ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΤΑ ΠΑΛΛΑΪΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΑΠΕΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΙΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Δέν ὑφίστανται Ἐκκλησίαι ὑπό ἐπιτροπείαν καί μειωμένην ἐλευθερίαν. Ὑπάρχουν ἐλεύθερα Ἔθνη καί ἀπολύτως Ἀνεξάρτητοι Αὐτοκέφαλοι καί Αὐτόνομοι
Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι.
Ἔντονοι ἀντιπαραθέσεις
διά τά συλλαλητήρια
Τό θέμα τῶν συλλαλητηρίων σχετικά μέ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Χριστοδούλου Ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ, Σαβίνου Μάρτυρος, Ἀνίνα Ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ, Δέκα ἐν Φοινίκῃ μαρτύρων

τό ζήτημα τῆς Μακεδονίας, ἐπειδή
ἀκριβῶς εἶναι πολύ σπουδαῖο, ὄχι μόνο
γιά ἐθνικούς καί πολιτικούς λόγους ἀλλά
καί γιά ἐκκλησιαστικούς, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά ἐπιφέρη κραδασμούς σέ ὅλους
αὐτούς τούς θεσμούς. Διότι πολιτειακοί
καί πολιτικοί παράγοντες ἔπρεπε νά πάρουν θέση τόσο στό ζήτημα τό Μακεδονικό ὅσο καί γιά τά συλλαλητήρια, μέ ἐπα-

κόλουθο νά ἐγερθοῦν ἀντιπαραθέσεις καί
συγκρούσεις.
Ἡ πάνδημος λαϊκή κινητοποίησις
ἀπεκάλυψε μυστικάς κινήσεις
καί προθέσεις Ἐπισκόπων διά τήν
διαδοχήν τοῦ Θρόνου τῶν Ἀθηνῶν
Ἔτσι καί στόν χῶρο τόν ἐκκλησιαστικό τό
ζήτημα τῆς Μακεδονίας καί τά συλλαλητήρια

ἀνατάραξαν τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα
καί ἔφεραν στήν ἐπιφάνεια ἀκόμα καί τό θέμα τῆς διαδοχῆς τοῦ προκαθημένου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Χαρακτηριστικές
ἦταν οἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος τήν παραμονή τοῦ συλλαλητηρίου τῶν Ἀθηνῶν παραχώρησε συνέντευξη, στήν ὁποία σχολίασε
δημοσιεύματα γιά ὑποψήφιους δελφίνους

τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου, ὅπου μεταξύ
τῶν ἄλλων τόνισε ὅτι τό θέμα τῶν συλλαλητηρίων ἔβγαλε στήν ἐπιφάνεια διάφορες
ἀπόψεις Ἀρχιερέων. Ἄλλοι ἦταν ὑπέρ, ἄλλοι
ἐναντίον, ἀπόψεις σεβαστές, ὅπως σημείωσε «ὅμως δέν θά πρέπει τό πρόβλημα
αὐτό ἀπό τήν στιγμή πού ὑπάρχει Ἀρχιεπίσκοπος καί ἑπομένως ὁ θρόνος εἶναι καλυμμένος, τό θεωρῶ ἄηθες ἦθος, μερικοί νά

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Διαρκὴς διαπάλη Ἀθηνῶν - Φαναρίου, διότι οἱ Φαναριῶται οὐδέποτε ἐδέχθησαν ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἐλευθέρα μὲ Αὐτοκέφαλον ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν

«κ. Πρόεδρε, τὰ περὶ Ὀρθοδοξίας
ποὺ λέγατε, ποῦ ἀπευθύνονται;»

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀποστολὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας

Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Πρωτοψάλτης,
Καθεδρικοῦ Ναοῦ, Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου.
Μητροπόλεως Ντιτρόιτ, Μίσιγκαν (ΗΠΑ)
Καθ/τὴς Πανεπιστήμιου, παγκόσμιος σύμβουλος Ποιότητος

1ον
«Χρωστοῦμε σαυτοὺς ποὺ ἦλθαν, πέρασαν, θ’ ἀρθοῦνε, θὰ περάσουν, κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι καὶ οἱ νεκροί» (Κ. Παλαμᾶς).
Ὁ οἰκουμενισμὸς δὲν βασίζεται στὴν λατινικὴ αἵρεση οὔτε στὴν
προτεσταντική, ἀλλὰ στὴν Μαρξιστικὴ Θεωρία. Ὁ Lossky (1951 σ
81-134) ἀναφέρει ὅτι ὁ πατέρας τοῦ συγχρόνου οἰκουμενισμοῦ,
δηλ. ὁ Σολόβιεφ (1853-1900), ὁ ὁποῖος πάλεψε γιὰ τὴν ἕνωση τῶν
ἐκκλησιῶν, βασίστηκε στὴν οὐτοπία τῆς Πολιτείας τοῦ Πλάτωνος,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Τὰ δικαιώματα τῆς καταστροφῆς

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Μερικοί συνειδητοί χριστιανοί πανικοβάλλονται, ὅταν βλέπουν τά
ἀντιχριστιανικά νομοθετήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καί τά μέτρα πού λαμβάνουν προκειμένου νά περιορίσουν τήν
Ἐκκλησία, γιά νά μήν ἐπηρεάζει τό λαό μέ τήν ἠθική της διδασκαλία. Οἱ πολιτικοί μέ καύχηση μιλοῦν γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα,
ἀκόμα καί γιά ἐκεῖνα πού εἶναι καταστροφικά γιά τούς ἀνθρώπους.
Νομίζουν ὅτι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εὐθύνεται γιά τήν καταπάτησή
τους. Ξεχνοῦν ὡστόσο ὅτι τή μεγαλύτερη προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τήν ἐξασφαλίζουν οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι πολλές
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἦταν καὶ πρωτοπόρος τοῦ πνευματιστικοῦ
μεντιουμισμοῦ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας;

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμορίου τελεῖ ἀντικανονικῶς εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Προμπονᾶ τὴν
γ´ στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν. Πηγή φωτογραφίας: Ἱστοσελὶς romfea.gr, 02.03.2018.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ Σάμιουελ Χάντιγκτον, πολιτικὸς ἐπιστήμων καὶ καθηγητὴς
εἰς τὸ πανεπιστήμιον τοῦ Χάρβαρντ τὸ 1993 εἶχε δημοσιεύσει
ἕνα ἄρθρον, τὸ ὁποῖον τρία ἔτη
ἀργότερα ἐπέκτεινεν εἰς μελέτην, ποὺ ἐκυκλοφορήθη μὲ τὸν
τίτλον «Ἡ σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν καὶ ἡ ἀναδιαμόρφωση
τῆς παγκόσμιας τάξεως». Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι ὁ κ. Χάντιγκτον
ἐδικαιώθη ἀπὸ τὰς ἐξελίξεις,
καθὼς ἡ σύγκρουσις μεταξὺ
δυτικοῦ κόσμου καὶ Ἰσλὰμ δὲν
ἄργησε.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σήμερα βιώνει τὴν ἰδικὴν της σύγκρουσιν μὲ τὴν Δύσιν ἀλλὰ καὶ
μὲ τὸ Ἰσλάμ.
Ἐσωτερικὰ ὁλόκληρος ἡ
Ἐκκλησία βιώνει τὸν διχασμὸν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὅλοι μαζὶ εἰς τὸν ἀγῶνα Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς
διὰ τὰ παιδιά μας

Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Καλημέρα σας, καλὴ ἑβδομάδα καὶ καλὴ συνέχεια στὴ Μεγάλη καὶ Ἁγία Τεσσαρακοστή. Θὰ
ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ἐκ μέρους τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ ὅλους
τούς συνεργάτες τῆς ἀξιόπιστης
ἐφημερίδας σας γιὰ τὸν ἁγνὸ
ἀγώνα ποὺ κάνετε, γιὰ νὰ κρατηθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη στὴ
Χώρα, ποὺ τὴν ἔφερε ὁ ἴδιος ὁ
Ἀπ. Παῦλος. Ὅλως ἰδιαιτέρως
νὰ συγχαρῶ καὶ νὰ ἐκφράσω
τὴν εὐγνωμοσύνη μου ὡς Θεολόγος ἀλλὰ καὶ ὡς Πρόεδρός

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

• Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩ-

ΓΜΟΝ. Τοῦ κ. Θ. Β. Κετσέα, Ἰατροῦ. Σελ. 2
• Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Τοῦ Ἀρχ/του π. Παύλου
Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος. Σελ. 5
• Ὁ ὅρκος τῶν ἀθέων
ὑπουργῶν. Γράφει ὁ
Πρωτοπρεσβύτερος π.
Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος. Σελ. 6

τους, γιὰ τὴν διαρκῆ, σταθερὴ
ὀρθόδοξη στήριξη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ
ἀφορᾶ ὅλους τούς Ἕλληνες. Ὁ
Θεὸς νὰ εὐλογεῖ καὶ ἐσᾶς καὶ τὸ
θεάρεστο ἔργο σας.

Μέ ἐκτίμηση
Ἡρακλῆς Ρεράκης

Ἀπάντησις «Ο.Τ.»:
Ἐλλογιμώτατε κ. Καθηγητά,
Σᾶς εὐχαριστοῦμε διὰ τοὺς
ἐπαίνους, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἀνήκουν εἰς τοὺς γονεῖς, εἰς τοὺς
κηδεμόνας, εἰς τοὺς Μητροπολίτας καὶ εἰς ὅλους τοὺς φορεῖς, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτην
στιγμὴν ἀντέδρασαν σθεναρῶς
εἰς τὴν ἀπόπειραν ἀπο-ορθοδοξοποιήσεως τῆς νεολαίας μας.
Εὐχόμεθα
συντόμως
ἡ
Ἱεραρχία νὰ κινηθῆ κατὰ τοῦ
ἐγκλήματος, ποὺ διαπράττεται
εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.

Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς
Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἁγ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
...Περιεργίας, Φιλαρχίας...
κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς»
Ἄκαιροι ἐπισκέψεις.
2ον
Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
• Διαβάζουμε στὸ Γεροντικὸ
Περιέργεια. Ἔνδειξη ὑποδου-

3ον
Ὁ πνευματιστικός, οἱ διάφορες δηλαδὴ πνευματιστικές/μεντιουμιστικὲς ὀργανώσεις, ὄχι μόνον ἔχουν στραφῆ εὐθέως μὲ δημοσιεύματά τους (ὅπως εἴδαμε στὸ προηγούμενο ἐδῶ δημοσίευμά μας)
ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἔχουν
διατυπώσει κατὰ καιροὺς καὶ διάφορες ἄλλες «διδασκαλίες», ποὺ
ἐγγίζουν τὰ ὅρια τῆς γελοιότητος, ἤ καλύτερα, ποὺ προκαλοῦν γέλια, πολλὰ γέλια!
Μεταξὺ ἔτσι τῶν συνηθειῶν τῶν πνευματιστῶν εἶναι καὶ τὸ νὰ
διοργανώνουν διάφορες ἐκδρομὲς εἰς τὰ ὄρη καὶ τὰ βουνά, μὲ
σκοπὸ νὰ καλέσουν ἐκεῖ τὰ «πνεύματα ἀποθαμένων» καὶ μάλιστα
νὰ τοὺς τραβήξουν καὶ φωτογραφίες (τῶν ἀοράτων πνευμάτων)!
Μοιάζει ἀπίστευτο; Καὶ ὅμως ἔγινε ἡ ἐξόρμηση ἐκείνη, μὰ καὶ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Ἀπὸ τὰς συγκρούσεις
πολιτισμῶν
εἰς τὰς διαμάχας
τῶν Ἐκκλησιῶν

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης,
Νομικὸς – Οἰκονομολόγος, τ. Ἐπιθ/τὴς Ὑπουργ. Οἰκονομικῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

διεκδικοῦν ἤ νά εἰσέρχονται στήν ροή αὐτή
καί στήν τροχιά τῆς διαδοχῆς».
Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας ἀντίθετος
εἰς τάς κινητοποιήσεις τοῦ λαοῦ
Στό ὅλο θέμα ἐπενέβη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔχει ταχθῆ ἀντίθετος μέ τά συλλαλητήρια
καί σέ δηλώσεις του μεταξύ τῶν ἄλλων ἔχει

Βλαπτικὴ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἡ ἀναταραχὴ ἀπὸ τὰς φιλοδοξίας τῶν Προκαθημένων.
Ὅλα τὰ προβλήματα θὰ ἐλύοντο, ἄν ἐπεκράτει τὸ δίκαιον ἀντὶ τοῦ συμφέροντος.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας

Τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, σᾶς θαυμάσαμε γιὰ τὰ καλὰ λόγια
ποὺ ἀπευθύνατε πρὸς τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Μᾶς δώσατε μεγάλη χαρά, γιατί πολὺ καιρὸ εἴχαμε ν' ἀκούσουμε
τέτοια λόγια ἀπὸ ἐπίσημα χείλη τῆς Πολιτείας. Ἀναφερθήκατε ἐπίκαιρα γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, οἱ ὁποῖες μάλιστα
καθορίζονται ἀπὸ τὰ πρῶτα ἀκόμη Συντάγματα τῆς Ἑλλάδος, τονίζοντας ἐπιπρόσθετα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τήρησε στὸ ἀκέραιο αὐτὰ ποὺ
τῆς ἀναλογοῦν! Τὰ ὡραῖα αὐτὰ λόγια ποὺ εἴπατε πράγματι συγκινοῦν κάθε Ἕλληνα καὶ πιστὸ Χριστιανό! Μάλιστα γιὰ τὰ ὅσα θετικὰ
κάνετε ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας γενικώτερα, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σᾶς ἀπένειμε καὶ τὸν μεγαλόσταυρο τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου!
Ἀκούγοντας καὶ βλέποντας ὅμως τὰ ἀνωτέρω, ἀναρωτήθηκα τέλος πάντων πρὸς τί τὰ ὡραῖα αὐτὰ λόγια ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπό Σᾶς, τὴν Ἀνωτάτη Πολιτειακὴ Ἀρχή, ὅταν ἡ ἀμέσως πιὸ κάτω
ἀπὸ σᾶς Πολιτικὴ Ἡγεσία (Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμά-

ΕΤΟΣ ΝΗ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2204

λώσεως στὰ ὑλικά. Κόλλα ποὺ
μᾶς κρατάει στὰ γήϊνα, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Εἶναι συνδεμένη μὲ τὴν
ἀργία καὶ ἀθετῶντας τὴν τήρηση
τῶν ἐντολῶν ἀναζητᾶ μία ἀπατηλὴ ὁλοκλήρωση στὴ μέριμνα
γιὰ πολλὰ πράγματα, πῶς νὰ
κερδίση τὰ εὐχάριστα καὶ νὰ
ἀποφύγη τὰ ἐπώδυνα.
«Ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ
μόνον δὲ ἀργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ
μὴ δέοντα» (Α´ Τιμ. ε´, 13).

πῶς θὰ ἀποφεύγουμε τὴν περιέργεια: Ἔλεγαν γιὰ τὸν Ἀββᾶ
Ἀμμώη, ὅτι ἦταν ἄρρωστος καὶ
ἔμενε στὸ κρεββάτι γιὰ πολλὰ
χρόνια. Καὶ ποτὲ δὲν ἄφησε τὸν
λογισμό του νὰ προσέξη στὸ
παρὰ μέσα κελλί του, γιὰ νὰ δῆ τί
ἔχει. Γιατὶ πολλὰ τοῦ πρόσφερναν ἐξ αἰτίας τῆς ἀρρώστιάς του.
Καὶ καθὼς ὁ ὑποταχτικός του
Ἰωάννης ἔμπαινε καὶ ἔβγαινε,
σφάλιζε τὰ μάτια του ὁ γέρων,
γιὰ νὰ μὴ δῆ τί κάνει. Ἐπειδὴ ἤξερε ὅτι ἦταν πιστὸς μοναχός.
• Πῆγε ἕνας ἀπὸ τοὺς γέρον-

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς
Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata
6ον

Προσπάθεια ἀναγνωρίσεως
τῆς “θεολογίας”
τοῦ Ζηζιούλα
μέσῳ τῆς ἀσκητικῆς:
Σωφρονιανισμός

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ: Ἕνα σημαντικὸ θέμα ποὺ ἀναπτύσσεται
στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὸν κύριο
Μπερκουτάκη εἶναι ἂν ὁ Αὐγουστῖνος εἶναι αἱρετικὸς κατ’ ἀρχὰς
καὶ κατὰ δεύτερον ἂν οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας ἦταν κατὰ πάντα
ἀλάθητοι:
«ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Εἶναι αἱρετικὸς ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος καὶ
ἡ διδασκαλία του;
Κάποιοι θεολόγοι, ἀντιμετωπίζοντας τὸν ἱερὸ Αὐγουστῖνο ὡς
κακόδοξο καὶ αἱρετικό, ὑποστηρίζουν, ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ Πατερικὴ
περὶ Θεοῦ καὶ Προσώπου διδασκαλία, καὶ ἄλλη εἶναι ἡ ἀντίστοιχη διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ
Αὐγουστίνου. Ἔτσι, κατὰ τὴ
γνώμη τους, ἐνῷ ἡ Πατερικὴ διδασκαλία εἶναι Ὀρθόδοξη, ἡ δι-

τες στὸν σύντροφό του, γιὰ νὰ
ξεκινήσουν καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν
τὸν Ἀββᾶ Ἰωσήφ. Καὶ λέγει: «Πὲς
στὸν μαθητή σου νὰ μᾶς σαμαρώση τὸν ὄνο». Καὶ τοῦ ἀπαντᾶ:
«Φώναξέ τον καὶ ὅ,τι θέλεις τὸ
κάνει». Λέγει: «Πῶς τὸν λένε;».
Ὁ δὲ ἄλλος εἶπε: «Δὲν ξέρω».
Καὶ τοῦ λέγει ὁ πρῶτος: «Πόσο
καιρὸ εἶναι μαζί σου, ὁποὺ δὲν
ξέρεις τὸ ὄνομά του;». Καὶ εἶπε:
«Εἶναι δυὸ χρόνια». Καὶ εἶπε ὁ
πρῶτος: «Ἄν σὺ σὲ δυὸ χρόνια
δὲν ξέρης τὸ ὄνομα τοῦ μαθητῆ
σου, ἐγὼ σὲ μιὰ μέρα τί χρειάζεται νὰ τὸ μάθω;».
Φιλαρχία, ἔλεγε ὁ π. Μᾶρκος
Μανώλης σὲ ἕνα κήρυγμά του,
εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ, ποὺ
ἀλλοτριώνει τὴν συμπεριφορά
μας πρὸς τὸν πλησίον, μὴ ὑπολογίζοντάς τον καὶ μετασχηματίζοντάς τον σὲ ἕνα ἁπλὸ ἐργαλεῖο
καὶ μέσο γιὰ τὸ κέρδος. Ἐξευτελίζει τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ὑπο-

δασκαλία τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου (ὡς μὴ Πατερικὴ) εἶναι κακόδοξη καὶ αἱρετική. Ἄν, ὅμως,
ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, τότε
γιατί κανένας Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας δὲν κατηγόρησε
ποτὲ ὡς αἱρετικὸ τὸν ἱερὸ
Αὐγουστῖνο; Γιατί δὲν καταδικάστηκε ποτὲ ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς
Συνόδους ἡ περὶ Θεοῦ καὶ Προσώπου διδασκαλία του ὡς κακόδοξη καὶ αἱρετική; Ἄν, πάλι, οἱ
ἴδιοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
δὲν κατηγόρησαν ποτὲ ὡς κακόδοξη τὴν ἐν λόγῳ διδασκαλία
τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, τότε μὲ
ποιὰ λογικὴ οἱ σύγχρονοι θεολόγοι ὑποστηρίζουν, ὅτι εἶναι στὸ
σύνολό της λανθασμένη καὶ κακόδοξη; Μήπως, τελικά, αὐτοί,
ὡς σοφότεροι καὶ διακριτικότεροι, κατανόησαν καλύτερα ἀπὸ
τοὺς Πατέρες τὶς κακοδοξίες τῆς
διδασκαλίας τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου;
Ἐπὶ τοῦ προκειμένου ζητήματος ἰσχύουν, κατὰ τὴ γνώμη μας, τὰ ἑξῆς: κανένας χριστιανὸς δὲν εἶναι ἀλάθητος.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

βιβάζοντάς τον στήν τάξη τῶν
πραγμάτων. Ἀληθινή ἐξουσία
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι
ἡ ἐκμετάλλευση, ἀλλά ἡ διακονία, κατά τό παράδειγμα καί τόν
λόγο τοῦ Σωτῆρος: «Ὅστις θέλει
ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος» (Ματ. 20, 25).
Ἡ φιλαρχία εἶναι συνδεδεμένη
μέ τήν «περιέργεια». Ὅταν ἡ
φροντίδα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
στραμμένη στά ὑλικά, εὔλογα καί
ὁ ἄνθρωπος μετασχηματίζεται
σέ πρᾶγμα ἤ ἐργαλεῖο, τό ὁποῖον δέν ἀξίζει περισσότερο ἀπό
τό κέρδος πού φέρνει.
Ἔτσι ἡ ζωὴ γίνεται ἐγωϊστικὴ
καὶ ἐγωκεντρική.
Ἂν ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ὁ «Κύριος καὶ Δεσπότης τῆς ζωῆς
μου», τότε τὸ ἐγώ μου γίνεται
ὁ κύριος καὶ δεσπότης μου, γίνεται τὸ ἀπόλυτο κέντρο τοῦ κόσμου. Πολλάκις δὲν ἐκφράζεται
αὐτὸ μὲ διαταγές, ἀλλὰ καὶ μὲ

Τὴν 4ην Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τῆς Κλίμακος.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου, Ἁγ. Ὄρους.

Τὸ αὐθεντικὸν Μήνυμα
τῆς Ἱ. Κοινότητος διὰ τὸ Σκοπιανόν

Παραθέτομεν ἀκολούθως ἀποκλειστικῶς τὴν ἀπάντησιν τῆς Ἱ. Κοινότητος πρὸς τὴν συντονιστικὴν ἐπιτροπὴν τοῦ ἐθνικοῦ συλλαλητηρίου τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 καθὼς καὶ τὸ μήνυμα αὐτῆς πρὸς
τὸν λαόν, διότι ἐν τῷ μεταξὺ ἐκυκλοφορήθη μὴ ἀκριβές, κολοβὸν καὶ
χαλκευμένον ὡς πρὸς τὴν γλῶσσαν κείμενον εἰς ἱστοσελίδας.

«Ἱερὰ Κοινότης Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Ἀρ. Πρωτ. Φ. 3/10α/135
Καρυαὶ τῇ 19ῃ.1/1ῃ.2.2018
Πρὸς τὴν Συντονιστικὴν Ἐπιτροπὴν
Συλλαλητηρίου διὰ τὴν Μακεδονίαν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀντιτίθεται
εἰς τήν πρότασιν νόμου
διὰ ἀποποινικοποίησιν τῶν ἀμβλώσεων

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀντιτίθεται στὴν πρόταση νόμου γιὰ
ἀποποινικοποίηση τῶν ἀμβλώσεων. Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου στὸ θέμα τῶν ἀμβλώσεων, εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη μὲ
ὅτι διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας. Πλῆθος Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας
ἔχει ἀναφερθῆ στὸ θέμα τοῦτο.
Ὁ Β΄ Κανὼν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (Περὶ τῆς φθειράσης κατ’ ἐπιτήδευσιν τὸ ἔμβρυον), εἰς τὴν πρὸς Ἀμφιλόχιον Ἰκονίου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Δὲν ἔχομεν πολιτικὴν ἐξουσίαν
νὰ ὑπερασπίζεται τὰ ἤθη

Γράφει ὁ Δρ. Ἀθανάσιος Ν. Παπαγεωργίου, Χειρουργός
Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

ἀδιαφορία, περιφρόνηση, ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος, φροντίδας
καὶ σεβασμοῦ. Ἡ «ἀργία» καὶ ἡ
περιέργεια εἶναι πνευματικὴ
αὐτοκτονία. Ἡ φιλαρχία, πνευματικὴ δολοφονία.
Τί μᾶς λέγει ὁ Κύριος «ὥσπερ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε
διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ. κ΄
28).
«Ὁ Ἅγιος Ἰ. ὁ Χρυσόστομος
παρατηρεῖ: «Εἶναι φοβερὸ
πρᾶγμα ἡ φιλαρχία, φοβερὸ καὶ
ἱκανὸ καὶ τὴν ψυχὴ νὰ ὁδηγήση
στὴν ἀπώλεια. Παντοῦ ἡ ματαιοδοξία καὶ ἡ φιλαρχία γίνονται
αἰτίες τῶν κακῶν».
Πόσες φορὲς ὁλόκληρα κράτη
ταλαιπωρήθηκαν καὶ λαοὶ δεινοπάθησαν ἀπὸ φίλαρχους ἄρχοντες.
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει «εἴ

τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται
πάντων ἔσχατος καὶ πάντων
διάκονος» (Μᾶρ. θ΄, 35).
• Στὸ βίο τοῦ Ἁγ. Νήφωνος (23
Δεκ.), ὅταν ἦταν στὴν Κωνσταντινούπολη, διαβάζουμε ἕνα διδακτικὸ παράδειγμα.
Ἕνα βράδυ, ἀφοῦ τέλειωσε τή
συνηθισμένη του προσευχή,
ἔπεσε νά κοιμηθῆ. Τόν εἶχε μόλις
πάρει ὁ ὕπνος, ὅταν εἶδε ἕνα
ὄνειρο ὁλοζώντανο.
Ἤτανε, λέει, ἕνα καταπράσινο
λιβάδι, ὅπου ἔβοσκαν ἀμέτρητα
ἄσπρα πρόβατα. Λιγό πιό πέρα
ἦταν τό μαντρί τους. Τσοπάνος
ὅμως πουθενά!
Ὁ ὅσιος τά ἔβλεπε μέσα στόν
ὕπνο του καί ἀποροῦσε, πῶς
ἄφησαν ἀφύλαχτα τόσα πρόβατα. Ἄν ἔπεφταν πάνω τους λύκοι;…
Ἔξαφνα παρουσιάστηκε ἕνας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

