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Κατανόησις τῆς ἐποχῆς
Στὴν κοινὴ καὶ ἁπλὴ γλώσσα

ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ ἅγιος
κρυβόταν ὅλη ἡ γοητεία καὶ ἡ
φλόγα τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευ-
τικῆς του ἔξαρσης. Ἡ ἐπιλογὴ
αὐτὴ τὸν ἀπέδειξε ἄριστο ψυχο-
λόγο-παιδαγωγό, ποὺ συνειδη-
τοποίησε τὶς πραγματικὲς συν-
θῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν
ἐποχή του, καὶ ἀνάλογα νὰ προ-
σαρμόσει τὸ ἐθνικὸ καὶ θρη-
σκευτικὸ ἔργο του. Ἡ ἀπαιδευ-

σία ἦταν ἁπλωμένη παντοῦ. Ὁ
λαὸς βρισκόταν πεσμένος σὲ
πρωτόγονο πνευματικὴ κατά-
σταση. Ἀδυνατοῦσε νὰ σηκωθῆ
ἀπ’ τὴν πτώση. Τὰ κλασσικὰ
ὑποδείγματα καὶ ἡ σχεδὸν νε-
κρωμένη ἀρχαία γλώσσα τοῦ
ἦταν ἀκατανόητα. Ὁ Φάνης Μι-
χαλόπουλος, ἕνας ἀπ’ τοὺς
πρώτους βιογράφους τοῦ ἁγίου,
εὔστοχα παρατηρεῖ: «Ἔβλεπε
πὼς στὴν κατάσταση, ποὺ βρι-
σκόταν ὁ λαός, ὁ ἐξαγριωμένος
ἀπ’ τὴν ἀμάθεια καὶ πούμιαζε
περισσότερο μὲ θηρίο παρὰ

ἄνθρωπο, ὅπως λέει ὁ ἴδιος,
εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ διδασκαλία
ἁπλὴ καὶ γενναία, νοητὴ ἀπ’ ὅλα
τὰ στρώματα καὶ διατυπωμένη
σὲ μία γλώσσα, ποὺ θὰ καταλά-
βαιναν ὅλοι. Ὁ πρακτικὸς καὶ
διορατικὸς νοῦς τοῦ Κοσμᾶ δὲν
εἶχε ἀπατηθεῖ. Γνώριζε σὲ
ποιοὺς ἔμελλε νὰ μιλήση, κι’
ἀκόμα πῶς ἔπρεπε νὰ
ἐκφρασθῆ».

Ἂν καὶ εἶχε μαθητεύσει σὲ φα-
νατικοὺς ἀρχαϊστές, ἐν τούτοις
τὴν ἀρχαία γλώσσα τὴν θεωροῦ-
σε ὡς ἐντελῶς ἀπρόσφορη,
ἀτελέσφορη, γιὰ τὴν διαπαιδα-
γώγηση τοῦ νεοελληνικοῦ κό-
σμου, στὶς συνθῆκες ποὺ ἐπι-
κρατοῦσαν τότε. Ἔτσι ἐξηγεῖται
ὁ μελαγχολικὸς λόγος ποὺ εἶπε
κάποτε, ὑπονοώντας τοὺς ἐπί-
μονους σχολαστικιστές, οἱ ὁποῖ-
οι ἤθελαν νὰ μορφώσουν τοὺς
νέους, σὲ γλώσσα ποὺ δὲν κα-
τανοοῦσαν, ὅτι: «Τὰ κακὰ θάρ-

θουν ἀπὸ τοὺς διαβασμένους».
Ὁ λόγος αὐτός, ὡς προφητικός,
ἐπιδέχεται καὶ ἄλλες ἑρμηνεῖες,
ἰδιαίτερα σὲ σχέση καὶ ἀναφορὰ
στὶς ἰσοπεδωτικὲς ἀντεθνικές,
ἀντιθρησκευτικὲς καὶ τελικῶς
ἀντιπαιδαγωγικὲς καὶ ψυχοφθό-
ρες ἀντιλήψεις, θεωρίες, μεθό-
δους καὶ πρακτικές, ποὺ οἱ κατὰ
καιροὺς φιλόδοξοι μεταρρυθ-
μιστὲς τελικῶς ἀπορρυθμίζουν,
μᾶλλον, τὴν πολύπαθη Ἑλλη-
νικὴ παιδεία.

Ἀρχαὶ
καὶ προσανατολισμός

Ποιὰ ἦταν τὰ ἰδιαίτερα, τὰ χα-
ρακτηριστικὰ γνωρίσματα, οἱ
ἀρχὲς ποὺ κυριαρχοῦσαν στὴν
παιδευτικὴ προσφορὰ τοῦ μεγά-
λου αὐτοῦ φωτιστοῦ τοῦ Γέ-
νους; Ποιὰ θεωροῦσε ὡς ἀναγ-
καία παιδεία, ποὺ θὰ ξυπνοῦσε
ἀπ’ τὴν πνευματικὴ νάρκη τοὺς
ραγιάδες; Πῶς θὰ δυνάμωνε

τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ θὰ δημιουρ-
γοῦσε προϋποθέσεις, γιὰ νὰ
ἔρθει τὸ ποθούμενο, νὰ ἀπαλ-
λαγεῖ ἀπ’ τὶς ἁλυσίδες τῆς σκλα-
βιᾶς, καὶ μὲ νέα πνοὴ καὶ ὁρμὴ
νὰ μεγαλουργήσει; Κατανοοῦσε
σ’ ὅλο της τὸ βάθος τὴν μονα-
δικὴ ἀλήθεια ὅτι: Γιὰ νὰ ἐπιτευ-
χθοῦν οἱ ὑψηλοὶ πνευματικοὶ
στόχοι, πέραν τοῦ κηρύγματος,
ἦταν ἀπολύτως ἀναγκαῖο νὰ
ὑπάρξει κάτι μονιμότερο καὶ
ὀργανωμένο. Κι’ αὐτὸ ἦταν ἡ
δημιουργία καὶ λειτουργία σχο-
λείου.

Παντοῦ, ὅπου κι’ ἂν πήγαινε
σκορποῦσε τὸν γόνιμο σπόρο
τοῦ λόγου του. Μετέδιδε τὸ ἀφυ-
πνιστικὸ μήνυμα πὼς τὰ γράμ-
ματα εἶναι ἀπ’ τὶς πιὸ εὐγενικὲς
ἀσκήσεις καὶ ὑψηλοὺς πόθους
τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ πὼς ἡ ἀλη-
θινὴ παιδεία εἶναι ὁ σωστὸς κυ-
βερνήτης τοῦ τόπου. Καὶ τόνιζε
κατηγορηματικὰ πὼς ἡ καλή, ἡ

ὑγιὴς παιδεία εἶναι ἐκείνη ποὺ
ἐλευθερώνει καὶ προάγει τὸν
ἄνθρωπο, τὴν κοινωνία, τὸν πο-
λιτισμό. Τόνιζε ὅμως πὼς τὸ
ἀντίθετο γίνεται μὲ μία κακὴ παι-
δεία. Κι’ αὐτὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ
διαστρέφει, ἀπονεκρώνει ἀπο-
στειρώνει πνευματικὰ τὸν
ἄνθρωπο. Αὐτὴ παράγει τοὺς
ψευτο-μορφωμένους, τοὺς νεό-
πλουτους τῆς μάθησης, ποὺ ἐξι-
σώνονται μὲ τὴν ψεύτικη, ὑπο-
κριτικὴ εὐγένεια τῶν νεόπλου-
των τοῦ χρήματος.

Αὐτούς, λέγει, τοὺς θόλο-
κουλτουριάρηδες καὶ φορεῖς τῆς
ψευδώνυμης γνώσεως, νὰ τοὺς
φοβᾶστε. Γιατί ἀπ’ αὐτοὺς θὰ
προέλθει τὸ κακό. Πόσο, ἀλή-
θεια, προφητικὰ ἦταν τὰ λόγια
αὐτὰ τοῦ ἁγίου! Πόσο δικαιώνε-
ται ἀκόμα καὶ σήμερα μὲ τὴν
ἀθλιότητα τῶν καιροσκοπικῶν
καὶ ἰδεοληπτικῶν ἐκπαιδευτικῶν

Ὁ πατρο-Κοσμᾶς:
Διὰ μίαν Ἑλληνορθόδοξον Παιδείαν

Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΔΙΗΡΕΣΑΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ
ΠΥΡΠΟΛΟΥΝΤΕΣ Ι. ΚΑΝΟΝΑΣ

Πολλὲς καὶ μεγάλες φωτιὲς
ἄναψε, ὅπως ἦταν ἀναμενόμε-
νο, ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ πε-
ρασμένου Ἰουνίου στὸ Κο-
λυμπάρι τῆς Κρήτης. Σχίσμα, βε-
βαίως, ἐπίσημο δὲν ἔγινε στὴν
Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὸ πλήρωμά της
εἶναι ἀκόμη διηρημένο.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν δημοσι-
ευμάτων, ἐξ ἀφορμῆς τῆς κα-
κοδόξου καὶ διχαστικῆς ἐκείνης
Συνόδου, μὲ ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον παρακολουθήσαμε
τὸν διάλογο μεταξὺ τοῦ κ.
Ἀντώνη Ἐλευθεριάδη (Α.Ε.), θε-
ολόγου, φιλολόγου, καὶ τοῦ πα-
νοσ. ἀρχιμ., ἡγουμένου τῆς Ἱ.
Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς Λογ-
γοβάρδας Πάρου, π. Χρυ-
σοστόμου Πήχου (Χ.Π.). Ἄς μᾶς
ἐπιτρέψουν οἱ δύο διαλεγόμενοι
μία παρέμβαση στὸν δημόσιο
αὐτὸ διάλογό τους, μέρος τοῦ
ὁποίου ἀφοροῦσε στὴν περὶ κω-
δικοποιήσεως τῶν Ἱερῶν
Κανόνων διδακτορικὴ διατριβὴ
τοῦ τότε ἀρχιμανδρίτου, νῦν δὲ
πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου,
μία διατριβή, τὴν ὁποία ἔχομε
μελετήσει ἐπισταμένως, πρὸ
πολλῶν δὲ ἐτῶν ἀρθρο-
γραφήσαμε γι’ αὐτὴν ἐκτενῶς σὲ
γνωστὸ καὶ ἔγκυρο Ὀρθόδοξο
χριστιανικὸ περιοδικό.

Γράφει ὁ κ. Α.Ε. σὲ ἄρθρο του:
«Μὲ ἔκπληξη πληροφορήθηκε
πρόσφατα ἡ κοινὴ γνώμη πὼς ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης π. Χρυσόστομος
Πῆχος, Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς
Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου,
κατέθεσε, μέσω τῆς προ-
ϊσταμένης του Ἱ. Μητροπόλεως
Παροναξίας στὴν Ἀρχιγραμμα-
τεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τὴν 7.3.2017, μήνυση
ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου γιὰ
ἕξι ἀριθμημένες κατηγορίες
“δῆθεν” ἑτεροδιδασκαλιῶν, ποὺ
διαπράχθηκαν ἀπὸ τὸν Πανα-
γιώτατο στὴ διάρκεια τῆς εἰκοσι-
πενταετοῦς πατριαρχίας του».

Ἐπειδὴ καὶ ἡ δική μας ταπεινὴ
γνώμη ἀποτελεῖ μέρος τῆς
κοινῆς γνώμης, δηλώνουμε ὅτι
οὐδέποτε ἐξουσιοδοτήσαμε τὸν
κ. Α.Ε. νὰ ἐκφράζη δημοσίως τὰ

αἰσθήματά
μας, καθώς
ἡ μήνυσι τοῦ π. Χ. Π. οὐδόλως
μᾶς ἐξέπληξε, ἀλλὰ σφόδρα μᾶς
ἱκανοποίησε. Διότι μέσα σὲ μιὰ
ἀτμόσφαιρα, ποὺ ὅλα τἄσκιαζε ἡ
δεσποτικὴ φοβέρα, ὁ ἐκκλησια-
στικὸς φασισμὸς καὶ ἡ οἰκουμε-
νιστικὴ σκλαβιά, ἡ ἀντιστασιακὴ
φωνὴ τῆς Λογγοβάρδας μετέδω-
σε τὸ χαρμόσυνο μήνυμα στοὺς
ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανούς, ὅτι ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ
Μονὴ δὲν παραδόθηκε ἀμαχητὶ
στοὺς οἰκουμενιστὰς λυκο-
ποιμένας, καὶ ἂν ὑπάρχουν δει-
λοί, καὶ ἂν συμβιβάστηκαν πολ-
λοὶ (μεταξὺ τῶν ὁποίων δυ-
στυχῶς καὶ οἱ Ἁγιορείτικες
Μονὲς), ὑπάρχουν καὶ ἀπόρθη-
τα κάστρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ
δὲν ἔπεσαν, καὶ μὲ τὴ χάρι τοῦ
Θεοῦ δὲν θὰ πέσουν.

Εἶναι, ὅμως, ἀπορίας ἄξιο τὸ
ὅτι ἐξεπλάγη ὁ κ. Α.Ε. ὄχι ἀπὸ
τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς
ψευδοσυνόδου, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
μήνυσι τοῦ π. Χ.Π. καί, ἀντὶ ὡς
θεολόγος νὰ προσυπογράψη
τὴν μήνυσι, προτίμησε (ἐλλείψει
θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων;) νὰ
κάνη χρῆσι καὶ τῆς ἑτέρας ἰδιότη-
τός του, αὐτῆς τοῦ φιλολόγου,
καὶ νὰ παραδώση μαθήματα
γραμματικῆς στὸν π. Χ.Π.!
Ὅμως, τὸ πολεμούμενον ὑπὸ
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κινδυ-
νευόμενον ἐστὶν ἡ Πίστις, ὄχι ἡ
ἑλληνικὴ ἡμῶν γλῶσσα. Ἀπὸ
τὴν θεολογικὴ συμπεριφορὰ τοῦ
κ. Α.Ε. τὰ τελευταῖα ἔτη συμπε-
ραίνεται ὅτι, γιὰ ἀγνώστους σὲ
μᾶς λόγους, ἔχει ἐπιλέξει νὰ
ἀνήκη στὸ οἰκουμενιστικὸ ἀντὶ
τοῦ Ὀρθοδόξου στρατοπέδου.
Αὐτὸ, βεβαίως, εἶναι δικαίωμά
του. Ἀλήθεια, θεωρεῖ ἆραγε τὶς
ἀποφάσεις τῆς Κρήτης σύμφω-
νες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Διδα-
σκαλία ποὺ διδάχθηκε, ἔμαθε
καὶ δίδαξε στὴν πολυετῆ διαδρο-
μή του ὡς θεολόγος; Τὶς
διδάσκει καὶ ὁ ἴδιος ὡς Ὀρθόδο-
ξες στοὺς σπουδαστάς του;

Ἐπίσης, δὲν γνωρίζει ὁ κ. Α.Ε.
ὅτι ὁ π. Χ. Π. καὶ οἱ περισσότε-
ροι πατέρες τῆς Λογγοβάρδας
ἦταν πνευματικοπαίδια τοῦ μα-
καριστοῦ καὶ ἀγωνιστικοτέρου
ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καν-

τιώτου καὶ
πρώην στε-

λέχη τῆς ἀγωνιστικῆς ἱεραπο-
στολικῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σταυ-
ρός»; Ἀσφαλῶς τὸ γνωρίζει.
Γιατὶ τότε ἐξεπλάγη; Βεβαίως, ἡ
μαζικὴ ἀποχώρηση τόσων
μελῶν ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ
Ἀδελφότητα τῶν Ἀθηνῶν θεωρή-
θηκε (καὶ ἦταν) σοβαρὸ τραῦμα
στὴ μάνα ποὺ τοὺς ἐγέννησε καὶ
ἀνέδειξε, τραῦμα, ποὺ τῆς
προκάλεσε ἐπικίνδυνη αἱμορ-
ραγία· γιὰ τὴν γηρασμένη ὅμως
Ἱ. Μονή τῆς Λογγοβάρδας ἦταν
μία σωτήρια μετάγγιση αἵματος,
ποὺ τὴν διατήρησε στὴ ζωή. Ἡ
δὲ πρόσφατη μήνυσι ἐναντίον
τοῦ Πατριάρχου ἀπέδειξε ὅτι,
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἡγούμε-
νος ἀντὶ τῆς ἱεραποστολικῆς
ὁδοῦ μέσα στὸν κόσμο, ποὺ
χάραξε ὁ πνευματικός του
πατέρας, ἐπέλεξε τὸν μοναχικὸ
βίο, διατήρησε ἐν τούτοις μέσα
στὴν ψυχή του κάποια ψήγματα
τῶν χρυσῶν λόγων τοῦ
συγχρόνου ἐκείνου Χρυ-
σοστόμου καὶ πνευματικοῦ του
πατρὸς καὶ ἔτσι εὑρῆκε τὸ
θάρρος νὰ ἐλέγξη τὶς (ὄχι
«δῆθεν» κ. Α. Ε.) ἑτεροδιδα-
σκαλίες τοῦ Πατριάρχου. Ἠχηρὰ
ἦταν, ἐπίσης, καὶ ἡ ἀντίδρασι
ἑτέρου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ
Αὐγουστίνου Καντιώτου, τοῦ
Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Μυλοχωρίου Ἐορδαί-
ας, π. Μαξίμου Καραβᾶ, ὁ ὁποῖ-
ος ἔπαυσε τὸ μνημόσυνο τοῦ
Μητροπολίτου Φλωρίνης Θε-
οκλήτου. Ἀλλὰ καὶ ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος & Μεγα-
λοπόλεως Ἰερεμίας, πνευματικὸ
καὶ αὐτὸς ἀνάστημα τοῦ
Αὐγουστίνου Καντιώτου,
ἀρνεῖται νὰ συμπορευθῆ μὲ τοὺς
οἰκουμενιστάς. Μόνο χαρά,
ἑπομένως, καὶ ὄχι δυσάρεστη
ἔκπληξι μπορεῖ νὰ προκαλέση
τὸ γεγονός ὅτι πνευματικὰ τέκνα
τοῦ ἡρωϊκοῦ Αὐγουστίνου Καν-
τιώτου ὑψώνουν τὸ ἀνάστημά
τους καὶ δὲν ἐπιτρέπουν στοὺς
ἀγαπολόγους καὶ ὑποκριτὰς
οἰκουμενιστὰς νὰ ἁλώσουν τε-
λείως τὴν Ἐκκλησία. Δόξα τῷ
Θεῷ, δὲν συμβαίνει στὴν
Ἑλλάδα τὸ τραγικὸ ποὺ συνέβη
στὴν ὁμόδοξή μας Σερβία, ὅπου

πολλὰ πρωτοκλασάτα πνευμα-
τικὰ τέκνα τοῦ Ἁγ. Ἰουστίνου
Πόποβιτς, ἐπίσκοποι σήμερα,
συμμετέχουν ἐνεργῶς καὶ σκαν-
δαλωδῶς στὴν οἰκουμενικὴ κίνη-
σι. Στὴν Πατρίδα μας, ὅμως, ὁ
λόγος ποὺ ἔσπειρε ἀφειδῶς ὁ
μακαριστὸς Αὐγουστῖνος σὲ ὅλη
σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ πολλὲς
δεκαετίες ἔπεσε καὶ σὲ εὔφορη
γῆ καὶ εἶχε τόση ἀπήχησι στὶς δε-
κτικὲς ψυχές, ὥστε σὲ ὅποιο μέ-
ρος τῆς Ἑλλάδος ὑπάγει κανεὶς
σήμερα θὰ εὕρη συνειδητοὺς καὶ
ἀγωνιστὰς Χριστιανούς, ἐπηρε-
ασμένους θετικὰ ἀπὸ τὰ πύρινα
κηρύγματα τοῦ θρυλικοῦ
Αὐγουστίνου, ἀγωνιζομένους
κατὰ τῶν αἱρέσεων, τῆς δεσπο-
τοκρατίας καὶ κάθε ἄλλου σατα-
νικοῦ συστήματος, καταστάσεως
καὶ ἰδεολογίας. Ἔτσι κάνουν
πάντοτε οἱ μεγάλες ἐκκλησια-
στικὲς μορφές, ὅλα τὰ Πατερικὰ
ἀναστήματα. Πρὸς μεγίστη ἀπο-
γοήτευσι τῶν ἐχθρῶν τῆς
Ἐκκλησίας, τῶν πονηρῶν, τῶν
φαύλων καὶ προδοτῶν, ἀφήνουν
μετὰ τὴν κοίμησί τους, ἂν καὶ
ἄγαμοι, πολλὰ τέκνα, πολλοὺς
πνευματικοὺς ἀπογόνους, οἱ
ὁποῖοι συνεχίζουν, ὅσο δύναν-
ται, τὸ θεάρεστο ἔργο τοῦ πνευ-
ματικοῦ των πατρός.

Πρὸς τί, λοιπόν, ἡ ἔκπληξι τοῦ
κ. Α.Ε.; Μήπως, ἐπίσης, ἀγνοεῖ
τὸ ὅτι σὲ κάποιο συρτάρι τοῦ Πα-
τριαρχείου εὑρίσκεται περιφρο-
νημένη παρομοία μήνυσι, ποὺ
ὑπέβαλε κάποτε ὁ μακαριστὸς
πρ. Φλωρίνης Αὐγουστῖνος κατὰ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας
Στυλιανοῦ; Μήπως καὶ μὲ τὴν
μήνυσι ἐκείνη ὁ «Νεοζηλω-
τισμὸς» κτυποῦσε τὴν βαριὰ
θύρα τοῦ πατριαρχικοῦ
μεγάρου; Πολύ, μάλιστα, φο-
βούμεθα ὅτι τὴν ἴδια ἀκριβῶς
τύχη θὰ ἔχη καὶ ἡ μήνυσι τοῦ π.
Χ.Π., μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι
αὐτὴ θὰ φιλοξενεῖται μέχρι τὴν
Δευτέρα Παρουσία σὲ συρτάρι
ὄχι πατριαρχικοῦ, ἀλλὰ ἱεροσυ-
νοδικοῦ γραφείου στὴν Ἀθήνα.
Ἴσως δὲ νὰ δακτυλογραφεῖται
ἤδη ἀπὸ γραμματεῖς τῆς Ἱ.
Συνόδου τῆς Ε.τ.Ε. κάποιο
ἀκριβὲς ἀντίγραφο τῆς ἀπαντη-
τικῆς ἐπιστολῆς ποὺ εἶχε στείλει

Ἐζήλωσε τὴν καρποφορίαν τῆς «καταρασθείσης ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ ξη-
ρανθείσης συκῆς» ἡ συναγωγὴ πονηρευομένων εἰς τὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης.

Ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμὸ προκαλεῖ σὲ κάθε συνειδητὸ μέλος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας τὸ ἀποκαλυπτικὸ πρωτοσέλιδο
ἄρθρο τοῦ Σέρβου Ἀρχιμ. π. Συμεὼν Βιλόφσκι στὸν «Ο.Τ.»
28.7.2017.

Στὸ ὑπ. ἀρ. 1898, 21 Ὀκτωβρίου 2011 φύλλο τοῦ «Ο.Τ.» στὸ
ἄρθρο μὲ τίτλο «Πῶς ἔπεσαν οἱ δυνατοὶ», ὁ θεολόγος κ. Θεόδωρος
Γεωργόπουλος ἀναφέρεται στὰ τέσσερα πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ
Ἁγίου Ἰουστίνου ποὺ διεκρίθησαν στὴ θεολογία καὶ ἔγιναν ἐπίσκο-
ποι: 1) Ἀρτέμιος Ραντοσάβλιεβιτς, Μητροπολίτης Ράσκας καὶ Πριζ-
ρένης. 2) Ἀθανάσιος Γιέφτιτς, πρώην Ἐρζεγοβίνης. 3) Ἀμφιλόχιος
Ράντοβιτς, Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας 4)
Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς Μητροπολίτης Μπάτσκας. Στὸ τέλος μεταξὺ
ἄλλων σημειώνει: «Ἀπὸ τὰ 4 αὐτὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ Ἁγίου

Οἰκουμενισταὶ καὶ διῶκται

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ στήν ἐποχή μας ἀντιμετωπίζουν πολλά προβλή-
ματα, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς τραγικό ἀποτέλεσμα τή δυστυχία τους. Γι᾿
αὐτό χρειάζονται διπλή συμπαράσταση. Πρῶτα ἀπό τούς ἄρχοντες
τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά μειώνουν τά προβλή-
ματα τῶν ἀνθρώπων καί νά λύνουν τά χρονίζοντα, πάντα μέ πνεῦ-
μα κατανόησης, κοινωνικῆς εὐαισθησίας καί δικαιοσύνης. Αὐτή
εἶναι ἡ ἐπιθυμία καί ἡ εὐχή. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι δύσκολη,
παγιωμένη θά ἔλεγα, καί οἱ ἐλπίδες γιά κάτι καλύτερο εἶναι μικρές,
ἀφοῦ οἱ πολιτικοί μας ὑστεροῦν σέ πολλά θέματα καί δέν μποροῦν
νά δώσουν ἐνδεδειγμένες λύσεις οὔτε καί νά πείσουν τό λαό νά
εἶναι ψύχραιμος, ὑπομονετικός, ἐργατικός, ἀλλά καί ἄγρυπνος, γιά
νά μή ἐπιδεινώνονται τά προβλήματα.

Παράλληλα οἱ ἄνθρωποι χρειάζονται καί πνευματική συμπαρά-
σταση, τήν ὁποία μόνο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά προσφέρει, ὑποδει-
κνύοντας συγχρόνως καί τόν τρόπο ἀναθεώρησης τῶν λαθεμένων
ἐπιλογῶν πού κάνουν. Βέβαια, τόν πνευματικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας
δέν τόν δέχονται οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι, γιατί δέν ἐμβαθύνουν στά
προβλήματα καί τίς αἰτίες πού τά δημιουργοῦν. Οἱ σκέψεις τους
εἶναι κοντές καί ἐπιπόλαιες. Θεωροῦν τήν Ἐκκλησία ἀκατάλληλη
γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφόρων προβλημάτων πού τούς ἀπασχο-
λοῦν. Ἀπό τήν Ἐκκλησία ζητοῦν μόνο ὑλικά ἀγαθά, ἀφοῦ, κατά τήν
ἐσφαλμένη τους ἀντίληψη, ἔχει τεράστια περιουσία καί πρέπει νά
τήν προσφέρει στούς φτωχούς καί πάσχοντες. Γιά πνευματικά ἀγα-
θά οὐδείς λόγος. Οὕτε κάν τά σκέφτονται, γι᾿ αὐτό καί δέν ἀντέχουν
τό λόγο τῆς Ἐκκλησίας, πού καί ὠφέλιμος εἶναι καί ἀφυπνιστικός.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει κοσμική ἐξουσία, γιά νά λύνει τά κοινωνικά
προβλήματα. Οὔτε πρέπει νά ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτική. Ὡστόσο,
ἐπιβάλλεται νά ἀσχολεῖται μέ τίς ἐπιπτώσεις πού ἔχουν στή ζωή
τῶν ἀνθρώπων καί νά βοηθάει μέ ἀγάπη. Νά ἀκούει τόν πόνο τους,
νά συμπορεύεται, νά δίνει φῶς αἰσιοδοξίας, νά τροφοδοτεῖ τήν
ἐλπίδα, τονίζοντας πρωτίστως τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία
ἐκδηλώνεται ἰδιαίτερα στούς ἀνθρώπους πού πιστεύουν καί τηροῦν
τίς ἐντολές.

Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Δημοσιεύθηκε στὶς 17/30.6.17 μετὰ ἀπὸ πολύμηνη κυοφορία κεί-
μενο τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγ. Ὄρους ποὺ ἀνα-
φέρεται στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἐπιγράφεται «Μήνυμα τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου»[1].
Τὸ κείμενο αὐτὸ ἔτυχε ποικίλης ἀντιμετωπίσεως: Ἀπὸ θετικὰ σχόλια,
μέχρι αὐστηρὴ καὶ τεκμηριωμένη κριτική, ἐνῶ δὲν ἦσαν λίγοι ποὺ τὸ
προσπέρασαν ἀδιάφορα, ὡς μὴ ἀνταποκρινόμενο στὶς ἀπαιτήσεις
τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας[2].

Α. Νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν
προϊστορία τοῦ κειμένου:

Τό ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ τῆς 12/25.5.2016
Τὸ Ἅγιο Ὄρος τὴν 12/25 Μαΐου 2016 (ἕνα μήνα πρὸ τῆς Συνόδου

τῆς Κρήτης) μὲ ἐπίσημο Ἱεροκοινοτικὸ Γράμμα Του[3] πρὸς τὸν
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κοινοποιηθὲν σὲ ὅλες τὶς Αὐτοκέφαλες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἐξέφραζε τὶς ἔντονες ἀνησυχίες Του γιὰ
πολλὰ σημεῖα τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Πανορθοδόξου καὶ
τῶν προσυνοδικῶν κειμένων «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»
καὶ «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας».

Οἱ ἀπόψεις καὶ οἱ ἀνησυχίες τοῦ Ἁγ. Ὄρους ποὺ διατυπώθηκαν
στὸ Ἱεροκοινοτικὸ Γράμμα δὲν ἔγιναν οὐσιαστικὰ ἀποδεκτὲς ἀπὸ
τοὺς τὰ πρῶτα φέροντες τῆς Κρήτης. Αὐτὸ εἶναι ἐμφανὲς ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ στὶς Συνόδους μετὰ τὴν Ζ΄
Οἰκουμενική, κανένα ἄλλο σημεῖο ἀπὸ τὶς καίριες παρατηρήσεις τοῦ
Ἁγ. Ὄρους ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἀνωτέρω γράμμα δὲν ἔγινε ἀπο-
δεκτὸ ἀπὸ τὴ Σύνοδο! Οὐσιαστικὰ ἡ κραυγὴ ἀγωνίας τοῦ
Ἁγ. Ὄρους δὲν εἰσακούσθηκε ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τῆς 13/26.11.2016.
Μετὰ τὴν «Πανορθόδοξη», ἡ ΕΔΙΣ (Ἔκτακτος Διπλὴ Ἱερὰ Σύναξη

τοῦ Ἁγίου Ὄρους) τῆς 23.9./3.10.2016 ἀνέθεσε σὲ πενταμελῆ Ἱερο-
κοινοτικὴ Ἐπιτροπὴ τὴ σύνταξη Εἰσηγήσεως ἐπὶ τῶν ἐγκριθέν-
των Κειμένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς
ἦταν: οἱ Καθηγούμενοι Ξηροποτάμου ἀρχιμ. Ἰωσήφ, Σίμωνος Πέ-

Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης
Παρατηρήσεις εἰς τό ἀπό 17/30.6.2017

«Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου»

Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος,
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που, κ. Χάρης Κονιδάρης εἰς τὸν «Ἀθήνα
9.84» τῆς 17ης Ἀπριλίου 2015 εἶχε δηλώσει:
«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς
ἐκλογῆς του, ὡς ὅραμα, τὴν ἀξιοποίηση τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Σὲ αὐτὴ ἀκριβῶς
τὴ λογικὴ καὶ μὲ αὐτὴ τὴ προσέγγιση, διατύ-
πωσε μία συγκεκριμένη πρόταση στὴν Ἱερὰ
Σύνοδο τῆς ἱεραρχίας, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ
2009, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε τὴ συνεκμετάλλευση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ὑψηλῆς
ἀξίας». Ὁ Μακαριώτατος εἶχε προσπαθήσει
ἐπὶ πρωθυπουργίας κ. Γ. Παπανδρέου, εἰς τὸ
πρῶτον Ὑπουργικὸν Συμβούλιον τοῦ ὁποίου
εἶχε παρακαθήσει, νὰ προωθήση τὸ ζήτημα,
χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα.

Αἱ προτάσεις αὐταὶ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς σκο-
πέλους κατέληξαν εἰς ἕνα σημαντικὸν βῆμα.
Τὸ ἔτος 2013 ἱδρύθη διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας «Ἑταιρεία Ἀξιο-

ποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκίνητης Περιου-
σίας Α.Ε.» (Ε.Α.Ε.Α.Π. Α.Ε.) (Νόμος ὑπ.
ἀριθμ. 4182, «Κώδικας κοινωφελῶν περιου-
σιῶν, σχολαζουσῶν κληρονομιῶν καὶ λοιπὲς
διατάξεις», ἄρθρα ἀπὸ 83 ἕως καὶ 89, ΦΕΚ
ἀριθμ. 185, τεῦχος Α΄, 10 Σεπτεμβρίου 2013).
Ὁ νόμος ἐπέρασεν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν Βου-
λήν, καὶ ἦταν ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους ποὺ δὲν
κατεψήφισαν οἱ βουλευταὶ τῆς σημερινῆς κυ-
βερνήσεως.

Τὰ πρὸς ἀξιοποίησιν
Νὰ ὑπενθυμίσωμεν εἰς τοὺς ἀναγνώστας

ὅτι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἵδρυ-
σιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς καὶ τὴν δε-
καετίαν τοῦ ’80, ἔπειτα ἀπὸ τέσσερις ἀναγ-

καστικὰς σαρωτικὰς ἀπαλλοτριώσεις ἐκ μέ-
ρους τῆς Πολιτείας, συνερικνώθη εἰς τὸ πο-
σοστὸν μόλις τοῦ 4% εἰς σύγκρισιν μὲ ἐκεῖνο,
τὸ ὁποῖον ἀρχικῶς κατεῖχε.

Ὡς σημαντικώτεραι ἐκτάσεις γῆς δι’ ἀξιο-
ποίησιν θεωροῦνται: α) τὸ ὅμορον μὲ τὸ γή-
πεδον τοῦ «Παναθηναϊκοῦ» οἰκόπεδον, β)
οἰκόπεδον εἰς τὴν ὁδὸν Δεινοκράτους, γ)
3.500 στρέμματα, ποὺ περιβάλλουν τὴν Ἱ. Μ.
Πεντέλης, δ) ἔκτασις εἰς τὸ Σχιστὸν Περάμα-
τος, ε) 83 στρέμματα τοῦ Ὀρφανοτροφείου
πλησίον τοῦ Ἀστέρος Βουλιαγμένης, στ) τὰ
1.200 στρέμματα τῆς Βαρκίζης, εἰς τὴν πε-
ριοχὴν Φασκομηλιὰ κ.ἄ. (μάλιστα τὰ δύο τε-
λευταῖα καλύπτουν 60 χλμ. ἀκτογραμμῆς).
Ὅλα τὰ οἰκόπεδα συναριθμοῦν τεραστίας

ἐκτάσεις ἀνυπολογίστου οἰκονομικῆς ἀξίας.

Οἱ ἐμπλεκόμενοι
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ΕΑΕΑΠ, φορεῖς ποὺ ὡρί-

σθησαν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ὅλην διαδικασίαν
ἦσαν τὸ ΤΑΙΠΕΔ, ἡ ΕΤΑΔ (Ἑταιρεία Ἀκινήτων
Δημοσίου) καὶ ἡ ἑταιρεία «Παράκτιο Ἀττικὸ
Μέτωπο», τὰ ὁποῖα προφανῶς θὰ ἀντικατα-
σταθοῦν ἀπὸ τὸ νέον ὑπερταμεῖον.

Εἰς τὴν ΕΑΕΑΠ μετέχουν μὲ 50% ἡ Ἱερὰ
Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ 50% τὸ ἑλληνικὸν
Δημόσιον. Τὸ 50% τῶν ἐσόδων, ποὺ θὰ
προκύπτουν ἀπὸ τὴν λειτουργίαν της θὰ
εἰσφέρεται εἰς τὸ κράτος, ἐνῶ τὸ ἄλλο 50% θὰ
διατίθεται εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς
Ἐκκλησίας. Τὴν εὐθύνην διὰ τὸ Δημόσιον

διαχειρίζεται ὁ Ὑπ. Ἐπικρατείας κ. Ν.
Παππᾶς, ἐνῶ τὴν ἐπίβλεψιν διὰ τὸ ἐκκλησια-
στικὸν μέρος φέρεται ἀπὸ πλῆθος δημοσιευ-
μάτων νὰ ἔχη ὁ Σεβ. Μητρ. Ν. Ἰωνίας κ. Γα-
βριήλ, ὁ ὁποῖος ὡς στενὸς συνεργάτης καὶ τ.
πρωτοσύγκελλος τοῦ Μακαριωτάτου γνωρί-
ζει καλὰ τὴν ὑπόθεσιν, εἰς τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ
ὁποίου εἶχεν ἐπισήμως παραστῆ ὁ κ.
Παππᾶς, ὅπως καὶ ὁ τότε Πρωθυπουργὸς κ.
Ἀντ. Σαμαρᾶς, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου
συνεστήθη τὸ ΕΑΕΑΠ.

Ἀναστάτωσιν ἔχει προκαλέσει εἰς τοὺς δη-
μοσιογράφους ὅτι εἰς τὸ Δ.Σ. τῆς ΕΑΕΑΠ
ὡρίσθησαν ἀπὸ τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴν μεταξὺ
ἄλλων ὁ κ. Μιχαὴλ Καρλοῦτσος καὶ ὁ πο-
λιτικὸς μηχανικὸς Πέτρος Σουρέτης. Ὁ

πρῶτος εἶναι υἱὸς τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς αἰδεσιμω-
τάτου πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου, Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, ὁ ὁποῖος
εἶναι τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμε-
ρικῆς καὶ τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Ὁ κ.
Καρλοῦτσος «εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντή-
σει τόσο τὸν Ν. Κοτζιᾶ ὅσο καὶ τὸν Γ. Βαρου-
φάκη στὸν Λευκὸ Οἶκο… εἶναι ἐκ τῶν πρώ-
των ἀνθρώπων στὶς ΗΠΑ ποὺ ἐρωτῶνται
σχετικὰ μὲ τὶς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς Wall Street… καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης τὸν ἔχρισε Ἄρχοντα Εὐταξίας τὸ
2010…», ὅπως ἔγραψεν ἡ «Ἐπένδυση Plus»
τῆς 2ας Μαΐου 2015.

Τὸ 2016 συνέβαλε τὰ μέγιστα διὰ τὴν διε-
ξαγωγὴν τοῦ Κολυμβαρίου καὶ προσφάτως
ἀνέλαβεν ὑπεύθυνος πρωτοκόλλου εἰς τὸ
Ὑπ. Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς.

Ὁ δεύτερος εἶναι διευθύνων σύμβουλος

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ μάθουν νὰ εἶναι
ἀνεκτικὰ ἀπέναντι εἰς ἄτομα ἄλλων θρησκειῶν, ἂν διδαχθοῦν εἰς τὸ
σχολεῖον τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Παράλληλα κατηγοροῦν θεολόγους,
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν διδαχθῆ ἄλλες θρησκεῖες, ὡς φονταμεντα-
λιστὲς καὶ μισαλλοδόξους. Ὡς εἶναι αὐτονόητον δὲν μποροῦν νὰ
ἰσχύουν ἐκ παραλλήλου καὶ τὰ δύο. Προφανῶς ἢ ἐννοοῦν ὅτι θὰ
προσφέρουν μεροληπτικὴν γνῶσιν εἰς τὰ παιδιά, ἡ ὁποία θὰ στο-
χεύη νὰ πείση τὰ παιδιὰ παρουσιάζοντας μόνον τὰ «καλὰ» τῶν
ἄλλων θρησκειῶν ἢ ἡ γνῶσις ἀπὸ μόνην της δὲν ἀρκεῖ διὰ νὰ καλ-
λιεργήση τὴν ἀνεκτικότητα.

Πράγματι τὸ μεγαλύτερον ψέμα, ποὺ ἔχει λεχθῆ εἰς τὸ ζήτημα
τῶν θρησκευτικῶν, εἶναι ὅτι ἡ γνῶσις τῶν ἄλλων θρησκειῶν καλ-
λιεργεῖ τὴν ἀνεκτικότητα. Εἰς τὴν πραγματικότητα τὴν ἀνεκτικότητα
τὴν καλλιεργεῖ μόνον ἡ ἀληθής μύησις εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἂν ὁ
Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ «θρησκεία τῆς ἀγάπης» καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ὁ
μόνος ἀπαραχάρακτος Χριστιανισμός, τότε ἂν διδαχθοῦν σωστὰ τὰ
παιδιὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, θὰ μάθουν νὰ ἀγαποῦν ὅλους καὶ νὰ εἶναι
ἀνεκτικά. Εἰς κάθε ἄλλην περίπτωσιν ἢ δὲν ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀνεκτι-
κότης ἢ ὀφείλεται εἰς τὴν καλλιέργειαν ὅτι «ὅλοι τὸ ἴδιο εἴμαστε».
Δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ ἴδιοι οἱ ἐμπνευστές τῶν νέων θρησκευτικῶν νὰ
διατρανώνουν ὡς ἀρχὴν καὶ τέλος τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν ἀγάπην,
ἀλλὰ νὰ ἐπιμένουν παραλλήλως ὅτι δὲν θὰ εἶναι ἡ μύησις εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν αὐτὴ ποὺ θὰ διαποτίση τὰ παιδιὰ μὲ τὴν ἀγάπην, ἀλλὰ
ἡ γνῶσις τῶν ἄλλων θρησκειῶν! Ἐγκυκλοπαιδικές γνώσεις λαμβά-

Τὸ μέγα ψέμα τῶν νέων θρησκευτικῶν
Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Ἕτερον εὐαγγέλιον» ἀποτελεῖ ὁ Οἰκουμενισμός. Ὅσοι τὸν ὑπηρετοῦν εἶναι ἀρνηταὶ τοῦ Χριστοῦ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τί συνδέει τὸν Σεβ. Ὕδρας μὲ τὸν κ. Μιχ. Καρλοῦτσον;

Τὴν 6ην Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Μεταμόρ-
φωσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τοῦ Ἱ. Ν. τοῦ Πρωτάτου, Ἁγίου Ὄρους,
15ος αἰών.

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ
ΒΗΜΑ. Ἐπίσημο ὄργανο τοῦ
Πανελληνίου Συνδέσμου Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος
(ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.). Ὀκτ. – Δεκ. 2016.
Ἀθῆναι.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ,
Διμηνιαῖον Θεολογικὸν καὶ
Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν
ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Θεσσαλονίκης. Ἀπρίλ. –
Ἰούν. 2016. Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖον
ἐνημερωτικὸν περιοδικὸν Διορ-
θοδόξου Συνδέσμου Πρωτο-
βουλίας Γονέων. Ἰαν. – Φεβρ. –
Μάρτ. 2016. Ἁγ. Παρασκευὴ
Ἀττικῆς.

ΔΙΛΕΠΤΟΝ, Νεανικὴ Συν-
τροφιὰ Διονύσου. Δεκ. – Ἰαν.
2017. Διόνυσος Ἀττικῆς.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Χριστια-
νικὸν ὀρθόδοξον μηνιαῖον Φοι-
τητικὸν περιοδικὸν τοῦ Συλλό-
γου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστο-
λικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασί-
λειος». Ἀπρίλ., Μάϊος, Ἰούν. -
Ἰούλ. 2017. Ἀθῆναι.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ, Μηνιαία ἔκδοση
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπά-
κτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.
Μάρτ., Ἀπρίλ., Μάϊος, Ἰούν.

2017. Ἀθῆναι.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΗΣΗ, Διμηνιαῖο Δελτίο Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐνημέρωσης. Ἰαν. –
Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος –
Ἰούν. 2017

Η ΑΓΙΑ ΕΥ∆ΟΚΙΑ Η ΜΑΡΤΥΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Θείας Μετα-
μορφώσεως εἶναι μία σημαντικὴ πνευματικὴ ἀνά-
παυλα πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ στὴν καλοκαι-
ρινὴ ρᾳστώνη. Ἐν τῷ μέσῳ τῆς νηστείας καὶ τοῦ
πνευματικοῦ ἀγώνα τοῦ δεκαπενταυγούστου, μᾶς
καλεῖ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ βιώσουμε τὸ ὑπέρ-
τατο καὶ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς ἐπὶ τοῦ
Ὄρους Θαβὼρ μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ
Λυτρωτῆ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅπως εἶναι γνω-
στό, αὐτὸ ἔλαβε χώρα λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ σταυρικό
Του Πάθος, γιὰ νὰ δείξει στοὺς τρεῖς κορυφαίους
μαθητὲς Του ἕνα μικρὸ καὶ στιγμιαῖο δεῖγμα τῆς
θείας Του δόξας. Νὰ γίνουν ἐκεῖνοι οἱ ἀδιάψευστοι
μάρτυρες καὶ στοὺς ὑπόλοιπους μαθητὲς καὶ κατ’
ἐπέκταση σὲ ὅλους τούς πιστούς Του, ὅτι Ἐκεῖνος
δὲν ἦταν ἕνας ἁπλὸς ραββῖνος ἢ ἕνας ἐθνικὸς
ἐπαναστάτης ἢ ἕνας κοινωνικὸς ἀναμορφωτής,

ἀλλὰ ὁ σαρκωμένος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος καταδέχτηκε νὰ ταπεινωθεῖ καὶ νὰ γίνει
ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
κόσμου. Νὰ δείξει ὅτι εἶναι ὁ ἀπόλυτος κύριος τῆς
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐμφάνι-
ση δύο ἐπιφανῶν ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Ἠλία. Νὰ μᾶς βεβαιώσει πώς,
χάρις στὸ δικό Του ἀπολυτρωτικὸ ἔργο, ἡ μετα-
μόρφωση εἶναι καὶ γιὰ μᾶς μία δυνατότητα, φτάνει
νὰ πιστέψουμε σὲ Ἐκεῖνον ποὺ μπορεῖ νὰ μετα-
μορφωθεῖ ὁ Ἴδιος καὶ νὰ μεταμορφώσει καὶ ἐμᾶς!
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, σήμερα στὴν ἐποχὴ
τοῦ πρωτοφανοῦς πνευματικοῦ σκοτασμοῦ, ἂς
προσεγγίσουμε μὲ πίστη καὶ ταπείνωση τὸν δι’
ἡμᾶς μεταμορφωθέντα Κύριό μας καὶ ἂς Τοῦ ζη-
τήσουμε νὰ λάμψει στὶς ψυχὲς μας μία ἀχτίδα τοῦ
θαβωρείου φωτός!

Ὁ Χιτλερικὸς καὶ
ὁ Παπικὸς Λαϊκισμὸς

Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ἄνθρωπος
τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμά-
των», ὁ ὁποῖος ὀνειρεύεται τὴ
δική του «θεϊκὴ» «Νέα Τάξη
Πραγμάτων» εἶναι ὁ θλιβερὸς
ἡγετίσκος τοῦ κρατικοῦ δεί-
γματος τοῦ Βατικανοῦ καὶ
«ἀλάθητος» καὶ «πρῶτος» τῆς
«καθολικῆς ἐκκλησίας»! Ἐδῶ
καὶ κάποιους μῆνες τὰ ἔβαλε
μὲ τὸν νέο «πλανητάρχη» Ντ.
Τράμπ, ὁ ὁποῖος, συντασσό-
μενος μὲ ὅλες τὶς ἀντιδρα-
στικὲς δυνάμεις, ὅπως τουλά-
χιστον φάνηκε, ἐναντιώθηκε
στὴ σύγχρονη νεοταξικὴ λαίλα-
πα, ὅπως τοὺς διεθνιστές,
τοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ τοὺς
σατανιστές, οἱ ὁποῖοι ἀντι-
δροῦν δυναμικὰ ἐναντίον τῆς
ἐκλογῆς τοῦ ἰσχυροῦ ἄνδρα.
Δεῖτε τὸ τελευταῖο «κατόρθω-
μα» τοῦ «ἀλάθητου»: «Ἐρωτη-
θείς γιὰ τὴν ἀνάληψη ἀπὸ τὸν
Ντόναλντ Τρὰμπ τῆς προ-
εδρίας τῶν ΗΠΑ, ὁ Πάπας
Φραγκίσκος ἀπευθύνει ἔκκλη-
ση γιὰ νηφαλιότητα καὶ δηλώ-
νει ὅτι “κανεὶς δὲν πρέπει οὔτε
νὰ χαίρεται, οὔτε νὰ τρομάζει”
μὲ αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ
συμβοῦν. Ἄς δοῦμε πρῶτα τί
θὰ κάνει καὶ μετὰ θὰ σχηματί-
σουμε ἄποψη” δηλώνει. Προ-
ειδοποιεῖ πάντως γιὰ τοὺς κιν-
δύνους ποὺ ἐνέχει ἡ ἄνοδος
τοῦ λαϊκισμοῦ στὴν Εὐρώπη
καὶ μάλιστα συγκρίνει ἐμμέσως
τὴ σημερινὴ ἐποχὴ μὲ τὴν ἄνο-
δο τοῦ Χίτλερ στὴ Γερμανία
στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ
1930» (Ἱστ. Tribune.gr).
Ἐπειδὴ ἔκαμε λόγο γιὰ τὸ λαϊ-
κισμὸ τοῦ Χίτλερ μπορεῖ νὰ
μᾶς μιλήσει καὶ γιὰ τὸν χυδαῖο
λαϊκισμὸ τῶν πιστῶν του, οἱ
ὁποῖοι τὸν ἀποθεώνουν σὲ κά-
θε «ξεμύτισμά» του; Μπορεῖ
νὰ μᾶς μιλήσει τὰ «νταραβέ-
ρια» τοῦ κρατικοῦ του δείγμα-
τος μὲ τὸν παράφρονα Φίρερ;

Τὰ σύγχρονα
Σόδομα καὶ Γόμορρα
πλέουν εἰς τὸ Αἰγαῖον!

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ τεράστια
ἔξαρση τῆς ἀνηθικότητας εἶναι
εὐκαιρία γιὰ πλουτισμὸ τῶν
ἐπιτηδείων. Ἐν τῷ μέσῳ τοῦ
θέρους ἑταιρεία ταξιδίων
ὀργάνωσε κρουαζιέρα ἀπόλυ-
της ἀκολασίας, ὀργίων καὶ
ἀνταλλαγῆς συζύγων στὸ
Αἰγαῖο, ὅπου πῆραν μέρος
350 ζευγάρια πλουσίων ἀμε-
ρικανῶν καὶ εὐρωπαίων. Δεῖτε
τὴν εἴδηση: «Οἱ 700 ἐπιβάτες
τοῦ κρουαζιερόπλοιου “Aza-
mara Quest” εἶναι πάμπλουτοι
Ἀμερικανοὶ ἰδιοκτῆτες καὶ με-
γαλοστελέχη ἐπιχειρήσεων,
πασίγνωστα μοντέλα, τερά-
στια ὀνόματα τῆς ξένης show-
biz καὶ δεκάδες celebrities,
ποὺ δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ
βάλουν βαθιὰ τὸ χέρι στὴν
τσέπη, γιὰ νὰ ζήσουν τὴ μονα-
δικὴ ἐμπειρία! […] Τὸ κόστος,
σύμφωνα μὲ τὸ σάιτ sdc.com,
ἀνέρχεται στὰ 2.349 δολλάρια
ἀνὰ ἄτομο. Ἡ κρουαζιέρα εἶναι
ἤδη sold out, ἀφοῦ δὲν ἔχει
ἀπομείνει οὔτε ἕνα εἰσιτήριο
γιὰ ὅποιον σκεφτεῖ τελευταία
στιγμὴ νὰ συμμετάσχει στὸ τα-
ξίδι τῶν ὀργίων, ποὺ ἀναμένε-
ται νὰ κάνει παγκόσμιο ντόρο»
(Ἱστ. Μακελειό)! Ἀλλά, «τά…
παχιὰ πορτοφόλια τῶν ἐπι-
βατῶν ἀναμένεται νὰ δώσουν
ἀνάσα μέσα στὸ καλοκαίρι, τό-
σο στὴν οἰκονομία τοῦ κάθε
νησιοῦ ὅσο καὶ στὴν ἀγορὰ
τῆς Ἀθήνας»! Δεῖτε ἀπὸ ποῦ
περιμένουμε τὴ σωτηρία μας,
ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἀκολασία!
Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάντιά μας!

«Προφάσεις
ἐν Ἁμαρτίαις»
διὰ τὴν προώθησιν
τῆς Πανθρησκείας!

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ τοῦ πανθρη-
σκειακοῦ ὁράματος ἀπὸ τοὺς
προωθητὲς του οἰκουμενιστὲς
ἀναζητεῖ ποικίλες δικαιολογίες,
ὅπως ἡ παγκόσμια εἰρήνη, τὸ
προσφυγικό, ἡ ἀντιμετώπιση
τῆς φτώχειας, ἡ διάσωση τοῦ
περιβάλλοντος κ.ἄ. Ἔτσι τὸ
Φανάρι πρόσφατα, μὲ πρό-
σχημα τὴ σύγχρονη δουλεία,
ἄρχισε σούρτα – φέρτα μὲ
τοὺς αἱρετικοὺς Ἀγγλικανούς.
Δεῖτε τὴν εἴδηση, ὅπως τὴ σχο-

λίασε ὁ ἔγκριτος δημοσιογρά-
φος κ. Μανώλης Κεῖος: «πρα-
γματοποιήθηκε στὸ Φανάρι
φόρουμ μὲ ἀντικείμενο τὶς σύγ-
χρονες μορφὲς δουλείας ὑπὸ
τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καὶ
συγχρηματοδοτούμενο τόσο
ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλικα-
νικὴ Ἐκκλησία. […] Ὁ κ. Βαρ-
θολομαῖος καὶ Ἀγγλικανὸς
Ἀρχιεπίσκοπος Justin Welby

ὑπέγραψαν κοινὴ δήλωση,
«καταδικάζοντας κάθε μορφὴ
ἀνθρώπινης σκλαβιᾶς ὡς τὴν
πιὸ ἀποτρόπαια τῶν ἁμαρ-
τιῶν, καθόσον παραβιάζει τὴν
ἐλεύθερη βούληση καὶ τὴν
ἀκεραιότητα τοῦ κάθε ἀνθρώ-
που ποὺ δημιουργήθηκε κατ’
“εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.” Ἐπίσης,
στὴν κοινὴ δήλωση «ἐνθαρρύ-
νουν τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν
κρατῶν νὰ βροῦν κατάλληλους
καὶ ἀποτελεσματικοὺς τρό-
πους γιὰ τὴ δίωξη ἐκείνων ποὺ
ἐμπλέκονται στὴν ἐμπορία
ἀνθρώπων, τὴν πρόληψη
ὅλων τῶν μορφῶν σύγχρονης
δουλείας, καθὼς καὶ τὴν προσ-
τασία τῶν θυμάτων της». Τέ-
λος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ
Canterbury ἀποφάσισαν νὰ
συσταθεῖ μία κοινὴ ὁμάδα δρά-
σης γιὰ τὴ σύγχρονη δουλεία»
(Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Μετὰ
ἀπὸ αὐτὸ …φοβηθεῖτε δουλέμ-
ποροι!!!

Ὁ Μόσχας ἐβράβευσε
τὸν σχισματικὸν
Πρόεδρον
τῶν Σκοπίων!

ΑΝΙΕΡΑ «παιχνίδια» παίζει ὁ
«ἅγιος» Μόσχας. Πρόσφατα
βράβευσε τὸν σκοπιανὸ πρό-

εδρο γιὰ τὴν συμβολή του στὶς
διορθόδοξες σχέσεις! Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Σὲ μία πρωτοφανῆ
πρόκληση πρὸς τὴ Σερβικὴ
Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προ-
χώρησε τὸ Πατριαρχεῖο Μό-
σχας, τὸ ὁποῖο δὲν κρύβει τὶς
οἰκουμενικές του βλέψεις καὶ
τὴν ἐπιθυμία του νὰ πάρει τὰ
πρωτεῖα ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως, ὅπως
καὶ νὰ “καταλάβει” τὰ Πατριαρ-
χεῖα Ἱεροσολύμων καὶ Ἀλεξαν-
δρείας (τὸ Ἀντιοχείας τὸ ἐλέγ-
χει ἤδη). Ὁ Σκοπιανὸς Πρό-
εδρος Γκιόργκι Ἰβάνοφ κατὰ
τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του
στὴ Μόσχα βραβεύτηκε ἀπὸ
τὸν Πατριάρχη Κύριλλο μὲ τὴν
πλακέτα τοῦ “Ἁγιωτάτου Πα-
τριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν
τῶν Ρωσσιῶν, Ἀλεξίου Β΄”. Ἡ
τιμητικὴ αὐτὴ διάκριση ἔγινε σὲ
τελετὴ στὸ Ναὸ τοῦ Χριστοῦ
Σωτῆρος στὴ Μόσχα. “Αὐτό,
τὸ διεθνοῦς κύρους βραβεῖο
ἀπονέμεται στὸ πρόεδρο Ἰβά-
νοφ καὶ εἶναι ἡ ἀναγνώριση
τῶν προσπαθειῶν του γιὰ τὴν
ἐνίσχυση τῶν διορθοδόξων
σχέσεων, τὸ ρόλο τῆς θρη-
σκείας στὴν κοινωνία καὶ τὴ
δημιουργία ἢ τὴν ἐνίσχυση
τῶν ἀρχῶν τῆς θρησκευτικῆς
ἀνεκτικότητας”, ἀναφέρει σὲ
ἀνακοίνωσή του τὸ γραφεῖο
τοῦ Ἰβάνοφ» (Ἱστ. Τρικλοπο-
διά)! Διερωτόμαστε, γιὰ ποιὰ
συμβολὴ τοῦ σκοπιανοῦ ἀξιω-
ματούχου στὶς διορθόδοξες
σχέσεις, ἀφοῦ ἡ «ἐκκλησία»
του εἶναι σχισματικὴ καὶ δὲν
τὴν ἀναγνωρίζει καμιὰ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία; Δὲ γνωρίζει ὅτι
ἡ «ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας»
εἶναι ἕνα ἐκτρωματικὸ «ἐργα-
λεῖο» τοῦ ψευδομακεδονικοῦ
κρατιδίου τῶν Σκοπίων, γιὰ νὰ
στηριχθεῖ ὁ ἐθνικισμός του;
Κρῖμα, Μακαριώτατε!

Ἔπεσε
καὶ τὸ τελευταῖον
προπύργιον
τῆς Ὀρθοδοξίας

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ἦταν γιὰ χί-
λια χρόνια τὸ προπύργιο τῆς
Ὀρθοδοξίας, ὁ ἰσχυρὸς κυμα-
τοθραύστης, στὸν ὁποῖο δια-
λύονταν τὰ κύματα τῶν αἱρέσε-
ων καὶ τῶν πλανῶν. Σύμπασα
ἡ Ὀρθοδοξία προσέβλεπε
στοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πάσης
φύσεως προβλημάτων καὶ ἐπι-
θέσεων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκεῖνοι ἦταν μπροστάρηδες,
ἀψηφώντας τὸ ὁποιοδήποτε
προσωπικὸ κόστος. Θυμίζου-
με τὶς ἑκατοντάδες μαρτυρικὲς
θυσίες ἐπὶ ἐποχῆς Ἰωάννου
Βέκκου, γιὰ νὰ διαφυλαχτεῖ ἡ
σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη.
Αὐτὰ συνέβαιναν στὸ παρελ-
θόν, διότι στὸ παρὸν τὰ πρά-
γματα ἄλλαξαν ἄρδην. Τὸ
ἁγιώνυμο Ὄρος, ὅπως τὸ ξέ-
ραμε δὲν ὑπάρχει, ἔχει ἁλωθεῖ
καὶ ὑποταχτεῖ ἀπόλυτα στὰ
οἰκουμενιστικὰ σχέδια τοῦ Φα-
ναρίου καὶ τῶν ὅπου γῆς
οἰκουμενιστῶν. Τρανὸ παρά-
δειγμα ἡ στάση σιγῆς καὶ
ἀνοχῆς γιὰ τὴν προδοσία τῆς
Ὀρθοδοξίας στὴ «Σύνοδο»
τοῦ Κολυμβαρίου. Ἀκόμα πιὸ
τρανὸ παράδειγμα ἡ ἀπαράδε-
κτη ἀνακοίνωση τῆς Ἔκτακτης
Διπλῆς Συνάξεως τῆς 30ῆς
Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἡ ὁποία προσπα-
θεῖ νὰ δικαιολογήσει τὶς αὐθαι-
ρεσίες καὶ τὰ ἀντορθόδοξα κεί-
μενα τῆς «Συνόδου» τῆς Κρή-
της, νὰ «κουκουλώσει» μὲ τὸν
πλέον ἀναιδῆ τρόπο τὶς τερά-
στιες καὶ ἱστορικὲς εὐθύνες
τῶν ἰθυνόντων της καὶ τὸ χει-
ρότερο νὰ «ἀποκοιμίσει» τὸ
λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὅτι δῆθεν ὅλα
βαίνουν καλῶς καὶ δὲ δικαιο-
λογεῖται καμιὰ ἀντίδραση!
Ἔφτασε δὲ στὴν κατάντια νὰ
ψευδολογεῖ κιόλας, γιὰ νὰ γίνει
πιστευτὸς ὁ προτεινόμενος
ἐφησυχασμὸς τῆς ἀνακοίνω-
σης! Λυπούμαστε βαθύτατα
καὶ ἀνησυχοῦμε, διότι «ἔπεσε»
καὶ τὸ τελευταῖο «προπύργιο»
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τώρα
δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ ἀναμέ-
νουμε τὸ μοιραῖο! Κάνουμε μία
ὕστατη ἔκκληση, μὲ κλάμα
ψυχῆς καὶ ὀδυρμοὺς ἀβάστα-
χτου πόνου καρδιᾶς: Ἁγιορεῖ-
τες Πατέρες, συνέλθετε!

Αὔγουστος:
Ὁ μήνας

τῆς Παναγίας μας!
Η ΜΕΓΑΛΗ θεομητορικὴ

ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου ἀποτελεῖ ἕνα
σπουδαῖο ἑορτολογικὸ
σταθμὸ καὶ πλούσιο πνευ-
ματικὸ ἀνεφοδιασμό. Ὅ-
πως σημείωσε σύγχρονος
θεολόγος: «Τὸ πρῶτο δε-
καπενθήμερο τοῦ Αὐγού-
στου εἶναι ἀφιερωμένο
στὴν Παναγία μας. Οἱ
Ὀρθόδοξοι πιστοί συμμετέ-
χουμε καθημερινὰ στὶς ἀκο-
λουθίες τῶν ὑπέροχων Πα-
ρακλητικῶν Κανόνων, νη-
στεύουμε, ἐξομολογούμα-
στε, κοινωνοῦμε. Τρέχουμε
μὲ δάκρυα στὰ μάτια νὰ
ἐναποθέσουμε σὲ Αὐτὴ τὶς
δυσκολίες καὶ τὰ βάσανα
τῆς ζωῆς μας, Τὴν παρακα-
λοῦμε μὲ ζέση ψυχῆς νὰ
ἐλαφρώσει τὸν βαρὺ ζυγό
μας, διότι πιστεύουμε
ἀκράδαντα πὼς ἡ γλυκιὰ
Θεομάνα καὶ μετὰ τὴν σε-
πτή Της Κοίμηση συνεχίζει
νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ νοιάζεται
γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους.
Μέσα στὴ μεγάλη καρδιὰ
Της ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὸν
κάθε ἄνθρωπο, ὄχι μόνο
γιὰ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ
ἀσεβεῖς, ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς
ὑβριστές Της! Ἡ μακαρία
θέση Της κοντὰ στὸν Υἱό
Της καὶ Θεὸ μας Ἰησοῦ Χρι-
στό, τῆς δίνει τὴν εὐχέρεια
νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν κα-
θένα μας, γιὰ κάθε μας
πρόβλημα. Τὰ ἀποτελέ-
σματα τῶν βοηθειῶν Τῆς
εἶναι ἁπτά. Γι’ αὐτὸ ψάλ-
λουμε στὸν περίφημο
Μικρὸ Παρακλητικὸ Κανό-
να πρὸς Αὐτήν: «Οὐδείς
προστρέχων ἐπὶ σοί κατη-
σχυμένος ἀπό σοῦ ἐκπο-
ρεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεο-
τόκε, ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν
καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα,
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς
αἰτήσεως». Ἀγαπητοί μας
ἀναγνῶστες, ἂς γίνει αὐτὸ
τὸ δεκαπενταύγουστο γιὰ
ὅλους μας εὐκαιρία πνευ-
ματικῆς μας ἀνάτασης. Ἂς
συνειδητοποιήσουμε πὼς
ὑπάρχει στὸν οὐρανὸ ἡ Με-
γάλη Μητέρα μας, ἡ Πανα-
γία μας, ἡ ὁποία νοιάζεται
γιά μᾶς. Γι’ αὐτὸ ἂς τὴν τι-
μήσουμε δεόντως αὐτὴ τὴν
εὐλογημένη περίοδο!

ΣΤΙΣ 4 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη τῆς

ἁγίας μάρτυρος Εὐδοκίας καί
τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων
της. Ἡ ἁγία Εὐδοκία καταγό-
ταν ἀπό τήν Ἀνατολή, ὅταν
τήν αἰχμαλώτευσαν οἱ Πέρσες
καί τήν ὁδήγησαν στήν Περ-
σία, ἐπειδή ἤξερε νά ἑρμη-
νεύη τήν Ἁγία Γραφή, δίδασκε
τά ἱερά γράμματα στούς αἰ-
χμαλώτους καί μάλιστα ὁδή-
γησε πολλούς Πέρσες στήν
πίστη, ἐπειδή εἶχε γίνει φίλη
τῶν γυναικῶν τους. Γιά αὐτό
συνελήφθηκε καί ἀφοῦ τήν
κτύπησαν μέ βούνευρα τήν
φυλάκισαν. Ὅταν τήν ἐλευθέ-
ρωσαν, ἐπειδή ὁμολόγησε καί
πάλι πίστη στόν Χριστό, τήν
κτύπησαν ἀνελέητα μέ ραβδιά ἀκανθωτά ἀπό
τριανταφυλλιές, ὥστε οἱ σάρκες της διαλύθη-

καν, οἱ δέ βασανιστές της κοκ-
κίνισαν ἀπό τά αἵματα· κατό-
πιν τήν ξαναφυλάκισαν. Ἀφοῦ
πέρασαν ἕξι μῆνες τήν ἐλευ-
θέρωσαν καί τήν τύλιξαν σφι-
χτά μέ σχισμένα καλάμια, τά
ὁποῖα εἰσῆλθαν μέσα στίς
σάρκες της. Μετά τραβοῦσαν
ἀπότομα τά καλάμια, τά ὁποῖα
ξεκόλλαγαν μαζί μέ σάρκες,
προκαλώντας ἔτσι δυνατούς
καί ἀφόρητους πόνους. Τέ-
λος, ἀφοῦ συνέτριψαν τά κόκ-
καλα τοῦ σώματός της καί
βλέποντάς την ἡμιθανῆ τήν
ἀποκεφάλισαν καί ἔτσι ἀξιώ-
θηκε ἡ ἁγία Εὐδοκία τῆς
οὐρανίου μακαριότητος. Μετά
ἀπό μέρες οἱ χριστιανοί ἀνα-
κόμισαν τό τίμιο λείψανό της,

τό ὁποῖο ἦταν πηγή ἰαμάτων σέ αὐτούς πού
προσέτρεχαν μέ πίστη πρός αὐτό.

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
Τράπεζα, στὴν ὁποία ἔχει λογαριασμὸ ἡ ΠΟΕ, δὲν δέχεται πλέον
ἐπιταγὲς (checks) σὲ δολλάρια ἢ σὲ ἄλλο νόμισμα ἐκτὸς Εὐρώ.
Ἐὰν ἐπιθυμῆ κάποιος συνδρομητὴς νὰ στείλη τὴ συνδρομή του
μπορεῖ νὰ τὸ κάνη μὲ 2 τρόπους:

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

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

Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἀπαραιτήτως ὁ καταθέτης πρέπει νὰ βά-
ζη τὸ ὀνοματεπώνυμό του.

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ὁ πατρο-Κοσμᾶς: Διὰ μίαν Ἑλληνορθόδοξον Παιδείαν
μεταρρυθμίσεων , ποὺ οἱ περιστασιακοὶ-συχνὰ
ἄσχετοι-πολιτικοὶ προϊστάμενοι τοῦ ἁρμόδιου
ὑπουργείου προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλουν!

Τὸ παιδευτικὸ ὅραμα τοῦ πατρο-Κοσμᾶ εἶχε
πρῶτα ἀνθρωποπλαστικὸ καὶ φρονηματιστικὸ χα-
ρακτήρα. Μὲ πόνο ψυχῆς κραύγαζε: «Δὲν βλέπε-
τε ὅτι ἀγρίεψε τὸ Γένος μας ἀπὸ τὴν ἀμάθεια καὶ
γίναμεν ὡσὰν θηρία» Μὲ ἀνάλογο πόνο καὶ πι-
κρία γράφει ἀργότερα κι’ ὁ μαρτυρικὸς Μακρυ-
γιάννης, πὼς ἡ πατρίδα μας: «Ζημειώθη, διατιμή-
θη, καὶ ὅλο αὐτὸ κατανταίνει, ὅτι μᾶς ἧβρε ὅλους
θηρία θρησκευτικοὺς καὶ πολιτικοὺς καὶ μᾶς τοὺς
στρατιωτικούς».

Κουβαλώντας δὲ στοὺς πληγωμένους ὤμους
του τὸ βαρὺ φορτίο ὀδυνηρῶν ἐμπειριῶν του,
θυμᾶται καὶ κλαίγοντας σημειώνει: «Ἐκεῖ ποὺ κα-
θόμουν εἰς τὸ περιβόλι μου ἔτρωγα ψωμί, πονῶν-
τας ἀπὸ τὶς πληγές, ὅπου ἔλαβα εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ
περισσότερο πονῶντας διὰ τὶς μέσα πληγὲς ὅπου
δέχομαι διὰ τὰ σημερινὰ δεινὰ τῆς πατρίδας,
ἦλθαν δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων,
μισομαθεῖς καὶ ἄθρησκοι καὶ μοῦ ξηγῶνται ὡς
ἑξῆς: «Πουλᾶς Ἑλλάδα Μακρυγιάννη». Ἐγὼ στὴν
ἄθλια κατάστασή μου λέγω: «Ἀδερφοί, μὲ ἀδικεῖ-
τε. Ἑλλάδα δὲν πουλάω, νοικοκυραῖγοι μου. Τέ-
τοιον ἀγαθὸν πολύτιμον δὲν ἔχω εἰς τὴν πραμά-
τειάν μου. Μὰ καὶ νὰ τὸ χα, δὲν τὸ δινα κανενός.
Κι’ ἂν πουλιέται δὲν ἀγοράζεται σήμερις, διότι κά-
νατε τὸν κόσμον σεῖς λογιώτατοι, νὰ μὴν θέλει νὰ
ἀγοράσει κάτι τέτοια». Ἔφυγαν αὐτοί. Κι’ ἔκατσα
σὲ μίαν πέτρα μόνος καὶ ἔκλαιγα. Μισὸς ἄνθρω-
πος καταστάθηκα ἀπὸ τὸ ντουφέκι τοῦ Τούρκου,
τσακίστηκα ἀπὸ τὰς περιστάσεις τοῦ ἀγώνα καὶ
κυνηγιέμαι καὶ σήμερον. Κυνηγιόνται καὶ ἄλλοι
ἀγωνιστές. Πολὺ καλύτεροί μου, διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ
τελευταῖος καὶ χειρότερος. Καὶ οἱ πιὸ καλύτεροι
ἀφανίστηκαν».

Ἀλήθεια, ἂν ζοῦσαν σήμερα ἀνάμεσά μας ὁ
ἅγιος ἐθνομάρτυρας Κοσμᾶς καὶ ὁ πληγωμένος
γενναῖος στρατηγός, κι’ ἔβλεπαν τὸ σημερινὸ κα-
τάντημα τῆς πατρίδας καὶ τὴν ἐχθρότητα ἀπέναντι
στὴν «τὴν πίστη τὴν ἁγία», καὶ ὅλα ὅσα θλιβερὰ
συμβαίνουν στὸν μαρτυρικὸ τοῦτο λαὸ καὶ τόπο,
ποιὰ λόγια θὰ ἔβρισκαν νὰ περιγράψουν τὸν πό-
νο τῆς ψυχῆς τους; Πόσα καὶ τί μαντήλια θὰ χρει-
άζονταν νὰ σκουπίσουν τὸν ποταμὸ τῶν δακρύων
ποὺ θὰ πήγαζε ἀπ’ τὰ μάτια τους;

Ἂς γυρίσουμε, ὅμως, στὸ παιδευτικὸ ὅραμα
τοῦ ἁγίου μας. Μιλώντας γιὰ τὰ ἀγράμματα παι-
διά, ζητάει ἀπ’ τοὺς ἁπλοῦς χωρικούς, ποὺ ρου-
φοῦν τὸ λόγο του, νὰ τοῦ τὰ χαρίσουν καὶ νὰ τὰ
ἔχουν μαζί, κοινά, ὡς ἀνταπόδοση τῶν κόπων
του γι’ αὐτούς. Κι’ ὅταν ἐκεῖνοι ἀπαντοῦσαν κατα-
φατικά, αὐτὸς τοὺς ἔλεγε: «Τέτοια παιδιὰ ἀγράμ-
ματα μοῦ χαρίσατε; Τί τὰ θέλω; Χάρισμά σας. Παι-
διὰ ὡσὰν γουρουνόπουλα νὰ ἔχω δὲν τὰ καταδέ-
χομαι, διατὶ εἶμαι ὑπερήφανος. Χάρισμά σας.
Ὡσὰν θέλετε χαρίσατέ μου καὶ ἕνα σχολεῖον ἐδῶ
εἰς τὴν χώραν σας, νὰ μανθάνουν τὰ παιδιά σας
γράμματα, νὰ ἠξεῦρον ποὺ περπατοῦνε καὶ τότε
νὰ τὰ εὔχωμαι νὰ ζήσουν, νὰ προκόψουν». Τὰ
ἔλεγε αὐτά, γιατί πίστευε πὼς τὸ σχολεῖο πρέπει
νὰ εἶναι φυτώριο ἤθους, ἀρετῆς καὶ θερμοκήπιο
ἀνθρωπιᾶς. Τὸ θεωροῦσε δὲ πιὸ ἀναγκαῖο καὶ
ὠφέλιμο ἀπὸ τὶς βρύσες, τὶς γέφυρες καὶ τοὺς
δρόμους, ποὺ κι’ αὐτὰ εἶναι χρήσιμα γιὰ τὴ ζωή
τῶν ἀνθρώπων.

Χριστοκεντρικὴ παιδεία
Ὁ πατρο -Κοσμᾶς ἔδινε ἀκόμη στὴν παιδευτική

του προσφορὰ Χριστὸ-κεντρικὸ προσανατολι-
σμό. Πίστευε πὼς τὸ σχολεῖο εἶναι ἡ δεύτερη
ἐκκλησία, καὶ πὼς σκοπός του εἶναι νὰ ἐξυψώνει
πνευματικά τοὺς ἀνθρώπους, ὁδηγώντας τους
στὴ γνώση: τοῦ Θεοῦ, τοῦ κόσμου καὶ στὴν ἀδελ-
φοποίηση μεταξύ τους. Ἔβλεπε τὴν παιδεία ὡς
ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο καὶ μέσο γιὰ τὴν κατανόηση
τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἀναχαίτιση τῆς πλημμυρί-
δας τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων.
Ὀρθοδοξία καὶ παιδεία, στὴν πραγματικὴ καὶ
σωστὴ μορφὴ καὶ προσφορά, δὲν συνυπάρχουν
ἁπλῶς, ἀλλὰ ἀλληλοπεριχωροῦνται. Κι’ αὐτὸ φαί-
νεται ξεκάθαρα σὲ ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικοὶ οἱ λόγοι του:
«Ἀπὸ τὸ σχολεῖο μανθάνομεν τὸ κατὰ δύναμιν τί
εἶναι Θεός, τί εἶναι ἁγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι,..τί
δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἁμαρτία, ἀρε-
τή…Ἡ πίστις μας δὲν ἐστερεώθη ἀπὸ ἀμαθεῖς ἁγί-
ους, ἀλλὰ ἀπὸ σοφοὺς καὶ πεπαιδευμένος ἁγίους,
οἵτινες καὶ τὰς ἁγίας Γραφάς ἀκριβῶς μᾶς ἐξήγη-
σαν…Σήμερον ὅμως…λείπουσιν, ἢ τουλάχιστον
εἰσὶ σπανιώτατοι τοιοῦτοι σοφοὶ καὶ ἐνάρετοι
ἄνδρες, ὅπως διατηρήσωσιν ἀνεπηρεάστους τοὺς
ὀρθοδόξους ὁμοεθνεῖς μας. Πῶς δύναται νὰ δια-
τηρηθῆ ἀβλαβὲς τὸ ἔθνος μας καὶ ἐλευθερίαν κατά
τε τὴν θρησκείαν…»;

Ἀποκαλυπτικὸς καὶ προφητικὸς ὁ λόγος του γιὰ
τὸ τότε καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸ τώρα. Ποιὸς μπορεῖ νὰ
ἀρνηθεῖ ὅτι ἰσχύουν καὶ στὴ σημερινὴ ἐκπαιδευ-
τικὴ πραγματικότητα; Μιλοῦσε ἀκόμα ὁ ἅγιος μὲ
πάθος γιὰ τὴν ἀνάγκη παροχῆς Ἑλληνικῆς παιδεί-
ας, ἡ ὁποία πρέπει νὰ εἶναι γενικὴ ἀπευθυνόμενη
σὲ ὅλους ἀδιακρίτως, καὶ νὰ προσφέρεται δωρε-
άν. «Πρέπει νὰ μανθάνετε ὅλοι σας γράμματα, διὰ
νὰ καταλαμβάνετε ποῦ περπατεῖτε…Νὰ κάμετε

τρόπον ἐδῶ εἰς τὴν χώραν σας διὰ σχολεῖον, νὰ
βρῆτε ἕνα δάσκαλον καὶ νὰ τὸν πληρώνετε νὰ σᾶς
μαθαίνη τὰ παιδιά σας…Νὰ βάλετε ἐπιτρόπους νὰ
τὸ κυβερνοῦν τὸ σχολεῖον, νὰ βάνουν δάσκαλον
νὰ μανθάνουν ὅλα τὰ παιδιά, πλούσια καὶ φτωχά,
χωρὶς νὰ πληρώνουν..».

Τὸ σχολεῖο καὶ ἡ μόρφωση ποὺ προσφέρεται σ’
αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι ὑπόθεση ὅλων τῶν κατοί-
κων. Γι’ αὐτὸ συνιστᾶ: «Ἐδῶ εἰς τὴν χώραν σας
βλέποντας ὅπου δὲν ἔχετε σχολεῖον, νὰ διαβά-
ζουν καὶ νὰ μαθαίνουν τὰ παιδιά σας γράμματα,
χωρὶς πληρωμήν, ἐπαρακάλεσα τοὺς χριστιανοὺς
καὶ ἔδωσαν τὸ κατὰ δύναμιν καὶ προαίρεσιν διὰ τὸ
σχολεῖον. Πρέπει ὅμως καὶ ἡ εὐγένειά σας νὰ βοη-
θήσετε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὸ σχολεῖο σας, ἐξ ἰδίων
πόρων ἢ καὶ ἀπὸ τὰς ἐκκλησίας, διὰ νὰ λάβετε
παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸν μισθόν σας καὶ τιμὴ ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους». Ὅλος ὁ ἀγώνας τοῦ πατρο-Κοσμᾶ
γιὰ μία σωστὴ Ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία συμπυ-
κνώνεται στὸν ἐπιγραμματικὸ λόγο του: «Ἂν δὲν
μπορεῖτε νὰ βάλετε δάσκαλον ἰδιαίτερον εἰς τὸ χω-
ρίον, νὰ διδάσκη παιδιά σας ὁ παπὰς τοῦ χωριοῦ.
Τὰ γράμματα εἶναι στολίδι τοῦ ἀνθρώπου καὶ μό-
νον μὲ τῶν γραμμάτων τὴν βοήθειαν θὰ μπορέσε-
τε νὰ καλυτερέψετε τὴν τύχην σας...».

Ἡ ἐξορία τῶν διδαχῶν του
Ὁ εὐθύβολος, καὶ ἀποκαλυπτικὸς λόγος τοῦ

πατρο-Κοσμᾶ ἀποτελεῖ ἔλεγχο τῆς ἀλλοπρόσαλ-
λης ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, καὶ τῶν συνεχῶν
προβληματικῶν πειραματισμῶν ποὺ ἀσκοῦνται
στὴ χώρα μας, τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Μέσα ἀπ’
τὴ συγκεχυμένο καὶ νεφελῶδες ἐκπαιδευτικὸ ὅρα-
μα, τῶν κατὰ καιροὺς φιλόδοξων μεταρρυθ-
μιστῶν, οἱ διδαχὲς τοῦ καλόγερου Κοσμᾶ ἀναδει-
κνύονται σὲ ὁλόφωτο, ξεκάθαρο, ἀνόθευτο ὁδη-
γό, ἀλλὰ καὶ ἐγγυητή, γιὰ οὐσιαστικὸ ἐκπαιδευτικὸ
προσανατολισμό. Γιατί, σὲ τελευταία ἀνάλυση,
μόνο μία ὑγιὴς Ἑλληνορθόδοξη παιδεία μπορεῖ
νὰ ὁδηγήση μὲ ἀσφάλεια στὴν πνευματική, καὶ ὄχι
μόνο, ἀναγέννηση τοῦ πολύμορφα σήμερα σκλα-
βωμένου Γένους.

Μέχρι τώρα δοκιμάστηκαν πάμπολλα μέσα,
δῆθεν γιὰ τὴ μόρφωση καὶ τὴ σωτηρία τῆς νεότη-
τος. Συμβουλευτήκαμε, κατὰ κόρον, τὴν κοσμικὴ
σοφία. Μεταρρυθμίζουμε συνεχῶς τὸ ἐκπαιδευ-
τικὸ σύστημα τῆς Χώρας. Κάθε κόμμα, κάθε
ὑπουργὸς (ἔστω καὶ μὲ ὀλιγόμηνη θητεία), σχε-
διάζει; (πάντως ἐπιχειρεῖ), μὲ τοὺς περιστασια-
κοὺς συνεργάτες του, νὰ ἐπιβάλλει τὴ δική του με-
ταρρύθμιση, ποὺ συχνὰ καταλήγει σὲ ἀπορύθμι-
ση. Μεγάλο μέρος τοῦ ἀτομικοῦ, οἰκογενειακοῦ
καὶ ἐθνικοῦ ἱδρρῶτα, χύνεται γιὰ πιὸ ἄνετη ζωή
καὶ κατάρτιση τῶν νέων. Μόνιμος ἐχθρικὸς στό-
χος , ὅλων τῶν κατὰ καιροὺς μεταρρυθμιστῶν τῆς
παιδείας, εἶναι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
ἀλλὰ καὶ γενικότερα ἡ «καλλιέργεια ἠθικῆς, θρη-
σκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς συνείδησης» στοὺς σπου-
δαστὲς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης.

Μερικοὶ ἀπ’ τοὺς ματαιόδοξους μεταρρυθμι-
στές, κολακεύονται νὰ πιστεύουν πὼς ἂν ἀποδυ-
ναμωθεῖ ἢ καλύτερα ἂν ἀποβληθεῖ ἀπ’ τὰ σχολικὰ
προγράμματα καὶ μαθήματα κάθε θρησκευτικὴ
ἀξία καὶ διδαχή, τότε σίγουρα ἡ παιδεία θὰ ἀνα-
γεννηθεῖ καὶ θὰ προοδεύσει. Ὅλες οἱ παρόμοιες
προσπάθειες ἀποδείχθηκαν ἀπὸ ἐπιζήμιες ἕως
καταστροφικές. Ἕνας ἁπλὸς παρατηρητὴς τῆς
καταστάσεως τῶν ἐκπαιδευτηρίων καὶ τοῦ κλίμα-
τος ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ κάποια σχολεῖα, μὲ θλίψη
διαπιστώνει πολὺ συχνά: καταστροφές, βιαιότη-
τες, ἀδιαφορία, ἀπαξίωση προσώπων, περιφρό-
νηση, ἐξύβριση δασκάλων, μηδενισμὸ ἀξιῶν καὶ
ἰδανικῶν, κυριαρχία τῆς ἥσσονος προσπάθειας
κ.ἄ.

Ὁ ἀθεϊστικὸς λόγος, ἡ ἀμφισβήτηση ἕως καὶ
σκόπιμη διαστρέβλωση κατασταλαγμένων ἑρμη-
νειῶν γιὰ ἱστορικὰ γεγονότα καὶ ἐθνικὲς παραδο-
χές, ἡ ἀπομυθοποίηση ἡρωικῶν μορφῶν τῆς πα-
τρίδος καὶ ἁγίων τῆς πίστεως, ποὺ πότισαν μὲ τὸ
αἷμα τοὺς τὸ δένδρο τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ γε-
νικότερα ἡ ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς, εἶναι μόνι-
μος ἐπιδίωξη τῶν τάχα προοδευτικῶν, ἐκσυγχρο-
νιστῶν τῆς παιδείας.

Σὲ διάφορα διδακτικὰ ἐγχειρίδια περιλαμβάνον-
ται ἀνούσια, κάποτε καὶ ἐπιβλαβῆ κείμενα ἀσή-
μαντων «συγγραφέων», μὲ ἀχυρώδη ἢ ἀκόμα καὶ
«βοσκηματώδη» λόγο, ἐνῷ σκόπιμα ἀποκλείον-
ται κείμενα ρωμαλέα πνευματικὰ δημιουργήματα
μεγάλων καὶ σπουδαίων συγγραφέων. Ἰδιαίτερα
δὲ ἔχουν παντελῶς ἀποβληθεῖ σπουδαία κείμενα
τῆς διαχρονικῆς Ὀρθόδοξης γραμματείας. Οἱ
ἁρμόδιοι κρίνουν πιὸ ὠφέλιμο νὰ μάθουν τὰ παι-
διὰ τοῦ 21ου αἰώνα πὼς «Δαρείου καὶ Παρισάτι-
δος γίνονται παῖδες δύο…», (ὡς παράδειγμα),
παρὰ νὰ διδαχθοῦν τὸν χυμώδη πνευματικὸ λόγο
ἑνὸς Χρυσοστόμου, Δαμασκηνοῦ, Νικοδήμου,
Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Παπαδιαμάντη, καὶ ἄλλων «ὧν
οὐκ ἔστιν ἀριθμός».

Ἐδῶ ταιριάζει, ἀπολύτως, νὰ ἐπαναληφθεῖ ὁ
πικρὸς λόγος τοῦ Μακρυγιάννη, γιὰ τὴν ἐποχή
του, ἀλλὰ καὶ τόσο ταιριαστὸς καὶ γιὰ τὸ σήμερα:
«Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαμεν εἰς τὸν
σβέρκο μας, νὰ μὴ μαθαίνουν τὰ παιδιά μας
Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ μᾶς παρεξηγή-
σουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν ἀκόμη νὰ ποτάξουν
τὴν Ἐκκλησία, διότι ἔχει πολλὴν δύναμιν καὶ τὴν
φοβοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διὰ τοὺς πα-
πάδες. Ἐμεῖς μὲ σκιάν μας τὸν Τίμιον Σταυρόν,
ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε καὶ αὐτὸς ὁ Σταυρὸς μᾶς
ἔσωσε.. Καὶ βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς τοὺς ξέ-
νους καὶ τοὺς παπάδες μας… Ἐμεῖς τοὺς παπά-
δες τοὺς εἴχαμε μαζὶ εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πό-
νον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι μόνο διὰ νὰ βλογᾶνε τὰ
ὅπλα τὰ ἱερὰ ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μὲ ντουφέκι καὶ γιατα-
γάνι, πολεμώντας σὰν λιοντάρια. Ντροπὴ Ἕλλη-
νες».

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



2ον
Ἡ διαπίστωση αὐτή, ἴσως, σὲ

κάποιους νὰ φαντάζει ὑπερβο-
λική, δυστυχῶς ὅμως, ὁ ὁποι-
οσδήποτε καλόπιστος μελετη-
τής, μελετώντας ἐπισταμένως
τὰ Προγράμματα αὐτά, θὰ δια-
πιστώσει ὅτι δὲν ἀφίσταται τῆς
πραγματικότητας. Καὶ αὐτὸ τὸ
ἀποδεικνύουν πλέον τὰ πορί-
σματα πολλῶν ἐπιστημονικῶν
συνεδρίων14 ποὺ ἔχουν πρα-
γματοποιηθεῖ γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέ-
μα, οἱ πολλοὶ τόμοι15 ποὺ ἔχουν
ἐκδοθεῖ γιὰ τὸ ἐπίμαχο ζήτημα
ἀλλὰ καὶ τὰ ἀμέτρητα ἄρθρα
ποὺ ἐδῶ καὶ μία ἑξαετία ἔχουν
γραφεῖ γιὰ τὰ νέα Προγράμματα
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν, ἀπὸ ἑκατοντάδες Θεολό-
γους, πανεπιστημιακούς, κληρι-
κούς, λαϊκοὺς καὶ ἐπιστήμονες
διαφόρων εἰδικοτήτων.

Κύριος στόχος, λοιπόν, τῶν
νέων Προγραμμάτων εἶναι τὸ
μάθημα νὰ φύγει ἀπὸ τὰ χέρια
ἀποκλειστικὰ τῶν Θεολόγων καὶ
νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὸν ὁποιον-
δήποτε, ὅπως ἄλλωστε συμβαί-
νει στὸ ἐξωτερικό, ὅπου τὸ μά-
θημα τὸ διδάσκουν καὶ ἄθεοι16.
Τὸ σύνθημα δηλαδὴ Θρησκευ-
τικὰ γιὰ ὅλους στὴν πραγματι-
κότητα μεταφράζεται σὲ Θρη-
σκευτικὰ ἀπὸ ὅλους.

Κι ἂν ἀκόμη δεχθοῦμε τὸν
ἰσχυρισμὸ ὅτι τὰ προτεινόμενα
θέματα ποὺ θὰ ἀπαρτίζουν τὸν
λεγόμενο φάκελο ποὺ θὰ παρα-
δοθεῖ ἐν εἴδει βιβλίου στὸν μα-
θητή, θὰ εἶναι κατὰ τὴν πλειονό-
τητά τους ὀρθόδοξα, τίποτε δὲν
ἐγγυᾶται ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξουν
τὴν ἑπόμενη ὥρα τὰ θέματα
αὐτά, ἀνάλογα μὲ τὸ ποιὸς θὰ
βρίσκεται στὴν θέση εὐθύνης
τῆς σύνταξης αὐτῶν τῶν φακέ-
λων, καθώς, ἡ δομὴ τῶν Προ-
γραμμάτων αὐτῶν, δίνει τὴν
εὐχέρεια νὰ τροποποιοῦνται
κατὰ τὸ δοκοῦν τὰ θέματα τοῦ
φακέλου τοῦ μαθητῆ.

Μάλιστα, αὐτὴ ἡ δυνατότητα
προβάλλεται ὡς μεγάλη παιδα-
γωγικὴ καινοτομία17 ποὺ θὰ δι-
ευκολύνει τὸν Θεολόγο στὸ δι-
δακτικό του ἔργο. Στὴν πράξη
ὅμως, αὐτὸ θὰ λειτουργήσει
ἀποσυντονιστικὰ καὶ διαλυτικὰ
στὴ διδακτικὴ καὶ μαθησιακὴ
διαδικασία, καθὼς θὰ καταστεῖ
βρόγχος στὸν λαιμὸ τοῦ ἐκπαι-

δευτικοῦ, διότι εἶναι «δυσλει-
τουργικὸ καὶ πρακτικὰ ἀνεφάρ-
μοστο»18 καὶ θὰ καταπνίξει κάθε
ὀρθόδοξη διδασκαλία, «μετα-
τρέποντας τὸ μάθημα σὲ μία
ἄνοστη κοινωνικὸ-πολιτικὸ-
φιλοσοφικὸ-ἀνθρωπιστικοῦ πε-
ριεχομένου πολυθρησκειακή
φλυαρία, ἀπολύτως ξένη πρὸς
τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα,
ὅπου ἐνδεχόμενα, ἀκόμη καὶ ἡ
ἀναφορὰ στὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ νὰ θεωρεῖται μὴ πολιτικὰ
καὶ διδακτικὰ ὀρθὴ ἤ, ἀκόμη, καὶ
μὴ νόμιμη, δυσκολεύοντας ἔτσι
τὸ ἔργο τοῦ διδάσκοντος καὶ
ὁδηγώντας τοὺς μαθητὲς στὴ
θρησκευτικὴ σύγχυση καὶ
οὐσιαστικὰ στὴν ἄρνηση τῆς πί-
στης τους, στὸ μηδενισμὸ καὶ
στὴν ἀθεΐα».19

Ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴ διαπί-
στωση οἱ ὑπέρμαχοι τῶν Προ-
γραμμάτων ἀντιτείνουν ὅτι ἡ
ἀσφαλιστικὴ δικλεῖδα σὲ κάθε
παρεκτροπὴ θὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
Θεολόγος καθηγητής, ὁ ὁποῖος
μέσα στὴν τάξη μπορεῖ νὰ κάνει
ὀρθόδοξο μάθημα.

Τὸ ἐπιχείρημα εἶναι πολυχρη-
σιμοποιημένο, ἀλλὰ ἀποδει-
κνύεται στρεψόδικο, καθὼς δια-
στρέφει τὴν ἀλήθεια καὶ παρα-
πλανεῖ. Ὅσοι τὸ ἐπικαλοῦνται
πρέπει νὰ προσέξουν κάποιες
παρατηρήσεις ἐπ’ αὐτοῦ καὶ
εὐθέως νὰ ἀπαντήσουν σὲ με-
ρικὰ ἐρωτήματα ποὺ αὐτόματα
ἀνακύπτουν:

1. Παραδέχονται, πλέον καὶ οἱ
ἴδιοι οἱ θιασῶτες τῶν νέων Προ-
γραμμάτων, καὶ αὐτὴ εἶναι μία
συγκλονιστικὴ διαπίστωση, ὅτι
δὲν εἶναι ὀρθόδοξα καὶ πρέπει ὁ
Θεολόγος νὰ βρεῖ τρόπο νὰ κά-
νει ὀρθόδοξο μάθημα. Δὲν μπο-
ρεῖ ὅμως, ἡ ἐπίλυση τῶν λαθῶν
τῶν Προγραμμάτων νὰ μετακυ-
λίεται στὸν Θεολόγο καθηγητή.
Ὅσο καλὸς κι ἂν εἶναι αὐτός, τε-
λικὰ εἶναι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος.

2. Γιατί ἆραγε ὅλοι οἱ καθη-
γητὲς τῶν ὑπολοίπων εἰδικοτή-
των καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι δημόσιοι
ὑπάλληλοι νὰ εἶναι ὑποχρεωμέ-
νοι νὰ προσφέρουν τὸ ἔργο γιὰ
τὸ ὁποῖο ἔχουν προσληφθεῖ
ἀπὸ τὴν πολιτεία, παρεκτὸς τῶν
Θεολόγων καθηγητῶν οἱ ὁποῖοι,
σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω θε-
ωρία, θὰ πρέπει νὰ διδάσκουν
διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τοὺς

ζητάει ἡ πολιτεία, ἐνεργώντας
ὡς νέοι κρυπτοχριστιανοί;

Πῶς μπορεῖ ἐξάλλου, νὰ λει-
τουργήσει εὔρυθμα ὁ Θεολόγος
καθηγητὴς καὶ νὰ παράξει ἀπο-
δοτικὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ
ἐκπαιδευτικὸ ἔργο, ὅταν ἡ πολι-
τεία ἔρχεται καὶ νομοθετεῖ ἐνάν-
τια στὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσε, ὅταν
πῆρε τὸ πτυχίο του20;

Ἐπίσης, παρατηροῦμε στὰ
νέα Προγράμματα, μία διάθεση
ἀποφυγῆς τῆς πίστης, δηλαδὴ
διαπιστώνουμε ὅτι προάγεται
ἕνα ἐκκοσμικευμένο σχολεῖο,
στὸ ὁποῖο ἡ πίστη δὲν ἔχει
χῶρο καὶ ἡ θρησκεία ἀντιμετω-
πίζεται ὡς πολιτισμικὸ μέγεθος
καὶ λησμονιέται ἡ σύνδεσή της
μὲ τὴν πίστη, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ
γενεσιουργὸς αἰτία αὐτοῦ τοῦ
πολιτισμοῦ. Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ
ἀποφυγὴ τῆς ὁμολογίας τῆς
ὀρθόδοξης πίστης ποὺ ὁδηγεῖ
τελικά, στὴν ἀποσύνδεση τοῦ
σχολείου καὶ τοῦ μαθητῆ ἀπὸ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα,
ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή,
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ μαθητὴς καλεῖται πλέον, νὰ
δημιουργήσει τὴ δική του ἀτο-
μικὴ θρησκεία παίρνοντας στοι-
χεῖα ἀπὸ διαφορετικὲς θρη-
σκεῖες ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄθρησκες
κοσμικὲς ἀντιλήψεις21. Κατάλη-
ξη τελικὰ αὐτοῦ τοῦ ἀκραίου
ἀτομικισμοῦ εἶναι ἡ σταδιακὴ
ἐπικράτηση τοῦ μηδενισμοῦ
τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν.

Ὁ μηδενισμὸς καὶ ἡ ἀτομικὴ
θρησκεία οὐσιαστικὰ προ-
ωθοῦνται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
ἐμφοροῦνται ἀπὸ οὐδετερό-
θρησκες, ἐκκοσμικευμένες ἢ
ἄθρησκες πολιτειοκρατικὲς ἀντι-
λήψεις, καθὼς θεωροῦνται ὡς
τὰ πιὸ κατάλληλα ἐργαλεῖα, γιὰ
νὰ προωθηθοῦν τὰ σχέδια τους,
ποὺ περιέργως φαίνεται νὰ
συμπίπτουν μὲ τὰ σχέδια ἐκεί-
νων ποὺ οἰκοδομοῦν τὴ Νέα Τά-
ξη Πραγμάτων καὶ τὴ Νέα Ἐπο-
χή22.

Νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι μέλη
τῆς ΠΕΘ μὲ πολὺ προσωπικὸ
κόπο, ἀνέδειξαν καὶ τὴ σχέση
τῶν συζητούμενων Προγραμ-
μάτων, μὲ τὰ νεοταξικὰ καὶ νεοε-
ποχίτικης ἀντίληψης ἐκπαιδευ-
τικὰ Προγράμματα τῆς νεοβου-
διστικῆς ὀργάνωσης Αrigatou,
τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος χαρακτήρισε ὡς ὀργά-
νωση ποὺ οἱ χριστιανοὶ ὀφεί-
λουν νὰ ἀποφεύγουν, διότι εἶναι
ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ὀρθόδοξη
πίστη23.

Ἡ δαιμονική, ἐπιτρέψτε μου
νὰ πῶ, ἐπιμονὴ στὴν ἀλλαγὴ
τοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος
μέσῳ τῶν νέων Προγραμμάτων
ἐπιβεβαιώνει ὅλους τούς παρα-
πάνω ἰσχυρισμούς. Διότι ἡ δια-
τυμπανιζόμενη ἀνανέωση τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
κάλλιστα θὰ μποροῦσε νὰ προ-
κύψει μέσα ἀπὸ τὴν ἀνανέωση
μεθόδων καὶ μέσων τῆς διδα-
κτικῆς πράξης καθὼς καὶ τῆς
συνεχοῦς ἐπιμόρφωσης καὶ ὄχι
μὲ τὴν ἀλλοίωση τῆς φυσιογνω-
μίας τοῦ μαθήματος καὶ τελικὰ
τὴν ἀποδόμηση τῆς πίστης.
Ὑποσημειώσεις:

14. Ἡμερίδες καὶ Συνέδρια
γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν:

α) Ἡμερίδα τῆς ΠΕΘ στὶς
Σέρρες μὲ θέμα: Ἡ διατήρηση
τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα στὸ
Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
στὶς 4 Φεβρουαρίου 2017.

β) Ἡμερίδα τῆς ΠΕΘ στὴ
Θεσσαλονίκη μὲ θέμα: Ἡ θέση
τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας στὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, στὶς
14 Ἰανουαρίου 2017.

γ) Ἡμερίδα τῆς ΠΕΘ στὴ
Δράμα μὲ θέμα: Τὰ νέα Προ-
γράμματα Σπουδῶν στὰ Θρη-
σκευτικὰ καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους
γιὰ τοὺς μαθητές, στὶς 23 Ὀκτω-
βρίου 2016.

δ) Ἡμερίδα τῆς ΠΕΘ στὴ Μυ-
τιλήνη μὲ θέμα: Ἐκκλησία – Πο-
λιτεία καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν : Προσέγγιση στὴν
ὀρθόδοξη παράδοση ἢ κατήχη-
ση τῶν μαθητῶν στὴν πολυθεΐα;
στὶς 8 Ὀκτωβρίου 2016.

ε) Ἡμερίδα τῆς ΠΕΘ στὴ Βέ-
ροια μὲ θέμα: Τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν σὲ κρίση, στὶς 24

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Σελὶς 3η

Καταγραφὴ
πνευματικῆς

ἐμπειρίας
5. Ἀνικανοποίητα αἰτήματα

Τὰ αἰτήματα ποὺ ὑποβάλλουν
στὸ Θεό, μέσῳ τῆς προσευχῆς,
οἱ Χριστιανοὶ πολλὲς φορὲς δὲν
ἱκανοποιοῦνται, γιατί δὲν εἶναι
σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Ἀντίθετα, εἶναι προσω-
πικὲς ἐπιθυμίες, ποὺ ἂν γίνον-
ταν πράξεις, θὰ τοὺς ἔβλαπταν
πνευματικά. Χρειάζεται μεγάλη
προσοχή. Πρῶτα πρέπει νὰ βε-
βαιώνονται οἱ πιστοὶ ὅτι αὐτὰ

ποὺ ζητοῦν εἶναι θεοφιλῆ καὶ
μετὰ νὰ τὰ ζητοῦν στὴν προσευ-
χή τους. Ἐπειδὴ ὅμως εἶναι δύσ-
κολο κάτι τέτοιο, χρειάζεται νὰ
ἐπικοινωνοῦν μὲ ἐνάρετους
κληρικούς, ἀλλὰ καὶ λαϊκούς, γιὰ
νὰ ἔχουν ὀρθὴ ἐπιλογή. Εἶναι δὲ
ἀποδεκτὸ ἀπ’ ὅλους ὅτι οἱ ἐνά-
ρετοι ἄνθρωποι ἔχουν ταυτίσει
τὴ θέλησή τους μὲ τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ καὶ ὅσα λένε εἶναι
ἀξιόπιστα. Πρέπει ὅμως καὶ
στὴν περίπτωση αὐτὴ νὰ εἶναι
προσεκτικοί, γιατί δὲν εἶναι λίγοι
ποὺ ἐμφανίζονται ὡς ἅγιοι, ἐνῷ
εἶναι ἁμαρτωλοί, καὶ προθυμο-
ποιοῦνται νὰ βοηθήσουν προ-

κειμένου νὰ πετύχουν ἁμαρτω-
λοὺς σκοπούς!

* * *
6. Τὸ κλειδὶ τῆς ψυχῆς

Πρέπει νὰ πλησιάσουμε τὸ
Θεό, λένε οἱ ἱεροκήρυκες καὶ οἱ
θεολόγοι. Πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε
μὲ τὸ Θεό. Προφανῶς εἶναι
προτροπὲς γιὰ ἐντονότερο
πνευματικὸ ἀγώνα. Ὁ Θεὸς
ὅμως δὲν εἶναι μακριά μας. Δὲν
χρειάζεται νὰ διανύσουμε ἀπο-
στάσεις, νὰ μετακινηθοῦμε, νὰ
κοπιάσουμε. Ἀφοῦ εἶναι παντα-
χοῦ παρών, γιατί νὰ τὰ κάνουμε
ὅλα αὐτά; Ἰδιαίτερα, ὅταν εἴμα-
στε ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι
πρέπει νὰ φτάσουμε στὸ Θεό;

Καλύτερο θὰ ἦταν νὰ ποῦμε ὅτι
πρέπει νὰ ἀνοίξουμε τὴν ψυχή
μας καὶ νὰ δεχτοῦμε ἐντὸς μας
τὸ Θεό. Ποὺ εἶναι ὅμως τὸ κλειδὶ
τῆς ψυχῆς μας; Ὁ καθένας μας
μπορεῖ νὰ δώσει τὴ δική του
ἀπάντηση, ἀνάλογα μὲ τὶς ἐπι-
λογές του καὶ τὰ ἁμαρτωλὰ πά-
θη ποὺ τὸν ἔχουν αἰχμαλωτίσει.

* * *
7. Τὸ χάδι τῆς ἀγάπης

Στὴν κοινωνία βλέπουμε
ὅλους τούς ἀνθρώπους καὶ δια-
πιστώνουμε ὅτι δὲν ὑπάρχουν
οὔτε δύο ἴδιοι μεταξύ τους. Δὲν
ἐννοοῦμε τὰ ἐξωτερικὰ χαρακτη-
ριστικά, ἀλλὰ τοὺς χαρακτῆρες
τους. Ἄλλοι ἔχουν ἀρετές, ἄλλοι
ἀδυναμίες, ἄλλοι εἶναι ἠθικοὶ καὶ

ἄλλοι ἀνήθικοι, ἄλλοι εἶναι δί-
καιοι ἄλλοι ἄδικοι καὶ γενικὰ ὅσοι
εἶναι οἱ ἄνθρωποι τόσοι εἶναι καὶ
οἱ τύποι καὶ χαρακτῆρες. Ὅλοι
λοιπὸν πρέπει νὰ συνυπάρχουν
καὶ νὰ συνεργάζονται, κάτι ποὺ
σπάνια πετυχαίνεται, γιατί
ὑπάρχουν μεγάλες διαφορὲς με-
ταξύ τους, ἀλλὰ καὶ πολλὰ συμ-
φέροντα συγκρούονται.Αὐτὴ
εἶναι ἡ σκληρὴ πραγματικότητα.
Ὡστόσο κάτι πρέπει νὰ γίνει.
Πολλὰ λέγονται καὶ πολλὰ νομο-
θετοῦνται ἀπὸ τοὺς πολιτικούς,
χωρὶς ὅμως νὰ βλέπουμε βελ-
τίωση. Ἡ Ἐκκλησία μιλάει γιὰ
τὴν ἀγάπη ποὺ πρέπει νὰ ἀπο-
κτήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ μὲ
ὁδηγὸ αὐτὴ νὰ διαμορφώσουν

ἕνα ἄλλο ἦθος, ποὺ θὰ ἔχει ὡς
κύριο γνώρισμά του τὴν ἀμοι-
βαία ὑποχώρηση.

Τὸν κόσμο μποροῦμε νὰ τὸν
παρομοιάσουμε μὲ τὰ βότσαλα
ποὺ εἶναι στὸ ἀκρογιάλι. Ἔχουν
διάφορα μεγέθη, ἀκανόνιστα
σχήματα καὶ πολλὰ χρώματα,
ἐνῷ τοὺς λείπουν οἱ γωνίες καὶ
τὰ ἐξογκώματα. Τὸ ἀέναο κῦμα
τοὺς ἔχει δώσει σχῆμα, στιλ-
πνότητα καὶ ὀμορφιά. Κάτι πα-
ρόμοιο πρέπει νὰ γίνεται καὶ
στὴν κοινωνία. Ὑπάρχει ποικι-
λία χαρακτήρων καὶ μόνο τὸ χά-
δι τῆς ἀγάπης μπορεῖ νὰ ἐπηρε-
άσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ
τοὺς κάνει καλύτερους.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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78ον
Τὸ Ἀλάθητον τοῦ Πάπα

Θέλουμε νὰ κλείσουμε τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων
μας μὲ λίγες σκέψεις γιὰ τὸ Ἀλάθητο τοῦ Πάπα.
Τὸ Παπικὸ Ἀλάθητο, τὸ ὁποῖο ὁρίστηκε στὴν Α΄
Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ (1869-1870), στὴν οὐσία
ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημη ἔκφραση τῆς ἰσοθεΐας τοῦ
ἀνθρώπου. Ἀσφαλῶς δὲν ἐμφανίζεται ξαφνικὰ
ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὴ Δύση. Ἡ βαθύτερη ἐξήγηση
πρέπει μᾶλλον νὰ ἀναζητηθεῖ στὴν προοδευτικὴ
ἐξαφάνιση τῆς βίωσης τῆς αὐθεντίας τοῦ Θεοῦ,
τῆς βίωσης τῆς αὐθεντίας τῶν ἀνθρώπων τοῦ
Θεοῦ, τῶν Ἁγίων, μέσα στὴν ἱστορία τοῦ δυτικοῦ
χριστιανισμοῦ. Αὐτὸ τὸ κενὸ αὐθεντίας ζητάει νὰ
τὸ ἀναπληρώσει ὁ "νέος" ἄνθρωπος τῆς Ρώμης,
ὁ ὁποῖος στὴν οὐσία οὔτε νέος εἶναι οὔτε κάτι νέο
δημιουργεῖ. Εἶναι ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρω-
πος τῆς πτώσεως ποὺ στράφηκε ἐναντίον τοῦ
Θεοῦ. Τώρα πλέον, ἀφοῦ ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος
καταργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο, ὁ "νέος"
ἄνθρωπος τῆς Ρώμης δὲν προσπαθεῖ ἁπλῶς,
σύμφωνα μὲ τὶς ἀναλύσεις τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ
τὸν Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, νὰ καταλάβει τὴν θέ-
ση τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὴ θέση τοῦ Θεανθρώπου.
Ἀπόλυτα ἐνσυνείδητα ἐξορίζει ὅλο καὶ περισσότε-
ρο τὸν Θεάνθρωπο ἀπὸ τὴν ἱστορία, γιὰ νὰ τοπο-
θετηθεῖ ἐκεῖνος στὴ θέση Του. Αὐτὴ στὴν οὐσία
εἶναι ἡ ἐξέλιξη τοῦ παπικοῦ θεσμοῦ. Προσπαθεῖ
νὰ ὑφαρπάξει γιὰ τὸν ἑαυτὸ του τὴν «πᾶσαν
ἐξουσίαν» τοῦ Χριστοῦ. Χρησιμοποιεῖ μὲ δικό του
τρόπο τὸ μόνο Νέο ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀνθρώπινη
ἱστορία, τὸν Θεάνθρωπο Χριστό, τὴ δράση Του,
τὰ λόγια Του, τὴ δομὴ τῆς νέας κοινωνίας Του, τῆς
Ἐκκλησίας, τὰ μυστήρια κ.ἄ., τὰ ἀλλοιώνει, τὰ
φέρνει στὰ δικά του μέτρα, στὰ μέτρα τῆς δικῆς
του φαντασίωσης γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώ-
που, καὶ δομεῖ τὸ δικό του ἐξουσιαστικὸ οἰκοδό-
μημα. 

Θυμίζω ἀπὸ προηγούμενα ἄρθρα κάποιους
Πάπες καὶ κάποια μέσα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν:
τὰ Ψευδοκλημέντια, πιθανότατα τοῦ 3ου αἰώνα,
ὅπου ὁ Ἅγιος Κλήμης ἐπίσκοπος Ρώμης (88-97)
ἐμφανίζεται κατὰ τοὺς πλαστογράφους ὡς ὑπο-
στηρικτὴς τοῦ παπικοῦ πρωτείου· τὸν Στέφανο Α΄
(254-257) ποὺ ἐπικαλέσθηκε τὸ συνδυασμὸ δύο
μύθων, τοῦ πρωτείου τοῦ Ἀπ. Πέτρου ἔναντι τῶν
ἄλλων Ἀποστόλων καὶ τοῦ πρωτείου τῆς ἐπισκο-
πικῆς ἕδρας τῆς Ρώμης·  τὸν Ἰούλιο Α’ (337-352)
ποὺ διεκδικοῦσε τὴ θέση τοῦ ὑπέρτατου δικαστοῦ
τῶν ἀποστολικῶν θρόνων τῆς Ἀνατολῆς· τὸν Δά-
μασο Α’ (366-384) ποὺ πέτυχε τὴν ἀναγνώρισή
του ὡς ἀνώτατου δικαστῆ πάσης  τῆς Δύσεως·
τὸν Βονιφάτιο Α΄ (418-422) ποὺ προέβαλε τὴν
Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ὡς κεφαλὴ τῆς Οἰκουμε-
νικῆς Ἐκκλησίας· τὸν Στέφανο Β΄(752-757) ποὺ
ταύτισε τὸ πρόσωπό του μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο·
τὶς πιὸ ἐπιτυχημένες πλαστογραφίες τῆς παγκό-
σμιας ἱστορίας, τὴν Ψευδοκωνσταντίνειο Δωρεὰ
καὶ τὶς Ψευδοϊσιδώριες Διατάξεις, στὶς ὁποῖες ὁ
Πάπας ἐμφανίζεται ὡς κεφαλὴ ὅλης τῆς οἰκουμέ-
νης (caput  totius orbi)· τὸν Γρηγόριο Ζ΄, ὁ ὁποῖος
τὸ 1075 μὲ τὸ Dictatus Papae διακήρυξε ὅτι ἡ κο-
σμικὴ καὶ πνευματικὴ ἐξουσία ἀνήκουν ἀποκλει-
στικὰ στὸν Πάπα, ὅτι ἡ δικαστικὴ ἀπόφασή του
δὲν ἀναιρεῖται ἀπὸ κανένα καὶ ὅτι ὁ Πάπας δὲν
κρίνεται ἀπὸ κανένα· τὸν Βονιφάτιο Η΄, ὁ ὁποῖος

τὸ 1302 μὲ τὴ βούλα τοῦ «Unam Sanctam» ἀπαι-
τοῦσε τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ καὶ τὸν ἀπόλυτο
ἔλεγχο τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Πάπα, ὁ
ὁποῖος ἔχει νὰ δώσει λόγο μόνο στὸν Θεό.

Ἔτσι ὁ Πάπας, ἔχοντας τὸ πρωτεῖο ἐξουσίας,
κατέχει τὴν ὕψιστη ἐξουσία (potestas suprema),
δηλ. δὲν ὑπάρχει καμία ἄλλη ἀνώτερη ἐξουσία,
ἐκκλησιαστικὴ ἢ κοσμική· κατέχει τὴν πλήρη
ἐξουσία (plenitudo potestatis), δηλ. σὲ ὅλες τὶς
ὑποθέσεις, ἐκκλησιαστικὲς ὅπως καὶ κοσμικὲς
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις της – ἐκτελεστική,
νομοθετική, δικαστικὴ –, δεσμεύεται μόνο ἀπὸ τὸ
θεῖο δίκαιο (ius divinum)· ὡς ἀνώτατος δικαστὴς
τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπόκειται σὲ δίκη
(prima sedes a nemine iudicatur)· κατέχει τὴν
ἄμεση ἐξουσία (potestas immediata), δηλ. μπορεῖ
χωρὶς μεσολάβηση κανενὸς ὀργάνου νὰ ἀναλά-
βει τὴν κάθε ὑπόθεση καὶ ὁ καθένας μπορεῖ ἄμε-
σα νὰ καταφύγει στὸν Πάπα· κατέχει καὶ τὴν
οἰκουμενικὴ ἐξουσία (potestas universalis), δηλ. ἡ
ἐξουσία του ἐκτείνεται σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη.
Ἔχοντας λοιπὸν τὴν «πᾶσαν ἐξουσίαν» τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀπόλυτα λογικὸ καὶ ἀπαραίτητο ἦταν, ὡς
ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ, νὰ κατέχει καὶ τὸ
ἀλάθητο τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὴν ἀξίωση τοῦ ἀλάθη-
του τοῦ Χριστοῦ ἄλλωστε δροῦσε διαχρονικὰ μέ-
σα στὴν ἱστορία μὲ τὶς σταυροφορίες, τὴν ἱερὰ
ἐξέταση κ.ἄ.

Γιὰ τὴ δογματικὴ διατύπωση τοῦ ἀλάθητου τοῦ
Πάπα στὴν Α΄ Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ καταγράφη-
καν ὁρισμένες εὐνοϊκὲς συνθῆκες, ὅπως ἡ ἀντιμε-
τώπιση τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Ὁ Διαφωτισμὸς
στὴ συνέχεια ἔφερε πάλι ἐμπόδια, ὅπως π.χ. κατ’
ἐντολὴ τῆς Μαρίας Θηρεσίας (1717-1780) τὸ ἀλά-
θητο στὴν Αὐστρία ἀποδόθηκε μόνο στὴν συνο-
λικὴ Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση
δημιούργησε θετικὲς συνθῆκες γιὰ τὴ δογματικὴ
ἐπιβολὴ τοῦ ἀλάθητου, ἐπειδὴ κατέστρεψε τὶς ἐπὶ
αἰῶνες κρατοῦσες ἐκκλησιαστικὲς δομὲς στὶς πιὸ
σημαντικὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἔτσι στὴν Γαλλία
μέσῳ κονκορδάτου (1801) μὲ τὸν Ναπολέοντα
κατάφερε ὁ πάπας Πίος Ζ΄ κατὰ τὴν νέα ὀργάνω-
ση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς νὰ διαλύσει τὸ Γαλλι-
κανικὸ κίνημα, τὸ ὁποῖο ἐπὶ αἰῶνες (15ος - 19ος
αἰώνας) ἐπέβαλε στὴν Γαλλία μία σχετικὴ ἀνεξαρ-
τησία ἀπὸ τὴν Ρώμη. Καὶ στὴ Γερμανία ἡ ἀνα-
διοργάνωση τῆς Ἐκκλησίας  τὸν 19ο αἰώνα ὁδή-
γησε σὲ μία πιὸ στενὴ σχέση μὲ τὴ Ρώμη λόγω
τῶν κονκορδάτων τοῦ Πάπα μὲ τὰ διάφορα κρατί-
δια τῆς Γερμανίας. Ἐπίσης μέσῳ τῆς στροφῆς
πρὸς τὴ Ρώμη μποροῦσε νὰ  δημιουργηθεῖ ἕνα
ἀνάχωμα στὴν πολιτειοκρατία, ἡ ὁποία ἐπιβίωσε
στὴν Γερμανία μέχρι τὸ 1918.  Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανά-
σταση μὲ τὰ ἔκτροπά της ἐπὶ πλέον εἶχε σπιλώσει
τὸ μεγαλεῖο ποὺ ἀποδόθηκε μέσῳ τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ στὴ λογική. Συνέπεια ἦταν μία ἀλλαγὴ τοῦ
κλίματος καὶ ὁ τονισμὸς τοῦ συναισθήματος, τῆς
φαντασίας καὶ τῆς καρδιᾶς. Ἔτσι ἐνισχύθηκε πάλι
ἡ παπικὴ παράδοση, ἡ θέση ὅτι ὁ ἄνθρωπος
μέσῳ τῆς παράδοσης φθάνει στὴν ἀλήθεια.
Ἐγγύηση τῆς παράδοσης ἦταν ἕνας ἀλάθητος
Πάπας (Γιὰ τὶς εὐνοϊκὲς συνθῆκες ποὺ συνέβαλαν
στὴ διατύπωση τοῦ Ἀλάθητο τοῦ Πάπα βλ. Au-
gust B. Hasler, Wie der Papst unfehlbar wurde.
Macht und Ohnmacht eines Dogmas, Munchen
1979, σσ. 10-13).

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Ὅλοι οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας (πλὴν
ἐνίων κατὰ συρροὴν "μεφιστοφελιζόντων"...),
ὅλοι οἱ ὀρθοφρονοῦντες Ἀρχιμανδρίτες, ὅλοι οἱ
παπάδες καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, ποὺ κά-
θε Κυριακὴ καὶ γιορτὴ γεμίζετε τοὺς Ναοὺς μὲ
τὴν πίστη σας, ξεσηκωθεῖτε κατὰ τῆς ἐθνοκτόνου
γενοκτονίας μὲ τὴν μαζικὴ δολοφονία ἐτησίως μι-
σοῦ ἑκατομυρίου Ἑλληνοπαίδων μέσα στὴν κοι-
λιὰ τῆς μάννας τους. Σῷστε ἀπὸ τὸν θάνατο
αὐτὰ τὰ Ἑλληνόπουλα , ποὺ οἱ ἀλιτήριοι ὀλε-
τῆρες καὶ σατανικοὶ ἐξολοθρευτὲς τοῦ λαοῦ μᾶς
ὁδηγοῦν κάθε χρόνο στοὺς σκουπιδότοπους.
Σῷστε τὰ ἀγέννητα αὐτὰ ἀγγελούδια. Σῷστε τὴν
Ἑλλάδα...

Οὐδείς ποτὲ λαὸς τοῦ πλανήτη μας ἔφθασε σὲ
τέτοια μαζοχιστικὴ διάθεση αὐτογενοκτονίας ,
ὅσο οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες , σὲ μαζικὰ ποσοστὰ
ἐκγραικυλισθέντες ἀπὸ τὴν ἀνάξια καὶ προδοτικὴ
μεταπολιτευτικὴ πολιτική, πνευματική, ἐκκλησια-
στικὴ καὶ οἰκονομική τους ἡγεσία. Οἱ πάντες μὲ
τυφλὴ ὁρμὴ ἀγριόχοιρων κατακρημνίστηκαν στὸ
βάραθρο τοῦ "ψευτοπροοδευτισμοῦ", μανιωδῶς
κατεδαφίζοντες καὶ καταστρέφοντες Πᾶσα νομο-
τελειακὴ ἀναγκαιότητα διατήρησης καὶ ἐνίσχυ-
σης τῶν διαχρονικῶν "συντηρητικῶν δυνάμεων"
αὐτοῦ τοῦ λαοῦ σὲ πίστη καὶ σὲ πατριωτισμό.
Καὶ ἀντὶ γιὰ μία Ἑλληνικὴ Δημοκρατία μὲ αὐτοσε-
βασμὸ καὶ Ἑλληνοπρέπεια, προέκυψε μία γενι-
κευμένη "ἀλητοκρατία" , ποὺ σταδιακὰ μέχρι
τοὺς τωρινοὺς χαλεποὺς καιροὺς μᾶς μετέτρεψε
τὸν λαό μας σὲ "διακονάρη" τοῦ πλανήτη μας...

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸ , ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς πλη-
θυσμὸς ἔφθασε σὲ μοιραία γήρανση. Ἀπὸ τὸ
1997 οἱ θάνατοι ὑπερέβησαν τὶς γεννήσεις. Τὸ
δημογραφικὸ πρόβλημα τοῦ λαοῦ μας ἔλαβε
ἀφανιστικὲς διαστάσεις, λόγῳ τῆς φρικτῆς ὑπο-
γεννητικότητας τῶν τωρινῶν Ἑλλήνων , λόγῳ
τῆς μαζικῆς μετανάστευσης ἀνέργων Ἑλληνο-
παίδων μὲ παραγωγικὰ πτυχία σὲ ξένες χῶρες
καὶ λόγῳ μυρίων ἄλλων αἰτιῶν. Ἡ ὕπαιθρος καὶ
τὰ χωριὰ της ρήμαξαν, ὅπου ἀπέμειναν μονάχα
λιγοστοὶ γέροντες, νυχθημερὸν λῃστευόμενοι καὶ
δολοφονούμενοι ἀπὸ ἐπαγγελματίες λῃστὲς καὶ
διαρρῆκτες. Φθάνουν οἱ τωρινοὶ Ἕλληνες στὰ 45
καὶ 50 χρόνια τῆς ἡλικίας τους, χωρὶς νὰ ἔχουν
δημιουργήσει δική τους οἰκογένεια λόγῳ τῆς φο-
νικῆς ἀνεργίας καὶ τοῦ φοροληστρικοῦ πολέμου
σὲ βάρος τους. Καὶ ὅσοι ἀποκτοῦν δική τους

οἰκογένεια γεννοῦν κάτι λιγότερο ἀπὸ ἕνα παιδὶ
(σὲ στατιστικὴ βάση)...

Καὶ οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων , μόνοι
μας οἱ Ἕλληνες σκοτώνουμε ὡς κακοῦργοι καὶ
ἀπάνθρωποι δολοφόνοι μισὸ περίπου ἑκατομ-
μύριο Ἑλληνόπουλα ἐτησίως. Μὲ βάση τοὺς φυ-
σικοὺς καὶ θείους νόμους, ἀμέσως μετὰ τὴν σύλ-
ληψη ἀρχίζει ἡ ἀνάπτυξη ἑνὸς νέου ἀνθρωπίνου
πλάσματος, ποὺ οὐδένα σατανικὸ τέρας ἔχει τὸ
δικαίωμα νὰ τοῦ ἀφαιρέσει τὴν ζωή. Αὐτὴ ἡ τερα-
τώδης πράξη εἶναι παιδοκτονία, εἶναι φόνος,
εἶναι ἔγκλημα καὶ εἶναι μαζικὴ αὐτογενοκτονία
τῶν Ἑλλήνων. Μόνοι μας οἱ Ἕλληνες ἀποκλεί-
ουμε κάθε φυσικὴ δυνατότητα συνέχισης τῆς φυ-
λετικῆς μας ὕπαρξης... Ὅλα δὲ αὐτὰ τὰ μισελλη-
νικὰ κακουργήματα συντελοῦνται κάτω ἀπὸ
"ὑπνωτικὰ χάπια" σὲ μαζικὴ κοινωνικὴ διασπορὰ
, ἀπὸ τὴν ἐλεεινὴ πολιτικοπνευματικὴ ἡγεσία τοῦ
λαοῦ μας χορηγούμενα. Καὶ αὐτὰ εἶναι τὸ "σύμ-
φωνο συμβίωσης" τῶν ὁμοφυλοφίλων, ποὺ ἀνα-
γνωρίζονται πλέον ὡς "κοινωνικὰ πρότυπα",
εἶναι οἱ "ἔμφυλες ταυτότητες" ποὺ ἐξαναγκάζουν
τὰ Ἑλληνόπουλα νὰ ἀπορρίπτουν τὸ βιολογικό
τους φῦλο, μὲ κάθε δικαίωμα νὰ ἐπιλέγουν τὸ
κοινωνικό τους φῦλο, ὁδηγούμενα μέσῳ τῶν
Σχολείων σὲ κάθε δυνατὴ διαστροφὴ καὶ διατα-
ραχή. Τὸ νὰ ἔχουμε Ὑπουργοὺς Παιδείας, ποὺ
νὰ διακηρύσσουν, ὅτι "ἡ ἀριστεία εἶναι ρετσινιά,
εἶναι στρεβλὴ φιλοδοξία"(!), ὅτι "δὲν θὰ βάλουμε
ἐθνόμετρο στὰ βιβλία τῆς ἱστορίας"(!). ὅτι "τὰ
ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν εἶναι... κατάρα" κλπ. κλπ. κλπ. γιὰ ὅλα
αὐτὰ δὲ μᾶς φταῖνε οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ δα-
νειστές μας τῆς "Τρόικα" , οὔτε καὶ αὐτὴ ἡ "Ἁγία
Τριάδα" , ποὺ δὲν μᾶς ἔκαψε ἀκόμα ὅλους γιὰ
τὴν ἠθική μας ἀθλιότητα καὶ τὴν ἐθνική μας ἐλεει-
νότητα...

Ἠθικὴ , λοιπόν, καὶ ἐθνικὴ ἐπανάσταση κατὰ
τῶν ἀμβλώσεων ὅλων τῶν λαϊκῶν καὶ ἀδόλων
στρωμάτων τοῦ λαοῦ μας , γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλά-
δα ἀπὸ τοὺς "διαβασμένους", διότι ὅπως προ-
φήτεψε ὁ ἐθνεγέρτης Ἅγιος Κοσμᾶς "ἡ κατα-
στροφὴ στὸν τόπο μας θὰ ἔρθει ἀπὸ τοὺς διαβα-
σμένους". Καὶ ἦρθε!!

Μὴ σκοτώνετε, Ἕλληνες, τὰ παιδιά σας, παρὰ
σκοτῶστε μονάχα τὸν ἀνελέητο ρατσισμό, ποὺ
ἀσκεῖται κατὰ τῶν ἀγέννητων καὶ τῶν γεννημέ-
νων Ἑλληνοπαίδων.

Παιδοκτονία 450.000 Ἑλληνοπαίδων ἐτησίως!
Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Κ. Σιῶζος, τ. ἐκπαιδευτικός - συγγραφεύς

Υἱέ μου, σῶσε τὴν Ἑλλάδα
Ἕνα Τροπάριο τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως λέγει: «Οὐ σιωπήσω-

μεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι. Εἰ μὴ γὰρ
σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τὶς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κιν-
δύνων; τὶς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέ-
σποινα ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν».

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καταφεύγομεν στὴν Παναγία μας. Ἡ ἴδια ἡ Παν -
αγία μᾶς ἔδωσε ὑπόσχεση ὅτι θὰ εἶναι πάντα μαζί μας, διότι εἶναι
ἀσύγκριτη ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας μας πρὸς ἐμᾶς. Ὅταν οἱ Ἀπόστο-
λοι τοῦ Κυρίου ἔμαθαν ἀπὸ τὴν Παναγία μας ὅτι μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέ-
ρες θὰ μετατεθῆ ἀπὸ τὴν γῆ πρὸς τὸν οὐρανὸ ἔκλαυσαν πολύ.
Ὅμως ἡ Παναγία μας τοὺς καθησύχασε καὶ τοὺς ἔδωσε μία ὑπό-
σχεσι· «Μὴ λυπεῖσθε, τέκνα μου, διότι κάμνετε καὶ ἐμὲ νὰ λυποῦμαι,
ἐπειδὴ σᾶς βλέπω ὅπου κλαίετε· μὴ ἔχετε λύπη διὰ τὸν θάνατό μου·
ἐὰν καὶ ἀπὸ τὴν γῆ μετατίθεμαι, ὦ φίλοι τοῦ Υἱοῦ μου, δὲν θὰ χω-
ρισθῶ ἀπὸ ἐσᾶς, μηδὲ ἀπὸ ὅλους ὅσοι μὲ ἐπικαλοῦνται, ἀλλὰ ἐγὼ
θὰ εἶμαι πρέσβειρα καὶ μεσίτρια εἰς τὸν ἀγαπημένον μου Υἱόν, δι’
ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος...».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τὸ πόσο θὰ εἴμασθε
ἀντάξιοι τῆς ἀγάπης τῆς Παναγίας μας.

Ἡ Παναγία μας ἰδιαιτέρως ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔχει ἀπο-
δείξει μὲ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἔχει κάνει. Ὁ Ἀρχ/της π. Θεοδόσιος
Χαραλαμπόπουλος ἀναφέρει τὸ ἑξῆς ἀξιοθαύμαστο ὅραμα:

«Σχεδὸν πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον φωτισμένους,
μεγάλους ἁγιορεῖτες Γέροντές μας τοῦ Ἐξωτερικοῦ, εἶδε ἕνα συγ-
κλονιστικὸ ὅραμα: Ἡ Παναγία μας γονατιστὴ μπροστὰ στὸν δικαιο-
κρίτη Χριστό, Τὸν παρακαλοῦσε νὰ γλυτώσει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ κά-
ποιο πολὺ μεγάλο κίνδυνο καὶ καταστροφή, ποὺ θὰ ἐρχόταν μελ-
λοντικά!

- Ὄχι μητέρα ἔλεγε ὁ Κύριος... Κοίταξε τί γίνεται στὴν Ἑλλάδα. Κοί-
ταξε τὴν ἁμαρτία (ἐννοώντας τὰ σαρκικὰ καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία)...

- Συγχώρεσέ τους, Υἱέ μου, σῶσε τὴν Ἑλλάδα, ποὺ Σὲ πιστεύει καὶ
μᾶς ἀγαπᾶ...

- Ὄχι μητέρα. Δὲν μὲ ἀγαπᾶ καὶ δὲν πιστεύει, μὲ τέτοιες σαρκικὲς
ἁμαρτίες...

- Σὲ παρακαλῶ παιδί μου, μὲ δάκρυα τώρα παρακαλεῖ τὸν Κύριο
ἡ Παναγία. Μὴ τὸ ἀφήσεις νὰ γίνει...

- Δὲν γίνεται μητέρα καὶ μὴ μοῦ τὸ ζητᾶς σὲ παρακαλῶ, εἶπε ὁ
Χριστὸς πικραμένος ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἔχασαν κάθε εὐσέβεια
καὶ μέτρο, κάθε καθαρότητα καὶ πνευματικότητα, μολύνοντας μὲ
ἁμαρτία καὶ ἀσέβεια μικροὺς καὶ μεγάλους.

- Ἄκουσε παιδί μου καὶ Κύριέ μου, ἐπέμεινε ἡ Παναγιά. Ἄκουσε
τὶς προσευχές μου, ἄκουσε καὶ τὰ παιδιά σου, ποὺ μὲ ἐπικαλοῦνται
καὶ μὲ παρακαλοῦν νὰ σὲ παρακαλέσω...

- Δὲν γίνεται μητέρα... Ἡ ἁμαρτία ξεχείλισε... Μὴ ἐπιμένεις... λέει ὁ
Χριστὸς καὶ χάνεται.

Τότε στεναχωρημένη ἡ Παναγιά μας, ἡ Ὑπέρμαχος τῆς Ἑλλάδας,
κάνει κάτι ἀπρόσμενο. Σηκώνεται ὄρθια, βγάζει τὸν μανδύα της καὶ
τὸν ἀφήνει προστατευτικὰ πάνω στὴν Ἑλλάδα! Ὡς Ἁγία Σκέπη! Ὡς
φοβερὰ Προστασία!

Ἀδέλφια μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, τὸ ποτήρι τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ
ξεχείλισε. Ὁ Οὐρανὸς θρηνεῖ γιὰ τὸ κατάντημά μας. Ὅλοι εἴμαστε
ὑπόλογοι καὶ ὑπεύθυνοι. Μαζὶ μὲ τὴν μητέρα Παναγία μὲ δάκρυα στὰ
μάτια σᾶς ἱκετεύω: ἐλᾶτε στὸν Χριστό. Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα, γιὰ νὰ
σωθεῖ ἡ ψυχή μας. Γιὰ νὰ χαρεῖ κι ἡ Παναγιὰ ἡ Μάνα ἡ δική μας».

Τώρα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἄς τὴν εὐχα-
ριστήσουμε κάνοντας ἀρχὴ μετανοίας. Διότι τώρα στοὺς ἐσχάτους
καιρούς, ποὺ ἡ ἀνθρωπότης ἔχει στραφῆ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ μὲ ἀνή-
θικους καὶ ἀντίθεους νόμους, μὴ ξεχνᾶμε πὼς «πολλὰ ἰσχύει δέησις
Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου».

Ἐμπρὸς διὰ μίαν ζωηφόρον Ἑλληνορθόδοξον Παιδείαν
- Ἀντίκρουσις ἀνυποστάτων κατηγοριῶν ἐναντίον 

τῶν δικαίων ἀγώνων τῆς ΠΕΘ ὑπὲρ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας
- Προβολὴ ἑνὸς ζωηφόρου ὁράματος διὰ τὸ Γένος καὶ τὴν Παιδείαν του
Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)

«ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους
ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους»

Ποῖοι ἦσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι;
Ὅλοι γνωρίζουμε τοὺς δώδεκα Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ Μα-

θητὰς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γνωρίζουμε ὅτι ἦσαν οἱ
ἐκλεκτοὶ συνοδοιπόροι τοῦ Κυρίου, κατὰ τὴν τριετῆ ἐπίσημον πα-
ρουσίαν Αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον πλησίον τῶν ἀνθρώπων. Γνωρί-
ζομεν ἐπίσης, ὅτι καὶ αὐτοὶ ἐπέλεξαν νὰ ζήσουν κοντὰ εἰς τὸν
Ἰησοῦν, θυσιάζοντες, ἄλλος, τὴν μετὰ τῶν γονέων αὐτοῦ συνοί-
κησιν καὶ συνεργασίαν, ἄλλος, τήν μετ’ αὐτῆς ἀκόμη τῆς συζύγου
καὶ τῶν τέκνων, συμβίωσιν καὶ συγκατοίκησιν, ἄλλος, τέλος, τὴν
προσοδοφόρον ἐπαγγελματικὴν αὐτοῦ ἐργασίαν. Πρὸς τούτοις
γνωρίζομεν ὅτι οἱ δώδεκα οὗτοι μαθηταί, ἠκολούθησαν τὸν Κύ-
ριον, συμβιβαζόμενοι μὲ τὸν τρόπον ζωῆς τοῦ Διδασκάλου αὐτῶν,
μὴ ἔχοντες ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνωσι, μὴ διαθέτοντες ἀκόμη καὶ
τὰς στοιχειώδεις βιοτικὰς ἀνέσεις καὶ γενικῶς, ταλαιπωρούμενοι
κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ.

Μετὰ δὲ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς Ἀνά-
ληψιν τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, διεσκορπίσθησαν εἰς
ὅλον τὸν τότε γνωστὸν κόσμον, διὰ νὰ φέρουν «τοῖς καθημένοις
ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου», τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου κατὰ τὴν
ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ
ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. ΚΗ΄ 19-20).

Ὑπῆρξαν, θὰ ἔλεγε κάποιος, ἐκεῖνοι ποὺ ἠγάπησαν μὲ πάθος
τὸν Κύριον – πλὴν τῆς γνωστῆς ἐκείνης δειλίας ποὺ ἐπέδειξαν
κατὰ τὰς φρικτὰς ἐκείνας ὥρας τοῦ Πάθους καὶ τοῦ θανάτου Του
– καὶ μετὰ αὐταπαρνήσεως ἔζησαν τὸν Θεὸν ἐκ τοῦ πλησίον.

Ἡ «ἐπιβράβευσις»
Κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀφελῆ λογικήν, ἀναμενόμενον θὰ ἦτο, ὁ

Κύριος νὰ ἐπιδείξῃ εἰς αὐτοὺς μίαν «εἰδικὴν μεταχείρισιν» καὶ νὰ
ἐξομαλύνῃ κάθε ἐμπόδιον ποὺ θὰ ἐπαρουσιάζετο εἰς τήν, πρὸς
τὸν κόσμον, πορείαν των. Τοὐναντίον ὅμως˙ ἀκούοντες τὰ λόγια
τοῦ Θείου Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὴν σημερινὴν ἀποστολικὴν πε-
ρικοπήν, θὰ ἐνόμιζε κάποιος ὅτι ὁ Θεὸς ἔκανε ἀκόμη περισσότε-
ρον δύσκολον τὸ ἔργον τῶν μαθητῶν Του. Ἀντὶ τῆς ἐξομαλύνσε-
ως τῶν ἐμποδίων, μᾶλλον περισσότερον ἐπικίνδυνον καὶ ὀλι-
σθηρότερον αἰσθάνονται τὸ ἔργον των. «Ἡμεῖς μωροὶ διὰ
Χριστόν, ... ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ... ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι
ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολα-
φιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς
ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχό -
μεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα
τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α΄ Κο-
ριν. Δ΄ 10-13). 

Αὐτή, λοιπόν, ἦτο ἡ «ἐπιβράβευσις» διὰ τὰ ὅσα ἔκαναν ἐκεῖνοι
διὰ τὸν Χριστόν; Ὁ Κύριος, βεβαίως, τοὺς ἔχει ἤδη προειδοποι-
ήσει καὶ προετοιμάσει διὰ τὰς δυσκολίας τὰς ὁποίας θὰ ἀντιμε-
τώπιζον κατὰ τὰς περιοδείας των εἰς τὸν κόσμον. Γνωρίζουν τὰς
συνθήκας μέσῳ τῶν ὁποίων πρέπει νὰ διέλθουν, προκειμένου νὰ
διεκπεραιώσουν τὴν ἀποστολήν των. «ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς
τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς
καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν
τοῦ ὀνόματός μου· ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον ... Πα-
ραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ
ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι
ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου» (Λουκ. ΚΑ΄ 12-17). Ἐκεῖνο τὸ
ὁποῖον ὄντως τοὺς παρηγορεῖ, εἶναι ὅτι οἱ λόγοι τοῦ Διδασκάλου
των ἐπαληθεύονται˙ καὶ τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὄντως ὁ
Ἀληθινὸς Θεός.

Τὸ παράδειγμα τοῦ Διδασκάλου
Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον τοὺς ὠθεῖ εἰς τὴν ἐπιμονὴν ἀλλὰ καὶ

ὑπομονὴν εἰς τὸ ἔργον των, εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ Διδασκάλου
των. Δὲν τοὺς προειδοποίησε μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐβάδισε τὸν
σκληρὸν αὐτὸν δρόμον τοῦ μαρτυρίου ὁ Ἴδιος. Ὑπέφερε τόσα,
ὅσα ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δὲν δύναται νὰ συλλογισθῇ. Ἐδοκίμασε
τοσούτους καὶ τοιούτους πόνους, ὅσους δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ὑπο-
φέρῃ ὁ οἷοσδήποτε ἄνθρωπος. Ταῦτα δὲ πάντα, ὑπέφερεν ἀνα-
μάρτητος ὢν καὶ ἀπὸ ἀγάπην διὰ τὸν ἄνθρωπον. Μὲ τὸν νοῦν καὶ
τὴν καρδίαν συνεπῶς ἐστραμμένην πρὸς τὸν Ἰησοῦν, βαδίζουν
ἐπὶ τὰ ἴχνη Του καὶ αἰσθάνονται ὅτι ὁ Κύριος τοὺς ἀκολουθεῖ καὶ
παρακολουθεῖ τοὺς ἀγῶνας των καὶ τὰς ἀγωνίας των˙ «καὶ ἰδοὺ
ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ΄ 20). 

Ἡ ζωὴ καὶ πορεία τοῦ Χριστιανοῦ ἐν τῷ κόσμῳ
Ἀκούεται πολλάκις, καὶ κηρύττεται δυστυχῶς ὑπὸ ἀγνοούντων

καὶ ἀφελῶν ὅτι, δι’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ζοῦν, εἰ δυνατόν, κατὰ τὰς
ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς τοὺς ἐπιβραβεύει, ἐξασφαλίζων δι’
αὐτοὺς ζωὴν ἀνέσεως καὶ ἄκοπον. Ζωὴν χαρᾶς καὶ διαρκοῦς
εὐτυχίας, μακρὰν θλίψεων καὶ ὀδυνῶν καὶ πάσης στεναχωρίας.
Κάποιους ἐξ αὐτῶν, τοὺς ἔχομεν ἀκούσει νὰ διαμαρτύρωνται,
ὅταν συμβαίνουν καὶ εἰς αὐτοὺς κάποιαι θλίψεις καὶ ὀδῦναι προ-
ερχόμεναι ἐξ ἀσθενειῶν ἢ ἐκ θανάτων, καὶ νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν
Θεὸν τὰ δικαιώματά των (sic). Θεωροῦν οἱ τοιοῦτοι - ὡς ὁ πρε-
σβύτερος υἱὸς τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου - ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ὀφεί-
λει ζωὴν εὐτυχῆ καὶ μακροημέρευσιν. Αἱ ὀδῦναι, κατ’ αὐτούς,
ὑπάρχουν διὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς. 

Ἂν ρίψωμεν ὅμως δι’ ὀλίγον τὸ βλέμμα μας εἰς τοὺς Ἁγίους τῆς
Ἐκκλησίας μας – μηδὲ ἐξαιρουμένης καὶ αὐτῆς τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου – θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.
Οἱ δίκαιοι καὶ ἐνάρετοι, ὡς καὶ ἐπί τοῦ παρόντος βλέπομεν τοὺς
Ἁγίους Ἀποστόλους, ὑποφέρουν καὶ ὀδυνῶνται ἐν ἀντιθέσει πρὸς
τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς. «τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται,
εὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα;» (Ἱερεμ. ΙΒ΄ 1),
ἐρωτᾶ τὸν Θεὸν ὁ Προφήτης. Αἰσθάνεται καὶ αὐτὸς νὰ συμβαίνῃ
κάποια «ἀδικία». Ὅμως δὲν εἶναι τῆς παρούσης νὰ ἀπαντήσω-
μεν καὶ διερμηνεύσωμεν τὸ ἐρώτημα τοῦτο. Ἀρκούμεθα καὶ ἐπα-
ναπαυόμεθα εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰς διαβεβαιώσεις τοῦ Χριστοῦ
μας, «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκη-
κα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 33). 

Ὁ ἔπαινος καὶ ἡ δικαίωσις
Ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι ἡ προετοιμασία διὰ τὴν μέλλουσαν. Εἰς

τὰς θλίψεις τῆς ζωῆς αὐτῆς, ὁ Κύριος ἐπιφυλάσσει αἰώνιον χαρ-
μονὴν καὶ εὐτυχίαν. Ὁ λόγος τοῦ Ἀβραὰμ πρὸς τὸν πλούσιον τῆς
γνωστῆς Παραβολῆς εἶναι κάθετος, σαφὴς καὶ κατηγορηματικός˙
«τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ
σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται,
σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι» (Λουκ. ΙΣΤ΄ 25). Εἰς ἐκεῖνον τὸν ἔπαινον προσ-
δοκῶντες, «τρέχομεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα». Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
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Μερκούριος, Αἰκατερίνη, Σώζων, Γεώρ-
γιος, Δημήτριος, Ἰουλιανή, Ἁγνή, Τρύφων,
Θεοδοσία, Ἀπφιανός, Αἰδέσιος, Βαρβάρα,
Ταρσίζιος, Ἀκυλίνα, Γλυκερία, Μαρίνα, Ζω-
τικός, Σεβαστιανός, Ἀργυρή, Λαυρέντιος,
Εἰρήνη, Ἀρτέμιος, Χαριτίνη, Πορφύριος,
Ἐλευθέριος, Ἀργυρός, Παρασκευή…

Νέοι καὶ νέες τῆς ἐποχῆς τους ἦταν. 
Ἄλλοι παιδιὰ αὐτοκρατόρων, βασιλέων καὶ

τῶν ἰσχυρῶν τῶν ἡμερῶν τους, ποὺ ἀσφαλῶς
«τὰ εἶχαν ὅλα»…

Ἄλλοι μὲ μόρφωση καὶ σπουδὲς μεγάλες…
Ἄλλοι μὲ ἀξιώματα καὶ θέσεις ὑψηλές, μὲ με-

γάλες δὲ προοπτικὲς μπροστά τους. Θὰ λέγαμε
σήμερα «νέοι καριέρας»…

Ἄλλοι χωρὶς αὐτά, ἁπλοὶ καὶ ταπεινοί…
Ὅλοι τους μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νιότης,

τὶς παρορμήσεις, τὶς χαρὲς καὶ τὰ προβλή-
ματά της. Καὶ κυρίως μέσα στοὺς σκληροὺς
καὶ ἀσφυκτικοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἰδιαίτερα
εἶχε ἡ εἰδωλολατρικὴ κοινωνία τους. 

Ὡστόσο, ἐκεῖνο ποὺ τοὺς ἔκανε νὰ ξεχωρί-
ζουν, τὸ μυστικὸ ποὺ τοὺς γιγάντωνε, ἦταν ἡ
πίστη τους στὸν Αἰώνιο Νέο, τὸν ἀνυπέρβλητο
Ἰησοῦ. 

Αὐτὴ ἡ ἐπιλογή τους, ἀσφαλῶς τοὺς κό-
στισε…

Ὅμως ἔμειναν στοὺς αἰῶνες, αἰώνια πρότυ-
πα θυσίας καὶ λεβεντιᾶς. Δὲν λύγισαν. Δὲν κάμ-
φθηκαν. Ἀρνήθηκαν τὰ πάντα. Ἄοπλοι, κατα-
τρόπωσαν τοὺς πάντες. Γκρέμισαν τὴν εἰδωλο-
λατρία, ἔσβησαν τὸ ψέμα, ποδοπάτησαν τὴ
διαφθορά. Ὕψωσαν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
στὴν οἰκουμένη. 

Πολλοὶ εἶναι σήμερα ἐκεῖνοι ποὺ λένε πὼς «ὁ
Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι γιὰ τὰ νιάτα»! Δὲν ται-
ριάζει τάχα στὴν ἡλικία τους, ποὺ θέλει δράση,
κίνηση, ζωντάνια καὶ δυναμισμό. Πώς ὁ Χρι-
στιανισμὸς δὲν εἶναι γιὰ τοὺς τολμηρούς, τοὺς
ριψοκίνδυνους, τοὺς δυναμικούς, τοὺς ἐπανα-
στατικούς, αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ
τὰ βάλουν μὲ τὸ κατεστημένο! Καὶ πὼς εἶναι τά-
χα, γιὰ τοὺς ἤρεμους, τοὺς ἥσυχους καί τούς…
ἀπροβλημάτιστους! 

Πόσο λάθος κάνουν! Πόσο παραπλα-
νοῦν - καὶ τὸ γνωρίζουν - τὴ νεολαία! Τὸ
πλῆθος τῶν νέων σὲ ἡλικία μαρτύρων,

πολλῶν ἐκ τῶν ὁποίων φέρουμε καὶ τὸ ὄνο-
μά τους, ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὸν Χριστὸ
μὲ τὰ πλέον ἀπάνθρωπα καὶ φρικτὰ μαρτύ-
ρια, δὲν τοὺς λέει τίποτα;

Ἀπροβλημάτιστοι ἦταν οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, ὅταν ἀσχολήθηκαν μὲ ὅλα τὰ προ-
βλήματα τοῦ ἀνθρώπου, δίνοντας τὶς κατὰ
Θεὸν λύσεις, ἀναλύοντας ἀκόμη καὶ φιλοσο-
φώντας γιὰ τὰ πάντα, κινητοποιώντας τοὺς
πλούσιους καὶ τοὺς ἰσχυροὺς ἄλλοτε γιὰ τὴν
ἐξάλειψη τῆς φτώχειας κι ἄλλοτε γιὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωση τῶν δούλων, τὴν περίθαλψη ὅλων
τῶν ἀνήμπορων καὶ τῶν κατατρεγμένων, σὲ
βαθμὸ ποὺ κανένας ποτὲ δὲν μπόρεσε στὸ διά-
βα τῶν αἰώνων;

Ὁ Πὼλ Κλωντὲλ (κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμ-
πελ) ἔγραφε σ’ ἕνα νεαρὸ πτυχιοῦχο τῆς φιλο-
σοφίας ποὺ ἰσχυριζόταν ὅτι, ἐὰν πλησιάσει τὸν
Χριστό, θά… ἐλαττωθοῦν οἱ ἱκανότητές του καὶ
θὰ στραγγαλίσει τὸ ταλέντο του(!):

«Μ’ ἔκανες νὰ γελάσω μὲ τοὺς φόβους σου.
Λοιπόν, φίλε μου, ὅταν θὰ πλησιάσεις στὸν
Χριστό, θ’ ἀποκτήσεις ἕνα φίλο ποὺ δὲν θὰ σ’
ἀφήσει σὲ ἡσυχία. Εἶναι ὁ Χριστός, ὁ πιὸ ἀπαι-
τητικὸς ἀπὸ τοὺς φίλους». 

Πραγματικὰ ἡ Πίστη στὸ Χριστὸ εἶναι
ἄκρως ἀπαιτητική, σὲ κάνει ἐπαναστατικὸ
καὶ ριζοσπαστικό, σὲ κάνει νὰ τὰ βάζεις μὲ
τὸν ἑαυτό σου τὸν ἴδιο πρῶτα καὶ πάνω ἀπ’
ὅλα, κι ὕστερα σὲ θέλει φῶς ποὺ θὰ φωτίζει,
ἁλάτι ποὺ θὰ νοστιμίζει τὴν κοινωνία, ἀλλὰ
καὶ θὰ τὴ διατηρεῖ στὴν ὕπαρξη, νὰ τὰ δίνεις
ὅλα γιὰ ὅλα μὲ τὴν ἀγάπη, νὰ πονᾶς καὶ νὰ
θυσιάζεσαι γιὰ τοὺς ἄλλους, νὰ μὴ συμβιβά-
ζεσαι μὲ τίποτα, μὲ τοὺς «καθωσπρέπει»,
τοὺς «βολεμένους» καὶ τὸ ψέμα! Νὰ εἶσαι
ὅλος χαρὰ καὶ χάρη καὶ νὰ τὰ χαριτώνεις
ὅλα, κάνοντάς τα χαρούμενα!

Οἱ νέοι, οἱ νεότατοι σὲ ἡλικία, Μάρτυρες καὶ
Ἅγιοι, θὰ παραμείνουν στοὺς αἰῶνες ἀθάνατα
τέτοια πρότυπα θάρρους καὶ λεβεντιᾶς, ἀπο-
στομώνοντας ὅλους ὅσους μᾶς θέλουν γιὰ τὰ
χαμερπῆ, τὰ εὐτελῆ, τὰ ἁμαρτωλὰ καὶ τὰ τιπο-
τένια. Ὄχι, δὲν θὰ τοὺς ἀκούσουμε ποτέ, δὲν
θὰ τοὺς κάνουμε αὐτὴ τὴ χάρη. Ὁ Αἰώνιος καὶ
Ἀνυπέρβλητα Νέος, μᾶς φλογίζει ὅσο τίποτ’
ἄλλο τὴν ὕπαρξη. 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 8ην Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ
Ἐπισκόπου Κυζίκου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ

1ον
Παρότι στὸ προηγούμενο φύλλο δεσμευθήκαμε

νὰ παρουσιάσουμε τὴν "Belt and Road", ποὺ εἶναι
μία ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση τῆς σύγχρονης Κι-
νεζικῆς πολιτικῆς, θὰ μεταθέσουμε τὴν ἀνάλυσή
μας –σὺν Θεῷ– γιὰ τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ Σεπτεμ-
βρίου.

Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἀναβολῆς ὀφείλεται στὸ γε-
γονὸς ὅτι κάποιες πολὺ πρόσφατες σοβαρὲς
ἀποκαλύψεις εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ
ἀφοροῦν στὴν διαβόητη ὑπόθεση "τρομοκρατίας"
τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2017. Τὰ στοιχεῖα εἶναι
πολλὰ καὶ προκειμένου νὰ ἀναπτύξουμε ἐπαρκῶς
τὸ θέμα, θὰ χρειασθοῦν καὶ οἱ δύο ἑβδομάδες, ποὺ
ἀπομένουν μέχρι ἡ ἐφημερίδα νὰ διακόψει τὴν κυ-
κλοφορία της γιὰ τὸ καλοκαίρι.

Δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία πὼς ἡ 11η Σε-
πτεμβρίου ἀποτέλεσε ὁρόσημο μιᾶς νέας
ἐποχῆς στὴν διεθνῆ διπλωματία. Μὲ πρόσχημα
τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας, οἱ ἄρχοντες
τοῦ κόσμου τούτου ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ μετὰ
μποροῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ χωρὶς αἰτιολόγηση
νὰ ἐπεμβαίνουν σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ
πλανήτη, μὲ ὅποιον τρόπο τοὺς ἐξυπηρετεῖ,
ἀνατρέποντας κυβερνήσεις, σκοτώνοντας πο-
λίτες (ἀθῴους καὶ "ἐπαναστάτες"), βομβαρδί-
ζοντας πόλεις, καταστρέφοντας χωριά, δια-
λύοντας πολιτισμούς!

Πρὶν τὴν 11η Σεπτεμβρίου ἡ ὁποιαδήποτε πα-
ρέμβαση στὸ ἐσωτερικὸ ἑνὸς κράτους ἦταν ἀνή-
κουστη καὶ ἀδιανόητη. Χρειαζόταν, λοιπόν, ἕνα
γεγονὸς ποὺ θὰ προξενοῦσε σὸκ στὴν ἀνθρωπό-
τητα καὶ μὲ τὸν κατάλληλο χειρισμὸ τοῦ συναι-
σθηματισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, θὰ ὁδηγοῦσε στὴν
ἀνεξέλεγκτη –καὶ συνάμα ἐπικίνδυνη– σημερινὴ
κατάσταση τῆς ἀσυδοσίας τῶν ὑπερδυνάμεων
καὶ τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν τους.

Τὸ χτύπημα στὸ ἔδαφος τῶν ΗΠΑ, καὶ μάλιστα
στὴν καρδιὰ τῆς Νέας Ὑόρκης, προξένησε παγκό-
σμιο δέος, γιατί μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ ὁλόκληρος
ὁ πλανήτης πίστευε πὼς ἐπρόκειτο γιὰ τὸ πιὸ
ἀσφαλὲς μέρος τῆς γῆς. Ὁ καλὰ σχεδιασμένος καὶ
προσεκτικὰ μελετημένος τρόπος παρουσίασής
του ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως φόρτισε συναι-
σθηματικὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ποὺ ξαφνικὰ "μίση-
σε" τὴν "τρομοκρατία" καὶ ἤθελε ἀπεγνωσμένα
ἐκδίκηση. Τὸ σχέδιο τοῦ "Ἕνα τοῖς ἑκατὸ" εἶχε πε-
τύχει. Ἡ κοινὴ γνώμη ἔδωσε τὴν ἔγκριση καὶ
τὴν "λευκὴ ἐπιταγὴ" προκειμένου νὰ διεξάγονται
ἐπιχειρήσεις σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, μὲ μό-
νη πρόφαση τὴν πάταξη τῆς τρομοκρατίας.

Ἀπὸ τὶς πρῶτες στιγμὲς τῶν γεγονότων,
ὑπῆρξαν κάποιες φωνὲς ποὺ ἀμφισβήτησαν αὐτὸ
ποὺ παρουσίαζαν τὰ Δυτικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως.
Μέχρι σήμερα ἔχουν ἀκουστεῖ καὶ ἔχουν γραφεῖ
πολλά, ἀλλὰ ἕνα εἶναι τὸ βέβαιο: Δὲν ὑπάρχει
πουθενὰ στὸν πλανήτη τρομοκρατικὴ ὀργά-
νωση χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τῶν Μυστικῶν
Ὑπηρεσιῶν.

Ἂν μελετήσουμε προσεκτικὰ τὴν πορεία ποὺ κα-
τέγραψαν οἱ πιὸ "ἐπιτυχημένες" τρομοκρατικὲς
ὀργανώσεις, ὅπως εἶναι ἡ Baader-Meinhof (ἢ
" Κ ό κ κ ι ν η
Στ ρ α τ ι ὰ " )
στὴν Γερ-
μανία, οἱ
"Ἐρυθρὲς
Ταξιαρχίες"
στὴν Ἰταλία,
οἱ Βάσκοι
α ὐ τ ο ν ο -
μιστὲς τῆς
ETA, οἱ Πα-
λα ιστ ί ν ι ο ι
τῆς Fatah
(PLO) καὶ οἱ
Ἰ ρ λ α ν δ ο ὶ
τοῦ IRA, θὰ
παρατηρή-
σουμε πὼς
ὅλες ἔχουν μία κοινὴ κατάληξη: ἐξαρθρώθηκαν
πλήρως, παρὰ τὸ πολὺ καλὰ ὀργανωμένο καὶ
προστατευμένο δίκτυό τους.

Ἀντιθέτως, βλέπουμε "τρομοκρατικὲς" ὀργανώ-
σεις "φαντάσματα", ὅπως ἡ Al Qaeda, τὸ ISIS, ἡ
Αἰγυπτιακὴ Ἰσλαμικὴ Jihad, ἡ Hamas, ἡ Hezbol-
lah, παλαιότερα ἡ δική μας "17 Νοέμβρη" καὶ ἕνα
σωρὸ ἄλλες "βιτρίνες" τῶν διεθνῶν Μυστικῶν
Ὑπηρεσιῶν, νὰ παραμένουν ἐνεργὲς καὶ νὰ
δροῦν μὲ τρόπο, ποὺ διευκολύνει τὴν ἐφαρμογὴ
τῆς Δυτικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς.

Τὸ "χτύπημα" τῆς 11ης Σεπτεμβρίου ἦταν ἀναμ-
φίβολα σχεδιασμένο ἀπὸ τὶς Ἀμερικανικὲς Μυ-
στικὲς Ὑπηρεσίες. Ἡ θεωρία περὶ "κατάρρευσης"
τριῶν κτιρίων τοῦ WTC ἐξαιτίας τῶν πυρκαγιῶν,
ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὴν πτώση τῶν ἀεροπλά-
νων, καταρρίπτονται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Tὸ
ἔγκυρο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ "Europhy-
sics" δημοσίευσε στὰ τέλη τοῦ 2016 μία μελέτη1

τεσσάρων φυσικῶν, ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι τὰ κτίρια
ἔπεσαν ἀπὸ "ἐλεγχόμενη κατεδάφιση".

Ἡ μελέτη εἶναι ἔργο τοῦ Steven Jones, πρώην
καθηγητοῦ τῆς φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Brigh-
am Young, τοῦ Robert Korol, ὁμότιμου καθηγητοῦ
πολιτικοῦ μηχανικοῦ στὸ Πανεπιστήμιο McMaster
τοῦ Καναδᾶ, τοῦ Anthony Szamboti, μηχανικοῦ
σχεδιαστοῦ μὲ ἐμπειρία πάνω ἀπὸ 25 χρόνια στὸν
δομικὸ σχεδιασμό, στὸν κλάδο τῆς ἀεροδιαστη-
μικῆς καὶ τῶν ἐπικοινωνιῶν, καί, τοῦ Ted Walter,
διευθυντοῦ στρατηγικῆς καὶ ἀνάπτυξης τῆς "Arch-
itects & Engineers for 9/11 Truth" (ἀρχιτέκτονες &
μηχανικοὶ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς 11ης Σεπτεμβρίου),
μιᾶς μὴ κερδοσκοπικῆς ὀργάνωσης, ποὺ σήμερα
ἀντιπροσωπεύει περισσότερους ἀπὸ 2.500 ἀρχι-
τέκτονες καὶ μηχανικούς.

Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης ἀξίζει νὰ προσέ-
ξουμε τὰ ἑξῆς σημαντικά:

• Οἱ πυρκαγιὲς τυπικὰ δὲν εἶναι ἀρκετὰ ζεστὲς
καὶ δὲν διαρκοῦν ἀρκετὸ διάστημα σὲ ὁποι-
αδήποτε περιοχὴ ἔτσι ὥστε νὰ παράγουν ἐνέρ-
γεια ἱκανὴ νὰ θερμάνει τὰ μεγάλα δομικὰ μέλη
στὸ σημεῖο ὅπου ἀποτυγχάνουν2 (ἡ θερμοκρα-
σία ὅπου ὁ δομικὸς χάλυβας χάνει ἀρκετὴ δύνα-
μη γιὰ νὰ ἀποτύχει ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν συντελε-
στή. Στὴν περίπτωση τοῦ 7WTC, γιὰ παράδειγ-
μα, ὁ παράγοντας ἀσφάλειας ἦταν γενικὰ 3 ἢ
ὑψηλότερος. Αὐτὸ σημαίνει πώς, γιὰ νὰ χαθεῖ τὸ
67% τῆς δύναμης τοῦ χάλυβα καὶ νὰ καταλήξει σὲ
ἀστοχία, θὰ ἔπρεπε νὰ θερμαίνεται περίπου
στοὺς 660 °C).

• Οἱ περισσότεροι σταθμοὶ ἔχουν συστήματα
καταστολῆς πυρκαγιᾶς (ψεκαστῆρες νεροῦ),
ποὺ ἀποτρέπουν τὴν φωτιὰ νὰ ἀπελευθερώσει πε-
ραιτέρω ἐνέργεια ἱκανὴ νὰ θερμάνει τὸν χάλυβα
φέρνοντάς την στὴν κρίσιμη κατάσταση ἀστοχίας.

•Τὰ δομικὰ στοιχεῖα προστατεύονται ἀπὸ πυ-
ρίμαχα ὑλικά, ποὺ ἔχουν σχεδιαστεῖ εἰδικὰ στὸ νὰ
ἀποτρέπουν τὴν ἐπίτευξη θερμοκρασιῶν ἀστοχίας
ἐντὸς συγκεκριμένων χρονικῶν περιόδων.

• Τὰ ψηλὰ κτίρια μὲ σκελετὸ ἀπὸ χάλυβα ἔχουν
σχεδιαστεῖ, γιὰ νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ πλεονάζοντα

δομικὰ συστήματα. Ἑπομένως, ἐὰν παρουσια-
στεῖ μία τοπικὴ ἀστοχία, δὲν θὰ ὁδηγήσει σὲ δυσ -
ανάλογη κατάρρευση ὁλόκληρης τῆς δομῆς. Στὴν
σύγχρονη Ἱστορία, ἔχουν καταγραφεῖ τρεῖς μεγά-
λες χαλύβδινες κατασκευὲς ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ με-
ρικὲς καταρρεύσεις λόγῳ πυρκαγιῶν. Καμία ἀπὸ
αὐτὲς δὲν ὁδήγησε σὲ πλήρη κατάρρευση. Ἀμέ-
τρητοι ἄλλοι οὐρανοξύστες ἀπὸ χάλυβα ἔχουν
ὑποστεῖ μεγάλες, δηλαδὴ μακρᾶς διάρκειας, πυρ-
καγιὲς χωρὶς νὰ ὑποφέρουν, εἴτε ἀπὸ μερικὴ ἢ ἀπὸ
πλήρη κατάρρευση. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀντίσταση σὲ
συνεχῶς ὑπάρχοντα φορτία βαρύτητας καὶ περι-
στασιακὲς πυρκαγιές, τὰ ψηλὰ κτίρια πρέπει νὰ
σχεδιάζονται ἔτσι ὥστε νὰ ἀντιστέκονται στὰ φορ-
τία, ποὺ παράγονται κατὰ τὴν διάρκεια ἄλλων
ἀκραίων γεγονότων, ὅπως οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι καὶ οἱ
σεισμοί.

Οἱ τέσσερις φυσικοὶ καταλήγουν λέγοντας πὼς
«μὲ δεδομένες τὶς ἐκτεταμένες συνέπειες, εἶναι
ἠθικὰ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀποτελέσει ἡ ὑπό-
θεση αὐτὴ ἀντικείμενο μιᾶς πραγματικὰ ἐπιστη-
μονικῆς καὶ ἀμερόληπτης ἔρευνας ἀπὸ τὶς
ἁρμόδιες Ἀρχές». Ἀλλὰ πῶς θὰ διατάξουν ἐπι-
στημονικὴ καὶ ἀμερόληπτη ἔρευνα οἱ Ἀρχές, τὴν
στιγμὴ ποὺ εἶναι οἱ ἴδιες οἱ μόνοι καὶ ἀποκλειστικοὶ
ὑπεύθυνοι αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς ἀνθρω-
πότητος; 

Γιὰ νὰ καταλάβουμε καλύτερα τὰ γεγονότα καὶ
τὶς ἀφηγήσεις τῶν πρωταγωνιστῶν ἐπισυνάπτου-
με τὸ σχεδιάγραμμα τῆς περιοχῆς τοῦ WTC, πρὶν
καὶ μετὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2001.

Ἡ περιοχὴ τοῦ World Trade Center (Παγκόσμι-
ου Κέντρου Ἐμπορίου) εἶναι μία ἔκταση 14,6 (ἢ 16
σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγὲς) στρεμμάτων στὸ Κάτω
Μανχάταν τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν ΗΠΑ, ἐνῷ μετὰ
τὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου ὀνομάστηκε καὶ
"Ground Zero" (σημεῖο μηδέν). Ὁ χῶρος τοῦ WTC
εἶναι ὁριοθετημένος ἀπὸ τὴν Vesey Street στὰ βό-
ρεια, τηνWest Side Highway πρὸς τὰ δυτικά, τὴν
Liberty Street στὰ νότια καὶ τὴν Church Street στὰ
ἀνατολικά.

Παρότι ἡ Λιμενικὴ Ἀρχὴ τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ
τοῦ Νιοῦ Τζέρσεϊ (PANYNJ) θεωρεῖται ὡς ἡ ἰδιο-
κτήτρια τοῦ WTC, στὴν πραγματικότητα τὸ ἰδιο-
κτησιακὸ καθεστὼς τῆς περιοχῆς εἶναι πολύπλο-
κο. Ἡ PANYNJπράγματι κατέχει ἕνα σημαντικὸ
τμῆμα τοῦ χώρου τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως, ὡστό-
σο ἀναγνώρισε κάποιες «ἀσάφειες σχετικὰ μὲ τὴν
ἰδιοκτησία διάφορων λωρίδων ἰδιοκτησίας στὸν
χῶρο τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου Ἐμπορίου», ποὺ
χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960. Πάν-
τως δὲν εἶναι σαφὲς ποιὸς κατέχει 2.5 στρέμματα
τοῦ χώρου, δηλαδὴ τὴν γῆ ὅπου ὑπῆρχαν δρόμοι
πρὶν ἀπὸ τὴν κατασκευὴ τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου
Ἐμπορίου.

Τὰ ἐπιστημονικὰ εὑρήματα ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαι-
ώσει ἡ μαρτυρία τοῦ ἡλικιωμένου πρώην μηχανι-
κοῦ τῆς CIA, Malcolm Howard. Ἡ μαρτυρία του,
παρότι βασίζεται σὲ πραγματικὰ γεγονότα καὶ
ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ
ἐρευνοῦν τὸ ζήτημα, ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ τοὺς
"εἰδήμονες" τοῦ ἱστοτόπου Snopes.com, ποὺ θε-
ωροῦνται ὡς "αὐθεντίες" στὸ ἐὰν μία εἴδηση εἶναι

ἀληθινὴ ἢ
ὄχι.

Ἡ ἀλή-
θεια, ὡστό-
σο, εἶναι
ἐντελῶς δια-
φ ο ρ ε τ ι κ ή .
Πράγματι τὰ
Snopes.com
ξεκίνησαν τὸ
1994 μὲ
σκοπὸ νὰ
ἐ ρ ε υ ν ο ῦ ν
τὴν ἀλήθεια
σχετικὰ μὲ
τὶς εἰδήσεις
τοῦ διαδι-
κτύου. Σύν-

τομα, οἱ δημιουργοί τους δέχθηκαν τὴν ἐπίσκεψη
τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν, ποὺ τοὺς βοήθησαν
νὰ ἐξαπλωθοῦν καὶ νὰ γίνουν εὐρέως γνωστοί, γε-
γονὸς ποὺ τοὺς καθιέρωσε ὡς "αὐθεντίες στὴν
ἀλήθεια".

Γιὰ νὰ κλείσουν τὸ στόμα ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀμφι-
σβητοῦν τὴν ἀμεροληψία τῶν ἐρευνῶν τους, οἱ
ἰθύνοντες τῶν Snopes.com ἰσχυρίστηκαν πρόσ -
φατα πὼς ἀντιμετωπίζουν σοβαρὸ οἰκονομικὸ
πρόβλημα καὶ πὼς ἀδυνατοῦν νὰ συνεχίσουν τὴν
λειτουργία τοῦ ἱστοτόπου, καθὼς καὶ τὴν πληρωμὴ
τῶν ὑπαλλήλων τους. Ἀνέφεραν, μάλιστα, ὡς αἰτία
αὐτῆς τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας, τὸν ἀπο-
κλεισμὸ τῶν ἠλεκτρονικῶν διαφημίσεων μιᾶς δια-
φημιστικῆς ἑταιρείας, μὲ τὴν ὁποία συνεργάζονταν
κατὰ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ τώρα εἶναι σὲ δικαστικὴ
διαμάχη!

Ἀλλὰ ὤ! τοῦ θαύματος! Πρὶν λίγες μέρες ὁ ἰδιο-
κτήτης τοῦ Snopes ζήτησε τὴν βοήθεια τῶν
χρηστῶν τοῦ διαδικτύου3 μὲ στόχο νὰ συγκεντρώ-
σει 500.000 δολλάρια. Ὤ! τοῦ ἀκόμα μεγαλύτερου
θαύματος! Τὸ πέτυχε μέσα σὲ μία μέρα! Μέχρι
σήμερα τὸ ποσὸ ποὺ ἔχει συγκεντρωθεῖ ξεπερ-
νάει τὰ 650.000 δολλάρια καὶ οἱ δωρεὲς συνεχί-
ζονται! Ποιὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας; Ὅπως
ἡ Google, τὸ Facebook καὶ ὁ Twitter, ἔτσι καὶ τὰ
Snopes εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὶς διε-
θνεῖς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες.

Ὁ ἀρθρογράφος δὲν ἔχει κανένα λόγο νὰ μὴ
δεχθεῖ ὡς ἀληθινὴ τὴν μαρτυρία τοῦ πρώην πρά-
κτορα τῆς CIA. Ἂν διαβάσετε προσεκτικὰ τὸ τί
ἀποκαλύπτει, θὰ διαπιστώσετε πὼς δὲν ὑπάρ-
χει ἡ παραμικρὴ ὑπερβολὴ ἢ ἀνακρίβεια. Ὅλα
βασίζονται σὲ πραγματικὰ γεγονότα, ποὺ συνέ-
βησαν καὶ καταγράφηκαν, ἐνῷ οἱ λεπτομέρειες
ποὺ ἀναφέρονται εἶναι ἀδύνατον νὰ ἦταν
γνωστὲς σὲ κάποιον ποὺ δὲν συμμετεῖχε στὸ
"ἐγχείρημα".

Ὁ ἡλικίας 79 ἐτῶν συνταξιοῦχος πράκτορας
τῆς CIA, Malcolm Howard, ἔκανε μία σειρὰ
ἐκπληκτικῶν ἀποκαλύψεων, ὅταν πῆρε ἐξιτήριο
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο στὸ New Jersey, στὶς ἀρχὲς
Ἰουλίου. Οἱ γιατροὶ ἀνακοίνωσαν πὼς τοῦ ἀπο-
μένουν μόλις κάποιες ἑβδομάδες ζωῆς. Ὁ κ. Ho-
ward ἰσχυρίζεται ὅτι συμμετεῖχε στὴν "ἐλεγχόμε-
νη κατεδάφιση" τοῦ 7WTC, ἑνὸς ἐκ τῶν τριῶν κτι-
ρίων ποὺ καταστράφηκαν τὴν 11η Σεπτεμβρίου
τοῦ 2001.

Ὁ κ. Howard, ποὺ ἐργάστηκε στὴν CIA γιὰ 36
χρόνια ὡς μηχανικός, ἰσχυρίζεται ὅτι εἶχε λάβει
ἐντολὲς ἀπὸ ἀνώτερους πράκτορες, γιὰ νὰ ἐργα-
στεῖ στὸ "ἔργο", λόγω τῶν σπουδῶν του στὴν Μη-
χανική, ἀλλὰ καὶ τῆς προηγούμενης ἐμπειρίας
του στὶς κατεδαφίσεις κτιρίων.

(συνεχίζεται στὸ ἑπόμενο φύλλο)
Μ. Β.

Σημειώσεις:
1. http://tinyurl.com/zljluwu
2.  Ἡ γνωστή ὡς "ἀστοχία" τοῦ ὑλικοῦ
3. http://tinyurl.com/y9wxofsj

Αὐτὰ εἶναι πρότυπα!

Ἐμπρὸς διὰ μίαν ζωηφόρον Ἑλληνορθόδοξον Παιδείαν

Χιλιεδοξασμένο νὰ εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ μᾶς ἀξίω-
σε νὰ γεννηθοῦμε Ὀρθόδοξοι.Δὲν ὑπάρχει πιὸ ὄμορφο πρᾶγμα
ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μονὴ ἀλήθεια. Εἶναι ὅτι
πιὸ ἀληθινὸ καὶ γνήσιο ὑπάρχει.Τὴν Ὀρθοδοξία μᾶς τὴν χάρισε ὁ
γλυκύτατος Χριστός,κινούμενος ἀπὸ ἀπέραντη ἀγάπη. Ἡ Ὀρθοδο-
ξία εἶναι ἀγάπη, καμμία ἄλλη πίστη δὲν μπορεῖ νὰ προσφέρη στὸν
ἄνθρωπο τὴν ἀπέραντη ἀγάπη,κατανόηση καὶ στοργή, ποὺ προσ -
φέρει ἡ Ὀρθοδοξία.

Ἐνῷ ἡ πίστη μας εἶναι τόσο Ἅγια, δυστυχῶς οἱ περισσότεροι
ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους, δὲν γνωρίζουμε τί εἶναι Ὀρθοδοξία.
Διότι μὲ τὴν φαρισαϊκή ζωή μας διώχνουμε τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία καὶ ὄχι μόνο αὐτό,ἀλλὰ κάνουμε τοὺς ἀνθρώπους νὰ πι-
στεύουν ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι σὰν καὶ ἐμᾶς,δηλαδὴ σκληρή,βάναυ-
ση καὶ ἀπωθητική.

Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν οἱ ἀληθινὰ ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ,οἱ
ἀληθινὰ Ὀρθόδοξοι,οἱ Ἅγιοί μας,οἱ ὁποῖοι εἶναι Φῶτα,φάροι ἀλήθει-
ας καὶ ἀγάπης.Ἄνθρωποι σὰν καὶ ἐμᾶς ποὺ ἔδωσαν ὅλο τους τὸ
εἶναι στὸν Χριστό,ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρά του,τοὺς ὀμόρφυνε,τοὺς
ἐλάμπρυνε,τοὺς κατακόσμησε,τοὺς πλημμύρισε μὲ τὸ ἔλεος καὶ τὴν
εὐσπλαγχνία.Ἔτσι καὶ αὐτοὶ δίδαξαν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ,προσέλκυ-
σαν χιλιάδες ἀνθρώπους κοντὰ στὴν Ὀρθοδοξία, προσέφεραν
στοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους τὸ καλύτερο κήρυγμα,τὸ κή-
ρυγμα τῆς ἀγάπης καὶ ἔτσι τοὺς ἔφεραν στὴν Ὀρθοδοξία.

Αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη Ἱεραποστολή. Ὁ σύγχρονος πονεμένος
ἄνθρωπος δὲν θέλει μόνο ἐπιχειρήματα δογματικά, οὔτε πολλὰ λό-
για, αὐτὸ ποὺ πρὸ πάντων ποθεῖ εἶναι ἡ ἀγάπη, συμπόνοια, κατα-
νόηση, ἐλπίδα. Ἂς σταματήσουμε λοιπὸν συνεχῶς νὰ κατηγοροῦ -
με καὶ νὰ ψέγουμε τὰ κακὰ τῶν ἄλλων καὶ ἂς τοὺς ἀκούσουμε μὲ
ἀγάπη,ἂς προσευχηθοῦμε ἔμπονα γιὰ αὐτούς,ἂς τοὺς δείξουμε ὅτι
ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀδελφός,ὁ φίλος,ὁ πατέρας μας καὶ ὄχι κάποιος
τιμωρός.

Α. Μ.
πτυχιοῦχος Θεολογικῆς σχολῆς Α.Π.Θ

Ὀρθοδοξία σημαίνει ἀγάπη

Ἡ Δύσις δὲν ὑπολογίζει τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν

Ὅπου ἡ λογική καταστρατηγεῖται
47. «Τό ἀμερικανικό περιοδικό Electronics Weekly δημοσίευσε

τελευταῖα τήν ἑξῆς ἱστορία: Ἕνας βιομήχανος, εἰδικευμένος στήν
ἠλεκτρονική, φοβᾶται τά ἀεροπορικά ταξίδια. Πόσες φορές δέν
συμβαίνει ἕνας ἐπιβάτης νά βάζη μιά βόμβα μέσα στό ἀεροσκά-
φος; Ὁ βιομήχανος θέλει νά μάθη ἀκριβῶς τί κινδύνους διατρέχει
καί κάνει τήν ἐρώτησι σ᾽ ἕνα ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή: Μία πιθανό-
τητα στό ἑκατομμύριο. “Καί πῶς μποροῦμε νά ἐλαττώσουμε ἀκό-
μα αὐτή τήν πιθανότητα;”, ρωτᾶ ὁ βιομήχανος. Ἡ μηχανή ὑπολογί-
ζει ὅτι οἱ πιθανότητες θά ἐλαττωθοῦν σέ μία στά χίλια δισεκατομ-
μύρια, ἄν ὑποθέσουμε ὅτι δύο ἐπιβάτες βάζουν ἀπό μία βόμβα ὁ
καθένας. Τότε, ὁ βιομήχανος πού πιστεύει τυφλά στούς ὑπολογι-
στές λέει: “Ἀφοῦ εἶναι ἔτσι, εἶναι ἁπλό! Θά κουβαλῶ πάντα μιά
βόμβα μαζί μου!”».

Σοφίες!
48. «Ὁ Νασραντίν περπατοῦσε μαζί μέ τό παιδί του καί τό παιδί

εἶδε ἕνα παράξενο αὐγό στήν ἄκρη τοῦ δρόμου καί ρώτησε τόν
πατέρα του:

—Πάντοτε ἀναρωτιόμουν πῶς μπορεῖ ἕνα πουλί νά μπῆ μέσα
σ᾽ ἕνα αὐγό.

Ὁ Νασραντίν εἶπε:
—Κι ἐγώ ἀναρωτιέμαι. Ἐγώ, ὅμως, ἀναρωτιέμαι πῶς βγαίνει

ἔξω. Καί δέν ξέρω τήν ἀπάντησι. Ὅλη μου τή ζωή ἀναρωτιέμαι καί
τώρα ἔβαλες καί μιά καινούργια ἐρώτησι. Ἐγώ δέν ἔχω βρεῖ ἀπάν-
τησι στό πῶς βγαίνει ἔξω καί τώρα δημιούργησες καινούργιο πρό-
βλημα: Πῶς μπαίνει μέσα».

Σωστό!
49. «Ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς, διάσημος στό Φράνκ Κομτοά, προσκλή-

θηκε μέ εἰδικό ἀπεσταλμένο ἀπ᾽ τόν αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας.
Ἀλλά ὁ ἀλχημιστής ἀρνήθηκε καί ἀπέρριψε ὅλες τίς προτάσεις τοῦ
αὐτοκράτορα ἀπαντώντας μόνο:

“Ἐάν μέν εἶμαι ἀληθινός ἀλχημιστής, δέν ἔχω ἀνάγκη κανενός
αὐτοκράτορα, ἄν δέ δέν εἶμαι πραγματικός ἀλχημιστής, τότε δέν
μέ ἔχει ἀνάγκη ὁ αὐτοκράτορας!”».

Χρειάζεται βοήθεια
50. «Ἀπ᾽ τή διαπίστωσι “αὐτό τό παιδί ἔχει ἕνα Δ.Ν. μέτριο” νά

βγάλουμε τό συμπέρασμα ὅτι “δέν πρέπει νά τοῦ δώσουμε τήν
εὐκαιρία νά κάνη σπουδές”, εἶναι σάν τό συλλογισμό τοῦ ὁδηγοῦ
αὐτοκινήτου πού, βλέποντας νά ἀναβοσβήνη τό φωτάκι τῆς ποσό-
τητος βενζίνης, θά συμπέραινε: “τό αὐτοκίνητο θά σταματήση σέ
λίγο, τό ἀφήνω, λοιπόν, στήν ἄκρη τοῦ δρόμου”. Τό ὅτι μᾶς εἰδο-
ποιεῖ ὅτι ὑπάρχει μιά δυσκολία (κι αὐτό εἶναι ὁ μόνος ρόλος, τόν
ὁποῖο μποροῦμε νά δώσουμε πραγματικά στό Δ.Ν.) δέν πρέπει νά
μᾶς παρασύρη νά ἐγκαταλείψουμε κάθε ἐλπίδα, ἀλλά, ἀντίθετα,
νά ἀναζητήσουμε τά μέσα πού θά ἐπιτρέψουν νά τήν ξεπεράσου-
με».

Ὑψηλά ἰδανικά
51. «Ὁ πολιτικός μέ τήν κοσμοθεωρία ἀτενίζει τό Αἰώνιο, γιά νά

πάρη προσανατολισμό, ἀλλά συγχρόνως ἔχει τό βλέμμα καί στή
γῆ, γιά νά ξέρη τί ἔχει μπροστά του. Ὁ φιλόσοφος, ὁ στοχαστής,
μπορεῖ νά ἀτενίζη τό Αἰώνιο καί μόνο. Ὁ πολιτικός πρέπει νά ἀτε-
νίζη καί τά δύο, καί τόν Οὐρανό καί τή γῆ, ὅπως ὁ διευθυντής μιᾶς
ὀρχήστρας πρέπει ταυτόχρονα νά παρακολουθῆ καί τήν “παρτι-
τούρα” καί τούς μουσικούς του. Ἄν ἕνας πολιτικός δέν μπορεῖ νά
ἐπιτύχη ἕνα παρόμοιο συντονισμό δέν εἶναι, ἁπλούστατα, γεννη-
μένος γιά νά ἀσκῆ μεγάλη πολιτική».

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ

Ἀπολογητικαί Ψηφίδες

Σεπτεμβρίου 2016.
στ) Ἡμερίδα τῆς ΠΕΘ καὶ τῆς Ἑστίας Πατε-

ρικῶν Μελετῶν στὸ Ἀμαρούσιον Ἀθηνῶν μὲ θέμα:
Προβληματική τοῦ νέου προγράμματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Μία νεοφανὴς πρακτικὴ μέσα στὴν
ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, στὶς 23 Σεπτεμβρί-
ου 2016.

ζ) Ἡμιημερίδα τῆς ΠΕΘ στὴ  Λάρισα μὲ θέμα:
Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν ὡς ἐργαλεῖα γιὰ τὴν ἀποδόμηση
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, στὶς 12 Νοεμβρίου 2016.

η) Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
μὲ θέμα: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ αἱ δι-
καστικαὶ ἀποφάσεις 115/2012 καὶ 1/2015, στὶς 7 Νο-
εμβρίου 2015.

θ) Θεολογικὸ - Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τῆς Ἱ. Μ.
Ἠλείας καὶ τῆς ΠΕΘ, στὸν Πύργο Ἠλείας μὲ θέ-
μα: Παιδεία – Διαφωτισμὸς – Παγκοσμιοποίηση:
Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ θεώρηση, στὶς 14 καὶ 15
Φεβρουαρίου 2015.

ι) Ἐπιστημονικὴ – Παιδαγωγικὴ Ἡμερίδα τῆς
ΠΕΘ στὸ Βόλο, μὲ θέμα: Ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ
καὶ τὸ νέο πιλοτικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν τὴν
ἐποχὴ τῆς Παγκοσμιοποίησης: Προβληματισμοὶ
καὶ διλήμματα, στὶς 3 Μαΐου 2014.

ια) Θεολογικὴ Ἡμερίδα τῆς ΠΕΘ στὴ Λάρισα,
μὲ θέμα: Ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ στὴν Ἑλλάδα
Προβλήματα – Προοπτικές, στὶς 25 Ἰανουαρίου
2014.

ιβ) Ἐπιστημονικὴ – Παιδαγωγικὴ Ἡμερίδα τῆς
ΠΕΘ στὰ Μελίσσια Ἀθηνῶν μὲ θέμα: Τὰ Ἀναλυ-
τικὰ Προγράμματα Σπουδῶν (Πιλοτικὰ κ.α.), καὶ
τὰ ἐν χρήσει Σχολικὰ Βιβλία Θεωρητικῆς Κατευ-
θύνσεως (Θρησκευτικῶν, Φιλολογικῶν Μαθημά-
των καὶ Ἱστορίας) Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτερο-
βάθμιας Ἐκπαίδευσης, στὶς 12 Ὀκτωβρίου 2013.

ιγ) Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα τοῦ Ἐργαστηρίου
Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ
Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ
θέμα: Ἡ Θρησκευτικὴ Ἐκπαίδευση στὴν Πρωτο-
βάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Βαθμίδα τῶν σχολείων
στὶς Βαλκανικὲς χῶρες, στὶς 16 Μαΐου 2013.

ιδ) Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τὸ ὁποῖο διοργανώ-
θηκε ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς – Χρι-
στιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαν-
τικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης, στὴ Θεσσαλονίκη μὲ θέμα: Τὸ μά-
θημα τῶν θρησκευτικῶν: Προβληματισμοὶ – Ἐπι-
σημάνσεις – Προτάσεις, στὶς 11-12 Μαρτίου 2013.

ιε) Ἡμερίδα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς
Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ ΣΩΤΗΡ» στὴν Θεσσα-
λονίκη μὲ θέμα: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
στὸν καιρὸ τῆς πανθρησκείας, στὶς 12 Ἰανουαρίου
2013.

ιστ) Ἡμερίδα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀδελ-
φότης Θεολόγων «Ὁ ΣΩΤΗΡ» στὴν Θεσσαλονίκη
μὲ θέμα: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸν καιρὸ
τῆς πανθρησκείας, στὶς 29 Δεκεμβρίου 2012.

ιζ) Ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν
στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν μὲ θέμα: Θρη-
σκευτικά: Ὀρθόδοξη Παιδεία ἢ Πανθρησκειακὴ
προπαγάνδα; στὶς 19 Μαΐου 2012.

15 Τόμοι ποὺ ἀναφέρονται στὰ νέα Προγράμμα-
τα γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν:

α) Πρακτικὰ Πανελλήνιου Ἐπιστημονικοῦ Συν -
εδρίου, ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Θεσσαλονίκη 11 - 13 Μαρτίου
2013), ἔκδοση τοῦ Ἐργαστηρίου Παιδαγωγικῆς –
Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποι-
μαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη 2014. 

β) Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, ΠΑΙ-
Δ Ε Ι Α - Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ -
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (Πύργος καὶ Ἀμαλιάδα
Ἠλείας 14 - 15 Φεβρουαρίου 2015), ἔκδοση τοῦ
Ἐργαστηρίου Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παι-
δαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινω-

νικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2016.
γ) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ

ΝΕΑ (ΠΙΛΟΤΙΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΩΝ, ἔκδ. Ἕνωση Θεολόγων Λέσβου, Παράρτη-
μα τῆς ΠΕΘ, χορηγὸς ἔκδοσης π. Εὐστράτιος
Δῆσσος, Μυτιλήνη 2012. 

δ) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΕΑ (ΠΙΛΟΤΙΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΩΝ, τόμος ΙΙ,  ἔκδ. Ἕνωση Θεολόγων Λέσβου,
Παράρτημα τῆς ΠΕΘ, ἰδιωτικὴ ἔκδοση, Μυτιλήνη
2013.

16 OFSTED (2010). Transforming Religious Educa-
tion: Religious Education in Schools 2006-9. London,
Office for Standards in Education.

17 Ἰωάννα Κομνηνοῦ, Παιδαγωγικὴ καὶ διδα-
κτικὴ θεώρηση τῶν νέων Ἀναλυτικῶν Προγραμ-
μάτων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, περιο-
δικὸ τῆς ΠΕΘ «Κοινωνία», τεῦχος 4, Σεπτέμβριος-
Δεκέμβριος 2016, σ. 425.  

18 Ὅ. π. σ. 427.
19 Παναγιώτης Τσαγκάρης, Ἡ ἀλήθεια εἶναι…

Ἕωλα καὶ σαθρὰ τὰ ἐπιχειρήματα – προφάσεις
τοῦ ἰδεολογικοῦ πολέμου τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί-
ας κατὰ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»,
ἀριθμ. φύλ. 2128, 5-8-2016. Βλ. καὶ περιοδικὸ τῆς
ΠΕΘ «Κοινωνία», τεῦχος 2, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος
2016, σ. 168.

20 Καθομολόγησις πτυχιούχου Τμήματος Ποι-
μαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, στὴν ὁποία ὁ πτυχιοῦχος
καθομολογεῖ τὴν πίστη του τὴν ὥρα τῆς ὁρκωμο-
σίας του ὅτι θὰ ἀσκεῖ, δίκην θρησκείας ἐν πνεύμα-
τι καὶ ἀληθείᾳ, ἐντὸς τῆς κοινωνίας ὅλα ὅσα ἔμαθε
καὶ παίρνει περατώνοντας τὶς σπουδές του ὑπὸ τὴν
σκέπην τῆς χάριτος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

21 Ulrich Beck, God of One’s Own, Cambridge: Po-
lity Press, 2010.

22 Ἡρακλῆς Ρεράκης, Τὰ νέα Προγράμματα
Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ καὶ ἡ ἀλλοίωση τῆς
ἑλληνορθόδοξης ταυτότητας, ἐφημερίδα «Ὀρθό-
δοξος Τύπος», ἀριθμ. φύλ. 2150, 27-1-2017. Βλ. καὶ
περιοδικὸ τῆς ΠΕΘ «Κοινωνία», τεῦχος 4, Σεπτέμ-
βριος-Δεκέμβριος 2016, σ. 476. Βλ. καὶ τοῦ ἰδίου,
Ἔμμεσο προσηλυτιμὸ στὴν πολυθρησκεία μεθο-
δεύει ὁ κ. Φίλης, ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδο-
ξη Ἀλήθεια», 25-5-2016, σ. 19.

23 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος  σὲ ἔγγραφό της πρὸς τὴν Παν -
ελλήνιον Ἕνωσιν Θεολόγων (Ἀριθμ. Πρωτ.  5142,
Ἀριθμ. Διεκπ.  2332, Ἀθήνησι 27η Ὀκτωβρίου 2016),
τὸ ὁποῖο ἀπέστειλε σὲ ἀπάντηση τῆς ὑπ' ἀριθμ. πρωτ.
38/14.4.2016 ἐπιστολῆς τῆς ΠΕΘ,  τονίζει χαρακτηρι-
στικὰ ὅτι : Ἡ βουδιστικῆς προέλευσης, νεοφανὴς
ὀργάνωση Arigatou εἶναι ἀσυμβίβαστη πρὸς τὴν
Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἠλεκτρονικὴ πηγή:
http://www.petheol.gr/nea/ierasynodoseboudistikesproele
usesneophaneorganosearigatoueinaiasymbibasteproste-
northodoxepiste

ΔΩΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κυκλοφοροῦν δύο καλαίσθητα βιβλία μὲ
πολλές ἔγχρωμες εἰκόνες, «Ὁ Βίος τῆς Πανα-
γίας» (Τιμᾶται 3,50€) μὲ τὸν Παρακλητικὸ Κα-
νόνα καὶ «Τὰ θαύματα τῆς Παναγίας» (Τιμᾶ -
ται 3,80€) τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Χαραλάμ-
πους Δ. Βασιλοπούλου, στὴ σειρὰ τῶν ἐκδόσε-
ων «Ὀρθοδόξου Τύπου» «Βίοι Ἁγίων». Εἶναι
ἀπό τά καλύτερα δῶρα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.
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Πιστεύω, ὁμολογῶ, προσδοκῶ
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Γράφει ὁ Μοναχός Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχολῆς
τῆς Intrakat Κατασκευὲς καὶ ἔμπιστον πρόσωπον τοῦ γνωστοῦ ἐπι-
χειρηματίου κ. Σωκράτη Κόκκαλη.

Οἱ κίνδυνοι
Ὁ Μακαριώτατος γνωρίζων ὅτι ἐγχειρήματα ἀξιοποιήσεως τῆς

ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐποφθαλμιοῦνται ἀπὸ τὸ Κράτος, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ ἀνασύρωνται νομικὰ καὶ ἄλλα κωλύματα, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐξαι-
τίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει τὶς μεγάλες ἐπεν-
δύσεις, διὰ νὰ μὴ ρίξουν εἰς τὰ βράχια τὰ ταμεῖα, ὡς συνέβη κάποτε
μὲ ἐπένδυσιν τῆς ΕΚΥΟ εἰς μετοχές, ὥρισε τὴν Πολιτείαν συνέταιρον
καὶ μάλιστα μὲ ἰσοποσόστοσιν! Ὡς ἐγράφη ἀπὸ τὸν κ. Κ. Κυριακό-
πουλον εἰς ἐπιστολὴν 2015 τὴν 13ην Ἀπριλίου «Ποιὸς σᾶς εἶπε ὅτι ἡ
ἐκκλησιαστικὴ περιουσία διαφυλάχτηκε στὸ βάθος τῶν αἰώνων, γιὰ νὰ
τὴν ἐκχωρήσετε ἐσεῖς σήμερα στὸ περιουσιολόγιο τῆς μαφίας τῶν
ἐκβιαστῶν;», ἀναφερόμενος εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀρχικὴ πρότασις ἦταν
νὰ διατίθενται τὰ χρήματα διὰ τὴν ἀποπληρωμὴν τοῦ χρέους. Ἐμεῖς
ἁπλῶς ἐρωτῶμεν: Περιουσία, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, δια-
τί θὰ πρέπη νὰ «ἐκχωρῆται» κατὰ τὸ ἥμισυ εἰς τὸ Κράτος;

Μίαν ἄλλην πτυχὴν ἐπεσήμανεν ὁ Ὁμ. Καθηγητὴς ΕΚΠΑ κ. Ἰωάν-
νης Κονιδάρης, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀρθρογραφήσει εἰς τὸ tovima.gr τῆς
4ης Μαΐου 2015. Μεταξὺ ἄλλων ὑπενθυμίζει τὰ προβλήματα τοῦ πα-
ρελθόντος: «Στὴν πείσμονα ἀντίσταση τῆς Ἱεραρχίας (ἐπὶ Ἀντ. Τρίτση)
πρωταγωνιστικὸ ρόλο διαδραμάτισαν δύο μητροπολίτες ποὺ ἐπέ-
πρωτο νὰ γίνουν ἀρχιεπίσκοποι, ὁ προηγούμενος Χριστόδουλος [Πα-
ρασκευαΐδης] καὶ ὁ νῦν Ἱερώνυμος [Λιάπης]. Καὶ ἐνῶ ψηφιζόταν ὁ Ν.
1700/1987 (Νόμος Τρίτση), ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔφθανε μέχρι
τοῦ σημείου νὰ ζητήσει ἐπανυπαγωγή της στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὶς ἐπεμβάσεις τοῦ Καίσαρα...». Ὁρμώμενοι ἀπὸ
αὐτό, ἂν καὶ οἱ καιροὶ δὲν εἶναι καθόλου οἱ ἴδιοι, προειδοποιοῦμεν
ὅτι εἰς περίπτωσιν ὁποιασδήποτε περαιτέρω πιέσεως δὲν θὰ πρέπη
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐπαναλάβη ἕνα τέτοιο σφάλμα. Ἂς μὴ
εὑρεθῆ ὡς ἀφορμὴ ἡ γενικὴ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, καὶ ὄχι μόνον
αὐτὴ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, διὰ νὰ πιέσουν κάποιοι πρὸς τὴν κατεύ-
θυνσιν τοῦ Πατριαρχείου, διότι θὰ ἦταν τρομερὰ ἐπιζήμιον διὰ τὴν
Ἐκκλησίαν. Διότι, φρονοῦμεν ὅτι μὲ τὴν ἐπανεκκίνησιν τοῦ ζητήματος
τῆς περιουσίας, εὐκόλως δύναται νὰ ἀνοίξουν καὶ οἱ ἀσκοὶ τοῦ
Αἰόλου…

Αἱ οἰκουμενιστικαὶ θέσεις τοῦ Σεβ. Μητρ. Νέας Ἰωνίας
Ὁ Σεβ. Μητρ. Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριὴλ ὑπῆρξε

πνευματικὸν τέκνον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστο-
δούλου καὶ ἀργότερα ὥς καὶ σήμερα στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἀρχ.
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Ἡ σχέσις του μὲ τὰ οἰκονομικὰ εἶναι ἀδιαμφι-
σβήτητος, ἀφοῦ φέρεται ὡς κάτοχος διδακτορικοῦ στὶς πολιτικὲς
ἐπιστῆμες τοῦ Διεθνοῦς Ἐμπορίου (WTC). Διαθέτει πλούσιον οἰκου-
μενιστικὸν βιογραφικὸν καθὼς ἠκολούθησε μεταπτυχιακὲς
σπουδὲς εἰς τὸ Κέντρον τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως εἰς Γενεύην –
Σαμπεζὺ τῆς Ἑλβετίας, διετέλεσεν ὡς συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, μετεῖχεν εἰς τὴν ἀντιπροσωπίαν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰς συνελεύ-
σεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ΠΣΕ καὶ εἶχε συμβάλει
εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν σχέσεων μὲ τὸ Βατικανόν. Ἔλαβε δὲ μέρος καὶ
εἰς τὸ Κολυμβάριον.

Τὴν 9ην Ἰουνίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε συνέντευξιν εἰς τὸ
τότε agioritikovima.gr, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρει καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Δυσ -
τυχῶς λόγῳ τοῦ σχίσματος καὶ λοιπῶν διαφόρων ἱστορικῶν συγκυ-
ριῶν οἱ χριστιανοὶ δὲν εἶναι πλέον ἑνωμένοι ἐν Χριστῷ. Τόσο ἡ Ρω-
μαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ὅσο καὶ ὁ προτεσταντικὸς κόσμος δὲν ἐπι-
τρέπουν τὴν συνοδικὴ ἔκφραση αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐν συν -
όδῳ ἀπεικόνιση τῆς συνειδήσεως κάθε τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας… Ὁ ὁραματιστὴς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας κατέβαλε μέγιστη
προσπάθεια πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Ὁ σημερινὸς Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀγωνίζεται νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ λεγό-
μενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν προκει-
μένου νὰ ἐκφραστεῖ ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότητά μας καὶ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν
οἱ σύγχρονες ἱστορικὲς καὶ πολιτικοκοινωνικὲς προκλήσεις. Ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος συμμερίζεται τὸν ἀγώνα αὐτὸν καὶ προσπαθεῖ νὰ
συμβάλει στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών της… Ὅπως σᾶς εἶπα καὶ παρα-
πάνω ὁ χριστιανικὸς κόσμος βιώνει τὸν διχασμό. Κάθε προσπάθεια
πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ μας νὰ παραμείνουμε ἑνωμένοι. Ὁ συντονι-
στικὸς ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐμπεριέχει καὶ τὴν δια-
κονία αὐτή».

Ὁ Σεβασμιώτατος ὀνομάζει τὸν Παπισμὸν «Ἐκκλησίαν» καὶ μάλι-
στα δέχεται τὴν θεωρίαν τῆς διηρημένης Ἐκκλησίας! Μάλιστα, θεωρεῖ
ὅτι ἡ Συνοδικὴ ἔκφρασις τῆς Ὀρθοδοξίας ἐμποδίζεται ἀπὸ τὴν διαί-
ρεσιν αὐτήν! Ἐπικροτεῖ τὸν μασόνον Πατριάρχην Ἀθηναγόραν καὶ τὰς
ἐνεργείας του, ὅπως καὶ τοῦ νῦν Πατριάρχου! Ὑποστηρίζει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμμερίζεται τὰ ἐγχειρήματα αὐτά, ὡς καὶ ἂν
ἡ Ἱ. Σύνοδος νὰ τὸν εἶχεν ὁρίσει ἐπισήμως ὡς ἐκπρόσωπον! Τέλος,
ἀποδίδει εἰς τὸ Πατριαρχεῖον ρόλον συντονιστοῦ! Ἀπὸ ποῦ προκύ-
πτουν ὅλα αὐτά; Ἀπὸ ποῦ ἀπορρέει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον ἔχει ρό-
λον συντονιστοῦ; Ποίας ἄλλας διακονίας, ὑπονοεῖ ὁ Σεβασμιώ-
τατος, ὅτι ἔχει τὸ Πατριαρχεῖον πέραν τῆς διαποιμάνσεως τοῦ
ποιμνίου του καὶ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας του, τὴν ὁποί-
αν ποτὲ δὲν συγκαλεῖ; Παρακαλοῦμεν τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐρωτήση τὸν Σεβασμιώτατον διὰ τὰ  δο -
γματικὰ καὶ κανονικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀνακύπτουν ἀπὸ τὰς δηλώ-
σεις του. Πάντως ὁ διχασμὸς τοῦ Κολυμβαρίου τὸν διαψεύδει περί-
τρανα!

Ἐφιστῶμεν ἰδιαιτέρως τὴν προσοχὴν εἰς τὸν Μακαριώτατον νὰ μὴ
ἐμπιστεύεται ὁποιανδήποτε τυχὸν ἀνάμειξιν ἢ συμβουλὴν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου εἰς τὰ οἰκονομικά, ἔστω καὶ ἂν τὰ γνωρίζη εἴτε ἐκ σπουδῶν
εἴτε ἐκ θητείας, διότι θὰ ἐκτεθῆ ἀνεπανορθώτως ἀπὸ τὰς οἰκουμε-
νιστικὰς ἀπόψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἂν εἰς αὐτὸ συνδυάσωμεν
καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ «Ἄρχων» τοῦ Πατριαρχείου καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ.
τῆς ΕΑΕΑΠ κ. Μ. Καρλοῦτσος «συνόδευσε τὸν Πάπα καὶ τὸν Οἰκ. Πα-
τριάρχη στὸ ἱστορικὸ κοινὸ προσκύνημά τους στὴν Ἱερουσαλήμ», τό-
τε ἡ κατάστασις, ἡ ὁποία διαμορφώνεται δὲν εἶναι εὐοίωνος. Ἐξαιροῦ -
μεν μάλιστα ἀπὸ αὐτὰ μεγάλο δημοσίευμα τῆς Press Time τῆς 6ης
Ἰουνίου 2015, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται ὅτι διὰ οἰκονομικοὺς καὶ πνευ-
ματικοὺς λόγους: «Ἐκκλησιαστικὲς πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι ἤδη, ἡ
Ἐκκλησία ἔχει θέσει τὸν ἑπόμενο στόχο της καὶ συζητᾶ μὲ τὸ Βατικανὸ
γιὰ τὴν ἑπόμενη συνεργασία… ἀφοροῦν τὸ νὰ σταλεῖ στὴν Ἑλλάδα γιὰ
προσκύνημα τὸ ἀκάνθινο στεφάνι τοῦ Χριστοῦ… ποὺ ἀποθησαυρίζε-
ται στὴν Παναγία τῶν Παρισίων…». Ἥδη μὲ τὸ ἄδειον δῆθεν «σκή-
νωμα» τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἐξετέθη ὁ Μακαριώτατος καὶ ἡ Ἱεραρχία...

Ἕτερα ἀνοικτὰ μέτωπα: Αἱ ἀγοροπωλησίαι τοῦ 2009
Τὸ πρῶτον ἀπὸ αὐτὰ διὰ τὴν Διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀνα-

μενομένη δίκη διὰ τὰς πωλήσεις εἰς τὴν Βουλιαγμένην τὴν 11ην Μαρ-
τίου 2009 «μὲ τίμημα ποὺ κρίθηκε ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ ἀνακριτῆ ὅτι τε-
λικὰ ἦταν κατὰ πολὺ χαμηλότερο ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἀξία τῶν ἐκτά-
σεων αὐτῶν…», ὅπως ἔγραφε τὸ newsbomb.gr τῆς 30ῆς Μαΐου 2015.
Ὁ Μακαριώτατος εἶχεν ὁρίσει ὡς πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεν-
τρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ) τὸν κυρὸν Θεόκλητον, Μη-
τροπολίτην Ἰωαννίνων, καὶ τὴν γενικὴν διεύθυνσιν τῆς ἰδίας ὑπηρε-
σίας εἰς τὸν κ. Ἀντώνιον Ζαμπέλην. Τὸν Μάρτιον τοῦ 2011 παρὰ τὴν
ἐπιμονὴν τοῦ κυροῦ Θεοκλήτου καὶ τοῦ Σεβ. Μητρ. Ὕδρας κ.
Ἐφραίμ, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριξαν τὴν παράτασιν τῆς θητείας τοῦ κ. Ζαμ-
πέλη, ὅπως ἐδημοσίευσε τὸ tovima.gr τῆς 16ης Μαρτίου 2011, αὐτὸ
δὲν ἐπιτυγχάνεται. Πολλοὶ προέβλεπαν πτῶσιν τῶν οἰκονομικῶν.

Αἱ χρηματοδοτήσεις διὰ πολεοδομικὰ ἔργα
Τὴν 26ην Φεβρουαρίου 2014 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας κ.

Ἐφραὶμ ἀνέπτυξεν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τὴν δεινὴν οἰκονομικὴν κατά-
στασιν. Μεταξὺ ἄλλων, αὐτὸ ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ προ-
ηγούμενα ἔτη ὑπῆρχαν οἰκονομικαὶ χορηγίαι ἢ ἄλλαι πηγαί. Μεταξὺ
τῶν πηγῶν συγκεκριμένου σκοποῦ ἦταν καὶ τὸ ΕΤΕΡΠΣ (Ἐθνικὸ Τα-
μεῖο Ἐφαρμογῆς Ρυθμιστικῶν καὶ Πολεοδομικῶν Σχεδίων), διὰ τὸ
ὁποῖον ἡ Καθημερινὴ τῆς 17ης Μαΐου 2015 «ἀποκαλύπτει τὸν ἐξω-
φρενικὸ τρόπο διαχείρισης ἑνὸς κρατικοῦ ταμείου τὴν προηγούμενη
δεκαετία». Ἡ ἐφημερίς ἀναφέρει καὶ τὶς ἀκόλουθες Ἱ. Μητροπόλεις, οἱ
ὁποῖες εἶχαν λάβει ποσά, χωρὶς ὅμως νὰ τὶς καταγγέλη, ἂν καὶ εἶναι
πιθανὸν ὅτι θὰ ἐρευνηθοῦν:

«Ἐπίσης χρηματοδοτήθηκαν οἱ Μητροπόλεις Λάμπης, Συβρίτου καὶ
Σφακίων μὲ 100.000 εὐρὼ (2008), Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης μὲ
150.000 εὐρώ, Ζακύνθου μὲ 100.000 εὐρὼ (2009) καὶ ἡ Ἱερὴ Ἀρχιε-
πισκοπὴ Κρήτης μὲ 150.000 εὐρώ. Ἀνάμεσα στὰ «ἱερὰ» κονδύλια ξε-
χωρίζει ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀρκαλοχωρίου Ἡρακλείου Κρήτης καὶ
ἡ Μητρόπολη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου, ποὺ μὲ ἀπο-
φάσεις τοῦ 2008 ἔλαβαν 300.000 εὐρὼ καὶ 250.000 εὐρὼ ἀντίστοι-
χα». Ὁ Σεβ. Ὕδρας δὲν ἔκλεισε τὴν ὑπόθεσιν τῶν νέων Θρησκευ-
τικῶν ἆρον ἆρον, ὥστε νὰ ἀκολουθήση ἡ συνάντησις Ἀρχιεπισκόπου
καὶ Γαβρόγλου διὰ τὴν περιουσίαν;

Τί συνδέει τὸν Σεβ. Ὕδρας
μὲ τὸν κ. Μιχ. Καρλοῦτσον;

Κριτική ἀξιολόγησις τῶν προγραμμάτων Δημοτικοῦ - Γυμνασίου
τοῦ ἔτους 2016 εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ.,
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

3ον
στ) Μή διδασκαλία

τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας
ὡς ἑνιαίου συνόλου,
ἀλλά κατάτμησίς της

εἰς διαφόρους ἐλλειπεῖς ἑνότητας 
μεριζομένας μέ τυχαῖον καί ἄτακτον τρόπον

εἰς διαφόρους τάξεις δημοτικοῦ καί γυμνασίου
Ἡ ὕλη αὐτή κατακερματίσθηκε ἄτακτα καί εἰς βά-

ρος τῆς σειρᾶς τήν ὁποία τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο ἐπι-
βάλλει, σέ διάφορες θεματικές ἑνότητες ἀπό τρίτη
δημοτικοῦ μέχρι καί τρίτη γυμνασίου. Ἐνῷ μέ τό πα-
λαιό πρόγραμμα, γνώριζε τό παιδί, ὅτι στή δευτέρα
γυμνασίου θά διδαχθεῖ τήν εὐαγγελική ἱστορία μέ τή
σωστή σειρά ἀπό τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου
μέχρι καί τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, μέ τό τύπου religious literacy πρόγραμμα
οὐδέποτε ἔχει αὐτή τήν εὐκαιρία, ἀλλά διδάσκεται
διάφορα περιστατικά ἄτακτα, χωρίς τή σωστή ἱστο-
ρική σειρά, ἀσύνδετα, ἀποκεκομμένα ἀπό τή συνά-
φειά τους, δηλαδή ἀπό τά προηγούμενα καί τά ἑπό-
μενα.

Γιά τό δημοτικό δειγματοληπτικῶς καί μόνον ἀνα-
φέρουμε, ὅτι:

Στήν Δ΄ δημοτικοῦ πρῶτα διδάσκεται μία διδακτι-
κή ἑνότητα γιά τήν Θεοτόκο, ἡ ὑπ΄ ἀριθμόν 2 μέ τίτ-
λο «Ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ» (ΦΕΚ Β
2920//13/9/2016, σ. 30884-5, ὅπου σημειωτέον πε-
ριλαμβάνεται καί τό θέμα «Ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ στό
Κοράνιο» καί κατόπιν, στή διδακτική ἑνότητα ὑπ΄
ἀριθμόν 3 μέ τίτλο «Σπουδαῖα παιδιά» διδάσκεται ἡ
ἱστορία τοῦ Μωυσῆ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Δαβίδ, τοῦ Δα-
νιήλ, τοῦ Ἀνανία, τοῦ Ἀζαρία, τοῦ Μισαήλ καί κατα-
λήγει στόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή. Τί μένει στό ἐννιά-
χρονο παιδί ἀπό ὅλα αὐτά; Ὅτι ἡ Παναγία ὑπῆρξε
σαφῶς πολύ ἀρχαιότερη ἀπό ὅλα αὐτά τά παλαι-
οδιαθηκικά πρόσωπα, ἀκόμη καί ἀπό τόν Ἰωάννη
τόν Βαπτιστή, τόν ὁποῖο ἐγνώρισε ἀπό τήν κοιλιά
τῆς μητέρας του.

Στήν Ε΄ δημοτικοῦ ἀπαιτεῖται ἀπό τό ἐπίμαχο
πρόγραμμα, νά διδαχθεῖ πρῶτα ἡ Πεντηκοστή καί ἡ
ζωή στίς πρῶτες χριστιανικές κοινότητες (ΦΕΚ Β
2920//13/9/2016, σ. 30905), ἀμέσως κατόπιν ἡ Ἀνά-
σταση (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30906) καί ἀμέ-
σως κατόπιν τό ποιοί ἦταν οἱ τέσσαρες Εὐαγγελι-
στές, πότε καί γιά ποιούς ἔγραψαν τά Εὐαγγέλια
(ΦΕΚ Β 2920//13/9/2016, σ. 30907). Αὐτοῦ τοῦ
εἴδους ἡ σειρά διδασκαλίας δύναται νά προξενήσει
ἀνυπέρβλητη σύγχυση στό δεκάχρονο παιδί. Ἀφοῦ
σέ καμμία ἄλλη σχολική τάξη δέν ἔχει διδαχθεῖ καί
δέν πρόκειται ποτέ νά διδαχθεῖ τά γεγονότα αὐτά κα-
τά τή σωστή ἱστορική σειρά, τότε ἤ θά θεωρήσει ὅτι
κατ’ αὐτή τή σειρά συνέβησαν. Ἐάν μάλιστα διδα -
χθεῖ ἐκτός σχολείου τήν ἀληθινή εὐαγγελική ἱστορία
μέ τή σωστή της σειρά καί χωρίς περικοπές καί
ἀλλότριες προσμείξεις, τότε τό σχολεῖο θά κινδυ-
νεύσει νά περιέλθει στή συνείδηση τοῦ μικροῦ παι-
διοῦ σέ πλήρη ἀνυποληψία.

Γιά δέ τό γυμνάσιο πρέπει νά ἐπισημάνουμε, ὅτι
περιορίσθηκε ἡ διδασκαλία τῆς εὐαγγελικῆς ἱστο-
ρίας ὡς συνόλου σέ μία καί μόνη Θεματική Ἑνότη-
τα, τήν ὑπ΄ ἀριθμόν 2 τῆς Β΄ Γυμνασίου, ὑπό τόν τίτ-
λο «Ποιός εἶναι ὁ Θεός τῶν Χριστιανῶν; Τίνα με λέ-
γουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016,
σ. 30943-30945), ἡ ὁποία διδάσκεται σέ ὀκτώ μόλις
ὧρες καί περιλαμβάνει ἐπίσης τό θέμα «Ὁ Ἰησοῦς
στό Κοράνιο και στίς Χαντίθ». Κατ΄ αὐτόν τόν τρό-
πο οὐδέποτε θά ἀποκτήσει τό βεβαπτισμένο ὀρθό-
δοξο παιδί τήν εἰκόνα τοῦ συνόλου τῆς εὐαγγελικῆς
ἱστορίας, πρᾶγμα τό ὁποῖο θά ἔχει δυσμενῆ ἐπί-
πτωση στήν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς του συνει-
δήσεως.

Παρ’ ὅλα αὐτά, προσδοκοῦν τά προγράμμα-
τα ἀπό τούς μικρούς μαθητές νά ἀφηγοῦνται βι-
βλικές ἱστορίες, νά κατανοοῦν, νά συναισθά-
νονται καί νά ἐξηγοῦν τό νόημά τους (ΦΕΚ Β
2920//13/9/2016, σ. 30894 καί σ. 30920). Πῶς θά
γίνει αὐτό μέ ἐπιτυχία, ἀφοῦ τίς διδάσκονται χω-
ρίς σύνδεση μέ τά προηγούμενα, μέ τά ἑπόμε-
να καί ἐν γένει μέ τήν ἐποχή;

ζ) Μή διδασκαλία
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας

ὡς ἑνιαίου συνόλου, 
ἀλλά κατάτμησίς της

εἰς διαφόρους ἐλλειπεῖς ἑνότητας
μεριζομένας μέ τυχαῖον

καί ἄτακτον τρόπον 
εἰς διαφόρους τάξεις δημοτικοῦ

καί γυμνασίου
Κατεκερματίσθηκε ἄτακτα καί χωρίς νά λαμβάνε-

ται ὑπ΄ ὄψη ἡ ἱστορική σειρά, σέ διάφορες θεματι-
κές ἑνότητες κατανεμημένες ἀπό τρίτη δημοτικοῦ
μέχρι καί τρίτη γυμνασίου, ταυτοχρόνως ὅμως ἀφαι-
ρέθηκαν καί σημαντικά θέματα ἀπαραίτητα γιά τήν
ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τοῦ ὀρθο-
δόξου παιδιοῦ.

Ἔτσι τό ὀρθόδοξο παιδί δέν θά ἔχει πλέον τή δυ-
νατότητα νά τήν διδαχθεῖ ὡς σύνολο στήν τρίτη γυ-
μνασίου, ὅπως μέ τό παλαιό πρόγραμμα
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ἀλλά θά λαμβάνει μόνον ἀποσπασμα-
τικές γνώσεις ἀποκομμένες ἀπό τή συνάφειά τους,
δηλαδή ἀπό τά προγενέστερα καί τά μεταγενέστε-
ρα γεγονότα. Αὐτό ἰσχύει γιά τίς ἑξῆς Θεματικές
Ἑνότητες τῆς Α΄ γυμνασίου: 1. «Μεγαλώνουμε καί
ἀλλάζουμε» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30925), ἡ
ὁποία δέν εἶναι καθ΄ αὐτό ἱστορική, καί μεταξύ
ἄλλων ὁμιλεῖ γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, τούς διω γ-
μούς καί τήν ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας, καί 4. «Πῶς
παίρνονται οἱ ἀποφάσεις» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016,
σ. 30931) Ἡ ὁποία ὁμιλεῖ γιά τήν Ἀποστολική Σύνο-
δο, τίς Οἰκουμενικές Συνόδους πλήν τῆς Ἑβδόμης
Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τέσσερεις μεγάλους πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ἰσχύει καί γιά τίς ἑξῆς
ἑνότητες τῆς Β΄ γυμνασίου: 1. «Μποροῦν οἱ ἄνθρω-
ποι νά εἰκονίζουν τόν Θεό;», ἡ ὁποία ἀφορᾶ στήν
τηλεόραση, στίς εἰκαστικές τέχνες, στήν εἰδωλολα-
τρία, στήν εἰκονομαχία, στήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνο-
δο ἀλλά καί στίς εἰκονογραφικές συνήθειες τῶν θρη-
σκευμάτων (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30941), καί 6.
«Ὀρθοδοξία καί Νέος Ἑλληνισμός» ἡ ὁποία ἀφορᾶ
τήν μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ζωή
τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων, καί στίς ἐθνικές Ἐκκλη-
σίες κατά τήν νεότερη ἐποχή.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ τό πρόγραμμα τοῦ δημοτικοῦ,
ἀναφέρουμε ὅτι στήν Στ΄ δημοτικοῦ τό πρόγραμμα
ξεκινᾶ ἀπό τήν ἐξάπλωση τῶν χριστιανικῶν κοινο-
τήτων στόν κόσμο (Θεματική Ἑνότητα 1), συνεχίζει
στήν ἑπόμενη Θεματική Ἑνότητα μέ τούς εἰς βάρος
τῶν χριστιανῶν διωγμούς, καί καταλήγει στήν
Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὅμως ἀμέσως κατό-
πιν ὅλων αὐτῶν, δέν συνεχίζει σέ κάποιο ἄλλο συν -
αφές ἱστορικό θέμα, ἀλλά ἀπαιτεῖ νά διδαχθεῖ γιά
ὀκτώ ὁλόκληρες ὧρες τό θέμα «Ἡ Ἁγία Γραφή, ἕνα
ἱστορικό καί διαχρονικό βιβλίο» (ΦΕΚ
2920//13/9/2016, σ. 30912), ἐνῷ εἶχε ἤδη ἀσχολη-
θεῖ στήν Δ΄ δημοτικοῦ στή Θεματική Ἑνότητα 7, ἡ
ὁποία τιτλοφορεῖται «Ἱερά βιβλία» καί καλύπτει 10

ὧρες διδασκαλίας μαζί μέ πολλά ἄλλα βιβλία ἄλλων
θρησκειῶν (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30893) καί
στήν Ε΄ δημοτικοῦ στή Θεματική Ἑνότητα 7, ἡ ὁποία
τιτλοφορεῖται «Ἀνακαλύπτοντας τά κείμενα τῆς
Καινῆς Διαθήκης»), καί καλύπτει ὀκτώ ὧρες διδα-
σκαλίας (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30907-30908).
Ἀφιερώνει δηλαδή εἰκοσιτέσσερεις ὧρες σέ τρεῖς τά-
ξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, γιά νά εἰσαγάγει τούς
μικρούς μαθητές στήν Ἁγία Γραφή, ἐνῷ θά ἀρκοῦ -
σαν τό πολύ τέσσερεις καί μάλιστα ταυτοχρόνως,
στή Δ΄ δημοτικοῦ πελαγοδρομεῖ σέ πλεῖστα ὅσα ἱερά
βιβλία θρησκειῶν. Ὅλα αὐτά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα
νά μή προχωρήσει στό δημοτικό σχολεῖο στή διδα-
σκαλία κανενός ἄλλου ἱστορικοῦ θέματος πέραν τῆς
ἐποχῆς τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ἑπομένως σέ καμμία τάξη δημοτικοῦ ἤ γυ-
μνασίου, ἀλλά καί σέ καμμία τάξη τοῦ λυκείου,
δέν θά λαμβάνει τό παιδί τήν εἰκόνα τῆς ἀδιά-
σπαστης συνέχειας τῆς ζωῆς καί τῆς διδασκα-
λίας τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν ἵδρυσή της μέ-
χρι σήμερα, διότι τίς σχετικές μέ τήν ἐκκλησια-
στική ἱστορία θεματικές ἑνότητες, οἱ ὁποῖες δέν
εἶναι πάντοτε καί ἀμιγεῖς, διαδέχονται θεματικές
ἑνότητες ἱστορίας θρησκευμάτων, ἤ ἑνότητες
εὐαγγελικῆς ἱστορίας, οἱ ὁποῖες ἐπίσης δέν εἶναι
ἀμιγεῖς, ἀλλά συνοδεύονται ἀπό θρησκειολογι-
κά θέματα, ὅπως καί οἱ προηγούμενες.

η) Ἀπολύτως καμμία ἱστορική σειρά
εἰς τήν διδασκομένην ὕλην, 
ἀκόμη καί μέσα εἰς τήν ἰδίαν 

θεματικήν ἑνότητα!
Ἐπί παραδείγματι, στήν ἑνότητα 4 τῆς Δ΄ δημοτι-

κοῦ, ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «Ὅλοι ἴσοι ὅλοι διαφορε-
τικοί», πρῶτα διδάσκονται οἱ ἅγιοι Γεώργιος καί Δη-
μήτριος, κατόπιν ἡ παραβολή τῶν ταλάντων (Μτ 25,
14-30) καί ἔπειτα τά Θεοφάνεια!

Στήν δέ ἑνότητα ὑπ΄ ἀριθμόν 3 τῆς Β΄ γυμνασίου
διδάσκεται πρῶτα ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός (1877-
1961) καί κατόπιν ἡ ἁγία Φιλοθέη (1522-1589). Κατ΄
αὐτόν τόν τρόπο χορηγεῖται στό παιδί ἕνα ἀξεδιάλυ-
το κουβάρι ἀποτελούμενο ἀπό πολλά καί διάφορα
θέματα καί ζητήματα, τό ὁποῖο κουβάρι ἀντί νά τό
ὁδηγεῖ στή μάθηση, τό ὁδηγεῖ στήν παντελῆ ἀμά-
θεια.

Πρέπει ἐδῶ νά τονίσουμε ὅτι μία συστηματική, κα-
τά τομεῖς καί θέματα διδασκαλία, θά ταίριαζε, κατό-
πιν σωστοῦ σχεδιασμοῦ καί προγραμματισμοῦ, σέ
μεγαλύτερες ἡλικίες ἀφοῦ ὅμως ἤδη τά παιδιά θά
εἶχαν διδαχθεῖ καί θά εἶχαν ἀφομοιώσει σέ μικρότε-
ρες ἡλικίες τή σωστή ἱστορική σειρά καί ἀλληλουχία
τῶν γεγονότων, τήν ἐποχή καί τά βασικά της προ-
βλήματα καί ρεύματα. Ὅμως κάτι τέτοιο μέ τά ὑπό
ἐξέταση προγράμματα δέν συμβαίνει καί δέν πρό-
κειται νά συμβεῖ ποτέ. Ἐάν τά παιδιά διδαχθοῦν τά
ἐν λόγῳ προγράμματα, ἀκριβῶς ὅπως αὐτά ἔχουν,
τότε δέν θά εἶναι σέ θέση νά γνωρίζουν, ἐάν προ-
ηγήθηκε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἤ ἡ ἐπί τοῦ ὄρους
ὁμιλία, ἡ Ἀνάληψη ἤ ἡ Πεντηκοστή.

θ) Ἡ θεολογία
τῶν προγραμμάτων 

δημοτικοῦ-γυμνασίου
δέν εἶναι ὀρθόδοξος

Ἐπανειλημμένως χαρακτηρίζεται ἡ διδασκαλία
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τρόπο ἀνοίκειο.
Ἀναφέρει τό πρόγραμμα: «ἑρμηνεύοντας τήν πρό-
ταση ζωῆς τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας» (ΦΕΚ
2920//13/9/2016, σ. 30929), «Ὁ σκοπός καί το νόη-
μα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου: Ἡ βιβλική πρόταση καί
ἡ θεολογική ἑρμηνεία» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ.
30946), «νά ἐπεξεργαστοῦν τή χριστιανική πρότα-
ση γιά θεμελιώδη ὑπαρξιακά, ἠθικά καί κοινωνικά
ζητήματα» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30958), «νά
ἐμβαθύνουν στή χριστιανική πρόταση γιά τή μετα-
μόρφωση τῆς ζωῆς καί τή σωτηρία τοῦ κόσμου»
(ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30958).

Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι γιά τούς ὀρθοδόξους
χριστιανούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι κατά τό ἄρθρο 3 τοῦ
Συντάγματος ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφία τῶν μα-
θητῶν τῶν σχολείων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἡ
διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ἱερᾶς Παρα-
δόσεως δέν εἶναι ἁπλῶς καί μόνον μία πρόταση.
Ἐάν δεχθοῦμε κάτι τέτοιο, ἀφ΄ ἑνός τήν ὑποβιβά-
ζουμε σέ ἔνταλμα ἀνθρώπων, ἀφ΄ ἑτέρου τήν ἀπο-
ξενώνουμε ἀπό τά παιδιά αὐτά τά ἤδη βεβαπτισμέ-
να καί ἤδη ἔχοντα ὀρθόδοξη χριστιανική συνείδηση,
διότι μία πρόταση ἴσως ἔχει γίνει ἀποδεκτή, ἴσως δέν
ἔχει γίνει ἀκόμη ἀποδεκτή. Ἡ διδασκαλία ὅμως τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως εἶναι λό-
γος Κυρίου καί ἔχει γίνει ἤδη ζωή τῶν παιδιῶν
αὐτῶν, διότι αὐτή τήν ἀγωγή ἔχουν λάβει ἀπό τήν
Ἐκκλησία τους καί τήν οἰκογένειά τους, τήν ὁποία
ἀγωγή δέν δικαιοῦται τό σχολεῖο νά καταστρέφει.

Ἀκόμη, θέτει τό πρόγραμμα τό ἑξῆς ἐρώτημα:
«Δέχονται ὅλοι οἱ χριστιανοί τό Σύμβολο τῆς Πίστε-
ως;» (Α΄ Γυμνασίου, Θεματική Ἑνότητα 4, Πῶς
παίρνονται οἱ ἀποφάσεις, ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ.
30932). Δέν χρειάζεται νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἀποδοχή
τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως διαφοροποιεῖ τόν χρι-
στιανό ἀπό τόν μή χριστιανό. Ἡ ὡς ἄνω ὅμως δια-
τύπωση τοῦ προγράμματος ἀφήνει τήν ὑπόνοια, ὅτι
δύναται κάποιος νά εἶναι χριστιανός χωρίς νά δέχε-
ται τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, πρᾶγμα ἀπαράδεκτο.

Ἀκόμη περιλαμβάνει τό πρόγραμμα στή Θεματική
Ἑνότητα 5 τῆς Στ΄ δημοτικοῦ «Ἀπό τούς Χριστια-
νούς τῆς χώρας μας στούς Χριστιανούς τοῦ κό-
σμου» μεταξύ ἄλλων καί ὡς βασικό θέμα διδασκα-
λίας τό ἑξῆς: «Διαφορετικές παραδόσεις, κοινή συν -
είδηση» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30916). Κατά τή
διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μία εἶναι ἡ
ἱερά παράδοση, τήν ὁποία ὀφείλει νά βιώσει ὅποιος
θέλει νά εἶναι χριστιανός. Διαφορετικές «παραδό-
σεις» διαφοροποιοῦν τήν κοινή χριστιανική συνεί-
δηση.

Ἐπίσης ὁ Φραγκίσκος τῆς Ἀσσίζης, χαρακτηρίζε-
ται ὡς «Ἅγιος Φραγκίσκος τῆς Ἀσσίζης» (ΦΕΚ
2920//13/9/2016, σ. 30880), πρᾶγμα τό ὁποῖο δέν
ἰσχύει γιά τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, παρά μόνον γιά
τήν ρωμαιοκαθολική.

Ἐπίσης ὁ Βούδας χαρακτηρίζεται «ὁ φωτισμένος
δάσκαλος» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30892),
πρᾶγμα τό ὁποῖο δέν εἶναι δυνατόν νά διδάσκεται
σέ τέκνα ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

Ὁ δέ Μωάμεθ χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ ἀπεσταλμέ-
νος τοῦ Ἀλλάχ» (ΦΕΚ 2920//13/9/2016, σ. 30892),
πρᾶγμα τὀ ὁποῖο ὁμοίως θά ἦταν δυνατόν νά ἀπο-
προσανατολίσει τή θρησκευτική συνείδηση τῶν
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅπως καί ὅλα τά ἀνωτέρω.
Ἐπίσης θά ἦταν δυνατόν ἡ δήλωση αὐτή νά ἀπο-
προσανατολίσει τή θρησκευτική συνείδηση ὁποιου-
δήποτε μή μουσουλμάνου μαθητῆ, διότι εἶναι ἀνήλι-
κος καί ἐνδέχεται νά ὐπόκειται σέ ἐπηρεασμούς.

Στό πρόγραμμα τοῦ δημοτικοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός δέν χαρακτηρίζεται «Κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας», ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή
(Ἐφεσ. 5,23), ἀλλά «κέντρο τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλη-
σίας» (ΦΕΚ Β 2920//13/9/2016, σ. 30898). Ὡς γνω-
στόν, «κέντρον» χαρακτηρίζει ἡ Ἁγία Γραφή εἴτε τό
καρφί (Πράξ. 26,14,), εἴτε ἁπλῶς τό κεντρί (Α΄ Κορ.
15,55) εἴτε τό δηλητηριῶδες κεντρί τῶν σκορπιῶν
(Ἀποκ. 9,10).

3ον
Ἔρχομαι τώρα νά ἐκθέσω τί ὁμολογῶ διά τήν μα-

καρίαν καί ὑπερούσιον Τριάδα, ἀκολουθῶν τήν
παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ἰδοῦμε ἀπό ἐδῶ σέ
τί παρεκκλίνουν οἱ Ἰταλοί ἀπό τήν παράδοσι.  Σέ
ἐμᾶς πού εἴμαστε ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἀληθείας, πι-
στεύεται ὅτι ὁ Θεός εἶναι δημιουργός τῶν ἁπάντων
«ὅσα τε κατ΄αἴσθησιν καί ὅσα τούς νοητούς
διακόσμους πληροῦσι καί τήν φύσιν τήν
ὑπερκόσμιον». Πιστεύεται «ἕν τε καί τρία ὁ Θεός
ἐστιν. .. Τριάς ἐν μονάδι καί ἐν Τριάδι μονάς, Θεός
εἷς τά τρία καί Θεός οὐδέν ἧττον ἕκαστον τῶν
τριῶν» (σ.155). Διαιροῦνται οἱ συμφυεῖς καί ἀχώρι-
σται ὑποστάσεις, μόνον κατ΄ἐπίνοιαν. Ὁ Πατήρ, ὁ
Υἱός καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον «τρεῖς ὑποστάσεις ἐν
μιᾷ φύσει πρός μίαν ἀσύγχυτον συνάφειαν ἑνιζόμε-
ναι, καί μία θεότης ἐν τρισί χαρακτῆρσιν ἀτμήτως
πάντῃ καί ἀδιαιρέτως τήν διαίρεσιν ἔχου-
σα…(σ.155).  Ὁ Υἱός καί τό Πνεῦ μα, ἀναφέρονται
εἰς μίαν ἀρχήν καί αἰτίαν, τόν Πατέρα, ἐκ τοῦ ὁποίου
«ἀνάρχως καί ἀϊδίως καί ὑπέρ αἰτίαν καί λόγον, ὡς
ἀκτῖνες δίδυμοι συνεξέλεμψαν, ὁ μέν γεννητῶς, τό
δέ ἐκπορευτῶς, οὐ χρόνου τινός, οὐ τομῆς, οὐ
πάθους κατά τήν ἄρρητον γέννησιν καί τήν
ἀνέκφραστον ἐκπόρευσιν μεσιτεύσαντος» (σ.157).
Ἡ διαφορά τῶν ἰδιοτήτων εἶναι «παντάπασιν ἀνεπι-
κοινώνητος».

Ὁμολογώντας λοιπόν, τήν καλήν αὐτήν ὁμο-
λογίαν,  διαφεύγω ἀπό τήν «ἰουδαϊκήν πενίαν»,
διότι τά προσκηνούμενα εἶναι τρία, «εἰ καί ἕν τῇ
φύσει». Ἐπίσης ἀποπέμπω καί τήν εἰδωλολατρικήν
μυθολογία, διότι  «εἰς μίαν ἀρχήν καί ἕν αἴτιον, τόν
Πατέρα, τά ἐξ αὐτοῦ ὑπερούσια φῶτα εὐσεβῶς
ἀναφέρων, τόν Υἱόν καί τό Πνεῦμα τό ἅγιον, καί τά
τρία ἕν γινώσκω τῇ φύσει καί τῷ μοναδικῷ τῆς
θελήσεως» (σ.157). Οἱ Ἰταλοί ὅμως, λέγουν ἀσεβῶς
ὅτι τό Πνεῦ μα τό Ἅγιον ἐκπορεύεται καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ.
Ἐμεῖς ὁμολογοῦμε ὅτι ἕνα εἶναι καί ὄχι δύο, τό αἴτιον
τῶν θεαρχικῶν ὑποστάσεων. Ποιός ἆραγε μπορεῖ
νά ἀριθμήση τόν φόρτο τῶν πολλῶν ἀτοπημάτων
πού γεννῶνται ἀπό αὐτό τό ψεῦδος; Συγχέει τίς
ἰδιότητες τῶν θεαρχικῶν ὑποστάσεων καί καταλύει
τήν ἐπίγνωσι τῆς Τριάδος. Δυναμώνει καί πάλι τήν
φλόγα τῆς ἑλληνικῆς πολυθεΐας, πού ἐδῶ καί πολ-
λούς χρόνους  εἶχε σβησθεῖ, ἀποταμιεύοντας σέ
ὅσους ἔτσι πιστεύουν « πῦρ ἄσβεστον» (σ.159).

Ὅσο ἀπαρνεῖται ὁ Ἰταλός τό Πνεῦμα καί τοῦ ἀφαι-
ρεῖ τήν ἐκπόρευσι ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, καί τό θέτει
σέ σχέσι μέ τόν Υἱό,  ἀθετεῖ τόν ἴδιο τόν Σωτήρα καί
«τόν λόγον αὐτοῦ ὅν ἡμῖν αὐτολέκτως περί τοῦ Πνεύ -
ματος παραδέδωκεν, καί ὡς ἀθετητής  ἐμοί τῆς
ὅλης Τριάδος καί λελόγισται καί μεμίσηται»(σ.163).
Γι΄αὐτό καί τίθεται ἀναντιρρήτως σέ ἀναθεματισμό
ὑπό τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πῶς λοιπόν κάποι-
ος θά ἀξιώση τήν οἱανδήποτε κοινωνίαν μαζί τους;
Ἤ, θά συναριθμήση τήν μερίδα του μαζί μέ τούς
Ἰταλούς; Οὐδείς, ἀπό ὅσους ποθοῦν νά εἶναι ἡ
μερίδα τους μετά τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπειδή, ὅμως, ὁ τόμος τοῦ Βασιλέως ἀπό τήν
ἀρχήν τοῦ προοιμίου «περί εἰρήνης διείληπται,
καλόν ταύτην καί κοινωφελές φάσκων καί διά τοῦτο
καί τήν μετά τῶν Ἰταλῶν καθολικήν εἰρήνην εἰσηγού -
μενός τε καί προτρεπόμενος ὡς ἀγαθόν τί…», πρός
αὐτά καί ἡ δική μου μετριότης «μετά τῆς περί αὐτήν
θείας καί ἱερᾶς ἀδελφότητος ποιήσεται τήν ἀπάντη-
σιν» (σ.169).

Τό σημαινόμενον τῆς εἰρήνης δεν εἷναι ἁπλοῦν,
οὔτε μονοειδές, ἀλλά ποικίλον καί πολυσχιδές. Συμ-
μεταβάλλεται καί συμμορφώνεται προσαρμοζόμε-
νον στή φύσι τῶν πραγμάτων. Ἡ εἰρήνη, ἐάν εἶναι
κατά Θεόν, εἶναι ἀγαθόν, ἐάν δέν εἶναι κατά Θεόν
εἶναι ὀλέθριον. Κατά Θεόν εἰρήνη ὑπάρχει, ὅταν δέν
ἀκολουθῆ ἀθέτησις τῶν θείων νόμων καί διατάξε-
ων. Κάνοντας εἰρήνη μετά τῶν Ἰταλῶν, εἰσπράττω
ὡς ἀντάλλαγμα τήν ἀπομάκρυνσι ἀπό τήν μερίδα
τῶν ἁγίων καί τήν ἀποστέρησι τῆς κοινωνίας μετ’
αὐτῶν. Διαχωρίζομαι «παρ΄ὧν ἐγεννήθην. ..ἀναγεν-
νηθείς διά τοῦ λουτροῦ...παρ΄ὧν Θεῷ συν -
ηρμόσθην σύσσωμος τῷ Χριστῷ γεγονώς διά τῆς
κοινωνίας τῶν θείων αὐτοῦ μυστηρίων ἅ σάρξ καί
αἷμα τούτου καί λέγεται καί πιστεύεται, παρ΄ὧν
ἐμυήθην τό τῆς θεογνωσίας μυστήριον, παρ΄ὧν τό
τοῖς λειτουργοῖς Θεοῦ συντετάχθαι. ..» (σ.171). Ἐάν
ὅλα αὐτά ἀθετήσω, ἀδικῶ τόν ἑαυτόν μου καθι-
στώντας αὐτόν ἐλεεινόν. Μή λοιπόν, προτείνετε
μόνον τό εἰρηνεύειν, ἀλλά νά προσέξετε τό «πῶς
εἰρηνεύειν» καί ἐάν εἶναι κατ΄ἐντολήν Θεοῦ. Δέν
εἶναι πάντοτε ἡ ὁμόνοια καλό, διότι καί οἱ ληστές
συμφωνοῦν καί ἔχουν ὁμόνοια. «Μή τοίνυν θορυ-
βεῖσθε· ὅταν γάρ ἀποσχισθῇ τό χεῖρον, τότε λοιπόν
τό κρεῖττον συνάπτεται τῷ οὐρανῷ» (σ.177). Μή
ἐπιζητεῖτε ἁπλά καί μόνον τήν εἰρήνην μετά τῶν
Ἰταλῶν, ἀλλά νά τήν προσδιορίσετε ἀκριβῶς. 

Ἐάν τήν θεωρεῖτε «κατά φύσιν», καί οἱ Λατῖνοι
ἄνθρωποι εἶναι ὅπως καί ἐμεῖς καί δέν ἐρχόμαστε
σέ ρῆξι, ἀλλά ἐπικοινωνοῦμε σέ πολλά πράγματα
ἀπ΄ὅσα δέν παραβαίνεται ἡ  παράδοσις τῆς
Ἐκκλησίας. Γιά παράδειγμα, συνδεόμαστε μέ τούς
νόμους τῆς φιλίας καί ἔχουμε ἐμπορικές σχέσεις.
Ἐάν ὅμως κάποιος μέ φιλόνεικη διάθεσι προβαίνει
σέ κάτι πέρα ἀπό αὐτά ἀντιπροτείνοντας εἰρήνη, σέ
αὐτούς τούς παρακεκινδυνευμένους λόγους πού
ἐγκυμονοῦν ἀπώλεια ψυχῶν, τότε θά ἀντισταθοῦμε
καί θά ἀποστραφοῦμε τήν συμβουλή ὡς ἐπιβλαβῆ.
Διατί ; Διότι οἱ ἅγιοι προτρέπουν ὅτι καί αὐτούς
ἀκόμα πού ὁμολογοῦν τήν ὑγιῆ πίστι, ἀλλά ἔχουν
ὅμως κοινωνία μέ αὐτούς πού δέν ἔχουν ὀρθή πίστι,
νά ἀπέχετε ἀπό αὐτούς. Ἐάν λοιπόν αὐτούς πού
ὀρθοδοξοῦν, ἀλλά κοινωνοῦν μέ ἑτερόδοξους
πρέπει νά τούς ἀποβάλουμε, πόσο μᾶλλον πρέπει
νά ἀποφεύ  γουμε τούς Ἰταλούς,  πού τόλμησαν τήν
βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;  Προσπερνάω τό
θέμα τῶν Ἀρμενίων, μέ τούς ὁποίους οἱ Ἰταλοί
ἔχουν κοινωνία καί ἀσπασμούς, λαμβάνοντας ἀπό
αὐτούς τήν ὑποταγή, καί δέν τούς ἀποστρέφονται
γιά τίς αἱρέσεις πού ἔχουν, οὔτε πάλι ὑπολογίζουν
ὅτι ἔχουν ἀποβληθεῖ καί ἀναθεματισθεῖ ὑπό τῆς
ἁγίας τετάρτης συνόδου.

Ὡς πρός τό θέμα λοιπόν τῆς εἰρήνης μετά τῶν
Ἰταλῶν, «…καί παρακαλοῦμεν καί ποθοῦμεν καί
ἀξίωσιν προτεινόμεθα καί ἱκεσίας προβαλούμεθα, εἰ
δοκεῖ, ἀλλ΄ὡς ἐνδέχεται, ἀλλ΄ὡς δύναται»(σ.187).
Εἶναι δυνατόν αὐτό νά γίνη ἀπό ἐμᾶς, μόνον ὅταν
εἶναι «εὐαπόδεκτον τῷ Θεῷ». Ἀλλά πῶς θά γίνουν
εὐαπόδεκτοι στόν Θεό ὅταν εἶναι εἰς Αὐτόν μισητοί ;
καί πῶς θά ἀγκαλιάσουμε τούς μισητούς στό Θεό
καί θά ἔλθουμε σέ κοινωνία μαζί τους; «Οὐδαμῶς.
Εἰ δυνατόν, τό ἐξ ἡμῶν...» (σ.187).

Οὐδέποτε ἐμεῖς δώσαμε κάποια ἀφορμή διενέξε-
ως στόν μέγιστον πάπαν, οὔτε λεηλατήσαμε τίς
χῶρες του,  οὔτε κάναμε δική μας τήν δική του γῆ,
οὔτε ξεριζώσαμε τά ἀμπέλια του, οὔτε κλέψαμε τούς
ἵππους του,  οὔτε ληστέψαμε τά κοπάδια του.
Οὐδέποτε προξενήσαμε σέ αὐτόν ἀπό πλεονεξία
κάτι τό μικρό, ἤ τό μεγάλο. Ἐάν λοιπόν θέλη ὁ μέγι-
στος αὐτός, νά ἔχη πρός ἐμᾶς τήν ὅμοια εἰρήνη, ἄς
καταπραΰνη τόν θυμό τῶν ὁμοφύλων του καί νά μή
τούς σπρώχνη σέ πολέμους καί μάχες ἐναντίον
μας. Ἐπειδή δέν παραχωροῦμε σέ αὐτόν νά
ἐμπαίξη τά ἱερά μας, οὔτε ἀπομακρυνόμεθα τῶν
ἀποστολικῶν καί πατρικῶν θεσμῶν πού μᾶς ἔχουν
παραδοθεῖ, θέλει νά μᾶς σφάξη καί σηκώνει ψηλά
τό ξίφος κατά τῆς κεφαλῆς μας, χωρίς νά ὑπολογίζη
τίποτε καί κανένα. «Λίθον πάντα κινείτω, καί μηδέν

τι παραλιμπανέτω τῶν ὅσα δύναται καθ΄ἡμῶν.
Ἔχομεν Θεόν, ὑπέρ οὗ καί δι΄ὅν ἡ ἔχθρα · πο-
λεμήσει ὑπέρ ἡμῶν καί ἡμᾶς ἀμερίμνους ποιήσειε»
(σ.187).

Ὁ τόμος τοῦ Βασιλέως, προβάλλει τήν γνώμη ὅτι
θά διατηρήσουμε ἀπαράτρωτον τήν ὁμολογία τῆς
πίστεώς μας, ὅπως περιέχεται στό ἅγιον σύμβολον
καί ὅπως διδαχθήκαμε καί ὁμολογοῦμε. Ἐπίσης ὅτι
θά διαφυλάξουμε τίς ἔγγραφες καί ἄγραφες πα-
ραδόσεις τῶν Πατέρων μας,   πού παρελάβαμε ἀπό
τίς ἅγιες ἑπτά οἰκουμενικές συνόδους καί ὅλες τίς
ἔγκριτες τοπικές συνόδους. Οὐδεμία κατάκρισις –
λέγει– θά   ἐπακολουθήση σέ μᾶς, ἄν ὀνομάσουμε
πρῶτον ἀρχιερέα τόν ἁγιώτατον πάπαν, ἄν τοῦ
ἀποδώσουμε τήν ἔκκλητον καί ἄν μνημονεύουμε
τοῦ ὀνόματός του στίς ἐκκλησίες μας κατά τήν λα-
τρείαν τοῦ ἁγίου Θεοῦ μας.

Εἰς αὐτούς τούς λόγους τοῦ βασιλέως,   ἐμεῖς
λέγουμε, πῶς γίνεται νά εἰρηνεύση ὁ πάπας μέ
τόσους πολέμους πού ἔχει κινήσει ἐναντίον μας;
Αὐτό δέν τό ἔχει κάνει οὔτε σέ αὐτούς πού εἶναι
ὑποτεταγμένοι σέ αὐτόν, πού ἔχουν τήν ἐκείνου
θρησκείαν καί εἶναι ἀπό τό ἰδικόν του γένος. Διότι
πολλούς ἀπό τούς ὁμοεθνεῖς του, δέν μπόρεσε νά
τούς κάνη νά συνδιαλλαγοῦν καί νά ἀκολουθήσουν
τήν δική του θέλησι. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά
παράσχη εἰρήνη σέ μᾶς, πού δέν εἴμαστε ἀπό τήν
δική του φυλή καί διαφέρουμε κατά πολύ ὡς πρός
τήν κατάστασι τῆς θρησκείας; 

Ἐάν σέ αὐτά πού ζητεῖ ὁ βασιλεύς, ἡ συγκατάβα-
σις εἶναι ἀναμάρτητος, ὅπως λέει, εἶναι ὡς νά
ζητᾶμε ἀπό κάποιον νά τόν καρατομήσουμε καί νά
τόν βεβαιώνουμε ὅτι δέν θά τοῦ προξενήσουμε
ἄλλη βλάβη. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἄν παρα-
δεχθοῦμε αὐτούς, ἀθετοῦμε τούς ἑαυτούς μας, τό
βάπτισμα καί τήν πίστι πού  ὁμολογήσαμε. Διότι, καί
αὐτό, τό νά ζητᾶ νά μεταβάλουμε κάτι ἀπό τίς
ἐκκλησιαστικές μας παραδόσεις,  εἶναι καθαρή
παράβασις.

«Τά ζητούμενα κεφάλαια τῷ μεγίστῳ πάπα
δοθῆναι τρία μέν εἰσι τό δοκεῖν, ἕν δέ τά πάντα, εἴ τις
σκοποίη κατά ἀλήθειαν»(σ.199). Διότι ἐάν δοθῆ τό
ἕνα ἀπό τά τρία, αὐτό φέρει μαζί του καί τά ἄλλα.
Ἐάν ἀναιρεθῆ τό ἕνα, αὐτό καταργεῖ καί τά ἄλλα. Ὁ
πρῶτος τῆς κάθε ἐπαρχίας, ἔχει διορισθεῖ ἀπό τούς
κανόνες νά ἔχη καί τήν ἔκκλητον, καί αὐτός πού ἔχει
αὐτό ἐξ ἀνάγκης ἔχει καί τήν ἀναφορά στίς μυστικές
εὐχές πρό τῶν ἄλλων, ὅταν ἐκφωνεῖτε ἡ προσ -
φορά. Αὐτά εἶναι ἀλληλένδετα.

Τό πρῶτο ζητούμενον κεφάλαιον εἶναι, νά
ὀνομάζεται ἀπό ἐμᾶς ὁ  ἁγιώτατος πάπας πρῶτος
ἀρχιερέας.  Ποῦ καί ἀπό ποιούς  ἀρχιερεῖς;  Στούς
δικούς του καί ἀπό τούς δικούς του ἤδη ὀνομάζεται.
Σέ μᾶς καί ἀπό ἐμᾶς ἀπεδείξαμε ὅτι δέν εἶναι δυ-
νατόν. Ἐάν εἶναι ἄξιος καταποντισμοῦ, ὅπως λέγει ὁ
Κύριος, «ὁ σκανδαλίσας ἕνα τῶν μικρῶν τούτων»
(Ματθ.18,6), δηλ. τῶν πιστῶν, μέ πόσους καταπον-
τισμούς εἶναι ἄξιος, ὡς ὑποβρύχιος, αὐτός πού ἔχει
κατασκανδαλίσει ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας;
Πῶς γίνεται νά εἶναι αὐτός πρῶτος; 

Τό δεύτερον ζητούμενον κεφάλαιον, ὅσοι κρίνον-
ται καί καταδικάζονται ἀπό ἐμᾶς, σέ ἐκκλησιαστικές
ὑποθέσεις καί νομίζουν ὅτι ἀδικοῦνται, νά
προστρέχουν εἰς αὐτόν καί νά ἔχη αὐτός τήν ἔκκλη-
τον. Ἀλλά, μέ τήν ἀνατροπή τοῦ πρώτου κεφαλαίου
ἀνατρέπεται καί αὐτό, πλήν ὅμως θά προσθέσω σέ
αὐτά καί κάτι ἀκόμα. Εἶναι δυνατόν νά εὑρίσκουν
τήν ἰατρεία τους οἱ ὑγιαίνοντες ἀπό τούς νοσοῦντας;
Ἤ, οἱ βλέποντες ἀπό τούς τυφλούς; Πῶς εἶναι δυ-
νατόν νά εὕρη τήν εὐλογία τῆς εὐθυδικίας ὁ
εὐσεβής ἀπό τούς διεστραμμένους;

Τό τρίτον ζητούμενον κεφάλαιον, ὅτι δέν εἶναι
πρός κατάκρισιν τό νά μνημονεύεται  ἀπό ἐμᾶς τό
ὄνομά του στίς ἱερές ἀκολουθίες μας. Πῶς εἶναι δυ-
νατόν, αὐτός πού ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι δέν ὀρθοφρο-
νεῖ  νά συνταχθῆ μέ τούς ὀρθοφρονοῦντας;
Ἀντιθέτως, δέν θά παραιτηθοῦμε εἰς τό νά τόν μνη-
μονεύουμε, ὅπως ἐπιστρέψη «καί μεταμαθεῖν τό
καλόν» (σ.203). Τό πρῶτο ὁδηγεῖ στήν αἰώνιο
κατάκρισι, ἐνῶ τό δεύτερο δέν ἀντιβαίνει στούς θε-
σμούς καί στίς διατάξεις τοῦ Θεοῦ.

Ἑπομένως, δέν εἶναι δίκαιον νά ὀνομάσωμεν
πρῶτον εἰς τήν τάξιν τῆς ἱεραρχίας τόν πάπαν, οὔτε
ὡς πατέρα, οὔτε ὡς ἀδελφόν, οὔτε κατ' ἄλλον
τρόπον οἰκονομικῶς. Ὁ μέγας ἀσκητής καί μάρτυς
Στέφανος, ὅπως ἀναφέρεται στόν βίον του, ὅταν τοῦ
ἔδωσαν στά χέρια του τόν ψευδῆ τόμον τῶν κα-
κοδόξων καί ἐδιάβασε τήν ἐπιγραφήν πού ἔλεγε,
«ὅρος τῆς ἁγίας ἑβδόμης συνόδου», εἶπε : «Πῶς
μπορεῖ νά λεχθῆ ὡς ἑβδόμη, ἐφ΄ὅσον δέν ἀκολου-
θεῖ τίς ἕξι πρό αὐτῆς συνόδους; Κάθε τί πού εἶναι
ἕβδομον, εἶναι ἕβδομον γιατί ἕπεται τοῦ ἕκτου, τοῦ
πέμπτου μέχρι καί τοῦ πρώτου». Ἑπομένως καί τό
δεύτερον εἶναι ἑπόμενον τοῦ πρώτου, γι΄αὐτό καί
εἶναι δεύτερον. Θά ἀκολουθήσω, λοιπόν, καί ἐγώ τίς
ἀσέβειες τοῦ πάπα καί θά συμβλασφημήσω τό
Πανάγιον Πνεῦμα,  θά «συναζυμοθυτήσω καί συν-
τηρήσω τά σάββατα καί τό ὅλον εἰπεῖν συναθετήσω
τῶν θείων πατέρων τάς παραδόσεις καί τά ἐντάλμα-
τα;» (σ.207). Νά ἀνοίξει ἡ γῆ νά μέ καταπιῆ, ἐάν
θελήσω τέτοιο πρᾶγμα ποτέ. 

Ἐάν δώσουμε στόν πάπα τά πρεσβεῖα στήν δική
μας ἱεραρχίαν,  δέν θά οἰκονομήσουμε τήν παῦσι
τῆς ἀσεβείας, ἀλλά τήν στήριξιν αὐτῆς.  Ὄχι, τήν
λύσι τῆς κακίας, ἀλλά τήν ἰσχυροτέραν βεβαίωσίν
της.  Ἐάν  τώρα πού ἐλέγχεται ἀπό ἐμᾶς, ἐπιτιμᾶται,
κατηγορεῖται καί πού παρακαλεῖται, ὅπως
ἐπιστρέψη, γιατί ὀνομάζεται ἀπόβλητος, ὅλα αὐτά
τά θεωρεῖ ὡς ἕνα μηδέν, καί κλωτσάει καί ἀντιλέγει,
πῶς γίνεται ὅταν καθίση ἐπάνω μας  μέ ἐξουσία ὡς
δικαστής,  καί μᾶς ἔχει ὑποχείριους ἐμᾶς πού ἀντι-
δρούσαμε, πῶς γίνεται –λέγω– νά μή ἀνομήση πε-
ρισσότερο,  νά  μή ἀσεβήση καί νά μή διαπράξη χει-
ρότερα; 

Λέγουν ὅτι πρέπει νά τοῦ ἐμπιστευθῶ τήν ἐπι-
στασία τῆς ποίμνης καί νά καταδεχθῶ τά δευτερεῖα,
μετά ἀπό αὐτόν δηλαδή. Δέν μέ ἀπασχολεῖ
οὐδόλως τό πρωτεύειν, οὔτε ἔμαθα νά φιλονικῶ
περί αὐτοῦ. Ἔχω μάθει ὅμως νά ἐκδιώκω τούς
λύκους ἀπό τήν ποίμνη. Ἐάν δέ ἔρθουν εἰς τήν
εὐσέβειαν, ὄχι μόνον τά πρωτεῖα θά παραχωρήσω
στόν πάπα, ἀλλά καί μέ χαρά θά ἐξέλθω ἀπό αὐτόν
τόν θρόνο, καί ἐάν θελήση θά ἀσπασθῶ καί τό
κόκκινο πέδιλό του (σ.213).

Οἱ κανόνες θεσμοθετοῦν ὅτι ἕκαστος τῶν
μεγάλων ἀρχιερέων ἔχει τήν ἔκκλητον στήν
ἐπαρχίαν του καί δέν διορίζουν νά ὑποτάσσεται ὁ
ἕνας εἰς τόν ἄλλον, οὔτε νά ἐπεμβαίνη ὁ ἕνας στήν
ἐπαρχία τοῦ ἄλλου. Ὁ καθένας νά διοικῆ τά
καθ΄ἑαυτόν καί νά ἀναγνωρίζεται ὡς κεφαλή εἰς
τούς ὑπ΄αὐτόν ἀρχιερεῖς, συναρμολογούμενος μέ
τόν Χριστόν, ὡς κεφαλήν ὅλων. Νά ἐκλέγεται καί νά
ψηφίζεται καί νά χειροτονῆται ἀπό τούς ἀρχιερεῖς
τῆς ἐπαρχίας, κατά τήν ἀνέκαθεν τάξιν καί παράδο-
σιν τῆς Ἐκκλησίας (κανών ΚΗ΄, Δ΄ Οἰκουμ. Συνό-
δου). Ἑπομένως δέν εἶναι πρῶτος ὁ πάπας, οὔτε
ἔχει ὑποτεταγμένον κανένα πατριάρχην. Μή γένοι-
το! Ἐάν θέλουμε νά μή παραβαίνουμε τούς
κανόνες, ὁ  πάπας οὔτε πρῶτος εἶναι, οὔτε καί
ἔκκλητον ἔχει. Ὁ κανών «τῶν ἐξ Ἰταλίας μόνων τήν
ἐξουσίαν τῷ πάπα δίδωσιν. ..ὅπου δ΄ἄν οὗτοι καί
τύχωσι διατρίβοντες...» (σ.231) (κανών Α΄, τῆς ἐν
Ἁγίᾳ Σοφίᾳ συνόδου -879). 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης
τρας ἀρχιμ. Ἐλισσαῖος, Σταυρονικήτα ἀρχιμ. Τύχων, ὁ
ὁποῖος καὶ συμμετεῖχε ὡς σύμβουλος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ οἱ ἱερο-
μόναχοι Χρυσόστομος Κουτλουμουσιανός καί Λουκᾶς
Γρηγοριάτης.

Ἡ Εἰσήγηση τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ δη-
μοσιεύθηκε στὶς 13/26.11.2016[4], παρὰ τὴν εὐγενικὴ
καὶ μὲ σεβασμὸ ἐκφρασθεῖσα ἀναφορά της πρὸς τὸν
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τοὺς λοιποὺς Προκαθημέ-
νους, διακρίνεται γιὰ τὴν αὐστηρότητα τοῦ λόγου
καὶ τὴν ἀκρίβεια καὶ σαφήνεια τῶν θεολογικῶν της
θέσεων καὶ τῆς κριτικῆς τῶν συνοδικῶν κειμένων
τῆς Κρήτης.

Ἡ Ἱεροκοινοτικὴ Ἐπιτροπὴ στὴν Εἰσήγησή της ἀνα-
φέρεται μεταξὺ ἄλλων στὸ ἀπὸ 12/25 Μαΐου 2016
Γράμμα ἐπισημαίνοντας ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὅτι οἱ
ἐν αὐτῷ παρατηρήσεις τοῦ Ἁγ. Ὄρους δὲν ἐλή-
φθησαν ὑπ’ ὄψιν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης .

Καὶ μόνο ἡ τελευταία φράση τῆς Εἰσηγήσεως, μὲ τὴν
ὁποία κατακλείεται ἡ Εἰσήγηση τῆς Ἱεροκοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς, ἀποτελεῖ κόλαφο καὶ οὐσιαστικὰ τὴ θε-
ολογικὴ ἀκύρωση τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου». Γράφει τὸ Ἃγ. Ὄρος: «Προσβλέπομεν μετ’
ἐλπίδος εἰς τήν περαιτέρω θεολογικήν ἐπεξεργασίαν
καί πλέον αὐθεντικήν διατύπωσιν τῶν συνοδικῶν κει-
μένων, ὥστε αὐτά νά ἀνταποκρίνωνται εἰς τήν
ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, συμφώνως
πρός τόν Ὅρον τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπό-
στολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ
Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμ-
πεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν· ἡ ἀλήθεια ὡς
ἀποδέδεικται...».

Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ Ἁγιορεῖτες δηλώνουν ὅτι τὰ τελικὰ
κείμενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, ὅπως εἶναι διατυ-
πωμένα δὲν ἀνταποκρίνονται «εἰς τήν ἐκπλήρωσιν
τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς
τόν σύγχρονον κόσμον»! Εἶναι ὅμως ἐντελῶς ἀδια-
νόητο μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος ποὺ θέλει νὰ αὐτο-
προσδιορίζεται ὡς «Ἁγία καὶ Μεγάλη» καὶ μὲ ἀπαίτη-
ση οἱ ἀποφάσεις της νὰ τύχουν «πανορθοδόξου ἀπο-
δοχῆς», τὰ κείμενά της νὰ μὴ ἀνταποκρίνονται «εἰς τὴν
ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον»! Σὲ τί ἔγκειται, λοι-
πόν, τὸ «Ἁγία καὶ Μεγάλη»;

Ἀκόμα σοβαρότερη εἶναι ἡ ἑπόμενη φράση-καταγ-
γελία τοῦ Ἁγ. Ὄρους γιὰ τὴν Κρήτη: Οἱ Ἁγιορεῖτες δια-
κρίνουν ὅτι τὰ τελικὰ κείμενα τῆς Κρήτης, ὡς
ἔχουν, δὲν εἶναι σύμφωνα «πρός τόν Ὅρον τῶν
ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Οἱ
Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ
Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτι-
σαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς
ἔλαμψεν· ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται...». Τί σημαίνει ἡ
φράση αὐτὴ γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης; Ὅτι ἡ Σύνο-
δος ἐλέγχεται ὡς κακόδοξη, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ σή-
μερα ὡς ἔχει νὰ στοιχηθεῖ στὴν ἀποστολική, πα-
τερικὴ καὶ ἐν γένει ἐκκλησιαστικὴ παράδοση!

Οἱ Ἁγιορεῖτες, βέβαια, ἔχοντες «καλὸ λογισμὸ» δη-
λώνουν ὅτι «προσβλέπουν μετ΄ ἐλπίδος» στὴ διόρ-
θωση τῶν κειμένων. Φοβᾶμαι ὅμως ὅτι – κατ’ ἄνθρω-
πον – εἶναι μάταιη ἡ ἐλπίδα τους αὐτή, ἐπειδὴ οἱ ἁρμό-
διοι τῆς Συνόδου ἐπέλεξαν συνειδητὰ καὶ μεθόδευ-
σαν τὴ διατύπωση καὶ τὶς συγκεκριμένες ἀποφά-
σεις. Αὐτὴ τὴ θεολογία πιστεύουν, αὐτὴ τὴ θεολο-
γία θέλουν νὰ ἐπιβάλουν στὴν Ἐκκλησία μας.

Εἶναι, λοιπόν, πολὺ δικαιολογημένη ἡ σφοδρὴ δυσ -
αρέσκεια τοῦ Φαναρίου γιὰ τὴν Εἰσήγηση τῆς
Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς παρὰ τὶς εὐγενεῖς καὶ φι-
λόφρονες ἀναφορὲς τῆς Ἐπιτροπῆς στὸν Οἰκουμενικὸ
Πατριάρχη, διότι οὐσιαστικὰ τὸ Ἃγ. Ὄρος ἀποδόμησε
θεολογικὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης!

Τό «ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ» 
τῆς 17/30.6.2017

Ἔτσι, σὲ μία προσπάθεια νὰ “ξεπεραστεῖ” ἡ
ἒντονη δυσαρέσκεια τοῦ Φαναρίου στὴν ΕΔΙΣ τῆς
18.4/1.5.2017, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέ-
τρας ἀρχιμ. Ἐλισσαῖος πρότεινε τὸν λόγιο Προηγού-
μενο τῆς Ἱ. Μ. Ἰβήρων ἀρχιμ. Βασίλειο (Γοντικάκη), νὰ
συντάξει ἄλλο κείμενο, ποὺ θὰ κυκλοφοροῦσε ὡς
«Μήνυμα τοῦ Ἁγ. Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
ἐν Κρήτῃ Συνόδου».

Τὸ κείμενο τοῦ ἀρχιμ. Βασιλείου συζητήθηκε στὴν
συνεδρίαση τῆς ΕΔΙΣ τῆς 17/30.6.2016 καὶ ἔγινε ἀπο-
δεκτὸ κατὰ πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οἱ Καθη-
γούμενοι καὶ ἀντιπρόσωποι πέντε Ἱ. Μονῶν: Ξη-
ροποτάμου, Γρηγορίου, Καρακάλλου, Φιλοθέου καὶ
Κωνσταμονίτου. Γιὰ τὴν ἱστορία ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι
ἡ συνήθης ἁγιορείτικη πρακτικὴ εἶναι τὰ σχέδια κειμέ-
νων τοῦ Ἁγ. Ὄρους νὰ ὑποβάλονται πρῶτα στὶς Ἱ.
Μονὲς, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν οἱ Γεροντικές τους Συνά-
ξεις τί γνώμη θὰ ἐκφέρουν οἱ Ἀντιπρόσωποί τους στὴν
ΕΔΙΣ. Κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε μὲ τὸ κείμενο τοῦ π. Βασι-
λείου, ἀλλὰ ἦρθε κατ’ εὐθεῖαν στὴν ΕΔΙΣ.

Θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω
κειμένων τῶν «θεσμικῶν» ὀργάνων τοῦ Ἁγ. Ὄρους
τόσο κατὰ τὴν προσυνοδικὴ περίοδο ἀλλὰ κυρίως
μετὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημο-
σιότητας πολὺ σημαντικὰ κείμενα ἀπὸ τὸ Ἃγ. Ὄρος
(ἀπὸ Ἱ. Μονὲς[5] ἢ Κελλιῶτες[6] μοναχούς), ἀπό τὰ
ὁποῖα ἄλλα πιὸ αὐστηρὰ καὶ ἄλλα μὲ λεπτότητα δια-
τυπώσεως, πάντως στὸ σύνολό τους ἐξέφραζαν
τὴν ἀνησυχία, ἀρχικά, καὶ κατόπιν τὴν ἔντονη δια-
μαρτυρία γιὰ τὶς θεολογικὲς θέσεις τῆς Κρήτης.

Τονίζουμε μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση ὅτι κανένα ἁγιορεί-
τικο κείμενο δὲν μίλησε μὲ ἐνθουσιασμὸ ἢ ἔστω μέ
ἁπλὴ ἱκανοποίηση γιὰ τὴν Κρήτη. Ἂν οἱ Προκαθή-
μενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ποὺ συμμετεῖχαν
στὴν Κρήτη σέβονται πράγματι τὸν ἁγιορείτικο μονα-
χισμό, ὅπως κατ’ ἐπανάληψιν δηλώνουν, καλὸ
εἶναι νὰ προβληματιστοῦν πολὺ ἀπὸ τὴ στάση
τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἔναντι τῶν ἀποφάσεων πού ἒλα-
βαν στὴν Κρήτη! Νομίζουμε εἶναι μοναδικὸ στὴν συν -
οδικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ γεγονὸς ὅτι μία τέτοια
Σύνοδος, ἡ ὁποία προετοιμαζόταν ἐπὶ δεκαετίες, μὲ
δεκάδες συσκέψεων, συνεδρίων, διασκέψεων σὲ πα-
νορθόδοξο ἐπίπεδο, ἡ ὁποία «λανσάρεται» ὡς τὸ μέ-
γιστο συνοδικὸ γεγονὸς τῆς β-γ΄ χιλιετίας, νὰ τύχει το-
σαύτης καὶ τοιαύτης ἀπαξιώσεως ἀπὸ τὸ Ἁγιώνυ-
μο Ὄρος! Οἱ πρωτεργάτες τῆς Συνόδου δὲν μπο-
ροῦν νὰ εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὸ κατόρθωμά τους
αὐτό…

Τέλος, δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει τὸ ὅτι λόγῳ τῶν
ἀποφάσεων τῆς Κρήτης ὑπάρχει σοβαρὴ ἀναταραχὴ
στὸ Ἃγ. Ὄρος ποὺ ἔχει ἐκδηλωθεῖ μὲ τὴ διακοπή τοῦ
μνημοσύνου τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου, δηλ. τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου (ἐπίσημα γνωστοποιημένη ἢ ὄχι)
καὶ τὴν ἐπιβολὴ αὐστηρῶν ποινῶν σὲ πολλούς Κοινο-
βιάτες καὶ Κελλιῶτες μοναχούς – γεγονός μοναδικό τίς
τελευταῖες δεκαετίες στό Ἃγ. Ὄρος

Β. Ἂς ἔρθουμε τώρα στὸ «Μήνυμα τοῦ Ἁγ. Ὄρους
περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου». Ἐπι-
γραμματικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι
ἐμφανὲς ὅτι εἶναι καρπὸς συμβιβασμοῦ τῶν τάσεων
ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὸ Ἃγ. Ὄρος καὶ πιὸ συγκε-
κριμένα στὴν Ἱ. Κοινότητα.

Θεωροῦμε ἰδιαίτερα σημαντικὸ ὅτι μνημονεύονται
στὴν ἀρχὴ τοῦ «Μηνύματος» τὰ δύο παλαιότερα Ἱερο-
κοινοτικὰ κείμενα: Ἡ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμε-
νικὸ Πατριάρχη (12/25 Μαΐου 2016) καὶ ἡ Εἰσήγηση
τῆς Ἱεροκοινοτικῆς πενταμελοῦς Ἐπι-
τροπῆς (13/26.11.2016). Μάλιστα τὸ «Μήνυμα» αὐτο-

προσδιορίζεται ὡς ἀπόφαση τοῦ Ἁγ. Ὄρους «ἐν συν -
εχείᾳ τῶν ἤδη γνωστοποιηθέντων κατὰ τὸ τελευ-
ταῖον διάστημα ἐπισήμων κειμένων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους – τόσον τῶν θέσεων αὐτοῦ πρὸ τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου, ὅσον καὶ τῆς ἀποτιμήσεως
τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου». Αὐτὸ σημαί-
νει ὅτι ἡ ΕΔΙΣ ἀνανεώνει καὶ ἐπαναβεβαιώνει τὸ κῦρος
καὶ τὴν ἰσχὺ τῶν προηγουμένων δύο ἁγιορειτικῶν κει-
μένων. Καὶ τὰ τρία λοιπόν, αὐτὰ κείμενα ἀποτε-
λοῦν ἕνα ἑνιαῖο σύνολο ἔκφρασης τοῦ «θεσμικοῦ»
φορέα τοῦ Ἁγ. Ὄρους γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης.

Μελετώντας κάποιος μὲ προσοχὴ τὸ «Μήνυμα»
ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες δὲν ἀναφέρονται μὲ
ἐνθουσιασμὸ ἀλλὰ οὔτε κἂν μὲ θετικὰ λόγια καὶ
ἱκανοποίηση γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, γιὰ ἕνα
τέτοιο “μεῖζον ἐκκλησιαστικὸ γεγονός”. Μάλιστα,
διαβάζοντας πίσω ἀπὸ τὶς γραμμὲς διακρίνει κανεὶς
ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ «Μηνύματος» θεωρεῖ μὲν τὰ ὅσα
ἔγιναν στὴν Κρήτη ὡς ἐκκλησιολογικῶς μᾶλλον ἀπα-
ράδεκτα, ἐν τούτοις δὲν τολμᾶ αὐτὸ νὰ τὸ πεῖ
expresis verbis, ἀλλὰ πολὺ συγκεκαλυμμένα.
Ἔτσι συμβαίνει τὸ ἑξῆς παράδοξο: Τὸ κείμενο
νὰ τιτλοφορεῖται «Μήνυμα τοῦ Ἁγ. Ὄρους
περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνό-
δου» ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει καμία σαφής ἀπο-
τίμηση τῆς Συνόδου, καμία σαφής ἀνα-
φορὰ οὔτε θετική οὔτε ἀρνητικὴ γιὰ τὶς
ἀποφάσεις της!

Μήπως, ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου δὲν ἔχει
τὴ θεολογικὴ δυνατότητα γιὰ μία τέτοια ἀποτί-
μηση; Ἀσφαλῶς ὄχι! Ὁ π. Βασίλειος καὶ θεο-
λογία καὶ γράμματα πολὺ καλὰ γνωρίζει. Συν -
επῶς, ἐπέλεξε νὰ μὴ μιλήσει μέ σαφήνεια
γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Κρήτης . οὔτε θετικὰ
οὔτε ἀρνητικά!

Τὸ «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου» ἀντὶ νὰ
ἀναφερθεῖ στὴ Σύνοδο κάνει ἐκτενέστατη ἀνα-
φορὰ – ἐκ πρώτης ὄψεως περιττὴ – στὴν περὶ
Ἐκκλησίας διδασκαλία τῆς πίστεώς μας ἐν συ-
σχετισμῷ πρὸς τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ
τὴ νίκη κατὰ τοῦ θανάτου. Γιὰ ποιὸ λόγο, ἆρα-
γε; Προφανῶς, ἐπειδὴ ἐπιλέγοντας νὰ μὴ ἀνα-
φερθεῖ στὴ Σύνοδο καθ’ ἑαυτὴ σχολιάζει τὶς σοβαρὲς
ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς Συνόδου γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας! Ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ σοβαρό-
τητα τῶν συνεπειῶν τῆς Συνόδου μόνο προσφεύγον-
τας στὴν περὶ Ἐκκλησίας διδασκαλία καὶ στὴ νίκη τοῦ
Κυρίου κατὰ τῶν δυνάμεων τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανά-
του μπορεῖ νὰ τὸ κάνει! Τόσο σοβαρὰ πρέπει νὰ ἀξιο-
λογεῖ τὶς συνέπειες τῆς Κρήτης…

Προσδιορίζεται ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ σκοπὸς συγ-
γραφῆς τοῦ «Μηνύματος». Γράφουν οἱ Ἁγιορεῖτες:
«Διαρκῶς παρατηρεῖται μιὰ ὑποβόσκουσα τα-
ραχὴ προκαλουμένη ἀπὸ ἀντιδράσεις κατὰ ἀποφάσε-
ων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 2016).
Προτείνονται ἀποτειχίσεις καὶ διακοπαὶ τοῦ μνημοσύ-
νου τῶν οἰκείων ἐπισκόπων. Ἐπειδὴ εἴμεθα ἀποδέκται
αὐτῶν τῶν ἀνησυχιῶν, καὶ εὑρισκόμενοι ἐντός τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπευθύνομεν πρὸς ὅλους τὸν χαιρετισμὸν
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ: Εἰρήνη ὑμῖν. Δὲν ὑπάρχει
λόγος ταραχῆς, ἐφ’ ὅσον εὑρίσκεται μεθ’ ἡμῶν ὁ
Ἀναστάς Κύριος».

Εἶναι τραγικό: Ἡ Σύνοδος ποὺ συνεκλήθη γιὰ νὰ
διατρανώσει – τάχα – τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας πρὸς
τοὺς ἔξω γίνεται αἰτία τῆς διασπάσεώς Της καὶ δη-
μιουργίας «ταραχῶν» καὶ «σχισμάτων»! Ἀλήθεια,
καὶ τί δὲν κρύβει ἡ φράση «Δὲν ὑπάρχει λόγος τα-
ραχῆς, ἐφ’ ὅσον εὑρίσκεται μεθ’ ἡμῶν ὁ Ἀναστάς
Κύριος»! Δὲν λέει τὸ κείμενο ὅτι δὲν ὑπάρχει λόγος τα-
ραχῆς, διότι ὅλα καλῶς ἐξελίχθηκαν στὴν Κρήτη, ἀλλὰ
ἐπειδὴ εἶναι μαζί μας ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ παν-
σθενουργῷ Του δυνάμει μπορεῖ καὶ ἐλευθερώνει τὴν
Ἐκκλησία Του ἀπὸ τὸ πνεῦμα πλάνης! Στὸ ἴδιο
πνεῦμα σὲ ἄλλο σημεῖο τὸ «Μήνυμα» τονίζει ὅτι οἱ πι-
στοὶ δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν, διότι ἡ Ἐκκλησία ὡς
Σῶμα Χριστοῦ μπορεῖ καὶ «ἀποβάλλει ὅσα αὐτὸ θεω-
ρεῖ ξένα», ἐνῶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει
καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ»! «Δι’ αὐτὸ κάθε φόβος
εἶναι περιττός, ὡς φανέρωσις ὀλιγοπιστίας»!

Μὲ ἄλλα λόγια τὸ Ἃγ. Ὄρος στὸ μήνυμά του ἐμμέ-
σως πλὴν σαφῶς ἐκφράζει τὴ δυσφορία του γιὰ τὴν
ἔκβαση τῆς Συνόδου, ἀλλὰ καθησυχάζει τὸ λαό, διότι
«Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστο-
μον “χειμάζεται, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται· κλυδωνίζεται,
ἀλλ’ οὐ γίνεται ὑποβρύχιος · δέχεται βέλη, ἀλλ’ οὐ δέ-
χεται τραύματα”». Ποιὸς ὅμως εἶναι στὴν παροῦσα πε-
ρίσταση αὐτὸς ποὺ ἐξ αἰτίας του «χειμάζεται», «κλυ-
δωνίζεται» καὶ «δέχεται βέλη» ἡ Ἐκκλησία; Ποιὸς
ἄλλος παρὰ ἡ ἴδια ἡ Σύνοδος!

Ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες γιὰ τὴν
ὅλη ταραχὴ καὶ τὴν κρίση ἑνότητας ἐντός τῆς Ἐκκλη-
σίας μας δὲν μέμφονται τοὺς ἀντιδρῶντες στὶς ἀπο-
φάσεις τῆς Κρήτης ὡς «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτές»
ἢ φανατικοὺς κοκ οὔτε ζητοῦν τὴν τιμωρία τους. Μά-
λιστα ἐπαναβεβαιώνοντας τὸ κῦρος τῆς Εἰσηγήσε-
ως τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς (13/26.11.16) ὁ
«θεσμικὸς» φορέας τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἐγκαλεῖ σαφῶς
τὴν ἴδια τὴ Σύνοδο γιὰ τὴν ταραχὴ καὶ τὴν κρίση
ἑνότητος ποὺ ὑπάρχει στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Γράφει ἡ Εἰσήγηση τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς:
«Δ. Σήμερoν ἡ διατήρησις τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι ἕν ὀδυνηρόν αἴτημα. Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καί
ἀλλαχοῦ ἀκούονται διαμαρτυρίαι καί δυστυχῶς ἀνα-
πτύσσονται ἕως καί σχισματικαί τάσεις. Ἀναμφιβό-
λως εἰς αὐτό συμβάλλουν καί αἱ ἀμφισημίαι εἰς τά
συνοδικά κείμενα, ἡ ἀσάφεια τῶν ὁποίων δημι-
ουργεῖ προϋποθέσεις δι᾽ οἰκουμενιστικήν ἑρμη-
νείαν των καί ἑπομένως ὁδηγεῖ εἰς κρίσιν τήν
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς εἰς τούς ἐν ἐξελίξει
θεολογικούς διαλόγους εἶναι δύσκολον νά παραμερι-
σθοῦν τά «κεκτημένα» τῶν παρελθουσῶν δεκαετιῶν.
Τά κείμενα τῆς Συνόδου πρέπει νά ὑπερβοῦν τήν μο-
νομέρειαν, ἡ ὁποία ὀφείλεται εἰς τό ὅτι αὐτά ἠγνόη-
σαν τήν ἰσχυράν θεολογικήν παράδοσιν πού ἐχά-
ραξαν σύγχρονοι θεοφόροι Πατέρες καί ἔγκριτοι
θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι διεῖδον τήν πορείαν τῶν
οἰκουμενικῶν διαλόγων ὡς μίαν οἰκουμενιστικήν
παρέκκλισιν. Ὄχι μόνον «ζηλωτικαί», ὡς λέγεται,
ἀλλά καί ὑγιεῖς φωναί ἀναζητοῦν λόγον ἀληθείας
διά νά πεισθοῦν καί νά ἀναπαυθοῦν»!

Τὸ Ἃγ. Ὄρος εἶναι στὸ σημεῖο αὐτὸ σαφέστατο!
α) Ἀποτελεῖ θετικὸ σημεῖο τοῦ «Μηνύματος» μὲ

εὐθεῖα ἀναφορὰ στὴν Κρήτη ἡ φράση ὅτι «Μὲ τὴν
ἀπομάκρυνσιν τῆς Ρώμης ἀπὸ τὴν μίαν καὶ ἁγίαν
Ἐκκλησίαν ἀκολουθοῦν αἱ γνωσταὶ ἀλλοιώσεις εἰς τὸν
δυτικὸν κόσμον». Τὸ Ἃγ. Ὄρος δὲν χαρακτηρίζει τὴν
Ρώμη ὡς «Ἐκκλησία», ἀλλὰ σημειώνει ὅτι ἀπομα-
κρύνθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία! Ἡ φράση αὐτὴ τοῦ ἁγιο-
ρειτικοῦ κειμένου εἶναι σαφέστατη αἰχμὴ κατὰ τῶν
ἀποφάσεων τῆς Κρήτης καὶ τῆς οἰκουμενιστικῆς
ἐκκλησιολογίας.

β) Εὐθεῖα ἀναφορὰ κατὰ τοῦ κειμένου «Σχέσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (§23) ἀποτελεῖ καί ἡ παρά-
γραφος τοῦ ἁγιορειτικοῦ Μηνύματος «Αὐτοὶ ποὺ ἐντὸς
τῆς Ἐκκλησίας ψάλλουν, διότι τὸ ζοῦν: “Θανάτου ἑορ-
τάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς,
τῆς αἰωνίου, ἀπαρχὴν καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν
αἴτιον”, δὲν ἀντιπροσωπεύουν μίαν θρησκευτικὴν ἄπο-
ψιν, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ προτρέπωνται νὰ ἀπο-
φεύγουν τὸν προσηλυτισμόν, διότι θυσιάζουν τὴν
ζωήν των, διὰ νὰ ἀναγγείλουν εἰς τὸν κόσμον ὅτι
“ἑάλω ὁ θάνατος θανάτῳ“. Τὸ πολύτιμον ποὺ ἔχει ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία – καὶ τὴν τρέφει – εἶναι ἡ
ἀλήθεια τῆς πίστεως. Καὶ δὲν ἔχει ἄλλον τρόπον νὰ
προσφέρη τὴν ἀγάπην Της ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πασχά-
λιον πρόσκλησιν: “Δεῦτε πάντες ἀπολαύσατε τοῦ

συμποσίου τῆς πίστεως“».
Συνεπῶς, γιὰ τὸ Ἃγ. Ὄρος γνήσια ἀγάπη τῆς

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐκφράζει μόνο ἡ ἱεραποστο-
λικὴ πρόσκληση πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους νὰ ἐπι-
στρέψουν καὶ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ἀλήθεια τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὄχι ἡ οἰκουμενιστικὴ ἀγα-
πολογία, ἡ ὁποία πλεονάζει στὰ κείμενα τῆς Κρήτης
καὶ γενικότερα στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση!

Πόσο θὰ εἴμαστε ὡς Ὀρθόδοξοι ἀναπαυμένοι, ἐὰν
στὰ κείμενα τῆς Κρήτης ὑπῆρχε ἀναφορὰ ὡσὰν αὐτὴ
τοῦ ἁγιορειτικοῦ Μηνύματος: «Θεωροῦμεν δὲ ἀχα-
ριστίαν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔλλειψιν ἀγάπης πρὸς
πάντας τοὺς ἀδελφοὺς — τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν
— ἐὰν δὲν τονίζωμεν μετὰ πάσης παρρησίας καὶ σα-
φηνείας τὸν πλοῦτον τῆς Χάριτος ποὺ ἀπολαμβάνο-
μεν ζῶντες ἐντὸς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας»! Ἀλλά, τὸ πνεῦμα τῆς Κρή-
της εἶναι, δυστυχῶς, ξένο πρὸς αὐτὸ τοῦ Ἁγιωνύμου
Ὄρους …

γ) Μὲ λεπτότητα καὶ πολὺ συγκεκαλυμμένα ὁ συν-
τάκτης τοῦ Μηνύματος ἀναφέρεται στὸ κείμενο τῆς
Κρήτης μὲ τίτλο «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας» - τὸ
ὁποῖο βλέπει τὴν ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας χωρὶς ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ, ἀλλὰ τὴν
περιορίζει σὲ ἐγκόσμια πλαίσια - καὶ σημειώνει: «Θὰ
ἔπρεπε τότε νὰ ἐξέλθωμεν εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ εἰς τὰς ρύ-
μας συνεργαζόμενοι μετὰ τῶν ἄλλων καταδίκων
εἰς τὴν χώραν τῆς σκιᾶς τοῦ θανάτου ἐπιζητοῦντες
βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν τῆς συμφορᾶς.
Ἀλλὰ ἄπαγε τῆς βλασφημίας! “Νῦν πάντα πεπλή-
ρωται φωτός”. Καὶ ὅλοι ἀναμένουν βοήθειαν ἐκ τῶν τῆς
Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότων».

δ) Δὲν εἶναι ἄνευ σημασίας ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες ἀνα-
φερόμενοι στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης αἰσθάνονται τὴν
ἀνάγκη νὰ τονίσουν πολλὲς φορὲς καὶ μὲ ἔνταση τὴν
ἰδιαίτερη σπουδαιότητα ποὺ ἔχει ἡ ὀρθότητα τῆς πί-
στεως καὶ ἡ διαφύλαξή της ἀπαραχαράκτου ἀπὸ
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: «Ὃλη ἡ ζῶσα οἰκοδομὴ
τῆς Ἐκκλησίας ἑδράζεται εἰς τὸ θεμέλιον τῆς πίστεως.
Κάθε ἀλλοίωσις εἰς τὴν ἀλήθειαν τοῦ δόγματος προ-
καλεῖ ρωγμὰς καὶ ἀλλοιώσεις εἰς τὸν χῶρον τῆς ζωῆς».
Ποιός δὲν κατανοεῖ τὴ σπουδαιότητα τῆς ἀναφορᾶς
αὐτῆς σὲ σχέση μὲ ὅσα ἔχει ἀποφασίσει ἡ Κρήτη;

ε) Ὁ συντάκτης τοῦ Μηνύματος τονίζει ὅτι «τὸ Ἅγιον
Ὄρος ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν μετὰ σαφηνείας διετύπωσε τὰς
ἀπόψεις του διὰ τοὺς γινομένους διαλόγους μετὰ τῶν
ἑτεροδόξων Χριστιανῶν». Ἀποσιωπᾶ ὅμως τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ Σύνοδος περιφρόνησε τελείως καὶ ἀπο-
φάσισε ἐντελῶς ἀντίθετα πρός τὶς πάγιες θέσεις τοῦ
Ἁγ. Ὄρους γιὰ τοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους.

στ) Τέλος, οἱ Ἁγιορεῖτες ἂν καὶ προσπαθοῦν νὰ κα-
θησυχάσουν τὶς ταραγμένες συνειδήσεις τῶν πιστῶν
ἀπὸ ὅσα θλιβερὰ συνέβησαν στὴν Κρήτη, ἐν τούτοις
πιστεύουν ὅτι ἡ ἐγρήγορση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ
εἶναι ἀπαραίτητος ὅρος γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ Σώματος. Ἔτσι, ἐπικαλοῦνται τὴν «ἱστο-
ρικὴ ἐγκύκλιο (1848)» τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν
τῆς Ἀνατολῆς ὅτι «παρ’ ὑμῖν οὔτε Πατριάρχαι, οὔτε
Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν 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» καὶ παράλληλα
δηλώνουν ὅτι «δὲν θέλομεν νὰ προτείνωμεν ἐφη-
συχασμὸν ἀδιαφορίας, ἀλλὰ νὰ ὑπογραμμίσω-
μεν τὴν σημασίαν τῆς ἐγρηγόρσεως καὶ τῆς πί-
στεως».

Γ. Ἴσως κάποιοι διαβάζοντας αὐτὸ τὸ σχολιασμό μου
στὸ «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου» μὲ ἐγκαλέσουν γιὰ ἔλλει-
ψη ἀντικειμενικότητας καὶ γιὰ προσπάθεια δικαιο-
λογήσεως τῶν ἀδικαιολογήτων. Ἴσως ἔχουν δίκιο
γιὰ τὴ μομφὴ τους αὐτή! Ἴσως εἶναι ἀλήθεια! Ὁ σεβα-
σμός μου στὴν Ἁγιορειτική παράδοση καὶ στοὺς ση-
μερινοὺς φορεῖς της (Καθηγουμένους ἢ ἁπλοὺς Κοι-
νοβιάτες καὶ Κελλιῶτες μοναχοὺς) μὲ ἐξαναγκάζει νὰ
προσεγγίζω τὴ στάση τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἔναντι τῆς Συν -
όδου μὲ πολὺ ἀγαθὸ λογισμό. Δὲν θέλω νὰ πιστέψω
ὅτι τὸ Κάστρο ἔπεσε, παρά τὶς Κεκρόπορτες ποὺ
ἔχουν διάπλατα ἀνοίξει…

Γιὰ νὰ εἶμαι ὅμως ἀπολύτως εἰλικρινὴς – αὐτὸ νομί-
ζω σημαίνει σεβασμὸς – μὲ τοὺς λίαν σεβαστούς μου
Πατέρες τοῦ Ἁγ. Ὄρους, θὰ περίμενα καὶ ἐγὼ, ὃπως
καί πολλοί ἂλλοι πατέρες καί ἀδελφοί, ἀπὸ τὸν ἐπίση-
μο «θεσμικὸ» ἐκφραστὴ τους λόγο σαφέστερο ποὺ
νὰ λέει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους πέρα καὶ
μακριὰ ἀπὸ συγκεκαλυμμένες διατυπώσεις καὶ
σκοπιμότητες ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς. Τὸ «Μή-
νυμα τοῦ Ἁγ. Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν
Κρήτῃ Συνόδου» ἀπευθύνεται σὲ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθο-
δοξία: στοὺς Προκαθημένους, στοὺς λοιποὺς ἐπισκό-
πους, στὸν ὑπόλοιπο κλῆρο, στὶς μοναστικὲς Ἀδελ-
φότητες, σὲ θεολόγους, ἀλλὰ καὶ στὸν ἁπλὸ λαό, ποὺ
ὅλοι περιμέναμε ἐναγωνίως ἀπὸ τὸ Ἃγ. Ὄρος νὰ
ἐκφράσει μὲ σαφήνεια καὶ πληρότητα τὴν ἄποψή
του γιὰ τὴ Σύνοδο.

Ἦταν ἡ Σύνοδος πραγματικὰ «Ἁγία καὶ Μεγά-
λη»; Ἀναδείχθηκε, τελικά, ὁ ἐκφραστὴς τῆς Ὀρθόδο-
ξης ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καὶ αὐτοσυνειδησίας; Οἱ
ἀποφάσεις της εἶναι καρπὸς θείου φωτισμοῦ καὶ ἐλάμ-
ψεως τοῦ Παρακλήτου; Ποιὰ ἡ ἂποψη τοῦ Ἁγ. Ὄρους
ἐπ’ αὐτῶν τῶν κρισίμων ἐρωτημάτων;

Τὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγ. Ὂρους ἀναμφισβήτητα
εἶναι ὑψηλοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου, μεστὸ χρι-
στολογικῶν, ἐκκλησιολογικῶν, ἀνθρωπολογικῶν
καὶ ἐσχατολογικῶν νοημάτων. Κανένα ἀπὸ τὰ κεί-
μενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης δὲν τὸ πλησιάζει! Μα-
κάρι νὰ ἦταν συνοδικὸ κείμενο - θὰ ἀναδείκνυε τό-
τε τὴ Σύνοδο πραγματικὰ Ἁγία καὶ Μεγάλη, πραγματι-
κά Πανορθόδοξη!

Ὅμως ἀναφερόμενο στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης νομίζω
πώς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἄτολμο, ἀρνεῖται νὰ ἀκουμ-
πήσει ἐπὶ τὸν «τύπον τῶν ἥλων» καὶ κυρίως δια-
φέρει πάρα πολὺ ὡς πρὸς τὴ σαφήνεια καί τήν παρ-
ρησία συγκρινόμενο μὲ παλαιότερα ἀλλὰ καὶ πρό-
σφατα ἀντίστοιχα ἁγιορειτικά κείμενα. Ἀκόμα καὶ ἀπὸ
τὰ δύο τελευταῖα Ἱεροκοινοτικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα μνη-
μονεύει, ἡ διαφορὰ εἶναι μεγάλη. Φαίνεται νὰ συν-
θλίβεται ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἀπὸ «τὴν ὑπερχιλιόχρο-
νη, ἀλλά καί τήν πρόσφατη ἁγιορειτική ὁμολογιακή
παράδοση»[7], πού δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ τὰ ὅσα ἔγι-
ναν στὴν Κρήτη, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀπὸ τὶς

γνωστὲς σὲ ὅλους πιέσεις τοῦ Φαναρίου, ποὺ δὲν
μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τῶν ἐπιλογῶν
του ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες.

Ἔτσι, τὸ ἁγιορειτικό Μήνυμα θέλει νὰ πεῖ κάτι,
ἀλλὰ φαίνεται νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τὸ πεῖ! Καὶ τὴν ἀλή-
θεια δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκρύψει, ἐπαινώντας ὡς
ἁγιοπνευματικὴ τὴ Σύνοδο, ἀλλὰ καὶ τὸ Φανάρι
δὲν θέλει νὰ δυσαρεστήσει ἐκφράζοντας μὲ σαφή-
νεια τὴ θέση του. Σὲ τέτοιες ὅμως περιπτώσεις κιν-
δυνεύει – ὀρθότερα, πέτυχε – νὰ μὴ ἀναπαύσει κα-
νένα καὶ τὸ κρισιμότερο νὰ διακυβεύσει τὴν ἴδια τὴν
ἀξιοπιστία του…

Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν μπορῶ νὰ δικαιολογήσω στὸ
«Μήνυμα» εἶναι ἡ ἐξίσωση τῆς διακοπῆς τοῦ μνημο-
σύνου τοῦ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κηρύσσοντος αἵρεση
ἐπισκόπου μὲ τὸ σχίσμα. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τῆς πα-
ρούσης ἡ ἀναίρεση τῆς πεπλανημένης αὐτῆς ἀπόψε-
ως[8]. Θὰ ἤθελα μόνο δύο ἐπισημάνσεις:

α) Ἀσφαλῶς μία διακοπὴ μνημοσύνου εἶναι
πιθανό νὰ ὁδηγήσει σὲ σχίσμα, ἀλλὰ ἡ ἲδια ἡ
διακοπή, αὐτή καθ’ ἑαυτή, δέν εἶναι σχί-
σμα, καί δὲν εἶναι καθόλου βέβαιο ὅτι κάθε
διακοπή θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ σχίσμα. Συν -
επῶς, δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς
σχισματικὸς καθένας ποὺ διακόπτει δι-
καιολογημένα τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐπισκό-
που του. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπ’ αὐτοῦ ἀπο-
φανθεῖ συνοδικῶς καὶ συνεπῶς ὀφείλουμε
ὅλοι νὰ σεβόμαστε τὴ συνοδικὴ ἀπόφανση
καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Ἡ Ἐκκλη-
σία μας διὰ τοῦ 15ου κανόνος τῆς Πρωτοδευ-
τέρας εἶναι σαφὴς γιὰ ὅσους δικαιολογημένα
διέκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐπισκόπου τους.
Προστάζει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζον-
ται ὡς σχισματικοί: «ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπού-
σης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται.
Οὐ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ
ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχί-
σματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτε-
μον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν
ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι». Ἡ
Ἐκκλησία ἔχει ἀποφανθεῖ συνοδικῶς καί μέ
σαφήνεια: ἡ κανονική διακοπή μνημοσύ-

νου δέν εἶναι σχίσμα ἀλλά φροντίδα ἀποτροπῆς
«σχισμάτων καί μερισμῶν»…

β) Ἐρωτῶ: Ἦταν σχισματικοὶ καὶ βγῆκαν ἐκτὸς
Ἐκκλησίας οἱ Μητροπολίτες Ἐλευθερουπόλεως
Ἀμβρόσιος, Φλωρίνης Αὐγουστῖνος καὶ Παραμυθίας
Παῦλος, ὅταν διέκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγό-
ρα μέχρι τοῦ θανάτου του; Ἦταν σχισματικὸ καὶ ἐκτὸς
Ἐκκλησίας σχεδὸν ὅλο τὸ Ἃγ. Ὄρος, ὅταν διέκοψε τὸ
μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα μέχρι τοῦ θανάτου του;

Ἄς μοῦ ἐπιτρέψει ὁ συντάκτης τοῦ ἁγιορειτικοῦ Μη-
νύματος, σεβαστός μου π. Βασίλειος (Γοντικάκης), νὰ
ἀναφερθῶ σὲ δύο ἐπιστολές:

i) Στὴν ἀπὸ 11.1968[9], μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἱ. Μ. Σταυ-
ρονικήτα δικαιολογεῖ, γιατί δὲν εἶχε – μέχρι τότε – δια-
κόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα
«πρᾶγμα σπάνιο γιά Κοινόβιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους»,
ὅπως χαρακτηριστικὰ σημειώνει. Στὴν ἐπιστολὴ με-
ταξὺ ἄλλων ἀναφέρονται μὲ ἀξιομίμητη καλογερικὴ
σαφήνεια καὶ εὐθύτητα μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Τό ὅτι
στή Μονή Σταυρονικήτα μνημονεύεται σήμερα τό ὄνο-
μα τοῦ Πατριάρχου – πρᾶγμα σπάνιο γιά Κοινόβιο
τοῦ Ἁγίου Ὄρους –, τοῦτο γίνεται κατ’ ἀνοχήν, ἀπό
σεβασμό στήν Ἐκκλησία, καί ὄχι σάν ἔκφρασι κατα-
φάσεως στή γραμμή αὐτή. Αὐτό δέ εἴμεθα ὑποχρεω-
μένοι νά τό ποῦμε, γιά νά μή δημιουργοῦνται ψευδαι-
σθήσεις σ’ αὐτούς πού βλέπουν τήν Ἐκκλησία ἐξωτε-
ρικά, οὔτε φόβους στούς πιστούς ἀδελφούς (νά δημι-
ουργοῦμε). Θά ἦταν πράγματι τουλάχιστον ἄστο-
χη, ἄν μή ἀθλία, ἡ ἀποστολή ἐκείνου πού στό
χῶρο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐνσυνείδητα θά προ-
ωθοῦσε τέτοιες ἰδέες (σημ. συντ.: ἐννοεῖ τὶς οἰκου-
μενιστικὲς ἀπόψεις καὶ πρακτικές τοῦ Πατριάρχου
Ἀθηναγόρα).

Πιστεύουμε ὅτι ἡ στάσις πολλῶν Ἁγιορειτῶν καί τῶν
ἐνσυνείδητα πιστῶν σ’ ὅλη τήν Ἐκκλησία δέν εἶναι
ἀρνητική. Ἡ ἄρνησις πρός τόν Πατριάρχην δέν
εἶναι ἄρνησις πρός τήν ἀγάπην οὔτε πρός τήν
ἑνότητα. Εἶναι «ὄχι» πρός τό ψευδές καί «ναί»
πρός τήν Ἀλήθειαν, πού κρύβει μέσα της ἡ Ἐκκλη-
σία.

Ὅταν οἱ πιστοί διακρίνουν διαφορές, πού ὑπάρ-
χουν μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἑτεροδόξων, δέν ση-
μαίνει ὅτι ἐπιθυμοῦν τό σχίσμα καί τή διαιώνισί
του, ἀλλά ζητοῦν τήν ἀληθινή ἑνότητα, τή μόνη
σωτήριο γιά ὅλους. Εἶναι ἄρα αὐτό ἕνας σταυρός,
πού ὑποφέρουν ἀπό ἀγάπη γιά τούς ἀδελφούς….

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού φάνηκαν «σκλη-
ροί» στή διατήρησι τοῦ Δόγματος, εἶναι ἐκεῖνοι
πού ἀγάπησαν περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον τόν
ἄνθρωπο. Γιατί γνώρισαν τά ἀπύθμενα βάθη του
καί δέν θέλησαν ποτέ νά τόν κοροϊδέψουν μέ τίς
συνθηματολογίες ἐφήμερης καί ἀνύπαρκτης ἀγά-
πης, ἀλλά τόν σεβάστηκαν προσφέροντάς του τό
Εὐαγγέλιο τῆς Ἀληθείας, πού χαρίζει τή μακαρία
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή.

Δέν εἶναι λοιπόν ἡ πιστότης στό Δόγμα στενο-
κεφαλιά οὔτε ὁ ἀγώνας γιά τήν Ὀρθοδοξία μισαλ-
λοδοξία, ἀλλά ὁ μοναδικός τρόπος ἀληθινῆς ἀγά-
πης».

Ποιοὶ ὑπογράφουν τὸ μνημειῶδες αὐτὸ κείμενο;
Ἀρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ] Ἡγούμενος

τῆς Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα
Ἱερομ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ [ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ]
Μοναχός [ΑΓΙΟΣ] ΠΑΪΣΙΟΣ
ii) Ἡ δεύτερη ἐπιστολὴ εἶναι τῆς 10.1970[10] τῆς Ἱ.

Μ. Σταυρονικήτα, ὅταν καὶ αὐτὴ πλέον διέκοψε τὸ
μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἀκολου-
θώντας τὸ λοιπὸ Ἃγ. Ὄρος. Γράφει ἡ Μονὴ πρὸς τὴν
Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους: «Συγκεκριμένως εἰς τήν
ἡμετέραν Μονή, παρ’ ὅλην τήν ἁγιορείτικην ἀντίδρα-
σιν, ἐμνημονεύαμεν μέχρι τινός τοῦ Πατριαρχικοῦ
ὀνόματος φειδόμενοι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότη-
τος. Μετά δέ τήν περί Φιλιόκβε καί Πρωτείου, ὡς
ἁπλῶν ἐθίμων, δήλωσιν τοῦ Πατριάρχου, ἐπαύσαμεν
τό μνημόσυνον, αἰσθανθέντες ὅτι ἐξέλιπεν πᾶν πε-
ριθώριον ἀνοχῆς ἤ προθεσμία ἀναμονῆς. Αἱ πα-
ρόμοιαι δηλώσεις δέν ἀποτελοῦν μόνον ἀναίρεσιν
τῆς Θεοδιδάκτου καί ζωηφόρου παραδόσεως τῆς
Ἁγίας μας  Ἐκκλησίας,  ἀλλά  συγχρόνως  ἐμπαι -
γμόν πρός τόν ταλαίπωρον Δυτικόν κόσμον, … Τό
νά ἀκολουθῇ ὅθεν τάς πατριαρχικάς καί οἰκουμενι-
κάς ἀκροβασίας κανείς, δέν ἀπάδει ἁπλῶς πρός
τήν Ὀρθόδοξον ἱεροπρέπειαν, ἀλλά καί ἀντίκειται
πρός τήν στοιχειώδη σοβαρότητα»!

Ποιὸς λέει αὐτὰ καὶ ὑπογράφει τὴν ἐπιστολὴ δια-
κοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ ἐπισκόπου; Ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα Ἀρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
[ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ] ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος!

Ἴσως κάποιος ἀντιτάξει ὅτι ἄλλες οἱ συνθῆκες σή-
μερα. Αὐτὸ ἀκριβῶς λέω καὶ ἐγώ: οἱ οἰκουμενιστικὲς
δηλώσεις καὶ πράξεις τοῦ Ἀθηναγόρα ὠχριοῦν
μπροστὰ σὲ ὅσα διαπράττονται στὴν μετὰ-Ἀθη-
ναγόρα ἐποχὴ καὶ ἰδιαιτέρως στὰ τελευταῖα χρό-
νια ἀπὸ τοὺς ἐν Φαναρίῳ: πχ. «Ὁμολογία Θυατεί-
ρων»(1975)[11], συμπροσευχὲς μέχρι καὶ ἀτελῆ συλ-
λείτουργα ἐν Φαναρίῳ καὶ Ρώμῃ, de facto ἀναγνώρι-
ση τῆς Οὐνίας παρὰ τὶς λεκτικὲς καταδίκες[12], συμ-
φωνίες μέ τούς ἑτεροδόξους πού ἀκυρώνουν τή συν -
οδική καί πατερική παράδοση κοκ!

Καὶ τὸ χείριστο ὅλων: ἔχουμε συνοδικὴ, «πανορ-
θόδοξη» ἐπικύρωση-ἀποδοχὴ-ἀναγνώριση τοῦ

οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν κακοδόξων κειμένων τοῦ
ΠΣΕ[13] ἀπὸ τὴν τάχα καὶ «Ἁγία καὶ Μεγάλη» Σύν -
οδο τῆς Κρήτης.

Τί ἄλλο πρέπει νὰ γίνει, σεβαστοί μου Πατέρες;
Φρίττω ὅταν συλλογίζομαι ὅτι ὁ Χαριτωμένος ἁγιο-

ρείτης Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης μᾶς φανέρω-
σε ὅτι κατόπιν πολλῆς του προσευχῆς ὁ Θεὸς τοῦ
ἀποκάλυψε – ἒτσι εἶπε ὁ Γέροντας – ὅτι ἡ Οἰκου-
μενικὴ Κίνηση κυριαρχεῖται ἀπὸ πονηρὰ πνεύμα-
τα[14] καὶ μία Σύνοδος ποὺ θέλει νὰ γίνει ἀποδεκτὴ
ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση ὡς Ὀρθόδοξη(!)
ἀντὶ νὰ καταδικάσει τὸν οἰκουμενισμὸ τὸν ἀποδέχθη-
κε!

Ἀλήθεια, ποίου πνεύματος ἦταν, τελικὰ, ἡ Σύν -
οδος τῆς Κρήτης;

Ταπεινῶς ἐλπίζαμε ὅτι ἡ σημερινὴ, ἐπίσημη,
«θεσμικὴ» ἔκφραση τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἀκολουθών-
τας τὴ νηπτική πρακτική θεογνωσίας τοῦ ἀειμνή-
στου ἁγιορείτη Γέροντα Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη θὰ
μᾶς τὸ ἔλεγε μὲ τὴν ἐπιβεβλημένη καλογερικὴ
εὐθύτητα…

Ἀκόμα καί τώρα, πάντως, «προσβλέπομεν μετ’
ἐλπίδος», ἐλπίζοντες ὅτι «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύ-
νει»…
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[12] Φαναριώτικα “κατορθώματα” μὲ τοὺς Οὐνίτες,
γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ τραγικὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστρα-
λίας Στυλιανὸς ὅταν ἒγραψε ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι «κα-
ταντήσαμε Οὐνίτες»:

α) ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέ-
δωσε ἅγιο Ποτήριο στὸν Οὐνίτη πρώην “Ἀρχιεπίσκο-
πο” ἐν Ἀθήναις Δημήτριο Σαλάχα, ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ του
(!), ἐνῶ ἀπέστειλε εὐχαριστήριο ἐπιστολὴ στὸν Οὐνί-
τη “Ἀρχιεπίσκοπο” Οὐκρανίας γιὰ τὶς εὐχές του γιὰ
εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Πανορθοδόξου! Τὸ Πα-
τριαρχικὸ εὐχαριστῶ ἦρθε μετὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης
ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα… κατεδίκασε τὴν Οὐνία…

β) Ὁ Μητρ. Προύσης Ἐλπιδοφόρος κατὰ τὴ διάρ-
κεια “ἀρχιερατικῆς Λειτουργίας” Οὐνιτῶν στὴν Ἰτα-
λία (25.10.2015) ἀπήγγειλε τὸ «Πιστεύω», ἀντάλλα-
ξε λειτουργικὸ ἀσπασμὸ μὲ τὸν οὐνίτη “ἐπίσκο-
πο” καὶ τὸν ἄκουσε στὴ Μ. Εἴσοδο νὰ μνημονεύει τοῦ
«πάπα Φραγκίσκου καὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολο-
μαίου». Στὸ τέλος, ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος ἀπὸ Ὡραίας
Πύλης στὴν προσφώνησή του πρὸς τὸν Οὐνίτη
“ἐπίσκοπο” εἶπε τὰ ἑξῆς ἀδιανόητα γιὰ Ὀρθόδοξο
ἐπίσκοπο: «Σήμερα ἔγινε μεγάλη χαρὰ στὸν οὐρανό,
καὶ οἱ Ἄγγελοι ἀνέβαιναν καὶ κατέβαιναν μὲ τὰ φτε-
ρά τους, πετώντας πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας! Γιατὶ
ἀκόμη μία φορὰ ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ μητέρα μας
Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὁ Πανα-
γιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος, ἔστειλε
στὰ παιδιά του τὰ ἀγαπημένα, σὲ σᾶς ὅλους, ἕνα
Ἱεράρχη τῆς Κωνσταντινούπολης. (Δὲν ἀκούγεται
εὐκρινῶς) … χρησιμοποιοῦμε δύο Πατέρες μας, τόν
πάπα Φραγκίσκο καὶ στὸν Πατριάρχη Βαρθολο-
μαῖο, ὁ Θεὸς νὰ τοὺς δίδει ὑγεία, νὰ τοὺς δίδει χρόνια
πολλά, γιὰ νὰ μᾶς καθοδηγοῦν, ὅλους μας, στὸ
δρόμο τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἀγάπης! Τὴν χαρά μας
αὐτὴ τὴν ὀφείλομε καὶ στὴν ἀδελφικὴ πρόσκλη-
ση τοῦ θεοφιλεστάτου ἀδελφοῦ, τοῦ ἀγαπημέ-
νου Ἐπισκόπου Μύρων κ. Δονάτου, ὁ ὁποῖος ποι-
μαίνει αὐτὴν τὴν ἐπαρχία σὰν ἄγγελος Κυρίου»
(βλ. www.youtube.com/watch?v=zp15aaXPCWM
καί https://www.youtube.com/watch?v=bVghw-sjp5Y)!

Τέτοιες ἀσχημοσύνες δὲν εἶχε τολμήσει οὔτε ὁ
Ἀθηναγόρας…
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ π. Β. Γοντικάκης συμμετεῖχεν εἰς πολλὰς ἡμερίδας ὑπερ -
 ασπίσεως τοῦ Κολυμβαρίου, ὅπως καὶ ὁ Σεβ. Μεσσηνίας
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Οἰκουμενισταὶ καὶ διῶκται
Ἰουστίνου Πόποβιτς μόνον ὁ ὁμολογητὴς Μητρο-
πολίτης Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτέμιος μένει
πιστὸς σὲ ὅσα ἔμαθε καὶ ἐπιστώθη ἀπὸ τὸν γέ-
ροντά του ἅγιον Ἰουστῖνον. Καὶ ἔφτασε στὸ σημεῖο
ἡ σερβικὴ ἱεραρχία νὰ καταδιώξη καὶ καθαιρέση
τὸν ὁμολογητὴ Μητροπολίτη Ἀρτέμιο. Καὶ στὸν
διωγμὸν αὐτὸν πρωτοστατοῦν οἱ πνευματικοί του
ἀδελφοὶ Μητροπολίτες πρώην Ἐρζεγοβίνης Ἀθα-
νάσιος, Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος καὶ Μπάτσκας
Εἰρηναῖος. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ διῶκτες του συμπροσ -
εύχονται μὲ παπικοὺς καὶ Ἑβραίους! Πῶς ἐξηγεῖ -
ται αὐτὴ ἡ φοβερὴ ἀλλοίωσις τῶν πρώην πατε-
ρικῶν, ἀντιπαπικῶν καὶ ἀντιοικουμενιστῶν θεολό-
γων;».

Στὸ ὑπ. ἀρ. 1821 (26/2/2010) φύλλο τοῦ Ο.Τ.
ἔχει δημοσιευθῆ ἡ ἀποσταλεῖσα ἀπὸ τὴν «Πανελ-
λήνιον Ὀρθόδοξον Ἕνωσιν» ἐπιστολὴ διαμαρτυ-
ρίας γιὰ τὴν δίωξη τοῦ Μητροπολίτου Ράσκας καὶ
Πριζρένης Ἀρτεμίου:

«Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Σερβικῆς Ἐκκλη-
σίας, διὰ τοῦ Προέδρου Αὐτῆς κ.κ. Εἰρηναίου, εἰς
Βελιγράδιον.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι.
Διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως διὰ τὴν ἀντικανο-

νικὴν καὶ ἀνέλπιστον ἀπομάκρυνσιν τοῦ ὀνομα-
στοῦ διὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου καὶ τὴν μαρτυρίαν
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, Ἐπισκόπου Ράσκας καὶ
Πριζρένης κ.κ. Ἀρτεμίου. 

Δὲν ἀνεμένομεν ἀπὸ τοὺς παραδελφοὺς του
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας νὰ μὴ τοῦ συμ-
παρασταθοῦν.

Διώκεται, διότι παραμένει πιστὸς εἰς τὴν διδα-
σκαλίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας
καὶ διότι εἶναι σύγχρονος ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθο-
δόξου Πίστεως, ἄξιον πνευματικὸν τέκνον τοῦ

Ὁσίου Γέροντος π. Ἰουστίνου Πόποβιτς. 
Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ,
Ἀρχιμ. Μᾶρκος Κ. Μανώλης

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ
ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ».

Ἡ ἐπιστολὴ ἐστάλη τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2010
καὶ ὁ ἅγιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ π. Μᾶρκος πνευ-
ματικός μου καὶ πνευματικός σας κ. Διευθυντὰ
ἔφυγε γιὰ τὸν οὐρανὸ στὶς 16 Ἀπριλίου 2010. 

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2010, μερικὰ πνευματικὰ
παιδιὰ τοῦ π. Μάρκου τοῦ θέσαμε τὸ ἐρώτημα,
γιατί αὐτὴ ἡ κατάσταση στὴν Σερβικὴ Ἐκκλησία,
γιατί τὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου,
φέρονται μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο στὸν παραδελφὸ
τους ὁμολογητὴ Μητροπολίτη Ἀρτέμιο; Δὲν ἀπαν-
τοῦσε, προσευχόταν, σκεφτόταν... καὶ μετὰ ἀπὸ
ὥρα ἀπήντησε χαμηλόφωνα, λακωνικὰ «Ἡ δόξα
φθείρει!!».

Δὲν ἔχω σπουδάσει τὴν ἱερὴ ἐπιστήμη τῆς θεο-
λογίας, δὲν γνωρίζω θεολογικὰ γράμματα, ἕνας
παναμαρτωλὸς οἰκογενειάρχης εἶμαι. Ἀπό πόνο
καί ἀγάπη πρός τούς Σέρβους μαθητάς τοῦ Ἁγ.
Ἰουστίνου, παρακαλοῦμε ταπεινὰ τὸν Ἅγιο Τρια-
δικὸ Θεό μας, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου
καὶ τοῦ ἁγιασμένου μιμητοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ, συγχρόνου ὁμολογητοῦ καὶ συν-
τονιστοῦ τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγώνα μακαρι-
στοῦ π. Μάρκου νὰ φωτίση τοὺς Σέρβους Ἐπι-
σκόπους νὰ δοῦν τὸ ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ
μας καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ ὅσα ἔμαθαν καὶ πί-
στεψαν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρας καὶ ὁμολογητάς
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ
τὸν πνευματικό τους Ἅγιο Ἰουστῖνο. Ὁ Κύριός μας
περιμένει τὴν μετάνοια ὅλων μας.

Ἰωάννης Παπαθεοφάνης
Φυσικὸς

ΔΙΗΡΕΣΑΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΠΥΡΠΟΛΟΥΝΤΕΣ Ι. ΚΑΝΟΝΑΣ
ὁ κ. Βαρθολομαῖος στὸν τότε Μητροπολίτη Φλωρί νης
Αὐγουστῖνο, διὰ τῆς ὁποίας εὐχαριστοῦσε τὸν μηνυτή,
συγχαίροντας αὐτὸν θερμῶς γιὰ τὴν εἰς τὰ θέματα τῆς
Πίστεως ἀρχιερατικὴ εὐαισθησία του! Εἴτε, ὅμως, στὸ
ἀρχεῖο τίθενται εἴτε στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ρίπτον-
ται οἱ μηνύσεις αὐτές, οἱ συντάκται τους λαμβά νουν
μισθὸ οὐράνιο γιὰ τὴν ἐνέργειά τους, ἐνῶ οἱ παραλῆπται
τους θὰ κληθοῦν νὰ λογοδοτήσουν γιὰ τὴν ἀδιαφορία
ποὺ ἔδειξαν «ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως».

Μήπως, ἐπίσης, ἀγνοεῖ  ὁ κ. Α.Ε. τὶς ἀντιδράσεις τοῦ
προκατόχου τοῦ π. Χ. Π., μακαριστοῦ Γέροντος Φι-
λοθέου Ζερβάκου, κατὰ τῶν προκλητικῶν οἰκουμενι-
στικῶν ἀνοιγμάτων τοῦ ἀλήστου μνήμης ἐπίσης ἀρχιοι-
κουμενιστοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου; «Νεοζηλωτὴς»
τῆς ἐποχῆς του μήπως ἦταν καὶ ὁ Φιλόθεος Ζερβᾶκος;

Ἑπομένως, καὶ «Καντιωτικὲς» ρίζες, ἂν δὲν εἶχε ὁ π.
Χ.Π., ἔχει κληρονομήσει βαρυτάτη πνευματικὴ παρακα-
ταθήκη ὡς διάδοχος τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου
στὴν ἡγουμενία τῆς Μονῆς καὶ αὐτὸ ποὺ ἔπραξε, ἐὰν
ἔχωμε συνειδητοποιήσει τὸ μέγεθος τῆς ἀποστασίας καὶ
προδοσίας ποὺ ἔγινε στὴν Κρήτη, ἦταν τὸ ὀλιγότερο
ποὺ μποροῦσε νὰ πράξη. Ταπεινὰ φρονοῦμε ὅτι
ἐπιβάλλεται νὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα μέτρα
ἀντιδράσεως καὶ διαμαρτυρίας, ὅπως π.χ. ἐάν ἐπι-
σκεφθῆ τὴν Λογγοβάρδα μελλοντικῶς ὁ Πατριάρχης
(κάτι μᾶλλον ἀπίθανο) νὰ κτυπήσουν οἱ καμπάνες τοῦ
μοναστηριοῦ πένθιμα ἀντὶ χαρμόσυνα, ὅπως συνήθως
προβλέπει τὸ μοναστικὸ τυπικὸ σὲ περίπτωσι ἐλεύσεως
ἀρχιερέως σὲ Ἱερὰ Μονή. Αὐτὸ θὰ ἔκανε ὁ μακαριστὸς
Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ κάθε ἄλλος ἀληθὴς
Ὀρθόδοξος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀποροῦμε, ἐπίσης, καὶ ἐξιστάμεθα πῶς ὁ κ. Α.Ε., πα-
λαιὸς συνεργάτης, ὅπως πρὸ ἐτῶν ἐδήλωνε, τοῦ
Αὐγουστίνου Καντιώτου, πῶς, λέγομε, κάθε φορὰ ποὺ
πνευματικὰ τέκνα τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου ἀγωνίζονται
κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, αὐτὸς ἐκτοξεύει τὰ βέλη του
ὄχι κατὰ τῶν παρανομούντων οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ κατ’
ἐκεί  νων ποὺ ἐλέγχουν τὶς ἀσέβειες καὶ παρανομίες μέσα
στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο; Ἐξ ὅσων ὅμως γνωρίζομε,
τοιοῦτο πνεῦμα καὶ φρόνημα δὲν μετέδωσε ὁ
Αὐγουστῖνος στοὺς συνεργάτας του. Ἐκφραζόμεθα τοι-
ουτοτρόπως, διότι μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ λησμονήσωμε
τὸν περίεργο καὶ ὕποπτο πόλεμο, ποὺ ἐξαπέλυσε ὁ κ.
Α.Ε. κατὰ τοῦ ἀειμνήστου θεολόγου Νικολάου Σωτηρο-
πού λου, ὅταν ἐκεῖνος θηριομαχοῦσε πρὸ ἐτῶν μὲ
συγχρόνους του Καϊάφες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πρωτο-
στατήσει στὴν προδοτικὴ Συμφωνία τοῦ Μπάλαμαντ τοῦ
Λιβάνου, ἡ ὁποία, ἐλλεί ψει σοβαρῆς ἀντιστάσεως,
ὡδήγησε τελικῶς, στὶς ἡμέρες μας, στὸ ἀποκορύφωμα
τῆς ἀρχιερατικῆς ἀποστασίας, μὲ τὴ ζηλώσασα τὴν καρ-
ποφορία τῆς «καταρασθείσης ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ  ξη-
ρανθείσης  συκῆς»  συναγωγὴ πονηρευομένων τοῦ Κο-
λυμπαρίου! Καὶ ἰδοὺ τώρα, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ὁ τέως
μαθητής(;) τοῦ σφόδρα ἀντιαιρετικοῦ Αὐγουστίνου Καν-
τιώτου μεταβάλλεται σὲ θερμὸ ὑπερασπιστὴ καὶ συνήγο-
ρο τῶν παναιρετικῶν οἰκουμενιστῶν! Θεέ μου, τί ἄλλο
ἀλλόκοτο θὰ ἰδοῦμε στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας;
Μήπως τὴν συνοδικὴ ἀνακήρυξη τῆς ἀδελφοποιήσεως
τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ τῆς «ἁγίας» Μασονίας, προστάτι-
δος καὶ ἀρωγοῦ πολλῶν οἰκουμενιστῶν;

Σὲ ὅσους θέλουν νὰ ἀρέσουν στὸν Χριστὸ καὶ ὄχι
στοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἡλίου φαεινότερον τὸ ὅτι οἱ δι-
δασκαλίες τοῦ κ. Βαρθολομαίου δὲν εἶναι «δῆθεν» ἑτε-
ροδιδασκαλίες, ὅπως γράφει ὁ κ. Α.Ε., ἀλλά ἀπο-
δεικνύονται «μετὰ πολλῶν τεκμηρίων» σφόδρα ἀντιχρι-
στιανικὲς ἑτεροδιδασκαλίες, ὄχι ἐπιπόλαια καὶ ἀβασάνι-
στα κρινόμενες, ἀλλὰ μὲ σοβαρωτάτη θεολογικὴ ἐπιχει-
ρηματολογία ἐλεγχόμενες. Μία ἁπλῆ ἀνάγνωσι μιᾶς θε-
ολογικῶς τεκμηριωμένης κριτικῆς - καταγγελίας μὲ τίτλο
«Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου», ὑπογεγραμμένης ἀπὸ 10.000 περίπου
Ὀρθοδόξους κληρικοὺς (μητροπολίτας κ.ἄ.), μοναχούς,
πανεπιστημιακούς καθηγητάς, κ.ἄ., ἡ ὁποία πολὺ εὔκο-
λα μπορεῖ νὰ εὑρεθῆ στὸ διαδίκτυο, ἀρκεῖ νὰ πείση κάθε
καλοπροαίρετο Χριστιανό ὅτι ὅσοι ἐλέγχουν τὸν Πα-
τριάρχη γιὰ ἑτεροδιδασκαλίες δὲν τὸν ἀδικοῦν, ἀλλά ὅτι
πράγματι ὁ Παναγιώτατος κηρύττει «ἕτερον
εὐαγγέλιον», διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἐκήρυξε ὁ
Χριστός, συνέγραψαν θεοπνεύστως οἱ Ἀπόστολοι καὶ
Εὐαγγελισταί, ἐδίδαξαν οἱ Πατέρες καὶ διατήρησε καὶ μᾶς
παρέδωσε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ἄς προσέξωμε, λοιπόν, πολὺ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί, κυρίως δὲ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι
ἀπὸ τὶς θέσεις των ἐπηρεάζουν περισσότερο τοὺς
ἀνθρώπους. «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου», διότι
ζοῦμε ἡμέρες Ἀντιχρίστου. Βεβαίως, ὁ Ἀντίχριστος φυ-
σικῶς καὶ σωματικῶς δὲν ἔχει ἀκόμη ἐμφανισθῆ. Ὁ
Ἀντίχριστος, ὅμως, εἶναι ἐδῶ. Εἶναι παρὸν τὸ ἀντίχριστο
πνεῦμα του, τὸ ὁποῖο, μὲ τὴ βοήθεια ὅλων τῶν σκο-
τεινῶν Δυνάμεων καὶ διὰ πολλῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ
σατανικῶν ἰδεολογιῶν καὶ ρευμάτων, ἔχει κυριαρχήσει
σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη.

Ἀρνηταὶ τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ εἶναι μόνον ἐκεῖνοι, ποὺ
θὰ λάβουν τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀρνηταὶ τοῦ
Χριστοῦ εἶναι καὶ ὅσοι κηρύττουν σήμερα «ἕτερον
εὐαγγέλιον», καθὼς καὶ ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκου-
μενισμὸ καὶ ἄλλα ἀντιχριστιανικὰ συστήματα. Ὁ Οἰκου-
μενισμὸς δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν
Διάβολο, ἀποτελεῖ δὲ ἑτεροδιδασκαλία καὶ «διδασκαλία
δαιμονίων» (Α’ Τιμ. 4:1). Ἄς φοβηθοῦμε ἑπομένως καὶ
κυρίως οἱ οἰκουμενισταὶ ἀρχιερεῖς καὶ τὰ διάφορα
ἑξαπτέρυγα καὶ φερέφωνά τους τὸν φοβερὸ ἐκεῖνο λόγο
τοῦ Ἀποστόλου «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρα-
νοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν,
ἀνάθεμα ἔστω, ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω εἲ
τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα
ἔστω» (Γαλ. 1:8-9).

Κατηγόρησαν κάποιοι τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς
Σεραφεὶμ γιὰ τὰ κατὰ τῶν αἱρετικῶν ἀναθέματα, ποὺ
ἀνέγνωσε τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας! Τοὺς συμβου-
λεύουμε, ἐὰν τὰ εὐαίσθητα καὶ οἰκουμενιστικὰ αὐτάκια
τους σκανδαλίζωνται ἀπὸ τὰ ἀναθέματα αὐτά, τὰ ὁποῖα
ἀποτελοῦν ἐδῶ καὶ πολλοὺς αἰῶνες ἀναπόσπαστο
μέρος τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως, νὰ μὴ μελετοῦν μήτε
τὴν Ἁγ. Γραφή, μήτε τὸν «φανατικὸ» καὶ «ἀπάνθρωπο»
ἐκεῖνο Παῦλο, πού, ἀντὶ νὰ δείξη ἀγάπη, ἀναθεμάτιζε
τοὺς ἀνθρώπους καὶ (μόνον αὐτό;) ποὺ καλεῖ μάλιστα
ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς νὰ γίνουν μιμηταί του, μὲ ἀπο -
τέ  λεσμα στὶς ἡμέρες μας ὁ ἅγιος Πειραιῶς νὰ τὸν πάρη
στὰ σοβαρὰ καὶ νὰ ἐκφωνῆ καὶ αὐτὸς παρόμοια μισαλ -
λόδοξα ἀναθέματα τόσο δυνατά, ποὺ σήκωσαν μεγάλη
φουρτούνα, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν τὰ εἰσερχόμενα πλοῖα
νὰ δέσουν στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ!

Στὴν προσπάθειά του ὁ κ. Α.Ε. νὰ ὑποστηρίξη τὸν Πα-
τριάρχη, παρέθεσε καὶ τὸ ἀκόλουθο ἐντὸς εἰσαγωγικῶν
ἀπόσπασμα γνώμης τοῦ διακεκριμένου Βυζαντινοῦ Κα-
νονολόγου Ματθαίου Βλάσταρι: «Ἡ Ἐκκλησία, ἐφόσον
μεταβλήθηκαν ἐν πολλοῖς οἱ ἀνάγκες τῶν τέκνων της, ὄχι
μόνο δύναται, ἀλλὰ καὶ ὀφείλει νὰ προσαρμόσει τὴν νο-
μοθεσία της πρὸς τὶς νέες αὐτὲς ἀνάγκες, ἀπὸ τὴν μία με-
ριὰ τροποποιοῦσα ἢ καὶ καταργοῦσα τοὺς εἰς ἀχρησίαν
περιελθόντας ἀνεφαρμόστους καταστάντας κανόνες καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλην προβαίνουσα στὴ θέσπιση νέων, κατὰ τὶς
ἀνάγκες τῶν πιστῶν της», ὑποστηρίζων (ὁ κ. Α.Ε.) ὅτι οἱ
γνῶμες Βλάσταρι καὶ Βαρθολομαίου περὶ τροποποιήσε-
ως καὶ καταργήσεως ὡρισμένων «ἀναχρονιστικῶν»
Κανόνων ταυτίζονται! Ἐπειδὴ δὲ ὁ Βλάσταρις στὸν
τομέα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐθεωρεῖτο στὴν ἐποχή του
αὐθεντία, ὀφείλομε νὰ σεβαστοῦμε τὶς ἀπόψεις του
αὐτὲς (ταυτοχρόνως, ὑπονοεῖται καὶ τὶς παρόμοιες
θέσεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ ὅλων τῶν οἰκουμε-
νιστῶν) ὡς κατελθούσας ἐξ οὐρανοῦ! Ὁ Ματθαῖος
Βλάσταρις, ὅμως, δὲν εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ
καὶ Ἅγιος νὰ ἦταν, οὐδεὶς Ἅγιος εἶναι ἀλάθητος. Ἡ
ἐξήγησι πάντως, ποὺ ἔδωσε ὁ π. Χ.Π., ὅτι εἶναι πολὺ πι-

θανὸν ὁ Βλάσταρις νὰ ἦταν ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ γε-
νικὸ πνεῦμα, ποὺ ἐπικρατοῦσε κατὰ τὴν πρὸ τῆς
Ἁλώσεως ἐποχή του, (μιὰ ἐποχή, ποὺ τὴν χαρακτήριζε,
ὅπως τὴν δική μας, πρωτοφανὴς πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ
παρακμὴ) εἶναι ἀρκετὰ ἱκανοποιητική. Στὸ παρελθόν,
βασιζόμενοι σὲ συγκλονιστικὲς μαρτυρίες ἑνὸς ἄλλου
Βυζαντινοῦ λογίου ἀνδρός, τοῦ Ἰωσὴφ Βρυεννίου, πε-
ριγράψαμε, προφορικῶς καὶ γραπτῶς, μερικὰ σο-
βαρώτατα ἠθικὰ καὶ ἄλλα συμπτώματα ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς, ἡ ὁποία προετοίμασε, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζη, μὲ
τὴν φοβερὴ ἀποστασία της καὶ τὴν ἐπελθοῦσα ἀργότε-
ρα διάλυσι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Εἶναι ἱστο-
ρικῶς ἀποδεδειγμένο ὅτι ἐπικρατοῦσε τόση ἀθλιότητα
σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, κυρίως δὲ στὰ ἐκκλησιαστικὰ
πράγματα τῆς σκολιᾶς καὶ μοιχαλίδος ἐκείνης γενεᾶς,
ὥστε εὐκόλως θὰ μποροῦσαν νὰ παρασυρθοῦν καὶ οἱ
ἐκλεκτοί. Τὸ ἐνδεχόμενο πάντως ὅτι ἡ τροποποίησι Ἱ.
Κανόνων, ποὺ προτείνει ὁ Βλάσταρις, νὰ ἦταν μόνιμη
καὶ ἐπίμονη ἰδεοληψία του, ὅπως συμβαίνει ἐκ νεότητός
του μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, μᾶλλον πρέπει νὰ ἀπο-
κλεισθῆ. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ἂν καὶ ἐπιθυμῆ νὰ θε-
ωρῆται ὡς πρῶτος τῇ τάξει ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδοξίας,
μὲ τὶς τόσες πολλὲς παραβάσεις Κανόνων, ἔχει δυσ -
τυχῶς καταφέρει νὰ διεκδικῆ ἀρχιερατικὸ πρωτεῖο στὴν
ἱεροκανονικὴ ἀταξία! Ἐξ ἄλλου εἶναι πολὺ βαθειὰ χα-
ραγμένο στὴ μνήμη καὶ συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας τὸ ὅτι
ὁ Πατριάρχης μας ἔφθασε κάποτε στὸ θλιβερὸ σημεῖο
νὰ ἀποκαλέση Ἱ. Κανόνες, ὅπως αὐτοὺς ποὺ ἀπαγο-
ρεύουν τὶς συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς, «τείχη τοῦ
αἴσχους»! Ὁποία βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!
Αἶσχος, ὅμως, γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι οἱ θεῖοι, ἱεροὶ
καὶ θεόπνευστοι Κανόνες, ἀλλὰ ὁ ἀσεβὴς αὐτὸς πα-
τριαρχικὸς χαρακτηρισμός. Ἕνας ἄλλος δὲ τραγικὸς
ἐπίσκοπος τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, ὁ ὁποῖος παραμένει στὸν θρόνο του μὲ τὶς
εὐλογίες τοῦ Πατριάρχου, χαρακτήρισε κάποτε τοὺς Ἱ.
Κανόνες «χαρτὶ ὑγείας», χρησιμοποιῶντας ὁ ἀθεόφοβος
τὴν γνωστὴ χυδαία ὀνομασία τοῦ εἴδους αὐτοῦ τοῦ χαρ-
τιοῦ!

Ἀλλά , ἐνῶ οἱ ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ καλούμεθα νὰ σεβαστοῦμε τὴν γνώμη μιᾶς
αὐθεντίας τοῦ 14ου αἰῶνος, ὁ ἐν Χριστῶ ἀδελφός μας κ.
Α.Ε. ἀρνεῖται νὰ σεβαστῆ τὶς ἀπόψεις ἄλλων θεω-
ρουμένων ὡς αὐθεντιῶν στὶς δικές του ἡμέρες! Εἶναι
γνωστὴ π.χ. ἡ ἀξία ὡς Κανονολόγου τοῦ μακαριστοῦ
ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, καθὼς
καὶ τὸ σφόδρα ἀντιοικουμενιστικὸ φρόνημά του, τὸ
ὁποῖο ἐξέφρασε πολλάκις, κυρίως δὲ μὲ τὴν μνημειώδη
ἐκείνη ἐλεγκτικὴ Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν τότε οἰκου-
μενικὸ πατριάρχη Ἀθηναγόρα. Καὶ ὅμως, τὸ ὄνομα
Ἐπιφάνιος Θεοδωρό πουλος δὲν πρέπει νὰ ἀκούεται
σήμερα, διότι ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστικοὺς κύκλους, στοὺς
ὁποίους ἀνήκει καὶ ὁ κ. Α.Ε., θεωρεῖται ὡς φανατικὸς καὶ
ὡς «νεοζηλωτὴς» τῆς ἐποχῆς του!

Συνάντησε, ἐπίσης, ὁ κ. Α.Ε καὶ μία ἄλλη θεολογικὴ
αὐθεντία στὸν δρόμο τῆς ζωῆς του, τὸν θεοφώτιστο
ἑρμηνευτὴ τῶν Γραφῶν καὶ πρύτανη, ὅπως χαρακτηρί -
στηκε, τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας, ἀείμνη-
στο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ἀλλά, ἀντὶ τῆς συν -
εργασίας μαζί του, ἐπέλεξε τὴν ἀντιδικία καὶ ἀντιπαρά -
θεσι σὲ αἴθουσες δικαστηρίων καὶ σὲ τηλεοπτικοὺς
σταθμούς!

Μήπως, ἑπομένως, θὰ ἐξυπηρετοῦσε περισσότερο τὸ
συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐσέβοντο οἱ οἰκουμενισταὶ
τοὺς θεοπνεύστους Ἀποστόλους καὶ τοὺς θεοφόρους
Πατέρες καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καὶ
Τοπικῶν Συνόδων, ποὺ εἶναι οἱ πραγματικὲς καὶ ἀδιαμ-
φισβήτητες τῆς Ὀρθοδοξίας αὐθεντίες;

Τὸ θέμα, ὅμως, τῆς τροποποιήσεως ἢ καταργήσεως
Ἱ. Κανόνων δὲν εἶναι τόσο ἁπλό, ὅσο νομίζουν κάποιοι
οἰκουμενισταί. Οἱ καιροὶ βεβαίως καὶ ἀλλάζουν, οἱ δὲ
ἄνθρωποι, ὅποτε εἶναι δυνατόν, προσπαθοῦν νὰ προσ -
αρμοστοῦν στὶς νέες συνθῆκες, ποὺ δημιουργοῦν οἱ
ἀλλαγὲς αὐτές. Αὐτό, ὅμως, δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ
ἀλλάζη καὶ νὰ προσαρμόζεται καὶ ἡ Ἐκκλησία
συμφώνως πρὸς τὶς ἐπιταγὲς τῶν καιρῶν. Ἡ Ἐκκλησία
δὲν εἶναι μόδα, ἀλλ’ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς «παρα-
τεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας», ὁ δὲ «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς
καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ.,13:8).

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ στράτευμα καὶ κάθε στράτευμα
ἔχει περιφραγμένo καὶ ὀχυρωμένo στρατόπεδo, οἱ δὲ
ἐπίσκοποι (ἐπὶ + σκοποὶ) ὀφείλουν νὰ εὑρίσκωνται συν -
εχῶς στὴ σκοπιά τους, ὥστε νὰ ἀντιληφθοῦν ἀμέσως
τὸν ὁποιονδήποτε ἐχθρό, ποὺ πλησιάζει, καὶ νὰ
σημάνουν συναγερμό. Σήμερα, οἱ ἐπίσκοποι ἔχουν
ἐγκαταλείψει τὶς σκοπιές τους καὶ προσκαλοῦν οἱ ἴδιοι
τοὺς ἐχθροὺς μέσα στὸ στρατόπεδο καὶ τοὺς ξεναγοῦν
στοὺς διαφόρους χώρους του, ὑποδεχόμενοι αὐτοὺς
ἀκόμη καὶ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος τῶν ναῶν, ἀνεβάζον-
τάς τους ἐνίοτε καὶ στοὺς ἐπισκοπικοὺς θρόνους!

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι, ἐπίσης, στάνη ἁγία, μέσα στὴν
ὁποία φυλάσσεται τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ
τὴν προστασία τῶν προβάτων ἔχει κτιστῆ γύρω της
ὑψηλὸς μαντρότοιχος. Σήμερα, ὅμως, οἰκουμενισταὶ
ποιμένες καὶ θεολόγοι θέλουν νὰ γκρεμίσουν τὴν
μάνδρα, ὥστε νὰ εἰσέρχωνται μὲ εὐκολία οἱ λύκοι μέσα
στὴ στάνη καὶ νὰ κατατρώγουν τὰ πρόβατα! Μαντρότοι-
χος εἶναι οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ δὲ οἰκουμενισταὶ
μᾶς λέγουν ὅτι πρέπει νὰ χαμηλώση ἡ μάνδρα, διότι ἡ
Ν. Ἐποχή καὶ Ν. Τάξι πραγμάτων, ποὺ ὑπηρετοῦν,
ἀπαιτοῦν νὰ συμφιλιωθοῦν οἱ λύκοι μὲ τὰ πρόβατα,
ὥστε νὰ ἐπικρατήση ἡ πολυπόθητη εἰρήνη στὸν κόσμο
(ἐφόσον τὰ πρόβατα θὰ ἔχουν καταλήξει στὰ στομάχια
τῶν λύκων καὶ θὰ ἔχουν παύσει νὰ βελάζουν, τὰ δὲ
λυκόσκυλα θὰ ἔχουν ἐκδιωχθῆ, γιὰ νὰ μὴ ἐνοχλοῦν τοὺς
μισθωτοὺς ποιμένας καὶ τοὺς λύκους μὲ τὰ γαυγίσματά
τους!)

Ἡ Ἐκκλησία ὁμοιάζει ἐπίσης μὲ τὸν ἀμπελῶνα, ποὺ
ἐφύτευσε, σύμφωνα μὲ τὴν γνωστὴ παραβολὴ τοῦ
Κυρίου, ὁ οἰκοδεσπότης ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος «καὶ φραγμὸν
αὐτῷ περιέθηκε», καὶ τὸν περίφραξε (Ματθ., 21:33).

Ἡ περίφραξι αὐτή, ποὺ τοποθέτησε ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ
ἀμπελιοῦ, γιὰ νὰ τὸ προστατεύση ἀπὸ τὰ ζῶα καὶ
ἐπιδόξους καταπατητάς, ὁμοιάζει πρὸς τοὺς Ἱ. Κανό -
νες, ποὺ προστατεύουν πνευματικῶς τὰ μέλη τῆς
Ἐκκλησίας. Οἱ γεωργοί, ὅμως, στοὺς ὁποίους
ἐνοικίασε τὸ ἀμπέλι ὁ Οἰκοδεσπότης, ἀντὶ νὰ τὸ καλ-
λιεργοῦν, σκαλί ζοντας, ποτίζοντας καὶ κλαδεύοντας
αὐτό,  ἀπο φά σισαν νὰ «ξηλώσουν» τὸν φράχτη, ὁ
ὁποῖος τὸ περιέφραζε. Αὐτὸ πράττουν σήμερα οἱ
οἰκουμενισταὶ καὶ ἔπειτα ὑψώνουν τὰς χεῖρας των καὶ
παρακαλοῦν μὲ κάθε ἐπισημότητα καὶ βυζαντι-
νοπρέπεια τὸν Θεὸ νὰ ἐπιβλέψη καὶ νὰ ἐπισκεφθῆ
«τὴν ἄμπελον ταύτην ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Του» καὶ
τὴν ὁποία αὐτοὶ ἐπιδιώκουν, ἀφαιρῶντας τοὺς
φράχτες, νὰ μετατρέψουν σὲ ξέφραγο ἀμπέλι!

Οἱ ἀνάγκες, λοιπόν, τῶν πιστῶν σήμερα ἄλλαξαν, μᾶς
λέγουν, καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἐὰν θέλη νὰ εἶναι προοδευτικὴ
καὶ ὄχι ὀπισθοδρομική, ὀφείλει νὰ προσαρμόση τὴν νο-
μοθεσία της στὶς νέες ἀνάγκες τῶν τέκνων της! Ὑπάρχει,
ὅμως, ἕνα σοβαρὸ ἐμπόδιο. Ἡ νομοθεσία τῆς
Ἐκκλησίας βασίζεται στὸ διαχρονικὸ καὶ ἰσχῦον πάντο-
τε ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Νὰ τὸ ἀλλάξωμε καὶ αὐτό; Ὁ
Νομοθέτης, ὅμως, τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι σὰν τοὺς νο-
μοθέτας τοῦ αἰῶνος τούτου, οἱ ὁποῖοι σήμερα νομοθε-
τοῦν, ἐνῶ αὔριο ἐγκλείονται στὶς φυλακές, διότι παρα-
βαίνουν τοὺς νόμους·τοὺς ὁποίους αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἢ οἱ
προκάτοχοί των ἐνομοθέτησαν. Νομοθέτης τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Τόσο
μεγάλο ἀνάστημα πιστεύουν ὅτι ἔχουν οἱ οἰκουμενισταί,
ὥστε νὰ μεταθέσουν «ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ νόμους ὑπάρχοντες εἰς τὸν
αἰῶνα»; Οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι θεμελιωμένοι
στὴν Δο γματικὴ καὶ Ἠθικὴ Διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ αὐτὲς οἱ Διδασκαλίες δὲν ἀλλάζουν, ὅσο καὶ ἂν
φωνάζουν οἱ κοσμικῶν φρονημάτων καινοτόμοι καὶ νε-

ωτερισταὶ κάθε ἐποχῆς.
Σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνέρχονται ἐτησίως οἱ

ἀμβλώσεις στὴν Πατρίδα μας, γεγονὸς ποὺ ἀπο-
δεικνύει δυστυχῶς ὅτι γιὰ πολλὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας
μία ἔκτρωσι εἶναι μία διαδικασία ἁπλῆ καὶ συνη-
θισμένη, ὅπως καὶ ἡ ἐξαγωγὴ ἑνὸς σάπιου δοντιοῦ!
Ἐπιβάλλεται, ἑπομένως, νὰ προσαρμόση ἡ Ἐκκλησία
τὴν νομοθεσία της καὶ νὰ ἀμνηστεύση τὸν σφαγιασμὸ
τόσων ἀθώων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων! Γιατὶ ὄχι καὶ νὰ
προσ θέση στὸ Μέγα Εὐχολόγιό της καὶ μία εὐχὴ νὰ
ἀναγιγνώσκεται στὶς ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες πρὶν
εἰσέλθουν στὰ χειρουργεῖα - σφαγεῖα «ὑπὲρ ἐπιτυχίας
τῶν ἐπεμβάσεων αὐτῶν»!! Σύμφωνα μὲ τὸ ἴδιο σκε-
πτικό, ἐφόσον στὶς ἡμέρες μας ἄλλαξαν καὶ οἱ ἀνάγκες
πολλῶν ἑτεροφύλων καὶ ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, τὰ
ὁποῖα τώρα ἐπισημοποιοῦν τὶς σχέσεις των μὲ ἕνα
συμβολαιογραφικὸ σύμφωνο συμβίωσης, πρέπει καὶ
ἡ Ἐκκλησία νὰ ρίξη νερὸ στὸ κρασί της καὶ νὰ προσ -
αρμοστῆ μὲ τὰ Νεοεποχίτικα αὐτὰ τετελεσμένα νομο-
θετικῶς γεγονότα! Προσοχὴ μὴ λησμονήσουν οἱ ἅγιοι
ἀρχιερεῖς νὰ μεριμνήσουν θεσπίζοντας νέους Κανό -
νες, ὥστε νὰ ἐπιλύωνται περίπλοκες καταστάσεις,
ὅπως π.χ. ὅταν ἀνακαλύπτη ἡ Ἐκκλησία ὅτι ἕνας
ὑποψήφιος κληρικὸς γεννήθηκε κατὰ τὸ γένος θῆλυ,
κατὰ τὴν ἐφηβεία του δὲ ἀντιλήφθηκε ὅτι τὸ φῦλο ποὺ
τοῦ ταίριαζε περισσότερο ἦταν αὐτὸ τοῦ ἄρρενος, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ τὸ ἀλλάξη καί, κατόπιν αἰτήσεώς του,
νὰ ἐκδοθῆ νέα διορθωμένη ληξιαρχικὴ πρᾶξι γεν νήσε-
ως, ἡ ὁποία ἀκύρωσε τὴν ἀρχικὴ τοιαύτη. Ποία ἀπὸ
τὶς δύο ληξιαρχικὲς πράξεις θὰ λαμβάνη ὑπ’ ὄψιν της
ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ἕνα διεμφυλικὸ ἄτομο θελήση νὰ
γίνη κληρικός (ὅταν μάλιστα κάποιες ἑτερόδοξες  κοι -
νό τητες, τώρα πλέον ἰσότιμες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία!, χειροτονοῦν γυναῖκες παπαδίνες καὶ ἐπι-
σκοπίνες καὶ παντρεύουν ὁμοφυλοφίλους);

Νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὶς προγαμιαῖες σχέσεις; «Μὰ
εἶναι δυνατὸν νὰ παντρευθοῦν οἱ νέοι σήμερα δίχως
προηγουμένως νὰ συνάψουν προγαμιαῖες σχέσεις; Σὲ
ποιὸν αἰώνα ζῆτε; Ἐπιβάλλεται ὁπωσδήποτε τροπο-
ποίησι τοιούτων πεπαλαιωμένων διατάξεων ἐπὶ τὸ φι-
λανθρωπότερον καὶ ρεαλιστικότερον. «Θέλετε ἡ
Ἐκκλησία νὰ ζῆ ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου;» θὰ μᾶς εἰποῦν
οἱ προοδευτικοὶ οἰκουμενισταί.

Ἄς ἐπιστρέψωμε στὸν Ματθαῖο Βλάσταρι. Με-
λετῶντας κάποια ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα στοιχεῖα, ποὺ εἶναι
γνωστὰ γι’ αὐτόν, φρονοῦμε ὅτι ἡ ἐπιστράτευσί του ἀπὸ
τὸν κ. Α.Ε., γιά νὰ στηρίξη τὶς ἐκθεμελιωτικὲς τάσεις τοῦ
κ. Βαρθολομαίου ἦταν ἀτυχὴς καὶ ἄστοχη, διότι χάσμα
μέγα ἐστήρικται μεταξὺ τῶν δικῶν του τότε φρονημάτων
καὶ αὐτῶν τοῦ κ. Βαρθολομαίου σήμερα. Ὁ Βλάσταρις,
ὅπως συνάγεται ἀπὸ πολλὰ συγγράμματά του ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ Δυτικὲς πηγές, ἦταν τόσο ἀντιπαπικὸς καὶ ἀνθενω-
τικός, ὥστε, ἐὰν ζοῦσε στὶς ἡμέρες μας καὶ ζητούσαμε
τὴν γνωμοδότησή του ὡς πρὸς τὸ ποῖοι Κανόνες πρέπει
νὰ καταργηθοῦν, εἶναι βέβαιο ὅτι προτεραιότητα δὲν θὰ
ἔδινε σὲ Κανόνες, ποὺ ἀναφέρονται στὶς σχέσεις
Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν. Τὸ μόνο κοινὸ σημεῖο μεταξὺ
τῶν δύο ἀνδρῶν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ βλάστηση,
στὴν ὁποία παραπέμπει τὸ ἐπώνυμο τοῦ Βλάσταρι καὶ
οἱ περιβαλλοντικὲς εὐαισθησίες τοῦ «πρασίνου Πα-
τριάρχου» μας!

Ἡ γνωμοδότηση, ποὺ θὰ μᾶς παρέδιδε ὁ Βλάσταρις,
θὰ ἀνέφερε περίπου τὰ ἑξῆς: «Κάποιοι, προφανῶς, μὲ
παρεξήγησαν. Τὸ ὅτι οἱ Κανόνες, ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς
συμπροσευχές, εἶναι ἀνεφάρμοστοι, εἶναι ἐκ τοῦ Πονη-
ροῦ, ὄχι ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἑπομένως οὐδέπο-
τε ἐγὼ θὰ ὑποστήριζα τέτοια ἀνόσια πράγματα». Καὶ γιατὶ
εἶναι ἀνεφάρμοστοι οἱ Κανόνες; Ἁπλούστατα, διότι οἱ
οἰκουμενισταί σας δέν ἐπιθυμοῦν νὰ τοὺς ἐφαρμόσουν!
Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, εἶναι διαφορετική. Καὶ ἕνας ἔστω
δεσπότης, παπάς, μοναχὸς ἢ λαϊκὸς νὰ τοὺς ἐφαρμόζη,
οἱ Κανόνες αὐτοὶ εἶναι ἐφαρμόσιμοι. Ἁπλὰ καὶ ξεκάθαρα
πράγματα. Μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ θὰ πρέπει καὶ ἡ Πολιτεία
σας νὰ ἀλλάξη τὴ Νομολογία της, διότι γιὰ τοὺς κλέφτες
στὴν ἐποχή σας ἡ κλοπὴ εἶναι ἀνεφάρμοστη! Καὶ γιὰ
τοὺς ἀναρχικοὺς ἡ μὴ ρῖψι βομβῶν μολότωφ κατὰ τῶν
ἀστυνομικῶν εἶναι ἀνεφάρμοστη! Τὸ αὐτὸ μποροῦν νὰ
ἰσχυριστοῦν καὶ ὅσοι ἐπιδίδονται στὴ διάπραξι κάθε
ἄλλης ποινικῶς κολάσιμης πράξεως.

»Πῶς, ἐπίσης, περιῆλθαν σὲ ἀχρησία οἱ Κανόνες; Ὡς
γνωστόν, ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, οἰκουμενισταὶ ἀρχιερεῖς
(προσοχὴ: ὄχι ἡ Ἐκκλησία) αὐταρχικῶς καὶ «ἐτσιθελικῶς»
ἔπαυσαν νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦν, συμπροσ ευ χόμενοι μὲ
αἱρετικούς, ἀνταλλάσσοντας δῶρα μαζί τους, εἰσερχόμενοι
σὲ ναοὺς ἑτεροδόξων, ἐπιτρέποντας τὴν εἴσοδο αἱρετικῶν
σὲ ὀρθοδόξους ναούς, τελῶντας μικτοὺς γάμους, θε-
ωρῶντας ἔγκυρα τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν καὶ πέρυσι
στὴν Κρήτη ἀναγνωρίζοντας ὅλες τὶς αἱρετικὲς κοινότητες
ὡς Ἐκκλησίες!!! Ὅλα τὰ προαναφερθέντα ἀπαγορεύουν οἱ
Ἱ. Κανόνες. Πάντοτε, ὄχι μόνο τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ποὺ
θεσπίστηκαν. Θέλετε νὰ μάθετε πότε οἱ Κανόνες, ποὺ
ἐθέσπισε ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ρυθμίζουν τὶς σχέσεις τῶν
Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν αἱρετικῶν θὰ θεωρηθοῦν ὡς
ἀνεφάρμοστοι; Ὅταν παύσουν νὰ ὑπάρχουν αἱρέσεις καὶ
αἱρετικοί, καὶ μόνο τότε. Μήπως συμβαίνει αὐτὸ σήμερα καὶ
δὲν τὸ γνωρίζετε;  Τοὐναντίον, ὅμως, οἱ αἱρέσεις στοὺς
ἐσχάτους τούτους καιρούς καὶ παραθρησκεῖες αὐξήθηκαν
καὶ πληθύνθηκαν, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε στὴν μ.Χ. ἐποχή. Γι’
αὐτὸ τὸν λόγο καὶ γιὰ νὰ προστατευθοῦν καλύτερα οἱ πι-
στοί, οἱ Κανόνες αὐτοὶ ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ καταργηθοῦν
ἢ νὰ τροποποιηθοῦν ἐπὶ τὸ ἐπιεικέστερον, ἀλλὰ νὰ ἀντικα-
τασταθοῦν ἀπὸ νέους αὐστηροτέρους. Ὅταν οἱ ἀσθένειες
αὐξά  νωνται καὶ τὰ μικρόβια γίνονται ἀνθεκτικὰ στὰ
ὑπάρχοντα φάρμακα, τότε οἱ Ὑγειονομικὲς Ἀρχὲς λαμβά -
νουν ἀποτελεσματικώτερα μέτρα καὶ συνιστοῦν τὴν λῆψι
δραστικωτέρων φαρμάκων, ἐκτὸς ἐὰν πράξουν τὸ σχιζο-
φρενικό, ποὺ ἔγινε στὴν Κρήτη, καὶ ἀναγνωρίσουν τὶς
ἀσθένειες ὡς ὑγιεινὲς καὶ ὀνομάσουν τὰ μικρόβια φάρμα-
κα! «Δὲν γνωρίζω, ἐὰν μὲ καταλαβαίνετε», θὰ προσέθετε
ἀκόμη ὁ Βλάσταρις, «διότι ἡ δική μου ἐποχή, ἂν καὶ Ὑστε-
ροβυζαντινή, ἦταν ἀκόμη Πατερική, ἡ δική σας ὅμως ἔγινε
Μεταπατερική»!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μὴ πτοῆσθε
Κύριε Διευθυντά, 
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ,

Σᾶς συγχαίρω καὶ σᾶς θαυμάζω μαζὶ μὲ τοὺς
φίλους μου παρακολουθώντας τοὺς ἀγῶνες σας
καὶ σᾶς παρακαλοῦμε συνεχίσετε μὲ τὶς εὐχὲς τῶν
μακαριστῶν Γερόντων καὶ πρωτεργατῶν τοῦ ἀντι-
αιρετικοῦ ἀγῶνος π. Φιλοθέου Ζερβάκου, π. Γα-
βριὴλ Διονυσιάτου, π. Χαραλάμπους Βασιλοπού-
λου, π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, π. Μάρκου
Μανώλη καὶ τῶν λαϊκῶν Φωτίου Κόντογλου, Κων-
σταντίνου Μουρατίδου, Νεάρχου Μαρτάκου,
Κωνσταντίνου Καβαρνοῦ καὶ λοιπῶν, διὰ νὰ ἀνα-
φέρω μόνον αὐτούς.

Μὴ πτοῆσθε, διότι τὰ ἐλατήριά σας εἶναι ἁγνὰ
καὶ καθαρὰ καὶ μόνον διὰ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ
μας καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, καὶ ὁ Θεὸς θὰ εὐλογή-
ση τοὺς ἀγῶνας σας. 

Μὴ δίνετε σημασία σὲ ἀνθρωπάρια ποὺ φωνα-

σκοῦν, διότι δὲν περνάει τὸ δικό τους θέλημα καὶ
μονοπωλοῦν ὅτι εἶναι οἱ πρωτεργάτες δῆθεν τοῦ
ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος καὶ ἀνοίγουν τοὺς ἀσκοὺς
τοῦ Αἰόλου ἐναντίον παλαιῶν φίλων, διότι εἶχαν
ἄλλες βλέψεις καὶ σχέδια καὶ βλέπουν ὅτι μὲ τὴν
φώτιση τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐχὲς τῶν Γερόντων τὰ
ἀποτρέψατε. 

Συνεχίσατε, εἴμαστε πολλοὶ κοντά σας, μόνον
νὰ προσέχετε καὶ πρὶν γράψετε κάτι νὰ τὸ θέτετε
ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Πατέρων καὶ κυρίως νὰ λέτε τί
καὶ πῶς θὰ ἔκαναν σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ μα-
καριστοὶ Γέροντες. 

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογῆ. Καλὴ δύναμι καὶ συγ-
γνώμη.

Μετὰ τιμῆς,
Κωνσταντῖνος Χριστούλης

Ἀθήνα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸ μέγα ψέμα τῶν νέων θρησκευτικῶν
νουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα (τηλεόρασις,
διαδίκτυον κ.λπ.), ἀγάπην δὲν διδάσκονται.

Λησμονοῦν -ἢ ἀποκρύπτουν- ὅλοι αὐτοὶ οἱ
θιασῶται τῆς νέας γραμμῆς  ὅτι ἀκόμη καὶ εἰς τὸ
Βυζάντιον, μία ἱστορικὴ ἐποχὴ ὅπου ἀκόμη καὶ
ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἐνεπνέετο ἀπὸ τὴν χριστια-
νοσύνην, δὲν ἐξεδιώχθηκαν π.χ. οἱ Ἑβραῖοι.
Δὲν ἰσχυριζόμεθα ὅτι ὅλα ἦσαν πεποιημένα
καλῶς οὔτε ἐξιδανικεύομε ἐκείνην τὴν περίο-
δον. Δὲν θὰ ἦτο δυνατόν ἄλλωστε νὰ εἶναι ὅλα
τέλεια, καθὼς ἐπρόκειτο διὰ μίαν αὐτοκρατο-
ρίαν καὶ ὄχι διὰ τὴν «Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».
Ὅμως ὀφείλουν νὰ ἀναρωτηθοῦν ὅλοι: ἦσαν
καλύτερα τὰ πράγματα κατὰ τὴν Βυζαντινὴν ἢ
κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴν αὐτοκρατορίαν; Θέλουν
χριστιανοὺς ἢ μουσουλμάνους εἰς τὴν πολιτικὴν
ἐξουσίαν; Διότι κάποιοι θὰ κυβερνήσουν καὶ
αὐτοὶ θὰ ἔχουν διδαχθῆ θρησκευτικὰ καὶ ἱστο-
ρίαν (διὰ τίς νέες ἀλλαγές τῆς ὁποίας ἔχει ἀντι-
δράσει ἡ ἕνωσις τῶν φιλολόγων). Ἢ μήπως
ἐπιθυμοῦν ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖ οι θὰ γνωρίζουν
ὀλίγον ἀπ’ ὅλα, ἀλλὰ ὄχι εἰς βάθος τὴν πίστιν
τους; Ἡ κακοδαιμονία τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς
καταστάσεως μήπως δὲν ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι οἱ
πολιτικοί μας ἀντὶ νὰ ἔχουν φόβον Θεοῦ εἶναι
(πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) ἄνθρωποι μὲ ἐπι-
δερμικὴν σχέσιν μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν; Ἀφ’ ἑνός
κάνουν τὸν σταυρὸν τους ἐμπρός εἰς τὶς κάμε-
ρες καὶ ἀφ’ ἑτέρου ψηφίζουν τὸ σύμφωνον συμ-
βιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων; (Ἐγείρουν τὸ ἐπι-
χείρημα ὅτι «βλέπετε ὅτι αὐτοὶ οἱ πολιτικοὶ διδά-
χτηκαν τὰ παλιὰ θρησκευτικὰ καὶ νὰ ποῦ καταν-
τήσαμε». Διατί νὰ μὴ ἰσχύη τὸ ἀντίθετον, δηλ.
ὅτι εὐτυχῶς ποὺ ὑπῆρχαν ἐκεῖνα τὰ θρησκευ-
τικὰ, διότι σήμερα αὐτοὶ οἱ πολιτικοὶ θὰ ἦσαν
πολὺ χειρότεροι. Βεβαίως, διὰ νὰ εἴμεθα ρεαλι-
σταί, δὲν ἀνάγονται ὅλα ἀποκλειστικῶς εἰς τὸ
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν).

Δυστυχῶς ἀντικατεστάθησαν οἱ ἀρχὲς τοῦ
Εὐαγγελίου ἀπὸ ἄλλες ἀρχές, τὶς ὁποῖες ὅλοι οἱ
ὑπέρμαχοι τῶν νέων προγραμμάτων τὶς θεω-
ροῦν ἀνώτερες, ὥστε «κομπιάζουν», ὅταν πρέ-
πη νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ Εὐαγγέλιον. Τοὺς
ἀκοῦς νὰ ὁμιλοῦν δι’ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ
ὄχι διὰ τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, διότι ἡ λέξις
ἐντολὴ εἶναι ἀπηγορευμένη ἀπὸ τὴν «πολιτικὴν
ὀρθότητα». Τὸ Εὐαγγέλιον διδάσκει τὴν ἀλη-
θινὴν ἀγάπην, τὴν ὁποίαν ὅμως οἱ σχεδιαστές
τῶν νέων προγραμμάτων ἀντήλλαξαν μὲ τὴν
ἀνοχήν, θεωροῦντες ὅτι αὐτὴ εἶναι ἀνωτέρα τῆς
ἀγάπης. Διατί φοβοῦνται νὰ χρησιμοποιήσουν
τὴν λέξιν αἵρεσις; Δὲν ἐπιβάλλουν τοιουτοτρό-
πως ἕνα «λεκτικὸν φασισμὸν», ὅπως συμβαίνει
σήμερα μὲ τὴν λέξιν «ὁμοφοβία»; Ἐβάπτισαν
τὴν αἵρεσιν «ἑτερότητα», ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὴν
ὁμοφυλοφιλίαν, διὰ νὰ μὴ ἐλέγχεται ἡ συνείδησίς
τους. Δηλαδή, ἐθεώρησαν σπουδαιότερον νὰ λέ-
γουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ψέματα: ὅτι πρέπει νὰ
καταφάσκωμεν τὴν αἵρεσιν (καὶ τὴν ὁμοφυλοφι-
λίαν), διότι εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνα τρόπος ὑπάρξε-
ως! Οἱ μέντορές τους, οἱ θεολόγοι τοῦ ’60, συμ-
φωνοῦν; Ἐρωτῶμεν δι’  αὐτούς, διότι ὅταν ἀνα-
φέρωμεν Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς θεωροῦν
ἀναχρονιστικούς! Ὁ Σεβ. Ζηζιούλας πιθανὸν νὰ
συμφωνῆ. Ὅμως ὁ Χρ. Γιανναρᾶς γράφει εἰς τὸ
«Ἀλφαβητάρι τῆς Πίστης»: «Αἵρεση εἶναι… ἡ
ἔμπρακτη ἄρνηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου
τῆς ὑπάρξεως, ποὺ εἶναι ἡ ἑνότητα καὶ ἡ κοινω-
νία τῆς ἀγάπης». Ἑπομένως ἡ αἵρεσις δὲν εἶναι
τρόπος καὶ δὲν εἶναι ἀγάπη. Δὲν θὰ τοὺς χαρα-
κτηρίσωμε «ἀναλφαβήτους», διότι οἱ ἴδιοι πλέον
ἔχουν ἐπιλέξει νὰ χαρακτηρίζουν τοὺς διδασκά-
λους τους ἀναχρονιστικοὺς καὶ τοὺς ἑαυτοὺς
τους προοδευτικούς. Φαντασθεῖτε ὅτι ἂν διὰ τὰ
συγγράμματα τοῦ κ. Γιανναρᾶ ἔχη ὀρθῶς
ἀσκηθῆ σφοδρὴ κριτική, τί κριτικὴ θὰ πρέπη νὰ
ἀσκηθῆ εἰς τάς ἀπόψεις τῶν «μαθητῶν» του, οἱ
ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι «ξεπέρασαν» τὸν διδάσκα-
λόν τους; 

Μὲ βάσιν αὐτὲς τὶς ἀπόψεις δὲν οἰκοδομήθη-
σαν τὰ νέα προγράμματα τῶν θρησκευτικῶν; Μὲ
αὐτὲς τὶς «σύχρονες» ἰδέες, ὅπως τὶς χαρακτηρί-

ζουν οἱ ἴδιοι, δὲν ἐδημιουργήθησαν οἱ νέοι φάκε-
λοι διὰ τὰ παιδιά; 

Ἠκούσθη μάλιστα καὶ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι «αὐτὰ
ὅλα τὰ ἐπιτάσσει ἡ νέα παιδαγωγικὴ μέθοδος»,
δηλ. νὰ διδάσκωνται ἀπὸ 8 ἐτῶν ὅλες τὶς θρη-
σκεῖες! Ὑποστηρίζουν λοιπὸν ὅτι δὲν θὰ ὁρίζη ἡ
Ἐκκλησία τὸ περιεχόμενον τῶν θρησκευτικῶν,
ἀλλὰ ἡ παιδαγωγικὴ μέθοδος, δηλαδὴ μία μέθο-
δος θὰ ὁρίζη τὸ περιεχόμενον! Δὲν ἀντιβαίνει
αὐτὸ πρὸς τὴν λογικήν; Καὶ ἂν εἰς τὸ μέλλον ἡ
μέθοδος ἐπιτάσση κάτι παράλογον; Πάλιν τότε
θὰ προτιμηθῆ ἡ «νέα μέθοδος»; Ἡ Ἱεραρχία δυσ -
τυχῶς δὲν κατενόησε ὅτι ἐνέκρινε διὰ τῆς
σιωπῆς της ὅτι μία μέθοδος, τὴν ὁποίαν ἐπέλεξε
ἡ ὁμὰς «ΚΑΙΡΟΣ», θὰ ὁρίζη τὴν διδασκαλίαν
τῶν θρησκευτικῶν! Διὰ τοῦτο ὅταν ἐζήτησε ἡ ἐξ
Ἀρχιερέων ἐπιτροπὴ ἀφαίρεσιν τῶν θρησκειολο-
γικῶν στοιχείων ἀπὸ τὰς τάξεις Γ΄ καὶ Δ΄ Δημοτι-
κοῦ, ἡ Ὑπουργικὴ ὁμὰς «ΚΑΙΡΟΣ» ἀπέρριψε
κατ’ οὐσίαν αὐτό, κρατοῦσα τὸν Ἰουδαϊσμὸν καὶ
τὸ Ἰσλάμ, διότι ἀντιβαίνει εἰς τὴν φιλοσοφίαν καὶ
μέθοδον τοῦ νέου προγράμματος.

Ἡ νέα μέθοδος, ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπιβάλλει τὸ
μάθημα ὡς ὑποχρεωτικόν. Εἶναι παράδοξον ὅτι
αὐτοὶ ποὺ κόπτονται διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῶν παι-
διῶν θέλουν νὰ τὰ ὑποχρεώνουν εἰς παρακολού-
θησιν καὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ δώσουν ὁποιαν-
δήποτε μορφὴν καὶ περιεχόμενον εἰς τὸ μάθημα,
ἀρκεῖ αὐτὸ νὰ μείνη πάσῃ θυσίᾳ ὑποχρεωτικόν.
Ἀναρωτώμεθα ὅμως: Τὸ περιεχόμενον εἶναι
ἐκεῖνο ποὺ καθιστᾶ ἕνα μάθημα ὑποχρεωτικόν;
Ἂν ἡ Ἐκκλησία θέλη νὰ διδάξη τὴν πίστιν της,
δὲν τῆς ἐπιτρέπεται, διότι μόνον ἡ διδασκαλία
ὅλων τῶν θρησκειῶν μπορεῖ νὰ εἶναι ὑποχρεωτι-
κή; Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δὲν ἐπιβάλλει ἡ Πολι-
τεία ἐμμέσως τὸ περιεχόμενον τῶν θρησκευ-
τικῶν; Ὑποχρεωτικὸν εἰς τελικὴν ἀνάλυσιν εἶναι
ὁ,τιδήποτε ἀρέσει εἰς τὴν Πολιτείαν, ὅπως οἱ
«ἔμφυλες ταυτότητες» (κατ’ οὐσίαν τὸ προκά-
λυμμα διὰ νὰ διδαχθῆ ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιο-
λογικὴ εἰς τὰ σχολεῖα, διὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἀντέ-
δρασε ἡ Ἐκκλησία); Καὶ ἐν τέλει διατί ἡ ὑποχρε-
ωτικότης τοῦ μαθήματος ἔχει καταστῆ δόγμα;
Διατί πρέπει τὸ μάθημα νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸν,
ἂν δὲν διδάσκη τὴν ἀλήθειαν; Πρέπει νὰ εἶναι
ὑποχρεωτικόν, προκειμένου νὰ μὴ μπορῆ ἡ
Ἐκκλησία νὰ διδάξη αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ! Νὰ σύ-
ρεται ἡ Ἐκκλησία σιδηροδέσμιος ἀπὸ τὴν «μέθο-
δον» (τὸ «καμουφλὰζ» τῆς Πολιτείας, διὰ νὰ
ἐλέγχη τὸ μάθημα)! Ἀντιθέτως, ὅλα τὰ ἄλλα μα-
θήματα εἶναι ὑποχρεωτικὰ ὄχι λόγῳ περιεχομέ-
νου (ἢ μεθόδου), ἀλλὰ ἁπλῶς καὶ μόνον ἐπειδὴ
τὸ ἐπιτάσσει ἡ Πολιτεία. Τόσον ἁπλά!

Ἡ προκάλυψις τῶν ἰθυνόντων εἶναι ὅτι ἕνα
«κατηχητικὸ μάθημα τὸ βρίσκουν βαρετὸ οἱ κα-
θηγητὲς καὶ τὰ παιδιά». Γνωρίζουν πολλοὺς μα-
θητὲς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐνδιαφέρον διὰ τὰ μαθη-
ματικά; Ὑπάρχουν ἴσως ὀλίγοι. Εἶναι ὅσοι
ἀκριβῶς εὑρίσκουν καὶ τὸ «κατηχητικὸ μάθημα»
ἐνδιαφέρον. Ὅμως τὸ ἕνα, τὰ μαθηματικά, εἶναι
ὑποχρεωτικὸν ἐνῶ τὸ ἄλλο, τὰ θρησκευτικά, τί-
θεται εἰς ἐκβιασμὸν ὅτι «ἂν δὲν ἀλλάξη περιεχό-
μενον θὰ παύση νὰ εἶναι»! Ἂς ὁμολογήσωμε
ἐπιτέλους τὴν ἀλήθειαν: οἱ ἴδιοι οἱ σχεδιαστὲς
τῶν νέων θρησκευτικῶν ὑπέσκαψαν τὴν ὑπο-
χρεωτικότητα τοῦ μαθήματος, διότι ἂν μὲ τὴν
ΠΕΘ καὶ τὴν Ἐκκλησίαν εἶχαν δημιουργήσει
ἀρραγὲς μέτωπον, δὲν θὰ ἐτίθετο ζήτημα μὴ
ὑποχρεωτικότητος ἀπὸ τὴν Πολιτείαν ἀνεξαρτή-
τως τοῦ περιεχομένου.

Μία τελευταία ἐπισήμανσις: διέρρευσε –τὸ
ἀναφέρομε μὲ πᾶσαν ἐπιφύλαξιν- ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ
τοῦ Ὑπουργείου εἶπε πρὸς τὴν ἐπιτροπὴν τῆς
Ἐκκλησίας: «Ὀρθοδοξία θὰ διδάξουμε, ἁπλὰ δὲν
μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε ὠμὰ πρὸς τὰ ἔξω, διότι
θὰ ἀντιδράσει ἡ Πολιτεία». Καὶ οἱ Ἱεράρχες μας
φυσικά τούς ἐμπιστεύθησαν ἀπολύτως, ἄνευ
δευτέρας σκέψεως, ἀφοῦ ἐκεῖνοι ὡρκίσθησαν
εἰς τὸν λόγον τους…! Τελικά, ἀνερωτήθη ὁ Σεβ.
Μεσογαίας, ὁ Σεβ. Ὕδρας καὶ ὁ Σεβ. Μεσσηνίας,
τί εἶναι δεσμευτικόν: αἱ «προεκλογικαὶ» ὑποσχέ-
σεις ἢ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι καταγεγραμμένον εἰς τὸ
μνημόνιον;
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Ὁ συνειδητός χριστιανός, ἀκολουθώντας τή διδασκα-
λία τῆς Ἐκκλησίας, δέν δημιουργεῖ προβλήματα στήν
κοινωνία. Δέν ἀδικεῖ, δέν ἐκμεταλλεύεται τούς ἄλλους,
καταπολεμεῖ τό πάθος τῆς πλεονεξίας πού εἶναι ἡ αἰτία
τῶν περισσότερων κοινωνικῶν προβλημάτων, σέβεται
τήν προσωπικότητα τοῦ ἀδελφοῦ του καί μιμεῖται τό
παράδειγμα τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, δηλαδή ἐκδηλώνει
ἔμπρακτη ἀγάπη σέ ὅλους γενικά τούς ἀνθρώπους καί
γίνεται συνοδοιπόρος καί συμπαραστάτης τους σέ κάθε
δυσκολία τῆς ζωῆς.

Ἐδῶ ὅμως πρέπει νά ποῦμε ὅτι τό ἔργο τῆς Ἐκκλη-
σίας ὑλοποιεῖται κυρίως ἀπό τούς ἄξιους καί ἀφοσιωμέ-
νους στήν ἱερή τους ἀποστολή κληρικούς, οἱ ὁποῖοι στίς
μέρες μας εἶναι λίγοι. Τήν εὐθύνη γι᾿ αὐτό πρωτίστως
ἔχουν οἱ Μητροπολίτες πού ἐκλέγουν, χειροτονοῦν καί
καθοδηγοῦν τούς κληρικούς. Πάντα πρέπει νά ὑπάρχει
ἡ ἀνησυχία γιά τή βελτίωση τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας
καί οἱ κληρικοί νά εἶναι στό ὕψος τους, νά ἔχουν ταπεί-
νωση, νά εἶναι ἀκούραστοι στή διάδοση τοῦ θείου λό-
γου καί νά παρακολουθοῦν τί συμβαίνει στό ποίμνιό
τους. 

Κλείνοντας, θέλω νά ὑπενθυμίσω ἐκεῖνο πού ἔλεγε
ἕνας σεβάσμιος ἐπίσκοπος: «Πιστεύουμε κι εἴμαστε
ἀπόλυτα βέβαιοι γι᾿ αὐτό, ὅτι ὁ κόσμος πάσχει, γιατί οἱ
ἄνθρωποι ἔχουν ξεφύγει ἀπό τό δρόμο τῆς Ἐκκλησίας,
πού εἶναι δρόμος ἀλήθειας καί σωτηρίας. Καί δέν εἶναι
μόνο ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν τό δρόμο τους, ἀλλά,
ἐπειδή κατέχονται ἀπό πνεῦμα ἀμετανοησίας, τά βά-
ζουν μέ τήν Ἐκκλησία καί πιστεύουν πώς γιά ὅλα φταίει
ἡ Ἐκκλησία».

Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας
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Σελὶς 8η

Σεβ. Φθιώτιδος, ἤλλαξαν τὰ θρησκευτικά;
Προσφάτως ἐδημοσιεύθη

ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Φθιώτιδος συν -
έντευξις τοῦ Σεβασμιωτάτου
κατὰ τὸν μῆνα Μάιον διὰ τὸ
περιοδικὸν «Πιλότος Ἐνημέ-
ρωσης».  Εἰς τὴν συνέντευξιν
αὐτὴν ὁ Σεβασμιώτατος ἀντι-
τίθεται εἰς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ
χαρακτῆρος τῶν θρησκευ-
τικῶν. Μετὰ τὴν ἐνημέρωσιν
τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνί-
ου ποία εἶναι ἡ θέσις του;
Παραθέτομεν ἀπόσπασμα
τῆς συνεντεύξεως, ὡς αὐτὴ
ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τὴν 10ην
Ἰουλίου 2017:

«Σεβασμιώτατος: Τὰ θρη-
σκευτικὰ πρέπει νὰ παραμεί-
νουν ὡς βασικὸ μάθημα στὰ
Σχολεῖα μας, ὅπως προβλέπει
τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα καὶ ὅπως

ἐπιβάλλεται γιὰ τὴν χριστιανικὴ
διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν.
Ἐὰν μερικοὶ ἔπαυσαν νὰ εἶναι
Χριστιανοὶ ἢ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ
εἶναι Χριστιανοί, εἶναι δικό τους
θέμα. Δὲν θὰ ἀλλάξει ἡ μειοψη-
φοῦσα γνώμη τῆς ἀθρησκείας
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Δὲν
εἴμεθα ἀρνητικοὶ στὴ βελτίωση
τῆς ὕλης τῶν Θρησκευτικῶν.
Ὄχι ὅμως νὰ ἀλλάζει ὁ χαρα-
κτήρας τοῦ μαθήματος, ἐπειδὴ
μερικοὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν
ἰδέα, ὅτι τὰ παιδιὰ στὸ Σχολεῖο
θὰ διδαχθοῦν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ
τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. Ἐφ’
ὅσον ἰσχύει τὸ Σύνταγμα,
ἰσχύουν ὅλα τὰ ἄρθρα του. Ἐὰν
ὁ λαὸς μας τρελλαθεῖ καὶ ἀρνη-
θεῖ κάθε σχέση μὲ τὴν πίστη
του, ψηφίζοντας καὶ διαλέγον-
τας τὴν ἀθεΐα, τότε βλέπουμε.
Μέχρι τότε θὰ βαδίζουμε τὴν
πεπατημένη ὁδό».

Ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ ἐβάπτισε παπικόν

Κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπί-
σκεψίν του εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ ἐβάπτισε πα-
πικόν. Τελικῶς ἀκόμη καὶ οἱ
Μητροπολῖται ὑποστηρικταὶ
τοῦ Κολυμβαρίου πειθαρχοῦν
εἰς τὰ παραδεδομένα. Ὡς κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Λαγκαδᾶ τῆς
21ης Ἰουλίου 2017:

«Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παρα-
μονῆς του στὸ Περιβόλι τῆς Παν -
αγίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε
τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος
καὶ τοῦ Ἱεροῦ Χρίσματος ἔμπρο-
σθεν τοῦ Καθίσματος τῆς Πανα-
γίας τῆς Πορταϊτίσσης, σὲ Καθη-
γητὴ τῆς Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας
Πανεπιστημίου τῆς Ἰταλίας, ὁ
ὁποῖος καὶ θὰ ἔχει συνεργασία
μὲ τὴν Θεολογικὴ Ἀκαδημία Θε-
ολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν
Σπουδῶν «οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ
Μεθόδιος», τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ἐνῷ προεξῆρχε
καὶ τῆς Ἀγρυπνίας, ποὺ ἐτελέ-
σθη στὸ Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Πα-
τριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς τῶν Ἰβήρων, ἐπὶ τῇ

εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου, στὸ τέλος
τῆς ὁποίας πραγματοποιήθηκε
καὶ τὸ κατ’ ἔτος τελούμενο
Ἀρχιερατικὸ Μνημόσυνο ἐπὶ τῇ
συμπληρώσει δεκατεσσάρων
ἐτῶν ἀπὸ τὴ κοίμηση τοῦ μακα-
ριστοῦ, ἀπὸ Σάμου καὶ Ἰκαρίας
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
Παντελεήμονος Β΄ (Χρυσοφά-
κη), ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ὁσιακὰ
στὸ Ἱερὸ κάθισμα τῆς «Πανα-
γίας τῆς Πορταΐτισσης» τὴν 9η
Ἰούλιου τοῦ 2003. Παράλληλα,
εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντηθεῖ
στὸ κτίριο Διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος μὲ τὸν Πρωτεπιστά-
τη Γέροντα Γερβάσιο Ἰβηρίτη καὶ
τὰ νέα μέλη τῆς Ἐπιστασίας
καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας
κ. Παῦλο καὶ Μητροπολίτες ἀπὸ
τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας,
ἐνῷ ἐπισκέφθηκε τὶς Ἱερὲς
Μονὲς Καρακάλλου, Φιλοθέου,
Σταυρονικήτα, Σίμωνος Πέτρα
καὶ Παντοκράτορος καὶ τὶς
Σκῆτες τῆς Καψάλας καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Ἀνδρέα».

Οἱ Σεβ. Αἰτωλίας, Ἀργολίδος
καὶ ὁ Ἅγ. Παΐσιος

Σχόλια εἰς τὸ πανελλήνιον
προεκάλεσεν, ὡς μὴ ὤφελε, ἡ
ἔκθεσις «καστάνου τοῦ Ἁγίου
Παϊσίου» κατὰ τὴν ἡμέραν
τῆς ἑορτῆς του. Ἡ Ἱ. Μ. Αἰτω-
λίας καὶ Ἀκαρνανίας ἐξέδω-
σεν ἀνακοίνωσιν, ἀπόσπασμα
τῆς ὁποίας παραθέτομεν:

«Ἡ Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνα-
νίας, μὲ θλίψη καὶ πόνο παρα-
κολουθεῖ τὴν ἀναστάτωση καὶ
ἀναταραχὴ τῶν πιστῶν, ποὺ
προέκυψε ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς
παρουσίας ἀντικειμένου εὐλο-
γίας ἀπὸ τὸν Ὅσιο Παΐσιο, ὡς
λανθασμένης ἐκθέσεως αὐτοῦ
πρὸς προσκύνηση τῶν
πιστῶν... Πολλὲς φορὲς ἡ ἀγά-
πη καὶ ὁ σεβασμὸς γιὰ τοὺς Ἁγί-
ους μας, ὁδηγεῖ σὲ ὑπερβάλ-
λοντα σεβασμὸ τῶν ἀντικειμέ-
νων τους, τὰ ὁποῖα σίγουρα
ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη προσω-
πικὴ εὐλογία, ἀλλὰ σὲ καμιὰ πε-
ρίπτωση δὲν ἐξισώνονται μὲ τὰ
Ἱερὰ Λείψανα καὶ τὶς θαυμα-
τουργὲς Εἰκόνες, ποὺ ἀντίστοι-
χα εἶναι ἢ τμήματα ἀπὸ τὸ ἴδιο
τὸ σῶμα τῶν Ἁγίων μας ἢ εἰκο-
νίζουν τὸ ἱερό τους πρόσωπο». 

Εἰς τὸ ζήτημα παρενέβη καὶ
ὁ Σεβ. Ἀργολίδος. Συμφώνως

πρὸς ἄρθρον τοῦ κ. Σπύρου
Παπαγεωργίου εἰς τὴν ἱστο-
σελίδα Orthodoxia.info τῆς
19ης Ἰουλίου 2017:

«Ὅπως χαρακτηριστικὰ τόνι-
σε ὁ Σεβ. Ἀργολίδος στὸν Σκάι:
«ὁ Γέροντας Παΐσιος ἦταν
ἄνθρωπος γεμάτος χαρά,
ἄνθρωπος μὲ χιοῦμορ καὶ ἦταν
πολὺ εὐφυής. Δυστυχῶς ὅμως
ὅπως κάθε πολύτιμο πρᾶγμα
κινδυνεύει νὰ νοθευτεῖ καὶ νὰ
παραχαραχθεῖ. Ἔτσι συμβαίνει
καὶ μὲ τὸν Ὅσιο Παΐσιο. Ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι ποὺ μὲ ἀνοη-
σίες εὐτελίζουν αὐτὸν τὸν
ἄνθρωπο... αὐτὸ δὲν συμβαίνει
πρώτη φορά. Δεῖτε κάθε μέρα
τὶς ἐφημερίδες. Κίτρινες ἐφημε-
ρίδες ποὺ λένε ὅτι εἶπε ὁ Ἅγιος
Παΐσιος ὅτι θὰ ξεκινήσει ὁ πόλε-
μος καὶ διάφορες προφητεῖες.
Δὲν ἦταν αὐτὸ ὁ Ἅγιος Παΐσι -
ος... Ἀντὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ μετα-
νοήσουν, προσπαθοῦν νὰ ἐξα-
γοράσουν τὸν Θεό. Οἱ ἄνθρω-
ποι ἐνεργοῦν ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλη-
σία τὰ δέχεται ἀπὸ τὴν εὐλάβεια
τῶν πιστῶν». Ὁ κ. Νεκτάριος
ἔκλεισε τὴν τοποθέτησή του λέ-
γοντας ὅτι ἕνα ἀσήμαντο γε-
γονὸς πῆρε πανελλήνια διάστα-
ση «ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα πνίγεται».

«Διδασκαλία θεατρικῆς τέχνης
μὲ διαλογισμό;»

Τὸ Γραφεῖον Ὀρθοδόξου
Μαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φιλίππων ἐξέδω-
σεν ἀνακοίνωσιν κατὰ τῆς
ἀσκήσεως τῆς γιόγκα εἰς κα-
τασκήνωσιν. Παραθέτομεν τὸ
δελτίον τύπου τῆς 22ας Ἰου-
λίου 2017: 

«Διαβάσαμε, στὸν καθημε-
ρινὸ τύπο τῆς πόλης μας, γιὰ
τὴν ἑβδομάδα θεατρικῆς κατα-
σκήνωσης ποὺ ὀργανώνεται
στὴν Θάσο, αὐτὴν τὴν περίοδο,
καὶ μᾶς ἐξέπληξε τὸ γεγονὸς ὅτι
κάθε μέρα τῆς ἑβδομάδος ξε-
κινᾶ μὲ «ἀσκήσεις γιόγκα καὶ
διαλογισμοῦ». Μᾶς προβλημα-
τίζει τὸ γεγονός, πῶς σὲ μία
εὐγενῆ προσπάθεια νὰ γνωρί-
σει τὸ θέατρο ὅποιος τὸ ἐπιθυ-
μεῖ, ὑπεισέρχονται καὶ μάλιστα
σὲ καθημερινὴ βάση, ὅπως
ἀναφέρει τὸ πρόγραμμα, διδα-
σκαλίες καὶ πρακτικὲς ποὺ κα-

μία σχέση δὲν ἔχουν μὲ τὸ θέα-
τρο καὶ μάλιστα τὸ ἀρχαῖο θέα-
τρο, ποὺ εἶχε ὡς σκοπὸ τὴν «δι-
δασκαλία τῶν πολιτῶν», του-
ναντίον στρέφονται κατὰ τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως καὶ παρα-
δόσεως, ποὺ εἶναι δεδομένη ἡ
ἐπιφύλαξή της ἀπέναντι σὲ δι-
δασκαλίες καὶ πρακτικὲς ἀπὸ
ἄλλες θρησκεῖες ξένες καὶ ἄσχε-
τες μὲ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος, ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ γιόγκα
δὲν εἶναι μία ἁπλὴ μορφὴ γυ-
μναστικῆς, ἀλλὰ ἕνα ὁλοκληρω-
μένο θρησκευτικοφιλοσοφικὸ
σύστημα καὶ ὁ διαλογισμὸς εἶναι
μία ἀπὸ τὶς πτυχὲς αὐτῆς τῆς
ἀνατολικῆς δοξασίας. Ἐν τέλει
ἐκφράζουμε καὶ τὴν ἀπορία μας,
πῶς ἕνα σωματεῖο, ἐνῷ ἀσχο-
λεῖται μὲ τὸ θέατρο ἐμπλέκει ξέ-
νες καὶ ἐπικίνδυνες διδασκα-
λίες».

Ἐκδημία Σεβ. Φιλίππων Προκοπίου
Καρδιακὴν ἀνακοπὴν ὑπέ-

στη κατὰ τὸ θαλάσσιον
λουτρὸν του ὁ Σεβ. Φιλίπ-
πων. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του ἐψάλη τὴν Δευτέραν 31ην
Ἰουλίου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.
Ναὸν Ἀποστόλου Παύλου
Καβάλας προεξάρχοντος τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. Δυσ -
τυχῶς ἤδη πρὸ τοῦ ἐνταφια-
σμοῦ του ἐκυκλοφορήθησαν
φῆμαι ὅτι ὑποψήφιοι εἶναι οἱ
Ἀρχιμανδρῖται Συμεὼν Βο-
λιώτης, Ἀχίλλιος Τσούτσου-
ρας καὶ Εἰρηναῖος Λαφτσῆς,
προφανῶς διὰ νὰ «καλλιερ-
γήσουν κλῖμα». Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε τὸ ἀκό-
λουθον ἀνακοινωθὲν τῆς 29ης
Ἰουλίου 2017:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
μὲ βαθειὰ συγκίνηση ἀναγγέλ-
λει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως
καὶ Θάσου κυροῦ Προκοπίου.
Ὁ ἐκλιπὼν Ἱεράρχης ἐξεδήμη-
σε σὲ ἡλικία 78 ἐτῶν στὴ Θά-
σο. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολί-
της (κατὰ κόσμον Μιχαὴλ Τσα-
κουμάκας) ἐγεννήθη τὸ 1939
στὸ Βουνὸ Χίου. Ἀπεφοίτησε
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ
τῆς Κορίνθου τὸ 1958 καὶ ἀπὸ
τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν
τὸ 1963. Χειροτονήθηκε Διάκο-
νος τὸ 1960 καὶ Πρεσβύτερος
τὸ 1965. Ὑπηρέτησε ἐπὶ δω-
δεκαετία ὡς ἱεροκήρυξ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κοριν-
θίας καὶ ἐπὶ τριετία ὡς Καθη-
γητὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς Κορίνθου. Τὴν 25η
Μαΐου 1974 χειροτονήθηκε
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεα-
πόλεως καὶ Θάσου. Τοποτη-
ρητὴς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Ξάνθης
κ. Παντελεήμων».

Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως διὰ τὸν σεισμόν
Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολο-

μαῖος ἐπεκοινώνησε τηλεφω-
νικῶς καὶ γραπτῶς μὲ τὸν
Σεβ. Κώου, διὰ νὰ ἐκδηλώση
τὴν συμπαράστασίν του εἰς
τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ τὴν
μουσουλμανικὴν κοινότητα,
ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὸν πρόσ -
φατον σεισμόν. Παραθέτομεν
τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 21ης Ἰου-
λίου 2017:

«Κατώδυνοι ἐπληροφορήθη-
μεν ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πα-
τριαρχείῳ περὶ τοῦ ἐπισυμβάν-
τος καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ ἐν
τῇ θεοσώστῳ ὑμῶν Ἐπαρχίᾳ

καὶ σπεύδομεν νὰ ἐκφράσωμεν
τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Ἱερότητι,
τῷ κ. Δημάρχῳ, τῷ ποιμνίῳ
ὑμῶν καὶ τῇ μουσουλμανικῇ τῆς
Νήσου Κοινότητι τὴν ἐξ ὅλης
ψυχῆς συμπάθειαν καὶ συμπα-
ράστασίν μας, εὐχόμενοι ταχεῖ -
αν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν,
ὑπομονήν, θάρρος καὶ τὴν ἄνω-
θεν προστασίαν, πρὸς ἀπρόσ -
κοπτον συνέχισιν τῆς εἰρηνικῆς
ζωῆς καὶ τῶν δημιουργικῶν σας
ἔργων. Ἡ εὐλογία τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας καὶ ἡ πατρικὴ
στοργὴ τοῦ Πατριάρχου εἶναι
ἀμέριστος μαζί σας».

Ἐπιθυμεῖ ἡ Ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν της δεσμίαν;
Ἡ Ὁμογένεια φαίνεται νὰ

ἐκφράζη παράπονα τόσον
διὰ τὸν Πατριάρχην Κων/λε-
ως ὅσον καὶ διὰ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπόν της. Ἡ ἀπόδοσις τῶν
προβλημάτων εἰς τὴν ἀνικα-
νότητα τῶν προσώπων δὲν
ἀποτυπώνει τὴν ἀλήθειαν εἰς
ὅλας της τὰς διαστάσεις,
καθὼς τὰ πρόσωπα εἶναι
ἐξαρτώμενα ἀπὸ τὰ καθε-
στῶτα καὶ ὅταν τὰ καθε-
στῶτα εἶναι ἀντικανονικὰ
ἔχουν αὐτὰ τά προβλήματα
ὡς συνέπειαν. Το Πατριαρχε-
ῖ ον στηρίζεται εἰς την Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἀμερικῆς, ὅμως ἀντὶ
ὁ Πατριάρχης νὰ εἶναι
εὐγνώμων, θέλει νὰ διοικῆ
δύο Τοπικάς Ἐκκλησίας, κο-
λακεύων τὴν Ὁμογένειαν ὅτι
ἀνήκει εἰς τὸν «Οἰκουμε-
νικὸν Θρόνον», τίτλος ἄνευ
περιεχομένου. Συμφώνως
πρὸς ἄρθρον τοῦ κ. Θεοδώ-
ρου Καλμούκου εἰς τὴν ἐφη-
μερίδα «Ἐθνικὸς Κήρυκας»
τῆς 25ης Ἰουλίου 2017:

«Ἡ ἄρνηση τοῦ Πατριαρχείου
γιὰ πρώτη φορά -καθότι μέχρι
τώρα ἴσχυαν ἄλλα ἂν καὶ διατη-
ροῦσε τὸ δικαίωμα τῆς ἀρνησι-
κυρίας-, νὰ «ἐπικυρώσει»
οὐσιαστικὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ
πλειονοψηφήσαντος στὸ τρι-
πρόσωπο τῆς Ἐπαρχιακῆς Συν -

όδου στὶς 6 Ἰουλίου, Ἐπισκό-
που Ζήλων κ. Σεβαστιανοῦ καὶ
νὰ θέσει θέμα Καταλόγου ἦταν
μία εὐθεῖα βολὴ ἐνάντια στὸν
Ἀρχιεπίσκοπο κατ’ ἀρχὴν καὶ
κατ’ ἐπέκταση στὰ μέλη τῆς
ἐνταῦθα Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.
Ἐξαιρεῖται ὁ Μητροπολίτης Ἁγί-
ου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος, ὁ
ὁποῖος ἀρνήθηκε νὰ ψηφίσει
στὸ τριπρόσωπο στὶς 6 Ἰουλίου
θέτοντας θέμα Καταλόγου.

Εἶναι ξεκάθαρο ἐν προκει-
μένῳ πὼς ὁ Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος ἔστω καὶ ἐκ τῶν
ὑστέρων, δηλαδὴ ἔπειτα ἀπὸ
τὴ σύνθεση τοῦ τριπροσώπου
καὶ τὴν πρόταξη τοῦ κ. Σεβα-
στιανοῦ, θεώρησε ὡς «ἀνε-
παρκῆ» τὴν ἐπιλογή του γιὰ τὴν
καλύτερη Μητρόπολη τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καὶ
σταμάτησε περαιτέρω τὴν δια-
δικασία. Ἔχουν δίκιο ἀναντίλε-
κτα ἐκεῖνοι ποὺ ἐρωτοῦν ἆραγε
ὁ κ. Σεβαστιανὸς εἶναι ὁ μόνος
«ἀνεπαρκής»;

Σίγουρα ὄχι, διότι μία ἔστω
φευγαλέα ματιὰ στοὺς ὑπάρ-
χοντες ἱεράρχες τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἶναι
ἀποκαλυπτικὸ τὸ μέγεθος τῆς
ἀνεπάρκειας τῶν περισσότε-
ρων ἐξ αὐτῶν. Αὐτὸ δὲν εἶναι
κάτι καινούργιο, εἶναι γνωστὸ
καὶ κραυγαλέα θεατό. Βέβαια
αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ἔπρε-

πε νὰ συνεχιστεῖ ἡ ἀνεπάρκεια.
Ὄχι φυσικὰ πὼς ὅποιους χει-

ροτονεῖ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος στὸ Φανάρι καὶ
ἀλλοῦ εἶναι ὅλοι «ἐπαρκεῖς»,
κάθε ἄλλο. Ἐπὶ τέλους εἶναι
ἄλλες οἱ συνθῆκες καὶ οἱ ἀνάγ-
κες ἐκεῖ. Παράλληλα, χειροτονεῖ
ὅμως καὶ ἀρχιερεῖς μὲ μόρφω-
ση, μὲ κῦρος καὶ ὑπόσταση,
σωστὰ ἀναστήματα. Ἐδῶ συν -
ηθίσαμε στὰ νανικὰ ἀναστήμα-
τα δυστυχῶς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τοῦ Ἰακώβου…

Δὲν εἶναι λίγοι, οὔτε ἀβαρεῖς
ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ
λαοῦ τῆς ἔνθεης καὶ φιλόθεης
Ὁμογένειάς μας, οἱ ὁποῖοι θέ-
τουν τὸ ἐρώτημα ἀλήθεια πότε
καὶ πόσο ἐνδιαφέρον ἔδειξε ὁ
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος,
ὅταν ἔκλεισαν ἕξι Ἡμερήσια
Ἑλληνικὰ Σχολεῖα μέσα στὴν
καρδιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴ Νέα
Ὑόρκη, μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Δημήτριο νὰ δηλώνει ὅτι δὲν
μποροῦσε νὰ προβεῖ σὲ σχο-
λιασμὸ, διότι δὲν εἶχε «τὰ δεδο-
μένα»;...

Ἀναμφίβολα τὰ πρῶτα χρό-
νια ἡ συμβολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που κ. Δημητρίου στὴν εἰρήνευ-
ση τῶν πραγμάτων ἦταν κατα-
λυτική, πέραν τούτου ὅμως
οὐδέν. Κι αὐτὸ τὸ «οὐδὲν» συν -
εχίζεται ἐπὶ 18 χρόνια τώρα.

Ἔπρεπε νὰ εἶχε λήξει στὰ πέν-
τε χρόνια, ὅπως εἶχε φημολο-
γηθεῖ τότε. Δυστυχῶς δὲν ἐπε-
νέβη ὁ Πατριάρχης ὅλα αὐτὰ τὰ
18 χρόνια, ἂν καὶ ἔβλεπε ὅτι τὰ
σημάδια τῆς φθίσης ἦταν
διαρκῶς ἀπειλητικὰ καὶ ἡ
Ἀρχιεπισκοπὴ λόγῳ τῆς ἀκη-
δίας περνοῦσε στὴν ἀποσύνθε-
ση...

Ἀλλὰ κι ὁ Πατριάρχης ὄφειλε
νὰ τὰ εἶχε προλάβει τὰ πράγμα-
τα. Ὅμως καὶ τώρα ἔχει μία
θαυμάσια εὐκαιρία νὰ δείξει
στὴν Ὁμογένεια ὅτι συνάπτει
μία καινούργια σχέση μαζί της.
Δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει τὸ
Πατριαρχεῖο νὰ χάσει τὴν Ὁμο-
γένεια τῆς Ἀμερικῆς. Ἐδῶ
ὑπάρχουν δυνάμεις καὶ δυνα-
τότητες ἀνεξάντλητες, κι εἶναι
ἀπαράδεκτο νὰ ἐμφανίζεται
αὐτὴ ἡ παρακμιακὴ κατάσταση
στὸν ἐκκλησιαστικό της βίο καὶ
ὄχι μόνο, μὲ ἀνεπάρκειες καὶ
ἀνεπαρκεῖς σὲ θεσμικὲς νευ-
ραλγικὲς θέσεις.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκολουθοῦν
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ οἱ Μη-
τροπολίτες, ἀντὶ νὰ τοῦ ποῦν
δυνατὰ καὶ ξεκάθαρα νὰ γίνει
αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ Πατριάρχης,
δὲν νομίζω ὅτι πρέπει νὰ μᾶς
ἐκπλήσσει, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρ-
χουν ἄλλες στοχεύσεις,
πρᾶγμα μᾶλλον ἀπίθανο, διότι
οὐδείς ἐξ αὐτῶν θὰ τολμήσει».

Εἰς τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους θὰ καταλήξουν 
τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν;

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προχωρεῖ
εἰς συνεργασίαν μὲ τὸ Κρά-
τος διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν
τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἀπὸ τὸ ἐγχείρημα θὰ
ἐξαιρεθῆ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ αἱ
Μητροπόλεις τῶν Δωδεκανή-
σων, καθὼς τελοῦν ὑπὸ
εἰδικὸν καθεστώς. Τὰ ἐρωτή-
ματα ποὺ προκύπτουν εἶναι
πολλὰ μὲ κυριώτερον ὅλων:
διατί τὸ ἥμισυ τῶν ἐσόδων νὰ
καταλήγη εἰς τὴν «μαύρη
τρύπα» τοῦ κρατικοῦ κορ-
βανᾶ; Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Γιάννη
Ἀγουρίδη καὶ τῆς κ. Μίνας
Κωστοπούλου εἰς τὴν ἐφημε-
ρίδα «Αὐγὴ» τῆς 24ης Ἰουλί-
ου 2017:

«…Στόχος τοῦ ὅλου ἐγχειρή-
ματος εἶναι, σύμφωνα μὲ ἔγκυ-
ρες πηγές, ἡ ἀξιοποίηση αὐτῆς
τῆς περιουσίας, ἡ ὁποία ἀναμέ-
νεται νὰ γίνει μὲ Ὅρους “50-50”.
«Γιὰ νὰ ἀνοίξει ἡ ὅποια συζήτη-
ση διαχείρισης τῆς ἐκκλησια-
στικῆς περιουσίας, πρέπει νὰ
ξέρεις καὶ ποιὰ εἶναι» ἀνέφεραν
κύκλοι τοῦ ὑπουργείου Παιδεί-
ας.

Ἐγχείρημα
ὑψηλῆς ἀποδόσεως

Ἡ σπουδαιότητα τῆς ὅλης
προσπάθειας ἔγκειται στὸ ὅτι

αὐτὴ τὴ στιγμὴ οὔτε ἡ ἴδια ἡ
Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία γνωρίζει τὸ
σύνολο τῆς περιουσίας της, ἐνῶ
ἐκτιμήσεις ποὺ ἔχουν δεῖ κατὰ
καιροὺς τὸ φῶς τῆς δημοσιότη-
τας τοποθετοῦν τὸν ἀριθμὸ τῶν
Ν.Π.Δ.Δ. ποὺ διαθέτει σὲ 7.000-
10.000, ἐνῶ ἡ ἀξία αὐτῆς φαίνε-
ται νὰ ἀνέρχεται σὲ μερικὰ δισε-
κατομμύρια εὐρώ. Εἶναι σίγουρο
ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἐγχείρημα
ἀναμένεται νὰ ἀποφέρει καὶ
πολλὰ ὀφέλη στὸ ἑλληνικὸ Δη-
μόσιο.

Παράλληλος καταγραφὴ
καὶ ἀξιοποίησις

Ἤδη πραγματοποιήθηκε συν -
άντηση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας
Κώστα Γαβρόγλου μὲ τὸν ἀνα-
πληρωτὴ ὑπουργὸ Οἰκονομίας
Ἀλέξη Χαρίτση καὶ τὸ Μακαριώ-
τατο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλά-
δος, ὅπου συζητήθηκε ἡ δημι-
ουργία ἑνὸς πιλοτικοῦ προ-
γράμματος καταγραφῆς τῶν
ἀκινήτων σὲ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς
82 Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδας. Σὲ δεύτερο χρό-
νο, καὶ ἐφόσον κυλήσουν ὅλα
ὁμαλά, θὰ ξεκινήσει ἡ ἀξιοποί-
ηση τῶν περιουσιακῶν στοιχεί-
ων ποὺ θὰ εἶναι “ὥριμα”, σύμ-
φωνα μὲ κυβερνητικὲς πηγές.
Μὲ λίγα λόγια, δὲν θὰ χρειαστεῖ
νὰ καταγραφεῖ πρῶτα τὸ σύνο-
λο τῆς περιουσίας καὶ μετὰ νὰ
ξεκινήσει ἡ ἀξιοποίηση. Ἤδη 3-

4 Μητροπόλεις φαίνεται νὰ εἶναι
πιὸ ἕτοιμες νὰ ἐνταχθοῦν σὲ
αὐτὸ τὸ πρόγραμμα. Ὡστόσο
θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι
ἡ ὅλη διαδικασία βρίσκεται σὲ
πρώιμο στάδιο καὶ ἡ πρώτη “τε-
χνικὴ” συζήτηση μεταξὺ τῶν
ἐμπλεκόμενων πλευρῶν ἀναμέ-
νεται νὰ πραγματοποιηθεῖ κατὰ
τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Αὐγού-
στου, ὁπότε καὶ θὰ ὁριστεῖ μία
ἐπιτροπή, ποὺ θὰ “τρέξει” τὸ
ὅλο ἐγχείρημα…

Τὸ ζήτημα
τῆς χρηματοδοτήσεως
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀξίζει νὰ

ἐπισημανθεῖ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ
χρηματοδοτηθοῦν κάποιες δρά-
σεις τῆς Ἐκκλησίας, μέσῳ ΕΣΠΑ
ἐπὶ παραδείγματι, ἀλλὰ τὸ κοινὸ
πρόγραμμα τῶν δύο πλευρῶν,
τὸ ὁποῖο θὰ καταγράφει καὶ θὰ
προτείνει τρόπον τινὰ τὶς μεθό-
δους ἀξιοποίησης.

Πῶς θὰ ἐπιλυθοῦν
αἱ ἐπιμέρους διαφωνίαι

διὰ ἐκτάσεις
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὶς

περισσότερες περιπτώσεις πρό-
κειται γιὰ ἐκτάσεις ποὺ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἀξιοποιήσει ἡ Ἐκκλησία,
ἐνῶ ἡ Πολιτεία, ἀπὸ τὴν πλευρά
της, ἀμφισβητεῖ τοὺς τίτλους κυ-
ριότητας ποὺ ὑπάρχουν ἢ τὸ
ἀντίστροφο. Ἑπομένως, ἀναμέ-

νεται νὰ ἀναζητηθεῖ μία κοινὴ
φόρμουλα, οὕτως ὥστε νὰ
«κλείσουν μία πρὸς μία οἱ ἐκκρε-
μεῖς σὲ δικαστήρια ἀνοιχτὲς ὑπο-
θέσεις»…

Τὰ "παραχωρητήρια"
Ἕταιρο ζητούμενο εἶναι οἱ τρό-

ποι ἐκμετάλλευσης ποὺ θὰ ἀνα-
ζητηθοῦν, καθὼς κάποιες ἐκτά-
σεις ἔχουν παραχωρηθεῖ κυρίως
στὴν Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ
ἐξυπηρετηθεῖ ἕνας συγκεκριμένος
σκοπός… Πρόκειται γιὰ τὰ λεγό-
μενα «παραχωρητήρια», τὰ ὁποῖα
συνήθως συνοδεύονταν ἀπὸ
Ὅρους καὶ προϋποθέσεις, ποὺ θὰ
πρέπει νὰ τηροῦνται, καθὼς ἐνέ-
χουν νομικὴ ὑπόσταση, ἡ ὁποία
θὰ πρέπει νὰ διευθετηθεῖ μέσα
ἀπὸ τὶς κατάλληλες διαδικασίες.

Ἔσοδα
καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν
Γιὰ αὐτὸ καί, σύμφωνα μὲ πλη-

ροφορίες, ἡ Ἐκκλησία ζήτησε ἀπὸ
τὴν Πολιτεία νὰ τὴ συνδράμει ἐπὶ
τῆς οὐσίας σὲ μελλοντικὴ προσέλ-
κυση ἐπενδυτῶν καὶ στὴν ἐπίλυση
τῶν ζητημάτων ποὺ κρατοῦν «δε-
σμευμένα» ἀκίνητα. Κυβερνητικοὶ
κύκλοι ἀνέφεραν ὅτι ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράστη-
κε πὼς «ὅποια ἀξιοποίηση θὰ εἶναι
μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα καὶ
θὰ συνίσταται στὴν ἐπανεπένδυση
ἀπὸ αὐτὴν στὴν κοινωνία μέσῳ φι-
λανθρωπικῶν δράσεων».

«Τὸ Ἅγιο βουνὸ ἐγκαταλελειμμένο»
Ὅταν ἐλευθερώθηκε ἡ πολυ-

θρύλητη Μακεδονία ἀπὸ τὸν
ὀθωμανικὸ ζυγό, οἱ Ἁγιορεῖτες,
Ἕλληνες ἀληθινοί, ἔβγαλαν
ἀπὸ τὰ μπαοῦλα τους τὶς σκο-
ροφαγωμένες σημαῖες τῆς πο-
νεμένης Ἑλλάδος καὶ τὶς ὕψω-
σαν παντοῦ.

Τὸ ἅγιο βουνὸ εἶναι τὸ μόνο
κομμάτι τῆς ἁγιασμένης αὐτῆς
χώρας, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Ἐλευθέ-
ριος Βενιζέλος ἔδειξε εὐαισθη-
σία καὶ συνέστησε στοὺς Ἁγιο-
ρεῖτες νὰ κάνουν δικό τους
κρατίδιο καὶ νὰ μὴ εἶναι κάτω
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια,
γιατί θὰ τὸ μετανοιώσουν. Οἱ
θερμοὶ Ἕλληνες καλόγεροι τὸ
ἀρνήθηκαν καὶ δέχθηκαν τὴν
ἑλληνικὴ ἐπικράτεια σὰν εὐλο-
γία τῆς Παναγίας. Ὅλα αὐτὰ τὰ
λησμόνησαν οἱ ἑκάστοτε κρα-
τοῦντες καὶ τὸ ἅγιο αὐτὸ βουνὸ
βρίσκεται σήμερα σὲ μία πλή-
ρη ἐγκατάλειψη. Ὅ,τι καὶ νὰ ζη-
τήσουμε, οἱ ἐπιτροπές, σὰν
τοὺς παλιοὺς ταχυδρόμους,
μέρες γυρίζουν ἀπὸ γραφεῖο
σὲ γραφεῖο, ἀπὸ ὑπουργὸ σὲ
ὑπουργό, καὶ δρέπουν στάχυς
ἄκαρπους, ποὺ τοὺς ἔχει κατα-
στρέψει τὸ συρίκι, ὁ λίβας. Γι’
αὐτὸ τὸ ψηλὸ βουνὸ ψιχία μό-
νον δίνουν ἀπὸ τὰ τραπέζια
ποὺ ἔχουν συνδαιτυμόνες τους
μουσουλμάνους. Μὲ πιὸ πολλὴ
χαρὰ ἀνεγείρουν τὰ τζαμιά, ἀπ’
ὅ,τι τὰ μνημεῖα τοῦ Γένους καὶ
τῆς πίστεως.

Τὸ Ὄρος εἶναι ἀφύλακτο,
εἶναι στὴν διάθεση τοῦ κάθε
ληστοπεράτη. Τὰ τελωνεῖα κα-
ταργήθηκαν, ἔλεγχος δὲν γίνε-
ται. Μπᾶτε, σκύλοι, ἀλέστε κι
ἀλεστικὰ μὴ δῶστε. Βγαίνον-
τας προχθὲς ἀπὸ τὸ Ὄρος,
βλέπω ἀπ’ τὸν ἀρσανὰ τῆς Χι-
λανδαρίου νὰ μπαίνη στὸ
πλοῖο ἕνα ἀγροτικὸ μὲ σκεπα-
σμένη τὴν καρότσα. Δὲν συγ-
κρατήθηκα. Ἤ μᾶλλον κακῶς
συγκρατήθηκα. Ἔστειλα ἕνα
μοναχό, νὰ σηκώση τὴν κου-
βέρτα νὰ δῆ τί κουβαλάει. Κι
ἔβγαζε ἔξω τοῦ Ὄρους ἕνα
ἀγροτικὸ ρίγανη! Τὸ νὰ κόψη
κανεὶς ἕνα ματσάκι γιὰ τὸ σπίτι
του κανεὶς δὲν τὸ ἀρνεῖται,
ἀλλὰ ἕνα ὁλόκληρο ἀγροτικό;
Πόσο συνειδητὰ αὐτὸς ὁ
ἄνθρωπος σύναξε ἀπὸ τὶς νά-

πες τοῦ Ὄρους αὐτὴν τὴν ρίγα-
νη καὶ δὲν τὴν ξεπάτωσε; Περί-
μενα νὰ συναντήσω λιμενικὸ
στὴν Οὐρανούπολη. Εἶμαι
Ἀρχιπελαγίτης. Ταξιδεύω ἀπὸ
τὸ 1955. Πρώτη φορά εἶδα νὰ
πιάνη πλοῖο σὲ λιμάνι καὶ νὰ μὴ
ὑπάρχη οὔτε τελώνης οὔτε λι-
μενάρχης. Μὰ ἂν γίνη ἕνα δυσ -

τύχημα, ποιὸς θὰ τὸ πιστοποι-
ήση; Ὁ ξυλοκόπος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἤ ὁ ἐργάτης ἤ οἱ ἀλλο-
δαποὶ προσκυνητές; Μᾶς πῆρε
τὰ τελωνεῖα τὸ κράτος καὶ μᾶς
τοποθέτησε ἀραιὰ καὶ ποῦ λι-
μεναρχεῖα. Καὶ σ’ αὐτά, ὁσάκις
προσφύγης, ἤ τὸ σκάφος τους
εἶναι χαλασμένο ἤ δὲν ἔχουν
πετρέλαιο νὰ τὸ κυκλοφορή-
σουν. (Ὡστόσο, μεγάλος ἡγού-
μενος, εἰσερχόμενος μὲ 12θέ-
σιο ταχύπλοο, πολλὲς φορὲς
συνοδεύεται ἀπὸ τὸ λιμενικό.
Κλάψε με, μάννα, κλάψε με.)
Ναί, ἀφύλακτο τὸ ἅγιο αὐτὸ
βουνό, εἶναι στὴν διάθεση κάθε
ἀρχαιοκάπηλου καὶ κάθε
ἅρπαγα. Δὲν θέλουμε λιμεναρ-
χεῖα, θέλουμε τελωνεῖα, τὰ
ὁποῖα θὰ εἶναι ἐπανδρωμένα
ὄχι μὲ προτεστάντες καὶ ἰεχω-
βάδες, ἀλλὰ μὲ συνειδητοὺς
καὶ σοβαροὺς χριστιανοὺς καὶ
Ἕλληνες.

Βγαίνει κανεὶς στὴν Οὐρα-
νούπολη, εἴτε νέος μοναχὸς
εἶναι εἴτε γηραιὸς εἴτε εὐλαβὴς
προσκυνητής, καὶ ἀντικρύζει τὸ
θέαμα τῆς πορνείας στὸ ἀπο-
κορύφωμά της. Ἐκεῖ κυκλοφο-
ροῦν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μήτε
στοχάζονται μήτε ντρέπονται.
Λέγει ὁ Ἀββᾶ Ἰσαάκ: «Αὐτὸς
ποὺ δὲν σέβεται τὸν ἑαυτό του,
δὲν σέβεται καὶ τοὺς ἄλλους».
Ἕνας νέος ἀπὸ τὴν Πάτρα,
ἐπιστρέφοντας στὸν κόσμο,
μοῦ λέγει: «Δὲν φοβᾶμαι τὴν
διαδρομὴ μέχρι τὴν Πάτρα,
ἀλλὰ τὴν διαδρομὴ ποὺ θὰ κά-
νω ἀπὸ τὸ καράβι μέχρι νὰ
πάω στὸ αὐτοκίνητό μου στὴν
Οὐρανούπολη».

Ἡ φιλεύσπλαγχνη ἑλληνικὴ
ἐπικράτεια, ποὺ θάλπει καὶ
ὑποθάλπει κάθε ἐχθρὸ καὶ πο-
λέμιο τῆς πατρίδας μας καὶ τῆς
πίστης μας, ἀδυνατεῖ νὰ φτιάξη

πιὸ κεῖ μία προκυμαία, νὰ στα-
ματάη τὸ καράβι τοῦ Ὄρους,
μόνον πρέπει νὰ μᾶς πετᾶ κυ-
ριολεκτικὰ μὲ ἀνατροπή, ὅπως
τὰ αὐτοκίνητα, μέσα στὸν κό-
σμο, ποὺ μόνον βοῦρκος
ἐκπέμπεται καὶ δυσοσμία δυσ -
ώδης; Λίγο σεβασμὸ νὰ εἶχε
γιὰ αὐτοὺς τοὺς διὰ ζωῆς ἀκρί-

τες τῆς πίστεως, αὐτοὺς τοὺς
ἄμισθους ἐργάτες, θὰ ἔφτιαχνε
ἕνα μουράγιο μακριὰ ἀπὸ τὴν
ταραχὴ τοῦ κόσμου καὶ τὴν ξε-
διαντροπιά. Ὅλα γίνονται σ’
αὐτὸν τὸν τόπο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
σοβαρὸ καὶ τὸ σεμνό.

Ποιὸς ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στοχάστη-
κε τί εἶναι αὐτὸ τὸ Ὄρος καὶ τί
φυλάει καὶ τί περικρατεῖ, γιὰ νὰ
προσφέρη κάτι γιὰ τὴν ἀναστή-
λωση αὐτῶν τῶν μνημείων,
παρὰ ἔπιασαν τοὺς μοναχοὺς
ἀπὸ τὸν λαιμὸ καὶ τοὺς ἔσφιγ-
ξαν νὰ δεχθοῦνε βοήθεια γιὰ
τὴν ἀναπαλαίωση τῶν μνημεί-
ων τοῦ ἔθνους μας ἀπὸ τὴν
ἄθεη καὶ βδελυκτὴ Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση. Γιὰ ὀλυμπιακοὺς
ἀγῶνες, γιὰ τζαμιά, γιὰ διάφο-
ρους συλλόγους ὑπάρχουν
χρήματα, ἀλλὰ γι’ αὐτὸν τὸν τό-
πο πεντάρα. Πότε κρατικὸς
ὑπάλληλος περιώδευσε τὸν τό-
πο αὐτὸν νὰ ρωτήση αὐτοὺς
τοὺς στρατευμένους μονα-
χούς:

«Τί ἀνάγκες ἔχετε;»; Καὶ σή-
μερα, σὰν νὰ βρισκώμαστε στὰ
χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ζη-
τοῦμε βοήθεια ἀπὸ τοὺς φιλεύ-
σπλαγχνους ὁμοδόξους, γιὰ νὰ
φτιάξουμε μία σκεπή, ἕνα πα-
ράθυρο, ἕνα τειχίο ἀντιστήρι-
ξης, νὰ βάλουμε ἕνα κομμάτι
μολύβι στὴν σκεπὴ τοῦ καθολι-
κοῦ ποὺ τρέχει. Εὐτυχῶς, οἱ
μοναχοὶ αὐτῆς τῆς νέας γενιᾶς
φέρθηκαν φιλότιμα καὶ στερή-
θηκαν καὶ τὴν μπουκιὰ τὸ ψω-
μί, γιὰ νὰ ἀναπαλαιώσουν τὰ
μοναστήρια τους. Οἱ πολιτικοὶ
ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ Ὄρος
ἔρχονται κατευθυνόμενοι σὰν
τὰ βλήματα τῶν πυραύλων καὶ
δυστυχῶς θὰ πέσουνε στὰ μο-
ναστήρια ποὺ περισσεύουν
ἄρτων καὶ ὄχι ἐκεῖ ποὺ ὑπάρ-

χουν πραγματικὲς ἀνάγκες. Κι
ἔτσι, οἱ ἑκάστοτε κρατοῦντες,
παρὰ τὰ πολλὰ φῶτα, παραμέ-
νουνε τυφλοὶ ὅπως καὶ πρῶτα.
Ποιὸς ὑπουργὸς πῆρε ποτὲ
τὴν μάτσα του, τὸ μπαστούνι
του, νὰ περιδιαβῆ τὸ Ὄρος, νὰ
δῆ ἀπὸ μόνος του ποῦ ἀνατέλ-
λει ὁ ἥλιος καὶ ποῦ δύει; Κανέ-
νας, κανένας, κανεὶς ποτέ!
Ἀκόμη καὶ ὁ πολὺς ἀρχιεπίσκο-
πος Τιράνων Ἀναστάσιος,
πραγματοποίησε τὴν ἐπίσκεψή
του, ἤ ἂς τὸ πῶ τὸ προσκύνη-
μά του, κατευθυνόμενος ἀπὸ
τὸν πολιτικὸ διοικητὴ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Δὲν πιστεύω ὁ γηραιὸς
διοικητὴς νὰ θυμᾶται ὅτι ἐκτὸς
ἀπὸ τὰ δύο-τρία μοναστήρια
ποὺ κλώθει, ὑπάρχουν καὶ
ἄλλα μοναστήρια στὸ Ἅγιον
Ὄρος. Βέβαια, ἐμεῖς δὲν διαθέ-
τουμε πανσιὸν μὲ ψυγεῖα καὶ
μπάνια καὶ σαμπουάν…

Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνες,
μελέτες, ἐπιμετρήσεις, ἐρευνή-
σεις, φτιάξαμε μία μελέτη γιὰ τὸ
καθολικὸ τῶν Ἀρχαγγέλων
στὴν Μονὴ Δοχειαρίου. Τὴν
ψαλίδισαν τόσο πολύ, σὰν νὰ
ἐπρόκειτο γιὰ στάβλο καὶ γιὰ
μάντρα. Τόσο, ποὺ ἐγὼ προ-
σωπικὰ ὡς ἡγούμενος, δὲν
τολμῶ μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα νὰ
ξεκινήσω τὸ ἔργο αὐτό. Ἐδῶ
θὰ δείξουν τὴν οἰκονομία; Δυσ -
τυχῶς, παρασυρμένοι ἀπὸ τὰ
ρεύματα τῆς κακοποιοῦ αὐτῆς
ἐποχῆς, οἱ κρατοῦντες ἔχουν
τὶς τσέπες τους πάντα τρύπιες
γι’ αὐτὰ ποὺ δοξάζουν τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν
ἑλληνικὴ πατρίδα.

Κάποτε σ ἕνα λιμάνι εἶδα ἕνα
παλιὸ ἀραγμένο καράβι. Τὸ
μόνο ποὺ εἶχε ἀπομείνει ἦταν
ἕνας γάτος ποὺ θρηνοῦσε τὴν
ἐγκατάλειψη τοῦ παλιοῦ καρα-
βιοῦ. Ἔτσι κι ἐγὼ σὰν γάτος
θρηνῶ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Καημένε γάτε,
ποιὸς νὰ σὲ ἀκούση καὶ ποιὸς
νὰ σοῦ φέρη προσφάι, γιὰ νὰ
συνεχίσης τὸν θρῆνο τοῦ ἐγκα-
ταλελειμμένου καραβιοῦ; Κι
ἐμένα ποιὸς θὰ μοῦ κρατήση
τὴν καρδιά μου; Ποιὰ Παναγία
παυσολύπιος θὰ μὲ βοηθήση
νὰ σταματήση ὁ πόνος μου κι ὁ
ὀδυρμός μου;

Ὁ Ἀρχ. Κύπρου διὰ τὸ οὐκρανικόν
Ἐπιστολὴν μὲ ἀποδέκτην

τὸν Πατριάρχην Μόσχας σχε-
τικῶς μὲ τὰς ἐπιχειρουμένας
παρεμβάσεις τῆς Πολιτείας
εἰς τὴν κανονικὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Οὐκρανίαν
ἀπέστειλεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ
τμήματος ἐξωτερικῶν σχέσε-
ων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
τῆς 25ης Ἰουλίου 2017:

«ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος τονίζει:
«Ὁσάκις ἡ Πολιτεία, καὶ δὴ τὸ
Κοινοβούλιον, ἐπεμβαίνει εἰς τὰ
θέματα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ζημία
εἶναι δεδομένη. Τὸ Κοινοβού-
λιον μὲ τὰς ἐνεργείας του θὰ δη-
μιουργήση μίαν σχισματικὴν
Ἐκκλησίαν, οἱ δὲ Πατέρες θεω-
ροῦν τὸ σχίσμα, ὡς τὴν βαθυτέ-
ραν πληγὴν κατὰ τοῦ ἱεροῦ σώ-
ματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ἡ ποιμαίνουσα Μήτηρ
καὶ ἐπιζητεῖ τὴν ἑνότητα, ἐν
ἀγάπῃ, ὅλου τοῦ λαοῦ τῆς
Οὐκρανικῆς Πολιτείας. Οἱ νόμοι

πάντοτε ἔχουν τὴν σκληρότητά
τους καὶ προκαλοῦν τὴν διαίρε-
σιν τοῦ λαοῦ. Ἀρκετὰ ὑπέφερε
καὶ ὑποφέρει ὁ Οὐκρανικὸς
λαὸς καὶ δὲν χρειάζεται ἄλλας
περιπετείας καὶ ταλαιπωρίας».
«Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐκφράζει
τὴν δυσαρέσκειάν της διὰ τὴν
παρέμβασιν ταύτην», σημείωσε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
μος. Ἀφοῦ διαβεβαίωσε τὸν
Ἁγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο
γιὰ τὴν ὑποστήριξή του πρὸς
τὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία τῆς Οὐκρανίας «εἰς τὴν δύσ -
κολην ταύτην περίοδον τῆς
ἀγωνίας», ὁ Προκαθήμενος τῆς
Ἐκκλησίας Κύπρου τόνισε: «Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου…εὔχεται πρὸς τὸν Δομή-
τορα τῆς Ἐκκλησίας Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅπως
φωτίση τοὺς πολιτειακοὺς
Ἄρχοντας τῆς Οὐκρανίας, ἵνα
πείσουν τοὺς σχισματικούς,
ὅπως ἐπανέλθουν καὶ πάλιν εἰς
τὴν ὑφ’Ὑμῶν ἐπίσημον Ἐκκλη-
σίαν».

Δυναμικὴ παρέμβασις
τοῦ Μακ. Κύπρου διὰ τὸ Κυπριακόν

Τὸ τερματισμὸν τοῦ διαλό-
γου ὑπὸ τὰς παρούσας προ-
ϋποθέσεις ἐζήτησε δημοσίως
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου. Ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα newsbomb.gr τῆς
24ης Ἰουλίου 2017:

«Οἱ συνομιλίες γιὰ τὸ Κυ-
πριακὸ θὰ πρέπει νὰ τερματι-
στοῦν, δήλωσε τὴν Κυριακὴ
(23/7) ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος καὶ κάλεσε τὴν κυβέρνη-
ση νὰ ζητήσει τὴν ἀπομάκρυν-
ση τοῦ εἰδικοῦ συμβούλου τοῦ
γ.γ. τοῦ ΟΗΕ, Ἔσπεν Ἄιντε.
Εἶπε ἐπίσης ὅτι «μετὰ ἀπὸ τὶς
αἰχμὲς ποὺ ἔχει ἀφήσει ὁ
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἑλλάδος, ἂν ἔχει λίγη εὐαισθη-
σία τουλάχιστον θὰ ἔπρεπε (ὁ κ.
Ἄιντε) νὰ ἀπομακρυνθεῖ. Φαίνε-
ται ὅμως ὅτι ἔχει στόχους καὶ
ἐννοεῖ νὰ συνεχίσει, γιὰ νὰ πε-
τύχει ἐκεῖνο ποὺ θέλει». Σύμφω-
να μὲ τὸ ΡΙΚ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
εἶπε ὅτι οἱ συνομιλίες στὸ Κυ-
πριακὸ πρέπει νὰ τερματιστοῦν

καὶ νὰ ἀρχίσουν ὑπὸ ἄλλη μορ-
φή. Ὅπως ὑποστήριξε «ὁ διά-
λογος θὰ πρέπει νὰ ἀφορᾶ τὴ
δημιουργία ἑνὸς πραγματικὰ
λειτουργικοῦ, βιώσιμου καὶ σω-
στοῦ κράτους, χωρὶς βέτο. Ἐὰν
θὰ ὑπάρχουν βέτο στὴ λύση -
τόνισε- τότε αὐτὴ δὲν θὰ λει-
τουργήσει».Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος ἐξέφρασε τὴν
ἐκτίμηση πὼς, ὅπως ἐξελίσσον-
ται τὰ πράγματα στὸ Κυπριακὸ
«ἡ λύση θὰ ἀφορᾶ ὄχι διζωνικὴ
δικοινοτικὴ ὁμοσπονδία, ἀλλὰ
συνομοσπονδία». Πρόσθεσε
πώς, «ἐὰν ἡ τουρκικὴ πλευρὰ
ὄντως ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ
ἕνα σωστὸ κράτος, πρέπει νὰ
ἐργαστεῖ γι' αὐτό, σὲ διαφορε-
τικὴ περίπτωση θὰ ὑπάρξει ἕνα
κατασκεύασμα, τὸ ὁποῖο θὰ κα-
ταρρεύσει καὶ θὰ βρεθοῦμε
ἐνώπιον χάους». Ἐπίσης, ἔθεσε
τὸ ἐρώτημα, ἐὰν εἶναι βιώσιμη ἡ
ὁμοσπονδία ποὺ θὰ προκύψει
ἀπὸ ὅσα συμφώνησαν ὥς τώρα
οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις τῆς
Κύπρου στὸ διάλογο».

Συναλλαγαὶ Ἐκκλησίας – Πολιτείας
Παρὰ τὰ συνθήματα περὶ

χωρισμοῦ τὸ Κράτος ἔχει
ἀνάγκην τὴν Ἐκκλησίαν. Τὸ
ἐρώτημα εἶναι ποῖα ἀνταλ-
λάγματα παραχωροῦν οἱ
Ἱεράρχαι... Νέος νόμος διὰ τὰ
αὐθαίρετα περιλαμβάνει τὴν
Ἐκκλησίαν εἰς εἰδικὴν κατηγο-
ρίαν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθε-
ρος Τύπος» τῆς 25ης Ἰουλίου
2017:

«Δωρεὰν νομιμοποιήσεις σὲ
ἀκίνητα τοῦ «Ὑπερταμείου»,
στὰ αὐθαίρετα τῆς ἐπίσημης
Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῶν παλαι-
οημερολογιτῶν, καθὼς καὶ σὲ
αὐθαίρετα ἰδιωτικῶν ἀθλητικῶν
σωματείων». 

Τὸ Κράτος προωθεῖ συνερ-
γασίας καὶ εἰς ἀκίνητα, διὰ τὰ
ὁποῖα ἔχει δικαιώματα ἡ
Ἐκκλησία. Συμφώνως πρὸς
τὴν ἐφημερίδα «Αὐγὴ» τῆς
25ης Ἰουλίου:

«Γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἱστο-
ρικῆς μνήμης, ἔχοντας ὑπογρά-
ψει προγραμματικὴ σύμβαση

μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
καὶ τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ἡ
Περιφέρεια Ἀττικῆς προχωρᾶ
στὴν ἐπισκευή, ἐνίσχυση, διαρ-
ρύθμιση καὶ ἀλλαγὴ χρήσης
τῶν κτηρίων τοῦ συγκροτήμα-
τος τοῦ πρώην 401 Στρατιωτι-
κοῦ Νοσοκομείου... ἔργο, μὲ
προϋπολογισμὸ 14 ἑκατ.
εὐρώ...».

Εἰς συνέντευξιν τῆς Ὑπ.
Πολιτισμοῦ διαφαίνεται ἡ
ἀναγκαιότης συμμετοχῆς τῆς
Ἐκκλησίας διὰ τὴν στήριξιν
τῆς οἰκονομίας. Παραθέτομεν
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐφημε-
ρίδα «Documento» τῆς 24ης
Ἰουλίου:

«...δίνουμε ἔμφαση στὸν πο-
λιτιστικὸ τουρισμό... Γι' αὐτὸ
ἐνεργοποιήσαμε τὶς Κοινὲς Ἐπι-
τροπὲς μὲ τὶς τρεῖς Ἐκκλησίες -
τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὴν
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ τὶς
Ἱερὲς Μητροπόλεις Δωδεκανή-
σου- γιὰ τὴν ὀργανωμένη προ-
ώθηση καὶ προβολὴ τοῦ θρη-
σκευτικοῦ καὶ προσκυνηματικοῦ
τουρισμοῦ».
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