-
κόσμια κοινότητα", δηλαδὴ οἱ ὑπηρέτες τοῦ οἰκου-
μενισμοῦ.

Ἐπίσης, γιὰ πρώτη φορά σὲ Διεθνῆ Συμφωνία
γίνεται ξεκάθαρος λόγος γιὰ τὴν ἐπιβολὴ κυρώ-
σεων στὴν περίπτωση μὴ τήρησης τῆς Συμφω-
νίας:

«4.14. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων πρέπει
ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι διαφανὴς καὶ ἐπαληθεύσιμη
καὶ τὰ κράτη τὰ ὁποῖα δὲν συμμορφώνονται μὲ
ὁποιαδήποτε ἀπόφαση δὲν θὰ πρέπει νὰ συν -
εχίζουν νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ πλεονεκτήματα
ποὺ θὰ παρέχει ἡ συμφωνία».

Σημειώνεται, ἀκόμα, πὼς ἡ Συμφωνία αὐτὴ θὰ
ἔχει τὴν δυνατότητα ἀλλαγῶν, μετατροπῶν καὶ με-
τασχηματισμῶν, προφανῶς ἀνάλογα μὲ τὰ σχέδια
τῶν οἰκουμενιστῶν.

«4.15. Η ΕΟΚΕ τονίζει ὅτι ἡ πρόταση τῆς Ἐπι-
τροπῆς γιὰ τὴν ἀνάληψη περισσότερο συνεπῶν
δεσμεύσεων γιὰ τὸ κλῖμα, λαμβάνοντας ταυτόχρο-
να ὑπόψη τὶς διαφορετικὲς ἐθνικὲς συνθῆκες καὶ
τὶς μεταβαλλόμενες εὐθύνες, θὰ μποροῦσε νὰ
καταστεῖ δυνατὴ μὲ τὴ βοήθεια τακτικῶν ἐπα-
νεξετάσεων ποὺ θὰ δώσουν τὴν ἀναγκαία
ὤθηση στὸ ζήτημα αὐτό».

Διευκρινίζουμε γιὰ ἀκόμα μία φορά πὼς ἡ ἐπι-
σήμανση τῆς ἐπικινδυνότητας τῆς Συμφωνίας τῶν
Παρισίων δὲν σημαίνει σὲ καμία περίπτωση
ὑποτίμηση ἑνὸς ὑπαρκτοῦ σοβαροῦ προβλή-
ματος, ποὺ ἀφορᾶ στὴν τεράστια καταστροφὴ τοῦ
περιβάλλοντος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.

Ἡ ἐμπειρία, ὅμως, ποὺ ἀποκομίσαμε ἀπὸ τὴν
διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν λεκτικὴ ἔκφραση καὶ στὴν
ὑλοποίηση τῆς Συνθήκης τοῦ Maastricht, δὲν μᾶς
ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολιῶν πὼς πρόκειται γιὰ
ἀκόμα μία Συμφωνία, ποὺ ἔχει ὡς ἀπώτερο
σκοπὸ τὴν καταδυνάστευση τῶν λαῶν ἀπὸ
μία κεντρικὴ ἐξουσία ποὺ δὲν λογοδοτεῖ που-
θενὰ καὶ ὄχι στὴν ἐπίλυση ἑνὸς τόσο σημαντι-
κοῦ παγκοσμίου προβλήματος.

Ὑπάρχουν πολλὰ ἀκόμα ποὺ θὰ μπορούσαμε
νὰ ἀναφέρουμε, ἀλλὰ πιστεύουμε πὼς ἤδη ἔγινε
σαφὴς ὁ πραγματικὸς λόγος, ποὺ ὑπεγράφη καὶ
αὐτὴ ἡ Συμφωνία. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο
ἐφαρμοσμένο βῆμα πρὸς τὴν ἐπιβολὴ τοῦ
οἰκουμενισμοῦ. Ἀναμφίβολα ἡ Συμφωνία τῶν
Παρισίων ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ μιᾶς σειρᾶς παγκο-
σμίων ἀλλαγῶν, ποὺ ἐν τέλει ἀποσκοποῦν στὴν
ἐξάλειψη τῆς Ἐθνικῆς ταυτότητος τῶν λαῶν,
καί, κυρίως, στὴν ἐπιβολὴ μιᾶς παγκόσμιας
ἀθεϊστικῆς κυβερνήσεως.

Ἐκτὸς ἂν ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Γῆς «ἐξεγερθέντες τοῦ
ὕπνου προσπέσωμέν Σοι, Ἀγαθέ, καὶ τῶν Ἀγγέ-
λων τὸν ὕμνον βοήθησωμέν Σοι Δυνατέ· Ἅγιος,
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον
ἡμᾶς».

Μ. Β.
Σημειώσεις:

[1] http://tinyurl.com/yar5glmq
[2] COM(2015) 81 final

Ἡ ἀκινησία τῆς … βαρεμάρας!

Τὴ μνήμη τοῦ σημειοφόρου Γέροντος Ἰακώβου,
τοῦ Ἁγίου τῆς Βίτσας Ζαγορίου, στὶς 15 Φεβρουα-
ρίου ἐτέλεσαν πολλοὶ πιστοὶ σὲ διάφορα σημεῖα
τῆς Ὀρθόδοξης πατρίδος μας. Ἄλλωστε ὁ Γέρον-
τας Ἰάκωβος ἔχει τὴ χάρη νὰ πρεσβεύει στὸν Κύριο
γιὰ ἐξεύρεση ἐργασίας στοὺς ἀνέργους μὲ πολ-
λοὺς εὐεργετηθέντες ποὺ καταθέτουν τὴ μαρτυρία
τους. Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος, τὸν ὁποῖο πρῶτος ἀνέ-
δειξε ὁ μακαριστὸς π. Χαράλαμ-
πος Βασιλόπουλος, ὁ ἀγωνιστὴς
ἱδρυτὴς τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»,
μὲ τὸ βιβλίο του «Ἕνας σύγχρο-
νος Ἅγιος», εἶναι ὁ πνευματικὸς
ἀλείπτης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ὅταν
ἐκεῖνος ἦταν νεαρὸς στὴν Κόνιτσα
καὶ ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς διδάξει μὲ
τὴν ἱεραποστολική του δράση στὴν
Ἤπειρο, μὲ τὸ ταπεινό του φρόνη-
μα, μὲ τὴν ἁπλότητα τοῦ χαρα-
κτῆρος του καὶ μὲ τὸ πλῆθος τῶν
θαυμασίων του. Στὰ αὐτιά μας
ἀντηχοῦν τὰ λόγια τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σπυρίδω-
νος, ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ Γέροντας Ἰάκωβος
στὴν Ἀρχιεπισκοπή:

-Καλῶς τὸν πατέρα Ἰάκωβο, ποὺ πάτησε τὴ
νάρκη καὶ δὲν ἔπαθε τίποτα. 

Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ μὲ τὴ νάρκη παραθέτουμε,
γιὰ νὰ τονίσουμε τὸ πνευματικὸ ἀνάστημα τοῦ Γέ-
ροντος Ἰακώβου Βαλαδήμου, ποὺ κοιμήθηκε τὸ
1960, καὶ ἔχει νὰ μᾶς δείξει ἄπειρα θαυμαστὰ στοι-
χεῖα ἁγιότητος. 

Μιὰ ἡμέρα κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου, στὶς
23 Ἰανουαρίου τοῦ 1948, ὁ πατὴρ Ἰάκωβος ἐπέ-
στρεφε στὸ Μοναστήρι του στὴ Βίτσα τοῦ Ζαγορί-
ου τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τὸ χωριὸ Σουδενά, ὅπου εἶχε
πάει νὰ λειτουργήσει. Ἡ πεζοπορία διαρκοῦ σε πε-
ρίπου δύο ὧρες. Ἐν τῷ μεταξὺ ἄνδρες τοῦ στρα-
τοῦ εἶχαν τοποθετήσει παγιδευμένες χειροβομβί-
δες στὸ δρόμο καὶ περίμεναν στὰ γύρω ὑψώματα.
Ξαφνικά ἐμφανίσθηκε ἀπὸ μακριὰ ὁ πατὴρ Ἰάκω-
βος νὰ ἔρχεται, προσευχόμενος ὅπως πάντοτε,
ἀφοῦ ἐφάρμοζε τὸ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε»
(Α΄ Θεσ. ε΄ 17). Γιὰ τὸν Γέροντα χρόνος ποὺ δὲν
ἦταν ἀφιερωμένος στὸ Θεό μας ἦταν χαμένος χρό-
νος ζωῆς, γιὰ τὸν ὁποῖο κάποτε θὰ λογοδοτήσουμε
ἐνώπιόν Του, ἀφοῦ ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι
πολὺ σύντομος καὶ ἡ σπατάλη του βλαβερὴ καὶ
ἐπικίνδυνη.  Ἄρχισαν νὰ φωνάζουν οἱ στρατιῶτες,
μὰ ὁ πατὴρ Ἰάκωβος δὲν τοὺς ἄκουγε εὑρισκόμε-
νος σὲ ὑψηλὲς θεωρίες καὶ ἀπορροφημένος ἀπὸ
τὴ γλυκύτητα τῆς διαπροσωπικῆς του συναντήσε-
ως μὲ τὸν Κύριο τῆς δόξης. Ἔτσι προχωρώντας,
ἔπεσε ἐπάνω σὲ τέσσερις παγιδευμένες χειροβομ-
βίδες τύπου ‘Μίλς’, οἱ ὁποῖες καὶ ἐξερράγησαν.
«Πάει ὁ παππᾶς», εἶπαν ὅλοι καὶ περίμεναν νὰ φύ-
γουν οἱ καπνοὶ καὶ οἱ σκόνες καὶ νὰ δοῦν τὸ ἀνατρι-
χιαστικὸ θέαμα τοῦ διαμελισμοῦ του. Ἔκπληκτοι,

ὅμως, ἀντίκρυσαν τὸν Γέροντα Ἰάκωβο κάτασπρο
ἀπὸ τὶς σκόνες, νὰ τινάζει τὰ ράσα του, χωρὶς νὰ
ἔχει πάθει τὴν παραμικρὴ ἀμυχή. Τὸ θαῦμα ἐπέ-
τρεψε ὁ Θεὸς νὰ γίνει, γιὰ νὰ κερδηθοῦν ψυχές,
ἀφοῦ βλέποντας αὐτὸ πολλοὶ στρατιῶτες ζήτησαν
νὰ ἐξομολογηθοῦν κοντά του καὶ τὸν πλησίασαν μὲ
δέος καὶ θαυμασμὸ λέγοντας:

-Παπούλη, δὲν ἔπαθες τίποτα;
-Πῶς νὰ πάθω παιδιά μου, ἀφοῦ

ἔλεγα τὴν προσευχή μου καὶ «προ-
ωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου
διὰ παντός» (Πράξ. β΄ 25)! Καὶ
ἐσᾶς δὲν θὰ σᾶς ἀφήσει ὁ Θεὸς νὰ
πάθετε τίποτα καὶ ὅταν τὸν φωνά-
ζετε, θὰ τὸν βλέπετε νὰ στέκεται
ἄγρυπνος πάντοτε δίπλα σας, νὰ
σᾶς προστατεύει. Αὐτὸς θὰ σᾶς
φυλάξει, ὥστε σῶοι νὰ γυρίσετε
στὰ σπιτικά σας. Μονάχα νὰ βαδί-
ζετε στὸ δρόμο Του. Νὰ καθήσω,
παιδιά μου, νὰ σᾶς ἐξομολογήσω
καὶ νὰ σᾶς λειτουργήσω, γιὰ νὰ με-
ταλάβετε;

-Ναί, Παπούλη, ἀπάντησαν ὅλοι συνεπαρμένοι
ἀπὸ τὸ ἐξαίσιο θαῦμα. 

Τὴ μοναδικὴ αὐτὴ εὐκαιρία δὲν τὴν ἄφησε νὰ
πάει χαμένη ὁ ἱεραπόστολος Γέροντας. Ἡ διαρκὴς
μέριμνά του ἦταν ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν. Γι’ αὐτὸ
καὶ πάντοτε εἶχε μαζί του ἕνα παλιὸ πετραχήλι. Τὸ
ἔβγαλε ἀπὸ τὸ ντουρβὰ ποὺ εἶχε κρεμασμένο στὸν
ὦμο του μαζὶ μὲ τὰ λειτουργικά του βιβλία, κάθησε
σὲ μία πέτρα κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο καὶ παρὰ τὸ
κρύο τοῦ χειμῶνος ἐξομολογοῦσε ἕνα-ἕνα τοὺς
στρατιῶτες.

Ὁ πονηρὸς, ὅμως, θέλησε νὰ ταράξει τὴν ὄμορ-
φη, κατανυκτική, γεμάτη ἀπὸ εὐλάβεια αὐτὴ στιγμή.
Ἕνας λοχίας, ποὺ ἦταν δάσκαλος στὴν πολιτική
του ζωή, προσπαθοῦσε νὰ ἐμποδίσει τοὺς στρατι-
ῶτες νὰ ἐξομολογηθοῦν. Ὁ πατὴρ Ἰάκωβος ποὺ
τὸν ἄκουσε, τὸν προέτρεψε νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ
αὐτός, μὰ ὁ λοχίας ἦταν τελείως ἀρνητικός. Καὶ ὄχι
μόνο δὲν δέχθηκε τὴν πρόταση τοῦ Γέροντος, ἀλλὰ
καὶ παίρνοντας ἐπιδεικτικὰ μερικοὺς ἄνδρες, πῆγε
πιὸ πέρα στὸ δάσος, νὰ μαζέψει ξύλα. Ἐκεῖ, ὅμως,
αὐτὸς ποὺ δὲν πίστεψε στὴ σωτηρία τοῦ Γέροντος
ἀπὸ τὴ νάρκη πάτησε κατὰ λάθος ἄλλη νάρκη καὶ ὁ
δυστυχὴς σκοτώθηκε. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ τραγικὸ
συμβὰν δὲν ἔμεινε στρατιώτης ἀνεξομολόγητος. Ὁ
Γέροντας, ὅμως, καὶ γι’ αὐτοῦ τὴν ψυχὴ προσευχή-
θηκε μὲ συντριβὴ καὶ μάλιστα ὁ ἴδιος ἔψαλε καὶ τὴν
ἐξόδιο ἀκολουθία του παρακαλώντας τὸν Κύριο τῆς
συγχωρητικότητος, ὅπως παλαιότερα ὁ Πρωτο-
μάρτυρας Στέφανος λέγοντας: «Κύριε, μὴ στήσῃς
αὐτῷ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. ζ΄ 60). 

Ὁ τάφος τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος βρίσκεται στὸ
ἡμιερειπωμένο Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴ
Βίτσα τοῦ Ζαγορίου καὶ τὰ χαριτόβρυτα λείψανά
του στὸν Ναὸ τῆς Παναγία μας στὴ Βίτσα.

Μνημόσυνον τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου Βαλαδήμου
Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ἡ τάση αὐτὴ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν πνευματικὴ ζωή τῶν χρι-
στιανῶν. Τοὺς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ὁδηγεῖ
στὴ χαλάρωση τῶν ἠθῶν καὶ τὴν ὀλέθρια ἐκκοσμίκευση. Δὲν
πρόκειται γιὰ δευτερεῦον θέμα. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐλέγχεται καὶ
ὄχι νὰ προβάλλεται, ὅπως συνήθως συμβαίνει.

Τὸν ἀνωφελῆ τουρισμὸ ἐπιλέγουν οἱ φιλήδονοι, οἱ φιλόσαρ-
κοι καὶ οἱ ματαιόφρονες. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μποροῦν νὰ
ἀξιοποιήσουν πνευματικὰ ὅσα βλέπουν καὶ ἀκοῦν κατὰ τὶς με-
τακινήσεις τους, ἰδίως ὅταν ἐπισκέπτονται ἱερὰ προσκυνήματα
καὶ συναντοῦν πρόσωπα ποὺ ἔχουν πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ
πρόθυμα τοὺς βοηθοῦν, ἐφόσον τὸ ἐπιθυμοῦν οἱ ἴδιοι. Οἱ πολ-
λοί, ὡστόσο, ἐπιλέγουν τόπους ὅπου θὰ ἀπολαύσουν τὴ φυ-
σικὴ ὀμορφιά, τὸ ἄνετο ξενοδοχεῖο, τὸ καλὸ φαγητὸ καὶ θὰ ἱκα-
νοποιήσουν τὴ μάταιη περιέργειά τους. Ἀρκετοὶ εἶναι ὀρειβάτες,
φυσιολάτρες, ἀρχαιολάτρες κ.λπ. Μὲ ὅλα αὐτὰ πιστεύουν ὅτι ξε-
κουράζονται, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ταλαιπωροῦνται. Ξε-
χνοῦν ὅτι στὴ ζωή ὅλα εἶναι σχετικὰ καὶ ὅταν δὲν ὑπάρχει πνευ-
ματικὸς προσανατολισμός, δὲν γεμίζει τὸ ἐσωτερικὸ κενό, ὅσα
ταξίδια καὶ νὰ κάνουν.

Οἱ ἐνάρετοι μοναχοὶ λένε ὅτι ὁ τόπος δὲν ἐξαγιάζει τὸν ἄνθρω-
πο, ἀλλὰ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ζεῖ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς
σύγχρονους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν μὲ τὸν τουρισμὸ
νὰ γεμίσουν τὴν ἀδειανὴ ψυχή τους. Ὅμως ματαιοπονοῦν χωρὶς
νὰ τὸ καταλαβαίνουν καὶ χωρὶς νὰ ἀναθεωροῦν τὶς ἐπιλογές τους.
Νομίζουν ὅτι μὲ τὴν ἐξωστρέφεια θὰ ἀποκτήσουν τὸν καρπὸ τῆς
ἐσωστρέφειας! Πρόκειται γιὰ πορεία δίχως τέρμα καὶ δίχως
οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος τόνιζε: «Ἐξετάστε, ἀγαπητοί μου, τὸν ἑαυτό σας.
Παλαιότερα ὁ ἄνθρωπος καθόταν στὴν καλύβα του καὶ αὐτὴ τοῦ
φαινόταν σὰν παράδεισος. Κουβέντιαζε μὲ τὸν ἑαυτό του, μὲ τὰ
ζῶα, μὲ τὰ ἄνθη, μὲ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Ἀγαποῦσε τὸ περι-
βάλλον του καὶ δὲν ἤθελε νὰ τὸ ἀποχωριστεῖ. Σήμερα ὅμως ὁ
ἄνθρωπος δὲν εὐχαριστεῖται μὲ τὸ περιβάλλον του, δὲν εὐχαρι-
στεῖται μὲ τὸν ἑαυτό του. Νὰ μείνει μὲ τὸν ἑαυτό του; Αἰσθάνεται
κενό, ἐρημία. Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου σήμερα εἶναι Σαχάρα. Καὶ
συμβαίνει ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Κύριος· ὅταν ἡ καρδιά, τὸ δοχεῖο το-
ῦτο τοῦ εἶναι μας, μένει κενή, ἔρχεται τὸ πονηρὸ πνεῦμα καὶ προ-
σπαθεῖ νὰ γεμίσει τὸ κενό. Βλέπει “τὸν οἶκον σεσαρωμένον” καὶ
τότε εἰσπηδᾶ καὶ ἐγκαθίσταται ἐκεῖ» (ὅπ. παρ., σελ. 161).

Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ ἀρνοῦνται τὴ μάταιη περιπλάνηση
σὲ ξένους τόπους καὶ προτιμοῦν τὴν περιοχή τους, ἐκτελώντας
τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα καὶ διατηρώντας τὸν πνευματι-
κό τους ἀγώνα στὸν καλύτερο δυνατὸ βαθμό.

Ὁ ἀνωφελὴς τουρισμός

καθαρισθεῖ διαφορετικὰ αὐτὸς ὁ κόσμος; Μήπως
ἦρθε ἡ ὥρα νὰ γίνει αὐτὸ ποὺ ἔγινε παλαιότερα
στὴ χιτλερικὴ Γερμανία ἢ στὴν κομμουνιστικὴ λε-
νιστικὴ - μαρξιστικὴ Ρωσία, ὅπου ἐπιχειρήθηκε ὁ
καθαρισμὸς καὶ αὐτῶν τῶν κοινωνιῶν ἀπὸ τὰ
«μιάσματα»; Μήπως ἐννοεῖτε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ
προχωρήσουμε καὶ στὴν χώρα μας στὶς ἐκκαθα-
ρίσεις τῶν ζηλωτῶν, μίζερων, φοβικῶν, διε-
στραμμένων, φανατισμένων, ἀνελεύθερων χρι-
στιανῶν; Γιατί ὄχι; Εἶστε  σὲ θέση ἰσχύος. Ἰδοὺ
πεδίον δόξης λαμπρό, κ. Νεκτάριε. 

Εἰλικρινά, πιὸ σάπια, μαρξιστικοῦ τύπου,
νεο-σταλινική, νεο-ναζιστική, ἀντιχριστιανικὴ
θεολογία, δὲν νομίζουμε νὰ ἔχει ἐκστομισθεῖ
ἀπὸ ἐπισκοπικὰ χείλη ἐδῶ καὶ δεκαετίες!

Ὀφείλουμε νὰ συγχαροῦμε θερμὰ τὸν κ. Νεκτά-
ριο γιὰ τὰ μαθήματα νεοφασιστικοῦ - χριστιανι-
σμοῦ ποὺ δίνει μέσῳ διαδικτύου, στὸ πλαίσιο τῆς
νέας πολυπολιτισμικῆς Θεολογίας ποὺ ἀκολουθεῖ
ἐκεῖνος καὶ ἡ ὁμάδα τῶν φίλων του Θεολόγων τῆς
πολυπολιτισμικότητας καὶ τῆς ἀποδόμησης. 

Καὶ μία ἀκόμη τελευταία, ἀλλὰ ὄχι ἀσήμαντη
διαπίστωση. Ἴσως τελικά, νὰ ἔχει σημαντικὴ ἀξία
ἡ ἐπισήμανση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὅτι «τὸ μόνο οὐσιῶδες
πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἔλλειψη
ὁμολογίας, ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ φόβος μὴ
ἐκτεθοῦμε. Ἂν οἱ Ἐπίσκοποι σήμερα ὁμολο-
γοῦσαν τὴν Ἀλήθεια-Πρόσωπο Χριστός, ὁ κό-
σμος μας δὲν θὰ εἶχε αὐτὴ τὴν κατάντια».7

Ὑποσημειώσεις:
1. Μητροπολίτης Ἀργολίδος Νεκτάριος, ''Μιά

ἀπάντηση γιὰ τοὺς καλοπροαίρετους'', ἠλεκτρο-
νικὴ πηγή: http://www.romfea.gr/epikairotita-xroni-
ka/15432-argolidos-nektarios-mia-apantisi-gia-tous-
kaloproairetous. 2. Ὅ. π. 3. Ὅ. π. 4. Ἐπιστολὴ τῆς
ΠΕΘ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ ἅπαντας τοὺς
Ἱεράρχας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (Ἀριθμ. Πρωτ.: 34, Ἀθήνα, 14 Φε-
βρουαρίου 2014), μὲ τίτλο, Η ΠΕΘ θέτει τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἱεράρχες πρὸ τῶν
εὐθυνῶν τους γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν,  περιοδικὸ τῆς ΠΕΘ «Κοινωνία», τεῦχος 1,
Ἰανουάριος-Μάρτιος 2014, σ. 2. 5. Μητροπολίτης
Ἀργολίδος Νεκτάριος, ''Μιὰ ἀπάντηση γιὰ τοὺς
καλοπροαίρετους''… 6. Ὅ. π. 7. Μητροπολίτης
Πειραιῶς Σεραφείμ, «Ἐπιστολὴ Ἀπάντηση τοῦ
Μητροπολίτου Πειραιῶς πρὸς τὸν Μητροπολίτη
Ἀργολίδος», ἠλεκτρονικὴ πηγή: http://aktines.
blogspot.gr/2017/06/blog-post_80.html καὶ http://th-
riskeftika.blogspot.gr/2017/06/blog-post_13.html

«Καλύτερα νὰ μή...

Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμιοποιημένης)
πραγματικότητος – Ἡ Συμφωνία τῶν Παρισίων (2016)

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ
10. «Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἀρχαιολόγος Leonardo López Luján: “Τά

εὑρήματα εἶναι σάν προτάσεις, ἀπ᾽ τίς ὁποῖες λείπουν μερικές λέ-
ξεις-κλειδιά γιά τήν κατανόησί τους”. Ἡ συνέχισι τῶν ἀνασκαφῶν
στήν Teotihuacan ἐνδέχεται νά συμπληρώση αὐτά τά κενά μέ
ἐντυπωσιακές —ἐνίοτε καί φρικιαστικές— ἀνακαλύψεις».

Καί στά διάφορα ἐρωτήματα τῆς ζωῆς θά ἔχουμε πλήρη ἀπάν-
τησι στή Β´ Παρουσία.

11. Ἐπισημαίνει ὁ Σπύρος Ξανθάκης, μηχανικός τεχνητῆς νοημο-
σύνης: «Γιά νά γίνη ἡ φωνητική παραγωγή π.χ., ὁρισμένες συντα-
κτικές καί σημασιολογικές πληροφορίες εἶναι ἀναγκαῖες. Ἄς πά-
ρουμε γιά παράδειγμα δύο φράσεις: 

(φ1) Ἡ αἴθουσα εἶναι ἄδεια.
(φ2) Ὁ λογιστής μας λείπει σέ ἄδεια.
Ἄν καί ἡ ὀρθογραφία τῆς λέξεως “ἄδεια” εἶναι ἡ ἴδια καί στίς

δύο φράσεις, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο θά πραγματοποιηθῆ ἡ φωνη-
τική παραγωγή (ἡ προφορά τοῦ “ει”) δέν εἶναι ὁ ἴδιος, ἐπειδή ἡ
σημασία τῶν δύο λέξεων εἶναι διαφορετική».

Τά ὅρια τῆς Ἐπιστήμης.
12. «Ὁ Βρεττάκος γράφει ποιήματα γιά τήν εἰρήνη. Γιατί δέν

μιλᾶ τή μιά φορά γιά 15 καρατίων εἰρήνη καί τήν ἄλλη γιά 24 κα-
ρατίων; Ὁ Ρίτσος γράφει γιά τήν ἀγάπη. Γιατί δέν καθορίζει ἀντι-
κειμενικά τήν ἀγάπη, τήν ὁποία τραγουδᾶ σάν ἀγάπη 25 ὀκάδων;
Ὁ Μάνος Κατράκης παίζει θέατρο. Γιατί δέν καθορίζει ὅτι ἡ ἠθο-
ποιΐα του εἶναι 220 Volt;

Ὁ Λαός μας τραγουδᾶ: Θά πουλήσω τό ρολόι καί θά πάρω κομ-
πολόι, νά μετράω τούς καημούς καί τούς ἀναστεναγμούς. Σέ πα-
ρακαλῶ εἰδοποίησέ τον πώς τό κομπολόι δέν μετρᾶ 3/4 πίκρας ἤ
0,27 τοῦ ἀναστεναγμοῦ, ἀλλά δύο ἤ τρεῖς ἀναστεναγμούς καί
τρεῖς ἤ πέντε καημούς».

Δέν μετρῶνται ὅλα ἐπακριβῶς, ὅπως δέν ὑπάρχει light κόλασι
οὔτε 2,5% λυπηρά.

13. «Ἕνας νεαρός συγγραφέας, ὅταν διάβασε ἕνα ἄρθρο μου
ὅπου μιλοῦσα γιά τήν ἐλευθερία τῶν πληροφοριῶν στίς ΗΠΑ, τό
σχολίασε, λέγοντας ὅτι ἔπλεκα τό “ἐγκώμιο τῆς Ἀμερικῆς” (πάντα
τό ἴδιο πέρασμα ἀπ᾽ τό ἕνα μέρος στό ὅλο), καί κατά συνέπεια τό
ἐγκώμιο τοῦ ἀμερικανικοῦ πολέμου στό Vietnam! Τί μπορεῖς νά
ἀπαντήσης σ᾽ αὐτό, ἄν ὄχι ὅτι, μήπως ἐγκωμιάζοντας τό Βeetho-
ven, ἐγκωμιάζεις ἕνα Γερμανό, ἄρα τό Hitler!».

Ἡ ἀφετηρία μπορεῖ νά εἶναι λανθασμένη.
14. «Τί σημασία ἔχει ἄν τό τάδε κοινωνικό σύστημα εἶναι στά

χαρτιά καλύτερο ἀπ᾽ τό ἄλλο; Ἄν πάρετε ἕνα ἄνθρωπο καί τοῦ
κόψετε τά δύο χέρια καί τά δύο πόδια, μπορεῖτε νά τόν βαπτίσε-
τε, κατά τό κέφι σας, παίκτη τοῦ football ἤ τοῦ rugby.

Μπορεῖτε ἀκόμα, σχολιάζοντας τήν περίπτωσί του, νά αὐτοβα-
πτισθῆτε ἀθλητικός συντάκτης. Πρέπει νά ὁμολογήσουμε, ὅτι τά
πολιτικά γήπεδα τοῦ πλανήτη μας εἶναι σήμερα ἀρκετά καλά
ἐφοδιασμένα μέ τέτοιου εἴδους ἀθλητές καί οἱ κερκίδες μέ χρονι-
κογράφους κατάλληλους γιά τά ἔργα τους καί τίς ἐπιδόσεις
τους».

Ἡ ἐφαρμογή ἔχει σημασία.

Ἀπολογητικαί Ψηφίδες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.
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τάληξη τοῦ κινήματος τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ὅμως
πρέπει νά ἀναφέρουμε ὅτι τόσο ἡ Καινή Διαθήκη
ὅσο καί ἡ Παλαιά, σέ κανένα σημεῖο δέν κάνουν
ἀναφορά σέ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἐν ἀντιθέσει
πρός τίς συνεχεῖς  ἀναφορές πού γίνονται καί στά
δύο ἱερά κείμενα, γιά τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ
ἀπέναντι στό δημιούργημά του, τόν ἄνθρωπο.

Τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου κατανοοῦνται ὡς
«τό κοινό ἰδανικό στό ὁποῖο πρέπει νά κατατεί-
νουν ὅλοι οἱ λαοί καί ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου»,
δηλαδή, ὅπως πίστευαν οἱ  ἄνθρωποι πού τά κα-
τοχύρωσαν νομικά, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα
εἶναι μία προσπάθεια γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἐλευθε-
ρίας τοῦ ἀνθρώπου σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς
ζωῆς του καί μάλιστα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Ὅμως στήν οἰκουμενική αὐτή προσπάθεια μέτρο
τῶν πάντων εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος
ἀγωνίζεται νά ἀπελευθερωθῆ ἀπό τόν Δημιουργό
του ὅσο καί ἀπό κάθε τι πού τοῦ περιορίζει τήν
ἐλευθερία του. Αὐτή ἡ ἐλευθερία ὅμως πού εὐαγ-
γελίζονται εἶναι ψεύτικη, ἀφοῦ εἶναι ξένη μέ τό
ἦθος πού μᾶς ἔχει παραδώσει ὁ Κύριος στό
Εὐαγγέλιο. Μία ἐλευθερία βασισμένη σέ ἕνα παγ-
κοσμιοποιημένο ἦθος, τό ὁποῖο ἀντιπροσωπεύει
ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα καί ἀποσκοπεῖ στήν
συμφιλίωση, στήν ἀλληλεγγύη, στήν ἐπικοινωνία
καί στήν συνεργασία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῶν
ἐθνῶν, τῶν πολιτισμῶν, τῶν θρησκειῶν, ὥστε νά
ἐπιτευχθῆ ἡ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι
καταλήγουμε στήν παγκοσμιοποίηση, στόν συγ-
κρητισμό, σέ μία σύγχρονη πλουραλιστική πολυ-
πολιτισμική καί πολυθρησκευτική κοινωνία, ὅπου
ὅλες οἱ θρησκεῖες θά εἶναι ἀποδεκτές ἀρκεῖ νά μή
διχάζουν καί νά ἀποδέχωνται, ὅπως χαρακτηρι-
στικά ὁμολογοῦν, ἡ μία τήν πίστη τῆς ἄλλης.

Ἔτσι ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη χά-

νει τά καίρια χαρακτηριστικά της, δηλαδή τήν
αὐτοσυνειδησία της ὅτι εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολι-
κή καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ὁ μόνος τρόπος λύ-
τρωσης καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν
ἁμαρτία καί τόν Διάβολο. Σύμφωνα μέ τήν πίστη
ἐλεύθερος εἶναι ὁ κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πλασμέ-
νος ἄνθρωπος, ὅταν τό σῶμα του μέ ὅλα τά πάθη
του ὑποτάσσεται στήν λογική ψυχή του καί ὅταν
αὐτή τά διοικεῖ ὀρθά καί χαλιναγωγεῖ τά πάθη τοῦ
σώματος. Τότε εἶναι πραγματικά ἐλεύθερος ὁ
ἄνθρωπος, ἐνῶ ἀντίθετα ὅταν ἡ ψυχή ἀκολουθῆ
τήν ὁρμή τῶν παθῶν τότε χάνει τήν ἐλευθερία του
καί γίνεται δοῦλοςτῶν παθῶν του καί τοῦ σώμα-
τος. Αὐτή ἡ πραγματική  ἐλευθερία εἶναι καρπός
τοῦ ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος πορεύεται
μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνισχυόμενος
ἀπό τά μυστήρια της.Ὅμως τό κίνημα τῶν δικαιω-
μάτων τοῦ ἀνθρώπου ἔχει σαφῆ ἀναιρετικὸ τῆς
Ἐκκλησίας χαρακτήρα, ἀφοῦ κέντρο του δέν εἶναι
ὁ Θεός, ἀλλά τό δημιούργημά του, ὅπου ἡ πίστη
εἶναι ἀνασταλτικός παράγοντας γιά τήν πρόοδο
τῆς κοινωνίας. Ὁ ἄνθρωπος, τόν ὁποῖο εὐαγγελί-
ζονται οἱ κήρυκες τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,
ἔχει ἀπορρίψει τόν Θεό καί ἔχει ἀνακηρύξει στήν
θέση του τά σχήματα τοῦ κόσμου τούτου.

Ἕνα τέτοιο παγκοσμιοποιημένο ἦθος καί αὐτές
τίς σύγχρονες πλουραλιστικές πολυπολιτισμικές
καί πολυθρησκευτικές κοινωνίες εὐαγγελίζεται και
ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Ἕνα ἦθος καὶ μία
κοινωνία ξένη πρός τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἕνα
ἦθος μέ τό ὁποῖο ὅποιος διαφωνεῖ χαρακτηρίζεται
ὡς ἐπικίνδυνος καὶ φανατικός, ἀφοῦ, ὅπως νομί-
ζουν, ἔχει ἀπολυτοποιήσει τόν ἐπιμέρους πολιτι-
σμό, ὅπως θεωροῦν τόν πολιτισμό πού ἀπορρέει
ἀπό τήν πίστη στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀπο-
στολική Ἐκκλησία, σέ βάρος τοῦ κοινοῦ πολιτι-
σμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας.

Γεώργιος Κ. Τραμπούλης

Ο Πατριάρχης καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα

Συγχαίρω, ἐκ μέσης καρδίας, γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἐμπεριστατωμέ-
νο ἄρθρον τοῦ συνεργάτου σας Παύλου Τρακάδα (Ὁ Ἀριστοτέλης καὶ
ὁ χριστιανὸς πολίτης),   ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἔγκριτο ἐφημερίδα
σας (30.12.2016), ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἰωβηλαίου τοῦ Ἀριστοτέλους. Ὁ
συντάκτης καλύπτει τὴν πολιτειακὴ διάσταση τοῦ χριστιανοῦ πολίτου
καὶ τὴν ἔνταξή του καὶ συμμετοχὴ στὰ θεῖα. 

Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ νὰ ἀναλύσω, ἔστω καὶ διὰ βραχέων, συγκριτικῶς
τὴν περὶ οἴκου καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας διδασκαλία τοῦ Ἀριστοτέλους
μὲ τὴν ἀντίστοιχη τοῦ Ἀπ. Παύλου. 

Γεννημένοι καὶ οἱ δύο σὲ περιβάλλον ἑλληνικό, εὐτύχησαν νὰ μεγα-
λώσουν μὲ ἰδιαίτερη οἰκονομικὴ ἄνεση καὶ εὐμάρεια, -ἐὰν καὶ ὁ Ἀριστο-
τέλης ὀρφάνεψε ἀπὸ μικρὴ ἡλικία πρῶτα ἀπὸ πατέρα καὶ συνέχεια
ἀπὸ μητέρα (Διογένους Λαερτίου, Βίοι φιλοσόφων Ε’ 1)-, ἐσπούδασαν
στὶς πλέον διάσημες σχολὲς τῆς ἐποχῆς τους-, ὁ Ἀριστοτέλης στὴν
Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος, ὁ Παῦλος στὴν ραββινικὴ Σχολὴ τοῦ Γαμα-
λιὴλ (Πράξ. κβ΄ 3)-, εὑρίσκοντο σὲ μετακίνηση καὶ μετανάστευση,- ὁ
Ἀριστοτέλης στὴν Μ. Ἀσία, Λέσβο, Μακεδονία καὶ Ἀθήνα καὶ ἐν τέλει
στὴν Χαλκίδα, ὅπου θὰ ἀποβιώση (323/2 π. Χ.), ὁ Παῦλος στὴν Μικρὰ
Ἀσία καὶ ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα κυρίως, ἀλλὰ καὶ Ρώμη καὶ νησιωτικὴ
Ἑλλάδα-, θὰ διασταυρωθοῦν πνευματικῶς οἱ δρόμοι τους  στὴν Μ.
Ἀσία, στὴν Τρωάδα, ἐκεῖ, ὅπου ὁ Ἀριστοτέλης θὰ δράση ὡς πολιτικὸς
φιλόσοφος καὶ σύμβουλος ἡγεμόνος ἐπὶ τριετία, θὰ ἱδρύση τὴν πρώτη
«ἄτυπη» Σχολή του καὶ ὁ Παῦλος, θὰ πραγματοποιήση τὸ μεγάλο του
ἅλμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ἀλλὰ καὶ ἡ πόλη ποὺ θὰ συλληφθῆ γιὰ
δεύτερη φορά, ὁπότε θὰ εἶναι μοιραία γι’ αὐτόν.

Πολυμερὴς καὶ πολυσχιδὴς προσωπικότητα ὁ Ἀριστοτέλης ἀσχολή-
θηκε καὶ ἔγραψε ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, συνεκρότησε κύκλον μαθητῶν
του, ἱδρύοντας Σχολὴ στὴν Ἀθήνα, τὸ Λύκειον, γιὰ τὴν μελέτη τῶν πο-
λιτευμάτων καὶ τῆς ἱστορίας τῶν ἑλληνίδων πόλεων. Ποτὲ του δὲν
ὑπῆρξε Ἀθηναῖος πολίτης, ἀλλὰ μέτοικος. Κατ’ ἀντίστοιχον τρόπον ὁ
Ρωμαῖος πολίτης Παῦλος, συνεκρότησε ἕνα κύκλον μαθητῶν του, ἐδί-
δαξε ἐπὶ μακρόν, ἐργαζόμενος παράλληλα τὴν τέχνη ποὺ εἶχε μάθει
ἀπὸ τὸν πατέρα του: ἐπεξεργαστὴς δερμάτων καὶ σκηνοποιός. Συγ-
κρινόμενοι στὸ σημεῖο αὐτό, οἱ δύο στοχαστές, παρουσιάζουν μία θε-
μελιακὴ διαφορά. Ὁ μὲν Ἀριστοτέλης οὐδέποτε ἐργάσθηκε χειρωνα-
κτικά, εὑρίσκετο ὑπὸ τὴν προστασία ἡγεμόνων, ὅπως τοῦ τυράννου
Ἑρμεία στὴν Ἄσσο τῆς Τρωάδος καὶ τοῦ ἀντιβασιλέως καὶ τοποτηρη-
τοῦ τοῦ θρόνου τοῦ βασιλείου τῶν Μακεδόνων, Ἀντιπάτρου, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε ὁ κύριος, ἐὰν ὄχι καὶ μοναδικὸς χρηματοδότης τοῦ Λυκείου.

Ἡ  διδασκαλία τους περὶ Οἴκου παρουσιάζει πολλὰ καὶ ἐνδιαφέρον-
τα κοινὰ σημεῖα.  

Ἡ οἰκογένεια, ὡς θεσμὸς γιὰ συμβίωση, ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν φύ-
ση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ  Σταγειρίτης:
«Ἡ μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυία κοινωνία κατὰ φύσιν οἶκός
ἐστιν». (Πολιτικὰ Α΄ 2, 1252 b 13-14). Παράλληλα, ἡ «κατὰ φύσιν»
αὐτὴ κοινωνία συγκροτεῖται καὶ λειτουργεῖ γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν
ἀναγκῶν τῆς κάθε ἡμέρας, τόσο σὲ ἐπίπεδο χρονικό, γιὰ ὁλόκληρη
τὴν ζωή, ὅσο καὶ σὲ ἠθικό, μὲ συμμερισμὸ δηλαδὴ τῶν διαφόρων
τυχῶν, ποὺ ἡ κάθε ἡμέρα ἐνδέχεται νὰ φέρη στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς.
Ἡ οἰκογένεια ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κό-
σμου, ὄχι ὡς κάτι αὐθαίρετο, ἀλλά ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς
εὐδαιμονίας τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο. Σύμφωνα μὲ τὸν θεμελιακὸ
ὁρισμὸ τῆς οἰκογενείας, ποὺ παραδίδει ὁ Ἀριστοτέλης (Πολιτικὰ Α 2,
1252 a 26-31), ἐμφανίζεται ἡ πρώτη κοινωνία νὰ ὑπαγορεύεται ὡς
ἀναγκαία στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν φύση τους: ἔχουν ἀνάγ-
κη νὰ συνδέσουν τὴν ζωή τους, –«συνδυάζεσθαι»-, διότι δὲν μποροῦν
νὰ ὑπάρχουν «ἄνευ ἀλλήλων». Κατὰ τὸν τρόπο αὐτό, προβάλλει ὁ
Ἀριστοτέλης τὸ αὐτονόητον, ὅτι κρίνεται ἀναγκαία ἡ λειτουργικὴ σχέση
μεταξὺ ἑτεροφύλων μόνον ἀνθρώπων καὶ ὅπως ἡ πόλις, ἡ «ἐκ πλει-
όνων κωμῶν κοινωνία»(Πολιτικὰ Α 2, 1252 b 28-29), ἐνέχει καὶ προ-
ϋποθέτει ὡς παράγοντα συνδετικὸ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων της, συναί-
σθηση καὶ βίωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ἀπὸ κοινοῦ.

Στὸν πρωτογενῆ ὁρισμὸ τῆς «οἰκονομίας» κατὰ τὴν ἑλληνικὴ κλασ-
σικὴ ἀντίληψη ὑπάγεται καὶ ἡ λατρεία τοῦ θεοῦ ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ οἴκου,
ὅπως εὐθέως δηλώνεται ἀπὸ τὸν Ξενοφῶντα. Ἔτσι, ὁ «oἶκος» ἀποκτᾶ
ἕνα βαθύτερο περιεχόμενο, καθιστάμενος τὸ κέντρο τῆς πολιτιστικῆς,
οἰκονομικῆς καὶ θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν. Στὸν «oἶκο» δημιουρ-
γοῦνται τριῶν εἰδῶν σχέσεις, πρῶτον, ἡ γαμική-, ἤτοι ἡ σχέση ἀνάμεσα
στοὺς συζύγους-, δεύτερον, ἡ τεκνοποιητική, -ἤτοι οἱ σχέσεις τοῦ πατέ-
ρα πρὸς τὰ τέκνα-, καὶ τρίτον, ἡ δεσποτικὴ σχέση-, ἤτοι ἡ σχέση τοῦ κυ-
ρίου - δεσπότου πρὸς τοὺς οἰκιακοὺς δούλους, τοὺς «οἰκέτες», οἱ ὁποῖ ες
χαρακτηρίζουν τὸν «οἶκο» τῶν ἑλληνορωμαϊκῶν χρόνων (Πβ. Ξενοφ.,
Οἰκονομικὸς VΙΙ. ΧΧΙ 9. ΙΙ. ΙV 9. Ἀριστοτ., Πολιτικὰ Α 3, 1253 b6-11, 13-
15. [Ἀριστοτ.], Οἰκονομ. Βιβλίον Α´. Οἰκονομ.  Βιβλίον Γ´). 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κινεῖται στὰ πλαίσια τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ
Οἴκου τῆς ἐποχῆς του καὶ καταθέτει μία σειρὰ προτροπῶν καὶ παραι-
νέσεων πρὸς τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν ἐκείνη τὴν
ἐποχὴ τὰ μέλη ἑνὸς «οἴκου», δηλαδὴ παραινέσεις ποὺ δείχνουν ποιὲς
ἀρχὲς πρέπει νὰ διέπουν τὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν συζύγων, τῶν τέ-
κνων καὶ τῶν δούλων.Οἱ προτροπὲς αὐτὲς ἀποσκοποῦσαν στὴν
ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ Οἴκου ἑδραιώνοντας τὴν κυριαρχία τοῦ pater fa-
milias καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς πατριαρχίας. Τὸ σύνολον αὐτῶν τῶν προ-
τροπῶν εἶναι διάσπαρτο στὰ κείμενα τῆς Κ.Δ.(πβ. τα χωρία Πβ. Ἐφ. ε´
21-στ´ 9. Κολ. γ´ 18-δ´ 1. Α´ Πε β´ 18-γ´ 7. Τιτ. β´ 1-10 . Α´ Τιμ. β´ 8-15.
στ´ 1-2) καὶ τῶν ἀποστολικῶν Πατέρων (πβ. τα χωρία Α´ Κλήμεντος
21, 6-9. Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, Πρὸς Πολύκαρπον 5,1-10. Πολυκάρπου
Σμύρνης, Πρὸς Φιλιππησίους 4, 2-6, 3. Διδαχαὶ 4, 9-11).  

Ἡ ἀνάλυση τοῦ Οἴκου καὶ τῆς ὀρθῆς διαχειρίσεώς του ἀποτελεῖ κοινὸ
τόπο στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομικὴ φιλολογία. Ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης ὑπο-
γραμμίζει τὴν παρουσία μιᾶς ἱεραρχίας ὡς συστατικοῦ λειτουργικοῦ
στοιχείου γιὰ τὴν ὁμαλὴ ἀνάπτυξη τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ βίου στὰ
ὅρια τῆς κώμης καὶ τῆς πόλεως, ἔτσι καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος μεριμνᾶ γιὰ μία
ἀνάλογη κατάσταση μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὡς θεανθρώπι-
νου ὅμως λειτουργικοῦ σώματος.  Ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ κλασσικὴ ἀντίληψη
συνδέει τὸ ἱστορικὸ μὲ τὸ συστηματικὸ στοιχεῖο ἀποδίδοντας συγκεκρι-
μένο ἐννοιολογικὸ περιεχόμενο στοὺς ὅρους «οἶκος» καὶ «οἰκία», ἀλλὰ
καὶ βαρύνουσα σημασία σὲ ὅ,τι συντελεῖ στὴν ὀρθὴ καὶ εὔρυθμη λει-
τουργία τους, τότε ὁ Ἀπ. Παῦλος προβαίνει σὲ ἕνα περισσότερο καινο-
τόμο βῆμα στὴν ἐπιστολή του. Ἐξετάζει ὅ,τι συνιστᾶ καὶ ὁδηγεῖ στὴν σύ-
σταση τοῦ Οἴκου καὶ στὴν συγκρότηση τῆς οἰκογενείας καὶ εἰδικώτερον
στὶς διανθρώπινες σχέσεις. Τὸ κριτήριο τοῦ Ἀποστόλου δὲν κινεῖται μό-
νον στὰ ὅρια τοῦ ἱστορικοῦ ἐμπειρισμοῦ, καὶ τοῦτο, διότι στὴν συνείδησή
του ἐπικυριαρχεῖ ἡ βιβλικὴ θεώρηση περὶ τῆς ἀνθρωπίνης πτώσεως ὡς
ἀμαυρώσεως τοῦ «κατ’ εἰκόνα» καὶ τῶν διαδικασιῶν ποὺ ἀναλαμβάνον-
ται γιὰ τὴν θεραπεία καὶ τὴν ὑπέρβασή της. Ὁ Ἀπ. Παῦλος δὲν ὁμιλεῖ ὡς
θεωρητικὸς τῶν φύλων, τοῦ γάμου, τῆς ἀγαμίας καὶ τῶν λοιπῶν χαρι-
σματικῶν ἐκφράσεων τοῦ ἐν Χριστῷ Εἶναι, ἀλλὰ κυρίως καὶ προπάντων
ὡς ποιμήν (πβ. ἐπ’ αὐτοῦ πρωτ. Θ. Ζήση, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.Πατε-
ρικὴ θεώρηση. Θεσσαλονίκη: Βρυέννιος, 2004, σσ. 37-64), ὁ ὁποῖος μὲ
γνώση καὶ ὑπευθυνότητα ἐνεργεῖ κάτω ἀπὸ συγκεκριμένες ἱστορικο-κοι-
νωνικὲς συνθῆκες, ἀφορμᾶται δὲ ἀπὸ συγκεκριμένα περιστατικά. Ὁ
Ἀπόστολος δηλώνει ὅτι ἐργάζεται συνειδητὰ ὑπὲρ μιᾶς «οἰκοδομῆς» (Β´
Κορ. ιβ´ 19. Α´ Κορ. ι´ 23), ἑνὸς κανόνος καταρτίσεως, ἑνὸς καθεστῶτος
ἀγάπης καὶ μιᾶς εἰρήνης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος (Β´ Κορ. ιγ´ 8-11),
χωρὶς νὰ διεκδικῆ τὸ ἀλάθητο, δίχως νὰ καταχρᾶται τὴν «ἐξουσία»  του
«ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ» (Α´ Κορ. θ´ 18), ἢ νὰ ζητῆ «τὸ ἑαυτοῦ» (Α´ Κορ. ι´
24.33). Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ κλίματος ἐπαγγέλλεται τὴν «διακονίαν τῆς κα-
ταλλαγῆς» (Β´ Κορ. ε´ 18), εὐαγγελίζεται τὸ σκάνδαλο τοῦ Ἐσταυρωμέ-
νου Χριστοῦ (Α´ Κορ. α´ 17-β´ 5), ἀγωνίζεται νὰ ἰσορροπήση ἀνάμεσα
στὶς  συνθῆκες καὶ στὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς του ἀφ’ ἑνὸς καὶ τὸν ἐν
Χριστῷ βιούμενο καινισμὸ τῶν πάντων (Β´ Κορ. ε´ 17) μὲ τὴν δύναμη
τοῦ Πνεύματος ἀφ’ ἑτέρου, ἀνάμεσα στὴν καθημερινὴ πραγματικότητα
ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος καὶ τὴν πρόκληση τῶν Ἐσχάτων ἀπὸ τὸ ἄλλο· τῶν
Ἐσχάτων ποὺ καλοῦν τόσο σὲ ἄμεση ἀλλαγὴ δομῶν καὶ συνειδήσεων
ὅσο καὶ σὲ ὑπομονή, ἀνοχὴ καὶ αὐτοσυγκράτηση, ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως
«ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν», «παράγει» δὲ «τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου
τούτου» (Α´ Κορ. ζ´ 29 καὶ 31) καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἐντὸς ὀλίγου καὶ πάλιν
ἔρχεται ὡς Κριτὴς (Α´ Κορ. ιστ´ 22 «μαραναθά»). Στὸ πλαίσιο αὐτὸ τίθε-
ται ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἀπ. Παύλου στὸ ζήτημα τῆς ἀμέσου ἄρσεως τοῦ θε-
σμοῦ τῆς δουλείας στὸ πλαίσιο τοῦ νέου κόσμου ποὺ εὐαγγελιζόταν ὁ
Χριστιανισμός, διὰ τοῦ μᾶλλον «χρῆσαι» (Α´ Κορ. ζ´ 21). Παρόμοια ἦταν
καὶ ἡ ἀντίδρασή του πρὸς τοὺς νεοφώτιστους ἐνθουσιαστὲς τῆς ἐκκλη-
σίας τῆς Θεσσαλονίκης, τοὺς ὁποίους προέτρεπε «ἡσυχάζειν καὶ πράσ-
σειν τὰ ἴδια» (Α´ Θεσ. δ´ 11), «μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι» (Β´ Θεσ. γ´ 12).    

Ἡ διάχυτη ἄποψη, ὅτι οἱ δοῦλοι ἀποτελοῦν συστατικὸ στοιχεῖο τῆς
οἰκογενείας, ὑφίσταται καὶ ἰσχύει, ὅταν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Παῦλος
ἐπιχειροῦν ἀνάλυση τῆς οἰκογενείας ὡς μικροοικονομικῆς μονάδος,
καταναλωτικῆς καὶ παραγωγικῆς. Στὴν περιγραφὴ τῆς οἰκονομικῆς λει-
τουργίας τῆς οἰκογενείας ἐμφανίζει ὅλα ἐκεῖνα ποὺ συμβάλλουν στὴν
καλύτερη ἀπόδοσή της, ἄρα καὶ τοὺς δούλους. Αὐτὴν τὴν σημασία
φαίνεται νὰ ἔχη ἡ φράση : «οἰκία δὲ τέλειος ἐκ δούλων καὶ ἐλευθέρων»
(Ἀριστοτέλους,ΠολιτικὰΒ΄ 3, 1253 b 4-5).«Οἰκία τέλειος» ἐννοεῖται στὸ
συγκεκριμένο χωρίο ἡ οἰκία, δηλαδὴ ἡ οἰκογένεια, ἡ ἀνεπτυγμένη
ὁλικὰ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ λειτουργία της.

Κατὰ συνέπεια προκύπτει ὅτι ἀμφότεροι οἱ στοχαστὲς πρεσβεύουν τὸ
αὐτονόητο: μόνον ἑτερόφυλα ζεύγη συνιστοῦν Οἶκο, ὡς βάση τῆς κώ-
μης καὶ τῆς πολιτείας, καὶ κατ’ ἐπέκταση ἀποτελοῦν μέλη τῆς πολιτείας
κατ’ Ἀριστοτέλη, τῆς ἐκκλησίας κατὰ τὸν Παῦλο. Οἱ ἀπόψεις τῶν δύο
στοχαστῶν τῆς Ἀρχαιότητος ἀποκτοῦν σήμερον μία ἐπικαιρότητα, δεδο-
μένου τῆς συνεχοῦς ἀπαξιώσεως τοῦ Οἴκου ὡς θεμελίου τῆς κοινωνίας.

Ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Ἀπ. Παῦλος 
Τοῦ κ. Χρήστου Π. Μπαλόγλου

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἡ πανθρησκεία
Γράφει ὁ Ἀρσένιος μοναχός, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος

Ἀπόστολος Παῦλος… ἀλήθεια ποιὸς μπορεῖ νὰ
προσεγγίσει αὐτὸν τὸν μεγάλο ἅγιο; Ἐπιχείρησε ὁ
ἱερὸς Χρυσόστομος, ποὺ ἡ γλώσσα του ἦταν χρυσὴ
καὶ πύρινη τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Καὶ τί ἔπαθε ὁ ἅγιος
μόλις ἀποφάσισε νὰ γράψει λόγο ἐγκωμιαστικὸ γιὰ
τὸν μέγα Ἀπόστολο; Ἔμεινε ἔκθαμβος, ὅπως μένει
κάποιος φιλοχρήματος, ποὺ ἀντικρύζει κρυμμένο
ἀμύθητο καὶ σπάνιο θησαυρό, ὅπως μπαίνει κάποιος
σὲ μεγαλοπρεπῆ βασιλικὸ κῆπο καὶ δὲν ξέρει ποιὸ
ἄνθος νὰ πρωτοθαυμάσει! Αὐτὰ καὶ ἄλλα μεγάλα
ἀπόρρητα ἔπαθε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅταν ἄρχισε
νὰ γράφει ἐγκωμιαστικὸ λόγο γιὰ τὸν μέγα Ἀπόστολο
καὶ αὐτὰ ἔνοιωσε ὡς ἄξιος καὶ ἅγιος ποὺ ἦταν. Ἐγὼ
ὅμως ὁ φτωχός, ποὺ δὲν ἔχω «ποῦ τὴν κεφαλὴν
κλῖναι», ὁ στερημένος ἀπὸ κάθε ἀρετή, πῶς πῆρα τέ-
τοια τόλμη νὰ γράψω γιὰ τὸν μεγάλο Ἀπόστολο;
Ἐπειδὴ ὅμως οἱ Ἅγιοί μας ἔχουν τὸ ἀγαθὸ πνεῦμα
τοῦ Χριστοῦ μας καὶ εἶναι κατὰ συνέπειαν ἀγαθοὶ καὶ
φιλάνθρωποι, πῆρα τὴν τόλμη καὶ δὲ φοβήθηκα κα-
θόλου νὰ γράψω μερικὰ ψελλίσματα γιὰ τὸν μέγα
Ἀπόστολο, ἐπιπλέον θὰ ἔχω καὶ τὴν ἐλπίδα πὼς
ἴσως ὠφεληθοῦν μερικὲς ψυχές. Καὶ δὲν θὰ εἶναι λίγη
ἡ χαρά μου σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση.

Εἰλικρινὰ δὲν βρίσκουμε λόγια νὰ περιγράψουμε
τὴν τόλμη, τὸ θάρρος καὶ τὴ ἀφοβία τοῦ ἁγίου καὶ
ὅλα αὐτὰ πηγάζουνε ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔνιωθε γιὰ
τὸν Κύριο καὶ τὸν πλησίον του. Θὰ μπορούσαμε νὰ
παρομοιάσουμε τὸ θάρρος τοῦ ἁγίου μὲ τὴν γενναι-
ότητα τοῦ βασιλέως Δαυίδ. Ὁ Προφητάναξ ἐκείνη
τὴν ἐποχὴ πάλευε μὲ σάρκα καὶ αἷμα, διότι ἔτσι εἶχαν
τὰ πράγματα τότε στὴν Π. Δ. Τὸ θάρρος, τὴν τόλμη
ποὺ εἶχε ὁ βασιλέας Δαυὶδ καὶ τὶς νίκες του στοὺς
πολέμους εἶναι ἀπαράμιλλος καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλος
στὴν ΠΔ μὲ τέτοια μεγάλα ἀνδραγαθήματα ὅπως
εἶναι τοῦ Βασιλέως Δαυίδ. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀνα-
φέρουμε πὼς ὁ Προφητάναξ Δαυὶδ βασίλευσε στὴν
Ἱερουσαλὴμ 33 χρόνια, ὅσα ἦταν τὰ χρόνια τοῦ Κυ-
ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ σὲ ὅλες τὶς μάχες τοῦ
πολέμου ὁ βασιλιὰς Δαυὶδ εἶναι ἀήττητος καὶ αὐτὸ
συμβολίζει τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας ποὺ εἶναι
πάντα ἀήττητη. Καὶ αὐτὰ συνέβησαν στὸν βασιλέα
Δαυὶδ ποὺ τότε πάλευε, ὅπως εἴπαμε, μὲ σάρκα καὶ
αἷμα, τώρα ὅμως οἱ ὅροι τοῦ πολέμου ἀλλάξανε.
Μετὰ τὴν Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
μας παλεύουμε μὲ τὰ πνευματικὰ τέκνα τῆς πονη-
ρίας, μὲ τὸν ἀποστάτη καὶ ἀντάρτη τοῦ οὐρανοῦ τὸν
διάβολο, γι’ αὐτὸ βλέπουμε πὼς οἱ Ἅγιοί μας Ἀπό-
στολοι μετὰ τὴν Ἁγία Πεντηκοστὴ κάναν ἐξόρμηση
πρὸς πάντα τὰ ἔθνη, ἀλλὰ χωρὶς βία καὶ ὅπλα, τὸ
μοναδικό τους ὅπλο ἦταν ὁ Τίμιος Σταυρὸς καὶ τὸ
ὄνομα τοῦ Κυρίου μας. Μὰ τί νὰ τὰ κάνανε τὰ ὅπλα,
ἀφοῦ δὲν πηγαίνανε νὰ συγκρουστοῦν μὲ ἀνθρώ-
πους ἀλλὰ μὲ τὸν διάβολο; Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ
Θεὸς εἶχε δώσει ἐντολὴ στὸ λαό του νὰ ἔχει στρατὸ
καὶ ὅπλα, γιὰ νὰ πολεμήσουν τοὺς ἐχθροὺς Φιλι-
σταίους, Ἀμαληκίτες κ.λπ. Ὅμως διευκρινίζουμε
πὼς τότε ὁ στρατὸς τοῦ Κυρίου μας δὲν πολέμησε
ποτὲ εἰρηνικοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ μόνον ἐχθροὺς
ποὺ ἐμπόδιζαν τὴν πρόοδο τοῦ ἁγίου λαοῦ τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ὅσοι βασιλεῖς
εἰδωλολάτρες εἶχαν εἰρηνικὲς διαθέσεις μὲ τὸν λαὸ
τοῦ Θεοῦ εἶδαν μεγάλο ὄφελος ἀπὸ τὸ στρατὸ τοῦ
Κυρίου μας. Ὅσοι ὅμως ἀντιστάθηκαν μὲ ἐχθρικὲς
διαθέσεις πρὸς τὸ ἅγιο λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἐξολοθρεύτη-
καν ἀπὸ τὸν στρατὸ τοῦ Κυρίου. Καὶ τώρα ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία μας στρατευομένη λέγεται ἐδῶ στὴ
γῆ. Ὅσοι εἴμαστε βαπτισμένοι μέσα στὴν ὀρθόδοξη
ἐκκλησία στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος λεγόμαστε
στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ. Καὶ γιὰ ὅπλα ἔχουμε τὸν
Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Γιὰ αὐτὸ πολὺ ξεκάθαρα μᾶς τὸ λέει σὲ κά-
ποια ἐπιστολή του ὁ Ἀπ. Παῦλος πώς: « δὲν εἶναι ἡ
πάλη μας πρὸς σάρκα καὶ αἷμα, ἀλλὰ πρὸς τὸν κο-
σμοκράτορα τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευμα-
τικὰ τέκνα τῆς πονηρίας» . Ὅσοι ἔχουν μελετήσει
καλὰ τὴν ζωή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης θὰ διαπιστώσουν πὼς ὁ Θεός μας ἦταν φο-
βερὸς τιμωρός, ὅταν ὁ λαός του προτιμοῦσε τὰ
εἴδωλα. Τότε ἔπεφτε ράβδος φοβερὴ χωρὶς καμία
καθυστέρηση, ἀφοῦ πρῶτα μὲ τοὺς προφῆτες του ὁ
Θεὸς προειδοποιοῦσε τὸ λαό του γιὰ τὴν ἐπερχόμε-
νη τιμωρία. Βρίθει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀπὸ τέτοια γε-
γονότα. Πῶς δὲ φοβοῦνται τώρα οἱ ταγοὶ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας καὶ συναναστρέ-
φονται μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλόθρησκους; Πῶς
ξεστομίζουν φριχτὲς βλασφημίες, ὅταν λένε
πὼς ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν τὸν ἴδιο Θεό;! Συγ-
κεκριμένα λένε οἱ ἡγέτες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας πὼς οἱ τρεῖς ἀβραμιαῖες θρησκεῖες ἔχουν τὸν
ἴδιο Θεό, δηλαδὴ Ὀρθόδοξοι, Ἑβραῖοι καὶ Ἰσλάμ!!!
Χειρότερη βλασφημία ἀπὸ αὐτὴν ὑπάρχει; Ποιὸς
ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας κήρυξε κάτι
τέτοιο ποτέ; Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς λένε τώρα οἱ ποι-
μένες μας; Καὶ δυστυχῶς ὅλο τέτοια κηρύττουν τώ-
ρα μὲ περισσὸ θράσος οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες
μας, ἀλλὰ ἂς προσέξουν καὶ ἂς ἀνανήψουν ἀπὸ
αὐτὸ τὸ ὀλίσθημα, διότι ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Χρι-
στοῦ μας τοὺς ἔχει ἀντιληφθεῖ καλὰ καὶ θὰ πά-
ψουν νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν, ἀφοῦ τὸ λέει καὶ ἡ
Καινὴ Διαθήκη πὼς τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ
δὲν ἀκολουθοῦν ἀλλότριο ποιμένα ποὺ δὲν φέρει
πάνω του τὴν ὀσμὴ τοῦ Χριστοῦ. 

Ἀλλὰ ἂς ἐπανέλθουμε στὸ ἱερό μας θέμα ποὺ
εἶναι ὁ μέγας Ἀπ. Παῦλος. Πῶς νὰ ἐξιστορήσουμε
τὰ ἀνδραγαθήματα τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου; Ἀπὸ ποῦ
νὰ ἀρχίσουμε;  Ἀπὸ   τὶς  φυλακίσεις  καὶ  τοὺς  διω -
γμούς του; Ἀπὸ τὶς συνεχόμενες καὶ ἀμέτρητες ὁδοι-
πορίες του; Ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους κινδύνους ποὺ
μέσα σ΄ αὐτοὺς περικλείονται καὶ οἱ κίνδυνοι ἀπὸ
τοὺς ψευδαδέλφους ποὺ εἶναι ὁ πιὸ ὕπουλος κίνδυ-
νος; Πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ ἐξιστορήσουμε τοὺς
ἄμετρους κόπους καὶ μόχθους του; Καὶ μαζὶ μὲ
ὅλους αὐτοὺς τοὺς κόπους ποὺ τὸν πίεζαν καθημε-
ρινὰ εἶχε καὶ τὴν μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν.
Ἐδῶ φαίνεται τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἀποστόλου, διότι δὲν
ἔσπερνε μόνο τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀγωνιοῦ -
σε στὴ συνέχεια καὶ παρακολουθοῦσε μὲ πολλὴ
σπουδὴ αὐτὸ ποὺ ἔσπειρε, δηλαδὴ ἂν φύτρωσε ὁ
σπόρος, ἂν μεγάλωσε, καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ
ἔπρεπε νὰ προφυλάξει αὐτὸ ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ
τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ. Διότι λέει ὁ
ἴδιος πὼς «τὶς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδα-
λίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» Τί ἔχουν νὰ μᾶς
ποῦν οἱ σημερινοὶ διάδοχοι τοῦ Ἀπ. Παύλου;
Πὼς οἱ πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ ἔχουν σκανδαλισθεῖ
μὲ τὴν προσήλωση στὸν οἰκουμενισμὸ ποὺ δεί-
χνουν οἱ σημερινοὶ διάδοχοι τοῦ Ἀποστόλου;
Γιατί δὲν συγκινοῦνται καὶ δὲν καίγεται ἡ συνείδησή
τους, ὅταν μάλιστα εὐθύνονται οἱ ἴδιοι γιὰ τὸν σκαν-
δαλισμὸ τῶν πιστῶν τοῦ Χριστοῦ; Καὶ πῶς καυ-
χῶνται οἱ ἴδιοι οἱ ἱεράρχες μας πὼς ἔχουν τὴν ἀπο-
στολικὴ διαδοχή- καὶ ὄντως ἔτσι εἶναι- ἐνῷ ἀπέχουν
ἑκουσίως ἀπὸ τὸ ἱερὸ φρόνημα τῶν ἀποστόλων; 

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Ἀπ. Παῦλος σὲ πολλὰ μέρη ὡς
ἀγωγὸς τοῦ φωτὸς διοχέτευσε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ,
ἔφτασε ἡ μεγάλη ὥρα νὰ φωτίσει καὶ τὴν Ἑλλάδα
μας. Διότι ἄγγελος Κυρίου φανερώθηκε σὲ ὀπτασία
ὡς Μακεδόνας καὶ ἔλεγε στὸν ἀπόστολο πώς:
«Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν». Ἦλθε ἡ
στιγμὴ ποὺ «ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ» γιὰ τὴν
Ἑλλάδα μας. Ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα
μας εἶναι ἀνεκτίμητη σὲ ἀξία. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ
Θεὸς ἔδειξε πὼς εἶναι ἕνα ἔθνος ἐκλεκτὸ καὶ χωρι-
σμένο ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἔθνη τῆς γῆς, ὥστε ὁ
Θεὸς διαμέσου τῆς Ἑλλάδας μας νὰ κάνει τὴ δου-
λειά του θὰ λέγαμε. Καὶ δόξα τῷ Θεῷ ἀνταποκρίθη-
κε ἡ Ἑλλάδα στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων στὴ δύσκο-
λη ἀποστολὴ ποὺ τῆς ἀνέθεσε ὁ Θεός, ὥστε νὰ

εἶναι ἡ ἀναμμένη λαμπάδα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἀνά-
ψουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔθνη τὶς σβησμένες λαμπά-
δες τους. Καὶ φυσικὰ ἡ ἱστορία τὸ ἀπέδειξε πὼς ἡ
πατρίδα μας στάθηκε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ποὺ φω-
τιστήκανε τὰ ὑπόλοιπα ἔθνη. Ἄλλωστε ἡ Ἑλλάδα
μας προϋπῆρχε μὲ τοὺς ἀρχαίους ἡμῶν προγόνους
τὸ φῶς τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς δημοκρατίας κ.ἄ. ποὺ
ὅλη ἡ οἰκουμένη ἐντρύφησε καὶ ἐντρυφᾶ μέχρι σή-
μερα ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο πολιτισμὸ τῶν προγόνων μας.
Ὥστε λοιπὸν θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες μὲ τὸν περίφημο πολιτισμό τους
εἶναι ὁ πρόδρομος τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ διδάσκει ἡ
ζωή τοῦ Χριστοῦ. Σὲ πολλοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας
βλέπουμε στὰ φιλοσοφικά τους συγγράμματα ἕνα
χριστιανικὸ ἦθος καὶ ἀλλὰ πολλὰ χριστιανικὰ στοι-
χεῖα. Ἔτσι λοιπὸν ὁ Ἅγιός μας ἀφοῦ φώτισε τὴ Μα-
κεδονία, ἦρθε καὶ στὴν Ἀθήνα, στὴν πόλη τοῦ φω-
τός, τῶν γραμμάτων καὶ τῆς φιλοσοφίας. Ἀλήθεια
ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ποῦ ἦταν ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ
Εὐρώπη, οἱ δύο δυνάστες καὶ τύραννοι τῆς
οἰκουμένης; Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι πὼς οἱ ἄνθρω-
ποι σὲ ἐκεῖνα τὰ μέρη ἦταν ἄγριοι καὶ ἀνθρωποφά-
γοι καὶ στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ἐξημερώθηκαν
ἀπὸ Ἕλληνες εὐεργέτες. Πῆραν τὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ ἀλλὰ δὲν στάθηκαν ἄξιοι νὰ κρατήσουν τὴ
λαμπάδα τους ἀναμμένη, διότι γρήγορα τοὺς ἔσβη-
σε μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γυρίσουν πάλι στὴν πρότερη
ἀγρία τους κατάσταση ὡς ἀνθρωποφάγοι. Μόνο
ποὺ τώρα τρῶνε τοὺς ἀνθρώπους μὲ ἔξυπνες βόμ-
βες, μὲ οἰκονομικὸ πόλεμο καὶ μὲ ἄλλα σατανικὰ συ-
στήματα ποὺ ἔχουν στήσει γιὰ παγίδες σὲ ὅλα τὰ
ἔθνη, ἰδιαιτέρως πρὸς τὴν πατρίδα μας τὰ τελευταῖα
χρόνια.

Ἔτσι λοιπὸν ὁ ἅγιος Ἀπόστολος ἀφοῦ φωταγώγη-
σε πλούσια τὴν Ἑλλάδα μας ἀφήνοντας ὡς διαδό-
χους του ἁγίους συνεργάτες, ἀναχώρησε ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα, γιὰ νὰ συνεχίσει τὸ ἀποστολικό του ἔργο,
ὅπου τὸν ἔστελνε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Δὲ βρίσκουμε
λέξεις καὶ σχήματα νὰ παρομοιάσουμε τὸ μεγάλο
ἀποστολικὸ ἔργο τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου. Ἕνα μεγά-
λο ποὺ μὲ κάνει νὰ θαυμάζω καὶ νὰ μένω ἄφωνος
στὴ μεγάλη ἀρετὴ τοῦ Ἁγίου εἶναι πὼς λυπόταν πά-
ρα πολὺ τοὺς πατριῶτες του Ἑβραίους γιὰ τὴν
ἐμμονή τους στὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καὶ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ ποὺ λατρεύανε οἱ πρόγονοί τους
Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακὼβ κ.λπ. καὶ ἐνῷ ὁ Ἀπόστολος
τοὺς ἐξηγοῦσε πὼς ὅλοι οἱ Ἅγιοι πρόγονοι καὶ προ-
φῆτες προανήγγειλαν τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ Σωτῆρος τοῦ Ἰσραήλ, δυστυχῶς μὲ τί-
ποτα δὲν ἤθελαν νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ πιστεύσουν
στὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπο-
στεῖ πολλὲς διώξεις ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς πατριῶτες
του. Ὡστόσο ὅμως ἡ καρδιὰ τοῦ μεγάλου Ἀποστό-
λου ἔκαιγε μέσα του ἀπὸ ἀγάπη γιὰ αὐτοὺς καὶ τόσο
πολὺ ἔκαιγε ποὺ ἐκφώνησε τὰ μοναδικὰ καὶ ἀνεπα-
νάληπτα λόγια πώς: «ὅτι λύπη μοὶ ἐστι μεγάλη καὶ
ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. Ηὐχόμην γὰρ
αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν
ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκᾳ» Δη-
λαδὴ ὁ Ἅγ. Ἀπόστολος εὔχεται γιὰ τοὺς πατριῶτες
του ποὺ κινδύνεψε πολλὲς φορὲς νὰ σκοτωθεῖ ἀπὸ
τὰ ἄνομα χέρια τους καὶ εὔχεται ἂν γινότανε νὰ χωρι-
στεῖ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἀρκεῖ νὰ γυρίσουν στὴν
ἀληθινὴ πίστη οἱ συγγενεῖς του πατριῶτες. Ὤ! λόγια
ἀκατάληπτα καὶ δυσνόητα γιὰ τοὺς σαρκικῶς φρο-
νοῦντες. Ὤ! ἀφτάστου μεγαλείου ἀγάπης ποὺ μόνον
ἕνα στόμα Χριστοῦ θὰ μποροῦσε νὰ προφέρει τέτοια
φοβερὰ λόγια. Ἐδῶ μᾶς δείχνει καθαρὰ ὁ ἅγιος πὼς
εἶχε φτάσει στὰ μέτρα τοῦ διδασκάλου του Χριστοῦ,
διότι ὁ Χριστὸς κάπου μᾶς λέει πὼς ἀρκεῖ γιὰ τὸ μα-
θητὴ νὰ γίνει σὰν τὸ διδάσκαλό του. Ἄλλωστε
πολλὲς φορὲς μᾶς τὸ διακηρύττει καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀπό-
στολος στὶς ἐπιστολές του ποὺ λέει: «Μιμηταί μου γί-
νεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ». Εἶχε μέσα του μαρτυ-
ρία ὁ Ἅγιος πὼς εἶχε μιμηθεῖ τὸ Χριστὸ στὸ ὑψηλότε-
ρο σημεῖο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ φτάσει ἕνας ἄνθρω-
πος. Ὀφείλουμε ὅμως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ τὰ ἄλλα
ἔθνη ποὺ πιστέψαμε στὸν Χριστὸ νὰ διευκρινίσουμε
καὶ νὰ ποῦμε πὼς ὅταν κατηγοροῦμε τοὺς φονικοὺς
Ἑβραίους δὲν ἐννοοῦμε τὸ ἅγιο γένος τῶν Ἑβραίων,
ἀπὸ ὅπου κατάγεται κατὰ τὴν ἀνθρωπίνη φύση ὁ
Χριστός, ἀλλὰ ἐννοοῦμε τοὺς συγκεκριμένους ἀπο-
στάτες καὶ σκληροτράχηλους Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι
καὶ ἐσταύρωσαν τὸν Κύριό μας.

Φυσικὰ δὲν εἶναι ἄλλου εἴδους γένους αὐτοί, ἀλλὰ
τοὺς ἦρθε πώρωση καὶ ἀποστασία μὲ τὴ δική τους
πάντα ἐπιλογή, ὥστε αὐτὸ τὸ οἰκτρό τους ὀλίσθημα
νὰ ἀποβεῖ σὲ κέρδος γιὰ τὰ ἔθνη ἅπαντα. Ὁ ἀπό-
στολος μᾶς λέει πὼς ὁ Ἰσραὴλ θὰ ἐπιστρέψει καὶ θὰ
πιστέψει στὸν ἀληθινό τους Μεσσία καὶ Σωτήρα
τους Χριστό. Ὅμως γιὰ νὰ γίνει αὐτό, μᾶς λέει πάλι
ὁ ἴδιος, πρέπει ὁ Θεὸς νὰ συμπληρώσει σὲ πλήρη
ἀριθμὸ πιστῶν ἐθνικῶν. Ἔτσι λοιπὸν ἂς εἴμαστε
προσεκτικοὶ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ποὺ ὅταν σὲ κατά-
σταση δικαίου θυμοῦ κατὰ τῶν Σιωνιστῶν ποὺ μά-
χονται τὴν ἑλληνοορθοδοξία μας νὰ διαχωρίζουμε
μέσα μας τὶς δύο αὐτὲς καταστάσεις.

Ἄλλο οἱ δίκαιοι καὶ ἅγιοι Ἑβραῖοι ποὺ λατρεύανε
τὸν ἀληθινὸ Θεὸ στὴν Π.Δ καὶ ἄλλο εἶναι οἱ ἀποστά-
τες καὶ ἀντάρτες ποὺ ἀρνήθηκαν τὸν ἀληθινὸ Μεσ-
σία τους Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ σημερινοὶ Ἑβραῖοι ἀπὸ τὸ
ἴδιο γένος τῶν δικαίων εἶναι, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ
πνεῦμα καὶ πίστη μέσα τους. Μήπως οἱ δικοί μας οἱ
ἄθεοι πολιτικοὶ δὲν κατάγονται ἀπὸ Ἕλληνες γονεῖς;
Μήπως οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι βαπτισμένοι χριστιανοὶ
ὀρθόδοξοι; Καὶ τί μὲ αὐτό, ἀφοῦ ἀρνοῦνται νὰ
κάνουν τὸ σταυρό τους καὶ γενικὰ κάθε ἄλλη λα-
τρευτικὴ πράξη πρὸς τὴν Ἁγία Τριάδα; Ἔτσι
λοιπὸν ὅταν θυμώνουμε μὲ τοὺς Σιωνιστὲς θυμώ-
νουμε μὲ τὸ ἀντίχριστο πνεῦμα τους αὐτὸ καὶ μόνο
καὶ ὄχι μὲ τὸ ἅγιο γένος ποὺ κατάγονται οἱ Ἑβραῖοι.
Διότι μετὰ τὸν οὐράνιο παράδεισο τὸ ἑπόμενο ἁγιό-
τερο εἶναι τὰ Ἱεροσόλυμα. Ὅλες οἱ χάριτες καὶ οἱ
ἁγιασμοὶ ἀπὸ ἐκεῖ προῆλθαν καὶ προέρχονται. Ἔτσι
λοιπὸν ὁ μέγας Ἀπόστολος εἶχε λύπη μεγάλη καὶ
ἀδιάλειπτη ὀδύνη μέσα στὴν καρδιά του γιὰ τοὺς
Ἑβραίους πατριῶτες του. Ἂς ἀναλογιστοῦμε λίγο
ὅλοι ἐμεῖς τί σημαίνει ἀδιάλειπτος ὀδύνη μέσα
σὲ μία καρδιά. Ἀδιάλειπτος σημαίνει ἕνας ρυθμὸς
συνεχόμενος χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχει σταματημό. Ὤ! μα-
καρία καρδία τοῦ Ἀποστόλου, μὲ τί νὰ τὴν παρομοι-
άσουμε; Μὲ τὴν καρδιὰ τῆς μάνας; Ἀλλὰ νομίζω πὼς
εἶναι μικρότερη ἡ ὀδύνη τῆς μάνας γιὰ τὰ παιδιά της
μπροστὰ στὴν μέγιστη ὀδύνη τοῦ Ἀποστόλου. Δὲν
βρίσκουμε λοιπὸν καμία γήινη παρομοίωση γιὰ τὸ
μεγαλεῖο τοῦ ἀποστόλου, μόνο μὲ τὴν καρδιὰ τοῦ
Χριστοῦ μας μποροῦμε νὰ παρομοιάσουμε τὴ δική
του καρδιά, διότι πρῶτα ὁ Κύριός μας τὰ εἶπε τὰ με-
γάλα λόγια στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ πώς: «περίλυ-
πός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου». Λυπόταν ὁ Κύ-
ριός μας τὸ οἰκτρὸ κατάντημα τοῦ ἀγαπημένου λαοῦ
του ποὺ πήγαινε ὁρμητικὰ νὰ πέσει στὸ βάραθρο
τῆς ἀπωλείας μὲ τὴ δική του θέληση. Νὰ λοιπὸν πῶς
καὶ ὁ μέγας ἀπόστολος εἶχε φτάσει σὲ ἀκρότατα μέ-
τρα ἀρετῆς, ἡ καρδιά του λειτουργοῦσε ὅπως τοῦ δι-
δασκάλου του Χριστοῦ. Καὶ ποιὸς νὰ μὴ θαυμάσει
ἕνα τέτοιο μεγαλειῶδες κατόρθωμα; Ἔτσι λοιπὸν ὁ
μέγας Ἀπόστολος φτάνοντας στὸ τέλος τοῦ ἱεροῦ
ἀποστολικοῦ ἔργου διαμέσου τοῦ καλοῦ ἀγώνα
ἔπρεπε νὰ τελειώσει μαρτυρικῶς ἡ ζωή του καὶ ἔλα-
βε τὸν διὰ ξίφους θάνατο ἐπὶ Νέρωνος τὸ 64 μ.Χ.
Ἔτσι λοιπὸν ἔλαβε τέλος ἡ ἱερὰ ἀδημονία του ποὺ
τὸν φλόγιζε πότε θὰ πάει κοντὰ στὸν ποθούμενό του
Χριστό. Σὲ λίγα χρόνια θὰ συμπληρώσουμε 2000
χρόνια ἀπ’ τὴν ἐκδημία τοῦ Ἀποστόλου, ἀλλὰ
ὅμως οἱ ἅγιες ἐπιστολές του μᾶς τὸν φέρνουν πολὺ
κοντά μας καὶ εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες του νὰ μᾶς ἀξιώ-
σει ὁ Κύριός μας στὴν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καὶ ἡ «σεξουαλική»...
φήν… τόσον ἀξιολογοῦν τὴν νεότητα τῆς Πατρί-
δος… Περιττὸν νὰ ἀναφέρωμεν ὅτι σχεδὸν τὸ ἥμι-
συ κάθε βιβλίου εἶναι ἀφιερωμένον εἰς ἄλλας θρη-
σκείας. Ἡ ἰδεολογικὴ ἐμμονὴ εἶναι χαρακτηριστι-
κή: πολλὰ κείμενα τῶν ὁμοφρόνων Μ. Μπέγζου,
Θανάση Παπαθανασίου, Χρήστου Γιανναρᾶ, Σεβ.
Μεσογαίας, Σεβ. Διοκλείας, Σεβ. Περγάμου, Ἀρχ.
Ἀλβανίας, ἐπαναλήψεις διὰ τὸ ὁλοκαύτωμα, διὰ
τὰς ἑορτὰς τῶν μουσουλμάνων, διὰ τὰ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα, χρησιμοποίησις τῶν ἰδίων ποι-
ητῶν καὶ πεζογράφων, ἐμμονὴ μὲ τὰς κοινὰς δρά-
σεις καὶ διακηρύ-
ξεις Πάπα καὶ
Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Κων/λεως, τοῦ
ΠΣΕ ὅπως καὶ
τῆς «Συνόδου»
τῆς Κρήτης κ.ἄ.
Δὲν θὰ ἦτο καθό-
λου ὑπερβολὴ νὰ
ἰσχυρισθῆ κανεὶς
ὅτι τὰ βιβλία
αὐτὰ συνετάχθη-
σαν διὰ νὰ προ-
βληθῆ ὁ μέντωρ
τοῦ κ. Γιαγκάζο-
γλου Σεβ. Περ-
γάμου καὶ διὰ νὰ
γίνη ἡ κατάλληλος κολακεία πρὸς τὸ Πατριαρχεῖ -
ον Κων/λεως, ἀφοῦ εἰς κεφάλαιον τῆς Β΄ Γυμνασί-
ου ἀποδίδονται εἰς τὸν Πατριάρχην πρωτοφανεῖς
ἁρμοδιότητες, ἐνῶ ὑποσκάπτεται ταυτοχρόνως ἡ
Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Δὲν θὰ μακρυγορήσωμεν ὅμως, διότι ἀρκεῖ ἡ
παράθεσις στοιχείων ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ βιβλία, διὰ νὰ
σχηματίση οἱοσδήποτε ἀπροκατάλυπτα γνώμην.
Ἀκολούθως, ἀφοῦ διεξήλθαμεν 1.684 σελίδας πα-
ραθέτομεν εἰς τίτλους διὰ κάθε τάξιν μόνον ἐλάχι-
στα ἀπὸ τὰ ἀπίθανα «μαργαριτάρια», τὰ ὁποῖα
«ἁλιεύσαμε», ὥστε οἱ Ἱεράρχαι (καὶ κάθε ἐνδιαφε-
ρόμενος) νὰ διαθέτουν εὐσύνοπτον πανόραμα
διὰ τὴν εὐθύνην, τὴν ὁποίαν θὰ ζητήσουν ἀπὸ
αὐτοὺς εἰς τὸν παρόντα κόσμον οἱ γονεῖς καὶ εἰς
τὴν μέλλουσαν κρίσιν ὁ Κύριος.

Τὸ ἀντιπαιδαγωγικὸν 
καὶ ἀντεκκλησιαστικὸν

περιεχόμενον τῶν φακέλων
Γ΄ Δημοτικοῦ (8 ἐτῶν)

• Τὸ πρῶτον μάθημα ἀρχίζει μὲ τὸ ποίημα:
«Ἕνας ἴσον κανένας, κανένας ἴσως μηδὲν»

• Τὰ παιδιὰ καλοῦνται νὰ μάθουν τὰ ὀνόματα
τοῦ Θεοῦ: Γιαχβέ, Ἀδωνάι, Ἐλοχίμ, χαΣὲμ

• Ζητεῖται ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ εὕρουν βίντεο ἢ
ἀνθρώπους ποὺ νὰ γνωρίζουν τί κάνει ὁ ραββῖνος
καὶ ὁ ἰμάμης, διὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς πιστοὺς νὰ
προσευχηθοῦν.

Δ΄ Δημοτικοῦ (9 ἐτῶν)
• Διδάσκει τὴν προσευχὴν «ὁ Ἀλλὰχ εἶναι μέ-

γας» (τὴν χρησιμοποιεῖ ὡς σύνθημα ὁ ISIS)
• Ἔχει ἑνότητα μὲ τίτλον «Ἡ μητέρα τοῦ Χρι-

στοῦ στὸ Κοράνιο»
• Διδάσκει ὅτι ἡ Μέκκα εἶναι μεγάλο προσκύνη-

μα εἰς τὸ ἴδιον κεφάλαιον μὲ τὰ Ὀρθόδοξα προσ -
κυνήματα καὶ ὁμιλεῖ ἐγκωμιαστικὰ διὰ τὸν Μωά-
μεθ, χαρακτηρίζον αὐτὸν ὡς «ἱερὸ πρόσωπο».

Ε΄ Δημοτικοῦ (10 ἐτῶν)
• Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς χαρακτηρίζε-

ται δάσκαλος παράλληλα πρὸς τοὺς Μωάμεθ,
Βούδα, Λάο Τσέ, Κομφούκιο.

• Οἱ Δέκα Ἐντολὲς τίθενται εἰς τὸ ἴδιον ἐπίπεδον
μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὴν ἰσλαμικὴν
Χαντὶθ καὶ τὸ ντάρμα τῶν Ἰνδουϊστῶν.

• Εἰς τὴν διδακτέαν ὕλην ὑπάρχει ἀπόκομμα
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» ποὺ διαφημίζει τὸν
Δῆμον Ἀθηναίων καὶ τὴν ΜΚΟ «Ἀποστολὴ»

ΣΤ΄ Δημοτικοῦ (11 ἐτῶν)
• Μετὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς διωγμοὺς τῶν Χρι-

στιανῶν διδάσκεται ὁ διωγμὸς τῶν Ἑβραίων μὲ τὸ
ὁλοκαύτωμα.

• Τὰ παιδιὰ μαθαίνουν εἰς τὴν σελ. 64  ὅτι «τὰ
βιβλικὰ κείμενα εἶναι μεταφρασμένα καὶ ἔτσι μᾶς
δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ συνομιλήσουμε ἀπευθείας
μὲ τὴν Ἁγία Γραφή», τὸ ὁποῖον ὄζει προτεσταντι-
σμοῦ.

• Ἡ ἑνότης «Χριστιανικὲς παραδόσεις στὴ χώρα
μας» περιλαμβάνει ἰσότιμα: Ὀρθοδόξους, «Καθο-
λικούς», Πεντηκοστιανούς, Μάρτυρες Ἰεχωβᾶ,
Ἀντβεντιστές!

• Ἡ ὄστια χαρακτηρίζεται διαφορετικὸς τρόπος
μεταλήψεως τῆς Θ. Κοινωνίας

• Γίνεται ἐνημέρωσις διὰ τὴν «κοινὴ δράση τῶν
Χριστιανῶν στὸ ΠΣΕ» καὶ ἔπειτα διὰ τὴν διαθρη-
σκειακὴν προσευχήν, μὲ φωτογραφίες. (Παρό-
μοια θὰ ἐπαναληφθοῦν καὶ εἰς ἄλλας τάξεις).

Α΄ Γυμνασίου (12 ἐτῶν)
• Ὑποενότης διὰ τὴν «σχέση τοῦ Ἁγίου Φραγκί-

σκου τῆς Ἀσσίζης μὲ τὴν κτίση»
• Εἰς τὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου τῶν Οἰκουμενικῶν

Συνόδων εἰσάγεται καὶ ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης,
ἡ ὁποία παραβάλλεται πρὸς τὸ Εὐρωκοινοβού-
λιον.

• Αἱ μισαὶ σελίδες τοῦ βιβλίου διδάσκουν τὰ
ἄλλα θρησκεύματα.

Β΄ Γυμνασίου (13 ἐτῶν)
• Παρατίθενται κείμενα τοῦ Γκάντι καὶ τοῦ Κα-

ζαντζάκη μὲ τὰς ἰδεολογίας των διὰ τὸν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

• Ὁλόκληρον κεφάλαιον μὲ τίτλον «Ὁ Ἰησοῦς
στὸ Κοράνιο καὶ
στὶς Χαντίθ».

• Τὸ βιβλίον
γράφει διὰ νὰ
προωθήση τὴν
« ἑ τ ε ρ ό τ η τ α » :
«…ὅμως τὸν φό-
βο πού σοῦ κλη-
ρονόμησε τὸ
μπούλιγνκ… ἡ
αἴσθηση ὅτι δὲν
σὲ θέλουν ἐπειδὴ
εἶσαι σεξουαλικά,
φυλετικά, σωμα-
τικά, ἢ ψυχικὰ
ἀσυνήθιστος»!

• Δικαιολογεῖ
τὴν στάσιν τοῦ Παπισμοῦ διὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Πό-
λεως ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους, παρουσιάζον
ἀντιθέτους δηλώσεις τοῦ Πάπα.

• Ὀνομάζει τὸ Φανάρι «Ἱερὸ Κέντρο», τοῦ
προσδίδει ἁρμοδιότητες ποὺ δὲν ἔχει καὶ παραλ-
λήλως λαμβάνει ἐμμέσως ἀρνητικὴν θέσιν διὰ τὴν
Αὐτοκεφαλίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Γ΄ Γυμνασίου (14 ἐτῶν)
• Ὁ μαθητὴς διδάσκεται ἀπὸ κείμενα τῆς Β΄ Βα-

τικανῆς Συνόδου
• Διδάσκεται ἐπίσης τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων

τοῦ 1965, διὰ τὸ ΠΣΕ καὶ τοὺς Θεολογικοὺς Δια-
λόγους καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὰς σελίδας πάλιν
ὑπάρχει ὕλη διὰ τὶς «Διαθρησκειακὲς Συναντή-
σεις» καὶ τὴν «Οἰκουμενικὴ Κίνηση»!

• Ἑνότης μὲ τίτλον «Τὸ Κοράνιο προτρέπει σε-
βασμὸ πρὸς τοὺς λαοὺς τῆς Βίβλου καὶ τὸ ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο»

• Τὸ κεφάλαιον «μαρτυρία καὶ προσφορὰ τῆς
Ὀρθοδοξίας» περιλαμβάνει τὸν Ἅγιον Πορφύριον
ὅπως καὶ τὸν Σεβ. Περγάμου.

Α΄ Λυκείου (15 ἐτῶν)
• Ἡ φωτογραφία «τὸ πλήρωμα Apollo 1 προσ -

εύχεται» ἀγνοεῖ ὅτι οἱ ἀστροναῦτες κορόιδευαν εἰς
τὴν πραγματικότητα μὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ
δὲν προσηύχοντο.

• Διὰ τὴν ἀξίαν τοῦ κομποσχοινίου οἱ συγγρα-
φεῖς ἔλαβαν πληροφορίας ἀπὸ τὴν Wikipedia(!)
καὶ γράφουν: «παρόμοια βοηθήματα προσευχῆς
ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλες θρησκεῖες καὶ παραδό-
σεις, γνωστὰ μὲ ἄλλα ὀνόματα».

• Τὴν ἰδιότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Σύμβολον
τῆς Πίστεως ὡς «καθολικὴ» τὴν ἑρμηνεύουν λά-
θος-μονομερῶς ὡς γεωγραφικὴ ἀναφορά!

• Ἐμμονὴ εἰς τὴν θεολογίαν τοῦ προσώπου εἰς
πλῆθος ἀναφορῶν τῶν κεφαλαίων.

• Εἰς εἰδικὴν ἑνότητα ἀφήνεται ἀνοικτὸν τὸ ἐνδε-
χόμενον τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν.

Β΄ Λυκείου (16 ἐτῶν)
• Ὑποενότης ἀφιερωμένη εἰς τὴν οἰκουμενι-

στικὴν ἀδελφότητα Ταϊζέ.
• Παράθεμα ἀπὸ τὸ ἔργον τοῦ Ν. Καζαντζάκη

«Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο», ὅπου ὁ Σαριποῦτο ὁμιλεῖ
μὲ τὸν Βούδαν καὶ καταλήγει διὰ τὸν «Λυτρωτὴ ποὺ
θὰ λυτρώσει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴ λύτρωση»

• Περιλαμβάνεται ὑποενότης μὲ τίτλον «Ἐκκλη-
σία καὶ Ἀριστερὰ» 

• Πάλι γίνεται λόγος διὰ τὴν ἄρσιν τῶν Ἀναθε-
μάτων καὶ τοὺς ποικίλους Διαλόγους

• Ὁ «Ἱερὸς Πόλεμος» ἢ Τζιχὰντ ἑρμηνεύεται ὡς
πόλεμος κατὰ τῶν παθῶν!

Γ΄ Λυκείου (17 ἐτῶν)
• Τὸ δεύτερον μόλις κείμενον τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ

ὑπεράσπισις τῆς θεωρίας τῆς ἐξελίξεως ἀπὸ τὸν
Σεβ. Περγάμου

• Τὰ παιδιὰ καλοῦνται νὰ μελετήσουν κείμενα
τοῦ ΠΣΕ, τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης καὶ τὴν Δια-
κήρυξιν τῶν μουσουλμάνων τῆς Ἑλλάδος.

• Οἱ Μακαρισμοί, μία Σούρα τοῦ Κορανίου καὶ
μία προσευχὴ τοῦ Τόμας Μὸρ τίθενται ἐκ παραλ-
λήλου μὲ κοινὸν θέμα.

Ἡ ὥρα τῆς εὐθύνης
Τὸ ἐπιγραμματικὸν συμπέρασμα ἀπὸ τὸ νέ-

ον πρόγραμμα εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία παρουσιά-
ζεται ὡς ἕνα θρησκευτικὸν φαινόμενον, παραλ-
λήλως πρὸς τὰς θρησκείας ἔχουσα ὅμοια χα-
ρακτηριστικὰ μὲ αὐτάς, γεγονὸς τὸ ὁποῖον θὰ
ὁδηγήση εἰς τὴν χαλάρωσιν τῶν δεσμῶν τῶν
μαθητῶν μὲ τὴν πίστιν τους, τὴν ὁποίαν σχετι-
κοποιεῖ πλήρως.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Εἰς τό βιβλίον τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ παρατίθενται οἱ ὡς
ἄνω φωτογραφίαι καί τό συνοδευτικόν κείμενον ὁμιλεῖ διά
«διαφορετικές παραδόσεις, ἀναζήτηση τῆς κοινῆς πί-
στης» δι’ ὅλα τά μυστήρια, ταυτίζουν τοιουτοτρόπως εἰς
τόν νοῦν τῶν μαθητῶν τόν Παπισμόν μέ τήν Ὀρθοδοξίαν!



Σελὶς 6η 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Καὶ ἡ πολιτικὴ 
ἐξουσία πιέζει 

διὰ τὴν «ἕνωσιν»
Κύριε Διευθυντά,

Ὡς γνωστὸν ἡ Ἐκκλησία μας
εὔχεται «Ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων
ἑνώσεως» καὶ ὡς ἐκ τούτου εἴμε-
θα ὅλοι μας ἑνωτικοί.

Ἀλλὰ σὲ τί πρέπει νὰ συνίστα-
ται ἡ ἕνωσί μας; Στὴ Σύνοδο τῆς
Φερράρας-Φλωρεντίας τὸ κριτή-
ριο ὑπῆρξε τὸ δόγμα καὶ ἡ ἀλή-
θεια τῆς διδασκαλίας, ποὺ ἀπέ-
βλεπε στὴν ἴδια πίστι, γιατὶ οἱ
δώδεκα Ἀπόστολοι στὶς Ἀπο-
στολικὲς Διαταγὲς (Β΄. βιβλίο
νστ΄2) ὁρίζουν ὅτι θέλημα τοῦ
Χριστοῦ εἶναι νὰ ὑμνοῦμε αὐτὸν
ὁμόφρονα καὶ νὰ τὸν προσκυ-
νοῦμε ὁμόφωνα, δηλ. χωρὶς δια-
φωνίες. Ἀλλὰ οἱ παπικοὶ ἔμειναν
ἀμετακίνητοι στὶς αἱρετικές των
διδασκαλίες καὶ δημιουργήθηκε
τὸ Σχίσμα.

Μὲ τὴν πάροδο τῶν αἰώνων
διαμορφώθηκαν ἄλλες σκοπιμό-
τητες καὶ δρομολογήθηκαν προ-
γράμματα ἐξαπάτησις κληρικῶν
καὶ λαϊκῶν.

Ἡ διαφθορὰ ἦλθε ἐκ τῶν ἄνω.
Κύριος σκοπὸς καὶ στόχος ἡ διὰ
παντὸς μέσου καὶ τρόπου ἕνω-
σις μετὰ πάντων τῶν αἱρετικῶν
ὑπακούοντας στὸ παγκόσμιο
σχέδιο MRA μὲ ἀπώτερο σκοπὸ
τὴν ἕνωσι τῶν μονοθεϊστικῶν
καὶ ὅλων τῶν εἰδωλολατρικῶν,
πολυθεϊστικῶν θρησκειῶν σὲ
μιὰ πανθρησκεία.

Οἱ πιέσεις καὶ τὰ κίνητρα παγ-
κόσμια ἀπὸ τη Νέα Τάξη Πρα-
γμάτων. Ὑποκινηταὶ εἶναι γνω-
στοί, γιατὶ ἀποσκοποῦν καὶ στὴν
παγκοσμιοποίησι μὲ πατριάρχη,
πάπα καὶ βασιλιὰ τὸν ἀντίχριστο.

Στὸ σχέδιο αὐτὸ εἶναι ὄργανα
ἡ πολιτικὴ ἐξουσία καὶ ἡ ἐκκλη-
σιαστική.

Ἡ μὲν πολιτικὴ ἀκούει στὸ
ὄνομα μασονία, ἡ δὲ ἐκκλησια-
στικὴ στὸ ὄνομα οἰκουμενισμός.

Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία πιέζει ἀφό-
ρητα τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ τὴν
οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι νὰ δεχτεῖ
τὶς νέες ταυτότητες, τὶς κάρτες
γιὰ τὴν ἀχρήματη ἀγορὰ μὲ τε-
λικὸ σκοπὸ τὴν ἐμφύτευσι στὸ
δεξὶ χέρι ἤ στὸ μέτωπο τὸ τσιπά-
κι μὲ τὸν ἀριθμὸ τοῦ θηρίου 666.

Μὲ τοὺς ἀντίχριστους Νόμους
δηλητηριάζουν τὸν ἰδιωτικό του
βίο καὶ μὲ τὴν ἐκπαίδευσι ἀπο-
προσανατολίζουν τὰ παιδιά μας
ἀπὸ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ
ἀγωγὴ καὶ ἀποσκοποῦν στὴν
ἀποχριστιανοποίησί μας.

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία με-
θόδευσε μὲ ἐγκυκλίους τοῦ 1902
καὶ 1920 παραπλανητικὴ
γραμμὴ καὶ ἀποχαρακτήρισε
πραξικοπιματικῶς τὶς αἱρέσεις
καὶ τὶς βάπτισε «ἀδελφὲς ἐκκλη-
σίες» καὶ ἐνῶ ἄρχισε τοὺς διαλό-
γους, παράλληλα ἐφάρμοσε
ἀνεπιθύμητες μεθόδους καὶ δη-
μιούργησε ἀπρόβλεπτες κατα-
στάσεις μὲ τετελεσμένα γεγονό-
τα.

Ἄρσι ἀναθεμάτων μονοφυ-
σιτῶν καὶ παπικῶν, εἰσαγωγὴ
παπικοῦ ἡμερολογίου μὲ τὸ
γνωστὸ σχίσμα τῶν Ὀρθοδό-
ξων, ἀναγνώρισι χειροτονιῶν
ἀγγλικανῶν, ἀναγνώρισι ἱερω-
σύνης τῶν παπικῶν καὶ τῶν μυ-
στηρίων αὐτῶν ὡς ἐγκύρων
καθὼς καὶ τῆς ἐπαράτου οὐνίας,
εἰσχώρησι στὸ Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.).

Μὲ τὴν συνάντησι πάπα καὶ
Οἰκ. Πατριάρχου στὰ Ἱεροσόλυ-
μα ἄρχισε ὁ ξέφρενος κατήφο-
ρος καὶ ἡ ἀσέβεια πρὸς τοὺς Κα-
νόνες τῶν Ἀποστόλων, τῶν το-
πικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων.

Οἱ διάλογοι παπικῶν καὶ
Ὀρθοδόξων συνάντησαν σι-
νικὸν τεῖχος ἐκ μέρους τῶν πα-
πικῶν ὡς ἀμετανοήτων καὶ ἀμε-
τακινήτων ἐκ τῶν αἱρετικῶν των
θέσεων καὶ καινοτομιῶν. Συνέχι-
σαν μὲ τοὺς διαλόγους ἀγάπης
χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τεῖχος ἀδια-
πέραστον, μπετὸν ἀρμέ.

Ἡ ἀδυναμία καὶ ἀποτυχία τῶν
διαλόγων στὴν κοινὴ πίστι τοὺς
ὁδήγησε σὲ περαιτέρω σύσφιξι
τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων
δίνοντας τὴν ψευδῆ ἐντύπωσι
τῆς βεβαίας περιφερειακῆς, ἐξω-
τερικῆς ἑνώσεως.

Ἡ καταπάτησι τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ
περιφρόνησίς των, ἔγινε βίωμα
τῶν ὑψηλόβαθμων κληρικῶν
μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀσέβεια πρὸς
τοὺς Ἁγίους Πατέρας.

Ἀποκορύφωμα ἡ «Ἁγία καὶ
Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Κρήτης,
ποὺ ἀντὶ νὰ ἐπικυρώση καὶ ἀνα-
γνωρίση τὴν 8ην καὶ 9ην Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδο, ἀναγνώρισε
τοὺς αἱρετικοὺς ὡς ἑτεροδόξους
καὶ τὶς αἱρέσεις των ὡς «ἀδελφὲς
ἐκκλησίες» δίνοντας ἔτσι νομική,
θὰ λέγαμε, ὑπόστασι στὶς ἐγκυ-
κλίους τοῦ 1902 καὶ 1920.

Οἱ ἑκατέρωθεν ἐπισκέψεις
Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν ἔγιναν
σύνηθες θέαμα στὶς τηλεορά-
σεις, οἱ συμπροσευχές, ἀνταλ-
λαγὲς δώρων, συλλειτουργίες,
προσφωνήσεις, ἀγκαλιὲς καὶ
ἀδελφικὰ φιλήματα εἶναι παρα-
βάσεις, ποὺ ἐπισύρουν κατὰ
τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας κα-
θαίρεσι τῶν κληρικῶν καὶ ἀφο-

ρισμὸ τῶν λαϊκῶν. Ἀλλὰ ποιὸς
νὰ ἐπιβάλη καὶ νὰ ἐφαρμόση
τοὺς Κανόνες; Ὁ ἀνύπαρκτος
αὐτοκράτορας; Ἡ Ἑλληνικὴ Πο-
λιτεία, ποὺ ὑπηρετεῖ καὶ αὐτὴ τὸ
σχέδιο MRA; Οἱ Ἐκκλησιαστικὲς
ἀρχές, ποὺ πρωτοστατοῦν στὴν
ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου; Ὁ κατώ-
τερος κλῆρος καὶ οἱ μοναχοὶ ποὺ
ἀπειλοῦνται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ μὲ
τὴν διακοπὴ τῆς μισθοδοσίας
των; Ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς
λαός, ποὺ εἶναι ἀπελπισμένος
καὶ χιλιοπροδομένος; Ποιὸς ἀπὸ
ὅλους;

Μᾶλλον ὁ Δικαιοκρίτης Χρι-
στός. Ἡ ὅλη κατάστασι μᾶς ὁδη-
γεῖ στὸ ὅτι βρισκόμαστε στοὺς
ἔσχατους καιροὺς καὶ ἄς ἑτοιμα-
ζώμαστε γιὰ τὰ χειρότερα. Οἱ
προφητεῖες στοχοποιοῦν τὴν
ἐποχή μας λέγοντες ὅτι «οἱ κλη-
ρικοὶ θὰ εἶναι οἱ χειρότεροι
ὅλων» ἐκτὸς ἐλαχίστων!

Μετὰ τιμῆς
Ράπτης Παναγιώτης

Ζητεῖται Ἐπίσκοπος
Κύριε Διευθυντά,

Δὲν πρόλαβαν νὰ περάσουν
2 μῆνες ἀπὸ τὴν βδελυρὴ ἐπί-
σκεψι τοῦ Πάπα στὴν Κωνσταν-
τινούπολι καὶ ἔχουμε νέες προ-
κλήσεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθο-
λομαίου. 

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψί του στὴ
Γαλλία μετεῖχε ἑσπερινῆς ἀκο-
λουθίας, στὴν Παναγία τῶν Πα-
ρισίων, μετὰ τοῦ Καρδιναλίου
τῶν Παρισίων, φορώντας τὸ
ὠμοφόριό του. Τὰ ἴδια ἔγιναν
καὶ στὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Στρα-
σβούργου, ἐνῷ ἀπηύθυνε συμ-
προσευχὲς μὲ τοὺς ἐκπροσώ-
πους τῶν ρωμαιοκαθολικῶν,
προτεσταντικῶν, εὐαγγελικῶν
καὶ ἀγγλικανικῶν «ἐκκλησιῶν»
καὶ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν
ἐκκλησιῶν τῆς Ρωσίας, τῆς
Ρουμανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Ὅλη ἡ πανσπερμία τῶν αἱρε-
τικῶν συνόδευσε τὸν Πατριάρ-
χη ἐν πομπῇ μέχρι τὴν ἔξοδο
τοῦ Ναοῦ, ἐνῷ τὸν συνόδευαν
τὰ μεγάλα ἁρμόνια τοῦ καθεδρι-
κοῦ Ναοῦ μὲ τὶς χορωδιακὲς
ψαλμῳδίες του. 

Ἔχει μπεῖ στὸ ἐκκλησιαστικὸ
πρωτόκολλο, πλέον, σὲ κάθε
ἐπίσκεψι τοῦ Πάπα τῆς Ἀνα-
τολῆς, νὰ καταπατοῦνται οἱ
Ἱεροὶ Κανόνες ποὺ ἀπαγο-
ρεύουν τὴν συμπροσευχὴ μετὰ
τῶν αἱρετικῶν.

Κι ἐνῷ ἡ κατρακύλα τοῦ Λατι-
νόφρονος Πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεως δὲν ἔχει τέλος
οὔτε σταματημό, στὸ περιβάλ-
λον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας «φύλλο δὲν κουνιέται». Μία
ἀνεξήγητη ἀδράνεια βασιλεύει
καὶ μία φοβερὴ ἄπνοια ἐπικρα-
τεῖ. Οὐδὲν κινεῖται. Τὰ πάντα
εἶναι νεκρὰ ἢ ναρκωμένα.

Οἱ, εἰς «τύπον καὶ τόπον Χρι-
στοῦ» εὑρισκόμενοι, ἐπίσκοποι
ἔχουν ὡς πρότυπό τους τὸν
ἐπίσκοπο τῶν Σάρδεων (Ἀποκ.
3,1), ὁ ὁποῖος ὄνομα εἶχε ὅτι
ζοῦ σε ἐνῷ πνευματικὰ ἦταν νε-
κρός. 

Φοροῦν τὰ ἐγκόλπια καὶ τοὺς
σταυρούς τους, κρατοῦν τὶς
ἀρχιερατικὲς ράβδους τους καὶ
ὡς «χρυσοστόλιστοι καὶ μιτρο-
φοροῦντες Μῆδοι σατράπες τῆς
ἐποχῆς τοῦ Δαρείου, ποιοῦντες
διάφορες ἄκοσμες καὶ ἐπιτηδευ-
μένες κινήσεις» ἀνέρχονται εἰς
τὸν ἐπισκοπικὸν θρόνον.

Δύο λέοντες βρίσκονται στὴ
βάσι τοῦ δεσποτικοῦ θρόνου,
γιὰ νὰ θυμίζουν στοὺς ἀνερχο-
μένους ἐπισκόπους, ὅτι πρέπει
νὰ εἶναι λέοντες, ὄχι πρὸς τοὺς
κατώτερούς τους κληρικοὺς καὶ
νεωκόρους, ἀλλὰ πρὸς τοὺς
ἀσεβεῖς καὶ αἱρετικοὺς καὶ ἀθέ-
ους καὶ ἰσχυρούς τοῦ κόσμου
τούτου. 

Πρέπει νὰ εἶναι λέοντες πρὸς
τούς αἱρετικὰ φρονοῦντες συνε-
πισκόπους τους, ἀρχιεπισκό-
πους καὶ Πατριάρχες.

Κι ὅμως, φωνὴ δὲν ἀκούγεται.
Ὄχι βρυχηθμὸς λέοντος, ἀλλὰ
οὔτε λάκτισμα κυναρίου. Ὅλοι
τους εἶναι «ὡς κύνες ἐνεοὶ»
κατὰ τὸν Ἡσαΐα 56:10 «οἱ οὐ
δυνήσονται ὑλακτεῖν», ποιμενι-
κοὶ κύνες ἄφωνοι, ποὺ δὲν γαυ-
γίζουν, γιὰ νὰ προστατεύσουν
τὸ ποίμνιο ἀπὸ τοὺς λύκους καὶ
τοὺς λῃστές.

Λοιπόν, «ἦλθον εἰς τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον καὶ οὐκ ἦν ἐπίσκοπος»
θὰ ἔλεγε σήμερα ὁ Ἡσαΐας, ἐὰν
ἐπισκεπτόταν τὴ Μονὴ Πετρά-
κη, ὅπως ἐπισκέφθηκε παλαιὰ
τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀνεφώνησε
«ἦλθον καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος».

Δὲν ὑπάρχει ἐπίσκοπος. Φο-
βερόν! Οὔτε ἕνας δὲν διαμαρτύ-
ρεται γιὰ τὰ τεκταινόμενα εἰς βά-
ρος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Φωνάζουν γιὰ τὸ νομοσχέδιο
περὶ ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύ-
νης, φωνάζουν, φωνάζουν ὑπὲρ
ἢ κατὰ γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει τὸ πά-
νω χέρι στὶς «Νέες Χῶρες»,
φωνάζουν γιὰ «ψύλλου ζητήμα-
τα», καὶ γιὰ τὰ θέματα τῆς
Ὀρθοδοξίας βασιλεύει «ἄκρα
τοῦ τάφου σιωπή». Ὡς ἰχθύες
καὶ ὡς βάτραχοι καὶ ὡς λαγωοί.
«Ἅγιοι»... σιώπιοι!!!

Λοιπόν, ζητεῖται ἐπίσκοπος.
Ἐπίσκοπος μὲ ἀνδρικὸ καὶ

προφητικὸ φρόνημα.

Ἐπίσκοπος μὲ ὀρθόδοξη πί-
στη.

Ἐπίσκοπος εὐαίσθητος στὶς
δογματικὲς παρεκκλίσεις.

Ἐπίσκοπος ποὺ νὰ τηρεῖ τοὺς
ὅρκους ποὺ ἔδωσε κατὰ τὴν
ὥρα τῆς χειροτονίας του. 

Ἐπίσκοπος ποὺ νὰ ἐλέγξη καὶ
νὰ ἐπιτιμήση τοὺς κακοδο-
ξοῦντας ἀρχιερεῖς, ἀρχιεπισκό-
πους καὶ πατριάρχες. 

Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος, ἐφαρ-
μόζοντας τοὺς ἱεροὺς κανόνες
θὰ σταματήση τὸ μνημόσυνο
τῶν Λατινοφρόνων Βαρθολο-
μαίου καὶ Χριστοδούλου.

Ἐπίσκοπος μὲ φόβο Θεοῦ καὶ
πατερικὴ συνείδησι.

Ἂς μὴ φορᾶ μίτρα, ἐγκόλπια,
σταυροὺς καὶ ὅλα τὰ συναφῆ
τῆς κοσμικῆς αὐτοκρατορικῆς
ἀμφιέσεως.

Ἂς μὴ εἶναι χρυσοστόλιστος
καὶ ἀδαμαντοπλουμιστός.

Ἕνα ἁπλὸ ὠμοφόριο ἀρκεῖ.
Μόνο νὰ ἔχη ἀποστολικὸ

ἦθος, ὀρθόδοξο πιστεύω καὶ
βίωμα.

Θὰ βρεθῆ ἆραγε; Ἂς τὸ ἐλπί-
σουμε καὶ ἂς προσευχηθοῦμε
ἐκτενῶς νὰ μᾶς τὸν χαρίση.».

(Περιοδικὸ «Ἱερὰ Παρακα-
ταθήκη», τ. 16/ Μάρτιος 2007).

Μετὰ τιμῆς 
Εὐαγγελία Νικολαΐδου

Ποῖος θὰ ἀντισταθῆ;
Κύριε Διευθυντά,

Τὸ Ἱερατεῖο κάθε θρησκείας
εὐλογεῖ δικτάτορες, ψευτοδημο-
κράτες καὶ λοιποὺς Σαλαμεμπό-
ρους, ρουφιάνους- δοσίλογους
τῆς C.I.A. NATO - OHE - UN -
UNICEF F.A.O. κλπ.

Ὅλα τὰ παρακλάδια ποὺ ζοῦν
εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους... καὶ τῶν Λαῶν τῆς
Γῆς... Κουκουλοφόροι τῶν
Ἐξαρχίων, λαθρέμποροι προσ -
φύγων... Σάϊλοκ, Σόϊμπλε, Μέρ-
κελ, Σαρκοζὶ κλπ. Τραπεζίτες,
Τοκογλύφοι, πολεμοκάπηλοι
βιομήχανοι, ἐφοπλιστές κεφα-
λαιοκράτες κομμουνιστές, Σο-
σιαλιστὲς κλπ. 

Σφάξανε 4.000.000 Ἕλληνες
τῆς Μ. Ἀσίας, 2.500.000 Ἀρμε-
νίους. Σφάζουν Παλαιστίνιους -
Πέρσες- Σύριους κλπ. κατοί-
κους τῶν χωρῶν Πετρελαίων,
ὀρυκτῶν, Μουσείων κλπ. Μέχρι
πότε;

Μετά τιμῆς
Κ.Ρ.

Οἱ ἀγνοούμενοι 
τῆς Κύπρου

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντὰ καὶ
συνεργάτες (Π.Ο.Ε.)

Σᾶς γράφω γιατὶ τώρα ποὺ
προσπαθοῦν νὰ λύσουν τὸ Κυ-
πριακὸ δὲν γίνεται καμία ἀνα-
φορὰ στοὺς ἀγνοουμένους τῆς
Κύπρου. Ἔχω μία εἰκόνα μπρο-
στά μου ἀπὸ τὴ τηλεόραση  μὲ
ἐκεῖνες τὶς ἡλικιωμένες γυναῖκες
(μαυροφορεμένες γυναῖκες) μὲ
τὴ φωτογραφία τοῦ παιδιοῦ
τους ἢ τοῦ ἄντρα τους στὸ χέρι.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Ν. Σταματόπουλος

Νὰ θεραπευθῆ 
τὸ ἡμερολογιακόν

Κύριε Διευθυντά,
Εἶναι γνωστὴ ἡ δεινὴ κατά-

στασις εἰς τὴν ὁποίαν ἔχει πε-
ριέλθει ἡ Χώρα μας.

Ζοφερὰ ἡ εἰκόνα ἀπὸ ἀπόψε-
ως ἠθικῆς, βιολογικῆς, ἐθνικῆς,
οἰκονομικῆς.

Φαίνεται ὅτι ἐκτυλίσσεται σχέ-
διον μὲ σκοπὸν τὸν ἀφανισμὸν
τοῦ Ἔθνους μας.

Ἐχθροὶ κυκλόθεν ἐξωτερικοὶ
καὶ ἐσωτερικοί. Σαφῶς ἐπικιν-
δυνότεροι οἱ ἐσωτερικοί.
Ἐμπρός, λοιπόν, εἰς αὐτὴν τὴν
χαλεπὴν πραγματικότητα ἐπι-
βάλλεται ἡ ἀρραγὴς ἑνότης
ὅλων τῶν σεβομένων τὴν πίστιν
μας καὶ ἀγαπώντων τὰ ἰδανικὰ
τῆς φυλῆς μας.

Νομίζω δὲ ὅτι ἕν οὐσιαστικὸν
βῆμα πρὸς τὴν κατεύθυνσιν
αὐτὴν -τὴν ἑνότητα δηλαδὴ τῶν
ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου-
εἶναι καὶ ἡ προσέγγισις τῶν δύο
ἡμερολογίων, Ἰουλιανοῦ καὶ
Γρηγοριανοῦ, κάτι τὸ ὁποῖον
εἶχε ἐπιχειρηθῆ καὶ εἰς τὸ πα-
ρελθὸν ἀνεπιτυχῶς.

Συνιστᾶ ἀνεπίτρεπτον πολυ-
τέλειαν ἡ διαίρεσις αὐτή, ἰδιαίτε-
ρα κατὰ τὴν σημερινὴν ἐποχήν.

Θὰ πρέπει λοιπὸν οἱ ἰθύνον-
τες καὶ τῶν δύο πλευρῶν νὰ τα-
πεινωθοῦν καὶ νὰ θέσουν τὴν
σωτηρίαν τῆς Πατρίδος καὶ τὴν
εὔπλοιαν τῆς Ἐκκλησίας ὑπερά-
νω προσωπικῶν ἐπιδιώξεων.
Διαφορετικὰ θὰ ἔχομεν ὅλοι
συμμετοχὴν εὐθύνης εἰς τὸ κα-
τάντημα, ποὺ ἤδη ζοῦμε καὶ θὰ
ζήσομεν ἐντονώτερον εἰς τὸ
μέλλον.

Μετὰ τιμῆς
Γεώργιος Ἀν. Λιακοῦτσος

Ἡλιούπολις

Τὴν 24ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ

«Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς 
τοῦ διαβόλου ἐστέ» (Ἰωανν. 8,44)

Ποιόν νά πιστέψουμε τώρα ; Τούς Ἁγίους πού πιστεύαμε μέχρι σή-
μερα καί τίς Οἰκουμενικές Συνόδους πού αὐτοί συνεκάλεσαν καί
διαμόρφωσαν τήν Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἤ τόν κ.
Βαρθολομαῖο ( καί ὅλους τούς πρό καί συγχρόνους αὐτοῦ Βαρθο-
λομαίους) οἱ «ὁποῖοι ἀνέτρεψαν τά πάντα στήν Χριστιανική Ἐκκλη-
σιά; Ποιά δόγματα νά πιστέψουμε καί ποιά νά ἀπορρίψουμε; Ποι-
ούς Ἁγίους νά θεωροῦμε πραγματικά Ἁγίους καί γιά ποιούς νά
ἀρχίσουμε νά προσευχόμαστε νά τούς ἐλεήσει καί νά τούς συγχω-
ρέσει ὁ Θεός; Ἔμεινε λοιπόν κάτι γιά νά πιστέψουμε ἤ νά πᾶμε νά
«πνιγοῦμε ὅλοι μας, γιατί χάσαμε τόν μπούσουλα»; 

Τελικά ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατάφερε νά μετατρέψει τούς
Ὀρθοδόξους σέ Διαμαρτυρομένους. Τουλάχιστον ἄς «ἐπιτρέψει»
στούς ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων «Διαμαρτυρομένους» νά πιστεύουν ὅτι
θέλουν, ὅπως κάνει καί γιά τούς ὑπόλοιπους Διαμαρτυρομένους
(Προτεστάντες), καί ἄς σταματήσει νά τούς καταδιώκει.

Ἐπίσης θά ἤθελα νά συγχαρῶ καί τούς ΝΕΟΥΣ ΟΥΝΙΤΕΣ πού
κατάφεραν νά «γίνουν δεκτοί» ἀπό τόν «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ» τοῦ Θεοῦ
στήν Γῆ. Τώρα «ΔΟΞΑΣΤΗΚΑΝ» πραγματικά. Θά «μείνουν» στήν
ἱστορία σάν οἱ «ἥρωες» πού κατάφεραν, μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή,
νά ὁδηγήσουν τήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ στά πόδια τοῦ Πάπα.
Τώρα, πού ὁ Πάπας θά τούς χαμογελᾶ καί θά τούς «ΔΕΧΕΤΑΙ»
σάν «παιδιά» του καί θά τούς «γεμίσει» μέ τιμές καί δῶρα», θά
νιώθουν πραγματικά «ΜΕΓΑΛΟΙ». Συγχαρητήρια λοιπόν καί εἰς
Ἀνώτερα.

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ἐάν εἶχε λίγο φιλότιμο, θά ἔπρεπε νά ἀγωνι-
στεῖ καί νά διαφυλάξει ἀπαρασάλευτη τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, σύμφωνα καί μέ τούς ὅρκους, πού ἔδωσε κατά τήν
ὥρα τῆς χειροτονίας του ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, 

« ......Πρὸς δὲ τούτοις στέργω καὶ ἀποδέχομαι τὰς ἁγίας ἑπτὰ
Οἰκουμενικὰς Συνόδους, καὶ τῶν Τοπικῶν, ἅς ἐκεῖναι ἀποδεξάμεναι
ἐκύρωσαν, ἐπὶ φυλακῇ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων
ἀθροισθεῖσαι.  Ὁμολογῶ πάντας τοὺς ὑπ’ αὐτῶν, ὡς ὑπὸ φωτι-
στικῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντας
ὅρους τῆς ὀρθῆς Πίστεως, καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, οὕς οἱ Μακά-
ροι ἐκεῖνοι, πρὸς τὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμη-
σιν καὶ τὴν διάνοιαν τῆς Εὐαγγελικῆς θείας διδασκαλίας συντάξαν-
τες, παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐνστερνίζομαι, καἰ κατ’ αὐτούς, ἰθύ-
νειν ἐπιμελήσομαι τὴν Θείῳ βουλήματι κληρωθεῖσάν μοι διακονίαν
καὶ κατ’ αὐτοὺς διατελέσω διδάσκων πάντα τὸν τῇ πνευματικῇ μοι
ποιμαντορίᾳ πεπιστευμένον Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν περιούσιον Λαὸν
τοῦ Κυρίου.

Προὐργιαίτατα δέ μοι ὁμολογεῖται, ἵνα τηρῶ τὴν ἑνότητα τῆς Πί-
στεως έν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, πάντα μέν, ὅσα ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καἰ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύου-
σα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύων κἀγὼ καὶ πιστεύων, μηδὲν προσ -
τιθεὶς, μηδὲν ἀφαιρῶν, μηδὲν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων,
μήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλὰ τούτοις ἐμμένων καὶ ταῦτα μετὰ φό-
βου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων καὶ κηρύττων, πάν-
τα δὲ ὅσα Ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας ἀποδοκιμά-
ζει, ταῦτα κἀγὼ ἀποδοκιμάζων καὶ ἀποδιοπομπούμενος διὰ παν-
τός.

Πείσομαι δ’ ἐσαεὶ προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ
Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτη Ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας, σεβόμενος καὶ τηρῶν
τὰς δωρηθείσας Αὐτῇ προνομίας, πρὸς καταρτισμόν τε καὶ στη-
ριγμὸν τῆς παρ’ ἡμῖν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐπιμελήσομαι ὅση
μοι δύναμις περίεστι ὀρθοτομεῖν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας εἰς δόξαν
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς Μιᾶς ‘Υπερ -
ουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνὸς καὶ Μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ,
καὶ πρὸς σωτηρίαν τῶν πιστῶν...

... Ἀναθεματίζω Ἄρειον, καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σύμφρονας καὶ κοι-
νωνοὺς τῆς αὐτοῦ μανιώδους κακοδοξίας, Μακεδόνιον καὶ τοὺς
περὶ αὐτόν, καλῶς ὀνομασθέντας Πνευματομάχους, ὡσαύτως Νε-
στόριον καὶ τοὺς λοιποὺς αἱρεσιάρχας, καὶ τοὺς τοῦτον ὁμόφρονας
ἀποβάλλομαι, καὶ ἀναθεματίζω.  Καὶ τρανῶς ἀνακηρύττω μεγίστῃ
φωνῇ Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα Ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα.
Τὴν δὲ Δέσποιναν ἡμῶν, τὴν Θεοτόκον Μαρίαν, κυρίως καὶ ἀληθῶς
ὁμολογῶ καὶ κηρύττω ὡς τεκοῦσαν σαρκὶ τὸν ἕνα τῆς Τριάδος,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἥτις γενείη μοι βοηθός, σκέπη, καὶ ἀντίλη-
ψις πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.  Ἀμήν». (Ἀπὸ τὴν ἀκολουθία
τῆς Χειροτονίας Ἐπισκόπου) 

Ἤ, ἐάν ἀντιλήφθηκε, σέ κάποιο σημεῖο τῆς πορείας του, ὅτι δέν
συμφωνεῖ μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, νά παραιτηθεῖ καί
μετά νά κάνει τόν ἀγώνα του γι᾽ αὐτά πού πιστεύει. Δέν μπορεῖ
ὅμως νά παραμένει Πατριάρχης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας , καί
μάλιστα ὁ ΠΡΩΤΟΣ τῇ τάξει , καί νά ἀπορρίπτει τήν διδασκαλία της
καί ἀκόμη χειρότερο, νά προσπαθεῖ καί νά ἐκβιάζει, μέ κάθε μέσο,
νά πείσει ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, ὅτι μέχρι τώρα πιστεύαμε σέ λά-
θος διδασκαλία καί δόγματα, καί νά προβαίνει σέ δηλώσεις καί
πράξεις πού εἶναι ἀντίθετες μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Δέν μπορεῖ, σέ καμιά περίπτωση, σάν Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, νά κηρύττει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι «ξεπερα-
σμένη» καί πρέπει νά ἀνανεώσει τήν διδασκαλία της, ἐάν θέλει νά
«ἐκσυγχρονισθεῖ» καί νά «συμβαδίζει» μέ τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.
Αὐτό καί ἀνέντιμο εἶναι καί παράλογο. Μόνο ἕνας προδότης θά
μποροῦσε νά κάνει κάτι τέτοιο, ἤ μόνο ἐάν εἶναι «ἀντίχριστος» κατὰ
τὸ Εὐαγγελικόν «καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν
ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα
ἐστίν» (Α´ Ἐπιστ. Ἰωανν. 2,18), πρᾶγμα πού, πολύ φοβᾶμαι, συμ-
βαίνει καί στήν περίπτωση τοῦ κ. Βαρθολομαίου. 

Συνάντησις διὰ τὰς ἐκτρώσεις
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Πρὶν λίγες ἡμέρες μᾶς τηλεφώνησε ὁ κ. Λάπας
Κων/νος ἀπὸ τὴν ἀξιόλογη ἱστοσελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΔΕΩΝ (www.tideon.org/) καὶ συζητήσαμε τὴν
προοπτικὴ ἑνὸς συντονισμένου ἀγώνα κατὰ τῶν
ἐπάρατων ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ. Ἐπ’ εὐκαιρία, μάλιστα,
τῆς τραγικῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαί-
σχυντου νόμου γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν
Ἐκτρώσεων (30 ἔτη, 1986-2016).

Καταλήξαμε νὰ γίνει μία συνάντηση ὅσων πε-
ρισσοτέρων ἐκπροσώπων ὀρθοδόξων Συλλόγων,
Ἑνώσεων καὶ Ἱστολογίων, ὥστε νὰ συζητήσουμε
τοὺς τρόπους ἀντίδρασης (π.χ. διοργάνωση ἡμε-
ρίδας κ.λπ.), ἀλλὰ καὶ ἐνημέρωσης τῆς κοινῆς
γνώμης πάνω στὸ σοβαρὸ καὶ ἐπεῖγον αὐτὸ θέμα.

Εἶναι πιστεύουμε περιττὸ νὰ σᾶς ὑπενθυμίσου-

με ὅτι στὴν Χώρα μας γίνονται τὸ ἔτος πάνω ἀπὸ
400.000 Ἐκτρώσεις!

Ὁρίσθηκε, λοιπόν, μία πρώτη συνάντηση τὴ
Δευτέρα, 26 Ἰουνίου 2017 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὰ
Γραφεῖα μας (ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ, Ἀθήνα, ἔναντι
τοῦ Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς). Ἤδη ἔχουν δηλώσει
συμμετοχὴ κάποιοι Σύλλογοι καὶ Ἑνώσεις.

Παρακαλοῦμε, ἐὰν συμφωνεῖτε, νὰ μᾶς
γνωστοποιήσετε τὴ συμμετοχή σας,

καθὼς καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐκπροσώπου σας.
Μὲ πολλὴ ἐκτίμηση καὶ ἀγάπη Χριστοῦ

Γιὰ τὴν Π.Ε.ΦΙ.Π. καὶ 
τὸ Σύλλογο «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης»

Ἰωάννης Γ. Θαλασσινὸς
Τηλ. 210.38.38.496, 210.38.02.615, 

FAX: 210.38.39.509. E-mail: info@pefip.gr

Σύνοδοι πλανητῶν καὶ ἡ Σύνοδος πλανώντων...
Κέπλερ καὶ ἄλλους μεταγενεστέρους ἀστρονό -
μους ὅτι τὸ λαμπρὸ ἐκεῖνο Ἄστρο ποὺ ὡδήγησε
τοὺς τρεῖς Μάγους στὴ Βηθλεὲμ δὲν ἦταν τίποτε
ἄλλο παρὰ μία ἀσυνήθιστη σύνοδος φωτεινῶν
πλανητῶν. Ὅπως δὲ πληροφορηθήκαμε
πρόσφατα, καὶ ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου ἔχει
συνδεθῆ μὲ μία σύνοδο πλανητῶν! Ποῖα ἆραγε
στοιχεῖα στηρίζουν τὴν ἄποψη αὐτή; Πιστεύουμε
θὰ ἐνθυμοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τὸν Γέροντα Βησ-
σαρίωνα, τοῦ ὁποίου τὸ σκήνωμα κατὰ τὴν ἐκτα-
φή του εὑρέθηκε τὸ 2006 ἄφθαρτο καὶ
εὐωδιάζον, γεγονός, ποὺ ἀπετέλεσε πρῶτο θέμα
στὰ Δελτία Εἰδήσεων ἐπὶ πολὺ καιρό. Ὁ ὅσιος,
λοιπόν, Βησσαρίων τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος στὴ
Φθιώτιδα, διηγήθηκε σὲ πολὺ πιστὰ πνευματικά
του τέκνα ὅτι κάποιο πρωϊνὸ τοῦ Αὐγούστου τοῦ
1982, ἐποχὴ ποὺ συλλογιζόταν πολὺ τὸ θέμα
Ἀντίχριστος, 666, γιὰ νὰ καθοδηγήσῃ ὀρθῶς
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐρωτοῦσαν, ἐὰν ἔπρε-
πε νὰ λάβουν τὶς νέες ταυτότητες, ἐμφανίστηκε
στὸν ὕπνο του τρεῖς φορὲς ἡ Παναγία καὶ τοῦ
ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος εἶχε γεννηθῆ στὶς 9
τοῦ ἰδίου μηνός, ὅταν εἶχε γίνει καὶ μία σύνοδος
πλανητῶν (βλ. «Ὁ Γέρων Βησσαρίων καὶ ἡ θαυ-
μαστὴ πορεία του», σελ. 383 - 385, Ἐκδ. Στα-
μούλη, Ἀθήνα 2008).

Σύνοδος πλανητῶν παρατηρήθηκε καὶ πέρυ-
σι, (2016), στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους, κατὰ τὴν ὁποία
πέντε πλανῆτες τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος
(Ἑρμῆς, Ἀφροδίτη, Κρόνος, Ἄρης καὶ Δίας) ἦταν
ὁρατοὶ ἀπὸ τὴ Γῆ σὲ μιὰ διαγώνια γραμμὴ στὸν
οὐρανό. Οἱ ἀστρονόμοι χαρακτήρισαν τὴν πλα-
νητικὴ αὐτὴ εὐθυγράμμιση «σπάνια συμπαντικὴ
σύμπτωσι». Τὸ ἴδιο ἔτος παρατηρήθηκαν καὶ
ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἀστρονομικῶς σύνοδοι
πλανητῶν.

Σκοπός, ὅμως, τοῦ ἄρθρου μας σήμερα δὲν
εἶναι νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ
ἀστρονομικὸ φαινόμενο, ποὺ συμβαίνει σπανίως
στὸν οὐράνιο θόλο καὶ ποὺ ὀνομάζεται, ὅπως
εἴπαμε, σύνοδος πλανητῶν, ἀλλὰ μὲ μία διαφορε-
τικὴ σύνοδο, ἡ ὁποία ἔγινε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016
ὄχι στὸ διάστημα, ἀλλὰ στὸ Κολυμπάρι τῆς
Κρήτης. Αὐτή, ὅπως ἀπεδείχθη, ἦταν ὄχι βεβαίως
σύνοδος πλανητῶν, ἀλλὰ σύνοδος πλανώντων
καὶ πλανωμένων (Β΄ Τιμ. 3, 12 - 13). Ἦταν μία
σύνοδος οἰκουμενιστῶν ἀρχιερέων, τοὺς ὁποίους
«ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην»
(Ἀποκ. 12, 9) παρεπλάνησε εἰς πλάνην οἰκτράν,
ἐκβάλλοντας αὐτοὺς ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστι, τὴν
ἁγιωτάτη Ὀρθοδοξία, καὶ ρίπτοντάς τους στὸν
σκοτεινὸ λαβύρινθο τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ. Καὶ τὴν πλάνη αὐτή, ποὺ ἀποτελεῖ ση-
μαντικώτατο σημεῖο πρόδρομο τῆς ἐλεύσεως τοῦ
Ἀντιχρίστου, ἐπιδιώκουν παντοιοτρόπως οἱ
οἰκουμενιστὲς νὰ μεταδώσουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο!
Φαντασθεῖτε ἰατρούς, ἐν καιρῷ πανδημίας, ἀντὶ
νὰ ἐμβολιάζουν προληπτικῶς τοὺς ἀνθρώπους,
νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι φορεῖς θανατηφόρου μικροβίου,
νὰ τὸ μεταδίδουν δὲ ἐνσυνειδήτως καὶ στοὺς ἀνυ-
ποψίαστους συνανθρώπους των! Αὐτὸ ἀκριβῶς
πράττουν οἱ οἰκουμενιστές, διότι ἡ πλάνη τους
εἶναι τόσο ἐπικίνδυνη γιὰ τὶς ψυχές, ὅσο εἶναι ἡ
χολέρα καὶ τὸ ἔιτζ γιὰ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων.
Νὰ περιφρουρήσουν τὶς κακόδοξες καὶ αἱρετικὲς
ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, κάλε-
σε τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ὁ ἀρχιοικουμενιστὴς Παναι-
ρετικώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.
Βαρθολομαῖος!

Γιὰ νὰ εἴμεθα ὅμως δίκαιοι, πρέπει νὰ παρα-
δεχθοῦμε ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς ποὺ συμμετεῖχαν στὴ
σύνοδο αὐτὴ δὲν ἦταν ὅλοι οἰκουμενιστές, ὅπως
π.χ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος,
ὁ ὁποῖος δημοσιοποίησε τὶς ἐπιφυλάξεις καὶ
ἀντιρρήσεις του πρίν, κατὰ τὴ διάρκειά της καὶ
μετὰ τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν της, ἴσως καὶ ἄλλοι
ἀρχιερεῖς, τοὺς ὁποίους δὲν γνωρίζουμε.

Σκεπτόμεθα τὴ στιγμὴ αὐτὴ μὲ θλῖψι τὸ ὅτι στὴ
σύνοδο ἢ εὐθυγράμμιση τῶν πλανητῶν τὰ ἄψυχα
καὶ ἄλογα ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εὐθυγραμμίζονται μὲ
τὸν ἥλιο καὶ τὴ γῆ, ἐνῶ στὴ σύνοδο τῆς Κρήτης οἱ
οἰκουμενιστὲς ἐκτράπηκαν καὶ ἐκτροχιάσθηκαν ἀπὸ
τὶς ἁγιοπνευματικὲς πατροπαράδοτες ἀσφαλεῖς καὶ
ἀπλανεῖς γραμμὲς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ὀρθο-
πραξίας, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν οὐράνια Βασιλεία, ἡ δὲ
πορεία τους, σὲ σχέση μὲ τὸν νοητὸ Ἥλιο τῆς Δι-
καιοσύνης καὶ Ἀληθείας Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸ
Εὐαγγέλιο ποὺ ἐκήρυξε στὴ γῆ, ἦταν παρομοία μὲ
αὐτὴ τῶν διαττόντων ἀστέρων (κοιν. μετεωριτῶν), οἱ
ὁποῖοι κάποτε ἐγκαταλείπουν ξαφνικὰ τὴ θέσι τους
καὶ πέφτουν ἀπὸ τὸν οὐρανό. Κατὰ τὴν πτῶσι τους
δὲ αὐτὴ τὰ μὲν ἄλογα οὐράνια αὐτὰ σώματα
ἀφήνουν πίσω τους μία λαμπρὴ γραμμὴ φωτός, οἱ
δὲ λογικοὶ οἰκουμενιστές, μὲ τὴν ψευδοσύνοδό τους
ἄφησαν πίσω τους πυκνὸ μαῦρο καπνό, τόσο
μαῦρο, ὅσο μαῦρος καὶ ἀπαίσιος εἶναι ὁ Σατανᾶς, ὁ
ἐμπνευστὴς καὶ δημιουργὸς ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ
πλανῶν, ποὺ ἔβλαψαν καὶ βλάπτουν αἰῶνες τώρα
τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης, οἱ μὲν μετεωρί-
τες προσκρούουν μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα στὴν
ἐπιφάνεια τῆς γῆς ἢ ἄλλων πλανητῶν, οἱ δὲ οἰκουμε-
νιστὲς μὲ τὶς δαιμονικὲς διδασκαλίες καὶ τὶς ἀνίερες
συμπροσευχές των μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους
(ἀκόμη καὶ εἰδωλολάτρες!) προσκρούουν μὲ
σφοδρότητα στοὺς θεοπνεύστους Ἱ. Κανόνες, στὴν
Ἁγ. Γραφὴ καὶ στὴν Ἱ. Παράδοσι, ποὺ μᾶς παρέδω-
σαν γραμμένη μὲ τὸ αἷμα τους οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγι-
οι, οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ θεοφόροι Πατέρες.

Βλέπουμε, ἑπομένως, τοὺς μὲν πλανῆτες νὰ
ὑπακούουν στοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ κανόνες,
ποὺ ἔθεσε ὁ Δημιουργὸς καὶ Κυβερνήτης τοῦ
Σύμπαντος τρισάγιος καὶ τριαδικὸς Θεός, τοὺς
δὲ οἰκουμενιστὲς νὰ ἀρνοῦνται νὰ ὑπακούσουν
στοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες, ποὺ ἐθέσπισε
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, γιὰ νὰ εὐθυγραμμίζωνται οἱ
Ὀρθόδοξοι πιστοὶ – μέλη τῆς Μιᾶς καὶ μοναδικῆς
Ἐκκλησίας μὲ τὸ Θέλημα καὶ τὶς Ἐντολὲς τοῦ
Ἐσταυρωθέντος, θανόντος καὶ ἐνδόξως
Ἀναστάντος Ἱδρυτοῦ της!

Ἔτσι ἐφαρμόζεται καὶ στὶς ἡμέρες μας κατὰ
κάποιο τρόπο τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ Προφήτου «ἔγνω
βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ
κυρίου αὐτοῦ· Ἰσραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός
με οὐ συνῆκεν»! (Ἡσ. 1,3).

Ἡ σύγκριση αὐτὴ τῶν πλανητῶν τοῦ οὐρανοῦ
μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας
ἐπὶ τῆς γῆς δὲν εἶναι πρωτόγνωρη, ἀλλὰ βασίζε-
ται στὴν Ἁγ. Γραφή, διότι ἀστέρες ὀνομάζονται
συμβολικῶς οἱ ἐπίσκοποι στὴν Ἱερὰ Ἀποκάλυψη.
Ὁ Θεός, ὅμως, καὶ ὁ πιστὸς λαὸς θέλουν τοὺς
ἐπισκόπους ἁγίους καὶ ὑπάκουους στὸν Θεὸ καὶ
ὄχι πλανῶντες καὶ πλανωμένους, «ἀστέρες»,
τούς θέλουν πλανῆτες σταθερούς, λαμπροὺς καὶ
ἀπλανεῖς στὴν τροχιά τους καὶ ὄχι πεπτωκότες
ἀστέρες, ὅπως εἶναι ὁ Πάπας Ρώμης καὶ ἄλλοι
αἱρεσιάρχες, μὲ τοὺς ὁποίους συμπροσεύχονται
οἱ οἰκουμενιστές.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τὶς ἴδιες παρατηρήσεις κάνει
κάθε ἀληθὴς καὶ μὲ σώας τὰς φρένας Ὀρθόδο-
ξος Χριστιανός, ἀλλὰ καὶ σύμπασα ἡ Θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία στοὺς πνευματικοὺς οὐρα-
νοὺς (κυρίως οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ πολύφωτοι
αὐτοὶ ἀστέρες τοῦ νοητοῦ στερεώματος), παρα-
τηρῶντας μὲ τὰ πνευματικὰ τηλεσκόπια τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἀπὸ τὰ οὐράνια
σκηνώματά τους τὰ τεκταινόμενα ἀπὸ τοὺς
οἰκουμενιστὲς στοὺς ἐσχάτους τούτους καιροὺς
ἐπὶ τῆς γῆς.
Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι,
Θεοφιλέστατοι,

δὲν ἀποδεχόμεθα τὶς ἀντιχριστιανικὲς
ἀποφάσεις ποὺ ἐλάβατε στὴ σύνοδο τῆς
Κρήτης. Δὲν συντασσόμεθα μὲ ἐσᾶς, διότι αὐτὸ
θὰ ἐσήμαινε ὅτι ἀποτασσόμεθα τῷ Χριστῷ, τὸν
ὁποῖον σεῖς ἐν τῷ οἰκουμενιστικῷ οἴστρῳ σας
βλασφημεῖτε καὶ ὑβρίζετε. «Ἥλοις προσηλώθη,
ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας», ἐψάλατε καὶ ἐφέτος
στὴν Ἱ. Ἀκολουθία τῶν σεπτῶν Παθῶν τοῦ
Κυρίου μας. Σὲ μία Ἐκκλησία ἀναφέρεται ὁ κα-
τανυκτικώτατος αὐτὸς ὕμνος τῆς Μ. Ἑβδομάδος.
Δὲν ἔγραψε «ὁ Νυμφίος τῶν Ἐκκλησιῶν» ὁ Ἱ.
Ὑμνογράφος. Μία Νύμφη ἔχει ὁ Νυμφίος
Χριστός, ὄχι πολλές. Δὲν εἶναι πολύγαμος ὁ Χρι-
στός. Ἐξάλλου αὐτές, ποὺ ἐσεῖς θεωρεῖτε
Ἐκκλησίες, δὲν εἶναι νύμφες, ἀλλὰ (ἐξ αἰτίας τοῦ
πλήθους τῶν ἀνομιῶν - αἱρέσεών τους) παλ-
λακίδες.

Λυπούμεθα, ἀλλὰ μὲ τὴ συμπεριφορά σας
δίνετε τὸ δικαίωμα στοὺς πιστοὺς νὰ ἀναρω-
τιῶνται πολλὲς φορές, ἐὰν πράγματι πιστεύετε
στὸν Θεὸ καὶ στὰ θεόπνευστα λόγια, ποὺ ψάλλε-
τε μέσα στοὺς ναούς. Δὲν ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι μὲ
τὴν πρωτοφανῆ στὰ ἐκκλησιαστικὰ χρονικὰ συν -
οδικὴ ἀπόφασή σας νὰ ἀναγνωρίσετε ὅλες τὶς
ἐκτὸς Ἐκκλησίας εὑρισκόμενες αἱρετικὲς
κοινότητες καὶ παρασυναγωγὲς ὡς Ἐκκλησίες,
προσθέσατε μία ἀκόμη αἵρεσι (αὐτὴ τῆς πολυ-
γαμίας τοῦ Χριστοῦ) στὴν παναίρεσι ποὺ ἀκο-
λουθεῖτε; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὸ φρικτὴ ὕβρις καὶ
βλασφημία κατὰ τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεώς μας;
Μία καὶ μόνο μία Νύμφη ἔχει ὁ Νυμφίος Χριστός.
Βλέπετε ποῦ σᾶς ὁδηγοῦν οἱ ἀτέρμονες Θεολο-
γικοὶ Διάλογοι μὲ τοὺς ἑτεροδόξους; Ἀντὶ νὰ
ἀνεβάσετε τοὺς «ναυαγήσαντες περὶ τὴν πίστιν»
συνομιλητές σας στὴν Κιβωτὸ τῆς σωτηρίας,
πέσατε καὶ ἐσεῖς στὴ θάλασσα καὶ παλεύετε μὲ
τὰ ἄγρια κύματα καὶ κινδυνεύετε νὰ πνιγῆτε ἢ νὰ
σᾶς φάγουν οἱ καρχαρίες. Καὶ ἔχετε καὶ ἐσεῖς
τώρα ἀνάγκη σωσιβίων καὶ ἐπιχειρήσεων ἔρευ-
νας καὶ διάσωσης, γιὰ νὰ σωθῆτε. Καὶ ὁ καλὸς
Θεός, ποὺ δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀπώλειά σας, ρίπτει
σωσίβια ἀφειδῶς σὲ σᾶς. Σωσίβια εἶναι καὶ οἱ
παύσεις τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός σας ἐκ
μέρους ὀλίγων μέχρι σήμερα ἡρωϊκῶν κλη-
ρικῶν, μήπως καὶ συνειδητοποιήσετε σὲ ποιό
κίνδυνο εὑρίσκεσθε, ἀλλὰ σεῖς τοὺς ἀπειλεῖτε,
διώκετε καὶ τιμωρεῖτε! Σωσίβια εἶναι καὶ τὰ
διάφορα ἄρθρα ποὺ γράφονται κατὰ τῆς
συνόδου τῆς Κρήτης, τὰ ὁποῖα σεῖς θεωρεῖτε ὡς
θρασεία ἀνταρσία καὶ ἀνυπακοὴ στὰ κελεύσματά
σας!

«Οὗτὸς ἐστιν ὁ υἱὸς μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ
εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε», εἶπε ὁ Θεὸς
Πατέρας, κατὰ τὴ Μεταμόρφωσι τοῦ Χριστοῦ στὸ
ὄρος Θαβὼρ (Ματθ. 17:5). Στὸν Χριστὸ προσ -
παθοῦμε νὰ ἀκούωμε καὶ ἐμεῖς οἱ ταπεινοὶ καὶ
ἄσημοι. Καὶ ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει στὸ Εὐαγγέλιο
ὅτι μία Ἐκκλησία ἵδρυσε, ὄχι πολλές, καὶ αὐτὴ ἡ
μία Ἐκκλησία θὰ ὑπάρχῃ ἕως τῆς συντελείας τοῦ
κόσμου. Τελεία καὶ παύλα.

Ἐμεῖς, λοιπόν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ
ἀκούσωμε τὸν Χριστό, ὄχι τὸ αὐτοαποκαλούμε-
νο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, οὔτε ἐσᾶς
καὶ τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις τῶν «Ἁγίων καὶ
Μεγάλων» Συνόδων σας.

Γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, ἰδιαιτέρως οἱ
ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες, ἀπεχθάνονται τὸν ἔλεγ-
χο. Γνωρίζουμε, ἐπίσης, ἀπὸ τὴν Ἁγ.Γραφὴ καὶ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία πόσο ἀκριβὰ ἐπλήρω-
σαν ὅσοι ἐτόλμησαν νὰ ὑψώσουν φωνὴ ἐλεγκτικὴ
κατὰ παρανομούντων ἀρχιερέων. Τρανότερο
παράδειγμα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἀκολούθησαν
οἱ Ἀπόστολοι, ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος, πολλοὶ
Πατέρες, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καὶ
πλῆθος ἄλλοι μὲ πιὸ πρόσφατο τὸν ὁμολογητὴ
θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, μετὰ δὲ τὴ σύνο-
δο τῆς Κρήτης, ἀγωνιστὲς κληρικοὶ (π. Θεόδωρος
Ζήσης κ.ἄ.). Ἴσως καὶ τὶς στιγμὲς αὐτὲς νὰ
ἑτοιμάζεται κάποια νέα «Μείζων καὶ Ὑπερτελὴς»
Σύνοδος γιὰ τὴν «παραδειγματικὴ» τιμωρία τῶν
πολλαπλασιαζομένων ἀντιφρονούντων καὶ
ἀντιδρώντων ἀντιοικουμενιστῶν! Νὰ ἀναμένωμε
νέους ἀφορισμούς; Ὁ Θεὸς θὰ δείξῃ ποίους θὰ
ἀξιώσῃ τοιαύτης μεγάλης τιμῆς καὶ δόξας αἰωνίου.
Διότι ἄδικες καὶ ἀντικανονικὲς ἐκκλησιαστικὲς
ποινὲς αὐξάνουν κατὰ πολὺ τὶς πιθανότητες τῶν
πιστῶν νὰ εἰσέλθουν στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
«Παιδί μου, ὁ Νικολάκης μὲ τὸν ἀφορισμὸ αὐτὸ
ἔχει εἰσέλθει μὲ τὸ ἕνα του πόδι στὸν Παράδεισο»,
εἶχε εἰπεῖ κάποτε ἕνας ἅγιος καὶ χαρισματοῦχος
Γέροντας στὸν γράφοντα, σὲ συζήτησή μας γιὰ
τὸν ἀείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο! Ἐμπρός,
λοιπόν, ἐναγκαλισθῆτε περισσότερο καὶ
ἀσπασθῆτε «φιλήματι ἁγίῳ» τοὺς ἐχθροὺς τοῦ
Χριστοῦ καὶ πετροβολήσετε τοὺς Ὀρθοδόξους
ἀδελφούς σας. Πλουτίσετε τὶς τάξεις τῆς Θριαμ-
βεύουσας Ἐκκλησίας μὲ νέους ὁμολογητές,
μάρτυρες καὶ ἁγίους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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ἀνάθεμα στὴν Ἐκκλησία εἶναι «ἕνα ἔσχα-
το ποιμαντικὸ μέσο καὶ ἔκφραση ἀγάπης
τῆς Ἐκκλησίας». Δὲν λέτε ὅμως ὅτι εἶναι
καὶ ἕνας τρόπος ἀποκοπῆς τοῦ «σεση-
πότος» μέλους, γιὰ νὰ μὴ μολυνθεῖ καὶ τὸ
ὑπόλοιπο σῶμα καί μάλιστα σήμερα
στήν ἐποχή τοῦ διαθρησκειακοῦ καί δια-
χριστιανικοῦ συγκρητισμοῦ. Ὅταν  ἀπηύ -
θυνα τοὺς ἀναθεματισμοὺς πρὸς τοὺς
σύγχρονους αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρή-
σκους, αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ σκοπὸ εἶχα νὰ
ὁριοθετήσω τὴν σώζουσα ὀρθόδοξη πί-
στη ἀπὸ τὴν σύγχρονη ποικιλόμορφη
πλάνη στοὺς πιστούς τῆς μητροπολι-
τικῆς μου περιφέρειας καί νά καταδείξω
τόν συγκρητιστικό οἰκουμενισμό ὡς
ἀπώλεια τῆς σωτηρίας. Ἀλλά, διε-
ρωτῶμαι: μήπως Σᾶς πείραξε ὁ ἀναθε-
ματισμός μου πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς πα-
πικούς, προτεστάντες, κόπτες, μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ κ.ἄ. τοὺς ὁποίους προ-
φανῶς, δὲ θεωρεῖτε αἱρετικούς; Μήπως
Σᾶς ἐνόχλησε ὁ ἀναθεματισμός μου
πρὸς τὴν σύγχρονη φοβερὴ παναίρεση
τοῦ οἰκουμενισμοῦ πού παρουσιάζει ἕνα
ἀνύπαρκτο Χριστό, μέσα στόν ὁποῖο συν -
υπάρχουν τό ψέμα καί ἡ ἀλήθεια, ἡ
ὀρθοδοξία καί ἡ αἵρεση, ἡ ἀρετή καί ἡ
ἀνηθικότης; 

Τὰ ἐν λόγῳ ἀναθέματα ὑπάρχουν ὡς
γνωστὸ στὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας,
τὸ ὁποῖο, ὅπως παρατηρεῖ εὐστοχώτατα
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ.
Ἱερόθεος, «εἶναι ἕνα ὑπέροχο καὶ πολὺ
συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι περίληψη
ὅλης τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας τῆς
Ἐκκλησίας μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία
τὸ ἐνέταξε μέσα στὴν λατρεία της, τὴν
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ διαβάζεται
σὲ στάση προσοχῆς καὶ προσευχῆς.
Εἶναι κείμενο ἱερό». Ἐνῶ λοιπὸν ἡ
Ἐκκλησία τὸ ἐνέταξε μέσα στὴν λατρεία
της, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ἐπὶ
σειρὰ αἰώνων ἐτηρεῖτο αὐτὴ ἡ ἐκκλησια-
στικὴ τάξις, κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια δυσ -
τυχῶς καταργήθηκε, (ἤ συρρικνώθηκε),
ἡ ἀνάγνωσή του, ὅπως καὶ ἡ ἀνάγνωση
τῶν ἀναθεμάτων. Καὶ γιατί αὐτό; Διότι
προφανῶς δὲν ταιριάζει στὸ πνεῦμα καὶ
στὴν οἰκουμενιστικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς
ἐποχῆς μας. Οἱ σύγχρονοι οἰκουμενι-
στές, ὅταν ἀκοῦν τὴ λέξη ἀνάθεμα ἐνο-
χλοῦνται, δαιμονίζονται. Πιστεύουν ὅτι
ἐκφράζει ἕνα μισαλλόδοξο πνεῦμα, ποὺ
εἶναι ξένο πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης,
τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς συμφιλιώσεως,
ποὺ καλλιεργεῖται ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαε-
τίες στοὺς κόλπους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Διερωτῶνται: Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνα-
γινώσκονται ἀναθέματα καθ’ ὅν χρόνον
αὐτὰ ἤρθησαν μὲ τὴν γνωστὴ «Ἄρση
τῶν Ἀναθεμάτων» τὸ 1965; Δὲν εἶναι τοῦ
παρόντος νὰ Σᾶς ἀναπτύξω, γιατί ἡ
Ἄρση τῶν Ἀναθεμάτων ἦταν μία ἀντικα-
νονικὴ καὶ παράνομη ἐνέργεια τοῦ τότε
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηνα-
γόρου...

Τὸ Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας σ’ ἕνα
σημεῖο γράφει: «ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς
ἀνάθεμα». Σᾶς ἐρωτῶ: Μέσα σ’ αὐτὸν
τὸν ἀναθεματισμὸ δὲν συμπεριλαμβά-
νονται οἱ παπικοί, οἱ προτεστάντες καὶ
γενικὰ ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι; Δὲν ἔχουν ὅλοι
αὐτοὶ καταδικαστεῖ ἀπὸ πλῆθος Συνό-
δων; Ἀσφαλῶς. Ἆρα λοιπὸν γιατί εἶναι
παραλογισμός, ποὺ τοὺς ἀναθεμάτισα
ὀνομαστικά;... 

Κάματε λόγο γιὰ «λαὸ ἀκατήχητο», ὁ
ὁποῖος «αἱρετίζει». Προφανῶς ἔχετε
εἰκόνα ἀπὸ τὴν Μητρόπολή Σας. Ἂν δὲν
Σᾶς ἀρέσει αὐτὴ ἡ εἰκόνα καὶ ἔχετε τὴ
διάθεση νὰ ξανακάνετε «ὀρθοδόξους»
τούς πιστούς Σας ἀφῆστε τὰ «πὶνκ –
πόνγκ», τὰ «ποδοσφαιράκια» καὶ τὸ
«μπάσκετ» πού θεωρεῖτε ὡς εὐφυῆ ποι-
μαντική καὶ ἀσχοληθεῖτε περισσότερο μὲ
τὴν κατήχηση τοῦ λαοῦ τῆς περιφερείας
Σας. Ἂν καταδέχεστε ρίξετε μία ματιὰ
στὴν ποιμαντικὴ διακονία τῆς δικῆς μας
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, γιὰ νὰ διαπιστώσε-
τε τὸ πόσο σημαντικὸ ἔργο ἐπιτελεῖ.
Καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴ προβάλετε τὴν εἰκό-
να τῆς τοπικῆς Σας ἐκκλησίας σὲ ἄλλες
τοπικὲς ἐκκλησίες. Ἂν Ἐσεῖς ἔχετε συνει-
δησιακὸ πρόβλημα μὲ τὴν πλημμελῆ
ποιμαντική Σας διακονία στὴν τοπική
Σας Ἐκκλησία, δὲ χρειάζεται νὰ τὸ γενι-
κεύετε... 

Στήν συνέχεια ἀφήνετε νὰ Σᾶς «ξεφύ-
γει» ἡ ἔκδηλη ἀγάπη σας γιὰ τὸν αἱρε-
σιάρχη Φραγκίσκο, καταληψία τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς Δύσης. Γράφετε, κάτι ποὺ
καὶ παλιότερα τονίσατε: Γιὰ τὴν Ἐκκλησία
«δὲν εἶναι ὁ πάπας τὸ πρόβλημα, δὲν
εἶναι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις»! Προφανῶς
γιὰ Σᾶς δὲν εἶναι ὁ «πάπας» τὸ πρόβλη-
μα γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ αὐτὸς γιὰ Σᾶς
δὲν εἶναι αἱρεσιάρχης καὶ  θλιβερὸ κατά-
λοιπο τοῦ μεσαιωνικοῦ φράγκικου φεου-
δαρχισμοῦ  τό κρατίδιό του! Προφανῶς,
εἴτε δὲν εἶστε σὲ θέση νὰ διακρίνετε τὴν
ἐχθρότητα τοῦ πτωτικοῦ κόσμου καὶ τοῦ
ὀργανωμένου κακοῦ, κατὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, εἴτε τὸ χειρότερο, γνωρίζετε καὶ
κλείνετε τὰ μάτια Σας νὰ μὴ βλέπετε καὶ
τὸ στόμα Σας γιὰ νὰ μὴ μιλᾶτε, γιὰ τοὺς
δικούς Σας σκοπούς. Καὶ τὸ χειρότερο
ἀπ’ ὅλα: Καταφέρεστε ἐναντίον ὅσων θέ-
λουν νὰ ὑπερασπίζονται τὴν Ἐκκλησία
καὶ νὰ περιφρουροῦν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ τοὺς ἀμετανόητους αἱρετικοὺς καὶ τὸ
ὀργανωμένο κακό. Ἔχω ἤδη μηνυθεῖ 5
φορές ἀπό ὀργανωμένους χώρους τῆς
ἀποδόμησης τῆς ἀνθρώπινης ὀντολο-
γίας καί ὑπερασπιστές τοῦ σοδομισμοῦ
καί ἔχω ἀθωωθεῖ πανηγυρικῶς καί αὐτή
τήν στιγμή διενεργεῖται κατόπιν μηνύσε-
ως τῆς ΜΚΟ τοῦ κ. Δημητρᾶ προανάκρι-
σι σέ βάρος μου γιά δῆθεν παραβίαση
τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου, ἐπειδή ἀπέ-
στειλα αἴτησι στήν Ἱεραρχία γιά τήν σύγ-
κλησή της μέ ἀφορμή τήν θεσμοθέτηση
ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τοῦ κακουρ-
γήματος τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης
ὀντολογίας. Ὁ πρ. Ὑπουργός καί Καθη-
γητής κ. Θ. Κατσανέβας δημόσια στήν τη-
λοψία εἶχε ἀναφέρει ἐνώπιον ἐκπροσώ-
που της, ὅτι ἡ ΜΚΟ τοῦ κ. Δημητρᾶ ἐπι-
χορηγεῖται ἀπό τήν Ὀργάνωση OpenSo-
cietyτοῦ κ. G. Sorros. Δέν διερωτᾶσθε
γιατί; Εἶναι συνωμοσιολογία ἡ γνωστο-
ποίηση τέτοιων διασυνδέσεων;...

Ἀκολούθως γράψατε τὸ ἀπίστευτο:
«Μοῦ φαίνεται λοιπὸν παράλογο νὰ ἀνα-
θεματίζουμε ὅλους τοὺς ἄλλους, ἐκτὸς
ἀπὸ τοὺς κατ’ ὄνομα Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανοὺς μὲ αἱρετικὲς ἀντιλήψεις»! Δη-

λαδὴ τί θέλετε νὰ κάνετε, μία «Ἐκκλησία
τῶν Καθαρῶν»; Δὲν γνωρίζετε τὴν Παρα-
βολὴ τῆς σαγήνης, μὲ τὴν ὁποία εἰκονίζε-
ται ἡ Ἐκκλησία, στὴν ὁποία συνυπάρ-
χουν οἱ «τέλειοι» μὲ πνευματικὰ ἀσθενεῖς
γιὰ θεραπεία; Ταυτίζετε τοὺς ἀκατήχη-
τους χριστιανοὺς μὲ τοὺς συνειδητοὺς
αἱρετικούς!

Στὴ συνέχεια Σᾶς πειράζουν ἀφόρητα
οἱ συνεχεῖς ἀναφορές μου στὶς διάφορες
θρησκεῖες τοῦ κόσμου καὶ ἡ κατάδειξη
τῶν πλανῶν καὶ τῶν ἐχθρικῶν διαθέσε-
ων των κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Χρι-
σ τ ι α ν ι σ μ ο ῦ
γεν ικότερα.
Γράφετε γιὰ
«φοβία» κά-
ποιου πιστοῦ
τῆς μητροπο-
λιτικῆς μας
περιφέρειας,
ὅτι δῆθεν
«φοβᾶται νὰ
πάει στὴν
ἐκκλησία ἀπὸ
τὶς δηλώσεις»
μου. Γιατί δὲν
ἦρθε σὲ μένα
νὰ τὸ πεῖ καὶ
ἀπευθύνθηκε
σὲ Σᾶς; Ἐπι-
τρέψτε μου νὰ
ἀμφιβάλω γιὰ
τὸ ὅτι εἶναι
ὑπαρκτὸ αὐτὸ
τὸ πρόσωπο!
Τώρα τὸ γιατί
στηλιτεύω τὶς
θρησκευτικὲς
πλάνες τῶν
δ ι α φ ό ρ ω ν
θρησκε ιῶν ,
αὐτὸ ἀπορρέ-
ει ἀπὸ τὸ
καθῆκον μου
ὡς Ἐπισκό-
που τῆς
Ἐκκλησ ίας ,
νὰ καταδεικνύω τὶς πλάνες στὸ χριστε-
πώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μου
Ἐκκλησίας καί μάλιστα σήμερα πού
ὀργανώνεται ὁ προσηλυτισμός τοῦ Ἰσλάμ
στήν πατρίδα μας. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐντάσ-
σεται καί ἡ προσχηματική ἐπιστολή μου
πρός τόν Πρόεδρο τῆς Γείτονος πού κα-
θώς διευκρίνισα καί δέν τό λάβατε καθό-
λου ὑπ’ ὄψιν Σας, δέν εἶχε σκοπό τήν με-
ταστροφή του, ἀλλά τήν κυκλοφόρηση
τῆς ἀποδόμησης τῆς ψευδοθρησκείας
τοῦ Ἰσλάμ, πρός χάριν τῆς ὁποίας ἡ
Ἑλληνική Πολιτεία δημιούργησε Νομικό
Πρόσωπο καί κατασκεύασε Ἰσλαμικό τέ-
μενος μέ χρήματα τοῦ Κρατικοῦ Προϋπο-
λογισμοῦ καί ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ
ΑΠΘ ἀνίδρυσε κατεύθυνση Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν. Δέν Σᾶς ἐνοχλεῖ ὅτι ἡ ψευδο-
θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ διδάσκει στήν Σούρα
«Ὁ Οἶκος Ἰμράν» τοῦ Κορανίου καί στόν
στίχο 59 «Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
εἶναι σάν τόν Ἀδάμ, ὁ Θεός τόν ἔπλασε
ἀπό χῶμα καί ἔπειτα εἶπε νά γίνει καί ἔγι-
νε» πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση τῆς κατεγνω-
σμένης αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ; Τί κά-
νετε Ἐσεῖς γιά νά καταδειχθεῖ αὐτή ἡ δαι-
μονικῆς ἔμπνευσης ψευδοθρησκεία στό
λαό μας σήμερα πού ἐπιδιώκεται νά κα-
ταστῆ καί αὐτή, ὅπως ζητοῦν οἱ μουσουλ-
μανικές ὀργανώσεις ἐπίσημη θρησκεία
στή Χώρα (βλ. στό διαδίκτυο τήν συνέν-
τευξη τοῦ Ναΐμ Ἐλγαντούρ, Προέδρου
τῆς Μουσουλμανικῆς Ἑνώσεως τῆς
Ἑλλάδος)...

Δέν αἰσθάνεσθε ὅμως βαθιά διχασμέ-
νος μέ τήν κριτική Σας σέ βάρος μου, τήν
στιγμή πού συγγράφετε καί κυκλοφορεῖτε
ἱκανά βιβλία γιά τόν ἔνθεο ὄντως βίο τοῦ
νέου ἰαματικοῦ Ἀναργύρου Λουκᾶ Ἀρχιε-
πισκόπου Συμφερουπόλεως καλώντας
ὅλους μας νά μιμηθοῦμε τόν ἔνθεο βίο
του καί τήν ἴδια στιγμή, μέ μέμφεσθε, γιατί
πείθομαι στίς διδαχές Σας. Ἐσεῖς γράφετε
ὅτι ὁ Ἅγιος Λουκᾶς δέν συνέπραξε μέ τήν
προσχηματική «Ζῶσα Ἐκκλησία» τοῦ σο-
βιετικοῦ καθεστῶτος καί δέν συσχηματί-
σθηκε μέ τόν ἀθεϊστικό περίγυρο, ἀλλά
βάδισε τόν ἀνάντη δρόμο τῆς ἐξορίας,
τῶν διωγμῶν, τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρ-
τυρίου καί μέ αἰτιᾶσθε, γιατί ἀποπειρῶμαι
νά μή συσχηματισθῶ μέ τόν κοσμικό πε-
ρίγυρο; Σέ ἕνα ἱστορικό πόνημά Σας πού
εἴχατε τήν εὐγένεια νά ἀποστείλετε σέ
ὅλους τούς συνιεράρχες Σας ἀπό τίς
ἐκδόσεις «Πορφύρα» καταφέρεσθε ἐναν-
τίον τοῦ καθεστῶτος τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώ-
σεως καί ἀρίστως πράττετε, στίς δίκες τῆς
Μόσχας,  στήν  ἀστυνομοκρατία  τήν  στι -
γμή ὅμως πού στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει κομ-
ματικός σχηματισμός μέ κοινοβουλευτική
ἐκπροσώπηση, τό ΚΚΕ, ὁ ὁποῖος δημο-
σκοπικά τοὐλάχιστον ἐμφαίνεται νά ψηφί-
ζεται ἀπό τό 7,5% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί
ὁ ὁποῖος σάν moto ἔχει στό κτίριό του
στόν Περισσό τό σύνθημα «ζήτω ὁ Μαρ-
ξισμός –Λενινισμός» αὐτό πού ἐσεῖς δρι-
μύτατα καταγγέλλετε. Σᾶς ἔψεξε συνιε-
ράρχης Σας, γιατί τό κάνετε κι ἄν μέ τά κεί-
μενά Σας ἐναντίον τοῦ Κομμουνισμοῦ πο-
λιτικοποιεῖτε τήν Ἐκκλησία;

Μὲ κατηγορεῖτε γιὰ τὴν ἐπιστολή μου
πρὸς τὸν Κόπτη «Πατριάρχη». Ὅτι αὐτὴ
«παρουσιάζει σοβαρὰ ἐκκλησιολογικὰ
καὶ πνευματικὰ προβλήματα», τὰ ὁποῖα
ὅμως δὲν ἀναφέρετε. Ποῦ τὴν εἴδατε τὴν
ἀδιακρισία μου καὶ τὴν ἀπανθρωπιά μου
πρὸς τοὺς Κόπτες; Αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγ-
κη νά τόν ἐνημερώσω ὅτι δέν συμμετεῖχα
στήν πρόσφατη ὑποδοχή του ὡς συνοδι-
κός Ἀρχιερεύς γιά συνειδησιακούς λό-
γους. Κάνετε λόγο γιὰ  ἄγνοια τοῦ μόχθου
καὶ τῶν προσπαθειῶν τῶν διαλόγων γιὰ
τὴν προσέγγιση μὲ τοὺς Κόπτες. Γνωρί-
ζετε μήπως τὸ ναυάγιο αὐτοῦ τοῦ διαλό-
γου, καθ’ ὅτι αὐτοὶ παραμένουν ἀμετακί-
νητοι στὴν πλάνη τοῦ μονοφυσιτισμοῦ;
Ἀποδέχεσθε τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία
τοῦ Chambesy πού ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἕνω-
σι τῶν δύο φύσεων στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ ὑφίσταται τῇ «θεωρίᾳ μόνῃ»,
διότι ἄν τό ἀποδέχεσθε μπορεῖτε νά ἐξη-
γήσετε τά γεγονότα τῆς Γεσθημανῆ καί
τήν ἐναγώνια προσευχή τοῦ Κυρίου μας;

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους ἤδη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀειμνή-
στου ὁσιακῆς βιοτῆς Γέροντος καὶ Καθη-
γουμένου Ἀρχιμ. κυροῦ Γεωργίου Καψά-
νη, ἀσχολήθηκε σέ βάθος καὶ ἐπισταμέ-
νως μὲ τὸν ὡς ἄνω διάλογο καὶ τὰ περι-
λάλητα πορίσματα καὶ ἀπέδειξε μὲ ἰσχυ-
ρότατα ἐπιχειρήματα, πατερικὲς μαρτυ-

ρίες καὶ μαρτυρίες ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅτι τὰ πορίσμα-
τα αὐτὰ καθόλου δὲν ἐναρμονίζονται μὲ
τὴν μέχρι σήμερα Πατερικὴ καὶ Κανονικὴ
περὶ τῶν μονοφυσιτῶν Παράδοση καὶ
ἑπομένως εἶναι ἀπορριπτέα... 

Ἐπίσης ἀναρωτιέστε ἂν ἀξίζουν οἱ
ἄνθρωποι αὐτοὶ τὴ συμπάθειά μας ἀπὸ
τὰ δεινὰ ποὺ ὑφίστανται ἀπὸ τὸ ἰσλαμικὸ
τέρας. Βεβαίως καὶ τὴν ἀξίζουν. Ὅμως
περισσότερο ἀπὸ τὴν ἁπλὴ συναισθημα-
τικὴ συμπάθεια ἀξίζουν τὴ σωτηρία τους,
τὴν ὁποία πρέπει νὰ τοὺς τὴν ἀναγγεί-

λουμε. Γνωρί-
ζετε ὅτι οἱ
αἱρετικοὶ Κό-
πτες τῆς Αἰγύ-
πτου τὸν 7ο
αἰώνα «χαιρέ-
τισαν» τὴν
εἰσβολὴ τῶν
μουσουλμά-
νων στὴ χώ-
ρα τους ὡς
ἀπελευθέρω-
ση ἀπὸ τοὺς
«αἱρετικοὺς»
Βυζαντινούς;
Ἔχετε ποτέ
ἀσχοληθεῖ μέ
τόν Ἰσλαμι-
σμό καί τό
Κοράνιο, γιά
νά διαπιστώ-
σετε ὅτι ἀπο-
τελεῖ συμπί-
λημα τῶν Χρι-
στολογ ικῶν
αἱρέσεων;... 

Ἀναφέρετε
ἀπόσπασμα
ἀπὸ ὑποτιθέ-
μενη ἐπιστο-
λή, ὑποτιθέ-
μενου «πι-
στοῦ» τῆς μη-
τροπολιτικῆς
μου περιφε-

ρείας, στὴν ὁποία «διαμαρτύρεται» διότι
τὸν κάνομε «νὰ ντρέπεται» γιὰ τὰ γραφό-
μενά μου. Ὅτι καλλιεργῶ συνωμοσιολο-
γίες καὶ ἐμφανίζω «ἦθος ἐμπαθές, διχα-
στικὸ καὶ ἐπιθετικό, ἀκατάλληλο γιὰ κλη-
ρικό». Ἐπειδὴ ἀπέδωσα τὴν θανάσιμη
ἁμαρτία, τὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας σὲ
παθολογικὸ ψυχικὸ νόσημα. Ἐπειδὴ κα-
ταφέρθηκα κατὰ τοῦ σιωνισμοῦ. Ἐπειδὴ
στηλίτευσα τηλεοπτικὸ σταθμὸ πανελλή-
νιας καὶ παγκόσμιας ἐμβέλειας, διότι βε-
βήλωνε τὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Κυ-
ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡμέρες Πάσχα,
προβάλοντας τά αἴσχιστα ντοκυμαντέρς
τοῦ Ἑβραϊκοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ
Τέλ Ἀβίβ πού «ἀναζητοῦσαν τήν σύζυγο
καί τά τέκνα» τοῦ Κυρίου μας!!! Παρεμπι-
πτόντως δέν Σᾶς εἶδα νά στηλιτεύετε τό
Ἑβραϊκό Κράτος πού κατ’ ἐπιταγή τῶν
Ἑβραίων Ραββίνων, ὅπως δηλώνει στό
youtube ὁ Ραββῖνος Μαρδοχαῖος Φριζῆς
μέ ἐκήρυξε personanongrata καί μοῦ
ἀπηγόρευσε τήν ἐπροσώπηση τῆς
Ἐκκλησίας μας στήν ἐφετινή ἁφή τοῦ
Ἁγίου Φωτός, ἐπειδή ἀποδεικνύω μέ τά
γραφόμενά μου ὅτι ὁ Μεσσίας ἦλθε καί
ὅτι αὐτόν πού ἀναμένει ὁ σύγχρονος
Ἰουδαϊσμός θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος καί ὅτι
ὁ σύγχρονος Ἰουδαϊσμός μετέβαλε τόν
Θεϊσμό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης σέ
ἑωσφορισμό τοῦ Ταλμούδ καί τῆς Καμ-
παλᾶ. Κατ’ ἀρχὴν ἐπιστρέψτε μου νὰ
ἀμφιβάλω γιὰ τὸ ὅτι τὸ πρόσωπο αὐτὸ
εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ ἡ ἐπιστολὴ του γνήσια,
ἀλλὰ εἶμαι πεπεισμένος ὅτι εἶναι κάκιστο
κατασκευασμένο σενάριο, γιὰ νὰ μοῦ
ἐκθέσετε τὶς ἐσώτατες διαθέσεις Σας γιὰ
τὸ πρόσωπό μου. Ἆρα τοὺς χαρακτηρι-
σμοὺς «ἦθος ἐμπαθές, διχαστικὸ καὶ ἐπι-
θετικό, ἀκατάλληλο γιὰ κληρικό», τὸ χρε-
ώνω σὲ Σᾶς, μέχρι νὰ μοῦ γνωρίσετε τὸν
ἀποστολέα τῆς ἐπιστολῆς. 

Μοῦ προσάπτετε τὴν κατηγορία ὅτι
«καλλιεργῶ συνωμοσιολογίες». Λέτε ὅτι
«οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ καὶ κληρικοὶ
(σ.σ. εἶναι ἄλλοι οἱ χριστιανοὶ καὶ ἄλλοι οἱ
κληρικοὶ) ψάχνουμε γιὰ ἐχθρούς. Δὲν
μποροῦμε νὰ ὑπάρξουμε χωρὶς «βαρβά-
ρους»». Ἂν Ἐσεῖς ψάχνετε γιὰ ἐχθροὺς
καὶ βαρβάρους, γιὰ νὰ ὑπάρξετε, εἶναι
πρόβλημα δικό Σας. Ἐμεῖς δὲν ψάχνου-
με, ἀλλὰ διαπιστώνουμε ὑπαρκτοὺς
ἐχθρούς, ὅπως διαπιστώνει ὅλος ὁ κό-
σμος σήμερα στὴν τραγικὴ πραγματικό-
τητα ποὺ βιώνει. Οἱ πολεμικὲς φρίκες στὴ
Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἀλλαχοῦ δὲν εἶναι κα-
τασκευάσματα διεθνῶν σκοτεινῶν κέν-
τρων; Ποιός κατασκεύασε τήν λεγομένη
Ἀραβική Ἄνοιξη; Ποιός χρηματοδότησε
τόν ISIS; Δὲ διαβάζετε καὶ δὲν ἀκοῦτε
εἰδήσεις; Θεωρεῖτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀγαπημένη τοῦ ἀποστα-
τημένου κόσμου καὶ ἆρα δὲν ἔχει
ἐχθρούς; Ἀλλὰ μία ἀγαπημένη καὶ σε-
βαστὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν πτωτικὸ κόσμο
εἶναι ἆραγε Ἐκκλησία; Γράφετε γιὰ τὸ
σιωνισμό. Μὰ ἀγνοεῖτε ὅτι ὁ σιωνισμὸς
εἶναι καταδικασμένος ἀπὸ τὴ διεθνῆ κοι-
νότητα, δύο φορὲς ἀπὸ τὸν ΟΗΕ; Θεω-
ρεῖτε πὼς καὶ ὁ ΟΗΕ συνωμοσιολογεῖ;
Ἀναφέρετε ὅτι τὰ «Πρωτόκολλα τῶν
Σοφῶν τῆς Σιών» ἔχουν ἀντικαταστήσει
σὲ πολλοὺς τὸ Εὐαγγέλιο, γιατί τέτοιες
ὑπερβολές; Τὰ θεωρεῖτε «ψευδεπίγραφο
κείμενο», τότε ἐξηγῆστε μας πῶς γίνεται,
ἐδῶ καὶ ἕνα αἰῶνα, νὰ ἔχουν ἐπαληθευτεῖ
σὲ ἀπόλυτο βαθμὸ οἱ στόχοι τους; Σᾶς
ἐνοχλοῦν τὸ ἴδιο καὶ τὰ παπικὰ χαλκευμέ-
να πλαστὰ κείμενα, τῆς «ἀδελφῆς» τῶν
οἰκουμενιστῶν «δυτικῆς ἐκκλησίας» ψευ-
δοκωνσταντίνειος δωρεά, ψευδοπιπίνει-
ος δωρεά, ψευδοκλημέντια καί ψευδοϊσι-
δώρειες διατάξεις κι ἄν ναί γιατί δέν τά
ἔχετε ποτέ στηλιτεύσει;

Ἀγνοεῖτε ἐντελῶς ὅτι τό μόνο οὐσιῶδες
πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἔλλειψη
ὁμολογίας, ἡ ἐκκοσμίκευση καί ὁ φόβος
μή ἐκτεθοῦμε. Ἄν οἱ Ἐπίσκοποι σήμερα
ὁμολογοῦσαν τήν Ἀλήθεια-Πρόσωπο
Χριστός ὁ κόσμος μας δέν θά εἶχε αὐτή
τήν κατάντια.    

Κάνετε λόγο γιὰ «σταλινικοῦ τύπου δι-
κτατορία τῶν «Ὀρθοδόξων» φονταμεντα-
λιστῶν», οἱ ὁποῖοι δὲν «ἐπιτρέπουν νὰ
ἀκουστεῖ καμία ἄλλη φωνή». Διερωτῶμαι
πότε καί ποῦ ὑπέστητε ἀπό ζηλωτές τῆς
πίστεως «μία πρωτόγνωρη τρομοκρατία
… ἐπειδὴ τολμήσαμε νὰ καταθέσουμε τὸν
προβληματισμὸ μας (σ.σ. ποῦ;), ὅταν
προσπαθοῦμε νὰ ἀφουγκραστοῦμε τὸ

ρυθμὸ τῆς ἐποχῆς μας, τί ἀνάγκες καὶ τὰ
αἰτήματα τῶν ἀνθρώπων». Δὲν καταλα-
βαίνω γιατί μοῦ τὰ γράψατε ἐμένα ὅλα
αὐτά. Μήπως στήν «σταλινικοῦ τύπου δι-
κτατορία τῶν «Ὀρθοδόξων» φονταμεντα-
λιστῶν» κατατάσσετε καὶ τὸ πρόσωπό
μου ἢ τοὺς συνεργάτες μου; Δέν πήρατε
τό μάθημά Σας στήν Ἱεραρχία, ὅταν ἐπα-
ναλάβατε αὐτές τίς ἀπρέπειες καί Σᾶς
ἀποστόμωσα διαβάζοντας ἁπλῶς τόν
Πρόλογο τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἱερωνύ-
μου ἀπό τό βιβλίο τοῦ γνωστοῦ Ἰταλοῦ δη-
μοσιογράφου Μάρκο Ἀουρέλιο Ριβέλλι «Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Γενοκτονίας» (ἐκδ.
Παρασκήνιο, Ἀθήνα 1999) πού ἀναφέρε-
ται στόν καταδικασμένο γιά ἐγκλήματα κα-
τά τῆς ἀνθρωπότητος καί τήν δολοφονία
850.000 Σέρβων Ὀρθοδόξων ψευδοάγιο
τοῦ Βατικανοῦ Καρδινάλιο Ἀλουΐσιο Στέπι-
νατς ρωτώντας ἁπλῶς, Μακαριώτατε, μή-
πως καί ἐσεῖς εἶστε φονταμενταλιστής; Κα-
ταλαβαίνετε νομίζω τὴ βαρύτητα ὅλων
αὐτῶν τῶν χαρακτηρισμῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν
θὰ μείνουν «νεκρὸ γράμμα» στὴν ἐπιστο-
λή Σας, ἀλλά μέ τήν μεταφυσική τῶν πρά-
ξεων θά κληθεῖτε νά δώσετε γι΄ αὐτά λόγο
στόν Κύριο τῆς Ἐκκλησίας... 

Ὁ κάθε τοπικὸς ἐπίσκοπος ἔχει τὴν
εὐθύνη γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν πάσης φύσε-
ως θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν ἀποκλειστικὰ
τὴν ἐπαρχία του καὶ δὲν ἔχει κανένα δι-
καίωμα νὰ ἀνακατεύεται σὲ θέματα
ἄλλων Ἐπισκοπῶν, διότι τότε πέφτει στὸ
παράπτωμα τῆς εἰσπηδήσεως. Τὸ
πρᾶγμα ὅμως διαφέρει, ὅταν πρόκειται
γιὰ θέματα πίστεως καὶ αἱρέσεων. Στὰ θέ-
ματα αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν ὅρια δικαιοδο-
σίας. Ἂν ρίξουμε μία ματιὰ στοὺς βίους
τῶν ἁγίων Πατέρων μας θὰ  διαπιστώ-
σουμε ὅτι στοὺς ἀντιαιρετικοὺς των
ἀγῶνες δὲν περιορίζονταν στὰ ὅρια τῆς
ἐπαρχίας των. Ἂς πάρουμε γιὰ παρά-
δειγμα τὸν Μέγα Βασίλειο.  Ὁ ἅγιος αὐτὸς
στὰ πλαίσια τῶν ἀγώνων του ἐναντίον
τῶν Ἀρειανῶν καὶ Πνευματομάχων, ἔγρα-
ψε μία ἐπιστολὴ στοὺς κληρικοὺς τῆς Νι-
κοπόλεως, (μιᾶς ἐπαρχίας ποὺ δὲν ἀνῆκε
στὰ ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του), στὴν
ὁποία ἐκφράζεται  ἀπαξιωτικὰ γιὰ τοὺς
Ἐπισκόπους ἐκείνους, ποὺ προδίδουν
τὴν πίστη τους, προκειμένου νὰ διατηρή-
σουν τὸ ἐκκλησιαστικό τους ἀξίωμα καὶ
ἄλλα πλεονεκτήματα. Δὲν τοὺς θεωρεῖ
κἄν ὡς Ἐπισκόπους καὶ συνιστᾶ στοὺς
κληρικοὺς τῆς Νικοπόλεως, πρὸς τοὺς
ὁποίους ἔγραψε τὴν ἐπιστολή, νὰ μὴ
ἔχουν καμιὰ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ
τὸν φιλοαρειανὸ ἐπίσκοπο Φρόντωνα.
«Μόνον μὴ ἐξαπατηθεῖτε ταῖς ψευδολογί-
αις αὐτῶν, ἐπαγγελλομένων ὀρθότητα
πίστεως. Χριστέμποροι γὰρ οἱ τοιοῦτοι
καὶ οὐ Χριστιανοί, τὸ ἀεὶ αὐτοῖς κατὰ τὸν
βίον τοῦτον λυσιτελοῦν τοῦ κατὰ ἀλήθει-
αν ζῆν προτιμῶντες, (διότι αὐτοὶ πάντοτε
προτιμοῦν συμβιβαστικὲς λύσεις μὲ τὴν
αἵρεση ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως)»,
(Ἐπιστολὴ 240,3, Νικοπολίταις πρεσβυ-
τέροις, ΕΠΕ 3,226). Ἐδῶ λοιπὸν ὁ Μέγας
Βασίλειος μὲ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ γράφει σὲ
κληρικοὺς ἄλλης ἐπαρχίας, ἐπεμβαίνει σὲ
ξένη ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία,  χωρὶς τὴν
ἔγκριση τῆς προϊσταμένης του Ἐκκλησια-
στικῆς ἀρχῆς, τοῦ Πατριάρχου ἤ τῆς Συν -
όδου καὶ οὐσιαστικά τούς ἀποκόπτει ἀπὸ
τὸν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο. Ἡ ἐνέργειά του
αὐτὴ οὔτε παράνομη εἶναι οὔτε ἀντικανο-
νική, διότι σὲ θέματα πίστεως, ὅπως
ἐλέχθη, δὲν ὑπάρχει ἐνόρια ἤ ὑπερόρια
ἁρμοδιότης, δὲν ὑφίσταται θέμα εἰσπηδή-
σεως καὶ ἐπεμβάσεως σὲ ξένη ἐκκλησια-
στικὴ ἐπαρχία, ὅπως συμβαίνει μὲ ἄλλης
φύσεως θέματα, ἀφοῦ ἡ αἵρεση μολύνει
ὅλο τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ τὸ
ἦθος καὶ αὐτὴ τὴ διαγωγὴ τοῦ μεγάλου
Βασιλείου τὴν βλέπουμε σὲ ὅλους τοὺς
ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιὰ
παράδειγμα ὅταν στὴν Κωνσταντινούπο-
λη ἐμφανίστηκε ὁ αἱρετικὸς Νεστόριος,
δὲν ἔμεινε ἀδιάφορος ὁ ἅγιος Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας.  Ὅταν ἐμφανίστηκε στὴν
Ἀλεξάνδρεια ὁ Ἄρειος, δὲν ἔμειναν ἀδιά-
φοροι οἱ Καππαδόκες Πατέρες. Δὲν εἶπαν
δηλαδή, ὅτι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καμιὰ δου-
λειά, νὰ ἀνακατευόμαστε σὲ ξένη ἐπαρ-
χία. Ἂς φροντίσουμε μόνον νὰ μὴ ἐξα-
πλωθεῖ ἡ αἵρεση στὴν δική μας ἐπαρχία
καὶ ἔτσι ἔχουμε πράξει τὸ καθῆκον μας... 

Δυστυχῶς γιά Ἐσᾶς ἄλλη γνώμη ἔχει ὁ
Μακαριώτατος μέντορας καί ποδηγέτης
Σας πού Σᾶς πῆρε ἀπό τήν ἀφάνεια τῆς
Ἱ. Μονῆς Σαγματᾶ μέ δύο μόλις μονα-
χούς καί Σᾶς κατέστησε Μητροπολίτη
τῆς περιωνύμου καί ἱστορικῆς Μητροπό-
λεως Ἀργολίδος, ἐφ’ ὅσον ἐπωνύμως
χρησιμοποίησε κείμενά μου, γιά νά
ὀργανώσει τήν ὄντως ἐμπνευσμένη εἰσή-
γησή Του στήν τακτική σύγκληση τῆς
Ἱεραρχίας Ὀκτωβρίου 2016 καί δυσ -
τυχῶς γιά Ἐσᾶς ἄλλη γνώμη ἔχει ἡ Διαρ-
κής Ἱερά Σύνοδος, ἡ ὁποία μοῦ ἀπέστει-
λε δύο συγχαρητήριες ἐπιστολές τίς ὑπ’
ἀριθμ. 1722/ 798/7.4.2017 καί
2257/979/9.5.2017, μέ τίς ὁποῖες μέ συγ-
χαίρει γιά τίς ὅπως χαρακτηρίζει ἐμπνευ-
σμένες εἰσηγήσεις μου καί τήν «οὐσια-
στικήν καί πολυτιμοτάτην συμβολήν
μου» στό ὑψίστης σημασίας θέμα τῆς
ἐπικειμένης Συνταγματικῆς Ἀναθεωρή-
σεως καί τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί
Πολιτείας...

Ἐπίσης λυποῦμαι ποὺ δὲν μὲ πείθετε
ὅτι τὸ «πνεῦ μα» τῆς ἐπιστολῆς Σας ἐνέ-
χει τὸ στοιχεῖο τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης!
Ἂν τέτοια εἶναι ἡ ἀγάπη, τότε ποιὸ μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι τὸ μῖσος, ἡ ἐμπάθεια καὶ ὁ
διασυρμός;...».

ΘΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ;
φεῖον ἐνημερώσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ
σύνδεσμος διαβιβάσεως ἐντολῶν εἰς ἄλογα πρό-
βατα, τότε ὁ εὐσεβὴς λαὸς καλεῖται νὰ ἀναλάβη
τὶς ἱστορικές του εὐθύνες. Ἂς μὴ παραδοθῆ ἢ κα-
ταστῆ ἀνίκανος ὁ «στρατηγὸς» διὰ τὴν μάχην μὲ
ἰδικήν του εὐθύνην, ἀντὶ πινακίου φακῆς. Ἡ γρη-
γοροῦσα συνείδησις τῶν χριστιανῶν Ὀρθοδόξων
γονέων συνασπίζεται καὶ παράγει τὴν κατωτέρω
διακήρυξιν πρὸς ἅπαντας. Μὲ αὐτὸ τὸ κείμενον
καθίσταται σαφὲς ὅτι οἱ γονεῖς γνωρίζουν τί δια-
κυβεύεται, ξέρουν ποῖαι εἶναι αἱ μεθοδεύσεις τῆς
φαλκιδεύσεως τῶν δικαιωμάτων τους, ξέρουν
ποῖα εἶναι τὰ δικαιώματά τους. Προσδοκῶμεν
ἀπὸ τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν ἕνα κείμενον ἡρωϊσμοῦ
καὶ ἀντιστάσεως εἰς ὅλας ἐκείνας τὰς καταστά-
σεις, ποὺ θέλουν τὴν Ἐκκλησίαν «τυφλοπόντικα»
τῶν καιρῶν καὶ ὄχι «πόλιν ἐπάνω ὄρους κειμένην».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΟΝΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ, 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
1. Μὲ ἀσίγαστο στεναγμὸ βλέπουμε νὰ διεξάγεται

αὐτὴν τὴν περίοδο  ἕνας διάλογος «κωφῶν» με-
ταξὺ φορέων πολιτειακῆς ἐξουσίας, κληρικῶν, θεο-
λόγων καὶ εἰδικῶν, ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν καὶ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.

2. Μὲ ὀδύνη διαπιστώνουμε, μετὰ τὴν δημοσί-
ευση τῶν φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν γιὰ ὅλες τὶς τάξεις στὸ διαδίκτυο, ὅτι ἡ πλη-
ρότητα, ἡ ἀκεραιότητα καὶ ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδό-
ξου πίστεως τίθεται σὲ ζυγαριὲς ποσοστώσεων
καὶ γίνεται ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης μὲ θῦμα
τὴν ὁλοκληρωμένη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότη-
τας ἀνυπεράσπιστων ἀνηλίκων παιδιῶν. Διότι,
δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει σοβαρὴ ἐπιστημονικὴ λογική,
νὰ θέλουμε νὰ διδάξουμε τὰ παιδιὰ διὰ μείξεως
π.χ. 60% Ὀρθοδοξίας, 30% Ἰσλάμ, 10% Βουδι-
σμοῦ. Τέτοιου εἴδους θρησκειολογικοὺς ἐρασι-
τεχνισμοὺς ἀδυνατεῖ ἕνας ὁποιοσδήποτε σο-
βαρὸς ἄνθρωπος νὰ φανταστεῖ.

3. Ἐὰν γιὰ ὅλους τοὺς κλάδους τοῦ ἐπιστητοῦ
θεωρεῖται ἡ πρακτικὴ ἐμπειρία καὶ ἐξάσκηση προ-
ϋπόθεση γιὰ τὴν ὁλοκληρωμένη ἐκπαίδευση
οἱουδήποτε (π.χ. δὲν νοεῖται στὴν ἰατρικὴ θεωρη-
τικὴ σπουδὴ μόνο στὰ βιβλία χωρὶς πρακτικὴ ἐξά-
σκηση στὶς κλινικὲς τῶν νοσοκομείων), δὲν κατα-
νοοῦμε γιατί ἡ ἐκπαίδευση τῆς Ὀρθοδόξου νεο-
λαίας πρέπει νὰ περιορίζεται σὲ ἕνα στεῖρο ἀκα-
δημαϊσμό. Σὲ κανένα ἐπιστημονικὸ κλάδο δὲν πα-
ρέχονται σκέτες γνώσεις οὔτε στεῖρος «γραμματι-
σμός», ἀλλὰ ὅλα εἶναι συνδυασμὸς θεωρίας καὶ
πράξης. Γιατί λοιπὸν τὸ νὰ εἰσαχθεῖ ὁ Ὀρθόδοξος
μαθητὴς στὴν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα καὶ
στὸν πλοῦτο τῆς λατρευτικῆς ἐμπειρίας τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔπαψε νὰ θεωρεῖται ἀναγ-
καῖο συμπλήρωμα τῆς παράλληλης θεωρητικῆς
κατάρτισης;

4. Ἀντὶ τῆς δυναμικῆς εἰσαγωγῆς ἐμπειρικὰ
στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ στὰ Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας καὶ παράλληλα στὴν σὲ βάθος καὶ
πλάτος μαθητεία στὴν νηπτικὴ ἐργασία, μὲ τρόπο
ποὺ νὰ γοητεύει τὴν νεανικὴ ψυχή, ἡ ὁποία ζητᾶ
πάντα τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν σοβαρότητα, τοὺς προ-
τείνουν μεθόδους θεατρικοῦ τύπου. Μὲ τὶς μεθό-
δους αὐτές, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν, ἀμέσως ἢ
ἐμμέσως, νὰ ἐξοικειώσουν τὰ παιδιὰ μὲ κάθε
μορφὴ αἵρεσης καὶ παραθρησκείας, τὶς ὁποῖες με-
τονομάζουν οἱ ἐμπνευστὲς τῶν νέων προγραμμά-
των σὲ «ἑτερότητες». Ὅπως πολὺ εὐφυῶς τὸ Δι-
καστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὸ Στρα-
σβοῦργο στὴ μείζονα σύνθεσή του στὴν ὑπόθεση
Lautsi ἀπεφάνθη: ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης κάθε
μορφῆς θρησκευτικότητος δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τὴν κυρίαρχη προβολὴ τῆς χριστιανικῆς
ταυτότητος μέσα στὴν τάξη. Ἐπιπλέον τὸ ἴδιο δι-
καστήριο ἐξεφράσθη, πολὺ διεισδυτικά, λέγοντας
ὅτι: τὰ περὶ οὐδετεροθρησκείας ἢ τὰ περὶ χωρι-
σμοῦ Ἐκκλησίας-Πολιτείας συνιστοῦν ἰδεολογίες,
διότι τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο ἀφορᾶ μόνο τὸ μὴ
ἐξαναγκαστὸ τῆς πίστεως καὶ οὐδὲν ἄλλο. Ἡ
Ὀρθόδοξη σωτηριολογία παραμερίζεται καὶ ὁ ἐξ
αὐτῆς ἐκπηγάζων πλοῦτος καινότητος ζωῆς δίνει
τὴ θέση του σὲ ἀφηρημένες ἰδέες, οἱ ὁποῖες ὑπο-
τίθεται ἑνώνουν ὅλες τὶς θρησκεῖες σὲ μία κοινὴ
ἐκκοσμικευμένη γλώσσα περὶ εἰρήνης, δικαιοσύ-
νης, ἐλευθερίας κ.λπ. Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι μετα-

τροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ μά-
θημα ἐκθέσεως ἰδεῶν καὶ σὲ μεταβολὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας σὲ ἰδεολογία τότε οἱ λέξεις ἔχουν
χάσει τὴ σημασία τους.

5. Ὁ σχετικισμὸς -μὲ τὴ μορφὴ τοῦ πραγματι-
σμοῦ ἢ τοῦ ἐποικοδομητισμοῦ (κονστρουκτιβι-
σμοῦ)- ἀπὸ μία περιθωριακὴ ἐκπαιδευτικὴ φιλο-
σοφία δεδηλωμένης ἀποδόμησης γίνεται ὁ ἐπίση-
μος κατηχητισμὸς τοῦ κράτους. Ἡ ἐπιλογὴ καὶ
ἐπιβολὴ μιᾶς μόνο φιλοσοφικῆς-παιδαγωγικῆς
ἰδεολογίας, σὰν τῆς μόνης ἐπιτρεπτῆς στὸ σχο-
λεῖο, συνιστᾶ μία πραγματικὴ ἐπιστημολογικὴ
αἵρεση. Ἔτσι ὁδηγούμαστε στὸ χῶρο τῆς παιδεί-
ας σὲ μύηση στὴ λογικὴ τῆς σέκτας καὶ τῆς αἱρέ-
σεως, ἡ ὁποία ἀκριβῶς ὡς μερικότης ἀποκλείει τὴ
σφαιρικότητα καὶ στρέφεται ὄχι μόνο κατὰ τῆς
Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ κάθε γνωστῆς θρησκείας.
Ἀπώτερος στόχος εἶναι ἡ γελοιοποίηση καὶ ὁ
ἐκμηδενισμὸς κάθε μορφῆς θρησκείας, δηλαδὴ
ἔμμεση κατήχηση ὑπὲρ τοῦ θεωρητικοῦ καὶ πρα-
κτικοῦ ἀθεϊσμοῦ.

6. Ἔναντι αὐτῆς τῆς προσπάθειας, αὐτῆς τῆς
συγκεκριμένης σέκτας τῶν σχετικιστῶν νὰ ἐπιβά-
λουν δι’ ὑπουργικῶν ἀποφάσεων τὶς ἀπόψεις τους,
οἱ γονεῖς τῶν ἐκπαιδευομένων νέων διακηρύσσουν
ἀπερίφραστα καὶ θαρραλέα πρὸς κάθε κατεύθυνση
τὸ ἠχηρὸ καὶ ἀδιαπραγμάτευτο ΟΧΙ τους.

7. Ἔναντι τῆς συνειδησιακῆς κακοποίησης τῶν
ἀνηλίκων, οἱ γονεῖς δηλώνουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ
ἐπιτρέψουν τὰ παιδιά τους νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς
βαρίδια στὴ ζυγαριὰ πολιτικῶν ἤ ἄλλων διαπρα -
γματεύσεων καὶ σκοπιμοτήτων καὶ μάλιστα ἀνταλ-
λαγῶν πνευματικῶν ἔναντι ὑλικῶν παροχῶν.

8. Οἱ γονεῖς δὲν ἀναγνωρίζουν σὲ κανένα κρα-
τικὸ φορέα τὸ δικαίωμα νὰ καταργεῖ στὴν ἐκπαί-
δευση τὶς πανευρωπαϊκὲς ἀρχὲς τῆς δημοκρα-
τίας, τῆς ἀντικειμενικότητας, τῆς κριτικῆς σκέψης
καὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ πλουραλισμοῦ μὲ τὴν προσ -
πάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ μία συγκεκριμένη μηδενι-
στικὴ-σχετικιστικὴ-φιλοσοφικὴ ἄποψη, ὡς ἡ
μόνη δυνατὴ καὶ ἐπιτρεπτὴ νομικὰ παιδαγωγικὴ
ἀρχὴ καὶ φιλοσοφία στὴν Ἑλλάδα.

9. Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία, οὖσα πάντοτε ἀντι-
κείμενο τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης μας, καλεῖ -
ται νὰ ἀντιτάξει τὸ δικό της ΟΧΙ, διότι ἔργο τῶν
Ἐπισκόπων εἶναι ἡ φύλαξη τῆς ἀκεραιότητας τῆς
πίστεως, τόσο ὡς δογματικῆς διδασκαλίας ὅσο
καὶ ὡς πράξης, ὄχι μόνο ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν,
ἀλλὰ καὶ ἐκτός, στὸν κόσμο, στὸ σχολεῖο κ.λπ.
Ἐὰν ὄντως θέλουμε νὰ εἴμαστε διαλεγόμενοι
ἀνοικτὰ καὶ μὲ κριτικὸ τρόπο, αὐτὸ ὄχι μόνο δὲν
ἀποκλείει τὸν νηφάλιο ἔλεγχο, ἀλλὰ προϋποθέτει
ὁπωσδήποτε ἐπαρκῆ αἴσθηση τῆς ταυτότητας τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐν διαρκῇ
ἱεραποστολῇ. Ἡ διπλωματία τῶν συμβιβασμῶν
εἶναι χρήσιμη γιὰ τὶς διακρατικὲς σχέσεις, ὅταν
διακυβεύονται ὑλικὰ συμφέροντα. Ὅταν ὅμως με-
ταφέρεται σὲ ἐπίπεδο Ἐκκλησίας, μόνο ἀπογοή-
τευση καὶ βαθύτατους προβληματισμοὺς συνειδή-
σεων δημιουργεῖ. Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία μᾶς
προειδοποιεῖ νὰ μὴ ἐπαναλάβουμε τὰ λάθη τοῦ
παρελθόντος. Ὅπως ὁ περίφημος Ἅγιος
Μᾶρκος, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός, εἶπε:
σὲ θέματα πίστεως μεσότητα δὲν χωρεῖ. Ἡ ἐποχή
μας δὲν ζητᾶ ἡττοπαθεῖς συνθηκολόγους, ἀλλὰ
θαρραλέους ὁμολογητὲς τῆς μοναδικότητας
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

10. Οἱ Ἕλληνες γονεῖς δὲν θὰ ἀποδεχτοῦν οὔτε
τὴν ἐνεργητικὴ οὔτε τὴν παθητικὴ συμμετοχὴ τῶν
ἀνηλίκων παιδιῶν τους σὲ τέτοια διαδικασία ἀντι-
κατήχησης μέσα στὴν τάξη. Θεωροῦν ὅτι δι’
αὐτῆς τῆς παρεμβατικότητας τοῦ Κράτους θίγεται
ὁ βαθύτατος πυρήνας τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς συν -
ειδήσεως καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Ὅλοι
οἱ Ἕλληνες δικαιοῦνται, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεοῦνται,
βάσει τοῦ ἀκροτελεύτιου ἄρθρου τοῦ Ἑλληνικοῦ
Συντάγματος, νὰ ἀντιταχθοῦν διὰ παντὸς μέσου
στὴν κατάλυση ἑνὸς τόσο θεμελιώδους δικαιώμα-
τός τους. Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, οἱ Ἕλληνες γο-
νεῖς θεωροῦν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ νεολαία εὑρίσκεται ἐν
διωγμῷ ἔναντι δὲ αὐτοῦ τοῦ διωγμοῦ καλοῦμε
ὅλους τοὺς Ἕλληνες γονεῖς σὲ μαχητικὴ ἑνότητα.

Ὑπογράφοντες φορεῖς
- Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), - Παν -

ελλήνια Ἕνωση, Φίλων τῶν Πολυτέκνων
(Π.Ε.ΦΙ.Π.), - Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις
(Π.Ο.Ε.),  - Ἐφημερὶς «ΑΓΩΝΑΣ», - ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Πο-
λιτικὴ Παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια. 

Ἐκτελεῖ ἐντολὰς ὁ Σεβ. Φαναρίου;
Πολλοὶ σοβαροί, σκεπτόμενοι Ἕλληνες ἀνησυ-

χοῦν καὶ θέτουν τὸ ἐρώτημα, γιατὶ ἡ μεταφορὰ
ἱερῶν Λειψάνων ἀπὸ τὴν Βενετία; Πρόκειται
ὄντως διά ἱερά λείψανα;

Λείψανα τῆς ἁγίας Βαρβάρας καὶ τῆς Ἁγίας
Ἑλένης ὑπάρχουν σὲ πολλὲς Ἱερὲς Μονὲς καὶ
Ἱεροὺς Ναοὺς στὴν Ἑλλάδα.

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν μεταφορὰ ἀπὸ τὴν
Βενετία στὴν Ἑλλάδα ἱερῶν Λειψάνων; Μήπως
προσωπικὲς φιλοδοξίες, χρηματικὰ ὀφέλη, συμ-
προσευχὲς μὲ τοὺς Παπικούς, (ἀφοῦ πάντοτε
ἀντιπροσωπία συνοδεύει τὰ ἱερὰ Λείψανα) ἤ ἡ
ἐπιβολή στούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες ἀπό τούς
ὕπουλους παπικούς τῆς προσκύνησης ἀγαλμά-
των; Ἡ εὐθύνη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου εἶναι πολὺ μεγάλη· ὁ
Ἐπίσκοπος Φαναρίου εἶναι ἐκ τῶν στενῶν συνερ-
γατῶν του· ἐκτελεῖ ἐντολές;

Γιὰ τὴν στάση τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν αἱρε-
τικῶν ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς παρατηρεῖ με-
ταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Τὴν στάσιν της ἔναντι
τῶν αἱρετικῶν -καὶ αἱρετικοὶ εἶναι ὅλοι οἱ μὴ Ὀρθό-
δοξοι- ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει καθορίσει
ἅπαξ διὰ παντὸς διὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ
τῶν ἁγίων Πατέρων, δηλαδὴ διὰ τῆς ἁγίας Θεαν-
θρωπίνης Παραδόσεως, τῆς μοναδικῆς καὶ ἀναλ-
λοιώτου. Συμφώνως πρὸς αὐτὴν τὴν στάσιν, εἰς
τοὺς Ὀρθοδόξους εἶναι ἀπηγορευμένη κάθε συμ-
προσευχὴ καὶ κάθε λατρευτικὴ ἐπικοινωνία μετὰ
αἱρετικῶν. Διότι «τὶς μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνο-
μίᾳ; Τὶς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ
συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἤ τίς μερὶς
πιστῷ μετὰ ἀπίστου» (Β΄ Κορ. 6, 14-15)...

Ὁ ΜΕ΄ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὁρίζει:
«Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος αἱρετι-
κοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δὲ ἐπέ-
τρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαι-
ρείσθω». Ὁμοίως ὁρίζουν καὶ οἱ ΜΣΤ΄ καὶ ΞΕ΄
Ἀποστολικοὶ Κανόνες, καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ ΛΓ΄ τῆς
ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου. Αὐτὸς ὁ ἱερὸς κανὼν τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων δὲν προσδιορίζει ποία
ἀκριβῶς προσευχὴ ἤ ἀκολουθία ἀπαγορεύεται,
ἀλλὰ ἀπαγορεύει κάθε κοινὴν μεθ’ αἱρετικῶν προσ -
ευχήν, ἔστω καὶ τὴν κατ’ ἰδίαν (συνευξάμενος)».

Καὶ σχολιάζει ὁ πιστὸς τηρητὴς τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων Ἅγιος Ἰουστῖνος: «Εἰς δὲ τὰς οἰκουμενι-
στικὰς κοινὰς προσευχὰς μήπως δὲν γίνονται καὶ
ἁδρότερα καὶ εὐρύτερα τούτων;

Ὁ ΛΒ΄ Κακὼν τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου ὁρίζει·
«ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικῶν εὐλογίας λαμβάνει, αἵτινές
εἰσιν ἀλογίαι μᾶλλον ἤ εὐλογίαι».

Μήπως ὅμως δὲν συμβαίνει εἰς τὰς κοινὰς οἰκου-

μενιστικὰς συναντήσεις καὶ συμπροσευχὰς νὰ
εὐλογοῦν αἱρετικοί: παπικοὶ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς,
προτεστάνται πάστορες, ἀκόμη καὶ γυναῖ κες;!».

Καὶ συμπεραίνει ὁ ἅγιος: «Αὐτοὶ καὶ ὅλοι οἱ
ἄλλοι σχετικοὶ κανόνες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ
τῶν ἁγίων Πατέρων ἴσχυον ὄχι μόνον κατὰ τὴν
παλαιὰν ἐποχήν, ἀλλ’ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ἐν
ἀπολύτῳ ἰσχύει καὶ σήμερον δι’ ὅλους ἡμᾶς τοὺς
συγχρόνους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ἰσχύουν
ἀναμφιβόλως καὶ διὰ τὴν θέσιν μας ἔναντι τῶν
παπικῶν καὶ προτεσταντῶν. Διότι ὁ μὲν πα-
πισμὸς εἶναι πολλαπλῆ αἵρεσις, περὶ δὲ τοῦ προ-
τεσταντισμοῦ τί νὰ εἴπωμεν; Καλλίτερον νὰ μὴ
ὁμιλῶμεν.

Ἤδη ὁ Ἅγιος Σάββας εἰς τὴν ἐποχήν του, ἑπτά-
μισυ αἰῶνας πρίν, δὲν ὠνόμαζε ἆραγε τὸν πα-
πισμὸν «λατινικὴν αἵρεσιν»; Καὶ πόσα ἀπὸ τότε
νέα δόγματα δὲν ἐπενόησεν ὁ πάπας καὶ «ἀλαθή-
τως» ἐδογμάτισε! Δὲν χωρεῖ δὲ ἀμφιβολία ὅτι διὰ
τοῦ δόγματος περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, ὁ πα-
πισμὸς κατέστη παναίρεσις. Καὶ ἡ πολὺ ἐπαινου-
μένη Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος οὐδὲν ἤλλαξεν οὔτε
ὅσον ἀφορᾶ τὴν τερατώδη αὐτὴν αἵρεσιν, ἀλλά,
τουναντίον, ἐπεμύρωσεν αὐτήν».

Μετὰ ἀπὸ πολλὴ προσευχὴ καὶ διαρκῆ μετά-
νοια υἱικῶς παραθέτομε πρὸς τοὺς σεβαστοὺς
Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λίγα λό-
για τοῦ μακαριστοῦ ἐναρέτου Μητροπολίτου Μη-
θύμνης κ. Ἰακώβου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ 1970.

«Σεβασμιώτατοι Πατέρες καὶ ἀδελφοί, τὸ συμ-
φέρον τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ τῆς φιλτάτης
ἡμῶν Πατρίδος ἀπαιτεῖ, ἵνα μετὰ πολλῆς συνέσε-
ως καὶ προσοχῆς συνεργαζώμεθα καὶ ἐπικοι-
νωνῶ μεν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ δὴ τῶν αἱρε-
τικῶν Παπικῶν. Ἡ δύναμις αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ
τούτῳ εἶναι μεγάλη, ἀλλὰ καὶ ὁ φανατισμὸς καὶ τὸ
μῖσος αὐτῶν κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἄσβεστον, ὡς
προσωπικῶς ἔχομεν διαπιστώσει κατὰ τὴν δε-
καετῆ μετ’ αὐτῶν ἀναστροφὴν ἡμῶν ἐν Νάξῳ. Μι-
σοῦν θανασίμως πᾶν Ἑλληνικὸν καὶ Ὀρθόδοξον.
Περὶ αὐτοῦ γράφει πολλὰ ὁ Νάξιος Διδάσκαλος
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Καὶ φοβούμεθα ὅτι
καὶ ὡς Ἐκκλησία καὶ ὡς Ἔθνος δὲν θέλομεν ἀνθέ-
ξει εἰς τὸν μετ’ αὐτῶν ἀδελφικὸν ἐναγκαλισμόν.

Γρηγορήσωμεν, λοιπόν, καὶ ἀναλάβωμεν τὴν
μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀποκόψωμεν τὴν
κεφαλὴν τοῦ ἐπαπειλοῦντος τὴν Ἁγίαν Ὀρθοδο-
ξίαν καὶ τὴν Ἀθάνατον Ἑλλάδα Οἰκουμενισμοῦ».

Χρειαζόμεθα ὅλοι πολλὴ προσευχὴ καὶ εἰλι-
κρινῆ μετάνοια, γιὰ νὰ ἔλθη ὁ θεῖος φωτισμὸς ἀπὸ
Τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό μας.

Ἰωάννης Παπαθεοφάνης
Φυσικός 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ*
προσόμοιο. Ἦχος πλ. δ΄. 

(ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος)
Πρόβλημα τῶν προκαθήμενων·

οἱ κληρικοὶ (δι)αφωνοῦν,
μοναχοὶ (δι)αμαρτύρονται,

θεολόγοι ἄλαλοι,
ἀνημέρωτο ποίμνιο.

Οἱ θέσεις δύο,
σαφῶς ἀντίθετες:
προκαθημένων,

ὑπέρ... αἱρέσεων!
Μάρκου καὶ Φωτίου,
Παλαμᾶ, Νικόδημου,

καὶ Αἰτωλοῦ,
κι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων,

κατὰ αἱρέσεων
Γεώργιος Ἰ. Παπαδάκης

* παραϋμνογραφικό



Σελὶς 8η

Τὴν Τρίτην 13ην Ἰουνίου ὁ
Πατριάρχης Ἀντιοχείας εἶχε
συνάντησιν εἰς τὴν Βηρυτὸν
μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Κύπρου
κ. Ἀναστασιάδην, ἀπὸ τὸν
ὁποῖον ἐζήτησε βοήθειαν. Οἱ
Μαρωνῖται ἐζήτησαν ἐπίσης
νὰ τεθοῦν αἱ κοινότητές τους
εἰς τὰ κατεχόμενα ὑπὸ τὴν δι-
οίκησιν τῆς Κυπριακῆς Δημο-
κρατίας. Συμφώνως πρὸς τὰς
ἱστοσελίδας thetimes.gr τῆς
14ης καὶ τοῦ ΡΙΚ τῆς 13ης
Ἰουνίου 2017:

«Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας,
ζήτησε ἀπὸ τὸν πρόεδρο Ἀνα-
στασιάδη νὰ μεσολαβήσει στὴν
ΕΕ, γιὰ νὰ δοθεῖ βοήθεια καὶ
προστασία στοὺς χριστιανικοὺς
πληθυσμοὺς στὴν περιοχή, οἱ
ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν μεγά-
λους κινδύνους καὶ σοβαρὰ
προβλήματα ἐπιβίωσης. Ζήτη-
σε ἐπίσης τὴ συνδρομὴ τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς
Κύπρου, στὸ θέμα ποὺ ἀφορᾶ

τὸν ἐντοπισμὸ τῶν δύο ἐπισκό-
πων τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχεί-
ας, τῶν ὁποίων ἡ τύχη ἀγνοεῖ -
ται. Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δια-
βεβαίωσε γιὰ τὴ στήριξη τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας πρὸς τὸ
Πατριαρχεῖο».

«Συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο τῶν Μαρωνιτῶν Μπεχά-
ρα Μποῦτρος Ράϊ εἶχε χθὲς
βράδυ ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιά-
δης, στὸ πλαίσιο τῆς ἐπίσημης
ἐπίσκεψής του στὸ Λίβανο.
Προσφωνώντας τὸν Πρόεδρο
τῆς Δημοκρατίας, ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος τῶν Μαρωνιτῶν ἀναφέρθη-
κε στοὺς ἱστορικοὺς δεσμοὺς
τῆς Κύπρου μὲ τὴν Μαρωνιτικὴ
Κοινότητα. Τόνισε πὼς παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι τὰ μαρωνιτικὰ χω-
ριὰ βρίσκονται στὰ κατεχόμενα,
ἐπιθυμία τῶν Μαρωνιτῶν εἶναι
τὰ χωριὰ αὐτὰ νὰ βρίσκονται
ὑπὸ ἑλληνοκυπριακὴ διοίκηση,
μὲ τὴ λύση τοῦ κυπριακοῦ».

Ἐμπλοκὴ εἰς Θεσσαλονίκην
Ἐξηπατήθη ὁ Σεβ. Θεσσα-

λονίκης ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν
καθὼς τὸ οἰκόπεδον, εἰς τὸ
ὁποῖον ἡ Ἱ. Μητρόπολις θὰ
ἀνήγειρεν ἵδρυμα ἐπιστρέ-
φει εἰς τὸ κράτος. Ὡς ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφη-
μερίδα «Δημοκρατία Βορεί-
ου Ἑλλάδος» τῆς 14ης Ἰουνί-
ου 2017:

«Δυσφορία στὴ Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης προκάλεσαν οἱ
πληροφορίες ποὺ διέρρευσαν
χθὲς μέσῳ τοῦ γενικοῦ γραμ-
ματέα τοῦ ὑπουργείου Ἐργα-
σίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης
καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης
Δημήτρη Καρέλλα ὅτι τὸ κρά-
τος ἀποφάσισε τελικὰ νὰ πά-
ρει πίσω ἀπὸ τὴν τοπικὴ
Ἐκκλησία τὸ οἰκόπεδο τοῦ
πρώην ὀρφανοτροφείου «Μ.
Ἀλέξανδρος», ποὺ εἶχε παρα-
χωρήσει τὸ 2011, γιὰ νὰ ἀνε-
γερθεῖ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικὸ
ἵδρυμα γιὰ χρόνια πάσχοντες.
Ὁ κ. Καρέλλας μὲ δηλώσεις
του στὴν ἐνημερωτικὴ ἱστοσε-
λίδα voria.gr ἀνέφερε ὅτι «ἡ

κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ
κρατήσει τὸ οἰκόπεδο τὸ
ὑπουργεῖο» καὶ πρόσθεσε:
«Ἔχουμε σχεδὸν καταλήξει
στοὺς σχεδιασμούς μας. Θὰ
ἀναπτυχθοῦν ἐκεῖ δράσεις, τὶς
ὁποῖες ἔχει ἀνάγκη ἡ πόλη. Οἱ
τελικὲς ἀνακοινώσεις ἀναμένε-
ται νὰ γίνουν ἀρχὲς Ἰουλίου».
«Προκαλοῦν ἔκπληξη αὐτὲς οἱ
δηλώσεις. Τὸν περασμένο
Ἰανουάριο, ὁ Μητροπολίτης κ.
Ἄνθιμος εἶχε συναντήσει τὸν
πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα
γιὰ τὸ ζήτημα καὶ ἔλαβε διαβε-
βαιώσεις ὅτι, στὴν περίπτωση
ποὺ δὲν ἀνανεωνόταν ἡ ἄδεια
παραχώρησης τοῦ πρώην
ὀρφανοτροφείου στὴν Ἐκκλη-
σία, γιὰ νὰ χτιστεῖ τὸ ἵδρυμα,
τότε εἴτε θὰ παραχωροῦνταν
τὸ πρώην 424 Στρατιωτικὸ Νο-
σοκομεῖο εἴτε θὰ ἀναζητοῦνταν
κάποιος ἄλλος χῶρος. Αἰφνι-
διαστικὰ τώρα λένε ὅτι παίρ-
νουν πίσω τὸ οἰκόπεδο, ἐνῶ ἡ
μητρόπολη ἔχει δαπανήσει
χρήματα γιὰ τὸν σχεδιασμὸ
τοῦ ἱδρύματος» ἐπεσήμαναν
συνεργάτες τοῦ κ. Ἄνθιμου».

Καὶ ἡ Ν.Δ. εἰς τὸ «Gay Pride»
Δὲν παρέστη ἐπισήμως μό-

νον ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τὸ ΠΑΣΟΚ,
τὸ ΠΟΤΑΜΙ καὶ τὸ Δημο-
κρατικὸν Κόμμα τῶν ΗΠΑ
(!) εἰς τὰς παρελάσεις τῶν
ὁμοφυλοφίλων, ἀλλὰ καὶ ἡ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Συμ-
φώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα
elkosmos.gr τῆς 15ης Ἰουνίου
2017:

«Ὁ Βασίλης Κικίλιας ἔσπευ-
σε νὰ δώσει “πολιτικῶς ὀρθές”
διευκρινήσεις: «Ὁ σεξουαλικὸς
προσ ανατολισμὸς εἶναι προ-
σωπικὴ ὑπόθεση καὶ δικαίωμα
τοῦ κάθε πολίτη», τόνισε ὁ
ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Νέας
Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας,
μὲ ἀφορμὴ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ
«Gay Pride» τὸ περασμένο
Σάββατο στὸ Σύνταγμα. Ὅπως
εἶπε ἡ Νέα Δημοκρατία ἐκπρο-
σωπήθηκε στὸ «Gay Pride»
ἀπὸ τὸν γραμματέα Κοινω-
νικῶν Δικτύων καὶ Εἰδικῶν
Πληθυσμιακῶν Ὁμάδων τοῦ
κόμματος, Γιῶργο Σταμάτη καὶ
τὴν ἀναπληρώτρια διευθύντρια

τοῦ γραφείου Τύπου, Κύρα Κά-
πη. Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε μόνο σὲ
αὐτά… ἔσπευσε νὰ στηρίξει
τοὺς κατὰ τόπους gay δηλωμέ-
νους ἀστυνομικούς… Μὲ
ἀφορμὴ τὶς δηλώσεις τοῦ βου-
λευτῆ τῆς Νέας Δημοκρατίας
καὶ τομεάρχη Παιδείας τοῦ κόμ-
ματος, Θεόδωρο Φορτσάκη, ὁ
ὁποῖος τὴν Τρίτη ἀνέφερε ὅτι ἡ
παρουσία ἀστυνομικῶν ἐκεῖ
εἶναι δεῖγμα διάλυσης τῆς ἀστυ-
νομίας, ὁ Κικίλιας τόνισε ὅτι ΝΔ
θεωρεῖ ὅτι ὁ σεξουαλικὸς προ-
σ ανατολισμὸς εἶναι προσω-
πικὴ ὑπόθεση καὶ δικαίωμα τοῦ
κάθε πολίτη… ” Ἔξυπνα βέ-
βαια ἀπέφυγε ὁ ταλαντοῦχος
πρώην καλαθοσφαιριστὴς νὰ
γίνει συγκεκριμένος, ἀλλὰ ἡ
ἀπάντηση πὼς “ἡ σεξουαλικό-
τητα εἶναι προσωπικὴ ὑπόθε-
ση” δὲν δείχνει νὰ συμφωνεῖ μὲ
τὸ ὅτι εἶναι “ἔνδειξη διάλυσης”
τῆς ΕΛ.ΑΣ ἡ παρουσία δηλω-
μένων ἀστυνομικῶν…». Εἰς δίκην ὁ Σεβ. Λεμεσοῦ

Συμφώνως πρὸς δημοσίευ-
μα τῆς ἱστοσελίδος nomi-
sma.com.cy τῆς 13ης Ἰουνίου
2017:

«Ἀναβολὴ γιὰ τὶς 29 Ἰουνίου
πῆρε ἡ ἀκρόαση τῆς ἀγωγῆς
ποὺ καταχωρίθηκε ἐναντίον τοῦ
Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανά-
σιου, τοῦ Ἡγούμενου Ἐπιφάνι-
ου τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ, τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τοῦ
Γενικοῦ Εἰσαγγελέα τῆς Δημο-
κρατίας γιὰ πράξεις καὶ παρα-
λείψεις του. Ἡ ἀγωγὴ ἀφορᾶ
44χρονο σήμερα μοναχό, ὁ
ὁποῖος γύρω στὸ 2002 εἰσήχθη
στὸ Μοναστήρι τοῦ Μαχαιρᾶ.
Ἐνάγοντες εἶναι οἱ γονεῖς του,
Φρίξος καὶ Μαρία Θεοδούλου,

οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀγωγὴ ζητοῦν
ἀποζημιώσεις ὕψους
€2.000.000. Οἱ γονεῖς τοῦ
44χρονου μοναχοῦ ὑποστηρί-
ζουν ὅτι ὁ γιός τους ἐγκλωβίστη-
κε ἀπὸ τοὺς ἐναγόμενους καὶ
μετατράπηκε σὲ ἕνα ἄβουλο
ὄργανο στὰ χέρια τους, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ παρατήσει τὶς
σπουδές του καὶ νὰ ἀκολουθή-
σει τὸ μοναχισμό. Ὑπενθυμίζε-
ται ὅτι σὲ προηγούμενη δικάσι-
μο ἡ Ἐλισάβετ Νικολάου δὲν κα-
τέστη δυνατὸν νὰ καταθέσει, λό-
γω τῶν ἐνστάσεων τῶν δικηγό-
ρων τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ
Ἀθανάσιου, τοῦ Ἡγούμενου
Μαχαιρᾶ Ἐπιφανίου καὶ τῆς
Ἐκπροσώπου τῆς Νομικῆς
Ὑπηρεσίας».

Παμπελοποννησιακή Σύναξις
Ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ

Αἴγιον τὴν Κυριακὴν τῆς 11ης
Ἰουνίου παμπελοποννησιακὴ
σύναξις κατὰ τῆς «κάρτας τοῦ
πολίτη» καὶ τὸν οἰκουμενισμόν.
Εἰς αὐτὴν ἀπηύθυναν χαιρε-
τισμὸν ὁ κ. Βασίλειος Γεωρ-
γαντᾶς, πρόεδρος τοῦ συλλό-
γου Παναιγιάλεια Ὀρθόδοξη
Σύναξη «Παπουλάκος», καὶ ὁ κ.
Γεώργιος Βλαμάκης, πρόεδρος
τοῦ συλλόγου Σύναξη Ὀρθοδό-
ξων Κρητῶν. Ὁμιληταὶ ἦσαν ὁ
π. Σάββας Λαυριώτης μὲ θέμα
«Παραλαβὴ ἠλεκτρονικῆς κάρ-
τας καὶ πνευματικὲς συνέπει-
ες», ὁ Ἱερομόναχος Χαρίτων
Καρεώτης μὲ θέμα «Ποιὰ ἡ
ὀφειλόμενη στάση τῶν ὀρθοδό-
ξων σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς
Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συν -
όδων καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέ-
ρες», ὁ π. Ἐπιφάνιος Καψαλιώ-
της μὲ θέμα «Ἡ προδοτικὴ ἀνα-
γνώριση τῶν αἱρετικῶν ὡς
«Ἐκκλησίες» ἀπὸ τὴν ψευδοσύ-
νοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς
Κρήτης ὡς κορύφωση τῆς παν -

αιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ»
καὶ ὁ κ. Ἄγγελος Πιλάτης,
Ἐκπρόσωπος ΙΝΚΑ – ΓΟΚΕ, μὲ
θέμα «Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολὴ
πλαστικοῦ χρήματος καὶ νέας
ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας μὲ τὸ
666 -Ἄρνηση Πίστεως- Ἀπώ-
λεια Ἐλευθερίας, Ψυχικὸς θά-
νατος». Οἱ μοναχοὶ καὶ πατέρες
ἔχουν διακόψει τὸ μνημόσυνον
τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινου-
πόλεως καὶ ὑπεστήριξαν ὅτι
αὐτὴ εἶναι ἡ ἀκριβὴς θέσις ποὺ
ὀφείλει νὰ ἀκολουθῆ κάποιος
πιστὸς ἔναντι τῆς «αἰχμαλω-
σίας» εἰς τὴν αἵρεσιν. Μετὰ τὰς
ὁμιλίας ἠκολούθησαν ἀπαντή-
σεις εἰς γραπτάς ἀπορίας τοῦ
ἀκροατηρίου, αἱ ὁποῖαι περιε-
στράφησαν κυρίως εἰς πρα-
κτικὰ ζητήματα ποὺ ἀπορρέουν
ἀπὸ τὴν ἀποτείχισιν. Ἡ ἐκδήλω-
σις διεξήχθη εἰς ἠπίους τόνους
καὶ οἱ ὁμιληταὶ ἐνημέρωσαν
τοὺς παρισταμένους ὅτι ἔχουν
κληθῆ καὶ εἰς ἄλλα μέρη, διὰ νὰ
ὁμιλήσουν. Δὲν παρέστησαν
κληρικοὶ ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Αἰγιαλείας.

Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος στόχος τῶν ἀθέων
Ἡ ἀπὸ χρόνια ἐπιδίωξη  τῶν

ἀθέων, καὶ τῶν «ἐκσυγχρο-
νιστῶν», ἰδεολόγων τῆς πολτο-
ποίησης τῶν ἐθνικῶν ταυτοτή-
των, εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ
ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος. Ὁ
μύθος, ποὺ ἐκπέμπει  συστημα-
τικὰ ἡ πανίσχυρη ἐπικοινωνιακὰ
προπαγάνδα τους, εἶναι ὅτι ἡ
Ἑλλάδα, μὲ τὴν κατάργηση τοῦ
ἄρθρου 3, θὰ προσχωρήσει στὰ
«προοδευτικὰ οὐδετερόθρησκα
κράτη». 

Στὴν οὐσία οἱ κάθε λογῆς ἄθε-
οι, διὰ τῆς καταργήσεως τοῦ
ἄρθρου 3, ἀπεργάζονται ἀπὸ
χρόνια, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὴν
κατάργηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὡς ἐκκλησιαστικῆς
ὀντότητας, καὶ τὴ φίμωσή Της,
διὰ τῆς ὑπαγωγῆς Της στὸ Φα-
νάρι. Ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος
εἶναι σαφής: « ...Ἐὰν ἐπαναδια-
τυπώσουμε τὸ ἄρθρο 3, φοβοῦμαι
ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνοίξουμε τὸν
ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου. Διότι στὴν
πραγματικότητα τὸ κανονιστικὸ
περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου 3 δὲν
ἀφορᾶ τὶς σχέσεις Κράτους καὶ

Ἐκκλησίας, ἀφορᾶ τὶς σχέσεις
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ἀ φ ο ρ ᾶ
τὴν πολ-
λ α π λ ό -
τητα τῶν ἐκκλησιαστικῶν καθε-
στώτων...Στὸ ἄρθρο 3 θεμελιώ-
νεται ἡ ἴδια ἡ ὑπόσταση τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ
ἐκκλησιολογική». (Ἀπὸ ὁμιλία
τοῦ Εὐαγ. Βενιζέλου, στὶς
28/11/2016, στὴν αἴθουσα τοῦ
Δ.Σ.Α.). 

Γιὰ τὸ σοβαρότατο αὐτὸ θέμα
ὁ κ. Σωτήριος Ρίζος, πρόεδρος
τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας
ἐ.τ. καὶ διευθυντὴς τοῦ Νομικοῦ
Γραφείου τῆς Προεδρίας τῆς
Δημοκρατίας, σημείωσε ὅτι στὸ
ἄρθρο 3, μεταξὺ τῶν ἄλλων,
προβλέπεται «ἡ καθιέρωση τῆς
ἀνεξαρτησίας τῆς ἑλληνικῆς
ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ Πατριαρ-
χείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως
καὶ τοῦ αὐτοδιοικήτου αὐτῆς...».
(Ἀπὸ τὴν ὁμιλία του στὴν ἐκδή-
λωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν τὴν Τετάρτη, 6η Ἰουνίου

2017, στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πο-
λεμικοῦ Μουσείου). 

Ὁ κ.
Ρ ί ζ ο ς
σ η μ ε ί -
ωσε ἐπί-

σης ὅτι τὸ ΣτΕ, διὰ τῆς Νομολο-
γίας του, «προσδιόρισε τὴν
ἔννοια τοῦ «αὐτοκεφάλου»,
ὁριοθετώντας τὴ σχέση Ἑλλη-
νικῆς Ἐκκλησίας καὶ Πατριαρ-
χείου» καί, στὸ πλαίσιο αὐτό,
«δέχθηκε περιορισμένη σημα-
σία τῆς διακρίσεως τῶν Μητρο-
πόλεων σὲ αὐτὲς τῶν Παλαιῶν
καὶ σὲ ἐκεῖνες τῶν Νέων
Χωρῶν», ἀπόφαση ὑψίστης
ἐθνικῆς σημασίας. 

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΣτΕ ἐ.τ. στὴν
ἴδια ὁμιλία του ὡς ἀπόδειξη τοῦ
ἐντὸς τοῦ ἰσχύοντος συστήμα-
τος σχέσεων Πολιτείας Ἐκκλη-
σίας  μεγάλου βαθμοῦ οὐδετε-
ρότητας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
καὶ ἀπολαύσεως τοῦ ἀτομικοῦ
δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας σημείωσε ὅτι ἐλάχι-
στα εἶναι τὰ παράπονα καὶ οἱ δί-
κες ποὺ ἐγείρουν ἐνώπιον τοῦ

ΣτΕ τὰ λοιπὰ δόγματα τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ καὶ οἱ ἄλλες θρη-
σκεῖες. Περισσότερα εἶναι τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Συμπερασματικὰ  ὁ κ. Ρίζος
ὑπογράμμισε πὼς « εἶναι ἀδια-
νόητη κάθε σκέψη ἀναθεώρη-
σης τοῦ συντάγματος μὲ στίγμα-
τα ἀνελευθερίας καὶ ποδηγετού-
μενης πρὸς ἐπικίνδυνες ἀτρα-
πούς». Γιὰ τὸ ἄρθρο 3 τόνισε ὅτι
ἡ κατάργησή του θὰ ἰσοδυναμοῦ -
σε μὲ ἀπορρύθμιση τῶν σχέσε-
ων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας καὶ
πρόσθεσε: «Τὸ Ἐθνικὸ Κράτος,
ποὺ βάλλεται συστηματικὰ ἀπὸ
δυνάμεις ἐγχώριες καὶ ἐξωχώ-
ριες, ἀπὸ δυνάμεις, οἱ ὁποῖες
προσπαθοῦν στὴ θέση ἐθνῶν
καὶ λαῶν μὲ διακριτικὰ γνωρί-
σματα, νὰ βάλουν ποίμνια κατα-
ναλωτικά, ἔχει συμφέρον νὰ μὴ
ἀποχωριστεῖ ἀπὸ σύμμαχο
ἀσφαλῆ καὶ ἀξιόπιστο». Μόνο
ποὺ αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ἡγέτες ὑπεύ-
θυνους καὶ μὲ γνώση τῆς ἱστο-
ρίας καὶ τῆς ἰδιοπροσωπίας μας.

Πηγή: Ἱστοσελὶς Ἀκτίνες
14.06.2017

Νὰ μὴ παραιτηθῆ οὐδεὶς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν!
Τὸ ζήτημα ἐκλογῆς διὰ τὴν

Ἱ. Μ. Σταγῶν ἔχει παρα-
πεμφθῆ διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς
Ἱεραρχίας κατὰ τὸν Ὀκτώ-
βριον. Ἤδη πολλαὶ φῆμαι κυ-
κλοφοροῦν προκειμένου νὰ
ἀσκηθοῦν πιέσεις διὰ παραι-
τήσεις Μητροπολιτῶν μὲ τὴν
πρόφασιν γήρατος ἢ ἀσθενεί-
ας. Μία τοιαύτη παραίτησις
ἐξυπηρετεῖ πάντοτε τὸ σχέ-
διον κάποιων ὁμάδων
Ἱεραρχῶν ἢ τοῦ ἑκάστοτε
Προκαθημένου, οἱ ὁποῖοι προ-
τιμοῦν νὰ ὑπάρχουν πρὸς
πλήρωσιν περισσότεραι Μη-
τροπόλεις, ὥστε μὲ διαπραγ-
ματεύσεις καὶ προσυνεννοή-
σεις νὰ ἐλέγξουν τὰς ἐκλογάς.
Συμφώνως πρὸς τοὺς Ἱ. Κανό-
νας οἱ Ἱεράρχαι εἶναι ἰσόβιοι
καὶ οὐδείς δύναται νὰ τοὺς
ἐξαναγκάση εἰς παραίτησιν,
ἐκτὸς καὶ ἂν διὰ λόγους παρα-
πτωμάτων ὁδηγηθοῦν εἰς κα-
θαίρεσιν. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι
πρωτίστως πνευματικὸς
Πατὴρ διὰ τοῦτο δὲν πρέπει
νὰ ἀποχωρίζεται τὰ τέκνα του
πιεζόμενος ἀπὸ δημοσιεύμα-
τα, εἰς τὰ ὁποῖα καλλιεργεῖται
κλῖμα παραιτήσεως. Παραθέ-
τομεν τμῆμα ἀπὸ ἄρθρον τῆς
ἐφημερίδος «Βραδυνὴ» τῆς
13ης Ἰουνίου 2017:

«Ἡ προοπτικὴ ἀποχώρησης
περίπου 12 ὑπερηλίκων ἢ ἀσθε-
νούντων Μητροπολιτῶν στὴν
ἐπικείμενη Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτω-
βρίου προμηνύει ἕνα «θερμὸ»
καλοκαίρι. Τὸ παρασκήνιο εἶναι
ἔντονο, καθὼς οἱ διεκδικητὲς
εἶναι πολλοὶ καὶ σὲ ἀπόγνωση…
Καὶ ὅλως συμπτωματικὰ φέτος,
τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα ἔδωσε ὁ
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ

ὁποῖος στὴν ἐπίσκεψή του στὴν
Ἀρχιεπισκοπή, ἀνταλλάσσοντας
τὸν ἀδελφικὸ ἀσπασμὸ μὲ τὸν
πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπό-
λεως Ἀθηνῶν ἀρχιμανδρίτη Συ-
μεὼν Βολιώτη, τοῦ χάρισε ἕνα
σταυρὸ καὶ τοῦ εὐχήθηκε «τὸ
ἑπόμενο νὰ εἶναι ἐγκόλπιο»!...

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ διαδικασία
ὤθησης πρὸς οἰκειοθελῆ ἀπο-
χώρηση ἑνὸς Μητροπολίτη ἢ ἡ
λήψη σχετικῆς ἀπόφασης ἀπὸ
τὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ ποὺ συ-
στήνεται ὅποτε καὶ ἐὰν κρίνει ἡ
Σύνοδος, εἶναι μία ἰδιαίτερα δύ-
σκολη καὶ ἐπίπονη διαδικασία…

Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, καὶ ἡ
ἐμπλοκὴ καὶ οἱ πιέσεις γιὰ τὴν
ἀποχώρηση καὶ ἐπιλογὴ ἑνὸς
ἄλλου προσώπου ὡς διαδόχου
ἔχουν ἀκόμα καὶ πολιτικὸ χαρα-
κτήρα, ὅπως συμβαίνει στὴν πε-
ρίπτωση μητρόπολης τῆς Ἠπεί-
ρου, ὅπου οἱ τοπικοὶ βουλευτὲς
«πέρασαν» ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπή, ἐνῶ στὴν περίπτωση με-
γάλων μητροπόλεων τῆς Ἀττικῆς
ἔντονο ἐνδιαφέρον ἐπιδεικνύει
μεγάλη πολιτικὴ οἰκογένεια μὲ
προβεβλημένα στελέχη…

Σήμερα καὶ γιὰ ὅσα συμβοῦν
τοὺς προσεχεῖς μῆνες, ἐγγύηση
γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν ὁμαλότε-
ρη ὁλοκλήρωση μιᾶς τέτοιας δια-
δικασίας εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος στὶς μέ-
χρι σήμερα τέσσερεις παρόμοιες
περιπτώσεις ἀποχωρήσεων Μη-
τροπολιτῶν κινήθηκε μὲ ἀξιο-
θαύμαστη διπλωματία καὶ δια-
κριτικότητα. Στὴ διάρκεια τῆς μέ-
χρι σήμερα ἀρχιεπισκοπίας του,
στοὺς σχολάζοντες ἀρχιερεῖς κα-
τατάχτηκαν χωρὶς ἀναταράξεις
καὶ ἀνωμαλίες ὁ πρώην Νέας
Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλεί-

ου καὶ Χαλκηδόνος Κωνσταντῖ -
νος Φαραντάτος, ὁ πρώην Καρ-
πενησίου Νικόλαος, ὁ πρώην Κί-
τρους, Κατερίνης καὶ Πλατα-
μῶνος Ἀγαθόνικος Φατοῦρος,
καὶ ὁ πρώην Ἄρτης Ἰγνάτιος
Ἀλεξίου…

Οἱ «12» πρός… 
ἀποχώρησιν

…Πρόκειται γιὰ τοὺς Μητρο-
πολίτες Λήμνου καὶ Ἁγίου
Εὐστρατίου Ἱερόθεο Γαρύφαλλο,
ἐτῶν 83, Καλαβρύτων καὶ Αἰγια-
λείας Ἀμβρόσιο Λενῆ, ἐτῶν 79,
Καρυστίας καὶ Σκύρου Σεραφεὶμ
Ρόρη, ἐτῶν 88, Φιλίππων, Νεα-
πόλεως καὶ Θάσου Προκόπιο
Τσακουμάκα, ἐτῶν 78, Θεσσα-
λονίκης Ἄνθιμο Ρούσα, ἐτῶν 83,
καὶ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γη-
ρομερίου καὶ Πάργας Τίτο Πα-
πανᾶκο, ἐτῶν 86, ποὺ ἐκλέχθηκε
μόλις 7 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν
πτώση τῆς δικτατορίας!

Ἐπίσης, συζητήσεις γίνονται
καὶ γιὰ τοὺς Μητροπολίτες Μά-
νης Χρυσόστομο Κορακίτη, ἐτῶν
84, Περιστερίου Χρυσόστομο
Ζαφείρη, ἐτῶν 82, Μαντινείας
καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρο Παπα-
δόπουλο, ἐτῶν 81, Κονίτσης
Ἀνδρέα Τρεμπέλα, ἐτῶν 78,
Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Ἰερεμία Φούντα, ἐτῶν 76, καὶ
Γλυφάδας Παῦλο Τσαούσογλου,
ἐτῶν 73.

…Ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἔχει ἐδῶ καὶ
μῆνες ἀνακοινώσει ὅτι τὸν Δε-
κέμβριο τοῦ ’17 θὰ ὑποβάλει τὴν
παραίτησή του, πιστὸς σὲ ὅσα
πρεσβεύει περὶ ἔγκυρης ἀποχώ-
ρησης τῶν ἐπισκόπων ἀπὸ τὰ
διοικητικά τους καθήκοντα ἀπὸ
μία ἡλικία καὶ ἄνω. Ἐπίσης, ἕνας
ἐκ τῶν «12», ὁ ἅγιος Καρυστίας,
ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ ἀρχαιότερος

σὲ πρεσβεῖα χειροτονίας μεταξὺ
τῶν 83 Μητροπολιτῶν, ἔχει ἐκλε-
γεῖ στὴ διάρκεια τῆς ἀριστίνδην
Συνόδου (Νοέμβριος 1968) ποὺ
συγκροτήθηκε ἀπὸ τὸν τότε
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο Κοτσώ-
νη. Τρεῖς ἐκ τῶν «12», οἱ Φιλίπ-
πων, Θεσσαλονίκης καὶ Παρα-
μυθίας, ἔχουν ἐκλεγεῖ καὶ αὐτοὶ
στὴ διάρκεια τῆς ἑπταετίας, ἀλλὰ
ἐπὶ ἀρχιεπισκοπίας Σεραφεὶμ Τί-
κα.
Ἡ ἐκλογὴ εἰς τὰ Μετέωρα
…Ἡ ὀνοματολογία περὶ τῶν

διαδόχων ξεκίνησε σχεδὸν ἕνα
χρόνο πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ
γέροντος Σεραφείμ, ἀφοῦ μὲ
προσωπική του πρόταση καὶ
προτροπὴ πρὸς τὴν Ἱεραρχία
ἐνεγράφησαν στὸν κατάλογο
«πρὸς ἀρχιερατεία» ὑποψηφίων
δύο ἀρχιμανδρίτες ἀπὸ τὴ Μη-
τρόπολη, ὁ ἡγούμενος τῆς
Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου καὶ
πρωτοσύγκελλος τῆς Μητρόπο-
λης π. Νήφωνας Καψάλης καὶ ὁ
ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος Δομέτιος Ντελῆς. Ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα, ὅμως, «παίζουν»
δύο «δυνατοὶ» μνηστῆρες, βοη-
θοὶ ἐπίσκοποι, ὁ καθένας μὲ τὰ
δικά του δυναμικὰ χαρακτηριστι-
κά. Σύμφωνα μὲ δημοσιογρα-
φικὲς πληροφορίες, πρόκειται
γιὰ τοὺς Διαυλείας Ἀλέξιο Λεον-
ταρίτη καὶ Μεθώνης Κλήμη Κο-
τσομύτη. Ὡστόσο, αὐτὸ ποὺ το-
νίζεται ἀπὸ πολλοὺς Μητροπολί-
τες στοὺς διαδρόμους τῆς
Μονῆς Πετράκη εἶναι ὅτι ἡ Μη-
τρόπολη Σταγῶν καὶ Μετεώρων
εἶναι «δύσκολη» ἐπαρχία, λόγῳ
τοῦ ἔντονου καὶ πολυπληθοῦς
μοναστικοῦ στοιχείου καὶ προ-
ϋποθέτει ἕνα πολὺ φιλομόναχο
ψυχισμὸ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἐπι-
ζητήσει τὴ διαποίμανσή της».

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ νέα “Arigatou” 
Σάλος εἶχε δημιουργηθῆ,

ὅταν ἀπεκαλύφθη ὅτι ἡ ὀργά-
νωσις Ἀριγάτου, εἰς τὴν ὁποί-
αν εἶναι μέλος ὁ κ. Ἄγγελος
Βαλλιανάτος, ἕνας ἐκ τῶν
ὑποστηρικτῶν τῶν νέων προ-
γραμμάτων τῶν Θρησκευ-
τικῶν, εἶναι καταδικασμένη
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλά-
δος. Ὑπάρχουν ὅμως συγκλο-
νιστικώτερα νέα: Ὁ Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως θεω-
ρεῖται ἐπισήμως συνεργαζόμε-
νος «χριστιανὸς ἡγέτης» εἰς
τὸ ἰνστιτοῦτον «Elijah», τὸ
ὁποῖον προωθεῖ τὴν πανθρη-
σκείαν, ὅπως τὸ ἴδιον δηλώνει.

Εἰς τὸ πλαίσιον τῶν δραστη-
ριοτήτων του συνεκέντρωσε
22 «ἡγέτες θρησκειῶν», με-
ταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Πάπας καὶ
ὁ Δαλάι Λάμα, οἱ ὁποῖοι προ-
έβησαν εἰς δηλώσεις διὰ τὴν
«συμφιλίωσιν» τῶν θρη-
σκειῶν. Ὁ Πατριάρχης ἔκανε
τὴν ἑξῆς ἀπαράδεκτον δήλω-
σιν, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ἀνεφέρ-
θη οὔτε εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
οὔτε εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν:

«Ἀγαπητοὶ φίλοι, ἀγαπημένοι
ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, εἶναι χαρὰ
καὶ τιμή, -στὴν πραγματικότητα
πιστεύουμε ὅτι ἀποτελεῖ ἐπίσης
τὴν βαθιὰ καὶ προσωπικὴ εὐθύνη
μας- νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὴν δέ-
σμευσή μας στὴν διαθρησκειακὴ
κατανόηση καὶ στὸν διαθρη-
σκειακὸ διάλογο. Ἡ θρησκευτικὴ
ἁρμονία εἶναι ἡ προϋπόθεση γιὰ
τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο μας καὶ
γιὰ τὴν ἑνότητα μεταξὺ τῶν λαῶν
καὶ τῶν πολιτισμῶν του. Οἱ θρη-
σκεῖες ἀποτυγχάνουν, ὅταν δὲν
ἐργάζονται μὲ σκοπὸ καὶ ὡς
ἀποτέλεσμα τὴν εἰρήνη. Ἐνῶ
εἶναι ἴσως ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος
μας εὑρίσκεται σὲ ἐπαυξανόμενη
κρίση, ἔχουμε ἐπανειλημμένως
δηλώσει ὅτι αὐτὴ ἡ κρίση εἶναι
μία μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἐπέλ-
θουν ἀλλαγὲς διὰ τῆς συνάντη-
σης καὶ τοῦ διαλόγου. Ἕνας τέ-
τοιος διάλογος δὲν εἶναι πολυτέ-
λεια, ὅπως πιθανὸν κάποιοι νὰ
διαφωνήσουν. Εἶναι οὐσιώδης
γιὰ τὸν κόσμο προκειμένου νὰ
λειτουργεῖ καὶ νὰ ἐπιβιώσει.
Αὐτὸς εἶναι ἀκριβῶς ὁ λόγος,
γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
διὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-

χείου ἄνοιξε τὸν δρόμο πρὸς τὴν
συζήτηση καὶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ
ὅλες τὶς κοινότητες πίστης καὶ
ὅλες τὶς χριστιανικὲς ὁμολογίες.
Καλούμαστε νὰ κτίσουμε γέφυ-
ρες ἀκόμα καὶ –ἰδιαίτερα ὄντως-
ὅταν αὐτὲς καταρρέουν γύρω
μας. Καλούμαστε, ὅπως μᾶς
ἀρέσει νὰ λέμε, νὰ κοιτάξουμε ὁ

ἕνας στὰ μάτια τοῦ ἄλλου, ὥστε
νὰ δοῦμε βαθύτερα καὶ νὰ ἀνα-
γνωρίσουμε τὸ κάλλος τοῦ Θεοῦ
σὲ κάθε ζωντανὸ ἀνθρώπινο
πλάσμα, ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ
ὁλόκληρη τὴν κτίση. Αὐτὴ εἶναι ἡ
εἰλικρινὴς ἐλπίδα μας καὶ ἡ
θερμὴ προσευχή μας γιὰ ἐσᾶς
καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.»

Ἡ προώθησις 
τῆς πανθρησκείας

Παραθέτομεν ἀπὸ τὸ ἴδιον
τὸ Ἰνστιτοῦτον τοὺς σκοποὺς
δραστηριοποιήσεώς του:

«Τὸ πνεῦμα τοῦ «Elijah» εἶναι
σοφία, ἔμπνευση, φιλία καὶ
ἐλπίδα σὲ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς
παραδόσεις. Τὸ «Elijah» ἐμβα-
θύνει τὴν κατανόηση μεταξὺ
τῶν θρησκειῶν. Ἡ ἀποστολὴ
τοῦ «Elijah» εἶναι νὰ προάγει
τὴν ἑνότητα στὴν πολυμορφία,
δημιουργώντας ἕνα ἁρμονικὸ
κόσμο. Τὸ μήνυμα τοῦ «Elijah»
εἶναι: Οἱ μεγάλες θρησκεῖες τοῦ
κόσμου ἀκτινοβολοῦν σοφία
ποὺ μπορεῖ νὰ θεραπεύσει τὸν
κόσμο. Ἡ βαθιὰ πνευματικὴ συν -
ομιλία σὲ διαθρησκευτικὲς
γραμμὲς ἐμπλουτίζει τὴν ἐσωτε-
ρική μας ζωή, ἐνισχύει τὴν προσ -
ευχή μας καὶ ἀνοίγει τὶς καρδιές
μας. Ἀνακαλύψτε τὴν ἑνότητα
καὶ ἀγκαλιάστε τὴν ποικιλομορ-
φία. Εἴμαστε πολλοὶ καὶ εἴμαστε
ἕνα.

Τὸ «Elijah» ἐπιδιώκει νὰ δημι-
ουργήσει μία κοινότητα θρη-

σκευτικῶν ἡγετῶν, ἀκαδη-
μαϊκῶν καὶ πρακτικῶν ἀπὸ ὅλες
τὶς θρησκεῖες, ποὺ ἐμπνέονται
νὰ βροῦν νέους τρόπους νὰ μοι-
ράζονται τὴ σοφία τῶν παραδό-
σεών τους μεταξύ τους καὶ νὰ
δημιουργοῦν γέφυρες μεταξὺ
πίστης καὶ κοινωνίας.

Τὸ «Elijah» ἀναγνωρίζει τὴ

δύναμη τῆς κατανόησης τῆς σο-
φίας, ἀποκαλυπτόμενης στὶς
πολυάριθμες μορφές της, γιὰ
τὴν προώθηση τῆς ἀμοιβαίας
ἐκτίμησης, τοῦ σεβασμοῦ, τῆς
βαθιᾶς φιλίας καὶ τῆς εἰρήνης
μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν κοι-
νοτήτων. Θεωροῦμε τὴ δημι-
ουργία τοῦ Κέντρου Ἐλπίδας
στὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἔκφραση
τῆς δύναμης τῆς θρησκείας νὰ
εἶναι δύναμη εἰρήνης καὶ ἁρμο-
νίας.

Ἡ φιγούρα τοῦ προφήτη Ἠλία
(ἐξ οὗ καὶ «Elijah») ἀναγνωρίζε-
ται καὶ τιμᾶται στὶς ἑβραϊκές, χρι-
στιανικὲς καὶ μουσουλμανικὲς
παραδόσεις. Ἡ εἰκόνα του εἶναι
σὰν ἕνας συνεχῶς παρὼν δά-
σκαλος, πνευματικὸς ὁδηγός,
προάγγελος τῆς εἰρήνης, καὶ
πρόδρομος ἑνὸς καλύτερου κό-
σμου ποὺ ἔρχεται. Τὸ ἰνστιτοῦτο
«Elijah Interfaith» βασίζεται σὲ
ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα - τὴ διδα-
σκαλία καὶ τὴ μάθηση, τὴν πνευ-
ματικὴ ζωή, τὴν ἐνθάρρυνση τῆς
εἰρήνης καὶ τὴν ἐμπνευσμένη
ἐλπίδα».

Εἰς τί διαφέρει αὐτὴ 
ἡ πρᾶξις τοῦ Πατριάρχου;

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως ἔχει προβῆ εἰς
πολλὰς ἀντορθοδόξους δηλώ-
σεις καὶ ἑπομένως εἶναι
ἁπλῶς μία ἀκόμη; Ἡ ὀργάνω-
σις καὶ ἐξάπλωσις αὐτοῦ τοῦ
ἰνστιτούτου δημιουργεῖ ἰδιαι-
τέρας ὑποψίας διὰ τὴν συμ-

μετοχὴν τοῦ Πατριάρχου. Πι-
θανῶς ἀρκεῖ μόνον ἡ συμμε-
τοχὴ κληρικοῦ εἰς αὐτὸ τὸ
ἰνστιτοῦτον, διὰ νὰ ἐπέλθη
καθαίρεσις. Παραθέτομεν καὶ
πάλιν πληροφορίας ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα τοῦ ἰδίου τοῦ
ἰνστιτούτου:

«Τὸ «Elijah» εἶναι μοναδικὸ
μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους: ἐπικεν-
τρώνεται ὄχι μόνο στὶς ἀβραα-
μικὲς θρησκεῖες, ἀλλὰ σὲ ὅλες
τὶς μεγάλες θρησκευτικὲς παρα-
δόσεις, προσεγγίζει τὴ διαθρη-
σκευτικὴ ἐργασία ἀπὸ μία ἀκα-
δημαϊκὴ πλατφόρμα, ἐνσωμα-
τώνοντας ταυτόχρονα τὶς πνευ-
ματικὲς καὶ ἀκαδημαϊκὲς διαστά-
σεις στὰ προγράμματα καὶ τὶς
δραστηριότητές του, ἡ προσέγ-
γιση πρὸς τὴν κοινωνικὴ
ἀλλαγὴ εἶναι μία προσέγγιση
ἀπὸ τὴν κορυφὴ πρὸς τὰ κάτω,
ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς
τῶν θρησκειῶν, συνεχίζοντας
μὲ τοὺς μελετητὲς καὶ φτάνοντας
στὴν κοινότητα γενικότερα,
προσφέρει μία ὁλιστική, συντο-
νισμένη, πολυεπίπεδη προσέγ-
γιση τῆς διαθρησκευτικῆς ἐργα-
σίας, μέσα ἀπὸ τὶς μοναδικὲς
δομές του καὶ τὴ συνέργεια ποὺ
δημιουργεῖται μεταξύ τους, ἔχει
δημιουργήσει ἰσχυρὲς δομές, μὲ
τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ πραγματο-
ποιηθεῖ συνεχὴς ἐργασία γιὰ τὶς
ἑπόμενες δεκαετίες, εἶναι ἕνας
διεθνὴς ὀργανισμὸς ποὺ φυ-
τεύεται σὲ διαφορετικὰ ἐδάφη,
ἀντλεῖ τὴν γοητεία τῆς Ἱερουσα-
λήμ, ὡς σύμβολο τοῦ μελλοντι-
κοῦ του ὁράματος, δὲν ἀνήκει
σὲ κάποια συγκεκριμένη θρη-
σκεία, ἀλλὰ εἶναι μία πραγμα-
τικὴ συνεργασία τῶν διαφορε-
τικῶν παραδόσεων, δὲν εἶναι
ὀργάνωση ὑπεράσπισης ἢ
ὀργανισμὸς ποὺ εἶναι ἀφιερω-
μένος σὲ μία συγκεκριμένη αἰτία
ἢ κοινωνικὸ ζήτημα, ἀλλὰ προσ -
εγγίζει τὴ θρησκεία ἀπὸ μέσα,
ἀντιμετωπίζοντας τὰ θέματα
ποὺ βρίσκονται στὴν καρδιὰ τῆς
θρησκείας καὶ τὶς ἀνησυχίες τῆς
ἡγεσίας καὶ τῶν ἀσκούμενων
καὶ ἔχει ἕνα ἐκτεταμένο δίκτυο
ἀκαδημαϊκῶν ἱδρυμάτων, μελε-
τητῶν καὶ θρησκευτικῶν καὶ κοι-
νοτικῶν ὀργανώσεων, μὲ τὶς
ὁποῖες συνεργάζεται, ἐμπλουτί-
ζοντας ἔτσι τοὺς πόρους του καὶ
ἐνισχύοντας τὴ δύναμή του στὴ
διάδοση».

Τὰ δάνεια τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
Συνεχίζονται οἱ ἔλεγχοι

διὰ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελίαν. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «Τὸ Παρὸν» τῆς
18ης Ἰουνίου 2017:

«Τὸ Βατοπαίδι δὲν ἔκλεισε...
Κάθε ἄλλο παρὰ μπῆκε ταφό-
πλακα στὸ σκάνδαλο τῆς
Μονῆς Βατοπαιδίου μὲ τὴν
ἀθώωση τῶν ὑπαλλήλων τοῦ
Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κρά-
τους καὶ τῆς Κτηματικῆς Ἑται-
ρείας τοῦ Δημοσίου, οἱ ὁποῖοι
ἐκτέλεσαν τὴν ἐντολὴ τῶν
προϊσταμένων τους στὴ μεγά-
λη ὑπόθεση τῶν ἀνταλλαγῶν.
Καὶ ναὶ μὲν παραμένουν οἱ
εὐθύνες τῶν πολιτικῶν ποὺ
ἐμπλέκονται σὲ αὐτὴ τὴν ὑπό-
θεση, ἡ ὁποία προκάλεσε τε-
ράστια ἀναταραχὴ ὄχι μόνο σὲ
κυβερνητικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ καὶ
σὲ οἰκονομικὸ μὲ τὴν ἐμπλοκὴ
οἰκονομικῶν καὶ ἐπιχειρημα-
τικῶν παραγόντων, ἀλλὰ μὲ

βάση τὸ ἄρθρο 86, παρ. 5 τοῦ
Συντάγματος, περὶ εὐθύνης
ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖες εὐθύνες
πολιτικῶν ποὺ εἶχαν ἐμπλακεῖ
ἔχουν παραγραφεῖ. Σύμφωνα,
λοιπόν, μὲ ἀπόλυτα ἔγκυρες
πληροφορίες, συνεχίζονται οἱ
ἀνακρίσεις γιὰ τὰ δάνεια ποὺ
εἶχαν δοθεῖ στὴ Μονὴ Βατο-
παιδίου –τῆς ὁποίας ἡγούμε-
νος ἦταν ὁ κ. Ἐφραὶμ- ἀπὸ
τράπεζες, ὅπως ἡ Marfin τοῦ
Βγενόπουλου καὶ ἄλλες κρατι-
κές. Ἤδη ὁ Οἰκονομικὸς
Εἰσαγγελέας ἔχει ἀρχίσει νὰ
ἐξετάζει μάρτυρες γιὰ τὸ ἂν
δόθηκαν σωστὰ τὰ δάνεια καὶ
ἂν τηρήθηκαν οἱ προβλεπόμε-
νες ἀπὸ τοὺς νόμους διαδικα-
σία καὶ τὸ πλαίσιο ποὺ ἔχει
ὁρίσει ἡ ἐποπτεύουσα ἀρχή, ἡ
Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Μεταξὺ
τῶν μαρτύρων ποὺ ἔχουν κλη-
θεῖ εἶναι καὶ πρώην πολιτικοί».

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
ἐκάλεσε τὸν Ἱεροσολύμων

Τὸ τελευταῖον διάστημα
Ἐπίσκοποι καὶ Ἡγούμενοι ἐπι-
σκέπτονται τὸν Πατριάρχην
Κωνσταντινουπόλεως, τελευ-
ταῖος ἐξ αὐτῶν ὁ Ἡγούμενος κ.
Εὐλόγιος τῆς Ἱ. Μ. Παντελεή-
μονος Ἁγίου Ὄρους. Ὡστόσον
ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις τοῦ
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
ὀφείλεται εἰς πρόσκλησιν τοῦ
κ. Βαρθολομαίου. Ποῖος ὁ
πραγματικὸς λόγος; Συμφώ-
νως πρὸς ἀνακοινωθὲν τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως τῆς 16ης Ἰουνίου 2017:

«Τὴν πρωΐαν τῆς Παρα-
σκευῆς, 16ης Ἰουνίου, ἀφίχθη εἰς
τὴν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ.
Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος
ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ
τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μάρ-
κου, κατόπιν ἀδελφικῆς προσ -

κλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.
κ. Βαρθολομαίου πρὸς συμμε-
τοχὴν αὐτοῦ εἰς τὸ ἐτήσιον προσ -
κύνημα εἰς Καππαδοκίαν. 

Τὸν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη
ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόλη-
πτος, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Σεβ. Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτα-
ρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου
Τάφου ἐν τῇ Πόλει. 

Ὁ ὑψηλὸς ἐπισκέπτης τὴν με-
σημβρίαν προσῆλθεν εἰς τὰ Πα-
τριαρχεῖα, ἔνθα τὸν ὑπεδέχθησαν
οἱ Κληρικοὶ τῆς Πατριαρχικῆς
Αὐλῆς καὶ οἱ λαϊκοὶ ὑπάλληλοι
ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελ-
λεύοντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλ-
λιουπόλεως καὶ Μαδύτου κ. Στε-
φάνου. Μετὰ τὴν συνάντησιν τῶν
δύο Προκαθημένων παρετέθη
γεῦ μα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ
πρὸς τιμὴν τῆς Α. Μακαριότητος».

Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας ζητεῖ βοήθειαν

Πρὸς Πᾶσα ἁρμόδια Ἀρχὴ
Ἀπὸ τὸ Θεοβάδιστο, Ἀποστο-
λοβάδιστο καὶ Ἱερὸ νησὶ τῆς
Πάτμου.
Ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυ-
ψης.
Ἀπὸ τὸ ἀκριτικὸ νησὶ τῶν
Δωδεκανήσων.
Πάτμιοι, Ἕλληνες, Ὀρθόδο-
ξοι,
Κληρικοί, Μοναχὲς καὶ Μονα-
χοί, Ἐκπαιδευτικοί, Γονεῖς καὶ
Μαθητές,
Καταγγέλλουμε:

• Τὰ ψέματα τοῦ Ὑπουργοῦ
Παιδείας καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

• Τὶς ἀντιδημοκρατικὲς καὶ
ἀντισυνταγματικὲς πρωτο-
βουλίες τῆς ἔκδοσης «φακέ-
λων τοῦ μαθητῆ» γιὰ τὸ μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν.

• Τὴν Κυβέρνηση γιὰ χρι-
στιανοφοβία - ὀρθοδοξοφο-
βία.
Ἐπιμένουμε:

• Στὴν κατάργηση τοῦ πα-
ρόντος πολυθρησκειακοῦ
Προγράμματος Σπουδῶν καὶ
στὴ σύνταξη ἑνὸς νέου.
Ζητοῦμε:

• Τὴν ἔκδοση ἄμεσα νέας
ἀπόφασης ἀναφορικὰ μὲ τὴν
ἐκτύπωση τοῦ διδακτικοῦ ὑλι-
κοῦ, μὲ βάση τὸ Σύνταγμα καὶ
τοὺς νόμους τῆς Ἑλληνικῆς
Πολιτείας ἀλλὰ καὶ τὰ προτά -
γματα τῆς Δημοκρατίας.
Προτείνουμε: 

• Ὡς ἔσχατη λύση τὴν ἐκτύ-
πωση καὶ διανομὴ τῶν ἤδη
ὑπαρχόντων βιβλίων τοῦ
2006, μέχρι νὰ γραφοῦν, μὲ
τὴ συναίνεση ὅλων τῶν
ἐνδιαφερόμενων πλευρῶν,
νέα βιβλία.

Ἂν τὸ Ὑπουργεῖο δὲν ἀπο-
δεχθεῖ τὶς παραπάνω δημοκρα-
τικὲς καὶ ἀξιοπρεπεῖς προτάσεις
γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου, τό-
τε αὐτὸ θὰ εἶναι ἔμπρακτη ἀπό-
δειξη ὅτι: 

1. Ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἐκσυγ-
χρονισμὸ τῆς διδασκαλίας τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
ἀλλὰ στοχεύει στὴν πνευματικὴ
ἀποδόμηση τῆς ὀρθόδοξης πί-
στης τῶν παιδιῶν τῶν Ἑλλή-
νων,

2. Τὸ συγκυβερνῶν κόμμα
τῶν ΑΝΕΛ ἐξαπατᾶ τὸν Ὀρθό-
δοξο Ἑλληνικὸ Λαό, προφασι-
ζόμενο θρησκευτικὴ εὐλάβεια,
ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα συν-
ταυτίζεται μὲ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ
κομματικοῦ «κράτους» τοῦ ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

3. Βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἡ
γκεμπελικὴ καὶ φασιστικὴ προσ -
πάθεια ἑνὸς ἰδεοληπτικοῦ,
ὀρθόδοξου-χριστιανοφοβικοῦ
καθεστῶτος, ποὺ ἔχει στὸ στό-
χαστρό του τὴν πίστη τοῦ
Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ
λαοῦ.

Ἕπονται οἱ ὑπογραφές. Ἡ
συλλογὴ ὑπογραφῶν συνεχί-
ζεται…

Ψήφισμα Πατμιακοῦ Λαοῦ
διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
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Τοῦ κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ἡμερίδα μέ θέμα
«Κατάργηση

τῶν μετρητῶν
Τέλος τῆς ἐλευθερίας-
ὁδεύοντας πρός τόν

ὁλοκληρωτισμό»
Ἡμερίδα μέ θέμα «Κατάργη-

ση τῶν μετρητῶν - Τέλος τῆς
ἐλευθερίας-ὁδεύοντας πρός
τόν ὁλοκληρωτισμό» θά πραγ-
ματοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἑστία Πα-
τερικῶν Μελετῶν καί τήν Ἑνω-
μένη Ρωμηοσύνη στήν αἴθου-
σα ¨Μελίνα Μερκούρη¨ τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καί Φιλίας(Σ.Ε.Φ.).

Ἡ ἡμερίδα θά γίνει τό Σάββατο 24 Ἰουνίου καί ὥρα 5μ.μ.


