
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀκύλα Ἀποστόλου, Ἰωσὴφ Ὁμολογητοῦ, Ὀνησίμου τοῦ θαυματουργοῦ ΕΤΟΣ ΝΖ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2173

2ον
Ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ τὸ γε-

γονὸς ὅτι ἐπιδιώκοντας νὰ ἀνα-
λάβει ἐργόχειρο, ὅπως ἄλλω-
στε ἁρμόζει σὲ μοναχό, δέχθη-
κε οἰκειοθελῶς καὶ ἀφιλο-
κερδῶς νὰ ἐπισκευάζει τὰ δί-
χτυα τῶν γειτόνων του. Δὲν
ἔμεινε ὅμως μόνο σὲ αὐτό,
ἀλλὰ ἐπιθυμώντας διακαῶς νὰ
ὑποταχθεῖ, ἐπειδὴ δὲν εἶχε τὴν
εὐλογία τῆς συζύγου του νὰ γί-
νει ὑποτακτικὸς σὲ κάποιο Γέ-
ροντα, ὁ ἔνθεος πόθος του γιὰ
πνευματικὴ Τελειότητα τὸν ὁδή-
γησε νὰ ὑποταχθεῖ σὲ κάποιον

πλοίαρχο καὶ νὰ διακονεῖ αὐτὸν
καὶ τὸ πλήρωμά του ἐπὶ τριετία,
γενόμενος περίγελως γιὰ τὴ
στάση του αὐτὴ καὶ πίστη στὸν
Χριστὸ καὶ ἀποδέκτης συνάμα
χλευασμῶν καὶ ταπεινώσεων
ἀπὸ αὐτούς, κακοπάθεια τὴν
ὁποία ὅμως δεχόταν μὲ χαρὰ
καὶ εὐγνωμοσύνη, μετασκευά-
ζοντας καὶ μετατρέποντας
πνευματικῷ τῷ τρόπῳ τοὺς
ὀνειδισμοὺς αὐτοὺς ἀπὸ το-
ξικὲς οὐσίες ποὺ ἀλλοιώνουν
ἐπικίνδυνα καὶ μεταλλάσσουν
τὸν ἐγωισμὸ σὲ κακότητα καὶ
τὴν καταρράκωση τῆς ἀξιοπρέ-

πειας τοῦ προσώπου σὲ φθόνο
καὶ ἐκδικητικότητα, σὲ φάρμακα
θεραπευτικὰ καὶ καθαρτικὰ ποὺ
ἐπουλώνουν τὰ τραύματα τῆς
ψυχῆς καὶ συμβάλλουν στὴν
διατήρηση τῆς ὑγείας της, τη-
ρώντας μὲ χαρὰ καὶ καρτερικό-
τητα στὴν πράξη τὸν Μακα-
ρισμὸ τοῦ Χριστοῦ ποὺ λέει,
«μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσω-
σιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπω-
σι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’
ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν
ἐμοῦ».

Ὁ μέγας αὐτὸς ἐραστὴς τῆς
ἀσκήσεως, τῆς κακοπαθείας
καὶ δουλαγωγίας τοῦ σώματος
χάριν τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη καὶ
ὅταν βρέθηκε ὑπὸ τὸν ζυγὸ βα-
ριᾶς ἀσθενείας, δὲν ἐνέδωσε
στὶς θερμὲς καὶ ἐπίμονες παρα-
κλήσεις τοῦ ἀδερφοῦ του, νὰ
συγκατατεθεῖ καὶ νὰ δεχθεῖ νὰ
λάβει μαγειρεμένη τροφὴ καὶ λί-
γο οἶνο προκειμένου νὰ ἀνα-

κτήσει τὶς σωματικές του δυνά-
μεις, ἀλλὰ συνέχιζε τὸ ἀσκητικό
του τυπικὸ προσβλέποντας
στὴν Χάρη τοῦ Κυρίου.

Κάποια στιγμὴ ὁ ἀδερφὸς
τοῦ Ὁσίου, ὀνόματι Μιχαήλ,
ἔγινε μοναχὸς καὶ μετονομά-
σθηκε Ματθαῖος σὲ ἕνα Μονα-
στήρι κοντὰ στὸ χωριό τους,
ἐπειδὴ ὅμως δεχόταν ἡ πε-
ριοχὴ τους ἐπιθέσεις ἀπὸ βαρ-
βάρους, κατέφυγε ὅλο τὸ χωριὸ
μαζὶ καὶ ἡ μοναστικὴ ἀδερφότη-
τα ἐντός τοῦ κάστρου τῆς Δέρ-
κου, προκειμένου νὰ ἀσφαλι-
στοῦν, ἐνῷ ὁ Ὅσιος δὲν θέλησε
νὰ εἰσέλθει σὲ αὐτὸ καὶ παρέ-
μεινε μόνος καὶ ἀπερίσπαστος
ἀπὸ τὸν θόρυβο τῶν βιοτικῶν
μεριμνῶν ποὺ θὰ προκαλοῦσε
τὸ πλῆθος τῶν ἐμπερίστατων
καὶ ἀναστατωμένων ἀνθρώ-
πων, ποὺ εἶχε συγκεντρωθεῖ
ἐκεῖ καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἔκανε
μία καλύβη κοντὰ στὴ λίμνη

διαμένοντας ἐκεῖ ἕως ὅτου
ἐκδιώχθηκαν ὁριστικὰ κατὰ Πα-
ραχώρηση Θεοῦ, οἱ βάρβαροι.
Κατόπιν δὲν θέλησε νὰ ἐπι-
στρέψει στοὺς οἰκείους του,
ἀλλὰ πῆγε νὰ μονάσει στὸ Μο-
ναστήρι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,
ποὺ ἦταν ὁ ἀδερφός του καὶ
ἐκάρη ἐν τέλει καὶ ὁ ἴδιος Μονα-
χός, λαμβάνοντας τὸ μοναχικὸ
ὄνομα Κύριλλος.

Χαρακτηριστικό τοῦ ἀσκητι-
κοῦ πρίσματος μέσα ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ἔβλεπε τὸ κάθε τι, εἶναι οἱ
παραινέσεις του πρὸς τοὺς
ἀδερφοὺς τῆς Μονῆς νὰ φιλο-
ξενοῦν μὲ χαρὰ μὲν τοὺς ξέ-
νους, ἐφαρμόζοντας τὴν Θεία
Ἐντολή, ἀλλὰ νὰ τοὺς περιποι-
οῦνται μὲ εὐτελῆ φαγητὰ καὶ
ἔλλειψη ἐπιτηδευμένων λόγων
προκειμένου νὰ μὴ ζημιωθοῦν
ἀμφότεροι πνευματικὰ, ἀλλὰ
οὔτε κιόλας νὰ ἀθετήσουν τὴν
ἱερά τους αὐτὴ ὑποχρέωση καὶ

τὸ μοναστικό τους αὐτὸ καθῆ-
κον.

Ὅταν ἔγινε Μοναχὸς ὁ
Ὅσιος Κύριλλος, ὁ υἱὸς του
ἦταν δεκατεσσάρων ἐτῶν καὶ
ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε κάποια
μέρα στὸ Μοναστήρι, ἄναψε
σταδιακὰ καὶ σὲ αὐτὸν ὁ πόθος
του γιὰ τὸν Μοναχισμό, λαμβά-
νοντας κατόπιν σχετικῆς δοκι-
μασίας τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα καὶ
μονάζοντας ἐν συνεχείᾳ μαζὶ μὲ
τὸν πατέρα του.

Ὁ Ὅσιος ξεκίνησε τὴν ἄσκη-
σή του στὴν ἡλικία τῶν τριάντα
ἐτῶν καὶ μέχρι τὰ βαθιὰ γερά-
ματά του συνέχιζε ἀκάθεκτος
καὶ ἀπτόητος τὴν αὐστηρά του
ἄσκηση καὶ νηστεία, χωρὶς νὰ
κάνει ὑποχωρήσεις λόγω γήρα-
τος καὶ ἀσθενειῶν. Ἀξιοσημεί-
ωτο εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ
βιογράφος του ὅτι δηλ. ἐπολι-
τεύετο σὰν νὰ ἔπασχε κάποιος

Ἡ νηστεία ὡς μέσον νίκης εἰς τὴν βιοτήν
τοῦ Ὁσίου Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτου

Τοῦ κ. Ἠλιού Σουτζίδη, θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Συμβολὴ εἰς τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον
τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης

Γράφουν οἱ π. Πέτρος Χίρς, π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
2ον.-Τελευταῖον

iii. Τὸ σπουδαιότερο: Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας δὲν προσυπέ-
γραψε οὔτε τὶς ἀποφάσεις τῆς πλέον καθοριστικῆς γιὰ τὴ Σύν-
οδο Συνάξεως τῶν Προκαθημένων (Σαμπεζὺ 27.1.2016)! Στὴ Σύν-
αξη αὐτὴ ἀποφασίστηκε: ποῦ καὶ πότε θὰ συγκληθεῖ ἡ Ἁγία καὶ Με-
γάλη Σύνοδος (Κρήτη, 16-27.6.2016), ὁ Κανονισμὸς Λειτουργίας
της, ἡ Ἡμερησία Διάταξή της, ἡ συγκρότηση Διορθοδόξου Γραμμα-
τείας, ἡ χρηματοδότηση, ἡ πρόσκληση ἑτεροδόξων ὡς Παρατη-
ρητῶν, δηλαδή ὅλα τὰ σημαντικὰ ζητήματα τῆς Συνόδου. Τὸ Πα-
τριαρχεῖο Ἀντιοχείας δὲν συμφώνησε καί δέν προσυπέγραψε
τὴν ἀπόφαση αὐτὴ σημειώνοντας στὴ θέση τῆς ὑπογραφῆς:
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας ἔχει ἀντίθετη γνώμη καὶ γι’ αὐτὸ
δὲν συνυπογράφει» (βλ. στὸ Παράρτημα Β΄ τῆς παρούσης ἐπι-
στολῆς)![10] Συνεπῶς, ἡ Σύνοδος δὲν συνεκλήθη μὲ τὴ σύμ-

ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ

Ἐρώτησις πρωτειομανοῦς.
Χρησιμοποιεῖς μία πατερικὴ
ὁρολογία τὴν ὁποία ὅμως δὲν
εἶμαι σὲ θέση νὰ καταλάβω πλή-
ρως. Ἀναφέρεσαι σὲ γνωμικὸ
καὶ φυσικὸ θέλημα. Θεωρεῖς τὸ
γνωμικὸ θέλημα σὰν χαρακτηρι-
στικό τοῦ προσώπου καὶ τὸ φυ-
σικὸ θέλημα σὰν χαρακτηριστι-
κό τῆς φύσεως. Μοῦ δίνεις τὴν
ἐντύπωση ὅτι θεωρεῖς τὸ γνω-
μικὸ θέλημα, ποὺ χαρακτηρίζει
ἕνα πρόσωπο, ἀποκλειστικὸ
ἀποτέλεσμα τῆς πτώσης τοῦ
ἀνθρώπου. Δηλαδὴ πρὶν τὴν
πτώση τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο

ἀκολουθοῦσε τὴν φύση του καὶ
μετὰ τὴν πτώση πῆρε τὴν πρω-
τοβουλία τὸ πρόσωπο καὶ ἀπέ-
κτησε γνωμικὸ θέλημα καὶ συνε-
χίζεις ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ
Χριστὸς δὲν εἶχε ποτὲ του γνω-
μικὸ θέλημα. Δηλαδὴ γιὰ σένα ὁ
Χριστὸς δὲν εἶναι ἕνα ἀληθινὸ
πρόσωπο; Τὸ πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ μὲ ἄλλα λόγια στερεῖται
ἕνα χαρακτηριστικό τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου ποὺ εἶναι τὸ
γνωμικὸ θέλημα; Τότε πῶς
προσέλαβε ὁ Χριστὸς ὅλον τὸν
ἄνθρωπο, ἀφοῦ δὲν εἶχε γνω-
μικὸ θέλημα; Δέν προσέλαβε ὁ
Χριστὸς ὅλη τὴν εἰκόνα καὶ ἡ
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο
δὲν εἶναι τὸ ἀνθρώπινο πρόσω-
πο, ὅπως πολὺ σωστὰ ἰσχυρί-
ζεται καὶ ἡ Πανορθόδοξος σύνο-
δος στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης,
Εἶναι δυνατὸν μία Πανορθόδοξη
σύνοδος νὰ ἰσχυρίζεται ποτὲ μὴ
ὀρθόδοξα δόγματα;

Ἀπάντησις ὀρθοδόξου. Ὁ
Χριστὸς προσέλαβε ὅλον τὸν
ἄνθρωπο, αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια,
ἀλλὰ δὲν ἦταν ἁμαρτωλός.
Ἑπομένως προσέλαβε τὴν φύ-
ση τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴν ποὺ
εἶχε ὁ Ἀδὰμ πρὶν ἀπὸ τὴν πτώ-
ση, χωρὶς νὰ προσλάβει ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο, δηλαδὴ χωρὶς
κανένα κίνδυνο νὰ πέσει σὲ

ἁμαρτία. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ
Χριστὸς προσέλαβε φύση καὶ
ὄχι πρόσωπο. Μὴ ξεχνᾶς ὅτι ὁ
Νεστόριος εἶναι καταδικασμέ-
νος, ἐπειδὴ ἰσχυριζόταν ὅτι ὁ
Χριστὸς προσέλαβε ἀνθρώπινο
πρόσωπο. Τὸ μόνο πρόσωπο
ποὺ ὑπαστασιάζει τὶς δύο φύ-
σεις τοῦ Χριστοῦ τὴν Θεϊκὴ καὶ
τὴν ἀνθρωπίνη εἶναι τὸ δεύτερο
πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,
δηλαδὴ αὐτὸ τοῦ Λόγου. Ὅμως
ὁ Χριστὸς παρότι δὲν προσέλα-
βε ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀλλὰ
τὴν ἀνθρωπίνη φύση, προσέλα-
βε ὅλη τὴν εἰκόνα, ὅλον τὸν
ἄνθρωπον, ὅπως λένε οἱ Πατέ-
ρες. Ἑπομένως ἡ φύση εἶναι ἡ
εἰκόνα καὶ ὄχι τὸ πρόσωπο,
ὅπως ἐπιπόλαια ἰσχυρίζεσαι
ἐσὺ καὶ ἡ Πανορθόδοξος σύνο-
δος στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης.
Ἂν ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν
ἄνθρωπο ἦταν τὸ πρόσωπο,
ποὺ τὸ ἀποκαλεῖς “ὑπέρτατη
ἀξία», τότε ὁ Νεστόριος θὰ εἶχε
δίκιο ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ
Χριστὸς προσλαβάνοντας τὴν
εἰκόνα προσέλαβε καὶ ἀνθρώπι-
νο πρόσωπο. Τότε καὶ ἡ σύνο-
δος ποὺ καταδίκασε τὸν Νεστό-
ριο, ἡ Τρίτη οἰκουμενικὴ σύνο-
δος, θὰ εἶχε πέσει σὲ αἵρεση,
γιατί δὲν θὰ εἶχε ἀντιληφθεῖ αὐτὴ
τὴν “ὑποστατικὴ ἀρχὴ ἢ τὴν

ὑπέρτατη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου»
καὶ στέρησε ἀπὸ τὸν Χριστὸ τὴν
πρόσληψη αὐτῆς ταύτης τῆς
εἰκόνος ποὺ εἶναι τὸ πρόσω-
πον.

Ἐρώτησις πρωτειομανοῦς
Ἐντάξει καταλαβαίνω ὅτι γιὰ
τοὺς Πατέρες ἐκείνη τὴν ἐποχή,
ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρω-
πο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ πρό-
σωπον ἀλλὰ ἡ φύση. Τὴν φύση
ὅμως τὴν χρησιμοποιεῖ ἕνα
πρόσωπο. Τὰ πρόσωπα εἶναι
ἐντελῶς διαφορετικὰ τὸ ἕνα ἀπὸ
τὸ ἄλλο ἑπομένως ἡ φύση, ὅταν
χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὰ διαφο-
ρετικὰ πρόσωπα θὰ πρέπει νὰ
προσωποποιεῖται. Μὲ ἄλλα λό-
γιὰ τὸ κάθε πρόσωπο πρέπει νὰ
ἔχει μία ἑτερότητα καὶ κατ’ ἀνα-
λογία μία διαφορετικὴ ἐλευθερία
καὶ ἐνέργεια ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα
πρόσωπα ποὺ προσωποποι-
οῦν τὴν ἴδια φύση. Πῶς λοιπὸν
εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρχει πρό-
σωπο χωρὶς δική του ἐνέργεια ἢ
ἐλευθερία ποὺ τὸ διαφοροποιεῖ
ἀπὸ τὰ ἄλλα πρόσωπα;

Ἀπάντησις ὀρθοδόξου. Ἡ
ἐνέργεια, ἡ ἐλευθερία ἀνήκουν
στὴν φύση καὶ ὄχι στὸ πρόσω-
πο. Ἡ φύση τῆς Παναγίας Τριά-
δος εἶναι μία ἑπομένως καὶ ἡ
ἐνέργεια καθὼς καὶ ἡ ἐλευθερία

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς
Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Γένοβας

Βαρύταται αἱ εὐθῦναι τοῦ λεγομένου Σεβ. Μεσογαίας! Συναινεῖ εἰς τὰ νέα θρησκευτικά,
ἐνῶ καταγγέλλει μεθοδεύσεις! Εἶναι ἄτεγκτος πρὸς τὴν «ΠΕΘ», ἐνῶ θέτει τὸν «ΚΑΙ-
ΡΟΝ» εἰς τὸ ἀπυρόβλητον! Τελικῶς ποῖος ψεύδεται ὁ Σεβ. Μεσογαίας ἤ ὁ Σεβ. Ὕδρας;

ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοί βρίσκονται πάντα μέσα στήν
Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦν τό δρόμο τῶν ἐντολῶν καί ἀγωνίζον-
ται γιά τήν καταπολέμηση τῶν παθῶν τους. Ἡ πνευματική
τους πορεία ἱκανοποιεῖ τίς βαθύτερες ἐπιθυμίες τους καί μέ τα-
πείνωση δοξάζουν τό Θεό καί εὔχονται καί οἱ ἀδελφοί τους,
πού εἶναι μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία νά βροῦν τό δρόμο τους
καί νά βλέπουν τά πράγματα ἀπό μιά ἄλλη ὀπτική γωνία.

Οἱ πιστοί βιώνουν τήν Ὀρθοδοξία μέ σεβασμό καί ἀγάπη,
ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν ἁγίων. Δέν ἀμφισβητοῦν
τίποτα οὔτε καί ἐπιθυμοῦν νά διορθώσουν αὐτά πού ἀπό
αἰῶνες εἶναι καθιερωμένα καί ἀποτελοῦν τήν πολύτιμη παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας. Διακρίνονται γιά τήν καλή τους ἐμμονή
στήν Ὀρθοδοξία καί μέ σταθερότητα τήν ὑπερασπίζονται, κα-
ταπολεμώντας τούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι μέ πολλούς τρόπους

Σταθεροὶ εἰς τὰς ἐπάλξεις
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τὰ ἀπόβραδα, ὅταν οἱ μοναχοί μου ἐπι-
στρέφουν ἀπὸ τὶς οἰκοδομές, οἱ κηπουροὶ
ἀπὸ τοὺς κήπους καὶ ἄλλοι ἀπὸ ποικίλες μα-
στοριές, συνάζονται στὸν χῶρο τοῦ ἡγουμε-
νείου.

Σ᾽ αὐτὴν τὴν καλογερικὴ σύναξη πάντοτε
ἕνας μοναχὸς καλοδιαβαστὴς μᾶς ἀναγινώ-
σκει παλαιὰ καὶ νέα καὶ ἐπίκαιρα ἐκκλησια-
στικά.

Ἀρκετὲς ἡμέρες σ᾽ αὐτὴν τὴν ἄτυπη σύνα-
ξη ἀκροάστηκα τὶς ἀποφάσεις τῆς συνόδου
τῆς Κρήτης.

Βέβαια ὁ συγγραφέας φαίνεται νὰ μὴν ἔχη
διαβάσει ποτὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἀγνοεῖ ὅτι ἡ
διδαχὴ τοῦ Κυρίου εἶναι ἁπλῆ, κατανοητή,
λευκοφορεμένη, χωρὶς πτυχὲς καὶ σκιές.

Εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνας ἀπὸ τοὺς σύγχρο-

νους ποὺ πιστεύουν ὅτι ὅσο πιὸ δύσκολα
γράφουν, ὅσο πιὸ δυσνόητα ἀποδίδουν τὴν
διδαχὴ τῆς Ἐκκλησίας, τόσο περισσότερο
φαίνονται ἀνεβασμένοι πνευματικὰ καὶ πε-
παιδευμένοι.

Ἔτσι, αὐτὰ ποὺ ἔγραψε γιὰ τὴν σύνοδο
μᾶλλον τά ἀπηύθυνε σὲ ἐπίπεδο μορφωμέ-

νων καὶ ὄχι στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Τὸ ἄλγος τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ γι᾽ αὐτὴν

τὴν σύνοδο εἶναι ἀνίατο, γιατὶ δὲν κατάλαβε
ποιὸς ἦταν ὁ σκοπός της.

Νὰ καταπολεμήση κάποια αἵρεση ποὺ
μᾶς μαστίζει ἢ νὰ μᾶς ρίξη στὴν κοιλάδα τῆς

γυναικὸς τοῦ Λώτ; Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ
ἀνοίξω δυό-τρία παραθύρια, ἂν καὶ ἀπὸ τὰ
παραθύρια ἄκουσα ἀπὸ τὰ παιδικά μου
χρόνια τὰ ὡραιότερα τραγούδια τοῦ ἔρωτα
καὶ τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης. Ἐγὼ ὅμως δὲν θὰ
τραγουδήσω· μᾶλλον κοπετὸν θὰ ποιήσω.

Παρακινεῖ ἡ ἐν λόγῳ σύνοδος τὴν συμμε-
τοχὴ τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὸ Παγ-

κόσμιο Συμβούλιο ποὺ καταχρηστικὰ λέγε-
ται Ἐκκλησιῶν.

Αὐτὸ τὸ Συμβούλιο τῶν «Ἐκκλησιῶν» τὸ
γνώρισα ἀπὸ μικρὸ παιδί. Ἔστελνε τρόφιμα
στὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα. Ἔστελνε μία
φασολάδα κομμένη στὴν μέση, ἴσως ὁ προ-
ορισμός της δὲν ἦταν γιὰ ἀνθρώπους, κι ἕνα

Τοῦ Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Δοχειαρίου Ἀρχιμ. Γρηγορίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τυφλοὶ ὁδηγοῦν τυφλούς!
Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Παντελόπουλος

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΙΣ! ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ «ΑΝΤΙ-ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣ»

Τί σημαίνει «ὄχι εἰς τὰς ἀποτειχίσεις»; Τί ἐστὶ ἀποτείχιση;
Ἔχει τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ μὴ ἐνστερνίζεται ὁ ἐν λόγῳ ἀρχι-

μανδρίτης τὴν στάση τῆς διακοπῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ
ὅσους θεωρεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὡς αἱρετικούς. Προσωπικὰ ἔχω καὶ ἐγὼ τὶς
διαφωνίες μου, ὄχι ὅμως γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ποιητικὰ-ρομαντικὰ
μᾶς περιγράφει ὁ ἐν λόγῳ «ἱεροκήρυκας». Ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ ἅγιοι
δὲν περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς. Εἴμαστε ἤδη πολὺ μακριά τῆς δικαιοσύ-
νης τους. Ὁ λόγος ποὺ δὲν θὰ συνιστοῦσα μία τακτικὴ τέτοια εἶναι
ἐπειδὴ εἴμαστε πολύ, μὰ πάρα πολὺ μικροί, σμικρότατοι, γιὰ τέτοιες
παλικαριές. Ναί, εἴμαστε ἀνίκανοι. Δὲν ἔχουμε οὔτε φωτισμό οὔτε
ἐμπειρία θεώσεως. Καταπιανόμαστε μὲ τὰ ἐγχειρίδια τῆς θεολο-
γίας, τῶν ἱερῶν κανόνων, τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ τὰ συναξά-
ρια, γιὰ νὰ ὑποθέσουμε μέσα στὸ σκοτάδι ποὺ βρισκόμαστε τί πρέ-
πει νὰ κάνουμε. Ὁπότε, ὅταν βγοῦν ὁρισμένοι σήμερα νὰ «παρι-
στάνουν» τοὺς ἁγίους πατέρες, ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ δὲν φοβόν-
τουσαν τρομεροὺς τυράννους καὶ τὰ βασανιστήρια τους, καὶ ὄχι
«παππούληδες» σὰν τὸν Πατριάρχη μας, εἶναι τὸ ὀλιγότερο ΦΑΙ-
ΔΡΟ! Γνωρίζοντας ὅτι τὸ κράτος καὶ οἱ νόμοι του θὰ προστατεύ-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Πολὺς ὁ λόγος τὸν τελευταῖο καιρὸ γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τὴν ἴδια ὅμως στιγμὴ ἑτοιμάζεται ἀλλαγὴ
τοῦ καθεστῶτος τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα. Ὡς γνωστὸν μετὰ
ἀπὸ τὴ μεγάλη ἀναστάτωση ποὺ δημιούργησαν οἱ ἐγκύκλιοι Στυ-
λιανίδη τὸ 2008 γιὰ τὸ θέμα καὶ τὶς πολλαπλὲς ἀνεπαρκεῖς παρεμ-
βάσεις πρὸς ἐπίλυσή του, ἀκολούθησε ἡ τελεσίδικη δικαστικὴ ἀπό-
φαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων τὸ 2012 καὶ τὸ Ὑπουργεῖο
ὁδηγήθηκε ἐπιτέλους στὴν ἔκδοση τῆς ἐγκυκλίου Λοβέρδου τὸ
2015, ἡ ὁποία εἶναι σὲ ἰσχὺ μέχρι σήμερα. Μὲ τὴν ἐγκύκλιο αὐτὴ τὸ
θέμα ρυθμίστηκε σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, οἱ ἀπαλλαγὲς ἐπανῆλ-
θαν στὴν πρὸ τοῦ 2008 κατάσταση καὶ χορηγοῦνται μόνο σὲ ἀλλό-
θρησκους καὶ ἑτερόδοξους μαθητές. Ὡστόσο κάποιοι ἀνακινοῦν ἐκ
νέου τὸ θέμα μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων
Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Ἰσχυρίζονται ὅτι μὲ τὴν ἐφαρμογὴ
τῶν νέων αὐτῶν Προγραμμάτων τὸ δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς θὰ
πρέπει νὰ ἐπανεξεταστεῖ καθὼς τὰ νέα Θρησκευτικὰ εἶναι γιὰ
ὅλους τοὺς μαθητὲς καὶ ἑπομένως δὲν ὑπάρχει λόγος ἀπαλλαγῆς
ἀπὸ αὐτὰ γιὰ κανένα μαθητή. Δὲν τολμοῦν βέβαια νὰ μιλήσουν γιὰ
κατάργηση τοῦ δικαιώματος ἀπαλλαγῆς καθὼς τέτοια ρύθμιση θὰ

Νέα Θρησκευτικὰ καὶ ἀπαλλαγαί
Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

Ὁ Pietro Chiaranz εἶναι βιβλιοθηκάριος στὸ Πανεπιστήμιο
Ca 'Foscari στὴ Βενετία. Ἔλαβε ἀνθρωπιστικὴ καὶ θεολογικὴ
ἐκπαίδευση. Πέρασε πολλά χρόνια σπουδάζοντας Ὀρθοδοξία,
τὴν ὁποία ἀσπάσθηκε καί εἶχε πολλές γνωριμίες, μὲ τὶς ὁποῖες
ἐμβάθυνε τὶς γνώσεις του. Ἔχει ἐκδώσει ὁρισμένες δημοσιεύ-
σεις γιὰ τὶς ὁποῖες μπορεῖτε νὰ ἐνημερωθῆτε στὸ διαδίκτυο.
Ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ δημοσιεύσουμε σήμερα ἄκρως ἀποκαλυ-
πτικὸ καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο κείμενο, μὲ τὸ ὁποῖο λέ-
ει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ «σκήνωμα» τῆς Ἁγίας Ἑλένης.

Κερδοσκοπία μὲ τὴν εὐλάβειαν;
Στὴν ἐποχή μας, κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἔχει τὰ μάτια του

ἀνοιχτὰ συνεχῶς, ἐπειδὴ ὁ κίνδυνος ἀλλοίωσης παραμονεύει στὴ
γωνία. Στὶς «θεσμικὲς ἐκκλησίες» εἶναι πλέον δύσκολο νὰ βροῦμε
ἀνάπαυση, πνευματικὴ γαλήνη, ἀφοῦ ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ
ἀλλότρια πράγματα...

Ἕνα πρόσφατο μεγάλο "διομολογιακὸ" γεγονὸς - ποὺ ἀφορᾶ τό-
σο τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ ὅσο καὶ τὴν Ὀρθοδοξία - ἦταν ἡ μετα-
φορὰ τῶν λειψάνων τῆς αὐτοκράτειρας Ἁγίας Ἑλένης ἀπὸ τὴ Βενε-
τία, ὅπου φυλάσσονταν, στὴν Ἑλλάδα. Τὰ λείψανα παρέμειναν
στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Μάιο ἕως τὸν Ἰούνιο (2017) καὶ στὴ συνέχεια
ἐπέστρεψαν στὴν πόλη τῆς λιμνοθάλασσας.

Ἂν θέλουμε νὰ τιμήσουμε ἕναν Ἅγιο, ὁ ὁποῖος ἰδεατὰ ἑνώνει τὸν
Χριστιανισμό, σίγουρα δὲν θὰ ἀντιταχθῶ σ’ αὐτό.

Δὲν ἐναντιώνομαι ἢ ἀντιτίθεμαι στὸν λαϊκὸ αὐθορμητισμὸ ποὺ
βλέπει στὰ λείψανα ἕνα τρόπο νὰ σχετιστεῖ μὲ τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος
ἁγιάζει τὸν Ἅγιο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔχουμε τὰ θνητὰ ὑπολείμματα.

Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Τὸ θέμα εἶναι ἕνα ἄλλο ποὺ τὸ συν-
οψίζω στὸν τίτλο αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου: στὴν περίπτωση τῶν λειψά-
νων τῆς Ἁγίας Ἑλένης ὑπῆρξε κερδοσκοπία;

Ὁ κατώτερος κλῆρος καὶ ὁ ἁπλὸς κόσμος δὲν μποροῦν στὴν
πραγματικότητα νὰ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ βενετσιάνικα λεί-
ψανα τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ἀλλὰ πῶς εἶναι δυνατὸν ὑψηλὰ ἱστάμενοι
ἱεράρχες καὶ διοργανωτὲς νὰ μὴ ξέρουν τουλάχιστον κάτι; Ἀκόμα

Μεγάλη ἀπάτη
μὲ ὑπογραφὴν Θεοφιλεστάτου;

Γράφει ὁ κ. Pietro Chiaranz

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀδιάσειστος ἀπόδειξις! Ὁ Σεβ. Μεσογαίας χαρακτηρίζει «οὐδετερόθρησκον» τὸ νέον μάθημα!

Ὁ Σεβ. Μεσογαίας ἔδωσε
γραπτῶς εἰς τὴν δημοσιότητα
τὴν παρέμβασίν του εἰς τὴν
πρόσφατον συνεδρίασιν τῆς
Ἱεραρχίας, εἰς τὴν ὁποίαν προ-
βαίνει εἰς ἀποτίμησιν τοῦ ἔργου
τῆς τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων
ἐπιτροπῆς διὰ τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν. Ἤδη ἡ κίνησις
αὐτὴ δηλώνει ὅτι δὲν συμφωνεῖ
μὲ τὴν εἰσήγησιν τοῦ Σεβ.
Ὕδρας, διότι ἄλλως θὰ ἠρκεῖτο
εἰς ὅσα ὁ Σεβ. Ὕδρας ἀνέγνω-
σε πρὸς τὴν ὁλομέλειαν. Ἡ δια-
φοροποίησις αὐτὴ δείχνει ὅτι ὁ
Σεβ. Ὕδρας ἂν καὶ πρόεδρος
τῆς ἐπιτροπῆς δὲν ἐκφράζει καὶ
τὰ τρία μέλη αὐτῆς.

Πράγματι πολλοὶ ἐπεσήμα-
ναν ἀντιθέσεις συγκρίνοντες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκωνται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε καὶ ἀφῆστε τὰ παγκόσμια συμβούλια»

• Θρησκευτικὰ χωρὶς Ἀλη-
θινὸν Θεόν. Γράφει ὁ κ. Νι-
κόλαος Ζαχαριάδης. Σελ. 5

• Ἀλλαγὴ φύλου μὲ ἁπλῆν
αἴτησιν εἰς ἀνηλίκους 17
ἐτῶν! Σελ. 8

• Ὁ ἐπίδοξος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καὶ «οἱ σε-
ξουαλικὲς προτιμή-
σεις». Σελ. 8

• Καταχνιὰ εἰς τὰ Θρησκευ-
τικά! Ἱεράρχαι ἀλληλοδια-
ψεύδονται! Γράφει ὁ κ.
Γεώργιος Παπαθανασό-
πουλος. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 14ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἀνωτέρω εἰκών τοῦ Ἁγίου προερχομένη ἐκ τοῦ χρωστῆρος
τῆς Ἀδελφότητος τῶν Παχωμαίων Ἁγίου Ὄρους.

“Σήμερα ζοῦμε μία ἐποχή, ποὺ ἐπικρατεῖ ὁ διχασμός, ἀλλά μὲ τὴν δική σας ὑπόθεση ἡ
Ἐκκλησία ἑνώθηκε” (Σεβ. Μεσογαίας, Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, 12.09.2012). Πηγή: romfea.gr

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τοῦ κ. Παναγιώτου
Κατραμάδου
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Ἡ ὑαλίνη νεοεποχίτικη σφαῖρα καὶ ὁ «πλανητάρχης»

Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 26/14 Ἱουλίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΔΗΜΑ-
ΚΑΚΟΣ, ὁμ. Καθ. Ἀγ-
γειοχ/κῆς. «Ὀ ἀνθρώπινος
ΠΟΝΟΣ» Ἰατρική καί πνευ-
ματική θεώρηση. Ἀθήνα 2016
σχ. 24x17 σσ. 182.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΔΗΜΑ-
ΚΑΚΟΣ, ὁμ. Καθ. Ἀγγειοχ/κῆς.
«Σύγχρονοι Ἑλληνορθόδοξοι
προβληματισμοί». Ἀθήνα 2017
σχ. 24x21 σσ. 254.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, Δεκαπενθή-
μερη Ἐφημερίδα τοῦ κινή-
ματος Χριστιανικῆς Δημο-
κρατίας. Φεβρ., Μάρτ.,
Ἀπρίλ., Μάϊος, Ἰούν. 2017.
Ἀθήνα.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ,
Τριμ. περιοδικὸ τῆς ἱερᾶς
ἀδελφότητος Ἁγίας Τριάδος.
Ἰαν. – Μάρτ., Ἀπρίλ. – Ἰούν.
2017.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ,
Μηνιαία ἔκδοσις τῆς χριστια-
νικῆς θρησκευτικῆς Κοινότητος
Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης. Ἰαν. –
Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2017.
Θεσσαλονίκη.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Μη-
νιαῖον περιοδικὸν ἀδελφότητος
«Σταυρός». Μάρτ. – Ἀπρίλ.
2017. Πάρος.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ,
Τριμηνιαῖο ὀρθόδοξο χριστια-
νικὸ περιοδικό. Ὄργανο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς φι-
λοπτώχου Ἀδελφότητος «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». Ἰαν. – Φεβρ. –
Μάρτ., Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2017.
Θεσσαλονίκη.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ «κινήσεις» τοῦ νέου «πλανητάρ-
χη» μᾶς ἀπογοητεύουν, διότι δεικνύουν ὅτι βαδί-
ζει ἐπακριβῶς στὰ ἴχνη τῶν προκατόχων του, οἱ
ὁποῖοι ὑπηρέτησαν πιστὰ τὴ «Νέα Τάξη Πραγμά-
των». Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, σὲ ἐπίσκεψή του στὴ
Σαουδικὴ Ἀραβία φωτογραφήθηκε νὰ «παλαμί-
ζει», μὲ τελετουργικὸ τρόπο μία γυάλινη σφαῖρα.
Δεῖτε τὴν εἴδηση: Ἀπίστευτη (καὶ ὀλίγον ἀνατριχια-
στικὴ) σκηνή: ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Ντόναλντ
Τράμπ, πλαισιωμένος ἀπὸ τοὺς ὁμολόγους του
τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, θέτει τὰ
χέρια του σὲ μία λαμπερὴ σφαῖρα (orb). Εἶναι μία
σκηνὴ ποὺ λὲς καὶ ἔχει βγεῖ ἀπὸ ταινία ἐπιστημο-
νικῆς φαντασίας ἢ ταινία τρόμου. Πολλοὶ βλέπουν
μία δυνατὴ εἰκόνα διαφήμισης τῆς νέας παγκό-
σμιας τάξης ἢ ἀκόμα καὶ κάποιου εἴδους “ἐπίκλη-
σης” (σὲ ποιόν;). Τὸ “orb” εἶναι μία φωτιζόμενη

ὑδρόγειος ποὺ βρίσκεται στὸ “Παγκόσμιο Κέντρο
γιὰ τὴν Καταπολέμηση τῆς Ἐξτρεμιστικῆς Ἰδεολο-
γίας” στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία. Στὸ πλαίσιο τῆς τε-
λετῆς ἔναρξης τοῦ Κέντρου, ὁ Trump, ὁ βασιλιὰς
Σαλμὰν τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ ὁ Πρόεδρος
τῆς Αἰγύπτου Abdel Fattah el-Sisi ἔβαλαν τὰ χέρια
τους πάνω στὴ φωτιζόμενη μπάλα» (Ἱστ. redsky-
warning.blogspot.gr)! Ἀλλὰ τί σημαίνει ἡ γυάλινη
σφαῖρα; Εἶναι βασικὸ νεοεποχίτικο θρησκευτικὸ
σύμβολο, παγανιστικοῦ χαρακτήρα, ἡ ὁποία συμ-
βολίζει τὴ «θεὰ Γαῖα»! Θυμίζουμε τὸ φρικιαστικὸ
γεγονὸς (γιὰ νὰ μὴ ξεχνοῦμε κάτι τέτοια) ὅτι προσ-
ευχήθηκαν οἱ ἡγέτες ὅλων τῶν θρησκειῶν σὲ μία
γυάλινη σφαῖρα καὶ μαζί τους ὁ κ. Βαρθολομαῖος,
«γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ περιβάλλοντος», τὸ 2007 στὴ
Γροιλανδία! Μᾶλλον πρέπει νὰ ἀνησυχοῦμε καὶ
μάλιστα πολύ!

Ἰδοὺ ποῖον εἶναι
τὸ «Οἰκουμενικὸν
Ἰνστιτοῦτον
Huffigton»

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ φύλ-
λο τῆς ἐφημερίδας μας εἴχαμε
σχολιάσει τὴν πρόταση τοῦ
ἱερέα π. Michael Courey
(Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς), νὰ
«ἀγκαλιάσει» ἡ Ἐκκλησία τὰ
«ζευγάρια» τῶν σοδομιστῶν.
Ὁ ἐν λόγῳ «ὀρθόδοξος» κλη-
ρικὸς ἐξέφρασε τὴν ὑποστήρι-
ξή του στοὺς ὁμοφυλόφιλους
σὲ ὁμιλία του στὸ «Οἰκουμε-
νικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Huffington
(HEI)». Ἀλλὰ ἂς δοῦμε τί εἶναι
αὐτὸ τὸ περιβόητο Ἰνστιτοῦτο:
«…χρηματοδοτήθηκε ἀρχικὰ
μὲ δωρεὰ 5 ἑκατομμυρίων δολ-
λαρίων ἀπὸ τὸν ἀνοιχτὰ ὁμο-
φυλόφιλο καὶ LGBT ἀκτιβιστὴ
ἑκατομμυριοῦχο Michael Huf-
fington καὶ ἔνθερμο ὑποστη-
ρικτὴ τοῦ “γάμου” τῶν ὁμοφυ-
λόφιλων. Τὸ Ἰνστιτοῦτο διοικεῖ-
ται ἀπὸ τὸ Nicholas Denysen-
ko, Ph.D. ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ
Διευθυντὴς τοῦ ΙΤΕ. Ὁ Huffing-
ton ἦταν παντρεμένος μὲ τὴν
γνωστὴ λίμπεραλ Ἑλληνο-ἀμε-
ρικάνα Arianna Huffington,
ἱδρύτρια τῆς The Huffington
Post. Μεγάλωσε ὡς Πρεσβυτε-
ριανός, ἔγινε μετὰ Ἐπισκο-
πικὸς καὶ τελικὰ ἐντάχθηκε
στὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τὸ 1996 μετὰ ἀπὸ
ἐπίσκεψη στὴν Κωνσταντινού-
πολη. Ἀπὸ τὸ 2007 ἕως τὸ
2012, ὁ Huffington ἔδωσε 5
ἑκατομμύρια δολλάρια, γιὰ νὰ
ἱδρύσει τὸ Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦ-
το Huffington στὸ Πανεπιστή-
μιο Loyola Marymount στὸ Λὸς
Ἄντζελες, προκειμένου νὰ
προωθήσει τὸ διάλογο μεταξὺ
τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν
Ἀνατολικῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν
ἀποστολὴ τοῦ Ἰνστιτούτου, ὁ
Huffington εἶπε: “Τὸ ὄνειρό μου
εἶναι κάποια μέρα νὰ δῶ τὰ μέ-
λη τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
νὰ μποροῦν νὰ λαμβάνουν
θεία κοινωνία ὁ ἕνας στὴν
ἐκκλησία τοῦ ἄλλου”» (Ἱστ.
redskywarning.blogspot.gr)!
Δεῖτε λοιπὸν τί «κουμάσια»
προωθοῦν τὴν «ἕνωση τῶν
ἐκκλησιῶν» καὶ μαζὶ τὸν θεομί-
σητο σοδομισμό! «Ἅγιε» Ἀμε-
ρικῆς καὶ Φαναριῶτες, νὰ τὸν
χαίρεστε τὸν «τύπο» καὶ μαζὶ
τὸν «ἀπελευθερωμένο» κληρι-
κό σας, ποὺ «εἶχε τὴν τιμὴ» νὰ
μιλήσει σὲ ἕνα τέτοιο ἰνστιτοῦ-
το!

Προτεστάντης
πάστωρ κατεσπαράχθη
ἀπὸ κροκοδείλους
παριστάνων
τὸν Χριστόν

ΔΕΙΤΕ σὲ ποιὲς κατάντιες
ὁδηγεῖ ὁ διάβολος τοὺς πλανε-
μένους στὶς διάφορες αἱρέσεις.
Προτεστάντης πάστορας στὴ
Ζιμπάμπουε ἐπιχείρησε, μι-
μούμενος τὸ Χριστό, νὰ περ-
πατήσει πάνω στὰ νερὰ ποτα-
μιοῦ καὶ τὸν ἔφαγαν οἱ κροκό-
δειλοι! «Ὁ πάστορας προσπά-
θησε νὰ περπατήσει ἐπὶ τῶν
ὑδάτων ὅπως ὁ Ἰησοῦς, ἀλλὰ
τὸν ἔφαγαν ζωντανὸ οἱ κροκό-
δειλοι. Τὸ συγκλονιστικὸ περι-
στατικὸ συνέβη στὴ Ζιμπάμ-
πουε, σύμφωνα μὲ τὴν Daily
Post Nigeria. Σύμφωνα μὲ τὸ
δημοσίευμα, ὁ πάστορας Τζό-
ναθαν Μθεθούα, ὁδήγησε τὸ
ποίμνιό του σὲ ἕνα μέρος ποὺ
εἶναι γνωστὸ ὡς ὁ Ποταμὸς
τῶν Κροκοδείλων, γιὰ νὰ τοὺς
δείξει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ
θαύματα ποὺ περιγράφονται
στὴ Βίβλο. Ὡστόσο, ὅταν προσ-
πάθησε νὰ ἀναπαραστήσει τὴ
βιβλικὴ σκηνή, ὁ Μθεθούα βυ-
θίστηκε στὸ νερὸ καὶ τὸν κατα-
βρόχθισαν τρεῖς μεγάλοι κρο-
κόδειλοι ἐνώπιον τῶν ἔντρο-
μων πιστῶν τῆς ἐκκλησίας του.
Ὁ Διάκονος Νικόσι, ἕνα ἀπὸ τὰ
μέλη τῆς ἐνορίας, ἐξήγησε ὅτι ὁ
πάστορας “ἤθελε νὰ ἀποδείξει
τὴν πίστη του”, ἀλλὰ τίποτε δὲν
πῆγε ὅπως εἶχε προγραμματι-
στεῖ, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
ἱεροκήρυκας “νήστεψε καὶ
προσευχήθηκε ὅλη τὴν ἑβδο-
μάδα”» (Ἱστ. Paraskhnio)!
Κρατῆστε τὴ φράση «νήστεψε
καὶ προσευχήθηκε ὅλη τὴν

ἑβδομάδα». Ἡ νηστεία καὶ ἡ
προσευχὴ δὲν τὸν ἔσωσαν,
γιατί ἁπλούστατα, ἦταν ἀποῦ-
σα ἡ Θεία Χάρις ἀπὸ τὸν αἱρε-

σιάρχη καὶ τὴν «ἐκκλησία» του!
Διαβάσατε τὴν εἴδηση μήπως
κύριοι θιασῶτες τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ;

Ἀτζέντα
τῶν «Καθολικῶν»
εἶναι ἡ δημιουργία
οἰκουμενικῆς
θρησκείας!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμέ-
νου σχολίου μας, ὅταν ἐμεῖς τονί-
ζουμε πὼς ἐδῶ καὶ δέκα αἰῶνες
τὸ Βατικανὸ δὲν εἶναι «ἐκκλησία»,
ἀλλὰ ἕνας ἐγκόσμιος ὀργανισμός,
μὲ πολιτικὲς βλέψεις κοσμοκρατο-
ρίας, οἱ «δικοί» μας οἰκουμενι-
στές, μᾶς ἀποκαλοῦν «φανατι-
κούς», «κήρυκες μίσους» καὶ
«φονταμενταλιστές». Τώρα ποὺ
τὸ ὁμολογοῦν καὶ κορυφαῖοι τοῦ
οἰκουμενισμοῦ, ὅπως ὁ Πατριάρ-
χης Ρωσίας, τί ἔχουν νὰ ποῦν; «Ὁ
Πατριάρχης Μόσχας καὶ πασῶν
τῶν Ρωσιῶν, κ. κ. Κύριλλος, δή-
λωσε ὅτι τὸ κύριο ἀποτέλεσμα τῆς
συνάντησής του μὲ τὸν Πάπα
Φραγκίσκο τὸν Φεβρουάριο τοῦ
2016 στὴν Κούβα, ἦταν ἡ ἀνα-
γνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν
ὀρθοδόξων χριστιανῶν στὴν Συ-
ρία, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ μέγιστη
πρόκληση γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπό-
τητα.

Πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔγινε μέχρι
τώρα μὲ εὐθύνη τοῦ Βατικανοῦ
ἀποκλειστικά, φανερώνοντας
ὅτι ἡ ἀτζέντα τῶν Καθολικῶν
εἶναι ἡ δημιουργία οἰκουμε-
νικῆς θρησκείας καὶ τίποτε
ἄλλο. “Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ
ἀξιολογηθεῖ ἡ συνάντησή μας
ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸ
πλαίσιο τῶν διμερῶν σχέσεων
τῆς ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
τοῦ Καθολικισμοῦ. Τὸ κύριο
θέμα τῆς συνάντησης ἦταν ἡ
τερατώδης κατάσταση τῶν
Ὀρθοδόξων κυρίως Χρι-

στιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ
τὴν Βόρεια Ἀφρική.

Πέρα ἀπὸ τὸ πεδίο ἐφαρ-
μογῆς τῆς διμεροῦς ἀτζέντας
αὐτὸ εἶναι ἕνα παγκόσμιο θέμα
ἀδιανόητο στὴν ἐποχή μας,
στὸν ὑποτιθέμενο «πολιτισμέ-
νο» ΧΧΙ αἰώνα”» (Ἱστ. Ξυ-
πνῆστε Ρέ)! Ἀμ’ τί νομίζατε;

Ἰατροὶ ἀρνοῦνται
νὰ συμμετάσχουν
εἰς ἐπεμβάσεις
ἐκτρώσεων!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ νὰ καὶ μία ἐλπι-
δοφόρα εἴδηση. Ὁμάδα γιατρῶν
ἀναισθησιολόγων τῆς Σάμου
ἀρνοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ
ἐπεμβάσεις ἀμβλώσεων γιὰ λό-
γους ἠθικῆς συνείδησης. Δεῖτε
την: «Τὸ σύνολο τῶν ἀναισθη-
σιολόγων τοῦ Νοσοκομείου Σά-
μου, μὲ ἀπόφασή τους ποὺ κοι-
νοποιήθηκε ἔγγραφα στὴ διοίκη-
ση τοῦ νοσοκομείου, ἀρνοῦνται
νὰ χορηγοῦν ἀναισθησία σὲ πε-
ριπτώσεις διακοπῆς κύησης,
ἐκτὸς ἂν συντρέχουν ἰατρικοὶ λό-
γοι κινδύνου τῆς ζωῆς ἢ τῆς ὑγεί-
ας τῆς ἐγκύου. Σύμφωνα μὲ τὸ
σταθμὸ Αἰγαίου τῆς ΕΡΤ, ποὺ με-
τέδωσε τὴν εἴδηση, ἂν καὶ δὲν
ὑπάρχει μέχρι στιγμῆς ἐπίσημη
ἀνακοίνωση γιὰ τὸ ὅλο θέμα, οἱ
ἀναισθησιολόγοι ἐπικαλοῦνται τὸ
ἄρθρο 31 τοῦ Νόμου 3418/2005
(κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας),
τὸ ὁποῖο ἀναφέρει πὼς “ὁ ἰατρὸς
μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τοὺς κα-
νόνες καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἠθικῆς
συνείδησής του καὶ νὰ ἀρνηθεῖ
νὰ ἐφαρμόσει ἢ νὰ συμπράξει
στὶς διαδικασίες τεχνητῆς δια-
κοπῆς τῆς κύησης, ἐκτὸς ἐὰν
ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος
γιὰ τὴ ζωή τῆς ἐγκύου ἢ κίνδυνος
σοβαρῆς καὶ διαρκοῦς βλάβης
τῆς ὑγείας της”» (Πηγή: ΑΠΕ-
ΜΠΕ)! Ἕνα μεγάλο μπράβο
τους. Εὐχόμαστε νὰ τοὺς μιμη-
θοῦν καὶ ἄλλοι γιατροί, σὲ ὅλη τὴ
χώρα, κυρίως μαιευτῆρες, οἱ
ὁποῖοι δολοφονοῦν περισσότερα
ἀπὸ 300.000 ἀθῷα καὶ ἀνυπερά-
σπιστα ἀγγελούδια, μὲ τὴ συγκα-
τάθεση τῶν «γονέων» τους κάθε
χρόνο! Μία πόλη σὰν τὴν Πάτρα,
κατακρεουργεῖται καὶ ρίχνεται
στοὺς ὑπονόμους! Φρίκη!

Ἰδοὺ τὸ προφὶλ
τοῦ Σεΐχη,
ποὺ ἐκάλεσε
τὸν κ. Βαρθολομαῖον
εἰς τὴν Αἴγυπτον!

Τὸν περασμένο Μάιο ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος μαζὶ μὲ τὸν
«ἀλάθητο» τῆς Ρώμης καὶ ἡγέ-
τες ἄλλων «ἐκκλησιῶν» κλήθη-
καν ἀπὸ τὸν σεΐχη Ἀχμὲτ ἂλ Τα-
γιέμπ, καθηγητὴ τῆς μωαμεθα-
νικῆς φιλοσοφίας στὸ σουνιτικὸ
πανεπιστήμιο Ἂλ Ἄζχαρ τοῦ
Καΐρου καὶ ἰμάμη, σὲ συνέδριο
γιὰ τὴν εἰρήνη. Ἀλλὰ δεῖτε ποιὸς
εἶναι ὁ «εἰρηνιστὴς» αὐτὸς ἰσλα-
μιστής, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ
ἀγωνιστὴς θεολόγος κ. Α. Κυ-
ριακοῦ: «Ὁ Ἂλ Ταγιέμπ, ποὺ
ψηφίστηκε τελευταῖα ὡς “ὁ πιὸ
σημαίνων μουσουλμάνος τοῦ
κόσμου”, ἔχει τὴν ἄποψη ὅτι οἱ
“ἀποστάτες” (αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦν-
ται τὸν Μωαμεθανισμὸ) πρέπει
νὰ ἐκτελοῦνται! Ζητᾶ ἐπίσης τὴν
ὁλοκληρωτικὴ κυριαρχία τῆς
Σαρίας (τοῦ μωαμεθανικοῦ νό-
μου) καὶ ἀρνιέται νὰ καταγγείλει
τοὺς αἱμοσταγεῖς τρομοκράτες
τοῦ “Ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου”
(ΙΣΙΣ) ὡς “μὴ μουσουλμάνους”.
Καταγγέλλει τὴν τέχνη ὡς ἀνή-
θικη κι ἀπορρίπτει τὴν ἰδέα τῆς
μεταρρύθμισης τοῦ Μωαμεθανι-
σμοῦ. Φυσικὰ ὅταν μιλᾶ μὲ χρι-
στιανοὺς τὰ χείλη του στάζουν
μέλι…»! Ἐπίσης «Ὁ μετριο-
παθὴς μωαμεθανὸς μεταρρυθ-
μιστὴς Ἰσλὰμ ἂλ Μπέχερυ ἀνέ-
φερε ὅτι τὰ τελευταῖα πέντε χρό-
νια τὸ 70-80% τῶν τρομοκρα-
τικῶν ἐπιθέσεων στὴν Αἴγυπτο
εἶναι προϊὸν τοῦ Ἂλ Ἄζχαρ!!!»!
Αὐτὸ εἶναι τὸ «φιλειρηνικὸ»
μπουμπούκι, ποὺ διοργάνωσε
τὴν διαθρησκειακὴ ἐκδήλωση
γιὰ τὴν εἰρήνη. Ἐπίσης αὐτὸ
εἶναι τὸ ἰσλαμικὸ ἵδρυμα, στὸ
ὁποῖο διοργανώθηκε ἡ ἐκδήλω-
ση! Ἐρώτημα: δὲν ρώτησε ὁ
Παναγιώτατος γιὰ τὸ ποιὸν τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος τὸν κάλε-
σε; Δὲ νομίζει ὅτι μὲ τὴ συμμετο-
χή του «νομιμοποιεῖ» τὴ δράση
τοῦ ἰσλαμικοῦ ἐξτρεμισμοῦ;

Κύριλλος
ἐγκαλεῖ Φραγκίσκο,

διὰ ἀθέτησιν...
συμφωνίας!

ΤΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ δάκρυα
τοῦ «ἀλάθητου» γιὰ τὴ συν-
εχιζόμενη γενοκτονία τῶν
Χριστιανῶν στὴ Συρία καὶ
γενικὰ τὴ Μέση Ἀνατολὴ
ἀπὸ τὰ καλόπαιδα τοῦ
Ἀλλάχ, προκάλεσαν τὴ δυσ-
φορία τοῦ Πατριάρχη Ρω-
σίας κ. Κυρίλλου. Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Ὁ Πάπας τῆς Ρώ-
μης “ἐγκαλεῖται” ἀπὸ τὸν
Ρῶσο Πατριάρχη, διότι ἐδῶ
καὶ χρόνια δὲν ἔχει κάνει
κουβέντα γιὰ τὴν ἀναγνώρι-
ση τῆς γενοκτονίας τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
στὴν Συρία, παρὰ τὴν συμ-
φωνία στὴν Ἀβάνα, τηρών-
τας ἄκρως προκλητικὴ στά-
ση. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Ποντί-
φικας φέρεται νὰ ὁμιλεῖ συν-
εχῶς γιὰ τοὺς Μουσουλμά-
νους πρόσφυγες καὶ μετα-
νάστες, ζητώντας ἀπὸ τὶς
χῶρες τῆς Ε.Ε., σεβασμό,
καλὴ συμπεριφορά, βοή-
θεια, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἀπο-
σιωπᾶ προκλητικὰ τὰ φο-
βερὰ ἐγκλήματα ποὺ συντε-
λοῦνται κατὰ τῶν Χρι-
στιανῶν στὴν Συρία. Πρό-
κειται γιὰ μία προκλητικότα-
τη καὶ μεροληπτικὴ στάση
τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, ἡ
ὁποία εἶναι ἐξοργιστική,
διότι ὁ προκαθήμενος τῆς
καθολικῆς ἐκκλησίας δὲν
κάνει κἄν λόγο γιὰ τοὺς τό-
σους χιλιάδες σφαγιασμέ-
νους Χριστιανοὺς ποὺ μαρ-
τυροῦν καθημερινὰ στὴν
συριακὴ γῆ» (Ἱστ. Ξυπνῆστε
Ρέ)! Μακαριώτατε, γιατί δυσ-
ανασχετεῖτε; Δὲν γνωρίζετε
τὴν «πολιτεία» τοῦ παπι-
σμοῦ τὰ τελευταῖα χίλια
χρόνια; Δὲν γνωρίζετε ὅτι
δὲν ἔχει «μπέσα» ὁ «ἀλάθη-
τος»; Καλὰ νὰ πάθετε μή-
πως καὶ μάθετε, γιὰ τὸ
ποιὸς εἶναι ὁ «ἀδελφός»
σας, ὁ ἐγκάθετος τοῦ ἁγίου
θρόνου τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖ-
ος «θυσιάζει» τοὺς Χριστια-
νοὺς στὸ «βωμὸ» τῶν κο-
σμοκρατορικῶν του ἐπιδιώ-
ξεων!

ΣΤΙΣ 14 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσί-

ου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου. Ὁ ἅγιος Νικό-
δημος, ὁ κατά κόσμον Νικόλα-
ος Καλλιβούρτσης, γεννήθηκε
στήν Νάξο ἀπό γονεῖς εὐσε-
βεῖς, τόν Ἀντώνιο καί τήν Ἀνα-
στασία τό 1749. Σέ νεαρά ἡλι-
κία μαθήτευσε στήν Εὐαγγελι-
κή Σχολή τῆς Σμύρνης, ἀργό-
τερα ὅμως ποθώντας τήν μο-
ναχική ζωή πῆγε στό Ἅγιο
Ὄρος, ὅπου ἐκάρη μοναχός
στήν Μονή τοῦ ὁσίου Διονυσί-
ου. Φλογιζόμενος ἀπό ἀγάπη
πρός τήν ἡσυχαστική ζωή ἦλθε
στήν σκήτη τῆς Μονῆς Παντο-
κράτορος, ὅπου ἔλαβε καί τό
μεγάλο ἀγγελικό σχῆμα. Ἀφοῦ
ἀγωνίσθηκε μέ σκληρούς
ἀσκητικούς ἀγῶνες καί ἰδιαίτε-
ρα μέ τήν νοερά προσευχή
ἀξιώθηκε νά καθαρισθῆ ἀπό τά πάθη καί νά χα-
ριτωθῆ ἀπό τόν Θεό μέ τά χαρίσματα τῆς σο-
φίας καί τῆς διδασκαλίας, σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε
νά γίνη ἐφάμιλλος τῶν μεγάλων ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας. Συνέγραψε πλῆθος ἱερῶν βι-
βλίων, μέ τά ὁποῖα ἑρμηνεύεται ὁ λόγος τοῦ

Θεοῦ, καταγράφεται ἡ ζωή τῶν
ἁγίων, ἀποσαφηνίζονται οἱ
ἱεροί κανόνες καί διατάξεις,
ἀποτυπώνονται μέ θεολογικό
λόγο οἱ ἠθικοί κανόνες τῆς χρι-
στιανικῆς πίστης, ἐπεξηγοῦν-
ται οἱ ἀσκητικοί κανόνες τῆς
νηπτικῆς θεολογίας καί μάλι-
στα μᾶς ἀφήνει πολλά κείμενα
σχετικά μέ τήν προσευχή, μέ
σκοπό νά στηριχθοῦν οἱ πι-
στοί, ὄχι μόνο τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης, νά διορθώσουν τήν ζωή
τους καί νά βελτιώσουν τά ἤθη
τους. Ἐπίσης συνδέεται μέ
πνευματική φιλία μέ τόν ἅγιο
Μακάριο Κορίνθου. Καί ἔτσι ὁ
ἅγιος Νικόδημος, ἀφοῦ ὑπέ-
μεινε πολλούς πειρασμούς
ἀπό τούς δαίμονες καί τούς
ἀνθρώπους, ὑποκρύπτοντας
τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, μέ τίς ὁποῖες ἦταν στολι-

σμένος, ἀφοῦ ἔγινε τύπος καί ὑπογραμμός τῆς
ὁσιακῆς ζωῆς καί ἀφοῦ εὐαρέστησε τόν Θεό
ἐξεδήμησε πρός τόν Κύριο στίς 14 Ἰουλίου τοῦ
1809 στό κελλί τοῦ ἁγίου Γεωργίου στίς Καρυές
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῶν Σκουρταίων, ὅπου εἶναι
τεθησαυρισμένη καί ἡ κάρα του.

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,
Δροσιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου
Τύπου» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981).

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδρομεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

1) Ἢ νὰ καταθέτη τὸ ποσὸν κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τόν λογαριασμὸν τῆς ΠΟΕ ποὺ
διὰ τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι: ΙΒΑΝ εἶναι: GR 1201101290000012929614076. Τό δέ
SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

2) Ἢ νὰ μετατρέπη εἰς εὐρὼ τὰ δολλάρια ποὺ θέλει νὰ στείλη καὶ
νὰ στέλνη τὴν ἐπιταγὴ σὲ εὐρώ.

Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἀπαραιτήτως ὁ καταθέτης πρέπει νὰ βάζη
τὸ ὀνοματεπώνυμό του.

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ἡ νηστεία ὡς μέσον νίκης εἰς τὴν βιοτήν
τοῦ Ὁσίου Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτου

ἄλλος καὶ ὄχι ὁ ἴδιος ἢ σὰν νὰ ἦταν ἄσαρκος καὶ
νὰ μὴ ὑπέκειτο στοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ τὶς
ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος. Τὸ μυστικό τῆς πνευ-
ματικὰ ἐπιτυχημένης συνταγῆς τοῦ Ὁσίου Κυρίλ-
λου, δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὴ νίκη καὶ τιθάσευση
τῆς δέσποινας, ὅπως ὀνομάζει τὴν κοιλία, δηλ.
τοῦ ἐλέγχου τοῦ πάθους τῆς γαστριμαργίας,
ὁδηγούμενος ἔτσι στὴν πολυπόθητη ἀπάθεια.
Ἐπὶ ἑξήντα ὁλόκληρα συναπτὰ ἔτη τρεφόταν μὲ
ὀλιγοστὸ ἄρτο, χόρτα καὶ ὕδωρ. Εἶχε φτάσει σὲ
ἀκρότατα σημεῖα ἄσκησης καὶ ὅπως μαρτυρεῖ ὁ
ἴδιος, δὲν χόρτασε οὔτε τὸ ὕδωρ ἀκόμη ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ποὺ ἔγινε Μοναχὸς καὶ ἐπειδὴ ἡ γλώσσα
του κατὰ κυριολεκτικὴ ἔννοια κολλοῦσε στὸ λά-
ρυγγά του, πρὶν νὰ βάλει στὸ στόμα του τὸν ἄρτο
ἔπινε ἁπλῶς μία δύο φορὲς ὀλιγοστὸ ὕδωρ, γιὰ
νὰ μπορέσει νὰ καταπιεῖ τὸν ἄρτο. Ὅταν κάποια
στιγμὴ ἀσθένησε καὶ ἀναγκάστηκε κάνοντας
ὑπακοὴ νὰ καταλύσει καὶ ἄλλη τροφὴ ἀπὸ αὐτὲς
ποὺ ὅριζε τὸ μοναχικό του τυπικό, ἐλεεινολογοῦ-
σε τὸν ἑαυτὸ του, διότι ἐνέδωσε καὶ κατέλυσε
βραστὰ τεῦτλα, παντζάρια δηλ., ποὺ γιὰ τὰ δικά
του πνευματικὰ μέτρα ἦταν ὅλως ἰδιαιτέρως
προσεγμένη καὶ ξεχωριστὴ τροφή, ἐπιτηδευμένη
καὶ ἐπικίνδυνα νόστιμη. Οἱ μόνες παραχωρήσεις
ποὺ ἔκανε στὸ θέμα τῆς νηστείας, καὶ αὐτὲς ἀπὸ
ταπείνωση εἰκάζουμε περισσότερο παρὰ ἀπὸ
σωματικὴ ἀνάγκη γιὰ ἀνάκτηση τῆς ὑγείας καὶ
τῆς σωματικῆς του ρώμης, ἦταν στὸ ἐνενηκοστὸ
ἔτος τῆς ἡλικίας του ποὺ ἄρχισε νὰ καταλύει στὶς
Δεσποτικὲς Ἑορτὲς μαγειρεμένο ἀνέλαιο φαγη-
τό, ἐν συνεχείᾳ στὰ ἐνενήντα δύο του ἔτη κατέλυ-
σε καὶ ἔλαιο, ἐνῷ στὰ ἐνενηνταπέντε του χρόνια
μὲ τὴ βία ποὺ ἀπὸ ἐν Χριστῷ ἀγάπη τοῦ ἀσκή-
θηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός
του, κατέλυσε ἰχθὺ καὶ οἶνο. Στὰ ἐνενηνταέξι του
ὅμως καὶ ἔχοντας τὴν πληροφορία περὶ τῆς ἀνα-
χωρήσεώς του ἀπὸ τὸν κόσμο, παρέμεινε
πολλὲς ἡμέρες σὲ κατάσταση ἀσιτίας, χωρὶς νὰ
λάβει ὁποιαδήποτε τροφὴ καὶ κατόπιν ἐξεδήμησε
πρὸς Κύριον.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Ὁσίου Κυρίλλου ἀναφορικὰ
μὲ τὴν ἐγκράτεια ἀπηχεῖται στὴν ἑρμηνεία ποὺ
δίνει γι αὐτήν, ὅτι δηλ. ἡ «ἐγκράτεια εἶναι χαλινά-
ρι, ποὺ συγκρατεῖ τὴν ὁρμὴν τοῦ ἐπιθυμητικοῦ,
διὰ τροφάς ἢ χρήματα ἢ δόξαν. Αἰσθητὴ ἐγκρά-
τεια εἶναι ἡ ἀποφυγὴ ὅλων τῶν παραλόγων πρά-
ξεων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τῆς
σαρκός. Νοητὴ δὲ ἐγκράτεια ἡ ἀποφυγὴ τοῦ νοῦ
ἀπὸ τὴν ἡδονήν, ποὺ γεννοῦν οἱ ἐμπαθεῖς σκέ-
ψεις. Δὲν ἠμπορεῖ δὲ νὰ κατορθώσει κανεὶς τὴν
αἰσθητὴν ἐγκράτειαν, ἐὰν δὲν ὑπάρχει διαρκῶς
εἰς τὴν ψυχήν του ἡ μελέτη καὶ ἡ τήρησις τῆς δευ-
τέρας, ἐπειδὴ συνυπάρχουν ἀχώριστα εἰς τὴν
ψυχὴν».

Ὁ Ὅσιος Κύριλλος συνειδητοποίησε γρήγορα
ὅτι δὲν ἦταν ἐφικτὸ νὰ νικήσει κανεὶς τὰ ὑπογά-
στρια πάθη, τὶς ἄτακτες ὁρμὲς τοῦ γεννετησίου
ἐνστίκτου, ἐὰν προηγουμένως εἶχε καταστεῖ δοῦ-
λος καὶ ὑπήκοος τῆς γαστριμαργίας. «Διότι ὁ χορ-
τασμὸς ἀπὸ τὰ φαγητὰ εἶναι πατέρας τῆς πορνεί-
ας, ἐνῷ ἡ ταλαιπωρία τῆς κοιλίας μὲ τὴν πεῖναν
εἶναι προστάτης τῆς ἁγνείας». Συνεργάτιδα καὶ
σύμμαχο τῆς νηστείας, διέθετε τὴν ἀγρυπνία, στε-
ρώντας διαπαντὸς τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὶς τροφὲς
ἐκεῖνες ποὺ ἦταν λιπαρὲς καὶ συντελοῦσαν στὴν
ἀποθήκευση λίπους στὸν ὀργανισμό, καθὼς ἐπί-
σης ἀπὸ τὶς γλυκὲς τροφὲς ποὺ ἔτερπαν πρὸς φι-
ληδονία καὶ τὶς ἐρεθιστικὲς τροφὲς ποὺ διήγειραν
τὰ πάθη, ἀπέχοντας ταυτόχρονα καὶ ἀπὸ ὅσες
τροφὲς προκαλοῦσαν τυμπανισμὸ καὶ ἐπέφεραν
ἀνησυχία. Ἔχοντας ἴδια πεῖρα, γνώριζε ὅτι ὅπως
ἀκριβῶς προκειμένου νὰ εἶναι εὔδιο τὸ ταξίδι μὲ τὸ
πλοῖο, δὲν θὰ ἦταν συνετὸ καὶ φρόνιμο νὰ τὸ πα-
ραφορτώνει κανεὶς κάθε φορά μὲ τὰ διάφορα εἴδη
τῶν φορτίων, ἐν προκειμένῳ τῶν τροφῶν δηλ.,
ποὺ τὸ ἐπιβαρύνουν καὶ τὸ ἀναγκάζουν νὰ κλυδω-
νίζεται ἀτάκτως, μὲ τὸν ὁρατὸ κίνδυνο τοῦ κατα-
ποντισμοῦ, τονίζοντας ὅτι «τὸ κέρδος τῆς ἐγκρα-
τείας εἶναι ἡ ἀπάθεια».

Κατὰ συνέπεια, γίνεται ἐμφανὲς καὶ ἀντιληπτό,
ὅτι ἡ πλημμελὴς συμμόρφωση στὶς ἀπαιτήσεις
τοῦ πάθους τῆς γαστριμαργίας, συνιστᾶ καὶ τὴν
ἀπαρχὴ ἀπαγκίστρωσης καὶ ἀπεμπλοκῆς ἀπὸ
τὸν βρόγχο μιᾶς πλειάδας παθῶν, σαρκικῶν κυ-
ρίως καὶ ὄχι μόνο, ποὺ σχετίζονται καὶ ἐξαρτῶν-
ται ἄμεσα ἀπὸ αὐτήν. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γε-
γονὸς ὅτι κατατάσσεται στὴν ἀσκητικὴ πατερικὴ
Γραμματεία, μεταξὺ τῶν τριῶν βασικῶν παθῶν,
μαζὶ μὲ τὴν φιλαργυρία καὶ τὴν κενοδοξία ποὺ
ἀποτελοῦν τὴ ρίζα ὅλων τῶν ὑπολοίπων
παθῶν.

Ὁ Ὅσιος Κύριλλος εἶχε κατὰ νοῦ καὶ πρὸ
ὀφθαλμῶν τὸ λόγο τοῦ προφήτου Ἰεζεκιὴλ, ὁ
ὁποῖος δίδασκε καὶ περὶ τοῦ μέτρου τῆς βρώσε-
ως καὶ πόσεως καὶ τῆς χρονικῆς καταλληλότητας
ποὺ πρέπει αὐτὰ νὰ λαμβάνονται, ἐφαρμόζοντάς
τον μὲ περισσὸ ζῆλο ὡς μέτρο καὶ κανόνα στὴν
πνευματική του ζωή, χωρὶς ποτὲ μὲ καμία πρό-
φαση καὶ σὲ καμιὰ περίσταση νὰ τὸν παραβαίνει.
Ἀπέφευγε τὴν οἰνοποσία, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἦταν
πεπεισμένος, κατὰ τὸ Γραφικό, ὅτι ὁ «οἶνος
εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου», ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶχε
δώσει τὴν πνευματικὴ ὑπόσχεση νὰ κλαίει καὶ νὰ
πενθεῖ πάντοτε, νὰ ἀποφεύγει τέτοιου εἴδους
εὐχαρίστηση καὶ νὰ εὐφραίνεται μόνον μὲ τὰ
πνευματικὰ χαρίσματα, διότι γνώριζε ὅτι ἐὰν πα-
ραδίδονταν σὲ αὐτὴ τὴν εὐφροσύνη ποὺ παρέχει
ὁ οἶνος, θὰ εἶχε μόνιμη συντροφιὰ τοὺς αἰσχροὺς
λογισμοὺς καὶ κατὰ συνέπεια θὰ περιέπιπτε σὲ
πολλὲς λῦπες. Προέβαλλε ἐπίσης καὶ τὴν ἑξῆς
νουθεσία ὡς πνευματικὸ ἐπιχείρημα κατὰ τῆς
οἰνοποσίας: «Νὰ μὴ ἑορτάζης μὲ οἰνοποσίας,
ἀλλὰ μὲ ἀνακαίνισιν τοῦ νοῦ καὶ καθαρότητα
ψυχῆς· ὅταν προσπαθῆς νὰ ἱκανοποιήσης τὴν
γαστέρα σου καὶ νὰ πίνης κρασί, θὰ ἐξοργίσης
Ἐκεῖνον ποὺ προεξάρχει τῆς ἑορτῆς. Δὲν ἔχει τὴν
δύναμιν τὸ κρασὶ νὰ σωφρονίζη τὴν φύσιν τοῦ
ἀνθρώπου· ἀπ’ ἐναντίας τὴν ἐξερεθίζει καὶ τὴν
παρακινεῖ πρὸς ἡδονάς. Τὸ κρασὶ ἀναζωπυρώ-
νει παλαιὰ πάθη, ὅπως τὰ ξύλα, ποὺ ρίπτομεν
εἰς τὴν φωτιάν, δυναμώνουν τὴν φλόγα».

Ἡ πνευματικὴ σταθερὰ βάσει τῆς ὁποίας στοί-
χιζε τὴ ζωή του ὁ Ὅσιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης,
ἦταν ἡ ἀσκητικὴ ἐμπειρικὴ σοφία τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ποὺ λέει: «Ἐὰν τὴν
ἀρχόντισσαν ἐξουδετερώσης, ὅπου καὶ νὰ καθί-
σης θὰ παραμένης ἀπαθής· ὅταν ὅμως ἐκείνη σὲ
ἐξουσιάζη, τότε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μνῆμα, παντοῦ θὰ
κινδυνεύης».

Τόνιζε ὅλως ἰδιαιτέρως καὶ ἐπέμενε στὴν μὲ
κάθε τρόπο καὶ μέσο ἀποφυγὴ τοῦ χορτασμοῦ
τῆς κοιλίας, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν συμβιβάζεται
καὶ δὲν συνάδει μὲ τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν κα-
τάκτηση τῶν ἀρετῶν, λέγοντας πολὺ χαρακτηρι-
στικὰ τὰ ἀκόλουθα: «Ὅποιους δὲν τοὺς κυβερνᾶ
ἡ νηστεία, πίπτουν ἀπὸ τὴν γαστριμαργίαν,
ὅπως τὰ φύλλα. Σωτηρία ὑπάρχει μαζὶ μὲ
πολλὴν καὶ ἀδιάκοπον θεληματικὴν πεῖνα. Κανέ-
νας χορτασμὸς δὲν φέρει σωφροσύνην, διότι
ὅπως ἡ φωτιὰ κατατρώγει τὰ ξύλα, ἔτσι καὶ
αὐτὸς κατατρώγει τὴν σωφροσύνην. Τὸν λεπτὸν
νοῦν ἐκδιώκει ἡ παραφουσκωμένη ἀπὸ φαγητὰ
κοιλία· διότι τὰ ἀντίθετα μάχονται μεταξὺ των.
Εἶμαι περίεργος, ἂν ὁ χορτάτος ἀπὸ φαγητά, θὰ
ἠμπορέση νὰ ἀποκτήση ἀπάθειαν. Ὅταν δὲ λέ-
γω ἀπάθειαν, δὲν ἐννοῶ τὴν ἀποφυγὴν τῆς
ἁμαρτωλῆς πράξεως, διότι αὐτὸ εἶναι ἐγκράτεια,
ἀλλὰ τὸ ξερρίζωμα ἀπὸ τὴν διάνοιαν τῶν
αἰσχρῶν λογισμῶν, ποὺ ὀνομάζεται, κυρίως,
καθαρότης καρδίας. Ἂν ὑποδουλώσης τὴν γα-
στέρα σου, θὰ κατοικήσης εἰς τὸν Παράδεισον·
ἂν ὅμως δὲν τῆς ἐπιβληθῆς, τότε θὰ σὲ κερδίση
ὁ θάνατος».

Θέλοντας ἐπίσης νὰ καταδείξει τὸ πνευματικὰ
ἀσυμβίβαστο τοῦ κορεσμοῦ τῆς κοιλίας μὲ τὴν
οἰκείωση τῶν ἀρετῶν, ἐπισημαίνει μὲ πολὺ γλα-
φυρὸ τρόπο, ὅτι «ὅπως δηλαδὴ τὸ πρόβατον
δὲν ζευγαρώνει μὲ τὸν λύκον, διὰ νὰ τεκνοποι-
ήσουν, ἔτσι καὶ ὁ χορτασμὸς δὲν συμβιβάζεται μὲ
τὸν πόνον τῆς καρδίας, διὰ τὴν κατόρθωσιν τῶν
ἀρετῶν». Ὅταν ὅμως ὑποστηρίζει ὁ Ὅσιος Κύ-
ριλλος ὁ Φιλεώτης, οἱ λογισμοὶ μᾶς ἀποδιώ-
χνουν ἀπὸ τὴν πόλη τῆς νηστείας, τότε θὰ πρέ-
πει νὰ καταφεύγουμε στὴν ἄλλη πόλη ποὺ εἶναι
ἡ πόλη τῆς προσευχῆς καὶ τῆς εὐχαριστίας καὶ
νὰ μεταλαμβάνουμε χωρὶς πάθος ἀπὸ τὶς Εὐερ-
γεσίες ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Θεός.

Οἱ ἑξηκονταετεῖς ἀσκητικοὶ ἀγῶνες ἐγκρατείας
τοῦ Ὁσίου καὶ τὰ πνευματικά του παλαίσματα,
στέφθηκαν Χάριτι Θεοῦ μὲ ἐπιτυχία, κατόπιν
αὐστηροτάτου περιορισμοῦ λήψεως τροφῆς ποὺ
συνίστατο σὲ ἐλάχιστη ποσότητα ἄρτου, ὕδατος
καὶ λαχάνων. Κατόρθωσε συνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος νὰ ἐπιβληθεῖ στὴ δέσποινα γαστρι-
μαργία, φθάνοντας ἔτσι στὴν τελεία ἀπάθεια ποὺ
εἶναι ταυτόσημη καὶ συνώνυμη, ὁ πνευματικὸς
ὁρισμὸς θὰ μποροῦσε νὰ λεχθεῖ, τῆς ἀκινησίας
τῆς ψυχῆς πρὸς κάθε κακία.

Ἐνδεικτική τῆς ἐγνωσμένης πνευματικῆς του
ἐμβέλειας καὶ ἀποδοχῆς, εἶναι καὶ ἡ ἐπίσκεψη
τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ζεύγους προκειμένου νὰ
τὸν συμβουλευθεῖ γιὰ τὶς ἐκστρατευτικὲς κινήσεις
ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει σὲ συγκεκριμένη χρο-
νικὴ συγκυρία, ὅπου ἡ Αὐγούστα ἀντικρίζοντας
τὸν τόσο ἀδύναμο σωματικά, τοῦ ἔδωσε μὲ τὰ
ἴδια τῆς τὰ χέρια νὰ φάει καὶ νὰ πιεῖ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομη-

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

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί
τά ἔξοδα ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς
καί μόνον εἰς τὰς συνδρομάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν
ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν πνευματικὸ

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

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

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

φωνὴ του πιὸ μακριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

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 ὁ Πελοποννήσιος.
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

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



Δὲν εἴχαμε πρόθεση νὰ σχο-
λιάσουμε τὴν εἰσήγηση ἐνώπιον
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
μας τοῦ Μητροπολίτη Ὕδρας
Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραὶμ
γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Ὅμως, οἱ ἄδικες καὶ ἀπα-
ξιωτικὲς γιὰ τοὺς Θεολόγους
Καθηγητὲς διαπιστώσεις τοῦ
Σεβασμιωτάτου, μᾶς ὑποχρεώ-
νουν σὲ σύντομες ἀπαντήσεις
σὲ ὁρισμένα σημεῖα τῆς εἰσηγή-
σεως:

Πρὸς τὸ τέλος τοῦ κειμένου
του ὁ Μητροπολίτης γράφει:
«Νομίζω ὅτι ἀπὸ τὸ 1980 καὶ
ἐντεῦθεν τὸ Μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν τελεῖ ὑπὸ διαρκῆ
ἀμφισβήτηση. Καὶ διερωτῶμαι
δύο τινά:

α) Πῶς εἶναι δυνατὸν σὲ μιὰ
κοινωνία μὲ τόσο πλούσια πολι-
τισμικὴ καὶ θρησκευτικὴ παρά-
δοση νὰ προκύπτει κατὰ και-
ροὺς ἔντονος προβληματισμός,
ἐνστάσεις, ἐντάσεις, ἐρωτήμα-
τα, ἀμφισβητήσεις κ.λ.π. σχε-
τικὰ μὲ τὸ Μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν; Ἡ ἀπάντηση δὲν
εἶναι εὔκολη. Ψάχνουμε νὰ βροῦ-
με τὴν ταυτότητά μας. Ἐρίζουμε,
συγκρουόμεθα καὶ ἀποτέλεσμα
μηδέν.

β) Μήπως τὸ πρόβλημα εἶναι
ὅτι ὡς Ἐκκλησία καὶ Ἱεραρχία,
ἐδῶ καὶ τόσες δεκαετίες δὲν
ἔχουμε θεολογικὸν λόγον; Ἡ θε-
ολογία ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ποι-
μαντική μας, τὰ κηρύγματά μας,
τὴν καθημερινὴ ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας. Δὲν πείσαμε ἀκόμη γιὰ τὴν
καθολικὴ μορφωτικὴ ἀξία τοῦ
μαθήματος. Δὲν ἀμφισβητεῖται
μὲ ἄλλα λόγια ὁ τρόπος διδα-
σκαλίας του, τὰ μοντέλα διδα-
σκαλίας, τὰ ἐν χρήσει ἐγχειρί-

δια, τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν, ἢ
ἄλλα ζητήματα, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ
δυνατότητά του νὰ ἐκπαιδεύσει
τοὺς μαθητές. Καὶ δὲν θὰ μπο-
ρέσουμε ποτὲ νὰ ἀντιμετωπί-
σουμε ἀποτελεσματικὰ τὴν πα-
ρατεταμένη κρίση, ἂν δὲν ξεκι-
νήσουμε ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι
ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, στὴ συν-
τριπτική της πλειοψηφία. δὲν
δέχεται τὴν πνευματικὴ ἀξία τοῦ
μαθήματος, δηλαδὴ τὸ λόγο
ὕπαρξης τοῦ μαθήματος στὰ
Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ
Σχολείου, καὶ δὲν τοὺς ἐνδιαφέ-
ρουν διόλου τεχνικὰ ζητήματα
καὶ ἐπὶ πλέον, ἡ κρίση αὐτὴ
ἀντανακλᾶ μιὰ βαθύτερη κρίση
ποὺ ἀφορᾶ τὴ θέση καὶ τὸ ρόλο
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ-
σα στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία».

Ἐκτὸς ἀπὸ ἄδικες καὶ ἀπα-
ξιωτικὲς γιὰ τὸ ἔργο τῶν Θεολό-
γων Καθηγητῶν, οἱ κρίσεις τοῦ
Σεβασμιωτάτου εἶναι καὶ ἀνα-
κριβεῖς γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

1. Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Θρη-
σκευτικῶν δὲν ἄρχισε τὸ 1980,
ἀλλὰ δεκαετίες νωρίτερα.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε:

α. Τὴ διαδήλωση διαμαρτυ-
ρίας τῶν φοιτητῶν Θεολογίας τὸ
1962 γιὰ τὴν περικοπὴ τῶν
ὡρῶν τοῦ μαθήματος.

β. Ὅτι ἐπὶ χούντας στὰ σχο-
λεῖα μας δὲ διορίστηκε κανένας
Θεολόγος.

γ. Τὴ μείωση τῶν ὡρῶν τοῦ
μαθήματος στὴν Γ΄ Λυκείου τὸ
1985.

δ. Ὅτι ἡ ἀριστερὰ καὶ ἡ φιλε-
λεύθερη δεξιὰ τὸ 2006 ζήτησαν
μαζί, μὲ προτάσεις νόμου, τὸ
μάθημα νὰ μετατραπεῖ σὲ θρη-
σκειολογικό, μὲ παρόμοια ἐπι-

χειρήματα μὲ αὐτὰ ποὺ χρησι-
μοποιοῦν καὶ σήμερα οἱ συντά-
κτες τῶν Νέων προγραμμάτων.

ε. Τὴν ἀπόπειρα κατάργησης
τοῦ μαθήματος ἀπὸ τὶς δύο τε-
λευταῖες τάξεις τοῦ Λυκείου τὸ
2011 καὶ

στ. Τὴν ἀπόπειρα μετα-
τροπῆς του σὲ διαθρησκειακὸ
ποὺ ἄρχισε τὴν ἴδια ἐποχὴ καὶ
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς προέρχον-
ται ἀπὸ τοὺς ἰδεολογικοὺς καὶ
πολιτικοὺς χώρους ποὺ παρα-
δοσιακὰ πολέμησαν καὶ πολε-
μοῦν τὴν Ἐκκλησία. Οἱ ἴδιοι κύ-
κλοι ἀγωνίζονται ἐντονότερα τὰ
τελευταῖα χρόνια γιὰ τὴν ὑπο-
βάθμιση καὶ κατάργηση τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
ἐπειδὴ τὸ θεωροῦν ἐμπόδιο
στὴν προώθηση τοῦ ἐθνομηδε-
νισμοῦ καὶ τῆς χρεωκοπημένης
πολυπολιτισμικότητας. Τὶς προ-
κλήσεις αὐτές, καὶ πολλὲς
ἄλλες, οἱ Θεολόγοι τὶς ἀντιμετώ-
πισαν, σὺν Θεῷ, μὲ ἐπιτυχία,
ἀνανεώνοντας συγχρόνως τὸ
μάθημα.

2. Τὸ 2007 ἐκδόθηκε ἡ
γνωστὴ ἐγκύκλιος τοῦ Ε. Στυ-
λιανίδη, ἡ ὁποία ἀπελευθέρωνε
τὶς ἀπαλλαγές, καθιστώντας τὸ
μάθημα οὐσιαστικὰ προαιρετι-
κό. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα οἱ
ἀπαλλαγὲς αὐξήθηκαν ἐλάχιστα
καὶ περιορίζονται στὴν περιοχὴ
τοῦ 1%, παρὰ τὶς προσπάθειες
τῆς μαχόμενης ἀθεΐας (ἀρι-
στερᾶς καὶ δεξιᾶς). Καὶ αὐτὸ συν-
έβη μὲ καθεστὼς σχεδὸν ἐλεύ-
θερων ἀπαλλαγῶν, ὥς τὸ 2014,
ὅταν χάρις στὶς προσπάθειες
μελῶν τῆς ΠΕΘ (ἀπόφαση Χα-
νίων) τέθηκαν καὶ πάλι νόμιμοι
συνταγματικὰ περιορισμοί.

3. Τὰ ποσοστὰ τῶν ἀπαλ-
λαγῶν δὲν αὐξήθηκαν οὔτε ὅταν
τὸ περιβάλλον τοῦ ἑλληνικοῦ
σχολείου ἔπαψε νὰ εἶναι ὁμοι-
ογενές. Ἀπὸ τὸ 1989 μέχρι σή-
μερα, φοίτησαν καὶ φοιτοῦν στὰ
ἑλληνικὰ σχολεῖα γενιὲς ὁλόκλη-
ρες παιδιῶν μεταναστῶν καὶ
προσφύγων, ἀπὸ διάφορες
χῶρες, μὲ διαφορετικὰ θρη-
σκεύματα ἢ χωρὶς θρήσκευμα,
τὰ ὁποῖα παρακολούθησαν καὶ
παρακολουθοῦν κανονικὰ τὸ
μάθημα. Οἱ χιλιάδες μαθητὲς καὶ
ἀπόφοιτοι, ποὺ δὲν εἶναι ὀρθό-
δοξοι, δίνουν τὴν καλὴ μαρτυρία
γιὰ τὴν ἐμβέλεια καὶ τὴν εὐρύτη-
τα τοῦ μαθήματός μας.

Ἂν ἴσχυαν, λοιπόν, οἱ διαπι-
στώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, τὸ
μάθημα θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ
νὰ ἔχει διαλυθεῖ καὶ οἱ Θεολόγοι
νὰ ἀκολουθήσουν τὴ μοῖρα τῶν
σαγματοποιῶν, τῶν ἑλληνο-
ραπτῶν καὶ τῶν ἀειμνήστων
λεμβούχων, ὅπως προέβλεπε
πρὶν ἀπὸ 22 χρόνια γνωστὸς
Καθηγητής, ἀπόστολος τοῦ
ἐκσυγχρονισμοῦ. Ὅμως, οἱ γο-
νεῖς καὶ οἱ μαθητές, Ἕλληνες καὶ
ἀλλοδαποί, γνωρίζουν πολὺ
καλὰ τὴν ἀξία καὶ τὸ μορφωτικὸ
περιεχόμενο τῶν Θρησκευ-
τικῶν, παρὰ τὶς ὅποιες ἀδυνα-
μίες ποὺ διογκώνονται (καὶ ἀπὸ
ὁρισμένους θεολόγους) γιὰ λό-
γους σκοπιμότητας. Ἡ πραγμα-
τικὴ εἰκόνα εἶναι τελείως διαφο-
ρετικὴ ἀπὸ τὴν ἀπαξιωτικὴ ποὺ
μεταφέρει ὁ Σεβασμιώτατος. Οἱ
Θεολόγοι Καθηγητὲς στὴ συν-
τριπτική τους πλειοψηφία, ἀνε-
ξάρτητα σὲ ποιὸ σύλλογο ἢ τά-
ση ἀνήκουν, ὑπηρετοῦν τὸ μά-
θημα μὲ αὐτοθυσία καὶ ἐπάρ-
κεια, ἔχοντας κερδίσει καὶ τὴν
ἀναγνώριση τῶν συναδέλφων
τους, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ πρόσ-
φατες ψηφοφορίες στοὺς Συλ-
λόγους Καθηγητῶν γιὰ τὴν ἐπι-
λογὴ Διευθυντῶν στὰ σχολεῖα.

Ὅσο γιὰ τὴ θέση τοῦ κ.
Ἐφραὶμ ὅτι «κανεὶς δὲν γίνεται
χριστιανὸς μέσα στὴν αἴθουσα
διδασκαλίας» θὰ ὑπενθυμίσου-
με ὅτι «ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ
ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ» (Ρωμ.
10, 17). Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει
τὴ δική του δυναμική, ποὺ δὲν
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες τοῦ
καθενός. Συνεπῶς, ἔχουν μεγά-
λη σημασία ὁ τρόπος καὶ τὰ
μοντέλα διδασκαλίας, τὰ ἐγχει-
ρίδια, καὶ τελικὰ τὸ Πρόγραμμα
Σπουδῶν τοῦ μαθήματος. Εἶναι
ἐντελῶς διαφορετικὸ νὰ διδά-
σκεται ὁ Χριστιανισμός, ὡς
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος

10. Κάτω ἀπὸ
τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ
Οἱ ἐνάρετοι ἄνθρωποι ἀντι-

μετωπίζουν τὶς διάφορες ἀσθέ-
νειες μὲ πνευματικὸ τρόπο, γε-
γονὸς ποὺ τοὺς καθαρίζει ἐσω-
τερικὰ καὶ τοὺς ὁδηγεῖ στὴ δο-
ξολογία τοῦ Θεοῦ. Ὑποφέ-
ρουν, ὑπομένουν, δὲν γογγύ-
ζουν καὶ ὁ νοῦς τους εἶναι
στραμμένος στὸ Θεὸ μὲ διαρκῆ
προσευχὴ καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη
στὴ θεία πρόνοια. Ἀφήνουν
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ τὴ ζωή
τους καὶ ἡ παρηγοριά τους
εἶναι δεδομένη.

Ἀντίθετα, οἱ ἄνθρωποι ποὺ
δὲν ἔχουν πνευματικότητα δὲν
μποροῦν νὰ κατανοήσουν τοὺς
πιστούς. Βρίσκονται μακριὰ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, εἶναι ἀπαρη-
γόρητοι καὶ σκοτίζονται μέσα
στὴν ἀπελπισία τους. Παράλλη-
λα ἀγριεύουν καὶ δὲν δέχονται
τὴν παραμικρὴ συμβουλή. Ἡ
κατάστασή τους μόνο οἶκτο
προκαλεῖ.

11. Ἡ μετάνοια
τοῦ ληστοῦ

Πολλοὶ χριστιανοὶ ἀνησυχοῦν
γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν κοι-
νωνία, ἀλλὰ καὶ στὸ στενό τους
περιβάλλον. Διερωτῶνται: Τὶ θὰ
γίνει μὲ τοὺς ἀδελφούς; Τί θὰ γί-
νει μὲ τὴν οἰκογένειά τους; Τί θὰ

γίνει μὲ τοὺς ἴδιους; Καὶ ὅσο ξε-
χνοῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν
γνωρίζουν πῶς ἐνεργεῖ καὶ πό-
σο ἐπηρεάζει, τόσο θὰ ἀνησυ-
χοῦν. Πρέπει νὰ σταθεροποι-
ήσουν μέσα τους ὅτι τὸ ἔλεος
τοῦ Κυρίου εἶναι διαρκῶς κοντά
τους.

Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη
ἀξία εἶναι ἡ ἀγαθὴ προαίρεση
καὶ ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτω-
λότητάς μας. Ὁ γέροντας Παΐ-
σιος, ἀναφερόμενος στὸ θέμα,
χρησιμοποιοῦσε τὸ παράδει-
γμα τοῦ ληστῆ μὲ ἕνα χαριτω-
μένο τρόπο: «Διάθεση θέλει ὁ
Θεός. Ὁ ληστὴς πάνω στὸ
σταυρὸ διάθεση εἶχε, γι’ αὐτὸ
καὶ πῆγε πρῶτος στὸν παρά-
δεισο. Μάλιστα πήδησε ἀπ’ τὴ
μάντρα, γιατὶ ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος ποὺ κρατοῦσε τὰ κλειδιὰ
τῆς πόρτας τοῦ παραδείσου

δὲν εἶχε ἔρθει ἀκόμη...!»6.
* * *

12. Προϋποθέσεις γάμου
Συνήθως οἱ κοσμικοὶ ἄντρες

ὅταν πρόκειται νὰ παντρευτοῦν
θέλουν ἡ γυναίκα τους νὰ ἔχει
ἐξωτερικὴ ὀμορφιὰ καὶ πλούτη.
Νομίζουν ὅτι αὐτὰ τὰ δυὸ θὰ
τοὺς ἐξασφαλίσουν εὐτυχισμένη
ἔγγαμη ζωὴ καὶ τὰ παιδιά τους
θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία καὶ δυνα-
τότητα νὰ ζήσουν μὲ ὅλες τὶς
ἀνέσεις καὶ νὰ προοδεύσουν
στὴ ζωή τους.

Τελικὰ τὰ πράγματα ἐξελίσ-
σονται ἐντελῶς διαφορετικά.
Ὅλα τὰ ὄνειρα μένουν ἀπρα-
γματοποίητα καὶ ὁ γάμος τους
δὲν διαρκεῖ. Τὸ διαζύγιο εἶναι ἡ
βόμβα, ποὺ κατεδαφίζει τὸ
ἀρχοντικὸ οἰκοδόμημα τοῦ γά-

μου καὶ βυθίζει τοὺς ἐνοίκους
στὴ δυστυχία.

Ἀντίθετα μὲ τοὺς κοσμικοὺς
ἄνδρες, οἱ χριστιανοὶ ἐξετάζουν
ἄν ἡ γυναίκα ἔχει καλοσύνη καὶ
φόβο Θεοῦ, ἄν ἔχει σεβασμὸ καὶ
εὐλάβεια. Ἐδῶ ὅμως χρειάζεται
ἰδιαίτερη προσοχὴ σὲ δυὸ πρά-
γματα. Ὁ ἄντρας πρέπει νὰ ἔχει
καὶ ὁ ἴδιος αὐτὰ ποὺ θέλει γιὰ τὴ
γυναίκα του. Νὰ εἶναι καὶ οἱ δυὸ
περίπου ὅμοιοι. Τὸ δεύτερο εἶναι
ὅτι τὰ χαρίσματα αὐτὰ δὲν γίνον-
ται εὔκολα γνωστά. Ἡ ἐξωτερικὴ
εὐσέβεια καὶ ἡ ὑποκρισία συνή-
θως παραπλανοῦν ἄλλοτε τὸν
ἄντρα καὶ ἄλλοτε τὴ γυναίκα.

Ὁ γάμος εἶναι μιὰ διαρκὴς
ἀλληλοϋποχώρηση. Αὐτὸ ἰσχύει
καὶ ὅταν ὑπάρχει ἀληθινὴ εὐσέ-
βεια καὶ στοὺς δυὸ συζύγους.
Γιατί, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, οἱ

ἄνθρωποι εἶναι διαφορετικοὶ καὶ
γιὰ νὰ συνυπάρξουν πρέπει νὰ
εἶναι ὑποχωρητικοί, μετριοπα-
θεῖς, συγχωρητικοὶ καὶ νὰ ἀνα-
γνωρίζουν τὰ σφάλματά τους.

Ὁ γέροντας Παΐσιος προέτρεπε
τοὺς νέους νὰ παντρεύονται σὲ
μικρὴ ἡλικία, γιὰ νὰ διατηροῦν τὴν
ἁγνότητά τους καὶ νὰ μποροῦν νὰ
προσαρμοστοῦν στὴ νέα κατά-
σταση τοῦ γάμου. Ἔλεγε καὶ κάτι
ἀξιοπρόσεκτο: «Ὅταν κάποιος
εἶναι τριάντα ἐτῶν χρειάζεται νὰ
τὸν σπρώξουν τριάντα, γιὰ νὰ
παντρευτεῖ, ἐνῶ ὅταν εἶναι σαράν-
τα ἐτῶν χρειάζονται ἑξήντα νὰ τὸν
σπρώξουν».
Σημείωσις:

6. Μητροπολίτου Ἀργολίδος Νε-
κταρίου (Ἀντωνοπούλου), Ἁγίων
Ὄρος, Ναύπλιο 2016, σελ. 99.
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Τὸ "φιλάνθρωπον"

μέσον τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως
Εἴχαμε δεῖ σὲ προηγούμενα ἄρθρα, ὅτι ἡ ἀνθρώ-

πινη λογικὴ μέσῳ τῆς σχολαστικῆς θεολόγησης
μποροῦσε μὲ βάση τὰ ἀνθρώπινα σχήματα καὶ τὶς
παραστάσεις περὶ δικαίου, δικαιοσύνης καὶ κοσμικῆς
τάξεως καὶ τὴ νομικιστικὴ θεώρηση τοῦ προπατορι-
κοῦ ἁμαρτήματος (προσβολὴ τοῦ Θεοῦ - ἀνάγκη
ἱκανοποίησης τῆς δικαιοσύνης Του) νὰ ὁρίσει ἐπα-
κριβῶς τὶς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων (πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἱκανοποί-
ησης μέσῳ τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ ἀναμάρτητου
Υἱοῦ Του - δυνατότητα καὶ πάλι τῆς μακαριότητας τοῦ
ἀνθρώπου). Αὐτὸς ὁ τόσο ξεκάθαρος ἐγκλωβισμὸς
καὶ ἡ συρρίκνωση τοῦ Θεοῦ στὰ στενὰ ὅρια τῆς
ἀνθρώπινης νοημοσύνης ἦταν ἀναμενόμενο ὄχι μό-
νο νὰ παράγει μία ἄνευ προηγουμένου ἀνθρώπινη
οἴηση, ἀλλὰ καὶ τὴ χρησιμοθηρικὴ ἀξιοποίηση αὐτῆς
τῆς "γνώσης". Αὐτὴ ἡ "γνώση" ἐπιβεβαίωνε τοὺς Πα-
πικοὺς γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τῆς θεολογίας τους
ἔναντι κάθε προηγούμενης χριστιανικῆς θεολογίας,
ὅπως ἐκείνης τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν
αἵρεση κάθε ἄλλης διαφορετικῆς ἀπὸ αὐτὴν κοσμο-
θεωρίας καὶ θεολογίας, ὅπως λ.χ. ἐκείνης τῆς Ὀρθο-
δοξίας, καὶ ἐν ἀνάγκῃ βέβαια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
ὅλων αὐτῶν τῶν ἀποκλίσεων μὲ κάθε μέσο: μὲ τὴ
βία τῶν ὅπλων, ὅπως συνέβη μὲ τὶς Σταυροφορίες,
μὲ δελεαστικὲς προοπτικὲς καὶ δόλο, ὅπως παρατη-
ρεῖται μὲ τὴν Οὐνία, ἀλλὰ καὶ μὲ μία νέα μορφὴ δικα-
στικῆς ἀντιμετώπισης τῶν θεολογικῶν καὶ κοσμοθε-
ωρητικῶν διαφοροποιήσεων μὲ τελικὴ κατάληξη τὴν
πυρά, τὴν λεγομένη «Ἱερὰ Ἐξέταση». Τὰ νήματα
ὅλων αὐτῶν τῶν μέσων ἀντιμετώπισης συγκεντρώ-
νονται, ὅπως εἴδαμε ὥς τώρα, στὰ χέρια τοῦ ἀντι-
προσώπου τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ Πάπα. Ἐκεῖ -
νος, ἔχοντας διεισδύσει στὸ σχέδιο τῆς δικαιοσύνης
τοῦ Θεοῦ, γνωρίζει ἐπακριβῶς ὡς χειριστὴς τῆς Χά-
ριτος τοῦ Θεοῦ τὴν ἀνάγκη τῆς κάθε ψυχῆς γιὰ τὴ
σωτηρία της. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο γνωρίζει, ὅταν ὁ
ἄνθρωπος ἐναντιώνεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν
πιὸ "κατάλληλη" ἀντιμετώπισή του. Μὲ ἀπόλυτη δι-
καιοσύνη, μὲ τὰ φόντα αὐτῆς τῆς σχολαστικῆς θεο-
λογίας καὶ ὡς εἰδικὸς ἐκφραστὴς τῆς βούλησης τοῦ
Χριστοῦ, καθὼς εἶναι ἀντιπρόσωπός του, θὰ χειρίζε-
ται τὴν κάθε περίπτωση ἀλάθητα μέσῳ τῆς Ἱερᾶς
Ἐξετάσεως πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ αἱρετικοῦ. Ἔτσι ἡ
Ἱερὰ Ἐξέταση μέσα ἀπὸ τὴ διεστραμμένη θεώρηση
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀνάγεται σὲ "φιλάνθρω-
πο" μέσο. Ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται ὡς κά-
τι ἀπάνθρωπο, ἀλλὰ γίνεται ἡ "φιλάνθρωπη" παπικὴ
ἀντιμετώπιση τοῦ αἱρετικοῦ. 

Ὁ Πάπας ποὺ κατ’ ἐξοχὴν συνδεόταν καὶ μὲ τὶς
τρεῖς αὐτὲς πρακτικὲς εἶναι ὁ Ἰννοκέντιος Γ΄(1198-
1216). Ἀποκτήσαμε ἤδη μία εἰκόνα γιὰ τὴ σχέση του
μὲ τὶς πρῶτες δύο, τὶς Σταυροφορίες καὶ τὴν Οὐνία.
Ἀπομένει νὰ δοῦμε ἀκόμα τὴ σχέση του μὲ τὴν Ἱερὰ
Ἐξέταση. 

Μὲ τὴ βούλα «Vergentis in senium» (1199) δρομο-
λογήθηκε ὁ θεσμὸς τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως ἀπὸ τὸν
Ἰννοκέντιο Γ΄. Στὸ ἔγγραφο αὐτὸ προβάλλονται ἰδιαί-
τερα σκληρὰ μέτρα ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν καὶ ἐπί-
σης ἐπιδιώκεται ἡ συνδρομὴ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας
γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν μέτρων. Τὰ πρῶτα μέ-
τρα ἐναντίον αἱρετικῶν εἶχαν ληφθεῖ ἤδη μὲ τὴν Γ΄
Σύνοδο τοῦ Λατερανοῦ (1179). Βασικὸς στόχος ἦταν
ἡ ἀντιμετώπιση λαϊκῶν κινημάτων ποὺ στὸ τέλος
τοῦ 12ου αἰώνα εἶχαν κάνει τὴν ἐμφάνισή τους στὴν
Εὐρώπη καὶ τὰ ὁποῖα ὁ Παπισμὸς τὰ θεωροῦσε ὡς
αἱρέσεις, κυρίως οἱ Καθαροί, οἱ Βαλδένσιοι καὶ οἱ
Χουμιλιάτες. 

Μὲ τὴν παραπάνω βούλα ὁ Ἰννοκέντιος Γ΄ τοὺς
ἀπειλοῦσε μὲ τὴν ποινὴ τῆς ἀτιμίας, δηλ. τὴν ἀπώ-
λεια τῶν ἀστικῶν δικαιωμάτων, τὴ δήμευση τῆς πε-
ριουσίας καὶ κυρίως τὴν ἐπέκταση αὐτῶν τῶν μέ-
τρων καὶ στὰ παιδιὰ τῶν αἱρετικῶν. Ἐπὶ πλέον ζητοῦ -
σε τὴν ἐξίσωση τῆς αἵρεσης μὲ τὴν προσβολὴ κατὰ
τοῦ μεγαλειοτάτου, τοῦ μονάρχη, ποὺ ἦταν ταυτόση-
μη μὲ τὴν ἔσχατη προδοσία καὶ ἐπέσυρε τὴ θανατικὴ
ποινή. Λίγο ἀργότερα, τὸ 1215, ὁ ἴδιος ὁ Ἰννοκέντιος
Γ΄ ἔβαλε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σύστημα τῆς Ἱερᾶς Ἐξετά-

σεως, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τότε ἔγινε δεσμευτικὸ γιὰ τὸν
Παπισμό. Ἐνῷ ἀρχικὰ ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση ὑπαγόταν
στὰ καθήκοντα τῶν τοπικῶν ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι
συχνὰ δὲν ἔδειχναν τὴν πρέπουσα προθυμία, ὁ ἀνι-
ψιὸς τοῦ Ἰννοκεντίου Γ΄, ὁ μετέπειτα πάπας Γρηγό-
ριος Θ΄ (1227-1241), ἐγκαθίδρυσε τὸ 1227 τὴ λεγό-
μενη «Παπικὴ Ἱερὰ Ἐξέταση», ἀπέστειλε δηλ. ἱεροε-
ξεταστές, κυρίως δομινικανοὺς μοναχούς, σὲ ὅλη
τὴν ἐπικράτεια τοῦ παπισμοῦ καὶ ἀπάλλαξε τοὺς το-
πικοὺς ἐπισκόπους ἀπὸ τὸ καθῆκον αὐτό, χωρὶς
ὅμως νὰ τοὺς  ἀπαγορεύσει τὴν ἐκδίκαση ὑποθέσε-
ων. Ἔτσι προοδευτικὰ ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση ἔγινε ὅλο καὶ
περισσότερο παποκεντρική.

Τὸ 1224 ἐξασφαλίστηκε καὶ ἡ συνδρομὴ τῆς κο-
σμικῆς ἐξουσίας μὲ τὸ διάταγμα τοῦ Γερμανοῦ Αὐτο-
κράτορα Φρειδερίκου Β΄ «Cum ad conservandum»
(1224), τὸ ὁποῖο ὅρισε τὴν καύση τῶν αἱρετικῶν
στὴν πυρὰ ἢ τὴν τιμωρία τους μὲ ἄλλο τρόπο (κόψι-
μο τῆς γλώσσας). Σὲ ἄλλο διάταγμα τοῦ 1232 ἐπιβα-
λόταν στοὺς αἱρετικοὺς ἡ διαρκὴς ποινὴ τῆς ἀτιμίας,
ἐὰν δὲν μποροῦσαν νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ
συγχώρηση ἐντὸς ἑνὸς ἔτους. Οἱ δὲ φορεῖς κο-
σμικῶν ἀξιωμάτων ὑποχρεώνονταν μὲ ὅρκο καὶ μὲ
τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀπομάκρυνσής τους ἀπὸ τὸ ἀξίωμα
νὰ προβοῦν στὴν ἐξαφάνιση ὅλων ἐκείνων ποὺ ὀνό-
μαζε ὁ Παπισμὸς αἱρετικούς. Ἐπίσης στὰ ἐδάφη τῆς
λεγόμενης «Ἁγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ
Γερμανικοῦ Ἔθνους» ξεκίνησε ἀπὸ τὸ 1498 ἡ στα-
διακὴ ἐφαρμογὴ τοῦ συστήματος τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσε-
ως καὶ στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη. Ἐντάχτηκε δὲ ἐπί-
σημα σὲ αὐτὴν τὸ 1532 μὲ τὴν «Constitutio Crimina-
lis Carolina».

Τὰ πρωτοφανῆ στοιχεῖα τοῦ συστήματος τῆς
Ἱερᾶς Ἐξετάσεως ἦταν: 

1. Ἡ ἀναίρεση τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐξουσίας
κατὰ τὴ διαδικασία τῆς δίκης. Δηλ. ὁ παντοδύναμος
ἱεροεξεταστὴς ἦταν ταυτόχρονα δικαστής, ἀνακρι-
τής, κατήγορος καὶ ὑπερασπιστής. 

2. Ἐπρόκειτο περὶ μυστικῆς διαδικασίας. Ἐφόσον
ἡ διαδικασία τῆς δίκης ἦταν στὰ χέρια ἑνὸς καὶ μόνο
ἀνθρώπου, χωρὶς νὰ ὑπάρχει δημόσιος ἔλεγχος, ὁ
κίνδυνος τῆς ἀλλοίωσης τῆς ἀλήθειας ἦταν ἰδιαίτερα
ὑψηλός.

3. Ἔλλειψη τῆς οὐδετερότητας τοῦ δικαστῆ ὡς
πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διερευνητικῆς διαδικασίας,
ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶχε δώσει τὴν ἐντολὴ γιὰ διερεύνηση
καὶ τὴν εἶχε διεξάγει ὁ ἴδιος. Ἐπὶ πλέον ἐφόσον ὁ δι-
καστὴς ἦταν τοπικὸς ἢ ἀπεσταλμένος κληρικὸς ἀπέ-
βλεπε στὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ὑπηρετοῦ -
σε. 

4. Μέσῳ τῶν βασανιστηρίων, ποὺ καθιερώθηκαν
ἐπίσημα τὸ 1252 μὲ τὴ βούλα «Ad Extirpanda» τοῦ
πάπα Ἰννοκεντίου Δ΄ (1243-1254) μὲ τὸν "ἱερὸ" στό-
χο τῆς εὕρεσης τῆς ἀλήθειας (ὁ μόνος περιορισμὸς
ἦταν νὰ μὴ μείνουν μόνιμες σωματικὲς βλάβες), οἱ
ἱεροεξεταστὲς μποροῦσαν νὰ ἀποσπάσουν ὁποι-
αδήποτε ἐπιθυμητὴ ὁμολογία. 

5. Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἀνωνυμίας τοῦ καταγγέλοντος
ἐπέσυρε τὸν ἄμεσο κίνδυνο τῆς κατάδοσης. Μετὰ τὴ
σταυροφορία ποὺ εἶχε κηρύξει ὁ Ἰννοκέντιος Γ΄ τὸ
1208 ἐνάντια στοὺς Ἀλβιγηνοὺς μὲ στόχο κυρίως τὴν
αἵρεση τῶν Καθαρῶν στὴ νότια Γαλλία, ἡ Σύνοδος
τῆς Τουλούζης τὸ 1229 ἐπὶ τοῦ πάπα Γρηγορίου Θ΄
υἱοθέτησε στὴν πράξη τὴν κατάδοση μὲ στόχο τὴν
πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν. 

Στὸ ὥς τότε γερμανικὸ δικαστικὸ σύστημα τῆς Κα-
ταγγελίας ὁ καταγγέλων εἶχε εὐθύνη γιὰ τὴν ὀρθότη-
τα τῆς καταγγελίας του καὶ στὴν περίπτωση ἀθῴω-
σης τοῦ καταγγελομένου ἀνέμενε τὸν καταγγέλοντα
μία ἀρκετὰ αὐστηρὴ τιμωρία. Μὲ τὸ νέο δικαστικὸ
σύστημα τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως στόχος ἦταν τὸ ἴδιο
τὸ δικαστήριο νὰ λάβει γνώση, ἔστω καὶ ἀνωνύμως,
μιᾶς παράνομης πράξης, ὥστε νὰ ἀναλάβει τὴ διε-
ρεύνησή της. Ἔτσι, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ συ-
στήματος μποροῦσε ὁποιοσδήποτε χωρὶς κίνδυνο
γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ χωρὶς ἀποδείξεις νὰ προκαλέ-
σει μία δίκη ἐναντίον ἑνὸς προσώπου1.

Σημειώσεις: 
1. Βλ. https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisitionsver-

fahren και https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Ὁ Ἱ. Ν. Παναγίας «Ἀχειροποιήτου» εἶναι κτι-
σμένος τὸν 5ον αἰῶνα. Ἱερεὺς δίδει μάχην διὰ
τὴν προφύλαξιν τῆς περιοχῆς καὶ τῆς νεολαίας.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον τῆς κ. Θεο-
δώρας  Καρακιουλὰχ  εἰς  τὴν  ἐφημερίδα
«THESS NEWS» τῆς 24ης Ἰουνίου 2017:

«Σὲ δικαστικὴ διαμάχη ἔχει ἐξελιχθεῖ ἡ δημι-
ουργία cafe στὴν περιοχὴ τῆς Ἀχειροποίητου στὸ
κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ ἔντονες διαμαρτυ-
ρίες τοῦ πατέρα Ἰωσὴφ ἀλλὰ καὶ οἱ παραινέσεις
του μὲ ποικίλους τρόπους νὰ μὴ λειτουργήσει τὸ
καφέ, ἔχουν δημιουργήσει προβληματισμούς. Οἱ
ἔντονες ἐνστάσεις τοῦ ἱερέα τοῦ Ναοῦ φαίνονται
τροχοπέδη στὸ ἐπιχειρηματικὸ βῆμα πέντε νέων
παιδιῶν ποὺ θέλουν νὰ ἐπενδύσουν στὴν πε-
ριοχὴ μὲ τὴ δημιουργία ἑνὸς καφὲ - γκαλερὶ σὲ
ἰσόγειο κατάστημα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀχειροποιήτου 4
(μὲ Μακρυγιάννη). Οἱ διαδικασίες ἐκμίσθωσης
τοῦ ἰσόγειου καταστήματος ξεκίνησαν τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2016… ὁ ἱερέας ἐπικαλεῖται τὸν νόμο
ποὺ ἀπαγορεύει τὴ δημιουργία καφὲ σὲ ἀπόστα-
ση 50 μέτρων ἀπὸ ναό. Ὁ ἐφημέριος π. Ἰωσὴφ
ξεκίνησε «σταυροφορία» τοιχοκολλώντας στὴν
ἀρχὴ ἔξω ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο κατάστημα χαρτιὰ γρά-
φοντας: «Προσοχή. Ἀπαγορεύεται δίπλα σὲ ναὸ
(κάτω τῶν 50 μέτρων) νὰ ἀνοίξει αὐτὸ ποὺ θέλε-
τε. Θὰ ἔχουμε δικαστήρια»… πρὶν μερικὲς μέρες
μοίρασε στὴ γειτονιὰ χαρτιά, στὰ ὁποῖα τονίζει
μεταξὺ ἄλλων: «Οἱ καπνοὶ ἀπὸ τὰ τσιγάρα θὰ
φθάνουν ἄφθονοι στὶς προσόψεις σας, οἱ βρισιὲς
καὶ τὰ χαχανητὰ δὲν θὰ ἔχουν τέλος.... Μὴ πι-

στεύετε τίποτα περὶ ἀθώου δῆθεν καταστήματος.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΌ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕ-
ΤΟΙΑ ΠΟΝΗΡΑ ΜΠΑΡΑΚΙΑ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΟΣ ΠΟΤΕ... Θὰ ὑποβαθμιστεῖ ἡ πε-
ριοχὴ καὶ ἡ ἀξία τῶν ἀκινήτων σας γιὰ πώληση ἢ
ἐνοικίαση...».

Ἡ «Ἀχειροποίητος» ἀντιστέκεται

Τὸ θεμέλιον τῶν κατορθωμάτων
Μᾶς λέγει ὁ Κύριος: «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσε-

ται» (Μᾶρκ. 13, 13).
Ὑπάρχει ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ δὲ κατεργάσθηκε τὴν

ὑπομονή;
• Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὴν ΙΓ΄ Ἐπιστολή του

«Εἰς Ὀλυμπιάδα» ἐπισημαίνει:
«Τίποτε δὲν εἶναι ἴσο μὲ τὴν ὑπομονή. Αὐτή, προπάντων, εἶναι

ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, τὸ θεμέλιο τῶν κατορθωμάτων, τὸ ἀκύ-
μαντο λιμάνι, ἡ εἰρήνη στὸν καιρὸ τοῦ πολέμου, ἡ γαλήνη μέσα
στὴν τρικυμία, ἡ ἀσφάλεια στὶς μηχανορραφίες, ἡ δύναμη ποὺ
κάνει ὅποιον τὴν ἐπιτύχει πιὸ στερεὸ καὶ ἀπ’ τὸ διαμάντι! Αὐτὴ
τὴν ἀρετὴ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὴν βλάψουν οὔτε τὰ ὅπλα ποὺ
κινοῦνται ἐναντίον της, οὔτε στρατεύματα παρατεταγμένα, οὔτε
πολιορκητικὲς μηχανές, οὔτε τόξα, οὔτε δόρατα ποὺ ρίχνονται
ἐναντίον της, οὔτε τὰ ἴδια τὰ στρατεύματα τῶν δαιμόνων, οὔτε οἱ
φοβερὲς φάλαγγες τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διά-
βολος παρατεταγμένος μ’ ὅλα τὰ στρατεύματα καὶ τὰ τεχνάσματά
του».

• Στὸ περιοδικὸ «Πρωτᾶτον» ἀριθ. 130 ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς
θαυμαστὸ γεγονός:

«Ἐδῶ στὴν Ἀθωνιάδα Σχολὴ εἶναι δύο ἀδέρφια, ποὺ προέρ-
χονται ἀπὸ πρώην μουσουλμανικὴ οἰκογένεια. Ὁ πατέρας αὐτῶν
τῶν παιδιῶν, ἂν καὶ δὲν ἤξερε πολλὰ πράγματα, δὲν ἱκανοποι-
εῖτο ἀπὸ τὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία. Ἔβλεπε τὴ χριστιανικὴ
θρησκεία ἀνώτερη ἀπὸ τὴ μουσουλμανική, γι’ αὐτὸ φρόντισε, κα-
τηχήθηκε καὶ βαφτίστηκε Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος. Δὲν καταλάβαι-
νε πολλὰ πράγματα. Ὅμως δύο πράγματα ἔλεγε συνεχῶς καὶ
προσπαθοῦσε νὰ τὰ ἐφαρμόζη. Πρῶτον ὅτι πρέπει νὰ τηροῦμε
τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ πετύχουμε τὴ σωτηρία μας καὶ δεύ-
τερον ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι δίκαιος.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἔγινε Ὀρθόδοξος, ἡ γυναίκα του καὶ οἱ δικοί
του τοῦ κήρυξαν τὸν πόλεμο. Ὅταν πήγαινε καὶ γονατιστὸς προσ -
 ευχόταν σὲ ἕνα δωμάτιο, ἡ γυναίκα του τὸν εἰρωνευόταν καὶ τοῦ
ἔλεγε: «Ἄντε καημένε, δὲν ὑπάρχει τίποτα, δὲν ὑπάρχει Χριστός,
μόνο Ἀλλὰχ ὑπάρχει καὶ Μωάμεθ». Ἐκεῖνος ὅμως συνέχιζε τὸν
πνευματικό του ἀγώνα μὲ ὑπομονή. Ἕνας μουσουλμάνος ἱερέ-
ας, γιὰ νὰ τὸν καταφέρη νὰ ἐπιστρέψη στὴ μουσουλμανικὴ θρη-
σκεία εἶπε στὴ γυναίκα του καὶ στοὺς δικούς του νὰ μὴ τοῦ δίνουν
φαγητὸ καὶ νὰ μὴ τοῦ δίνουν ροῦχα νὰ ἀλλάζη. Εἶπε ἀκόμη στὴ
γυναίκα του, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἄνδρας της προσεύχεται νὰ παίρνη
ἕνα κουβὰ νερὸ καὶ νὰ τὸν περιλούζη καὶ ἔπειτα νὰ μὴ τοῦ δίνη
ροῦχα νὰ ἀλλάζη. Αὐτά, λοιπόν, ἐφάρμοσαν ἡ γυναίκα του καὶ οἱ
δικοί του. Ἐκεῖνος ὅμως μὲ θαυμαστὴ ὑπομονὴ καὶ καρτερία
ἀγωνιζόταν τηρώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Δὲν θύμωνε καὶ δὲν
ἀγανακτοῦσε καὶ ἂν βρισκόταν κανένα ξεροκόμματο τὸ ἔτρωγε.
Ἀκόμη συνέβη καὶ τὸ ἑξῆς θαυμαστό. Αὐτὸς ἐργαζόταν στὴ Νο-
μαρχία. Ἐκεῖ ἔβλεπε τὶς ἀδικίες, ποὺ γίνονταν καὶ δὲν τὸ ἄντεχε.
Ἔτσι παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν δουλειά του καὶ προτίμησε νὰ ἐργά-
ζεται ὡς οἰκοδόμος.

Τὸ μαρτύριό του κράτησε περισσότερο ἀπὸ δύο χρόνια,
ὥσπου μία εὐλογημένη μέρα, τὴν ὥρα ποὺ προσευχόταν, ἡ γυ-
ναίκα του πῆγε καὶ γονάτισε δίπλα του. Ἐκεῖνος ξαφνιασμένος τὴ
ρώτησε: «Τί θέλεις γυναίκα;» Ἐκείνη ἀπάντησε συγκινημένη, θέ-
λω νὰ προσευχηθῶ καὶ ἐγὼ καὶ θέλω νὰ γίνω καὶ ἐγὼ χριστιανή.
«Γιατί εἶδες τίποτα;» τὴ ρώτησε πάλι. «Σκέφτηκα, ἀπάντησε ἐκεί-
νη, ὅτι ἂν ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν ἦταν τόσο καλὸς σὰν ἐσένα,
τότε θὰ ἦταν πολὺ καλύτερος ἀπὸ τὸν Ἀλλὰχ καὶ τὸν Μωάμεθ.
Τώρα ποὺ ἐσὺ ἀγωνίζεσαι νὰ μοιάσεις στὸ Θεό, σκέφτομαι πόσο
καλύτερος εἶναι ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν». Πράγματι μετὰ ἀπὸ λί-
γο καιρὸ ἔγιναν καὶ αὐτὴ καὶ τὰ παιδιά τους χριστιανοὶ Ὀρθόδο-
ξοι.

Ὅταν τὰ δύο ἀδέρφια πῆγαν γιὰ πρώτη φορά στὸ Κελλὶ τοῦ
Γέροντα Παϊσίου δὲν ἔφαγαν τὸ λουκούμι καὶ δὲν ἤπιαν τὸ νε-
ρό, ποὺ εἶχε ὁ πατὴρ Παΐσιος γιὰ τοὺς προσκυνητές. Ὅταν τὸ
εἶδε αὐτὸ ὁ γέρων Παΐσιος τὰ ρώτησε, γιατί δὲν ἔφαγαν τὸ
λουκούμι καὶ ἐκεῖνα ἀπάντησαν: «Θέλαμε, πάτερ, πρῶτα νὰ
προσκυνήσουμε στὸ ἐκκλησάκι σας καὶ ἔπειτα νὰ φᾶμε λου-
κούμι». Κι ὁ πατὴρ Παΐσιος θαύμασε τὴ συμπεριφορὰ αὐτῶν
τῶν παιδιῶν λέγοντας: «Τόσοι ἄνθρωποι ἔρχονται νὰ μὲ
δοῦν, ἀλλὰ μόνο αὐτὰ τὰ παιδιὰ φέρθηκαν μὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πο».

Βλέπετε, ἀδελφοί μου, πόσο ἀναγκαία καὶ πόσο σπουδαία
εἶναι ἡ ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς καὶ πόσο εὐεργετικὰ καὶ σωτήρια
ἀποτελέσματα ἔχει; Μακάρι μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ μακαριστοῦ γέροντα
Παϊσίου ὁ Θεάνθρωπος Κύριος νὰ χαρίζη σὲ ὅλους μας αὐτὴ τὴ
μεγάλη καὶ σωτήρια ἀρετή».

Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τὰς «διαπιστώσεις» 
τοῦ Σεβ. Ὕδρας διὰ τοὺς Θεολόγους Καθηγητάς 

Τοῦ κ. Δημήτριου Βογιατζῆ, Θεολόγου Καθηγητοῦ τοῦ 3ου ΓΕΛ Ὑμηττοῦ,
Μέλους τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

«Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, 
καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς

προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ»
Ἡ, πρὸς τὸν πλησίον, ἀγάπη

Τήν, πρὸς τὸν πλησίον, ἀγάπην, μᾶς παρουσιάζει ὁ Θεῖος
Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα.
Μίαν ἀγάπην τελείως διαφορετικὴν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀναζητοῦν
καὶ ποὺ προσφέρουν οἱ ἄνθρωποι. Μίαν ἀγάπην εἰς τὴν ὁποί-
αν κυριαρχεῖ τὸ ἰδανικὸν στοιχεῖον τῆς θυσίας καὶ ἀπουσιάζουν
τὰ αἰσθηματικὰ καὶ ἐν πολλοῖς, ἁμαρτωλά ἐκεῖνα στοιχεῖα, διὰ
τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἐνόθευσαν τὴν ἱερὰν ταύτην καὶ
ὑψίστην ἀρετήν. Μίαν ἀγάπην, κατὰ μίμησιν τῆς ἀγάπης τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν
ἡμῶν» (Α΄ Ἰωάν. Δ΄ 10 – 11). Μίαν ἀγάπην τὴν ὁποίαν ἐβίω-
σαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι, ἀγάπην ἔβλεπον τὴν
θυσίαν καὶ τὴν προσφορὰν καὶ ὄχι τὸ κέρδος καὶ τὴν ἀπολα-
βήν.

Μίαν ἀγάπην τέλος, ἡ ὁποία ὑπάρχει, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει καὶ
ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἀντίστοιχος. Εἶναι ἡ πρώτη ἐκείνη ἐντολή, τὴν
ὁποίαν ὑπέδειξεν ὁ Διδάσκαλος εἰς ἐκεῖνον τὸν νομικόν, ὅστις
προσῆλθε καὶ τὸν ἠρώτησε, «διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ με-
γάλη ἐν τῷ νόμῳ;» καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπήντησεν, «ἀγαπήσεις
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ
μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν
πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς
ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται.» (Ματθ΄ ΚΒ΄ 36 –
40).

Αὐτήν, συνεπῶς, τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπην, καλούμεθα
ἵνα ἀναπτύξωμεν, εἰς ἀντιπαράθεσιν τῆς πρὸς τὸν ἑαυτόν μας
τοιαύτης.

Ἡ «λατρεία» τοῦ ἑαυτοῦ μας
Ποῖος θὰ ἠδύνατο νὰ ἀρνηθῇ ὅτι ἀγαπᾷ τὸν ... ἑαυτόν του;

Ἴσως, ἐλάχιστοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι, κατὰ μίμησιν
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐθυσίασαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν
ἀγάπην τοῦ πλησίον. Οἱ πλεῖστοι ὅμως, τὸ σύνολον σχεδόν,
ἀγαπῶμεν τὸν ἑαυτόν μας. Εἶναι ἐκεῖνος ὅστις ποτὲ δὲν κάνει
λάθη! Πρέπει νὰ ἔχῃ τὸν πρῶτον ἀλλὰ καὶ τὸν τελευταῖον λό-
γον. Ἀπαιτοῦμεν νὰ τὸν σέβωνται οἱ πάντες, ἔστω καὶ ἂν ἐκεῖ -
νος δὲν σέβεται οὔτε Αὐτὸν τὸν Θεόν. Πρὸς χάριν του, δαπανῶ -
μεν πολλάκις τεράστια χρηματικὰ ποσά˙ ταξιδεύομεν ἀπὸ τὸ
ἓν σημεῖον τοῦ πλανήτου ἕως τὸ ἄλλο˙ ἀγρυπνοῦμεν καὶ κο-
πιάζομεν, διὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ τὰ πάντα˙ ὅσον δὲ διὰ τὴν ὑγεί-
αν του, ἀνησυχοῦμεν, θρηνοῦμεν, παρακαλοῦμεν τὸν Θεόν, (ἢ
μᾶλλον παρακαλοῦμεν διὰ τὸν ἑαυτόν μας˙ διαφορετικῶς δὲν
θὰ προσευχώμεθα)˙ τὸν ὑπερασπιζόμεθα, ὅταν τὸν θίγουν ἢ
τὸν προσβάλλουν˙ ἀκόμη καὶ λάθη ἂν κάνῃ, προτρέχομεν νὰ
τὸν δικαιολογήσωμεν καὶ νὰ τὸν ἀθωώσωμεν˙ ἐν ὀλίγοις, πρὸς
χάριν του θυσιάζομεν τὰ πάντα ἀλλὰ καὶ τοὺς πάντας.

Μίαν τοιαύτην ἀγάπην ὅμως, - καὶ τοῦτο εἶναι, ὄντως, πολὺ
παράδοξον, - ὅταν τὴν ἐντοπίζωμεν εἰς τοὺς ἄλλους τὴν κατα-
δικάζομεν. Ἐκεῖ, φερόμεθα λογικώτερον, σχολιάζομεν τὰς
ὑπερβολάς, συνιστῶμεν πολὺ ὀλιγώτερα ἐξ ἐκείνων τὰ ὁποῖα
υἱοθετοῦμεν διὰ τοὺς ἑαυτούς μας. Ἐκεῖ, - καὶ τοῦτο ἄς
ἀκουσθῇ ὡς εὐχὴ μᾶλλον ἢ ὡς διαπίστωσις - ἴσως ἀντιλαμβα-
νόμεθα, τὸν παραλογισμὸν καὶ τὴν ὑπερβολήν, τὴν ὁποίαν δει-
κνύομεν εἰς τοὺς ἑαυτούς μας.

Διὰ νὰ μὴ εἴπωμεν περισσότερα ἐπὶ τοῦ θέματος, ἄς περιο-
ρισθῶμεν εἰς μίαν φράσιν ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐλέγωμεν ὅτι χαρα-
κτηρίζει τὴν στάσιν ἡμῶν ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ μας. Θέλομεν τὸν
ἑαυτόν μας, κέντρον τοῦ κόσμου.

«ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»
Ἄς ἐνθυμηθῶμεν εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο, τὴν γνωστὴν παρα-

βολὴν τοῦ «καλοῦ Σαμαρείτου» καὶ κυρίως τὴν ἐρώτησιν τοῦ
νομικοῦ, ὅστις, θέλων νὰ ἐκπειράσῃ τὸν Κύριον, τὸν ἐρωτᾷ˙ «τί
ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λουκ. Ι΄ 25).
Ἐπειδὴ δέ, τὸ ἐρώτημα τοῦτο, εὐκαίρως τε καὶ ἀκαίρως, ἀνη-
συχεῖ καὶ ἡμᾶς, ἄς ἐμμείνωμεν εἰς τὴν ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου,
«ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Ὅλα ὅσα προ-
εγράφησαν εἰς τὴν προηγηθεῖσαν παράγραφον διὰ τὴν πρὸς
τὸν ἑαυτόν μας ἀγάπην, ἰσχύουν καὶ διὰ τὸν ἀγαπώμενον ...
πλησίον! Ἄς ἀναλογισθῶμεν δὲ ἐπὶ πλέον, ὅτι κατὰ τὴν παρα-
βολήν, ὁ πλησίον εἶναι... ὁ ἐχθρός μου! Διὰ τὸν καλὸν Σαμα-
ρείτην ἦτο ὁ αἰώνιος καὶ διαχρονικὸς ἐχθρός του, ὁ Ἰουδαῖος.
Ἀνθρωπιστικῶς, θὰ ἠδύνατο ὁ Σαμαρείτης, νὰ θυσιάσῃ ὀλίγον
χρόνον καὶ μόνον καὶ οὐδὲν ἐπὶ πλέον. Τοῦτο ἄλλωστε ἔκαμαν
καὶ οἱ δύο προηγηθέντες, ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ λευΐτης. Ὅμως ὁ Κύ-
ριος αὐτὴν τὴν ἀγάπην μᾶς συνιστᾷ, - τὴν τοῦ Καλοῦ Σαμαρεί-
του - ἀλλὰ καὶ μᾶς προσέφερεν... ἀλλὰ καὶ μᾶς προσφέρει. Ὁ
πλησίον, λοιπόν, καὶ ὄχι ἐγώ˙ 

Ὡς διδάσκαλον δὲ καὶ καθηγητήν, ἄς ἴδωμεν τὸν μοναδικὸν
Ραββί, Ὅστις ἔδωκεν ἑαυτὸν «τύπον καὶ ὑπογραμμόν», καὶ
ἐθυσιάσθη δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀχαρίστους καὶ ἁμαρτωλούς! Τοῦτο
ἀκριβῶς ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἰς τὴν παραίνεσίν
του πρὸς τοὺς ἐν Ρώμῃ χριστιανούς. «διὸ προσλαμβάνεσθε
ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς» (Ρωμ.
ΙΕ΄ 7). Ἀγαπήσατε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ δεχθῆτέ τον, ὅπως
ἀκριβῶς σᾶς ἠγάπησε καὶ σᾶς ἐδέχθη ὁ Κύριος. 

Κατακλείοντες τὸ παρόν, θεωροῦμεν ἀπαραίτητον, νὰ ἐνθυ-
μηθῶμεν ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπενθυμίσωμεν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου
μας. Τὸν λόγον ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον - ὡς ὑπεσχέθη – θὰ εἴπῃ
κατὰ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἡμέραν καὶ ὥραν τῆς ἐνδόξου Δευ-
τέρας Αὐτοῦ παρουσίας, «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποι-
ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ
ἐποιήσατε» (Ματθ. ΚΕ΄ 40). Θεωροῦμεν ὅτι εἰς τὸ σημεῖον τοῦ το,
δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν τὴν ἀξίαν τοῦ πλησίον. Πλησίον μας,
ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος. Ἂς δεχθῶμεν τὸν ἄλλον ὡς τὸν Χριστόν. Ἂς
τὸν ἀγαπήσωμεν ὡς τὸν ἑαυτόν μας˙ ἔστω καὶ ἂν φαίνεται ὡς
ἐχθρός μας. Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ φαίνεται! Εἶναι ὁ Χριστός. Εἶναι
ἐκεῖνος ποὺ ἐθυσιάσθη καὶ θυσιάζεται δι’ ἡμᾶς καὶ Ὁ ὁποῖος
ἀντιστοίχως πρὸς τὴν ἡμῶν στάσιν καὶ συμπεριφοράν, θὰ
ἀνταποδώσῃ εἰς ἡμᾶς.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
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23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΔΩΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κυκλοφοροῦν δύο καλαίσθητα βιβλία μὲ πολ-
λές ἔγχρωμες εἰκόνες, «Ὁ Βίος τῆς Παναγίας»
(Τιμᾶται 3,50€) μὲ τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα καὶ
«Τὰ θαύματα τῆς Παναγίας» (Τιμᾶται 3,80€)
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασι-
λοπούλου, στὴ σειρὰ τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθοδό-
ξου Τύπου» «Βίοι Ἁγίων». Εἶναι ἀπό τά καλύτε-
ρα δῶρα.



Σελὶς 4η 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Στὸ προηγούμενο ἄρθρο, καλοί μου φίλοι,
εἴδαμε ὅτι ἡ τεχνολογία δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἀδιά-
κοπα ὑπερβαίνει τὰ ὅριά της, εἶναι ὅτι καθιστᾶ
ὅλο καὶ πιὸ δυσδιάκριτα καὶ τὰ δικά μας τὰ ὅρια,
τὶς ἀρχές, τὶς πεποιθήσεις καὶ τὶς ἀξίες μας, μὲ
ἀποτέλεσμα εὔκολα νὰ τὰ ὑπερβαίνουμε καὶ νὰ
τὰ καταργοῦμε! Τώρα, συνέχεια αὐτοῦ, θὰ δο-
ῦμε καὶ κάτι ἄλλο. Ὅτι ἡ τεχνολογία κατορθώνει
ἐν τέλει νὰ ἀλλάζει κι ἐμᾶς τοὺς ἴδιους! Πῶς; Δέ-
στε … 

Τὸ παράδειγμα μὲ τὸ μαχαίρι
Κι ἂς ἀρχίσουμε ἀπ’ αὐτὸ πρῶτα. Συνηθίζουμε

νὰ λέμε ὅτι τὸ μαχαίρι ὁ συνετὸς ἄνθρωπος τὸ
χρησιμοποιεῖ, γιὰ νὰ κάνει τὴ δουλειά του, γιὰ νὰ
κόψει ψωμὶ ἂς ποῦμε, ἐνῷ ὁ ἄλλος γιὰ νὰ σκοτώ-
σει! Ἑπομένως πὼς τὸ μαχαίρι, ὡς τεχνολογικὸ
προϊὸν ποὺ εἶναι, οὐσιαστικὰ εἶναι οὐδέτερο κι
ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ πῶς τὸ χρησιμοποιεῖ κανείς.
Τὸ ἴδιο λέμε ὅτι συμβαίνει καὶ μὲ ὅλη τὴν τεχνολο-
γία. Ὅτι, δηλαδή, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ πῶς τὴν χρη-
σιμοποιοῦμε. 

Εἶναι ὅμως ἔτσι; Μήπως τὸ μαχαίρι ἢ ἡ
τεχνολογία καλύτερα, δὲν περιορίζεται μό-
νο σ’ αὐτὸ γιὰ τὴν ὁποία τὴν χρησιμοποι-
οῦμε, ἀλλὰ τελικὰ μᾶς ἐπηρεάζει καὶ μᾶς
ἀλλάζει; 

Ὅταν τὸ 2007 ὁ Στὶβ Τζόμπς τῆς Apple παρου-
σίασε τὸ πρῶτο iPhone, ποὺ δὲν ἦταν μεγαλύτε-
ρο ἀπὸ μία σοκολάτα, εἶπε: «Αὐτὸ θὰ ἀλλάξει τὰ
πάντα»!  Καὶ ἀναρωτιέται κανείς. Αὐτὸ ἦταν ἕνα
προϊὸν (θὰ λέγαμε τὸ ἀπαύγασμα τῆς τεχνολο-
γίας τότε) ποὺ ἦρθε μὲ συγκεκριμένο σκοπὸ ἢ ὁ
«γκουροὺ» αὐτὸς τῆς τεχνολογίας - ὅπως τὸν
εἶπαν – «προφήτευε» τὸ μέλλον; 

Τὰ παραδείγματα
Γιὰ νὰ δοῦμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει, θὰ πρέπει

προηγουμένως νὰ παραθέσουμε μερικὰ παρα-
δείγματα. Νὰ σὰν αὐτά …

*   *   *
Πρῶτο παράδειγμα. Ὑπάρχουν κάποια ἰδιαί-

τερα χαρακτηριστικὰ ποὺ καθορίζουν παραδο-
σιακὰ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ὅπως
ἡ καταγωγή, ἡ θρησκεία, ἡ ἐργασία κ.λπ. Αὐτὰ
ὅσο ἀναπτύσσεται ἡ τεχνολογία θὰ παίζουν κάθε
φορά ὅλο καὶ μικρότερο ρόλο. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ τὰ
λεγόμενα «κοινωνικὰ δίκτυα» φέρνουν σ’ ἐπαφὴ
διαφορετικὰ ἄτομα καὶ κοινωνικὲς ὁμάδες, ποὺ
κατηγοριοποιοῦνται μὲ βάση τὰ κοινά τους ἐνδια-
φέροντα. 

Ὡς ἐκ τούτου, ὅπως τονίζουν Βρεττανοὶ ἐπιστή-
μονες σὲ ἔρευνά τους μὲ τίτλο «Ταυτότητες τοῦ
μέλλοντος», ποὺ πραγματοποιήθηκε γιὰ λογα-
ριασμὸ τῆς Βρεττανικῆς Κυβέρνησης, στὴν ἑπό-
μενη δεκαετία οἱ ἀλλαγὲς στὶς κοινωνίες ὁλόκλη-
ρου τοῦ πλανήτη θὰ εἶναι βαθιές. 

Ἂς προσέξουμε κι αὐτὸ ποὺ τονίζουν οἱ ἴδι-
οι. Ἰδιαίτερα σὲ ἄτομα νεαρῆς ἡλικίας, τὰ ἑπό-
μενα χρόνια, ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ προσωπικό-
τητα θὰ ἐπηρεάζονται ὅλο καὶ περισσότερο
ἀπὸ τὶς διαδικτυακὲς ἐπιρροὲς ποὺ θὰ λαμβά-
νουν σὲ καθημερινὴ βάση.

*   *   *
Δεύτερο παράδειγμα. Νευροεπιστήμονες τοῦ

Πανεπιστημίου τῆς Ζυρίχης σὲ ἔρευνά τους ποὺ
δημοσιεύτηκε στὴν  ἐπιθεώρηση «Current Biolo-
gy» ἀπέδειξαν ὅτι οἱ περιοχές τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ
ἐλέγχουν τὸ αἴσθημα τῆς ἁφῆς στὰ δάχτυλα εἶναι
πιὸ ἀνεπτυγμένες στοὺς συστηματικοὺς χρῆστες
«ἔξυπνων» κινητῶν. Δηλαδὴ ὁ ἐγκέφαλος προσ -
αρμόζεται στὴ νέα αὐτὴ τεχνολογία ἐπικοινω-
νίας. 

Μάλιστα ὅπως ἀναφέρουν, «τὸ ἐνδιαφέρον
εἶναι ὅτι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ παρατηρήθηκαν βρέθη-
καν νὰ εἶναι ἀνάλογες τοῦ χρονικοῦ διαστήματος,
κατὰ τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ κανεὶς τὰ ἔξυπνα κι-
νητά»!

Τὸ φαινόμενο, ἐξάλλου, εἶναι ἀντίστοιχο μὲ
αὐτὸ ποὺ παρατηρεῖται στοὺς βιολονίστες, στοὺς
ὁποίους οἱ ἐγκεφαλικὲς περιοχὲς ποὺ ἐλέγχουν τὰ
δάχτυλα εἶναι πιὸ μεγάλες. 

*   *   *
Τρίτο παράδειγμα. Οἱ μηχανὲς ἀναζήτησης,

ὅπως τὸ Google, ἀλλάζουν τὸ μυαλό μας καὶ συγ-
κεκριμένα τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ
μνήμη μας! 

Ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ ψυχολόγους τῶν Πανε-
πιστημίων Κολούμπια, Χάρβαρντ καὶ Γουισκόνσιν
(δημοσιεύτηκε στὴν ἐπιθεώρηση «Science») ποὺ
εἶναι μάλιστα καὶ ἡ πρώτη ποὺ ἐξετάζει τὴν ἐπί-
δραση τῶν μηχανῶν ἀναζήτησης στὴν ἀνθρώπι-
νη μνήμη, ἔδειξε ὅτι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ
ἐγκέφαλός μας «ἀποθηκεύει» τὶς διάφορες πλη-
ροφορίες ἔχει ἀλλάξει αἰσθητά. Καὶ γιὰ ποιὸ λόγο
νομίζετε; Ἀπὸ τὴν «σιγουριὰ» ποὺ ἔχει ὅτι γιὰ κά-
ποιες ἀπ’ αὐτὲς τὶς πληροφορίες θὰ βρεῖ εὔκολα
τὴν ἀπάντηση online! 

Εἶπαν οἱ ἐρευνητές: «Μὲ τὴν ἔλευση τῶν μη-
χανῶν ἀναζήτησης, ἀναδιοργανώνουμε τὸν τρό-
πο μὲ τὸν ὁποῖο θυμόμαστε. Ἔτσι ὁ ἐγκέφαλός
μας βασίζεται ὅλο καὶ περισσότερο στὸ διαδίκτυο,
σχεδὸν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βασίζε-
ται στὴ μνήμη ἑνὸς φίλου, συγγενοῦς ἢ συνεργά-
τη γιὰ ὁρισμένες πληροφορίες… Δὲν θυμόμαστε
πιὰ τόσο γνωρίζοντας αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ τὴν πληρο-
φορία, ὅσο γνωρίζοντας ποῦ μποροῦμε νὰ τὴ
βροῦμε»

Ἔτσι ξεχνᾶμε τὰ πράγματα ποὺ εἴμαστε βέβαιοι
ὅτι μποροῦμε νὰ τὰ βροῦμε στὸ διαδίκτυο, ἐνῷ
προσπαθοῦμε νὰ θυμόμαστε αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα
δὲν ἔχουμε πρόσβαση σ’ αὐτό! Καὶ ἀκόμη, θυμό-
μαστε καλύτερα ποῦ μποροῦμε νὰ βροῦμε κάτι

στὸ διαδίκτυο, παρὰ αὐτὴ κατ’ αὐτὴ τὴν πληροφο-
ρία!

*   *   *
Τέταρτο παράδειγμα. Ἡ κορυφαία νευροεπι-

στήμονας Σούζαν Γκρίνφιλντ, καθηγήτρια τοῦ Παν -
επιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἀναφέρεται σὲ μελέτη
εἰδικῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Χάρβαρντ στὸ
πλαίσιο τῆς ὁποίας οἱ ἐρευνητὲς χώρισαν σὲ τρεῖς
ὁμάδες ἐνηλίκους ἐθελοντές, ποὺ δὲν ἤξεραν νὰ
παίζουν πιάνο. 

Ἡ πρώτη ὁμάδα μπῆκε σὲ μία αἴθουσα, ὅπου
ὑπῆρχε πιάνο καὶ ἐπὶ 5 ἡμέρες ἔκανε ἐντατικὰ μα-
θήματα μουσικῆς. Ἡ δεύτερη μπῆκε σὲ μία πανο-
μοιότυπη αἴθουσα μὲ ἕνα πανομοιότυπο πιάνο,
ἀλλὰ ἔλαβε τὴν ἐντολὴ νὰ μὴ ἀσχοληθεῖ καθόλου
μ’ αὐτό. Καὶ ἡ τρίτη ὁμάδα τοποθετήθηκε σὲ μία
ἀντίστοιχη αἴθουσα μὲ πιάνο, ἀλλὰ στοὺς συγκε-
κριμένους ἐθελοντὲς ζητήθηκε νὰ φαντάζονται ἐπὶ
πέντε ἡμέρες ὅτι πατοῦσαν τὰ πλῆκτρα. 

Οἱ εἰδικοὶ διενήργησαν στὴ συνέχεια ἀπεικονι-
στικὲς ἐξετάσεις στὸν ἐγκέφαλο τῶν ἐθελοντῶν.
Τί ἔδειξαν τὰ ἀποτελέσματα; Ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν
ἀσχολήθηκαν καθόλου μὲ τὸ πιάνο δὲν ἐμφάνι-
σαν καμμία ἀλλαγὴ στὸν ἐγκέφαλο, γεγονὸς ἀνα-
μενόμενο. Ἀναμενόμενο ἦταν ἐπίσης ὅτι οἱ ἐθε-
λοντὲς ποὺ ἐξασκήθηκαν στὸ πιάνο παρουσίασαν
ἀξιοσημείωτες δομικὲς ἀλλαγὲς στὴν περιοχὴ τοῦ
ἐγκεφάλου ποὺ συνδέεται μὲ τὴν κίνηση τῶν δα-
κτύλων. 

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ πραγματικὰ ἐξέπληξε τοὺς
ἐρευνητὲς ἦταν ὅτι οἱ ἐθελοντὲς ποὺ ἁπλῶς φαν-
τάζονταν ὅτι ἔπαιζαν πιάνο, ἐμφάνισαν σχεδὸν τὶς
ἴδιες ἀλλαγὲς στὴ δομὴ τοῦ ἐγκεφάλου μὲ ἐκεί-
νους ποὺ ὄντως ἐξασκήθηκαν σ’ αὐτό! 

Τὰ σχόλια τῆς ἐν λόγῳ Καθηγήτριας εἶναι τὰ
ἑξῆς: «Ἡ μελέτη αὐτὴ ἀποδεικνύει περίτρανα
πόσο εὔπλαστος εἶναι ὁ ἐγκέφαλός μας. Ἐκεῖ -
νο ποὺ μὲ ἀνησυχεῖ εἶναι ὅτι ἂν μία ἄκρως
“ἀθώα” ἐνασχόληση, ὅπως τὸ πιάνο, μπορεῖ
νὰ ἐπιφέρει τόσο σημαντικὲς ἀλλαγὲς στὸν
ἐγκέφαλο καὶ μάλιστα σὲ σύντομο χρονικὸ
διάστημα, τί μπορεῖ νὰ συμβεῖ στὸν ἐγκέφαλο
τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων ποὺ παίζουν κα-
θημερινὰ βίαια ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, στὰ
ὁποῖα ὁ θάνατος κυριαρχεῖ;»1

*   *   *
Πέμπτο παράδειγμα. Ἔρευνα ποὺ δημοσιεύ-

τηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «Neuron» ἀνα-
φέρει ὅτι ὑπάρχει συσχέτιση μεταξὺ τῆς πολύω-
ρης ἐνασχόλησης μὲ τὸν ὑπολογιστὴ καὶ τῆς
αὔξησης συμπεριφορῶν βίας, ἐθισμοῦ καὶ διά-
σπασης τῆς προσοχῆς. 

Ἡ ἐν λόγῳ νευροεπιστήμονας Σούζαν Γκρίνφιλντ
ἐπισημαίνει ὅτι μὲ κινδύνους γιὰ τὸν ἐγκέφαλο καὶ
τὴ συμπεριφορὰ φαίνεται μέσα ἀπὸ ἐρευνητικὰ
στοιχεῖα ὅτι συνδέονται καὶ τὰ μέσα κοινωνικῆς δι-
κτύωσης ὅπως, τὸ Facebook καὶ τὸ Τwitter.
«Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἱστότοποι φαίνεται ὅτι
προκαλοῦν διάσπαση τῆς προσοχῆς, ἐνθαρρύ-
νουν τὴ στιγμιαία μόνο ἱκανοποίηση καὶ κά-
νουν τοὺς νέους ἀνθρώπους ἐγωκεντρικούς»!

Σὲ παρέμβασή της στὴ Βουλὴ τῶν Λόρδων τόνι-
σε ὅτι ἡ ὑπερέκθεση στὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνί-
δια, στὰ chat room καὶ στοὺς ἱστότοπους κοι-
νωνικῆς δικτύωσης «θρέφει» μία νέα γενιὰ μὲ
προβλήματα στὴ συγκέντρωση καὶ στὴν προ-
σοχή. Εἶπε: «Ὁ φόβος μου εἶναι ὅτι αὐτὲς οἱ τεχνο-
λογίες δὲν ἀφήνουν τὸν ἐγκέφαλο νὰ ἐξελιχθεῖ, τὸν
γυρνοῦν στὸ στάδιο τοῦ... μικροῦ παιδιοῦ ποὺ ἕλκε-
ται ἀπὸ τοὺς ἤχους καὶ τὰ ἔντονα φῶτα, ποὺ ζεῖ μό-
νο γιὰ τὴ στιγμὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικεντρώσει τὴν
προσοχή του γιὰ μεγάλο διάστημα». 

*   *   *
Ἕκτο παράδειγμα. Ἡ ἴδια Καθηγήτρια τονίζει

καὶ κάτι ἄλλο. Ὅτι ἡ ἔντονη on line ζωή μπορεῖ
νὰ ἐνισχύει τὰ αὐτιστικὰ χαρακτηριστικά!
Ὅπως λέει, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὰ ἄτομα μὲ αὐτι-
σμό, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα
ἐπικοινωνίας καὶ προσαρμογῆς μποροῦν νὰ κά-
θονται ἐπὶ ὧρες μπροστὰ σὲ μία ὀθόνη ὑπολο-
γιστῆ. «Εἶναι σημαντικὸ στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς ὁ
ἄνθρωπος νὰ μαθαίνει τὸ πῶς γίνεται ἡ ἐπαφὴ μὲ
τὰ μάτια, τὸ πῶς ἀγκαλιάζουμε κάποιον, τὸ πῶς
μεταφράζουμε τὴ γλώσσα τοῦ σώματος. Ἂν δὲν
τὰ μάθει ὅλα αὐτὰ ἐγκαίρως, τότε εἶναι ἑπόμενο
νὰ ἐμφανίσει πρόβλημα ἐνσυναίσθησης τῆς ἱκα-
νότητας, δηλαδὴ νὰ κατανοεῖ τὰ συναισθήματα
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ νὰ συμπάσχει μαζί
τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἀνάπτυξη συμπερι-
φορῶν ποὺ προσομοιάζουν μὲ αὐτιστικές».

*   *   *
Ἕβδομο παράδειγμα. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα

τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ν. Καλιφόρνιας τῶν ΗΠΑ
ὑπὸ τὸν Καθηγητὴ Μάρκετινγκ Jeetendr Sehdev,
οἱ ἐνήλικοι στὶς ΗΠΑ θεωροῦν ὅτι οἱ στὰρ τοῦ You
Tube ἀσκοῦν ἕως καὶ 5 φορὲς μεγαλύτερο ἐπί-
δραση στὸ κοινό, ἀπ’ ὅτι οἱ διασημότητες τοῦ
Χόλλυγουντ!

Συμπέρασμα
Ναί, παιδιά, ἡ τεχνολογία κατορθώνει κι αὐτό.

Μπορεῖ καὶ μᾶς … ἀλλάζει! Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ μᾶς
ἀλλάζει κάθε φορά πρὸς τὸ χειρότερο, τὸ ζητού-
μενο εἶναι καὶ πάλι, πῶς τὴν χρησιμοποιοῦμε. Για-
τί τὸ παράδειγμα μὲ τὸ μαχαίρι, ὅπως καὶ νὰ τὸ
κάνουμε, ἰσχύει. Πόσο μᾶλλον ὅταν ἡ κακὴ χρήση
του ἐκ μέρους μας, τὸ κάνει τελικά, ἀκόμη καὶ δί-
κοπο σὲ βάρος μας!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 
Πηγή:
1. Ἐφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ»/Science

Τὴν 20ὴν Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.
Ἀνωτέρω εἰκών τοῦ Ἁγίου προερχομένη ἐκ τοῦ χρωστῆρος
τῆς Ἀδελφότητος τῶν Παχωμαίων Ἁγίου Ὄρους.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, παρατηροῦνται στὴ
Δύση δύο ἀντιφατικὲς τάσεις: ἀπὸ τὴ μία ἡ θεο-
ποίηση τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί,
ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ στροφὴ σὲ διάφορες μορφὲς τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς χωρὶς λογικὴ δεισιδαιμο-
νίας. Αὐτὲς οἱ τάσεις κυριάρχησαν σὲ ὅλη τὴν
Εὐρώπη καὶ στὶς Η.Π.Α. ἦταν καὶ εἶναι ἰδιαίτερα
ἔντονες στὴ Βρεττανία, ἀλλά, ἔφτασαν, δυστυχῶς
καὶ στὴν Πατρίδα μας.

Ἀπὸ ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα καὶ μετὰ σχηματί-
στηκαν πολλὲς μυστικιστικὲς ὀργανώσεις, ὅπως
τὸ Hermetic Order of the Golden Dawn (Ἑρμητικὸ
Τάγμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς), ποὺ προβλήθηκαν
ἀπὸ ἐξέχοντες –γιὰ τὴν Δύση– συγγραφεῖς, ὅπως
γιὰ παράδειγμα ὁ Aleister Crowley καὶ ὁ William
Butler Yeats, οἱ ὁποῖοι ἀσχολήθηκαν ἐνεργὰ καὶ
συμμετεῖχαν σὲ τέτοιου εἴδους ὀργανώσεις.

Ταυτόχρονα, μαζὶ μὲ τὸν μυστικισμό, προωθή-
θηκαν καὶ ἄλλες τάσεις, ὅπως τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ
τὸν πνευματισμό, ποὺ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸν
σατανισμὸ καὶ τὴν μαγεία. Μάλιστα, ὑπάρχουν
καταγεγραμμένες μαρτυρίες ποὺ ἀναφέρουν πὼς
στὴν Βρεττανία παρατηρήθηκε αὐτὴ ἡ μεταστρο-
φή, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀποίκων καὶ
τῶν ἱεραποστόλων, κυρίως, ἀπὸ τὴν Λατινικὴ
Ἀμερικὴ καὶ τὴν ἤπειρο τῆς Ἀφρικῆς, ἰσχυροτάτη
ἀπόδειξη τοῦ ὅτι ἡ ἱεραποστολὴ στὴν Ἀμερικὴ δὲν
ἦταν μέριμνα γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνύψωση τῶν
ἰθαγενῶν μὲ τὴν διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ κα-
θαρὰ ἐξουσιαστικοῦ χαρακτήρα, ὅπως εἶναι καὶ ὁ
χαρακτήρας τοῦ Παπισμοῦ. Συνεπῶς, ἐφ’ ὅσον
δὲν εἶχε εὐλογία αὐτὴ ἡ ἱεραποστολή, ἔλαβε ἐξου-
σία ὁ σατανᾶς νὰ λανσάρει στοὺς Ἄγγλους τὸν
σατανισμό!

Τὸ 1920 ἡ Margaret Murray διατύπωσε τὴν θε-
ωρία ποὺ εἰσηγεῖται ὅτι μία θρησκεία, στηριγμένη
στὴν μαγεία, διατηρήθηκε κρυφὰ μέσα στοὺς
αἰῶνες παρὰ τὶς θρησκευτικὲς διώξεις καὶ τὰ ἱερο-
δικεῖα τῆς μεσαιωνικῆς Παπωσύνης. Οἱ περισσό-
τεροι ἱστορικοὶ ἀπορρίπτουν τὴ θεωρία τῆς Mur-
ray, δέχονται ὅμως ὁρισμένα σημεῖα της. Τὸ σί-
γουρο εἶναι πὼς αὐτὴ ἡ ἄποψη δὲν ἀποδεικνύεται
ἀπὸ πραγματικὰ γεγονότα, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποσκο-
ποῦσε στὸ νὰ ὡραιοποιήσει τὸν ἀποκρυφισμό,
ὥστε νὰ δελεαστοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀσχοληθοῦν
μὲ αὐτόν. Ὡστόσο, ἡ ἐπιρροὴ ποὺ ἄσκησε αὐτὴ ἡ
θεωρία, κυρίως στὸ ἔργο τῆς Σκωτσέζας Βαρώ-
νης τοῦ Mitchison, Naomi Mary Margaret Mitchi-
son, χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποκρυφιστὲς
καὶ προβάλλεται εὐρέως μέχρι τὶς μέρες μας, ἀκό-
μα καὶ μέσα ἀπὸ τηλεοπτικὲς σειρές, ὅπως εἶναι
οἱ "13 witches" (δεκατρεῖς μάγισσες). 

Αὐτὴ ἡ κατασκευασμένη καὶ κατευθυνόμενη τά-
ση δημιούργησε τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπέτρεψαν τὴν
δημιουργία τῆς Wicca ἢ Pagan Witchcraft (Παγα-
νιστικὴ Μαγικὴ Τέχνη), ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα δημο-
φιλὴς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Τιμᾶ δύο Θεούς,
τὴν Moon Goddess (Θεὰ τοῦ φεγγαριοῦ) καὶ τὸν
Horned God ("Κερατὰ" Θεό), ἐνῷ ἐπικαλεῖται καὶ
διάφορες ἄλλες θεότητες.

Ἡ Wicca ἑδραιώθηκε τὸ 1940, ὅταν ὁ Gerald
Gardner μυήθηκε σὲ αὐτὴν τὴν πλάνη σὲ μία σύν -
αξη στὸ New Forest τῆς Ἀγγλίας, ποὺ διοργάνω-
σε ἡ Dorothy Clutterbuck. Ὁ Gardner εἶχε ἤδη
γράψει γιὰ τὰ ἔθιμα τῶν ἰθαγενῶν τῆς Μαλαισίας
καὶ τότε ἔγραφε βιβλία γιὰ τὴ Wicca. Ὁ Ὅρος Wic-
ca χρησιμοποιεῖται ἀκόμη ὡς ἀναφορὰ σὲ παρα-
δόσεις τοῦ νεοπαγανισμοῦ, ποὺ εἶναι στενὰ συν-
δεδεμένες μὲ τὶς διδασκαλίες τοῦ Gardner ἢ ἄλλες
διδασκαλίες, ποὺ εἶναι ἐμπνευσμένες ἀπὸ αὐτόν,
ὅπως οἱ διδασκαλίες τοῦ Alex Sanders.

Στὶς ΗΠΑ ὁ Ὅρος Wicca ὁρισμένες φορὲς χρη-
σιμοποιεῖται ἀόριστα, γιὰ νὰ ἐκφράσει κάθε
μορφὴ νεοπαγανισμοῦ. Παρόλο ποὺ ἡ Wicca
εἶναι ἀσυζητητὶ ἡ πολυπληθέστερη μορφὴ νεοπα-
γανισμοῦ στὶς ΗΠΑ, δὲν παύει νὰ εἶναι ἕνα ὑπο-
σύνολο ἑνὸς μεγαλύτερου νεοπαγανιστικοῦ κινή-
ματος.

Οἱ νεοπαγανιστὲς αὐτοδιαιροῦνται σὲ "παραδό-
σεις". Λέγοντας "παράδοση" ἐννοοῦμε μία ὁμάδα
πιστῶν τοῦ νεοπαγανισμοῦ, ποὺ πιστεύει σὲ δια-
φορετικὲς θεότητες καὶ ἀποκαλοῦνται ἔτσι, ἐπειδὴ
οἱ πιστοὶ κάθε ὁμάδας θεωροῦν ὅτι συνεχίζουν
μία μακρόχρονη καὶ ἀρχέγονη παράδοση. Με-
ρικὲς ἀπὸ αὐτές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Wicca, τὴν ὁποία
ἤδη ἀναφέραμε, εἶναι:

- Ὁ Δρυϊδισμός. Πηγὴ ἔμπνευσης γι’ αὐτοὺς
εἶναι ἡ ἀρχέγονη σατανολατρικὴ κέλτικη θρησκεία
καὶ οἱ ἱερεῖς της, οἱ Δρυΐδες, ποὺ ἐκτελοῦσαν τὰ
καθήκοντα τῶν σημερινῶν δασκάλων, ἱερέων, φι-
λοσόφων καὶ δικαστῶν.

- Ἡ βορειοευρωπαϊκὴ Παράδοση ἢ Odinism ἢ
Asatru. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παράδοσης αὐτῆς
πιστεύουν σὲ ἀρχαῖες γερμανικὲς καὶ σκανδινα-
βικὲς θεότητες.

- Ἡ λεγόμενη Γυναικεία Πνευματικότητα, ἢ τὸ κί-
νημα τῆς Θεᾶς ἢ Φεμινιστικὴ Πνευματικότητα.

Ὅπως εἶναι προφανές, πρόκειται γιὰ συνδυασμὸ
τοῦ φεμινισμοῦ καὶ τοῦ παγανισμοῦ. Λατρεύουν
τὴν Μεγάλη Θεά, ἀλλὰ καὶ ἄλλες θεὲς διαφόρων
ἄλλων πολιτισμῶν.

- Ἡ λεγόμενη Ἀντρικὴ Πνευματικότητα. Λα-
τρεύουν τὸν Κερασφόρο Θεὸ (κοινῶς τὸν σα-
τανᾶ) καὶ θεοὺς ἀπὸ ἄλλους πολιτισμούς.

- Ὁ Σαμανισμός. Πρόκειται γιὰ τὴν παράδοση
τῆς ἔκστασης, ποὺ συναντᾶται κυρίως στοὺς ἰθα-
γενεῖς τῆς Βόρειας καὶ τῆς Νότιας Ἀμερικῆς, τῆς
Σιβηρίας, τῆς Ἰνδονησίας καὶ τῆς Ὠκεανίας.

- Ἡ Ἑλληνορωμαϊκὴ παράδοση. Πρόκειται γιὰ
τοὺς ζηλωτὲς τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μυθολογικῆς
λατρείας, ἀλλὰ καὶ τῆς Ρωμαϊκῆς θρησκείας.

- Ἡ "Ἐκκλησία" Ὅλων τῶν Κόσμων. Μία ἀπὸ
τὶς μεγαλύτερες ἀμερικάνικες παγανιστικὲς ὀργα-
νώσεις, τῆς ὁποίας τὰ μέλη φτάνουν μέχρι καὶ τὴν
Εὐρώπη. Διδάσκει τὸ σεβασμὸ καὶ τὸν ἑορτασμὸ
κάθε ζωντανῆς μορφῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς ὡς σύν -
ολο. Βλέπει τὸν πλανήτη ὡς ἕνα ζωντανὸ καὶ
θεϊκὸ ὀργανισμό. Σὲ αὐτὴν τὴν "παράδοση" προσ -
παθοῦν οἱ οἰκουμενιστὲς νὰ ἐντάξουν καὶ τὴν
Ὀρθόδοξο χριστιανικὴ πίστη.

- Ἡ Αἰγυπτιακὴ παράδοση, μὲ σαφεῖς ἐπιρροὲς
καὶ δοξασίες ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ λατρεία τῆς
ἀρχαίας Αἰγύπτου.

- Ἡ Qabbala ἢ Cabala (Καμπαλλὰ ἢ Καμπάλα).
Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπόκρυφη παράδοση τῶν
Ἑβραίων καὶ κυριολεκτικὰ σημαίνει "παραλαβὴ-
παράδοση". Ἡ Qabbala ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της
περίπου στὴν περίοδο τοῦ μεσαίωνα καὶ ἐπηρέα-
σε σημαντικὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἀποκρυφισμοῦ
καὶ τῆς κεκαλυμμένης σατανολατρίας στὴν Δύση.

Γιὰ τοὺς πιὸ "δύσπιστους", οἱ Δυτικοὶ δημιούρ-
γησαν καὶ πιὸ μοντέρνες ἀποκρυφιστικὲς "παρα-
δόσεις", ὅπως:

- Τὸν Οἰκοπαγανισμό, ποὺ εἶναι ἕνας συν-
δυασμὸς τῆς φυσιολατρίας-οἰκολογίας μὲ τὸν πα-
γανισμὸ γιὰ τὰ ἄτομα, ποὺ ἔχουν ὑπερβολικὲς πε-
ριβαλλοντολογικὲς ἀνησυχίες, σέβονται τὴν φύση
(θαρρεῖς καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος τὴν μισεῖ) καὶ
ἔχουν ἐνεργὴ "περιβαλλοντικὴ" δράση.

- Τὸν Τεχνοπαγανισμό, ὅπου οἱ πιστοὶ "ἐμπνέ-
ονται" ἀπὸ τὴν μοντέρνα τεχνολογία καὶ ἰδιαίτερα
τούς ὑπολογιστὲς καὶ τὴν rave μουσική.

Τὸν Χριστιανοπαγανισμό, ὅπου καταφεύγουν,
κυρίως, οἱ θρησκόληπτοι. Πρόκειται γιὰ ἀνθρώ-
πους ποὺ συγχέουν τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τὶς
διάφορες δοξασίες, τοὺς θρύλους καὶ τὸν ἀπο-
κρυφισμό. Συνήθως εἶναι ἄτομα ποὺ λατρεύουν
νὰ διαβάζουν προφητεῖες καὶ πλανεμένες ἑρμηνεῖ ες,
κλείνοντας ἑρμητικὰ τὰ αὐτιὰ καὶ τὸν νοῦ τους σὲ
κάθε τί ἀληθινὸ καὶ πραγματικό.

Βλέπουμε, λοιπόν, πὼς οἱ ἄρχοντες τοῦ κό-
σμου τούτου ἐργάζονται νυχθημερὸν καὶ σὲ πάμ-
πολλα μέτωπα μὲ μία καὶ μόνη ἐπιδίωξη: Τὴν ἐπι-
κράτηση στὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἀληθείας, ποὺ
εἶναι ὁ Χριστός μας, ὁ Μόνος Ἀληθινὸς Θεός.

Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουμε καμία δικαιολογία καὶ
κανένα ἐλαφρυντικὸ γιὰ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν
Πίστη τῶν Πατέρων μας. Ἡ εἰκόνα ποὺ ἐμφανίζει
σήμερα ἡ Ἑλλάδα μπροστὰ στὰ μάτια τῶν Ἐθνῶν
τῆς γῆς, εἶναι εἰκόνα ἑνὸς λαοῦ "κολλημένου"
στὴν Ἱστορία ποὺ εἶχε πρὶν ἀπὸ 3000 καὶ πλέον
χρόνια, χωρὶς μετοχὴ καὶ συμμετοχή, χωρίς, δη-
λαδή, βίωση αὐτῆς τῆς 2000ετοῦς –τουλάχιστον–
χριστιανικῆς της Ἱστορίας, χωρὶς παρὸν καὶ μέλ-
λον, ποὺ διαρκῶς ζητάει-ἀπαιτεῖ νὰ ζήσει σὲ βά-
ρος τῶν τάχα "πολιτισμένων" λαῶν!

Ἐν μέρει οἱ Φράγκοι ἔχουν δίκιο. Οἱ νεοέλληνες
ἐπέλεξαν νὰ θυμοῦνται μόνο ὅ,τι νομίζουν πὼς
τοὺς συμφέρει ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους προγόνους
τους καὶ νὰ διαγράψουν τὴν ὑπόλοιπη Ἱστορία
προκειμένου νά… ἀκολουθήσουν τοὺς ἄλλους
λαοὺς στὴν "πρόοδο" καὶ νὰ γίνουν κι αὐτοὶ "μον-
τέρνοι"! Στὸ ὄνομα, λοιπόν, τῆς «προόδου» καὶ
τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ μας, διαφοροποιηθήκαμε
ἀπὸ τοὺς προγόνους μας –γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπο-
τίθεται πὼς εἴμαστε περήφανοι- ποὺ ἀναγνώρι-
σαν τὸν «ἄγνωστο θεό», Αὐτὸν ποὺ δὲν γνώριζαν
κι ὅμως ἀναζητοῦσαν, Τὸν βρῆκαν στὸ Πρόσωπο
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν ἀλήθεια τοῦ
Εὐαγγελίου Του. Κι ὅταν Τὸν βρῆκαν, ταύτισαν τὴ
ζωή καὶ τὴν Ἱστορία τους μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Πίστη.
Αὐτὸς ὁ δεσμὸς ἦταν –καὶ εἶναι μέχρι σήμερα,
παρὰ τὰ χάλια μας– ἡ δύναμη καὶ ἡ εἰδοποιὸς δια-
φορὰ τῆς Χώρας μας ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἔθνη
τοῦ πλανήτη, πρᾶγμα ποὺ γνωρίζουν πολὺ καλὰ
οἱ λαοὶ τῆς Δύσης, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑποσκάπτουν καὶ
μᾶς ἐκμεταλλεύονται ἐδῶ καὶ μία χιλιετία. Οἱ ἅγιοι,
ποὺ πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους αὐτὰ τὰ χώματα,
ἀκόμα δὲν ἀπέσυραν τὶς παρακλήσεις τους πρὸς
τὸν Σωτήρα τοῦ κόσμου γιὰ τὸν τόπο ποὺ μαρτύ-
ρησαν. Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τοὺς δικαιώσουμε
μὲ τὴν στάση μας;

Μ.Β. 

Ἡ τεχνολογία μᾶς … ἀλλάζει!

ἱστορία τῆς θείας Οἰκονομίας, δηλαδὴ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, ἡ
Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἡ Πατερικὴ Θεολογία καὶ ἡ ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας καὶ διαφορετικὸ νὰ συνεξετάζεται μὲ ἄλλες μεγάλες θρη-
σκεῖες, ὡς μία ἐπὶ μέρους ἔκφραση κάποιου ἀνύπαρκτου θρησκευ-
τικοῦ φαινομένου. Τὸ διαθρησκειακὸ μάθημα ποὺ εἰσάγεται μὲ τὰ
Νέα προγράμματα βασίζεται ἀποκλειστικὰ στὴ δεύτερη μέθοδο.
Δυστυχῶς, ὁ Σεβασμιώτατος δὲν μελέτησε τὶς τεκμηριωμένες κριτι-
κές.

Κλείνοντας τὴ σύντομη αὐτὴ παρέμβαση ἐκφράζουμε τὴ λύπη
μας γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες μας ὑποτιμοῦν
τοὺς Θεολόγους καὶ τὸ ἔργο τους. Τὴν ἀξία τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ ὅλους οἱ πολέμιοί του καὶ
οἱ ἄσπονδοι φίλοι του. Οἱ Θεολόγοι Καθηγητές, παρὰ τὶς δυσκολίες,
στήριξαν καὶ ἀναβάθμισαν τὸ μάθημα καὶ τὸ ἴδιο θὰ κάνουν καὶ στὸ
μέλλον. Θὰ ἀπομονώσουν τοὺς γνωστοὺς μπαγάσες καὶ θὰ κρατή-
σουν τὸ μάθημα στὴ θέση ποὺ τοῦ ἁρμόζει.

Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τὰς «διαπιστώσεις»...

Νεοπαγανισμός – Ἀκόμη μία ἔκφρασις τοῦ ἀθεϊσμοῦ τῆς Δύσεως

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ
30. Ἡ ὑπερβολή ἔχει, μερικές φορές, 

τά ἀντίθετα ἀπό τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα 
«Ἕνας ἔμπορος ἀλόγων ἐπαινοῦσε ἕνα ἄλογο στόν πελάτη:
—Ἄν πάρης αὐτό τό ἄλογο καί ξεκινήσης στίς 4:00, θά φθάσης

στό Πρεσβοῦργο στίς 6:30.
—Τί θά κάνω στό Πρεσβοῦργο στίς 6:30 τό πρωΐ;».

31. Ἐξαπάτησις
«Ὁ Ἑβραῖος διαβεβαίωσε τόν ὑποψήφιο ὅτι ὁ πατέρας τῆς κό-

ρης δέν ζοῦσε πιά. Μετά τούς ἀρραβῶνες ἀποδείχθηκε πώς ὁ πα-
τέρας τῆς κόρης ζοῦσε καί ἦταν στή φυλακή κατάδικος. Τότε δια-
μαρτυρήθηκε ὁ ἀρραβωνιαστικός στόν προξενητή, πού ἔδωσε τήν
ἀπάντησι:

“Τί σοῦ εἶπα ἐγώ; Ἀσφαλῶς δέν πιστεύω νά τή θεωρῆς αὐτή
ζωή!”».

32. Ὅπου ἡ λογική ὑπερβαίνει τήν πραγματικότητα
«Ἕνας κύριος μπῆκε σ᾽ ἕνα ζαχαροπλαστεῖο καί παρήγγειλε

ἕνα γλυκό, ἀλλά μόλις τοῦ τό ἔφεραν παρήγγειλε ἕνα λικέρ. Τό
ἤπιε καί ἔκανε νά φύγη, δίχως νά πληρώση. Ὁ ἰδιοκτήτης τόν στα-
μάτησε.

—Τί θέλετε;, ρώτησε ὁ πελάτης.
—Δέν πληρώσατε τό πιοτό.
—Μά, ἀφοῦ σᾶς ἔδωσα τό γλυκό σέ ἀντάλλαγμα.
—Ἦταν ἀπλήρωτο ὅμως καί αὐτό.
—Μά, ἀφοῦ δέν τό ἔφαγα (πῶς θά τό πληρώσω;)».

33. Ἡ εὕρεση τῆς ἀληθείας
«Ἡ ποίησι εἶναι —ὅπως ἔλεγε ὁ Τάσος Λειβαδίτης— “σάν νά

ἀνεβαίνης μιά φανταστική σκάλα, γιά νά κόψης ἕνα ρόδο ἀληθι-
νό”»(ΤΔ, 73).

34. Ἐκπαίδευσις
«Εἶναι ἀπόλυτα εὔστοχο τό γνωμικό πού λέει: “Ἄν μοῦ πῆς κάτι,

θά τό θυμᾶμαι ὥς τό βράδυ. Ἀν μοῦ τό δείξης, θά τό θυμᾶμαι μιά
ἑβδομάδα. Ἄν μέ ἀφήσης νά τό κάνω, θά τό θυμᾶμαι μιά ζωή”».

35. Ἀνύπαρκτοι ὑπηρεσίαι
«Ὁ ἔμπορος, ἀφοῦ ξεφύλλισε τό βιβλίο τό ὁποῖο τοῦ ἔδωσε ὁ

πωλητής, ρώτησε πόσο κάνει.
Ὁ πωλητής τοῦ ἀπήντησε πώς ἔκανε 60 καπίκια.
Βλέποντας, ὅμως, πώς ἡ τιμή πού ἔγραφε στό ἐξώφυλλο ἦταν

μόνο 45 ὁ ἔμπορός μας ἄρχισε νά συλλογίζεται περίεργα, κάτι
ἀσυνήθιστο γιά Ρῶσο, καί ὕστερα, κάνοντας κάποια κίνησι μέ τούς
ὤμους του, τεντώνοντας ἴσια τό κορμί του σάν κολώνα καί φου-
σκώνοντας τό στῆθος του σάν ἀξιωματικός τῆς φρουρᾶς, μετά
ἀπό μικρή παῦσι, πολύ ἥσυχα, ἀλλά μέ τόνο πού ἔδειχνε μεγάλη
ἐπιβολή, εἶπε,

—Ἐδῶ, ὅμως, εἶναι σημειωμένο 45 καπίκια. Γιατί θέλεις 60;
Ὁ πωλητής, παίρνοντας τότε μιά στάσι γλοιώδη, ὅπως κάνει κά-

θε πωλητής, ἀπάντησε πώς τό βιβλίο, πράγματι, ἔκανε μόνο 45
καπίκια, ἀλλά ἔπρεπε νά πουληθῆ 60, γιατί προσέθεταν 15 καπί-
κια γιά τά ταχυδρομικά».

Ἀπολογητικαί Ψηφίδες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Στὸ βιβλίο «Ο ΟΙΚΟΥΜΕ-

ΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ»
τοῦ Ἀρχιμ. Χαραλάμπους
Βασιλοπούλου ἀποκαλύ-
πτονται τὰ προδοτικὰ σχέ-
δια τῶν Οἰκουμενιστῶν κατὰ
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ
ὅλες οἱ προσπάθειες γιὰ τὴν
προετοιμαζομένη ἕνωση
ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Τιμᾶται 8€
Ζητῆστε το στὰ Ἐκκλησια-

στικὰ Βιβλιοπωλεῖα. Ἀπο-
στέλλεται καὶ ἐπὶ ἀντικατα-
βολῇ.

«Ἄκουε Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος
εἷς ἐστὶ» (Μάρκ. ιβ΄ 29). Στὸν Ἰεζεκιὴλ λδ΄ 30 - 31
διαβάζουμε: «καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ εἰμὶ Κύριος ὁ
Θεὸς αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαός μου, οἶκος Ἰσραήλ,
λέγει Κύριος Κύριος. Πρόβατά μου καὶ πρόβατα
ποιμνίου μού ἐστε, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν,
λέγει Κύριος Κύριος». Τὸ παράδοξο τῆς ἐπανάλη-
ψης τοῦ ἐπιθέτου Κύριος, ποὺ τίθεται ἐδῶ ὡς ἐπι-
θετικὸς προσδιορισμὸς τοῦ οὐσιαστικοῦ ὀνόμα-
τός τοῦ Θεοῦ, λέγει Κύριος Κύριος, δηλώνει τὴ
διπλῆ σχέση κυριότητας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώ-
που. 

Ὁ Θεός, - βάσει τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου - ὡς Δημι-
ουργός, εἶναι πράγματι Κύριος. Χωρὶς ὅμως νο-
μικὴ - βάσει τοῦ θετικοῦ Δικαίου - ἀνθρώπινη ἐπι-
κύρωση, δηλαδὴ τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ καὶ συγ-
κατάθεση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ ὅμως εἶναι/ ἔγινε
Κύριος καὶ μὲ δικαιοπραξία: νόμιμη πράξη ἀμοι-
βαίας ἀποδοχῆς, ὅπου ὁ ἀποστάτης ἄνθρωπος,
ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὁμολογεῖ ὅτι μετα-
νοεῖ καὶ ἀποτάσσεται (ἀποδοκιμάζει καὶ ἀπαρνιέ-
ται) τὸ Σατανᾶ καὶ τὴν ἁμαρτία καὶ συντάσσεται
(γίνεται ἕνα, σύμφυτος) μὲ τὸν Χριστό, τὸν Ὁποῖ -
ον ἀποδέχεται καὶ ἀναγνωρίζει ὡς «τὸν μόνον Δε-
σπότην καὶ Κύριον» (Ἰουδ. α΄ 4) καὶ «πιστεύει
αὐτῷ ὡς βασιλεῖ καὶ Θεῷ».

Στὴν ἔννοια «Δημιουργός», ἐνυπάρχει αὐτοδι-
καίως, ὡς ταυτόσημη, καὶ ἡ ἔννοια τοῦ “Κυρίου”.
Καὶ Δημιουργός τοῦ Κόσμου εἶναι μόνο ὁ Θεός,
ἀφοῦ «ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα
τὰ ἐν αὐτῷ». Ὁ Θεός, ἐπίσης, εἶναι καὶ ὁ μόνος
κύριος Οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἀφοῦ «οὗτος Οὐρανοῦ
καὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων» (Πράξ. ιζ΄ 24).

Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων εἶχε ὡς ἀποτέλε-
σμα τὴν ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό,
τὸ χωρισμό, τὴν ἀπομάκρυνση καὶ τὴν πλήρη
ἀποξένωσή του ἀπὸ Αὐτόν. Μὲ τὴν ἀποστασία ὁ
ἄνθρωπος στρέφεται ἄμεσα κατὰ τοῦ Θεοῦ, γιατί,
οὐσιαστικά, ἀρνεῖται τὴν κυριότητά Του. Κάνοντας

κακὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου του, ὁ ἄνθρωπος,
ἐκτρέπεται τῆς εὐθείας ὁδοῦ, ὑπερβαίνει τὰ ὅριά
του, καὶ λέει στὸ Θεό, τὸν Κύριο καὶ Δημιουργό
του, «ἀπόστα ἀπ’ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βού-
λομαι (Ἰώβ. κα΄ 14).

Παρὰ ὅμως αὐτὴ τὴν ἐχθρικὴ πλέον στάση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸ Θεό, ὁ Θεὸς δὲν ἀπο-
στράφηκε ποτὲ ὁριστικὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἀμέσως
μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἄρχισε  ἡ ἐφαρ-
μογὴ τοῦ σωτηριολογικοῦ σχεδίου γιὰ τὸν ἀπο-
στάτη ἄνθρωπο. Ἡ ἐκ τῆς δημιουργίας (de facto)
σχέση κυριότητας τοῦ Θεοῦ γίνεται διὰ τοῦ βαπτί-
σματος καὶ δικαιοπρακτικὰ (de jure) ἱκανὴ σχέση
κυριότητας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὸ
βάπτισμα πραγματοποιεῖται ἕνας θάνατος καὶ μία
Ἀνάσταση, μία νέα γέννηση, ἀναγέννηση! Καὶ ὁ
ἄνθρωπος πλέον, «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ΄
4), ἐπανέρχεται στὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας!

Αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ σκοπὸ ὑπηρετεῖ ἡ Ἐνανθρώ-
πηση, τὸ ἔργο καὶ ἡ θυσία «τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τίτ. β΄ 13). 

Ὁ Χριστὸς πέθανε στὸ Σταυρὸ καὶ ἀναστήθηκε
καὶ ἔζησε, «καὶ εἶναι ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων (Ἀποκ. α΄ 18), γιὰ νὰ δώση τὴν εὐκαιρία σὲ
ὅλους τούς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται μακριὰ
ἀπὸ τὸ Θεό, «τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου
Ἰσραὴλ» (Ματθ. ι΄ 6), καὶ ζοῦν στὴν ἁμαρτία, τὴν
ἐξουσία καὶ τὴν κυριαρχία τοῦ διαβόλου, νὰ μετα-
νοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν σὲ Αὐτὸν γιὰ νὰ σω-
θοῦν. «Εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ
Ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυ-
ριεύσῃ» (Ρωμ. ιδ΄ 9). 

Εἶναι ἡ πραγματοποίηση τῆς προφητείας: «τά-
δε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ
πρόβατά μου, καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά... τὸ ἀπο-
λωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω...»
(Ἰεζ. λδ΄ 11,16). Γεγονός, ποὺ ἐπιβεβαιώνεται
ἄμεσα στὴ Γραφή: «ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που σῶσαι τὸ ἀπολωλὸς» (Ματθ. ιη΄ 11).

Δημιουργὸς καὶ ἀναδημιουργὸς ὁ αὐτὸς Κύριος
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ποντίκας, Δημοσιογράφος - Συγγραφεύς

Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσῆλθεν
εἰς τὸ ἀεροδρόμιον, διὰ νὰ ὑποδεχθῆ τὸν πρόεδρον
τῶν ΗΠΑ. Ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ εὐθύνεται διὰ τοὺς
χιλιάδες νεκροὺς εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν, αὐτὸ ἄς
προβληματίζη τοὺς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον. Ὡς ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν:

«Τὴν προμεσημβρινὴν ὥραν τῆς Δευτέρας, 22ας
Μαΐου 2017, ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. κ. Donald
Trump ἀφίχθη εἰς τὸ ἐν Τὲλ-Ἀβὶβ ἀεροδρόμιον Ben
Gurion τοῦ Ἰσραήλ. Εἰς τὴν ἐπίσημον ὑποδοχὴν
κατὰ τὴν ἄφιξιν αὐτοῦ παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος
τοῦ ἡμετέρου Παλαιφάτου Πατριαρχείου ὁ Μακα-
ριώτατος Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων κ. κ. Θεόφιλος. Κατὰ τὴν μεταμεσημβρινὴν
ὥραν  τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α.
ἐπεσκέφθη τὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως, προερχό-
μενος ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαβὶδ μετὰ τῆς συζύγου καὶ
συνεργατῶν αὐτοῦ. Κατὰ τὴν ἄφιξιν αὐτοῦ εἰς τὴν
Αὐλὴν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπήντησεν
αὐτὸν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης

Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετὰ τοῦ Γέροντος
Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καὶ τοῦ Δραγουμανεύον-
τος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Παρασκευο-
φύλακος Ἀρχιμανδρίτου π. Πολυκάρπου, τοῦ Κου-
στωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου Πατὸν καὶ
τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου εἰς
Ἱερουσαλὴμ Μακαριωτάτου Νουρχὰν Μανουκιάν».

Ἡ τιμὴ τιμὴν δὲν ἔχει…

«ΟΔΗΓΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ»

᾿Απὸ τὰς ἐκδόσεις τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου»
(Κά νιγγος 10 — 10677 ᾿Αθῆναι, τηλ. 210–
3816206), κυκλοφορεῖ τὸ ψυχωφε λὲς βιβλί ον
τοῦ μακαριστοῦ ᾿Αρχιμ. Γαβριὴλ Διονυσιά του
ὑπὸ τὸν τίτλον: «῾Οδηγὸς Πνευματικοῦ καὶ ᾿Εξο-
μολογουμένου» (εἰς 5ην ἐπιμελημένην ἔκδοσιν).
Τιμᾶται 6 €.
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Θρησκευτικὰ χωρὶς Ἀληθινὸν Θεόν
Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης,

Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Θεολόγος –συγγραφεύς
Ζοῦμε, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, σὲ ἐποχὴ ἀνακατατάξεων καὶ ἀνα-

ταράξεων!
Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ μᾶς μὲ τὴν συμπεριφορά του,

γράφει τὴν δική του ἱστορία καὶ δίνει τὴν δική του μαρτυρία, καὶ νὰ
γνωρίζετε ὅτι τὸ 80% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀναζητᾶ, ἐλπίδα στὴν
ἀγέραστη δασκάλα μας ποὺ λέγεται ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Ἀπὸ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά, θὰ διδάσκονται οἱ μαθητές μας τὰ
Ἑλληνόπουλα, τὰ παιδιά μας, διαφορετικὰ Θρησκευτικά… Τὰ
ἐγχειρίδια αὐτὰ θὰ ἀντικαταστήσουν τὰ παλιὰ βιβλία, μὲ τὸν χαρα-
κτήρα φακέλου συγκέντρωσης κειμένων, ποὺ ἀφορᾶ τὴν συλ-
λογὴ κειμένων καὶ νέων προγραμμάτων σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν. Γιὰ τοὺς ἐπικεφαλεῖς καὶ τὴν κουστωδία τοῦ
γνωστοῦ ἀναμορφωτῆ ἐρωτῶ. Κύριοι, θὰ ἐπιμορφώσετε τοὺς κα-
θηγητὰς Θεολόγους –ὀρθοδόξους στὰ νέα προγράμματα. Τοὺς ἑτε-
ροδόξους δηλαδὴ τοὺς αἱρετικοὺς – Παπικοὺς –Προτεστάντες -
Βουδιστὲς –Ἑβραίους –Μουσουλμάνους γι’ αὐτούς, γιατί δὲν
ἔχετε νέα προγράμματα στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;Ἕνα
πρᾶγμα σᾶς φοβίζει ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμός.
Ἔτσι μὲ τὸν ἀνθελληνικὸ ρατσισμό σας τῶν νέων προγραμμάτων
οἱ μαθητὲς θὰ διδάσκονται ἄλλες θρησκεῖες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΙΑ-ἁπλῶς θὰ τὴν ἀναφέρουν γιὰ νὰ κάνουν σύγκριση. Τὸ νέο
συνονθύλευμα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ περιλαμβάνει ἕξι θρησκεῖες
καὶ τρία δόγματα, ποὺ μόνον παρανόηση καὶ σύγχυση μποροῦν
νὰ προσφέρουν στοὺς μαθητές μας. Τρία ἐρωτήματα θὰ θέσω καὶ
θὰ ἀπαντήσω.

1) Θεολογικὸ ἢ θρησκειολογικὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Μὲ πόνο ψυχῆς διαπιστώνουμε ὅτι τὰ βιβλία τῶν Θρησκευ-
τικῶν, ἔχασαν τὸν κατηχητικὸ –πνευματικὸ –καὶ μυστηριακό τους
χαρακτήρα. Δίνουν μόνον γνώσεις. Γνώση =ἐπίγνωση τοῦ ποιὸς
εἶσαι, ἀρετὴ –ταπείνωση –διάκριση –ἀγάπη –συγχώρηση –σωφρο-
σύνη δὲν δίνουν. Ὀρθολογισμὸς χωρὶς νὰ γίνεται λόγος στὴν α) πί-
στη στὸ Θεὸ β) στὴν Ἐκκλησία γ) στὸν ἁγιασμὸ καὶ δ) στὸ ἱστορικὸ
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου μας Ἰησοῦ (=Σωτὴρ) οὐχὶ μυθικοῦ
προσώπου. 

Πρέπει τὰ παιδιά μας νὰ γνωρίζουν τὴν χριστιανικὴ διδασκα-
λία, ἡ ὁποία εἶναι ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!!! Μπορεῖ νὰ ἐξισωθεῖ ἡ ὀρθοδο-
ξία μὲ τὰ ἄλλα δόγματα καὶ θρησκεῖες; Μπορεῖ νὰ ἐξισωθεῖ τὸ μά-
θημα τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μὲ τὸ μάθημα τοῦ φασισμοῦ; Μπορεῖ τὸ
5% νὰ ἐξισωθεῖ μὲ τὸ 95% τῶν παιδιῶν μας ποὺ εἶναι μυρωμένα
καὶ βαπτισμένα στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας; Μποροῦν νὰ διδά-
σκονται 10 γλῶσσες στὰ σχολεῖα μας; (Τὰ σχόλια δικά σας).
Τὸ ἑλληνικὸ σύνταγμα (ἄρθρο 16 παρ. 2) λέει ὅτι ἡ παιδεία
«…ἀποβλέπει στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνει-
δήσεως». Ἐρωτῶ πῶς νοεῖται ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνει-
δήσεως, χωρὶς τὸ θεολογικὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν; Αὐτὸ εἶναι
κατακριτέο καὶ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ!

2) Μᾶς προβάλλουν τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι τὰ θρησκευτικὰ προσβάλ-
λουν τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Ἀπαντοῦμε.
Αὐτὸ δὲν εὐσταθεῖ, γιατί μὲ τὴν ὑπάρχουσα νομοθεσία, ὅταν κάποι-
ος δὲν θέλει νὰ παρακολουθήσει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
ἀπαλλάσσεται. Ἐρωτῶ. Στὰ ἄλλα μαθήματα, ὁ μαθητὴς μπορεῖ νὰ
ἐπικαλεσθεῖ λόγους προσωπικῆς συνειδήσεως; Π.χ. Στὸ μάθημα
τῆς Κοινωνιολογίας, ὅταν τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος, δὲν
συμφωνεῖ μὲ τὶς ἀναρχικές του ἰδέες ἢ τῆς Ἱστορίας μὲ τὶς ἐθνικι-
στικὲς ἢ διεθνιστικές του ἀπόψεις γιατί ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ; Για-
τί θέλουν νὰ μᾶς δημιουργήσουν ἕνα κράτος ἄθεο καὶ ἄθρησκο.
«Χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται» (κατὰ τὸν Ντοστογιέφσκυ).

3) Κάποιοι θολοκουλτουριάριδες λένε ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν ἀνήκει στὸ Μεσαίωνα. Ἀπαντοῦμε. Σᾶς πληροφοροῦμε
ὅτι ὁ Μεσαίωνας ἀποτελεῖ μία σκοτεινὴ καὶ μαύρη χρονικὴ περίο-
δο, ἡ ὁποία ἀνήκει στὴ Δύση στὴν παναίρεση τοῦ Παπισμοῦ. (Ἱερὰ
ἐξέτασης –διὰ πυρᾶς θάνατος κ.λπ.).

Κύριοι. Ξυπνᾶτε! Ξυπνᾶτε ἀπὸ τὸν λήθαργο… Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν ἀνήκουν στὸν Μεσαίωνα –
γιατί ἐνῷ στὴ Δύση ἐπικρατοῦσε (Σκοτάδι-μαυρίλα) στὴν Ἀνα-
τολὴ ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ ὁ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ἀναμόρφωναν τὸν
σημαντικότερο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ στὴν ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗ-
ΤΑΣ.

Αὐτὸν τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό, θὰ ἀπαρνηθοῦμε;
Αὐτὸς μᾶς ἀνέδειξε καὶ βοήθησε τὰ μέγιστα, σὰν ἔθνος καὶ σὰν φυ-
λή!. Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία ἐὰν δὲν εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴν Θεολογία θὰ καταντήσει (Θολολογία). Ἀξίζει νὰ
ἀγωνιστοῦμε, μὲ κάθε τρόπο, γιὰ μία Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, μα-
κριὰ ἀπὸ τὸν μιμητισμό, καὶ τὴν ξενομανία, ποὺ τείνουν νὰ γίνουν
συρμὸς καὶ διασυρμός. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΠΛΟ ΜΑΣ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ
ΜΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ καὶ ξανὰ
πρὸς τὴν Δόξα τραβᾶ…

Ὁ Γραμματεὺς Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλατζῆς ἰσχυρί-
ζετο ὅτι μὲ τὸ κτίσιμο τοῦ τεμένους χωρητικότητος 350 ἀτόμων
θὰ ἐλύετο τὸ πρόβλημα τῶν μουσουλμάνων. Τώρα οἱ μουσουλ-
μάνοι προβαίνουν εἰς παράπονα καὶ αἰτοῦνται ἀνοικοδόμησιν
καὶ ἄλλων τεμενῶν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα
Star.gr:

«Οἱ 100.000 μουσουλμάνοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα σὲ λίγες ἑβδο-
μάδες θὰ προσεύχονται στὸ δικό τους τέμενος στὸ Βοτανικό. Ἡ
ἀνέγερσή του πέρασε ἀπὸ σαράντα κύματα μὲ ἀντιδράσεις καὶ κα-
ταλήψεις. Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἡ κατασκευὴ ἑνὸς μόνο μου-
σουλμανικοῦ τεμένους στὴν Ἀθήνας δὲν ἀρκεῖ .Ζητοῦν νὰ κατα-
σκευαστοῦν καὶ ἄλλοι χῶροι, γιὰ νὰ προσεύχονται δεδομένου ὅτι
μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν προβλήματα καὶ θέματα ἀσφάλειας μεταξύ
τους κυρίως μεταξὺ σουνιτῶν καὶ σιιτῶν».

«Ἕνα τέμενος δὲν ἀρκεῖ»!

Εἰς διάστημα μόλις ὀλίγων μηνῶν ἔχουν ἐπισκεφθῆ τὸν Πα-
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ὅλα τὰ ἐπίσημα πρόσωπα τῆς
Οὐκρανίας. Ὁ Πρωθυπουργὸς εἶχε μακρὰν συνομιλίαν μὲ τὸν κ.
Βαρθολομαῖον. Συμφώνως πρός ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου:

«...ὁ Ἐξοχ. κ. Volodymyr Groysman, Πρωθυπουργὸς τῆς Οὐκρα-
νίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς τὴν Τουρκίαν,
προσῆλθεν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα… Τὸν κ. Πρωθυπουργόν, εἰς ὅν ἀπε-
δόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπὸ τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθη-
σαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοὶ τῆς Πατριαρχικῆς
Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ δὲ οὗτος ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῶ
ὑπὸ τοῦ ρωσσομαθοῦς Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίω-
νος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων. Ἀκολούθως, ἡ Α. Ἐξοχότης
ἐγένετο δεκτὴ μετὰ πάσης τιμῆς ὑπὸ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκ.
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ ἔνθα
διεξήχθη μεταξὺ αὐτῶν μακρὰ καὶ ἐγκάρδιος συζήτησις καὶ ἀντηλλά-
γησαν ἀναμνηστικὰ δῶρα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητρ. Γαλλίας κ.
Ἐμμανουὴλ καὶ Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς
Ἁγ. καὶ Ἱ. Συνόδου, καὶ τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δα-
νιήλ, διακονοῦντος τοὺς ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Οὐκρα-
νοὺς ἐν Η.Π.Α…».

Ἕτοιμον τὸ Οὐκρανικὸν αὐτοκέφαλον;

Συμβολὴ εἰς τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης
φωνη γνώμη ὅλων τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν,
κατὰ παράβαση τοῦ ἴδιου τοῦ Κανονισμοῦ καὶ
τῆς πανορθοδόξου μέχρι τότε πρακτικῆς!

Παρακαλοῦμε τὸν κ. Σωτηρόπουλο νὰ διαβάσει
τὴ Συνοδικὴ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιο-
χείας τῆς 1.7.2016[11]καὶ θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἔχει
πέσει θῦμα παραπληροφορήσεως καὶ συνεπῶς
ἀδικεῖ καὶ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν ἀλήθεια.

Ἐκκλησία καὶ ἐκκλησίες. Ὁ κ. Σωτηρόπουλος
προσπαθεῖ νὰ ἀναιρέσει τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι μόλις
τὸν 20ο αἰ. στὰ πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσε-
ως ὁ δυτικὸς Χριστιανισμὸς χαρακτηρίστηκε
Ἐκκλησία μὲ τὴ θεολογικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου καὶ
παραπέμπει σὲ «Ὀρθόδοξες δηλώσεις ἀπὸ τὴν Ζ‘
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 787: τὴν Ἐγκύκλιο Ἐπι-
στολὴ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (1440),
τὶς ἀπαντήσεις τοῦ Πατριάρχη Ἰερεμία II πρὸς
τοὺς Λουθηρανοὺς (τοῦ 16ου αἰώνα), καὶ τὴν
ἀπάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν πρὸς τὸν
Πάπα Πίο IX (1848), μεταξὺ ἄλλων».

Δυστυχῶς γιὰ τὸν κ. Σωτηρόπουλο τὰ κείμενα
στὰ ὁποῖα παραπέμπει κάθε ἄλλο παρὰ ὑποστη-
ρίζουν τὶς ἀπόψεις του. Τὰ κείμενα αὐτὰ δὲν
ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴ θεολογικὴ παραγωγὴ
τῆς Κρήτης! Γιὰ τὴν ἀναίρεση τοῦ ἰσχυρισμοῦ τοῦ
κ. Σωτηρόπουλου παραπέμπουμε σὲ κείμενο τοῦ
Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου[12]. Ἐμεῖς
πολὺ συνοπτικὰ ἐπισημαίνουμε:

Ἐγκύκλιος Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ (1440): Ὁ
Ἃγ. Μάρκος δὲν χαρακτηρίζει τὴ Ρώμη ὡς
Ἐκκλησία. Πάντοτε ἀναφέρεται σὲ «Λατίνους»,
τοὺς ὁποίους χαρακτηρίζει αἱρετικοὺς καὶ μιλᾶ μὲ
πολὺ σκληρὰ λόγια γιὰ τὶς λατινικὲς πλάνες! Διε-
ρωτᾶται ὁ Ἅγιος μεταξὺ πολλῶν ἄλλων: «Πόθεν
οὖν ἡμῖν ἀνεφάνησαν ἐξαίφνης ὄντες ὀρθόδοξοι,
οἱ διὰ τοσούτων χρόνων καὶ ὑπὸ τοσούτων Πα-
τέρων καὶ διδασκάλων κριθέντες αἱρετικοί; Τὶς
αὐτοὺς οὕτω ραδίως ὀρθοδόξους πεποίηκεν; Ὁ
χρυσός, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν, καὶ κέρδη τὰ
σά. Μᾶλλον δ’ ἐκείνους μὲν οὐ πεποίηκεν ὀρθο-
δόξους, σὲ δέ, ποιήσας ἐκείνοις ὅμοιον, εἰς τὴν
τῶν αἱρετικῶν ἀπεώσατο μοῖραν»[13]! Ποιὰ
σχέση ἔχει τὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν Κρήτη;΄

Ἀπαντήσεις Πατριάρχου Ἰερεμία ΙΙ πρὸς
τοὺς Λουθηρανοὺς: Εἶναι πράγματι ἀξιομίμητος
ὁ τρόπος ποὺ ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας γράφει
πρὸς τοὺς Λουθηρανούς: Μὲ εὐγένεια, λεπτότη-
τα καὶ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια
ἐκθέτει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη ἀναιρώντας μία
πρὸς μία τὶς πλάνες τους σὲ τρεῖς πολυσέλιδες
ἀπαντήσεις καὶ τοὺς καλεῖ νὰ ἀπαρνηθοῦν τὶς
πλάνες καὶ νὰ προσέλθουν στὴν Ὀρθοδοξία! Μα-
κάρι καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης νὰ ἐξέθετε μὲ τό-
ση σαφήνεια καὶ πληρότητα τὴν πρὸς τοὺς ἑτε-
ροδόξους Χριστιανοὺς Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ
νὰ τοὺς καλοῦσε νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Γράφει ὁ πατριάρχης Ἰερεμίας στὴ δεύτερη ἐπι-
στολή: «Ἤδη οὖν ἐκ τῶν θείων Γραφῶν τὴν
Ὀρθοδοξίαν ἐπιγνόντες, προσέλθετε αὐτῇ
ὁλοψύχως, πᾶσαν καινοτομίαν ἄτοπον, ἥν ὁ
χορὸς τῶν οἰκουμενικῶν διδασκάλων καὶ ἡ
Ἐκκλησία οὐ παρεδέξατο, μακρὰν πόρρῳ ἀφ’
ὑμῶν ἀπορρίψατε, ὦ ἄνδρες σοφοὶ καὶ εἰδήμονες
… Εἴ τι οὖν ἄχρι τοῦ παρόντος ἡμάρτηται, ὡς νου-
νεχεῖς τὸ ἀπὸ τοῦδε διορθοῦντες, ἄξιοι ἐπαίνου
Θεῷ τε καὶ ἀνθρώποις καὶ ἡμῖν ἔσεσθε. Τὸ γὰρ
ἁμαρτάνειν ἀνθρώπινον, τὸ δὲ διορθοῦσθαι ἀγγε-
λικὸν καὶ σωτήριον. Οὐ φροντίσοιτε, ἵνα καὶ ἡ τοῦ
Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἔλεος εἴη ὑμῖν»![14]

Ὅταν ὅμως οἱ Λουθηρανοὶ στὴν ἀπάντησή
τους ἐπέμειναν στὶς ἀπόψεις τους ὁ πατριάρχης
καταλήγει τὴν τρίτη πολυσέλιδη ἐπιστολή του:
«Ἀξιοῦμεν δὲ ὑμᾶς τοῦ λοιποῦ μὴ κόπους παρέ-
χειν ἡμῖν, μηδὲ περὶ τῶν αὐτῶν γράφειν καὶ ἐπι-
στέλλειν, εἰ γε τοὺς τῆς Ἐκκλησίας Φωστῆρας καὶ
θεολόγους ἄλλοτε ἄλλως μεταχειρίζεσθε, καὶ τοῖς
λόγοις τιμῶντες αὐτοὺς καὶ ἐπαίροντες, τοῖς ἔργοις
ἀθετεῖτε … Ὥστε, τὸ καθ’ ὑμᾶς, ἀπαλλάξατε τῶν
φροντίδων ἡμᾶς. Τὴν ὑμετέραν οὖν πορευόμενοι,
μηκέτι περὶ τῶν δογμάτων, φιλίας δὲ μόνης ἕνεκα,
εἰ βουλητόν, γράφετε»![15] Ἀλήθεια, ποιὰ σχέση
ἔχουν τὰ κείμενα τοῦ πατριάρχη Ἰερεμία μὲ τὶς
ἀποφάσεις τῆς Κρήτης;

Ἀπάντηση Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν πρὸς
τὸν Πάπα Πίο IX (1848): Στὴν ἐπιστολὴ τους οἱ
Πατριάρχες ἀναφέρονται στὴ Ρώμη κυρίως μὲ
τὸν ὅρο «Παπισμὸς» καὶ «παπισταί» καί χαρα-
κτηρίζονται ὡς αἵρεση. Σημειώνουν ἐπὶ λέξει:
«Τούτων τῶν πλατυνθεισῶν … ἐπὶ μέγα μέρος
τῆς οἰκουμένης αἱρέσεων ἦν ποτὲ ὁ Ἀρειανι-
σμός, ἔστι δὲ σήμερον καὶ ὁ Παπισμὸς» (§ 4).
Βέβαια χαρακτηρίζουν τὸν παπισμὸ καὶ ὡς
«Ἐκκλησία», ἀλλὰ εἶναι προφανὲς ἀπὸ τὴ συνά-
φεια τοῦ κειμένου ὅτι ὁ ὅρος δὲν ἐκλαμβάνεται ἐν
τῇ ἐκκλησιολογικῇ ἐννοίᾳ. Γράφουν, λοιπόν, οἱ
Πατριάρχες ἀναφερόμενοι στὴ πρόσκληση τοῦ
πάπα: «Ἕως ἂν γένηται ἡ ἐπιθυμητὴ τῶν ἀπο-
στησασῶν Ἐκκλησιῶν ἐπιστροφὴ εἰς τὸ σῶμα
τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, ἧς ὁ μὲν «Χριστὸς κεφαλή», ἡμεῖς
δὲ ἕκαστος «μέλη ἐκ μέρους», πᾶσα συμβουλὴ γι-
νομένη ὑπ’ αὐτῶν καὶ πᾶσα παραίνεσις αὐτε-
πάγγελτος, τείνουσα εἰς κατάλυσιν τῆς πατρο-
παραδότου ἡμετέρας ἀμωμήτου πίστεως, οὐ
μόνον ὕποπτος καὶ φευκτέα ἀλλὰ καὶ δυσ-
σεβὴς καὶ ψυχόλεθρος δικαίως κατακρίνεται
συνοδικῶς» (§ 17). Μακάρι καὶ ἡ Σύνοδος τῆς
Κρήτης νὰ ἀναφερόταν μὲ αὐτὸ τὸ φρόνημα στὸν
παπισμὸ καὶ τὴ Διαμαρτύρηση καὶ ἂς χρησιμο-
ποιοῦσε τὸν ὅρο «Ἐκκλησία» . νομίζω, τότε, κα-
νένας δὲν θὰ εἶχε ἀντίρρηση…

Ἀλήθεια, κ. Σωτηρόπουλε, ποιὰ σχέση ἔχουν τὰ
κείμενα ποὺ ἐπικαλεῖσθε μὲ τὴν Κρήτη! Τὰ κείμε-
να αὐτὰ ἀναφέρονται σὲ αἱρέσεις καὶ αἱρετικούς,
τοὺς ὁποίους προσκαλοῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ! Σὲ ποιὸ σημεῖο ἡ Κρή-
τη μίλησε γιὰ αἱρέσεις καὶ αἱρετικούς; Πότε ἡ
Κρήτη προσκάλεσε τοὺς ἑτεροδόξους νὰ
ἐνταχθοῦν στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας;

Διαστρέβλωση τῶν λόγων τοῦ Ἁγ. Πορφυ-
ρίου. Δυστυχῶς, ὁ κ. Σωτηρόπουλος ὁλοκληρώ-
νει τὸ μπερδεμένο καὶ ἀδιάκριτο ἄρθρο του μὲ μία
ἀκόμη παρεξήγηση καὶ διαστρέβλωση: ἐπικαλεῖ -
ται ἀπόσπασμα λόγων τοῦ Ἁγ. Πορφυρίου Καυ-
σοκαλυβίτου θεωρώντας ὅτι τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου
εἶναι ἐφαρμόσιμα στὴν κριτικὴ τῆς Συνόδου καὶ
τῶν κειμένων της ἐκ μέρους μας. Τὰ λόγια τοῦ
Ἁγίου ἔχουν ὡς ἑξῆς: «Ὅσοι κατηγοροῦν τὴν
Ἐκκλησία γιὰ τὰ λάθη τῶν ἐκπροσώπων της, μὲ
σκοπὸ δῆθεν νὰ βοηθήσουν γιὰ τὴ διόρθωση, κά-
νουν μεγάλο λάθος. Αὐτοὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν
Ἐκκλησία. Οὔτε, βέβαια, τὸν Χριστό».

Ὁ ὑπαινιγμὸς τοῦ κ. Σωτηρόπουλου εἶναι σα-
φής: ὅσοι ἀπορρίπτουν τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ
τὶς ἀποφάσεις της ὡς μὴ ἐκφράζουσες τὴν Ὀρθό-
δοξο Πίστη δὲν ἀγαποῦν τὴν Χριστὸ οὔτε τὴν
Ἐκκλησία! Αὐτὴ εἶναι μία ἀπαράδεκτη δήλωση
μιᾶς καὶ δὲν ἐμπλέκει μόνο ἐμᾶς ἀλλὰ καὶ τὶς τέσ-
σερις τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ποὺ ἐκπρο-
σωποῦν περισσότερο ἀπὸ τὸ μισό τοῦ Ὀρθοδό-
ξου κόσμου, οἱ ὁποῖες ἀρνήθηκαν νὰ ἀναγνωρί-
σουν τὴ Σύνοδο ὡς πανορθόδοξη. Ὅμως πέραν
τούτου, καὶ αὐτὸ εἶναι πιὸ σημαντικό, ὅσοι χρησι-
μοποιοῦν κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου

ἀποδεικνύουν πόσο ἀδιάκριτοι εἶναι καὶ ὅτι τὰ λό-
για καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἁγίου τούς εἶναι ἐντελῶς
ἀκατανόητα.

α) Ὁ Ἃγ. Πορφύριος μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἔχει στὸ
νοῦ του κριτικὴ, ἡ ὁποία ἔχει ὡς στόχο της τὴν
Ἐκκλησία «γιὰ τὰ λάθη τῶν ἐκπροσώπων της»
καί ὄχι κριτικὴ ἡ ὁποία κατευθύνεται πρὸς ἐκεί-
νους οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ ἐντεταλμένοι νὰ ἐκπροσω-
ποῦν τὴν Ἐκκλησία, αὐτοὶ ἔχουν ἐγκαταλείψει τὴν
Πίστη τῆς Ἐκκλησίας ἢ ὑπονομεύουν τὴν συνοδι-
κή Της φύση. Ἡ εἰρωνία εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος στὴν
πραγματικότητα ἐπικρίνει αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ὁποῖο
κάνει ὁ κ. Σω-
τηρόπουλος,
τὴν ταύτιση
τῆς Ἐκκλη-
σίας μὲ τὴν
σ υ μ π ε ρ ι -
φορὰ τοῦ
κλήρου Της.

β) Ὁ Ἅγιος,
ἀσφαλῶς, δὲν
ἀναφέρεται
σὲ θέματα Πί-
στεως, ἀλλὰ
σὲ ἠθικὲς ἢ
κ ο ι ν ω ν ι κ ὲ ς
πτώσεις τοῦ
κλήρου, λέ-
γοντας νωρίτε-
ρα: «Καὶ μὲ τὰ
μάτια μας νὰ
δοῦμε κάτι
ἀρνητικὸ νὰ γί-
νεται ἀπὸ κά-
ποιον ἱερωμέ-
νο, νὰ μὴ τὸ πιστεύομε, οὔτε νὰ τὸ σκεπτόμαστε,
οὔτε νὰ τὸ μετα φέρομε». Αὐτὸ φυσικὰ εἶναι ἀπο-
λύτως σύμφωνο μὲ τὴν Ἁγ. Γραφὴ καὶ μὲ τὸ Γε-
ροντικό, ὅπου ἐντελλόμαστε νὰ καλύπτουμε τὶς
ἁμαρτίες τῶν ἄλλων καὶ νὰ μὴ τοὺς κρίνουμε.
Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐφαρμόζεται σὲ περιπτώσεις
σφαλμάτων στὴν Πίστη, εἰδικὰ ὅταν διακηρύττον-
ται δημοσίως, καθὼς ὁ Κύριός μας, ὁλόκληρη ἡ
Πατερικὴ γραμματεία καὶ οἱ σχετικοὶ ἱεροὶ κανόνες
μᾶς παραγγέλλουν νὰ «κρίνουμε δικαίως», «νὰ
διακρίνουμε τοὺς καιρούς» καὶ νὰ «ὁμολογήσου-
με τὴν πίστη».

γ) Πιὸ τραγικό: ὁ κ. Σωτηρόπουλος σφάλλει
ὅταν ὑπονοεῖ ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ταυτίζε-
ται μὲ «τὴν Ἐκκλησία». Ὅταν ἐπικρίνουμε τὴν διεξ -
αγωγὴ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς «Πανορθοδόξου»
μᾶς ἐπιπλήττει γιὰ «ἐπίκριση τῆς Ἐκκλησίας»! Σὲ
αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ χρειαζόταν νὰ ἐπικρίνει
δεκάδες ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἁγίους μας, οἱ
ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν ἐναντίον τῶν ψευδοσυνό-
δων ἐπισκόπων ποὺ ἔχουν συγκληθεῖ στὸ πα-
ρελθὸν (μερικὲς ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν πολὺ μεγα-
λύτερες ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης), ὅπως τὶς
ψευδοσυνόδους τῆς Ἐφέσου (449), Ἱερείας (754),
Λυῶνος (1274) ἢ Φλωρεντίας (1439). Θὰ στεκό-
ταν ὄχι μόνο ἐναντίον συγκεκριμένων ἁγίων,
ὅπως τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Ἁγ.
Φλαβιανοῦ τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ Ἁγ. Ταρασίου,
Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Ἁγ. Μάρκου Εὐγενι-
κοῦ, γιὰ παράδειγμα, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Δ΄ καὶ
τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖες ἀνέτρε-
ψαν τὶς ἀποφάσεις τῶν ψευδοσυνόδων Ἐφέσου
καὶ Ἱερείας.

δ) Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐπισημάνουμε στὸν κ. Σω-
τηρόπουλο καὶ σὲ ὅσους ὁμοφρόνους μὲ αὐτὸν
τοὺς ἀρέσει κατὰ καιροὺς νὰ ἀναφέρονται ἐσφαλ-
μένως στὸν Ἅγ. Πορφύριο γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν
τὶς οἰκουμενιστικὲς τους συμπάθειες: ὁ Ἅγιος δὲν
ἦταν οἰκουμενιστὴς καὶ δὲν σᾶς ὑποστηρίζει
στήν περιφρόνηση τῆς Πίστης τῶν Πατέρων
μας καὶ τῶν Ἁγίων Κανόνων! Ὅπως ἡ ἀνωτέ-
ρω ἀναφορὰ τοῦ κ. Σωτηρόπουλου, ἔτσι καὶ
πολλὲς ἄλλες ἔχουν παρουσιασθεῖ ὅτι τάχα ὑπο-
στηρίζουν τὴν οἰκουμενιστικὴ ὁδὸ καὶ μεθοδολο-
γία, πάντα ὅμως παρεξηγώντας καὶ διαστρέφον-
τας τὴν ἔννοια τῶν λέξεων τοῦ Ἁγίου. Δὲν ἔγρα-
ψαν ὅλοι οἱ ἅγιοι θεολογικούς λόγους οὔτε μίλη-
σαν μὲ παρρησία κατὰ τῆς αἵρεσης καὶ τοῦ πνεύ-
ματος τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ βρίσκεται πίσω της,
ἀλλὰ ὅλων τῶν Ἁγίων ἡ ζωή, συμπεριλαμβανο-
μένου καὶ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὄντας μέσα στὸ
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἦταν μία ζωντανὴ μαρτυρία
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι τό μοναδικό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ συνέχεια τῆς Ἐνσαρκώ-
σεώς Του καὶ ὄχι μέλος ἢ ἐν κοινωνίᾳ σὲ ἕνα
οἰκουμενικὸ «ἔργο ἐν ἐξελίξει». Γι’ αὐτὸ παρα-
καλοῦμε σταματῆστε νὰ παραχαράσσετε καὶ
νὰ διαστρεβλώνετε τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου, γιὰ νὰ
ἐξυπηρετήσουν τὴν πλάνη μιᾶς «ἐκκλησίας
χωρισμένης ἐν χρόνῳ», κατὰ τὴν ἐκκλησιολο-
γικῶς ἀπαράδεκτη ἀναφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Βαρθολομαίου.[16]

Σήμερα, ἕνα χρόνο μετὰ τὴ σύγκληση τῆς λε-
γομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» __ ἀλή-
θεια, κανένας δὲν θυμήθηκε τὴν … ἐπέτειο, μό-
νο ἐμεῖς (!) __ ἀποτιμώντας την δὲν μποροῦμε νὰ
μὴ διαπιστώσουμε μὲ εἰλικρινή θλίψη: 

Προετοιμαζόταν ἐπὶ 60 χρόνια ὡς «Πανορθό-
δοξη», ἀλλὰ δὲν ἐκπροσωπήθηκε σ’ αὐτὴ οὔτε
τὸ 60% τῶν Ὀρθοδόξων!

Χαρακτηρίστηκε ὡς «Πανορθόδοξη», ἀλλὰ δὲν
τὴν ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνείδη-
ση ἄνω τοῦ 60% τῶν Ὀρθοδόξων, ὅπως αὐτὴ
ἔχει ἐκφραστεῖ ἁρμοδίως καὶ κανονικῶς μέσῳ
τῶν Συνόδων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν!

Ἡ θεολογική της παραγωγὴ ἀμφισβητεῖται ἔντο-
να ἀπὸ ἐπισκόπους καὶ τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἀκό-
μα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συμμετεῖχαν.

Καὶ πῶς νὰ μὴ ἀμφισβητηθεῖ ὅταν:
Ἀποδέχθηκε τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν ὁποῖον ὅλοι

ἀνεξαιρέτως οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι ἔχουν καταδικά-
σει! Ὁ πνευματοφόρος π. Ἐφραὶμ Κατουνακιώ-
της ἔχει δηλώσει ὅτι κατόπιν πολλῆς προσευχῆς
ὁ Θεὸς τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς κυ-
ριαρχεῖται ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα[17]. Αὐτὸ τὸ Κί-
νημα ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης τὸ ἀποδέχθηκε…[1]

Ἀπεφάνθη ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «ἐκτιμᾶ
θετικῶς» τὰ κακόδοξα κείμενα τοῦ ΠΣΕ! [18]

Ἀντὶ νὰ γίνει ἀφορμὴ γιὰ σφυρηλάτηση τῆς
διορθοδόξου ἑνότητας, ἔγινε αἰτία, λόγῳ τῶν με-
θοδεύσεων ποὺ χρησιμοποίησαν οἱ ἁρμόδιοι, νὰ
προκληθοῦν δυσθεράπευτες πληγές στό Σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας.

Συνεκλήθη γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἑνότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας πρὸς τοὺς ἔξω, ἀλλὰ διασάλπισε ur-
bi et orbi τὰ ἐνδοορθόδοξα προβλήματα.

Στόχευσε νὰ ἐξυψώσει τὸ κῦρος τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀλλὰ τὸ ὑποτί-
μησε – δυστυχῶς γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο!

Δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα ἀμφι-
σβήτησης τῆς θεολογικῆς καὶ ποιμαντικῆς ὑπευ-
θυνότητας τῶν ἐπισκόπων, μὲ ἀπρόβλεπτες συν -
 έπειες γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

Δὲν κατόρθωσε νὰ καλύψει οὔτε μία θεολογικὴ
ἢ ποιμαντικὴ ἀνάγκη[19]. Ὑποστηρίχθηκε ἀνερυ-
θριάστως ὅτι «ἡ Σύνοδος ἔπρεπε νὰ γίνει γιὰ νὰ
… γίνει»!

Δὲν μποροῦμε νὰ μὴ διαπιστώσουμε μὲ θλίψη

ὅτι ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁ μεγάλος χα-
μένος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Συνοδικὸς Θεσμός!

Τελικά: ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙ-
ΣΟΥΝ ὡς Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύν -
οδο:

i. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στὴν ἀπόφαση
τῆς 27.6.16 ἀναφέρει: «Θεωρεῖ τὴν Συνάντηση
τῆς Κρήτης ὡς μία προκαταρκτικὴ Συνέλευση
τῆς Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου. Ἀρνεῖ -
ται τὴν ἀπόδοση τοῦ συνοδικοῦ χαρακτήρα σὲ
ὁποιανδήποτε ὀρθόδοξη συνέλευση, στὴν ὁποία
δὲν συμμετέχουν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες

Ἐκκλησίες…
Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἀντιοχεί-
ας, ἑπομένως,
ἀρνεῖται τὴν
ὀ ν ο μ α σ ί α
τῆς Συνελεύ-
σεως τῆς
Κρήτης ὡς
“ Μ ε γ ά λ η ς
καὶ Πανορθο-
δόξου Συνό-
δου” ἢ “Με-
γάλης καὶ
Ἁγίας Συνό-
δου”. Ὅλες οἱ
ἀποφάσε ι ς ,
ἀλλὰ καὶ ὅλα
ὅσα ἐκδόθη-
καν ἀπὸ
τὴ Συνέλευση
τῆς Κρή-
της δὲν δε-
σμεύουν κα -

τὰ ὁποιονδήποτε τρόπο τὸ Πατριαρχεῖο
Ἀντιοχείας»!

ii. Τὸ Πατριαρχεῖο Ρωσίας (Ἀπόφαση Ἱ. Συν -
όδου 15.7.16) «ἡ γενομένη στὴν Κρήτη Σύν -
οδος εἶναι ἀδύνατο νὰ θεωρεῖται Πανορθόδο-
ξη οὔτε τὰ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα ἐνέκρινε ἀποτελοῦν
ἔκφραση τῆς πανορθοδόξου ὁμοφωνίας». Ἐπι-
φυλάσσεται γιὰ τὸ θεολογικὸ σχολιασμὸ τῶν ἀπο-
φάσεων τῆς Κρήτης. Ἡ Σύνοδος χαρακτηρίζεται
«forum 10 Ἐκκλησιῶν»!

iii. Τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, στὴν συνο-
δικὴ ἀπόφαση τῆς 15.11.16 ἀναφέρει:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνοψίζει τὴν ἀπόφασή της
ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν εἶναι οὔτε Με-
γάλη, οὔτε Πανορθόδοξη:

Λόγῳ τῆς μὴ συμμετοχῆς σὲ αὐτὴν μιᾶς σειρᾶς
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐξαιτίας ὀργανωτικῶν
καὶ θεολογικῶν λαθῶν ποὺ ὑπῆρξαν κατὰ τὴν
προετοιμασία της.

Ἡ προσεκτικὴ μελέτη τῶν κειμένων ποὺ ἐγκρί-
θηκαν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁδηγεῖ στὸ συμ-
πέρασμα ὅτι κάποια ἀπὸ αὐτὰ περιέχουν θέ-
σεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ
δογματικὴ καὶ κανονικὴ παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῶν
Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων.

Ἀπαιτεῖται περαιτέρω θεολογικὴ συζήτηση
καὶ ἐπεξεργασία τῶν κειμένων, ὥστε νὰ διορθω-
θοῦν ἢ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ νέα ποὺ θὰ εἶναι
σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας».

Τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας μὲ αἰτιολογημένη
ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου (10.6.16)[20] δὲν συμ-
μετεῖχε λόγῳ ἔντονης διαφωνίας μὲ τὰ προσυνο-
δικὰ κείμενα περὶ Γάμου, Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας, καὶ κυρίως Σχέσεις μὲ ἑτεροδόξους.

Ἀκόμα καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας, ποὺ
συμμετεῖχε στὴ Σύνοδο, ἀπεφάνθη ὅτι: «τὰ
ἔγγραφα μποροῦν να ἐξηγηθοῦν, νὰ διαφοροποι-
ηθοῦν ἐν μέρει ἢ νὰ ἀναπτυχθοῦν ἀπὸ μία μελ-
λοντικὴ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ὡστόσο ἡ ἑρμηνεία τους καὶ ἡ σύν-
ταξη νέων συνοδικῶν ἐγγράφων γιὰ διάφορα θέ-
ματα δὲν θὰ πρέπει, νὰ γίνει κάτω ἀπὸ τὴν πίε-
ση τοῦ χρόνου, ἀλλὰ οὔτε ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τῆς
πανορθόδοξης συναίνεσης, ἀλλιῶς θὰ πρέπει
νὰ ἀναβληθεῖ καὶ νὰ τελειοποιηθεῖ μέχρι νὰ ἐπι-
τευχθεῖ συναίνεση».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (Σύνοδος Ἱεραρ-
χίας 24.11.16). Ὁ εἰσηγητὴς στὴν Ἱεραρχία πρό-
τεινε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «νὰ ἀναθέσει σὲ
ἁρμοδίαν ἢ καὶ σὲ εἰδικὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν
τὴν σὲ βάθος μελέτην καὶ θεολογικὴν ἀποτίμησιν
τῶν ἐκκλησιολογικῶς καὶ θεολογικῶς τεκμηριω-
μένων κειμένων ποὺ ἔχουν ἤδη γραφεῖ καὶ ἐμπε-
ριέχουν εἴτε θετικὲς ἢ καὶ ἐπιφυλακτικὲς θέσεις
γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου. Ὀφείλομεν, ὡς ὑπεύθυνοι καὶ φιλόστοργοι
Ποιμένες, μετὰ μεγίστης προσοχῆς καὶ ποιμαν-
τικῆς εὐαισθησίας νὰ ἀκούωμεν ὅλες τὶς σο-
βαρὲς καὶ ἐποικοδομητικὲς θέσεις. Τὸ κατα-
στάλαγμα αὐτῆς τῆς μελέτης, ποὺ θεωρῶ ὅτι
ἐκφράζει δυνατὰ ἕνα Συνοδικὸν ἦθος καὶ ποιότη-
τα, μπορεῖ νὰ βοηθήσει, καταλλήλως ἀξιοποιού-
μενον, οὐσιαστικῶς καὶ τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν
μας καὶ τὴν Πανορθοδοξίαν συνολικῶς»

vii. Ἀκόμα καὶ πολλοὶ Ἀρχιερεῖς ποὺ συμμε-
τεῖχαν τὴν ἀμφισβητοῦν: Ὁ ἐπίσκοπος Μπάτσκας
(Σερβίας) Εἰρηναῖος (Μπούλοβιτς): «Περὶ τῆς νε-
ωστὶ θριαμβευτικῶς μέν, οὐχὶ δὲ καὶ κατὰ πάντα
πειστικῶς ληξάσης ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης “Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου” τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας,
ἤδη μὴ ἀναγνωριζομένης ὡς τοιαύτης ὑπὸ
τῶν ἀπουσιασασῶν Ἐκκλησιῶν, χαρακτηριζο-
μένης μάλιστα ὑπ’ αὐτῶν ὡς “συνελεύσεως ἐν
Κρήτῃ”, ὑπ’ ἀμφισβήτησιν τιθεμένης καὶ ὑπὸ
πλείστων συμμετασχόντων ἐν αὐτῇ ὀρθοδό-
ξων ἀρχιερέων»!

Δὲν ὑπάρχει προηγούμενο, ἀγαπητοί, Ὀρθο-
δόξου Συνόδου ποὺ νὰ ἀμφισβητεῖται τόσο ἔντο-
να ἀπὸ τόσες Τοπικὲς Ἐκκλησίες. Ἂν θέλουμε νὰ
εἴμαστε στοιχειωδῶς σοβαροὶ θὰ πρέπει νὰ στα-
ματήσει τὸ “παραμύθι” περὶ «πανορθοδό-
ξου» Συνόδου!

Διερωτώμεθα, λοιπὸν, μαζὶ μὲ τὸν Ἃγ. Ταράσιο
(Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος) προσαρμόζοντας τὸ
λόγο του γιὰ τὴ Ληστρικὴ Σύνοδο τῆς Ἱερείας στὴ
σημερινὴ πραγματικότητα τῆς τάχα καὶ Πανορθο-
δόξου: «πῶς δ’ αὖ ἁγία καὶ μεγάλη ἥν οὔτε ἐδέ-
ξαντο, οὔτε συνεφώνησαν οἱ τῶν λοιπῶν ἐκκλη-
σιῶν πρόεδροι, ἀλλ’ ἀναθέματι ταύτην παρέ-
πεμψαν; Οὐκ ἔσχεν … συμφρονοῦντας αὐτῇ
τοὺς πατριάρχας τῆς ἕω, Ἀντιοχείας, Ρωσίας,
Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας, ἢ τοὺς σὺν
αὐτοῖς μύστας καὶ Ἀρχιερεῖς»!

Ὅμως δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ἀγαπητοί, ὅτι
Κύριος, Ἀρχηγὸς καὶ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας καὶ τὸ Ἃγ. Πνεῦμα τὴν ὁδη-
γεῖ . καὶ τὴν ὁδηγεῖ, μάλιστα, «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλή-
θειαν». Ἔτσι, τὶς ἀνθρώπινες πονηρὲς μεθοδεύ-
σεις ποὺ ἐπὶ δεκαετίες κάποιοι μετέρχονταν γιὰ νὰ

προωθήσουν τὰ σχέδιά τους μέσῳ τῆς Πανορθο-
δόξου, ἦρθε ὁ Χριστὸς καὶ τὴν τελευταία
στιγμὴ τίς τίναξε στὸν ἀέρα!

Καὶ ὄχι μόνο αὐτό: Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης εἶχε
δύο θετικά στοιχεῖα ποὺ ἀναδείχθηκαν:

Ξυπνήσαμε οἱ Ὀρθόδοξοι! Ἁπλοὶ πιστοί, μο-
ναχοί, κληρικοὶ ἀκόμα καὶ Σύνοδοι Ἐκκλησιῶν
ἀσχολήθηκαν, ἐνδιαφέρθηκαν, ἀνησύχησαν, ἔλα-
βαν οὐσιαστικὲς ἀποφάσεις. Κατάλαβαν τὶς με-
θοδεύσεις κατὰ τῆς πίστεως, ἀντιστάθηκαν καὶ
κατόρθωσαν ἐν πολλοῖς νὰ ματαιώσουν τὰ ἄνο-
μα σχέδια.

Ἐνδεικτικό: τὴν Ἡμερίδα τῶν πέντε Ἱ. Μητρο-
πόλεων ποὺ διοργανώθηκε στὸν Πειραιὰ
(23.3.16) τὴν παρακολούθησαν ἄνθρωποι σὲ
ὁλόκληρη τὴν ὑφήλιο (περισσότεροι ἀπὸ
100.000 ἄνθρωποι μέσῳ τοῦ intv.gr, ἐνῶ εἶναι
ἀπροσδιόριστος ὁ ἀριθμὸς μέσῳ youtube καὶ
ἄλλων ἱστοσελίδων καὶ ἱστολογίων, χιλιάδες τὰ
views στὰ ἀναρτηθέντα κείμενα σὲ ἑκατοντάδες
ἱστοσελίδες καὶ ἱστολόγια καὶ ἡ μετάφρασή τους
σὲ πολλὲς γλῶσσες).

Αὐτὸ καὶ μόνο καταδεικνύει τὴν ἀνησυχία καὶ τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ σὲ πανορθόδο-
ξο ἐπίπεδο.

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔγινε ἀφορμὴ γιὰ
μία οὐσιαστικὴ διορθόδοξη ἐπικοινωνία. Δὲν
ὑπάρχει τέτοιο προηγούμενο . μὲ ἁπλότητα καὶ
εἰλικρίνεια, χωρὶς μεθοδεύσεις, μηχανισμοὺς στή-
ριξης καὶ managers κάποια πρόσωπα ξεπέρασαν
τὰ ὅρια τῶν τοπικῶν τους Ἐκκλησιῶν καὶ ἀνα-
δείχθηκαν σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο φορεῖς μέσῳ
τῶν ὁποίων ἡ πανορθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ συν -
είδηση ἐκφράστηκε. Ἀναφερόμαστε σὲ τρία πρό-
σωπα: τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ.
Ἱερόθεο, τὸν πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Ζή-
ση, Ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Πατρολογίας καὶ
τὸν Καθηγητὴ τῆς Δογματικῆς κ. Δημ. Τσελ-
λεγγίδη. Ὁ καθένας ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη θέση ἀπό
τήν ὁποία διακονεῖ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ δι-
κό του τρόπο, μὲ τὸ δικό του ὕφος, ἀλλ’ ὅμως μὲ
ἑνιαῖο ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία μας καὶ μὲ τεκμηριωμένο στὴν ἐκκλησιαστικὴ
παράδοση λόγο κατέθεσαν τὴ θεολογικὴ συμβο-
λή τους. Εἶναι συγκινητικὸ καὶ συνάμα συγκλονι-
στικό, γιατί θυμίζει παλαιότερες κρίσιμες στιγμὲς
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Θεὸς αὐτοὺς κυρίως ἐπέ-
λεξε αὐτὴ τὴν πολὺ κρίσιμη στιγμὴ νὰ σηκώ-
σουν τὸ βάρος τῆς ὑπεράσπισης τοῦ συνοδι-
κοῦ θεσμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως σὲ
πανορθόδοξο ἐπίπεδο μὲ σημαντικὸ προσω-
πικὸ κόστος.

Ἔτσι, τὰ κείμενά τους θεμελιωμένα στὴν πατε-
ρικὴ καὶ συνοδικὴ ὀρθόδοξη παράδοση καὶ στὴν
ἁγιοπνευματικὴ ἐμπειρία τῶν συγχρόνων
ἁγίων, ξεπέρασαν τὰ ὅρια τῆς ἑλληνόφωνης
Ὀρθοδοξίας, μεταφράστηκαν καὶ ἀξιοποιήθη-
καν σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο καὶ ἀποτέλεσαν
τὴ βάση τοῦ διορθόδοξου προβληματισμοῦ
ἀκόμα καὶ γιὰ Συνόδους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-
σιῶν καὶ Πατριαρχείων.

Ἡ «Σύνοδος», λοιπόν, βοήθησε στὴν ἐπικοι-
νωνία, τὴ συνεργασία καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ
ἀπόψεων μεταξύ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ σὲ παν -
ορθόδοξο ἐπίπεδο. Ἦταν μοναδικὸ στὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ χρονικὰ τῶν τελευταίων πολλῶν δεκαε-
τιῶν τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ ἀνησυχία - «ἐν πολλοῖς
δικαιολογημένη», ὅπως τὴν χαρακτήρισε ἡ
Ἱεραρχία μας - τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ σὲ πανορθό-
δοξο ἐπίπεδο γιὰ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ γεγονός!

Αὐτό φανερώνει ἢ μᾶλλον ἐπιβεβαιώνει καί τή
διαχρονική ἐκκλησιαστική ἐμπειρία, τήν ὁποία
ἐξέφρασαν οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς στήν πε-
ρίφημη διακήρυξή τους: «Παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πα-
τριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγα-
γεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας
ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ
λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως
ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων
αὐτοῦ».

Αὐτός «ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας … ἤτοι
αὐτὸς ὁ λαός», δηλαδή, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊ-
κοί, καλούμαστε νά συμβάλουμε ἀναλόγως τοῦ
χαρίσματος, τῆς θέσεως καί τῆς διακονίας ἑνός
ἑκάστου στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στή διόρθωση
τῶν πολλῶν ἡμαρτημένων τῆς Κρήτης ἒχοντας τή
βεβαιότητα, ὃτι στό τέλος ἡ Ἀλήθεια θά λάμψει,
διότι ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Χριστός μας.

Σ’ Αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ
ἡ προσκύνηση στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.
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σιολογία ποὺ προωθεῖ ὁ Πατριάρχης - ἀνάλυση
στὴν ὁποία ὁ κ. Σωτηρόπουλος ἀπέφυγε νὰ ἀπαν-
τήσει.

[17] Ἀναλυτικότερα βλ. ἄρθρο π. Ἀναστ. Γκο-
τσοπούλου, «Ὁ οἰκουμενισμὸς, τά ἀκάθαρτα
Πνεύματα καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης» (28.9.16),
στό http://www.impantokratoros.gr/43815419.el.aspx

[18] Ἀναλυτικότερα βλ. ἄρθρο π. Ἀναστ. Γκο-
τσοπούλου, «Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καὶ τὸ Παγ-
κόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ)»
(28.9.16), στό http://www.impantokratoros.gr/
F99804D6.el.aspx

[19] Ἡ ἀποτυχία τῆς Συνόδου γιὰ τὰ σοβαρὰ
προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας καταδεικνύεται μὲ
περισσὴ τραγικότητα στὶς διορθώσεις τῶν τίτλων
τῶν ἐπισκοπικῶν περιφερειῶν στὶς ὑπογραφὲς
τῶν κειμένων (ἰδιαίτερα στὶς ἀντιπροσωπίες Σερ-
βίας καὶ Ρουμανίας, βλ. σελ. 14-15 τοῦ Παραρτή-
ματος Α΄). Δὲν κατόρθωσαν στὴν «Πανορθόδο-
ξη» οὔτε στὶς ὀνομασίες τῶν ἐπισκόπων τῆς «Δια-
σπορᾶς» νὰ συμφωνήσουν καὶ ἡ Διορθόδοξη
Γραμματεία ἔγραφε καὶ οἱ ἐπίσκοποι διόρθωναν
τοὺς τίτλους τους… Τραγικό!

[20] Βλ. http://www.romfea.gr/images/apofa-
seis_georgia.pdf

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
῾Ο Βίος καὶ ἡ ᾿Ακολουθία ῎Ορ -

θρου καὶ ῾Εσπερινοῦ τοῦ ῾Ιε-
ρομάρτυρος καὶ ᾿Εθνομάρ τυ ρος
῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἐξεδ-
όθη καὶ πάλιν ἀπὸ τὶς ᾿Εκδόσεις
τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου» στὴ
σειρὰ «Βίοι ῾Αγίων» (12η ἔκδοσι).

Βιβλίο καλαίσθητο μὲ ἔγχρω-
μες εἰκόνες, στὴ γλῶσσα τοῦ
Γέροντος π. Χαραλάμπους Δ.
Βασιλοπούλου, ἁπλῆ, γλαφυρή,
ποὺ παραστατικὰ δίδει τὶς δι-
δαχὲς καὶ τὶς προφητεῖες τοῦ
῾Αγίου Κοσμᾶ.

Εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν οἱ Νε-
οέλληνες τὸν ᾿Εθναπόστολο, ποὺ
ἔβαλε θεμέλια γιὰ τὴν Νεώτερη
῾Ελλάδα. Τιμᾶται 8€.

Βιβλιοπωλεῖο τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Τηλ. 210–38.16.206 ΦΑΞ 210–38.28.518

Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν συμπροσευχήν τοῦ ΠΣΕ εἰς τὸν
χῶρον ποὺ διεξήχθη ἡ «Σύνοδος» τοῦ Κολυμβαρίου.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136



Σελὶς 6η 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Περί ἐκδηλώσεως τῆς Χορωδίας «ΤΡΟΠΟΣ»
Γράφει ὁ κ. Σωκράτης Ἁρπακουλάκης

Στὰ πλαίσια τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν & Ἐπιδαύ-
ρου πραγματοποιεῖται συναυλία στὸ Ἡρώδειο,
ὅπου, ὅπως ἀναφέρεται, «ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ
συναντᾶ τὴν ὀθωμανικὴ (...), Ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς
Τρόπος συμπράττει μὲ σύνολο Τούρκων τραγου-
διστῶν θρησκευτικῆς μουσικῆς μὲ γέφυρα δύο
ὄργανα: τὴ λύρα ποὺ παίζουν οἱ Ἕλληνες τῆς Πό-
λης καὶ τὸ νέι, τὸ μουσικὸ ὄργανο τῶν δερβίση-
δων». Εἶναι κάτι ποὺ δυστυχῶς δὲν γίνεται γιὰ
πρώτη φορά. Στὸ παρελθὸν καὶ ἡ ΕΛ.ΒΥ.Χ., ὑπὸ
τὴ διεύθυνση τοῦ ἀοιδίμου διδασκάλου Λυκούρ-
γου Ἀγγελόπουλου, εἶχε συμμετάσχει σὲ τέτοιου
εἴδους ἐκδηλώσεις.

Εἶναι λυπηρὸ τὸ φαινόμενο ψάλτες, κατώτεροι
κληρικοὶ φέροντες τὴν ἐνδυμασία τῆς διακονίας
τους νὰ ἀσελγοῦν σὲ μία τέχνη κατεξοχὴν λει-
τουργική, ἀρρήκτως συνδεδεμένη μὲ τὴ Λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπογυμνωμένη ἀπὸ τὸ περιβάλ-
λον στὸ ὁποῖο γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε, ἡ
ψαλτικὴ περιφέρεται ὡς στεῖρο στοιχεῖο πολιτι-
σμοῦ, ὡς μουσειακὸ εἶδος, σὲ θέατρα καὶ σκηνὲς
συγκερασμένη μὲ ἀλλότριες θρησκευτικὲς τέχνες
πρὸς τέρψιν μιᾶς θολοκουλτουριάρικης ἐλὶτ καὶ
ἄλλων γνωστῶν συγκρητιστικῶν κύκλων.

Καμμία ἀντίρρηση δὲν ὑπάρχει ὡς πρὸς τὴν
κοινὴ μουσικὴ πορεία τῶν δύο πολιτισμῶν (βυ-
ζαντινοῦ καὶ ὀθωμανικοῦ). Ἡ ἀνάδειξη ὅμως
κοινῶν μουσικῶν χαρακτηριστικῶν θὰ μποροῦσε
νὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ χρήση μόνο ἐξωεκκλη-
σιαστικῶν συνθέσεων. Ἔχοντας συνεργαστεῖ μὲ
τὸν ἐν λόγῳ χορὸ ἀπὸ τὴ σύστασή του ἕως σήμε-
ρα, γνωστοποίησα μέσῳ ἐπιστολῆς μου στὸ διδά-
σκαλό μου καὶ διευθυντὴ τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ
Τρόπος κ, Κωνσταντῖνο Ἀγγελίδη τὴ λήξη τῆς συν -

εργασίας μας, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀνέφερα πα-
ραπάνω.

Ἡ χρησιμοποίηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης πρὸς
ἐξυπηρέτηση οἰκουμενιστικῶν σχεδίων εἶναι μία
πολὺ παλιὰ ἱστορία: Στὴ βιογραφία τοῦ ἀοιδίμου
Α.Π.Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα, γραμμένη
ἀπὸ τὸν π. Σεραφεὶμ Φαράσογλου, ἀναφέρεται
μὲ καμάρι ὅτι ἔψαλε στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς ἐπι-
δόσεως τοῦ «Τόμου ἀγάπης» πρὸς τὸν πάπα μέ-
σα στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λατερανοῦ στὴ
Ρώμη παρουσίᾳ τοῦ πάπα καὶ ἀντιπροσώπων
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ ἔτος 1972.
Ἐπίσης στὴ γνωστὴ στὸν ἱεροψαλτικὸ κόσμο
ἐκπομπὴ τοῦ Ραδιοψωνικου σταθμοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος «Πρόσωπα καὶ Παράδοση»,
ποὺ μεταδιδόταν ἕως προσφάτως, ὁ τότε προσ -
κεκλημένος τῆς ἐκπομπῆς Λαμπαδάριος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων (Γουδί)
κ. Πέτρος Πάτρας ἀναφέρεται μὲ ἰδιαίτερη ἱκανο-
ποίηση στὴ συμμετοχή του μὲ τὴ χορωδία τοῦ
Α.Μ.Μ.τ.Χ,Ε. Θεοδώρου Βασιλικοῦ στὸ Πανθρη-
σκειακὸ συνέδριο τῆς Ἀσσίζης.

Δὲν τὰ γράφω αὐτὰ θέλοντας νὰ σπιλώσω τὴ
μνήμη καταξιωμένων Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν
οὔτε νὰ δυσφημίσω ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιολογώτατους
Πρωτοψάλτες καὶ διευθυντὲς περίφημων χορω-
διακῶν σχημάτων. Ἐξάλλου ὁ κ. Ἀγγελίδης
ὑπῆρξε διδάσκαλός μου καὶ ἐγὼ συνεργάτης του
στὸ Βυζαντινὸ Χορὸ Τρόπος. Ἁπλῶς μὲ λυπεῖ βα-
θύτατα ἡ λανθασμένη ὀπτικὴ γωνία, ἀπὸ τὴν
ὁποία βλέπουν τὴν ὕψιστη αὐτὴ λειτουργικὴ τέ-
χνη τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἐκπρόσωποι καὶ ἐκφραστές
της.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

Ἔφυγε μία ἁγιασμένη μορφή, 
ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Ζούπης

Στὶς 12 Ἰουνίου 2017 ἔφυγε γιὰ τὶς οὐράνιες μονὲς μία μεγάλη
μορφὴ τοῦ κλήρου μας, ἕνας πανάξιος πνευματικὸς πατέρας καὶ
λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, ὁ φιλομόναχος πρωτοπρεσβύτερος
Ἀντώνιος Ζούπης. Ἦταν ἡμέρα Δευτέρα, ἡ ἡμέρα τῶν Ἀγγέλων,
ποὺ ὁ Κύριος ἐπέλεξε νὰ τὸν φέρει σ’ αὐτές, ἐκεῖ, κοντά Του. Κι
αὐτὸ γιατί ὁ π. Ἀντώνιος εὐλαβεῖτο πάρα πολύ τούς Ἀγγέλους,
τὴν Ἱ. Μονὴ τῶν Ὁποίων ἐκεῖ ψηλὰ στὸ Πήλιο ἐπανίδρυσε καὶ
στελέχωσε κατὰ τρόπο θεσπέσιο καὶ ἀνεπανάληπτο.

Γεννήθηκε τὸ 1934 στὸ χωριὸ Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁλμυροῦ ἀπὸ
γονεῖς φτωχούς, τοὺς εὐλαβέστατους Γεώργιο καὶ Θεοδώρα. Με-
γάλωσε μέσα στὴ φτώχεια, τὴν πεῖνα καὶ τὶς κακουχίες, καὶ μάλι-
στα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου καὶ τοῦ
ἐμφυλίου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν μέγα πόθο τῆς ἱερωσύνης, ποὺ τοῦ
ἐνστάλαξε στὴν ψυχὴ ἀπ’ τὴν ἡλικία τῶν 14 ἐτῶν ἡ Θεία Χάρη.

Γιὰ 7 χρόνια φοίτησε στὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ Λαμίας, ἀπ’ τὴν
ὁποία ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα. Ἀργότερα ὡς ἱερεὺς ἔλαβε καὶ τὸ
πτυχίο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν (1959) πραγματοποίησε αὐτὴ τὴ μεγάλη του
κλήση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ χειροτονήθηκε διάκονος καὶ ἱερέας. Στὴ
συνέχεια διορίσθηκε ἐφημέριος στὸ χωριὸ τοῦ Ἁγίου Βλασίου
Πηλίου, στὸ ὁποῖο διακόνησε ἐπὶ 10ετία, ἀφήνοντας ἐποχή. 

Ἀπὸ ἐκεῖ, νεώτατος ὤν, κλήθηκε ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Δη-
μητριάδος κυρὸ Ἠλία, νὰ ἀναλάβει τὰ ἀπαιτητικὰ καθήκοντα τοῦ
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καὶ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Βόλου.

Τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσε τότε ἦταν ὄντως μοναδικό. Δὲν ὑπῆρξε
τομέας ποὺ νὰ μὴ ἐργάστηκε καὶ ποὺ νὰ μὴ ἀνέδειξε. Ὅπως τὴν
ἐξομολόγηση, τὴν κατήχηση, τὴ δράση στὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ
ἄλλα ἱδρύματα τῆς περιοχῆς, τὶς κατασκηνώσεις, τὴ φροντίδα γιὰ
τὴ νεότητα, τὸν εὐπρεπισμὸ τῶν Ἱ. Ναῶν ὡς καὶ τῶν ἐξωκκλη-
σίων ἀκόμη κ.λπ. Ἐκεῖνο ποὺ συχνὰ ἔλεγε ἦταν: «Πονᾶ, καίγεται
ἡ ψυχή μου γιὰ τὴν Ἐκκλησία». Τί μᾶς θυμίζει; Μὰ τοῦτο τὸν λόγο
τοῦ Ψαλμῳδοῦ «ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου Σου κατέφαγέ με»
(Ψαλμ.68,10)

Ἀλλ’ ἡ κορωνίδα τοῦ ἔργου του ὑπῆρξε ἡ ἐπανίδρυση καὶ ἡ
πλήρης ἀνακαίνιση τῆς ἐρειπωμένης Ἱ. Μονῆς Ταξιαρχῶν Πηλί-
ου, ἕνα τεράστιο ὄντως ἔργο, ποὺ ἀνέλαβε τὸ 1987 μὲ τὴν εὐλο-
γία τοῦ τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ κατόπιν Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, ἀλλὰ καὶ
τοῦ πνευματικοῦ του, ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, Καθη-
γουμένου τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 

Σ’ αὐτὸ ἀναλώθηκε κυριολεκτικά. Ὄχι μόνο στὴν οἰκοδομικὴ καὶ
ἀνακαινιστικὴ προσπάθεια, στὴν ὁποία ἀντιμετώπισε πλεῖστες
δυσκολίες καὶ μεγάλους πειρασμούς, ἀλλὰ καὶ στὴ στελέχωση
τῆς Μονῆς μὲ πνευματικές του θυγατέρες, τὶς ὁποῖες εἶχε ἐκεῖ
στὸν Ἅγιο Νικόλαο Βόλου ἀπὸ μαθήτριες ἀκόμη καὶ ποθοῦσαν
τὸν μοναχικὸ βίο.

Σήμερα ἡ Ἀδελφότητα ἀριθμεῖ περίπου 30 μοναχές, ποὺ μὲ τὴν
Καθηγουμένη τους Μοναχὴ Νικοδήμη ἀποτελοῦν τὸ στήριγμα
τῶν πιστῶν, συμβάλλοντας στὴν ἐνίσχυση ὅλων ἐκείνων ποὺ κα-
ταφεύγουν στὴ Χάρη τῶν Ἀρχαγγέλων, μὲ  τὶς θεῖες Λειτουργίες,
τὶς ἀγρυπνίες, τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ «ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑ», ποὺ ἀκατάπαυστα ἐκπέμπει μέσῳ τοῦ διαδικτύου στὰ πέ-
ρατα τῆς γῆς, τὴν ἁγιογραφία, τὴν βυζαντινὴ ψαλμῳδία.

Ναί, ἡ Ἱ. Μονὴ Ταξιαρχῶν Πηλίου, εἶναι τὸ ἀπαύγασμα τοῦ
ἔργου τοῦ π. Ἀντωνίου. Ἐκείνου ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀγάπη
του πρὸς ὅλους, γιὰ τὴν λειτουργική του ζωή, γιὰ τὴν ἀδιάκοπη
καὶ μὲ παρρησία στὸν Θεὸ προσευχή του, γιὰ τὴν ἁπλότητά του,
γιὰ τὴν ἱεραποστολική του δράση, γιὰ τὴν πλέρια καὶ μέχρι αὐτο-
θυσίας φιλανθρωπία του. 

Ἡ Ἱ. Μονὴ ἔγινε τὸ μετερίζι του. Ἀπὸ ἐκεῖ πολλαπλασίασε τὴν
προσφορά του στοὺς πάντες. Στὸ πρόσωπό του ἔγινε ἀντιληπτὸ
αὐτὸ ποὺ τονίζει ὁ ἱ. Χρυσόστομος: «Ἀρκεῖ εἷς ἄνθρωπος, ζήλῳ
πυρούμενος, ὁλόκληρον διορθῶσαι δῆμον» 

Κυριολεκτικὰ ὁ π. Ἀντώνιος, μιμούμενος καὶ σ’ αὐτὸ τὸν Κύριο,
ἦταν μονίμως «λεντίῳ διεζωσμένος» (Ἰω.13,5), διακονώντας
ἀκατάπαυστα τούς πάντες. Καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἦταν πάντοτε
ἐν ἐγρηγόρσει, πάντοτε προσευχόμενος, πάντοτε ἱερουργῶν καὶ
ἐπιτελῶν τὰ ἱ. Μυστήρια, πάντοτε προσφέρων. Κι αὐτὸ ἔγινε μὲ
πλήρη ἀφοσίωση καὶ ζῆλο, γιὰ 58 ὁλόκληρα χρόνια ποὺ διήρκε-
σε αὐτὴ ἡ ἱερατική του διακονία. Τί ἔργο ζωῆς! Τί ἱερέας Κυρίου!
Τί προσφορὰ στὸν συνάνθρωπο! Πόσο μεγάλυνε τὴν Ἐκκλησία!
Πόσο δόξασε τὸν Κύριο!

Οἱ Θεῖες Λειτουργίες του ἦταν μοναδικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες,
ποὺ τὶς τελοῦσε μὲ τὴν καλλικέλαδη φωνή του, μὲ τὴν πλήρη
ἀφοσίωσή του, χωρὶς νὰ βιάζεται καθόλου, μνημονεύοντας
πλῆθος ὀνομάτων. Ἔλεγες νὰ μὴ τελειώσουν ποτέ!

Πρὸς δόξαν Θεοῦ θὰ προσθέσω καὶ τὰ παρακάτω, ἀπὸ τὴν
προσωπικὴ πεῖρα τῆς γνωριμίας μου μὲ τὸν π. Ἀντώνιο. Ὅταν μὲ
τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐκδόθηκε τὸ 1979 τὸ περιοδικὸ «ΤΑ ΚΡΙΝΑ»,
θέλοντας νὰ βοηθήσει καὶ νὰ ἑδραιώσει τὴν ὅλη νεανικὴ αὐτὴ
προσπάθεια, ζήτησε καὶ τοῦ στέλναμε στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Βόλου μεγάλο ἀριθμὸ τευχῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο γινόταν
γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀργότερα θέλησε νὰ γνωριστοῦμε ἀπὸ κοντά.
Κι ἐκεῖ ἐν τῇ ρύμῃ  τοῦ λόγου του μᾶς εἶπε, πὼς μᾶς μνημονεύει
σὲ κάθε Θεία Λειτουργία ποὺ ἐπιτελεῖ!

Ἀπὸ τότε «πήραμε θάρρος» καὶ σὲ κάθε μεγάλη δυσκολία τῆς
ζωῆς μας ζητούσαμε τὴν εὐχὴ καὶ τὶς προσευχές του. Κι ἐκεῖνος,
ὄχι μόνο τὸ ἔκανε ὁλοπρόθυμα, ἀλλὰ ζητοῦσε καὶ ἀπὸ τὶς ἀδελ-
φές τῆς Ἱ. Μονῆς νὰ κάνουν τὸ ἴδιο. Καὶ τὸ θαῦμα κάθε φορά γι-
νόταν. Καὶ γινόταν ἀμέσως. Κι ἦταν καὶ πολὺ μεγάλο. Ναί! Ἐκεῖ
διαπιστώσαμε πλέον καὶ τὴν μεγάλη παρρησία ποὺ πραγματικὰ
εἶχε πρὸς τὸν Θεό, ὅπως καὶ τὸ εὐλογημένο Μοναστήρι του.

Πολυσέβαστε Ἅγιε Γέροντα π. Ἀντώνιε, εἴμαστε βέβαιοι πὼς
καὶ τώρα μᾶς διακονεῖς ὅλους, ἐκεῖ στὸ ἄνω θυσιαστήριο τοῦ Κυ-
ρίου ὅπου μετετέθης, μαζὶ μὲ τὶς Οὐράνιες Ταξιαρχίες ἀγαλλόμε-
νος. Πόσο μᾶλλον ὅταν σὲ ἐπικαλούμαστε στὶς ἀνάγκες καὶ στὰ
βάσανα τῆς ζωῆς μας! Αἰωνία σου ἡ μνήμη!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Μεγάλη ἀπάτη μὲ ὑπογραφὴν Θεοφιλεστάτου;
καὶ ἂν δὲν τὸ γνώριζαν, πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ
ἔχουν αὐθόρμητη πίστη στὰ βενετσιάνικα λείψα-
να αὐτῆς τῆς Ἁγίας;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ λείψανα, τὰ ὁποῖα
εἶχαν μία θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ
γιὰ τὰ ὁποῖα ὀργανώθηκαν διάφορες ἐκδηλώσεις
(καὶ οἱ ἐκδηλώσεις εἶναι ἀκριβές, εἰδικὰ σὲ περίο-
δο κρίσης!), εἶναι πολὺ ἀμφίβολα, ἢ μᾶλλον πολὺ
πιθανὸν ψευδῆ.

Τὰ ὑποτιθέμενα ὑπολείμματα τῆς Ἁγίας Ἑλένης
τιμοῦνταν μὲ κρατικὲς διακρίσεις, ὅπως ἡ μούμια
ἑνὸς Φαραὼ ποὺ μεταφέρθηκε στὸ Παρίσι γιὰ
ἐπιστημονικὲς ἐξετάσεις, πρὶν ἀπὸ χρόνια. Ἡ δια-
φορὰ εἶναι ὅτι ἐνῶ ἡ μούμια ἦταν αὐθεντική, τὸ
«σῶμα» τῆς Ἁγίας Ἑλένης πιθανότατα δὲν εἶναι.

Δὲν θέλω κανείς, ἀκόμη καὶ ἂν τὸ γνωρίζει, νὰ
τὸ θεωρεῖ ἀνούσιο, ἀφοῦ τώρα ἦταν σημαντικὸ
νὰ ξεκινήσει ἡ ὀργανωτικὴ μηχανὴ μὲ τὰ ἀναπό-
φευκτα πρακτικὰ ὀφέλη (σκέπτομαι, γιὰ παρά-
δειγμα, τὰ «οἰκουμενικὰ» ὀφέλη μεταξὺ Ρωμαι-
οκαθολικισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας,  ἁπλὰ γιὰ νὰ μὴ
σκέφτομαι ἄλλα πολὺ πρακτικὰ ὀφέλη...). Μάλι-
στα, ὅλα καλὰ ἀλλά... μπορεῖ αὐτὸ νὰ γίνει μὲ λεί-
ψανα ποὺ εἶναι πιθανότατα ψευδῆ; Ἐὰν ὁ
σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα, ναί. Ἀλλὰ μπορεῖ ἡ
Ἐκκλησία νὰ χρησιμοποιεῖ ποτὲ αὐτὸ τὸ μακια-
βελλικὸ σύστημα;

Ἐνημέρωσα κάποιον λίγο πάνω ἀπὸ τὸν ἁπλὸ
κλῆρο γιὰ αὐτὴ τὴν ἐρώτηση. Ἔλαβα ὡς ἀπάντη-
ση μόνο τὴ σιωπή του. Ἔνιωσα πολὺ ντροπὴ καὶ
ἀμηχανία, μία ντροπὴ καὶ ἀμηχανία πού, ὡστό-
σο, θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθάνονται ἄλλα πρόσωπα…

Ἀντλῶ τὶς συντριπτικὲς ἀποδείξεις ὅλων αὐτῶν
ἀπὸ μία ἔκθεση σχετικὰ μὲ τὰ ὑπολείμματα τῆς
Ἁγίας Ἑλένης, ποὺ προέρχονται ἀπὸ δύο μελε-
τητὲς μεγάλης ἐπιστημονικῆς σοβαρότητας: Ὁ
Corrain καὶ ὁ Capitanio. Μεταφέρω τὸ κείμενο
τῆς ἔκθεσης ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο σημεῖο:

«Ἡ λειψανοθήκη [τῆς Ἁγίας Ἑλένης] βρίσκεται
στὸ παρεκκλήσι τοῦ Borromeo, κάτω ἀπὸ τὸ θυ-
σιαστήριο, μὲ ἕνα γυάλινο καπάκι ποὺ ἁπλὰ κλί-
νει (τὰ ἄγκιστρα εἶναι σπασμένα ἢ λείπουν). Μία
ταυτοποίηση εἶχε γίνει ἀπὸ τὸν dr. Ulisse Canzia-
ni στὶς 22 Ὀκτωβρίου 1929. Καταγράφηκε ὁ ἀκό-
λουθος κατάλογος:

Ἕνα κακὸ κρανίο, 5 σπόνδυλοι καὶ θραύσματα.
4 πλευρὲς καὶ θραύσματα. Λαβὴ τοῦ στέρνου καὶ
στέρνο. Ἱερὸ ὀστό μὲ ἀνωμαλία τῶν πέμπτων
ὀσφυϊκῶν καὶ λαγόνων ὀστῶν. Ἡ ἀριστερὴ ὠμο-
πλάτη καὶ ἡ δεξιὰ ὠμοπλάτη. Βραχίονες. Ἡ ἀρι-
στερὴ καὶ δεξιὰ κερκίδα χωρίζεται σὲ δύο μισά. Ἡ
ἀριστερὴ ὠλένη καὶ τὸ ἄνω τρίτο τῆς δεξιᾶς. 6
ὀστᾶ τοῦ καρποῦ καὶ 4 φάλαγγες τοῦ χεριοῦ. Τὰ
μηριαῖα καὶ οἱ ρίζες. Ἡ ἀριστερὴ κνήμη. Οἱ πτέρ-
νες. Ἕνας ἀστράγαλος. Ἕνα σκαφοειδὲς καὶ μία
φάλαγγα τοῦ ποδιοῦ.

Ὁ γιατρὸς μέτρησε τὸ μῆκος τῶν ἕξι μακριῶν
ὀστῶν τῶν ἄκρων, καταλήγοντας σὲ ἀνάστημα
153 ἑκατοστῶν, μέτριο ἀλλὰ ὄχι πάρα πολύ, γιὰ
μία γυναίκα. Μὲ τὴν ἀνασκόπηση τῶν μεγεθῶν
τῶν μεμονωμένων ζευγαριῶν τῶν ὀστῶν παρα-
τηρήσαμε τὴ μικρὴ μεταβλητότητα μεταξὺ αὐτῶν
τῶν ζευγῶν ἀναφορικὰ μὲ τὰ δεδομένα ἀναστή-
ματος (151,2 - 152,7 ἑκ.): ποὺ ἀνήκουν στὸ ἴδιο
ὑποκείμενο».

Ἡ ἔκθεση, λοιπόν, σημειώνει στὴν ἀρχὴ αὐτὸ
ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸ 1929: ἕνα κρανίο καὶ με-
ρικὰ ὀστᾶ. Πολὺ διαφορετικὴ εἶναι ἡ κατάστα-
ση ποὺ βρέθηκε πρόσφατα. Ἡ ἔκθεση, στὴν
πραγματικότητα, συνεχίζεται ὡς ἑξῆς:

«Σὲ σύγκριση μὲ τὴν παλαιότερη καταγραφή,
ἔχουμε τὰ μόνα ὑπολείμματα τοῦ κρανίου νὰ πε-
ρικλείονται μέσα σὲ μία ἀσημένια μάσκα, ποὺ
ἀνοίγεται ἀπὸ ἐμᾶς μὲ δυσκολία. Ὁ ὑπόλοιπος
σκελετὸς περιβλήθηκε ἀπό δοχεῖο κασσίτερου μὲ
μεγάλους τοίχους. Ἕνα ὄμορφο χρυσοκέντητο
φόρεμα θὰ μποροῦσε νὰ κρύψει τὸ κακὸ ἀρκετὸ
καιρό, δηλαδὴ μέχρι τὴν ταυτοποίησή μας. Τὸ δο-
χεῖο κασσιτέρου ἐπιμήκους σχήματος, σχεδὸν
γιὰ νὰ προσομοιώσει τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας, εἶχε
(ἴσως πρόσφατα) σχιστεῖ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν
ποδιῶν. Δὲν ὑπῆρχε τίποτα μέσα σὲ αὐτό».

Ἔτσι τώρα ὑπάρχει μόνο ἕνα κρανίο τῶν ὑπο-
τιθέμενων λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἑλένης. Ὅλα τὰ
ἄλλα ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό! Τὸ
λεγόμενο "σῶμα" καμουφλαρισμένο στὴν τιμώ-
μενη λειψανοθήκη στὴν Ἑλλάδα πρέπει νὰ εἶναι
μία ἐνδεδυμένη κούκλα! 

Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸ σκήνωμα τῆς Ἁγίας Ἑλέ-

νης εἶναι στραμμένος σὲ μία κούκλα γεμάτη μὲ
πολύτιμα (καὶ ἀκριβά!) ροῦχα.

Ἀλλὰ ἂς δοῦμε τὴν ἐπιστημονικὴ παρατήρηση
στὸ κρανίο, τὸ μόνο ποὺ ἀπέμεινε:

«Ἂς ποῦμε κάτι γιὰ τὰ ὑπολείμματα τοῦ κρανί-
ου ποὺ βρίσκεται σὲ κακὴ κατάσταση, τὴν ὁποία
ἀνακαλύψαμε. Τὸ μουμιοποιημένο δέρμα καλύ-
πτει ἕνα μέρος τοῦ προσώπου. Ἡ ἡλικία θανάτου
μπορεῖ νὰ εἶναι γεροντική: ὀδοντιατρικὴ φθορὰ
στὴν κοιλότητα τῶν Μ2 καὶ Μ3 ἀριστερά, λείπουν
ἐντελῶς τὰ ράμματα, ἀκόμη καὶ ἐσωτερικά.
Ὑπάρχει κάποια ἀμφιβολία γιὰ τὸ γυναικεῖο
φῦλο: μικρὸ πρόσωπο, παιδικό, μὲ μέτωπο πι-
θανῶς κυρτό.

Ἀναγνωρίζουμε ὅμως ὅτι τὸ ὑπερβολικὸ περι-
θώριο εἶναι χονδροειδές, ὅτι τὸ κρανίο εἶναι
μᾶλλον παχὺ καὶ ὅτι οἱ nuclides καὶ τὸ ἰνιακὸ ὀστό
εἶναι περισσότερο ἀπὸ διακριτά. [...] ». (C. Cor-
rain-M. A. Capitanio, “Ricognizioni di alcune reli-
quie, attribuite a santi orientali, conservate in Ve-
nezia”, in Quaderni di scienze antropologiche 21
(1995), pp. 43-45).

Ὁ μελετητὴς Corrain προτίμησε νὰ θολώσει
πολὺ τὶς δηλώσεις του, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλο μέλος τῆς
ἴδιας ἐπιτροπῆς ἀναγνώρισης, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐξε-
τάστηκε τὸ κρανίο, γνωρίζω ὅτι τὸ κρανίο ποὺ
ἀποδίδεται στὴν Ἁγία Ἑλένη εἶναι ἀρσενικὸ μὲ πι-
θανότητα 70-75%, ἐπειδὴ τὸ μέτωπο δὲν εἶναι
ὅπως εἶναι στὴν ἀντίθετη θηλυκὴ περίπτωση. Ὁ
μελετητής, στὴν πραγματικότητα, δὲν λέει ὅτι τὸ
κρανίο εἶναι κυρτό, ἀλλὰ ὅτι "πιθανότατα" θὰ
ἔπρεπε νὰ ἦταν, ἂν ἦταν θηλυκό.

Στὸν Μεσαίωνα δὲν ὑπῆρχαν λίγα ψευδὸ-κει-
μήλια. Αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους.
Ὁμοίως, πρέπει νὰ ἀπαιτεῖται ἐλάχιστη σύνεση,
ὅταν ἀποδίδεται μία ὁρισμένη ταυτότητα σὲ
θνητὰ ἀπομεινάρια, εἰδικὰ ὅταν αὐτὰ τὰ ἐρείπια
διῆλθαν ἕνα πολὺ ταραγμένο ἱστορικὸ μονοπάτι,
ὅπως τὰ ὑποτιθέμενα λείψανα τῆς Ἁγίας Ἑλένης
(1). Δίνοντας τὴ διαβεβαίωση, πωλώντας στοὺς
ἀνθρώπους τὴν ἰδέα ὅτι αὐτὸ ποὺ βλέπει εἶναι σί-
γουρα τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας Ἑλένης (ὅταν τὸ πιὸ πι-
θανὸ εἶναι ὅτι τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ ἔμεινε, τὸ
κρανίο, δὲν εἶναι αὐθεντικὸ) μᾶς κάνει νὰ σκεφτοῦ με
τὴν ὕπαρξη τῆς ἁπλοϊκότητας, τῆς πολλῆς ἀφέ-
λειας καὶ πιθανὸν κάποιου μὲ κακὴ πίστη. Ἐὰν
ὑπάρχει κακὴ πίστη μπορεῖ νὰ ὑπάρξει κάποιος
ποὺ νὰ τὸ ἐκμεταλλευτεῖ αὐτό.

Ἡ σκέψη τῆς προώθησης τοῦ "οἰκουμενισμοῦ
μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν" μὲ πιθανὰ ψευδῆ κειμή-
λια, μᾶς κάνει τόσο πολὺ νὰ σκεφτόμαστε τὴν
κερδοσκοπία.

Φυσικά, σὲ μία «πλαστικὴ ἐποχή», ὅπως ἡ δι-
κή μας, κανεὶς δὲν ἐκπλήσσεται ὅτι παντοῦ μπο-
ρεῖ νὰ ὑπάρξει ψευδὸ-πραγματικότητα καὶ
ψευδὸ-ἀλήθεια.

Ἀλλὰ ἂν εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ δοῦμε
στὴν Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ πάντα ἕνα τραῦμα καὶ
δὲν εἴμαστε καθόλου εὐτυχεῖς!

(1) Στὴν περίπτωση τῶν ἀνατολικῶν λειψάνων
τῶν Ἁγίων τῆς Βενετίας, ὁ Corrain ὁμολόγησε
ὅτι, τουλάχιστον τὰ μισὰ ἀπὸ αὐτὰ ἦταν πολὺ
ἀμφίβολα, δηλαδὴ ψεύτικα. Ἕνα ἄλλο παράδει -
γμα: τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Ταρασίου, τὰ ὁποῖα
θεωρεῖ ἡ «Ἑνετικὴ Καθολικὴ Κουρία» ὅτι ἀνή-
κουν στὸν πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης,
εἶναι στὴν πραγματικότητα ἑνὸς ἁπλοῦ μοναχοῦ.
Αὐτὰ τὰ λείψανα (τὰ ψεύτικα!) δόθηκαν στὸν πα-
τριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαῖο
(στὸ πλαίσιο τῶν φιλικῶν Ρωμαιοκαθολικῶν-
Ὀρθοδόξων οἰκουμενιστικῶν σχέσεων), σὰν νὰ
ἦταν τοῦ Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης Ἁγί-
ου Ταρασίου. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση
ὑπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες ποὺ ἀποδει-
κνύουν αὐτὸ ποὺ μόλις εἶπα.

Μία ἄλλη πολὺ ἀμφίβολη περίπτωση ἀφορᾶ
στὰ ψευδὸ-ἱερὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας,
ποὺ ἐπίσης μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὴ Βενετία στὴν
Ἑλλάδα γιὰ προσκύνηση ἀπὸ τὶς 10 ἕως τὶς 24
Μαΐου 2015. Αὐτὰ τὰ λείψανα περιλαμβάνουν
ἕνα κρανίο πολὺ ὥριμης γυναίκας (ἐνῷ ἱστορικὰ
γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἁγία Βαρβάρα πέθανε νέα),
ἀναμεμιγμένα μὲ ὀστᾶ διαφόρων ἀνθρώπων. Τὸ
πιστοποιεῖ ἡ ἴδια μελέτη τῶν Corrain - M. A. Capi-
tanio.

Σὲ ἐκείνη τὴν περίπτωση δὲν ἀκούστηκαν δια-
μαρτυρίες καὶ ὅλα ἐξελίχθηκαν ὁμαλά. Αὐτὸς
εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες διοργα-
νωτὲς ὀργάνωσαν ἐκ νέου μία παρόμοια ἐκδήλω-
ση μὲ τὰ δῆθεν λείψανα τῆς Ἁγίας Ἑλένης.

Ὡστόσο, οἱ πρωτοβουλίες αὐτῶν τῶν προσκυ-
νημάτων προσπαθοῦν νὰ βασίσουν τὶς ἀπόψεις
τους, σχετικὰ μὲ τὰ βενετικὰ λείψανα, πάνω σὲ
μία μελέτη τυπωμένη τὸ 2005 ἡ ὁποία, σύμφωνα
μὲ τὶς ἐκτιμήσεις κάποιων ἀκαδημαϊκῶν, φαίνεται
ἀνακριβὴς καὶ σὲ κάποια σημεῖα, ἐσφαλμένη. Ἡ
ἐν λόγῳ μελέτη εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἀγαθάγγελος Ἐπί-
σκοπος Φαναρίου, Ἱερὰ λείψανα ἁγίων τῆς καθ'
ἡμᾶς Ἀνατολῆς στὴ Βενετία, Ἀποστολικὴ Διακο-
νία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2005.

Σημ. Ο.Τ.: Ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν δὲν ἔχει
καμίαν σχέσιν μὲ τὰ ἀνόσια παίγνια. Ὁ Θεὸς
εἰσήκουσε τὰς προσευχὰς ὅλων ὅσων μὲ πίστιν
προσῆλθον, διὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Ἁγίαν
Ἑλένην.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς 
εἶναι μία. Τὰ διαφορετικὰ πρόσωπα τῆς Παναγίας
Τριάδος ἐνεργοῦν σὰν φύση καὶ ὄχι σὰν πρόσω-
πα. Ὁ Πατὴρ ἐνεργεῖ σὰν Θεὸς καὶ ὄχι σὰν Πατὴρ
καὶ ἐπειδὴ Θεὸς εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα ἑπο-
μένως ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ ἐνεργεῖ καὶ θέλει καὶ
ἀγαπᾶ. Ἕνας ὁ Θεὸς ποὺ ἐνεργεῖ ἐκ Πατρός, δι’
Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἐρώτησις πρωτειομανοῦς. Δηλαδή τὰ πρό-
σωπα τῆς Παναγίας Τριάδος δὲν ἔχουν διαφορε-
τικὲς ἐνέργειες τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἄλλα δύο καὶ ἑπο-
μένως δὲν μποροῦν νὰ διαθέτουν γνωμικὸ θέλη-
μα;

Ἀπάντησις ὀρθοδόξου. Ὄχι βέβαια. Δὲν δια-
θέτουν γνωμικὸ θέλημα. Ἂν εἶχαν γνωμικὰ θελή-
ματα τὰ πρόσωπα τῆς Παναγίας Τριάδος, τότε θὰ
εἴχαμε τρεῖς Θεοὺς καὶ ὄχι ἕνα. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο
ἂν τὰ πρόσωπα τῆς Παναγίας Τριάδος εἶχαν δια-
φορετικὲς ἐνέργειες θὰ εἴχαμε τρεῖς θεοὺς καὶ ὄχι
ἕνα.

Ἐρώτησις πρωτειομανοῦς. Τότε ἀπὸ ποῦ
προκύπτει τὸ γνωμικὸ θέλημα;

Ἀπάντησις ὀρθοδόξου. Ὁ Θεὸς δημιούργησε
τόν  ἄνθρωπο, κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσή Του.
Ὅπως ὁ Ἴδιος εἶναι μία μοναδικὴ φύση μὲ τρία
πρόσωπα ἔτσι κατασκεύασε καὶ τὸν ἄνθρωπο,
μία φύση καὶ ἑκατομμύρια ὑποστάσεων. Ἡ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο εἶναι αὐτὴ ἡ μοναδικὴ
φύση, αὐτὴ ποὺ προσέλαβε ὁ Υἱός, ὅπως εἶχε
προαιωνίως προγραμματίσει νὰ προσλάβει. Τὸ
καθ' ὁμοίωση τὸ πραγματοποιεῖ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρω-
πος. Δηλαδὴ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ὑποστάσεων
μποροῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν θέληση, τὴν
ἐλευθερία καὶ τὴν ἐνέργεια αὐτῆς τῆς μιᾶς φύσε-
ως, αὐθόρμητα, ἑκούσια καὶ ἐλεύθερα ἀποδει-
κνύοντας ἔτσι ὅτι ἕνας εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖ -
ος ἂν καὶ παρουσιάζει  πολλὲς ὑποστάσεις δὲν
παρουσιάζει ὅμως περισσότερες ἀπὸ μία φύσεις.

Οἱ ἀκοινώνητες ὑποστάσεις, ὡς διακρίσεις
ἐντός τῆς μιᾶς φύσεως, δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ
ἔχουν μία θέληση, μία ἐλευθερία καὶ γενικὰ ἐνέρ-
γεια προσωπική, ἀλλὰ μόνο τὴν θέληση, ἐλευθε-
ρία καὶ  ἐνέργεια τῆς μιᾶς φύσεως, ὥστε νὰ ὑπάρ-
χει ἕνας ἄνθρωπος μὲ δισεκατομμύρια ὑποστά-
σεις, ὅπως ὑπάρχει ἕνας Θεὸς τρισυπόστατος.

Στ’ ἀλήθεια τί ἔγινε στὸν ἄνθρωπο τὸν πλασμέ-
νο κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ; Πῶς φτά-
σαμε ἀπὸ τὸν ἕνα ἄνθρωπο στοὺς πολλούς, μὲ
διαφορετικὲς θελήσεις, ἐλευθερίες, σκέψεις καὶ
γενικὰ ἐνέργειες; Πῶς φτάσαμε σ’ αὐτὸ ποὺ ὀνο-
μάζουμε πτώση;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶχε δύο ἄνισες
δυνατότητες. Ἡ Πρώτη καὶ φυσική του δυνατότη-
τα ἦταν νὰ ἀκολουθήσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μὲ
ποιὸ τρόπο θὰ πραγματοποιοῦσε ἕνα τέτοιο
πρᾶγμα; Ἐντελῶς φυσικὰ καὶ αὐθόρμητα, δὲν
χρειαζότανε καμμία σκέψη καὶ κανένα κόπο. Ὡς
πρόσωπο θὰ ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιήσει τὴ φυ-
σικὴ θέληση, τὴν φυσικὴ ἐλευθερία, τὴν φυσικὴ
σκέψη καὶ γενικὰ τὴν φυσική του ἐνέργεια, αὐτὸ
ἀκριβῶς ποὺ ἔκαναν καὶ ὁ πρῶτος (πρὸ τῆς πτώ-
σεως) καί ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ[1], ὅπως εἴδαμε, ἀφοῦ
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει ἀντίθεση μεταξὺ
φυσικοῦ ἀνθρωπίνου καὶ φυσικοῦ Θεϊκοῦ θελή-
ματος καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀκολουθώντας τὸ φυσικὸ
του θέλημα ἀκολουθεῖ συνάμα καὶ τὸ Θεϊκό.

Ὁ πρῶτος Ἀδὰμ ὅμως προτίμησε νὰ δοκιμά-
σει καὶ τὴν δεύτερη δυνατότητα, δηλαδὴ  τήν  ἰδιο-
ποίηση τῆς φύσεως ἐκ μέρους τοῦ προσώπου
του. Τί σημαίνει ὅμως ἰδιοποίηση τῆς φύσεως;
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸ πρόσωπο δὲν ἔχει καμιὰ δική
του θέληση, σκέψη καὶ γενικὰ ἐνέργεια ξεχωριστὴ
ἀπὸ αὐτὴ τῆς φύσεως. Ἀλλὰ τί κάνουν ὁ Ἀδὰμ καὶ
ἡ Εὔα; δανείζονται αὐτὴ τὴν θέληση καὶ γενικὰ
τὴν ἐνέργεια τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ποὺ εἶναι
μία καὶ κοινὴ γιὰ ὅλους, τὴν ἰδιοποιοῦνται καὶ τὴν
κάνουν νὰ φαίνεται προσωπική.

Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι τὸ ἀνθρώπινο
πρόσωπο ἀπέκτησε ἔτσι δική του ἐνέργεια,
ἁπλῶς ἰδιοποιήθηκε, παρὰ φύσιν, δηλαδὴ μὲ
τρόπο μὴ φυσικό, τὴν κοινὴ καὶ μία ἐνέργεια τῆς
φύσεως,   ἐπειδὴ δὲν εἶναι φυσικὸ ἕνα τέτοιο
πρᾶγμα. Δηλαδὴ ἀντὶ νὰ κινηθεῖ ἡ φύση μὲ φυ-
σικὸ τρόπο καὶ χωρὶς ἐξαναγκασμό, κινεῖται μὴ
φυσικά, περνώντας ἀπὸ τὴν ὕπαρξη κατὰ φύσιν
στὴν ὕπαρξη παρὰ φύσιν.

Γιὰ νὰ καταλάβουμε καλύτερα αὐτὴν τὴν ἰδιο-
ποίηση, ἂς χρησιμοποιήσουμε τὸ παράδειγμα
τοῦ ἀεροπλάνου. Ὁ Γιῶργος καὶ ἡ Μαρία βρί-
σκονται μέσα στὸ ἀεροπλάνο. Αὐτὸ κινεῖται πρὸς
ἕνα προορισμό. Ἂς ὑποθέσουμε  ὅτι τὸ ἀεροπλά-
νο εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη φύση  καὶ ὁ Γιῶργος μὲ τὴν
Μαρία εἶναι ὁ Ἀδὰμ μὲ τὴν Εὔα, οἱ ὁποῖοι ἐκφρά-
ζονται ἀπὸ τὴν κίνηση τοῦ μέσου μέσα στὸ ὁποῖο
βρίσκονται. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ Γιῶργος καὶ ἡ
Μαρία δὲν ἐνεργοῦν μὲ δική τους κίνηση, ἐπωφε-
λοῦνται ἁπλῶς ἀπὸ τὴν κίνηση τοῦ ἀεροπλάνου,
τὸ ὁποῖο ἐδῶ ἀντιπροσωπεύει τὴ μοναδικὴ
ἀνθρωπίνη τους φύση. Ὡς κίνηση φανταστεῖτε
ὅλη τὴν ἐνέργεια τῆς φύσεως στὴν πληρότητά
της, δηλαδὴ τὴν αἰσθητική, νοερὰ καὶ αὐτεξούσια.
Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀεροπλάνου εἶναι σαφής. Βα-
δίζει πρὸς τὸν Δημιουργό του, διὰ νὰ τελειωθεῖ,
γιατί ἔτσι εἶναι προορισμένο. Καὶ κινεῖται αὐθόρ-
μητα, ἑκούσια χωρὶς διαδικασία ἐπιλογῆς, δια-
βούλευση καὶ προγενέστερη ἀπόφαση, γιατί ἡ
φύση εἶναι αὐθόρμητη καὶ οἰκειοθελής. Κατὰ συν -
έπεια  κινεῖται  ἐλεύθερα, γιατί ὁ αὐθορμητισμὸς
δὲν εἶναι ἀντίρροπος τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ Γιῶργος καὶ ἡ Μαρία εἶναι εὐτυχισμένοι: χαί-
ρονται τὸ ταξίδι ποὺ εἶναι ὡραῖο, ἀπολαυστικό.
Βιώνουν μεγαλεῖα: θέα ὑπέροχη, ἀνείπωτη τρυ-
φή, γαλήνη χωρὶς φόβους καὶ κινδύνους. Βιώ-
νουν μὲ μία λέξη τὸν παράδεισο, τὸν "τόπο" ὅπου
μένει ὁ Θεός. Ὁ Δημιουργὸς εἶναι μαζί τους, εἶναι
ὁ ἴδιος ὁ "τόπος" μέσα στὸν ὁποῖο κινοῦνται,
Ἐκεῖνος τοὺς ἀγαπάει καὶ φροντίζει νὰ αἰσθάνον-
ται ἀπόλυτα ἄνετοι.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ κίνηση δὲν εἶναι τοῦ Γιώρ-
γου καὶ τῆς Μαρίας ὡς προσώπων, μὰ τοῦ ἀερο-
πλάνου, (τῆς φύσεως). Ὁ Γιῶργος καὶ ἡ Μαρία
δὲν μποροῦν νὰ ἐνεργήσουν αὐτόνομα, γιατί δὲν

διαθέτουν ἄλλη φύση, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν τοῦ ἀερο-
πλάνου. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα γι’ αὐτοὺς
οὔτε συνιστᾶ ἔλλειψη ἐλευθερίας, γιατί αὐθόρμη-
τα, ἑκούσια κι αὐτεξούσια τὸ ἀεροπλάνο κινεῖται
μὲ τρόπο ποὺ ἐκφράζει ἀπόλυτα τὴν φύση τους.

Τὸ ἀεροσκάφος εἶναι χαριτωμένο, ὁλόχρυσο,
ἄνετο, ἀναπαυτικὸ καὶ ἡ θέα ὑπέροχη  μέσα κι’
ἔξω. Εὐχαριστοῦν γι’ αὐτὸ τὸν δωρητή. Γιατί τὸ
ἀεροπλάνο τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ
κινηθοῦν ἐλεύθερα. Ἡ κίνηση τοῦ ἀεροπλάνου
εἶναι μία καὶ ἴδια. Κατὰ συνέπεια ὁ Γιῶργος καὶ ἡ
Μαρία κινοῦνται μὲ τὴν ἴδια κίνηση καὶ πρὸς τὴν
ἴδια κατεύθυνση. Βλέπουν μία μόνη χώρα, αὐτὴ
τοῦ Δημιουργοῦ, καὶ ἀποκτοῦν μία κατανόηση,
γιατί τὸ ἀεροπλάνο διαθέτει καὶ λογικὴ κίνηση.
Περιτριγυρισμένοι ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ σύμπαν-
τος, τὴν ὁποίαν θεωροῦν καὶ διαισθάνονται αὐτὸ
ποὺ ὁ Θεὸς δημιούργησε, πῶς τὸ δημιούργησε
καὶ γιατί τὸ δημιούργησε. Μποροῦν νὰ δίνουν τὰ
ὀνόματα στὰ δημιουργημένα ὄντα τοῦ κόσμου.
Τὰ γνωρίζουν καὶ συνεργάζονται μὲ τὸν Θεό.

Συμβαίνει ὅμως ἕνα περίεργο φαινόμενο. Κά-
ποιος “ἄλλος” περνᾶ ἀπ’ ἔξω, κάποιος λογισμὸς
καὶ λέει στὴν Μαρία: "Γιατί θὰ πρέπει νὰ κάθεσαι
καὶ νὰ χαίρεσαι τὸ ταξίδι στὸ ἀεροπλάνο; Μπο-
ρεῖς νὰ σηκωθεῖς νὰ κάνεις ἀεροπειρατεία. Νὰ
στρέψεις τὸ ἀεροπλάνο σὲ ἄλλη κατεύθυνση καὶ
νὰ πᾶς ὅπου ἐσὺ θέλεις. Γιατί νὰ βλέπεις μόνο
αὐτὰ ποὺ θέλει ὁ Θεὸς καὶ νὰ μὴ γίνεις κι ἐσὺ σὰν
Ἐκεῖνον”; «Μὰ γιατί νὰ ἀπομακρυνθῶ ἀπὸ Ἐκε-
ῖνον, ἀφοῦ τὰ πάντα τὰ παίρνω ἀπὸ Αὐτόν»;
ἀπαντᾶ ἡ Μαρία. Καὶ ὀ ἄλλος ἐξηγεῖ: «Ἄκουσέ με,
σήκω, πεῖσε τὸν Γιῶργο καὶ κάνετε μία ἀεροπει-
ρατεία. Πάρτε ἐσεῖς τὴν κίνηση τοῦ ἀεροπλάνου,
γιὰ νὰ τὸ πάτε ὁπού ἐπιθυμεῖτε». «Δηλαδὴ ποῦ;»
ρωτᾶ ἡ Μαρία «Τὸ ποῦ», τῆς ἀπαντᾶ, «θὰ τὸ
ἀποφασίσετε ἐσεῖς, γιατί ἂν κάνετε ἕνα τέτοιο
πρᾶγμα  θὰ γίνετε θεοὶ, ἐσὺ καὶ ὁ Γιῶργος».

Ἡ ὑπόδειξη ἄρεσε στὴν Μαρία. Ἔπεισε τὸν
Γιῶργο καὶ μαζὶ πήγανε στὸ χειριστήριο. Ἀλλάξα-
νε τὴν τροχιὰ τοῦ ἀεροπλάνου. Ἡ κατεύθυνση
ἀνῆκε στὸ ἀεροσκάφος, ὄχι στὸ Γιῶργο καὶ Μα-
ρία, ἀλλὰ  αὐτοὶ κάνανε δικιά τους (ἰδιοποιήθη-
καν) τὴν κίνηση τοῦ ἀεροπλάνου. Ὅταν ὅμως
πραγματοποιήθηκε τὸ σχέδιο, ὁ Γιῶργος ἤθελε
νὰ πάει ἀριστερά, μὰ ἡ Μαρία δεξιά. Ἔτσι τὸ
ἀεροπλάνο “χωρίστηκε» σὲ δύο ἀεροπλάνα.
Αὐτὸ ποὺ πρὶν ἦταν ἕνα ἔγινε δύο: ὁ Γιῶργος εἶχε
διαφορετικὴ κατεύθυνση ἀπὸ τὴν Μαρία. Ἡ κίνη-
ση ἦταν πάντα τοῦ ἀεροπλάνου, μὰ ὁ Γιῶργος κι
ἡ Μαρία ἰδιοποιήθηκαν τὴν κίνηση ποὺ ἀνήκει
στὴ φύση, κατακερματίζοντάς την μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο:  δὲν ὑπάρχει πιὰ ἕνα ἀεροπλάνο. Οἱ δυό
τους ὁδηγοῦν μὲν τὸ ἀεροπλάνο ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι
κόκκινο γιὰ τὸν Γιῶργο, κίτρινο γιὰ τὴν Μαρία, μὲ
κατεύθυνση πρὸς τὰ δεξιὰ γιὰ τὸν Γιῶργο, πρὸς
τὰ ἀριστερὰ γιὰ τὴ Μαρία καὶ οὕτω  καθεξῆς. Στὰ
χέρια τοῦ Γιώργου καὶ τῆς Μαρίας τὸ ἀεροσκάφος
γνώρισε μόνο φθορά. Ὁ χρυσὸς καὶ τὸ φῶς του
καλύφθηκαν ἀπὸ φτηνὴ μπογιά: Τὰ ἄφησαν
χωρὶς τὴν στοργικὴ συντήρηση τοῦ Δημιουργοῦ,
ἐπειδὴ ἀπὸ Ἐκεῖνον ξέφυγαν μακριὰ καὶ βῆμα,
βῆμα πλησίασαν στὸν θάνατο, στὴν αὐτοκατα-
στροφή τους.

Συμπεραίνοντας μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι, ἂν ὁ
ἄνθρωπος ἦταν μόνο φύση δὲν θὰ ὑπῆρχε δυνα-
τότητα νὰ ἁμαρτήσει, γιατί ἡ φύση εἶναι φτιαγμένη
ἔτσι, ὥστε πάντα νὰ ἀκολουθεῖ τὸ θεϊκὸ θέλημα.
Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο φύση, ἔχει κι
ἕνα τρόπο ὑπάρξεως τῆς φύσης του. Μὲ ἄλλα λό-
για τὴ φύση τὴν χρησιμοποιεῖ ἕνα πρόσωπο, μὲ
δύο πιθανότητες. Ἢ νὰ τὴν ἀκολουθήσει, ὁπότε
αὐτὴ θὰ τὸν φέρει μέσα στὸν Θεό, ἢ νὰ τὴν ἰδιο-
ποιηθεῖ. Ὁ ἄνθρωπος τῆς πτώσεως διάλεξε τὴν
ἰδιοποίηση τῆς φύσεως. Κατὰ συνέπεια κάθε
πρόσωπο ἰδιοποιεῖται τὶς κοινὲς ἐνέργειες τῆς φύ-
σεως καὶ τὶς κάνει νὰ φαίνονται  προσωπικές. Τὴ
κοινὴ ἐνέργεια τῆς φύσεως τὴν ὀνομάζουμε φυσι-
κή ἐνέργεια καὶ φυσικὸ θέλημα. Ἐνῷ τὴν ἰδιοποι-
ημένη φυσικὴ ἐνέργεια καὶ θέλημα, τὰ ὀνομάζου-
με, γνωμικὸ θέλημα, θέλημα δηλαδὴ καὶ ἔκφραση
τοῦ προσώπου, γιατί μὲ τὸ γνωμικό του θέλημα
κάθε πρόσωπο διακρίνεται ἀπὸ τὰ ἄλλα πρόσω-
πα. [2]

Ἐρώτησις πρωτειομανοῦς. Καταλαβαίνω τὶς
διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν μεταξύ τῆς «θεολογίας
τοῦ προσώπου» καὶ τῆς πατερικῆς διδασκαλίας.
Ἀλλὰ ἡ πατερικὴ διδασκαλία δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ
πείσει τὸν μοντέρνο ἄνθρωπο καὶ τὴν μοντέρνα
φιλοσοφία. Μόνο ἡ «θεολογία τοῦ προσώπου»
μιλάει τὴν μοντέρνα γλώσσα καὶ μπορεῖ νὰ πλη-
σιάσει τὸν μοντέρνο ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία θὰ
πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ περάσει σὲ μία μεταπα-
τερικὴ ἐποχὴ, ἂν θέλει νὰ πλησιάσει τὸν ἄνθρω-
πο τοῦ αἰώνα μας. Αὐτὸ ἔκανε ἡ σύνοδος στὸ Κο-
λυμπάρι, αὐτὸ προσπάθησαν νὰ περάσουν τόσοι
καὶ τόσοι ὀρθόδοξοι θεολόγοι. Δὲν μποροῦμε πιὰ
νὰ μιλᾶμε μία γλώσσα ξεπερασμένη, ποὺ δὲν
χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν μοντέρνα ἐποχή. Συμ-
φωνῶ ὅτι ἡ σημερινὴ «θεολογικὴ γλώσσα τῆς θε-
ολογίας τοῦ προσώπου» δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντή-
σει οὔτε στοὺς ἀρειανοὺς οὔτε στοὺς αἱρετικούς
τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς, ἀλλὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ γλώσ-
σα ποὺ ὁ μοντέρνος ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀντι-
ληφθεῖ. Γι’ αὐτὸ ὁ διάλογος ποὺ κάνουμε δὲν
μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει πουθενὰ καὶ θὰ ἦταν κα-
λύτερο νὰ τὸν σταματήσουμε. Εἶναι σὰν νὰ συζη-
τάω μὲ ἕνα ἄνθρωπο τοῦ ἕκτου μ.Χ. αἰῶνος,
ἀλλὰ ζοῦμε στὸν εἰκοστὸ πρῶτο καὶ ἡ γλώσσα
μας θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξει.

Ἀπάντησις ὀρθοδόξου. Δέν εἶμαι σύμφωνος.
Ὁ διάλογος θὰ πρέπει νὰ συνεχιστεῖ καὶ στὸ ἑπό-
μενο φύλλο θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν μοντέρνο
ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὴν καταστροφὴ ποὺ μπορεῖ νὰ
τοῦ προξενήσει μία γλώσσα ποὺ δὲν ἔχει καμμία
σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν θεολογία.
Σημειώσεις:

[1] Α΄ Κορ. 15, 45
[2] Ὁρολογία τοῦ Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ:

βλέπε κεφάλαια θεολογικὰ καὶ πολεμικὰ Πατερι-
καὶ ἐκδόσεις Γρηγόριος Παλαμᾶς Τόμος15 Α σε-
λίδα 68. PG 91,53 c

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸ Βατοπαίδι τῆς Κρήτης;
Ἀντιδράσεις ἔχει ἐγείρει εἰς τὴν τοπικὴν

κοινωνίαν ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἱ. Μ. Σητείας διὰ
ἐκμετάλλευσιν ἐκτάσεων τῆς Ἱ. Μ. Τοπλοῦ
μέσῳ ἐπενδύσεων βρεττανικῆς ἑταιρείας. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «DO-
CUMENTO» τῆς 3ης Ἰουλίου 2017:

«Οἱ ἀγῶνες τους διήρκεσαν 25 χρόνια, ἀλλὰ
τελικὰ οἱ κάτοικοι τῆς Σητείας στὴν Κρήτη φαίνε-
ται ὅτι θὰ δοῦν τὴν περιοχή τους νὰ γίνεται
ἕρμαιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δραστηριοτήτων
τῆς Μονῆς Τοπλοῦ, τὶς ὁποῖες διαχρονικά, μὲ
κάθε μέσο, προσπάθησαν νὰ προωθήσουν οἱ
ἑκάστοτε κυβερνήσεις. Ὁ λόγος γιὰ τὴν πρόσ -
φατη ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ποὺ ἐγκρίνει τὴν ὑλο-
ποίηση μιᾶς γιγαντιαίας ἐπένδυσης στὸ Κάβο
Σίδερο ἀπὸ τὴ βρετανικὴ ἑταιρεία Loyalward Ltd
σὲ ἔκταση 22.120,349 τ.μ. ποὺ ἀνήκει στὴν ἐν
λόγῳ Μονή. Κάτοικοι καὶ φορεῖς χαρακτηρίζουν

τὴν ἀπόφαση «ταφόπλακα» γιὰ τὸν τόπο τους,
σὲ μία ἱστορία ποὺ δείχνει ὅτι, ὅταν ἡ Ἐκκλησία
ἀποφασίζει νὰ ἐκφραστεῖ ἐπιχειρηματικά, κάθε
ἐμπόδιο μπορεῖ νὰ ξεπεραστεῖ. Ἡ ἔκταση, ποὺ
ἐδῶ καὶ 25 χρόνια ἐπιδιώκεται νὰ ἐνταχθεῖ σὲ
ἕνα χαοτικὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο, ἔχει μεγάλη βιο-
ποικιλότητα, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε στὴν ἔνταξή
της στὸ Δίκτυο Natura 2000. Παράλληλα, τὸ Γε-
ωπάρκο Σητείας ἔχει ἐνταχθεῖ στὸ παγκόσμιο
Δίκτυο Γεωπάρκων τῆς UNESCO. Αὐτὲς οἱ
ἐντάξεις, ὅπως σημειώνει καὶ ὁ Σύλλογος Ἑλλή-
νων Ἀρχαιολόγων (ΣΕΑ), «ἀπαιτοῦν τὴν ὁλι-
στικὴ προστασία τοῦ φυσικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ
περιβάλλοντος». Αὐτὴ ἡ προστασία, ὅμως, σύμ-
φωνα μὲ τὸν σύλλογο ἀλλὰ καὶ πλῆθος περιβαλ-
λοντικῶν ὀργανώσεων ἀπειλεῖται, ἀφοῦ στὴν
πιὸ ἄνυδρη περιοχὴ τῆς Κρήτης «σχεδιάζεται
μία ἐπένδυση ποὺ θὰ χρειαστεῖ τόνους νεροῦ
γιὰ νὰ ὑπάρξει».

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ:
«ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ»

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

Σὲ αὐτὸ θὰ βρῆτε πῶς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας ἀγάπησαν τὸν Χριστό καὶ ἔγιναν τα-
μεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Περιλαμβάνει δι-
δαχὲς Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖ -
οι μὲ τὸν ἀγῶνα τους νίκησαν τὶς παγίδες τοῦ
πονηροῦ καὶ ἀπέκτησαν τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ χαρί-
σματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔγχρωμο, καλαί-
σθητο, σὲ σχῆμα 21x14 σσ 176. Χρήσιμο σὲ
κάθε πιστό. Τιμᾶται 8 εὐρώ.
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ἀπορριφθεῖ ἄμεσα στὰ δικαστήρια, ὅπου θὰ προσφύγουν ὁμάδες
γονέων μὲ πρώτους καὶ πιθανότερους τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά,
οἱ ὁποῖοι διαχρονικὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιτακτικὰ ζητοῦν ἀπαλλαγὴ
τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, μολονότι ὑπάρχουν καὶ
στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐξαιρέσεις! 

Ἐπίσημη πληροφόρηση γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἀλλαγὴ δὲν ὑπάρχει.
Πιθανότατα ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ δὲν θὰ χορηγεῖται
πλέον ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ σχολείου ἀλλὰ ἀπὸ τὴ Διεύθυνση
Ἐκπαίδευσης ἢ τὴν Περιφερειακὴ Διεύθυνση ἐνῷ, δὲν ἀποκλείεται
ὅλες οἱ σχετικὲς αἰτήσεις νὰ ἐξετάζονται ἀπὸ ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ συ-
σταθεῖ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ κεντρικὰ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἐρω-
τηματικὰ δημιουργοῦνται στὴν περίπτωση αὐτὴ γιὰ τὸ χρόνο ποὺ
θὰ χρειάζεται μία τέτοια ἐπιτροπή, γιὰ νὰ ἀπαντήσει ἐγκαίρως θε-
τικὰ ἢ ἀρνητικὰ στὸ σύνολο τῶν αἰτήσεων. 

Οἱ "ἐκσυγχρονιστὲς" τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος, θεολόγοι, νο-
μίζουν ὅτι καὶ μὲ τὶς παραπάνω σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις θὰ κατα-
φέρουν νὰ μειώσουν τὶς ἀπαλλαγὲς καὶ ἔπειτα νὰ πανηγυρίσουν,
γιατί τάχα πέτυχαν τὸ στόχο τους ποὺ ἦταν ἕνα μάθημα Θρησκευ-
τικῶν γιὰ ὅλους τοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων ἀνεξαρτήτως θρησκεύ-
ματος! Ὡστόσο ἡ ἀνακίνηση τοῦ ὅλου ζητήματος πιθανότατα θὰ
ὁδηγήσει στὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα:

1. Οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ ἑτερόδοξοι μαθητὲς ποὺ ζητοῦσαν ἀπαλ-
λαγὴ θὰ συνεχίσουν νὰ τὸ κάνουν καὶ οὐδείς μπορεῖ νὰ τοὺς ἐμπο-
δίσει, ἀφοῦ τὸ δικαίωμά τους αὐτὸ κατοχυρώνεται νομικὰ καὶ ἰσχύει
στὴν πλειονότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Σημειωτέον ὅτι πολλοὶ
μαθητὲς ἑτερόδοξοι (καθολικοί, προτεστάντες κ.ἄ.) ἢ ἀλλόθρησκοι
(μουσουλμάνοι - στὴν συντριπτική τους πλειονότητα οἱ ἐξ Ἀλβανίας
καταγόμενοι μαθητὲς μὲ μουσουλμάνους γονεῖς) δὲν κάνουν χρήση
τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπαλλαγῆς καὶ διδάσκονται κανονικὰ τὸ μάθη-
μα, μάλιστα δὲ ἀπὸ θεολόγους ποὺ κάποιοι εὔκολα θὰ χαρακτήρι-
ζαν "ἀκραίους" ἢ "φανατικοὺς" Ὀρθόδοξους. 

2. Οἱ ἄθεοι καὶ ἀδιάφοροι γιὰ τὴν πίστη γονεῖς θὰ ἐπιδιώξουν
μέσῳ τῶν ἀλλαγῶν, ἐὰν αὐτὲς δρομολογηθοῦν, νὰ ἐπιτύχουν λε-
κτικὲς διατυπώσεις στὶς νέες διατάξεις, ὥστε νὰ μποροῦν καὶ ἐκεῖ -
νοι νὰ λαμβάνουν ἀπαλλαγή. Τὸ ἔχουν πράξει στὸ παρελθὸν καὶ
ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ εἶναι ἕτοιμοι γιὰ παρόμοιες διεκδικήσεις.

3. Ἡ σημαντικότερη παράμετρος ποὺ οἱ "ἐκσυγχρονιστὲς" θεολό-
γοι κάνουν πὼς δὲν βλέπουν εἶναι τὸ αἴτημα Ὀρθοδόξων γονέων
νὰ ἀπαλλαγοῦν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τὰ νέα Θρησκευτικά, ἐπειδὴ
αὐτὰ δὲν καλλιεργοῦν τὴ θρησκευτική, ὀρθόδοξη χριστιανική, συν -
είδηση τῶν παιδιῶν τους, ἀλλὰ ἀποδομοῦν τὴν πίστη τους μέσῳ
τοῦ πανθρησκειακοῦ περιεχομένου τους ποὺ ὁδηγεῖ σὲ σύγχυση.
Τέτοιες κινήσεις ἤδη ὑπάρχουν καὶ ἐὰν ξεκινήσουν εἶναι δυνατὸν νὰ
πάρουν τὴ μορφὴ καταιγίδας. Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχουν ἐκδηλωθεῖ
στὴν πράξη, ἐπειδὴ οἱ παραδοσιακοὶ θεολόγοι "συγκρατοῦν" τοὺς
γονεῖς καὶ ἐπειδὴ πιστεύεται ὅτι στὶς περισσότερες περιπτώσεις οἱ
θεολόγοι συνεχίζουν νὰ διδάσκουν ὀρθόδοξα χριστιανικὰ Θρη-
σκευτικὰ παρὰ τὶς ἀντίθετες ὁδηγίες τοῦ ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας. Ἐὰν ὡστόσο διαπιστωθεῖ ὅτι στὰ σχολεῖα μετὰ τὴν ἀπο-
στολὴ τῶν Φακέλων Μαθήματος καὶ τὴν ἀπόσυρση τῶν παλαιῶν
βιβλίων, ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῶν Προγραμμάτων
Σπουδῶν ἔχει ἀρχίσει νὰ διδάσκεται ἕνα μάθημα ποὺ  ἀφορᾶ τὶς
θρησκεῖες καὶ μάλιστα μὲ τρόπο συγκρητιστικὸ καὶ δὲν ὑπάρχει
πλέον ὀρθόδοξη πατερικὴ προοπτικὴ καὶ περιεχόμενο στὰ διδα-
σκόμενα, τότε εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς ὀρθοδόξων
μαθητῶν θὰ ὑπάρξουν. Καὶ εἶναι νὰ μὴ γίνει ἡ ἀρχή... 

Ἐὰν κάποιοι πιστεύουν ὅτι μὲ εὐκολία μποροῦν νὰ ἀπορρίψουν
τὶς αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς ὀρθοδόξων γονέων ἀπὸ τὰ "ἀνορθόδοξα"
Θρησκευτικὰ τὴ στιγμὴ ποὺ γίνονται δεκτὲς οἱ αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς
κάθε ἑτερόδοξου καὶ ἀλλόθρησκου μαθητῆ, κάνουν μεγάλο λάθος.
Προσφυγὴ στὴ δικαιοσύνη μὲ παρουσίαση τοῦ περιεχομένου τῶν
νέων Θρησκευτικῶν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ὁδηγήσει σὲ δικαίωση τῶν
γονέων αὐτῶν. Κάποιοι θεολόγοι, καὶ οἱ πολιτικοί τους προϊστάμε-
νοι ποὺ μὲ εὐκολία υἱοθετοῦν τὶς θέσεις τους, παραβλέπουν τὴν
ἁπλὴ ἀλήθεια ὅτι ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση φυτεύεται στὰ παιδιὰ
ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ἡ πολιτεία ὀφείλει, κατὰ τὴ συνταγματικὴ ἐπιτα-
γή, νὰ τὴν καλλιεργεῖ. Ἐὰν ἀντὶ τῆς καλλιέργειας ἡ θρησκευτικὴ συν -
είδηση τῶν μαθητῶν δηλητηριάζεται ἢ ἀλλοιώνεται τότε ὁ γονέας
ἔχει δικαίωμα ὄχι μόνο νὰ προστατέψει τὸ παιδί του ἀπὸ τὴν ἀλλοί-
ωση αὐτή, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπαιτήσει περαιτέρω ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ
τοὺς διορισμένους θεολόγους καθηγητὲς τὴν συμμόρφωση μὲ τὶς
συνταγματικὲς καὶ λοιπὲς νομικὲς διατάξεις. 

Ἂς ἀφήσουν λοιπὸν οἱ "ἐκσυγχρονιστὲς" θεολόγοι κατὰ μέρος τὰ
σχέδιά τους γιὰ ρυθμίσεις στὸ καθεστὼς τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ
Θρησκευτικά. Μὲ τὶς πρωτοβουλίες τους ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια
ἀντὶ τῆς ἀναβάθμισης τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος ποὺ ἐπαγγέλ-
λονται ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν πλήρη κατάργησή
του.

Τυφλοὶ ὁδηγοῦν τυφλούς!
σουν τουλάχιστον τὴν σωματική τους ἀκεραιότη-
τα, τὸ παίζουν γενναῖοι; Περιμένουν στέφανα γιὰ
τὴν παλικαριά τους;...

Μετὰ τί ἀποτείχιση νὰ κάνουμε; Μήπως εἴμαστε
«ἐκκλησιοποιημένοι»; Μήπως εἴμαστε ταγμένοι
στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς τακτικὰ καὶ ἄνευ κω-
λυμάτων κοινωνοῦντες; Ἅμα ζούσαμε στὸν 3ο
αἰώνα σὲ ποιὰ τάξη θὰ μᾶς ἔβαζαν οἱ ἅγιοι πατέ-
ρες; Στοὺς φωτισμένους, στοὺς κατηχούμενους ἢ
στοὺς προσκλαίοντες; Τί ἀσυμμετρία ὑπάρχει;
Καὶ τὸ παίζουμε πατερικοί; Τί γράφει ὁ ΣΤ' Κανό-
νας τῆς Β' Οἰκουμενικῆς; Ἐλέγχονται πρῶτα οἱ
κατηγοροῦντες, καὶ ἐὰν ἀποκαλυφθεῖ ἔστω ἕνα
μεμπτό, ἔστω καὶ ἕνα προσωρινὸ ἐπιτίμιο, ἀμέ-
σως ἀπορρίπτεται ἡ κατηγορία καὶ ἀθῳώνεται ὁ
κατηγορούμενος. Γιατί; Διότι καταντάει τὸ πρᾶγμα
θέατρο καὶ φαρισαϊσμός. Τουτέστι, ὁ τυφλὸς καὶ
βρώμικος κατηγορεῖ τὸν τυφλὸ καὶ βρώμικο. Ἔτσι
ἀποκαλεῖ ὁ Χριστὸς τοὺς φαρισαίους. 

Στὸν αἰώνα μας ὁ καθένας μας λόγῳ τῆς ἐκπαί-
δευσης εἶναι πάπας! Μεγαλώσαμε μὲ τὰ μπρά-
βο!!! Ποιὸς δὲν ἔχει γευτεῖ τὴν γλύκα στὸ νὰ δοκι-
μάσει νὰ μιλήσει ἢ νὰ ἀλλάξει γνώμη κάποιου σή-
μερα, ἀκόμη μὲ ἐπιχειρήματα; Μιλᾶμε καὶ περπα-
τᾶμε σὲ καρφιὰ μὴ θίξουμε μή …. Ἡ νεωτερικὴ
παιδεία παράγει ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ καὶ ΠΑΠΕΣ.
Νὰ γιατί οἱ ΓΟΧ εἶναι χωρισμένοι μεταξύ τους καὶ
γιατί ἀμέσως μετὰ τὴν πρόσφατη ἀποτείχιση
τινῶν θεολόγων στὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἁγιο-
ρειτῶν κατέληξαν σὲ ἀσυμφωνία. Θὰ καταντή-
σουμε θέατρο διασκεδαστικὸ μπροστὰ στοὺς
αἱρετικοὺς καὶ ναί, στοὺς φιλενωτικοὺς συγκρητι-
στικοὺς οἰκουμενιστές. Γιατί; Ἐπειδὴ πρῶτο βά-
ζουμε τὸ δόγμα καὶ μετὰ τὴν κοινωνία καὶ τὴν ἀγά-
πη, ἐνῷ στὴν Ἐκκλησία ὅλα πρέπει νὰ ἐνεργοῦν
ταυτόχρονα. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι κοινωνία ὁμοϊ-
δεατῶν καὶ μόνο. Τί λέει; «Πρῶτον καταλλάγηθι
τοῖς σε λυποῦσι. Ἔπειτα θαρρῶν μυστικὴν
βρῶσιν φᾶγε». Ὄχι. Ἀντὶ αὐτοῦ θὰ καταντήσουμε
οἱ μὲν νὰ εἶναι πατερικότεροι  τῶν ἄλλων, βασιλι-
κότεροι τοῦ βασιλέως καὶ ὀρθοδοξότεροι καὶ ἀπὸ
τοὺς ἁγίους ἀκόμη! 

Ἐκεῖνο ποὺ δὲν γνωρίζουμε καὶ δὲν θέλουμε νὰ
παραδεχτοῦμε εἶναι ὅτι στὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων
πατέρων, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦσαν θεοφόροι, ἐνῷ
ἐμεῖς ἄλλο πνεῦμα μᾶς κυριεύει, καὶ δύσκολα
γνωρίζουμε ποιὰ εἶναι τὰ «δικαιώματα» τοῦ Κυρί-
ου. Τὸ ὅτι ἡ ἀποτείχιση δὲν ἐπιτρέπεται ὅμως
εἶναι ἀστεῖο, ἀστήριχτο καὶ νὰ πῶ προσβλητικὸ
στοὺς ἁγίους. Οἱ ἅγιοι πατέρες δὲν περίμεναν
Οἰκουμενικὲς συνόδους, ἀλλὰ αὖθις ἐξ ἀρχῆς μὲ
τὴν πρώτη καταδίκαζαν τὴν αἵρεση, ἀπέκλειαν τὰ
ὀνόματα αὐτῶν ἀπὸ τὰ δίπτυχα ὅπως ὁ Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας, ἀφοῦ ἔστειλε τὰ 12 κεφάλαια στὸν
Νεστόριο. Τί ἀσπόνδυλες ἰδέες εἶναι αὐτές; Ἀκόμη
καὶ στὴν σύγχρονη ἐποχή μας, ὁ Ὅσιος Παΐσιος,
καὶ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀποτειχίστηκαν
πρὸς καιρό. Τί ἄρα; Λάθος ἔκαναν; Ὁπότε τί
πράγματα μᾶς γράφει ὁ «ἱεροκήρυκας». Οἱ πατέ-
ρες ἀμέσως ποὺ θὰ διαπίστωναν διαστροφὴ τοῦ
δόγματος ἀπὸ αἱρετίζοντα διέκοπταν τὴν ἐν
Χριστῷ κοινωνία μαζί του, ἐφόσον ἐπέμενε στὴν
διαστροφὴ (βλ. 12 κεφάλαια Κυρίλλου). Δὲν περί-
μεναν οὔτε συνόδους οὔτε δημοκρατικὰ μέσα νὰ
διαπιστώσουν ἐὰν ὁ τάδε εἶναι αἱρετικός. Εἶναι
σὰν νὰ λέμε ὅτι ὁ Πέτρος ἔπρεπε νὰ ὑπομένει τὴν
συνοδικὴ καταδίκη τοῦ Σίμωνα Μάγου! Ἢ ὅτι ὁ
Παῦλος θὰ περίμενε νὰ ἀποφανθεῖ ἡ τοπικὴ
Ἐκκλησία ἐὰν κάποιοι ξέφευγαν στὸ δόγμα. Ἐδῶ
μᾶς ἔγραψε, κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ! Οὔτε κοι-
νωνοῦσαν μαζί τους οὔτε καὶ τὰ μυστήριά τους
δέχονταν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ὅτι κατέφευγαν
σὲ συνοδικὰ ὄργανα ἦταν, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν
τὸ δόγμα καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς
ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ὅτι ὕστερα ἀρχίσαμε
νὰ ἑρμηνεύουμε «δυνάμει» ἢ «ἐνεργείᾳ» αὐτὰ
εἶναι γιὰ ἐμᾶς τοὺς τυφλοὺς ποὺ δὲν ἔχουμε ἰδέα
ἀπὸ φώτιση, καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε διάκριση, νὰ
μὴ προτρέχουμε. Δὲν ἦταν αὐτὰ γιὰ τοὺς ἁγίους.

Λέτε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ τοὺς ἔλεγε μείνετε μὲ
αἱρετικοὺς ἀρχιερεῖς μέχρι νὰ γίνει «σύνοδος»;
Ἐνδιαφέρεται ὁ Θεὸς γιὰ ἀνθρώπινους συνοδι-
κοὺς θεσμούς; Οἱ ἅγιοι δὲν εἶχαν ἀνάγκη συνό-
δους. Ἔβλεπαν τὴν διαστρέβλωση, καὶ τὴν δαιμο-
νικὴ ἐνέργεια τῶν αἱρετικῶν. Ἡ ζωή τους καὶ ἡ
στάση τους ἦταν μία καθαρὴ διαλεκτικὴ μὲ τὸν κό-
σμο, γιατί δὲν ἦσαν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Ἁπλὰ ὅτι σήμερα οἱ ἅγι-
οι εἶναι κρυμμένοι, καὶ ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται σὲ
ἐξορία στὴν ἔρημο. Ἐμεῖς βρισκόμαστε σὲ σκά-
φος, τὸ ὁποῖο πέφτει στὰ βράχια, καὶ ὁ ἕνας πάει
νὰ βγάλει τὸ μάτι τοῦ ἄλλου. Καὶ κανένας δὲν
προβληματίζεται, καὶ ὅλοι δίκαιο ἔχουν. Ὅλοι φω-
τισμένοι καὶ θεούμενοι, καὶ θεολόγοι ἄριστοι!

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ἔχουμε χάσει τὸν μπούσου-
λα, ὁ καθένας ἐξ ἄμβωνος γράφει τὰ δικά του, καὶ
τυφλοὶ ὁδηγοῦν τοὺς τυφλοὺς μὲ τρόπο μάλιστα
φαρισαϊκό. Τὸ βλέπει ὁ ἄπιστος κόσμος καὶ γι’
αὐτὸ τρέχει κόντρα. Τὸ βλέπουν τὰ παιδιά μας,
καὶ τρομάζουμε νὰ τὰ κρατήσουμε στὴν Ἐκκλη-
σία. Ποιοί, ἐμεῖς ποὺ τοὺς διώχνουμε μὲ τὸν τρό-
πο μας. 

Μετὰ συζητᾶμε γιὰ ἀποτείχιση τὴ στιγμὴ ποὺ
δὲν ἔχουμε θεία ἐντολὴ καὶ κοινωνία μὲ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα,  ὅπως ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ Συμεὼν ὁ Νέος
Θεολόγος, καὶ ὄχι ἡ σχολαστικὴ ἠθικὴ θεολογία
τῶν σύγχρονων Ρώσων (πχ. Σμέμαν καὶ ἄλλοι)!
Ὅταν δὲν εἴμαστε ὀργανικὰ στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ ἔννοια. Ἐλπίζουμε τὰ
ἀνέλπιστα, ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε πράξη δική μας
συμβάλλει ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας. Τί πιὸ φαιδρὸ, τί
πιὸ τραγικό! Ἐμεῖς ποὺ μὲ τὸ ζόρι στεκόμαστε νὰ
στερεώσουμε τὴν πίστη; Πάει; Ζοῦμε τὰ ἔσχατα.
Οἱ ὁρατὴ ἐκκλησία κατάντησε ἕνα ρασιοναλιστικὸ
σύστημα δυστυχῶς ὅπως καὶ ἡ ἀρχαία ἐποχὴ
ποὺ ἐνῷ ὁ Καϊάφας «προφήτευσε» καταδίκασε
τὸν Θεάνθρωπο στὸν σταυρικὸ θάνατο. Ποιὸς
Ἰούδας καὶ ποιοὶ σταυρωτές;

Τὸ θέμα ποὺ ἔχουμε ἐδῶ καὶ δυόμιση αἰῶνες
ΔΕΝ εἶναι ὁ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ! ΞΥΠΝΗΣΤΕ!
Εἶναι ἡ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ. Ἔχει διεισδύσει παν-
τοῦ καὶ στοὺς ἐκλεκτοὺς ἀκόμη, καὶ ἐγὼ μαζὶ ποὺ
γράφω αὐτὰ τὰ πενιχρὰ λόγια, δὲν ἔχει ἀφήσει
ἄθικτους ἐκτὸς μόνο τοὺς ἁγίους. Ὁ Οἰκουμε-
νισμὸς δὲν εἶναι παρὰ ἕνα σύμπτωμα. Εἰσῆλθε ὁ
δυτικὸς κόσμος στὴν νεωτερικότητα, μαζὶ καὶ
ἐμεῖς σὰν ἔθνος συμπορευθήκαμε μὲ τὸν κόσμο.
Ἀκόμη χειρότερο, ἐμεῖς οἱ λεγόμενοι ὀρθόδοξοι,
λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ καὶ μεγαλόσχημοι, δὲν ξέρουμε
πῶς νὰ ἀντιδράσουμε: α) Πλήρη ἀντίδραση;
Ἀδελφοί, κλεῖστε τὸ ρεῦμα. Θὰ γίνουμε καρικατοῦ   -
ρες τοῦ παρελθόντος καὶ ὄχι αὐθεντικὰ τέκνα τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων. β) Συμπόρευση; Πᾶμε
εὐθεῖα γραμμὴ γιὰ τὴν αἵρεση. γ) Πρόσληψη; Ναί,
ἀλλὰ πῶς; Ποιὸ εἶναι τὸ μέτρο; Τί θὰ ἔκαναν οἱ
Βασίλειοι καὶ οἱ Γρηγόριοι; Δὲν ξέρουμε, μόνο
ὑποθέτουμε μὲ ἕνα φόβο σχιζοφρενικό. Ζοῦμε τὴν
σχιζοφρένεια τῆς διπλῆς ταυτότητας στὴν ἐποχή
μας. Ζοῦμε στὸν αἰώνα τῶν ΒΙΒΛΙΩΝ καὶ τῶν
ἐντύπων, ἐνῷ οἱ ἅγιοι τῶν προγενεστέρων
ἐποχῶν οὔτε καὶ Ἁγία Γραφὴ δὲν εἶχαν σπίτι τους,
διότι δὲν ὑπῆρχε τύπος. Ἕνα βιβλίο στοίχιζε ἕνα
κοπάδι πρόβατα καὶ ἀτελείωτες ὧρες στὰ σκρι-
πτόρια. Τοὺς καθοδηγοῦσε ὁ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός. 

Ἂς σταματήσουμε ἐμεῖς τὰ νήπια τὰ ἄλογα νὰ
παίζουμε «ἐν οὐ παιχτοῖς»! Ὅσοι ἔχουν νοῦν
Θεοῦ ἂς προβάλουν λύσεις καὶ ὄχι κατακρίσεις.
Ἂς περιμένουμε νὰ ἀποφανθοῦν ζωντανὰ μέλη
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι δόκτορες τοῦ συστήματος! 

Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν πρόκληση καὶ τὴν
εὐκαιρία τῶν καιρῶν; Μὴ τὴν τήρηση τῶν θείων
ἐντολῶν. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἀπάντηση. Οἱ ἐντολὲς
ὑπερβαίνουν ἐποχὲς καὶ χρόνους καὶ μόδες. Ἅμα
αὐτὸ εἶναι τὸ κριτήριο, φτιάχνουμε ἕνα δικό μας
ὀρθόδοξο οἰκουμενισμό, ὅπως τουλάχιστον τὸ
ὁραματιζόταν καὶ ὁ π. Γεώργιος Φλορώφσκυ.
Αὐτὰ καλύτερα νὰ λέγουν καὶ νὰ γράφουν οἱ δό-
κτορες στὸν Πατριάρχη μας.

«Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκωνται
τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε

καὶ ἀφῆστε τὰ παγκόσμια συμβούλια»
κίτρινο ὁλλανδικὸ τυρί.

Τρώγωντάς τα αὐτὰ τὰ παιδιὰ στὴν τράπεζα τῆς
Σχολῆς, γέμιζε ἡ ψυχή τους ἀγωνία νὰ προλάβουν.
Κι ἐμεῖς ποὺ προτιμούσαμε νὰ μείνουμε νηστικοί,
παρὰ νὰ τὰ γευθοῦμε, ἐμπαικτικὰ τοὺς λέγαμε:
«Γρήγορα, ριβέρνεις-δὲν ριβέρνεις».

Κι ὅταν εὕρισκε πληρωμένο τὸ ἀναγκαῖο, ἀπ᾽ τὸ
παράθυρο πηδοῦσε στὸ κτῆμα τοῦ Σώστη, γιὰ νὰ
μὴν ἀποδοκιμαστῆ. Δυσ -
τυχῶς, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ
Πολιτεία ποτὲ δὲν μπό-
ρεσαν νὰ φανοῦν ἀρω-
γοὶ στὰ εὐαγῆ αὐτὰ
ἱδρύματα καὶ περίμεναν
νὰ λειτουργήσουν μὲ τὰ
θαυμάσια αὐτὰ προϊόν-
τα τοῦ «Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ἐκκλη-
σιῶν»!

Κάπου ἐκεῖ στὶς
ἀρχὲς τοῦ ᾽60 ἔγινε ἕνα
τέτοιο συμβούλιο στὸ
νησὶ τῆς Ρόδου. Εἰδικὸ
καράβι μετέφερε τοὺς
συνέδρους στὴν Ρόδο.

Μέσα στὸ καράβι λει-
τούργησαν καὶ οἱ ὀρθό-
δοξοι καὶ ὅλες οἱ ἀπο-
χρώσεις τοῦ προτε-
σταντισμοῦ. Συμμετεῖχε καὶ ὁ μακαριστὸς καθη-
γητὴς Παναγιώτης Τρεμπέλας.

Οἱ προτεστάντες, μόλις τελείωσε ἡ λειτουργία
τους, ὅ,τι ἀπέμεινε στὸ σκεῦος ποὺ λειτούργησαν,
ἀνοίξανε τὸ φινιστρίνι τοῦ καραβιοῦ καὶ τὸ πέταξαν
στὴν θάλασσα!

Καὶ εἶπε τότε ὁ κυρ-Παναγιώτης ὁ θεολόγος:
«Ἀγενὴς ἡ πρᾶξις. Καὶ σ᾽ ἕνα ξένο σπίτι νὰ πάω, ἂν
μείνη κάτι στὸ ποτήρι ποὺ μὲ κέρασαν, δὲν θ᾽ ἀνοί-
ξω τὸ παράθυρο νὰ τὸ πετάξω ἔξω».

Στὴν Ρόδο, σὲ μιὰ συνεδρία, μίλησε ἕνας προτε-
στάντης ἕνα ὁλόκληρο ἀπόγευμα. Ὅλοι θαύμασαν
τὴν παιδεία του. Τὸ βράδυ ἔφαγαν ὅλοι στὸ ἑστια-
τόριο τοῦ ξενοδοχείου.

Μετὰ τὸ φαγητὸ ἀνέβηκαν στὰ δωμάτια. Ὁ γερο-
Ἰσίδωρος ὁ Καλύμνου ἀργοπόρησε καὶ ἀνέβηκε σι-
γά-σιγὰ νὰ βρῆ τὸ δωμάτιό του.

Καταλάθος ἀνοίγει τὴν πόρτα ἄλλου δωματίου
καὶ βλέπει τὸν σπουδαῖο λαλήσαντα προτεστάντη
ἐπιβήτορα. Ἤρεμα τοῦ λέγει: «Excuse me».

Ἔκλεισε τὴν πόρτα ὁ γερο-Ἰσίδωρος καὶ ὅλη νύ-
χτα σκεπτότανε: «Τί θέλουμε ἐμεῖς μ᾽ αὐτοὺς τοὺς
ἀνθρώπους; Αὐτοὶ οἱ περισσότεροι εἶναι ἀρειανοί,
δὲν πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός. Εἶναι ἀντι-
τριαδίτες, ἀρνοῦνται τὴν Ἁγία Τριάδα».

Ἂς μᾶς ἔλεγε αὐτὴ ἡ σύνοδος τὶ ὠφέλεια ἔχουμε
νὰ συνδιαλεγώμαστε μ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους,

οἱ ὁποῖοι, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχουν καλύτερη παιδεία
ἀπὸ μᾶς καὶ ἂν θέλουν νὰ μάθουν τὰ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, τοὺς εἶναι πάρα πολὺ εὔκολο.

Ποιός λόγος συντρέχει νὰ παρευρισκώμαστε
ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι στὰ συνέδρια τῶν ἀρειανῶν καὶ
ἀντιτριαδιτῶν; Τί ἀποκομίσαμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ συνέ-
δρια;

Καὶ αὐτοὶ τί ὠφελήθηκαν ἀπὸ μᾶς τοὺς ὀρθοδό-
ξους καὶ πόσοι ἔγιναν ὀρθόδοξοι ἀπὸ αὐτούς;

Τὰ λόγια μας καὶ τὶς
κουβέντες μας τὶς ξέ-
ρουνε πολὺ καλά. Μή-
πως πήγαμε ἐκεῖ μὲ πα-
ρουσία ἀσκητική; Ἢ πα-
ρευρεθήκαμε μὲ παρου-
σία μαρτυρική;

Πιστεύω ὄχι, γιατὶ οἱ
σύνεδροι πηγαίνουν γιὰ
ἐπίδειξη γνώσεων καὶ
ἀναβάθμιση τῆς προ-
σωπικότητάς τους στὸν
κόσμο. Τὶ μεγάλο κακὸ
κάνουμε!

Νὰ σπρώχνουμε τὶς
ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες
σὲ συνέδρια ἀντιχρί-
στων καὶ ἀντιθέων. Τὰ
συνέδρια αὐτὰ νὰ μοῦ
ἐπιτρέψετε νὰ τὰ ἀπο-
καλέσω τὴν πηγάδα τοῦ

Μελιγαλᾶ, ὅπου ἔρριξαν οἱ τότε κρατοῦντες ζωντα-
νοὺς καὶ πεθαμένους μέσα, χωρὶς καμμία ἐλπίδα
σωτηρίας. Σ᾽ αὐτὴν τὴν πηγάδα τὴν ὀνομαστὴ καὶ
χαρακτηριστικὴ θέλει νὰ μᾶς ρίξη ἐπίσημα καὶ ἡ
Ἐκκλησία μας;

Ἐπιτέλους, ἔχουμε δικά μας ἀμπελοχώραφα νὰ
καλλιεργήσουμε. Δὲν χρειάζονται ἐπεκτάσεις. Ἂς
δοῦμε καὶ ἂς κλάψουμε τὴν κατάσταση τῆς Ἑλλαδί-
τσας σήμερα καὶ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικά. «Γε-
νοῦ ἵλεως, Κύριε.»

Τὸ πάπλωμά μας πιὰ δὲν φτάνει νὰ μᾶς σκεπά-
ση. Τό ᾽φαγε ὁ σκόρος τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀνωμαλίας
καὶ τῆς ἀνηθικότητας, καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν ζιζανίων
ποὺ περιτρέχουν τὴν ἑλλαδικὴ ἐπικράτεια.

Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκωνται τὰ παιδιὰ στὰ
σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε καὶ ἀφῆστε τὰ
παγκόσμια συμβούλια, στὰ ὁποῖα βασιλεύουν
τὰ δαιμόνια ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὰς ἐρήμους.

Πάψανε νὰ κάνουνε συνάξεις ἐκεῖ ποὺ δὲν ἐπι-
σκοπεῖ ἄνθρωπος, γιατὶ βρήκανε πιὸ καλὰ καὶ πιὸ
ἀποδοτικὰ τὸ συνέδριο τοῦ παγκοσμίου συμβουλί-
ου τῶν λεγομένων ἐκκλησιῶν.

«Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν» ὁμολογοῦμε στὸ σύμβολο τῆς πίστε-
ως, ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ κρατοῦντες ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
πιστεύουν καὶ σὲ ἄλλες «ἐκκλησίες», ποὺ ἔφτιαξαν
ἄνθρωποι πονηροὶ καὶ γόητες. «Ἐλεῆμον, ἐλέη-
σον ἡμᾶς».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Νέα Θρησκευτικὰ καὶ ἀπαλλαγαί
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ἀμφισβητοῦν τήν ὀρθότητα τῆς πίστεως καί προβάλλουν τίς
δικές τους κακοδοξίες.

Ὁ ὀρθόδοξος εἶναι πάντα ὁμολογητής τῆς πίστεως, δέν
ὑποχωρεῖ ποτέ, οὔτε καί βάζει νερό στό κρασί του προκειμέ-
νου νά πετύχει ἐφήμερους πολιτικούς σκοπούς, πού δέν
ἔχουν καμιά πνευματική ἀξία, ἀλλά ἁπλῶς ὑπηρετοῦν τά σχέ-
δια τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι σήμερα εἶναι καί αὔριο
χάνονται.

Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία ὑπάρχει τό φιλενωτικό πνεῦμα. Οἱ
ἄνθρωποι συμφωνοῦν μέ τήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», τήν
ὁποία ἐπιδιώκουν οἱ οἰκουμενιστές ὡς πιστά ὄργανα τῆς κο-
σμικῆς ἐξουσίας τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Τελικά κάτι τέτοιο δέν
πρόκειται νά γίνει, γιατί ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά ὑποχωρήσει καί
πολύ περισσότερο δέν θά ὑποταχθεῖ στόν δόλιο πάπα καί
στούς πολυώνυμους προτεστάντες. Ἐκεῖνοι, ἄν θέλουν, ἄς
ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία. Ἄς μετανοήσουν καί ἄς ἀναθεω-
ρήσουν, ἀπαρνούμενοι τίς αἱρετικές τους ἀπόψεις καί τίς κο-
σμικές τους ἐπιδιώξεις.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαφυλάσσει «τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων»,
εἶναι σύμφωνα μέ τήν ἀποστολική καί πατερική παράδοση καί
προτείνει ξεχωριστό τρόπο ζωῆς, πού ἀρνεῖται τό συμβιβα-
σμό μέ τόν ἁμαρτωλό κόσμο. Αὐτά τά πράγματα δέν ἀλλά-
ζουν, ὅσο καί νά προσπαθοῦν οἱ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μεγαλό-
σχημοι οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι
καθορίζουν τήν πορεία τῶν πραγμάτων καί ὁ λαός, ὡς ἄβουλο
καί ὑπάκουο κοπάδι, τούς ἀκολουθεῖ. Ὄχι. Οἱ οἰκουμενιστές
εἶναι ὁλομόναχοι καί οἱ ἐμφανιζόμενοι ὡς ὑποστηρικτές τους
δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τήν Ἐκκλησία καί εἶναι πνευματικά
ἀναλφάβητοι.

Καί κάτι ἀκόμα πού δέν προσέχουν οἱ φυσιωμένοι οἰκουμε-
νιστές. Οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουν τήν καλή ἐπιθυμία νά ἐπισκέπτον-
ται τά ἱερά προσκυνήματα καί τούς ἁγίους τόπους, ὅπου φυ-
λάσσονται ἱερές εἰκόνες καί ἅγια λείψανα ἤ συνδέονται μέ ἐξα-
γιασμένες μορφές τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅμως ἡ ἐπιθυμία αὐτή μει-
ώνεται καί κάποτε χάνεται, ὅταν βλέπουν ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχουν
καί ἔχουν ἁρμοδιότητα οἰκουμενιστές κληρικοί, οἱ ὁποῖοι δέν
διακρίνονται γιά τήν προσήλωσή τους στήν ὀρθόδοξη πίστη
καί γιά τό σεβασμό τους  στήν παράδοση.

Εἶναι καιρός νά περιορίσουμε τή δράση τῶν ἐπικίνδυνων
οἰκουμενιστῶν καί νά σταθοῦμε στίς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀδιαφορώντας γιά τίς ἀπειλές πού ἐκτοξεύουν καί τά ἀξιωτικά
λόγια πού διατυπώνουν.

Σταθεροὶ εἰς τὰς ἐπάλξεις
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ

τὴν εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Ὕδρας μὲ τὴν παρέμβασιν
τοῦ Σεβ. Μεσογαίας, κορυφαία τῆς ὁποίας εἶναι ἡ
ἀπόρριψις τοῦ νέου προγράμματος ἀπὸ τὸν Σεβ.
Μεσογαίας.

Πέραν αὐτῶν ὅμως ἡ ἰδία ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβ.
Μεσογαίας ἐκθέτει ἀνεπανορθώτως ὄχι μόνον
τὴν τριμελῆ ἐπιτροπὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς συντάξαντας
τὸ «ἀνακοινωθὲν» τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος εἰς τὴν ἀρχὴν παραδέχεται ὅτι δὲν ἔγινε συζή-
τησις ἐπὶ μηδενικῆς βάσεως μὲ τὸ Ὑπουργεῖον,
ὅπως εἶχε ζητήσει ἡ Ἱεραρχία. Συγκεκριμένα γρά-
φει:

«Ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ συζήτη-
ση ἀπὸ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τε-
τελεσμένο, μιᾶς καὶ τὸ νέο ΠΣ εἶχε κατοχυρω-
θεῖ μὲ σχετικὸ ΦΕΚ (ὑπ' ἀριθ. 143575/Δ2 ΥΑ
13.09.2016) καὶ ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ δεχθεῖ
τὸ Ὑπουργεῖο νὰ καταργηθεῖ καὶ μαζί του νὰ
ἀκυρωθεῖ μιὰ πολυετὴς προσπάθεια ἀλλαγῆς
τοῦ ΜτΘ. Τὸ μόνο ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει
ἦταν νὰ βελτιωθεῖ».

Ἑπομένως, ὅταν εἰς τὸ «ἀνακοινωθὲν» ἀναφέ-
ρεται ὅτι «ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀπὸ μηδενικὴ βά-
ση» διατυπώνεται ἕνα μεγάλο ψέμα! Ποῖος ὁ συν-
τάκτης; Ὁ Σεβ. Δημητριάδος; Ὁ Σεβ. Σύρου ἢ ὁ
Σεβ. Πατρῶν; Νὰ συμπεράνωμεν ὅτι κάποιος
ἀπεσκόπει εἰς τὸ νὰ καθησυχάση τούς Ἀρχιερεῖς
καὶ τὸν λαόν; 

Ἀπεφάσισεν ὁ κ. Βαλλιανάτος
Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχίζει ἀναφέρων ὅτι εἰς

τὰ δεδομένα τους περιελάμβαναν «Μία ὀξύτατη
καὶ ἔντονη ἀντιπαράθεση μεταξύ τῆς ΠΕΘ καὶ τῶν
θεολόγων τοῦ ΙΕΠ». Δὲν γνωρίζει ὅτι τὰ μέλη τοῦ
ΙΕΠ εἶναι μέλη τοῦ συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» ἢ του-
λάχιστον φίλα προσκείμενα εἰς αὐτόν; Ὁ ἴδιος
ὁμολογεῖ μετὰ τὴν αἴτησίν τους πρὸς τὸ Ὑπουργε-
ῖον νὰ λάβουν τὴν ἀξιολόγησιν τοῦ προγράμμα-
τος, ἡ ὁποία δὲν τοὺς εἶχε δοθῆ ὅτι:

«Μᾶς δόθηκε κάπως καθυστερημένα ἡ λε-
γόμενη «Ἔκθεση Σιδερίδη», στὴν ὁποία τὸ νέο
μάθημα ἀξιολογεῖτο στὰ περισσότερα τεθέντα
κριτήρια μὲ 3/5, καὶ δύο ἀχρονολόγητα κείμε-
να τοῦ κ. Ἄγγελου Βαλλιανάτου, ὁ ὁποῖος
ὅμως ἦταν κεντρικὸ πρόσωπο στὸν σχεδιασμὸ
τοῦ νέου ΜτΘ, ἄρα ἦταν κείμενα αὐτοαξιολό-
γησης, μὲ θετικὸ γενικὰ πρόσημο, ἀλλὰ καὶ
εἰσήγηση συνέχισης τῆς πιλοτικῆς ἐφαρ-
μογῆς».

Ἀπὸ αὐτὸ προκύπτει ἀβίαστα ὅτι τὸ νέον μάθη-
μα μόλις ποὺ περνοῦσε τὴν βάσιν! Ὡστόσον, κα-
θοριστικὸν ρόλον διεδραμάτισεν ὁ κ. Ἄγγ. Βαλ-
λιανάτος, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ μέλος τοῦ «ΚΑΙ-
ΡΟΥ» εἶναι καὶ μέλος τῆς ὀργανώσεως Arigatou,
ἡ ὁποία ἔχει χαρακτηρισθῆ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος ὡς ὁμὰς ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν
Ὀρθόδοξον πίστιν. Πῶς δύναται ὁ Σεβασμιώτα-
τος νὰ ἔχη ἥσυχον τὴν συνείδησίν του;

Ὁ Σεβασμιώτατος καταγράφει ἐν συνεχείᾳ μὲ
ἀπόλυτον ψυχραιμίαν (!) ὅτι παρὰ τὸ αἴτημά τους
νὰ ἐξετάσουν τοὺς νέους φακέλους τῶν μαθητῶν
ὅτι  αὐτοὶ «δὲν μᾶς δόθηκαν», ἀλλὰ «δημοσιοποι-
ήθηκαν πρὶν ἀπὸ μόλις δέκα μέρες». Ἀκολουθεῖ
τὸ ἑξῆς περιστατικόν: 

«Ἐπιμείναμε στὸ ὅτι οἱ ΦΜ πρὶν κυκλοφο-
ρήσουν θὰ ἔπρεπε νὰ προσαρμοσθοῦν στὸ
ὑπὸ συζήτησιν ΠΣ, ὥστε νὰ εἶναι συμβατοὶ μὲ
αὐτό. Ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι δὲν προφθαίνουμε
γιὰ κάτι τέτοιο, διότι τὰ βοηθήματα τῶν μα-
θητῶν πρέπει ἄμεσα νὰ ἐκδοθοῦν, προκειμέ-
νου νὰ προλάβουμε τὴ νέα χρονιά. Παρὰ ταῦ -
τα, δήλωσαν ὅτι οἱ ΦΜ οὕτως ἢ ἄλλως εἶναι
πολὺ πιὸ κοντὰ στὰ ὅσα ἐπιθυμεῖ ἡ Ἐκκλησία,
ὅτι θὰ χρησιμοποιηθοῦν μόνο γιὰ τὴν ἑπόμενη
χρονιὰ καὶ δεσμεύθηκαν νὰ λάβουν σοβαρὰ
ὑπόψη τους τὴν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὰ
βιβλία».

Ἀντὶ νὰ διαμαρτυρηθῆ ὁ Σεβασμιώτατος καὶ νὰ
ἀποχωρήση, ἠρκέσθη εἰς προφορικάς διαβεβαι-
ώσεις, αἱ ὁποῖαι ὡς ἦτο ἀναμενόμενον ἔχουν δια-
ψευσθῆ παταγωδῶς! Ὄχι μόνον οἱ φάκελοι εἶναι
ἀκατάλληλοι, ἀλλὰ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΙΕΠ ἀπέρ-
ριψε δημοσίως ἐμπλοκὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν
συγγραφὴν τῶν βιβλίων. Ἀντὶ ὅμως νὰ κινηθῆ ἡ
περιέργεια τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου καὶ νὰ ἀναρω-
τηθῆ «Διατί τόση πίεσις; Διατί προχειρότης; Διατί
ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» ποὺ κατήρτισε τὰ προγράμματα
εἶναι ὁ ἴδιος ἀξιολογητής;», ὁ Σεβασμιώτατος οὔτε
κἄν ἐσκέφθη νὰ ἀναφέρη ὅτι «παγώνει» ὁ διάλο-
γος ἕως ὅτου γίνουν ὅλα κατὰ τάξιν καὶ εὐσχημό-
νως. 

Ὁλικὴ ἀποτυχία
Ἡ διαπραγμάτευσις μὲ τὸ Ὑπουργεῖον παρου-

σιάσθη ὡς ἆθλος. Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπεκάλυψε τὰ μηδαμινὰ ἀποτελέσματα τοῦ δια-
λόγου:

«Τελικῶς, τὸ Ὑπουργεῖο ἀντιστάθηκε σθεναρὰ
στὴν ἀλλαγὴ τῆς μεθοδολογίας, δέχθηκε ὅμως
κάποιες μικρὲς ἀλλαγὲς στὴν ἀναδιάταξη τῆς

ὕλης, κυρίως γιὰ τὶς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ».
«Μηδὲν ἀπὸ μηδέν, μηδέν», ὡς λέγουν ὅλοι!

Ὅμως τὰ παιδιά μας θὰ ὑποστοῦν αὐτὴν τὴν ἀνι-
κανότητα…

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μᾶς ἄφησε ἐμβρόντητους εἶναι
τὸ τμῆμα τῆς παρεμβάσεώς του μὲ τίτλον «Τί πετύ-
χαμε». Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσιάζει τὰ αὐτονόη-
τα ὡς θρίαμβον(!): Κατώρθωσαν νὰ «ἔχει φωνὴ ἡ
Ἐκκλησία»! Ἐπέτυχαν νὰ «γίνει μιὰ ἐπικοινωνία μὲ
τοὺς θεολόγους τοῦ ΙΕΠ»! Ἐποίησαν βήματα εἰς τὸ
«νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρή-
της»! Ἔφθασαν εἰς τὸ σημεῖον νὰ γίνουν ἡ αἰτία
ὥστε «νὰ ἀντικατασταθεῖ τὸ προηγούμενο ΦΕΚ»
(μὲ τὸ νέον, τὸ ὁποῖον ὡς εἶπεν ὁ Ὑπουργὸς δὲν
ἔχει καμίαν διαφορὰν μὲ τὸ προηγούμενον)! Ἔλα-
βαν «ὑπόσχεση ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔχει ἀποφασι-
στικὸ λόγο»! Καὶ μεταξύ τῶν ἄλλων «τὴ δέσμευση
τοῦ Ὑπουργείου ὅτι τὸ ΜτΘ θὰ διατηρήσει τὴν
ὑποχρεωτικότητά του»! Πρὸς Θεοῦ, δὲν ἀντιλαμ-
βάνεται ποιὸ εἶναι τὸ πραγματικὸν διακύβευμα;

Ὀφείλομεν ὅμως εἰλικρινῶς νὰ τὸν ἐπαινέσω-
μεν, διότι παραδέχεται ἐν συνεχείᾳ τὴν ἀλήθειαν,
ἔστω καὶ κάπως διπλωματικά:

«Τὸ μάθημα ὡς ἔχει δὲν ἐμπνέει. Εἶναι
καρπὸς δειλίας, ἐξισορροπιστικῆς ἀντίληψης,
ἴσως καὶ μειονεκτικῆς καὶ ἡττοπαθοῦς προσέγ-
γισης ὡς πρὸς τὸν σχεδιασμό του... Ἕνα ὅμως
ὑποχρεωτικὸ μάθημα ποὺ δὲν καταδεικνύει
αὐτὸ ποὺ πράγματι εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, ἕνα
φοβισμένο καὶ ἄνευρο μάθημα, δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι τὸ ζητούμενο τῆς Ἐκκλησίας… Ἁπλὰ τὸ
ἀνεχόμαστε ὡς προέκυψε μετὰ τὶς συναντή-
σεις μας μὲ τὸ ΙΕΠ (δηλ. μὲ τὸν «ΚΑΙΡΟ»
Σεβασμιώτατε)… οἱ σύμβουλοι στὰ ἐπιμορφω-
τικὰ σεμινάρια διέδιδαν ὅτι συμφώνησε ἡ
Ἐκκλησία. Συνεπῶς, ἢ δὲν κατάλαβαν ἢ περι-
παίζουν τὴν Ἐκκλησία… Ξέρουμε νὰ διαμαρ-
τυρόμαστε, ἀλλὰ δὲν ξέρουμε νὰ προτείνου-
με…».

Δυστυχῶς, Σεβασμιώτατε, ἀκόμη καὶ τὴν ΠΕΘ
ποὺ διεμαρτυρήθη προετιμήσατε νὰ τὴν περιθω-
ριοποιήσετε εἰς τὸν διάλογον καὶ νὰ συζητήσετε
μόνον μὲ τὸν «ΚΑΙΡΟ». Ἡ εὐθύνη μετὰ ἀπὸ αὐτὸ
ἀνήκει ἀποκλειστικῶς εἰς ἐσᾶς!

Ὁ Σεβ. Μεσογαίας καταλήγει τὴν παρέμβασίν
του μὲ γενικοὺς προβληματισμοὺς καὶ προτάσεις
(τὰς ὁποίας δὲν θὰ ἀναφέρωμεν διότι τὶς ἀπευθύ-
νει εἰς ποῖον; Νὰ ἀπαιτήση σύγκλησιν τῆς Ἱεραρ-
χίας, ἂν ἐννοῆ ὅσα γράφει καὶ νὰ μὴ μένωμεν εἰς
τοὺς ἐντυπωσιασμούς). Εἰς τοὺς προβληματι-
σμοὺς ἀναφέρει:

«ἡ ἐπιχειρούμενη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο ἀλλαγὴ
γίνεται σὲ μιὰ περίοδο ἔντονης ἀμφισβήτησης
τῆς χριστιανικῆς παράδοσης καὶ ταυτότητας.
Αὐτὸ γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα ὡς πρὸς τὸ τε-
λικὸ ἦθος τοῦ ΜτΘ. Εἶναι δυνατὸν σὲ ἕνα τέ-
τοιο κλῖμα νὰ βγεῖ κάτι καλό, μάλιστα παρα-
κάμπτοντας τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία;».

Ἐφόσον παρεκάμψατε ἡ Ἐκκλησία τὴν ΠΕΘ
προφανῶς ἦρθε ἡ σειρά σας! Τί περιμένατε ὅτι θὰ
συμβῆ, ὅταν ἀντὶ νὰ διαμορφώσετε ἕνα ἀρραγὲς
μέτωπον πρὸς τὴν Πολιτείαν προετιμήσατε τὴν
ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν ΠΕΘ καὶ τὴν συνεργασίαν μὲ
τὸν «ΚΑΙΡΟ» καθὼς αὐτοὶ εὑρίσκονται εἰς τὸ
Ὑπουργεῖον; Ἀποροῦμεν πῶς εἶναι δυνατὸν ἐν
συνεχείᾳ νὰ παραδέχεται ὅτι 

«ἡ ἀλλαγὴ ἔγινε ὄχι σὲ συνεργασία μὲ τὴν
Ἐκκλησία, ἀλλὰ μὲ ἀνάθεση τοῦ Ὑπουργείου
σὲ θεολόγους, ἐρήμην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
χωρὶς αὐτοὶ οἱ θεολόγοι νὰ συνεργασθοῦν μαζί
της, ἀλλὰ ἀκολουθώντας μία αὐτόνομη τακτι-
κή».

Πότε τὸ διεπιστώσατε αὐτό; Διότι ἡ ΠΕΘ καὶ
ἄλλοι φορεῖς τὸ ἔλεγαν καὶ ἐμεῖς τὸ ἐγράφαμεν
πρό πολλοῦ. Μὰ ἂν ὄντως τὸ πιστεύετε αὐτό, τό-
τε ἔστω καὶ μὲ τὴν λῆξιν τοῦ ὑποτιθεμένου διαλό-
γου ὠφείλατε δημοσίως νὰ τὸ στηλιτεύσετε. Διατί
τὸ πράττετε ἐκ τῶν ὑστέρων; Νὰ μὴ «χαλᾶμε χατί-
ρι» εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, ἀλλὰ νὰ πιστεύουν καὶ
οἱ εὐσεβεῖς ὅτι δὲν συντασσόμεθα μὲ τὸ νέον συγ-
κρητιστικὸν πρόγραμμα; Καὶ τώρα ἡ ἀδικαιολόγη-
τος ἀντίφασις:

«οἱ θεολόγοι σχεδιαστὲς τοῦ νέου ΠΣ ἦταν
στραμμένοι περισσότερο στὸ Ὑπουργεῖο
παρὰ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, οἱ δὲ ἀντίθετοι, ἀντὶ
νὰ καθοδηγοῦνται ἀπὸ Αὐτήν, προσπαθοῦ -
σαν νὰ τὴν χειραγωγήσουν καὶ ἀντὶ νὰ κλη-
θοῦν ἀπὸ ἐμᾶς ὡς συνεργάτες, νὰ αὐτοπροσ-
διορίζονται ὡς σύμβουλοι. Κινδυνεύουν, ἀντὶ
νὰ λειτουργοῦν ὡς τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, νὰ
συμπεριφέρονται ὡς θεολόγοι ὑπάλληλοι τοῦ
κράτους».

Μελετήσατε προσεκτικά τί γράφει… Πρῶτον, θὰ
ἀντιληφθῆτε ὅτι καὶ πάλιν ἡ ΠΕΘ φταίει κατὰ τὸν
Σεβασμιώτατον! Δεύτερον, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
διαπιστώνη ὅτι οἱ θεολόγοι τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» ἐνήργη-
σαν ὡς ὑπάλληλοι τοῦ κράτους, ἀλλὰ νὰ ἀποδίδη
αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμὸν μόνον εἰς τὴν ΠΕΘ;!
Διατὶ ἀπαιτεῖ ὑπακοὴ ἀπὸ τὴν ΠΕΘ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν
«ΚΑΙΡΟ»; Προφανῶς ἡ συμπερίληψις παραθεμά-
των ἀπὸ βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τοὺς νέους
φακέλους δὲν τὸν ἄφησαν ἀνεπηρέαστον…

Ἡ ἡττοπάθεια συνεχίζεται μὲ τὴν φράσιν «ἤδη
χάσαμε τοὺς θεολόγους...» καὶ ὁλοκληρώνεται μὲ
τὴν διαπίστωσιν ὅτι:

«στὴ Δημοτικὴ ἐκπαίδευση, τὸ μάθημα τὸ
ἔχουμε ἐμπιστευθεῖ στοὺς δασκάλους ποὺ
οὔτε τὴ διδακτική τοῦ ΜτΘ ἔχουν διδαχθεῖ
στὶς Σχολές τους, οὔτε καὶ ἡ σχέση τους μὲ
τὴν Ἐκκλησία εἶναι κάπως ἐξασφαλισμένη…
Πῶς νὰ διδαχθεῖ ἔτσι τὸ ΜτΘ;»

Ἀγνοεῖτε, Σεβασμιώτατε, ὅτι (ἀκόμα καὶ τοὺς κα-
λυτέρους θεολόγους νὰ εἴχατε) ἐπισήμως ὁ «ΚΑΙ-
ΡΟΣ» τίθεται κατὰ τῆς εἰσαγωγῆς θεολόγων καθη-
γητῶν εἰς τὰ δημοτικὰ σχολεῖα, ὅπως ἐδήλωσε καὶ
ὁ πρόεδρός του εἰς τὴν ἡμερίδα τῆς 4ης Ἀπριλίου
2017; Ἢ μήπως τώρα τὸ ἐμάθατε καὶ αὐτό;

«Τὸ μάθημα εἶναι οὐδετερόθρησκο»
Καλοῦμεν τὸν Σεβασμιώτατον τὸ τελικὸν ἀκό-

λουθον συμπέρασμά του νὰ τὸ «κάνη σημαία»
καὶ νὰ ἀποστείλη εἰς ὅλους τούς συν-Ιεράρχας
του ἐπιστολὴν, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ζητῆ τὴν ἀπόρρι-
ψιν τοῦ μαθήματος:

«Ἴσως γι’ αὐτὸ καὶ καταλήξαμε νὰ συζητοῦ -
με γιὰ ἕνα μάθημα πού, ἀντὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδο-
ξο… κατήντησε νὰ εἶναι οὐδετερόθρησκο…
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ σχεδιαστὲς τοῦ ΠΣ μιλοῦν γιὰ
ποσοστὰ Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι γιὰ οὐσία καὶ πε-
ριεχόμενο πίστεως… τὸ μάθημα δίνει ἀπεριό-
ριστες δυνατότητες σὲ ἕναν ἀδιάφορο ἢ καὶ
ἄθεο διδάσκοντα νὰ διδάξει θρησκευτικὰ
χωρὶς Θεὸ καὶ πίστη...».

Συνοψίζοντες: Ὁ Σεβ. Μεσογαίας διαφωνεῖ μὲ
τὸν Σεβ. Ὕδρας, ὁμολογεῖ ὅτι ὁ διάλογος δὲν ἔγι-
νε ἀπὸ μηδενικὴν βάσι, παραδέχεται ὅτι ἡ ἀξιολό-
γησις ἐβασίσθη εἰς τὰ ὅσα ὁ κ. Ἄγγ. Βαλλιανάτος
τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» ἔγραψεν, ὅτι τελικά αἱ ἀλλαγαὶ
ἦσαν ἐπουσιώδεις καὶ ὅτι τὸ μάθημα εἶναι οὐδετε-
ρόθρησκον!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Γ.Γ. τοῦ ΠΣΕ μὲ τὸν Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν
καὶ τὸν Σεβ. Σασίμων

ΧΡΗΣΙΜΟΤΑΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ:
ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς
ἐνημερώσουμε ὅτι οἱ ἐκδόσεις τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου» μόλις ἐκυκλοφό-
ρησαν τὸ «ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ», ποὺ πάρα πολλοὶ
ἀδελφοί μας εἶχαν ζητήσει. Εἶναι πολὺ
χρήσιμο γιὰ κάθε πιστὸ ποὺ πρόκειται
νὰ ἀναδεχθῆ ἕνα νεοφώτιστο ἢ γιὰ κά-
ποιον ἑτερόδοξο ἢ καὶ ἀλλόθρησκο,
ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ γίνη μέλος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Περιλαμβάνει
ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο καὶ χρήσιμο γιὰ
τὴν συνοπτική, ὀρθὴ ἐνημέρωση ἐπὶ
θεμάτων τῆς πίστεώς μας. Ἔγχρωμο,

καλαίσθητο καὶ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα.                          Τιμᾶται 4 εὐρώ

Ἱ. Μ. Καλαμαριᾶς
κατὰ τῆς γιόγκα

Ἄλλη μία Ἱ. Μητρόπολις διακηρύττει ὅτι ἡ
γιόγκα εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν Ὀρθόδοξον
πίστιν καὶ ἐνημερώνει τὸ ποίμνιόν της. Ὡς κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Δημο-
κρατία Βορείου Ἑλλάδος» τῆς 24ης Ἰουνίου
2017:

«Παντελῶς ἀσύμβατη πρὸς τὴν ὀρθόδοξη πί-
στη εἶναι ἡ γιόγκα, ὅπως τονίστηκε σὲ ἑσπερίδα
ποὺ διοργάνωσε ἡ Μητρόπολη Νέας Κρήνης καὶ
Καλαμαριᾶς, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Μακεδονικὸ
Παρατηρητήριο γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἑλληνορ-
θόδοξου πολιτισμοῦ, τῆς οἰκογένειας, τῆς νεο-
λαίας καὶ τοῦ πολίτη. Στὴν ἑσπερίδα μὲ τίτλο «Τί
εἶναι τελικὰ ἡ γιόγκα;», ποὺ πραγματοποιήθηκε
στὸ Προκόπειο Πολυδύναμο Ἐκκλησιαστικὸ
Κέντρο, μίλησαν ὁ ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
Μαϊδώνης, μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ
τῶν Αἱρέσεων καὶ πρωτοσύγκελλος τῆς Μητρό-
πολης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου,
ὁ ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Μύρου, ἱεροκήρυ-
κας Μητρόπολης Σερβίων καὶ Κοζάνης, καὶ ὁ
Μεθόδιος Κλαούντιο Μπιτσιάτο, πρώην ἐκπαι-
δευτὴς γιόγκα. Οἱ ὁμιλητές, μὲ ἐνάργεια καὶ ἐπι-
στημονικὴ διεξοδικότητα, παρουσίασαν τὸ θέμα,
τονίζοντας ὅτι ἡ γιόγκα ἀποτελεῖ βασικὸ κεφά-
λαιο τῆς θρησκείας τοῦ ἰνδουισμοῦ. Συνεπῶς,
ὅπως ἐπισήμαναν, δὲν σχετίζεται ἐπ' οὐδενὶ κατ'
οὐδένα τρόπο μὲ τὴ γυμναστικὴ καὶ εἶναι παν-
τελῶς ἀσύμπτωτη καὶ ἀσύμβατη πρὸς τὴν ὀρθό-
δοξη χριστιανικὴ θεολογία, παράδοση καὶ ζωή.
Χαιρετισμὸ ἀπηύθυναν ὁ μητροπολίτης Νέας
Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος καὶ ὁ πρό-
εδρος τοῦ Παρατηρητηρίου γιὰ τὴν προστασία
τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ Δημήτριος
Μαχᾶς».



Σελὶς 8η

Πληθύνονται αἱ ἀντιδρά-
σεις κατὰ τοῦ Σεβ. Ὕδρας διὰ
τὴν θέσιν του διὰ τὰ θρη-
σκευτικά, ἡ ὁποία προεβλήθη
ὡς ἐπίσημος στάσις τῆς
Ἱεραρχίας. Μετὰ καὶ τὴν δη-
μοσίευσιν τῆς παρεμβάσεως
τοῦ Σεβ. Μεσογαίας ὁ Σεβ.
Ὕδρας ἔμεινεν ἀπόλυτα ἐκτε-
θειμένος προκαλῶν μῆνιν
Ἱεραρχῶν. Μόνοι ὑποστηρι-
κταὶ του ἀπέμειναν ἐλάχιστοι
Μητροπολῖται γνωστοὶ διὰ τὸ
νεωτεριστικὸν φρόνημά των.
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἄρθρον τοῦ κ. Γ. Ντάλιαρη εἰς
τὴν ἱστοσελίδα vimaorthodo-
xias.gr τῆς 6ης Ἰουλίου 2017:

«Στὰ χέρια του ἔχουν φτάσει
προσωπικὲς ἐπιστολὲς
Ἱεραρχῶν ἀκόμη καὶ ἐκτὸς τῆς
Ἑλλάδος ποὺ τὸν συγχαίρουν
γιὰ τὰ ὅσα εἶπε στὴν ἔκτακτη
συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας,

ἀλλὰ καὶ ἐπιστολὲς ἀπὸ Μητρο-
πολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ποὺ τοῦ ἀσκοῦν κριτι-
κή. Ὁ Μητροπολίτης Ἐφραὶμ
σχολίασε τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις
καὶ χαρακτηριστικὰ σημείωσε:
«Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες τῆς ἐπι-
τροπῆς ἐφαρμόσαμε τὴν ἀπό-
φαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 9ης
Μαρτίου. Ἔχω καθαρὴ τὴ συν -
είδησή μου. Αὐτὸ καὶ μόνο ὡς
ἀπάντηση σὲ ὅσα λέγονται τὶς
τελευταῖες ἡμέρες…». Ἀπαν-
τώντας σὲ ἐκείνους, ἐντὸς καὶ
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ πε-
ριεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν, ὁ Σεβασμιώτα-
τος μὲ ξεκάθαρο τρόπο λέει:
«Νὰ δοῦμε τὴν ἐποχή μας. Νὰ
παρακολουθοῦμε τί συμβαίνει
σήμερα. Ὁρισμένοι κοιτοῦν πί-
σω». Σημείωσε μάλιστα τὴ στή-
ριξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
Ἱερωνύμου».

Διατί ταράσσεσθε Σεβ. Λαρίσης;
νὉ κατέχων τὸν θρόνον τῆς

Λαρίσης ἐξέδωκε ὀρθῶς ἀνα-
κοινωθὲν κατὰ τῆς «Ἑλληνικῆς
Ἱεραποστολικῆς Ἕνωσης», ἡ
ὁποία αὐτὸ τὸ διάστημα κινεῖται
προσηλυτιστικὰ εἰς τοὺς Νο-
μοὺς Λαρίσης, Τρικάλων καὶ
Γρεβενῶν διανέμουσα τὴν
Καινὴν Διαθήκην. Σκοπὸς τῆς
ὀργανώσεως εἶναι ὅσοι δείξουν
ἐνδιαφέρον νὰ ἔλθουν εἰς ἐπι-
κοινωνίαν μαζί τους, ὥστε νὰ
ἀναλάβουν ἔπειτα τὴ δική τους
«κατήχηση». Διατί ὅμως ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐνοχλεῖται ἀπὸ
τὴν διανομὴν «ποικίλου ὑλικοῦ

προτεσταντικοῦ χαρακτήρα»,
ὅταν εἰς τὰ νέα προγράμματα
τῶν θρησκευτικῶν οἱ «Προτε-
στάνται», οἱ «Ἀντβεντισταὶ»
ἀκόμη καὶ οἱ λεγόμενοι «Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» δὲν χαρακτηρί-
ζονται αἱρέσεις, ἀλλὰ χριστιανι-
καὶ ὁμάδες παραλλήλως πρὸς
τοὺς Ὀρθοδόξους; Ἄλλωστε
ἀπὸ Γ΄ Δημοτικοῦ, δηλ. 8 ἐτῶν
παιδιά, θὰ διδάσκωνται ὅτι
Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται,
Μουσουλμάνοι καὶ Ἑβραῖοι κα-
ταγόμεθα ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ καὶ
συναπαρτίζομεν τὴν ὁμάδα τῶν
«ἀβρααμικῶν θρησκειῶν»!

Ὁ κ. Μητσοτάκης
ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων!

«Μεγάλη ἡ ἀπώλεια τῆς
πρώτης γυναίκας προέδρου
τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, Σιμὸν
Βέιλ, ποὺ πρωτοστάτησε στὴ
νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσε-
ων στὴ Γαλλία», ἔγραψεν ὁ κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, εἰς
τὸν προσωπικόν του λογα-
ριασμὸν εἰς τὸ Τwitter. Ὁ κ.
Λυκοῦργος Νάνης ἐσχολία-
σεν εἰς τὸ ἱστολόγιον «ΑΚΤΙ-
ΝΕΣ» τῆς 8ης Ἰουλίου 2017:

«Ἡ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἐπί-
δοξου πρωθυπουργοῦ Κυριά-
κου Μητσοτάκη (ἄλλος ἕνας πο-
λιτικὸς "μεσσίας" ποὺ ἀναμένει
καὶ καραδοκεῖ νὰ ἀναλάβει τὴν
ἐξουσία προκειμένου νὰ μᾶς
σώσει...) "ἐξύμνηση" τῆς ἀπο-
θανούσης μὲ ἀναφορὰ στὴν
"πρωτοποριακὴ" συμβολή της
στὴ νομιμοποίηση τῆς ἐν
ψυχρῷ ἐμβρυοκτονίας συνιστᾶ
σύμπτωμα βαθυτάτης ἐξαχρει-
ώσεως τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς,
ἀπότοκος, παράγωγο καὶ συνέ-
πεια τῆς ἀντίστοιχης ἠθικῆς.

Ἐκθειάζει ὁ ἀρχηγὸς τῆς
ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως,
τοῦ ὁποίου τὸ κόμμα καπηλεύε-
ται ἄνευ αἰδοῦς καὶ συστολῆς τὸ
τρίπτυχο "Πατρίς, Θρησκεία,
Οἰκογένεια" ἕνα πολιτικὸ πρό-
σωπο ποὺ πρωτοστάτησε στὴν
ἀπὸ-ἐνοχοποίηση ἑνὸς ἀπὸ τὰ
πλέον ἰδιαζόντως εἰδεχθῆ καὶ
φρικαλέα ἐγκλήματα, αὐτὸ τῆς
ἐν ψυχρῷ ἀφαιρέσεως τῆς ζωῆς
τῶν ἀνυπεράσπιστων ἐμβρύ -
ων. Πόσες καὶ πόσες ἀγέννη-
τες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις δὲν
πολτοποιήθηκαν καὶ δὲν ἀπορ-
ρίφθηκαν στοὺς σκουπιδοτενε-
κέδες καὶ τοὺς ὑπονόμους ἐξ
αἰτίας τῆς "μεγάλης" αὐτῆς πο-
λιτικῆς προσωπικότητας! Καὶ
μάλιστα στὴ λεγόμενη "χώρα
τοῦ φωτὸς" καὶ τοῦ "οὑμανι-
σμοῦ"!

Κάτι τέτοιο, κατὰ τὸν προανα-
φερθέντα πολιτικὸ ἄνδρα, ἀπο-

τελεῖ αἰτία καὶ ἀφορμὴ τιμῆς καὶ
ἐξάρσεως καὶ ὄχι ἀποδοκιμα-
σίας, μομφῆς, καταδίκης καὶ ψό-
γου.

"Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν
καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν, οἱ
τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ
φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ
πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ
πικρὸν" κύριε ἀρχηγὲ τῆς Ἀξιω-
ματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ
προέρχεσθε, κατὰ τὰ ἄλλα, ἀπὸ
πολύτεκνη οἰκογένεια καὶ ποὺ
στηρίζεσθε πολιτικὰ σὲ ἱκανὸ
ἀριθμὸ πολιτῶν, τῶν ὁποίων τὸ
ἠθικὸ αἰσθητήριο δὲν ἔχει
ἀπαμβλυνθεῖ ἀλλὰ εἶναι ἐνεργο-
ποιημένο καὶ καταδικάζει μετ’
ἀποτροπιασμοῦ καὶ ἀπερίφρα-
στα τὸ φόνο ἀγέννητων ἀνθρώ-
πων καὶ τοὺς θλιβεροὺς ὑπο-
στηρικτές του.

Ἀλλὰ τί νὰ περιμένει κανεὶς
ὅταν ὁ ἴδιος αὐτὸς ἄνθρωπος
καὶ ἀρκετοὶ βουλευτὲς τοῦ κόμ-
ματός του (ἡ πλειοψηφία δυσ -
τυχῶς...) ὑπερψήφισαν στὸ κοι-
νοβούλιο τὸ βδελυκτὸ στὰ
ὄμματα τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἀλλὰ
καὶ παντὸς τιμίου ἀνθρώπου,
διαθέτοντος ἔστω καὶ ἴχνη αὐτο-
σεβασμοῦ καὶ ἠθικῆς ἀξιοπρέ-
πειας, "σύμφωνο συμβίωσης"
τῶν σοδομιτῶν ποὺ εὐτελίζει
καὶ ἀπὸ-ἱεροποιεῖ τὸ ἀνθρώπινο
πρόσωπο, τὸ ὁποῖο καὶ βαναύ-
σως ὑποβαθμίζει σὲ ἐπίπεδο
πολὺ πιὸ κάτω καὶ ἀπὸ αὐτὸ
τοῦ κτήνους!

Καὶ αὐτὲς οἱ ἀθλιότητες καὶ
ἠθικὲς παραλυσίες θεωροῦνται
καὶ λανσάρονται σὰν πρόοδος
ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἐξου-
σιαστὲς τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς
παρακμῆς ποὺ διὰ τὰς ἁμαρτίας
μας, μᾶς "κάθονται στὸ σβέρκο"
καὶ μὲ τοὺς ὁποίους χαριεντίζον-
ται καὶ πλειοδοτοῦν σὲ ἐκδηλώ-
σεις ἁβροφροσύνης καὶ τινὲς
ἐκκλησιαστικοὶ ἀξιωματοῦχοι! Ω
ΚΑΙΡΟΙ, Ω ΗΘΗ!».

Ὁ π. Γ. Τσέτσης κατὰ Ἡγουμ. Δοχειαρίου
Ὁ πρωτ. Γ. Τσέτσης ἔλαβε

τὴν πρωτοβουλίαν νὰ γράψη
κείμενον, διὰ νὰ ἀναφερθῆ
«σὲ μερικὲς ὑπερβολές, ἀνα-
κρίβειες καὶ παρασιωπήσεις
τοῦ ἰδιόρρυθμου καὶ ὀξύθυμου
αὐτοῦ Ἀθωνίτου», ἐννοῶν
ἀγενῶς τὸν Ἡγουμενον τῆς Δο-
χειαρίου. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπο-
κρούση τὸν ὅρον «ἀντιτριαδι-
κοὶ» διὰ τὰς ποικίλας χριστια-
νικάς κοινότητας λησμονῶν ὅτι
ὁ Μ. Φώτιος, χαρακτηρίζων
τὴν διαρχίαν τοῦ Filioque χει-
ροτέραν τῆς πολυθεΐας, μᾶς
καθιστᾶ σαφὲς καὶ ὡς γενικὴν
ἀρχὴν ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἡ ἀποδοχὴ
τῶν τριῶν προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος, ἂν αὐτὴ δὲν
συνοδεύεται διὰ τοῦ ὀρθοῦ
προσδιορισμοῦ τῶν μεταξὺ
των σχέσεων. Παραθέτομεν
τμῆμα ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον fana-
rion.blogspot.gr τῆς 6ης Ἰου-
λίου 2017:

«Δὲν γνωρίζει ὁ ἅγιος Ἡγού-
μενος ὅτι ἡ εἰσδοχὴ μελῶν στὸ
ἐν λόγῳ Συμβούλιο γίνεται ἐπὶ
τῇ βάσει τοῦ πρώτου ἄρθρου
τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Ὀργανι-
σμοῦ αὐτοῦ ποὺ ὁρίζει ὅτι: «Τὸ
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλη-

σιῶν εἶναι μία ἀδελφότητα
ἐκκλησιῶν οἱ ὁποῖες ὁμολογοῦν
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς
Θεὸ καὶ Σωτήρα καὶ συνεπῶς
ἐπιδιώκουν νὰ ἐκπληρώσουν
ὁμοῦ τὴν κοινή τους κλήση
πρὸς δόξαν τοῦ ἑνὸς Θεοῦ,
Πατρὸς Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύμα-
τος»; Νομίζει ὅτι Ἀγγλικανοί,
Λουθηρανοί, Παλαιοκαθολικοί,
Μεθοδισταί, Πρεσβυτεριανοί,
Κόπτες, Ἀρμένιοι, Σύρο-Ἰακωβί-
τες, Αἰθίοπες εἶναι «ἀντιτριαδι-
κοί»; Δὲν γνωρίζει ὅτι ὅλοι αὐτοὶ
ἀναγνωρίζουν τὸ Σύμβολο Νι-
καίας-Κωνσταντινουπόλεως,
δηλαδὴ τὸ δικό μας «Πιστεύω»,
ὡς τὸ κατ’ ἐξοχὴν Οἰκουμενικὸν
Σύμβολον τῆς Πίστεως;… ὁ Μη-
τροπολίτης Γλυφάδος κ. Παῦ -
λος, ὁ ὁποῖος (ἂς λεχθεῖ ἀνεκ-
δοτικά!) πρὸ τριετίας, στὴν
Αἴθουσα τοῦ Θρόνου στὸ Φανά-
ρι, ἐνώπιον πλειάδος Ἀρχιερέ-
ων μοῦ φίλησε τὸ χέρι, ἐμοῦ τοῦ
Πρεσβυτέρου, εὐγνωμονῶν,
διότι τὸ 1974 τοῦ εἶχα ἐξασφαλί-
σει ὑποτροφία τοῦ ΠΣΕ (δηλ.
τοῦ θεσμικοῦ ὀργάνου τῆς
«παν αιρέσεως» τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν γνώμη
τῶν «ὑπερμάχων» τῆς Ὀρθο-
δοξίας), γιὰ ἀνώτερες σπουδὲς
στὶς ΗΠΑ!».

Διαβόητος οἰκουμενιστὴς
εἰς τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Ἐνῶ κληρικοὶ τῆς Ἱ. Μ.
Μπραζαβὶλ διαμαρτύρονται,
διὰ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον
χειρίζεται τὰ ζητήματα τῆς
Ἐπαρχίας του ὁ κ. Παντελεή-
μων, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἐκθέ-
τει τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξαν-
δρείας, ὁ Ἡγουμ. τοῦ Βατο-
παιδίου τὸν ὑποδέχεται μὲ

ἀνοικτάς ἀγκάλας. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα
romfea.gr τῆς 5ης Ἰουλίου
2017:

«Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ
Μητροπολίτης Μπραζαβίλ, ἔτυ-
χε Ἀβραμιαίας φιλοξενίας ἀπὸ
τὸν Καθηγούμενο Γέροντα
Ἐφραὶμ καὶ τὴν Ἀδελφότητα».

Ὁ ἐπίδοξος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ «οἱ σεξουαλικὲς προτιμήσεις»
Ὁ φερόμενος ὡς ὑποστηρι-

ζόμενος ἀπὸ τὸ Ἀρχιεπισκο-
πικὸν περιβάλλον διὰ τὴν θέ-
σιν τοῦ Προκαθημένου τῆς
Ἑλλάδος, Σεβ. Ἰωνίας κ. Γα-
βριήλ, ἀρθρογράφησεν εἰς
τὴν ἐφημερίδα «Καθημερι-
νή» τῆς 9ης Ἰουλίου 2017 μὲ
θέμα τὰ θρησκευτικά. Ἐνῶ
ἐπαινεῖται ἀπὸ τὸν κύκλον
του διὰ τὰ ἐξαιρετικὰ προ-
σόντα του, διαφαίνεται ἀπὸ
τὸ ἄρθρον του ἡ ρηχότης -τύ-
που ἐκθέσεως ἰδεῶν- τοῦ προ-
βληματισμοῦ του ἐπὶ τοῦ θέ-
ματος. Ἀκολούθως παραθέ-
τομεν ἀποσπάσματα καὶ θέ-
τομεν ἐρωτήματα.

«Ὁρισμένοι πιστεύουν πὼς ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος δὲν δικαιοῦται νὰ
ἔχει κανένα λόγο στὰ τεκταινό-
μενα τῆς παιδείας ἢ καὶ σὲ ἄλλα
σύγχρονα ζητήματα τῆς κοινω-
νίας μας. Μία ἐπίσης μεγάλη
ὁμάδα ὑποστηρίζει ὅτι ὁ λόγος
καὶ οἱ παρεμβάσεις τῆς Ἐκκλη-
σίας πρέπει νὰ γίνονται μὲ πιὸ
ἐπιθετικὸ τρόπο καὶ μὲ μεγαλύ-
τερο σθένος. Μακάρι νὰ συνο-
ψίζονταν στὰ παραπάνω τὰ
προβλήματα στὴν ἐκπαίδευση.
Ἔχω τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα
πὼς ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία θὰ
ἔκανε τὴν ὑπέρβαση γιὰ τὸ καλὸ
τῶν παιδιῶν μας».

Τὰ λόγια τοῦ Σεβασμιωτά-
του ἠχοῦν ὡς οἱ χρησμοὶ τῆς
Πυθίας. Τί ἐννοεῖ τελικῶς μὲ
τὴν «ὑπέρβαση», ὅτι θὰ ἀπε-
σύρετο ἡ Ἐκκλησία ἢ ὅτι θὰ
ἔδειχνε σθένος; Ἢ μήπως
σκοπίμως ὁ Σεβασμιώτατος
«κλείνει τὸ μάτι» πρὸς ὅλας
τὰς κατευθύνσεις; 

«Ὅμως δὲν εἶναι ἐκεῖ τὸ πρό-
βλημα. Αὐτὸ ποὺ συνιστᾶ ἀπό-
λυτη προτεραιότητα εἶναι νὰ δη-
μιουργηθεῖ ἕνα ἀναβαθμισμένο
μάθημα, τὸ ὁποῖο θὰ κρατᾶ
ὑψηλὸ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μα-
θητῶν καὶ θὰ προσφέρει τὰ μέ-
σα στοὺς διδάσκοντες καθη-
γητὲς νὰ ἀναπτύξουν τὶς πτυχὲς
ὄχι μόνο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ
καὶ τῶν ὑπολοίπων θρησκειῶν,
μονοθεϊστικῶν ἢ μή. Ἄλλωστε,
οἱ ἀνάγκες καὶ οἱ προκλήσεις
τῶν τελευταίων ἐτῶν προσφέ-
ρουν πλούσια ἐπιχειρήματα γιὰ
τὴν ὀρθὴ γνώση τῆς θρησκείας,
γιὰ τὸν παγκόσμιο ρόλο της καὶ
κυρίως γιὰ τὴ συμβολή της στὴν
ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς
προόδου… ἡ ἐλλιπὴς γνώση
τοῦ ρόλου τῆς θρησκείας καὶ οἱ
διάφορες λανθασμένες ἑρμηνεῖ -
ες ποὺ συχνά τῆς δίδονται, σκο-
πίμως ἢ μή, προκαλοῦν τὰ φαι-
νόμενα τῆς τρομοκρατίας, τοῦ
φανατισμοῦ, τῆς ὑποτίμησης
τῆς γυναίκας καὶ τῶν φυλετικῶν
καὶ ἄλλων διακρίσεων. Εἶναι

λοιπὸν ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη θε-
ραπείας τῶν παραπάνω φαινο-
μένων ποὺ ἐνίοτε προκαλοῦνται
ἀπὸ τὴν «ἀνάγνωση» τῆς θρη-
σκείας μέσα ἀπὸ παραμορφωτι-
κοὺς φακοὺς ποὺ ἀγνοοῦν τὴν
πραγματικὴ οὐσία της…».

Ἡ τοποθέτησις τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου εἶναι ἀπολύτως

σαφής: τὸ μάθημα νὰ εἶναι
θρησκειολογία! Ὄχι μόνον δὲν
γίνεται λόγος διὰ τὴν ἰδιαιτέ-
ραν θέσιν τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀλλὰ δίδεται ἔμφασις εἰς τὸ
φαινόμενον «θρησκεία», ὡς
περιέχουσα καὶ τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν. Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου προσ -
φάτως ἔγραψε κείμενον, εἰς
τὸ ὁποῖον ἀναφέρει ὅτι ἐνῶ
ὅλοι ἔχουν ἐγκολπωθῆ τὸ σύν-
θημα ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι
Ἐκκλησία καὶ ὄχι θρησκεία,
ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ὁ Σεβ.
Ἰωνίας κατατείνει εἰς τὸ ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία εἶναι θρησκεία!
Αἱ ἀπόψεις του ταυτίζονται
πλήρως μὲ τὸν προωθούμενον
κυρίως ἀπὸ τὸν Πατριάρχην
Κων/λεως οἰκουμενισμὸν καὶ
τὴν πανθρησκείαν, ὅπου τὸ
θρησκευτικὸν φαινόμενον
ἀντιμετωπίζεται ἐξ ὁρισμοῦ
ὡς θετικὸν ἀνεξαρτήτως πε-
ριεχομένου! Κατὰ τὸν Σεβα-
σμιώτατον ὅλες οἱ θρησκεῖες
ἔχουν μίαν κοινὴν οὐσίαν, ἡ
ὁποία συμβάλλει εἰς τὴν πρό-

οδον καὶ ὑπέρκειται τῶν ἐπι-
μέρους ἐκφάνσεων τῆς θρη-
σκείας! Δὲν ὑπάρχει μεγαλυ-
τέρα βλασφημία ἀπὸ αὐτήν!
Μήπως ὅμως τὸ ἴδιον ἀκριβῶς
δὲν ἀνέφερεν ὁ Σεβ. Ὕδρας
εἰς τὴν εἰσήγησίν του εἰς τὴν
Ἱεραρχίαν; Ἀνήκουν εἰς
κοινὴν λέσχην καὶ ἀνταλλάσ-

σουν ἀπόψεις; Ἕνα ἀναπάν-
τητον ἐρώτημα, τὸ ὁποῖον θὰ
λύση εἰς τὴν προσεχῆ παρά-
γραφον ὁ Σεβασμιώτατος,
εἶναι τὸ τί ἐννοεῖ μὲ τὴν φρά-
σιν «ἄλλων διακρίσεων».  

«Εἶναι πασιφανὲς πὼς ἡ συ-
ζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ μάθημα
ἔχει ἀναδείξει τὰ βαθύτερα ἀδιέ-
ξοδα τῆς χαμηλῆς παιδείας καὶ
τῶν κενῶν ποὺ αὐτὴ ἔχει ἀφή-
σει ὡς κληρονομιὰ σὲ πολλοὺς
ἀποφοίτους τῶν σχολείων μας.
Ὅταν καταστρέφονται αἴθου-
σες, περιουσίες τοῦ Δημοσίου,
εὐτελίζονται συνειδήσεις καὶ κα-
ταδικάζονται τὰ παιδιὰ γιὰ τὶς
σεξουαλικὲς ἢ ἰδεολογικές τους
προτιμήσεις, τότε ποιὰ παιδεία
ἔχουμε δημιουργήσει; Πόσο
ὁλοκληρωμένος εἶναι ἕνας
ἄνθρωπος, ὅταν δέν στηρίζεται
ἀφενὸς στὶς ἐξελίξεις, τὴν τεχνο-
λογικὴ πρόοδο, ἀλλὰ δὲν ἔχει
ὡς ὁδηγὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγε-
λίου; Πῶς θὰ μάθω νὰ σέβομαι
τὸν ἄλλον, ἂν δὲν τὸν ἀγαπή-
σω, ἂν δὲν δῶ στὸ πρόσωπό
του τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-

στοῦ ποὺ σαρκώθηκε καὶ θυσιά-
στηκε γιὰ τὴ δική μας σωτη-
ρία;…».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἑρμη-
νεύει ἑαυτόν, διὰ «τὶς ἄλλες
διακρίσεις» ποὺ προανέφερεν
ὅτι εἰς αὐτάς ἐμπίπτουν οἱ
«σεξουαλικὲς προτιμήσεις»!
Δηλώνομεν ἀπεριφράστως ὅτι
καταδικάζομεν τὴν βίαν, ὅμως
εἶναι ἀδιανότητον ἀπὸ Ἱεράρ-
χην: α) νὰ ὁμιλῆ περὶ πολλῶν
σεξουαλικῶν προτιμήσεων καὶ
β) νὰ θέτη αὐτάς εἰς τὸ ἴδιον
ἐπίπεδον μὲ τὰς ἰδεολογίας!
Τὸ Εὐαγγέλιον, Σεβασμιώτα-
τε, καταδικάζει τὴν βίαν,
ἀλλὰ καὶ τὰς «σεξουαλικάς
προτιμήσεις». Καλεῖ νὰ ἀγα-
πήσωμεν τὸ πρόσωπον, ἀλλὰ
νὰ μισήσωμεν τὴν ἁμαρτίαν,
διότι αὐτὴ εἶναι ἀναιρετική
τοῦ προσώπου! 

«…ἔχουμε χρέος νὰ ἀναμορ-
φώσουμε τὴν ἐκπαίδευση, νὰ
τὴν ἐμπλουτίσουμε μὲ ὅλα τὰ
σύγχρονα ρεύματα καὶ νὰ ἀφή-
σουμε τὴ γνώση νὰ δημιουργή-
σει ἐλεύθερα σκεπτόμενους
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀκόμα καὶ
ὅταν θὰ φτάνουν νὰ ἀρνοῦνται
τὸν Θεό, νὰ τὸ κάνουν ὕστερα
ἀπὸ βαθιὰ μελέτη καὶ γνωριμία
μαζί Του. Ὁ Χριστιανισμὸς ὅταν
ἰδωθεῖ μὲ τὸ πραγματικό του
νόημα, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς
ἐπιτρέπει ὅλα τὰ παραπάνω…
Γίνεται διαρκῶς λόγος γιὰ τὰ
ἐκπαιδευτικὰ ἐγχειρίδια τοῦ μα-
θήματος, τὰ νέα βιβλία, ὅταν σὲ
πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες τὴ
θέση τῶν βιβλίων ἔχουν ὑποκα-
ταστήσει οἱ ὑπολογιστὲς καὶ οἱ
ταμπλέτες, ὅταν τὰ παιδιὰ μα-
θαίνουν νὰ μελετοῦν μέσα ἀπὸ
προτεινόμενη βιβλιογραφία
χωρὶς τοὺς ἀσφυκτικὰ ὁριοθετη-
μένους περιορισμοὺς τῶν βι-
βλίων. Μήπως τὰ βιβλία καὶ ἡ
συγγραφὴ τους ἐξυπηρετοῦν
ἄλλα συμφέροντα, κυρίως οἰκο-
νομικοῦ χαρακτήρα;…».

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ ὡς
νὰ ἦτο ἀνεύθυνος, ὡς νὰ μὴ
ἔλαβε μέρος εἰς τὴν συνε-
δρίασιν τῆς Ἱεραρχίας, ὡς νὰ
μὴ γνωρίζη τὸν κ. Γιαγκάζο-
γλου… Ὅμως ὁμιλεῖ ἐπικίνδυ-
να: νὰ ἐμπλουτίσωμεν τὴν
παιδείαν μὲ ὅλα τὰ ρεύματα
καὶ νὰ ἀφήσωμεν τὴν γνῶσιν
νὰ διαμορφώση τὰ παιδιά
μας; Μήπως παρόμοια δέν
πρεσβεύουν καὶ μέλη τῆς Σαϊ-
εντολογίας; Τέλος, μήπως
μᾶς προετοιμάζει διὰ τὴν ἐπι-
πλέον παραίτησιν τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπὸ τὴν ἐποπτίαν τῶν
βιβλίων;

Καταχνιὰ εἰς τὰ Θρησκευτικά! Ἱεράρχαι ἀλληλοδιαψεύδονται!
Σύγχυση προκαλεῖ στὴν κοινὴ

γνώμη γιὰ τὸ τί πραγματικὰ
ἰσχύει στὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Οἱ ἀντικρουόμενες
πληροφορίες ποὺ διοχετεύθη-
καν ἀπὸ τοῦ Μαξίμου καὶ τὴ Σύν -
οδο προκαλοῦν  καταχνιὰ στὴν
ἀλήθεια. Ποιὸν ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ
ἡ σύγχυση;  Ἀσφαλῶς τὴν Κυ-
βέρνηση. Αὐτὴ προχωρεῖ τὸ
ἀθεϊστικὸ πρόγραμμά Της.... 

Μερικὰ γεγονότα ποὺ προκά-
λεσαν τὴ σύγχυση:

Στὴν Ἱεραρχία τῆς 27ης Ἰουνί-
ου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυ-
μος εἶπε ὅτι μὲ βάση τὰ στοι-
χεῖα, ποὺ τοῦ προσκόμισε ἡ τρι-
μελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή,
«Ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀπὸ μηδε-
νικὴ βάση». Ὁ Μητροπολίτης
Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἀντίθετα
εἶπε: « (Στὰ χέρια μας) Ὑπῆρχε
ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε
γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία
ὑπῆρχε τετελεσμένο».

Ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ὑποστήριξε ὅτι διατηρήθηκε «ὁ
Ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ μα-
θήματος». Τὸ ἴδιο ὑποστήριξε

καὶ ὁ πρόεδρος τῆς 3μελοῦς
Ἐπιτροπῆς, Μητροπολίτης
Ὕδρας κ. Ἐφραίμ. Ἀντίθετα ὁ
Μητροπολίτης Μεσογαίας, μέ-
λος τῆς Ἐπιτροπῆς, τόνισε ὅτι

τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν « ἀντὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδο-
ξο...εἶναι οὐδετερόθρησκο, δη-
λαδὴ μὲ σαθρὴ ταυτότητα. Ἕνα
μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμί-
δες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ πα-
χαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ
προσφέρουν ζωή καὶ ὑγεία...».  

Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἐνη-
μέρωσε τὴν Ἱεραρχία ὅτι οἱ τρεῖς
Ἱεράρχες – ἐκπρόσωποί Της –
ἐξέτασαν τοὺς Φακέλους τῶν
Μαθητῶν (ΦΜ)  «ἅμα τῇ δημο-
σιεύσει αὐτῶν» καὶ διαπίστω-
σαν ὅτι «σὲ ὅλα τὰ κεφάλαια τί-
θεται μὲ σαφήνεια ἡ σωτηριολο-
γικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας».
Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσο-
γαίας, πέραν τῆς πλήρους ἀμφι-
σβήτησης τῆς διάστασης τοῦ
μαθήματος, σημείωσε ὅτι ἡ Ἐπι-
τροπὴ ζήτησε νὰ δεῖ τοὺς ΦΜ,

«οἱ ὁποῖοι τελικὰ δὲν τοὺς δόθη-
καν καὶ δημοσιοποιήθηκαν πρὶν
ἀπὸ μόλις δέκα μέρες
(17/6/2017)». 

Ἀπὸ τὴ Σύνοδο διοχετεύθηκε

ἡ πληροφορία ὅτι ἡ κυβέρνηση
ὑποχώρησε πλήρως σὲ ὅσες
ἀλλαγὲς καὶ τροποποιήσεις εἶχε
ζητήσει ἡ Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ἡ
πληροφορία ποὺ διοχετεύθηκε
ἀπὸ τὸ ΙΕΠ ἦταν ὅτι ἡ Ἱεραρχία
ἀποδέχθηκε ὁμόφωνα τὰ νέα
προγράμματα σπουδῶν! Ἡ Παν -
ελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων κα-
τάγγειλε τὸ ΙΕΠ, ὅτι προσπαθεῖ
νὰ ἐξαπατήσει τὴν κοινὴ γνώμη
καὶ τόνισε ὅτι ἡ Ἱεραρχία συγκα-
τένευσε μόνο στὸ νὰ συνεχιστεῖ
ὁ διάλογος μὲ τὸ Ὑπουργεῖο καὶ
δὲν πῆρε ἀπόφαση γιὰ τὰ νέα
προγράμματα τῶν Θρησκευ-
τικῶν.

Ὡς πρὸς τὶς διορθώσεις, ποὺ
ζήτησε ἡ Ἐκκλησία στὸ πρό-
γραμμα καὶ κάποιες ἔγιναν δε-
κτές, δὲν ἀφοροῦν στὴν οὐσία

τοῦ μαθήματος. Αὐτὸ  παραμέ-
νει θρησκειολογικό.  Ἡ κυβέρνη-
ση πετυχαίνει τὸ μεῖζον καὶ κάνει
«δῶρα» στὴν Ἐκκλησία τὴν
ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴν
ἐξασφάλιση τῶν θέσεων ἐργα-
σίας στοὺς θεολόγους καθηγη-
τές, γιὰ νὰ κλείσει στόματα.
Ἀλλὰ «φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ
δῶρα φέροντας»... Γνωρίζει ὅτι
σήμερα τὰ δῶρα της δὲν τῆς κο-
στίζουν τίποτε καὶ εὔκολα μπο-
ρεῖ νὰ τὰ πάρει πίσω.... 

Γιὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν πρέ-
πει νὰ ὑπάρξει, ἔστω τὴν ἐσχά-
τη ὥρα,  ἔντονη καὶ ἀποτελε-
σματικὴ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἀλλιῶς ἡ Κυβέρνηση θὰ
ἐπιβάλλει στὰ ἑλληνόπουλα τὸν
συγκρητιστικὸ - θρησκειολογικὸ
χαρακτήρα τοῦ μαθήματος καὶ
θὰ προωθήσει ἔτσι τὴν παγκο-
σμιοποίηση στὶς ἑπόμενες γε-
νιές, ὑπονομεύοντας τὴν ἰδιο-
προσωπία  τους.   

Πηγή: Ἱστοσελὶς «Χριστιανικὴ
Βιβλιογραφία» 04.07.2017

Παπορθόδοξον τρισάγιον!

Συμπροσευχήθη ὁ Πα-
τριάρχης Κων/λεως μαζὶ μὲ
Παπικοὺς διὰ τὴν ἀνάπαυσιν
τῆς ψυχῆς τοῦ μασόνου Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου! Ὁ
Ο.Τ. μὲ σειρὰν ἄρθρων τοῦ
μοναχοῦ Ἀβερκίου ἔχει κατα-
δείξει τὴν σχέσιν τῆς μασο-
νίας μὲ τοὺς Πάπας. Ἐφ’
ὅσον τὰ γνωρίζει ὅλα αὐτὰ ὁ
Πατριάρχης, νὰ ὑποθέσωμεν
ὅτι συνδετικὸς κρίκος ὅλων
εἶναι ἡ μασονία; Παραθέτο-
μεν μέρος ἀπὸ τὸ ἐπίσημον
ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχεί-
ου τῆς 7ης Ἰουλίου 2017: 

«Τῇ 7ῃ Ἰουλίου ἐκκλησιάσθη

ὅμιλος ΡΚαθολικῶν Ἐπισκό-
πων, πραγματοποιούντων προσ -
κύνημα εἰς Τουρκίαν, ὑπὸ τὴν
ἡγεσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου-
Μητροπολίτου Perugia-Citta
della Pieve Σεβ. Καρδιναλίου κ.
Gualtiero Bassetti, Προέδρου
τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως
Ἰταλίας… Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πανα-
γιώτατος μετὰ τῶν ὡς ἄνω
ΡΚαθολικῶν Ἱεραρχῶν μετέβη
εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ζωοδόχου
Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἔνθα ἐτέλεσε
Τρισάγιον πρὸ τοῦ τάφου τοῦ ἐκ
τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθη-
ναγόρου ἐπὶ τῇ 45ῃ ἐπετείῳ τῆς
εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ».

Ποῦ στηρίζονται οἱ Φαναριῶται;
Μετὰ λύπης ἔχομεν πολλά-

κις διαπιστώσει ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης Κων/λεως καὶ οἱ
περὶ αὐτὸν στηρίζουν τὰς
ἐλπίδας των εἰς «ἄρχοντας
εἰς υἱοὺς ἀνθρώπων», διὰ νὰ
τοὺς προσφέρουν πολιτικὴν
κάλυψιν, χρηματοδότησιν
ἀκόμη καὶ τηλεοπτικὴν προ-
βολήν. Τὰ μέσα αὐτὰ χρησι-
μοποιοῦν ὄχι διὰ τὴν ἱεραπο-
στολήν, ἀλλὰ διὰ τὴν προ-
ώθησιν τῆς Οἰκολογίας! Ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα news247.gr τῆς
3ης Ἰουλίου 2017:

«Συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε τὴν Τρίτη 27/6  στὴν
Κωνσταντινούπολη μεταξύ τῆς
Α.Θ.Π κ.κ Βαρθολομαίου καὶ

τοῦ Προέδρου τοῦ ΔΣ τῆς Ἕνω-
σης Ἐκδοτῶν Διαδικτύου καὶ
Προέδρου τοῦ Ὁμίλου τῆς
24Media κ. Δημήτρη Μάρη, συν -
οδευόμενου ἀπὸ τὸν Ἐντεταλ-
μένο Σύμβουλο τοῦ Ὁμίλου κ.
Πέτρο Εὐθυμίου. Κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς συνάντησης ποὺ  πρα -
γματοποιήθηκε στὸ Φανάρι σὲ
ἐξαιρετικὸ κλῖμα συζητήθηκαν
θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς προ-
στασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ
τῶν πρωτοβουλιῶν ποὺ ἀνα-
λαμβάνει τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, δεδομένου ὅτι τὸ ζή-
τημα τῆς περιβαλλοντικῆς προ-
στασίας καὶ τῆς οἰκολογικῆς
προσπάθειας γιὰ τὴ διατήρησή
του εἶναι ψηλὰ στὴν ἀτζέντα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη…».

113 Βουλευταὶ κατὰ
τοῦ Πατρ. Ἱεροσολύμων

Εἰς την δυσμένειαν τῆς Ἰορ-
δανίας ὑπέπεσεν ὁ Πατριάρ-
χης Ἱεροσολύμων μετὰ ἀπὸ
καταγγελίας διὰ πωλήσεις
ἀκινήτων. Ἐνεθυμήθη ὅτι εἶχε
παρασημοφορήσει τὸν κ. Τσί-
πραν, τὸν Πρωθυπουργὸν
ποὺ προωθεῖ μεταξὺ ἄλλων
ἠθικῶν δεινῶν τὸν χωρισμὸν
Ἐκκλησίας-Πολιτείας, καὶ
ἦλθε νὰ ζητήση βοήθειαν. Ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα exapsalmos.gr
τῆς 7ης Ἰουλίου 2017:

«113 Βουλευτὲς τῆς Ἰορδα-
νίας ἀπὸ τοὺς 130 συνολικά,
ζητᾶνε ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ
τῆς Ἰορδανίας νὰ λάβει αὐστηρὰ
μέτρα κατὰ τοῦ Θεοφίλου γιὰ τὶς
πωλήσεις ποὺ ἔκανε σὲ Ἰσραη-

λινούς. Ἡ κατάσταση ποὺ δημι-
ουργήθηκε στὰ Ἱεροσόλυμα
μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις
εἶναι ἐκρηκτική. Ὁ Πατριάρχης
Θεόφιλος εὑρισκόμενος πρὸ
τοῦ ἀδιεξόδου  ποὺ δημιούργη-
σαν οἱ πωλήσεις αὐτὲς ἀκινή-
των σὲ Ἰσραηλινῶν συμφερόν-
των ἑταιρεία, μέσα στὴν καρδιὰ
τῆς Ἱερουσαλήμ, ἦλθε στὴν
Ἀθήνα, γιὰ νὰ ζητήσει τὴν πα-
ρέμβασή της, ὥστε νὰ ἠρεμή-
σουν τὰ πνεύματα καὶ νὰ ἀπο-
φύγει τὶς ὅποιες κυρώσεις! Ἡ
Ἰορδανία πάντως δὲν κάνει πί-
σω! Ἡ ἀντίδραση τῶν βου-
λευτῶν εἶναι μόνο ἡ ἀρχή! Ἀνα-
μένονται ἐξελίξεις! Ἡ κατάσταση
εἶναι ἔκρυθμη καὶ ὁ Πατριάρχης,
ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα,
εἶναι σὲ δύσκολη θέση!».

Ἐπιστολαὶ κατὰ τοῦ Σεβ. Ὕδρας

Εἶναι ἀξιέπαινος ὁ Σεβ. Δι-
δυμοτείχου διὰ τὰς δηλώσεις
του κατὰ τοῦ νέου μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν, ὅμως
ἐὰν δὲν τολμᾶ νὰ τὰ ἐκφράζη
ἐντός τῆς Ἱεραρχίας ποῖον τὸ
ὄφελος; Συμφώνως πρὸς τὴν
ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 9ης
Ἰουλίου 2017 ὁ Σεβασμιώτα-
τος εἶπεν εἰς τὸ κήρυγμα τῆς
Κυριακῆς:

«Οἱ ἄνθρωποι τῶν Γεργε-
σηνῶν ξεπούλησαν τὸν Χριστὸ
γιὰ μία ἀγέλη χοίρων. Μήπως
αὐτὸ κάνουμε κι ἐμεῖς σήμερα;
Μήπως κι ἐμεῖς μὲ τὸν τρόπο
μας δὲν θέλουμε νὰ περιθωριο-
ποιήσουμε καὶ νὰ ἀπομακρύνο-
με τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν ζωή μας;
Ἄλλοτε μὲ τὸ πρόσχημα νὰ βελ-
τιώσουμε τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, θέλουμε νὰ τὸ ἀπο-

χρωματίσουμε, νὰ μὴ μιλάει μό-
νο γιὰ τὸν Χριστὸ, ἀλλὰ νὰ μιλά-
ει καὶ γιὰ τὸν βούδα καὶ γιὰ τὸν
Μωάμεθ… Στὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ μά-
θουμε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἐν
Χριστῷ πορεία. Μήπως τὸ ἴδιο
δὲν θέλουμε νὰ κάνουμε καθὼς
θέλουμε νὰ ἀπαλείψουμε ἀπὸ
τὸ Σύνταγμα τὴν ἐπίκληση εἰς
τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος;
Μήπως τὸ ἴδιο δὲν θέλουμε νὰ
κάνουμε μὲ μία σειρὰ νομοθετή-
ματα, ὥστε ἡ πίστη στὸ Χριστὸ
νὰ μπεῖ στὸ περιθώριο; Κι ὅλα
αὐτὰ γιατί; Γιὰ τὸ κέρδος, ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς ξεπουλιέται γιὰ τὸ
κέρδος. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ συμφέ-
ροντα τῆς Παγκοσμιοποίησης
στὴ σύγχρονη ἐποχὴ εἴμεθα
ἕτοιμοι νὰ προδώσουμε ἀκόμα
καὶ τὴν πίστη μας».

Ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου: Χοῖροι-στὰ θρησκευτικά
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Ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» μὲ τὸν Ὑπ. Παιδείας (4.7.2017). Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς
τὰ δεξιὰ οἱ κύριοι:  Μ. Κουκουνάρας-Λιάγκης, Α. Παναγάκης, Γ.
Παπαδόπουλος, Δ. Μόσχος, Κ. Γαβρόγλου, Γρ. Μαυροκωστίδης, Γ.
Καλαντζῆς, Στ. Γιαγκάζογλου. Εἰς ὑπόμνημα ποὺ κατέθεσαν ὁμο-
λογοῦν ὅτι τὰ νέα θρησκευτικὰ ἐφαρμόζονται «χωρὶς σωστὸ σχε-
διασμὸ καὶ παντελῶς ἐλλιπῆ ὑποστήριξη στὴ βάση», ὅτι ἐπετεύχθη
ἡ «ἀπομάκρυνση τοῦ «κατηχητισμοῦ», ὅπως ἐπίσης διαψεύδουν ὅτι
δὲν θὰ ὑπάρξουν ἀπαλλαγαί, καθὼς ὑφίσταται «ἀδυναμία νομοθέ-
τησης πλαισίου πλήρους ἀπαγόρευσης ἤ κατάργησης τῶν ἀπαλ-
λαγῶν». Καταλήγοντες χαρακτηρίζουν «πολύχρωμη» τὴν σχολικὴν
τάξιν, χαρακτηρισμὸς ποὺ παραπέμπει εἰς τὸ «πολύχρωμον σχολεῖ -
ον», ὀργανώσεως προωθήσεως θεμάτων «σεξουαλικῶν προτιμήσε-
ων» εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν. Μετὰ τὴν συνάντησιν εἰς τὸ ἐπίσημον ἀνα-
κοινωθέν τους ποιοῦν μνείαν διὰ τὰ «τελικὰ θετικὰ συμπεράσματα
ἀπὸ τὴ μακρὰ καὶ ἐποικοδομητικὴ συνεργασία τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ
μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας». Ὁ Σεβ. Μεσογαίας καὶ ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας
τοὺς καλύπτουν προσποιούμενοι ὅτι δὲν γνωρίζουν;

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος

Δὲν ἔχουμε ἀντιληφθῆ ὡς κοι-
νωνία τὶς ἐπιπτώσεις τῶν νέων
νόμων καὶ πρακτικῶν ποὺ προ-
ωθεῖ ἡ κυβέρνηση, πρακτικές  οἱ
ὁποῖες καταλύουν βασικὲς καὶ δια-
χρονικὲς ἀρχὲς αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ἡ κυβέρνηση, σὲ ἕνα χρονικὸ
διάστημα δύο ἐτῶν ἔχει ἀνατρέψει
μὲ κατακλυσμιαῖο τρόπο πρα-
κτικὲς ποὺ ἄλλες ἐποχὲς θὰ χρει-
άζονταν δεκαετίες γιὰ νὰ ἐφαρμο-
σθοῦν. Ἔτσι, μετὰ τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν, τὴν ἐπικύρωση
τοῦ συμφώνου συμβίωσης, τὴν
καύση τῶν νεκρῶν, τὴν ὁρκομω-
σία μὲ πολιτικὸ ὅρκο πολιτειακῶν
καὶ πολιτικῶν ἀξιωματούχων, τώ-
ρα ἦλθε πρὸς ἐπικύρωση, ἡ δυ-
νατότητα ἀναγραφῆς τῆς ἀλλαγῆς
φύλου στὴν ταυτότητα, ἁπλὰ καὶ
εὔκολα.

Δηλαδὴ μέχρι σήμερα, μὲ νόμο
τοῦ 1976, χρειαζόταν ὁ ἐνδιαφε-
ρόμενος νὰ προσκομίση ἔγγραφο
ἀπὸ ψυχίατρο καὶ δικαστικὴ ἀπό-
φαση, ὥστε νὰ ἐγγραφῆ στὰ μη-
τρῶα ἡ ἀλλαγὴ τοῦ φύλου του. Ὁ
νόμος τῆς κυβέρνησης, ὅπως
ἀνακοινώθηκε, θὰ βασισθῆ σὲ
ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικα-
στηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώ-
που, τό ὁποῖο στὶς 6 Ἀπριλίου
ἔκρινε ὅτι «ἡ προϋπόθεση στεί-
ρωσης γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση

ταυτότητας φύλου παραβιάζει τὸ
ἄρθρο 8 τῆς ΕΣΔΑ (Εὐρωπαϊκῆς
Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ
Ἀνθρώπου), ἀνοίγοντας ἔτσι τὸν
δρόμο στὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη νὰ
προχωρήσουν σὲ ἀλλαγὴ τῆς
σχετικῆς τρέχουσας νομοθεσίας
τους».

Ἔτσι, ἐκτὸς τῆς οἰκονομικῆς
πτώχευσης, αὐτοῦ τοῦ τόπου, λό-
γω τῶν ἀσυγχώρητων λαθῶν τό-
σο τῶν κυβερνώντων, ὅσο καὶ
τῶν κυβερνωμένων, ὁδηγούμα-
σθε καὶ σὲ ἠθικὴ κατάρρευση καὶ
πλήρη ἀμοραλισμό.

Ὁ λαός μας δυστυχῶς μέσα σὲ
μία δεκαετία καὶ εἰδικὰ τὰ τελευ-
ταῖα τρία χρόνια ὁδηγεῖται ἀπὸ τὸ
κακὸ στὸ χειρότερο. Καὶ ὁ παρὼν
νόμος, ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώση
τὴν κατρακύλα. Βέβαια, τὸ ἐρώτη-
μα ποὺ τίθεται εἶναι κατὰ πόσο καὶ
αὐτὸ τὸ νομοθέτημα εἶναι ἐπινόη-
ση τῶν κυβερνώντων ἢ ἔξωθεν
ἐπιβολή.

Ὁ νόμος δίνει τὴν δυνατότητα
σὲ κάθε Ἕλληνα ἄνω τῶν 17, νὰ
ἐπιλέξη ἐξ ἰδίας ἄποψης, τὸ φῦλο
καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμό του. Καὶ
μάλιστα μὲ πλήρη μυστικότητα καὶ
χωρὶς νὰ εἶναι φανερὴ ἡ ἐν λόγω
ἀλλαγή. Ἐπίσης, ἡ μόνη προϋπό-
θεση γιὰ τὸν αἰτοῦντα εἶναι νὰ μὴν
εἶναι ἔγγαμος. Ὅμως ἂν τὸ πρό-

σωπο ποὺ διόρθωσε τὸ φῦλο του
ἔχει παιδιά, εἴτε γεννημένα σὲ γά-
μο, εἴτε σὲ σύμφωνο συμβίωσης,
εἴτε χωρὶς γάμο, εἴτε υἱοθετημένα,
δὲν ἐπηρεάζεται ἡ γονικὴ μέριμνα.

Δηλαδή, ὁ νομοθέτης παρα-
βλέπει τὸν ἠθικό, ψυχικό, συναι-
σθηματικό, ἴσως καὶ σωματικὸ
βιασμὸ αὐτῶν τῶν παιδιῶν, γιὰ
νὰ ἱκανοποιήση τὶς ὅποιες ἄρρω-
στες καὶ ἐπικίνδυνες ἐπιθυμίες
τῶν ἴδιων τῶν αἰτούντων. Ὁ νομο-
θέτης τοῦ σήμερα, ἀποσκοπεῖ νὰ
ἱκανοποιήση ἐφήμερα πάθη καὶ
ὄχι νὰ συγκροτήση κοινωνία,
ἀφοῦ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ψυχικὴ
ὑγεία τῶν μελλοντικῶν του πο-
λιτῶν. Ὅπως διαβάζουμε:

«Ἡ νέα ληξιαρχικὴ πράξη μπο-
ρεῖ στὸ ἑξῆς νὰ ἀλλάξη μία φορά,
μὲ τὴν ἴδια διαδικασία καὶ τὶς ἴδιες
προϋποθέσεις. Γιὰ παράδειγμα,
ἕνας ἄνδρας μπορεῖ νὰ διορθώση
τὸ φῦλο του καὶ σὲ περίπτωση
ποὺ τὸ μετανιώση νὰ ἐπανέλθη
στὴν ἀρχικὴ κατάσταση. Δὲν ἔχει
τὴ δυνατότητα γιὰ περαιτέρω με-
ταβολή».

Δυστυχῶς ὁ δυτικὸς πολιτι-
σμός, ἔχει ὁδηγηθῆ στὴν κατάρ-
ρευση. Στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωμάτων, ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος συνεπικουρούμενος
ἀπὸ τὴν πολιτική, δικαστικὴ ἐξου-

σία καὶ ὄχι μόνο, ὁδηγεῖται σὲ
ἀποφάσεις ἀνεξέλεγκτες καὶ
χωρὶς φραγμούς. Σὲ τέτοιο ση-
μεῖο, ὥστε οἱ διεμφυλικοὶ πολίτες
σὲ στιγμὴ ὑπερηφάνειας νὰ δη-
λώνουν:

«Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ νομοθέτη νὰ
θέση περιορισμὸ γιὰ τὰ ἀνήλικα
ἀλλὰ καὶ τὰ ἔγγαμα πρόσωπα θέ-
τει ἕνα περιοριστικὸ πλαίσιο
ὑπερρύθμισης προϋποθέσεων
ποὺ δὲν ὑπῆρχαν».

Καὶ ἐνῶ θὰ περίμενε κανείς, ἡ
Ἐκκλησία νὰ ὀρθώση παράστη-
μα καὶ νὰ καταγγείλη τὴν ἠθικὴ
ἐξαθλίωση, κωφεύει καὶ μένει ἀμέ-
τοχη στὰ προβλήματα ποὺ ἀντι-
μετωπίζει ὁ Ἕλληνας πολίτης, μό-
νο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴ χάση τὴν
ἡσυχία της. Ὅμως, τὸ παράδειγ-
μα ποὺ μᾶς ἔχουν ἀφήσει οἱ
ἀνθρωποι  τοῦ Θεοῦ εἶναι τελείως
διαφορετικό. Αὐτοὶ κατάγγελαν καὶ
ἀγωνίζονταν  νά στιγματίσουν τὸ
κακὸ καὶ τὸ ἀνήθικο καὶ τὰ συμφέ-
ροντα ποὺ κρύβονταν πίσω ἀπὸ
αὐτό. Ὁ Ἕλληνας πολίτης, ἂν καὶ
δὲν ἔχη τὴ δυνατότητα νὰ ἀνα-
γράψη τὸ θρησκευτικό του πι-
στεύω στὴν ταυτόητα, τοῦ δίνεται
ὅμως ἀπὸ τὸ νόμο ἡ δυνατότητα
νὰ ἀλλάξη τὸ φῦλο του καὶ μάλι-
στα ἐν κρυπτῷ.

Γ.Κ.Τ

Ἀλλαγὴ φύλου μὲ ἁπλῆν αἴτησιν εἰς ἀνηλίκους 17 ἐτῶν!


