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2ον
Μὲ τὸν ἰδιάζοντα καὶ πρωτότυ-

πο αὐτὸ τρόπο αὐτὸ ποὺ ἐπέλε-
ξε ἡ ἀνώνυμη ἀπὸ καὶ γιὰ τὸ
πλῆθος γυναίκα, ὄχι ὅμως καὶ
γιὰ τὸν Χριστό, νὰ μακαρίσει τὴν
Μητέρα Του, ἀπευθυνόμενη φυ-
σικὰ σὲ Ἐκεῖνον, καταδεικνύει
καὶ μία ἐπιπλέον ἀκόμη ἀλήθεια·
ἡ Μακαριότητα ποὺ ἀπολαμβά-
νει ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ εἶναι
τέτοιου πνευματικοῦ μεγέθους
καὶ βεληνεκοῦς ποὺ ἐξαναγκάζει
μεμονωμένα σὲ εὐφροσύνη
αὐτὰ τὰ μέλη ποὺ ἀφεαυτῶν

οὔτε λογικὴ διαθέτουν ἀλλὰ οὔτε
καὶ συναίσθημα, παρὰ μόνο
μποροῦν νὰ καταστοῦν ἀποδέ-
κτες εὐεξίας καὶ πόνου, οἱ ὁποῖ-
ες συνδέονται μὲ τὴ φυσιολογία
τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ
τῶν σχετικῶν ἀπολήξεων.

Ἀκόμη δηλ. καὶ τὰ μέλη αὐτὰ
τοῦ σώματος, τὰ ὁποῖα δὲν μπο-
ροῦν νὰ ἀξιώσουν κάποια
μορφὴ αὐτενέργειας, ἀλλὰ
ἐξαρτῶνται ἄμεσα ἀπὸ τὴ λει-
τουργία τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, ποι-
ητικῷ τῷ τρόπῳ μεταβάλλονται

μὲ τὰ λεγόμενα τῆς γυναικός, σὲ
διακριτὲς πρὸς στιγμὴν ὑποστά-
σεις τρόπον τινά, ποὺ προβάλ-
λουν σιωπηρὰ τὸ αἴσθημα τῆς
πνευματικῆς τερπνότητος καὶ
εὐφροσύνης γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ
τοὺς δόθηκε νὰ γεννήσουν καὶ
νὰ ἀναθρέψουν τὸν Χριστό. Μᾶς
φέρνει λίγο στὸ νοῦ τὴ διδασκα-
λία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ
τὸν παραλληλισμὸ στὸν ὁποῖο
προβαίνει ἀναφορικὰ μὲ τὸν
σκοπὸ καὶ τὴ διαίρεση τῶν
πνευματικῶν Χαρισμάτων σὲ
σχέση μὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα
καὶ τὴν ἁρμονία ποὺ διέπει τὶς
ἐπιμέρους λειτουργίες καθὼς
καὶ τὴν μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ
σώματος, συνεργασία, «25 ἵνα
μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι,
ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων
μεριμνῶσι τὰ μέλη· 26 καὶ εἴτε
πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει
πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται
ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ

μέλη».
Ἀναπόδραστα, ἐνώπιον αὐ-

τοῦ τοῦ πηγαίου καὶ ἀνιδιοτε-
λοῦς Μακαρισμοῦ ἦταν ποτὲ δυ-
νατὸν ὁ Χριστὸς νὰ ἐπιδείξει
ἀδιαφορία χωρὶς νὰ συμφωνή-
σει μὲ τὰ λεγόμενα τῆς γυναικὸς
ἢ νὰ σχολιάσει ἔστω τὴν ἄποψή
της; Φυσικὰ καὶ ὄχι, γι’ αὐτὸ καὶ
ἀπαντᾶ στὸν Μακαρισμό της μὲ
τὸ “μενοῦνγε” ποὺ σημαίνει “βε-
βαίως”, “ἀληθῶς”, “πράγματι”
κ.ἄ. Ἡ λέξη αὐτὴ ἀπαντᾶ 4
φορὲς μέσα στὴν Καινὴ Διαθή-
κη, σύμφωνα μὲ τὸ ἐκκλησια-
στικὸ κείμενο καὶ 3 φορὲς σύμ-
φωνα μὲ τὸ δυτικὸ κείμενο, τῆς
κριτικῆς 27ης ἔκδοσης τῆς No-
vum Tesatamentum. Στὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη δὲν ἀπαντᾶται τὸ
“μενοῦνγε” οὔτε τὸ ἀντίστοιχο
“μενοῦν”, παρὰ μόνο ἀρκετὲς
φορὲς ὁ τύπος “μὲν οὖν”, ὅπου
στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων
δὲν ἑρμηνεύεται μὲ τὸν ἀντίστοι-

χο γνωστὸ ἐπιβεβαιωτικὸ τρόπο
τοῦ “ἀληθῶς” καὶ “βεβαίως”.

Ἂς δοῦμε ὅμως πρῶτα ἀπὸ
ποιὰ ἐπιμέρους μόρια ἀποτελεῖ-
ται τὸ μόριο ποὺ λαμβάνει τὴν
τελικὴ μορφή του καὶ σχηματίζε-
ται ἔτσι τὸ ὑπὸ ἔρευνα “με-
νοῦνγε” καὶ τί πρωτίστως σημαί-
νει ξεχωριστὰ τὸ καθένα ἀπὸ
αὐτά. Τὸ κριτικὸ κείμενο ὅπως
εἴδαμε παραπάνω, χρησιμο-
ποιεῖ τὸν τύπο “μενοῦν” ἀντὶ τοῦ
“μενοῦνγε”. Θὰ ἐρευνήσουμε
κατόπιν καὶ τὴν ἀκριβῆ σημασία
τῶν δύο αὐτῶν τύπων ποὺ προ-
κύπτουν ἀπὸ τοὺς διαφορετι-
κοὺς συνδυασμοὺς μορίων.

Σύμφωνα μὲ τοὺς Liddell καὶ
Scott, τὸ συνδετικὸ μόριο “μέν”,
χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ δηλώσει
τὴ βεβαιότητα τοῦ λαλοῦντος ἢ
τοῦ γράφοντος. Ἡ ἐπιρρηματική
του σημασία ὅταν δὲν ἀκολου-
θεῖται ἀπὸ τὸ “δέ”, ἑρμηνεύεται
μὲ τὸ “ἀληθῶς”, “ὄντως”, “τῇ

ἀληθείᾳ”. Ὁ τύπος “μενοῦν”
ἀποτελεῖ ἐπιτεταμένο τύπο τοῦ
“οὖν” καὶ χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ
δηλώσει ἰσχυρὴ βεβαίωση. Τὸ
μόριο “μενοῦν”, μεταφράζεται
ὡς “ναί”, “βέβαια”.

Ἐξάλλου καὶ ὁ τύπος “μὲν
οὖν” σὲ καταφατικὴ ἀπάντηση
σημαίνει, “ναί”, “βέβαια”, “βεβαι-
ότατα”. Ὑπάρχει μία μόνο περί-
πτωση ὅπου τίθεται, γιὰ νὰ εἰσά-
γει πρόταση ποὺ διορθώνει τὴν
ἀμέσως προηγούμενη καὶ μετα-
φράζεται ὡς “καλύτερα”.

Τὸ “οὖν” εἶναι εἴτε ἐπίρρημα
εἴτε συμπερασματικὸς σύνδε-
σμος, καὶ σημαίνει “βεβαίως”,
“λοιπόν”, “ἄρα”, καὶ ἀναφέρεται
πάντοτε στὰ προηγούμενα ποὺ
λέχθηκαν ἐπιβεβαιώνοντάς τα ἢ
ἐξάγοντας συμπεράσματα ἀπὸ
αὐτά.

Τὸ “γὲ” εἶναι ἐγκλητικὸ μόριο
ποὺ χρησιμεύει στὴν κινητοποί-

Ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τοῦ «Μενοῦνγε»
εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Ἱ. Παρακλήσεων

Τοῦ κ. Ἠλία Σουτζίδη, ὑπ. δρ θεολογίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ
ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ

Ὁ Χριστόδουλος ἀκύρωσε
τόν Ἐκκλησιαστικόν

Τηλεοπτικόν Σταθμόν
Ὅταν ἐξελέγη ὡς Πάσης

Ἑλλάδος Προκαθήμενος ὁ μα-
καριστός Χριστόδουλος, τότε
ἐλήφθη ἀπόφασις νά λειτουργή-
ση ἄμεσα δορυφορικός τηλεο-
πτικός σταθμός τῆς Ἐκκλησίας.

Σημειώνουμε, πώς τήν ἐποχή

ἐκείνη ὁ Πάπας διέθετε ἤδη δύο
τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ἔγιναν διάφορες κλειστές συ-
σκέψεις καί συνεδρίες. Προσ-
διωρί-
σθη τό
ποσόν
πού ἀπαιτεῖται. Ἀνεζητήθησαν
τά κτήρια στεγάσεως τοῦ σταθ-
μοῦ, ἀπό τά ἀρκετά πού διαθέτει
ἡ Ἐκκλησία σέ ἡμιαχρηστία.

Μέ τήν ἀνακοίνωσι τῆς προθέ-
σεως, ἔρευσαν εἰς τά ταμεῖα
ἐπαρκῆ ποσά ἀπό εὐλαβεῖς δω-
ρητές. Ἀλλά, δυστυχῶς, τό
πρᾶγμα ἐναυάγησε.

Κατά πρῶτον, τό ἔργο ποικι-
λοτρόπως ἐναρκοθέτει Μητρο-
πολίτης, στενός συνεργάτης
τοῦ Προκαθημένου, ἔχων ὅμως
ἀγαστήν συνεργασίαν μέ Κρατι-
κούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Κατά δεύτερον, ὁ Προκαθήμε-
νος συνηντήθη μέ κάποιο «Ψευ-
δο-Ιδιοκτήτη», ἤτοι ἀχυράν-
θρωπο, ἰδιωτικοῦ σταθμοῦ.
Αὐτός τόν ἀπεθάρρυνε, διότι τοῦ
παρουσίασε τό πρᾶγμα ἀκατόρ-
θωτο καί λίαν δαπανηρό.

Τέλος, οἱ ἰσχυροί οἰκονομικοί
καί Πολιτικοί παράγοντες δέν

ἐπέτρεπον μέ κανένα τρόπο ἡ
Ἐκκλησία νά διαθέτη δική της
φωνή καί εἰκόνα. Γι’ αὐτό περνοῦ-
σαν τό μήνυμα τοῦ σκληροῦ πο-

λέμου,
εἰς τήν
π ε ρ ί -

πτωσι ὑλοποιήσεως τῆς ἀποφά-
σεως.

Ἐν προκειμένῳ, ἐτέθη ἁρμο-
δίως εἰς τόν μακαριστό Χριστό-
δουλο τό καταλυτικό καί ἀφοπλι-
στικό ἐρώτημα:

-Δέν ντρεπόμαστε, ὁλόκληρος
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Πῶς ὁ
τάδε... ἁπλός δημοσιογράφος,
ἐδημιούργησε, ἐκτός ἀπό ἐφη-
μερίδες ἀρκετούς τηλεοπτι-
κούς σταθμούς διαδοχικά; Χω-
ρίς νά κατέχη, ὅπως ἡμεῖς, πολ-
λές κτιριακές ἐγκαταστάσεις;
Οὔτε ἐπίσης νά διαθέτη εὐάριθ-
μα στελέχη καί λίαν ἱκανούς
Κληρικούς, Μοναχούς καί Θεο-
λόγους;

-Καί τό χειρότερο, συνέχισε ὁ
θερμός θιασώτης τοῦ σταθμοῦ,
ὁλόκληρος ἡ Ὀρθοδοξία «ἀδυ-
νατεῖ» νά βγάλη παγκόσμιο τη-
λεοπτκή δορυφορική εἰκόνα
στόν ἀέρα;

Τελικῶς, μέ εὐθύνη πολλῶν,
παρῆλθον ἔκτοτε εἴκοσι ὁλόκλη-
ρα ἔτη, μέ δύο Προκαθημένους
καί ὁ δορυφορικός σταθμός ἀνα-
λόγου ἐμβελείας ἀναμένεται...

Ἀκολούθησε τό χρῆμα,
«Follow the money»

Ὅταν δημιουργοῦνται διάφο-
ρα μεγάλα σκάνδαλα, ὅπου
ἐμπλέκονται ἰσχυρά πρόσωπα,
εἶναι δύσκολο νά διερευνηθοῦν,
νά εὑρεθῆ ἡ ἀλήθεια καί νά ἀπο-
κατασταθῆ ἡ δικαιοσύνη.
Ὑπάρχει ὅμως μία μέθοδος,
ἀρκετά ἀποτελεσματική.

Κατά τήν διερεύνησι τοῦ περι-
φήμου σκανδάλου «Γουότεργ-
κέϊτ» (Watergate) εἰς τίς Η.Π.Α.,
ἐναντίον τοῦ πανισχύρου τότε
Προέδρου Νίξον, πού ἀπεκαλύ-
φθη ἀπό δύο ἀσημάντους δημο-
σιογράφους, κατέστη προσφιλής
ἡ ἔκφρασις, “Follow the money”
(ἀκολουθῆστε τό χρῆμα). Ἀκο-
λουθῶντας τά ἴχνη τοῦ χρήμα-
τος ἀνευρίσκεις τίς καταχθόνιες
αἰτίες πολλῶν ἀνόμων γεγονό-
των καί ἐντοπίζεις τήν ἀλήθεια,
ὑπηρετῶντας τό δίκαιο.

Κατά συνέπεια, «Follow the

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ ΜΜΕ ὑπὸ κατοχήν

Γνωρίζουν οἱ Ἱεράρχαι ὅτι ὁ διάλογος Ὀρθοδόξων - Παπικῶν διεξάγεται
κατὰ παράβασιν μὲ συμμετοχὴν Οὐνιτῶν; ὅτι ἡ αὐθαιρεσία τῶν Πατριαρχῶν
ἐνεκρίθη ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴν ὡς «ἰδιαιτερότητα» τοῦ -δῆθεν- πρωτείου;

Πρὸ ἡμερῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν προέβη στὴν ἑξῆς δήλω-
ση: «Ἡ ἐκκλησία δὲν κάνει συλλαλητήρια. Οἱ πολίτες ἐξέλεξαν
Βουλὴ καὶ ἡ Βουλὴ εἶναι ὑπεύθυνη γι’ αὐτά. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπεύ-
θυνοι ποὺ ψηφίζουν καὶ ἡ Βουλὴ ποὺ διοικεῖ αὐτὸν τὸν τόπο».

Στὴν Κοινοβουλευτικὴ Δημοκρατία, ἡ ἔκφραση ἑνὸς λαοῦ δὲν
μπορεῖ νὰ ἐξαντλεῖται ἀποκλειστικὰ στὴ διαδικασία τῆς ψήφου διὰ
τῶν ἐκλογῶν. Ὁ λαὸς διατηρεῖ κάθε δικαίωμα νὰ διαμαρτυρηθεῖ, νὰ
ἀποδοκιμάσει, νὰ διεκδικήσει – φυσικὰ καὶ μὲ συλλαλητήρια – σὲ
ὅλο τὸ ἐνδιάμεσο διάστημα, μεταξὺ δύο ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων.
Πολλῷ δὲ μᾶλλον, ὅταν ἐξαπατᾶται καὶ χλευάζεται.

Θὰ ὑπενθυμίσουμε ταπεινὰ στὸν Μακαριώτατο, μὲ ποιὸν τρόπο
ἐξελέγη ἡ παροῦσα Βουλὴ καὶ τὸ κυβερνὸν κόμμα ἢ μᾶλλον μὲ
ποιὸν τρόπο ὑφαρπάσθη ἡ ψῆφος τοῦ λαοῦ. Ὑφαρπάσθη μὲ ἀντι-
μνημονιακὲς ἐξαγγελίες καὶ κορῶνες ποὺ κατέληξαν σὲ μνημονια-
κότατα μέτρα. Ὑφαρπάσθη μὲ συνθήματα τοῦ τύπου: «Δὲν πληρώ-
νω – δὲν πληρώνω», ποὺ μεταλλάχτηκαν σὲ ἐπιβολὴ δυσβάστα-
κτων φόρων, κατασχέσεων περιουσιῶν, οἰκιῶν, περικοπῶν συντά-
ξεων… σὲ ἀπέραντη δυστυχία.

Μία ἀτυχὴς δήλωσις
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἰω. Δέβρας

Ἡ κατάκριση εἶναι μεγάλη ἁμαρτία. Δημιουργεῖ δυσάρεστες κατα-
στάσεις καὶ πλήττει ὑπολήψεις. Συνήθως εἶναι εὔκολη κατηγορία,
ποὺ δὲν στηρίζεται σὲ πραγματικὰ γεγονότα καὶ ξεκινάει ἀπὸ τὸ
πάθος τοῦ φθόνου καὶ τῆς ζήλιας. Παρὰ τὴ ρητὴ ἀπαγόρευση τῆς
κατάκρισης ἀπὸ τὸ Χριστό, «μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε», οἱ ἄνθρω-
ποι κρίνουν, κατακρίνουν, συκοφαντοῦν καὶ ἐξουθενώνουν τοὺς
ἄλλους. Κατακρίνουν τὶς πράξεις τους, τὶς παραλείψεις τους καὶ ὅ,τι
αὐτοὶ φαντάζονται ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι.

Πολλοὶ χριστιανοὶ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς κατάκρισης, ἀλλὰ στρέ-
φονται πρὸς τοὺς ἐπαίνους καὶ τὰ ἐγκώμια καὶ ἔχουν τὴ βεβαιότητα

Θύματα τῆς προβολῆς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

«Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκω-
βον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς Ὄρος
ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ
ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. ιζ΄ 1-2). «Φέγγει τῶν ἀρετῶν, ἐκλάμποντες προ-
σβῶμεν, ἐν ὄρει τῷ ἁγίῳ, ὀψόμενοι τὴν θείαν, Κυρίου Μεταμόρφω-
σιν», ψάλλομε στὰ Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ἑσπερινῆς Ἀκολουθίας
τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Κυρίου μας.

Αὐτὸ τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Μεταμόρφωσης, μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία νὰ ζήσομε. «Δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τὸ Ὄρος Κυρίου, καὶ εἰς
τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ θεασώμεθα τὴν δόξαν τῆς Μεταμορ-
φώσεως αὐτοῦ», μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, κατὰ τὴν Ἑσπερινὴ
Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς “Ἀναμνήσεως τῆς Ἁγίας Μεταμορφώσεως
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ”.

Γιὰ τοῦτο ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς , εἰς τὸν “Λόγον εἰς τὴν
ὑπερένδοξον μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ”, μᾶς
καλεῖ «Πάντων τῶν γηίνων περιφρονήσωμεν οὐκ ἐν γῇ γὰρ ἡμῶν τὸ
πολίτευμα. Πρὸς οὐρανὸν τὸν νοῦν ἐναποτείνωμεν, ὅθεν καὶ Σω-
τῆρα Χριστὸν ἀπεκδεχόμεθα Κύριον».

Νὰ “ἀναβῶμεν” καὶ ἐμεῖς “εἰς τὸ Ὄρος Κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ

Ἡ ἄρνησις τοῦ Ἀκτίστου Φωτός,
μειώνει τὸ θαυμαστὸν γεγονὸς

τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἕνας λαὸς τραγι-
κός. Ὁ μακραίων βίος του χαρακτηρίζεται
ἀπ’ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, ποὺ συνθέτουν
τὰς ἀρχαίας τραγῳδίας, τὰ στοιχεῖα τῆς
ἁμαρτίας καὶ τῆς καθάρσεως, τὸ ἔλεος καὶ
τὴν δικαίωσιν. Ἐγκαυχώμενοι συνήθως διὰ
τὴν προσφοράν μας εἰς τὸν κόσμον, λη-
σμονοῦμεν τὰς κακίας μας. Ναρκισσευόμε-
νοι διὰ τὴν πνευματικὴν ἀκτινοβολίαν μας,
παραβλέπομεν τὰ ἐλαττώματά μας. Ἡ ἱστο-
ρία μας εἶναι ἱστορία ἐναλλασσομένου με-
γαλείου καὶ ἀθλιότητος, ἐξάρσεων καὶ κατα-
πτώσεων. Καὶ ὅσον μὲν εὑρισκόμεθα εἰς
τὴν περίοδον τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων,

ἑρμηνεύαμεν τὰς ἐθνικάς μας συμφοράς
διὰ τῆς εἱμαρμένης. Ὅταν δὲ ἐλάβαμεν τὸν
Χριστιανισμόν, ἐμάθαμεν ὅτι αἱ συμφοραὶ
τοῦ λαοῦ μας ἦσαν παιδαγωγικαὶ μάστιγες
πρὸς τὸ συμφέρον μας, παραχωρούμεναι
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ μας, τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.
Ἐν τούτοις θέλομεν νὰ τὸ ἀγνοῶμεν, διότι
περιεπέσαμεν εἰς ἀπιστίαν τῆς Θείας Προ-
νοίας. Καὶ θέλομεν νὰ ἑρμηνεύωμεν τὴν

ἱστορίαν μας «ἱστορικῶς». Τὴν ἐκδεχόμεθα
ὡς μίαν σειρὰν ἐσωτερικῶς ἀλληλενδέτων
γεγονότων. Αὐτός, ὅμως, ὁ τρόπος ἑρμη-
νείας εἶναι ὁ κλασσικὸς τρόπος τῆς ἀθέου
κριτικῆς, ποὺ δὲν βλέπει τίποτε ἄλλο ἀπὸ
ὁρατάς αἰτιώδεις σχέσεις γεγονότων.

Ὅμως ὁ πιστὸς Κυρίου, ὁ Χριστιανός, πίσω
ἀπὸ τὰ γεγονότα βλέπει πάντοτε τὴν λει-
τουργίαν ἑνὸς πνευματικοῦ νόμου, διεπο-
μένου ὑπὸ τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦ ἐλέους
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ραγδαία ἐξέλιξις τῶν ἐγκο-
σμίων πραγμάτων, αἱ καταπλήσσουσαι τὸν

νοῦν ἐφευρέσεις, τὰ κολοσσιαῖα ἐπιτεύγμα-
τα τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ, ἔχουν προ-
καλέσει τοιοῦτον θάμβος καὶ ἔκστασιν εἰς
τὰς ψυχάς τῶν Χριστιανῶν, ὥστε νὰ βλέ-
πουν μόνον «γεγονότα» καὶ νὰ πιστεύουν
μόνον εἰς τὴν ἀξίαν τῶν «γεγονότων». Ἔτσι
ἔχει δημιουργηθῆ μία σχεδὸν ψυχολογία
θαυμασμοῦ ἐνώπιον τῶν γεγονότων. Αἱ
αἰσθήσεις εἶναι ἰσχυρότατα ὄργανα ἐπαφῆς

μὲ τὸν κόσμον. Ἐνώπιον λοιπὸν αὐτῆς τῆς
«πλησμονῆς» τῶν γεγονότων, ἡ ἐνέργεια
τῆς πίστεως ἀτονεῖ, ὥστε νὰ μὴ βλέπωμεν
τὰ ὑπερκόσμια καὶ νὰ μὴ δυνάμεθα νὰ πα-
ρακολουθήσωμεν τὰ ἐγκόσμια πράγματα
ὑπὸ τὸ φῶς τῆς πίστεως. Μᾶς παρασύρει ἡ
αἴσθησις τῶν γεγονότων καὶ ἀδυνατοῦμεν
νὰ παρακολουθήσωμεν τὸν μυστικῶς λει-
τουργοῦντα πνευματικὸν νόμον, ὅστις
προσδιορίζει τὰ ἀνθρώπινα πράγματα. Πί-
σω ἀπὸ τὴν φρίκην τῶν συμφορῶν δὲν
ἠμποροῦμεν νὰ «διίωμεν» τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην του. Κι ἔτσι, ὁ

Τοῦ μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†)

Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Στὸ Φύλλο τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ ὑπ ἀριθμ. 2220/ 2018 στὸ
τέλος τῆς 8ης σελίδος ἀναδημοσιεύεται τετράστηλο ἄρθρο τοῦ κ.
Γιάννη Παπανικολάου, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
εἶπε:«Αὐτοὶ ποὺ διοικοῦν τὴ Μονὴ Βατοπαιδίου εἶναι “θεομπαῖ-
χτες”».

Διάβασα τὸ Ἄρθρο καὶ θυμήθηκα μία περίπτωση μὲ τὸν π. ΙΩ-
ΣΗΦ. Καθόμουν στὸ Γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου, τότε Πάφου καὶ
νῦν Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ σχεδιάζαμε ἕνα Ἱερατικὸ Συνέδριο
στὴν Ἐπαρχία του. Ἐν τῷ μεταξὺ χτύπησε ἡ πόρτα καὶ εἰσῆλθε κά-
ποιος Μοναχός, συστήθηκε μὲ τὸ ὄνομα ΙΩΣΗΦ Μοναχὸς καὶ ἄρχι-
σε νὰ μιλάει στὸν Πανιερώτατο. Ἀπὸ τὸν τόνο τῆς φωνῆς του καὶ
ἀπὸ τὶς χειρονομίες ποὺ ἔκανε, ζητώντας νὰ τὸν προσλάβει, στὴν
Ἐπαρχία του, ἀντελήφθην ὅτι δὲν ἦταν σωστὰ ὅ,τι ἔλεγε καὶ τότε
ἔκανα νεῦμα στὸν Πανιερώτατο, ἀρνητικό.

Ὁ Πανιερώτατος ὅμως ἐπείσθη στὰ ὅσα τοῦ ἔλεγε ὁ Μοναχὸς

Ντοκουμέντο
διὰ τὸν π. Ἰωσήφ Βατοπαιδινόν

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἅπασα ἡ Ἑλλὰς συνεκλονίσθη ἀπὸ τὰ τραγικὰ καὶ σπαρακτικὰ γε-
γονότα τῆς ἀπωλείας δεκάδων συνανθρώπων μας. Ἡ θλῖψις ὅμως
δὲν πρέπει νὰ ὁδηγῆ εἰς τὴν ἀπόγνωσιν, ἀλλὰ νὰ γίνεται ἀφορμὴ
ἀναστοχασμοῦ, ὥστε εἰ δυνατὸν νὰ ἀποτραπῆ ἑπόμενον κακόν. Καὶ
ναὶ μὲν οἱ κρατικοὶ μηχανισμοὶ θὰ διεξάγουν ἔλεγχον διὰ τὴν ἀπόδο-
σιν εὐθυνῶν καὶ θὰ προβοῦν εἰς προτάσεις διὰ τὴν βελτίωσιν τῶν μέ-
τρων προλήψεως καὶ ἀντιμετωπίσεως ἐκτάκτων καταστάσεων,
ὅμως εἶναι ἀπαραίτητος ἡ διερεύνησις τῶν πνευματικῶν αἰτιῶν.

Τὰ γεγονότα διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος εἶναι πνευματικὸν ὄν,
δὲν εἶναι μόνον μία τυχαία ἀκολουθία χρονικῶν συμβάντων οὔτε λει-
τουργοῦν ὡς ἕνας κουρδισμένος μηχανισμὸς αἰτιότητος, εἰς τὸν ὁπο-
ῖον δὲν δύναται νὰ παρέμβη κανείς, ἀλλὰ χρῄζουν ἑρμηνείας, δηλαδὴ
εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ ἀπαντηθῆ τὸ ἐρώτημα «γιατί μᾶς συνέβη
αὐτό;».

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἐπεχείρησαν νὰ ἀπαντήσουν πολλοὶ τὸ τελευταῖ-
ον διάστημα. Πρῶτος ἦτο ὁ Σεβ. Καλαβρύτων. Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ
μίαν ἀνάρτησίν του εἰς τὸ προσωπικόν του ἱστολόγιον ἀνεφέρθη κατ’
ἀρχὰς εἰς τὸ ἀσύνηθες μέγεθος τῆς καταστροφῆς προκειμένου νὰ
καταδείξη ὅτι μία παρομία κατάστασις δὲν δύναται νὰ ἀποδίδεται μό-

Τὶς πταίει διὰ τὸν πύρινον ὄλεθρον;
Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τά ψηφισθέντα κείμενα, οἱ τελικές ἀποφάσεις τῆς Συνόδου
ἔχουν σοβαρό ἔλλειμμα ὀρθοδοξίας, διότι,

α) ὅπως ὀρθά ἐπισημάνθηκε δέν ἀντιμετωπίσθηκε κανένα δο-
γματικό ζήτημα, ζήτημα δηλαδή πού νά ἀφορᾶ στή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, δέν ὁριοθετήθηκε ἡ Ὀρθή Πίστη τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι
τῶν αἱρέσεων, δέν καταγνώσθηκαν μέ δογματικούς ὅρους οἱ αἱρετι-
κές κακοδοξίες πού κυριαρχοῦν στόν δυτικό «χριστιανικό» κόσμο.
Οἱ λέξεις «αἵρεσις» καί «αἱρετικοί» εἶναι ἀποῦσες στά τελικά κείμε-
να.

β) Στό κείμενο Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν
σύγχρονον κόσμον γίνεται λόγος γιά ζητήματα πού δέν ἀφοροῦν
ἄμεσα στή σωτηρία μας. Τά ζητήματα αὐτά παρουσιάζονται σέ εἰδι-
κά κεφάλαια ὅπως «Περί ἐλευθερίας καί εὐθύνης», «Περί εἰρήνης
καί δικαιοσύνης», «Περί εἰρήνης καί ἀποτροπῆς τοῦ πολέμου», «Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔναντι τῶν διακρίσεων» «Ἡ ἀποστολή τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς μαρτυρία ἀγάπης ἐν διακονίᾳ». Πρός
ἄρσιν παρεξηγήσεων τονίζουμε ὅτι ὅλα αὐτά τά θέματα ἀντιμετωπί-
ζονται μέσα στήν ἁγία Γραφή καί τή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων,
οἱ ὁποῖοι μέ παρρησία ἔλεγξαν τήν ἀδικία τῶν πλουσίων καί τῶν
ἀρχόντων. Ὅλες οἱ τοπικές καί Οἰκουμενικές Σύνοδοι πού ἔχουν γί-
νει μέχρι τώρα ἀσχολήθηκαν πάντοτε μέ θέματα δογματικά, ποι-

«ΣΥΝΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ»
Σύντομος κριτική ἀποτίμησις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης*

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Πρόεδρος Τμ. Θεολογίας ἐχαρακτήρισε τὰ ὅρια μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ παπισμοῦ «συμβατικὰ καὶ τεχνητά»!

Οἱ Πατριάρχαι
ἐπικροτοῦν τὴν Οὐνίαν

Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ οἰκου-
μενισταὶ ἐπιχειροῦν νὰ ἑδραι-
ώσουν τὴν ἄποψιν ὅτι ὁ πα-
πισμὸς δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ
ἦτο, ἀλλὰ εἶναι πλέον συγκατα-
βατικὸς καὶ φιλορθόδοξος. Δὲν
ἀντιλαμβάνονται –ἢ δὲν ἐπιθυ-
μοῦν νὰ παραδεχθοῦν- οἱ δυσ-
τυχεῖς ὅτι ἡ παπικὴ καθέδρα
ἦτο τόσο τυραννικὴ ποὺ ἠναγ-
κάσθη ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ
παρουσιάση ἕνα περισσότερον
ἀνθρώπινον πρόσωπον. Ἡ
ἅλωσις αὐτῆς ἀπὸ τὴν ἐκκοσμί-
κευσιν, τὸν σιωνισμόν, τὰ οἰκο-
νομικὰ συμφέροντα καθωδήγη-
σαν αὐτὴν εἰς μίαν εἰκονικὴν
σήμερα συμπεριφοράν, καθὼς
γνωρίζει νὰ χειρίζεται πολὺ
καλῶς τὰ μέσα ἐνημερώσεως,
ἡ ὁποία θὰ ἠδύνατο νὰ εἶναι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἡ τραγωδία ἑνός Λαοῦ

• Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Στέ-
φας: ῾Ο πνευματοφόρος,
ἀνιδιοτελής καί σοφός
κληρικός. Τοῦ κ. Γεωργί-
ου Θ. Μηλίτση, διδασκά-
λου. Σελ. 5

• Ποδόλουτρο καὶ Κανατό-
λουτρο ΔΕΝ εἶναι Βάπτι-
σμα. † Ἱερομονάχου Καλ-
λίστου Τζουλακίντζε καὶ
Ἱερομονάχου Γρηγορίου
Ζιώγου. Σελ. 5

• Ταξίδι διακοπῶν εἰς τὴν
γῆν. Γράφει ὁ Δρ Χαρα-
λάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς
τῶν Ἀλεξανδρέων
Ἐκκλησίας. Σελ. 6

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 6ην Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Μεταμόρ-
φωσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τοῦ Ἱ. Μ. Σινᾶ, 12ος αἰών.

Ὁ Πάπας εἰς τὸ μέσον, ὅπως ὁ Ἐσταυρωμένος καὶ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ οἱ
Ὀρθόδοξοι Πατριάρχαι (Κων/λεως καὶ Ἀλεξανδρείας) καὶ Προκαθήμενοι
Μονοφυσιτῶν καὶ Οὐνιτῶν κατὰ τὴν συμπροσευχὴν (Μπάρι, 08.06.2018).

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης
Κατραμάδος


