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

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 † Μεγάλη Παρασκευή, Τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΕΤΟΣ ΝΗ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2207

«Ἐσταυρώθης δι’ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν»*
Ἡ μεγάλη συμφιλίωσις

Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη †

«Η ΖΩΗ ΗΝ ΤΟ ΦΩΣ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»
Μ. Παρασκευή, ἡ ἱερωτέρα ἡμέρα, ἡ ἀνάπλασις τοῦ
ἀνθρώπου, ἡ ἀπαλλαγή ἐκ τοῦ Διαβόλου, ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρωπίνου Γένους.
***
Κατ’ εἰκόνα πλασθείς ὁ ἄνθρωπος ἐτοποθετήθη εἰς τὸν
Παράδεισον τῆς τρυφῆς, διὰ νὰ εἶναι καὶ αἰωνίως εὐτυχής.
Ἀπατηθείς ὅμως ὑπὸ τοῦ Διαβόλου ἐξεβλήθη τοῦ Παρα-

δείσου. Ἠμαυρώθη τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ διὰ παντὸς ἦτο δοῦλος εἰς τὸν διάβολον.
***
Ὁ Θεὸς Λόγος ὅμως ἐξ ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον,
τὸν παραβάτην, ἐσαρκώθη καὶ διὰ τοῦ σταυρικοῦ του θανάτου κατήργησε τὸν διάβολον, ἀπήλλαξε τόν ἄνθρωπον

ἐκ τῆς δουλείας καὶ τὸν ἔκαμε ἐλεύθερον. Διὰ τοῦ τιμίου
αἵματος ἀνέπλασε τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν ἔκαμε ὅπως
«ἦτο πρὸ τῆς παρακοῆς «καινὸν ἄνθρωπον», κατὰ Θεὸν
κτισθέντα δικαιοσύνῃ καὶ θειότητι.
Ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι ἡμέρα ἀναπλάσεως, ἀνακαινίσεως καί σωτηρίας. Καὶ ἡ ἀνάπλασις αὐτὴ διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας συνεχίζεται καὶ σήμερον μέ-

Ἡ Ζωή δέν εἶναι Χρόνος καί χρονικά διαστήματα, «οὐδέ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται» ἀλλά «Φῶς», «τό Φῶς τό Ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».

«Οἱ σκέψεις καί ἡ καρδιά τῶν Πανελλήνων
στούς ἀπαχθέντες ἀξιωματικούς»

Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ

Ὅπως ἔχουμε ἐπισημειώσει παλαιότερα ἡ Τουρκία τοῦ Προέδρου
Ἐρντογάν φαινομενικά καί γιά προφανεῖς λόγους οἰκονομικῆς στήριξης καί ἐπειδή ἡ Εὐρώπη εἶναι μέγιστος ἐπενδυτής στήν Τουρκία καί
ταυτόχρονα ἄριστος καταναλωτής τουρκικῶν προϊόντων, συντηρεῖ
τήν δῆθεν Εὐρωπαϊκή της προοπτική, ἐνῶ σταθερά ἀρνεῖται τήν
ἀποδοχή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου. Μπορεῖ μέν κατά καιρούς νά
γίνονται σχετικές δηλώσεις, πού συντηροῦν τό κλῖμα χρηματοδότησης τῆς Τουρκικῆς οἰκονομίας ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Ταμεῖο μέ τό δικαιολογητικό τῆς προσαρμογῆς καί τῆς περιθάλψεως τῶν προσφύγων, ἀλλά τό οὐσιῶδες περίγραμμα τῆς Τουρκίας τοῦ Ἐρντογάν καθορίζεται ἀπό τήν γνωστή ἰδεοληψία τοῦ νεοθωμανισμοῦ, τοῦ ὁποίου θεωρητικός ὑπῆρξε ὁ ἀποπεμφθείς Πρωθυπουργός Καθ. Νταβούτογλου.
Μέσα στό κλῖμα αὐτό τῆς παραπλάνησης, καί τοῦ τακτικισμοῦ, ὁ
Ἐρντογάν τό 2004 εἶχε χαρακτηρίσει τήν Εὐρωπαϊκή πορεία τῆς
χώρας του «ὡς προτεραιότητα καί ἕνα κοινό τόπο γιά τή διευθέτηΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ψήφισμα Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων
Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικά

Παραθέτομεν ἀκολούθως τὸ ψήφισμα, ποὺ μᾶς ἀπέστειλεν ὁ
πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης:

Ἀρ. Πρωτ. 277
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 29ῃ Μαρτίου 2018
Ψήφισμα Γενικῆς Συνελεύσεως, 28.03.2018
Ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὡς ὀρθόδοξο χριστιανικὸ
σωματεῖο, πρωταγωνιστεῖ τὶς τελευταῖες δεκαετίες στοὺς ἀγῶνες
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως βάσει τοῦ Καταστατικοῦ της, τὸ
ὁποῖο στὸ ἄρθρο 2 μὲ τίτλο «Σκοποὶ καὶ στόχοι», διαλαμβάνει τὰ
ἑξῆς:
«Ἡ Ἑταιρεία ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ σπουδὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις, τὴν προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν δοκιμασμένων ἀξιῶν
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα τὴν τόνωση τῆς ἰδιοπροσωπείας των,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ κρατικὴ ἐπιβουλὴ κατὰ
τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως

Ἡ διακήρυξις ἀπὸ τὸ ΣτΕ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ δικαιώματος τῆς
ἐλευθέρας ἀναπτύξεως τῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως τῶν νέων ἔναντι οἱασδήποτε κρατικῆς ἐπιβουλῆς.
Διεθνής, ὑπερκρατική, ὑπερσυνταγματική, ὑπερνομοθετικὴ
καὶ ἄμεσα ἐφαρμοστέα πλέον ἡ προστασία τοῦ δικαιώματος
τοῦ ὀρθοδόξου νέου γιὰ ὁμολογιακὸ μάθημα ἐντός τοῦ δημοσίου σχολείου.
Ποινικοποίηση καὶ χαρακτηρισμὸς ὡς ἀπόπειρας ὁμαδικοῦ
προσηλυτισμοῦ ἡ εἰσαγωγὴ προγραμμάτων μεικτῆς διαθρησκειακῆς παιδείας.
Καταιγισμὸς ἀρνητικῶν ἀντιδράσεων προέκυψε ὕστερα ἀπὸ τὴν
δημοσίευση τῆς ἀπόφασης 660/2018 τοῦ ΣτΕ, διὰ τῆς ὁποίας ἀκυρώθηκαν τόσο τὰ κείμενα τῶν προγραμμάτων τῶν θρησκευτικῶν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἐπιστήμονες καὶ φόβος Θεοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἀκοῦμε συχνά εἰδικούς ἐπιστήμονες νά ἀνακοινώνουν τά συμπεράσματά τους καί νά ἐντυπωσιάζουν τούς ἀνθρώπους. Δημιουργοῦν ἕναν ἐφήμερο ἐνθουσιασμό στούς εὐκολόπιστους καί μετά
ἐπανέρχονται στήν καθημερινότητά τους, ἡ ὁποία δέν διαφέρει ἀπό
ἐκείνη τῶν ἀκροατῶν τους. Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι οἱ εἰδικές γνώσεις
δέν διαμορφώνουν ἦθος οὔτε δίνουν οὐσιαστικό περιεχόμενο στή
ζωή τους. Χωρίς νά τίς ἀπαξιώνουμε, βλέπουμε καθαρά ὅτι λείπει
κάτι σημαντικό ἀπό τή ζωή τους. Καί οἱ ἴδιοι τό συνειδητοποιοῦν,
ἀλλά τό ψάχνουν στήν ἐπιστήμη τους ἤ στίς συνήθειες τοῦ κόσμου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς
κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς»
Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;

Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

χρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Διὰ τῆς ἀναιμάκτου συνεχείας τῆς ἐν Γολγοθᾷ θυσίας αὐτοῦ εἰς τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν κοινωνοῦμεν τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Σώματος καὶ Αἵματος,
ποὺ μᾶς καθαρίζει ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. «Ὅταν προσίῃς
τῷ φρικτῷ Ποτηρίῳ, ὡς ἀπ’ αὐτῆς πίνων τῆς πλευρᾶς,
οὕτω προσίης» Ἱερός Χρυσόστομος.
«Ἐσταυρώθης δι’ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Η ΕΙΣ ᾼ∆ΟΥ ΚΑΘΟ∆ΟΣ

Αὐτή ὄντως εἶναι μετάβασις, δηλαδή Πάσχα! Μετάβασις ἐκ τοῦ σκότους τῆς ὑπάρξεώς μας
εἰς τὴν Ζωὴν τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι «τό Φῶς τῶν ἀνθρώπων». Μετάβασις ἀπό τόν Χρόνον, εἰς τὸ ἄχρονον Φῶς, ἀπό τόν θάνατον εἰς τήν Ζωήν, πού εἶναι τό «Φῶς τό Ἀληθινόν».
Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα
τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἐκφράζει μέ ἀπόλυτη πληρότητα τό γεγονός τῆς Ζωῆς, τῆς ἐπιγείου καί
τῆς Ἐπουρανίου. Ἐκφράζει τό τί
σημαίνει ἡ μετάβαση «ἐκ τοῦ
θανάτου εἰς τήν Ζωήν» καί τό
πῶς αὐτή ἡ μετάβαση –δηλαδή
τό Πάσχα– ἐπιτυγχάνεται.
Μᾶς ἐκφράζει αὐτό τό μυστήριο «ὁ Μαθητής ὅν ἠγάπα ὁ
Ἰησοῦς», ὄχι γιατί εἶναι ὁ Θεός
προσωπολήπτης, ἀλλά γιατί
αὐτός ὁ Μαθητής ἀγάπησε, περισσότερο ἀπό ὅλους τούς συμμαθητές του τόν Διδάσκαλον.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας
πρός τόν Μαθητή Του, μετέβαλε
τόν Μαθητή εἰς Θεολόγον, δηλαδή τοῦ ἐγνώρισε «τά βάθη τοῦ
Θεοῦ» καί ὁ Μαθητής τῶν «βαθέων τοῦ Θεοῦ» ἐγνώρισε σέ
ἐκεῖνα τά βάθη τήν ἁπλότητα τοῦ
Θεοῦ καί μέ τήν σειρά του μᾶς
μιλάει μέ ἁπλότητα γιά τό κατά
Χριστόν παρόν καί μέλλον μας.

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Μέ ἁπλότητα μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ Ζωή δέν εἶναι Χρόνος καί χρονικά διαστήματα,
«οὐδέ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται» ἀλλά «Φῶς», «τό Φῶς τό
Ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν
κόσμον».
Μᾶς ἀποκαλύπτει ἐπίσης, ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὅτι δέν θά μποροῦσε ποτέ νά ποθήση καί νά
ἀγαπήση τό Φῶς αὐτό τό Ἀληθινό, ἄν δέν εἶχε συναντήσει καί
δέν εἶχε γνωρίσει τό Φῶς τοῦ
Λύχνου, «ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός» τοῦ κόσμου, πού εἶναι ἡ
κατοικία ὅλων μας, ὡς ἀνθρώπων τοῦ «αἰῶνος τούτου τοῦ
ἀπατεῶνος».
Ὁ ἠγαπημένος Μαθητής τῆς
ἀπεριγράπτου Ἀγάπης, μᾶς περιγράφει τήν προσωπικότητα
αὐτοῦ τοῦ Λύχνου, πού εἶχε τό-

ση δύναμη νά “αἰχμαλωτίζη” τίς
καθαρές ψυχές καί νά τίς παραπέμπη εὐθέως στό “Φῶς τό
Ἀληθινόν»: «Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρά
Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης.
Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα
μαρτυρήσῃ περί τοῦ Φωτός,
ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’
αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τό
Φῶς, ἀλλ’ ἦλθε ἵνα μαρτυρήσῃ περί τοῦ Φωτός». Ὁ Τίμιος Πρόδρομος, εἶναι «ὁ ἀπεσταλμένος παρά Θεοῦ ἄνθρωπος», γιά νά γίνη τό διαχρονικό πρότυπο τῶν ἱερῶν
νυμφαγωγῶν, τῶν Πνευματικῶν
Πατέρων, πού ἔχουν χρέος
Προδρομικό, νά φωτίζουν μέ
Θεία «Λυχνία» καί νά ὁδηγοῦν
ψυχές στό Φῶς, στόν Χριστό
μας.
Γι’ αὐτό ὁ Θεολόγος ἅγιος

Ἰωάννης ἀγάπησε ἐγκάρδια τόν
«Λύχνον», τόν Πνευματικό ὁδηγό του, τόν Τίμιον Πρόδρομον.
Τόν ἀγάπησε, γιατί διεπίστωσε ὅτι δέν ἕνωνε τούς μαθητάς
του μέ τόν ἑαυτόν του, ἀλλά
μέ τίς Ὁδηγίες του, τούς ἀπέστελλε στόν Χριστό. Δέν κρατοῦσε τούς Μαθητάς του στόν
Λύχνο του, ὁ Τίμιος Πρόδρομος.
Γιατί καί ὁ ἴδιος δέν ἠρκεῖτο στό
Φῶς πού εἶχε, ἀλλά μέ ἀπόλυτη
συναίσθηση ἔλεγε: «Πῶς φωτίσῃ ὁ Λύχνος τό Φῶς»; Πῶς
θά ἀντικαταστήση ὁ «δοῦλος
τόν Δεσπότην;». Αὐτή ἡ σπουδή νά μή κρατήσουν στόν ἑαυτό τους τούς Μαθητάς τους,
ἀλλά νά τούς ὠθοῦν συνεχῶς
πρός τήν ἀγάπη καί τήν Μοναδική σχέση μέ τόν Χριστό,
εἶναι ἡ σφραγίδα, πού ἀποδεικνύει τήν γνησιότητα τῶν
κατά Θεόν Ποιμένων, τῶν κατά Θεόν Πνευματικῶν ΠατέΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὑποβιβάζουν τὴν Ἀνάστασιν οἱ νέοι Φάκελοι

Ἡ «ἑορτῶν ἑορτὴ» καὶ «πανήγυρις πανηγύρεων» εὑρίσκεται
ἐνώπιόν μας. Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πίστεως, ἄνευ τοῦ ὁποίου
αὕτη εἶναι «ματαία» κατὰ τὸν
Ἀπόστολον Παῦλον, ἡ Ἀνάστασις
εἶναι τὸ γεγονὸς ποὺ κανεὶς εἰς
τὴν ἱστορίαν δὲν δύναται νὰ παραβλέψη. Τί ὅμως συνέβη εἰς τὰ
σχολεῖα μας; Τὰ παιδιά μας ποὺ
διδάσκονται ἀπὸ τὸ νέον πρόγραμμα θρησκευτικῶν μαθαίνουν

Ὀκταετὲς μνημόσυνον
τοῦ Ἱερομονάχου
π. Μάρκου Μανώλη

Τὴν Δευτέραν 16ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου
μετά τήν Ἀρχιερατικὴν θείαν
Λειτουργίαν ὁ Σεβ. Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ.
Κύριλλος θὰ τελέση τὸ ὀκταετές μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱερομονάχου π.
Μάρκου Μανώλη, ἐφημερίου
τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί πνευματικοῦ
προϊσταμένου τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»
καί τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

διὰ τὴν Ἀνάστασιν ὡς τὸ κορυφαῖον γεγονός;

Ὑπάρχει ἡ Ἀνάστασις
εἰς τοὺς νέους φακέλους;

Εἰς τὴν Γ΄ δημοτικοῦ ὑπάρχει
ἐκτενὴς ἀναφορὰ εἰς τὴν νηστείαν. Κείμενον μὲ τίτλον «Τὸ Πάσχα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΥΧΑΙ

Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» (Π.Ο.Ε.) ὡς ἐπίσης καὶ ὁ Διευθυντὴς Συντάξεως καὶ τὸ προσωπικὸν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
εὔχονται εἰς ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἑνώσεως, τοὺς συνεργάτας, τοὺς
συνδρομητάς, τοὺς ἀναγνώστας, τοὺς φίλους καὶ ὑποστηρικτὰς
τοῦ καλοῦ ἀγῶνος καὶ εἰς τοὺς ἐγγὺς καὶ μακρόθεν προσευχομένους διὰ τὴν εὐόδωσιν τῆς ἐν Χριστῷ πορείας μας, ὅπως ὁ
Ἀναστὰς Κύριος χαρίζη τὸ φῶς τὸ ἐκ τοῦ Παναγίου Του Τάφου
ἐξερχόμενον εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς κυβερνῶντας τὴν Πατρίδα μας καὶ τοὺς κατεξουσιάζοντας τὸν κόσμον, διαλύων τὸ σκότος τῆς ἀγνωσίας καὶ ἐκδιώκων τὸν τὸ κράτος
ἔχοντα τοῦ θανάτου, ἵνα ἐργαζώμεθα διὰ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
καὶ ὁδηγηθῶμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
● Ἐπίσης γνωστοποιεῖ ὅτι λόγῳ τῶν ἀργιῶν τοῦ Πάσχα, ἡ ἐφημερὶς δὲν θὰ κυκλοφορήση τὴν ἑπομένην ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου (Παρασκευὴν 13.4.2018), ἀλλὰ τὴν μεθεπομένην Παρασκευὴν 20.4.2018.
● Τὸ Βιβλιοπωλεῖον, ὅμως, θὰ παραμείνη ἀνοικτὸν καὶ θὰ λειτουργῆ ὅλας τὰς ἐργασίμους ἡμέρας.

Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἁγ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Δώρησαί μοι... Καὶ μὴ κατακρίνειν...
5ον.-Τελευταῖον

Καὶ τελειώνει ἡ εὐχὴ στήν δ΄
στάση ὅπου ζητοῦμε:
«Δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ
ἐμά πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου».
Μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος:
«πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς
ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι
ἐγώ». Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ
Ἀπ. Παῦλος λέγει ὅτι εἶναι ὁ
πρῶτος ἁμαρτωλός, ποὺ σημαίνει ὅτι μόνον τὸν ἑαυτόν του κρίνει καὶ ὄχι κάποιον ἄλλο.

τῆς Ἀννούλας» λέει ὅτι τὸν παλαιὸν καιρὸν ἐνήστευαν καὶ τὰς
σαράντα ἡμέρας ἀπὸ τὸ λάδι ἐνῶ
σήμερα νηστεύομεν τὸ λάδι μόνον τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα.
Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι σωστὸν κατὰ
τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ οὔτε πρέπει νὰ ἐμφανίζεται ἡ ἀνέλαιος νη-

Ὁ Ἅγ. Ἰω. ὁ Χρυσόστομος
ἐπισημαίνει:
Μὴ κρίνοντας τοὺς ἄλλους
βελτιώνουμε τοὺς ἑαυτούς μας!
Νὰ μὴ ἐξετάζουμε μὲ προσοχὴ τὰ κακὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ τὰ
δικά μας. Νὰ σκεπτόμαστε τὰ
κατορθώματα τῶν ἄλλων, τὰ δὲ
δικά μας ἁμαρτήματα νὰ θυμόμαστε. Κι ἔτσι θὰ γίνουμε εὐάρεστοι στὸ Θεό. Γιατί ἐκεῖνος μέν,
ποὺ βλέπει τὰ ἁμαρτήματα τῶν
ἄλλων καὶ τὰ δικά του κατορθώματα, βλάπτεται δίπλα. Γιατί καὶ
ἀπ’ αὐτὰ ὁδηγεῖται στὴν ἀπόνοια καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα περιπίπτει
σὲ ρᾳθυμία. Γιατί ὅταν ἐννοήση

ὅτι αὐτὸς κατόρθωσε κάτι, εὔκολα καταλήγει σὲ ἀπόνοια. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ παραδίδει μὲν
στὴ λήθη τὰ δικά του κατορθώματα, καὶ βλέπει ὅμως τὰ ἁμαρτήματα μόνο, καὶ δὲν ἐξετάζει μὲ
προσοχὴ τὰ ἁμαρτήματα τῶν
ἄλλων, ἀλλὰ τὰ κατορθώματα,
θὰ κερδίση πολλά. Πῶς; Ὅταν
δῆ, ὅτι ὁ τάδε κατόρθωσε, ὁδηγεῖται πρὸς τὸν ἴσο ζῆλο. Ὅταν
δῆ, ὅτι αὐτὸς ἁμάρτησε, θὰ γίνη
ταπεινόφρονας καὶ μετριόφρονας. [Ἀπ’ τὴν Ι΄ Ὁμιλία του «ΕΙΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ»].
Καὶ γιατί ἐσὺ κατακρίνεις τὸν
ἀδελφό σου, ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶσαι
γεμάτος ἀπὸ ἀναρίθμητα κακά;
Ὅταν πῆς ὁ τάδε εἶναι πονηρὸς
καὶ διεφθαρμένος καὶ μοχθηρὸς
σκέψου τὸν ἑαυτό σου κι ἐξέτασε μὲ ἀκρίβεια τὰ δικά σου καὶ
θὰ μετανοήσης γι’ αὐτὰ ποὺ
εἶπες. Πράγματι δὲν ὑπάρχει,
δὲν ὑπάρχει προτροπὴ τέτοια

στεία ὡς παρωχημένη. Εἰς δὲ τὰ
ἔθιμα τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας
γράφει «σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα
τρῶνε λαγάνα, δηλαδὴ ἄζυμο
ψωμί, ταραμά, θαλασσινά, λαχανικὰ καὶ φασολάδα χωρὶς λάδι».
Εἶναι δυνατὸν ἡ αὐστηροτέρα
ἡμέρα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς,
ὅπου ἀρκετοὶ τηροῦν καὶ τριήμερον αὐστηράν νηστείαν ἄνευ
τροφῆς καὶ πόσεως νὰ θεωρῆται
«φυσιολογικὴ» ἡ κατανάλωσις
αὐτῶν τῶν τροφῶν;
Ἐν συνεχείᾳ εἰς τὰς δραστηριότητας περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἑξῆς
«Φτιάχνουμε τὴ δική μας νηστεία». Τί σημαίνει αὐτό; Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς εἰσάγει εἰς ἕνα στάδιον καὶ ὁ καθένας ὅμως ἀντὶ νὰ
ὑπακούση εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, δείχνων τοιουτοτρόπως ὅτι εἶναι ἕνα
σῶμα μὲ αὐτὴν καὶ μὲ ὅλους
ὅσους ἀγωνίζονται, προτρέπομεν
τοὺς μαθητάς νὰ κάνη ὁ καθένας
ὅτι ἐκεῖνος θεωρεῖ σωστόν; Μήπως ἄλλωστε δὲν εἶναι ἐπιρροὴ
ἀπὸ τὴν νεωτέραν πρᾶξιν τῶν
Παπικῶν, ὅπου ἀντικατέστησαν
τὴν νηστείαν μὲ δράσεις ἢ
ἀποχὴν ἀπὸ ἄλλας ἐξαρτήσεις;
Ἰδιαιτέρως σημαντικὸν εἶναι ὅτι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ποὺ νὰ ὁδηγῆ στὴν ἀρετή, ὅπως
τὸ νὰ θυμόμαστε τ’ ἁμαρτήματά
μας. Ἐὰν τὰ σκεφτόμαστε αὐτὰ
θὰ μπορέσουμε νὰ καθαρίσουμε
τοὺς ἑαυτούς μας καὶ νὰ τοὺς
λευκάνουμε. [Ἀπ’ τὴν ΚΓ΄ Ὁμιλία
του «ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ»].
● Στὸν Εὐεργετινό ἀναφέρεται:
«Ἕνας Ἅγιος Γέροντας εἶπε
τὴν ἑξῆς πολύτιμη συμβουλή:
«Ἐὰν ἀρχίσης, ἀγαπητέ, τὸ ἔργο
τῆς ἀσκήσεως καὶ ἀμέσως περιπέσης σὲ κατάπτωση καὶ νωθρότητα, πρόσεξε μὴ παραμείνης ἐπὶ πολύ· προσπάθησε καὶ
πάλι νὰ βάλης νέα ἀρχή, καὶ μὴ
ἀποκάμης νὰ προσπαθῆς μέχρι
ν’ ἀποθάνης, διότι ἀπὸ τὸν
βαθμὸ καὶ τὴν ἔνταση τῆς προσπάθειάς σου ἐξαρτᾶται καὶ ἡ
πνευματική σου προκοπή. Μετριωτάτη καὶ ἀσθενὴς προσπάθεια ὁδηγεῖ σὲ ἀμέλεια, ἐνῷ

Ἦχος πλ. δ´ (Κοντάκιον)
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες
τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξί
μυροφόροις φθεγξάμενος, χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις
εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος, Ἱ. Μονὴ Παρακλήτου, Ὠρωπός.

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς

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

Προσπάθεια ἀναγνωρίσεως τῆς “θεολογίας”
τοῦ Σεβ. Ζηζιούλια μέσῳ τῆς ἀσκητικῆς: Σωφρονισμός

ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ: Μοῦ ἀρέσει πολὺ ἡ 9 ἐρώτηση. Συμφωνῶ
ἀπόλυτα μὲ τὸν κύριο Μπερκουτάκη.
«ΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ Πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τριάδας εἶναι «ἀκοινώνητες διακρίσεις», καί, συνεπῶς,
στὴν Ἁγία Τριάδα «δὲν ὑπάρχει ὁ ἐρῶν καὶ ὁ ἐρώμενος, ὁ
ἀγαπῶν καὶ ὁ ἀγαπώμενος». Εἶναι, ἆραγε, σωστὴ αὐτὴ ἡ ἀντίληψη;
Πράγματι, ὁρισμένοι θεολόγοι ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ κοινωνία τῶν
Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι μόνο κοινωνία Φύσεως καὶ
Ἐνεργειῶν, καὶ ὄχι κοινωνία Προσώπων, τὰ Ὁποῖα, κατὰ τὴ γνώμη
τους, ἀποτελοῦν «ἀκοινώνητες διακρίσεις». Λένε, μάλιστα, ὅτι στὴν
Ἁγία Τριάδα ἡ ἀγάπη ὑπάρχει μόνο ὡς «ἀμέριστη» φυσικὴ ἐνέργεια
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Ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι σκανδαλίζουν
τοὺς πιστούς, μὲ τὴν ἀμφισβήτησιν
τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτός

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ πρόσφατη ἀμφισβήτηση τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἀπὸ
Ἀρμένιο αἱρετικὸ ‘’ἐπίσκοπο’’, ἦλθε νὰ προστεθεῖ στοὺς ὀλίγους
Ὀρθόδοξους ἱερωμένους καὶ λαϊκοὺς θεολόγους, ποὺ ἀμφισβητοῦν
τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἀμφισβήτηση ἀπασχoλεῖ καὶ τὰ ΜΜΕ. Δυστυχῶς Ὀρθόδοξοι ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι ‘’ἀνενόχλητοι’’ ἐξακολουθοῦν νὰ σκανδαλίζουν τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς. Ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτός, δὲν φείδεται καὶ ἀπαξιωτικῶν ἀναφορῶν γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους
Χριστιανοὺς ποὺ πιστεύουν στὸ θαῦμα τοῦτο. Καὶ ὅλα τοῦτα δίνουν
ἄλλοθι στοὺς τόσους ἀντίθεους ποὺ πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία.
Ἂς θυμίσουμε τί γίνεται στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν Τελετὴ τοῦ Ἁγίου Φωτός. Στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάἐντατικὴ προσπάθεια ἐξασφαλίζει στὸν ἄνθρωπο τὴν ἐγκράτεια.
Δι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο νὰ
ἐρευνᾶς τὸν ἑαυτό σου κάθε
ἡμέρα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε
μήνα, κάθε χρόνο, ἐὰν προώδευσες στὴν πνευματικὴ ἡσυχία, τὴν προσευχὴ καὶ τὰ λοιπὰ
ἔργα τῆς ἀσκήσεως. Περισσότερο ὅμως ὅλων νὰ ἐξετάζης, ἐὰν
ἐπέτυχες στὸν ἀγῶνα τῆς ταπεινώσεως, διότι ἡ πραγματικὴ
προκοπὴ τῆς ψυχῆς παρατηρεῖται, ἐφ’ ὅσον κάθε ἡμέρα θεωρεῖται αὐτὴ ταπεινότερη, σκεπτόμενη τὰ σφάλματα, στὰ
ὁποῖα διαρκῶς περιπίπτει καὶ
νομίζουσα, ὡς ἐκ τούτου, ὅτι
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι καλύτεροι ἀπὸ αὐτή.
Χωρὶς αὐτὴ τὴν σκέψη ὁ
ἄνθρωπος, καὶ ἐὰν ἀκόμη κάμη
θαύματα, καὶ ἐὰν ἀκόμη ἀναστήση νεκρούς, εὑρίσκεται μακριὰ
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ἀπὸ τὸν Θεό.
Ὁ δὲ Ἀββᾶς Ἡσαΐας μᾶς λέγει:
Νὰ σκέπτεσαι κάθε ἡμέρα εἰς
ποιὰ ζητήματα ἔπταισες καὶ ἐάν
παρακαλέσης μὲ συντριβὴ τὸν
Θεὸ διὰ τὰ σφάλματα αὐτά,
ἀσφαλῶς ὁ Θεὸς θὰ σοῦ τὰ συγχωρήση. νὰ ἀνακρίνης πάντοτε
τὸν ἑαυτόν σου, ἐφ’ ὅσον ζῆς,
διὰ νὰ ἀνακαλύπτης εἰς τί ὑστερεῖς· ἀσφαλῶς τότε δὲν θὰ δοκιμάσης κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ θανάτου τὴν φρικτὴ ἀγωνία τοῦ
φόβου ἐξ αἰτίας τῶν σφαλμάτων
σου. Νὰ εἶσαι πάντοτε ἕτοιμος
διὰ τὴν συνάντηση τοῦ Θεοῦ καὶ
τότε προθύμως νὰ ἐκτελέσης τὸ
θέλημά του. Ἐξέταζε μετὰ προσοχῆς καθημερινά ποιό πάθος
μπόρεσες νὰ νικήσης καὶ ποτὲ
νὰ μὴ ἐμπιστευθῆς στὸν ἑαυτό
σου, ὅτι δῆθεν μὲ τίς δυνάμεις
σου κατόρθωσες κάτι· διότι ὁ
Θεὸς σὲ ἐλέησε καὶ σοῦ ἔδωσε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

