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Στὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, πολιούχου τῆς ὁλό-
δροσης Δροσοπηγῆς Κονίτσης
μὲ συμμετοχὴ πλήθους
πιστῶν, τόσο κατοίκων τῆς παν-
εύμορφης κώμης, ὅσο καὶ
εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπὸ τὰ
γύρω χωριά, τὰ Γιάννενα, τὴν
Θεσσαλονίκη καὶ τὴν Ἀθήνα
καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κο-

νίτσης κ.κ. Ἀνδρέου διοργανώ-
θηκε ἡμερίδα σχετικὴ μὲ τὸν
Ὅσιο Παΐσιο, ἀφοῦ αὐτὸς στὴν
Κόνιτσα πέρασε τὰ νεανικά
του χρόνια.

Ἡ ἡμερίδα διοργανώθηκε μὲ
τὴν ἀρωγὴ τοῦ Δήμου Κονί-
τσης καὶ εἶχε θέμα: «Ἡμέρα
τιμῆς καὶ μνήμης Ὁσίου Παϊσί-
ου τοῦ Ἁγιορείτου». Πραγμα-
τοποιήθηκε στὸ πνευματικὸ

κέντρο τοῦ Δήμου, πλησίον
τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς καὶ συνοδεύθηκε ἀπὸ
ἔκθεση φωτογραφίας σχετικὴ
μὲ τὸν Ὅσιο Παΐσιο, ποὺ ἐπι-
μελήθηκε ὁ ἁγιογράφος Κων-
σταντῖνος Φιλοπποπολίτης
ἀπὸ τὸ Κάτω Σχολάρι Θεσσα-
λονίκης. Ἐξεδόθη καὶ σχετικὸ
βιβλίο μὲ Παρακλητικὸ Κανό-
να στὸν Ἅγιο Παΐσιο καὶ περι-
στατικὰ ἀπὸ τὸ βίο τοῦ σύγ-
χρονου αὐτοῦ Ἁγίου μὲ θέμα
«Ὀλίγα ὠφέλιμα ἐκ τῆς Κονί-
τσης». Ἐκ τῶν κυρίων ὁμι-
λητῶν ὁ Δρ Ἠλίας Μπάκος
ἀναφέρθηκε στὴν ἐθνικὴ συν-
είδηση τοῦ Ὁσίου Παϊσίου. Τὸ
κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ ἐξαί-
ρετου αὐτοῦ θεολόγου παρα-
θέτουμε κατωτέρω:

Πρὶν ἀναφερθοῦμε στὴν Ὁσιό-
τητα καὶ ἁγιότητα τοῦ Ὁσίου
Πατρὸς Παϊσίου ἐπισημαίνεται

ὅτι: Ἅγιος καὶ Πανάγιος φύσει καὶ
θέσει ἐν ἀπολύτῳ εἶναι -ὁ Τρια-
δικὸς Θεός- ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς ὡς
Θεὸς Λόγος σεσαρκωμένος καὶ
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Μετὰ τὸν Ἅγιο καὶ Πανάγιο
Τριαδικὸ Θεὸ στὴ λειτουργική
μας πράξη καὶ ζωὴ κατατάσσεται
ἡ Παναγία Θεοτόκος Μαρία ὡς
"ἡ σάρκα δανείσασα τὸν ἕνα τῆς
Τριάδος, Θεὸν Λόγον Ἰησοῦν
Χριστόν. Ἀκολουθοῦν ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ οἱ
Ἅγιοι Ἄγγελοι ὡς τὰ «Δευτερεῖα
κατέχοντες» καὶ ἕπονται οἱ ἅγιοι
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας
κατὰ θείαν Χάριν ἀποκτήσαντες
τὴν σχετικὴν ἁγιότητα σύμφωνα
μὲ τὴ θεία παράκληση: «Ἅγιοι γί-
νεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Πε.
α΄, 16), καὶ φθάσαντες εἰς τὸ
«κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν»
τοῦ Θεοῦ. Πᾶς βεβαπτισμένος
δυνάμει καὶ χάριτι εἶναι Ἅγιος.
Ὑπὸ τὸν ὅρον Ἅγιος ὑπόκειται ὁ

ὅσιος καὶ ἀσκητής, ὁ μάρτυς -
μεγαλομάρτυς, νεομάρτυς, ὁ
ὁμολογητὴς Πίστεως καὶ Ὀρθο-
δόξου δόγματος, ὁ θαυμα-
τουργὸς καὶ πᾶς πιστὸς ἐν
Χριστῷ καὶ τελειωθεὶς ἐν πίστει
καὶ βίῳ ἀληθεῖ.

Ἐπειδὴ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ
ποὺ ἀξιώνομε νὰ ἀναφερθῶ
στὸν Ὅσιο Παΐσιο, ἄς μοῦ ἐπι-
τραπεῖ νὰ καταθέσω στὴν ἀγάπη
σας καὶ μιὰ δική μου μαρτυρία
σχετικὴ μὲ τὴν διορατικότητα τοῦ
Ἁγίου. Ἦταν Ἰούλιος μήνας τοῦ
1975, ὅταν μιὰ Ὁμάδα νέων Πτυ-
χιούχων διαφόρων σχολῶν ἐπι-
σκεφθήκαμε τὸν Πατέρα Παΐσιο
στὸ Ἀσκητήριό του στὸ Ἅγιον
Ὄρος. Εὐχάριστα μᾶς ὑποδέ-
χθηκε μὲ λουκούμι καὶ νερό.
Ὕστερα ἀπὸ πνευματικὴ συζή-
τηση ἕνας-ἕνας παίρναμε τὴν
εὐχή του καὶ τὸν ἀποχαιρετούσα-
με. Ἦρθε καὶ ἡ σειρά μου νὰ πά-
ρω τὴν εὐχή του καὶ νὰ

ἀσπασθῶ τὸ λιπόσαρκο πλὴν
χαριτόβρυτο χέρι του λέγοντάς
του: «Καὶ τοῦ χρόνου θὰ ξανάρ-
θουμε, πάτερ». Κρατάει σφιχτὰ
τὸ χέρι μου, μὲ κοιτάζει μὲ ἔντονο
βλέμμα ἀντωπά, μένει γιὰ λίγο
σιωπηλὸς καὶ μὲ σταθερὴ φωνὴ
μοῦ λέει κοφτά-κοφτά: «ἐσὺ δὲν
θαρθεῖς τοῦ χρόνου καὶ θὰ κά-
νεις ἀρκετὰ χρόνια, γιὰ νὰ ἐπι-
σκεφθεῖς τὸ Ἅγιον Ὄρος». Σά-
στισα ἀπὸ τὸ λόγο του καὶ ταρα-
γμένος τὸν ἐρώτησα: «Γιατί, πά-
τερ μου, τὸ λέτε αὐτό»; Καὶ ἐκεῖ-
νος μὲ πλατὺ χαμόγελο, γιὰ νὰ
διαλύσει τὴν ταραχή μου μοῦ
ἀπαντᾶ: «Εὐχάριστο γεγονὸς
τῆς ζωῆς σου τέτοιον καιρὸ θὰ
σὲ ὑποχρεώσει νὰ μείνεις μακριὰ
ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ κάποιο
καιρό, ἄϊντε στὸ καλὸ μὲ τὴν εὐχή
μου». Πράγματι τὸν Ἰούλιο τοῦ
ἑπομένου ἔτους συνέβη αὐτὸ
ποὺ ὁ πατὴρ Παΐσιος προμήνυε

Ἦσαν προσκείμενοι εἰς τὸν πνευματισμὸν
μερικοὶ ἐκ τῶν ἄλλοτε βασιλέων μας;

Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος (25-7-1924 - 12-7-1994)
καὶ ἡ Ἑλληνορθόδοξος Χριστιανικὴ Πίστις καὶ Ζωή

ΗΜΕΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΝ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΠΑΪΣΙΟΝ

Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Δ. Μπάκος, θεολόγος - φιλόλογος,
Δρ. τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ
ΕΞΩΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΕΟΙ*
(ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ)

Τοῦ πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου καὶ Δημοσιογράφου

Μόνον ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχήν
Εἶναι διάχυτος ἡ ἀντίληψις εἰς παγκόσμιον κλίμακα ὅτι ἡ ψυχὴ

εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνωτέρας ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ἡ
ψυχὴ συγκροτεῖ καὶ χαρακτηρίζει τὴν ἀνθρωπίνην ὑπόστασιν. Τὰ
ζῷα καὶ ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα ἔχουν ζωὴν καὶ ἔνστικτον. Ψυχὴν δὲ
ἔχουν. Διὰ πάντα τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα ὁ Θεὸς εἶπε καὶ ἐγένοντο.
Διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεὸς προέβη εἰς ἰδιαιτέραν
διαδικασίαν. Ἔπλασεν αὐτὸν ἐκ χώματος «καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς
ψυχὴν ζῶσαν» (Γέν. β΄ 7). Δι’ αὐτὸ τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα
εἶναι ἔμφυτον εἰς τὸν ἄνθρωπον.

Ἐδῶ εὑρίσκεται ἡ ριζικὴ καὶ οὐσιώδης διαφορὰ μεταξὺ ἀνθρώπου

ΨΙΘΥΡΟΙ ΔΙΑ
ΚΙΝΗΣΙΝ «ΜΑΤ»

Ἡ συμμετοχὴ εἰς τὸ Π.Σ.Ε. δὲν ἀποτελεῖ
“πορείαν πρὸς τὴν ἑνότητα”, ἀλλὰ συμμετοχὴν

εἰς ἕνα συγκρητιστικὸν συνονθύλευμα
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Δὲν ἀποτελεῖ “πορεία πρὸς τὴν ἑνότητα”, ἡ συμμετοχὴ στὸ συγ-
κρητιστικὸ συνονθύλευμα τοῦ Π.Σ.Ε. Δὲν ἀποτελεῖ μορφὴ διαλόγου
ἡ παρουσία Ὀρθοδόξων στὸ Π.Σ.Ε. Ἀρκοῦνται σὲ ὅσα θεωροῦν
“κοινά”, γιὰ νὰ ὑπάρχει δικαιολόγηση τῆς παρουσίας τους στὸ
Π.Σ.Ε. Τὰ δογματικὰ θέματα στὴ θεματολογία τοῦ Π.Σ.Ε. δὲν συνη-
θίζονται.

Ἡ ἐπιστολὴ ποὺ στάλθηκε ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, πρὸς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο
(3/16 Μαΐου 2005), γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ἐκκλησιῶν, στὴν ὁποία ἐπισημαίνετο ὅτι «…καθὼς καὶ μόνη ἡ
ὕπαρξις καὶ λειτουργία αὐτοῦ ἐνέχει τὰς ἐπικινδύνους καὶ ἀπαραδέ-
κτους ἐκκλησιολογικῶς ἰδέας τοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς σχετικοποι-
ήσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων…», ἐπεξηγεῖ τὴ συγκρητιστικὴ ἀθλιότη-
τα στὸ Π.Σ.Ε.

Ὁ λόγος τοῦ μ. Γέροντα Γεωργίου Καψάνη γιὰ τὸ Π.Σ.Ε. ὅτι «ἡ
φωνὴ τῶν Ὀρθοδόξων (στὸ Π.Σ.Ε.) χάνεται μέσα στὴ χοάνην τῶν
πολυπληθῶν προτεσταντικῶν παραφυάδων», ἑρμηνεύει ἐπα-
κριβῶς τὴν Ὀρθόδοξη παρουσία στὸ αὐτοκαλούμενο Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), ἀλλὰ καὶ προδιαγράφει καὶ τοὺς
συνεπακόλουθους καρποὺς τῆς ἐκεῖ Ὀρθόδοξης παρουσίας.

Προβάλλεται τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἀποτελεῖ μορφὴ διαλόγου ἡ πα-

Ὑπάρχει σχέδιον ἐκκλησιαστικῆς προσεγγίσεως τῶν σχισματικῶν, διὰ νὰ ἀποστομωθοῦν
οἱ πολιτικοὶ καὶ νὰ ἰσχυροποιηθῆ διεθνῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Ἄλλωστε ὡς ὄντως Ἀπο-
στολικὴ καὶ ἐλευθέρα καθίσταται ἡ μόνη ἁρμοδία διὰ τὸν μέγαν Ἑλληνισμὸν τῶν Σκοπίων.

Ὅταν ὁ δικαστὴς Τζιοβάνι Μπονέλο (Giovanni Bonello) στὴν πε-
ρίφημη σύμφωνη γνώμη του στὴν ἱστορικὴ ὑπόθεση τῆς μείζονος
συνθέσεως τοῦ δικαστηρίου τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν
ὑπόθεση Lautsi κατὰ Ἰταλίας, ἐξηγοῦσε γιατὶ oἱ ἔννοιες τοῦ χωρι-
σμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας καὶ τῆς οὐδετεροθρησκείας δὲν συνι-
στοῦν εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο ἀλλὰ ἰδεολογίες, τὰ πράγματα στὴν
Εὐρώπη ἔγιναν πλέον σαφῆ. Δυστυχῶς στὸ χῶρο τῆς Ἑλλάδος
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι πρέπει νὰ ξανακάνουμε τὴν γαλ-
λικὴ ἐπανάσταση, 200 τόσα χρόνια μετά, ζηλεύοντας τὴν δόξα τῶν
Ἰακωβίνων, ἐπαναλαμβάνουν εἴτε σκοπίμως εἴτε ἐξ ἀγνοίας ἐπιχει-
ρήματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν σύγχρονη πολιτι-
κονομικὴ πραγματικότητα τοῦ 21ου αἰῶνος. Χρησιμοποιοῦν ὅρους

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ξεπερασμένα πολιτικονομικὰ
διλήμματα ἄλλων ἐποχῶν

Ἔχει γίνει συνήθεια πιὰ στοὺς θρησκευόμενους ἀνθρώπους,
ὅταν συναντιοῦνται, νὰ μιλοῦν γιὰ τοὺς πνευματικούς τους, ἄλλοτε
μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἄλλοτε μὲ ἐπιφύλαξη.

Ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν ἐμπειρία του. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει
γνωστὸ καὶ φημισμένο πνευματικό, μιλάει μὲ θερμὰ λόγια καὶ δηλώ-
νει ὅτι εἶναι εὐχαριστημένους. Ὁ ἄλλος ποὺ πηγαίνει σὲ κάποιον
ἁπλὸ καὶ ἄγνωστο στοὺς πολλοὺς πνευματικό, ἔχει τὶς ἐπιφυλάξεις
του καὶ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὶς μικροαδυναμίες του. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν λέει
πολλὰ ἐπαινετικὰ λόγια γιὰ τὸν πνευματικό του. Ὑπάρχει ἐπίσης κι

Ὅταν ἡ τεχνολογία βλάπτει
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τόν 3ο καί 4ο αἰώνα ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετώπισε ἕνα μεγάλο πρό-
βλημα μέ τήν συνάντηση τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ τόν Ἑλληνισμό, δη-
λαδή τῆς ἀποκαλυπτικῆς θεολογίας μέ τίς θεωρίες τῶν Φιλοσό-
φων, τῶν Προσωκρατικῶν, τῆς Κλασσικῆς μεταφυσικῆς (Πλάτω-
νας, Ἀριστοτέλης) καί τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ.

Οἱ θεολόγοι πού ζοῦσαν στά μέρη τῆς Ἀνατολῆς συζητοῦσαν μέ
τούς φιλοσόφους γιά θεολογικά-ὀντολογικά καί κοσμολογικά προ-
βλήματα καί προσπαθοῦσαν νά ἀπαντήσουν σέ αὐτά μέσα ἀπό
τήν ἀποκαλυπτική θεολογία. Ἐπειδή δέν εἶχαν ἐμπειρική γνώση
τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό κατέληξαν σέ διάφορες αἱρέσεις, ὅπως εἶναι οἱ
Ἀρειανοί καί οἱ μετέπειτα αἱρετικοί.

Οἱ φιλοσοφοῦντες θεολόγοι προσπαθοῦσαν νά ἀπαντήσουν
στούς Ἀριστοτελικούς φιλοσόφους γιά τό εἶναι τοῦ Θεοῦ σέ σχέση
μέ τόν κόσμο, εἰσήγαγαν τά περί τῆς οὐσίας καί τῆς ἐνεργείας στόν
Θεό, γιά νά ἀπαντήσουν στό ὅτι ὁ κόσμος δέν εἶναι ἀΐδιος καί ἀπό
ἐκεῖ κατέληξαν σέ αἱρετικές ἀπόψεις στήν Τριαδολογία καί τήν Χρι-

Ἡ αἵρεσις ὡς ἐπιστήμη
Γράφει ὁ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος

Πρέπει νά γίνει σαφές ὅτι οἱ σχέσεις
Ἐκκλησίας-Πολιτείας ἀφοροῦν σέ ἤδη δια-
κριτούς ρόλους ὅπως ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς
Δημοκρατίας στό βιβλίο του «Ἡ ἀναθεώ-
ρηση τοῦ Συντάγματος, Ὑπό τό πρῖσμα τῆς
κοινοβουλευτικῆς ἐμπειρίας», ἐκδ. Α.Α. Λι-
βάνη, Ἀθήνα 2010, σελ. 65 ἑπ. ἔχει ὑπο-
στηρίξει. «Οἱ διακριτοί ρόλοι προκύπτουν
ἀπό τήν συγκρότηση τοῦ περιγράμματος

τοῦ κράτους δικαίου δηλ. ἀπό τήν συντα-
γματική καί ἔννομη τάξη καί εὑρίσκονται στά
ὅρια ἐκκοσμικεύσεως τῶν σχέσεων Κρά-
τους καί Ἐκκλησίας ὑφισταμένου τοῦ πολυ-
θρύλητου διαχωρισμοῦ» (Π. Μηλιαράκη-
Συνταγματολόγου, ΕΠΙΚΑΙΡΑ 24-6-2016).
Καί ναί μέν στό πλαίσιο τῶν ρυθμιστικῶν
κανόνων πού ἰσχύουν διατηροῦνται οἱ
«εἰδικές σχέσεις» Κράτους καί Ἐκκλησίας,

ὅπως τό ἑορτολό-
γιο καί οἱ ἐπίση-
μες τελετές, συναρτῶνται μέ τό τυπικό τῆς
Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις αὐτές οἱ «εἰδικές
σχέσεις» δέν ἀναιροῦν τήν διάκρισι μεταξύ
Κράτους καί Ἐκκλησίας, ὅπως ἀποδεικνύε-
ται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Πολιτεία νομοθετεῖ
ἐρήμην ἤ καί ἐναντίον τοῦ δόγματος καί τοῦ
ἤθους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τά ψηφισθέντα

νομοθετικά πλαί-
σια γιά τόν πολιτι-

κό γάμο, τήν καύση τῶν νεκρῶν, τό αὐτό-
ματο διαζύγιο, τήν ἀποποινικοποίηση τῆς
μοιχείας, τή νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων,
τό σύμφωνο συμβίωσης ἑτεροφύλων καί
ὁμοφυλοφίλων κλπ. Συνεπῶς ἀπό τό γεγο-
νός αὐτό ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ρόλοι
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἶναι ἀπολύ-

τως διακριτοί καί βρίσκονται στά ὅρια τῆς
ἐκκοσμίκευσης. Ἑπομένως ἡ ἰδεοληψία πε-
ρί δῆθεν θεοκρατίας πηγάζει μόνο ἀπό
σκοτεινή ἐμπάθεια καί νομική ἄγνοια ἤ μί-
σθαρνη στράτευση.

Στό σύγχρονο Εὐρωπαϊκό πολιτισμό δέν
εἶναι μόνο ἡ Ἑλλάδα πού ἀναγνωρίζει
ἐπισήμως συγκεκριμένη θρησκευτική

κοινωνία, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καί
ἄλλες χῶρες πολιτισμοῦ ὅπως ἡ Μ. Βρετ-
τανία καί ἡ Δανία ἀναγνωρίζουν θρησκευτι-
κές κοινωνίες καί μάλιστα στή Μ. Βρεττανία
ὁ ἀνώτατος ἄρχων εἶναι ἀρχηγός τῆς Ἀγγλι-
κανικῆς κοινωνίας καί τῆς Πρεσβυτεριανῆς
«Ἐκκλησίας» τῆς Σκωτίας καί συνεπῶς ὁ
συντακτικός νομοθέτης πού θέσπισε ὅτι

Γράφει ὁ Σεβ Πειραιῶς Σεραφείμ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σοβεῖ, ὑποβόσκει μεγάλος κίνδυνος
ἐκδήλωσης Σχισμάτων, λόγῳ τῶν ὑφερπόντων φιλοδοξιῶν καί
ἐγωϊστικῶν ἀπαιτήσεων, κατά τόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.

Τό ἐκρηκτικό πρόβλημα εἶναι διπλό:
Πρῶτον, μερικοί Ἐπίσκοποι (Προκαθήμενοι), νομίζουν ἀφελῶς,

ὅτι εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τούς ἄλλους ἰσοτίμους καί ἰσαξίους ἀδελ-
φούς. Ἐπιπλέον, φρονοῦν ὅτι οἱ Ἱ. Σύνοδοι τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν,
τελοῦν ὑπό τήν ἐξουσία τους. Αὐτή ἡ ἐγωϊστική καί ὑπερφίαλη θέ-
ση, εἶναι ἀπολύτως ἀντικανονική καί ἀντιευαγγελική.

Δεύτερον, μερικές Τοπικές Ἐκκλησίες, Προκαθήμενοι καί Ἐπί-
σκοποι, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δέν ἔχουν γνήσιο Ἐκκλησιολογικό φρόνημα
καί νομίζουν ὅτι εἶναι κατώτεροι κάποιων ἄλλων. Διαθέτουν ἰσχνή,
καχεκτική καί ἀδύναμη αὐτοσυνειδησία. Παραδίδουν δουλικά τά ἴδια

ΑΔΙΧΑΣΤΟΣ ΛΑΟΣ- Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ:
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΠΟΦΑΝΣΕΩΣ

Ἀναζητεῖται γνήσιον Ἐκκλησιολογικόν φρόνημα
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τετραπλάσιος ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων-Ρωμιῶν εἰς Σκόπια! Ἠκούσθησαν εἰς… γραφεῖα

Τό τιμημένον Ἑλληνικόν Μακεδονικόν ὄνομα
τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου

Ἀναφερόμενοι στό ξεπούλημα τοῦ τιμημένου ὀνόματος
τῆς Μακεδονίας στούς Σκοπιανούς καί τό δῶρο τῆς «Μακε-
δονικῆς Ἐθνικότητος (Ἰθαγενείας, Ὑπηκοότητος)» καί
«Γλώσσης», καταθέτουμε κάτι τό ἐκπληκτικό:

Ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος, ἐπειδή ἔφερε Ἑλληνικό καί μάλι-
στα Μακεδονικό ὄνομα, γι' αὐτό τό λόγο ἐνεθαρρύνθησαν οἱ
Ἕλληνες, τόν ἐπλησίασαν, καί μαζί μέ τόν Ἀπόστολο
Ἀνδρέα, προσῆλθαν νά ἀναγνωρίσουν τόν Χριστό, ὡς Μεσ-
σία. Καί τότε ἔκπληκτοι ἀκοῦνε ἀπό τό Θεϊκό του στόμα, τόν
προφητικό λόγο, πού συμπυκνώνει ὁλόκληρο τήν ἔνδοξο
μετά Χριστόν Ἑλληνική Ἱστορία: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δο-
ξασθῇ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάνν. 12,23).

Καί ἰδού, μέ ποιό ἐμπνευσμένο οἶστρο, λίαν χαρακτηριστι-
κά, ἐπεκτείνουν τή μεγάλη αὐτή διακήρυξι οἱ Θεοφόροι Πα-
τέρες μας. Ὁμιλοῦν γιά «ἀντιδόξασι» τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν
Κύριο:

«Καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν φῶς γλυκὺ καὶ τοῖς ὁρῶσιν ἔσεσθε ἐρα-
στοί· καὶ Θεὸς δοξασθήσεται ἐν ὑμῖν καὶ ἀντιδοξάσειεν
ὑμᾶς καὶ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι͵ ἡμῶν τε αὐτῶν τῶν
ἁμαρτωλῶν ἔσεσθε καύχημα καὶ ὅλης τῆς ἀδελφότητος κλέος.
(Θεοδ. Στουδίτου)

Μαραθωνομάχοι, ὄχι Μαραθωνοδρόμοι
Δυστυχῶς, συχνά, οἱ πλεῖστοι Πολιτικοί καί Ἐκκλησιαστι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Πόσον σοβαραὶ εἶναι αἱ σκέψεις ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος εἰς τὴν σχέσιν Ἐκκλησίας- Πολιτείας;

Τὴν 8ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἐμφάνισιν τῆς
εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς Καζὰν Ρωσίας (1579).

Ὅλαι σχεδὸν αἱ πόλεις τῆς FYROM εἶναι ἑλληνικαὶ καὶ κατοι-
κοῦνται, βεβαίως, ἀπὸ ἑκατοντάδας χιλιάδας Ἑλλήνων!

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝ

Ἀνέκυψε καὶ πάλιν τελευταίως
τὸ ζήτημα τοῦ λεγομένου χωρι-
σμοῦ «Ἐκκλησίας - Πολιτείας».
Τὸ θέμα αὐτὸ ἀποτελεῖ προ-
γραμματικὸν στόχον ὅλων τῶν
Κυβερνήσεων ἀπὸ τὴν μεταπο-
λίτευσιν καὶ ἐντεῦθεν, καμία
ὅμως δὲν ἠδυνήθη νὰ τὸ πραγ-
ματοποιήση λόγῳ τοῦ πολιτικοῦ
ἀντικτύπου εἰς τὸν λαόν. Ὁ ἀντί-
κτυπος δὲν ὀφείλεται μόνον εἰς
τὸ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει βα-
θείας ρίζας εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν,
ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι,
ἐπειδὴ ὅλαι αἱ Κυβερνήσεις προ-
σεπάθησαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν
ἐργαλειακὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ὅταν
εὑρέθησαν ἐνώπιον τῆς κρισίμου
ὥρας ἔπεσαν αὐταὶ εἰς τὸν λάκ-
κον ποὺ ὤρυξαν, καθὼς ἡ ἀντι-
πολίτευσις προέβαλε τὰ ἀντί-
στοιχα ἐπιχειρήματα, πληρώ-
νουσα μὲ τὸ ἴδιον νόμισμα τοὺς
τὴν ἐξουσίαν κατέχοντας. Εἶναι
χαρακτηριστικαὶ αἱ ἀπατηλαὶ
κορῶναι ἀπὸ τὸν πρόεδρον τῶν
ΑΝΕΛ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον
ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ ρίξη τὴν Κυ-
βέρνησιν, ἐὰν τοῦ τὸ ζητήση ἡ
Ἐκκλησία, τῆς Νέας Δημοκρα-

τίας πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν
ὅτι δὲν ἀκούουν τὴν Ἐκκλησίαν,
ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἐξώρισαν, ὅταν ἦσαν
Κυβέρνησιν, τοὺς πνευματικοὺς
ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ τελευταῖα
τρία ἔτη ἔχουν ὑπερψηφίσει τὰ
ἀντιευαγγελικὰ νομοσχέδια μαζὶ
μὲ τὸν Σύριζα, ἀλλὰ καὶ παρόμοι-
αι στάσεις ἄλλων μικροτέρων
κομμάτων.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος ἔχων ἰδιαι-
τέρας συζητήσεις μὲ τὸν κ.
Πρωθυπουργὸν ἀντελήφθη τὰς
προθέσεις του. Αὐταὶ ἐφανερώ-
θησαν βεβαίως καὶ ὅταν ὁ συν-
ταγματολόγος κ. Ἀλιβιζάτος καὶ
οἱ σὺν αὐτῷ μὲ δημοσίας τοπο-
θετήσεις ἐδήλωσαν ὅτι εἶναι
εὐκαιρία μὲ τὴν ὑποτιθεμένην
πρώτην φοράν ἀριστερὰ νὰ
ὑλοποιήσουν τὰς ἐπιδιώξεις
των. Ὁ Προκαθήμενος τῆς
Ἑλλάδος διωργάνωσε πρὸ ἑνὸς
ἔτους, τὴν 7ην Ἰουνίου 2017,
συνέδριον μὲ διακεκριμένους
ὁμιλητάς, διὰ νὰ διασαφηνι-
σθοῦν αἱ παρανοήσεις τῆς μαύ-

Ζῶσα πρόσβασις τῆς Ἐκκλησίας
εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ λαοῦ

Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ

Ἡ Πολιτεία εἶναι ἤδη χωρισμένη
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα
Ἐπιθυμοῦν «Ἐκκλησίαν
τῆς σιωπῆς», ἀδύναμον

χωρίς δυνατότητες
Ὀφείλουμε νά ἀναζητοῦμε τά

πραγματικά αἴτια,ἕνεκα τῶν
ὁποίων τό ἄσπλαγχνο Κράτος,
κάθε ἑπτά-ὀκτώ ἔτη μεθοδεύει
καί μία ἐπίθεσι ἐναντίον τῆς
Ἐκκλησίας.

Κατά τήν μεταρρύθμισι πού
ἔκανε ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας, ὁ
Μέγας Πέτρος, θεσμοθέτησε,
ἔτσι ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά μετα-
τραπῆ σέ δημόσιο Ὀργανισμό,
γιά νά τήν ἐλέγχη.

Κατήργησε τό Πατριαρχεῖο
καί μετέτρεψε τήν Ἐκκλησία σὲ
«Πνευματικό Σωματεῖο», καί σέ
«Δημόσια Ὑπηρεσία».

Ἀπηγόρευσε δέ στούς Μονα-
χούς νά κατέχουν Μελανοδο-
χεῖο, δηλαδή νά μή γράφουν καί
νά μή μελετοῦν. Νά μή καλλιερ-
γοῦν τήν πνευματικότητά τους μέ
τήν μελέτη καί τήν προσευχή.

Ἡ συνέπεια τούτου ὑπῆρξε
καταλυτική. Τά Μοναστήρια
ἐστερήθησαν τήν προτέρα δύ-

ναμί τους στό χῶρο τῆς δια-
νοήσεως, καί ἔχασαν τήν ἐπα-
φή τους μέ τήν ἐπιστημονική
πρόοδο τοῦ πολιτισμένου κό-
σμου.

Ἐδημιουργήθη λοιπόν μία
διπλᾶ ἐξηρτημένη ἀπό τό Κρά-
τος «Ἐκκλησία τῆς Σιωπῆς»,
στήν ὁποία ἐκτός ἀπό τήν
«ἄσκησι τῆς λατρείας», ὅλα τά
ὑπόλοιπα τῆς εἶναι ἀπαγορευ-
μένα, δηλ. τό κήρυγμα τοῦ Ἱ.
Εὐαγγελίου, ἡ Χριστιανική φι-
λανθρωπία καί γενικά κάθε κοι-
νωνικό καί ἐκπαιδευτικό ἔργο.

Αὐτός ὁ Πολιτειακός στραγ-
γαλισμός, ἐπέφερε βαθειές συν-
έπειες πνευματικῆς καταπτώ-
σεως τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας
γιά πολλά χρόνια. Μέ κοσμο-
γονική δέ τήν ἐπικράτησι τοῦ
ἀθέου Κομμουνισμοῦ καί τοῦ
λεγομένου ἐπιστημονικοῦ ὑλι-
σμοῦ στήν Ε.Σ.Σ.Δ. τό 1917.

Ἡ καταστροφική ὑποβάθμι-
σις συνεχίσθη καί κατά τόν 20ο
αἰῶνα. Μάλιστα, κατά τήν δε-
καετία τοῦ 1960, ἀκόμη ἐπί

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

Πηγή: Ἱστολόγιον el-democracy


