ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

Ι∆ΡΥΤΗΣ † Ἀρχιµ. Χαράλαµπος ∆. Βασιλόπουλος

Ὁ ἐπανεκλεγεὶς πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας
ὁρκίσθηκε καὶ πάλι µὲ αὐθαίρετον δικὸ του ὅρκο –
δηλαδή ὁρκίσθηκε στόν ἑαυτό του– παρὰ τὴν
ὁµολογία του ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου µας ὅτι
µετενόησε ποὺ ὁρκίσθηκε µὲ πολιτικὸ ὅρκο τὸν
Ἰανουάριο τοῦ 2015 καὶ ἐπίκρανε τὴν πλειοψηφία
τῶν Ἑλλήνων.
Πληροφορηθέντες ἀπὸ σοβαρὴ ἐκκλησιαστικὴ
πηγὴ αὐτὴ τὴν ὁµολογία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, δὲν
ἐπιµείναµε µέχρι σήµερα νὰ ἀναλύσουµε θεολογικὰ τὸ τί σηµαίνει καὶ τί ἀποδεικνύει ὁ πολιτικὸς
ὅρκος. Προειδοποιήσαµε, ὅµως, µὲ ἄρθρο µας τὸν
Μάρτιο τοῦ ἴδιου ἔτους ὅτι ἡ Πατρίδα µας κινδυ-

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Κυπριανοῦ ἱεροµάρτυρος, Ἰουστίνης µάρτυρος, ∆αµάρεως Ἁγίας, Θεοφίλου Ὁµολογητοῦ, Χατζῆ-Γεωργίου Νεοµάρτυρος

«Ἄνθρωποι µὲν γὰρ κατὰ τοῦ µείζονος ὀµνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας
εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος, ὁ δέ Θεός, ἐπεί κατ’ οὐδενός εἶχε µείζονος ὀµόσαι, ὤµοσε καθ’ ἑαυτοῦ»

Εἶναι ἰσόθεος ὁ νέος Πρωθυπουργός;

νεύει νὰ ἀφανισθῆ, ἂν ἐγκαταλείψη τὸν Θεὸν τῶν
Πατέρων µας καὶ ὅτι ὅποιος «συµπράξει µὲ τοὺς
“ἀθέους ἐν τῷ κόσµῳ” γιὰ νὰ κρατηθῆ στὴν
προτίµηση τῶν ἐφηµερίδων καὶ τῶν Μέσων
Ἐνηµερώσεως, παριστάνοντας τὸν φωτισµέ-

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη

γίας καὶ βιάσθηκαν νὰ βοήσουν “ὡσαννὰ” σὲ
δεδηλωµένους ἀθέους» καὶ τοὺς ζητήσαµε νὰ µᾶς
ἐξηγήσουν πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ παραπλανήθηκαν,
γενόµενοι ὀπαδοὶ ἀθέων πολιτικῶν, χωρὶς προηγουµένως νὰ ἔχουν ἀπεµπολήσει τὸ Ὀρθόδοξο

ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΤΑΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ
Η “ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ” ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
νον καὶ τὸν προοδευτικό, θὰ πάρη τὴν ἱστορικὴ θέση του, δίπλα στοὺς ριψάσπιδες καὶ
στὰ ξιπασµένα “παγώνια” τῆς ἐκκλησιαστικῆς

εὐτραπελίας!».
Ἐπισηµάναµε, ἐπίσης, ὅτι «κάποιοι Ποιµένες
µας ἔπεσαν ἤδη θύµατα τῆς πολιτικῆς πανουρ-

Ποῦ εἶναι τό Ἐκκλησιολογικόν φρόνημα τῶν Ποιμένων τῆς ὑψίστης Καθέδρας;

ΜΟΝΑΔΙΚΗ Η ΕYΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚOΠΟΥ
ΚΑI ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΝA ΓΡΑΦΟΥΝ ΜE ΧΡΥΣO ΜΕΛΑΝΙ
ΕΙΣ ΤAΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τελευταία εὐκαιρία ἐπιλύσεως
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ

Ἕν πρόβληµα, τὸ ὁποῖο εἰς τοὺς συγχρόνους καιροὺς ἀναµένει ἀκόµη τὴν
θεραπείαν του, εἶναι ἡ ἀποκατάστασις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐγκλήµατος, τὸ
ὁποῖον συνέβη κατὰ τὸ τέλος τῆς δικτατορίας. Ὡς γνωστόν, δώδεκα ὑπὸ τοῦ
µακαριστοῦ Ἀρχ. Ἱερωνύµου ἐκλεγµένοι Μητροπολῖται, ἐξεθρονίσθησαν ὑπὸ
τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχ. Σεραφεὶµ καὶ τεχνηέντως δὲν ἐπετράπη εἰς αὐτοὺς τὸ δικαίωµα, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔχει καὶ ὁ τελευταῖος πολίτης αὐτῆς τῆς Xώρας, τῆς
προσφυγῆς εἰς τὸ Συµβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκ τῶν
ὑστέρων ἐδικαιώθησαν, δὲν ἀποκατεστάθησαν µὲ πρόφασιν κανονικὸν κώλυµα. ∆ιὰ τὴν εἰρήνευσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν παῦσιν τῶν σκανδάλων, µερικοὶ
ἀπὸ αὐτοὺς ἀπεδέχθησαν µίαν «ἐνδιάµεσoν» λύσιν, τοποθετούµενοι ἐκτάκτως εἰς Μητροπολιτικὰς θέσεις, ἐνῶ ἄλλοι µέχρι καὶ τῆς κοιµήσεώς τους ἠγωνίζοντο διὰ τὴν πλήρη κανονικὴν ἀποκατάστασιν ὄχι τῶν προσώπων τους,
ἀλλὰ προπαντός τῆς Ἀληθείας.
Σχεδὸν πάντες ἀπῆλθον ἐκ τῆς προσκαίρου ταύτης ζωῆς, λίαν πικραµένοι,
πλὴν τοῦ Σεβ. Μητρ. Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφείµ, ὁ ὁποῖος ἀκόµη ἀκαµάτως καὶ ἀδιαµαρτυρήτως ποιµαίνει λίαν θεοφιλῶς τὸ εἰς αὐτὸν ἐµπεπιστευµένον ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τµῆµα ἐκ τῆς ἀρχικῆς του Ἱ. Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ
Σταγῶν. Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Σεβασµιωτάτου, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καὶ ὁ τελευΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Πατριάρχης Ἀθηναγόρας:

«Ταῦτα δὲ πάντα... ἔχουσι τοποθετήσει τὴν ὑµετέραν Ἐντιµότητα
εἰς τὴν γενναία καὶ τετιµηµένην παρεµβολὴν τῶν συµµετόχων καὶ
συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς εἰς
προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν».

Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος,
Πρωτοπρεσβύτερος Ἐφηµέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
(Α΄)

Ὡς γνωστόν, στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποστέλλονται πολλὲς νέες
ἐκδόσεις θεολογικοῦ καὶ εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος. Λόγοι εὐγενείας καὶ
ἐκκλησιαστικῆς ἐθιµοτυπίας ἀπαιτοῦν ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ µὲ τυπικὸ
εὐχαριστήριο περιεχόµενο ἐκ µέρους τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία συνήθως ὑπογράφεται ἀπὸ τὴν Ἀρχιγραµµατεία. Σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις,
ὅταν ὁ συγγραφέας εἶναι γνωστὸς στὰ Πατριαρχεῖα καὶ ἡ ἔκδοση εἶναι
πολὺ σηµαντικὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἢ συµβάλλει ἰδιαίτερα στὴν ἀνάπτυξη
καὶ προώθηση τῆς ἀνθρώπινης γνώσης ἡ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ δὲν περιορίζεται στὰ τυπικὰ καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη.
Στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα ἐστάλη νέα ἔκδοση ποὺ
περιλάµβανε µία ἁπλῆ συλλογὴ-καταγραφὴ πολὺ σύντοµων βιογραφικῶν τῶν φιλοσόφων ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα µέχρι τὴν Ἀναγέννηση. ∆ὲν
ἐπρόκειτο περὶ κάποιας σοβαρῆς καὶ ἀξιόλογης µελέτης-εἰσαγωγῆς
στὴ φιλοσοφία, διότι δὲν περιεῖχε περαιτέρω ἀνάλυση καὶ ἐµβάθυνση
στὶς φιλοσοφικὲς θεωρίες ποὺ ἔχουν διατυπωθεῖ· ἄλλωστε µὲ τὶς 140
σελίδες τὸ πόνηµα δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ πρόκειται περὶ σοβαρῆς εἰσαΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀντισυνταγµατική οἱαδήποτε παρέµβασις
εἰς τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν

Τοῦ κ. Ἰωάνν. Θ. Χαΐνη, Ὁµ. Καθηγητοῦ Ἐ. Μ. Πολυτεχνείου

Σχετικὰ µὲ τὶς δηλώσεις τῆς Ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων κας Σίας Ἀναγνωστοπούλου «περὶ ἁπλοποιήσεως τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν µαθητῶν ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
ἀπὸ τὰ σχολεῖα» ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἀκόλουθα.
Τὸ ἄρθρο 16 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγµατος λέγει: Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ
βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευµατική, ἐπαγγελµατικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ
θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες.
Ἡ φράση «ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης» ὁ συνταγµατικὸς νοµοθέτης ἐννοεῖ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Χριστιανικῆς συνείδησης,
διότι κατὰ τὸ Ἄρθρο 3 παράγ. 1 τοῦ Συντάγµατος «ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία
στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ». Γιὰ τὴ λέξη «συνείδηση» πόσο σηµαντικὴ εἶναι βλ. Λεξικὸ τῆς νέας
Ἑλληνικῆς γλώσσας Γ. Μπαµπινιώτη. Σύµφωνα µὲ τὰ ἀνωτέρω τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Ἑλλάδα εἶναι Συνταγµατικὰ κατοχυρωµένο καὶ καµΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος
τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Τοῦ Ἀρχ. Παύλου ∆ηµητρακοπούλου, ∆ιευθυντοῦ τοῦ Γραφείου
Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς
Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

Ἑκουσία ὑποβάθμισις Βορειοελλαδιτῶν Ἀρχιερέων εἰς β΄ κατηγορίας
Ἐπισκόπους.Ἕνας ἀκόμη «κατακερματισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Ἀναζητεῖται ἐναγωνίως τό «Πατερικῶς Ποιμαίνειν», ἀπό τούς Ἐπισκόπους
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ «Βουλή τῶν Ἱεραρχῶν», πού οὐδέποτε συνεδριάζει καί οὐδέποτε ἀποφασίζει

Γνωρίζουµε ὅτι, ὅταν κατῆλθε τό
Πανάγιον Πνεῦµα κατά τήν ἡµέρα
τῆς Πεντηκοστῆς ἐποίησε Μεγάλα
καί Παράδοξα. ∆υστυχῶς ὅµως, µερικές φορές κάποιοι Ἐπίσκοποι,
ἤτοι διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων,
ἐνεργοῦν τά ἀντίθετα ἔργα, τά
«Ἀντι...παράδοξα» τοῦ Πνεύµατος.
Συγκεκριµένα λοιπόν, πλεῖστα
ὅσα
«Ἀντι...θαυµαστά
καί
Ἀντι...Παράδοξα» πραγµατοποιεῖ
ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τά τελευταῖα χρόνια. Ἕνα ἀπό
αὐτά εἶναι καί τό γεγονός ὅτι, συγκαλεῖ ὅλους τούς Ἱεράρχες τῆς
Ἑλληνικῆς ∆ιασπορᾶς, ἀλλά δέν
συγκροτεῖ ποτέ Ἱερά Σύνοδο. Κάτι
πού ἔπραξε καί πάλι πρίν ἀπό λίγες
ἡµέρες, ἀπό τίς 29-8 ἕως τίς 2-92015.
Ἄς φαντασθοῦµε, κατ’ ἀναλογίαν,
τό ζήτηµα στό ἐπίπεδο τοῦ Ἔθνους
µας. Nά συγκαλῆται ἡ Βουλή τῶν
Ἑλλήνων, νά µετέχη σέ συναυλία
στήν Πλατεῖα Συντάγµατος, ἀλλά
ποτέ νά µή συνέρχεται σέ θεσµοθετηµένο σῶµα, ποτέ νά µή ὁρκίζεται,
ποτέ νά µή βουλεύεται, ποτέ νά µή
ἀποφασίζη, ποτέ νά µή ψηφίζη νόµους καί νά µή λαµβάνη ἀποφάσεις
γιά τήν Ἑλλάδα. Οἱ πάντες θά ἐχαρακτήριζαν ἕνα τέτοιο γεγονός ὡς
µία πρωτότυπο Παγκόσµιο Πολιτική Ἐκτροπή, ὡς µία ἀνεπανάληπτο
κατάλυσι τῆς Ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας
καί ὡς µία διαστροφή τῆς ∆ηµοκρατίας.
Προφανῶς, κάτι ἀνάλογο συνέβη
καί πάλι, ὅπως γίνεται κατά συρροή
τά τελευταῖα χρόνια, µέ τήν πρόσκλησι τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι παρέστησαν σέ
µία «Εἰκονική Σύνοδο» ἤ µία
«Πλασµατική Σύνοδο».
Εὐλόγως ἀναρωτιέται κανείς: ∆έν
ἀποτελεῖ ὅλη αὐτή ἡ ὑπόθεσις µία
ὑποτιµητική προσβολή τῶν ἴδιων
τῶν Ἀρχιερέων; Νοµίζουµε ὅτι οἱ
ἀποδεχόµενοι αὐτά τά ἔργα, κατέστησαν καί οἱ ἴδιοι ὑπότροποι τῶν
Ἱερῶν Κανόνων καί γι’ αὐτό πι-

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

• Συναντήσεις δύο συγχρόνων Ἁγίων. Τοῦ ∆ρ Χαραλάµπη Μ. Μπούσια. Σελ. 4
• Ἡ Ὁµοφυλοφιλία ἐργαλεῖον
εἰς τὰ χέρια τῶν σκοτεινῶν
δυνάµεων
τῆς
«Νέας
Ἐποχῆς». Γράφει ὁ Ἀρχ.
Παῦλος ∆ηµητρακόπουλος. Σελ. 5
• Μὲ αὐτὸν τὸν εὐτελῆ Παπισµὸν
ἐπιθυµοῦν
οἱ
Οἰκουµενισταὶ τὴν ἕνωσιν!
Σελ. 8

στεύουµε θά νιώθουν φοβερά ὑπότροµοι γιά τά συντελεσθέντα.

Προσκαλοῦνται
εἰς τήν «Εἰκονικήν Σύνοδον»
καί οἱ Ἱεράρχαι
τῆς µισῆς Ἑλλάδος

Τό ἐκπληκτικό τῆς συστάσεως
«Εἰκονικῆς-Ἀῢλου Συνόδου» καθίσταται ἔτι περαιτέρω ἀπορίας ἄξιον,
µέ τήν πρόσκλησι νά συµµετάσχουν

Ἡ σχετικὴ ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ

Π

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΛΛΟΙ ἄνθρωποι –πού ἡ πίστη στό Θεό δέν παίζει κυρίαρχο ρόλο στή ζωή τους- ἐµφανίζονται ὡς σπουδαῖοι καί ἐλεύθεροι καί ἐπικαλοῦνται τόν πολιτισµό, πάνω στόν ὁποῖο
στηρίζονται, θεωρώντας τον σανίδα σωτηρίας στήν πολυκύµαντη
καί πολυώδυνη ζωή τους. Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ τέχνη τούς ἀπελευθερώνει, τούς παρηγορεῖ καί τούς κάνει εὐτυχισµένους, ἀφοῦ
τούς διανοίγει ἄλλους δρόµους, ἀνώτερους καί πνευµατικούς.
Εἶναι πληθωρικά τά ὅσα ἐπαινετικά λένε γιά τά ἔργα τοῦ πολιτισµοῦ καί πολλές φορές δηµιουργοῦν σύγχυση φρενῶν, ὅπως
σύγχυση προκαλοῦν καί οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι τοῦ πολιτισµοῦ µέ τήν προκλητική καί µή συµβατική ἐµφάνισή τους, µέ τίς
συνήθειες πού δέν εἶναι πρός µίµηση καί µέ τίς ἀκατανόητες θεωρίες τους. Νοµίζουν ὅτι µέ τόν τρόπο αὐτό θά ἐντυπωσιάζουν τόν
ἀνυποψίαστο λαό, ὁ ὁποῖος εὔκολα ἀποδέχεται ὡς σπουδαῖο τό
ἀσήµαντο.
Γύρω ἀπό τούς καλλιτέχνες δηµιουργοῦνται µῦθοι, οἱ ὁποῖοι
καλύπτουν διεστραµµένους καί ἀκαλλιέργητους χαρακτῆρες. Οἱ
ἴδιοι ὑποστηρίζουν ὅτι συµβάλλουν στήν παιδεία τοῦ λαοῦ, παραµένουν ὅµως δοῦλοι τῶν παθῶν τους. Γι᾿ αὐτό καί ἡ προσωπική τους ζωή εἶναι βυθισµένη στή δυστυχία καί συχνά καταφεύγουν στίς ἡδονές µέ θλιβερές συνέπειες, κάποτε καί ἀπόγνωση γιά τή ζωή.
Ὅσοι θεωροῦν τόν πολιτισµό κιβωτό σωτηρίας, πλανῶνται.
Ὁ πολιτισµός δέν ὁδηγεῖ πάντα σέ ἀσφαλῆ δρόµο. Πολιτισµός
δίχως Θεό, δέν ἔχει καµία ἰδιαίτερη ἀξία. Ἐπηρεάζει µερικῶς
τούς ἀνθρώπους, δέν τούς ὁδηγεῖ ὅµως στή σωτηρία. Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν ἀπορρίπτουν πολλοί, ἰδιαίτερα ἐκεῖνοι πού ἔχουν
σπουδάσει σέ διάφορα πανεπιστήµια καί θεωροῦν τή γνώση
καί τά ἀνθρώπινα κατορθώµατα ἀνώτερα ἀπό τήν πίστη στό
Θεό.
Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιµίροβιτς ἔλεγε ὅτι «ὁ πολιτισµός δέν
εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπό ἀνθρώπινη ἔπαρση γιά τά
ἀνθρώπινα ἔργα. Ὅλα αὐτά τά ἔργα ὅµως χάνονται µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου, ὅπως διαλύεται ὁ ἱστός τῆς ἀράχνης». Οἱ
ἄνθρωποι ἐπιµένουν νά ἀρνοῦνται τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἐκκλησία, θέλουν νά µειώσουν τόν Θεάνθρωπο Χριστό καί πιστεύουν
ὅτι ὁ πολιτισµός εἶναι πανάκεια γιά ὅλα τά δυσάρεστα καί ἀνεξήγητα πού συµβαίνουν στόν κόσµο. «Οἱ κακόµοιροι ἔδωσαν
σηµασία σέ κάτι πού εἶναι µεταβλητό καί παροδικό, φορτωµένο µέ στολίδια ὅπως φορτωµένη εἶναι ἡ ἀκόλαστη γυναίκα, πονηρό ὅπως ἡ ἀλεπού καί αἱµοβόρικο ὅπως ὁ λύκος».
Ὁδηγοί στή ζωή τῶν χριστιανῶν εἶναι οἱ ἅγιοι, πού σέ καµιά
ἐποχή δέν ἔχουν λείψει. Ἀκόµα καί στίς µέρες µας, πού ὁ διάβολος κάνει θραύση, ὑπάρχουν ἅγιοι πού στηρίζουν τούς πιστούς καί τούς καθοδηγοῦν προκειµένου νά ἀποφύγουν τίς παγίδες καί νά σταθοῦν ὄρθιοι στήν κατά Θεόν πορεία τους. Καί
αὐτό εἶναι εὐλογία γιά ὅλους.

ΤΟ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ
ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Ὁ Ἐθνάρχης Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος Χρύσανθος
καὶ ἡ διεθνοποίησις τοῦ Ποντιακοῦ ζητήµατος

Τοῦ κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, θεολόγου-νοµικοῦ
καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἱστορικοῦ

(1ον)

Ὁ Πανδαµάτορας χρόνος θάπτει
τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὸ πέπλο τῆς
λήθης, ἀλλὰ ποτὲ τὴν ἀθάνατη
ἱστορικὴ µνήµη γιὰ τὰ µεγάλα,
ὑψηλόφρονα, γνήσια καὶ ἀληθινά,
τὰ ὁποῖα ἔπραξαν ἐπιφανεῖς
ἄνδρες δικαιώνοντας τὸ πέρασµά
τους ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωή τους,
ὅπως ἀκριβῶς ἔζησε καὶ ἔδρασε ὁ

σ’ αὐτή καί οἱ µισοί περίπου Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ
τῆς Βορείου Ἑλλάδος, πού φυσικά
δέν ἀνήκουν ὀργανικῶς καί πνευµατικῶς στούς Ἐπισκόπους τῆς Κωνσταντινουπόλως, ἀλλά στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία καί µόνον σ’ αὐτήν.
Καί ναί µέν ἡ πρόσκλησις τῶν
Ἑλλαδιτῶν Ἱεραρχῶν εἰς µία «Μή
Ἱεραρχία», χαρακτηρίζει αὐτούς πού
ἐνεπνεύσθησαν καί ἐνεργοποίησαν
τήν πρόσκλησι, ἀλλά δυστυχῶς, τό

ἐθνάρχης τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ, ὁ προσφυῶς καὶ δικαίως
ἀποκληθεὶς «Ἅγιος τῶν Ποντίων»,
Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος Χρύσανθος (Φιλιππίδης), ὁ µετέπειτα
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.
Ἡ ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου (1914-1918) ἐσήµανε τὴν
ἀρχὴ τοῦ τέλους γιὰ τὸν ἑλληνισµὸ
τῆς «καθ’ ἡµᾶς Ἀνατολῆς», ὅταν τo

ἐθνικιστικὸ κίνηµα τῶν Νεοτούρκων ἢ Νεοθωµανῶν ἔθεσε συστηµατικότερα σὲ ἐφαρµογὴ τὸ µέγιστο ἀνοσιούργηµά του, τὴν ἐθνοκάθαρση ἐναντίον τῶν µειονοτήτων τῆς ψυχορραγούσης Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας (Ἀρµενίων,
Ἑλλήνων κ.ἄ.). Ὁ Ἑλληνισµὸς τοῦ
Πόντου ἐγεύθη τὸ πικρὸ τοῦτο ποτήριο κατὰ τὸ χρονικὸ διάστηµα
1915-1923 µὲ ἕνα ὅµως µικρὸ
«διάλειµµα δηµοκρατίας» κατὰ τὰ
ἔτη 1916-1918, ὅταν τὰ ρώσικα
στρατεύµατα κατέλαβαν τὴν πόλη
τῆς Τραπεζοῦντος καὶ ἐγκατεστάθησαν σὲ ὅλη τὴν πέριξ αὐτῆς περιοχή. Τότε ἱδρύεται ἡ λεγοµένη
προσωρινὴ κυβέρνηση τῆς Τραπεζοῦντος ὑπὸ τὴν ἡγεσία καὶ εὐθύνη
τοῦ συνετοῦ καὶ σώφρονος Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε τὴν ἁρµονικὴ συνύπαρξη Χριστιανῶν καὶ Μουσουλµάνων.
Ὅταν ὅµως τὸν Φεβρουάριο τοῦ
1918, ἕνεκα τῆς ἐπικρατήσεως
τῶν Μπολσεβίκων (1917) στὴ Ρω-

παράδοξο εἶναι πώς, ἀρκετοί Βορειοελλαδίτες Ἱεράρχες, χωρίς ἐκκλησιολογική σύνεσι καί χωρίς βαθειά
συνείδησι ἀκολούθησαν ὡς πειθήνια
ὄργανα αὐτή τήν ἀντιεκκλησιαστική ἀτυπία, µετέβησαν στήν Κωνσταντινούπολι καί προσέπεσαν
ὅπου οὐ δεῖ.
Ἆραγε κάποιοι ἀναρωτήθηκαν γιά
τά κίνητρα τῶν ἐνεργειῶν τῶν
Ἱεραρχῶν καί τοῦ Πατριάρχου;
Ἦταν, «ἡ ἀµοιβαία γνωριµία καί ἐπικοινωνία,... ἡ ἐνηµέρωσις αὐτῶν
(τῶν βορειοελλαδιτῶν) ἐπί ἐπικαίρων ἐκκλησιαστικῶν θεµάτων, ... καί
ἡ ἐπ᾿ αὐτῶν ἀνταλλαγή ἀπόψεων»,
σύµφωνα µέ τήν πρόσκλησί
τους; Καί ποῖα ἦσαν τελικά τά συµπεράσµατα αὐτῆς τῆς «Μή Συνόδου»;
Γνωρίζουµε ὅτι τίς ἑπόµένες ἡµέρες συγκαλεῖται, σύν Θεῷ, ἡ πραγµατική Ἱεραρχία, ἡ Κανονική Ἱερά
Σύνοδος ὅλων τῶν Ἐπισκόπων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι νά
ἀναρωτιέται κανείς, µέ τί πρόσωπο
θά κοιτάξουν τούς ἄλλους Ἀδελφούς
Ἀρχιερεῖς ἐκεῖνοι πού µετέβησαν
στήν Πόλι, γιά νά συµµετάσχουν σέ
µία «Ἄϋλη-Μή Σύνοδο», τοῦ Φαναρίου;
Ἐπί πλέον, τίθεται καί ἡ ἁπλῆ
ἀπορία: Ὅταν θά συναντηθοῦν µέ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΕΙΜΕΘΑ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΚΡΑΤΟΣ;

Τέσσερις µόνο ἡµέρες µετά
τήν ἐκλογή τῆς νέας κυβερνήσεως µέ τίς δηλώσεις τῆς ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Σίας Ἀναγνωστοπούλου
σχετικά µέ τό ζήτηµα τῶν
ἀπαλλαγῶν τῶν παιδιῶν τῆς
Β΄ Ἐκπαίδευσης ἀπό τό µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν καί µάλιστα µέ τήν δήλωσή της ὅτι
«Κακῶς δέν τό ἀλλάξαµε µέχρι
τώρα (τήν ἰσχύουσα ἐγκύκλιο),
θά τό ἀλλάξουµε» τήν στιγµή
µάλιστα πού ἡ δικαιοσύνη ἔχει
ἀποφανθεῖ ὁριστικά καί ἀµετάκλητα γιά τό θέµα αὐτό. Ἀλλά
καί ἡ ὁρκωµοσία τοῦ πρωθυπουργοῦ µέ πολιτικό ὅρκο
µαρτυρεῖ τίς διαθέσεις τῆς ἄθεης κυβερνήσεως. ∆υστυχῶς ἡ
Ἑλλάδα ἔπαψε νά εἶναι Ὀρθόδοξο Κράτος. Ἐδῶ καί τριάντα
πέντε χρόνια σταδιακά ἡ µία
µετά τήν ἄλλη κυβέρνηση ἐξοβελίζει κάθε τί τό ὀρθόδοξο καί
χριστιανικό, µέ τρόπο συστηµατικό, µέ νόµους πού εἶναι
ἀντισυνταγµατικοί καί ἀντικα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

σία, ὁ ρώσικος στρατὸς ἐγκαταλείπει τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Τραπεζοῦντος, ἐπανακάµπτουν καὶ
πάλι οἱ Νεοτοῦρκοι καὶ ἄρχεται ὁ
φρικτότερος Γολγοθᾶς τοῦ συστηµατικοῦ γενοκτόνου ἀφανισµοῦ
καὶ ὀλέθρου τῶν Ἑλλήνων τοῦ
Πόντου. Εἶναι ἡ κρίσιµη γιὰ τὴν
ἐπιβίωση τῶν Ποντίων περίοδος,
κατὰ τὴν ὁποία ὁ Μητροπολίτης
Τραπεζοῦντος Χρύσανθος ἐνεργεῖ
ὡς ἐθνάρχης καὶ ὑπέρµαχος προστάτης τοῦ ἀφανιζόµενου ποντιακοῦ ἑλληνισµοῦ. Σὲ ἀπόλυτη συνεννόηση καὶ ὁµογνωµία µὲ τοὺς
ἐντοπίους καὶ ἀπόδηµους ὁµογενεῖς Ποντίους ἀποφασίζει νὰ διεθνοποιήσει τὸ λεγόµενο ποντιακὸ
ζήτηµα καὶ ἀξιοποιώντας εὐφυῶς
τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Προέδρου τῶν
Ἡνωµένων Πολιτειῶν τῆς Ἀµερικῆς Οὐίλσον σχετικὰ µὲ τὴν
αὐτοδιάθεση (χειραφέτηση) τῶν
λαῶν, θέτει εὐθέως τὸ αἴτηµα τῆς
δηµιουργίας µιᾶς αὐτόνοµης Ποντιακῆς ∆ηµοκρατίας.
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ἦθος τους. Τοὺς θέσαµε τὰ ἑξῆς ἀµείλικτα ἐρωτήµατα, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν τὸν «βυθὸ τοῦ Ἅδου»
ποὺ βαδίζουν καὶ παρασύρουν σ’ αὐτὸν καὶ τὴν Πατρίδα µας. Τοὺς ρωτήσαµε: «ἀπὸ πότε, “δένδρον
σαπρὸν ποιεῖ καρποὺς καλούς”; Πότε καὶ ἀπὸ
ποιὸν ἐµάθαµε νὰ συλλέγουµε “ἀπὸ τριβόλων
σῦκα”; Ἀπὸ πότε ἔπαυσε νὰ ἰσχύη ὁ Λόγος τῆς
Παναληθείας “ὁ µὴ συνάγων µετ’ ἐµοῦ σκορπίζει”; Ἀπὸ πότε οἱ Ποιµένες τοῦ Χριστοῦ ἔπαυσαν νὰ
διαφωτίζουν τοὺς Πιστοὺς ὅτι εἶναι ἀδιανόητο οἱ χριστιανοὶ νὰ ψηφίζουν δεδηλωµένους ἀθέους καὶ νὰ
ἀνέχονται ἀθέους Κυβερνῆτες στὴν Ἑλλάδα, στὴν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΥ

Τὴν 7ην Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Ἁγίων μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Τριάδος τῆς Ἁγίας ὁπλῖται τροπαιοῦχοι, ἡ λαμπρὰ δυὰς τῶν
Μαρτύρων, ὡράθητε ἐν ἄθλοις, Σέργιος ὁ θεῖος ἀριστεύς, καὶ
Βάκχος ὁ γενναῖος ἀθλητής, διὰ τοῦτο δοξασθέντες περιφανῶς,
προΐστασθε τῶν βοώντων· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ
στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι' ὑμῶν, πᾶσιν ἰάματα.
Κοντάκιον Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν
Τὸν νοῦν πρὸς ἐχθροὺς ἀνδρείως παρατάξαντες, τὴν πᾶσαν
αὐτῶv ἀπάτην κατελύσατε, καὶ τὴν νίκην ἄνωθεv, εἰληφότες
Μάρτυρες πανεύφημοι, ὁμοφρόνως ἐκράζετε. Καλὸν καὶ
τερπνὸν τὸ συνεῖναι Χριστῷ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Κρίσις ἢ φρίκη πολιτισμοῦ;
Θεοκάµωτο πλάσµα, ὁ
ἄνθρωπος. Ἀπ’ τή στιγµή
πού πῆρε θεία πνοή, ἔγινε
"ψυχή ζῶσα" καί "εἰκόνα
Θεοῦ". Μέ τή θεία πνοή, σάν
µυστική σφραγίδα, ἀποτυπώθηκε στόν ἄνθρωπο τό
λογικό καί τό αὐτεξούσιο. Ἡ
ὕπαρξη βέβαια, τοῦ ἀνθρώπου, δέν εἶναι µονάχα βιολογική. ∆έ µετριέται µέ τά κύτταρα, ἤ µέ τά χηµικά συστατικά.
"Κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν
αὐτόν" (Γέν. Α΄ 27). Μέσα στό
νέο δηµιούργηµα ἐνεργοῦν
πιά δυνάµεις πρωτόγνωρες,
πρωτόπλαστες, µοναδικές.
Μ’ αὐτές τίς δυνάµεις θά γίνει
βασιλιάς, κυβερνήτης, κυρίαρχος, ἐξουσιαστής τῆς κτίσης. Μέ τό νοῦ θά ἐρευνᾶ, θά
κυβερνᾶ καί θά ὑποτάσσει.
"Κατακυριεύσατε αὐτῆς", θά
᾿ναι γιά τήν ἱστορία τοῦ κόσµου ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος θεωρήθηκε γιά πάντα συνεργός τοῦ
Θεοῦ (Homo creator). Mέ τό
αὐτεξούσιο καί τή συνείδηση
θά τελειοποιεῖται ἠθικά. Ἐνῶ
µέ τό λογικό, τή σκέψη καί τήν
καρδιά, θά χτίζει πολιτισµό.
Θά γίνεται ὁ ἴδιος δηµιουργός
καί συνδηµιουργός. Τό δηµιούργηµα θά δηµιουργεῖ καί θά
µεταµορφώνει τόν ὑλικό κόσµο. Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος
εἶναι µηδέν σέ σύγκριση µέ τό
ἄπειρο, ἀλλ’ εἶναι τό πᾶν σέ
σύγκριση µέ τό µηδέν", γράφει ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ὅλο χτίζει καί τελειοποιεῖ. Εἶναι γήϊνος καί ἐξω-

Ὁ Μητροπολίτης Χρύσανθος,
ὅπως ὁ ἴδιος καταγράφει στὶς «Βιογραφικὲς Ἀναµνήσεις» του, ἐκλήθη
µὲ τηλεγράφηµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου προκειµένου νὰ µετάσχει στὴν ἐπιτροπή, ἡ ὁποία
ἐπρόκειτο νὰ µεταβεῖ στὴ ∆ιάσκεψη τῶν Παρισίων, ὅπου διεξήγοντο οἱ πυρετώδεις διαβουλεύσεις
τοῦ λεγοµένου Συνεδρίου τῆς
Εἰρήνης (1918-1919), γιὰ νὰ προβάλει καὶ ὑποστηρίξει τὰ δίκαια τοῦ
ἀλύτρωτου Ἑλληνισµοῦ καὶ εἰδικότερα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.
Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι µεταξὺ
τῶν µελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν
καὶ ὁ Τοποτηρητὴς τοῦ χηρεύοντος κατὰ τὴν περίοδο ἐκείνη
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου Μητροπολίτης Προύσης ∆ωρόθεος. Ὁ Μητροπολίτης Χρύσανθος ὑπῆρξε ὁ
κορυφαῖος καταλυτικὸς παράγοντας γιὰ τὴν διεθνοποίηση τοῦ Ποντιακοῦ ζητήµατος στὴ ∆ιάσκεψη
τῶν Παρισίων, ὅπου κατέφθασε
τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1919 καὶ ἄρχισε

Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

γήϊνος, ἀδύναµος καί παντοδύναµος.
"Οἱ εἰδικοί µᾶς λένε πώς πολιτισµός εἶναι τό σύνολο τῶν
πνευµατικῶν καί οἰκονοµικῶν
ἀξιῶν, πού πραγµατοποίησε
ὁ ἄνθρωπος καί ἀναγνώρισε
ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία", γράφει ὁ Κ. Τσιρόπουλος. Ὁ ἴδιος
ὅµως, πολύ ὀρθά συµπληρώνει καί λέγει ὅτι, "πολιτισµός
δέν εἶναι µονάχα ὑλική πρόοδος, µά ἀπαραίτητα καί
πνευµατική. Γνωστός παρέµεινε ὁ λόγος τοῦ Κικέρωνα:
"Cultura animi philosophia
est". Μέ µιά µικρή ἀλλαγή λέµε πώς, "ἡ ψυχή τοῦ πολιτισµοῦ, εἶναι ὁ πολιτισµός τῆς
ψυχῆς".
Χωρίς Θεό, ἀληθινός πολιτισµός δέ µπορεῖ νά ὑπάρξει. Ὁ
διάσηµος Ρῶσος Ν. Μπερντιάεφ λέγει ὅτι, "ἐκεῖ πού δέν
ὑπάρχει Θεός, δέν ὑπάρχει
ἄνθρωπος πιά". ∆υστυχῶς ὁ
ὑλισµός πέταξε τό Θεό, ἀλλά
ἔκανε τόν ἄνθρωπο µηχανή.
Τό ἀθεϊστικό-ὑλιστικό πνεῦµα
ἔχει διαποτίσει τόν πολιτισµό
µας ὡς τά κατάβαθά του. Ὁ
ὑλιστικός πολιτισµός µοιάζει
µέ ἄρρωστο πού περνᾶ κρίση
θανάτου. Καί δέν εἶναι µόνο
κρίση ἀξιῶν, ἀλλά ὁλοκληρωτική ἄρνηση τῶν ἀξιῶν. Πολιτισµός ἄθρησκος, εἶναι πολιτισµός δίχως µέλλον καί δίχως ἐλπίδα. ∆ίχως Θεό, ὁ πολιτισµός θά συντρίψει τόν πολιτισµό. Καί τότε, τί ἀποµένει;
Ἕνα Reqviem!

τὶς ἄοκνες καὶ ἀνύστακτες προσπάθειές του προκειµένου νὰ ἐνηµερώσει τὶς ἡγέτιδες Μεγάλες ∆υνάµεις γιὰ τὴν ἀναγκαία καὶ ἐπιβεβληµένη δηµιουργία τῆς αὐτονόµου ∆ηµοκρατίας τοῦ Πόντου. Στὸ
πλαίσιο τῆς ἐνθέρµου καὶ πυρετώδους ἐνηµερώσεως τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν ὁ Μητροπολίτης
εἰσέπραξε τὴν κατανόηση καὶ τὴν
ἐν πολλοῖς θετικὴ ἀνταπόκρισή
τους, πλὴν βεβαίως τῶν Ἄγγλων
ἀντιπροσώπων, γιὰ τὰ αἰτήµατα
τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Ὁ Μητροπολίτης Χρύσανθος εἶχε συνάντηση καὶ συνεζήτησε ἐκτενῶς
µὲ τὸν Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Οὐίλσον τὴν πρότασή του γιὰ ἵδρυση
ἀνεξαρτήτου ∆ηµοκρατίας τοῦ
Πόντου ὑπὸ Ἑλληνικὴ ἐντολή. Ὁ
Οὐίλσον ἀπάντησε στὸν Μητροπολίτη ὅτι: «Εἶναι θαυµάσια ὅσα
µοῦ λέτε. Ὁ Πόντος πρέπει νὰ γίνει ἀνεξάρτητος. Μίαν ψῆφον ἔχω
εἰς τὴν Συνδιάσκεψιν, ἀλλὰ θὰ τὴν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Σελὶς 2α
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Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

τίς 2 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ
Σ
τήν µνήµη τοῦ ἁγίου Νεοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐκ Φιλαδελφείας. Ὁ ἅγιος Γε-

Ο Α Γ Ι Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Ο Ε Κ Φ Ι Λ Α ∆ Ε ΛΦ Ε Ι Α Σ

Φρικτὴ καὶ βλάσφημος ἡ θεωρία περὶ «Διασπασμένης Ἐκκλησίας»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ἁγίους Πατέρες δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ζήτηµα
διασπάσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπόσχιση σχισµατικῶν καὶ αἱρετικῶν, τοὺς ὁποίους καλοῦσαν νὰ µετανοήσουν, νὰ ἐπανέλθουν καὶ νὰ ἐπανενωθοῦν µὲ τὴν
µία, ἀδιάσπαστη καὶ πάντοτε ἀκεραία Ἐκκλησία.
Ὅµως αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ τοὺς σύγχρονους «πατέρες» - ὑψηλόβαθµους ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ
ὁποῖοι «βλέπουν» τὴν Ἐκκλησία «διασπασµένη» καὶ
ζητοῦν τὴν ἐπανένωση τῶν «κοµµατιῶν» της! ∆εῖτε
ἕνα ἀποκαλυπτικὸ δεῖγµα, ὅπως δηµοσιοποιήθηκε
στὴν ἱστοσελίδα «Πατερικὴ Παράδοση»: «Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος: “Ἡ ἐπανένωση τῆς
Ὀρθόδοξης καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ
καθῆκον τῆς ἐποχῆς µας”! Κανένα δισταγµό, χωρὶς
πλέον κανένα πρόσχηµα, σὲ µιὰ σηµαντικὴ συνέντευ-

Ἡ καλῶς σχεδιασµένη
«διγλωσσία»
τοῦ οἰκουµενισµοῦ!

ΠΡΟΣΦΟΡΗ τακτικὴ τῶν θιασωτῶν τοῦ οἰκουµενισµοῦ εἶναι ἡ
«διγλωσσία», µὲ στόχο νὰ «θολώνουν τὰ νερά», ἤτοι: νὰ κάµπτουν,
ὅσο γίνεται τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ὀρθοδόξου πληρώµατος γιὰ τὰ «τολµηρά
τους ἀνοίγµατα» πρὸς τὶς αἱρέσεις
καὶ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσµου. Ἀντιπροσωπευτικὸ παράδειγµα ἡ δήλωση τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολοµαίου στὴν Σύναξη τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου τὴν 1η Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ.: «Ἡ συµµετοχὴ ἡµῶν
εἰς τὴν Οἰκουµενικὴν Κίνησιν, εἴτε
ὑπὸ τὴν µορφὴν τῶν θεολογικῶν
διαλόγων, εἴτε διὰ τῆς συµµετοχῆς
εἰς διαχριστιανικοὺς ὀργανισµούς,
κατ’ οὐδένα λόγον προσκρούει εἰς
τὴν πίστιν ἡµῶν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὴν Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν ὁµολογοῦµεν εἰς τὸ
Σύµβολον τῆς Πίστεως ἡµῶν».
Ἀλλά, στὴ συνέχεια τῆς ὁµιλίας του
δὲ διστάζει νὰ κάµει λόγο γιὰ «ἀρχηγοὺς τῶν ἄλλων χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν» καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ «τὴν
περίπτωσιν τῆς Ρωµαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας», χωρὶς νὰ διευκρινίσει
ὅτι αὐτὲς οἱ «ἐκκλησίες», εἶναι «αὐτοαποκαλούµενες» ἢ χωρὶς νὰ τὶς θέσει σὲ εἰσαγωγικά! Νὰ θεωρήσουµε
τὰ λόγια τοῦ Παναγιωτάτου «ἄστοχα»; Σαφέστατα ὄχι! Ἤξερε πολὺ
καλὰ τί ἔλεγε! Γιὰ τοὺς οἰκουµενιστὲς
ἡ µόνη ἀληθινὴ «ἐκκλησία» δὲν εἶναι
καµιὰ «ὁρατὴ» «ἐκκλησία», οὔτε ἡ
Ὀρθόδοξη, ἀλλὰ «κοµµάτια» τῆς
«ἀόρατης ἐκκλησίας»! Ἐκείνη τὴν
«ἐκκλησία» ἔχουν κατὰ νοῦν καὶ σὲ
ἐκείνη θέλουν νὰ ἑνώσουν τὰ «διασπαρµένα κοµµάτια» της! Χωρὶς
αὐτὴ τὴν (δαιµονικὴ) ἀρχὴ τοῦ οἰκουµενισµοῦ, εἶναι ἀδύνατη ἡ κατανόηση τῶν οἰκουµενιστικῶν λόγων!

Προδίδεται ἢ ὄχι
ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὴν
οἰκουµενιστικήν κίνησιν;

ΕΙΠΕ καὶ κάτι ἄλλο ὁ Παναγιώτατος
στὴ Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, τὸ ὁποῖο «σηκώνει
πολλὴ συζήτηση»: «διὰ τῆς συµµετοχῆς ἡµῶν εἰς τὴν Οἰκουµενικὴν Κίνησιν καὶ ἰδία διὰ τῶν θεολογικῶν διαλόγων δίδεται ἡ µαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ καταδεικνύεται ἡ
ὑπεροχὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ σεβασµὸς πρὸς τὴν ὁποίαν ἔχει
ἐµφανῶς αὐξηθῆ εἰς τὴν ἐποχήν µας
ἐν τῇ ∆ύσει ἀκριβῶς λόγῳ τῆς προβολῆς αὐτῆς διὰ τῆς συµµετοχῆς ταύτης». Ὅσοι ἔχουµε γνώση, παρακολουθώντας χρόνια τὴν πορεία τῆς
«οἰκουµενικῆς κινήσεως» καὶ τῶν
ἀτέρµονων «θεολογικῶν διαλόγων»,
διαβάσαµε τουλάχιστον µὲ ἔκπληξη
τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Παναγιωτάτου. Ποῦ
εἶδε τὴν «µαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου
πίστεως» στὰ οἰκουµενιστικὰ «φόρα»;Ποῦεἶδετὴν«κατάδειξητῆςὑπεροχῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», σὲ σχέση µὲ
τὶς ποικίλες αἱρέσεις, ποὺ διαλέγεται
καὶ τὸν «σεβασµό, ποὺ ἔχει ἐµφανῶς
αὐξηθεῖ»; Ἂν εἶχε καταδειχθεῖ ἡ ὑπεροχὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἶχε ἐπιβληθεῖ ὁ σεβασµός της, ὡς ἡ ἀληθινὴ καὶ
σώζουσα πίστη, ὅπως τανύζεται νὰ
µᾶς πείσει ὁ Παναγιώτατος, µπορεῖ
νὰ µᾶς ὑποδείξει ἔστω ἕνα ἀπὸ τοὺς
αἱρετικοὺς συζητητές του νὰ ἀσπάστηκε τὴν Ὀρθοδοξία, νὰ σώθηκε, µὲ
ἄλλα λόγια καὶ νὰ ἔγινε «χαρὰ στὸ
οὐρανὸ» (Λουκ.15,7), σύµφωνα µὲ τὸ
λόγο τοῦ Κυρίου; Γιὰ ποιὸ «σεβασµὸ»
πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία ὁµιλεῖτε Παναγιώτατε, ὅταν οἱ αἱρετικοὶ ἐµµένουν
πεισµατικὰ ἀµετακίνητοι στὶς πλάνες
τους καὶ τὸ χειρότερο: θέλουν νὰ µᾶς
«τουµπάρουν» µὲ τὶς µεγαλόστοµες
«φανφάρες» τους καὶ τὶς ἰησουίτικες
ἁβρότητες; Μήπως, Παναγιώτατε, κάνετε τὸ ὀλέθριο λάθος νὰ θεωρεῖτε τὸν
ὑποκριτικὸ καθωσπρεπισµὸ τῶν
αἱρετικῶν, ὡς δῆθεν σεβασµὸ πρὸς
τὴν Ὀρθοδοξία;

Ἐπικίνδυνος
ἡ παραχώρησις ναῶν
ἀπὸ αἱρετικοὺς
εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους
τῆς διασπορᾶς!

ΑΠΟ ΤΟ λόγο τοῦ Παναγιωτάτου
Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου «βγῆκε
κάτω ἀπὸ τὸ χαλί», κατὰ τὴ γνώµη
µας, καὶ ἄλλο χρονίζον πρόβληµα, τὸ
ὁποῖο ἀµβλύνει ἐπικίνδυνα τὸ ὀρθόδοξο αἰσθητήριο τῶν πιστῶν τῆς διασπορᾶς. Ὁ Παναγιώτατος, ἀναφερόµενος στὴν «ἐπιτυχῆ» συµµετοχή
µας στὴν «Οἰκουµενικὴ Κίνηση» καὶ
στὶς «καλὲς σχέσεις» µας µὲ τοὺς
αἱρετικοὺς παπικοὺς καὶ προτεστάντες, θεώρησε καθῆκον του νὰ ἐκφράσει τὴν εὐαρέσκειά του γιὰ τὴν «καλοσύνη» τους νὰ µᾶς διαθέτουν τοὺς
ναοὺς καὶ τὶς αἴθουσές τους καὶ γιὰ δι-

ξη σὲ αὐστριακὴ ἐφηµερίδα ὁ Πατρ. κ. Βαρθολοµαῖος
σηµειώνει πὼς “ἡ ἀποκατάσταση τῆς διάσπασής της
καὶ ἡ ἐπανένωση τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ µεγάλο
καθῆκον τῆς ἐποχῆς µας, καὶ παραπέµπει στὰ πρῶτα
βήµατα ποὺ ξεκίνησαν σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση πρὶν
ἀπὸ 50 χρόνια ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Ἕκτος καὶ ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας”, ἐνῷ, ὅπως παρατηρεῖ, “ὁ ἐπίσηµος Θεολογικὸς ∆ιάλογος ἀνάµεσα στὶς
Ἐκκλησίες βοήθησε νὰ ἐξαλειφθοῦν παρεξηγήσεις καὶ
διαφορὲς ἀπόψεων”»! Ὁ Παναγιώτατος ὁµολογεῖ ξεκάθαρα ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο (τουλάχιστον) κοµµάτια, τὰ ὁποῖα, ὑπάρχει ἀνάγκη (προφανῶς
κοσµικοῦ χαρακτήρα), νὰ συγκολληθοῦν! Ἀπόλυτη
ἐκκλησιολογικὴ διαστροφὴ τῆς σῴζουσας Ὀρθοδόξου
Παραδόσεως!

κή µας λειτουργικὴ χρήση. Εἶπε χαρακτηριστικά: «Χάρις εἰς τὰς σχέσεις
ταύτας ἐξασφαλίζονται διὰ τὸ Ὀρθόδοξον ποίµνιον οἱ ἀπαραίτητοι χῶροι
λατρείας καὶ ἐξυπηρετοῦνται ζωτικαὶ
ἀνάγκαι διαβιώσεως αὐτοῦ. Θὰ ἀπετέλει ἔνδειξιν ἀχαριστίας ἐκ µέρους
ἡµῶν, ἐὰν δὲν ἀνεγνωρίζοµεν τὸν σεβασµὸν καὶ τὴν ἀνυπόκριτον ἀγάπην, µετὰ τῶν ὁποίων περιβάλλουν
τὸ ποίµνιον ἡµῶν οἱ ἀνήκοντες εἰς
ἄλλας Ἐκκλησίας καὶ Ὁµολογίας
ἀδελφοὶ χριστιανοὶ καὶ ἂν δὲν ἀνταπεδίδοµεν καὶ ἡµεῖς πρὸς αὐτοὺς τὰ
αὐτὰ αἰσθήµατα καὶ τὴν αὐτὴν συµπεριφοράν»! Ἀπροκάλυπτα ὁ Παναγιώτατος ἀποδίδει τὴν «ἐξυπηρέτηση
τῶν ζωτικῶν ἀναγκῶν διαβιώσεως»
τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ ∆ιασπορὰ στὴν
«ἀνυπόκριτον ἀγάπην» τῶν αἱρετικῶν! Ἀλλὰ µπορεῖ νὰ µᾶς ἐξηγήσει
τὴν τεράστια ζηµία ποὺ προκαλεῖται
στοὺς ὀρθοδόξους, ὅταν «λειτουργοῦνται» σὲ παπικοὺς ναοὺς καὶ

Αἱ δυτικαὶ
κυβερνήσεις «πίσω»
ἀπὸ τοὺς δολοφόνους
τζιχαντιστάς!

ΙΣΧΥΡΟ σὸκ προκάλεσε σὲ
ὁλόκληρο τὸν κόσµο, πρὶν λίγες
ἡµέρες, ἡ φρικτὴ φωτογραφία
πνιγµένου τρίχρονου παιδιοῦ
µετανάστη, τὸ ὁποῖο ἔχασε τὴ
ζωή του, µαζὶ µὲ τὰ µέλη τῆς
οἰκογένειάς του καὶ τὸ ὁποῖο ἐξέβρασε ἡ θάλασσα στὰ παράλια
τῆς Τουρκίας. Τὸ ἴδιο καὶ χειρότερο σὸκ προκάλεσε φωτογραφία µιᾶς µικρῆς ἀπὸ τὴ µαρτυρικὴ Συρία νὰ κρατᾶ ἀγκαλιὰ τὸ
ἀποκεφαλισµένο σῶµα τῆς
µικρῆς ἀδελφῆς της ἀπὸ τοὺς
δαιµονικοὺς καὶ παρανοϊκοὺς
«µαχητὲς τοῦ Ἀλλάχ»! Εἶναι δύο
ἀπὸ τὶς χιλιάδες ἄλλες «γροθιὲς
στὸ στοµάχι» τῆς «πολιτισµένης» ἀνθρωπότητας, ἡ ὁποία
παρακολουθεῖ µὲ µακάρια ἀπάθεια τὸ ἀνείπωτο δρᾶµα τῶν
ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν τὴν ἀτυχία νὰ γεννηθοῦν καὶ νὰ ζοῦν σὲ
χῶρες ποὺ κυριαρχοῦν τὰ
ἀνθρωπόµορφα κτήνη, τὰ
ὁποῖα «ἀγωνίζονται» νὰ µετατρέψουν τὸν πλανήτη σὲ κόλαση τοῦ «κράτους τοῦ Ἀλλάχ»!
Εἶναι ὁ µεγάλος κόλαφος στὶς
δυτικὲς κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες,
ὄχι ἁπλὰ «δὲν κάνουν κάτι» νὰ
σταµατήσουν τὶς πρωτοφανεῖς
στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας
θηριωδίες, ἀλλὰ τὶς ὑποστηρίζουν! ∆εῖτε τὴν ἀπίστευτη εἴδηση: «Ἔγινε «Ἐπίδειξη δύναµης
τῶν φονιάδων τζιχαντιστῶν στὴ
Mosul, µὲ τὰ ὑπερσύγχρονα
ὀχήµατα τοῦ ἀµερικάνικου
στρατοῦ4 Ὥρα εἶναι νὰ µᾶς
ποῦν ὅτι τὰ “ἔκλεψαν” σὲ κάποια Λαϊκὴ Ἀγορὰ καὶ ὅταν περνοῦσαν ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ τὴν
Σαουδικὴ Ἀραβία4, νόµισαν ὅτι
εἶναι ἀσθενοφόρα4 2.300 ὑπερσύγχρονα ἀµερικάνικα στρατιωτικὰ ὀχήµατα Humvee, τοῦ
ἀµερικάνικου στρατοῦ, διαθέτει
καὶ µάλιστα τὰ ἐκθέτει, ἡ ISIS, ἡ
ὀργάνωση τοῦ “ἰσλαµικοῦ κράτους” τῶν τζιχαντιστῶν, ποὺ
δῆθεν πολεµοῦν οἱ “πολιτισµένοι» τῆς δύσης!” (Ἱστολ.attikanea)! Καὶ ἂς µὴ ξεχνᾶµε πὼς οἱ
δυτικοὶ σύµµαχοι τῶν ἰσλαµιστῶν δολοφόνων αὐτοπροσδιορίζονται ὡς 4 Χριστιανοί!

προτεσταντικὲς αἴθουσες, ἀπὸ τὸ ὅλο
«κλῖµα» (δυτικὴ ναοδοµία, διάκοσµος, κλπ), τὸ ὁποῖο ἀµβλύνει τὸ
ὀρθόδοξο αἴσθηµα καὶ θεωρεῖ «σπίτι» τοὺς χώρους λατρείας τῶν αἱρετικῶν; Μήπως δηµιουργεῖται στὶς ψυχές τους ὑποσυνείδητα ἢ συνειδητὰ ἡ
ψευδαίσθηση ὅτι «ὅλοι τὸ ἴδιο εἴµαστε» καὶ τὸ ἑπόµενο βῆµα θὰ εἶναι ἡ
συµµετοχή τους στὴν αἱρετικὴ «λειτουργία» στὸν ἴδιο χῶρο, ἀλλὰ ἄλλη
ὥρα;

Ὁ ρόλος τῶν οἰκουµενιστῶν κληρικῶν
εἰς τὴν ἀλλοίωσιν
τοῦ ὀρθοδ. φρονήµατος

Ο ΣΟΦΟΣ λαός µας χρησιµοποιεῖ
τὴν παροιµία: «τὸ ψάρι ἀπὸ τὸ κεφάλι βρωµάει», θέλοντας νὰ ἐπισηµάνει
τὴν κοινωνικὴ σήψη, ἡ ὁποία ἀρχίζει
ἀπὸ τοὺς ἡγέτες. Ἀλλὰ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες δὲν εἶναι ἐκτὸς αὐτῆς
τῆς θλιβερῆς πραγµατικότητας. Οἱ
σύγχρονοι µεγαλόσχηµοι κληρικοί,
ἐκτὸς ἐξαιρέσεων, ἔχουν ἁλωθεῖ ἀπὸ
τὴ νόσο τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ἡ ὁποία
κατατρώγει ἀδηφάγα τὶς σάρκες τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος. Αὐτοὶ
ἡγοῦνται δυστυχῶς στὴν οἰκουµενιστικὴ κατρακύλα καὶ ὁ λαὸς ἀκολουθεῖ σὰν ἄβουλο πρόβατο. Αὐτὴ τὴν
τραγικὴ κατάσταση προεῖδε ὁ µακαριστὸς π. Ἰωάννης Ρωµανίδης τὴ δε-

καετία τοῦ 1980, τονίζοντας πώς:
«θὰ ἔρθει ἡ µέρα ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον τίποτα στὴν ὁρατὴ ἐκκλησία ποὺ θὰ µαρτυρᾶ τὴν Ὀρθοδοξία,
καθὼς αὐτὴ θὰ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἱερεῖς της»
(Ἱστολ. http:paterikiparadosi.blogspot.gr)! Ὁ µεγάλος αὐτὸς θεολόγος
καὶ ὁραµατιστὴς µπόρεσε νὰ διακρίνει τὰ «κανάλια» µέσῳ τῶν ὁποίων
θὰ ἐπέλθει ἡ ἐπιδιωκόµενη ἀπὸ τὸν
Οἰκουµενισµὸ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήµατος. Αὐτὰ θὰ εἶναι οἱ
µεγαλόσχηµοι (κυρίως) κληρικοί, οἱ
ὁποῖοι θὰ πάψουν νὰ πιστεύουν
στὴν µοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ θὰ διδάσκουν ἄλλη νέα κακόδοξη
ἐκκλησιολογία, ὅτι δῆθεν ὑπάρχουν
καὶ ἄλλες «ἐκκλησίες», οἱ ὁποῖες
προσφέρουν σωτηρία! Ὑπάρχει καὶ
µία ἄλλη ἐξίσου ἀνατριχιαστικὴ προφητεία, τοῦ ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ οἱ κληρικοὶ
θὰ εἶναι οἱ χειρότεροι τῶν ὅλων»!
Προσευχηθεῖτε γιὰ τοὺς ἐνάρετους
καὶ ὁµολογητὲς κληρικούς µας!

Οἰκουµενιστικαὶ
παπικαὶ ἀδελφότητες:
Μία ἀκόµη δολία
παγίς τοῦ Παπισµοῦ!

ΜΕΤΑ τὸ «Μποζὲ» ἦρθε καὶ τὸ
«Ταϊζὲ» νὰ «µπεῖ στὴ ζωή µας»! Ὁ
παπισµὸς τελευταῖα «παίζει ὅλα τὰ
χαρτιά» του, προκειµένου νὰ πραγµατοποιήσει «ἢ τώρα ἢ ποτὲ» τὸ
δαιµονικὸ καὶ καταχθόνιο σχέδιό του
γιὰ τὴν ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν
«παντόφλα» τοῦ «ἀλάθητου»! Ἱδρύει
«µοναστικὰ κέντρα», τὰ ὁποῖα ἔχουν
«ὀρθόδοξο προφίλ», γιὰ νὰ δείξει
δῆθεν τὸν «σεβασµὸ» τοῦ παπισµοῦ
στὴν ὀρθόδοξη πνευµατικότητα. Στὴν
οὐσία ὅµως στοχεύει στὸ νὰ παγιδεύσει τοὺς ὀρθοδόξους σὲ συζητήσεις
περὶ τὴν ὀρθόδοξη πνευµατικότητα
καὶ ὄχι νὰ προωθήσει πραγµατικὰ
τὴν Ὀρθοδοξία! Εἶναι, γιὰ ὅσους δὲν
τὸ καταλαβαίνουν, ἢ δὲν θέλουν νὰ τὸ
καταλάβουν, µία ἄλλης µορφῆς οὐνία
ἐν δράσει. Μία ἀκόµη δόλια παγίδα
τοῦ παπισµοῦ! Τὸν περασµένο µήνα
ὀργανώθηκαν ἀπὸ τοὺς παπικοὺς
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 75
χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς οἰκουµενιστικῆς κοινότητας τοῦ Ταϊζέ, στὴν
ὁποία πῆραν µέρος καὶ πολλοὶ ὀρθόδοξοι κληρικοί, καθηγητές, ἀλλὰ καὶ
µοναχοί! Ἠχηρὸ µήνυµα «µὲ σηµασία» ἔστειλε καὶ ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης. Κατὰ τὶς ἐκδηλώσεις ἐκφώνησαν ὁµιλίες ἡ καθηγήτρια τοῦ ΑΠΘ
κ. ∆. Κούκουρα, ὅπως καὶ ἡγουµένη
τῆς Μονῆς τῆς Βόρειας Ἑλλάδος,
ἐκθειάζοντας τὴν οἰκουµενιστικὴ δραστηριότητα τῆς παπικῆς «Μονῆς»,
ὅπου «δὲν ζητοῦν δογµατικὸ διαβατήριο», γιὰ νὰ εἰσέλθει ὁ οἱοσδήποτε
καὶ σχεδὸν «ἁγιοποιώντας» τὸν
ἱδρυτὴ τῆς «ἀδελφότητας» παπικὸ
µοναχὸ Ροζέ! Θεωροῦµε ὅτι ἡ συµµετοχὴ ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν σὲ τέτοιου εἴδους δόλιες ἐκδηλώσεις τοῦ ἀµετανόητου παπισµοῦ,
µποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν, ἂν ὄχι
προδοτικές, τουλάχιστον ἀφελεῖς καὶ
ἀτυχεῖς!

Ὁ παπισµὸς δὲν εἶναι
σχίσµα, ἀλλὰ αἵρεσις!

ΠΡΙΝ λίγο καιρὸ διαβάσαµε στὸ
διαδίκτυο καὶ στὸν «Ο.Τ.» δηλώσεις
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων
κ. Ἀµβροσίου, σχετικὰ µὲ τὸ ἂν ὁ παπισµὸς εἶναι αἵρεση ἢ σχίσµα.
Ἀφορµὴ γιὰ τὶς δηλώσεις του ἡ διένεξή
του µὲ τοὺς «ἀποτειχισµένους», οἱ
ὁποῖοι τὸν κατηγοροῦν γιὰ «οἰκουµενιστικὰ ἀνοίγµατα». Ὁ Σεβασµιώτατος,
ἀφοῦ ὑπεραµύνθηκε τὸν «ἀντιπαπικό», ὑποστήριξε πὼς ὁ παπισµὸς δὲν
εἶναι αἵρεση, ἀλλὰ M σχίσµα! Καὶ ξέρετε ποῦ τὸ στήριξε: στὸ γεγονὸς τῶν
µικτῶν γάµων. Ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία
ἐπιτρέπει νὰ παντρεύονται παπικοὶ µὲ
ὀρθοδόξους, δὲν ὑφίσταται αἵρεση!
Θέλει νὰ ἀγνοεῖ ὁ Σεβασµιώτατος
πὼς οἱ δεκάδες πλάνες τοῦ παπισµοῦ, ἔχουν καταδικασθεῖ ἀπὸ Συνόδους ὡς αἱρέσεις, ὅπως οἱ Η΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος 879-880, ἡ ὁποία καταδίκασε τὸ φιλιόκβε ὡς φρικτὴ τριαδολογικὴ αἵρεση καὶ ἡ Θ΄ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδος 1351, ἡ ὁποία καταδίκασε
ἐπίσης ὡς αἵρεση τὴν κτιστὴ χάρη.
Θέλει νὰ ἀγνοεῖ ἐπίσης ὅτι δεκάδες
ἄλλες Πανορθόδοξες Σύνοδοι καταδίκασαν τὸν παπισµὸ ὡς σαφέστατη
αἵρεση, µὲ σηµαίνουσα ἐκείνη τοῦ
1848. Ρωτᾶµε τὸν Σεβασµιώτατο: Γιὰ
ποιὸ πρᾶγµα «Χτυπᾶτε» Σεβασµιώτατε τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη, ἂν
ὄχι γιὰ τὰ τὸν προκλητικὸ οἰκουµενιστικό του προσανατολισµό; ∆ὲν νοµίζετε
ὅτι ὅσα γράψατε χρήζουν ἀνασκευῆς,
διαφορετικὰ εἶστε ἐκτεθειµένος; Κρῖµα
Σεβασµιώτατε, διότι δὲν περιµέναµε
τέτοια θεολογικὴ ρηχότητα, νὰ ἀποφαίνεσθε γιὰ τὴν ὑφὴ τοῦ αἱρετικοῦ
παπισµοῦ, ἀπὸ µία ἐκκλησιαστικὴ
πράξη (µικτοὶ γάµοι), ἡ ὁποία εἶναι τουλάχιστον ἀκραία οἰκονοµία γιὰ ἕνα σοβαρὸ ὑπαρκτὸ πρόβληµα!

ώργιος ἦταν γιός εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Ὅταν µεγάλωσε πῆγε στήν Καρατζασού,
ὅπου ἐξασκοῦσε τήν τέχνη τοῦ ἀµπατζῆ.
Κάποια νύκτα καί ἐνῶ γλένταγε, ἕνας ἀπό
τήν παρέα του, ἐπειδή ἦταν µεθυσµένος
σκοτώθηκε πέφτοντας ἀπό µεγάλο γκρεµό. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὅπως ἦταν συνήθεια
ὁ τοῦρκος ἄρχοντας ζήτησε τό ἀνάλογο
πρόστιµο. Ὁ Γεώργιος ὅµως ἐναντιώθηκε
καί µέ πολύ θυµό, εἶπε ὅτι «Ἔχεις φιρµάνι,
ὅταν σκοτώνονται οἱ γκιαούρηδες νά πληρώνουν οἱ τοῦρκοι τζερεµέ;» καί τυφλωµένος ἀπό τόν θυµό ὁµολόγησε ὅτι εἶναι
τοῦρκος. Μετά ὅµως ἀπό λίγες ἡµέρες
ἦλθε στά συγκαλά του καί ἔφυγε γιά τό
Ἅγιο Ὄρος, ὅπου παρέµεινε ἀρκετά χρόνια καί ἀγωνιζόταν, γιά νά βρῆ ἔλεος ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἁµαρ-

τία του. Ὅµως ἡ συνείδησή του τόν τυραννοῦσε γιά αὐτό, ἀφοῦ πῆρε τήν εὐλογία τῶν πνευµατικῶν του γύρισε στήν Καρατζασού, γιά νά ὁµολογήση δηµόσια τήν
πίστη του. Βλέποντάς τον οἱ τοῦρκοι τόν
συνέλαβαν καί τόν ὁδήγησαν στόν δικαστή, ὅπου µέ πολλή παρρησία ὁµολόγησε ὁ Γεώργιος τήν ἀνωτερότητα τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἔτσι ὁ δικαστής, ἀφοῦ
προσπάθησε µέ τό καλό νά τόν πείση νά
µεταβάλη τήν γνώµη του, βλέποντας
ὅµως τήν σταθερότητά του διέταξε νά τόν
βασανίσουν. Τότε οἱ βασανιστές τόν ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια, ὁ γενναῖος
ὅµως στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ ἄν καί µισοπεθαµένος ὁµολογοῦσε µέ θάρρος τήν
πίστη του, καί τελικά τόν ἀποκεφάλισαν. Ὁ
µακάριος Γεώργιος ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ
µαρτυρίου τήν ∆ευτέρα στίς 2 Ὀκτωβρίου τοῦ 1794
καί ἀξιώθηκε τῆς οὐρανίου βασιλείας.

Ὁ Ἐθνάρχης Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος Χρύσανθος
καὶ ἡ διεθνοποίησις τοῦ Ποντιακοῦ ζητήµατος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

διαθέσω ὑπὲρ τοῦ λαοῦ σας». Βέβαια ὅλα αὐτὰ ἦταν «λόγοι συµπαθείας», ἀφοῦ ὁ Μητροπολίτης
δὲν µπόρεσε νὰ ἀποσπάσει καµµία γραπτὴ ἐπίσηµη δέσµευση γιὰ
τὴν πρὸς τοὺς Ποντίους βοήθειά
του, ἐπειδὴ φαίνεται πὼς πραγµατικὴ ἐπιδίωξη τῶν Ἀµερικανῶν
ἦταν ἡ διατήρηση τῆς ἐδαφικῆς
ἀκεραιότητος τῆς
ψ υ χο ρ ρ α γ ο ύ σ α ς
ὀθωµανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἀναδυόµενης
νέας
Τουρκίας. Εἶναι δὲ
ἰδιαιτέρως χαρακτηριστικὴ ἡ ἐπισήµανση τοῦ Ποντίου Μητροπολίτου ∆ράµας
Παύλου (Ἀποστολίδη) ὅτι: «Οἱ σύµµαχοι τῆς Ἑλλάδας γιὰ
ἄλλη µία φορά ἀπέδειξαν τὸ πόσο φίλοι εἶναι: πλούσιοι
πάντοτε σὲ ὑποσχέσεις καὶ φειδωλοὶ
µέχρι ἀγανακτήσεως στὴν ἐκπλήρωσή τους».
Ἰδιαίτερες καὶ διεξοδικὲς ὑπῆρξαν οἱ συνοµιλίες τοῦ Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος Χρυσάνθου µὲ
τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στὸ περιθώριο τῆς ∆ιασκέψεως γιὰ τὴν
Εἰρήνη στὸ Παρίσι, ὁ ὁποῖος βέβαια ἦταν γνώστης τῶν κινήσεων
τοῦ Μητροπολίτου, ἀλλὰ ἀρχικῶς
τουλάχιστον εἶχε λάβει ἀντίθετη θέση καὶ δὲν ταυτιζόταν µὲ τὶς πρωτοβουλίες τῶν ὅπου γῆς Ποντίων.
Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βενιζέλου σὲ
ἕνα γενικὸ ἐπίπεδο ἀρχῶν ἦταν
ἀρχικῶς σύµφωνη µὲ τὸν ἀγῶνα
καὶ τὶς ἐθνικὲς διεκδικήσεις τῶν
Ποντίων, ἀλλὰ στὸ Συνέδριο τῆς
Εἰρήνης στὸ Παρίσι, ποὺ ἄρχισε
τὸν ∆εκέµβριο τοῦ 1918 ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος πιεζόµενος ἀπὸ τὶς
λεγόµενες «συµµαχικὲς µεγάλες
δυνάµεις» δὲν συµπεριέλαβε τὸ
φλέγον καὶ ζωτικῆς σηµασίας ζήτηµα τοῦ Πόντου στὸ φάκελο τῶν
ἑλληνικῶν διεκδικήσεων καὶ παρὰ
τὶς ἔντονες διαµαρτυρίες τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου συµφώνησε νὰ

παραχωρηθεῖ ἡ περιοχὴ τοῦ Πόντου στὴν Ἀρµένικη ∆ηµοκρατία
καθὼς κατ᾽ ἐκείνη τὴν χρονικὴ περίοδο καὶ οἱ Ἀρµένιοι ἀγωνίζονταν,
γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐθνική τους
αὐτοσυνειδησία. Τοῦτο συνέβη δυστυχῶς, διότι ὁ Ἐλ. Βενιζέλος εἶχε
συµφωνήσει µὲ τὸν Πρόεδρο τῆς
ἀρµενικῆς ἀντιπροσωπίας στὸ Παρίσι τὴν προσάρτηση τοῦ Βιλαετίου

τῆς Τραπεζοῦντος στὸ ὑπὸ ἵδρυση
Ἀρµενικὸ κράτος. Πρὸς τοῦτο εἶχε
καταθέσει καὶ σχετικὸ ὑπόµνηµα
στὴ ∆ιάσκεψη, τὸ ὁποῖο ἐρχόταν
εὐθέως σὲ ἀντίθεση µὲ τὸ αἴτηµα
τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου γιὰ τὴν
ἵδρυση ἀνεξάρτητου Ποντιακοῦ
κράτους.
Ἡ παρουσία τοῦ Μητροπολίτου
Τραπεζοῦντος Χρυσάνθου στὸ Παρίσι ἀπέβλεπε παντὶ τρόπῳ καὶ
πάσῃ δυνάµει στὸ νὰ µεταπείσει
τὸν Ἐλ. Βενιζέλο προκειµένου νὰ
µεταστραφεῖ ἡ ἐν γένει στάση τῆς
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἀπέναντι
στὶς δίκαιες διεκδικήσεις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, στόχος ποὺ τελικῶς ἐπετεύχθη, ἀφοῦ προκρίθηκε
ἡ λύση γιὰ τὴν ἵδρυση αὐτόνοµου
Ποντιακοῦ κράτους στὸ πλαίσιο
µιᾶς Ποντοαρµενικῆς Συνοµοσπονδίας.
Ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης Χρύσανθος «ἰδίᾳ χειρὶ» γράφει στὶς
«Βιογραφικὲς Ἀναµνήσεις» του τὰ
ὅσα ἔλαβαν χώρα στὸ Παρίσι κατὰ
τὶς συνοµιλίες καὶ διαβουλεύσεις
του µὲ τὸν Ἐλ. Βενιζέλο, τὸν ὁποῖο

ἐπέτυχε νὰ µεταπείσει ὑπὲρ τῶν δικαίων τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.
Ἐν προκειµένῳ ὁ Μητροπολίτης
ἐξιστορεῖ λεπτοµερῶς τὰ γενόµενα
ὡς ἑξῆς: «Εἰς τὰς ἓξ µ.µ. µετέβηµεν
εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Μercedes» µὲ
τὸν Τοποτηρητήν, διὰ νὰ ἐπισκεφθῶµεν τοὺς ἐκεῖ διαµένοντας
Βενιζέλον καὶ Ν. Πολίτην,
Ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν. Συνηντήσαµεν καὶ τοὺς
δύο εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ
Πολίτου. Ὁ Βενιζέλος
µὲ ὑποδέχεται µὲ τὸ
συνηθισµένον µειδίαµα καὶ οἱ δύο δὲ εἶναι
λίαν φιλόφρονες. Ὡµιλήσαµεν περὶ τῶν
ἐθνικῶν ζητηµάτων καὶ
ἐν τέλει ἤλθοµεν εἰς τὸ
ζήτηµα τοῦ Πόντου.
Ἀνέπτυξα ὅλα τὰ ἐπιχειρήµατα, διὰ τὰ
ὁποῖα δὲν ἔπρεπε ὁ
Πόντος νὰ παραχωρηθῆ εἰς τοὺς Ἀρµενίους. Εἶπον ὅτι αἱ στατιστικαὶ τοῦ Βενιζέλου
περὶ τοῦ Πόντου εἶναι
ἐσφαλµέναι καὶ ἀδικοῦν τοὺς Ἑλληνικοὺς πληθυσµούς, ὅτι κατὰ τὰς
τελευταίας βουλευτικὰς ἐκλογὰς οἱ
νεοτοῦρκοι ἐξεχώρησαν εἰς τοὺς
Ποντίους ἕξ Βουλευτάς, ἑνὸς βουλευτοῦ ἀναλογοῦντος εἰς ἑκατὸν χιλιάδας κατοίκων. Ἐξήγησα ὅτι
ἡµεῖς ἔχοµεν ἤδη εἶδος αὐτονοµίας
ἐν καιρῷ πολέµου, ἀπὸ τοῦ 1916
ἕως τοῦ 1918 ἐπὶ Ρωσοκρατίας, καὶ
ὅτι ἐκυβερνήθη ὁ τόπος καλῶς,
παρ’ ὅλας τὰς δυσχερείας τοῦ πολέµου, καὶ ὅτι ἡ ἀνάπτυξις αὐτῆς
τῆς αὐτονοµίας ἔπρεπε νὰ ζητηθῆ.
Ὡµολόγησεν ὁ Βενιζέλος τὴν
πλάνην του καὶ ἐβεβαίωσεν ὅτι, ἂν
εἶναι δυνατόν, θὰ ἐπανορθώση ὅσα
εἶπε εἰς τὸ ὑπόµνηµά του περὶ Πόντου (ὡς γνωστὸν εἰς τὸ ὑπόµνηµά
του τὸ Βιλαέτιον τῆς Τραπεζοῦντος
ἐθυσιάζετο εἰς τοὺς Ἀρµένιους).
Ὡµίλησα µὲ παρρησίαν καὶ ἤµην
εὐχαριστηµένοςM Ὁ Παπᾶς µοὶ
εἶπεν ὅτι ὅταν ἀπεχώρησαν µετὰ τοῦ
Βενιζέλου ἀπὸ τὸ γραφεῖον τοῦ Πολίτου, εἶπεν ὁ Βενιζέλος εἰς τὸν Παπᾶν:
«Νὰ εἴχοµεν ∆ιοικητὴν εἰς τὴν Ἑλλάδα σὰν τὸν Ἅγιον Τραπεζοῦντος»».

Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας:
«Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ µήνυµα ἐλπίδας»

«Βραδιὰ» φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρος μὲ τίτλον "Κυπριακὴ
Βραδιὰ" ἔλαβε χώραν εἰς τὴν Ἱ.
Μ. Ἰλίου ὑπὸ τὴν Αἰγίδα καὶ παρουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, παρισταμένων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Συμφώνως
πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2015:

«MἩ φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση
ἔγινε στὸ πλαίσιο τῶν λατρευτικῶν
καὶ ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ποὺ
πραγµατοποιοῦνται µὲ τὴν ἄφιξη
στὴν Μητρόπολη τῆς τιµίας κάρας
τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, ἐνῶ ὅλα τὰ ἔσοδα
τῆς βραδιᾶς θὰ διατεθοῦν γιὰ τὰ
συσσίτια τῆς Μητροπόλεως Ἰλίου,
καθὼς καὶ τὸ κοινωνικό της παντοπωλεῖοM ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς
τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας κ. Γιαννάκης
Ὁµήρου µεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε

Ἀγαπητὰ Μέλη καὶ Φίλοι τοῦ
Συλλόγου
Τὸ ∆ιοικητικὸ Συµβούλιο τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τοῦ
Ἁγίου Ὄρους» θέλοντας νὰ τιµήσει
τὴ µνήµη τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου, µετὰ τὴν Ἁγιοκατάταξή του ἀπὸ τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως,
ἀποφάσισε νὰ διοργανώσει ἐκδήλωση στὶς 8 Ὀκτωβρίου 2015, ἡµέρα Πέµπτη καὶ ὥρα 19:00 στὴ µεγάλη αἴθουσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ἑταιρείας (Πανεπιστηµίου 22).
Ὁ Ἅγιος
Παΐσιος
ὑπῆρξε
ἀρωγὸς στὸν πνευµατικὸ ἀγῶνα
ὅλων ὅσοι τὸν ἐπισκέπτονταν στὸ
Ἅγιον Ὄρος, µεταξὺ τῶν ὁποίων
πολλὰ µέλη τοῦ Συλλόγου µας. Ἡ
συναναστροφή του καὶ οἱ συµβουλές του βοήθησαν ὅλους νὰ ξεπεράσουν τὰ προβλήµατά τους. Μὲ
τὴν προσευχή του καὶ τὶς δεήσεις
του πρὸς τὸν Θεό, καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἔσωσε τὶς ψυχὲς

ὅλων µας. Στὸν Οὐράνιο Πατέρα
µας, ποὺ κοντά του βρίσκεται τώρα, θὰ µεσιτεύει γιὰ µᾶς.
Οἱ εἰσηγητὲς - ὁµιλητές: Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Ἱεροµόναχος π. Χριστόδουλος
Ἀγγελόγλου, Καθηγούµενος Ἱ.
Μονῆς Κουτλουµουσίου, Ἅγ.
Ὄρος, Πανοσ. Ἀρχιµανδρίτης Χριστόδουλος, θὰ ἀναφερθοῦν στὴ
ζωή, τὴ µοναχική του βιοτὴ καὶ στὸ
συνολικὸ ἔργο του. Θὰ θεωρήσουµε µεγάλη µας τιµὴ νὰ παρευρεθεῖτε στὴ ἐκδήλωσή µας. Ἂς ἔχουµε τὴν εὐλογία καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος Ἁγίου Παϊσίου.
Μὲ ἰδιαίτερη τιµὴ
καὶ πολλὴ ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Γιὰ τὸ ∆ιοικητικὸ Συµβούλιο
Ὁ Πρόεδρος
Γ. Καροτσιέρης
Ὁ Γεν. Γραµµατέας
Βασίλειος Ἀθ. Κλέντος

Ἐκδήλωσις διά τόν Ἅγ. Παΐσιον

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΑΣ

Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι δύνανται νά καταθέτουν τήν συνδροµήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνοµα «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασµοῦ 129/296140-76.
∆ιά τούς ἀγαπητούς συνδροµητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ εἶναι: GR
1201101290000012929 614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.
Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἰς τὰς συνδροµάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».
Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

πὼς "οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδος
καὶ τῆς Κύπρου ἀσκοῦν διαχρονικὰ τεράστιο φιλανθρωπικὸ ἔργο,
στηρίζοντας ἔµπρακτα τὸν ἀδιάλειπτο ἀγώνα γιὰ ἐπίλυση τῶν σύγχρονων κοινωνικῶν προβληµάτων ποὺ µαστίζουν τὸν ἁπλὸ πολίτη. Οἱ αἰώνιοι δεσµοὶ ποὺ συνδέουν τὶς δύο Ἐκκλησίες µαρτυροῦν
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ µήνυµα ἐλπίδας καὶ ἑνότητας
ἔναντι τῶν ποικίλων προκλήσεων
ποὺ ἀντιµετωπίζει ὁ Ἑλληνισµός,
ἀνὰ τὸν κόσµο".
Ἐπεσήµανε, ἐπίσης, ὅτι οἱ δύο
χῶρες βιώνουν τὶς συνέπειες τῆς
οἰκονοµικῆς κρίσης ποὺ ἔχει διαβρώσει τοὺς πολιτειακοὺς καὶ κοινωνικοὺς θεσµούς, ἐνῶ ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη ἐξεύρεσης λύσης τοῦ Κυπριακοῦ ζητήµατος.
"Ἔχουµε ἀκόµα χρέος ἀπέναντι
σὲ ὅλους ὅσοι θυσιάστηκαν στὸ
βωµὸ τῆς ὑπεράσπισης τῆς νοµιµότητας καὶ τῆς ἐλευθερίας, µὰ καὶ
στὶς γενιὲς ποὺ θὰ ἔρθουν, νὰ
ἀγωνιστοῦµε γιὰ ἄρση τῶν ἀποτελεσµάτων τῆς προδοσίας καὶ τῶν
τετελεσµένων τῆς εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο",
εἶπε ὁ κ. Ὁµήρου καὶ προσέθεσε
πὼς "ἔχουµε χρέος νὰ διασφαλίσουµε τὴ φυσικὴ καὶ ἐθνικὴ ἐπιβίωση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ νὰ παραµείνουµε προσηλωµένοι στὴν ἐπίτευξη λύσης,
ποὺ θὰ διασφαλίζει τὴν ἁρµονικὴ
συµβίωση Ε/Κ καὶ Τ/Κ σὲ ἕνα δηµοκρατικὸ εὐρωπαϊκὸ κράτος. Λύσης ποὺ νὰ εἶναι λειτουργική, βιώσιµη καὶ διαρκής. Λύσης ποὺ νὰ
ἑνώνει τοὺς θεσµούς, τὴν οἰκονοµία καὶ τὸ λαό µας, στὴ βάση τῶν
περὶ Κύπρου ψηφισµάτων τοῦ
Συµβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ,
τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ τῶν
εὐρωπαϊκῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν. Λύσης ποὺ νὰ τερµατίζει τὴν κατοχὴ
καὶ τὶς ἀναχρονιστικὲς ἐγγυήσεις,
νὰ προβλέπει τὴν ἀπόσυρση τῶν
τουρκικῶν κατοχικῶν στρατευµάτων καὶ τῶν ἐποίκων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ τῶν βασικῶν ἐλευθεριῶν ὅλων τῶν νοµίµων κατοίκων τοῦ νησιοῦ"».

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΟΝΣΤΑΝ∆ΗΣ, «ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ», ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 175.

Οἱ φιλόχριστες Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» τό ἔτος
2008 ἐπί τῇ συπληρώσῃ ἑκατό χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Θεοφόρου
Πατρός ἡμῶν ἁγίου Ἰωάννου τῆς
Κρονστάνδης ἐξέδωσε τό παρόν βιβλίο, τό ὁποῖο καί ἐπανακυκλοφορεῖ.
Πρόκειται γιά μία ἐκλεκτή συλλογή
ἁγιοπνευματικῶν πρακτικῶν συμβουλῶν σταχυολογημένη ἀπό τήν
πλούσια συγγραφική ἐργασία τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης, σέ
μορφή αὐτοτελῶν προτάσεων, οἱ
ὁποῖες ἀναφέρονται σέ πνευματικά

ζητήματα καί σκοπό ἔχουν νά βοηθήσουν τόν ἀγωνιζόμενο χριστιανό
στήν προσπάθειά του νά καθαρίση
τήν ψυχή του ἀπό τά πάθη, γιά νά τύχη τῆς σωτηρίας ἀλλά καί νά εὐαρεστήση τόν Κύριο. Στό τέλος τῆς παρούσας ἔκδοσης οἱ ἐκδόσεις θεώρησαν καλό νά συμπεριληφθῆ καί ὁ παρακλητικός κανόνας τοῦ ἁγίου, ποίημα τοῦ ἱερομονάχου Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτη, ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, προ-

κειμένου, ὅπως ἀναφέρεται , νά ἐπικαλοῦνται τόν ἅγιο οἱ πιστοί. Ὁ
ἅγιος Ἰωάννης (1829 – 1908) θεωρεῖται μία ἀπό τίς μεγαλύτερες καί
ἁγιασμένες ἱερατικές μορφές τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἦταν ἔγγαμος
ἱερέας στόν καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Κρονστάνδης.
Ἕνας ἀπό τούς πιό θαυμαστούς καί
δημοφιλεῖς ρώσους ἁγίους, ἀφοῦ
ἀγαπήθηκε καί τιμήθηκε ἰδιαίτερα
ἀπό τόν πιστό ὀρθόδοξο λαό τῆς Ρωσίας. Μᾶς ἄφησε ἕνα πολύ μεγάλο
καί σπουδαῖο συγγραφικό ἔργο, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό πολύ διαδεδομένο ἔργο του «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή
μου». Ἡ γραφή του εἶναι ἁπλή,
αὐθόρμητη, προσωπική, ἀλλά πρό
πάντων ὀρθόδοξη, πατερική καί
εὐαγγελική. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀναφερόμενος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τόν παπισμό γράφει «Ἡ κοινωνία τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας μέ τήν
οὐράνια Ἐκκλησία εἶναι φτωχή καί
ψυχρή καί δέν ἔχει ζωή. Ἄλλο
πρᾶγμα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία - ἐδῶ ἡ κοινωνία εἶναι ζωντανή,
σοφή, πλήρης, εἰλικρινής, μέ εὐλάβεια. Ἐκεῖ παντοῦ εἶναι ὁ πάπας,
ὅλοι τιμοῦν αὐτόν καί ὄχι τούς ἁγίους, οἱ ἅγιοι τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς
Δύσης ἐκεῖ ὑποτιμοῦνται, εἶναι κρυμμένοι, ἔχουν πέσει σέ λήθη, τά λέιψανά τους δείχνουν πότε πότε στούς πιστούς ἀλλά πιό πολύ στούς τουρίστες. Καί οἱ ἀπολύσεις στό τέλος τῆς
λειτουργίας σ΄ αὐτούς εἶναι ἀτημέλητες καί ψυχρές: ite, missaest - «φύγετε, ἡ λειτουργία τελείωσε». Καί σέ
μᾶς, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ
ἀπολύσεις εἶναι τόσο συγκινητικές,
τόσο ταπεινές καί γεμᾶτες ἐλπίδα».
Γ.Κ.Τ.

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 35/2 Ὀκτωβρίου 2015

ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ
«Οἱ θλίψεις κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Ἐκδ. «Ὀρθόδοξη Ζωή», Λευκωσία,
Κύπρος 2015. Σχ. 12x17 σσ 68.
Πρακτικὰ Συνεδρίου ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ 30 χρόνια Ἱεροῦ Κοινοβίου
Ὁσίου Νικοδήμου (1981-2011). Ἐκδ.
Ἱ. Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος Παιονίας Α´ Ἔκδ. 2015. Σχ.
16x23 σσ 292.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Ἐκδ. Φωτεινὴ Γραμμή. Σχ. 14x10 σσ 224.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ,

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

Τὴν ∆ευτέραν 12ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἀρχίζουν αἱ ὁµιλίαι
τῆς
«Πανελληνίου
᾿Ορθοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς, Κάνιγγος 10, Α´ ὄροφος καὶ ὥραν
7:00 µ.µ.
Μετὰ τὸν ἁγιασµὸν θὰ ἀκολουθήση ὁµιλία µὲ ὁµιλητὴν τὸν
Ἀρχιµ. π. Σαράντην Σαράντον µὲ θέµα:
«Ἡ ἐν Χριστῷ µετάνοια
ἀπαραίτητη διά τήν ὑπέρβαση τῆς Κρίσεως».
Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρακολουθήσουν αὐτήν.

Ἔκδοση Παγκυπρίου Συλλόγου
Ὀρθοδόξου Παραδόσεως «Οἱ Φίλοι
τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Χειμῶνας 2014.
ΑΝΟΙΞΙΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015.
Κύπρος.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ, μηνιαῖον
περιοδικὸν Γ.Ο.Χ. Ἀπρίλ. – Μάϊος –
Ἰούν. 2015. Κορωπί.

῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφηµερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Πανελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης· Ἰωάννης Καρατζένης, Παναγίας Ἐλευθερωτρίας 51 Κηφισιά. ∆ιευθυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος Τραµπούλης, Θησέως 25, Νέα ᾿Ερυθραία (14671). ῾Υπεύθυνος Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ.
Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15, ∆ροσιά. 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 ἐκφράζουν τὰς προσωπικὰς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.

Ὥπως µᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς «Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι τὸ
Εὐαγγέλιον ἐφηρµοσµένον. Εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ ἐπαναλαµβανοµένη εἰς κάθε ἅγιον, ὀλίγον ἢ πολύ, κατὰ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον τὸν τρόπον. Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων φανερώνουν σαφῶς καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι κάθε ἅγιος εἶναι ὁ
Χριστὸς ἐπαναλαµβανόµενος». Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε ὅτι ἀκολούθησα τὸν
δρόµο τοῦ Χριστοῦ, ὅταν διάβασα τὸν βίο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.
Ἀλλὰ τὸ ἴδιο καὶ ὁ Γέροντάς µας π. Χαράλαµπος ἄλλαξε τὴν ζωή του, ὅταν διάβασε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ νέου.
∆ιαβάστε τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς πυξίδες πρὸς τὸν Παράδεισο. ∆ῶστε στὰ παιδιά σας νὰ διαβάζουν Βίους Ἁγίων.
Γι᾽ αὐτὸ ἡ Π.Ο.Ε. προσφέρει τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων γραµµένους ἀπὸ
τὸν µακαριστὸ π. Χαράλαµπο Βασιλόπουλο στὴν τιµὴ τῶν 15€ ἀντὶ τῆς
τιµῆς τῶν 30€, ποὺ κοστίζουν.
1. Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶµ Λεβαδείας
2. Ὁ Μεγαλοµάρτυς Ἀπόστολος ὁ Νέος
3. Ὁ Ἅγιος Πολύδωρος
4. Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ
5. Ὁ Ὁσιοµάρτυς Νικήτας
6. Ὁ Ὁσιοµάρτυς Ἀγαθάγγελος
7. Ἡ Μεγαλόχαρη τοῦ Λαγκᾶ
8. Ὁ Ὅσιος ∆αβὶδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ
9. Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος
10. Ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ Νέος
11. Ἡ Ἁγία Ἁγνή
12. Ὁ Ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής
13. Οἱ δισµύριοι (20 χιλ.) Μάρτυρες
14. Ὁ Ἅγιος Ὑάκινθος
15. Ὁ Ὅσιος Τιµόθεος ὁ Ἐσφιγµενίτης
16. Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος
17. Ὁ Ἅγιος Ἀλύπιος
18. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης
19. Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος
20. Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιµος
21. Οἱ Ἅγιοι Κλήµης Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθάγγελος
22. Ὁ Νεοµάρτυς Ἀντώνιος
23. Ὁ Μάρτυς Λογγῖνος ὁ ἑκατόνταρχος
24. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ ἐν Λυκῷ
25. Οἱ Μάρτ. Ἀκεψιµᾶς, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶς
26. Οἱ Ἅγιοι Γουρίας, Σαµωνᾶς καὶ Ἄβιβος
27. Ὁ Ἅγιος Λεόντιος
28. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
29. Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐλάµπιος καὶ Εὐλαµπία
30. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος
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Σελὶς 3η

Η στηλη της «πανελληνιου ενωσεως θεολογων»

∆ελτίον τύπου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)
σχετικὰ µὲ δηλώσεις τῆς Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Παιδείας
καὶ τῆς ΟΛΜΕ διὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν

Μὲ ἀφορµὴ ἀφενὸς ὅσα δήλωσε
ἡ
νέα
Ἀναπληρώτρια
Ὑπουργὸς Παιδείας, κ. Σία Ἀναγνωστοπούλου, σὲ συνέντευξή
της «Στὸ Κόκκινο» καὶ ἀφετέρου
ἕνα ∆ελτίο Τύπου τῆς ΟΛΜΕ, σχετικὰ µὲ τὸ ζήτηµα τῶν ἀπαλλαγῶν
ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωση
νὰ ὑπενθυµίσει πρὸς ὅλους ὅτι τὸ
ζήτηµα ἔχει λυθεῖ ὁριστικὰ µὲ τελεσίδικες ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν
δικαστηρίων, ποὺ δεσµεύουν τὴ
διοίκηση καὶ ἑποµένως τὴν ἡγεσία
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἅπαντες οἱ ἁρµόδιοι γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων ἀλλὰ καὶ οἱ συνάδελφοι
συνδικαλιστὲς ὀφείλουν νὰ µελετήσουν σὲ βάθος τὸ περιεχόµενο
τῆς τελευταίας Ἐγκυκλίου καθὼς
καὶ τῶν σχετικῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, πρὶν προβοῦν σὲ προτά-

σεις καὶ διατυπώσουν ἀπόψεις γιὰ
τὸ ζήτηµα.
Ἡ ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιος τοῦ τ.
Ὑπουργοῦ Παιδείας Ἀ. Λοβέρδου
γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀποτελεῖ
ἀκριβῶς συµµόρφωση τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας µὲ
τὸ περιεχόµενο τῶν δικαστικῶν
ἀποφάσεων ποὺ προέκυψε µετὰ
ἀπὸ ἐντατικὴ ἐνασχόληση µὲ τὸ
ζήτηµα στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας καὶ τὶς σχετικὲς ἀπαραίτητες παρεµβάσεις τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων.
Ἐὰν ἡ Ἕνωση Ἀθέων ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 15-20 µέλη, θεωρεῖ
«Ἐλπιδοφόρο ξεκίνηµα γιὰ τὴν
νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας» τὶς δηλώσεις τῆς Ἀν.
Ὑπουργοῦ, τοῦτο θὰ πρέπει νὰ
βάλει σὲ σκέψεις τὴν ἡγεσία τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ ποιοὶ

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ...

«Ἄρχισε ἡ “ἀνοικοδόµηση”
τῆς κατεστραµµένης Χώρας µας
µὲ τὸ κατεπεῖγον “γκρέµισµα”
τῶν Θρησκευτικῶν!»

Τοῦ κ. ∆ηµ. Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου

Γιά πρώτη φορά ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους γίνεται
διάκριση σέ βάρος (τῆς διδασκαλίας) ἑνός µαθήµατος, τό ὁποῖο θεωρεῖται πλέον ἐπισήµως τό µόνο
προαιρετικό στήν Ἑλληνική ἐκπαίδευση (ἀπό τή στιγµή πού πλέον
µέ προφορική ἀναιτιολόγητη δήλωση τοῦ Γονέως, σύµφωνα µέ ἀπόφαση τῆς κ. Σίας Ἀναγνωστοπούλου, ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ
Παιδείας, τό παιδί θά τυγχάνει
ἀπαλλαγῆς!). Τό µάθηµα αὐτό
ἀφορᾶ σέ δοµικό στοιχεῖο τῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Ἑλληνισµοῦ καί
τῆς πολιτισµικῆς ταυτότητος τοῦ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί γενικῶς τῶν
Ἑλλήνων, κατά τούς τελευταίους
18 αἰῶνες τῆς ἱστορικῆς πορείας
καί παρουσίας τοῦ Γένους µας! Τό
δοµικό αὐτό στοιχεῖο εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καί τό µάθηµα εἶναι τά Θρησκευτικά! Συνεπακόλουθα καί οἱ

ἐκπαιδευτικοί ἐπιστήµονες, οἱ
ὁποῖοι τό διδάσκουν, ἀντιµετωπίζονται καί θεωροῦνται ἐµµέσως
πλήν σαφῶς ὡς δευτέρας κατηγορίας ἐκπαιδευτικό προσωπικό!
Οὐσιαστικῶς τό γεγονός αὐτό, τό
ὁποῖο ἀνακύπτει, ὡς προελέχθη,
κατόπιν ἀποφάσεως τῆς πολιτικῆς
ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου (πάλαι
ποτέ Ἐθνικῆς) Παιδείας, Ἔρευνας
καὶ Θρησκευµάτων, συνιστᾶ εὐθεῖα
προσβολή τοῦ ὑπάρχοντος (καί
ὑπό τῶν κυβερνώντων πλήρως
ἀπαξιωθέντος) Συντάγµατος καί
σαφῆ προσπάθεια περιθωριοποιήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐξοστρακισµοῦ της ἀπό τήν δηµόσια
ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων. Κακή
ἀρχή κάνουν οἰ ἰθύνοντες καί µάλιστα σπεύδοντες καί εἶναι βέβαιο ὅτι
ἔτσι βαδίζοντες θά ἔχουν καί κακό
τέλος!

εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀνακινοῦν ἕνα ζήτηµα ποὺ ἔχει ὁριστικὰ ἐπιλυθεῖ
καὶ ποιὲς σκοπιµότητες ἐξυπηρετοῦν.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων περίµενε ἀπὸ ὅσους στελεχώνουν αὐτὴν τὴν Κυβέρνηση νὰ
ἔχουν τὴν διάθεση νὰ διαλέγονται
µὲ τοὺς κλάδους τῶν ἐκπαιδευτικῶν, πρὶν νὰ ἀποφασίζουν γιὰ
θέµατα ποὺ τοὺς ἀφοροῦν ἄµεσα.
Πιστεύουµε ὅτι ἀποφάσεις ποὺ
παίρνονται ἐν βρασµῷ καὶ χωρὶς
συζήτηση καὶ ἀναζήτηση λύσεων
σὲ ἄµεση συνεργασία µὲ τοὺς
ἐνδιαφερόµενους ἐκπαιδευτικούς,
µόνον σὲ κακὰ ἀποτελέσµατα γιὰ
τὴν παιδεία µας µποροῦν νὰ ὁδηγήσουν.
Ἡ παιδεία µας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
σοβαροὺς καὶ ἐµπεριστατωµένους,
ἀπὸ
παιδαγωγικῆς
πλευρᾶς, χειρισµοὺς καὶ σὲ κάθε
περίπτωση δὲν ἀντέχει σὲ ἄλλους
ἐπιπόλαιους πειραµατισµούς.
Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων:
1. Ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσή της σὲ
ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν τὸ Μάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ λαµβάνονται αὐθαίρετα καὶ αὐταρχικὰ
καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Θεολόγων
ἐκπαιδευτικῶν.
2. ∆ηλώνει ἕτοιµη νὰ συνεργασθεῖ στενὰ µὲ τὴ νέα ἡγεσία τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας, ὥστε νὰ
ὑπάρξει σαφὴς καὶ ἐµπεριστατωµένη ἐνηµέρωση σχετικὰ µὲ τὸ ζήτηµα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ
Θρησκευτικά, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν
ὅσων ἔχουν προκύψει ἀπὸ τὸ
2008 καὶ ἑξῆς ὁπότε καὶ δηµιουργήθηκε, ὡς µὴ ὤφειλε, τὸ ἐν λόγῳ
ζήτηµα. Εἴµαστε βέβαιοι ὅτι ὁ διάλογος καὶ ἡ ἐνηµέρωση µὲ τὴ νέα
Ἀν. Ὑπουργὸ Παιδείας εἶναι ὁ µόνος τρόπος ποὺ µπορεῖ νὰ λειτουργήσει γόνιµα γιὰ ἀποφάσεις
τοῦ Ὑπουργείου ποὺ ἀφοροῦν
ἄµεσα τοὺς ἐκπαιδευτικούς.
3. Λυπούµαστε γιὰ τὴν διοίκηση
τῆς ΟΛΜΕ ποὺ ἀποφάσισε νὰ µὴ
συνεργάζεται µὲ τὸν κλάδο µας γιὰ
θέµατα ποὺ µᾶς ἀφοροῦν, ἀλλὰ
νὰ ἐνεργεῖ αὐθαίρετα σὲ βάρος καὶ
ἐν ἀγνοίᾳ µας, κάτι τὸ ὁποῖο θεωροῦµε ὅτι δὲν τιµᾶ καθόλου τὸ ∆Σ
τῆς ΟΛΜΕ.
Τὸ ∆Σ τῆς ΠΕΘ

Προτοµὴ
τοῦ ἐθνοµάρτυρος
Ἀρχ. Κύπρου Κυπριανοῦ
εἰς τὸ Ἰάσιον

Συμφώνως πρὸς τὸ ikypros.com
τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 2015:

Ἡ ἐκδίκησις

«Εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες μὴ
ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται
γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις), ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος». (Ρωμ. ιβ´ 18,19).
Ἐὰν εἶναι δυνατόν, νὰ ἔχετε εἰρηνικὲς σχέσεις μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Νὰ μὴ ὑπερασπίζεσθε τὸν ἑαυτόν σας μὲ ἐκδικήσεις, ἀλλὰ
δῶστε τόπο στὴν ὀργή, διότι εἶναι γραμμένο: Ἐγὼ θὰ πάρω τὴν ἐκδίκηση. Ἐγὼ θὰ ἀνταποδώσω, λέγει ὁ Κύριος.
Ἐμεῖς ἐντολὴ ἔχομε μία καὶ μόνον, τὴν ἀγάπη. «Καὶ ταύτην τὴν
ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾶ καὶ τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ» (Α´ Ἰω. δ´ 21).
Καὶ αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἔχομε ἀπὸ τὸν Θεό, ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν
Θεό, νὰ ἀγαπᾶ καὶ τὸν ἀδελφό του.
Ἕνας Γέροντας εἶχε πεῖ:
- Αὐτὸς ποὺ κλέβει ἢ λέγει ψέματα ἢ κάνει ὁποιαδήποτε ἄλλη ἁμαρτία, πολλὲς φορὲς μετὰ τὴν ἁμαρτία ἀναστενάζει καὶ κατηγορεῖ τὸν
ἑαυτό του. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ἔχει μνησικακία στὴν ψυχή του καὶ ὅταν
τρώει καὶ ὅταν κοιμᾶται καὶ ὅταν βαδίζει, κατατρώγεται σὰν ἀπὸ σαράκι καὶ ἔχει πάντα τὴν ἁμαρτία του ἀχώριστο σύντροφο.
Ἡ προσευχή του γίνεται κατάρα καὶ οἱ κόποι του ὅλοι πᾶνε χαμένοι,
ἔστω κι ἂν χύση τὸ αἷμα του γιὰ τὸν Χριστό.
* * *
Ἀναφέρεται στὸν βίο τοῦ Ὁσίου Σισώη.
Κάποιος ἀδελφὸς ποὺ εἶχε ἀδικηθῆ ἀπὸ ἕνα ἄλλο ἀδελφὸ πῆγε στὸν
Ἀββᾶ καὶ τοῦ λέει:
- Ἀδικήθηκα ἀπὸ ἕνα ἀδελφὸ καὶ θέλω νὰ πάρω ἐκδίκηση.
Ὁ Γέροντας θέλοντας νὰ τὸν στηρίξη τοῦ εἶπε:
- Ὄχι, τέκνον μου. Ἄφησε καλύτερα στὸν Θεὸ τὴν ἐκδίκηση.
- Δὲν θὰ ἡσυχάσω ἐπέμενε ἐκεῖνος, ὥσπου νὰ τὸν ἐκδικηθῶ.
Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Γέροντας.
- Ἂς προσευχηθοῦμε, ἀδελφέ.
Σηκώθηκε τὸτε ὁ Ἀββᾶς καὶ εἶπε:
- Κύριε, δὲν σὲ ἔχουμε πλέον ἀνάγκη νὰ φροντίζης γιὰ μᾶς. Γιατὶ μόνοι μας παίρνουμε τὸ δίκιο μας.
Ὅταν ὁ ἀδελφὸς ἄκουσε αὐτό, ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Γέροντος καὶ
εἶπε:
- Δὲν θέλω πλέον νὰ ἐκδικηθῶ τὸν ἀδελφό μου. Συγχώρεσέ με,
Ἀββᾶ.
* * *
Νὰ πῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει πῶς νὰ ἐκδικηθοῦμε κάποιον ποὺ μᾶς ἔβλαψε:
«Οἱ ἄνθρωποι, ὅταν εἶναι εὐγνώμονες, δὲν στενάζουν τόσο γιὰ τὰ κακά, ὅσο γιὰ τὰ ἀγαθά, μὲ τὰ ὁποῖα εὐεργετοῦνται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
ἔχουν ἀδικήσει. Τὸ νὰ μὴ ἀνταποδίδει τὴν εὐεργεσία ἐκεῖνος, ποὺ ἔχει
εὐεργετηθεῖ, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν εἶναι ἐκδήλωση τῆς κακίας, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ
ἐπισύρει μομφὴ καὶ χλευασμό. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐπιφέρει πράγματι
ἔπαινο κι ἐπιδοκιμασία κι εὐφημία ἀπ᾽ ὅλους εἶναι αὐτό, δηλαδὴ τὸ νὰ
μὴ ἀνταποδίδει κανεὶς κι ἂν ἀκόμη ὑπέστη κακὴ μεταχείριση. Γιὰ
τοῦτο θλίβονται πρὸ πάντων μ᾽ αὐτό. Ἑπομένως, ἂν θέλεις νὰ ἐκδικηθεῖς, ἐκδικήσου μὲ τὸν τρόπο αὐτόν. Στὰ κακὰ ἀνταπόδωσε ἀγαθά, γιὰ
νὰ κάνεις αὐτὸν καὶ ὀφειλέτη καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχεις μία θαυμάσια νίκη.
Ὑπέστης κακὴ μεταχείριση, εὐεργέτησε, ἀπόκρουσε τὸν ἐχθρό κατ᾽
αὐτὸν τὸν τρόπο. Γιατὶ ἂν μὲν ἀνταποδώσεις, ὅλοι σὲ κατακρίνουν ἔτσι
ὅπως κι ἐκεῖνον. Ἄν ὅμως ὑπομείνεις, διαφορετικὰ θὰ σὲ ἐπιδοκιμάσουν καὶ θὰ σὲ θαυμάσουν, ἐκεῖνον ὅμως θὰ τὸν κατηγορήσουν».
(Ἀπ᾽ τὴν Στ´ Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ»)

«Μὲ πρωτοβουλία τῆς πρώην
πρέσβεως τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας στὴν Ρουµανία Πόπης
Ἀβραάµ, τοῦ ἐπιτίµου πρόξενου
τῆς Κύπρου στὴν Ρουµανία Μάµα
Κουτσογιάννη καὶ µὲ τὴ οἰκονοµικὴ στήριξη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κύπρου καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸν
Ρουµάνο γλύπτη Ion Ladea προτοµὴ τοῦ Ἐθνοµάρτυρα Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ
(1756-1821).
Σύµφωνα µὲ ἀνακοίνωση, ἡ
προτοµὴ τοποθετήθηκε σὲ κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεως τοῦ
Ἰασίου, ποὺ τιµητικὰ ὀνοµάστηκε
πρὸ εἰκοσαετίας πλατεῖα ἑλληνορουµανικῆς φιλίας. Ἡ πλατεῖα βρίσκεται σὲ κοντινὴ ἀπόσταση ἀπὸ
τὸν ἡγεµονικὸ ναὸ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, στὸν ὁποῖο διακόνησε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς
(1783-1802) στὴν πόλη τοῦ Ἰασίου
γιὰ δεκαεννέα χρόνια. Ἡ τελετὴ
τῶν ἀποκαλυπτηρίων τελέστηκε
τὴν Τετάρτη, 23 Σεµπτεµβρίου,
ἀπὸ τὸν πρέσβυ τῆς Κύπρου στὴν
Ρουµανία ∆ηµήτρη Χατζηαργυροῦ
καὶ τὸν ἀντιδήµαρχο τῆς πόλης Mihai Chirica».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ,
ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ´ ΟΙΚ. ΣΥΝΟ∆ΟΥ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ἀπόστολος: Τίτ, γ΄ 8 - 15
Εὐαγγέλιον: Λουκᾶ Η΄ 5-15
Ἦχος: β΄ .– Ἑωθινόν: Η΄
∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἡ ἀνάγκη τῆς ἀγάπης

Ἂν καὶ δὲν ὑφίσταται ἐργοσωτηρία, ἀλλὰ Χριστοσωτηρία, δὲν σῴζεται δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος διὰ τῶν ἔργων, ἀλλὰ διὰ τῆς Πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ καὶ µέσῳ τῆς Ἐκκλησίας Του, ὅµως καὶ τὰ ἔργα πίστεως κρίνονται ὡς
ἀναγκαῖο συµπλήρωµα γιὰ τὴν πνευµατικὴ προκοπὴ τοῦ συνειδητοῦ πιστοῦ. Αὐτὰ τὰ ἔργα ἀποδεικνύουν τὴν πίστη καὶ βεβαιώνουν τὴν ἀγαθὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτὸς δὲ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνει λόγο πρὸς
τὸν µαθητή του Τίτο, ἐπίσκοπον τῆς Κρήτης, περὶ τῶν ἔργων τῶν
καλῶν. Φυσικὰ ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει στὸ ἐνεργητικό του κάτι τὸ καλό,
ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ συµπάθεια καὶ ἡ συµπαράσταση εὑρίσκονται στὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἐδῶ ὅµως τὸ Ἀποστολικό µας κείµενο µᾶς ὁδηγεῖ ὄχι σὲ κάτι τὸ ἁπλὸ καὶ τὸ περιστασιακό, ἀλλὰ
σὲ ἔργα γενικώτερα χριστιανικῆς προνοίας ποὺ ἐκπορεύονται ἀπὸ τὴν
ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Σὲ ἔργα τὰ ὁποῖα ὀργανώνουν καὶ διευθύνουν οἱ πιστοὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ προσφορὰ ποὺ χρειάζεται νὰ καταβληθεῖ
χρηµατικὴ βοήθεια, θυσία καὶ κόστος καὶ γενικώτερα σὲ ὀργανωµένη µέριµνα, δοθέντος ὅτι “οἱ καιροὶ οὐ µενετοί”, ἕνεκεν ἀποστασίας, ἀπιστίας
καὶ ἀθεΐας καὶ νοµοτελειακῆς λειτουργίας τῶν πνευµατικῶν νόµων.
Φυσικὰ σὲ τέτοιες καταστάσεις συστρατεύσεως, ἀλλοίµονο ἐὰν ὁ Χριστιανὸς ἀπαντήσει “ζεύγη βοῶν ἠγόρασα, ἔχε µε παρητηµένον”. Ἀλλὰ
ὑπάρχει καὶ κάτι βαθύτερο, πνευµατικώτερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον τὰ
τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιβάλλεται νὰ ἐνστερνισθοῦν τὴν Ἀποστολική,
δηλαδὴ Ἁγιοπνευµατικὴ Ἐπιταγή. Ὅτι δηλαδὴ τὰ καλὰ ἔργα ποὺ εἶναι
θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἐξοµοιώνουν τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸν Πανάγαθον Κύριον. Αὐτὸς εἶναι ὁ εὐλογηµένος προορισµὸς τοῦ ἀνθρώπου, νὰ ἐκτελεῖ
µὲ ἀκρίβεια τὸ θέληµα τοῦ Πατρὸς τοῦ “ἐν τοῖς οὐρανοῖς”. Νὰ γίνει ὅσο
τὸ δυνατὸν ὅµοιος µὲ αὐτόν. Καὶ ὁπωσδήποτε αὐτὸ καλλιεργεῖται καὶ
καρποφορεῖ διὰ τῆς καλοσύνης.
Στὸ σηµεῖο ὅµως αὐτὸ κρίνεται ἀναγκαῖο νὰ ἐµβαθύνουµε ἔτι πλέον στὸ
θέµα τῆς ἀνάγκης τῶν καλῶν ἔργων, ἀφοῦ αὐτὰ ἀποβλέπουν στὴν ἀνακούφιση τοῦ πλησίον. Στὸν πλησίον ποὺ ὅσο “ξένος” κι ἂν εἶναι, οὐδέποτε παύει
νὰ εἶναι ἀδελφός µας. Καὶ ἂν αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, πόσο
µᾶλλον ἰσχύει γιὰ τοὺς ὁµοδόξους καὶ ὁµοεθνεῖς ποὺ δεσµοὶ εὐλογίας καὶ
αἵµατος µᾶς συνδέουν. Χρειάζεται ἆραγε νὰ ἀναπτύξουµε τί ἐστὶ ἐλεηµοσύνη πρὸς τοὺς πτωχούς, τί ἐστὶ προστασία στὰ ὀρφανά, τί ἐπίσκεψις στοὺς
ἀσθενεῖς, τί παρηγοριὰ στοὺς θλιµµένους καὶ τόσες ἄλλες περιστάσεις ποὺ
καθηµερινῶς ἀντιµετωπίζουµε καὶ ὁλονὲν καὶ περισσότερο θὰ αὐξάνουν
λόγῳ κακῆς χρήσεως τῶν ἀγαθῶν καὶ τοῦ πλούτου ποὺ ἕως χθὲς ὅλοι µας
ἀσυνειδήτως διασπαθίσαµε; Μόνο ὅποιος θεληµατικῶς κλείνει τοὺς ὀφθαλµούς του ἀρνεῖται νὰ βιώσει καὶ αὐτὲς τὶς “πληγὲς τοῦ Χριστοῦ”.
Ἀλλὰ ὑπάρχει κάτι ἀκόµη βασικὸ, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ τονίσουµε. Ὅτι τὰ
καλὰ ἔργα ὄχι µόνο ἀνακουφίζουν τὸν πένητα καὶ πάσχοντα στὸ σῶµα,
ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἀποβλέπουν στὴν σωτηρία τοῦ ἀδελφοῦ. Τὴν ψυχικὴ
σωτηρία καὶ ἀπολύτρωση. Πόσες φορὲς λησµονοῦµε καὶ αὐτὴ τὴν πραγµατικότητα. Μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν πάσχει µόνο σωµατικῶς καὶ
ὑλικῶς. Πάσχει, κυρίως ψυχικῶς. Ὑποφέρει ἀπὸ τὸ κακό, τὰ πάθη καὶ τὶς
ἀδυναµίες, βασανίζεται ἀπὸ τὸ λυσσασµένο θηρίο τῆς ἁµαρτίας. Οἱ αἱµορροοῦσες σωµατικὲς πληγές, σὲ οὐδεµία τῶν περιπτώσεων µποροῦν νὰ
συγκριθοῦν µὲ τὸν ἀβάσταχτο πόνο τῶν ψυχικῶν τραυµάτων καὶ τῶν
πνευµατικῶν πληγῶν, ποὺ φέρει ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀποστασίας καὶ ἐκεῖνος
ποὺ ἀγνοεῖ τὸν Μεγάλο Ἰατρό. Αὐτὸν ποὺ εἶπε “∆εῦτε πάντες πρός µε οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, καγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶς”. (Ματθ. ια´ 28).
Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτό, γιὰ νὰ γνωρίσει καὶ προσεγγίσει ὁ ἄνθρωπος τὸν
Σωτῆρα Χριστό, ἐκτός τῆς ἀγαθῆς διαθέσεως ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπάρχει στὴν συνείδηση, ὁπωσδήποτε χρειάζεται καὶ κάποια ἁπλὴ ἕως καὶ ἔντονη, διακριτικὴ βεβαίως παρακίνηση. Ἀπαιτεῖται τὸ κήρυγµα καὶ ἡ διδασκαλία
τῆς πίστεως. Φυσικὰ εἶναι ἀδύνατον ὅλοι νὰ εἶναι ἱεροκήρυκες, µποροῦν
ὅµως καὶ πρέπει µὲ πνεῦµα ἀγάπης καὶ προσευχῆς, µαζὶ µὲ τὴν ὑλικὴ συνδροµὴ νὰ προσφέρεται καὶ ὁ καλὸς ὁ λόγος. Μία συµβουλὴ µὲ πολὺ διάκριση καὶ µία ἀδελφικὴ νουθεσία, ἀφοῦ καὶ ἐµεῖς ἔχουµε περάσει ἀπὸ τὰ ἴδια
κακοτράχαλα µονοπάτια τοῦ κακοῦ καὶ ἔχουµε δοκιµάσει τὸ ὀλισθηρὸ παγοδρόµιο τῆς εὐπερίστατης ἁµαρτίας. Κυρίως δὲ µὲ τὸ ἴδιο τὸ ζωντανὸ παράδειγµα τῆς Ὀρθοδόξου πνευµατικότητος, µαζὶ µὲ τὴν ὁποιαδήποτε βοήθεια, γινόµαστε τὰ ὄργανα τῆς Χάριτος, ὥστε ἡ κοινωνία µας νὰ συνεχίσει
νὰ ὑπάρχει µέσα σὲ ἀτµόσφαιρα ἐλπίδας καὶ εἰρήνης. Αὐτὰ λοιπὸν εἶναι “τὰ
ἔργα τὰ καλὰ” ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο συνεργὸ τοῦ Θεοῦ καὶ µεταστρέφουν - ἐξαγνίζουν καὶ ἐξαγιάζουν τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ
Ἐλεήµων Κύριος ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ὑπέστη τὸν Σταυρικὸ θάνατο.
Ἀλλὰ ὑπάρχει ἀµφιβολία ὅτι τὰ “καλὰ ἔργα” εἶναι ὠφέλιµα καὶ γ᾽ αὐτοὺς
ποὺ τὰ ἐνεργοῦν;
Πόσο δίκαιο εἶχε µία φιλεύσπλαγχνη ψυχή, ὅταν ρωτήθηκε κάποτε,
“µὰ γιατί δὲν κρατᾶς τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό σου; Γιατί τὰ σκορπίζεις ὅλα;”
καὶ µὲ χάρη καὶ παιδικὴ ἀφέλεια ἀπάντησε· “Φυσικὰ ἐνεργῶ κατ' αὐτὸν
τὸν τρόπο διότι οἱ ἀδελφοί µου ἔχουν ἀνάγκες πολλές, ἀλλὰ κυρίως δὲν
µπορῶ νὰ κρατήσω τίποτε, διότι θὰ µαραζώσω. Τὸ ἔχω ἀπόλυτη ἀνάγκη. ∆ὲν µπορῶ νὰ φανταστῶ τὴν ὕπαρξή µου νὰ κρατᾶ τὰ ἐλέη τοῦ
Θεοῦ”. Καὶ τόνισε πολὺ χαρακτηριστικὰ “ἀνάγκη µου ἐστὶ ἡ ἐλεηµοσύνη
καὶ ἡ προσφορὰ στοὺς πτωχοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Ἰησοῦ”.
Ἀλλὰ µετὰ ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν ὁµολογία καὶ τὴν προτροπὴ-ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ,
µποροῦµε νὰ προσθέσουµε τίποτε δικό µας;
Τοῦτο µόνο ἐπισηµαίνουµε καὶ ἂς κλείσουµε τὴν θεωρία, γιὰ νὰ περάσουµε στὴν ἐνεργὸ πρακτικὴ ἀγάπη.
Ὅταν µαζεύουµε, γεµίζει ἡ χούφτα µας γιὰ νὰ τὰ χάσουµε καὶ πάλι. Ὅταν
ὅµως σκορπίζουµε, ξεχειλίζει ἡ καρδιά µας. Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

Μόλις ἐκυκλοφορήθη: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΣΕΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. τοῦ ἔτους 2016

Ἐκυκλοφορήθη τό Ἡµερολόγιο τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» τοῦ ἔτους 2016 µέ θέµα: «Ἡ προστασία τῶν Ὀρθοδόξων
πιστῶν ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν Αἱρέσεων». Μᾶς ἐνηµερώνει τί σηµαίνει
αἱρετικός -ἂν ἔχουν µυστήρια οἱ αἱρετικοί, -ἄν εἶναι Ἐκκλησία, -ἂν ἐπιτρέπεται οἱ αἱρετικοὶ νὰ στέκωνται παρόντες στήν θεία Λειτουργία.
- Τί σηµαίνει Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν; - Πρέπει νὰ συνεχισθοῦν οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι;
Ἡµερολόγιο ἔγχρωµο, καλαίσθητο καὶ ἀπαραίτητο σὲ κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό.
Τιµᾶται 1€

Ο Ρ Θ Ο∆ Ο Ξ Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο Ν
Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Ἰωάννου
τοῦ Κολοβοῦ
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

2. Ἡ κλίµακα
τῆς ἀναγωγῆς
Εἶναι καλὸ νὰ μπορεῖ ὁ πνευματικὸς ἀγωνιστὴς νὰ παρατηρεῖ τί
συμβαίνει γύρω του καὶ νὰ ἀνεβαίνει
στὰ πνευματικὰ καὶ θεῖα. Νὰ ἀνάγεται ἀπὸ τὰ κτίσματα στὸν Κτίστη.
Δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μένουν στὰ κτίσματα, τὰ μελετοῦν, τὰ ἀξιοποιοῦν καὶ τὰ ἀπολαμβάνουν, λησμονώντας τὸ Δημιουργό.
Ξεχνοῦν ὅτι ἡ φύση εἶναι μιὰ νοητὴ
κλίμακα, ποὺ καταλήγει στὸν
οὐρανὸ καὶ εἶναι πνευματικὸ κατόρθωμα ἡ ἀδιάκοποη χρησιμοποίησή
της ἀπὸ τὸν ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο.
Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ἦταν προσεκτικὸς στὸ θέμα αὐτό. Δὲν ἤθελε ὁ
νοῦς του νὰ σκορπίζεται ἐδῶ κι ἐκεῖ,
σὲ βιοτικὲς ὑποθέσεις καὶ ἀτέλειωτες μέριμνες. Κάποτε τὸν ἐπισκέφτηκαν μερικοὶ ἀδελφοὶ καὶ θέλησαν νὰ τὸν πειράξουν, γιατὶ γνώρι-

ζαν ὅτι δὲν μιλοῦσε γιὰ θέματα τῆς
παρούσης ζωῆς, οὔτε καὶ ἄφηνε τὸ
νοῦ του νὰ περιπλανᾶται μακριὰ
ἀπὸ τὴν προσευχή. Τοῦ εἶπαν λοιπόν:
- Εὐχαριστοῦμε, ἀββᾶ, τὸ Θεό,
ποὺ ἐφέτος ἔβρεξε πολὺ καὶ ἤπιαν
οἱ φοινικιὲς καὶ βγάζουν βλαστοὺς
καὶ ἔτσι βρίσκουν οἱ ἀδελφοὶ ὑλικὸ
γιὰ τὸ ἐργόχειρό τους.
Καὶ ὁ ἀββᾶς τοὺς ἀπάντησε:
- Ἔτσι συμβαίνει μὲ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα. Ὅταν κατεβεῖ στὶς καρδιὲς
τῶν ἀνθρώπων, ἀνανεώνονται καὶ
ξαναβλασταίνουν μέσα στὸ φόβο
τοῦ Θεοῦ.
* * *

3. Ἡ ἀντιµετώπιση τῶν
ἁµαρτωλῶν λογισµῶν
Οἱ ἁμαρτωλοὶ λογισμοὶ εἶναι καθημερινοὶ στοὺς κατὰ Θεὸν ἀγωνιζόμενους. Ἄλλοτε ἔρχονται καὶ φεύγουν
γρήγορα, σὲ λίγη ὥρα, καὶ ἄλλοτε
διαρκοῦν αὐξανόμενοι, γεγονὸς ποὺ
προκαλεῖ ἔντονη ἀνησυχία καὶ ὁδηγεῖ στὰ πρόθυρα τῆς ἁμαρτίας. Ἡ
ἀντιμετώπιση τῶν λογισμῶν εἶναι δύσκολη ὑπόθεση, ἰδίως στοὺς ἄπειρους
ἀνθρώπους. Πολὺ βοηθάει ἡ προσπάθεια νὰ ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος καλοὺς λογισμοὺς μὲ τὴ μελέτη βιβλίων

καὶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἄλλους
ἀνθρώπους. Ἀποτελεσματικότερο
ὅμως ὅπλο καταπολέμησης τῶν πονηρῶν λογισμῶν εἶναι ἡ θερμὴ καὶ ἐκ
βαθέων προσευχή. Ἡ ἐπίκληση τῆς
θείας βοήθειας διώχνει τοὺς ἁμαρτωλοὺς λογισμοὺς καὶ στὴ θέση τους
μπαίνουν καλοὶ λογισμοί, ποὺ παρακινοῦν τὸν ἄνθρωπο σὲ ἐντονώτερο
πνευματικὸ ἀγώνα, προκειμένου νὰ
καταπολεμηθοῦν τὰ πάθη, ποὺ συνήθως γεννοῦν τοὺς ἁμαρτωλοὺς λογισμούς.
Στὸ Γεροντικὸ διαβάζουμε τὸν
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπιζε ὁ
ἀββᾶς Ἰωάννης τοὺς ἁμαρτωλοὺς
λογισμούς. Ἔλεγε: «Μοιάζω μὲ
ἄνθρωπο ποὺ κάθεται κάτω ἀπὸ ἕνα
μεγάλο δέντρο καὶ βλέπει νὰ ἔρχονται πρὸς τὸ μέρος του πολλὰ θηρία
καὶ φίδια. Καὶ ὅταν δὲν μπορεῖ νὰ τά
ἀντιμετωπίσει, σκαρφαλώνει γρήγορα στὸ δέντρο καὶ γλυτώνει. Ἔτσι κι
ἐγώ. Κάθομαι στὸ κελί μου καὶ βλέπω τοὺς ἁμαρτωλοὺς λογισμοὺς νὰ
μοῦ ἐπιτίθενται. Καὶ ὅταν δὲν μπορῶ
νὰ τὰ βάλω μαζί τους, καταφεύγω
στὸ Θεὸ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ γλυτώνω ἀπὸ τὸν ἐχθρό».
* * *

4. Ὑποµονὴ
στοὺς πειρασµούς
Οἱ ἀρχάριοι στὴν πνευματικὴ ζωὴ
ἀντιμετωπίζουν πολλοὺς πειρα-

Ἡ Ἁγιοπατερική στάσις ἔναντι τῶν αἱρετικῶν
(2ον - Τελευταῖον)

Ὅταν ὁ Ὅσιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης25 «ἀγωνιζόταν στήν Καψάλα,
κλήθηκε µία µέρα ἀπό τούς προεστῶτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά συζητήσει µέ κάποιους παπικούς γιά τά
δόγµατα τῆς πίστεως. Τήν στιγµή
πού ἐµφανίστηκε ὁ Νικόδηµος στήν
αὐλή τοῦ Πρωτάτου, στὶς Καρυές, µέ
κουρελιασµένο ράσο, µέ µισοχαλασµένα ὑποδήµατα, οἱ παπικοί διαµαρτυρήθηκαν θεωρώντας τήν παρουσία τοῦ παράξενου µοναχοῦ ὡς
προσβολή. Ὅµως τούς εἶπαν ὅτι
ἐκεῖνος εἶναι ὁ διδάσκαλος, µέ τόν
ὁποῖον θά συζητήσουν. Κάθε λέξη
τοῦ φωτισµένου Νικοδήµου τοῦ
Ἁγιορείτη ἦταν γιά τούς αἱρετικούς
σάν βροντή, σάν ἀστραπή πού καίει
τά ξερά καί τά ἄχρηστα. Οἱ παπικοί
ρώτησαν ἄν ὑπάρχουν καί ἄλλοι σάν
τόν Νικόδηµο στό Ἅγιον Ὄρος καί ὁ
Νικόδηµος ἀπάντησε πρῶτος:
‘‘Πλῆθος ὁµολογητῶν µοναχῶν
ὑπάρχει καί ἐγώ εἶµαι ὁ µικρότερος!’’»26.
Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος27,
στόν λόγο πού ἔγραψε γιά τόν ἅγιο
Μᾶρκο τόν Εὐγενικό, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ «Μᾶρκος ὁ Ἀντίπαπας Ἅγιος»,
προτρέπει: «Ἄς κρατοῦµε λοιπόν
στερεή τήν πατρική µας εὐσέβεια.
Ἄς µένουµε στά ἔθιµα καί τά ὅρια τῆς
ἁγίας µας Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,
στήν ὁποία γεννηθήκαµε κι ἀναγεννηθήκαµε κι ἀνατραφήκαµε, µέ τόν
θεϊκό της λόγο καί µέ τ’ ἄχραντα µυστήριά της. Ἄς ἀποφεύγουµε τούς
παπιστές ὡς µιάσµατα καί, γιά νά τό
ποῦµε ἁπλά, ὡς στ’ ἀλήθεια αἱρετικούς, γιά ν’ἀξιωθοῦµε κι ἑµεῖς, ἀπό
τήν καθαρότητα τῆς πίστης µας, νά
ἔχουµε µερίδιο, µ’ αὐτόν τόν θεῖο δάσκαλο καί Πατέρα µας28 καί µέσῳ
αὐτοῦ καί µαζί µ’ αὐτόν, µέ τόν Κύριό
µας Ἰησοῦ Χριστό29».
«Πρέπει νά ξέρεις», λέγει ὁ ἅγιος
Νικόλαος Βελιµίροβιτς30, «ὅτι πάντοτε ἦταν τέτοιοι οἱ τρόποι τῶν αἱρετικῶν καί ὅσων ἔπεφταν: νά δείχνουν ἐµφανῶς πιό ἐλεήµονες ἀπό
τούς ὀρθοδόξους. Ἀκόµα καί ὁ Αὐτοκράτορας Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης,
πού ἔπεσε ἀπό τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί γύρισε στήν εἰδωλολατρία,
µοίραζε ἐλεηµοσύνη πρός ὅλες τίς
κατευθύνσεις κοµπάζοντας ὅτι εἶναι
πιο ἐλεήµων ἀπό τούς χριστιανούς.
Ἀλλά οἱ πραγµατικοί χριστιανοί δέν
δέχονταν νά λάβουν τήν ἐλεηµοσύνη του, ἐπειδή τόν ἔβλεπαν ὡς παγανιστή. Εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν
ἀληθινῶν χριστιανῶν νά εἶναι πιό
ἐλεήµονες ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί νά µή ἐπιτρέπουν στούς
ἀλλόπιστους καί στούς αἱρετικούς νά
τούς ὑπερβαίνουν στήν ἐλεηµοσύνη.
Ἀλλά πρέπει νά φυλαγόµαστε ἀπό
τά αἱρετικά καί σεκταριστικά δῶρα
σάν ἀπό πυρκαγιά. Αὐτοί προσφέρουν λάσπη, γιά νά πάρουν χρυσό,
πού σηµαίνει δίνουν στό σῶµα γιά
νά πάρουν τήν ψυχή.  Ἐσύ νά
προσέχεις, νά φυλάξεις τήν ψυχή
σου ἀπό ἐκείνους πού παρουσιάζονται ὡς ἀµνοί, ἀλλά µέσα τους
εἶναι ἁρπακτικοί λύκοι31».32
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης33,
ὡς «"καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ" ὑπῆρξεν ὄχι µόνον ὑποδειγµατικός Μοναχός, ἀλλά καί πολέµιος
τῶν παρεκκλίσεων τῶν ἰσχυρῶν εἰς
τά θέµατα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,
ὅπως καί ὁ σύγχρονός του Ἱεροµάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούµενος, τό νέο
κλέος τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί
τῶν Ἁγιοταφιτῶν. Ἀµφότεροι ἐξεδήλωσαν τήν ἀντίθεσίν τους πρός τήν
ἤδη τότε ηὐξηµένην προσέγγισιν µεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων, ἡ ὁποία δέν
ἐτέθη ἐπί τήν βάσιν τῆς εἰλικρινοῦς
ἀναζητήσεως τῆς ἑνώσεως καί τῆς
ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανηµένων εἰς
τήν ἀλήθειαν34».
Ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος35,
γράφει: «Οἱ δέ πολεµοῦντες τήν
Ἁγίαν Ἐκκλησίαν εἶναι πολλοί καί κινδυνεύει τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας νά
καταποντισθῆ, διά τό µή ἔχειν καλούς ποιµένας καί φύλακας. Μερικοί
τῶν ποιµένων καί ἐπισκόπων, τούς
ὁποίους ἔταξαν ποιµένειν καί φυλλάττειν τήν λογικήν Σου ποίµνην, τήν
Ἁγίαν Ἐκκλησίαν, ἔγιναν προβατόσχηµοι λύκοι, τέλειοι καταφρονηταί
καί παραβάται τῶν Ἱερῶν Κανόνων

σμούς, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν προβλήματα καὶ ἡ λύση τους εἶναι ἀνησυχητικὰ δύσκολη, γι᾽ αὐτὸ συχνὰ
ζητοῦν στὴν προσευχή τους τὴν ὅσο
γίνεται γρηγορότερη ἀπαλλαγή
τους ἀπ᾽ αὐτούς. Ὅμως δὲν ἔχουν
πάντα δίκαιο, γιατὶ ἂν ἡ ζωή τους
γίνει ἀπείραστη, θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ μεγάλο κίνδυνο νὰ πέσουν
στὴν ὑπερηφάνεια καὶ τότε θὰ
εἶναι δύσκολη ἡ κατάστασή τους.
Οἱ ἔμπειροι γέροντες τονίζουν ὅτι ἡ
πνευματικὴ πρόοδος ἔρχεται μέσῳ
τῶν πειρασμῶν.
Κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης εἶχε
παρακαλέσει τὸ Θεὸ νὰ τοῦ νεκρώσει τὰ πάθη καὶ νὰ γίνει ἀμέριμνος
στὰ πνευματικά. Καὶ πράγματι ἔτσι
ἔγινε. Χαρούμενος πῆγε σ᾽ ἕνα γέροντα καὶ τοῦ ἐκμυστηρεύτηκε:
- Βλέπω, γέροντα, τὸν ἑαυτό μου
νὰ ἀναπαύεται καὶ νὰ μὴ ἔχει κανένα πόλεμο.
Ὁ γέροντας δὲν χάρηκε, ἀλλὰ
μᾶλλον ἀνησύχησε καὶ τοῦ εἶπε:
- Πήγαινε καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸ
νὰ σοῦ ξαναφέρει τὸν πόλεμο, καθὼς
καὶ τὴ συντριβὴ καὶ τὴν ταπείνωση,
ποὺ εἶχες πρῶτα, γιατὶ μέσα ἀπὸ
τοὺς πολέμους προοδεύει ἡ ψυχή.
Ὁ Ἰωάννης παρακάλεσε τὸν Θεὸ
νὰ τοῦ ξαναφέρει τὸν πόλεμο καὶ
ποτὲ πιὰ δὲν ξαναζήτησε ἀπαλλαγὴ ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ πάντα ἔλε-

καί Ἀποστολικῶν Παραδόσεων, ζητοῦντες ἀποβολήν αὐτῶν καί ἀντικατάστασι. Ἄλλοι ἄνοιξαν τίς πόρτες
καί καλοῦν καί δέχονται τούς λύκους
Παπιστάς, ∆ιαµαρτυροµένους καί
πάντας τούς αἱρετικούς, γιά νά εἰσέλθουν ἀκωλύτως καί νά θύσουν, ἀπολέσουν καί κατασπαράξουν τά λογικά πρόβατα Καί ἀντί νά ἀγωνίζονται καί νά φροντίζουν νά ἑνώσουν
τήν Ἐκκλησία, ἀγωνίζονται νά τήν διαιρέσουν ἀκόµη σέ περισσότερες καί
τήν καταστήσουν παναιρετική»36.
Ὁ σύγχρονος ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης λέγει: «MΝὰ ἔχουµε ἐµπιστοσύνη στὴν παράδοση.
Σήµερα, δυστυχῶς, µπῆκε ἡ εὐρωπαϊκή εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν
τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικά πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο µὲ τὰ δύο
κέρατα. ‘‘Μία θρησκεία, σοῦ λένε, νὰ
ὑπάρχη’’ καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα.
Ἦρθαν καὶ σ’ ἐµένα µερικοί καὶ µοῦ
εἶπαν: ‘‘Ὅσοι πιστεύουµε στὸν
Χριστό, νὰ κάνουµε µία θρησκεία’’.
‘‘Τώρα εἶναι σάν νὰ µοῦ λέτε, τούς
εἶπα, χρυσό καὶ µπακίρι, χρυσό τόσα
καράτια καὶ τόσα ποὺ τὰ ξεχώρισαν,
νὰ τὰ µαζέψουµε πάλι καὶ νὰ τὰ
κάνουµε ἕνα. Εἶναι σωστό νὰ τὰ ἀνακατέψουµε πάλι; Ρωτῆστε ἕνα χρυσοχόο: ‘Κάνει νὰ ἀνακατέψουµε τὴν
σαβούρα µὲ τὸν χρυσό;’ Ἔγινε
τόσος ἀγώνας, γιὰ νὰ λαµπικάρη τὸ
δόγµα’’. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπαγόρευσαν τὶς σχέσεις µὲ
αἱρετικό. Σήµερα λένε: ‘‘Ὄχι µόνο µὲ
αἱρετικό ἀλλὰ καὶ µὲ Βουδδιστή καὶ
µὲ πυρολάτρη καὶ µὲ δαιµονολάτρη
νὰ συµπροσευχηθοῦµε. Πρέπει νὰ
βρίσκωνται στὶς συµπροσευχές τους
καὶ στὰ συνέδρια καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι.
Εἶναι µία παρουσία’’. Τί παρουσία;
Τὰ λύνουν ὅλα µὲ τὴν λογική καὶ δικαιολογοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα. Τὸ
εὐρωπαϊκό πνεῦµα νοµίζει ὅτι καὶ τὰ
πνευµατικά θέµατα µποροῦν νὰ
µποῦν στὴν Κοινή Ἀγορά.
Μερικοί ἀπὸ τούς Ὀρθοδόξους
ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα καὶ θέλουν
νὰ κάνουν προβολή, ‘‘Ἱεραποστολή’’,
συγκαλοῦν συνέδρια µὲ ἑτεροδόξους, γιὰ νὰ γίνεται ντόρος καὶ
νοµίζουν ὅτι θὰ προβάλουν ἔτσι τὴν
Ὀρθοδοξία, µὲ τὸ νά γίνουν δηλαδή
ταραµοσαλάτα µὲ τούς κακοδόξους.
Ἀρχίζουν µετά οἱ ὑπερζηλωτές καὶ
πιάνουν τὸ ἄλλο ἄκρο· λένε καὶ βλασφηµίες γιὰ τὰ Μυστήρια τῶν Νεοηµερολογιτῶν κ.λπ. καὶ κατασκανδαλίζουν ψυχές, ποὺ ἔχουν εὐλάβεια
καὶ ὀρθόδοξη εὐαισθησία. Οἱ
ἑτερόδοξοι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔρχονται
στὰ συνέδρια, κάνουν τὸν δάσκαλο,
παίρνουν ὅ,τι καλό ὑλικό πνευµατικό
βρίσκουν στούς Ὀρθοδόξους, τὸ
περνᾶνε ἀπὸ τὸ δικό τους
ἐργαστήρι, βάζουν δικό τους χρῶµα
καὶ φίρµα καὶ τὸ παρουσιάζουν σάν
πρωτότυπο. Καὶ ὁ παράξενος σηµερινός κόσµος ἀπὸ κάτι τέτοια
παράξενα συγκινεῖται, καὶ καταστρέφεται µετά πνευµατικά. Ὁ
Κύριος ὅµως, ὅταν θὰ πρέπη, θὰ
παρουσιάση τούς Μάρκους τούς
Εὐγενικούς καὶ τούς Γρηγορίους Παλαµάδες, ποὺ θὰ συγκεντρώσουν
ὅλα τὰ κατασκανδαλισµένα ἀδέλφια
µας, γιὰ νὰ ὁµολογήσουν τὴν
ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν
τὴν παράδοση καὶ νὰ δώσουν χαρὰ
µεγάλη στὴν Μητέρα µας Ἐκκλησία.
Ἐὰν ζούσαµε πατερικά, θὰ εἴχαµε
ὅλοι πνευµατική ὑγεία, τὴν ὁποία θὰ
ζήλευαν καὶ ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι, καὶ
θὰ ἄφηναν τὶς ἀρρωστηµένες τους
πλάνες καὶ θὰ σώζονταν δίχως
κήρυγµα. Τώρα δὲν συγκινοῦνται
ἀπὸ τὴν ἁγία µας πατερική παράδοση, γιατί θέλουν νὰ δοῦν καὶ τὴν πατερική µας συνέχεια, τὴν πραγµατική
µας συγγένεια µὲ τούς Ἁγίους µας.
Αὐτὸ ποὺ ἐπιβάλλεται σὲ κάθε
Ὀρθόδοξο εἶναι νὰ βάζη τὴν καλή
ἀνησυχία καὶ στούς ἑτερόδοξους, νὰ
καταλάβουν δηλαδή ὅτι βρίσκονται
σὲ πλάνη, γιὰ νὰ µὴ ἀναπαύουν
ψεύτικα τὸν λογισµό τους, καὶ στερηθοῦν καὶ σ’ αὐτήν τὴν ζωή τὶς
πλούσιες εὐλογίες τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ στὴν ἄλλη ζωή τὶς περισσότερες
καὶ αἰώνιες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ.
Ἔρχονται ἐκεῖ στὸ Καλύβι µερικά
παιδιά Καθολικά µὲ πολύ καλή
διάθεση, ἕτοιµα νὰ γνωρίσουν τὴν
Ὀρθοδοξία. ‘‘Θέλουµε κάτι νὰ µᾶς
πῆς, γιὰ νὰ βοηθηθοῦµε πνευµα-

γε: «Δῶσε μου, Κύριε, ὑπομονὴ
στοὺς πειρασμούς».
* * *

5. Πολύωρη συνοµιλία
Ἡ πνευματικὴ συζήτηση, ὅταν
ὑπάρχει ἁγνὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἱερὸς
ζῆλος, εἶναι εὐχάριστη, ἀλλὰ καὶ
διαφωτιστική. Ἀνοίγει ὁρίζοντες
καὶ δυναμώνει τὸν ἀγώνα κατὰ τῶν
ἁμαρτωλῶν παθῶν. Ἐπιπλέον
διαρκεῖ, γιατὶ οἱ νεώτεροι ζητοῦν
συνεχῶς ἀπὸ τοὺς παλαιότερους
ἐμπειρίες, τὶς ὁποῖες δὲν μποροῦν
ἀλλοῦ νὰ βροῦν.
Κάποτε πῆγε στὸ κελὶ τοῦ ἀββᾶ
Ἰωάννη ἕνας ἀδελφός. Ἦταν προχωρημένο ἀπόγευμα καὶ θέλησε νὰ
μιλήσει γιὰ λίγο μὲ τὸ γέροντα καὶ
νὰ φύγει. Ἄρχισαν νὰ κουβεντιάζουν γιὰ τὶς ἀρετὲς μέχρι τὸ πρωΐ,
χωρὶς νὰ καταλάβουν. Σηκώθηκε ὁ
μοναχὸς νὰ φύγει καὶ βγῆκε ἔξω καὶ
ὁ ἀββᾶς, γιὰ νὰ τὸν ξεπροβοδίσει.
Συνέχισαν ὅμως τὴν κουβέντα μέχρι τὸ ἀπόγευμα. Μετὰ ξαναμπῆκαν στὸ κελί, γιὰ νὰ φᾶνε
κάτι καὶ ἀργὰ ἀναχώρησε ὁ ἀδελφός. Ἡ συνομιλία εἶχε διαρκέσει
εἴκοσι τέσσερις ὧρες!
* * *
6. Τὸν φανέρωσε ὁ Θεός
Οἱ ἐνάρετοι ἄνθρωποι ἀνησυ-

τικά’’, µοῦ λένε. ‘‘Κοιτάξτε, τούς λέω·
πάρτε τὴν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καὶ
θὰ δῆτε ὅτι κάποτε ἤµασταν µαζί καὶ
µετά ποῦ φθάσατε. Αὐτὸ πολύ θὰ
σᾶς βοηθήση. Κάντε αὐτό, καὶ ἄλλη
φορὰ θὰ συζητήσουµε πολλά’’.37
Εἶναι συγκλονιστική ἡ ἐπικαιρότητα καί ἡ ἐφαρµογή τῶν λεγοµένων
τῶν Πνευµατοφόρων Πατέρων µας
καί στήν ἐποχή µας· γιά τήν ἀκρίβεια,
σέ κάθε ἐποχή. Κι ἄς εἰπώθηκαν
πρίν ἀπό εἴκοσι, ἑκατό, πεντακόσια,
χίλια ἤ δυό χιλιάδες χρόνια! Οἱ ἅγιοι
Πατέρες, χωρίς ἀνόητους ψευτοσυναισθηµατισµούς, ἀντιµετώπιζαν
ἀποτελεσµατικά τήν αἵρεση, ἔχοντας
πλήρη συναίσθηση ὅτι αὐτή ὁδηγεῖ
στήν ἀπώλεια. ∆έν δίσταζαν νά χρησιµοποιήσουν σκληρούς χαρακτηρισµούς, γιά νά θεραπεύσουν τόν
ἄρρωστο, καί νά ἀποκόψουν ἀκόµη,
ἐάν ἦταν ἀπαραίτητο, τά νεκρά µέλη!
Αὐτό εἶναι τό µεγαλεῖο τῆς πραγµατικῆς ἀγάπης!
Ὅλοι αὐτοί, πιστοί στόν λόγο τοῦ
Κυρίου, χαριτώθηκαν ἀπό τόν Θεό
καί ἀναδείχτηκαν οἰκουµενικοί ἅγιοι·
ὅσοι νόθευσαν καί µόλυναν τήν πίστη, ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ἄµπελο,
ἔπεσαν «ἀπό τό καράβι, τοῦ ὁποίου
τό πηδάλιο κρατᾶ ὁ Χριστός», καί
«βρίσκονται στὴ βάρκα, τήν ὁποία
φροντίζει ὁ σατανᾶς»38. Ὅσοι ἀκολουθοῦµε τά χνάρια τῶν Πατέρων,
βαδίζουµε ἀσφαλῶς τήν µοναδική
Ὁδό πού ὁδηγεῖ στὴ Ζωή· ὅσοι θεωροῦνται «προοδευτικοί» καί αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν περισσότερη ἀγάπη
ἀπό τούς Πατέρες διαστρέφοντας
τήν θεία διδασκαλία, βαδίζουν τήν
ὁδό πού ὁδηγεῖ «εἰς τό πῦρ τό
αἰώνιον τό ἡτοιµασµένον τῷ ∆ιαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ»39.
Ἑµεῖς ποιόν δρόµο θά ἀκολουθήσουµε;
Φ.Θ.
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χοῦν, ὅταν ἀποκτοῦν μεγάλη φήμη καὶ ὅλοι μιλοῦν γι᾽ αὐτοὺς καὶ
θέλουν νὰ τοὺς συναντήσουν.
Προσπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ
κρύβονται καὶ νὰ ξεφεύγουν, γιατὶ
ἡ φήμη μπορεῖ νὰ τοὺς ὁδηγήσει
στὴν πτώση, ὅταν δηλαδὴ πιστέψουν καὶ οἱ ἴδιοι ὅτι ἔχουν ἀποκτήσει ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ δὲν
εἶναι ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι.
Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ἔλεγε γιὰ κάποιον ἐνάρετο γέροντα, ποὺ ἦταν
ἔγκλειστος καὶ εἶχε μεγάλο ὄνομα, ὅτι κάποτε τὸν εἰδοποίησαν
νὰ πάει στὴν πόλη, γιὰ νὰ ἀσπαστεῖ ἕνα γνωστό του προτοῦ κοιμηθεῖ. Ὁ γέροντας ἄρχισε νὰ σκέφτεται τί πρέπει νὰ κάνει προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὸν κόσμο, ὁ
ὁποῖος μόλις θὰ τὸν καταλάβαινε
θὰ ἔτρεχε ἀπὸ πίσω του θαυμάζοντάς τον. Τελικὰ πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὸ κελί
του τὸ βράδυ, γιὰ νὰ μὴ γίνει ἀντιληπτός. Καθὼς βάδιζε ὅμως ὁ
Θεὸς ἔστειλε δυὸ ἀγγέλους, ποὺ
κρατοῦσαν φανοὺς καὶ τοῦ φώτιζαν τὸ δρόμο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
ὅλη ἡ πόλη μαζεύτηκε κοντά του,
γιὰ νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν ἀκούσει.
Ἔτσι ἐκπληρώθηκε τὸ γραμμένο
«πᾶς ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται».
Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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Ἡ ἐµφάνισις τοῦ ∆υτικοῦ
πνεύµατος εἰς τὴν πολιτικὴν
– Ἡ ἅλωσις τῆς Πόλεως
ἀπὸ τοὺς Φράγκους (1204)
(2ον)

Πρὶν νὰ δοῦµε τί ἀκριβῶς συνέβη
τὸ 1204, ὅταν οἱ Φράγκοι λεηλάτησαν καὶ ἅλωσαν τὴν βασιλεύουσα
Πόλη, τὴν Κωνσταντινούπολη, θὰ
ἦταν ἀρκετὰ χρήσιµο νὰ προσπαθήσουµε νὰ καταλάβουµε τὴν χαοτικὴ διαφορὰ τῆς νοοτροπίας ἀλλὰ
καὶ τοῦ πολιτισµοῦ ποὺ ὑπῆρχε
ἀνάµεσα στοὺς Φραγκολατίνους
καὶ στοὺς Ρωµηοὺς κατοίκους τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.
Ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ
ὁ Κ. Ἰ. Γιαννακόπουλος1 τὸ νὰ ἀναλύσουµε τὴν πολιτιστικὴ ἐπιρροὴ
ποὺ ἄσκησε ὁ Βυζαντινὸς πολιτισµὸς στὴν ∆ύση «εἶναι σύνθετο
πρόβληµα ποὺ καλύπτει περισσότερα ἀπὸ χίλια χρόνια ἱστορίας καὶ
περιλαµβάνει, µὲ τὸν ἕνα ἢ µὲ τὸν
ἄλλο τρόπο, τὶς περισσότερες
χῶρες τῆς Εὐρώπης». Σὲ γενικὲς
γραµµές, καὶ ὑπεραπλουστεύοντας
πολὺ ἕνα ζήτηµα ποὺ θὰ µποροῦσε
κάλλιστα νὰ ἀποτελέσει πεδίο
σπουδῆς καὶ ἔρευνας µιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς, µποροῦµε νὰ καταλήξουµε στὸ συµπέρασµα πὼς οἱ ∆υτικοὶ
ἔχοντας ἕνα λιγότερο ἀνεπτυγµένο
πολιτισµό, προσπάθησαν νὰ
ἀντλήσουν στοιχεῖα ἢ/καὶ νὰ ἐπηρεαστοῦν ἀπὸ τὸν ἀρκετὰ πιὸ σύνθετο, σαφῶς πιὸ ἀνεπτυγµένο καὶ κυρίως πιὸ ἀναγνωρισµένο παγκοσµίως, Βυζαντινὸ πολιτισµό.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς µεσαιωνικῆς περιόδου, τὸ χάσµα στὴν
νοοτροπία καὶ στὸ ἦθος ποὺ
ὑπῆρχε ἀνάµεσα στὸ Βυζάντιο καὶ
στὴν ∆ύση µεγάλωνε ὁλοένα καὶ
περισσότερο, µὲ ἀποτέλεσµα τὴν
πλήρη ἀποξένωση καὶ τὴν δηµιουργία, οὐσιαστικά, δύο κόσµων
περίπου τὸν 9ο αἰῶνα, ὅπου:
• Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 800 οἱ
καµπάνες τοῦ Ἁγίου Πέτρου χτυποῦσαν χαρµόσυνα, καθὼς ὁ πάπας Λέων Γ’ ἔχριε µὲ κάθε ἐπισηµότητα τὸν Καρλοµάγνο2 αὐτοκράτορα τῶν Ρωµαίων! Ἡ αὐτοκρατορία
του ἁπλωνόταν στὰ ἐδάφη ποὺ σήµερα ἀπαρτίζουν τὴν Γαλλία, τὴν
Ἰταλία, τὴν Αὐστρία καὶ τὴν Γερµανία, ἐνῷ συνόρευε µὲ τὴν Βυζαντινὴ
αὐτοκρατορία.

• Λίγα χρόνια πρίν, τὸ 751, εἶχε
προηγηθεῖ ἡ ὑποταγὴ τοῦ Ἐξαρχάτου τῆς Ραβέννας στοὺς Λοµβαρδούς. Ἡ ἀπώλεια αὐτῆς τῆς Βυζαντινῆς διοίκησης σήµανε καὶ τὸ τέλος
τῆς Βυζαντινῆς παρουσίας στὰ ἐδάφη τῆς Κεντρικῆς καὶ τῆς Βόρειας
Ἰταλίας, δηλαδὴ στὰ δυτικὰ τῆς
Ἀδριατικῆς θάλασσας. Κυρίως,
ὅµως, σηµατοδότησε τὴν ἀνακατάταξη τῆς κυριαρχίας στὰ Ἰταλικὰ
ἐδάφη. Ἡ ἐν γένει ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολούθησαν οἱ Λοµβαρδοὶ καθόρισε τὴν µετέπειτα ἐξέλιξη
καὶ τὴν πορεία τῆς Βενετίας, ἀλλὰ
καὶ τὶς σχέσεις τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου µὲ τὸ ἀνερχόµενο στρατιωτικὰ Φραγκικὸ βασίλειο ποὺ ἔπαιξε
ρυθµιστικὸ ρόλο τόσο στὶς σχέσεις
µεταξὺ τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Λοµβαρδικῶν συµφερόντων3, ὅσο καὶ
µεταξὺ τῶν Βυζαντινῶν καὶ τῶν
ὑπολοίπων Ἰταλῶν.
• Ὁ F. Dvornic4 ἐπισηµαίνει, ἐπίσης, πὼς ἡ Βουλγαρικὴ ἐπιδροµὴ
στὴν Ἰλλυρία στάθηκε ἀκόµη µία
ἀφορµὴ γιὰ ρήξη ἀνάµεσα στοὺς
Λατίνους καὶ στοὺς Ρωµηούς.
Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀναπτύξουµε µὲ λεπτοµέρεια τὴν ἐπιρροὴ
ποὺ ἄσκησαν οἱ Βυζαντινοὶ στὸν
∆υτικὸ πολιτισµὸ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
στὴν φιλοσοφία, στὴν θεώρηση τῆς
ἐπιστήµης, στὸ δίκαιο, στὴν πολιτικὴ θεωρία καὶ στὴν διπλωµατία,
στὴν µουσική, στὴν τέχνη, στὴν
ἄσκηση τοῦ ἐµπορίου καὶ κυρίως
στὴν Ὀρθόδοξη εὐσέβεια καὶ στὸν
ἐξευγενισµένο τρόπο ζωῆς. Ἴσως,
πρῶτα ὁ Θεός, µᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ τὰ µελετήσουµε –ἔστω καὶ
ἀκροθιγῶς– στὸ µέλλον.
Αὐτὸ ποὺ θὰ ἦταν χρήσιµο νὰ
προκύψει ὡς συµπέρασµα ἀπὸ τὴν
σηµερινὴ ἀναφορά µας εἶναι ἡ στάση τῶν ∆υτικῶν ποὺ µοιάζει πολὺ
µὲ αὐτὴν τοῦ Ἑωσφόρου. Οἱ ∆υτικοὶ
γνώριζαν τὴν Ἀλήθεια, ἐπηρεάσθηκαν ἀπὸ αὐτήν, γνώρισαν τὸν πολιτισµὸ καὶ τὸν τρόπο τῆς ὑγιοῦς σκέψης, ἀλλὰ θέλησαν νὰ αὐτονοµηθοῦν, διορθώνοντας τὶς Ὁδηγίες
τοῦ Θεοῦ(!), τὶς ὁποῖες ἡ Αὐτοκρατορία µας εἶχε ὡς Πηγὴ Ζωῆς, τῆς
Παρούσης καὶ τῆς Μελλούσης.
∆ὲν ἀνέχθηκαν νὰ εἶναι κάτω
ἀπὸ τὶς ἐντολὲς καὶ τὴν καθοδήγηση
τῆς Ἀνατολικῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ κυρίως κάτω ἀπὸ τὴν
Ὀρθόδοξη ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς πίστης. Εἰσήγαγαν κυριολε-

κτικὰ καινὰ (καινούργια) δαιµόνια
στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, δίχασαν τὸν λαὸ καὶ ἀποσκίρτησαν
ἀπὸ τὴν Πίστη καὶ τὴν Αὐτοκρατορία.
Ἡ αὐτονοµηµένη πορεία τους
δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀγριότητα, στὴν βαρβαρότητα καὶ στὴν ἀπανθρωπιά.
Ἔφτιαξαν ἕνα Θεὸ δυνάστη, ποὺ ἡ
δικαιοσύνη Του ἱκανοποιήθηκε µόνο µὲ τὴν θυσία τοῦ Υἱοῦ Του καὶ
ἔθεσαν στὸ κέντρο τοῦ σύµπαντος
τὸν ἄνθρωπο, χωρὶς Θεό. Ἀφοῦ
ἀπαλλάχθηκαν ἀπὸ τὴν παρουσία
Του, ὅρισαν ἐκ νέου τὴν ἠθικὴ
χωρὶς Ἐκεῖνον καὶ γι’ αὐτὸ οὐσιαστικὰ ἐπέβαλλαν τὴν ἀνηθικότητα.
∆υστυχῶς καὶ στὴν Πατρίδα µας
φθάσαµε νὰ ἀκολουθοῦµε τοὺς
ἀπογόνους τῶν ∆υτικῶν Φράγκων.
Τὰ σηµάδια τῆς κατάρρευσης τῆς
Ὀρθόδοξης βιωτῆς τῶν Ἑλλήνων
εἶναι τὸ ἀποτέλεσµα τῆς πορείας,
ποὺ εἶχε µὲ ὁδηγό της τὴν ∆ύση.
Ἀφήσαµε τὸν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας µας καὶ καταντήσαµε ζητιάνοι
τῶν ἀπογόνων τῶν Φραγκολατίνων, ποὺ µᾶς δανείζουν ἀκριβὰ τὴν
προσδοκία µιᾶς καλύτερης καὶ πιὸ
πολιτισµένης ζωῆς.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύντοµη
ἀλλὰ ἀναγκαία παρένθεση τῆς διαφορᾶς τοῦ ἤθους ἀνάµεσα στὴν
Ἀνατολὴ καὶ στὴν ∆ύση, τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα –σὺν Θεῷ– θὰ
δοῦµε τὸ τί συνέβη κατὰ τὴν ἅλωση
τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ
τοὺς Λατίνους.
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Ἐπιστολή πρός τούς Ἱερεῖς
Ἀγαπητοί καί σεβαστοί Συµπρεσβύτεροι Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Εὐλογεῖτε!
Στήν ἐπιστολή µου αὐτή πρός
σᾶς θέλω, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, νά σᾶς γράψω πάλι
γιά τήν Θεία Λειτουργία, ἐπισηµαίνοντας µερικά σηµεῖα, τά ὁποῖα
πρέπει νά προσέχουµε.
1. Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπό
τήν Προσκοµιδή, ἡ ὁποία ἔχει ὀνοµαστεῖ «Λειτουργία ἐν ἐµβρύῳ»! Ὁ
Ἱερεύς τελῶν τήν Προσκοµιδή πρέπει νά φέρει ἅπασαν τήν ἱερατική
του στολή, καί τό φελώνιο δηλαδή.
Ἡ Προσκοµιδή πρέπει νά γίνεται µέ
ζυµωτό πρόσφορο, ἀλλά, παρακαλῶ, Πατέρες, νά συνιστᾶτε τό
ἀλεύρι, µέ τό ὁποῖο ζυµώνουν οἱ
εὐλαβεῖς κυρίες τό πρόσφορο, νά
εἶναι τοιοῦτο, ὥστε τό πρόσφορο νά
εἶναι σφιχτό καί ὄχι νά τρίβεται κατά
τήν κοπή του. Ρωτᾶτε τά Μοναστήρια µας, πού κάνουν καλά πρόσφορα, τί ἀλεύρι χρησιµοποιοῦν. Τό
εἴπαµε πολλές φορές αὐτό, ἀλλά
δέν βλέπω νά γίνεται διόρθωση.
Ὁµοίως γιά ἄναµα εἴπαµε νά χρησιµοποιεῖτε κατάλληλο γιά Θεία Κοινωνία, οἶνο µέ καλή γεύση. Προσοχή ὅµως, νά βάζετε τό ἄναµα σέ τέτοια θέση στόν Ναό, ὥστε νά µή ξυνίζει ἀπό τήν πολυκαιρία.
Κατά τήν Προσκοµιδή, στό Ἅγιο
∆ισκάριο καλόν εἶναι, κατά παλαιά
εὐσεβῆ παράδοση, νά διακρίνονται
οἱ µερίδες ζώντων καί τεθνεώτων.
Γι᾽ αὐτό, κατά συµβουλή τοῦ Γορτυνίου (ἀπό τήν Νυµφασία) ἁγίου Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου, οἱ µερίδες τῶν ζώντων πρέπει
νά ἐξάγονται ἀπό τήν κόρα, οἱ δέ µερίδες τῶν κεκοιµηµένων ἀπό τήν
ψύχα. Ἐπειδή ἡ Προσκοµιδή παλαιότερα γινόταν µετά τό Εὐαγγέλιο καί
ἐπειδή οἱ χριστιανοί µᾶς φέρουν
ὀνόµατα πρός µνηµόνευση σέ
ἀργοπορηµένη ὥρα, ἀλλά καί ἐπειδή ἐµεῖς οἱ Ἱερεῖς µνηµονεύουµε κατά τήν Θεία Λειτουργία ὀνόµατα, γι᾽
αὐτό προσωπικῶς δέν κάνω τήν
Ἀπόλυση κατά τήν τέλεση τῆς Προσκοµιδῆς, ἀλλά τήν κάνω σύντοµα
µετά τήν αἴτηση συγγνώµης πρίν
ἀπό τά Ἅγια. Ἄν θέλετε ἀκολουθῆστε καί σεῖς τήν ἴδια τακτική.
Ἄν θέλετε.
2. Πρίν ἀπό τήν «Εὐλογηµένη
Βασιλεία...» πρέπει νά προηγεῖται
θυµίαµα. Τό θυµίαµα αὐτό γίνεται
µέν κατά τήν ∆οξολογία, ἀλλά ἀνήκει
στήν Θεία Λειτουργία, πού πρόκειται νά ἀρχίσει. Καί αὐτό τό εἴπαµε
πολλές φορές, χωρίς ὅµως νά τό τηρεῖτε. Ὅταν ἔχουµε ἀρχιερατική Λειτουργία τό θυµίαµα δέν γίνεται κατά
τήν ∆οξολογία, ἀλλά τό κάνει ὁ
Ἀρχιερεύς, ὅταν, µετά τήν Μικρά
Εἴσοδο, εἰσέρχεται στό Ἱερό Βῆµα,
γιατί γι᾽ αὐτόν τότε ἀρχίζει ἡ Θεία
Λειτουργία.
3. Θά ἔχετε παρατηρήσει ὅτι σέ
κάθε τελετή καί ἀκολουθία τό Ἱερό
Εὐαγγέλιο τό ἀναγιγνώσκει ὁ Ἀρχιερεύς. Ἔτσι πρέπει νά γίνεται, γιατί
τό Ἱερό Εὐαγγέλιο εἶναι ὁ λόγος τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Ὁποίου τύπος εἶναι ὁ
Ἀρχιερεύς. Ἔτσι καί στήν βάπτιση
καί στόν γάµο καί στήν κηδεία καί
στήν τέλεση ἑνός ἁγιασµοῦ, τό
Εὐαγγέλιο ἀναγινώσκεται ἀπό τόν

Τοῦ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίου

Ἀρχιερέα, ὅταν ἱερουργεῖ. Παραδόξως ὅµως, εἰδικά στήν Θεία Λειτουργία, ὅπου βιώνουµε ἰδιαίτερα τό µυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί ὅπου
ἔχουµε κατ᾽ ἐξοχήν τήν παρουσία
τοῦ Κυρίου, βλέπουµε τό Εὐαγγέλιο
νά διαβάζεται ἀπό τόν ∆ιάκονο ἤ,
ἐλλείψει αὐτοῦ, ἀπό τόν κατώτερο
στήν τάξη Ἱερέα. Αὐτό δέν εἶναι καθόλου σωστό. Πῶς ὅµως ἐπικράτησε ἡ λανθασµένη αὐτή τακτική; Κατά τήν ἑρµηνεία τοῦ ἀρίστου λειτουργιολόγου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ
µακαριστοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου
Φουντούλη, τό Εὐαγγέλιο στήν Θεία
Λειτουργία τό ἀνεγίνωσκε ὁ Ἀρχιερεύς πάντα, πίσω ἀπό τό Ἱερό
Βῆµα, ὅπου ἦταν πάλαι ὁ θρόνος
του. Ἐπειδή δέ δέν ἀκουόταν (δέν
ὑπῆρχαν µεγάφωνα), στό κέντρο
τοῦ Ναοῦ στεκόταν ὁ ∆ιάκονος καί
ἐπαναλάµβανε τίς φράσεις τοῦ
Εὐαγγελίου, πού ἀνεγίνωσκε ὁ
Ἀρχιερεύς, γιά νά γίνονται ἀκουστές
ἀπό τόν λαό. Ὁ λαός λοιπόν ἔβλεπε
καί ἄκουγε τόν ∆ιάκονο ἀπαγγέλλοντα τήν Εὐαγγελική περικοπή καί
ἔτσι ἐπικράτησε, λανθασµένα πάλι
λέγω, στήν Θεία Λειτουργία τό
Εὐαγγέλιο νά ἀναγινώσκει ὁ ∆ιάκονος. Αὐτό µαζί µέ τό ἄλλο, τό ὅτι οἱ
ἀναγινώσκοντες τό Εὐαγγέλιο, µερικές φορές τό «σκοτώνουν», πού λέγουµε, µέ κάνει στήν Θεία Λειτουργία νά ἀναγινώσκω ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος τό Εὐαγγέλιο. ∆έν εἶναι καινοτοµία αὐτό, ἀλλά εἶναι ἐπιστροφή στήν
παράδοση. Ἔπειτα, στήν ἀρχιερατική Λειτουργία τά πάντα ἀνήκουν
στόν Ἀρχιερέα, γι᾽ αὐτό καί οἱ Ἱερεῖς
µόνο µέ τήν ἐντολή καί εὐλογία του
λέγουν ἐκφώνησή τινα. Γιά τό Εὐαγγέλιο θέλω πάλι νά πῶ ὅτι πρέπει
νά λέγεται µέ ἐµµελῆ ἀνάγνωση καί
ὄχι µέ ψαλµωδία. «Τό ἀνάγνωσµα
πρόσχωµεν», λέγουµε.
4. Προσοχή, Πατέρες, κατά τόν
Καθαγιασµό τῶν Τιµίων ∆ώρων.
∆ηλαδή, προσοχή κατά τήν εὐχή
πού λέγουµε µετά τό «Τά Σά ἐκ τῶν
Σῶν». Ἡ σταύρωση διά τῆς χειρός
µας στόν ἄρτο, πού εἶναι στό ἅγιο
∆ισκάριο, πρέπει νά γίνεται πάνω
ἀκριβῶς ἀπό τόν ἄρτο καί ὄχι ἀπό
µακρυά. Προσοχή πολύ σ᾽ αὐτό.
Καί ἡ σταύρωση τοῦ οἴνου, πού
εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο, πρέπει νά γίνεται ἀκριβῶς πάνω στό ἅγιο Ποτήριο καί ὄχι µακρυά ἀπό αὐτό. Προσοχή σ᾽ αὐτό, ξαναλέγω. Γιά νά τό
πετύχετε αὐτό πρέπει βέβαια νά
εἶστε ὄρθιοι ἐκείνη τήν ὥρα καί ὄχι
γονατιστοί. Ἡ ὥρα αὐτή, Πατέρες,
εἶναι ἡ πιό σηµαντική, εἶναι ἡ πιό
ἱερή καί τροµερή ὥρα. Εἶναι µία θεοφάνεια! Γι᾽ αὐτό, καί µετά τήν τέλεση
τοῦ Καθαγιασµοῦ πρέπει ὁπωσδήποτε νά γονατίζουµε (ὅσοι µποροῦν
βέβαια), ὡς µία προσκύνηση στόν
Χριστό, ὁ Ὁποῖος εὑρίσκεται πλέον
ἐνώπιόν µας µέ τό θαῦµα τοῦ Καθαγιασµοῦ! Συνιστῶ λοιπόν νά γονατίζετε τήν τροµερή αὐτή ὥρα καί ἄς
εἶναι Κυριακή ἡµέρα. ∆έν εἶναι παράβαση τοῦ Κανόνος, πού λέγει
«µή κλίνειν γόνυ» τήν Κυριακή, γιατί
τό γονάτισµα στόν Κανόνα αὐτόν
εἶναι σχῆµα µετανοίας. Ἀλλά τό γονάτισµα κατά τόν Καθαγιασµό εἶναι
τιµητική προσκύνηση στόν ∆εσπότη
Χριστό καί δέν εἶναι ἔκφραση µετανοίας γιά τά ἁµαρτήµατά µας.
Ὅπως, γιά παράδειγµα, ἄν ἐµφανι-

στεῖ ἐνώπιόν µας ὁ Χριστός µας καί
ἡ Παναγία µας (ἄχ, µακάρι!) καί εἶναι
Κυριακή ἡµέρα, δέν θά ποῦµε «Χριστέ καί Παναγιά, ἐλᾶτε αὔριο πού
εἶναι ∆ευτέρα νά σᾶς προσκυνήσω,
γιατί σήµερα εἶναι Κυριακή»!... Οἱ
Μυροφόρες προσκύνησαν τόν Χριστό ἡµέρα Κυριακή. Καί τήν Κυριακή ἡµέρα λέµε γιά Εἰσοδικό «∆εῦτε
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ», καί ὄχι µόνο
«προσκυνήσωµεν», ἀλλά καί
«ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ» Χριστῷ! Ἀλλά,
σηµειώνω, εἰδικά γιά τά Μοναστήρια, ἄν ἔχουν παράδοση νά µή γονατοῦν τήν ὥρα τοῦ Καθαγιασµοῦ,
ἄν καί θεολογικά διαφωνῶ µέ αὐτό,
ὅµως, σέβοµαι τήν παράδοσή τους
καί παρακαλῶ νά ἀκολουθοῦν
αὐτήν καί ὄχι τήν δική µου θέση.
5. Προσοχή, Πατέρες, ὅταν κοινωνᾶτε καί ὅταν καταλύετε τό ἅγιο
Ποτήριο. Προσοχή, µή πέφτουν
Μαργαρίτες στήν γενειάδα σας καί
µή ποτίζεται ὁ µύστακας µέ τό Ἅγιο
Αἷµα. Σᾶς εἶχα ἀναφέρει ἐντολή τοῦ
ἁγίου Συµεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ὅτι ὁ Ἱερεύς πρέπει νά
ψαλιδίζει τόν µύστακά του, ἀκριβῶς
γιά τόν λόγο, γιά νά µή ἐµβαπτίζονται οἱ τρίχες τοῦ µύστακος στό ἅγιο
Ποτήριο. Νά ψαλιδίζει τόν µύστακα,
ἀλλά ὄχι καί τήν γενειάδα. Κατά παρέκβαση λέγω, ἀφοῦ ἡ γενειάδα
εἶναι καί αὐτή ἐκφραστική τῆς ἀφιερώσεώς µας στόν Χριστό µέ τήν
ἱερωσύνη µας, γιατί µερικοί Ἱερεῖς
κόβουν τά γένεια; «∆έν κάνουν τά
γένεια τόν παπᾶ», λέγουν αὐτοί πού
τά κόβουν. Ἀλλά καί τά ράσα καί τά
ἄµφια δέν κάνουν τόν παπᾶ. Λοιπόν, νά καταργήσουµε τά ράσα καί
τά ἄµφια;
6. Εὔχοµαι, Πατέρες, νά θελχθεῖτε
ἀπό τόν γλυκασµό τῆς Θείας Λειτουργίας καί τότε θά νοήσετε µόνοι
σας πῶς πρέπει, εὐλαβῶς καί ἱεροπρεπῶς, νά τήν τελεῖτε. Προσωπικῶς, χθές τήν νύχτα (Σάββατο
πρός Κυριακή 23 Αὐγούστου), πού
διά λόγους ὑγείας ἐτέλεσα µόνος
µου µέ ἕνα πιστό τήν Θεία Λειτουργία, θυµήθηκα τήν παλαιά µου, ὡς
ἱερεύς συνήθεια, πού λειτουργοῦσα
συχνά καί µάλιστα πολλές φορές καί
καθηµερινά. Μακάρι νά µποροῦσα
καί τώρα ὡς Ἀρχιερεύς νά τό ἐφαρµόσω αὐτό, γιά νά κοινωνῶ καθηµερινά τό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν
µου καί γιά τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, πού µοῦ ἔδωσε ὁ
Κύριος νά ποιµαίνω.
Ἡ ἀσθένειά µου, γιά τήν ὁποία
ἀκούσατε, εἶναι καρδιᾶς ἀσθένεια
καί µπορεῖ ἀπότοµα νά ἀπέλθω τοῦ
µαταίου τούτου βίου. Γι᾽ αὐτό ζητῶ
µέ εἰλικρίνεια συγγνώµη ἀπό ὅλους.
Ἄν ποτέ ἦλθα σέ διενέξεις µαζί σας,
ὁµολογῶ ταπεινά ὅτι τό φταίξιµο
ἦταν δικό µου. Γι᾽ αὐτό καί πάλι σᾶς
ζητῶ εἰλικρινά συγγνώµη. Τόν ἀγώνα µου κάνω καί ἐγώ, σεβαστοί µου
Πατέρες. Ἄλλοτε τά καταφέρνω,
ἄλλοτε δέν τά καταφέρνω. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός µας, διά πρεσβειῶν τῆς
καλῆς µας Παναγίας, ἄς µᾶς συγχωρέσει ὅλους καί ἄς µή µᾶς στερήσει τήν ἐπουράνιό Του Βασιλεία.
Συγχωρέστε µε καί ὁ Θεός ἄς συγχωρήσει καί ὅλους ἐσᾶς.
Εὔχοµαι τήν εὐλογία τῆς Παναγίας στήν οἰκογένειά σας καί τήν
ἱερά σας ποίµνη.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τί συμβαίνει μέ τίς …παγκόσμιες ἡμέρες;
(2ον)

Πόσες εἶναι
οἱ παγκόσµιες ἡµέρες;

Τὴν 3ην Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καί
τήν 4ην Ὀκτωβρίου τοῦ Ἁγ. Ἰεροθέου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

Συναντήσεις δύο συγχρόνων Ἁγίων1

Η

Τοῦ ∆ρ Χαραλάµπη Μ. Μπούσια,
Μεγάλου Ὑµνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

ΑΓΙΟΤΗΣ δὲν κρύβεται. Εἶναι
µαγνήτης, ποὺ ἑλκύει. Εἶναι
τὸ λαµπερὸ ἀστέρι, ποὺ φωτίζει ὅλους µας στὸ σκοτάδι τῆς χίµαιρας καὶ τῶν προβληµάτων τῆς καθηµερινότητος. Εἶναι ἡ ὄαση τῶν
κουρασµένων ὁδοιπόρων στὴν ἔρηµο τῶν θλίψεων καὶ τῶν κρίσεων.
Εἶναι ἡ πηγὴ µὲ τὸ γάργαρο νερό,
ποὺ ξεδιψάει κάθε διψασµένο. Εἶναι
τὸ εὐωδιαστὸ λουλούδι στὴ δυσώδη
κοπριὰ τῶν ὀρθολογιστῶν καὶ ἀθέων. Εἶναι ἡ πραγµάτωση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης
σὲ ἕνα κόσµο ἄστοργο, ἀφιλάδελφο,
ταραγµένο καὶ πολεµούµενο ἀπὸ
πλῆθος ὁρατῶν καὶ ἀοράτων
ἐχθρῶν.
∆ύο µαγνῆτες ἁγιότητος στὴν
ἐποχή µας εἶναι ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Βαλαδῆµος καὶ ὁ ἤδη γραµµένος στὶς δέλτους τῶν Ἁγίων µας,
Ὅσιος Παΐσιος, ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ τελευταῖος τὰ νεανικά του χρόνια τὰ
πέρασε στὴν Κόνιτσα καὶ ἀργότερα
ὡς µοναχὸς ἀσκήτευσε καὶ στὸ ἱστορικὸ Μοναστήρι της, αὐτὸ τῆς Παναγίας τοῦ Στοµίου, µακριὰ ἀπὸ τὴν κοσµικὴ τύρβη ἀκόµη καὶ σήµερα,
ἀφοῦ δὲν εἶναι προσβάσιµο στὰ
σύγχρονα µέσα κυκλοφορίας καὶ
χρειάζεται ἀρκετὴ καὶ δύσκολη πεζοπορία, γιὰ νὰ φθάσει κανεὶς ἐκεῖ.
Ἀποζηµιώνεται, βέβαια, ὁ προσκυνητής του ἀπὸ τὸ ὑπέροχο τοπίο, µὲ
τὴν «φωνὴν ὑδάτων πολλῶν»
(Ἀποκ. ιδ΄ 2) ἀπὸ τὸν παραρρέοντα
Ἀῶο ποταµὸ καὶ ἀπὸ τὶς µυστικὲς
συµφωνίες, ποὺ ἀδιάκοπα δίνουν
τὰ καλλικέλαδα ἀηδόνια καὶ τὰ ἄλλα
φιλέρηµα στρουθία τοῦ δάσους.
Ἀποζηµιώνεται ἐπίσης πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴ χάρη τῆς Παναγίας
µας τῆς Στοµιώτισσας καὶ τὶς εὐχὲς
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, τοῦ ὁποίου σώζεται τὸ ἀπέριττο κελλάκι.
Ὡς νεαρὸς Ἀρσένιος, ὁ Ὅσιος
Παΐσιος, διψοῦσε γιὰ λόγο Θεοῦ καὶ
γιὰ συναντήσεις µὲ ἀνθρώπους,
ποὺ βίωναν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ
ζοῦσαν µὲν στὴ γῆ, ἀλλὰ εἶχαν τὸ
πολίτευµα στὸν οὐρανό, ὅπως οἱ
πραγµατικοὶ Χριστιανοί, αὐτοὶ ποὺ
περιγράφει ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν
(Φιλιπ. γ΄ 20). Ἡ φήµη τοῦ Ὁσίου Γέροντος τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴ Βίτσα τοῦ Ζαγορίου,
τοῦ πατρὸς Ἰακώβου, τοῦ ἱεραποστόλου τῆς Ἠπείρου, εἶχε φθάσει καὶ
στὰ αὐτιὰ τοῦ νεαροῦ τότε φερέλπιδος µοναχοῦ, τοῦ µετέπειτα Ὁσίου
Παϊσίου, ἀφοῦ ὅλοι µιλοῦσαν γιὰ τὶς
ἀρετές του, τὶς νουθεσίες του, τὰ
θαυµάσιά του. Ἀψηφώντας, λοιπόν,
αὐτὸς τὴ µακριὰ πεζοπορία ἀπὸ τὴν
Κόνιτσα στὴ Βίτσα, µαζὶ µὲ ἄλλους
δύο νεαρούς, ποὺ εἶχαν τρωθεῖ ἀπὸ
τὸν ἴδιο ἔρωτα τῆς µοναχικῆς ζωῆς
καὶ ὡς πνευµατικοὶ ἀδελφοὶ ἀλληλοστηρίζονταν «ὡς πόλις ὀχυρά»
(Παρ. 18, 19), ἐπισκεπτόταν, ὅταν
εὕρισκε εὐκαιρία, τὸν εὐλαβέστατο
πατέρα Ἰάκωβο.
Καὶ µόνο τὸ παρουσιαστικὸ τοῦ
Γέροντος, ἡ βιωµατική του πτωχεία
τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἡ ὁσιακὴ συµπεριφορά του συγκινοῦσε τοὺς νεαροὺς
ὑποψηφίους µοναχοὺς καὶ τοὺς παρακινοῦσε σὲ µίµηση τῶν ἀσκητικῶν του παλαισµάτων. Ἡ διαπροσωπικὴ αὐτὴ ἐπικοινωνία µὲ τὸν Γέροντα Ἰάκωβο τοὺς τόνωνε τὸ ἠθικό, τοὺς φυλάκιζε τὶς αἰσθήσεις καὶ
τοὺς φτέρωνε τὸ νοῦ πρὸς τὶς ἐπάλξεις τοῦ οὐρανοῦ.
Παρακολουθοῦσαν µὲ προσοχὴ
κάθε κίνησή του καὶ πρόσεχαν τὰ
λόγια του καὶ κάθε λέξη ποὺ ἔβγαινε
ἀπὸ τὸ «ἕρκος τῶν ὀδόντων του»
κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστοµο. Καὶ
ὅλα τὰ χάρασσαν µὲ ἀνεξίτηλο µελάνι στὶς καρδιές τους. Ἦταν, βλέπετε, σκαπανεῖς τῆς ἀρετῆς, ἦταν
µέλισσες ποὺ τρυγοῦσαν τὸ γλυκύτατο µέλι τῆς θεοσοφίας τοῦ Γέροντος, τὸ νέκταρ τοῦ ἀποστάγµατος
τῶν ἀσκητικῶν του πόνων.
Ἔψαχναν νὰ βροῦν οἱ µακάριοι

νέοι τὸν πολύτιµο µαργαρίτη, ποὺ
δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Σωτήρα
µας Χριστό. Καὶ τὸν βρῆκαν µέσα
ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ πατρὸς Ἰακώβου, τὰ λόγια τοῦ ὁποίου σαφῶς καὶ
τοὺς ὤθησαν στὴν ἐκπλήρωση τῆς
θεοφιλοῦς ἐπιθυµίας τους. Γνώριζαν ὅτι ὁ πολύτιµος µαργαρίτης, γιὰ
νὰ βρεθεῖ, θέλει ψάξιµο. ∆ὲν βρίσκεται εὔκολα, γιατὶ κρύβεται, ὅπως τὰ
µαργαριτάρια στὰ βάθη τῶν
ὠκεανῶν. Ὅποιος θέλει νὰ βρεῖ
µαργαριτάρια µπαίνει µὲ προσωπικοὺς κόπους καὶ κινδύνους γυµνὸς
στὴ θάλασσα καὶ κάνει βουτιὲς στὸ
βυθό της. Καὶ ὅποιος θέλει νὰ βρεῖ
τὸν πολύτιµο µαργαρίτη, τὸν Χριστό
µας, πρέπει νὰ κολυµβήσει γυµνὸς
ἀπὸ χρήµατα καὶ περιουσίες σὲ
αὐτὴ τὴ ζωή, ὅπως ὁ πατὴρ Ἰάκωβος, καὶ νὰ κάνει καταβύθιση µὲ τὴν
ἀρετὴ τῆς ὑψοποιοῦ ταπεινώσεως,
τῆς ἀσκήσεως, τῆς σκληραγωγίας,
τῆς κενωτικῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος. Ἡ
χαρά, ὅµως, τῆς εὑρέσεως τοῦ πολύτιµου µαργαρίτη, τοῦ Χριστοῦ
µας, ἔδιωχνε κάθε κόπο, θλίψη καὶ
κίνδυνο ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ πατρὸς
Παϊσίου καὶ τῶν φίλων του, καὶ τὸν
ἔκανε τόσο πλούσιο, ὅσο κανένα
ἄλλον σὲ αὐτὴ τὴ ζωή. Οἱ ἐπισκέψεις του, ἔτσι, στὸ Γέροντα Ἰάκωβο,
ἦταν ἐπισκέψεις εὑρέσεως τοῦ µαργαριταριοῦ τοῦ ἐφετοῦ τῆς καρδιᾶς
του, αὐτοῦ ποὺ ἤδη εἶχε βρεῖ ὁ
ἀσκητὴς Ἡγούµενος τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία. Ὡς πνευµατικὸς διδάσκαλος, λοιπόν, καὶ
ἀλείπτης ὁ πατὴρ Ἰάκωβος σαφῶς
ἐπηρέασε µὲ τὴν ὁσιακή του πολιτεία τὸν Ὅσιο Παΐσιο καὶ τὸν ἀνέδειξε ὄχι µόνο ἰσάξιο τῶν κατορθωµάτων του, ἀλλά, χάριτι θείᾳ, πολὺ
ἀνώτερό του, γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι «τὸ
πνεῦµα τοῦ Θεοῦ ὅπου θέλει πνεῖ»
(Ἰωάν. γ΄ 8). Ἄν, λοιπόν, σκεῦος
εὔχρηστο τοῦ Παναγίου Πνεύµατος
φάνηκε ὁ Ὅσιος Παΐσιος, πόσο
µᾶλλον εὔχρηστο, ἂν καὶ σὲ ἀφάνεια, ἦταν ὁ Γέροντας Ἰάκωβος, γιὰ
νὰ θυµηθοῦµε τὴν Ἁγία Γραφή, ποὺ
λέει, ὅτι δὲν γίνεται νὰ εἶναι «µαθητὴς ἀνώτερος τοῦ διδασκάλου,
οὐδὲ δοῦλος ἀνώτερος τοῦ κυρίου
αὐτοῦ» (Ἰωάν. ιδ΄ 6, Ματθ. ζ΄14,
κβ’14, Α΄ Κορ.α΄ 26-27, Ἰωάν. στ΄
60 ).
Γύρω στὸ 1940, ὅταν ὁ νεαρὸς
Ἀρσένιος ἦταν µόλις δεκαέξη ἐτῶν,
ἐπισκέφθηκε τὸν Γέροντα Ἰάκωβο.
Ἤθελε νὰ ταξιδεύσει πνευµατικὰ
µαζί του µέσα ἀπὸ τὶς διηγήσεις του
στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ὄρος τῶν ὀνείρων του. Στὸ Ναὸ µιὰ µαυροφορεµένη γυναίκα, σχετικὰ νέα, τὸν κοίταζε συνέχεια καὶ ὁ νεαρὸς ἔβαλε
κακὸ λογισµὸ µέσα του, µέχρι ποὺ
ἐκείνη τὸν πλησίασε καὶ τὸν κάλεσε
στὸ σπίτι της λέγοντας:
-Μοιάζεις πολὺ µὲ τὸ παιδί µου,
ποὺ πρὶν λίγο σκοτώθηκε στὸν πόλεµο!
Αὐτὰ τὰ λόγια τρύπησαν σὰν
ροµφαία δίστοµη τὴν καρδιὰ τοῦ νεαροῦ Ἀρσενίου, ποὺ ὑποσχέθηκε
στὸν ἑαυτό του νὰ µὴ βάζει ποτὲ πονηρὸ λογισµό.
Οἱ συναντήσεις τῶν δύο συγχρόνων Ἁγίων στὴ Βίτσα, τοῦ πολιοῦ
τότε Γέροντος Ἰακώβου καὶ τοῦ νεαροῦ τότε Ἀρσενίου, τοῦ σηµερινοῦ
Ὁσίου Παϊσίου, σφραγίζονται ἀπὸ
τὴ χαρὰ τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων, αὐτὴν ποὺ ὁ Χριστὸς σκορπίζει, ὅταν βρίσκεται ἀνάµεσά τους,
ὅταν Αὐτὸς κυβερνᾶ τὸ καράβι τῆς
ζωῆς τους καὶ τοὺς ὁδηγεῖ στὸ ἀπάνεµο λιµάνι τῆς σωτηρίας, στὸ λιµάνι τοῦ οὐρανοῦ. Ἄλλωστε σήµερα
Ἰάκωβος καὶ Παΐσιος συναπολαµβάνουν τὴ γαλήνη στὴν ἀντίπερα
ὄχθη τῆς ζωῆς, στὴν ἀβράδιαστη
ἡµέρα τῆς αἰωνιότητος.

1. Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης,
Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου
Θεολόγου Σουρωτῆς, σελὶς 153, 2015.

Εἶναι ἀλήθεια πώς οἱ παγκόσµιες ἡµέρες αὐξάνουν κατά γεωµετρική πρόοδο! ∆έν κάλυψαν µόνο, ὅλες τίς ἡµέρες τοῦ ἔτους,
ἀλλά καί σέ πολλές ἡµέρες ὑπάρχουν πλέον πολλές ἑορτές.
Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό αὐτό
πού ἔγραψε κάποιος blogger:
«Χθές ἀφοῦ δηµοσίευσε τό post
γιά τήν παγκόσµια ἡµέρα κατά
τοῦ ρατσισµοῦ καί τῆς ξενοφοβίας, διαπίστωσα ὅτι ταυτόχρονα
ἦταν καί παγκόσµια ἡµέρα ποίησης, κάτι πού µέ ἐνδιέφερε προσωπικά, ὅπως ἄλλωστε καί τό θέµα τοῦ ρατσισµοῦ. Ὅταν ὅµως
εἶδα ὅτι ἐκτός ἀπό ἡµέρα ποίησης
καί ρατσισµοῦ ἦταν καί παγκόσµια ἡµέρα νεροῦ, ἄρχισα νά
ψάχνω τό θέµα. Ἦταν καί παγκόσµια ἡµέρα γιά τό σύνδροµο
Dawn καί παγκόσµια ἡµέρα δασοπονίας! Ἄρχισα νά τά παίρνω Ὁπότε ἀποφάσισα νά κηρύξω κι ἐγώ τήν ἡµέρα αὐτή ΄΄παγκόσµια ἡµέρα αὐτῶν πού βαρέθηκαν τίς παγκόσµιες ἡµέρες΄΄»!!!

Ποιοί καί πῶς
τίς καθιερώνουν;

Νά ἕνα πολύ ὡραῖο ἐρώτηµα. Ἡ
ἀπάντηση τήν ὁποία θά µπορούσαµε νά δώσουµε εἶναι ἡ ἑξῆς:
Φαίνεται ὅτι ὅλα ξεκίνησαν ἀπ’
τόν ΟΗΕ. Γιά παράδειγµα ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα τοῦ Παιδιοῦ» καθιερώθηκε τήν 11η ∆εκεµβρίου 1946
µέ τήν ἵδρυση τῆς UNICEF. Ἡ
«∆ιεθνής Ἡµέρα γιά τήν Ἐξάλειψη
τοῦ Ἀναλφαβητισµοῦ» (8/9) καθιερώθηκε ἀπ’ τήν UNESCO. Ἡ
«Παγκόσµια Ἡµέρα Περιβάλλοντος» καθιερώθηκε τό 1972 στή
διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ στή Στοκχόλµη. Ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα Πληθυσµῶν» καθιερώθηκε ἀπ’ τόν
ΟΗΕ τήν 11η Ἰουλίου 1990 ὡς συνέχεια τῆς ἡµέρας – ὁρόσηµο τῶν 5
δισεκ. παγκόσµιου πληθυσµοῦ
(θά δοῦµε καί τούς σκοπούς της).
Ἀλλά δέν εἶναι µόνον οἱ ἡµέρες,
εἶναι καί οἱ δεκαετίες πού ἀφιερώ-

νονται σέ κάτι ἀπ’ τόν ΟΗΕ. Γιά
παράδειγµα τό 1992 ὁ ΟΗΕ µέ τήν
47/193 ἀπόφασή του καθιέρωσε
τήν 22α Μαρτίου ὡς Παγκόσµια
Ἡµέρα γιά τό Νερό. Τό 2003 µέ
τήν 58/217 ἀπόφασή του καθιέρωσε τήν περίοδο 2005 – 2015
ὡς δεκαετία τῆς δράσης «Νερό γιά
τή ζωή».
Ἀλλά δέν εἶναι µόνον ὁ ΟΗΕ.
Εἶναι καί πολλοί ἄλλοι, πού εἴτε
ἐπηρεάζουν (ἄν ὄχι καθοδηγοῦν
τόν ΟΗΕ), εἴτε κινοῦνται ἐκτός
ΟΗΕ µέ τή δική τους πρωτοβουλία
καί δράση. Κι ἄς δοῦµε µερικά παραδείγµατα.
Ἡ Παγκόσµια Ἑορτή τῆς Μητέρας ἔχει τίς ρίζες της στό Ἀγγλικό καί Ἀµερικανικό κίνηµα τῶν γυναικῶν. Ἡ Ἀµερικανίδα Ann Maria
Reeves Jarvis διοργάνωσε γιά
πρώτη φορά τό 1865 κίνηµα µέ τό
ὄνοµα Mothers Friendships Day
καί συναντήσεις µέ τό ὄνοµα Mothers Day Meetings, κατά τίς
ὁποῖες οἱ µητέρες ἀντάλλασσαν
ἀπόψεις καί ἐµπειρίες.
Ἡ Παγκόσµια Ἡµέρα τοῦ Πατέρα προῆλθε ἀπ’ τίς ἐνέργειες
τοῦ Ἀµερικανοῦ John B. Dodd, ὁ
ὁποῖος τό ἔτος 1909 ἤθελε νά τιµήσει τόν δικό του πατέρα. Τό 1910
ἑορτάστηκε ἡ πατρότητα στή
Οὐάσιγκτον. Τό 1956 ἑορτάστηκε
σέ ἐθνικό ἐπίπεδο στίς ΗΠΑ καί
στή συνέχεια ἀπ’ τά ὑπόλοιπα
κράτη.
Ἡ Παγκόσµια Ἡµέρα τῆς Γῆς
καθιερώθηκε τό 1970 µέ τίς ἐνέργειες τοῦ Ἀµερικανοῦ Γερουσιαστῆ
Γκάϊλορντ Νέλσον
Ἡ Παγκόσµια Ἡµέρα κατά τοῦ
Καρκίνου καθιερώθηκε ἀπ’ τήν
∆ιεθνῆ Ἕνωση κατά τοῦ Καρκίνου
(UICC).
Ἡ Παγκόσµια Ἡµέρα τῶν
Ζώων ἑορτάστηκε γιά πρώτη φορά σ’ ἕνα συνέδριο περιβαλλοντιστῶν στή Φλωρεντία.
Τό 2005 τό Γαλλικό Ὑπουργεῖο
Πολιτισµοῦ καθιέρωσε τήν λεγόµενη «Νύχτα τῶν Μουσείων στήν
Εὐρώπη» (19/5)
Ἡ παγκόσµια Ἡµέρα Παιδικοῦ Βιβλίου (2/4), ἡµέρα κατά τήν
ὁποία γεννήθηκε ὁ γνωστός πα-

ραµυθάς Χάνς Κρίστιαν Ἄντερσεν
καθιερώθηκε ἀπ’ τήν ∆ιεθνῆ
Ὀργάνωση Βιβλίων γιά τή Νεότητα τό 1966.
Ἀλλ’ ἄς δοῦµε καί τά ἑπόµενα
παραδείγµατα
Ἡ λεγόµενη «Παγκόσµια Ἡµέρα τῆς Μπριζόλας κ.λπ», ξεκίνησε νά ἑορτάζεται καί νά διαδίδεται
µέσῳ διαδικτύου µέ πρωτοβουλία
τοῦ ραδιοφωνικοῦ παραγωγοῦ
Τόµ Μπέρτσι (τοῦ σταθµοῦ 103,7
NFX) πού ἑδρεύει στό Ρόουλντ
Ἄϊλαντ τῶν ΗΠΑ τό 2002!
Πίσω ἀπ’ τήν λεγόµενη «∆ιεθνής Ἡµέρα Βλασφηµίας» φέρεται νά εἶναι τό λεγόµενο «Κέντρο γιά τήν Ἔρευνα»! Κατά τήν
«ἑορτή» αὐτή γίνεται καί «διαγωνισµός βλασφηµίας», ὅπου οἱ συµµετέχοντες καλοῦνται νά ὑποβάλουν φράσεις, ποιήµατα ἤ δηλώσεις πού θά µποροῦσαν νά εἶναι ἤ
νά ἔχουν θεωρηθεῖ βλάσφηµα γιά
κάποια θρησκεία, κυρίως ὅµως
τόν Χριστιανισµό! Οἱ ἱδρυτές της
θέλουν, λέει, νά «κατεδαφίσουν τό
τεῖχος πού ὑπάρχει ἀνάµεσα στή
θρησκεία καί τήν κριτική», δηλώνουν δέ ὅτι εἶναι «ἀγνωστικιστές
ἄθεοι»!!!
Πίσω ἀπ’ τήν Παγκόσµια
Ἡµέρα τοῦ Αὐγοῦ, εἶναι ἡ ∆ιεθνής Ἐπιτροπή Ὠοπαραγωγῶν, ὅπως καί σέ ἄλλες τέτοιες
ἡµέρες πίσω τους βρίσκονται ἐπιχειρηµατικά συµφέροντα γιά τήν
προώθηση τῶν προϊόντων τους.
∆έν εἶναι ὑπερβολή αὐτά πού
γράφονται ἀπό bloggers στό
διαδίκτυο, ὅτι δηλαδή ὅλοι µας
µποροῦµε νά δηµιουργήσουµε
µία παγκόσµια ἡµέρα! Ἀρκεῖ νά
βροῦµε τό κατάλληλο θέµα, ὅσο
γίνεται πρωτότυπο, µέ τό ὁποιοδήποτε περιεχόµενο, καί νά τό
διαφηµίσουµε ἀρκούντως, χρησιµοποιώντας τούς κατάλληλους χορηγούς! Ἔτσι µαθαίνουµε τόν κόσµο νά ἑορτάζει, καί
µάλιστα παγκοσµίως, ὅ,τι µᾶς
κατέβει!
(Στό ἑπόµενο φύλλο θά δοῦµε τί
σκοπούς ἐξυπηρετοῦν οἱ παγκόσµιες ἡµέρες καί ποιό ἀκριβῶς
εἶναι τό µήνυµά τους).
Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Σεβ. Μητρ. Διδυμοτείχου: «Ἡ ἀθεοφοβία καὶ ἡ ἀσέβεια
παιδαγωγοῦνται ἀπὸ τὸ Θεό, γιὰ νὰ συνέρχωνται
ἀπὸ τὴν ἀναισθησία τους ὅσοι ἀναιδῶς παρανομοῦν»
Ὁ Σεβ. Μητρ. Διδυμοτείχου κ.
Δαμασκηνὸς ἀπέστειλεν ἐγκύκλιον περὶ Βαπτίσεων καὶ Γάμων
εἰς ὅλας τὰς ἐνορίας τῆς Ἐπαρχίας του, μὲ τὴν ὁποίαν ἐπιχειρεῖ
νὰ θέση ἕνα τέλος εἰς τὸ ἐπικρατῆσαν τελευταίως κοσμικὸν
φρόνημα κατὰ τὴν τέλεσιν τῶν ἱ.
μυστηρίων. Ἡ ἐγκύκλιος εἶχεν
ἀποσταλῆ τὴν 7ην Ἰουλίου, ἀλλὰ
μόλις προσφάτως ἔγινε γνωστή. Ὁ
Σεβασμιώτατος ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴν ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς ἀνιέρους
στολισμούς, τὴν ἄσεμνον ἐνδυμασίαν, τοὺς ἀστεϊσμοὺς καὶ τὴν ἐν
γένει στάσιν ἀσεβείας ἐντός τοῦ ἱ.
Ναοῦ. Σημαντικὸν βῆμα εἶναι ἡ
εἰς τὸ ἑξῆς ἀπαγόρευσις τελέσεως
διπλῶν μυστηρίων, ἡ ὁποία μὲ
πρόφασιν οἰκονομικοὺς λόγους,
ἔχει λάβει διαστάσεις μάστιγος,
μὲ τὰ μυστήρια νὰ καταντοῦν ἐθιμοτυπικὴ πανήγυρις. Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Διδυμοτείχου:

«Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογηµένοι µου χριστιανοί,
∆ιαπιστώνω µέ βαθειά λύπη
ὅτι, τά τελευταῖα κυρίως χρόνια
ἔχει παρεισφρήσει, µία ἐπικίνδυνη
τάση ἐκκοσµικεύσεως στόν ἱερό
χῶρο τῆς θείας λατρείας, µέ ἀποτέλεσµα νά χάνεται ἡ οὐσία τῶν
τελουµένων ἁγίων µυστηρίων, τά
ὁποῖα καί ἐνίοτε γελοιοποιοῦνται,
µέ τίς ἐπιλογές µας καί τή στάση
µας. Μέ τήν ἀγάπη, λοιπόν, πού
σᾶς ἔχω, ἀλλά καί τό αἴσθηµα µεγάλης εὐθύνης, τό ὁποῖο µέ διακατέχει, ὡς Ἐπίσκοπό σας παρακαλῶ νά προσέξετε αὐτά πού σήµερα σᾶς γράφω καί ἔχουν σχέση
µέ τήν τέλεση τῶν ἱερῶν µυστηρίων τῆς βαπτίσεως καί τοῦ γάµου.
Πρωτίστως πρέπει, ὅλοι νά συνειδοποιήσουµε ὅτι τό Βάπτισµα
δέν εἶναι παιγνίδι. Τό ἅγιο Βάπτισµα ἀποτελεῖ τήν θύρα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Βαπτίζουµε
τά παιδιά µας στή βρεφική ἤ τή
νηπιακή τους ἡλικία, ἐντάσσοντάς
τα στό Σῶµα καί τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία. Αὐτό δέν σηµαίνει ὅτι πρέπει
καί νά µετατρέψουµε τήν Ἐκκλησία µας σέ παιδική χαρά.
Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση
µᾶς προϊδεάζουν, εἶναι ἀλήθεια,
πολλά· ἀπό τά προσκλητήρια, τά
ὁποῖα, στήν προσπάθειά τους νά
πρωτοτυπήσουν, δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι µᾶς προσκαλοῦν σέ
«πάρτυ» καί ὄχι σέ µυστήριο.
Ἀκολουθεῖ ὁ δῆθεν στολισµός τοῦ
Ναοῦ, πού ἀρχίζει ἀπό τά σκαλοπάτια τῆς Ἐκκλησίας καί συµπληρώνεται τίς περισσότερες φορές
µέσα σ’ αὐτήν καί περιλαµβάνει
µπαλόνια, κορδέλλες, µίκυ µάους,
λουλούδια, κ.λπ. ∆υστυχῶς, πολλές φορές βεβηλώνεται καί αὐτή ἡ
κολυµβήθρα ἀπό τέτοιους στολισµούς, ἐνῶ καί στίς λαµπάδες,

πού συµβολίζουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀκόµη-ἀκόµη καί στό µπουκάλι µέ τό λάδι τοποθετοῦνται φιγοῦρες κινουµένων σχεδίων,
ἀρκουδάκια, κουκλάκια καί ὅ,τι
ἄλλο ἐπινοεῖ τό ἐµπορικό δαιµόνιο, ἄσχετο πάντως µέ τό µυστήριο. Αὐτά ὅµως δέν προσιδιάζουν
στήν ἱερότητα τοῦ τελουµένου µυστηρίου. Πολλές φορές συµβουλεύσαµε, παραπονεθήκαµε, διδάξαµε σέ κηρύγµατα, εὐκαίρως –
ἀκαίρως, τώρα ὅµως ἦλθε ἡ ὥρα
τῆς ἀπαγορεύσεως. Τίποτε ἀπό
ὅσα ἀναφέρθηκαν ἤ ἄλλα παρόµοια, πού φέρουν τή σφραγίδα
τοῦ κοσµικοῦ φρονήµατος, δέν
ἐπιτρέπονται. Ἐάν ὁπωσδήποτε
ἐπιθυµεῖ κάποιος νά κάµει τέτοιους στολισµούς, τότε ἄς στολίσει
τήν αἴθουσα τῆς δεξιώσεως ἤ τό
σπίτι του. ∆υστυχῶς, ὅλα αὐτά
πού κοστίζουν πολλά χρήµατα,
ὅπως καί τά ἄλλα ἔξοδα τῶν φωτογραφιῶν, βίντεο, κέντρων διασκεδάσεως κ.λπ. συνυπολογίζονται ἀπερίσκεπτα καί πάντως ἄδικα
ἀπό τούς ἐνδιαφεροµένους στά
ἔξοδα τῶν µυστηρίων, µέ ἀποτέλεσµα νά διακηρύττεται ὅτι δῆθεν
τά µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας κοστίζουν καί γι’ αὐτό προπαγανδίζονται ὡς ἁπλᾶ καί φθηνά, συνεπῶς
καί προτιµητέα, τά πολιτικά.
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό Μυστήριο
τοῦ Γάµου, τό «Μυστήριον τοῦτο
µέγα ἐστι, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσίους 5:32) ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἑνώνει µέ δεσµό
ἄρρηκτο δυό ἀνθρώπους, ἀποσκοπῶντας στήν θεµελίωση τῆς
νέας τους ζωῆς, πάνω στίς ἀρχές
τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν κατά Θεόν συµπόρευσή τους µέχρι τήν
∆ευτέρα Παρουσία. Συνήθειες
παρόµοιες µ’ ἐκεῖνες πού περιγράψαµε στήν περίπτωση τοῦ µυστηρίου τῆς βαπτίσεως µπῆκαν,
κατά καιρούς, στόν ἱερό χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας καί συνδέθηκαν αὐθαίρετα µέ τήν τέλεση τοῦ γάµου. ∆υστυχῶς καί ἐδῶ εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσµίκευσης. Οἱ Ναοί
µετατρέπονται σέ φωτογραφικά
στούντιο, σέ αἴθουσες κοινωνικῆς
συναναστροφῆς τῶν προσκεκληµένων καί σέ χώρους προετοιµασίας τῶν δεξιώσεων.
Ἀνάµεσα στ’ ἄλλα ἐπισηµαίνω
τά ἀκόλουθα· α) Οἱ µελλόνυµφοι
πρέπει νά εὑρίσκονται ἐγκαίρως
στόν Ἱερό Ναό, ἀκριβῶς στὴν
προγραµµατισθεῖσα ὥρα, προκειµένου τὸ Μυστήριο νὰ τελεσθεῖ µέ
ἄνεση χρόνου, ἠρεµία καὶ προσευχή, δίχως νά προκληθεῖ περαιτέρω πρόβληµα. β) Πρός ἀποφυγήν παρερµηνείας τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ, παρακαλοῦµε νά µή ἐπαναληφθεῖ τό ἀκατανόητο καί ἀντιχριστιανικό «πάτηµα» τοῦ ποδιοῦ
τοῦ γαµπροῦ ἀπό τή νύµφη, κατά
τήν ὥρα τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσµατος. γ) ∆έν ἐπιτρέπεται ἡ
ρίψη ρυζιοῦ, κουφέτων ἤ λουλου-

διῶν κατά τήν ὥρα τοῦ «Ἡσαΐα».
∆ιευκρινίζουµε ὅτι ἡ συνήθεια
αὐτή, δέν ἔχει καµµία ἀπολύτως
σχέση µέ τήν ζωή καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι
προϊόν ἀµάθειας. δ) Κατά τήν
προσέλευση ἤ ἔξοδο τῶν νεονύµφων, ὑποδεῖξτε στούς φίλους καί
γνωστούς, νά µή κάνουν χρήση
βεγγαλικῶν καί κροτίδων «κοµφετί», καθώς ἔτσι µεταβάλλεται ὁ
ἱερός χῶρος σέ ἐξέδρα γηπέδου ἤ
ἀποκριάτικο σκηνικό. δ)Τέλος,
ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς ἀπαγορεύται ἡ τέλεση διπλῶν µυστηρίων, γάµου καί βαπτίσεως, ὅπως
συνηθίζεται ἀπό µερικούς τά τελευταῖα χρόνια.
Μέ τήν εὐκαιρία µάλιστα αὐτῆς
τῆς ἐπικοινωνίας, σᾶς ὑπενθυµίζω ὅτι στό µυστήριο τῆς βαπτίσεως καί στό µυστήριο τοῦ γάµου
παρίστανται ἀντίστοιχα ἀνάδοχοι
καί παράνυµφοι µόνον ὀρθόδοξοι
χριστιανοί πού δέν ἔχουν τελέσει
µόνον πολιτικό γάµο ἀλλά καί
θρησκευτικό. Αὐτοί οἱ ὁποῖοι προτιµοῦν νά κάνουν µόνο πολιτικό
γάµο θέτουν ἑαυτούς ἑκούσια
ἐκτός Ἐκκλησίας καί τυχόν συµµετοχή τους στά ἱερά µυστήρια εἶναι
ἐµπαιγµός.
Καί κάτι, ἀκόµη, πρέπει νά
προσέξουµε τήν συµπεριφορά
µας καί τήν ἐνδυµασία µας. Πολλοί µπαίνουν στήν Ἐκκλησία µέ
ἐνδυµασία ἄσεµνη, ἐνῶ καί ἡ στάση τους στήν Ἐκκλησία καί ἡ ἐν
γένει συµπεριφορά τους δέν εἶναι
ἡ ἁρµόζουσα. Σχηµατίζουν παρέες, συζητοῦν, ἀντί νά προσεύχονται, ἀστειεύονται, γελοῦν, µασοῦν
τσίχλες, κάποιοι µάλιστα δέν διστάζουν νά καπνίζουν ἀκριβῶς
µπροστά στήν εἴσοδο τῆς Ἐκκλησίας. Θά δώσουµε λόγο στό Θεό,
κληρικοί καί λαϊκοί, ὅταν µέ αὐτό
τόν τρόπο ἀσχηµονοῦµε ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος θέλει τήν
Ἐκκλησία Του Οἶκο προσευχῆς
καί µόνον.
Σᾶς παρακαλῶ, νά κατανοήσετε ὅσα µέ πολλή ἀγάπη σᾶς γράφω. Σκεφθεῖτε ὅτι θά µποροῦσα
νά σιωπήσω καί νά εἶµαι καλός µέ
ὅλους, ὑπάκουος σέ ὅλων τίς ἐπιθυµίες. Πιστεύω, ὅµως, ὅτι δέν
ἐπιθυµεῖτε τέτοια ὑποκριτική µεταχείριση, πού θά ἔχει γιά µένα ἔλεγχο συνειδήσεως καί γιά σᾶς καί τά
παιδιά σας ὀδυνηρές συνέπειες.
Ἡ ἀθεοφοβία καί ἡ ἀσέβεια παιδαγωγοῦνται ἀπό τό Θεό, γιά νά συνέρχονται ἀπό τήν ἀναισθησία τους
ὅσοι ἀναιδῶς παρανοµοῦν.
Τελειώνοντας, ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν
πιστή τήρηση τῶν παραπάνω,
θυµίζω, πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων καί ἀποκατάσταση τῆς
ἀληθείας, ὅτι γιά τήν τέλεση τῶν
Ἱερῶν Μυστηρίων, καί γιά ὅ,τι
ἐσεῖς προσφέρετε, ὑπέρ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ προσωπικοῦ
του, θά παίρνετε ἀπόδειξη».
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Τὸ πνευματικὸν φῶς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
(2ον.-Τελευταῖον)
3. Ὁ ἀσκητὴς
τῆς Παναγούδας

Καθὼς περνοῦσαν τὰ χρόνια, ἡ
φήµη τοῦ Γέροντος Παϊσίου µεγάλωνε καὶ οἱ περισσότεροι ἐπισκέπτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔβαζαν στὸ
πρόγραµµά τους καὶ τὴ συνάντηση
µὲ τὸν µεγάλο ἀσκητή. Τὸ 1979 ὁ
γέροντας ἀναχώρησε ἀπὸ τὸ σταυρονικητιανὸ κελὶ τοῦ Τιµίου Σταυροῦ
καὶ πῆγε στὸ κουτλουµουσιανὸ κελὶ
τῆς Παναγούδας, στὴ σκήτη τοῦ
Ἁγίου Παντελεήµονος, τὸ ὁποῖο
εἶχε «βασικὲς ἐλλείψεις, γιατὶ ἦταν
παλαιὸ καὶ ἐγκαταλελειµµένο. Ἔλειπαν πόρτες, παράθυρα, ταβάνια.
Τὸ πάτωµα εἶχε τρύπες καὶ ἡ σκεπὴ
ἔβαζε νερά». Μετὰ τὶς ἀναγκαῖες
ἐπισκευές, ὁ γέροντας «µπῆκε στὸ
πρόγραµµα τῶν προσκυνητῶν».
Καθηµερινὰ δεχόταν δεκάδες καὶ
ἑκατοντάδες ἀνθρώπους. Τὸ ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι του ἦταν ἀνοιχτὸ
γιὰ ὅλους. Ἀπὸ ἐκεῖ περνοῦσε
πλῆθος πονεµένων, ποὺ ζητοῦσε
τὴ συµβουλὴ καὶ τὴν προσευχή του.
Στὴν Παναγούδα ἡ εἰκόνα ἦταν
πάντα ἡ ἴδια. Ἀναµονὴ ἔξω ἀπὸ τὸ
σύρµα, στὴ σκιὰ τῆς ἄγριας καὶ
πυκνῆς βλάστησης. Μικρὲς καὶ µεγάλες ὁµάδες, χαµηλόφωνες συζητήσεις, γνωριµίες καὶ ἀναµνήσεις
ἀπὸ προηγούµενες ἐπισκέψεις.
Μερικοὶ ποὺ πήγαιναν γιὰ πρώτη
φορὰ ἦταν ἀνυπόµονοι, πότε θὰ
δοῦν τὸ φηµισµένο γέροντα.
Πολλοὶ ἐπισκέπτες δὲν εἶχαν
πνευµατικὰ ἐνδιαφέροντα, γι᾽ αὐτὸ
καὶ οἱ συνοµιλίες τους µὲ τὸν Γέροντα Παΐσιο ἀναφέρονταν σὲ κοσµικὰ
καὶ πολιτικὰ θέµατα, γεγονὸς ποὺ
κούραζε τὸν Γέροντα. Ἀρκετοὶ τοῦ
ζητοῦσαν προβλέψεις γιὰ τὸ µέλλον, ἐνῶ γιὰ τὸ παρὸν δὲν ἔδιναν
τόση σηµασία. Ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὴ
ζωή τους, χωρὶς νὰ κάνουν πνευµατικὸ ἀγώνα. Σ᾽ αὐτοὺς ὁ γέροντας
προσπαθοῦσε νὰ βάζει τὴν «καλὴ
ἀνησυχία», ὅπως ἔλεγε. ∆ὲν τοὺς
ἤθελε ἀδρανεῖς καὶ περίεργους.
Προβληµατικὴ συµπεριφορὰ
εἶχαν καὶ πολλοὶ «συνειδητοὶ χριστιανοί», ποὺ εἶχαν διαµορφωµένες
ἀπόψεις γιὰ διάφορα θέµατα τῆς
πνευµατικῆς ζωῆς καὶ συνοµιλοῦσαν µὲ τὸν Γέροντα Παΐσιο, ὄχι
γιὰ νὰ δεχτοῦν αὐτὰ ποὺ θὰ τοὺς
ἔλεγε, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν πείσουν ὅτι
ἐκεῖνοι εἶχαν τὶς ὀρθὲς ἀπόψεις.
Προσπαθοῦσαν ἀκόµα νὰ τὸν πληροφορήσουν γιὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα καὶ νὰ τὸν παρακινήσουν νὰ ἐκφράσει τὴ γνώµη
του, τὴν ὁποία, ὅταν ἔβγαιναν στὸν
κόσµο, διέδιδαν συµπληρωµένη
καὶ παραµορφωµένη, προκαλώντας θόρυβο καὶ ταραχὴ ἀνάµεσα σὲ
ὁµάδες ἀνθρώπων. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ
συνεχίζεται καὶ µετὰ τὴν κοίµηση
τοῦ ὁσίου µὲ µικρὴ διαφοροποίηση.
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀποδίδουν στὸν ὅσιο διδαχὲς καὶ λόγους,
ποὺ εἶναι ἀποκυήµατα τῆς φαντασίας τους, προκειµένου νὰ δικαιολογήσουν δικές τους ἐπιλογὲς καὶ
δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες ἔρχονται
σὲ πλήρη ἀντίθεση µὲ τὸ πνεῦµα
τῶν διδαχῶν του. Ἐνῶ οἱ ἴδιοι εἶναι
αἰχµάλωτοι τοῦ κοσµικοῦ φρονήµατος, θέλουν νὰ ἐµφανίζονται ὡς
πνευµατικὰ τέκνα καὶ ἐπιµελεῖς µαθητές του. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἐνοχλητικὴ
ὑποκρισία.
* * *

4. Τὸ ὑπαίθριον
ἀρχονταρίκι

Ὁ ὅσιος Παΐσιος, παρόλες τὶς
ἀσθένειές του, ἦταν ἀκούραστος. Ὁ
χρόνος του πάντα γεµάτος. Καθηµερινὰ δεκάδες ἐπισκέπτες ἤθελαν νὰ
τὸν δοῦν, νὰ συνοµιλήσουν µαζί του,
νὰ τοῦ ἐκµυστηρευτοῦν τὰ προβλήµατά τους κατ᾽ ἰδίαν, νὰ ζητήσουν τὴ
θαυµατουργική του παρέµβαση
µέσῳ τῆς θεοπειθοῦς προσευχῆς
του γιὰ τὴ θεραπεία κάποιου ἀσθε-
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νοῦς, νὰ πάρουν τὴν εὐχή του καὶ
τὴν «εὐλογία» του, κάτι δηλαδὴ ἀπὸ
τὸ ἐργόχειρό του. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι ἐξυπηρετοῦνταν ἀπὸ τὸν
ἴδιο, ἀφοῦ ποτὲ δὲν εἶχε κάποιον
βοηθὸ στὸ κελί του. Μόνος του προσέφερε τὰ λουκούµια καὶ τὸ νερό, τηρώντας τὸ «τυπικό» τῆς φιλοξενίας
στὸ ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι του.
Μετὰ καθόταν καὶ ἄκουγε τοὺς ἐπισκέπτες. Ἔκανε τυπικὲς ἐρωτήσεις
καὶ καθὼς ἄνοιγε ἡ συζήτηση, ἔλεγε
τὶς θεόσοφες διδαχές του. Αὐτὸ γινόταν ὅλες τὶς ὧρες τῆς ἡµέρας, συνήθως µὲ κανένα διάλειµµα. Ὅταν
ἀργὰ τὸ ἀπόγευµα ὁ ἥλιος βασίλευε

5. Συνέπεια
εἰς τὶς διδαχὲς τοῦ ὁσίου

καὶ τὸ ἀρχονταρίκι ἄδειαζε, ἄρχιζε τὸ
µυστικὸ ἔργο τῆς νύχτας. Προσευχόταν ξεχωριστὰ γιὰ ὅλους ἐκείνους,
ποὺ ἀντιµετώπιζαν προβλήµατα καὶ
τοῦ τὸ εἶχαν ζητήσει ἐπίµονα εἴτε µὲ
τὴν παρουσία τους στὸ κελὶ εἴτε µὲ
ἐπιστολές. Βίωνε καὶ ὀ ἴδιος τὸν πόνο
καὶ τὴν ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων καὶ
προσευχόταν θερµά, γιὰ νὰ θεραπευθοῦν. Ἔπρεπε νὰ ὑποβάλει τὰ αἰτήµατα τῶν πονεµένων καὶ δυστυχούντων στὸ φιλάνθρωπο Θεό. Αὐτὴ ἡ
πνευµατικὴ ἐργασία δὲν ἦταν καθόλου εὔκολη, γιατὶ δὲν ἦταν αἰτήµατα
δύο τριῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ δεκάδων
καὶ ἑκατοντάδων.
∆ὲν εἶχαν τελειωµό. Καὶ ὅµως
ἔπρεπε ὅλα νὰ τὰ διεκπεραιώσει µὲ
τὴν προσευχή του. Ἔτσι ἡ νύχτα δὲν
ἔφτανε. Οἱ ὧρες της ἦταν λιγοστές. Ὁ
ὅσιος Παΐσιος, ὄντας ὁ ἴδιος πονεµένος, ἦταν εὐαίσθητος καὶ στοργικὸς
ἀπέναντι στοὺς πονεµένους. Θυσιαζόταν καθηµερινὰ στὸ βωµὸ τῆς ἀγάπης.
- Θεέ µου, πῶς ἄντεχε αὐτὸ τὸ
πρόβληµα; Ποῦ ἔβρισκε τόση δύναµη;
Ὁ ὅσιος ἦταν ἀξιοθαύµαστος σὲ
ὅλη τὴν πορεία τῆς ζωῆς του. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον τὸν δυνάµωνε,
τοῦ παραµέριζε τὰ ἐµπόδια ποὺ τοῦ
παρουσιάζονταν καὶ βοηθοῦσε τοὺς
ἀνθρώπους.
Ἐὰν κάποιος θελήσει νὰ κατανοήσει τὸν ὅσιο Παΐσιο, πρέπει νὰ δεῖ τὰ
τρία πνευµατικά του χαρακτηριστικά:
τὴν ἄσκηση, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν
ἀγάπη·
Ὁ ὅσιος ἦταν ἀσκητὴς σὲ ὅλη του
τὴ ζωή. Ἀσκητὴς στὴν κυριολεξία.
Ἀρνοῦνταν κάθε ἐξέλιξη καὶ ἐκσυγχρονισµό. ∆ὲν ἤθελε εὐκολίες στὴ ζωή
του, δὲν ἤθελε τὴν ἄνεση καὶ δὲν χρησιµοποιοῦσε τὰ µέσα ποὺ προσφέρει
ἡ ἐποχή µας. Στὸ κελί του εἶχε ἑκούσια
πτωχεία. Παράλληλα ἀνησυχοῦσε γιὰ
τὸν ἐκσυγχρονισµὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ἰδιαίτερα µὲ τὴ διάνοιξη αὐτοκινητόδροµων καὶ τὴν εἴσοδο τῆς τεχνολογίας στὴ ζωὴ τῶν µοναχῶν, ὅπως καὶ
γιὰ τὸ κοσµικὸ φρόνηµα ποὺ καταδυναστεύει πολλοὺς νέους µοναχοὺς
καὶ τοὺς ἐµποδίζει νὰ ἀκολουθήσουν
τὸν παραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Τὴν ἴδια ἀνησυχία εἶχε
ὁ ὅσιος καὶ ὅταν ὡς νέος µοναχὸς
ζοῦσε στὴν Ἱ. Μονὴ Στοµίου Κονίτσης
(1958-1962) καὶ γινόταν λόγος γιὰ τὴν
τουριστικὴ ἀξιοποίηση τῆς χαράδρας
τοῦ Ἀώου ποταµοῦ µὲ τὴν κατασκευὴ
διαφόρων ἔργων, ποὺ θὰ ἐπηρέαζαν

Ἔκκλησις πρὸς τὴν Ἑλληνικήν
Κυβέρνησιν, τὴν Ἐκκλησίαν
καὶ τοὺς Εὐεργέτας ἀπὸ τὴν Χιµάραν

Ἀποτελεῖ ἐθνικὸν χρέος ἡ συνέχισις τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ διὰ τῆς ἱδρύσεως Ἑλληνικοῦ Λυκείου εἰς τὴν Χιμάραν.
Ὑπάρχουν πολλοὶ Ἑλληνόπαιδες
καὶ Ἑλληνομαθεῖς, οἱ ὁποῖοι θὰ χαθοῦν, ἐὰν συντόμως δὲν προστρέξη
βοήθεια διὰ τὴν ὁμαλὴν συνέχισιν
τῆς ἐκπαιδεύσεως. Συμφώνως πρὸς
τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν»
τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 2015:
«Τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τῆς Χιµάρας συµπληρώνει φέτος τὰ ἐννέα
χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπαναλειτουργία
του. Τὸ σχολεῖο πρωτολειτούργησε
γύρω στὸ 1775 µὲ τὴν ἔλευση ἐκεῖ
καὶ τὶς παραινέσεις τοῦ Ἁγίου
Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τὸ 1945 τὸ καθεστὼς Χότζα εἶχε ἀπαγορεύσει τὴ
λειτουργία του τιµωρώντας τὴ Χιµάρα ποὺ εἶχε ἀπόσχει τοῦ δηµοψηφίσµατος γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς λαϊκῆς
δηµοκρατίας. Ἀπὸ τότε καὶ γιὰ πάνω ἀπὸ 60 χρόνια τὸ αἴτηµα γιὰ
ἑλληνικὸ σχολεῖο εἶχε γίνει πόθος
καὶ ἀγώνας γιὰ τοὺς Χιµαριῶτες.
Χάρη στὴν ἀρωγὴ τῆς ἑλληνικῆς
πολιτείας τὸ σχολεῖο ἔγινε πραγµατικότητα τὸ 2007, ἕνα σχολεῖο πρότυπο ποὺ ἔµοιαζε µὲ κολλέγιο σὲ
σύγκριση µὲ τὰ ἀντίστοιχα ἀλβανικὰ
σχολεῖα. Εἶχε ἀρχίσει µὲ µία τάξη,
τὴν Α΄ ∆ηµοτικοῦ, δὲν ὑπῆρχαν,
βλέπετε, µαθητὲς στὴν πόλη µὲ µαθησιακὸ ἐπίπεδο µεγαλύτερο. Τὰ
παιδιὰ αὐτὰ τελείωσαν φέτος τὴν Γ΄
Γυµνασίου, σὲ ἕνα σχολεῖο ποὺ
πλέον ἀσφυκτιὰ ἀπὸ ἔλλειψη χώρου. Τὰ νήπια στεγάζονται στὸν...
γυναικωνίτη τῆς ἐκκλησίας τῶν

καὶ τὴν ἡσυχία τῆς Ἱ. Μονῆς µὲ τὴν
ἀθρόα προσέλευση ἄσχετων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐντυπωσιάζονταν
ἀπὸ τὴν ὡραία καὶ ἄγρια φύση καὶ
στὴν Ἱ. Μονὴ θὰ κατέληγαν, γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν καὶ ὄχι γιὰ νὰ τροφοδοτηθοῦν πνευµατικά. Θὰ γινόταν ἡ Ἱ.
Μονὴ κέντρο διερχοµένων µὲ ὅλα τὰ
ἀρνητικὰ ἐπακόλουθα.
Τὸ δεύτερο πνευµατικὸ γνώρισµα
τοῦ ὁσίου Παϊσίου ἦταν ἡ ἀδιάκοπη
προσευχή του. Στὰ πρῶτα χρόνια τῆς
µοναχικῆς του ζωῆς προσευχόταν κυρίως γιὰ τὴν ἀναξιότητά του καὶ ζητοῦσε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μετά, ὅταν
ἡ φήµη του ἔγινε µεγάλη, ἡ προσευχή
του στρεφόταν στὰ αἰτήµατα τῶν πονεµένων ἀδελφῶν. Καὶ εἶχε ἀποτελεσµατικότητα. Τὸ ὁµολογοῦν οἱ ἴδιοι οἱ
πονεµένοι, ποὺ εἶχαν ζητήσει τὴν
προσευχή του.
Καὶ τὸ τρίτο γνώρισµά του ἦταν ἡ
«γενικὴ ἀγάπη». Ἁγαποῦσε ἐµπράκτως ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ
προσπαθοῦσε µὲ κάθε τρόπο νὰ
τοὺς βοηθήσει νὰ κάνουν τὴ µεγάλη
καὶ σταθερὴ στροφὴ πρὸς τὸν Θεόν.
Καὶ εἶχε θεαµατικὲς ἐπιτυχίες. Εἶναι χιλιάδες οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δέχτηκαν τὶς
διδαχές του καὶ ἀκολούθησαν τὸ δρόµο τοῦ Θεοῦ.
* * *

Ἁγίων Πάντων καὶ ἄλλες τάξεις χρησιµοποιοῦν γιὰ αἴθουσες διδασκαλίας... γειτονικὰ καταστήµατα. Φέτος πενήντα µαθητὲς θὰ συνεχίσουν στὸ ἀλβανικὸ σχολεῖο χωρὶς
τὸ παραµικρὸ µάθηµα ἑλληνικῆς
γλώσσας. Ἑλληνικὸ Λύκειο δὲν
ὑπάρχει στὴ Χιµάρα. Ἡ ἑλληνικὴ
παιδεία ἐδῶ σταµάτησε γιὰ πενήντα
παιδιά, στὰ ὁποῖα σὲ ἕνα χρόνο θὰ
προστεθοῦν ἄλλα τόσα. Ὑπάρχει
ἀπόφαση τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου τῆς Χιµάρας µὲ τὸ ὁποῖο παραχωρεῖται παλαιὸ σχολικὸ κτίριο γιὰ
τὴ στέγαση τοῦ Λυκείου. Αὐτὸ ποὺ
λείπει εἶναι τὰ χρήµατα γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ παλαιοῦ κτιρίου καὶ τὴ
µετατροπή του σὲ ἕνα σύγχρονο,
ἀπὸ κάθε ἄποψη, ἐκπαιδευτήριο.
Τὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν
εἶναι 200.000 εὐρὼ σὺν τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν τριῶν τάξεων τοῦ
Λυκείου. Ὅταν γιὰ κάποιες κοµµατικὲς φιέστες δαπανῶνται δεκάδες
ἑκατοµµύρια καὶ γιὰ τὴν ἀνακαίνιση
πέντε ἀεροσκαφῶν δαπανήθηκαν
πεντακόσια ἑκατοµµύρια εὐρώ, τὸ
ποσὸ αὐτὸ δείχνει τόσο ἐλάχιστο.
Καὶ ὅµως τὸ ἑλληνικὸ κράτος δείχνει
ἀρνητικό. Ζητεῖται λύση, ἄµεση λύση ὥστε στὴν ἑπόµενη σχολικὴ
χρονιὰ νὰ εἶναι ἕτοιµο. Ζητεῖται ἄµεσα ἡ χρηµατοδότηση καὶ ἂν ἡ σηµερινὴ κυβέρνηση συνεχίσει νὰ
ἀρνεῖται, ἂς βρεθεῖ ἡ χρηµατοδότηση ἀπὸ ἕνα ἵδρυµα, ἕνα εὐεργέτη,
ἕνα ὀργανισµό. Γιατί ὁ Ἑλληνισµὸς
αὐτὸ τὸ ὀφείλει, στὴ Χιµάρα, στὴ
Βόρεια Ἤπειρο, στοὺς Βορειοηπειρῶτες εὐεργέτες, στοὺς ἀγῶνες
τῆς Χιµάρας γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν
Ἑλληνισµό».

Ὁ ὅσιος Παΐσιος εἶναι ἕνα λαµπερὸ ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ
µετὰ τὴν κοίµησή του µιλοῦν οἱ
ἄνθρωποι γι’ αὐτόν. Μάλιστα µὲ συνεχῶς αὐξανόµενο ἐνδιαφέρον.
Ὅµως τὸ νὰ ἐπαινοῦµε καὶ νὰ ἐγκωµιάζουµε ἕνα ἅγιο δὲν εἶναι κάτι τὸ
δύσκολο. Θὰ ἔλεγα οὔτε καὶ ἀναγκαῖο. Ἐκεῖνο ποὺ µᾶς λείπει εἶναι ἡ
µίµηση τοῦ ἁγίου. Ἀφοῦ γνωρίζουµε
τόσα πολλὰ γιὰ τὴ ζωή του, τώρα
πρέπει νὰ ἀρχίσουµε ἕνα ἐντατικότερο ἀγώνα, γιὰ νὰ τὸν µιµηθοῦµε,
τὸ κατὰ δύναµη ὁ καθένας. Εἶναι
ἀλήθεια ὅτι σήµερα ὅλοι µιλοῦν γιὰ
τὸν ὅσιο Παΐσιο. Πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοπος, µητροπολίτες, κληρικοί,
µοναχοὶ καὶ πλήθη λαοῦ καὶ ὁ καθένας διατυπώνει τὶς προσωπικές του
σκέψεις, χωρὶς ὅµως νὰ συγκρίνει
τὴ δική του µὲ τὴ ζωὴ τοῦ ὁσίου καὶ
χωρὶς νὰ ἀναθεωρεῖ ἐκεῖνα ἀπὸ τὴ
ζωή του, ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση
µὲ τὰ ὅσα βίωνε καὶ δίδασκε ὁ ἅγιος.
Σηµειώνω µερικὲς ἐνδεικτικὲς περιπτώσεις.
Ὁ ὅσιος γέροντας, ὅπως καὶ ὅλοι
οἱ γέροντες, ἦταν ἀντιοικουµενιστής. Οἱ οἰκουµενιστὲς ὅµως, µεγαλόσχηµοι κληρικοί, ποὺ πληθωρικὰ
τὸν ἐπαινοῦν, παραµένουν στὴ
γραµµή τους, ποὺ εἶναι προδοτικὴ
γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.
Πολλοὶ ἁγιορεῖτες µοναχοὶ ἀναφέρονται συχνὰ στὸν ὅσιο, ὅταν
µάλιστα ἀπευθύνονται σὲ κοσµικούς, κρατώντας ὅµως ὑπερσύγχρονα κινητὰ τηλέφωνα, γιὰ νὰ
παίρνουν τὰ µηνύµατα ἀπὸ τὸν κόσµο, ὄντας στὸ Ὄρος τὸ ἅγιο καὶ
ἀπόκοσµο! Μιλοῦν γιὰ τὸ γέροντα
µὲ καύχηση, ὁ ὁποῖος ὅµως ἦταν
κατὰ τῆς τεχνολογίας, χωρὶς νὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι τὸ ἄβατο τοῦ
Ὄρους, κατὰ ἕνα µεγάλο ποσοστό,
ἔχει καταργηθεῖ, ἀφοῦ πιὰ µὲ τὰ κινητὰ τηλέφωνα καὶ τοὺς ὑπολογιστές ἔχει γεµίσει ὁ ἱερὸς τόπος µὲ
γυναικεῖες µορφὲς καὶ φωνές!
Ἐπίσης ἡ πλειονότητα τῶν κληρικῶν, καὶ ἰδιαίτερα οἱ κοσµικοὶ
ἀρχιµανδρίτες, εὔκολα ἐγκωµιάζουν τὸν ὅσιο καὶ ξεχνοῦν ὅτι
ἐκεῖνος µιλοῦσε γιὰ τὸ κοσµικὸ
φρόνηµα, ποὺ πρέπει νὰ ἀποβάλουν γιὰ νὰ µπορέσουν νὰ προοδεύσουν πνευµατικὰ καὶ στὴ συνέχεια νὰ ποιµάνουν ἀποτελεσµατικὰ τὸ λαό τοῦ Θεοῦ!
Ἀναφέρονται ἐπίσης στὸν ὅσιο οἱ
«εὐσεβεῖς», οἱ ὁποῖοι θαυµάζουν
τὶς θεοπειθεῖς του προσευχές, τὴν
εὐαισθησία του ἀπέναντι στοὺς πονεµένους καὶ γενικὰ τὴν ἀσκητικότητά του, οἱ ἴδιοι ὅµως δὲν αὐξάνουν τὴν προσευχή τους κατὰ ἕνα
«Κύριε, ἐλέησον», δὲν περιορίζουν
τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας τους,
ἀρνοῦνται τὴν ἐλεηµοσύνη, παραµένουν σκληροὶ ἀπέναντι στοὺς
πονεµένους, εἶναι ἀνικανοποίητοι
καὶ ξεχνοῦν νὰ εὐχαριστήσουν τὸν
Θεὸ γιὰ ὅσα καθηµερινὰ τοὺς δίνει.

6. Ἐπιλογικά

Ὅσοι γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ τὸν
ὅσιο Παΐσιο καὶ ὠφελήθηκαν ἀπὸ
τὶς διδαχές του, τὸν νιώθουν δίπλα
τους καὶ ἡ συγκίνησή τους εἶναι
ἔκδηλη. ∆ὲν εἶναι µικρὸ πράγµα νὰ
ἔχει ἐπικοινωνήσει κάποιος µὲ ἕνα
ἅγιο καὶ νὰ ἔχει εὐεργετηθεῖ πνευµατικὰ µὲ τὸ λόγο του καὶ τὴν προσευχή του. ∆οξάζει τὸ Θεὸ γι’ αὐτὸ καὶ
συνεχίζει τὴν ἐπικοινωνία µὲ τὸ
διαρκὲς αἴτηµά του: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ,
πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξασφαλίζει τὶς πρεσβεῖες
του καὶ τὸ παράδειγµα ἐκείνου µένει
πάντα ζωντανὸ µέσα του. Βαδίζει τὸ
δρόµο τοῦ Θεοῦ µὲ βοηθὸ καὶ συµπαραστάτη τὸν ἅγιό του. Ξεπερνάει
τὰ ἐµπόδια καὶ τοὺς πειρασµοὺς καὶ
βιώνει µιὰ ἀνέκφραστη χαρὰ γιὰ τὴ
µεγάλη εὐλογία, ποὺ εἶχε στὴ ζωή
του νὰ γνωρίσει ἕνα ἅγιο!
Πνευµατικὴ ὠφέλεια ἔχουν κι
ἐκεῖνοι ποὺ γνώρισαν τὸν ἅγιο,
χωρὶς ποτὲ νὰ τὸν ἔχουν συναντήσει. Ἄκουσαν καὶ διάβασαν γι’
αὐτόν, αἰσθάνονται ξεχωριστὴ
εὐλάβεια καὶ ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες
του. Ἀνάβουν τὸ κεράκι τους ἀπὸ
τὸ λυχνάρι τοῦ ἁγίου καὶ προοδεύουν κατὰ Θεόν.
Τὸν ὅσιο Παΐσιο τῶν ἡµερῶν
µας πρέπει νὰ ἔχουµε πνευµατικὸ
ὁδηγό, νὰ εἶναι τὸ φῶς στὴ ζωή
µας, γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ πλησιάσουµε περισσότερο τὸν Θεό,
ἀκολουθώντας τὶς διδαχές του καὶ
ἐπικαλούµενοι τὶς θεοπειθεῖς πρεσβεῖες του.

Ἡ Ὁμοφυλοφιλία ἐργαλεῖον εἰς τὰ χέρια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς «Νέας Ἐποχῆς»
(1ον)

Τὸ κίνηµα τῶν ὁµοφυλοφίλων
καὶ οἱ ποικίλες ἐκδηλώσεις καὶ
διοργανώσεις των γιὰ µία ἀκόµη
φορά φέτος, βρίσκονται στὸ προσκήνιο τῆς ἐπικαιρότητος, ὑποδεικνύουν δὲ τὸ καθῆκον καὶ τὸ χρέος
τῆς ποιµενούσης Ἐκκλησίας γιὰ
τὴν ποιµαντικὴ ἀντιµετώπιση τῆς
ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀνοιχτῆς αὐτῆς
πληγῆς µέσα στὸ σῶµα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀνάληψη
τῶν ἐπιβαλλοµένων ποιµαντικῶν
µέτρων πρὸς ἐνηµέρωση καὶ προφύλαξη τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Στὶς γραµµὲς ποὺ ἀκολουθοῦν θὰ
δώσουµε µία σύντοµη περιγραφὴ
τοῦ κινήµατος στὴν Ἑλλάδα, θὰ
ἀναφερθοῦµε στὴν ἰδεολογία ποὺ
προβάλλουν καὶ στοὺς στόχους
των, τὴν σχέση τοῦ κινήµατος µὲ τὸ
γενικότερο κίνηµα τῆς
Νέας
Ἐποχῆς, τὴν διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας σχετικὰ µὲ τὸ πάθος
αὐτό, τὶς κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις
ἀπὸ τὴν διάδοση καὶ ἐξάπλωση
αὐτῆς τῆς µάστιγος στὴ χώρα µας,
καὶ τέλος τὴν θέση τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήµης καὶ τῆς ψυχολογίας σχετικὰ
µὲ τὴν σεξουαλικὴ αὐτὴ διαστροφή.

Γενικὴ περιγραφὴ
τοῦ κινήµατος
τῶν ὁµοφυλοφίλων
εἰς τήν Ἑλλάδα.
Ἡ ἰδεολογία
ποὺ προβάλλουν
καὶ οἱ στόχοι των

Πρόκειται γιὰ ἕνα γενικότερο
παγκόσµιο κίνηµα, ποὺ προωθεῖται ἀπὸ τοὺς σχεδιαστὲς τῆς
Νέας Ἐποχῆς, τὸ ὁποῖο δραστηριοποιεῖται κυρίως στὴν Εὐρώπη
καὶ στὴν Ἀµερικὴ καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει
κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία του
ἐδῶ καὶ 10 χρόνια περίπου καὶ
στὴν Ἑλλάδα µὲ παρελάσεις Ὑπερηφανείας (Gay Pride), µὲ φεστιβὰλ καὶ διακηρύξεις, µὲ αἰτήµατα πρὸς τὴν πολιτεία γιὰ τὰ δικαιώµατα τῶν σεξουαλικῶν µειονοτήτων, γιὰ ἀναγνώριση καὶ νοµικὴ
κατοχύρωση τοῦ γάµου, ἤ τῆς
ἐλεύθερης συµβίωσης µεταξὺ ὁµοφυλοφίλων, υἱοθεσίας παιδιῶν
κ.λ.π. Τὸ κίνηµα αὐτὸ δὲν ὑπερασπίζεται ἁπλῶς τὸ δικαίωµα τῶν
µελῶν του νὰ ζοῦν σύµφωνα µὲ
τὴν δική τους σεξουαλικὴ ἐπιλογή,
ἀλλὰ ἔχει θέσει ὡς στόχο τὴν προβολὴ καὶ ἐπιβολὴ µιᾶς νέας ἰδεολογίας µὲ ἐπικίνδυνες κοινωνικὲς
προεκτάσεις. Σύµφωνα µὲ τὴν ἰδεολογία αὐτὴ ἡ ὁµοφυλοφιλία δὲν
ἀποτελεῖ µία µορφὴ σεξουαλικῆς
διαστροφῆς, µία ἀρρωστηµένη
παρὰ φύσιν κατάσταση, ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησία καὶ ὅπως αὐτὸ
ἐθεωρεῖτο αὐτονόητο καὶ ἀπὸ
ὅλους ἀποδεκτό, ἀκόµη καὶ ἀπὸ
τὴν Ἰατρικὴ καὶ τὴν ψυχολογία,
πρὶν ἀπὸ 30-35 χρόνια, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα διαφορετικὸ σεξουαλικὸ προσανατολισµό, µιὰ νόµιµη διαφορετικότητα. Ἡ διαφορετικότητα αὐτὴ προβάλλεται ὡς φυσιολογικὸς τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος
ὀφείλει νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὴν
εὐρύτερη κοινωνία καὶ νὰ θεσµοθετηθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτεία µὲ κατάλληλες νοµοθετικὲς ρυθµίσεις, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν πάνω στὴν
εὐρύτερη κοινωνία (οἰκογένεια,
σχολεῖο, δοµὲς κοινωνικὲς κ.λπ).
Ἐπίσης σύµφωνα µὲ τὴν καινούργια ἰδεολογία καὶ νοοτροπία, κάθε
ἀντίδραση καὶ κριτικὴ πρὸς τὴν σεξουαλικὴ αὐτὴ διαστροφὴ θεωρεῖται «ὁµοφοβία» καὶ ρατσισµός,
ἡ ὁποία πρέπει νὰ καταστέλλεται
καὶ νὰ πατάσσεται µέσῳ τοῦ ποινικοῦ δικαίου. Ἐδῶ ὑπενθυµίζουµε
τὴν ἀπόφαση –ψήφισµα τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὶς 4
Φεβρουαρίου 2014, ἡ ὁποία καταγράφεται, σύµφωνα µὲ τὶς ἐκτιµήσεις πολλῶν, ὡς ἡµέρα ντροπῆς
στὴν νεώτερη ἱστορία τῆς Εὐρώπης. Σύµφωνα µὲ τὸ ψήφισµα
αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔχει τίτλο «Χάρτης
πορείας τῆς ΕΕ κατὰ τῆς ὁµοφοβίας καὶ τῶν διακρίσεων λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισµοῦ καὶ
ταυτότητας φύλου», οἱ ὁµοφυλόφιλοι, λεσβίες, ἀµφιφυλόφιλοι κ.λ.π.
ἀποκτοῦν ἰδιαίτερα προνόµια. Πέραν τοῦ γενικοῦ πλαισίου περὶ σεβασµοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων κάθε εὐρωπαίου πολίτη µὲ
τὸ ψήφισµα ζητεῖται ἡ ἰδιαίτερη µέριµνα γιὰ τὴν «προαγωγὴ καὶ προστασία τῆς ἄσκησης ὅλων τῶν
ἀνθρώπινων δικαιωµάτων» ἀπὸ
τὶς σεξουαλικὲς µειονότητες. Τὸ
ψήφισµα ἐπίσης ὄχι µόνον ἀναγνωρίζει τὴν ὁµοφυλοφιλικὴ συµπεριφορὰ ὡς µία φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ ἐπιλογὴ καὶ ὄχι ὡς παρὰ
φύσιν κατάσταση, ἀλλὰ ζητεῖ ἐπὶ
πλέον ἀπὸ τὰ κράτη–µέλη της «νὰ
δηµιουργήσουν εἰδικὰ προγράµµατα γιὰ τὴ νεολαία καὶ τὴν ἐκπαίδευση», νὰ διασφαλίζεται ὁ σεβασµὸς στὶς «παρελάσεις ὑπερηφανείας», (gay pride), καὶ νὰ καταπολεµηθοῦν ὁρισµένες µορφὲς καὶ
ἐκδηλώσεις ρατσισµοῦ καὶ ξενοφοβίας µέσῳ τοῦ ποινικοῦ δικαίου,
δηλαδὴ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἔγκληµα
καὶ ποινικὸ ἀδίκηµα ἡ κριτικὴ γιὰ
τὴν ὁµοφυλοφιλία, µὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι ἀποτελεῖ «πρακτικὴ ὑποκίνησης µίσους γιὰ λόγους προσανατολισµοῦ καὶ ταυτότητας φύλου». Ἐνῷ δηλαδὴ ἀπενοχοποιεῖται ἡ διαστροφή, συγχρόνως
ἐνοχοποιοῦνται ὡς «ὁµοφοβικοὶ»
καὶ ρατσιστὲς καὶ διώκονται ποινικῶς, ὅσοι στιγµατίζουν τὸ πάθος
ὡς µία παρὰ φύσιν κατάσταση, ἡ
ὁποία ἀποξενώνει τὸν ἄνθρωπο
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀκυρώνει τὸν
αἰώνιο προορισµό του. Καὶ αὐτὸ
βέβαια ἀποτελεῖ καθῆκον καὶ χρέος
τῆς ποιµαντικῆς ἀποστολῆς τῆς
Ἐκκλησίας. Οὐσιαστικὰ µὲ τὴν
ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου παρεµποδίζεται τὸ

ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ παραβιάζεται τὸ θεµελιῶδες συνταγµατικὸ
δικαίωµα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου
καὶ τῆς ἐκφράσεως διαφορετικῆς
γνώµης, πρᾶγµα τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν χειρότερη µορφὴ ρατσισµοῦ. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐν ὀνόµατι τῆς
∆ηµοκρατίας καὶ τῆς ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ σχέσις της
µὲ τὸ γενικώτερον
κίνηµα τῆς Νέας Ἐποχῆς
καὶ τῆς «Νέας Τάξεως
Πραγµάτων»

Ὑπάρχει πράγµατι µία πολὺ βαθιὰ σχέση, διότι ὅπως θὰ ἀναπτύξουµε παρὰ κάτω τὰ ὁµοφυλοφιλικὰ κινήµατα ἐντάσσονται στὸ
εὐρύτερο πλαίσιο τῆς λεγοµένης
Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς «Νέας Τάξεως Πραγµάτων». Ὅπως ἐπισηµαίνουν εἰδικοὶ ἐρευνητές, ποὺ ἀσχολήθηκαν σὲ βάθος µὲ τὸ φαινόµενο
τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἡ προβολὴ τῆς
ὁµοφυλοφιλίας συµβαδίζει ἄριστα
µὲ τὴν προβολὴ τοῦ ἀποκρυφισµοῦ καὶ τῆς µαγείας, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πνευµατικὴ µήτρα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ ἐξήγηση τῆς παράλληλης προβολῆς καὶ διαφήµισης
εἶναι εὔκολη, ἀφοῦ καὶ τὰ δύο αὐτὰ
µεγέθη, (ὁµοφυλοφιλία καὶ Νέα
Ἐποχή), στοχεύουν στὴν ἀνατροπὴ τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς καὶ
στὴν ἀνοικοδόµηση τοῦ νέου µοντέλου τῆς ἀντίστροφης ἠθικῆς, ποὺ
ἀποτελεῖ τὴν ἠθική τῆς Νέας
Ἐποχῆς. Ὅπως εἶναι γνωστὸ οἱ
σχεδιαστὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπιδιώκουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες τώρα νὰ
δηµιουργήσουν ὅλες ἐκεῖνες τὶς
προϋποθέσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται
γιὰ τὴν ἀνάδειξη µιᾶς παγκόσµιας
κυβερνήσεως µὲ ἕνα παγκόσµιο
ἡγέτη, ἑνὸς πλανητάρχη ποὺ θὰ
λύσει ὅλα τὰ προβλήµατα τῆς
ἀνθρωπότητος. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν
αὐτὸ τὸν στόχο, δὲν θέλουν κοινωνία ρωµαλέα µὲ κοινωνικὴ συνοχή,
κοινωνία ποὺ θὰ διαπνέεται ἀπὸ
τὶς ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τοῦ εὐαγγελίου καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς
τὴν πατρίδα. ∆ὲν θέλουν ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες,
ἀλλὰ ἄβουλα ὄντα, ἀνθρώπους
ροµπότ, ἀπογυµνωµένους ἀπὸ
κάθε ἔννοια ἀρετῆς, ἀνδρείας καὶ
ἡρωϊσµοῦ, ἀνθρώπους ποὺ θὰ
ἐκτελοῦν πειθήνια καὶ χωρὶς ἀντιρρήσεις τὶς ἐντολὲς, ποὺ θὰ δέχονται
ἄνωθεν. Θέλουν νὰ διαµορφώσουν µιὰ κοινωνία ἀνθρώπων
ὑποδουλωµένων στὸ χρῆµα, στὶς
ἡδονές, στὰ ναρκωτικὰ καὶ σὲ κάθε
εἴδους σεξουαλικὴ διαστροφή,
ὅπως ἡ ὁµοφυλοφιλία. Καὶ αὐτὸ τὸ
κάνουν, διότι γνωρίζουν πολὺ καλά, ὅτι ἄνθρωποι χωρὶς ρίζες,
χωρὶς ἀξίες καὶ ἰδανικά, χωρὶς
ἠθικὴ προσωπικότητα καὶ ἠθικὲς
ἀντιστάσεις ἀπέναντι στὸ πολύµορφο κακό, στὴ διαφθορὰ καὶ στὴ
διαστροφὴ εἶναι ἕνα ἄµορφο ὑλικό,
µιὰ µᾶζα εὔκολα χειραγωγήσιµη
καὶ διαχειρίσιµη ἀπὸ τοὺς πονηροὺς συνωµότες τῆς Νέας
Ἐποχῆς. Γνωρίζουν ἐπίσης πολὺ
καλά, ὅτι ἡ κατασκευασµένη οἰκονοµικὴ κρίση καὶ ἡ ἐξαθλίωση,
στὴν ὁποία ὁδήγησαν τὸν ἑλληνικὸ
λαό, δὲν µπορεῖ ἀπὸ µόνη της νὰ
γκρεµίσει τὴν κοινωνία, ὅταν ὑπάρχουν ὑγιῆ ἀντανακλαστικά, ἀξίες
καὶ ἀρχὲς ποὺ δίνουν συνοχὴ καὶ
πνευµατικὴ δύναµη στὴν κοινωνία.
Αὐτὸ τὸ ὁµολογοῦν καὶ οἱ ἴδιοι. Ἂς
θυµηθοῦµε τὴ γνωστὴ δήλωση τοῦ
Κίσσινγκερ τὸ 1994, ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἕνας δύσκολα χειραγωγήσιµος λαός. Γι᾽ αὐτὸ θὰ
πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ χτυπηθοῦν
στὶς ρίζες τους, δηλαδὴ στὴ γλώσσα, τὴν ἱστορία καὶ τὴν πίστη τους.
Τοὺς παρὰ πάνω στόχους καὶ
σχέδιά τους ἐπιτυγχάνουν µέσῳ
τῆς πνευµατικῆς χειραγώγησης
τῆς κοινῆς γνώµης, µέσῳ τῆς πλύσης ἐγκεφάλου, ποὺ γίνεται κυρίως
µέσα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ κυρίως τὴν
τηλεόραση, µὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις. Γίνεται ἀπὸ τὰ πληρωµένα
ἐκεῖνα κανάλια, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικὰ νὰ διαµορφώσουν
τὸ ἦθος καὶ τὶς ἰδέες τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας µὲ βάση τὰ ἠθικὰ πρότυπα καὶ τὴν ἰδεολογία τῆς Νέας
Ἐποχῆς, ἐνῷ παράλληλα διαβάλλουν καὶ συκοφαντοῦν ὡς ρατσισµὸ καὶ φανατισµό, ὡς προσκόλληση σὲ πράγµατα ξεπερασµένα, τὴν ἀγάπη στὸν Χριστό, τὴν
πατρίδα καὶ τὶς ἀξίες, ποὺ µᾶς κράτησαν ὄρθιους ὡς Γένος τρεῖς χιλιάδες καὶ περισσότερα χρόνια.
Ἔτσι µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιδιώκουν νὰ ὁδηγήσουν σὲ πλήρη διάβρωση καὶ διάλυση τὴ ἑλληνικὴ
κοινωνία. Αὐτὴ εἶναι, δυστυχῶς ἡ
ἀλήθεια. Οἱ ἐξαιρέσεις, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὸν κανόνα, εἶναι δυστυχῶς ἐλάχιστες. ∆ὲν εἶναι τυχαῖο
ὅτι σπάνια βρίσκει κανεὶς στὶς µέρες µας τηλεοπτικὲς σειρὲς καὶ
ἐκποµπές, ὅπου νὰ µὴ διαφηµίζεται ἡ διαστροφὴ τῆς ὁµοφυλοφιλίας καὶ νὰ µὴ βάλλονται, νὰ µὴ
πλήττονται οἱ ἀξίες ποὺ συγκρατοῦν τὴν κοινωνία καὶ τὴν προφυλάσσουν ἀπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ πνευµατικὴ σήψη καὶ διάβρωση.

Ἡ διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας
σχετικὰ µὲ τὸ πάθος
τῆς Ὁµοφυλοφιλίας

Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν βιβλικὴ διήγηση τῆς Γενέσεως οἱ συζυγικὲς σχέσεις ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀποτελοῦν µεταπτωτικὸ
φαινόµενο. Ὁ «Ἀδὰµ ἔγνω Εὔαν
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ» (Γεν.4,1) ἀφοῦ
πλέον παρέβη τὴν ἐντολὴ τοῦ
Θεοῦ καὶ ἐξεβλήθη τοῦ παραδείσου. Υἱοθετοῦνται δὲ ἀπὸ τὸν Θεὸ
οἱ σχέσεις αὐτὲς ὡς οἱ µόνες κατὰ
φύσιν ἀνθρώπινες σχέσεις, µέσα
στοὺς Ὅρους τῆς οἰκονοµίας τοῦ
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Θεοῦ καὶ ὡς ἀντίδοτο τρόπον τινὰ
τοῦ βιολογικοῦ θανάτου, ποὺ ἦταν
ἀποτέλεσµα τοῦ πνευµατικοῦ θανάτου ἐξ αἰτίας τῆς ἁµαρτίας. Εἶναι
προφανὲς λοιπὸν ὅτι οἱ σεξουαλικὲς σχέσεις ἀνδρὸς µὲ ἄλλον
ἄνδρα, ἢ γυναικὸς µὲ ἄλλην γυναίκα ἀποτελοῦν µία παρὰ φύσιν κατάσταση, ἕνα εἶδος σεξουαλικῆς
διαστροφῆς, ξένο καὶ ἄγνωστο ὄχι
µόνο στὸ ἀρχικὸ σχέδιο τῆς δηµιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ
στὸ σχέδιο τῆς οἰκονοµίας του,
µετὰ δηλαδὴ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ἀφοῦ µὲ µιὰ τέτοιου
εἴδους σχέση εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τοῦτο µαρτυρεῖ πέραν τῶν
ἄλλων ἡ ἴδια ἡ ὀντολογία τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ κατασκευὴ δηλαδὴ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῶν
γεννητικῶν ὀργάνων ἀνδρὸς καὶ
γυναικὸς ἀποτελοῦν τρόπον τινὰ
ἕνα ὁδοδείκτη, ποὺ µᾶς δείχνει
ποιὰ εἶναι ἡ κατὰ φύσιν σχέση καὶ
ποιὰ ἡ παρὰ φύσιν. Χρειάζεται
ἆραγε κανεὶς νὰ ἐπιχειρηµατολο-

κοῖται, οὔτε πλεονέκται, οὔτε κλέπται, οὔτε µέθυσοι, οὐ λοίδοροι,
οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ
κληρονοµήσουσι» (Α΄ Κορ. 6,911).
Ὁ µεγάλος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγει σχετικὰ µὲ τὸ πάθος
αὐτό: «Πάντα µὲν οὖν ἄτιµα τὰ πάθη, µάλιστα δὲ ἡ κατὰ τῶν ἀρρένων µανία». Ὅλα τὰ πάθη εἶναι
ἄτιµα, πάνω ἀπ᾽ ὅλα ὅµως ἄτιµο,
ἀτιµότατο, εἶναι ἡ Ὁµοφυλοφιλία.
Καὶ συνεχίζει: Ὁποιοδήποτε ἁµάρτηµα καὶ ἂν ἀναφέρεις, δὲν εἶναι
ἴσο µὲ αὐτὴν τὴν παρανοµία, ἡ
ὁποία ἀνατρέπει ὄχι µόνο τοὺς θετοὺς ἀνθρώπινους νόµους ἀλλὰ
καὶ τοὺς νόµους τῆς φύσεως: «Καὶ
ὅπερ ἂν εἴποις ἁµάρτηµα, οὐδὲν
ἴσον ἐρεῖς τῆς παρανοµίας ταύτηςM Οὐ γὰρ οἱ θετοὶ µόνον, ἀλλὰ
καὶ αὐτοὶ οἱ τῆς φύσεως ἀνατρέπονται νόµοι». Σὲ ἄλλο σηµεῖο
ὀνοµάζει τὴν ὁµοφυλοφιλία «κολοφῶνα τῶν κακῶν καὶ κεφάλαιον
τῆς συµφορᾶς». Ἐπίσης ἕνας

γήσει καὶ νὰ φιλοσοφήσει, γιὰ νὰ
ἀποφανθεῖ περὶ τοῦ φυσιολογικοῦ
καὶ τοῦ ἀφύσικου; Κι ὅµως, πολλοὶ
δῆθεν κουλτουριάρηδες καὶ ψευδοπροοδευτικοὶ καµώνονται πὼς
δὲν τὸ βλέπουν. Μὲ τὴν κοινωνικὴ
λοιπὸν ἀποδοχὴ καὶ τὴ νοµικὴ θεσµοθέτηση τῆς σεξουαλικῆς αὐτῆς
διαστροφῆς, οὐσιαστικὰ ὁ ἄνθρωπος, ἡ πολιτεία καὶ ἡ κοινωνία
ἐναντιώνεται στὸν Θεό, ἐναντιώνεται στὴν ἴδια τὴν φύση του καὶ
στοὺς φυσικοὺς καὶ πνευµατικοὺς
νόµους, ποὺ ὁ Θεὸς ἔθεσε, γιὰ νὰ
λειτουργοῦν µέσα σὲ ὁρισµένα
πλαίσια καὶ κάτω ἀπὸ ὁρισµένες
προϋποθέσεις.
∆εῖγµα τῆς ἀποστροφῆς τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸ βδελυκτὸ αὐτὸ πάθος εἶναι ἡ καταστροφὴ τοῦ ἀρχαίου κόσµου µὲ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ
Νῶε. Σκοπὸς τῆς δηµιουργίας τοῦ
ἀνθρώπου ἀπὸ σῶµα καὶ ψυχή,
ἦταν ἡ ὑποταγὴ τῆς σάρκας στὸ
πνεῦµα, ἡ πνευµατοποίηση καὶ θέωση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὄχι τὸ
ἀντίθετο, ἡ σαρκοποίηση, ἡ ὑποταγὴ τοῦ πνεύµατος στὴ σάρκα.
Βλέποντας λοιπὸν ὁ Θεὸς τοὺς
ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τοῦ Νῶε
νὰ ἀθετοῦν αὐτὸν τὸν σκοπὸ τῆς
δηµιουργίας καὶ ὅλη τους ἡ ζωή νὰ
διέρχεται ζυµωµένη µὲ τὰ σαρκικὰ
καὶ τὴν πονηρία, ὡσὰν νὰ µεταµελήθηκε ποὺ ἐδηµιούργησε τὸν
ἄνθρωπο, τὸν παραβάτη τοῦ θείου σχεδίου, µὲ τὴν συνέργεια τοῦ
διαβόλου, καὶ ἀποφάσισε νὰ τὸν
καταστρέψει παιδαγωγικά, ἐνῷ
συγχρόνως µὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ
Νῶε ἀπὸ τὴν καταστροφὴ ἔδειχνε
τὴν φιλανθρωπία Του καὶ τὴν προοπτική τῆς µελλοντικῆς σωτηρίας
του ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο Σωτῆρα
Χριστό.
Τὸ ἴδιο αὐτὸ πάθος ὑπῆρξε ἡ
αἰτία τῆς καταστροφῆς τῶν δύο
ἀρχαίων πόλεων τῶν Σοδόµων
καὶ τῶν Γοµόρρων. Ὅπως διηγεῖται ἡ Γραφὴ στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως οἱ κάτοικοι τῶν δύο αὐτῶν
πόλεων εἶχαν ἐπιδοθεῖ τόσο πολὺ
στὸ πάθος αὐτὸ καὶ εἶχαν φθάσει
σὲ τέτοιο βάθος κακῶν, ὥστε ὁ
ἴδιος ὁ Θεὸς ἠθέλησε νὰ κατέβει
προσωπικά, διὰ νὰ δῆ ἂν πράγµατι γίνεται µία τέτοιου εἴδους ἁµαρτία, ὡσὰν νὰ µὴ ἐπίστευε καλά, ἂν
ἦταν δυνατὸν νὰ εὑρεθῆ ἐπάνω
στὴ γῆ µία τέτοια τερατώδης κακία:
«Καταβὰς οὖν ὄψοµαι εἰ κατὰ τὴν
κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχοµένην
πρὸς µε συντελοῦνται, εἰ δὲ µὴ ἵνα
γνῶ» (Γέν. 18, 13), λέγει χαρακτηριστικὰ τὸ βιβλικὸ κείµενο. Ὁ Θεὸς
ἐξολόθρευσε τοὺς κατοίκους τῶν
πόλεων αὐτῶν, ρίχνοντας φωτιὰ
καὶ θειάφι ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ἀργότερα, στὴ Μωσαϊκὴ Νοµοθεσία, τὸ
πάθος αὐτὸ χαρακτηρίζεται ἀπὸ
τὸν Θεὸ ὡς βδέλυγµα: «Ὃς ἐὰν
κοιµηθῆ µετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγµα ἐποίησαν ἀµφότεροι. Θανάτῳ θανατούσθωσαν,
ἔνοχοί εἰσιν» (Λευϊτ.20,13).
Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ὁ ἀπόστολος Παῦλος στιγµατίζει µὲ τὰ µελανώτερα χρώµατα στὶς ἐπιστολὲς
του τὴν σεξουαλικὴ αὐτὴ διαστροφή: «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν µετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς
τὴν παρὰ φύσιν, ὁµοίως δὲ καὶ οἱ
ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν
χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν
ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους,
ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχηµοσύνην κατεργαζόµενοι» (Ρωµ.1,2628). ∆ηλαδή: Οἱ γυναῖκες ἄλλαξαν
τὴν φυσικὴν σχέσιν καὶ χρῆσιν µὲ
τὴν παρὰ φύσιν καὶ ἐξευτελίσθηκαν µὲ ἀκατονόµαστες ἀσέλγειες.
Κατὰ παρόµοιο τρόπο καὶ οἱ
ἄνδρες ἄφησαν τὴν φυσικὴ σχέση
καὶ χρήση τῆς γυναικὸς καὶ κάηκαν
ἀπὸ τὴν ἀσυγκράτητη φλόγα τῆς
ἐπιθυµίας µεταξύ τους, διαπράττοντες ἄρρενες µὲ ἄρρενες ἀπαράδεκτες καὶ ἄτιµες πράξεις. Στὴν
Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ
προσθέτει: «µὴ πλανᾶσθε· οὔτε
πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε
µοιχοί, οὔτε µαλακοί, οὔτε ἀρσενο-

ἄλλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας
γράφει ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ
βρωµερὸ καὶ ἀκάθαρτο ἀπὸ αὐτὴν
τὴν ἁµαρτία: «Οὐδὲν γὰρ ἀληθῶς
µυσαρώτερον ἤ ἀκαθαρτώτερον
τῶν οὕτω πορνευοµένων τε καὶ
πορνευόντων». Ὁ Μέγας Βασίλειος στὸν Ζ΄ Κανόνα του συγκαταριθµεῖ τοὺς ὁµοφυλοφίλους µὲ
τοὺς κτηνοβάτες, τοὺς φονεῖς,
τοὺς φαρµακούς, τοὺς µοιχοὺς καὶ
τοὺς εἰδωλολάτρες.
Προβάλλουν κάποιοι τὸν ἰσχυρισµὸ πὼς ἡ προσωπικὴ ζωή τοῦ
καθενὸς εἶναι ἀπαραβίαστη καὶ
κατὰ συνέπεια τὸ σῶµα τοῦ καθενὸς τοῦ ἀνήκει καὶ µπορεῖ νὰ τὸ
χρησιµοποιήσει ὅπως θέλει.
Ὡστόσο τέτοιου εἴδους ἰσχυρισµοὺς µποροῦν νὰ προβάλλουν
µόνον ἄθεοι καὶ ἄπιστοι ἢ ὀπαδοὶ
ἄλλων θρησκευµάτων, ποὺ δὲν
εἶναι βαπτισµένοι καὶ δὲν ἀποτελοῦν µέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Σ᾽ ὅλους αὐτοὺς ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς των καὶ τὶς ὅποιες ἐπιλογὲς των
καὶ τοὺς ἀφήνει νὰ ζήσουν σύµφωνα µὲ τὶς ἐπιθυµίες καὶ τὰ θελήµατά των, διότι ὁ Θέος ἐδηµιούργησε
τὸν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα ἰδική του,
δηλαδὴ ἐλεύθερο. Σὲ ὅσους ὅµως
εἶναι βαπτισµένοι δὲν ἰσχύει τὸ
ἴδιο, διότι σύµφωνα µὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας µας τὸ
ἀνθρώπινο σῶµα ὡς δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ, ὡς ναὸς τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος (Β΄Κορ.6,16), ἀλλὰ καὶ
ὡς µέλος τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ (Α΄Κορ.6,15), δὲν ἀνήκει
στοὺς ἑαυτούς µας, ἀλλὰ στὸν
Χριστό: «Οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, ἠγοράσθητε γὰρ τιµῆς» (Α΄ Κορ.6,1920). Καὶ ἑποµένως δὲν µποροῦµε,
νὰ τὸ χρησιµοποιοῦµε ὅπως θέλουµε καὶ νὰ τὸ παραδίνουµε στὴν
ἀκολασία καὶ στὴν φθορὰ τῆς
ἁµαρτίας. ∆ιαφορετικὰ θὰ ὑποστεῖ
τὶς συνέπειες, σύµφωνα µὲ τὸν λόγον τοῦ ἀπ. Παύλου «εἴ τις τὸν
ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει φθερεῖ
τοῦτον ὁ Θεός, ὁ γὰρ ναὸς τοῦ
Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε
ὑµεῖς» (Α΄Κορ.3,17). Μόνον µέσα
στὸν εὐλογηµένο ἀπὸ τὸν Θεὸν
γάµο, ὡς ἐρωτικὴ σχέση ἄρρενος
καὶ θήλεος, ἢ στὴν εὐλογηµένη
ἀπὸ τὸν Θεὸ κατάσταση τῆς Παρθενίας, στὴν ὁποία ὅµως ὑπάρχει
ἄλλου εἴδους, πνευµατικὸς γάµος,
ὁ γάµος µὲ τὸν ἐπουράνιο νυµφίο
Χριστό, βρίσκει ὁ ἄνθρωπος τὴν
ἐν Χριστῷ ὁλοκλήρωση καὶ θέωσή
του καὶ ἐν τέλει τὴν σωτηρία του.
Εἶναι εὐνόητο ὅτι γιὰ τὴν Ἐκκλησία
µας, «τρίτο φῦλο», transexual,
ἐκτός τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας,
δὲν ὑπάρχει. Ἂν κάποιοι πιστεύουν τὸ ἀντίθετο, αὐτὸ γιὰ τὴν
Ἐκκλησία µας ἀποτελεῖ φυσικὴ
διαστροφή. Καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν
ὑπάρχει «τρίτο φῦλο», δὲν ὑπάρχει, (δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει), ἐρωτικὴ σχέση ἐκτὸς αὐτῆς τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος.

Αἱ κοινωνικαί
ἐπιπτώσεις
ἀπὸ τὴν διάδοσιν
καὶ ἐξάπλωσιν
αὐτῆς τῆς µάστιγος
εἰς τὴν Χώραν µας

Τὸ ὅτι ἡ σεξουαλικὴ αὐτὴ διαστροφὴ πλήττει καίρια τὸν θεσµὸ
τῆς οἰκογένειας µόλις εἶναι ἀνάγκη
νὰ τονιστεῖ. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ
οἰκογένεια ἀποτελεῖ τὸ θεµελιῶδες
κύτταρο τῆς κοινωνίας. Εἶναι ἡ ἴδια
ἡ κοινωνία σὲ σµικρογραφία. Ὅταν
λοιπὸν ἔχουµε ὑγιεῖς οἰκογένειες,
ἔχουµε ὑγιὲς κοινωνικὸ σύνολο καὶ
ἀντίστροφα. Μεγάλοι παιδαδωγοὶ
καὶ ψυχολόγοι ἐπισηµαίνουν, ὅτι ὁ
ρόλος τῆς µητέρας εἶναι ἀναντικατάστατος γιὰ τὴν ὁµαλὴ πνευµατικὴ
καὶ ψυχικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀνατροφὴ
τοῦ παιδιοῦ καὶ δὲν µπορεῖ νὰ ὑποκατασταθεῖ ἀπὸ ἕνα ἄνδρα, ὅπως
αὐτὸ συµβαίνει σὲ µία ὁµοφυλοφιλικὴ σχέση γάµου, ὅπως ἐπίσης καὶ

τὸ ἀντίστροφο. Ὁ ρόλος τοῦ πατέρα
δὲν µπορεῖ νὰ ὑποκατασταθεῖ ἀπὸ
µία γυναίκα, ὅπως αὐτὸ συµβαίνει
µὲ τὸν γάµο µεταξὺ λεσβίων γυναικῶν. Καὶ τοῦτο διότι πέραν τῶν
ἄλλων, ὁ ψυχικὸς κόσµος τῆς γυναίκας εἶναι τελείως διαφορετικὸς
ἀπὸ αὐτὸν τοῦ ἀνδρός, ἔτσι ὥστε οἱ
δύο ψυχικοὶ κόσµοι νὰ ἀλληλοσυµπληρώνονται καὶ νὰ δηµιουργοῦν
τὴν ἰδανικὴ οἰκογενειακὴ ἀτµόσφαιρα, ἡ ὁποία εἶναι τελείως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὁµαλὴ ψυχικὴ καὶ σωµατικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ.
Ἡ στοργὴ τῆς µητέρας πρὸς τὸ
παιδί, λέγουν οἱ παιδαγωγοί, εἶναι
τόσο ἀναγκαία, ὅσο καὶ ἡ τροφή,
ἰδίως κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς ζωῆς
του. Ὅπως ἡ στέρηση τῆς τροφῆς
ἐµποδίζει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ, ἔτσι καὶ ἡ ἀπουσία τῆς µητρικῆς στοργῆς, φέρνει τὸ παιδὶ σὲ
ψυχικὸ µαρασµό, ὁ ὁποῖος ἀντανακλᾶ καὶ στὴ σωµατική του ἀνάπτυξη. Κάθε παιδὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες
ἡµέρες τῆς ζωῆς του ἔχει ἰσχυρὸ
πόθο γιὰ τρυφερότητα καὶ ἐξωτερίκευση τῆς µητρικῆς ἀγάπης. Γι᾽
αὐτὸ καὶ διάφοροι ἐπιστήµονες,
ἀπὸ διαφορετικὴ σκοπιὰ ὁ καθένας, κατέληξαν στὸ συµπέρασµα,
ὅτι ἡ µητρικὴ ἀγάπη εἶναι ἀναντικατάστατη. Ἐπίσης ὁ πατέρας ἔχει
νὰ παίξει ἕνα σπουδαιότατο καὶ
πολυδιάστατο ρόλο µέσα στὸ
χῶρο τῆς οἰκογένειας. Ὁ νέος βλέπει στὸ πρόσωπο τοῦ πατέρα τὸ
πρότυπό του, τὸ ἰδεῶδες του.
Ἀγαπάει τὸν πατέρα του σὰν
βοηθὸ καὶ ἥρωά του. Εἶναι τὸ πρόσωπο ποὺ ὑπερέχει, ποὺ ἐνσαρκώνει τὴν δύναµη καὶ τὴν σοφία,
κοντὰ στὸ ὁποῖο ἡ µητέρα νιώθει
σωµατικὴ καὶ ψυχικὴ πληρότητα
καὶ παράλληλα ἐξασφαλίζει στὸ
παιδὶ τὴν ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀνάπτυξή του κοινωνικὴ ἀσφάλεια.
Εἶναι τὸ πρόσωπο, ποὺ στηρίζει
τὸ κῦρος τῆς µητέρας στὸ ἔργο τῆς
ἀγωγῆς τοῦ παιδιοῦ. Εἶναι λοιπὸν
ὁλοφάνερο ὅτι ἐπειδὴ στὶς ὁµόφυλες σχέσεις γάµου δὲν ὑπάρχουν
οἱ παρὰ πάνω προϋποθέσεις, δὲν
µποροῦν νὰ προέλθουν ὑγιεῖς ψυχικὰ καὶ ὁλοκληρωµένες προσωπικότητες.
Πέραν αὐτοῦ οἱ γάµοι µεταξὺ
ὁµοφυλοφίλων, ὡς ἀποτελοῦντες
φοβερότατη ἁµαρτία, δὲν ἔχουν
τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, στεροῦνται τὴν εὐλογία τοῦ µυστηρίου
τοῦ γάµου καὶ τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν εὐδοκιµοῦν.
Σύµφωνα µὲ µία στατιστικὴ µελέτη
στὶς Η.Π.Α. ἀνάµεσα σὲ ἄτοµα
ποὺ σύχναζαν σὲ χώρους διασκέδασης ὁµοφυλοφίλων τὸ 72% τῶν
ὁµοφυλοφίλων ἀνδρῶν ἀνέφεραν
πάνω ἀπὸ 100 ἐρωτικοὺς συντρόφους, τὸ 41% πάνω ἀπὸ 500 καὶ
τὸ 27% πάνω 1000! Ἐνῷ τὸ 74%
ἀνέφερε ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ
τοὺς µισοὺς ἐρωτικοὶ σύντροφοι,
τοὺς ἦταν ἄγνωστοι. Τὰ παρὰ πάνω στατιστικὰ στοιχεῖα ἀποδεικνύουν ξεκάθαρα ὅτι οἱ σχέσεις
αὐτὲς εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον
πρόσκαιρες καὶ ἐφήµερες, ἀποβλέπουν κυρίως σὲ µία πρόσκαιρη
ἡδονιστικὴ ἱκανοποίηση, δὲν ἀντέχουν στὸ χρόνο, εὔκολα διαλύονται καὶ καταλήγουν στὸ «διαζύγιο»,
ἀκριβῶς γιατί δὲν ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Πέραν αὐτοῦ οἱ ὁµόφυλες σχέσεις γάµου, πλήττουν καίρια τὴν τεκνογονία καὶ ὀξύνουν τὸ δηµογραφικὸ πρόβληµα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἕνα
ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα ἐθνικὰ προβλήµατα ποὺ ἀντιµετωπίζει ἡ χώρα
µας. Ἔρχονται δὲ σὲ εὐθεῖα ἀντίθεση µὲ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγµα, τὸ
ὁποῖο στὸ ἄρθρο 21, παράγραφος
1 προβλέπει ὅτι: «ἡ οἰκογένεια εἶναι
τὸ θεµέλιο τῆς συντηρήσεως καὶ
προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους». Ὡστόσο
«γάµος» µεταξὺ προσώπων τοῦ
αὐτοῦ φύλου καὶ «συντήρησις» τοῦ
Ἔθνους, εἶναι ἔννοιες ἀντιφατικὲς
µεταξύ τους. Εἰδικοὶ ἐπιστήµονες
ποὺ ἔχουν ἀσχοληθεῖ µὲ τὸ δηµογραφικὸ πρόβληµα ἐπισηµαίνουν
ὅτι ὁ δείκτης γεννητικότητας στὴν
Ἑλλάδα ἔχει κατέβει στὸ (1-1,3).
Εἶναι δηλαδὴ ἐφιαλτικὰ χαµηλὸς
στὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Σύµφωνα µὲ αὐτὸν τὸν ἀριθµό, τὸ 2100 οἱ
ἀπόγονοι τῶν σηµερινῶν Ἑλλήνων, (ἂν δὲν ἔχουν µεταναστεύσει
ὅλοι), θὰ εἶναι περίπου 2,3 ἑκατοµµύρια. Μετὰ τὸ 2040 περίπου ἡ
ἐξέλιξη θὰ εἶναι µὴ ἀναστρέψιµη:
κάθε δεκαετία θὰ χάνεται καὶ ἕνα
ἑκατοµµύριο ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ
χωρὶς νὰ «βγαίνουν οἱ ἀριθµοὶ» γιὰ
τὸ ἐνδεχόµενο ἀντιστροφῆς τῆς κατακλυσµιαίας πλέον ἐξέλιξης. Ἑποµένως ὁ χρόνος γιὰ µία συνολικὴ
πολιτικὴ ἀναστροφῆς τοῦ δηµογραφικοῦ προβλήµατος ὡς ἀπόλυτη ἐθνικὴ προτεραιότητα καὶ στρατηγικὴ εἶναι πάρα πολὺ περιορισµένος. ∆υστυχῶς ἡ πολιτεία κανένα δραστικὸ καὶ ἀποτελεσµατικὸ
µέτρο δὲν ἔλαβε µέχρι σήµερα καὶ
ἐξακολουθεῖ νὰ κωφεύει καὶ νὰ
ἀδιαφορεῖ ἀπέναντι σ’ ὅσους ἐπισηµαίνουν τὴν δραµατικὴ αὐτὴ κατάσταση. Μάλιστα ἀντὶ νὰ ἐνθαρρύνει τὶς ἑλληνικὲς οἰκογένειες γιὰ ἕνα
τρίτο παιδὶ µὲ φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις καὶ ἄλλα οἰκονοµικὰ κίνητρα, κάνει τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο.
Τὸ δηµογραφικὸ πρόβληµα γίνεται ἀκόµη ὀξύτερο ἂν συνδυαστεῖ µὲ τὴν ἀθρόα λαθροµετανάστευση, ὁπότε τὸ ὅλο θέµα παίρνει
πλέον διαστάσεις ἐθνικῆς τραγῳδίας. Παραµένει µέχρι σήµερα,
παρὰ τὶς ἐπισηµάνσεις τῶν
εἰδικῶν, ἕνα µεῖζον καὶ φλέγον ζήτηµα, ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀποτελεσµατικῆς ἀντιµετωπίσεως. Ἡ ἀνεξέλεγκτη
λαθροµετανάστευση
ἀπειλεῖ νὰ διασπάσει τὴν συνοχὴ
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὑποσκάπτει
τὰ θεµέλια τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητος καὶ ἰδιοπροσωπίας καὶ ὁδηγεῖ σταδιακὰ στὴν πλήρη ἀλλοτρίωση τῆς Ἑλλάδος.
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Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ
διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ

(ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΙ-IΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ- ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)
(2ον)

Ἱστορικὴ ἀναδροµὴ
εἰς τὴν πορείαν
τῆς προετοιµασίας τῆς Ἁγ.
καὶ Μεγάλης Συνόδου

Μετὰ τὸ µεγάλο Σχίσµα, (1054
µ.Χ.), ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, συνεπὴς στὴν Ὀρθόδοξη συνοδική της
αὐτοσυνειδησία, δὲν ἔπαυσε νὰ
συγκαλεῖ, σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήµατα, Ὀρθοδόξους Συνόδους µὲ
πανορθόδοξο οἰκουµενικὸ χαρακτήρα. Πρόκειται γιὰ τὶς λεγόµενες
Ἐνδηµοῦσες Συνόδους τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, στὶς
ὁποῖες ὅµως συµµετεῖχαν συνήθως καὶ Πατριάρχες, ἢ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ εὐρεῖα
αὐτὴ πανορθόδοξη σύνθεση τῶν
Ἐνδηµουσῶν Συνόδων συνεχίσθηκε καὶ ἀργότερα στὴν περίοδο
τῆς Τουρκοκρατίας, κατὰ τὴν
ὁποία, ὅπως εἶναι γνωστό, ὅλοι οἱ
Ὀρθόδοξοι βαλκανικοὶ λαοὶ εὑρίσκοντο ὑπὸ τὴν πνευµατικὴ καὶ κανονικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Στὶς Συνόδους
αὐτὲς ἀπεφασίζετο ἡ ἐπὶ πανορθοδόξου ἐπιπέδου κοινὴ στάση τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς
αἱρέσεως τοῦ Παπισµοῦ καὶ ἀργότερα τοῦ Προτεσταντισµοῦ καὶ ἡ
ρύθµιση καὶ ἐπίλυση ἄλλων, γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος, ζητηµάτων. Οἱ πολιτικοκοινωνικὲς ὅµως
µεταβολὲς καὶ ἀνακατατάξεις µεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, κατὰ
τὸν 19ο καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ
αἰῶνος, στὸ χῶρο τῶν Βαλκανίων,
καὶ ἡ δηµιουργία ἐθνικῶν κρατῶν
συνέδεσαν τὶς ἐθνοφυλετικὲς ἀναζητήσεις τῶν λαῶν µὲ ἀντίστοιχες
ἐκκλησιαστικὲς διεκδικήσεις, µὲ
ἀποτέλεσµα τὴ θεσµοθέτηση τῶν
Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόµων
Ἐκκλησιῶν, (Ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας, Τσεχοσλοβακίας, Φινλανδίας, Λεττονίας,
Ἐσθονίας), καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς
«πατριαρχικῆς ἀξίας» σὲ ὁρισµένες ἐξ αὐτῶν, (Πατριαρχεῖα Σερβίας, Ρουµανίας, Βουλγαρίας).
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος τὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο µὲ τὶς πατριαρχικὲς Ἐγκυκλίους τοῦ 1902,
1904 καὶ 1920 ἐπεδίωξε, µεταξὺ
καὶ ἄλλων στόχων, νὰ ἀναθερµάνει
τὶς διορθόδοξες σχέσεις µὲ τὶς
ἄλλες κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες καὶ νὰ προωθήσει µιὰ
ἀµεσώτερη καὶ στενώτερη συνεργασία γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιµετώπιση γενικωτέρων προβληµάτων. Ἡ ἐνεργοποίηση αὐτὴ τῶν
διορθοδόξων σχέσεων γέννησε
σὺν τῷ χρόνῳ τὴν ἰδέα τῆς ἀναζητήσεως πανορθοδόξου ἐκφράσεως τῆς συνοδικῆς συνειδήσεως τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς συγκροτήσεως δηλαδὴ Πανορθοδόξου
Συνόδου, ἡ ὁποία ἔλαβε ἀργότερα
τὴν προσωνυµία «Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδος». Μέσα στὸ κλῖµα τῶν
διορθοδόξων αὐτῶν ἐπαφῶν
τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος συνεκλήθη τὸ 1923 στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπὶ πατριαρχίας τοῦ
γνωστοῦ Μασόνου1 Πατριάρχου
Μελετίου τοῦ ∆΄ (Μεταξάκη), Συνέδριο, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίσθηκε
µὲν ὡς «Πανορθόδοξο», χωρὶς
πάντως νὰ ὑπάρξει πανορθόδοξος
ἀντιπροσώπευση ἀπὸ ὅλες τὶς
κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἀντίθετα µάλιστα ἡ ἀντιπροσώπευση σ’ αὐτὸ ἦταν πολὺ περιορισµένη, διότι συµµετεῖχαν
ἐκπρόσωποι µόνο ἕξι Ἐκκλησιῶν,
(τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς
Ρωσίας, τῆς Σερβίας, τῆς Κύπρου,
τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ρουµανίας).
Στὸ Συνέδριο συζητήθηκαν θέµατα ὅπως τὸ ἡµερολογιακό, τὸ
περὶ γάµου κληρικῶν µετὰ τὴ χειροτονία των, τὸ περὶ δευτέρου γάµου τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν, τὸ
περὶ νηστείας κἄ. ∆υστυχῶς στὸ ἐν
λόγῳ Συνέδριο ἐπιχειρήθηκαν καινοτοµίες καὶ ἐλήφθησαν ἀποφάσεις ξένες πρὸς τὴν παράδοση καὶ
τοὺς ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ ὁποῖες, ὅπως πολὺ
ὀρθὰ ἔχει παρατηρηθεῖ, «ἐτραυµάτισαν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς κακὴ κληρονοµιὰ
συνοδεύουν ἔκτοτε τὴν θεµατολογία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου µέχρι σήµερα».2 Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου «ὁρίσθη-

Τοῦ Ἀρχ. Παύλου ∆ηµητρακοπούλου, ∆ιευθυντοῦ τοῦ Γραφείου
Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

κε γιὰ τὸ 1925 σύγκληση Οἰκουµενικῆς Συνόδου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ
καὶ τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς 1600ετηρίδος τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, (325µ.Χ.)»3.
Ἔκτοτε ἡ µέλλουσα νὰ συνέλθει
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, ἡ ὁποία
θὰ ἐπέχει θέση Οἰκουµενικῆς Συνόδου, θὰ γίνει ὅραµα καὶ ἐλπίδα,
πόθος καὶ προσδοκία ἐπί 92 συναπτὰ χρόνια, µία προσδοκία ἀνεκπλήρωτη µέχρι σήµερα, (2015),
παρὰ τὶς ἐργώδεις προετοιµασίες
καὶ διαβουλεύσεις σὲ διορθόδοξο
ἐπίπεδο, παρὰ τὴ συγκρότηση
πολλῶν προπαρασκευαστικῶν
ἐπιτροπῶν, παρὰ τὴ συγκρότηση
Πανορθοδόξων ∆ιασκέψεων καὶ
Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων
∆ιασκέψεων. Πρόκειται γιὰ ἕνα
πρωτοφανὲς γεγονὸς στὴν ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας µας, διότι σὲ καµιὰ
ἄλλη Σύνοδο, Οἰκουµενική, ἢ Τοπική, τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, συµπεριλαµβανοµένης καὶ τῆς ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου, (879 µ.Χ.), θεωρουµένης ὡς Η΄ Οἰκουµενικῆς, καὶ
τῆς ἐπὶ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ, (1351 µ.Χ.), θεωρουµένης
ὡς Θ΄ Οἰκουµενικῆς, δὲν ὑπῆρξε
τόση ἐργώδης καὶ µακροχρόνια
προετοιµασία, τόση πολύπλοκη
διαδικασία προπαρασκευῆς, µὲ τόσες πολλὲς ἀναθεωρήσεις καὶ τροποποιήσεις στὴ θεµατολογία της.
Στὶς γραµµές, ποὺ ἀκολουθοῦν,
θὰ σκιαγραφήσουµε µὲ πολλὴ
συντοµία τὶς κυριότερες φάσεις
αὐτῆς τῆς προετοιµασίας, ποὺ ἐδῶ
καὶ χρόνια «µεθοδευµένα» γίνεται,
ὥστε νὰ γίνει καλύτερα κατανοητὴ
και ἡ παροῦσα φάση, στὴν ὁποία
αὐτὴ βρίσκεται καὶ νὰ ἐξαχθοῦν
στὴ συνέχεια κάποια συµπεράσµατα.

Πανορθόδοξα Συνέδρια
καὶ ∆ιασκέψεις

Τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο,
µετὰ τὴν µαταίωση τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ποὺ εἶχε προγραµµατιστεῖ γιὰ τὸ 1925, λόγῳ µὴ
ἐπαρκοῦς χρόνου προετοιµασίας,
ἀπεφάσισε τήν σύγκληση Ὀρθοδόξου «Προσυνόδου» στὸ Ἅγιον
Ὄρος τὸ 1932, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο
νὰ προετοιµάσει τὴν µέλλουσα νὰ
συγκληθεῖ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο.
Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἐκρίθη ἀναγκαῖο νὰ συγκληθεῖ προηγουµένως
Προπαρασκευαστικὴ ∆ιορθόδοξος Ἐπιτροπή, προκειµένου νὰ
προετοιµάσει τὴν θεµατολογία, µὲ
τὴν ὁποία θὰ ἀσχοληθεῖ ἡ «Προσύνοδος». Πράγµατι ἡ Ἐπιτροπὴ
αὐτὴ συνεκλήθη τὸ 1930 στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἁγίου
Ὄρους, µὲ πρωτοβουλία τοῦ µακαριστοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Β΄ καὶ κατήρτισε
ἕνα κατάλογο 17 θεµάτων, γιὰ τὴν
µέλλουσα νὰ συνέλθη «Προσύνοδο». Ὡστόσο τελικὰ οὔτε Προσύνοδος, οὔτε Οἰκουµενικὴ Σύνοδος
πραγµατοποιήθηκαν, διότι ὁρισµένες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες ὡς
ἐµπερίστατες καὶ ὡς εὑρισκόµενες
κάτω ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἐζήτησαν τὴν
ἀναβολήν των.
Μὲ τὴν ἴδια προοπτικὴ συνεκλήθη ἀργότερα, τὸ 1936, στὴν Ἀθήνα, τὸ Α΄ Πανορθόδοξο Θεολογικὸ Συνέδριο, οἱ ἐργασίες τοῦ
ὁποίου εἶχαν ὡς ἐπίκεντρο τὸ ζήτηµα τῆς συγκλήσεως Πανορθοδόξου
Συνόδου. Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο συνεκλήθη ἐπὶ τοῦ Μασόνου4 Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
κυροῦ Ἀθηναγόρου τοῦ Α΄, τὸ
1961, στὴ Ρόδο, ἡ Α΄ Πανορθόδοξος ∆ιάσκεψη, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε, µεταξὺ ἄλλων, τὴν προπαρασκευὴ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου, καί κατήρτισε νέο εὐρύτερο κατάλογο θεµάτων, διηρηµένο στὰ ἀκόλουθα ὀκτὼ
γενικὰ κεφάλαια: 1) Πίστις καὶ ∆όγµα, 2) Θεία Λατρεία, 3) ∆ιοίκησις
καὶ ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία, 4)
Σχέσις Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
πρὸς ἀλλήλας, 5) Σχέσις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν
λοιπὸν χριστιανικὸν κόσµον, 6)
Ἡ Ὀρθοδοξία ἐν τῷ κόσµῳ, 7)
Θεολογικὰ θέµατα, 8) Κοινωνικὰ
προβλήµατα. Στὴ ∆ιάσκεψη αὐτὴ
ἐπιδιώχθηκε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου νὰ παραµερισθοῦν οἱ µέχρι τότε δικαιολογηµένες ἐπιφυλάξεις καὶ ἡ δυσ-

Ὁ Ἑλληνισμός νά μιμηθῆ τόν βίον τῶν μεγίστων
Προφητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἅγιον Ὄρος, 16 Σεπτεµβρίου
2015
Πρὸς τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς
ἁπανταχοῦ,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἐν Χριστῷ
Σταυρωθέντι καὶ Ἀναστάντι.
Στὴν πανανθρώπινη ἱστορία ὁ
Κύριός µας ἐξέλεξε ἀνθρώπους
στοὺς ὁποίους ἀποκάλυψε τὸ θεῖο
θέληµά Του καὶ τοὺς ὁποίους ἀνέδειξε ὡς Προφῆτες. Αὐτοὶ γνώριζαν
ἀσφαλῶς τὴ θεία βούληση καὶ
προέλεγαν, ὄχι ἐµεῖς.
Ἐµεῖς αὐτὸ τὸ ὁποῖο µποροῦµε
νὰ κάνουµε εἶναι νὰ ἀναφερόµαστε
στὶς προφητεῖες τῶν ἁγίων αὐτῶν
ἀνθρώπων ὅπως τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ ὁσίου Παΐσίου τοῦ
Ἁγιορείτου, τοῦ ὁσίου Γαβριὴλ τοῦ
διὰ Χριστὸν σαλοῦ ἀπὸ τὴ Γεωργία
καὶ ἄλλων.
Χάριτι Θεοῦ αὐτὸ πράττουµε στὸ
ταπεινὸ κελί µας. ∆ὲν ἀναφέρουµε
στοὺς προσκυνητὲς ποὺ µᾶς ἐπισκέπτονται στὸ Ἅγιον Ὄρος δικές
µας προφητεῖες, οὔτε προλέγουµε

γεγονότα καὶ ἡµεροµηνίες. Ἀναφέρουµε τὰ λόγια καὶ τὶς διδαχὲς τῶν
Ἁγίων.
Κι ἂν κάποτε µπλέκουν τὸ ὄνοµά
µας σὲ καταστάσεις ποὺ δὲν ἔχουµε συµµετοχή, εὐχόµεθα ἀπὸ καρδιᾶς ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσει αὐτοὺς
ποὺ σκανδαλίζουν τὸν κόσµο καὶ
νὰ τοὺς φωτίσει νὰ µετανοήσουν.
Εὔχοµαι ἐπίσης ὁ ἁπανταχοῦ
Ἑλληνισµός, ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ κόσµος στὸν πλανήτη Γῆ, νὰ προσεγγίσει µὲ τὴν βαθυτέραν καὶ εἰλικρινεστέραν Πίστιν τὸν µόνον ἀληθινὸν καὶ ζῶντα Θεόν: τὸν Πατέρα,
τόν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα καὶ
νὰ µιµηθεῖ τὸν βίο τῶν µεγίστων
Προφητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ
ἀκτινοβολοῦν διὰ µέσου τῶν
αἰώνων.
Μὲ ἀγάπη Θεοῦ,
Γαβριὴλ Μοναχὸς
Ἱ. Κουτλουµουσιανὸν Κελλίον
τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου
τοῦ ἐν Πάτµῳ
Πηγή: http://eleftheroiellines.blogspot.gr

πιστία τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν,
(λόγῳ τῆς δράσεως τῆς Οὐνίας),
ἀπέναντι στὴ Ρώµη, καὶ νὰ ἐξασφαλισθεῖ ἡ σύµφωνη γνώµη των
γιὰ τὴν προώθηση τοῦ θεολογικοῦ
διαλόγου µὲ τὸν Παπισµό καὶ ἐτέθησαν οἱ βασικοὶ ὅροι καὶ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔναρξη θεολογικοῦ
διαλόγου µὲ τοὺς Ρωµαιοκαθολικούς.
Στὸ ἴδιο πνεῦµα κινήθηκαν καὶ οἱ
δύο ἑπόµενες Πανορθόδοξες
∆ιασκέψεις, ποὺ πραγµατοποιήθηκαν ἐπίσης στὴ Ρόδο, τὸ
1963 καὶ τὸ 1964, καθ’ ὃν χρόνον
ὁ Παπισµός, κατὰ τὶς ἐργασίες τῆς
Β΄ Βατικανῆς Συνόδου (19631965), ἐγκαινίαζε µὲ τὸ περίφηµο
«∆ιάταγµα περὶ Οἰκουµενισµοῦ»,
τὸ γνωστὸ “Unitatis Redintegratio”, νέα ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ
ἀπέναντι στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία
καὶ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁµολογίες.
Στὶς παρὰ πάνω ∆ιασκέψεις, οἱ
ὁποῖες διεξήχθησαν µέσα στὸ κλῖµα
καὶ στὴν ἀτµόσφαιρα τῶν ἐργασιῶν
καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, ἐπισηµάνθηκε ἡ
ἀναγκαιότητα τῆς προωθήσεως καὶ
ἐν τέλει πραγµατοποιήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου, ἡ ὁποία ἀφ’
ἑνὸς µὲν θὰ ἐκφράσει σὲ οἰκουµενικὸ ἐπίπεδο τὴν ἑνότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ θὰ δώσει τὴ δική της µαρτυρία στὰ σύγχρονα παγκόσµια προβλήµατα καὶ
στὶς σχέσεις της µὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσµο. Ἐπὶ πλέον ἐπανεξετάσθηκε τὸ θέµα τῶν σχέσεων µὲ
τὸν Παπισµὸ καὶ ἐπαναδιατυπώθηκε ἡ σταθερὴ καὶ ἀταλάντευτη πρόθεση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
νὰ προωθήσουν «διάλογο ἐπὶ
ἴσοις ὅροις». Εἰδικότερα ἡ Β΄ Πανορθόδοξος ∆ιάσκεψη, (1963),
ἀσχολήθηκε καὶ µὲ τὸ ζήτηµα τῆς
ἀποστολῆς, ἢ µή, Ὀρθοδόξων παρατηρητῶν στὴν Β΄ Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, ἐνῶ ἡ Γ΄ Πανορθόδοξος
∆ιάσκεψη (1964) ἀπεφάσισε ὅτι «...
πρὸς καρποφόρον ἔναρξιν ἑνὸς
πραγµατικοῦ θεολογικοῦ διαλόγου παρίσταται ἡ ἀνάγκη τῆς δεούσης προπαρασκευῆς καὶ τῆς
δηµιουργίας τῶν καταλλήλων
συνθηκῶν».5
Τὸ 1968 συνεκλήθη, στὸ ἐν
Σαµπεζὺ τῆς Γενεύης Ὀρθόδοξο
Πατριαρχικὸ Κέντρο, ἡ ∆΄ Πανορθόδοξος ∆ιάσκεψη, ἡ ὁποία
ἐργάσθηκε συστηµατικώτερα καὶ
µεθοδικώτερα τόσο πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς προπαρασκευῆς τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ὅσο
καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς προωθήσεως τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων καὶ διαλόγων. Προχώρησε
µάλιστα στὴ συγκρότηση Γραµµατείας ἐπὶ τῆς προπαρασκευῆς
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου,
στὴ συγκρότηση ∆ιορθοδόξου
Προπαρασκευαστικῆς
Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν προετοιµασία τῶν
θεµάτων, ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴ
µέλλουσα νὰ συνέλθει Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ὅπως ἐπίσης καὶ στὴ
συγκρότηση ∆ιορθοδόξων Ἐπιτροπῶν, γιὰ τὴν προετοιµασία τῶν
διµερῶν θεολογικῶν διαλόγων µὲ
τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁµολογίες.

Σηµειώσεις:

1. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης Μελέτιος
ὁ Δ΄, σύμφωνα μὲ 25σέλιδη νεκρολογία τοῦ Μασόνου φίλου του Ἀλέξανδρου Ζερβουδάκη: «παρακολουθοῦσε τὶς ἐργασίες καὶ τὴ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ παντοῦ, ὅπου
βρέθηκε στὴν πολυτάραχη ζωή
του, καὶ οἱ περιστάσεις καὶ τὸ περιβάλλον τοῦ τό ἐπέτρεπαν […]. Ὀλίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ σὰν τὸν
ἀδελφὸ Μελέτιο δέχθηκαν τὸν Τεκτονισμὸ καὶ τὸν ἔκαναν βίωμά
των. Καὶ ὑπῆρξε πραγματικὴ ἀπώλεια ὅτι τόσο γρήγορα ἀνακλήθηκε ἀπὸ τὸν Μ.Α.Τ.Σ. στὴν Αἰωνία
Ἀνατολή, πρὶν ὁλοκληρώσῃ τὰ
ἔργα μὲ τὰ ὁποῖα ἐστεφάνωσε τὸ
πέρασμά του ἀπὸ τὸν κόσμο μας».
[ΑΛΕΞ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ, «Μελέτιος Μεταξάκης», (στήλη «Διάσημοι Τέκτονες»), ἐν «Τεκτονικὸν
Δελτίον», Ὄργανον τῆς Μεγάλης
Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, ἔτος 17ον,
ἀριθμ. 7, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος
1967, σελ. 49-50].
2. Βλ. ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Ζήση, ὁμοτ. Καθηγητοῦ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
μὲ θέμα: «Μεταλλαγμένη καὶ ἀλλοιωμένη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», δημοσιευθὲν στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο
(10.3.2015).
3. Πρακτικὰ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου 1923),
Εἰσαγωγή - Ἐπιμέλεια Ἀρχ. Εὐδόκιμος Καρακουλάκης, Ἐκδ. Ἑπτάλοφος, Ἀθήνα 2015, σελ. XVI I.
4. Ἀναφορὰ στὴ μασονική του
ἰδιότητα ἔχουμε στὸ «Τεκτονικό
Δελτίο», 1972 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), τ. 104, σ. 232 κ.ἑ., ὅπου οἱ
Μασόνοι ἀναφέρονται στὸ τεκτονικὸ «μνημόσυνο», ποὺ τέλεσαν μόλις τέσσερις μῆνες μετὰ τὴν κοίμησή
του, στὶς 12.10.1972, στὴν Ἀθηναϊκὴ
Μασονικὴ Στοὰ «Ἁρμονία»! Ἐπίσης τὸ μασονικὸ περιοδικὸ «Ἰλισσός», ἕνα ἔτος ἀργότερα, τὸν χαρακτήρισε «μεγάλο ὁραματιστὴ τῆς
ἑνώσεως τῶν Χριστιανῶν», (Ἰλισσός, 1973, τ. 97, σ. 41), τὸ δὲ μασονικὸ περιοδικὸ «Πυθαγόρας», τέσσερα ἔτη ἀργότερα, τὸν χαρακτήρισε ὡς «μέγα», (Πυθαγόρας 1977, τ.
5, σ. 5).
5. Βλ. Θ. Σταυρίδου, Θ.Η.Ε.,
τόμ. 9, σελ. 814.

Ἡ Εἰκονομαχία

Τοῦ κ. William Goulielmos, Ἱστορικοῦ - Συγγραφέως

Οἱ περίοδοι τῆς εἰκονοµαχίας, οἱ
ὁποῖες στοίχισαν τὴν ζωή σὲ ἀνθρώπους, ὁδήγησαν ἀθῴους ἀνθρώπους σὲ ἐξορία καὶ σὲ καταστροφὲς
ἀνεκτίµητων καλλιτεχνηµάτων, διήρκεσαν ἀπὸ τὸ 726 ἕως τὸ 787 καὶ σὲ
δεύτερη φάση ἀπὸ τὸ 814 ἕως τὸ
842 µ.Χ.
Ἡ εἰκονοµαχία ἄρχισε ἀπὸ τὸν
αὐτοκράτορα τῶν Ρωµαίων Λέοντα
τὸν τρίτο, τὸν Ἰσαυρο. Ὁ Λέων ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία τὸ 717 καὶ ἵδρυσε
καινούρια δυναστεία, αὐτὴ τῶν
Ἰσαύρων. Τὸ 727 ὁ αὐτοκράτορας
κατέβασε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
ἀπὸ τὴν πύλη τῆς Χάλκης καὶ ἔβαλε
στὴν θέση της ἕνα σταυρό. Ὁ ἱστορικὸς καὶ ἱερέας Θεοφάνης ὁ Ὁµολογητὴς µᾶς πληροφορεῖ στὸ χρονικό
του πὼς µὲ ἀφορµὴ τὴν εἰκονοκλαστικὴ πολιτικὴ τοῦ αὐτοκράτορος κάποιοι στρατηγοὶ ἀντέδρασαν σχεδὸν
ἀµέσως, µὲ ἐπανάσταση. Οἱ στρατηγοὶ τοῦ Ἑλλαδικοῦ θέµατος
Κοσµᾶς, Ἀγαλλιάνος καὶ Στέφανος
στράφηκαν κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ δὲ Κοσµᾶς ἀνακηρύχθηκε αὐτοκράτορας ἀπὸ τὰ στρατεύµατα. Τὸ αὐτοκρατορικὸ ναυτικὸ νίκησε τοὺς ἐπαναστάτες σὲ ναυµαχία. Ὁ Λέων συνέλαβε καὶ ἀποκεφάλισε καὶ τοὺς τρεῖς ἐπαναστάτες.
Τὸ 730 ὁ Λέων ἀνάγκασε τὸν
εἰκονόφιλο Πατριάρχη Γερµανὸ νὰ
παραιτηθεῖ καὶ τοποθέτησε τὸν εἰκονοκλάστη (εἰκονοµάχο) Ἀναστάσιο
στὸν θρόνο. Ὁ Πάπας Γρηγόριος
τῆς Ρώµης καταδίκασε τὸν αὐτοκράτορα Λέοντα σὲ συνόδους. Ὁ αὐτοκράτορας ἀντέδρασε µὲ κατάσχεση
Παπικῆς γῆς. Ἐκείνη τὴν περίοδο οἱ
Βυζαντινοὶ ἔλεγχαν µεγάλο µέρος
τῆς Ἰταλίας, ἀλλὰ ἔχαναν ἔδαφος
ἀπὸ τοὺς Γερµανοὺς Λοµβαρδούς.
Ἡ Βυζαντινὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης εἶναι κλασσικὸ παράδειγµα
εἰκονοκλαστικῆς ἐκκλησίας, ἁπλὴ µὲ
σταυρό.
Τὸ 741 ὁ Λέων πέθανε καὶ τὸν
διαδέχθηκε ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ γιός
του. Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ πέµπτος
ἀποδείχθηκε πιὸ φανατικὸς διώκτης
τῶν εἰκόνων. Ὅταν ἐπικράτησαν τελικὰ οἱ εἰκονόφιλοι τὴν περίοδο τῆς
Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας µετονόµασαν
τὸν αὐτοκράτορα Κοπρώνυµο, γιὰ
νὰ τὸν µειώσουν.
Τὸ 754 ὁ Κωνσταντῖνος καταδίκασε τὴν προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων σὲ σύνοδο, ποὺ συνεκάλεσε ὁ
ἴδιος, µὲ εἰκονοκλάστες (εἰκονοµάχους) ἱερεῖς. Στὶς 28 τοῦ Νοεµβρίου
τοῦ 764 αὐτοκρατορικοὶ φρουροὶ συνέλαβαν τὸν ἱερέα Στέφανο τὸν νεώτερο, τὸν ἔσυραν στοὺς δρόµους καὶ
τὸν σκότωσαν µὲ ρόπαλα !!! Ὁ Στέφανος διακηρύχθηκε ἅγιος. Ὁ Θεόδωρος, ὁ πατέρας τοῦ Νικηφόρου
τοῦ ἱστορικοῦ καὶ µετέπειτα πατριάρχη, βασανίσθηκε καὶ ἐξορίσθηκε.
Ἀρκετὲς εἰκόνες τὶς κατέστρεφαν οἱ
στρατιῶτες καὶ τὶς πετοῦσαν στὴν
θάλασσα. Ἀπὸ τὴν Ἀραβοκρατούµενη ∆αµασκὸ ὁ φιλόσοφος Ἰωάννης
∆αµασκηνὸς ἔγραφε ὑπὲρ τῆς τιµῆς
τῶν εἰκόνων.
Ὁ Λέων ὁ τέταρτος, ὁ γιὸς καὶ διάδοχος τοῦ Κωνσταντίνου, ποὺ βασίλευσε τὸ 775-780, ἔκανε στροφὴ
πρὸς τοὺς εἰκονόφιλους. Λόγῳ τῆς
γυναίκας του, τῆς Ἑλληνίδας Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας, ὁ Λέων ἄφησε
τοὺς εἰκονόφιλους µοναχοὺς νὰ ἐπιστρέψουν στὰ µοναστήρια τους. Ὁ
εἰκονόφιλος Παῦλος ὁ Κύπριος ἀνακηρύχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ 780 ἀνέλαβε τὴν
ἐξουσία ὁ Κωνσταντῖνος ὁ ἕκτος,
γιὸς καὶ διάδοχος τοῦ Λέοντα τοῦ τέταρτου καὶ τῆς Εἰρήνης. Τὸ 781 ἡ
ἐπόπτης τοῦ θρόνου, ἡ εἰκονόφιλος
βασιλοµήτωρ Εἰρήνη, σὲ σύνοδο
ἀποκατέστησε τὴν τιµή τῶν εἰκόνων.
Ὁ γιός της ὅµως παρέµεινε εἰκονοκλάστης. Τὸ 786 ἡ Εἰρήνη µὲ τὴν
βοήθεια τοῦ εἰκονοφίλου Πατριάρχη
Ταράσιου ἀποπειράθηκε νὰ καλέσει
σύνοδο ὑπὲρ τῶν εἰκόνων, ἀλλὰ τὴν
διέκοψαν οἱ εἰκονοκλάστες στρατιῶτες. Τὸ ἑπόµενο ἔτος τὸ 787 ἡ
Εἰρήνη κάλεσε τὴν δεύτερη σύνοδο
τῆς Νίκαιας ὅπου καὶ ἐπικύρωσε τὴν
τιµὴν τῶν εἰκόνων. Ὁ Κωνσταντῖνος
ὁ ἕκτος, ἂν καὶ εἰκονοκλάστης, ἀναγκάσθηκε νὰ τὴν συνυπογράψει. Tὸ
790 ὁ εἰκονοκλάστης Κωνσταντῖνος
ὁ ἕκτος µὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἀρµε-

νικῶν στρατευµάτων ἐξεδίωξε τὴν
µητέρα του. Ὁ Κωνσταντῖνος ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία µόνος του. Τὸ 792 ὁ
Κωνσταντῖνος ἀναγκάσθηκε νὰ ξαναδεχθεῖ τὴν µητέρα του ὡς συγκυβερνήτη. Μετὰ ἀπὸ πέντε ἔτη τὸ 797
ἄνδρες τῆς Εἰρήνης συνέλαβαν, τύφλωσαν καὶ δολοφόνησαν τὸν Κωνσταντῖνο. Γιὰ εἴκοσι χρόνια ἐπικρατοῦσαν καθαρὰ οἱ εἰκονόφιλοι, οἱ
εἰκονοκλάστες δὲν τολµοῦσαν νὰ
ἀντιταχθοῦν στὴν Εἰρήνη καὶ στοὺς
στρατηγούς της.
Τὸ 802 ὁ συγκλητικὸς Νικηφόρος
ἀνάγκασε τὴν αὐτοκράτειρα Εἰρήνη
νὰ παραιτηθεῖ καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία. Ὁ Νικηφόρος καὶ ὁ γιός του ὁ
Καῖσαρ Σταυράκιος συνέχισαν τὴν
εἰκονοδουλικὴ πολιτική. Τὸ 806 ὁ
εἰκονόφιλος ἱστορικὸς Νικηφόρος
ἀνακηρύχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸν ὁµώνυµο
αὐτοκράτορα. Ὁ πατριάρχης στὸ
Χρονικόν του κατηγορεῖ δριµύτατα
τοὺς Λέοντα τὸν τρίτο καὶ Κωνσταντῖνο τὸν πέµπτο. Στὴν µάχη τῆς
Πλίσκας ὁ αὐτοκράτορας Νικηφόρος σκοτώθηκε ἀπὸ τοὺς Βούλγαρους, τοῦ Χαγάνου Κρούµου. Στὴν
µάχη τραυµατίσθηκε βαριὰ καὶ ὁ
Σταυράκιος. Ὁ Σταυράκιος µετὰ ἀπὸ
λίγους µῆνες στὸν θρόνο πέθανε
ἀπὸ τὰ τραύµατα τῆς µάχης. Ὁ διάδοχος τοῦ Σταυράκιου, ὁ ἀδύναµος
εἰκονόφιλος αὐτοκράτορας Μιχαὴλ
Ραγκαβές παραιτήθηκε τὸ 813, ὅταν
ὁ εἰκονοκλάστης στρατηγὸς Λέων ὁ
Ἀρµένιος ἔκανε πραξικόπηµα.
Ὁ Λέων, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν
ἐξουσία, ἐξόρισε τὸν εἰκονόφιλο Μιχαήλ, Ἐπίσκοπο Συνάδας. Ὁ Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος πέθανε στὴν ἔνδεια
καὶ στὴν ἐξορία, ἀργότερα διακηρύχθηκε ἅγιος. Τὸ 815 ὁ Λέων ὁ Ἀρµένιος ἐξεδίωξε τὸν εἰκονόφιλο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρο καὶ ἐπίσης ἐξόρισε τὸν Ἅγιο
Θεόδωρο Στουδίτη. Ὁ Λέων καὶ ὁ
εἰκονοκλάστης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Θεόδοτος ὀργάνωσαν καινούρια σύνοδο, κατὰ τὴν
ὁποία ἀπαγορεύθηκε ἡ τιµὴ τῶν
εἰκόνων.
Tὸ 820 ὁ φυλακισµένος στρατηγὸς Μιχαὴλ µὲ τὴν βοήθεια
ὀπαδῶν του δραπέτευσε ἀπὸ τὴν
φυλακή, δολοφόνησε τὸν Λέοντα
τὸν Ἀρµένιο καὶ τὸν διαδέχθηκε στὸν
θρόνο. Μὲ τὶς ἁλυσίδες ὁ Μιχαὴλ
ἀνακηρύχθηκε αὐτοκράτορας ἀπὸ
τὸν εἰκονόφιλο Πατριάρχη Θεόδοτο.
Ὁ Μιχαὴλ ὁ δεύτερος, ὁ ὁποῖος
ἵδρυσε καινούρια δυναστεία, τὴν δυναστεία τοῦ Ἀµορίου, ἦταν καὶ αὐτὸς
εἰκονοκλάστης αὐτοκράτορας. Ὁ Μιχαὴλ ὁ δεύτερος ἐπικύρωσε µὲ τὴν
σειρά του τὴν εἰκονοκλαστικὴ σύνοδο τοῦ 754 !!! Τὸ 821 ὁ Μιχαὴλ ὁ
δεύτερος ἐξόρισε τὸν εἰκονόφιλο Μεθόδιο, τὸν µετέπειτα πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως. Παρ’ ὅλα
αὐτὰ ὁ Μιχαὴλ δὲν ἦταν τόσο φανατικὸς διώκτης τῶν εἰκόνων καὶ σὲ
ἕνα βαθµὸ προσπάθησε νὰ συµφιλιώσει τὶς δύο παρατάξεις. Τὸ 829 ὁ
Μιχαὴλ πέθανε καὶ τὸν διαδέχθηκε ὁ
γιός του ὁ Θεόφιλος. Τὸ 833 ὁ διανοούµενος αὐτοκράτορας Θεόφιλος
ἐξέδωσε διάταγµα ποὺ ἀπαγόρευε
τὴν τιµὴ τῶν εἰκόνων. Τὸ 842 ὁ Θεόφιλος πέθανε καὶ τὸν διαδέχθηκε
στὸν θρόνο ὁ Μιχαὴλ ὁ τρίτος, µὲ
ἐπίτροπο τὴν βασιλοµήτορα καὶ χήρα Θεοδώρα. Ἡ Θεοδώρα ἦταν
εἰκονόφιλη καὶ ὁ γιός της τὴν ἀκολούθησε πιστά.
Τὸ 843 ἡ βασιλοµήτωρ Θεοδώρα
ἀνάγκασε τὸν εἰκονοκλάστη Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως
Ἰωάννη τὸν ἕβδοµο νὰ παραιτηθεῖ
καὶ τοποθέτησε στὸν πατριαρχικὸ
θρόνο τὸν εἰκονόφιλο πρώην ἐξόριστο Μεθόδιο Α΄. Μὲ αὐτή της τὴν
πράξη ἡ Θεοδώρα οὐσιαστικὰ ἔδωσε τέλος στὴν εἰκονοµαχία. Οἱ
ἀρχαῖες πηγὲς σιωποῦν, γιατί οἱ
εἰκονοκλάστες στρατιωτικοί, κληρικοὶ καὶ διανοούµενοι τῆς ἐποχῆς παράτησαν ἔτσι ξαφνικὰ τὸν ἀγώνα
µπροστὰ στὴν Θεοδώρα, ποὺ ἦταν
σίγουρα λιγότερο αὐταρχικὴ ἀπὸ
τὴν Εἰρήνη τὴν Ἀθηναία. Μετέπειτα
συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος
Μανασσὴς ἀποκαλοῦν τοὺς εἰκονοκλάστες αὐτοκράτορες ἀσεβεῖς.
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λύσεις». Ἔχουµε ∆ηµοκρατία καὶ τὰ
πάντα εἶναι στὴ διαφάνεια.
Ἡ κα Ἀναπληρώτρια Ὑπουργός,
µὲ τὸ µπάσιµο στὸ Ὑπουργεῖο, νόµισε ὅτι βρῆκε τὴν εὐκαιρία, κατὰ ἕνα
ἔµµεσο τρόπο, νὰ βγάλει τὰ Θρησκευτικὰ ἀπὸ τὴν µέση. Τὴν πληροφορῶ ἀπατᾶται οἰκτρῶς. ∆ὲν τὴν
ἀπασχόλησε τὸ κατάντηµα σήµερα
τῆς ἐκπαίδευσης, µὲ τὶς εἴκοσι χιλιάδες (20.000) ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ
δὲν ἔχει καὶ ὑπολειτουργοῦν τὰ σχολεῖα;
Τὴν πληροφορῶ, ἐγκύκλιοι ἢ περιοριστικὲς ὑπουργικὲς ἀποφάσεις
σ᾽ ὅτι ἀφορᾶ τὸ Συνταγµατικῶς κατοχυρωµένο µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν ∆ΕΝ χωροῦν. Στὰ κρυφὰ τίποτα ∆ΕΝ θὰ περάσει. Ἔχουµε ∆ηµοκρατία, ἔχουµε Βουλὴ καὶ τὰ πάντα
θὰ περνᾶµε ἀπὸ ἐκεῖ. Σεβασµὸς στὸ
Σύνταγµα καὶ στοὺς ∆ηµοκρατικοὺς
θεσµούς.
Τὸν τελικὸ λόγο τὸν ἔχει ἡ ἐπίσηµη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος µὲ προσφυγὴ στὸ Σ.τ.Ε., οἱ θρησκευτικὲς
Ὀργανώσεις καὶ ἡ Ἕνωση Θεολόγων.
Εἶµαι περίεργος νὰ δοῦµε καὶ τὴ
στάση τοῦ κ. Π. Καµµένου µὲ τὴ στάση ποὺ θὰ κρατήσει στὴ Βουλή, διότι χωρὶς αὐτὸν σήµερα Κυβέρνηση
δὲν θὰ εἴχαµε. Ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα
εὑρισκόµεθα σὲ τροµερὴ οἰκονοµικὴ
κατάσταση καὶ τὴν κα Ὑπουργὸ τὴν
ἀπασχολεῖ πῶς κατὰ ἕνα Ἀντισυνταγµατικὸ τρόπο θὰ βγάλει τὰ Θρησκευτικὰ ἀπὸ τὴ µέση.

Ἀντισυνταγµατική οἱαδήποτε παρέµβασις...

µία κυβέρνηση δὲν δύναται εὐθέως
ἢ πλαγίως νὰ καταργήσει ἢ νὰ περιορίσει τὶς ὧρες διδασκαλίας ἀπὸ
∆ΥΟ (2) ποὺ διδάσκεται ἑβδοµαδιαίως, καὶ ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἐλάχιστον
ὅριο διδασκαλίας κάθε µαθήµατος
ποὺ διδάσκονται στὴν ἐκπαίδευση.
Εἰδικῶς, γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ µόνο κατοχυρωµένο
συνταγµατικά, εἶναι εὐθεῖα παραβίαση τοῦ Συντάγµατος καὶ κάθε παρέµβαση, ἐκ µέρους τῆς πολιτείας,
ἄµεση ἢ ἔµµεση γιὰ τὸν περιορισµὸ
αὐτοῦ τοῦ µαθήµατος ἀποτελεῖ Συνταγµατικὴ ἐκτροπή.
Γιὰ τὴν ἁπλοποίηση τῆς διαδικασίας, ποὺ ὁµιλεῖ ἡ κα Ὑπουργὸς
ὅσοι µαθητὲς ἔχουν βαπτισθεῖ καὶ
φέρουν χριστιανικὸ ὄνοµα, εἶναι
ὑποχρεωµένοι, σύµφωνα µὲ τὸ Σύνταγµα, νὰ διδάσκονται τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν καὶ νὰ δίνουν
ἐξετάσεις καὶ νὰ βαθµολογοῦνται.
Καµµία αἴτηση ἐκ µέρους τῶν γονέων καὶ κηδεµόνων περὶ ἀπαλλαγῆς
∆ΕΝ χωρεῖ. Τὸ θέµα εἶναι ξεκάθαρο.
Γιὰ τοὺς ἀλλόθρησκους ἢ µὴ βαπτισµένους, θὰ προσκοµίσουν ἐπίσηµο πιστοποιητικὸ ἀπὸ τὴ ∆ηµόσια
Ὑπηρεσία, ὅτι δὲν εἶναι Χριστιανοὶ
Ὀρθόδοξοι καὶ ἔτσι ἀπαλλάσσονται.
Ὅσοι γονεῖς ἢ κηδεµόνες δὲν θέλουν τὰ παιδιά τους νὰ διδάσκονται
θρησκευτικὰ ἂς τὰ στείλουν σὲ σχολεῖα ἐσωτερικοῦ ἢ ἐξωτερικοῦ ποὺ
δὲν διδάσκονται τὰ θρησκευτικὰ καὶ
ἂς µὴ ἐπιδιώκουν «ἐρµαφρόδιτες

Σύγκρισις
τοῦ Παπισµοῦ
µὲ τὴν πτῶσιν
τοῦ ἑωσφόρου

Κύριε ∆ιευθυντά,
τὸ σηµεῖο αὐτὸ εἶναι τὸ δραµατικότερο ὅλων. ∆ιερωτόµαστε ἔκπληκτοι
καὶ θεολογικὰ ἀνήσυχοι καὶ προβληµατισµένοι. Μήπως ὁ παπισµὸς σὰν
σχέδιο καὶ στόχος τοῦ ἀντιχρίστου γιὰ
τὴν ἐξόντωσι τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι µεγάλη πτῶσις σὰν ἐκείνη τοῦ σατανᾶ; ∆υστυχῶς! ἡ κρησάρα (κόσκινο) τῆς ∆ογµατικῆς δὲν κρατάει µέσα της καµµιὰ αἵρεσι. Ὅλες
βυθίζονται καὶ ὅλες χάνονται.
«Πλανῶντες καὶ πλανώµενοι» (Β´ Τιµόθ. Γ´13).
Καὶ προχωρᾶµε στὴ σύγκρισι. Ὁ
Κύριος εἶπε: «ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν,
ὁ πιστεύων εἰς ἐµέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ µείζονα
τούτων ποιήσει» (Ἰω. Ι∆´ 12). Μείζονα. ∆ηλαδὴ µεγαλύτερα; Θὰ διερωτηθῆς καὶ δικαίως. Ναί! Μείζονα! Ὄχι
µείζονα ποιοτικῶς ἢ φυσικῶς ἢ διανοητικῶς ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Αὐτὸ θὰ
ἦταν φοβερὸ καὶ ἀδιανόητο. Ἄλλα
χρονικῶς µόνον. ∆ηλαδὴ ἐν
χρόνῳ καὶ εἰς τὰ πλαίσια τοῦ χρόνου. Ὁ Κύριος ἐπὶ παραδείγµατι µέσα σὲ 3 ἔτη δηµοσίας δράσεως ἔκανε τόσα θαυµάσια καὶ ἐξαίσια πράγµατα καὶ θαύµατα. Τὸ µεγαλύτερο
καὶ δυναµικότερον ὅλων εἶναι ἡ Ἀνάστασίς Του, ἤτοι ὁ θρίαµβός Του
κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁµαρτίας
καὶ ἡ παροχὴ εἰς τὸν ἄνθρωπον τῆς
αἰωνίου ζωῆς καὶ σωτηρίας. Ἡ
Ἐκκλησία, ὅµως, ποὺ εἶναι «ὁ
Χριστὸς παρατεινόµενος εἰς τοὺς
αἰῶνας», ποιεῖ ἐν χρόνῳ ἔργα
µείζονα, δηλαδὴ πιὸ πολλὰ ἀριθµητικῶς». Ἔτσι βέβαια, γίνεται καὶ
στὴν περίπτωσι τοῦ πάπα καὶ τοῦ
παπισµοῦ διαχρονικά. Ὁ ἑωσφόρος
ἔκανε ὅ,τι ἔκανε, πῆρε ὅσους πῆρε,
ἔκτισε «ἐκκλησία» ἐπὶ τῆς ἄµµου, εἰς
τὴν ὁποίαν ἔδωσε τὸ ὄνοµά του, τὴν
ὀνόµασε «παπισµὸ» ἢ ἑβραϊστί
«Ἀβαδδών, ἐν δὲ τῇ Ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει Ἀπολλύων» (Ἀποκ. Θ´11).
Πρωτεργάτες καὶ «πρωτοµάστοροι»
ἦσαν οἱ πήξαντες τὰς αἱρέσεις, οἱ
ὁποῖοι ἦρθαν σὲ αἱµατηρὲς συγκρούσεις µὲ τοὺς ἁγίους, τοὺς «τήξαντας τὰς αἱρέσεις τῶν δυσφήµων γλωσσάλγων καὶ σβέσαντας
τὰς φλογώδεις τῶν βλασφήµων
συγχύσεις» (Πεντηκοστάριον,
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων).
Ἔφαγε ὅµως ὁ καηµένος (ὁ διάβολος) κάµποσους αἰῶνες, γιὰ νὰ
κτίση αὐτὴ τὴ σαθρά του «ἐκκλησία». Ὁ Νῶε γιὰ νὰ κατασκευάση
τὴν κιβωτὸ χρειάστηκε 100 χρόνια.
Ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, γιὰ
νὰ «οἰκοδόµηση» τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν Του, χρειάστηκε 33 χρόνια καὶ ἀκόµη τὴν καλλωπίζει καὶ τὴν
περιποιεῖται ἐπὶ τὴν ἀπαρασάλευτον
πέτραν τῶν Ἐντολῶν Του, τῷ τιµίῳ
Αὐτοῦ αἵµατι. Ὁ διάβολος, ὅµως,
ἐπειδὴ εἶναι καὶ ἐκεῖνος «αὐτοκατάκριτος» καὶ παράνοµος καὶ δὲν τοῦ
ἔδινε ἡ «πολεοδοµία» τῆς Ὀρθοδοξίας οἰκοδοµικὴ ἄδεια, χρειάστηκε
γιὰ νὰ «οἰκοδόµηση» τὸν παπισµὸ
961 χρόνια, ἤτοι, δούλεψε σκληρὰ
καὶ ἀκατάπαυστα ἀπὸ τὸ 1054 ἕως
σήµερα!
Πρωτοπρεσβύτερος
Παναγιώτης Ἀντ. Καραγιάννης
Ἐφηµ. Ἱ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν
Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης

Τό ἐπισκοπικόν
ὠµοφόριον

κ. ∆ιευθυντά,
εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία µας ὁρίζει ὅτι τὸ ἐπισκοπικὸ ὠµοφόριο πρέπει νὰ εἶναι
"λευκὸν καὶ ἐξ ἐρίου", πρᾶγµα ποὺ
σχετίζεται µὲ τὸν συµβολισµό του, ὁ
ὁποῖος µὲ τὴ σειρὰ του σχετίζεται καὶ
αὐτὸς µὲ τὴν "εὐχὴ" ποὺ λέγει ὁ
Ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν ἀµφίεσή του
"Ἐπὶ τῶν ὤµων ἄρας Χριστὲ ...". Τὰ
τελευταῖα χρόνια στὸν ἑλλαδικὸ
χῶρο παρατηρεῖται τὸ φαινόµενο νὰ
µὴ τηρεῖται ἡ παραπάνω διάταξη καὶ
ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς νὰ φέρουν τὸ
ἄµφιο τοῦ ὠµοφορίου στὸ ἴδιο - µὴ
λευκὸ - χρῶµα καὶ ὕφασµα, ἀπὸ τὸ
ὁποῖο εἶναι ραµµένα καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἄµφια, π.χ. σάκκος κλπ. Αὐτὴ ἡ
συνήθεια εἰσήχθη στὴν ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία ὡς ... µόδα προερχόµενη
ἀπὸ σλαυικὲς Ἐκκλησίες, ὅπου
ἀκµάζει τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἴσως
ἐξ ἀγνοίας. ∆ιερωτῶµαι πρὸς τί αὐτὴ
ἡ περιφρόνηση τῶν Ἐπισκόπων
πρὸς τὶς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας.
Πέραν αὐτοῦ, ὡς ἄλλη µόδα, ἀστραπιαίως υἱοθετηθεῖσα ἀπὸ πολλοὺς
Ἐπισκόπους, (πρῶτος τὴν λάνσαρε
ὁ µακαριστὸς Πατρῶν Νικόδηµος)
ἔχει ἐπικρατήσει νὰ κρατοῦν ὄχι τὴ
γνωστὴ πατερίτσα, ἀλλὰ ἀντ' αὐτῆς
µία... ἀντιαισθητικὴ "ποσειδώνεια
τρίαινα"! Μολονότι ἄλλα εἶναι "τὰ βαρύτερα", µήπως πρέπει νὰ κρατοῦν
τὴν παράδοση οἱ Ἐπίσκοποί µας καὶ
νὰ µὴ βλέπουν τὰ ἄµφια ὡς εὐκαιρία
ἐπίδειξης µόδας; Γιατί τὸ θυσιαστήριο δὲν εἶναι πασαρέλα...
Εὐχαριστῶ
Γ. Μαρισιανός

Στοχασµοὶ

Κύριε ∆ιευθυντά,
Τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου συγκλονίζεται, καθὼς µέσα ἀπὸ τὴν ποθητὴν φλυαρίαν τῆς καθηµερινότητος, προσπαθεῖ νὰ ἀρθρώση λόγο
ἄξιο τοῦ Παναγίου Προσώπου τῆς
Θεοµήτορος. Ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται
ἀδύναµη καὶ διὰ τοῦτο, καταφεύγουσα εἰς τὴν δύναµι τοῦ συναισθήµατος µὲ θερµότατη πίστι, µέσα ἀπὸ τὸ βάθος µιᾶς βεβαρυµένης αὐτοσυνειδησίας, ἐκφράζει πό-

νον, συντριβὴν καὶ ταπείνωσιν,
προσπαθῶντας µὲ αὐτὰ καὶ δι᾽
αὐτὰ νὰ παρακαλέση καὶ νὰ τιµήση
τὴν Παναγία µας.
Τὸ σηµεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον στεκόµεθα καὶ τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸν
πυρῆνα τοῦ βιώµατος αὐτοῦ εἶναι ἡ
αὐτογνωσία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἀπορρέουσα ταπείνωσις καὶ συντριβή.
Ὁ ἄνθρωπος ναυαγισµένος µέσα εἰς τὸν παφλασµὸν τῆς ἁµαρτίας, πολυκρατούµενος δὲ καὶ ἀπὸ
τὴν ἀπάνθρωπον καὶ δολεράν διαπλοκὴν τῶν παθῶν, µέ συντετριµµένη καὶ τεταπεινωµένη καρδία
προσέρχεται, διὰ νὰ παρακαλέση
καὶ νὰ τιµήση τὴν Ἀειπάρθενον.
Καὶ γεννᾶται τὸ µέγα ἐρώτηµα:
Εἶναι δυνάτον, ἄνθρωπος βεβαρυµένος ἐκ προοιµίου µὲ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, νὰ σταθῆ ὡς παναγιώτατος ἀπένανατι πρὸς τὴν Παναγίαν Μητέρα µας, χωρὶς προηγουµένως νὰ τοῦ ἔχει διασαλευθῆ
ἡ πνευµατική του ἰσορροπία;
Πιστεύοµεν ὅτι µία ἀπὸ ἔπαρσιν
συνειδητῶς ἢ ἀσυνειδήτως πυρπολουµένη αὐτοσυνειδησία ἀποτολµοῦσα τί τὸ τοιοῦτον θὰ συνιστοῦσε
ὕβριν καὶ θὰ ἔρριπτε κάθε παρακλητικὴν προσπάθειαν εἰς τὸ κενόν.
Ὁ ὑπερθετικὸς βαθµὸς «παναγιώτατος», ποίαν σηµασίαν ἢ σκοπιµότητα δύναται νὰ ἔχη, ὅταν τὸ
ὑπερτέλειον πρότυπον τῆς ἁγνότητος οὐσιαστικοποιεῖται καὶ ὀνοµάζεται εἰς θετικὸν βαθµὸν Παναγία;
Φρονοῦµεν ὅτι ἐνδεὴς καθὼς
εἶναι, ἔστω καὶ ἂν λέγεται Πατριάρχης ὁ ἄνθρωπος, ἀδυνατεῖ ἀφ᾽
ὑψηλοῦ, ὡς «Παναγιώτατος» νὰ τιµήση τὴν Ὑψηλοτέραν τῶν
οὐρανῶν. Ἡ ὑπεροχή, ὡς οὐσιαστικῶς συµβαίνει καὶ λεκτικῶς φανερώνεται, πάντα ἀνήκει εἰς τὸ
ἀνώτερον.
∆ὲν εἶναι κατανοητόν, ὅταν ὡς
Ἅγιος ἀναφέρεται ὁ Θεός, ὡς
Ἅγιον τὸ Τρίτον Πρόσωπον τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον, δὲν εἶναι κατανοητόν, πῶς ὁ
ἄνθρωπος εἶναι Παναγιώτατος;
Ὅλως αὐθαιρέτως ἀπολυτοποιεῖται
τὸ σχετικόν, ὁ ἄνθρωπος, καὶ σχετικοποιεῖται τὸ Ἀπόλυτον, ὁ Θεός.
Προκύπτει δηλαδή, ὅ,τι πιὸ τραγικοσφαλερόν δύναται νὰ γεννήση ἡ
ἀνθρωπίνη σκέψι.
Ταπεινή µας γνώµη εἶναι ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ὡς κοινὸς θνητὸς ἢ ὡς
Πατριάρχης, δύναται νὰ ὀνοµασθῆ
ἅγιος, ἐφ᾽ ὅσον καὶ κατὰ τὴν πλατωνικὴν δεοντολογίαν εἰς τὸν Θεαίτητον (176Β) καὶ κατὰ τὴν Εὐαγγελικὴν ρῆσιν (Ματθ. ε´ 48), ὀφείλει
νὰ γίνη ὅµοιος τῷ θείῳ, νὰ γίνη δηλαδὴ κατὰ χάριν Θεός.
Μετά τιµῆς
∆ρ. Ἰωάννης Μπερδαλής,
Τρίπολη

∆ιατὶ δὲν ὑπάρχει
ἔστω ἕνα µικρὸν
ἐκκλησάκι
εἰς τὴν Βουλήν;

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ἄν ἤµασταν καλοὶ ἄνθρωποι, θὰ
διαλέγαµε καλοὺς πολιτικούς, ἀλλὰ
ἀπὸ τὴν στιγµὴ ποὺ ἐµεῖς δὲν εἴµαστε καλοὶ ἄνθρωποι διαλέγουµε καὶ
τοὺς πολιτικοὺς ποὺ µᾶς ἀντιπροσωπεύουν, δηλαδὴ ποὺ συµµεριζόµαστε τίς ἰδέες τους, ποὺ εἶναι ἴδιοι µὲ µᾶς. Ὁπότε δὲν πρέπει νὰ
κλαιγόµαστε ποὺ φτάσαµε σ’ αὐτὸ
τὸ χάλι.
Ὁπότε ἐµεῖς καὶ µόνο ἐµεῖς
εἴµαστε ὑπεύθυνοι γι’ αὐτά, ποὺ
ἐµεῖς ἀφήσαµε καὶ ἀφήνουµε νὰ
µᾶς συµβοῦν.
Γιατί δὲν ὑπάρχει στὴ Βουλὴ
ἔστω ἕνα µικρὸ ἐκκλησάκι, ὅπως
π.χ. στὸ Ἱπποκράτειο; Εἶναι τόσο
δύσκολο νὰ χτίσουν µιὰ µικρὴ
Ἐκκλησία, ὥστε νὰ πηγαίνουν οἱ
πολιτικοί µας νὰ προσεύχονται ἤ
ἔστω νὰ ἀνάβουν ἕνα κεράκι, γιὰ νὰ
τοὺς βοηθάει ὁ Θεὸς νὰ παίρνουν τὶς
σωστὲς ἀποφάσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες
κρίνονται οἱ τύχες ἑκατοµµυρίων
ἀνθρώπων; Τί δὲν ἔχουν χρήµατα;
Ἔχουν; Ἁπλὰ δὲν τοὺς νοιάζει, δὲν
τὸ σκέφτηκαν καὶ δὲν τὸ θεωροῦν
ἀπαραίτητο. Κι αὐτὸ γιατὶ δὲν πιστεύουν στὸν Θεό. Πιστεύουν στὸ
χρῆµα, ἔγιναν πολιτικοὶ γιὰ τὸ συµφέρον τους, ἐπειδὴ εἶναι πλεονέκτες
καὶ δὲν τοὺς νοιάζουν οἱ ἄλλοι. Ἔτσι
σκέφτονται.
Κι ὅπως λέει καὶ ὁ Ντοστογιέφσκυ
«χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται», γι᾽
αὐτὸ δὲν πᾶµε καλά.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γράφει ὅτι πρέπει νἄχουµε ἕνα κοµµάτι γῆς, γιατὶ
θάρθουνε δύσκολα χρόνια. Πρέπει
να᾽ χουµε ὅλοι µας αὐτάρκεια καὶ νά
᾽µαστε ὀλιγαρκεῖς.
Καὶ γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάντια µας
φταῖµε µόνο ἐµεῖς, γιατὶ ξεφύγαµε
ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, δὲν τηροῦµε
τὶς 10 ἐντολές, δὲν κάνουµε αὐτὰ
ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔχουµε
φόβο Θεοῦ.
Στὶς περισσότερες ἐκκλησίες εἶναι
κατὰ 80% ἢ κατὰ 95% γέροι, γιαγιάδες καὶ παποῦδες. Ἡ Νεολαία µας
λείπει. Τὰ σπίτια τὰ κρατᾶνε οἱ γιαγιάδες µὲ τὶς προσευχές τους καὶ µὲ
τὰ καντήλια τους ἀναµµένα. Ἂν πεθάνουν κι αὐτὲς χαθήκαµε. ∆ὲν
ὑπάρχουν φλογεροὶ ἱεροκήρυκες, ποὺ νὰ ξεσηκώνουν τὸν κόσµο,
ὅπως ὁ Αὐγουστῖνος - Καντιώτης,
ὅπως ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός.
Ὁ κόσµος ἔχει ἄγνοια καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ θέµατα θρησκείας.
Ἡ θρησκεία, ποὺ εἶναι σηµαντική,
γιὰ τὸν πιὸ πολὺ κόσµο εἶναι τελευταία ἢ δὲν ὑπάρχει καθόλου.
Κοιτᾶνε τὸ φαγητό, τὶς διασκεδά-

σεις, τὴν περιουσία, νὰ ἀποκαταστήσουν οἰκονοµικὰ τὰ παιδιά τους, λὲς
καὶ αὐτοὶ τὰ ἀποκαταστοῦνε καὶ ὄχι ὁ
Θεός.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος: «Οἱ πιὸ πολλοὶ γονεῖς
κοιτᾶνε πῶς νὰ ἀποκαταστήσουν τὰ
παιδιά τους µὲ χωράφια, µὲ χρήµατα
καὶ µὲ σπίτια, ἀλλὰ γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς τους καθόλου δὲν
νοιάζονται».
Καὶ ὅταν ἡ Νεολαία ἀπὸ «καλά σπίτια» µπλέκει µὲ ναρκωτικά, µὲ
κακὲς συναναστροφές, µὲ τζόγο, µὲ
χίλια δυό πάθη, ἀναρωτιοῦνται ποῦ
ἔφταιξαν, ποῦ ἔκαναν λάθος σὰν γονεῖς;
Καὶ ὁ ἕνας ρίχνει τὸ φταίξιµο στὸν
ἄλλο. Ξέρετε πόσοι γονεῖς ἔχουν
καταστρέψει αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὰ παιδιά
τους µὲ τὸ νὰ «ἐξασφαλίζουν» στὰ
παιδιά τους τὰ ΠΑΝΤΑ ἀπὸ ὑλικῆς
πλευρᾶς καὶ νὰ τὰ κάνουν αὐτοί οἱ
ἴδιοι ἀνίκανα; Τὸ παιδὶ θέλει νὰ ἐργαστεῖ, νὰ ἀγωνιστεῖ, νὰ δηµιουργήσει,
ἀλλὰ ὅταν αὐτοὶ τοῦ τά ᾽χουν ὅλα
ἕτοιµα, γιατὶ νὰ ἀγωνιστεῖ; Γιατὶ νὰ
παλέψει; Γιὰ ποιὸ λόγο; Καὶ νοιώθει
ἄχρηστο καὶ γυρνάει ἀπὸ ᾽δῶ καὶ
ἀπὸ ᾽κεῖ ἄσκοπα, σπαταλόντας τὰ
χρήµατα, ποὺ τὶς περισσότερες
φορὲς µὲ ἀπατεωνιὲς µαζεύτηκαν. Τὸ παιδὶ βλέπει τὶς ἀδικίες ποὺ
γίνονται καὶ νοιώθει ἔνοχο, γιατὶ αὐτὸ
ἔχει καὶ τὰ ἄλλα παιδιὰ δὲν ἔχουν.
Καὶ βλέπει τὶς διαφορὲς καὶ βλέπει
τὶς διακρίσεις καὶ παίρνει ναρκωτικά,
γιατὶ στὰ ναρκωτικὰ δὲν ὑπάρχει
φτωχὸς καὶ πλούσιος, τὸ παιδὶ τοῦ
βουλευτῆ καὶ τὸ παιδὶ τοῦ σκουπιδιάρι εἶναι ὅλοι τους τὸ ἴδιο, εἶναι
ὅλοι ἴσοι. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Πατρο Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς λέει: Φρόντιζε γιὰ
τὴν οἰκογένειά σου, γιὰ τὸ παιδί σου,
ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ σὲ περισσεύει
δῶστο τοῦ φτωχοῦ, µὴ θέλετε τὰ
παιδιά σας νὰ γίνουν ὥσὰν γουρουνόπουλα (ἀπὸ τὸ πολὺ φαΐ ἐννοεῖ,
ὅπως εἶναι τὰ πιὸ πολλὰ παιδιὰ σήµερα).
Καὶ πάρε καὶ ντύσε καὶ τάϊσε τὸ
παιδὶ τοῦ φτωχοῦ καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ
ἀνταµείψει. Καὶ θὰ ἀφήσει τὸ ζῶο
σου καὶ τὸ παιδί σου νὰ ζήσουν παραπάνω. Πόσοι ἀπό µᾶς τὸ κάνουµε; Ἐλάχιστοι.
Μετὰ τιµῆς
Ἑλένη Παπαδηµητρίου

Ἡ ὑποκρισία
καί ἡ “λεοντή”
τοῦ... συγχρόνου
σοσιαλισµοῦ!

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ὁ σοσιαλισµός (γαλλ. Socialisme)
εἶναι µιά κοινωνικοοικονοµική θεωρία, πού ἔχει σάν στόχο τήν κοινωνικοποίηση τῶν µέσων παραγωγῆς
καί τήν κατάργηση τῆς ἐκµετάλλευσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ὡς θεωρία φαίνεται ὡραία καί
καλή. Στήν πράξη, ὅµως, τί γίνεται;
Ἀπ᾽ ὅσο δυνάµεθα νά γνωρίζουµε
δέν ἐφαρµόστηκε ποτέ, οὔτε ὅµως
καί µπόρεσε, καί τελικά ἀπέτυχε. Καί
ὄχι µόνο δέν καταργήθηκε ἡ ἐκµετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά
βρῆκε µέσα ἀπό τήν ὑποκρισία καί
τήν κάλυψη κατάλληλο ἔδαφος γιά
τήν ἀπάνθρωπη ἐφαρµογή της. Τί
φταίει; Ἁπλούστατα, λείπει ἡ ἁγνότητα καί ἡ εἰλικρίνεια τῶν προθέσεων,
λείπει ἡ ἀρετή, τό ἦθος καί ὁ φόβος
Θεοῦ ἀπό τούς δῆθεν ἐνσαρκωτές
του, πού µεταβάλλονται σέ “σοσιαληστές” ἀντί νά εἶναι πραγµατικοί
κοινωνιστές. Ἔτσι, καλύπτονται πίσω ἀπό µιά ὡραία καί ἐντυπωσιακή
ταµπέλα τοῦ κοινωνισµοῦ καί πράττουν τά πάντα µέ ἀποκλειστικό γνώµονα τό δικό τους συµφέρον (ὁ
νοῶν νοείτω). Ὁποιοδήποτε ἔγκληµα δίχως Θεό ἐπιτρέπεται, ὅπως
πολύ εὔστοχα παρατηροῦσε ὁ Ντοστογιέφσκι. Ἐξάλλου, οἱ δῆθεν σοσιαλιστές (ὑλιστές) ἀντιµετωπίζουν
τόν ἄνθρωπο ὄχι ὁλιστικά, ἀλλά µονοµερῶς ὡς βιολογικό ὄν, παραθεωρώντας τό πνεῦµα καί τήν ψυχή
του, πού ἔχουν ἰδιαίτερες πνευµατικές καί ψυχικές ἀνάγκες καί πού
πρέπει νά ἱκανοποιηθοῦν κι αὐτές.
Τοῦ δίνουν, λοιπόν, ἕνα “κοµµάτι
ψωµί”, γιά νά τοῦ “κλείσουν” τό στόµα, καί τίποτε περισσότερο.
∆έν θά ἐπεκταθοῦµε ἄλλο, γιατί ἡ
ἀνθρωπότητα τά ζεῖ στό “πετσί” της.
Καί ἡ λύση; Μονόδροµος καί ἀποκλειστική λύση καί διέξοδος πρός
τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί τήν
εἰρηνική διαβίωση τῶν λαῶν, εἶναι τό
Εὐαγγέλιο καί ἡ ἀπόλυτη ἐφαρµογή
του. ∆έν εἶναι ἡ πρόταση αὐτή οὔτε
χίµαιρα οὔτε οὐτοπία, γιατί ἐφαρµόστηκε ἐκκλησιαστικοϊστορικά καί στή
ζωή τῶν ἁγίων καί τῶν µοναχῶν.
Αὐτός θά εἶναι ὁ γνήσιος, αὐθεντικός, ἀληθινός καί ἐφαρµόσιµος σοσιαλισµός, δηλ. ὁ χριστιανικός κοινωνισµός.
Ἡ διήκουσα ἔννοια/ἀξία τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἡ ἀγάπη, πού ἄν ἐφαρµοστεῖ, θέτει αὐτοµάτως στό περιθώριο ἀρχές, ἐξουσίες, νόµους, πολέµους, βία, ἐκµετάλλευση, ἀδικία,
ἀνηθικότητα κ.λπ. Ἔτσι βγαίνουµε
ἀπό ὁποιαδήποτε κοινωνική καί
οἰκονοµική κρίση. Ἡ ἐφαρµογή τοῦ
Εὐαγγελίου καί ἡ ἠθική του, πού
προηγοῦνται τῆς πολιτικῆς, θά λύσουν ὅλα τά προβλήµατα τοῦ
ἀνθρώπου καί ἡ ἀνθρωπότητα θά
ζεῖ εἰρηνικά καί εὐτυχισµένη. Ἄς δοκιµάσουµε καί σίγουρα θά ἐκπλαγοῦµε ἀπό τή θαυµαστή ἀλλοίωση
καί µεταβολή, διότι θά εἶναι ἔργο
τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου καί θά γίνει
πρός τό καλό µας, ὅπως µᾶς βεβαιώνει καί ὁ Ψαλµωδός: “αὕτη ἡ
ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου”
(Ψαλµ. 76(77),10).
Μετά τιµῆς
Παῦλος Ἀθ. Παλούκας
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ταῖος ἐναποµείνας ἐκ τῶν ἀδικηθέντων Μητροπολιτῶν, εὑρίσκεται ἡ
χρυσῆ εὐκαιρία ἀποκαταστάσεως
τοῦ ὅλου ζητήµατος. ∆ιὰ ποῖον λόγον
χρυσῆ; ∆ιότι ἀκόµη καὶ τὴν ὑστάτην
ὥραν µία διορθωτικὴ κίνησις εἰς τὸ
πρόσωπον τοῦ Σεβασµιωτάτου θὰ
ἐπιφέρη ἀνάπαυσιν εἰς τὰς ψυχὰς
τῶν ἀντικανονικῶς ἐκδιωχθέντων, θὰ
καταδείξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀποκαθιστᾶ τὴν Ἀλήθειαν, ἔστω καὶ ἂν παρέλθη χρόνος ἱκανός, καὶ δὲν θὰ στοιχίση τίποτε, καθὼς πρόκειται πλέον
δι’ ἕν πρόσωπον -καὶ ὄχι δώδεκα-,
µειλιχίου καὶ ἀγαπητοῦ εἰς πάντας,
προβεβηκυίας µάλιστα ἡλικίας.
Ποία ἀποκατάστασις εἶναι ἡ ἐνδεικνυοµένη; Μία καὶ µοναδικὴ δύναται
νὰ εἶναι ἡ ἐπίλυσις: Ἡ ἐπάνοδος τοῦ
Σεβ. Μητρ. κ. Σεραφεὶµ εἰς τὸν ἀρχικόν του θρόνον. Εἶναι βεβαίως τολµηρόν, ἀλλὰ ὅσοι ἔστω ὑπερασπίσουν τὴν ὀρθοπραξίαν αὐτή, ἀκόµη
καὶ ἂν τελικῶς αὐτὸ δὲν ἐπιτευχθῆ,
παρὰ ὅτι εἶναι πολὺ εὔκολον, ἀπὸ τὴν
στιγµὴν τὴν ὁποίαν ἐκενώθη ὁ θρόνος τῆς Ἱ. Μ. Τρίκκης καὶ Σταγῶν, θὰ
καταγραφοῦν ὡς µὲ ἐπαίνους καὶ
ἐγκώµια διὰ τὴν ἀκεραίαν στάσιν τους
εἰς ἐκκλησιαστικὰ ζητήµατα. Ποῖος ὁ
τρόπος ἐπίτευξις τῆς ἐπιλύσεως; Παραθέτοµεν εἰς τὴν συνέχειαν τέσσαρας προτεινοµένας πιθανὰς διαδικασίας.

Πρώτη λύσις:
Ἀλλαγὴ τοῦ νόµου

Ἡ Ἱ. Μ. Σταγῶν καὶ Μετεώρων
εἶναι «προσωποπαγὴς» Μητρόπολις. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι µετὰ τὴν κοίµησιν ἢ παραίτησιν τοῦ Σεβ. Μητρ.
Σταγῶν κ. Σεραφείµ, θὰ ἀφοµοιωθῆ
µὲ τὴν µόνιµον γειτνιάζουσαν Ἱ. Μ.
Τρίκκης. ∆υστυχῶς, διὰ λόγους οἱ
ὁποῖοι ἐκείνην τὴν ἐποχὴν -κατὰ τὴν
ὁποίαν ὡρίσθη αὐτὸ- ἐµπόδιζον
ἄλλην λύσιν, δὲν προεβλέφθη καὶ ἡ
ἀµφίδροµος κατάστασις, δηλ. νὰ δύναται ἅµα τῇ παραιτήσει τοῦ Σεβ.
Μητρ. Τρίκκης, ἡ Μητρόπολις αὐτοῦ
νὰ περιέλθη εἰς ἐκείνην τοῦ Σεβ.
Μητρ. Σταγῶν. Μία τέτοια ἀπόφασις
ὅµως, ἐφόσον πλέον δὲν δύναται νὰ
ἐγείρη ἀντιρρήσεις ὁ παραιτηθεὶς
Σεβ. Μητρ. Τρίκκης (µᾶλλον θὰ ἦτο
καὶ πρὸς τιµήν του ὁ ἴδιος νὰ ζητήση
τὴν συγχώνευσίν της µὲ τὴν Ἱ. Μ.
Σταγῶν), θὰ µποροῦσε νὰ ἀναιρεθῆ.
Ἡ πρόσκρουσις εἰς τὸν νόµον θὰ
ἀρθῆ, ἂν καὶ ἐφόσον ἡ Ἱ. Σύνοδος ζητήση ἀπὸ τὴν Πολιτείαν ἐκ νέου νοµοθέτησιν τοῦ πράγµατος ἢ ἰσχυρισθῆ ὅτι θὰ πρέπη νὰ τηρηθῆ, ἀνεξαρτήτως ὁποιασδήποτε ἄλλης µεσολαβούσης συµφωνίας-διευθετήσεως, ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἄρθρου 71
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νόµος 590/1977),
ἡ ὁποία προβλέπει ὅτι µετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ παραχωρήσαντος τµήµατος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως «ὁ Μη-

τροπολίτης τῆς προσωρινῶς συσταθείσης Μητροπόλεως µεθίσταται
αὐτοδικαίως ὡς Μητροπολίτης τῆς
ἑνιαίας ἀρχικῆς Μητροπόλεως». Οἱ
νόµοι ὑπάρχουν διὰ νὰ ρυθµίζουν
ὁµαλῶς κάθε κατάστασιν καὶ δὲν
ὑπέρκεινται τῶν καταστάσεων.
Ἄλλωστε µίαν τέτοια ἀφορµὴ διευθετήσεως ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος, θὰ ἀνελάµβανε
ἐκθύµως ἡ Κυβέρνησις, διότι θὰ ἐµείωνε ἄµεσα τὴν µισθοδοσίαν διὰ συγχωνεύσεως καὶ θὰ ἐδηµιούργει καὶ φιλολαϊκὴν εἰκόνα, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς
σχέσεις µὲ τὴν Ἐκκλησίαν.
Πιθανὴ ἀντίρρησις ὅτι κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπον δίδεται δίοδος εἰς τὴν Πολιτείαν δι᾽ ἐπέµβασιν εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά, δείχνει µὴ κατανόησιν εἰς τὸν
τρόπον λειτουργίας τῶν σχέσεων
Ἐκκλησίας – Πολιτείας. Αὐτό, τὸ
ὁποῖον προτείνεται εἶναι ἀκριβῶς ὁ
ὀρθὸς τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ λειτουργοῦν αἱ σχέσεις τῶν
δύο θεσµῶν, δηλ. ἡ Πολιτεία νὰ συγκατατίθεται εἰς τὰ αἰτήµατα τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὄχι νὰ λαµβάνη ἰδικάς
της πρωτοβουλίας, νὰ δηµιουργηθῆ
νοµικὸν προηγούµενον καὶ κοινωνικὸ
καθεστὼς ὅτι ἡ Πολιτεία µπορεῖ νὰ
ἐπέµβη µόνον µετὰ ἀπὸ αἴτηµα τῆς Ἱ.
Συνόδου ἐπὶ συγκεκριµένου.

∆ευτέρα λύσις: Ἐκλογὴ
διὰ καταστάσεως

Συµφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 24
παράγραφος 2 τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(Νόµος 590/1977) πλήρωσις χηρευούσης Ἱ. Μητροπόλεως δύναται
νὰ γίνη «κατ’ ἄσκησιν οἰκονοµίας
πρὸς µεῖζον τῆς Ἐκκλησίας ὄφελος
καὶ διὰ καταστάσεως», δηλ. ὡς
κοινῶς γνωστὸν διὰ µεταθέσεως.
Ἑποµένως, θὰ ἠδύνατο ἡ Ἱ. Σύνοδος
νὰ λάβη ἀπόφασιν πληρώσεως τῆς
Ἱ. Μ. Τρίκκης διὰ καταστάσεως καὶ ἐν
συνεχείᾳ νὰ ἐκλέξη τὸν Σεβ. Μητρ.
Σταγῶν καὶ Μετεώρων. Ἅµα τῇ µαταθέσει του εἰς τὴν νέαν Μητρόπολιν,
αὐτοµάτως, ὡς παραιτηθεὶς ἀπὸ τῆς
παλαιᾶς, θὰ συνεχωνεύετο καὶ τὸ
ὑπόλοιπον τµῆµα αὐτῆς, ὥστε νὰ καταστῆ καὶ πάλιν ὁ Σεβ. Μητρ. κ. Σεραφεὶµ ποιµενάρχης ὁλοκλήρου τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς του «πρὸς µεῖζον τῆς
Ἐκκλησίας ὄφελος». Εἰς αὐτὴν τὴν
λύσιν δὲν ὑφίσταται κανένα κώλυµα,
διότι ὁ Σεβ. Μητρ. Σταγῶν, ὑπερπληροῖ τὰ κριτήρια τῆς παραγράφου 5
τοῦ ἰδίου ἄρθρου, καθὼς ἔχει πρὸ
πολλοῦ συµπληρώσει πενταετῆ
ὑπηρεσίαν καὶ βεβαίως δὲν ἔχει µετατεθῆ εἰς τὸ παρελθόν, καθὼς ἡ κατάληψις τοῦ θρόνου του ἐσήµανε καὶ
τὴν ἐξ ἀνάγκης τοποθέτησίν του εἰς
τµῆµα αὐτῆς.
Τὸ πιθανότερον πρόβληµα, τὸ
ὁποῖον θὰ ἀνακύψη εἶναι ὅτι ἡ διὰ καταστάσεως πλήρωσις συµφώνως µὲ
τὴν παράγραφον 3 τοῦ ἰδίου ἄρθρου
ἀπαιτεῖ «διὰ µυστικῆς ψηφοφορίας

Εἶναι ἰσόθεος ὁ νέος Πρωθυπουργός;
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Ἑλλάδα τοῦ ἐπ’ Ὀνόµατι τῆς Ἁγίας
Τριάδος Ἑλληνικοῦ Συντάγµατος;
Προβλέπει τὸ Σύνταγµά µας ἄθεο
Κυβερνήτη καὶ σὲ ποιὰ διάταξή του,
καί, µάλιστα, χωρὶς καµµιὰ ἀντίδραση τῶν Ποιµένων µας καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ µας, ποὺ εἶναι ὁ θεµατοφύλακας τῆς Πίστεως ἀλλὰ καὶ τῆς
πιστῆς τηρήσεως τοῦ Συντάγµατος; ... Πότε ἄθεοι Κυβερνῆτες ὠφέλησαν τὸν λαό τους; Οὐδένα καὶ εἰς
οὐδὲν ὠφέλησαν ποτέ! Θὰ ἀρχίσουν νὰ ὠφελοῦν ἀπὸ τώρα, διαψεύδοντας τὸν Χριστό;».
Ἡ ἀπάντηση στὶς ἀπορίες καὶ στὰ
ἐρωτήµατά µας ἦταν τραγική. Ὄχι
µόνο ὁρκίσθηκε καὶ πάλι ὁ πρωθυπουργὸς στὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ προσεχώρησαν στὸ ἀθεϊστικό του κόµµα
καὶ πρόσωπα, ποὺ κατέχουν ὑψηλή
θέση στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ∆ιοίκηση,
τὰ ὁποῖα καὶ συµπεριελήφθησαν
στοὺς ἐκλογικοὺς συνδυασµούς του!
Τελικά, ποῦ βαδίζει ἡ Ἑλλάδα; Ἐὰν
οἱ ἐκκλησιαζόµενοι ἄνθρωποι ἔχουµε
χάσει παντελῶς τὴν πνευµατική µας
ὄσφρηση καὶ δὲν µποροῦµε νὰ διακρίνουµε καὶ νὰ ἀξιολογήσουµε
σωστὰ τόσο χονδροειδεῖς καταστάσεις, τί πρέπει νὰ περιµένουµε ἀπὸ
τοὺς ἀλειτούργητους καὶ ἀκατήχητους Ἕλληνες πολῖτες;
∆ὲν µᾶς προβληµατίζει καθόλου ὅτι
ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἁγιοτόκου καὶ
αἱµατοβαφοῦς Πατρίδος µας ὁρκίσθηκε στὴ συνείδησή του, δηλαδὴ
στὸν ἑαυτό του, ὡς Θεός; Ποιὸς
ὁρκίζεται στὸν ἑαυτόν του ἐκτὸς τοῦ
Θεοῦ; Μόνο ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν
ἀλαζονεία νὰ καθίση στὸν Θρόνο
τοῦ Θεοῦ, τὸ «βδέλυγµα τῆς ἐρηµώσεως», δηλαδὴ ὁ Ἀντίχριστος!
Αὐτό δέν εἶναι δική µου ἐκτίµηση
ἀλλά ἀποκάλυψη Θεοῦ διά τοῦ στόµατος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου:
«Τῷ γάρ Ἀβραάµ ἐπαγγειλάµενος ὁ
Θεός, ἐπεί κατ’ οὐδενός εἶχε µείζονος ὀµόσαι, ὤµοσε καθ’ ἑαυτοῦ ...
ἄνθρωποι µέν γάρ κατά τοῦ µείζονος ὀµνύουσι, καί πάσης αὐτοῖς
ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ
ὅρκος ἐν ᾧ περισσότερον βουλόµενος ὁ Θεός ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόµοις
τῆς ἐπαγγελίας τό ἀµετάθετον τῆς
βουλῆς αὐτοῦ, ἐµεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα
διά δύο πραγµάτων ἀµεταθέτων, ἐν
οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν,
ἰσχυράν παράκλησιν ἔχωµεν οἱ
καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειµένης ἐλπίδος». ( Ἑβρ 6,13-18).
Ἀκούσαµε τί τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ
ἔχει λαλήσει; «Ἄνθρωποι µὲν γὰρ
κατὰ τοῦ µείζονος ὀµνύουσι, καὶ
πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας
εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος» . Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ὁρκίζονται ἀπέναντι στὸ
µεῖζον, στὸν Ἀνώτερο καὶ ὄχι στὸν
ἑαυτό τους. Ὁ κ. Τσίπρας δὲν εἶναι
ἄνθρωπος, ἀλλὰ Θεός; Πῶς εἶναι
δυνατὸν νὰ ἀνεχθῆ ἀδιαµαρτύρητα ἡ
Ὀρθόδοξη συνείδηση ἕνα ἄνθρωπο,
καί, µάλιστα, ἀσυνείδητον –ἀφοῦ ὁ
κ. Τσίπρας δὲν πιστεύει στὴν ὕπαρξη

τῆς ψυχῆς στὴν ὁποία καὶ ἀνήκει ἡ
συνείδηση– νὰ ὁρκίζεται στὸν ἑαυτόν
του σὰν ἰσόθεος;
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος µᾶς
τονίζει τὴν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ µας,
ὁ Ὁποῖος χωρὶς νὰ ἔχη καµµιὰ ἀπολύτως ἀνάγκη τὴν δικὴ µας Πίστη σὲ
Ἐκεῖνον, ἀφοῦ Ἐκεῖνος εἶναι ὁ
Ἀνενδεὴς ∆ηµιουργὸς τοῦ Παντὸς
καὶ ἡ Ζωὴ τῆς ζωῆς µας, ὅµως γιὰ
νὰ κάµψη τὴν σκληροκαρδία µας, γιὰ
νὰ κατανοήσουµε τὸ συµφέρον µας
καὶ νὰ µᾶς εὐεργετήση, ὁρκίζεται, καὶ
ἐµεῖς δὲν πρέπει νὰ ἀπαιτήσουµε
νὰ ὁρκισθῆ στὸν Θεὸ µας ὁ Πρωθυπουργός, ποὺ µᾶς ἔχει ἀνάγκη
καί, µάλιστα, ἀπόλυτη, ἀφοῦ
χωρὶς τὴν ψῆφο µας ὄχι µόνο δὲν
θὰ ἦταν Πρωθυπουργὸς ἀλλὰ δὲν
θὰ εὕρισκε οὔτε τὴν παραµικρὴ
θέση στὴ Βουλή;
Τέλος πάντων, τί λαὸς ἔχουµε καταντήσει; ∆ὲν φθάνει ὅτι ἐπὶ 40 χρόνια µᾶς κοροϊδεύουν τὰ κόµµατα ποὺ
ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία, µᾶς ἔχουν λεηλατήσει, µᾶς ἔχουν ἐξευτελίσει, µᾶς
κατήντησαν ζητιάνους καὶ ἀνώµαλους, τώρα θὰ µᾶς “τὸ παίζουν καὶ
θεοί”, θὰ ὁρκίζονται στὸν ἑαυτό
τους, δηλαδὴ στὸ ΤΙΠΟΤΑ; Πόσο
περισσότερο κορόϊδο θὰ καταντήση
ὁ λαός µας, ἀφ’ ὅτου ἄφησε τὴν Πίστη καὶ τὴν Λατρεία του στὸν Ἕνα καὶ
Μοναδικὸ Ἀληθινὸ Θεό µας;
Ἡ Ἱστορία µαρτυρεῖ διαχρονικὰ ὅτι
ὅσοι ἔδειξαν ἀλαζονικὴ συµπεριφορὰ
ἔναντι τοῦ Θεοῦ, συνετρίβησαν.
Γι’αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ θυµόµαστε
τακτικὰ καὶ νὰ µὴ λησµονοῦµε τὸν
καγχασµὸ τοῦ Ναπολέοντα µέσα στὸ
Καπιτώλιο ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Μετὰ
ἀπὸ λίγο ἦλθε τὸ Βατερλώ του!
Ὁ “πολιτισµένος” Νεοέλληνας
καυχᾶται ὅτι προόδευσε µὲ τὸ νὰ µὴ
πιστεύη στὸν Θεὸ τῆς Ἱστορίας καὶ
τῶν Γεγονότων τοῦ λαοῦ µας, στὰ
ὁποῖα ἔζησαν οἱ Πατέρες µας ἔντονη
τὴν Παρουσία καὶ τὴν Βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, καὶ γι’ αὐτὸ κατήντησε νὰ πιστεύη στὸν ἄθεον... ἰσόθεον(!) Τσίπρα, ὁ ὁποῖος µετὰ τὴν πρώτη ὁρκωµοσία στὸν ἑαυτό του ἐπρόδωσε τὶς
ἰδέες καὶ τὶς διακηρύξεις του, τὶς διαβεβαιώσεις του γιὰ µάχη µέχρι ἐξοντώσεως τῶν ἐκβιαστῶν τῆς Πατρίδος
µας, ἰδίως µετὰ τὸ ἠχηρὸ ΟΧΙ τοῦ ∆ηµοψηφίσµατος καί, τέλος ἐπρόδωσε
καὶ ἐξόντωσε τοὺς φίλους καὶ συνεργάτες του! Ἂν ὁ Πρωθυπουργὸς
πρόδωσε τόσο ξεδιάντροπα τοὺς
φίλους του, τί ἐλπίζουν οἱ ἀπερίσκεπτοι ψηφοφόροι του;
Σ’ ἕνα τέτοιο λαό, σὰν τὸν δικὸ µας
ὅπως ἔχει καταντήσει, ὄχι µόνο «δὲν
τοῦ πρέπει λευτεριὰ» ἀλλὰ οὔτε ἡ παραµικρὴ Θεϊκὴ βοήθεια! Τὸ «µωραίνει
Κύριος λαὸν ὅν βούλεται ἀπολέσαι» εἶναι ἡ ἀξιοθρήνητη προϋπόθεση, γιὰ νὰ ἀκούσουµε ἀπὸ τὸν Χριστό
µας καὶ τὸ φοβερὸ καὶ φρικτὸ: «Ἤδη
ἀφίεται ὁ Οἶκος ὑµῶν ἔρηµος»!
Ὁ Θεός νὰ µᾶς λυπηθῆ χάριν τῶν
λίγων ἐκλεκτῶν Του, ποὺ –εὐτυχῶς–
ἀκόµη ὑπάρχουν!

καὶ διὰ πλειονοψηφίας τῶν 2/3 τῶν
παρόντων» τὴν λῆψιν τοιαύτης ἀποφάσεως. Ἡ ἐπίτευξις ἰσχυρᾶς πλειονοψηφίας, παρὰ ὅτι προκαλεῖ µεγάλας ἀµφιβολίας εἰς Ἱεράρχας, δὲν
εἶναι ἀκατόρθωτος, ὡς ἔχει ἀποδείξει
καὶ ἡ πρᾶξις εἰς τὸ παρελθὸν καὶ µάλιστα διὰ ὀλιγότερον σηµαντικούς λόγους.

Τρίτη λύσις: Ὁρισµὸς
µονίµου Τοποτηρητοῦ

Συµφώνως πρὸς τὸ ἄρθρο 23 παράγραφος 1 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κανονικὸς Τοποτηρητής, ὡς ὁµόρου Ἱ.
Μητροπόλεως καὶ κατέχων τὰ πρεσβεῖα ἀρχιερωσύνης, εἶναι ἀναµφισβητήτως ὁ Σεβ. Μητρ. Σταγῶν. Ἡ Ἱ.
Σύνοδος θὰ ἠδύνατο νὰ κρατήση
αὐτὸν ὡς µόνιµον Τοποτηρητὴν
ἐκχωροῦσα εἰς αὐτὸν πᾶσαν ἁρµοδιότητα, ὡς εἰς κάθε Μητροπολίτην.
Ἄλλωστε, ἡ παράγραφος 2 τοῦ
ἄρθρου 23 προβλέπει ὅτι «ἐπὶ ἐπειγούσης φύσεως θεµάτων δύναται ὁ
Τοποτηρητὴς νὰ προβαίνη» εἰς πάντας τὰς κανονικῷ δικαιώµατι ἀποδιδοµένας εἰς κάθε Μητροπολίτην ἐνεργείας, µετὰ ἀπὸ ἔγκρισιν τῆς ∆.Ι.Σ. Θὰ
ἠδύνατο ἡ ∆.Ι.Σ. νὰ ἐγκρίνη κάθε
πρᾶξιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου εἰς τὴν
Ἱ. Μ. Τρίκκης, καίτοι Τοποτηρητοῦ,
ὥστε νὰ ἀποδώση εἰς αὐτὸν τὰ πλήρη κανονικὰ δικαιώµατα ὡς Μητροπολίτου.
Ἡ εὔλογος ἀντίρρησις εἰς αὐτὸ
εἶναι ὅτι δὲν δύναται νὰ ὑπάρξη µόνιµος Τοποτηρητής, διότι τὸ ἄρθρον 24
παράγραφος 1 προβλέπει τὴν πλήρωσιν χηρευούσης Ἱ. Μητροπόλεως
«ἐντὸς ἑξαµήνου τὸ βραδύτερον ἀπὸ
τῆς ἡµέρας καθ’ ἥν ἐχήρευσεν αὕτη».
Τὸ ἐµπόδιον αὐτὸ δύναται νὰ ἐξουδετερωθῆ κατ’ οἰκονοµίαν ἐνθυµούµενοι τὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου «µετατιθεµένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης
καὶ νόµου µετάθεσις γίνεταιM πρὸ
γὰρ τῆς µεταθέσεως αὐτοῦ µεµαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ Θεῶ» (Ἑβρ,
7,12 καὶ 11,5). Ἡ Ἱ. Σύνοδος θὰ ἠδύνατο νὰ κηρύξη τὴν Ἱ. Μητρόπολιν εἰς
ἔκτακτον κατάστασιν, ὡς ἔχουσαν
ἀνάγκην παραµονῆς τοῦ Τοποτηρητοῦ ἐπ’ ἀόριστον. ∆ὲν εἶναι ἀσύνηθες
εἰς περιόδους δυσχερεῖς Ἐπίσκοποι
νὰ διαποιµαίνουν καὶ πλησιόχωρα
ἐδάφη ἢ νὰ διοικοῦν ἀπὸ τὰ µέρη, εἰς
τὰ ὁποῖα ἔχουν καταφύγει. Κανονικὸν
ἐπιχείρηµα δύναται νὰ παράσχη ὁ
37ος Κανὼν τῆς Πενθέκτης ἐν
Τρούλλῳ Οἰκουµενικῆς Συνόδου
(691 µ.Χ.). Ὁ Κανὼν ἀναφέρει ὅτι
«Mµὴ δυνηθῆναιM τὸν οἰκεῖον θρόνον καταλαβεῖνM κατὰ τὸ κρατῆσαν
ἔθος τὰς χειροτονίας, καὶ πάντα, ἃ τῷ
Ἐπισκόπω ἀνήκει, πράττειν τὲ καὶ µεταχειρίζεσθαιM καὶ νενοµισµένην
εἶναι πᾶσαν ὑπ’ αὐτῶν προϊοῦσα διοίκησιν». Βεβαίως, ἡ αἰτία τῆς ἐξ ἀποστάσεως διοικήσεως ἦτο τότε αἱ βαρβαρικαὶ ἐπιδροµαί, σήµερον ὅµως
κατ’ ἀνάλογον τρόπον εἶναι ἡ βιαία
ἐκδίωξις. Ἑποµένως, ὅλα τὰ δικαιώµατα ἐπανέρχονται εἰς τὸν Σεβ. Μητρ.
Σταγῶν, χωρὶς νὰ ἀπαιτηθῆ παρὰ
µόνον ἡ συµφωνία τῆς Ἱ. Συνόδου.

Τετάρτη λύσις: Ἀναγνώρισις
τοῦ Σεβ. Μητρ. Σταγῶν
ὡς Κανονικοῦ Μητροπολίτου

Ἀνάγκη πληρώσεως ἔχει ὅποια Ἱ.
Μητρόπολις εὑρίσκεται «ἐν χηρείᾳ».
Μετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Μητρ.
Τρίκκης, ἡ Ἱ. Μητρόπολίς του ἐκηρύχθη «ἐν χηρείᾳ». ∆εδοµένου ὅτι ἀνέκαθεν Κανονικὸς Μητροπολίτης ἦτο ὁ
Σεβ. Μητρ. κ. Σεραφείµ, ἡ Ἱ. Σύνοδος
δύναται νὰ ἀναγνωρίση αὐτὸν ὡς
Κανονικὸν Μητροπολίτην καὶ νὰ ἀναστείλη τὴν διακήρυξιν χηρείας. Αὐτὸ
συνεπάγεται τὴν κατάργησιν πληρώσεως τῆς ἕδρας δι’ ἐκλογῆς καθ’ ὅτι
οὐδέποτε ὑπῆρξε ὄντως ἐν χηρείᾳ.
Θὰ ἦτο µάλιστα εὐχῆς ἔργον ἂν ὁ Σεβασµιώτατος ἐπέστρεφε µὲ λαµπρότηταν εἰς τὴν ἕδραν του, παρούσης
ὁλοκλήρου της Ἱεραρχίας, εἰς ἔνδειξιν
ἀποκαταστάσεως ὅλων ὅσων ἠδικήθησαν. Αὐτὸ ὅµως δὲν εἶναι ἀπαραίτητον. Ὁ Σεβασµιώτατος θὰ ἠδύνατο
νὰ παραµείνη εἰς τὸ παρὸν Ἐπισκοπεῖον ἄνευ τυµπανοκρουσιῶν καὶ νὰ
ἀναλάβη ταπεινῶς τὴν διοίκησιν συνόλου τῆς Ἐπαρχίας, ἀναµένων ἐν
καιρῷ καὶ τὴν κρατικὴν διευθέτησιν.
Καὶ εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν
ὑπάρχει τὸ ἱστορικὸν προηγούµενον,
ὅπως κατὰ τὴν Πατριαρχίαν τοῦ Ἱ.
Χρυσοστόµου, ὅπου παρέµεινε κανονικὸς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως µέχρι καὶ τῆς ἐπανόδου τοῦ ἱ.
Λειψάνου του, ἀλλὰ καὶ τῆς διαµάχης
Ἱ. Φωτίου καὶ Πατριάρχου Ἰγνατίου,
ὅταν τρεῖς µόλις ἡµέρας µετὰ τὴν
ἐκδηµίαν τοῦ Ἰγνατίου ἐπανῆλθεν ὁ Ἱ.
Φώτιος εἰς τὴν θέσιν του ἄνευ ὁποιασδήποτε κανονικῆς διαδικασίας!

Συµπεράσµατα

Ἂς γνωρίζουν ὅσοι ἐνδιαφέρονται
διὰ τὴν Ἱ. Μ. Τρίκκης, ὅτι ζῶντος τοῦ
Σεβ. Μητρ. Σταγῶν, ὅποιος ἐκλεγεῖ
παραµένει «µοιχεπιβάτης», ἔστω καὶ
ἂν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐδέχθη κατ’
οἰκονοµίαν µία λύσιν ἐξ ἀνάγκης διὰ
τὴν παῦσιν τοῦ κλυδωνισµοῦ τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἐκ τῶν
Ἀρχιερέων ψηφίσουν ὑποψήφιον διὰ
τὴν πλήρωσιν τῆς θέσεως καὶ δὲν
ἀγωνισθοῦν διὰ τὴν ὀρθὴν κανονικὴν
ἐπίλυσιν τοῦ ἐκκρεµοῦς ζητήµατος,
γίνονται καὶ αὐτοὶ συνυπεύθυνοι εἰς
τὴν «µοιχεπιβασίαν».
Μακαριώτατε, Σεβασµιώτατοι, λαὲ
τοῦ Θεοῦ, δίδεται σήµερον µία ἀπρόσµενος καὶ ἀνεπανάληπτος εὐκαιρία
νὰ γραφοῦν τὰ ὀνόµατα ἐκείνων, οἱ
ὁποῖοι θὰ συµβάλλουν, εἰς τὰς
λαµπρὰς σελίδας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας «εἰς µνηµόσυνον
αἰώνιον». Μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἂς
µὴ χαθῆ αὐτὴ ὁριστικῶς καὶ ἐθελοτυφλοῦντες εἰς τὸ πρόβληµα, καταστεῖ
ἐπίκαιρος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «εἰ
ἦµεν ἐν ταῖς ἡµέραις τῶν πατέρων
ἡµῶν, οὐκ ἂν ἦµεν κοινωνοὶ αὐτῶν
ἐν τῷ αἵµατι τῶν προφητῶν. Ὥστε
µαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοὶ ἐστε τῶν
φονευσάντων τοὺς προφήτας καὶ
ὑµεῖς πληρώσατε τὸ µέτρον τῶν πατέρων ὑµῶν» (Ματθ. 23,30-32).

Σελὶς 7η

Πατριάρχης Ἀθηναγόρας...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

γωγῆς στὴ φιλοσοφία.
Τὸ Πατριαρχεῖο ὅµως δὲν ἀπάντησε µὲ τὴν καθιερωµένη τυπικὴ
εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ ὑπογεγραµµένη ἀπὸ τὸν ἁρµόδιο γραµµατέα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἀπέστειλε
στὸν συγγραφέα µία ἰδιαίτερα
θερµὴ προσωπικὴ ἐπιστολή,
τῆς ὁποίας τὸ περιεχόµενο καὶ ὁ
ἰδιαίτερα θερµὸς τόνος δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο, τὴ σοβαρότητα καὶ σπουδαιότητα τοῦ
πονήµατος. ∆ιαβάζοντας τὴν ἐπιστολὴ (τὴν ὁποία παραθέτουµε
ὁλόκληρη στὸ τέλος, χωρὶς τὰ
στοιχεῖα ποὺ φανερώνουν τὸν παραλήπτη) ἰδιαίτερη ἐντύπωση
προκαλεῖ:
α) Ὁ θερµὸς προσωπικὸς
τρόπος γραφῆς τοῦ πατριάρχου
Ἀθηναγόρα, ποὺ προϋποθέτει
στενὴ προσωπικὴ σχέση καὶ
γνωριµία µὲ τὸν συγγραφέα
«πολλὴν ἐδοκιµάσαµεν ψυχικὴν χαρὰν κοµισάµενοι τὸ ...
σύγγραµµα τῆς ἡµετέρας λίαν
ἡµῖν ἀγαπητῆς Ἐντιµότητας». Ὁ
Πατριάρχης τὸν γνωρίζει προσωπικὰ καὶ εἶναι καλὰ ἐνηµερωµένος γιὰ ὅλο τὸ συγγραφικό του
ἔργο. Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ προκύπτει ὅτι τὰ θερµὰ αἰσθήµατα εἶναι
ἀµοιβαῖα, διότι καὶ ὁ συγγραφέας
ἀπὸ τὴν πλευρά του στὸ ἀποσταλὲν ἀντίτυπο ἀνέγραψε «ἰδιόχειρον εὐλαβῆ ἀφιέρωσιν» πρὸς
τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα.
β) Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἀθηναγόρα προκύπτει πλήρης ταύτιση ἀπόψεων πατριάρχου καὶ
συγγραφέως στὰ σοβαρὰ πνευµατικὰ ζητήµατα. Ἐπὶ πλέον δέ,
προκύπτει καὶ ταύτιση στόχων
πατριάρχου καὶ συγγραφέως
ὡς πρὸς τὸν πόθον «τῆς ἐξυπηρετήσεως τῆς κοινωνίας καὶ µερικώτερον τοῦ ἀνθρώπου». Τὰ
πιὸ κάτω λόγια τοῦ πατριάρχου
Ἀθηναγόρα εἶναι ἐνδεικτικὰ καὶ δὲν
ἀφήνουν περιθώριο παρερµηνείας: «ἠρχίσαµεν νὰ µελετῶµεν
αὐτὸ [τὸ ἀποσταλὲν σύγγραµµα]
ἐν µυστικῇ µεθ’ ὑµῶν ψυχικῇ
ἐπικοινωνίᾳ καὶ ἀγαλλιάσει, ὅτι
πλουτιζόµεθα ἐκ τῶν ὑψηλῶν
σκέψεων τῆς ἡµετέρας Ἐντιµότητας, τῶν εὐγενικῶν αἰσθηµάτων καὶ τοῦ πόθου τῆς ἐξυπηρετήσεως τῆς κοινωνίας καὶ µερικώτερον τοῦ ἀνθρώπου» καὶ στὴ
συνέχεια «Ταῦτα δὲ πάντα συγκροτοῦσι καὶ τὴν προσωπικὴν
Βιβλιοθήκην τὴν ὁποίαν καταρτίζοµεν ἐν τῇ ψυχῇ ἡµῶν καὶ διατηροῦµεν ἀνεξάντλητον», γράφει
ὁ Ἀθηναγόρας!
γ) Τὸ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον
ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ
τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα εἶναι ὁ
µεγάλος του ἐνθουσιασµὸς γιὰ
τὴν προσωπικότητα, τὶς ἀπόψεις, τὶς πνευµατικὲς ἀνησυχίες
καὶ τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ ἔργο
καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ συγγραφέως στὴν κοινωνία καὶ τὸν
ἄνθρωπο! Τοῦ γράφει µὲ ἐξαιρετικὸ ἐνθουσιασµὸ ὅτι οἱ θεολογικὲς
ἀπόψεις καὶ ἀναζητήσεις τοῦ συγγραφέως «ἔχουσι τοποθετήσει
τὴν ὑµετέραν Ἐντιµότητα εἰς τὴν
γενναία καὶ τετιµηµένην παρεµβολὴν τῶν συµµετόχων καὶ συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς
εἰς προώθησιν τῆς ἑνότητος
τῶν Χριστιανῶν». Μάλιστα, ἀπὸ
τὴν ἐπιστολὴ προκύπτει ὅτι ὁ Ἀθηναγόρας ἔστειλε στὸν συγγραφέα
καὶ συνηµµένο «ἐσώκλειστον
φύλλον» µὲ τὸ ὁποῖο τὸν ἐνηµερώνει γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ Πατριαρχείου «εἰς πορείαν σταθερὰν καὶ ἀκλινῆ» γιὰ τὴν «προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν»!
δ) ∆ιαβάζοντας τὶς τόσο θερµὲς
καὶ οὐσιώδεις προσρήσεις τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα πρὸς τὸν συγγραφέα καὶ ἰδιαιτέρως τὴν ἀναφορά του ὅτι ὁ
συγγραφέας ἀνήκει «εἰς τὴν γενναία καὶ τετιµηµένην παρεµβολὴν τῶν συµµετόχων καὶ συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας
ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς εἰς
προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν
Χριστιανῶν» ἐν συνδυασµῷ µὲ
τὰ ὅσα γράφει γιὰ τὴν «ἐν µυστικῇ
µεθ’ ὑµῶν ψυχικῇ ἐπικοινωνίᾳ
καὶ ἀγαλλιάσει, ὅτι πλουτιζόµεθα ἐκ τῶν ὑψηλῶν σκέψεων τῆς
ἡµετέρας Ἐντιµότητας, τῶν
εὐγενικῶν αἰσθηµάτων καὶ τοῦ
πόθου τῆς ἐξυπηρετήσεως τῆς
κοινωνίας καὶ µερικώτερον τοῦ
ἀνθρώπου» καὶ «Ταῦτα δὲ πάντα συγκροτοῦσι καὶ τὴν προσωπικὴν Βιβλιοθήκην τὴν ὁποίαν
καταρτίζοµεν ἐν τῇ ψυχῇ ἡµῶν

καὶ διατηροῦµεν ἀνεξάντλητον»
συνάγουµε ἀναµφίβολα τὸ συµπέρασµα ὅτι ὁ συγγραφέας ἐκτὸς
ἀπὸ πολὺ γνωστός τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἦταν,
προφανῶς, ἰδιαίτερα σηµαντικὴ
πνευµατικὴ προσωπικότητα,
ποὺ µὲ τὴν πνευµατική της ἀκτινοβολία καὶ παρουσία ἔδινε
µαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Ἐπίσης,
ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα προκύπτει ὅτι οἱ µελέτες
τοῦ συγγραφέα ἦταν σπουδαῖες
καὶ προσέφεραν πολλὰ στὰ θεολογικὰ γράµµατα καὶ στὴ θεολογικὴ ἐπιστήµη.
ε) Μάλιστα, ἡ ἐπίσηµη ἀναφορὰ
τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ὅτι ὁ
συγγραφέας ἀνήκει «εἰς τὴν γενναία καὶ τετιµηµένην παρεµβολὴν τῶν συµµετόχων καὶ συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας
ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς εἰς
προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν
Χριστιανῶν» καθιστᾶ σαφὲς ὅτι ὁ
συγγραφέας εἶναι ἐκκλησιαστικὴ
προσωπικότητα ποὺ ἐκτὸς τῆς
πολὺ καλῆς θεολογικῆς της καταρτίσεως στὰ θέµατα τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Θεολογίας ἐµφορεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια µὲ
τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα ἰδεώδη καὶ τὴν ἀγωνία γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Ἡ σπουδαιότητα τῆς προσωπικότητας τοῦ
συγγραφέα εἶναι προφανής, ἂν
ἀναλογιστοῦµε ὅτι τέτοια τιµητικὴ
πρόσρηση καὶ κατάταξη στὴν
«γενναία καὶ τετιµηµένην παρεµβολὴν τῶν συµµετόχων καὶ
συνεργατῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτῆς
εἰς προώθησιν τῆς ἑνότητος
τῶν Χριστιανῶν» δὲ γνωρίζουµε
νὰ ἔχει ἀπευθύνει ὁ πατριάρχης σὲ
ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα.
Ποιὸς ἦταν λοιπὸν ὁ σπουδαῖος
καὶ µοναδικὸς αὐτὸς συγγραφέας
γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχει ἀπευθύνει ἐπιστολὴ µὲ τόσο θερµὰ λόγια ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας;
(συνεχίζεται)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ1
«Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν διαπλέοντες µετὰ τῆς περὶ ἡµᾶς Ἱεραρχίας
καὶ τοῦ Ἱ. Κλήρου καὶ τοῦ Χριστεπώνυµου Πληρώµατος τοῦ ἐγγὺς
καὶ τοῦ ἐγγὺς ὑπὸ συνθῆκες κατὰ
τὸ θέληµα τοῦ Ὑψίστου, πολλὴν
ἐδοκιµάσαµεν ψυχικὴν χαρὰν κοµισάµενοι τὸ ὑπὸ τὸν τίτλο [...] σύγγραµµα τῆς ἡµετέρας λίαν ἡµῖν
ἀγαπητῆς Ἐντιµότητας.
Καὶ ἠρχίσαµεν νὰ µελετῶµεν
αὐτὸ ἐν µυστικῇ µεθ’ ὑµῶν ψυχικῇ ἐπικοινωνίᾳ καὶ ἀγαλλιάσει, ὅτι πλουτιζόµεθα ἐκ τῶν
ὑψηλῶν σκέψεων τῆς ἡµετέρας
Ἐντιµότητας, τῶν εὐγενικῶν
αἰσθηµάτων καὶ τοῦ πόθου τῆς
ἐξυπηρετήσεως τῆς κοινωνίας
καὶ µερικώτερον τοῦ ἀνθρώπου.
Ταῦτα δὲ πάντα συγκροτοῦσι καὶ
τὴν προσωπικὴν Βιβλιοθήκην
τὴν ὁποίαν καταρτίζοµεν ἐν τῇ
ψυχῇ ἡµῶν καὶ διατηροῦµεν
ἀνεξάντλητον.
Καὶ ἐπὶ πλέον ἔχουσι τοποθετήσει τὴν ὑµετέραν Ἐντιµότητα
εἰς τὴν γενναία καὶ τετιµηµένην
παρεµβολὴν τῶν συµµετόχων
καὶ συνεργατῶν τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας ἐν τῇ προσπαθείᾳ
αὐτῆς εἰς προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν.
Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην ἡ
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐπιπεσοῦσα
ἐπὶ τῶν ὀπαδῶν Αὐτοῦ, φωτίζει τὰς
διανοίας καὶ θερµαίνει τὰς καρδίας
τῶν Χριστιανῶν, εἰς πορείαν σταθερὰν καὶ ἀκλινῆ κατὰ τὸ ἐσώκλειστον φύλλον.
Εὐχαριστοῦµεν ὅθεν θερµῶς
τὴν ὑµετέραν ἀγαπητὴν Ἐντιµότητα
διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς συγγραφῆς
ὑµῶν ταύτης ὡς καὶ τῆς ἰδιοχείρου εὐλαβοῦς ἀφιερώσεως.
Καὶ ἐπὶ τούτοις ἀπονέµοντας τῇ
ὑµετέρᾳ ἀγαπητῇ Ἐντιµότητα τὰς
Πατρικὰς εὐχὰς ἐπικαλούµεθα ἐπ’
αὐτὴν καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς οἰκείους
αὐτῆς τὴν χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.
Μετὰ πολλῆς ἀγάπης
διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης
† Ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ»
Σηµείωσις:
1. Ἀπὸ τὸ μοναδικὸ ἀρχεῖο ντοκουμέντων τοῦ Μοναχοῦ Ἀβερκίου, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστῶ
θερμῶς γιὰ τὴν ἄδεια δημοσιεύσεως.

ΕΙΜΕΘΑ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΚΡΑΤΟΣ;
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νονικοί, ἐνῶ ἀναθεώρηση τοῦ
Συντάγµατος δέν ἔχει γίνει. Τό
Σύνταγµα εἶναι σαφές, ἀφοῦ
στήν προµετωπίδα γράφει «Εἰς
τό ὄνοµα τῆς Ἁγίας καί Ὁµοουσίου Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Αὐτό
σηµαίνει ὅτι τό περιεχόµενο τοῦ
Συντάγµατος δέν µπορεῖ νά
ἔρχεται σέ ἀντίθεση µέ τό θέληµα
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐάν οἱ κυβερνῶντες θέλουν νά πράξουν
κάτι πού ἐναντιώνεται στό
πνεῦµα τοῦ Συντάγµατος, θά
πρέπει πρῶτα νά τό ἀναθεωρήσουν καί µετά νά πράξουν ἀνάλογα. Τό ὅτι ἡ κ. Ἀναγνωστοπούλου τήν ἑπόµενη ἡµέρα ἀναθεώρησε τίς ἀπόψεις της, µετά
ἀπό τίς ἀντιδράσεις, πού
ὑπῆρξαν αὐτό σηµαίνει ὅτι γνωρίζει πώς αὐτά πού λέγει εἶναι
ἀντικανονικά. Ἐπίσης γνωρίζουν
ὅτι ἡ κυβέρνηση αὐτή ἐκπροσωπεῖται ἀπό ἕνα ἀποτέλεσµα,
ὅπου τό 50% τοῦ Ἑλληνικοῦ

λαοῦ δέν πῆγε νά ψηφίση ἤ τό
κόµµα πού ψήφισε βρίσκεται
ἐκτός Βουλῆς. Ἀλλά καί ὅτι τό
κόµµα πού µᾶς κυβερνᾶ µέχρι
χθές ἀντιπροσώπευε τό 4% τοῦ
ἐκλογικοῦ σώµατος. Γι’ αὐτό θά
πρέπει µέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ
καί µέ ρωµαλέο φρόνηµα καί σάν
ὑπεύθυνοι πολίτες νά ἀποδοκιµάζουµε κάθε τί πού ἀντιβαίνει
στό θεῖο θέληµα ἤ εἶναι ἀνήθικο
καί ἀντισυνταγµατικό, διότι αὔριο
ἡ πολιτική ὁρκωµοσία καί ὁ πλήρης ἐξοβελισµός τῆς Ἐκκλησίας
ἀπό τήν δηµόσια ζωή θά εἶναι
καθεστώς.
Γ.Κ.Τ.

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι
19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136
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τόν Προκαθήµενο πάσης τῆς
Ἑλλάδος, τόν κ. Ἱερώνυµο τί θά
ἀπολογηθοῦν;
Γιά ὅλη αὐτή τήν κατάστασι ...
«Ἔχουσι γνῶσιν οἱ φύλακες!», σηµειώνουµε ὅτι δέν εἶναι δικά µας
αὐτά τά µυστηριώδη ἀλλά µέ νόηµα
λόγια, ἀλλά Ὑψηλοτάτου Παράγοντος τῆς Ἑλλάδος.

Βορειοελλαδῖται Ἱεράρχαι
πού µετέβησαν
εἰς ἀλλοτρίαν
«Μή Σύνοδον»

Νοµίζουµε ὅτι οἱ ἀναγνῶστες µας
ὀφείλουν νά γνωρίζουν τούς εἴκοσι
ἐννέα (29) συνολικῶς Βορειοελλαδίτες Ἱεράρχες πού «ἐσύρθησαν»
στήν Πόλι, γιά νά παραστοῦν σέ µία
«µή Ἱεραρχία». Αὐτοί εἶναι οἱ παρατιθέµενοι στόν Πίνακα.
Προφανῶς, ἀποτελεῖ παγκόσµιο
πρωτοτυπία φανταστικῆς ἐµπνεύσεως τό νά ταξιδεύσουν Σεβάσµιοι Μητροπολίτες µέ στόχο νά συγκροτήσουν µία Ἱεραρχία, πού ὅµως, τελικῶς δέν συγκροτεῖται εἰς σῶµα
Ἱεροσυνοδικῶν ἀποφάσεων καί
Ἱεροκανονικῶν ἐν Πνεύµατι ∆ιασκέψεων, παρά µόνον ὡς «Σύναξις
Ἀνακοινώσεων» µιᾶς µικρῆς Ἡγετικῆς Ὁµάδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἔχει µία ηὐξηµένη
«Γεω-Εκκλησιαστική Φαντασία».
Γενικῶς ὁµιλοῦντες, µέ µεγάλη λύπη διαπιστώνουµε ὅτι τήν ἀρετή τῆς
εὐταξίας πού µερικοί παρέλαβαν,
δυστυχῶς τήν µετέβαλαν σέ µυστήριο ὑποταγῆς, σέ κανόνα ἐξουσίας
καί σέ εὐαγγέλιο ἀλαθήτου. Τήν ἐτοποθέτησαν ἐπάνω ἀπό τά Ἱ. Μυστήρια καί τούς Ἱ. Κανόνες, γιά νά καταπιέζουν τούς ἰσοτίµους Ἀδελφούς
των.
∆ιέγραψαν καί παρηγκώνισαν τίς
Ἱεροκανονικές Ἀρχές τῆς πλήρους
ἰσοτιµίας τῶν Ἀρχιερέων καί τίς βασικές Εὐαγγελικές ἀρετές, κυρίως
τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς
ἀληθείας.
Ἡ εὐθύνη βέβαια βαρύνει τούς
ἐξουσιαστάς ἀλλά καί τούς αὐτοϋποτεταγµένους.
Γενικῶς ὁµιλοῦντες, καί τό τονίζουµε πάλιν ἰδιαιτέρως, ὁ δειλός καί
ὑποτεταγµένος Κληρικός, πού ἐκ τοῦ
µεγίστου ἀξιώµατός του ὀφείλει νά
ἀνεµίζῃ τήν Σηµαία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐλευθερίας, τῆς ἐν Χριστῷ
Ἀνδρείας καί τῆς ἐν Πνεύµατι ∆υνάµεως, ἀποτελεῖ ἕνα ὄντως «παράδοξον πλάσµα...».

Βορειοελλαδῖται Ἱεράρχαι
πού ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν
γνήσιον ἐκκλησιαστικόν
φρόνηµα

Κατά χρέος, ὀφείλουµε νά παραθέσουµε καί τόν Πίνακα µέ τούς
ἑπτά (7) Βορειοελλαδίτες Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι δέν µετέβησαν εἰς τό
Φανάρι, διότι κατέχουν καλῶς τίς
ὑποχρεώσεις ἐφαρµόζοντας σεµνῶς τίς Κανονικές διατάξεις καί τίς
Εὐαγγελικές προσταγές.
Εἶναι προφανές ὅτι αὐτοί οἱ Σεβασµιώτατοι (καί ὄχι ἱερώτατοι),
ὑπερασπίζονται τά δικαιώµατά τους
ὡς ἰσότιµοι Ἱεράρχες, πού συγκροτοῦν τήν ἐλευθέρα Ἱεραρχία ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία συγκαλεῖται καί λειτουργεῖ ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ, καί ὄχι
ὡς «Μή Σύνοδος», ὅπως δυστυχῶς συµβαίνει στήν «Ἀσυνοδική
Ἑλληνική ∆ιασπορά» µας.
Ἐπί πλέον σηµειώνουµε ὅτι,
αὐτοί οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι συνειδητοί
Πρόµαχοι τοῦ Ἑνιαίου Ἑλλαδικοῦ χώρου. Φυσικά δέ, ἔχουν
καλῶς ἐντοπίσει, τίς ποικίλες ξένες
καταχθόνιες ἐπιβουλές, ὅσες καλύψεις καί ἐάν ἔχουν αὐτές, καί ἀντιλαµβάνονται καθαρά τίς ὑποβολιµιαῖες Ἀντεθνικές Πρακτικές.
Τεκµηριώνοντας τά ἀνωτέρω,
µνηµονεύουµε τόν ἀφυπνιστικό λόγο ἑνός ἐκ τῶν Ἀρχιεπισκόπων,
πού ὡµίλησε καθαρά καί
εὐθαρσῶς, γιά σχέδιο «κατακερµατισµοῦ τοῦ Ἑλληνισµοῦ». Συγκεκριµένα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Αὐστραλίας κ. Στυλιανός κατηγορεῖ
ἐντονώτατα τόν κ. Βαρθολοµαῖο γιά
σκόπιµο κατακερµατισµό τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀµερικῆς. Προφανῶς,
δυστυχῶς, καί µέ τήν πρόσκλησι
τῶν Ἱεραρχῶν στό Φανάρι γίνεται
καί πάλι ἄλλη ἀπόπειρα κατακερµατισµοῦ τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς
Ἐλευθέρας διά ποταµῶν αἱµάτων
Ἑλλάδος.
∆έν εἶναι φρόνιµον νά ἐπεκταθοῦµε ἐπ’ αὐτῶν, ἀλλά οἱ ἔχοντες
νοῦν ἄς νοήσουν... καί ἄς ἐννοήσουν... τῶν σοφῶν ὀλίγα...

Ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος
καταγγέλλει Κατάργησι
τῆς Συνοδικότητος
καί τῆς Ἑνότητος
τῆς Ἑλληνορθοδοξίας

Συγκεκριµένα, τήν οὐσιαστική
κατάλυση τῆς συνοδικότητος ἀπό
τόν κ. Βαρθολοµαῖο κατήγγειλε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός, σέ παλαιότερες παρεµβάσεις του. Γι’ αὐτό τόν λογο, ὁ κ. Στυλιανός «διέκοψε» κάθε φιλική ἐπικοινωνία καί κάθε ἐπαφή µέ τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαῖο καί τό Φανάρι. Περιώρισε δέ τίς σχέσεις του
µόνο στά καθαρῶς τυπικά καί ὑπηρεσιακά ζητήµατα, ἐνῶ µέχρι τώρα
δέν ἔχει ἀποδεχθεῖ πρόσκλησι νά
συµµετάσχη στή λεγοµένη «Σύναξι» τοῦ Φαναρίου, ἐπειδή δέν ἀποτελεῖ «Ἱερά Σύνοδο».

Οὐτοπικός
Αὐτοκρατορικός
ἡγεµονισµός

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐσταλίας κ.
Στυλιανός γράφει πολλά καί διάφορα στά κείµενά του. Σταχυολογοῦµε
ἐλάχιστα ἀπό αὐτά, ἀλλά λίαν περιεκτικά: «... κατά καιρούς (ἐπεκράτησε) εὐκαιριακή ἐξασθένηση ἤ
πλήρη καταρράκωση, τοῦ θεσµοῦ
τῆς Συνόδου, εἰς ὅλην τήν ἔκτασι

σήµερον τῶν λεγοµένων Χριστιανικῶν «Ἐκκλησιῶν» ἤ «Ὁµολογιῶν»...».
«... Εἰς τήν ἐσωτερική πάντως
κρίση τοῦ Συνοδικοῦ «συστήµατος» καί «πνεύµατος» στόν ἱστορικό Χριστιανισµό, πρέπει νά παραδεχθοῦµε ὅτι µεγάλως συνέβαλε
(συνειδητά ἤ ὑποσυνείδητα) ὁ ἐγγενής «ἡγεµονισµός» τοῦ µοντέλου
«Αὐλή».
∆έν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαῖο τό ὅτι,
τίς πιό σκανδαλώδεις «στρεβλώσεις» περί τήν δοµή καί λειτουργία
τοῦ θεσµοῦ τῆς Συνόδου, κατέγραψε ἡ ἀδέκαστος Ἱστορία σέ τρία κυρίως κέντρα τοῦ ἱστορικοῦ Χριστιανισµοῦ: Τήν Ρώµη-τήν Νέα Ρώµητήν Μόσχα....».
Καί σέ ἄλλο σηµεῖο σηµειώνει:
«...Ἐξ ἐπόψεως λοιπόν καθαρῶς
θεολογικῆς, πρέπει νά λεχθῆ ἐδῶ
ἀπεριφράστως ὅτι ὁ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
Αὐτοκρατορικός Ἡγεµονισµός
«ἐστηρίχθη» κυριολεκτικά εἰς ἕνα
θρασύτατο «µύθευµα» (!), καί µάλιστα µύθευµα διπλοῦν: Πρῶτον, εἰς
τήν ἔννοια «Οἰκουµενική Ἐκκλησία», ἤτοι µία ὅλως Φαντασιώδη
καί ἀπατηλὴ «πραγµατικότητα», καί
δεύτερον, εἰς τήν ἐξίσου Φαντασιώδη αὐθεντία «Αὐτοκράτορος»
καί µάλιστα µοναδικοῦ....». (Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας, τά βαρύτερα
τοῦ Νόµου, Ἡ ὑπονόµευση τοῦ θεσµοῦ τῆς Συνόδου, «ΤΟ ΒΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», The first Hellenic Newspaper in Australia,
www.tovema.com.au, Ἀρ. Φύλλου
8272-75, Μάϊος, Ἰούνιος, Ἰούλιος,
Αὔγουστος 2008).

Κατακερµατισµός
τῆς µεγάλης δυνάµεως
τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἀµερικῆς

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.
Στυλιανός σέ ραδιοφωνική του συνέντευξι γίνεται καταπέλτης: Ἀναφέρει ὅτι δέν ἐπελέγη καί δέν περίµενε
νά ἐπιλεγῆ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς «ἀπό τή στιγµή πού ἀντιτάχθηκα στά σχέδια κατακερµατισµοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς, πού εἶναι µία τεράστια δύΜητροπολῖται πού προσῆλθον στήν «Εἰκονική Σύνοδο»:
1. Φιλίππων, Νεαπόλεως καί
Θάσου κ. Προκόπιος. 2. Μηθύµνης κ. Χρυσόστοµος 3. Γουµενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. ∆ηµήτριος 4. Βεροίας,
Ναούσης καί Καµπανίας κ. Παντελεήµων 5. ∆ιδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. ∆αµασκηνός 6. Ξάνθης κ. Παντελεήµων 7. Σάµου καί Ἰκαρίας κ.
Εὐσέβιος 8. Καστορίας κ. Σεραφείµ 9. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί
Ἐορδαίας κ. Θεόκλητος 10. Κασσανδρείας κ. Νικόδηµος 11.
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος
12. Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος
13. Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ
14. Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστοµος 15. Σερβίων καί Κοζάνης
κ. Παῦλος 16. Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιµος 17. Νεαπόλεως
καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας
18. ∆ράµας κ. Παῦλος 19. Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος 20.
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.
Ἰωάννης 21. Χίου κ. Μάρκος 22.
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.
Χρυσόστοµος 23. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαµερίου κ. Θεόκλητος 24. Μαρωνείας καί Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων 25. Κίτρους κ. Γεώργιος 26. Ἰωαννίνων
κ. Μάξιµος 27. Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτων 28. Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ
29. Νέας Κρήνης καί Καλαµαριᾶς
κ. Ἰουστῖνος.
Μητροπολῖται ποὺ ἀρνήθηκαν νά παραστοῦν στήν «Εἰκονική Σύνοδο»:
1. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος 2.
Παραµυθίας κ. Τίτος 3. Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος 4. Λήµνου κ.
Ἱερόθεος 5. Κονίτσης κ. Ἀνδρέας
6. Ζιχνῶν κ. Ἱερόθεος 7. Κιλκισίου κ. Ἐµµανουήλ.

ναµις (σ.σ. δηµιουργία τριῶν νέων
µητροπόλεων), ἐκεῖνο πού µέ ἐνόχλησε φοβερά, εἶναι ὅτι οἱ τρεῖς
αὐτοί µητροπολίτες δέν µνηµονεύουν τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς
ὅπως εἶναι τό κανονικό, ἀλλά τόν
Οἰκουµενικό Πατριάρχη. Τό ’χω πεῖ
στόν Πατριάρχη: δέν τό δικαιοῦσθε
Παναγιώτατε...» (Ἀπογευµατινή, 9
Αὐγούστου 1996,
http://www.archbishop-spyridonedocs.net/spyridon_1996/archbishop-spyridon_stylianos-1996).

Κατακερµατισµός
τοῦ Ἑλληνισµοῦ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας
καταγγέλλει ἀπεριφράστως «Κατακερµατισµό τοῦ Ἑλληνισµοῦ».
«Ὅταν εἶδα αὐτά τά σχέδια κατακερµατισµοῦ τοῦ Ἑλληνισµοῦ
τῆς Ἀµερικῆς, ἔπρεπε νά δηλώσω
κατηγορηµατικά ὅτι ποτέ δέν θά δεχόµουν ὑπό αὐτούς τούς ὅρους νά
πάω, ἑποµένως νά µή µοῦ τό ζητοῦσαν» (Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανός, Πρόοδος Ρόδου, 9
Αὐγούστου 1996, http://www.archbishop-spyridon-edo cs.net/spyridon_1996/asp_proodos_09aug96.
html).

Ἀπαράδεκτος ἀδιαφορία
τῶν ἐνδιαφεροµένων
παραγόντων

Κατακλείοντας, καταθέτουµε τό
βασικό ἐρώτηµα: Τί ἔπραξε γι’
αὐτήν τήν «Ἀσύνοδον Σύνοδον»,
τήν παρωδία «Μή Συνόδου», ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τόσο ἡ
∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, ὅσο καί ὁ
Προκαθήµενος αὐτῆς; Γνωρίζουµε
καλῶς ὅτι ἐκινήθησαν µέ προσοχή,
ὥστε νά µή ἀνακύψη καί πάλι διαµάχη ἀδελφική τῶν Ἑλληνορθοδόξων µεταξύ τους.

Ἀλλά ἐρωτοῦµε ἐπίσης, τί ἔπραξε
ἡ Ἡγεσία τοῦ Ἔθνους σ’ αὐτή τήν
περίστασι; Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ ἀδιαφορία της κατά τό 2005 ὡδήγησε σέ
µεγάλες περιπέτειες καί σέ ἄµεσο
κίνδυνο ἀπωλείας τοῦ Ἑλληνικοῦ
Πατριαρχείου τῆς Μητέρας τῶν
Ἐκκλησιῶν, τῆς Ἁγίας Πόλεως
Ἱερουσαλήµ.
Τήν ἴδια ἐγκληµατική ἀδιαφορία
ἐπιδεικνύουν, µή συνεργαζόµενοι µέ
τήν Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις, γιά ζητήµατα
πού ἀφοροῦν τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τό Πατριαρχεῖο
Ἀντιοχείας, γιά τήν διαδοχή στή σηµαντικώτατη Ἀρχιεπισκοπή Ἀµερικῆς, τῆς Αὐστραλίας καί γενικῶς
γιά ὅλα τά καυτά θέµατα τῆς Ἑλληνορθοδοξίας τῶν Πεντήκοντα ἑκατοµµυρίων (50.000.000) Ἑλληνορθοδόξων.
Γιά τρίτη φορά, καί πάλιν γενικῶς
ὁµιλοῦντες, θά ὑπενθυµίσουµε ἕνα
παλαιότερο Ἐθνικό Γεγονός, πού
κατέληξε σέ µία Ἐθνική καταστροφή, δηλαδή στήν ἀποκοπή ἀπό τόν
κορµό τῆς Ἑλλάδος ἐκλεκτοῦ τµήµατος τοῦ Ἑλληνισµοῦ µέ τήν ἀπώλεια τῆς ὑπέροχης Ἀνατολικῆς µας
Ρωµυλίας. Συγκεκριµένα, ὅταν κατά
τό 1885 ἡ Βουλγαρία εἰσέβαλε στήν
τότε Αὐτόνοµο Ἀνατολική Ρωµυλία καί βιαίως τήν προσήρτησε εἰς
τά ἐδάφη της, τότε, οἱ Ἕλληνες Πολιτικοί ἔκαναν ὅτι ἀντιδροῦν κηρύξαντες ἐπιστράτευσιν τῶν Πανελλήλων, ἀλλά τελικῶς ἐδείλιασαν πρό
τῶν ξένων ἀπειλῶν καί ὑπετάγησαν στά ἀντεθνικά κελεύσµατα.
Αὐτή τήν µαύρη καί πικρή ἀλήθεια
περιγράφει ἐναργῶς ἕνα παραστατικό δίστιχο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Οἱ
Ἕλληνες θελήσαντες νά διαβοῦν
τόν Αἶµον, Συγκρότησαν ἐπιτροπήν Ράλλην Βαµβᾶν καί Κρέµον»...
Τουτέστιν, οὐδέν ἔπραξαν,
ἀλλά... πάντως... συνεκρότησαν
µία «Ἐπιτροπή» γιά νά µελετήση
τό θέµα... καί νά πράξη τά δέοντα... δηλαδή «µηδέν ἀπό µηδέν
µηδέν».

Συµπεράσµατα ὀδύνης

Τά ἀρνητικά συµπεράσµατα πού
ἀνακύπτουν ἀβίαστα ἀπό τή «Μή
Σύνοδο» τοῦ Φαναρίου εἶναι τά
ἀκόλουθα: α) Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος, ἐξακολουθεῖ νά ἐνεργῆ
ἀντικανονικά καί ἀντιευαγγελικά καί
οὐδέποτε συγκαλεῖ Ἱερά Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. β) Αὐτό τό γεγονός µέ τή
σειρά του δηµιουργεῖ προφανεῖς
βαθύτατες ἐκκλησιολογικές συνέπειες, ἀλλά καί ὁρατούς Ἐθνικούς
κινδύνους, µοναδικούς καί πρωτοφανεῖς στήν ἱστορία τῶν δύο χιλιάδων χρόνων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. γ) Ἐπί πλέον δέ συµβάλλει καί στήν ἀνάπτυξι µιᾶς
πραγµατικά Παπικῆς νοοτροπίας
καί προωθεῖ ἕνα εἶδος ἰδιοτύπου
«Παποκεντρικοῦ Ἀσυνοδικοῦ
Συστήµατος».

Συµπεράσµατα ἐλπίδος

Ὑπάρχουν ὅµως καί θετικά συµπεράσµατα ἀπό τά συντελεσθέντα
ἤδη εἰς τό Φανάριον: Ἐν πρώτοις, µέ
τά διαπραχθέντα ἐπέρχεται ἡ de facto κατάργησις τῆς ἀντικανονικῆς
Πράξεως τοῦ 1928. Οἱ Βορειοελλαδίτες Ἐπίσκοποι ὀφείλουν νά συµµετέχουν µόνον στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ἀφοῦ ἀνήκουν κατά κυριολεξίαν µόνον εἰς αὐτήν.
Ἐκφράζουµε τήν βεβαία πίστι, ὅτι
τό καθεστώς τῆς «Εἰκονικῆς καί
Ἀῢλου Συνόδου», γιά τήν Ἐκκλησία
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τελικῶς
δέν πρόκειται νά ἐπαναληφθῆ ἄλλη
φορά. Οἱ σποραδικές, σπάνιες, ἀλλά
δυνατές φωνές ὑπέρ τῆς Συνοδικότητος, ὅπως π.χ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, πρό
χρόνων ἱκανῶν, θά καρπίσουν. Φθάνει ἡ ὥρα, ὥστε, οἱ ὀρθές ἀπόψεις
περί συνοδικότητος νά µεταβληθοῦν
σέ Ὀρθόδοξο Ἦχο καί σέ Ἐκκλησιαστικό Φῶς. Νά συντελεσθῆ ὁ Οὐράνιος συντονισµός τῶν Ἐπισκόπων.
Νά ἀκουσθῆ οὐρανοµήκης Ἁγιοπνευµατική Ἰαχή Ὀρθοδοξίας καί
Ἱεροκανονικότητος. Νά γίνη ἀνασύνθεσις τῶν πραγµάτων, διότι ὁ Κύριος
θά σαρώση καί θά ἐξαφανίση τούς
παραχαράκτες τῶν Ἱερῶν Κανόνων
καί τῆς Ἱερᾶς µας Παραδόσεως.
Ἐπί πλέον, φθάνει ἡ ὥρα γιά νά
σταµατήση ὁ Πολιτικός καί Πνευµατικός Κατακερµατισµός τοῦ Ἑλληνισµοῦ, τοῦ ὁποίου κέντρο καί πυρήν
σήµερα εἶναι ἡ Πρωτεύουσα τῆς
Ἑλλάδος, ἡ Ἀθήνα καί µόνον αὐτή.
Ὑπογραµµίζουµε ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος, γιά πολλοστή φορά, ἐδηµιούργησε βαθύτατες συγκρούσεις καί φοβερές διαµάχες µέσα στήν Ὀρθοδοξία. Πῶς θά
εἰρηνεύση ἡ Ἐκκλησία;... Οὐδείς εἶναι
ἰσόβιος, ὅπως δέν ἦτο ἰσόβιος...
Ἡ ἐσωτερική πληροφόρησι, τήν
ὁποία ἔχουµε ἀπό λίαν ὑψηλές πηγές
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, γνωρίζουσες καλῶς τά ἐκεῖ
συµβαίνοντα, πείθει ὅτι, σύν Θεῷ,
ἐπίκειται τῶν πραγµάτων µετ’ ἐκπλήξεων πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέχεια
καί προοπτική.
Ἀλλά, ἄς ἀκούσουµε καί ἄς νοήσουµε, ὅσοι ἔχουµε τά ἐσωτερικά ὦτα
καί τούς ἐσωτερικούς ὀφθαλµούς γιά
νά ἀκοῦµε, νά θωροῦµε καί νά τηλεθεωροῦµε τά ἐπερχόµενα ἐν τάχει....
Κάποιος εὐλαβής κληρικός ἐρώτησε παλαιό Πατριάρχη: -Πόσοι
εἶναι οἱ Χριστιανοί σας; -Εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί! -∆ηλαδή πόσοι; Εἶναι µυριάδες, ναί πολλές µυριάδες, ἀπεκρίθη ἐκεῖνος µέ µυστηριώδη τρόπο!
Ἔ! λοιπόν, ἐµεῖς προσβλέπουµε
πρός αὐτούς τούς πραγµατικούς,
τούς ἀληθῶς ἐνθουσιώδεις, τίς πύραιµες ὑπάρξεις, πού ὅµως εἶναι µυστικοί καί κεκρυµµένοι. Προσευχόµεθα, πιστεύουµε ὅτι, δι’ αὐτῶν καί
ἕνεκεν αὐτῶν, ὄντως, «Παράδοξα
θά ἴδουν τὰ Ἔθνη πάντα ἐν Πόλει
Κωνσταντίνου»...
Ν.Σ.

Σελὶς 8η

Τὸ µήνυµα τοῦ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν
διὰ τὴν νέαν κατηχητικὴν χρονιάν

Εἰς μίαν νέαν θέασιν τῶν πραγμάτων διὰ τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας προτρέπει ὁ Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν ὅλους τοὺς πιστούς, οἱ
ὁποῖοι ἐντὸς τῶν δυσκολιῶν ποὺ
βιώνουμε, ὀφείλουν νὰ προτρέψουν
τοὺς νέους ἀνθρώπους νὰ συμμετάσχουν εἰς τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα,
διὰ νὰ ἀντικρύσουν τὴν προοπτικήν
τῆς ἐλπίδος εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ
Κυρίου. Τὸ μήνυμα ἀνηρτήθη εἰς
τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν 25ην Σεπτεμβρίου 2015 καὶ παραθέτομεν μέρος
του:

«...Τίς ἡµέρες αὐτές ξεκινᾶ στίς
ἐνορίες ἡ νέα κατηχητική-ἱεραποστολική χρονιά. Γιά νά ποῦµε στά
παιδιά καί τούς νέους µας τό διαχρονικό καί πανανθρώπινο µήνυµα,
πού κοµίζει ἡ Ἐκκλησία στήν ἱστορία
καί στόν καθένα ξεχωριστά, τό µήνυµα τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλληλεγγύης,

τῆς ἰσότητας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, πού ἀπευθύνεται διαρκῶς
στόν πραγµατικό, χειροπιαστό
ἄνθρωπο καί σέ ὅσα συνθέτουν τήν
καθηµερινότητά του. Ἄς τολµήσουµε µιά ἀληθινά καινούρια θέαση τῶν
πραγµάτων! Προτρέποντας τά παιδιά καί τούς νέους νά γνωρίσουν τή
ζωντανή ἐνοριακή κοινότητα, πού
ἀνασαίνει στή γειτονιά τους.
Τήν Ἐκκλησία πού βρίσκεται σέ
γόνιµο διάλογο µέ τίς προκλήσεις
τῆς ἐποχῆς µας, τήν Ἐκκλησία πού
κοντοστέκεται νά ἀποκριθεῖ µέ ἀγάπη καί οὐσιαστικό νόηµα στίς ἀγωνιώδεις ἐρωτήσεις τῶν νέων ἀνθρώπων, τήν Ἐκκλησία πού χρησιµοποιεῖ τή γλώσσα, τίς ἔννοιες καί τίς
παραστάσεις τῶν καιρῶν µας γιά νά
εἶναι τό εὐαγγελικό µήνυµα κατανοητό ἀπό µικρούς καί µεγάλους. Τήν
Ἐκκλησία πού ὑπηρετεῖ τό µυστήριο
τῆς θεανθρώπινης συνάντησης, γιά
νά γίνει ὁ λόγος ζωή καί ἡ ἀλήθεια
βίωµα τῶν πιστῶν...».

Ὁ Οἰκουµενικὸς Ἀπόστολος Ἅγ. Ἀνδρέας
συνδέει Ἕλληνες καὶ Ρώσους

Ρωσικὸν πολεμικὸν πλοῖον κατέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα τῶν
Πατρῶν, διὰ νὰ προσκυνήση ἐπισήμως ἡ Ρωσικὴ ἀντιπροσωπία καὶ τὸ
πλήρωμα τὰ ἱ. Λείψανα τοῦ Ἁγ.
Ἀνδρέου. Αἱ δηλώσεις τὸ τελευταῖον διάστημα τοῦ Β. Πούτιν διὰ
δημιουργίαν Ὀρθοδόξου ἄξονος
προχωροῦν βραδέως, ἀλλὰ εἰς σταθερὰ θεμέλια. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Πατρῶν τὴν 22αν
Σεπτεμβρίου 2015:
«Τό πλήρωµα τοῦ Ρωσικοῦ πολεµικοῦ πλοίου «Smetlivlii» ἔφθασε
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, προκειµένου νά προσκυνήσῃ τήν Ἁγία Κάρα, τόν Σταυρό
τοῦ Μαρτυρίου του καί τόν τάφο τοῦ
Πρωτοκλήτου. Μαζί µέ τόν Κυβερνήτη, τούς Ἀξιωµατικούς καί τό ὑπόλοιπο πλήρωµα, ἦλθαν καί ἡ ἡγεσία
τοῦ Ἱδρύµατος « Ἅγιος Ἀνδρέας»
τῆς Μόσχας, µέ ἐπικεφαλῆς τόν κ.
Βλαδίµηρο Γιακούνιν, καί ἄλλους
ἀξιωµατούχους τοῦ Ἱδρύµατος ἀπό
τήν Ρωσία καί τούς ὑπευθύνους τοῦ
Γραφείου τους στήν Ἀθήνα, ὡς καί
ἐκπρόσωποι τῆς Ρωσικῆς Πρεσβεί-

ας στήν Ἀθήνα, τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν κ.λπM Τούς ἐκ τῆς
Ρωσίας Ἐπισκέπτας καί Προσκυνητάς ὑπεδέχθη ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστοµος, µέ πολύ ἀγάπη καί ἐγκαρδιότητα. Ὁ Σεβασµιώτατος µίλησε
µέ θερµά λόγια γιά τούς Ρώσους
Προσκυνητάς καί ἀνεφέρθη στήν
εὐλάβεια τῶν ὁµοδόξων Ρώσων καί
ἰδίως τοῦ Ρωσικοῦ Στόλου, πού ἔχει
ὡς προστάτη τόν Ἅγιο Ἀπόστολο
ἈνδρέαM
«Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ µόνη ἑνοποιός δύναµις» ἀνέφερε ὁ Σεβασµιώτατος καί «ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας
εἶναι ὁ Οἰκουµενικός Ἀπόστολος, ὁ
ὁποῖος διῆλθε πλεῖστα ὅσα µέρη
τῆς γῆς, γιά νά φθάσῃ ἕως τήν Πάτρα, ὅπου ἐδίδαξε καί ἐµαρτύρησε.
Ἀπό τήν Ἀποστολική πόλη τῶν
Πατρῶν, χαιρετίζοµε τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς µας, τόσον τῆς Ρωσίας, ἀλλά καί ὅπου γῆς καί ἀποστέλλοµεν τάς εὐχάς µας πρός τόν
Ρωσικό Στόλο, µαζί µέ τήν ἐν Κυρίῳ
ἀγάπη µας, γιά ἐνίσχυσή τους παρά
Κυρίου, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Ἀνδρέου...».

«Ὅλοι οἱ δρόµοι ὁδηγοῦν εἰς Ρώµην»

Προφανῶς ὁ Σεβ. Μητρ. Σύρου
ἔχει θέσει ὡς στόχον νὰ κληθῆ ἀπὸ
τὸ Βατικανόν. Παρευρίσκεται εἰς
ἀνακαίνισιν αἱρετικῶν ναῶν καὶ συγχαίρει τούς παπικοὺς δι’ αὐτό! Ἐπίσης, προσκομίζει καὶ δῶρον μὲ ὑπογραφὴν, διὰ νὰ μὴ παραπέση εἰς τὰ
ἀζήτητα καὶ διὰ νὰ γνωρίζουν ἀπὸ
τοῦ νῦν πᾶσαι αἱ γενεαὶ ὅτι εἰς τὴν
τοπικὴν ἱστορίαν τῆς Ἱ. Μ. Σύρου
ὑπῆρξε καὶ εἷς «Ἱεράρχης» ὁ
ὁποῖος προσεχώρησε σιωπηλῶς εἰς
τὸν παπισμόν! Βεβαίως, καθὼς ὡμίλησεν εἰς τοὺς παπικοὺς διὰ μετάληψιν, ὡς νὰ εἶχον Θ. Κοινωνίαν, καὶ
ὅτι ὁ ναὸς νὰ εἶναι χῶρος ἀναγεννήσεως! Ἀναγεννήσεως εἰς τὴν αἵρεσιν; Ἔκαμε ὅ,τι ἦτο δυνατὸν, διότι
παρευρίσκετο ὅλη ἡ «ἀφρόκρεμα»
τῶν ἐν Ἑλλάδι παπικῶν καὶ ὡς
γνωστὸν συντόμως τὰ νέα θὰ καταφθάσουν καὶ εἰς τὸν Πάπαν, μήπως
ἀποστείλει εὐχαριστήριον ἐπιστολήν εἰς τὸν Σεβ. Δωρόθεον. Τέλος
νὰ ἐπισημάνωμεν ὅτι ἐπίτηδες ἀφήσαμεν καὶ ἕν μικρὸν τμῆμα ἀπὸ τὴν
ὁμιλίαν τοῦ κ. Π. Στεφάνου, διὰ νὰ
διαπιστώση ὁ ἀναγνώστης τὴν ἐγκοσμιοκρατικὴν σκέψιν, ἡ ὁποία συνέχει τοὺς Παπικούς, καθὼς λέγει ὅτι
ὁ ναὸς γίνεται τὸ ὁρατὸν σημεῖον
ἑνότητος! Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ orthodoxiainfo.gr τῆς 10ης
Σεπτεμβρίου 2015:
«Στὴν τελετὴ προΐστατο ὁ Καθολικὸς Ἐπίσκοπος Σύρου Σεβασµιώτατος π. Πέτρος Στεφάνου, µὲ Συλλειτουργοὺς τὸν Καθολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ ἀποστολικὸ Τοποτηρητὴ τῆς Καθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ρόδου π. Σεβαστιανὸ Ροσσολάτο, τὸν πρώην Καθολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν π. Νικόλαο Φώσκολο, τὸν Σεβασµιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Νάξου – Τήνου π. Νικόλαο
Πρίντεζη, τὸν πρώην Καθολικὸ Ἐπίσκοπο Σύρου καὶ σηµερινὸ Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθο-

λικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδας π.
Φραγκίσκο Παπαµανώλη καὶ τοὺς
ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας. Παρὼν στὴν Ἱεροτελεστία ἦταν
καὶ ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Σύρου κ.κ. ∆ωρόθεος Β´, συνοδευόµενος ἀπὸ δύο Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςM
(Ὁ παπικὸς ψευδεπίσκοπος Σύρου δήλωσε µεταξὺ ἄλλων): Ἔχουµε ἀνάγκη ἀπὸ τὸν Καθεδρικό µας
ναὸ, γιατί εἶναι τὸ ὁρατὸ σηµεῖο τῆς
ἑνότητας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας, ὅπου ἔχει τὴν ἕδρα του ὁ ἐπίσκοποςM Ἕνας ναὸς εἶναι πάντοτε
ὁ χῶρος τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ,
ἕνας χῶρος ποὺ µᾶς ὑπενθυµίζει
τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ποὺ κάνει τὴ
σκέψη µας νὰ στραφεῖ πρὸς Αὐτόν,
ἕνας χῶρος ποὺ µᾶς κάνει νὰ τὸν
αἰσθανόµαστε κοντά µας.
Μητροπολίτης Σύρου: «Χῶρος
περισυλλογῆς καὶ ἐσωτερικῆς πνευµατικῆς ἀναγέννησης»M Ἀπευθυνόµενος στὸν Σεβασµιώτατο π. Πέτρο σηµείωσε ὅτι ἡ ἱστορικὴ συγκυρία ἐπιφύλαξε στὸν ἴδιο νὰ εὐλογήσει τὸν ἀνακαινισµένο ναό, καθὼς οἱ
ἐργασίες ἀποκατάστασής του, οἱ
ὁποῖες εἶχαν ξεκινήσει ἐπὶ τῆς ἀρχιερατείας τοῦ προκατόχου του π.
Φραγκίσκου Παπαµανώλη, ὁλοκληρώθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό. Στὴ
συνέχεια, ὁ Μητροπολίτης Σύρου
προσέφερε στὸν Καθολικὸ Ἐπίσκοπο ἕνα κρυστάλλινο χερνιβόξεστο,
στὸ χεῖλος τοῦ ὁποίου ἔχει ἀπαθανατίσει τὴν ὑπογραφή του καὶ τὴν
ἡµεροµηνία 9 Σεπτεµβρίου 2015 γιὰ
τὴ συµβολικὴ νίψη τῶν χειρῶν του,
ἡ ὁποία ὑποδηλώνει τὴ σωµατικὴ
καὶ ψυχικὴ καθαρότητά του. «Εὔχοµαι ὅλοι ὅσοι θὰ προσέλθουν ἐδῶ
γιὰ νὰ µεταλαµβάνουν, νὰ εἶναι καθαροὶ καὶ πνευµατικὰ καὶ σωµατικὰ
καὶ πάντοτε αὐτὸς ὁ ναὸς νὰ ἀποτελεῖ ἕνα χῶρο µετάνοιας, περισυλλογῆς καὶ ἐσωτερικῆς πνευµατικῆς
ἀναγεννήσεως καὶ καθαρότητας»,
κατέληξε».

Χωρὶς Ἐπισκοπεῖον
θὰ παραµείνη ἡ Ἱ. Μ. Γλυφάδας

Ἡ προσπάθεια τοῦ Δημάρχου νὰ
παραχωρήση οἰκόπεδον εἰς τὴν Ἱ.
Μητρόπολιν μετὰ ἀπὸ αἴτημά της,
ἐνῶ ὑπερεψηφίσθη εἰς τὸ Δημοτικὸν
Συμβούλιον, ἠκυρώθη ἀπὸ τὴν Ἀποκεντρωμένην Διοίκησιν, ἔπειτα ἀπὸ
προσφυγὴν τῶν διαφωνούντων παρατάξεων. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Παρασκήνιο» τῆς 26ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Στὸ κενὸ ἔπεσε, τελικά, ἡ προσπάθεια τοῦ δηµάρχου Γλυφάδας,
Γιώργου Παπανικολάου, νὰ παραχωρήσει στὴ Μητρόπολη Γλυφάδας
οἰκόπεδο γιὰ τὴν ἀνέγερση Ἐπισκοπείου. Κι αὐτὸ γιατί, παρότι κατάφερε νὰ περάσει τὴν ἀπόφαση στὸ ∆ηµοτικὸ Συµβούλιο, παρὰ τὶς ἔντονες
ἀντιδράσεις σύσσωµης τῆς µειοψηφίας, ἐκείνη κατάφερε νὰ πάρει τὴ
ρεβὰνς µέσῳ τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ,
θυµίζουµε ὅτι, πρὶν ἀπὸ µερικοὺς
µῆνες, ἡ διοίκηση τοῦ ∆ήµου Γλυφάδας εἶχε πάρει ἀπόφαση γιὰ παραχώρηση χρήσης καὶ ὄχι τῆς ἰδιοκτη-

σίας συγκεκριµένης δηµοτικῆς ἔκτασης τῶν 1.000 τ.µ., µὲ τὴν ὁποία θὰ
ἔλυνε ἕνα πάγιο αἴτηµα τῆς Μητρόπολης τῆς Γλυφάδας γιὰ τὴ δηµιουργία Ἐπισκοπείου, στὸ ὁποῖο θὰ στέγαζε τὶς ὑπηρεσίες της καὶ τὶς δραστηριότητες τοῦ φιλανθρωπικοῦ της
ἔργου. Γιὰ τὴ συγκεκριµένη παραχώρηση, εἶχαν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή τους οἱ παρατάξειςM, µὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ δηµοτικὴ περιουσία πρέπει νὰ χρησιµοποιεῖται µόνο ὑπὲρ
τῶν δηµοτῶν καὶ γιὰ κανένα ἄλλον
σκοπό, ὡστόσο, δὲν εἶχαν εἰσακουστεῖ ἀπὸ τὴ δηµοτικὴ ἀρχή. ΤότεM
ἔκαναν προσφυγὴ στὴν Ἀποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ἡ ὁποία τοὺς δικαίωσε, ἀκυρώνοντας τὴν ἀπόφαση
τοῦ ∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου. Τὸ σκεπτικὸ τῆς ἀκυρωτικῆς ἀπόφασης
ἦταν ὅτι δὲν συντρέχει ἀντιµετώπιση
ἔκτακτων καὶ ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν,
ὅπως ἐπικαλεῖται στὴν ἀπόφασή
της ἡ δηµοτικὴ ἀρχή, ἀλλὰ ἀκόµη
καὶ ἂν συνέτρεχαν, αὐτὴ θὰ ἦταν
πρόσκαιρη καὶ ὄχι ὁριστική, ὅπως ἡ
παραχώρηση τῆς γῆς».

Μὲ αὐτὸν τὸν εὐτελῆ Παπισµὸν ἐπιθυµοῦν οἱ Οἰκουµενισταὶ τὴν ἕνωσιν!

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ποντίφηκος τὴν
περασµένην ἑβδοµάδα εἰς ΗΠΑ καὶ
Κούβαν ὑπῆρξε µία πραγµατικὴ
ἀποκάλυψις. Ὁ Παπισµὸς ἀπεκαλύφθη δι’ ἀκόµη µίαν φορὰν εἰς τὰ
µάτια ὅλων, ἐκτὸς ἐκείνων τῶν
Οἰκουµενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐθελοτυφλοῦν καὶ ἀρνοῦνται νὰ ἀντικρύσουν τὴν πραγµατικότητα. Ἀνεφάνη ἡ πνευµατικὴ ρηχότης, ἡ ἀπόλυτος σύµπλευσις µὲ τὰ σχέδια τῶν
Ἡνωµένων Πολιτειῶν, ἡ ὑποκρισία
τοῦ κηρύγµατος τοῦ Παπισµοῦ καὶ
ἡ ἐγκοσµιοκρατική του διάθεσις.

Κοινωνισµὸς
ἀντὶ πνευµατικότητος

Πρώτην φορὰν ὡµίλησε Πάπας
εἰς τὴν ἀµερικανικὴν Βουλὴν καὶ
ἀντὶ νὰ ἀνασύρη κάτι ἀπὸ τὸ
λαµπρὸν πρὸ τοῦ Σχίσµατος παρελθόν, διὰ νὰ τὸ ἀναφέρη, ὁ Πάπας ἠρκέσθη εἰς δύο ἀναξίου λόγου προσωπικότητας. Ὁ Πάπας
διέγραψεν ὅλην τὴν Παπικὴν ἱστορίαν χάριν κολακείας τῶν Ἀµερικανῶν, εἰς τοὺς ὁποίους ἔχουν
«πουλήσει» πολὺ τὰ βιβλία τῶν
προσώπων αὐτῶν. Χαιρόµεθα διότι ἀντελήφθη τὴν πνευµατικὴν πενίαν, ἡ ὁποία µαστίζει ἤδη ἀπὸ τοῦ
Σχίσµατος τοῦ Λατίνους, ὥστε νὰ
µὴ εὕρη ἓν ἀξιόλογον παράδειγµα,
διὰ νὰ παραθέση εἰς τοὺς πλήρεις
θαυµασµοῦ ἀκουόντων αὐτὸν Βουλευτάς. Ὁποία ἰσοπέδωσις τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγµατος! Τὰ µόνα λόγια τὰ ὁποῖα ἤρθρωσε ἦσαν ἡ ἐξίσωσις τοῦ Εὐαγγελίου µὲ τὸν ἀκτιβισµὸν καὶ ὁ διάλογος ὡς τὸ κλειδὶ
τῆς εἰρήνης! Ὁ Παπισµὸς εἶναι
ἐγκόσµιον σύστηµα καὶ δι’ αὐτὸ ἐξέλιπεν ὁποιαδήποτε πνευµατικότης,
ἡ ὁποία ἀντικατεστάθη ἀπὸ τὸν κοινωνισµόν, τὸν ὁποῖον µετὰ περισσοῦ ζήλου προωθοῦν. Ὡς ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ τὴν ἐφηµερίδα
«Καθηµερινή» τῆς 26ης Σεπτεµβρίου 2015:
«Τὴν Πέµπτη, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔγινε ὁ πρῶτος Ποντίφικας
ποὺ ἐκφώνησε ὁµιλία ἐνώπιον τῶν
µελῶν τοῦ ἀµερικανικοῦ Κογκρέσσου. Ἡ κεφαλὴ τοῦ Βατικανοῦ,
ὡστόσο, ἐπέλεξε ἀνορθόδοξα νὰ
ἀναφερθεῖ σὲ δύο Ἀµερικανοὺς καθολικούς, τὴν Ντόροθι Ντέϊ καὶ τὸν
Τόµας Μέρτον, οἱ ὁποῖοι µᾶλλον
εἶναι περισσότερο γνωστοὶ γιὰ τὴν
ταραχώδη σχέση τους µὲ τὴ Ρωµαιοκαθολικὴ ἘκκλησίαM «Ὁ κοινωνικὸς ἀκτιβισµὸς τῆς Ντέϊ, τὸ
ὅραµά της γιὰ δικαιοσύνη καὶ γιὰ τὸ
δίκαιο τῶν καταπιεσµένων ἦταν
ἐµπνευσµένα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο,
τὴν πίστη της καὶ τὸ παράδειγµα
τῶν ἁγίων», τόνισε ὁ ΦραγκίσκοςM Ὅσο γιὰ τὸν Τόµας ΜέρτονM τὰ βιβλία του ἦταν ἐξίσου δηµοφιλῆ ἀνάµεσα στοὺς πιστούς,
ἀλλὰ καὶ στοὺς µὴ θρησκευόµενους, ἐνῶ ἡ αὐτοβιογραφία του
πούλησε περισσότερα ἀπὸ ἕνα
ἑκατοµµύριο ἀντίτυπα καὶ µεταφράσθηκε σὲ τουλάχιστον 15
γλῶσσεςM Ὄντως σηµείωσε ὁ
Πάπας Φραγκίσκος, ὁ καθολικὸς
µοναχὸς µοιραζόταν τὴν πίστη του
µὲ τὸν διάλογο καὶ τὴν ἐπιθυµία νὰ
συνοµιλήσει µὲ ὅσους ἔχουν ἀντίθετες ἀπόψεις, ἐπειδὴ εἶναι «τὸ
κλειδὶ γιὰ νὰ θερίσει εἰρήνη»M».

Ἀποθέωσις
τῆς Παγκοσµιοποιήσεως

∆ιὰ τὸν Πάπαν αἱ ΗΠΑ εἶναι ὁ
«µεγάλος ἀδελφός»M Πῶς ἐπιθυµεῖ νὰ εἶναι ἀδελφὸς µιᾶς χώρας, ἡ
ὁποία εὐθύνεται διὰ ἑκατοµµύρια
σφαγῶν ἀνὰ τὸν κόσµον; Πῶς
ἐτόλµησε νὰ ἐνθαρρύνη ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κινοῦν ὑπογείως
καὶ ἀνερυθριάστως τὰ παγκόσµια
νήµατα κατὰ τὸ συµφέρον τους;
Ποίας ἀρχὰς θεωρεῖ θεµελιώδεις,
ἐκείνας αἱ ὁποῖαι κατοχυρώνουν
συνταγµατικῶς τὴν ὁπλοκατοχὴ
τοῦ πολίτου; Αὐτὴν τὴν πιστότητα

ἐσκέφθη νὰ ἐνθαρρύνη; Τὸ χειροκρότηµα προφανῶς ἐβάρυνεν εἰς
τὴν συνείδησίν του περισσότερον
ἀπὸ τὴν ἀλήθεια! Προσπαθεῖ, ὡς
φαίνεται, νὰ ἀγρεύση τὸ Προτεσταντικὸν ἀκροατήριονM αὐτὸ τοῦ
ἔλειπε ἕως τώραM Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὸ efsyn.gr τῆς 24ης
Σεπτεµβρίου 2015
«M«Ἐλπίζω, ὡς ἀδελφὸς αὐτῆς
τῆς χώρας, ὅτι θὰ προσφέρω λόγια
ἐνθάρρυνσης σὲ ὅλους ἐσᾶς ποὺ
καλεῖστε νὰ ὁδηγήσετε τὸ πολιτικὸ
µέλλον αὐτοῦ τοῦ ἔθνους πιστοὶ
στὶς θεµελιώδεις ἀρχές του» εἶπε
καὶ χειροκροτήθηκε θερµάM».

Ἡ ἐνοχὴ διὰ τὰ σκάνδαλα

Ἡ µεγαλυτέρα παταγώδης ἀποτυχία ἦτο ὁ ἔπαινος πρὸς ὅσους,
ὑποτίθεται, ἔστερξαν εἰς τὴν δῆθεν
προσπάθειαν καταπαύσεως τῶν
σκανδάλων κακοποιήσεως παιδιῶν. «Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπωλέσαι»! Ἀντὶ νὰ ἀποφύγη,
τουλάχιστον ὑποκριτικῶς, ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ εἰς τὸ θέµα
αὐτό, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ταφόπλα-

ταύτισις εἰς τὸ ὅραµα τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Μόνον συµφωνίαν µὲ
τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους, ὅπως
ἔχουν ὁµολογήσει ἰδικοί µας πολιτικοί, δὲν ἔχει ἀνακοινώσει ὁ Πάπας
διὰ τὴν σωτηρίαν(!) τοῦ πλανήτου.
Ὁ ἄξων, ὁ ὁποῖος ἑνώνει θρησκείαν καὶ πολιτικήν, Βατικανόν,
Οὐάσιγκτον καὶ Φανάρι, εἶναι ἡ περίφηµος οἰκολογία, τῆς ὁποίας
προΐσταται ὁ «Πράσινος» Πατριάρχης µας κ. Βαρθολοµαῖος. ∆ὲν εἶναι
τυχαία ἡ ἀναφορὰ τοῦ Πάπα εἰς τὴν
τελευταίαν ἐγκύκλιόν του, διὰ τὴν
ὁποίαν εἶχεν ἐπαινεθῆ ἡ συµβολὴ
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Ὡς ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ τὴν ἐφηµερίδα
«Ναυτεµπορικὴ» τῆς 24ης Σεπτεµβρίου 2015:
«Ταύτιση ἀπόψεων στὸ ζήτηµα
τῆς κλιµατικῆς ἀλλαγῆς διαπίστωσαν ὁ Ἀµερικανὸς πρόεδρος
Μπαρὰκ Ὀµπάµα καὶ ὁ Πάπας
Φραγκίσκος, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἱστορικῆς ἐπίσκεψης τοῦ ποντίφικα
στὸ Λευκὸ ΟἶκοM Ὁ ἐπικεφαλῆς
τῆς Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
ἐπικεντρώθηκε στὴν κοινὴ µάχη

γµατοποιεῖται ἀπὸ πέρυσι. Παρατηρητὲς τῶν ἀµερικανοκουβανικῶν
σχέσεων περιµένουν ὅτι ὁ Πάπας
Φραγκίσκος θὰ πιέσει τόσο τὴν Ἀβάνα ὅσο καὶ τὴν Οὐάσινγκτον γιὰ περαιτέρω ἀµοιβαῖες ὑποχωρήσεις,
ὥστε νὰ λήξει τὸ ἐµπάργκο. Ὁ Ποντίφικας ἀπὸ τοὺς Κουβανοὺς ἀξιωµατούχους ἀναµένεται νὰ ζητήσει διεύρυνση τῶν ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν
τῶν πολιτῶν, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς Ἀµερικανοὺς θὰ ζητήσει πιὸ θαρραλέα βήµατα στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐµπιστοσύνης πρὸς τὴν ἈβάναM»

Ἡ οἰκολογία
µοχλὸς συγκλίσεως

∆ὲν εἶπε µόνον αὐτά, ἀλλὰ καὶ εἰς
τὴν ἰδιαιτέραν συνάντησίν του µὲ
τὸν Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ κατεδείχθη

κατὰ τῆς κλιµατικῆς ἀλλαγῆς, ἐπικαλούµενος τὴν παπικὴ ἐπιστολὴ
«Laudato si», στὴν ὁποία εἶχε ταχθεῖ ὑπὲρ µιᾶς ἐνεργειακῆς ἐπανάστασης µὲ στροφὴ στὶς ἀνανεώσιµες πηγὲς ἐνέργειαςM».

Ἡ πολιτικὴ ἀνάµιξις
τοῦ Βατικανοῦ εἰς ΗΠΑ
καὶ Κούβα

Μετὰ τὶς ΗΠΑ ἑποµένη στάσις
ἦτο ἡ Κούβα. Ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ δὲν
ἦτο οὔτε ἀθώα οὔτε εἶχεν ὡς ἐλατήριον τὸ ποιµαντικὸν ἐνδιαφέρον. Τὸ
Βατικανὸν ἐφαρµόζει πολιτικὴν
στρατηγικήν. Μήπως τελικῶς ὁ Πάπας ἦτο ἀπεσταλµένος τοῦ κ.
Ὀµπάµα; Πάντως πολλοὶ ἀναγνωρίζουν εἰς αὐτὸν ἐξουσίαν διακρατικῶν
παρεµβάσεων. Εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἡ
θρησκευτικότης καὶ εἰς τὸ βάθος ἡ
ἐξαπάτησις τοῦ κόσµου, µὲ τὰ πιόνια
εἰς τὴν σκακιέρα νὰ µεταβαίνουν
ἀπὸ τόπο εἰς τόπον ἐνδεδυµένα τὰ
λευκά, ἐξυπηρετοῦντες τὰ σχέδια
τῶν µαύρων πιονιῶν. Συµφώνως
πρὸς τὴν ἐφηµερίδα «Ἐπένδυση»
τῆς 26ης Σεπτεµβρίου 2015:
«Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι ὁ
πρῶτος Ποντίφικας ποὺ ἐπισκέπτεται τὴν περιοχὴ Χολγκουὶν τῆς Κούβας, ὅπου µεγάλωσαν τὰ ἀδέλφια
Κάστρο, ὁ Φιντὲλ καὶ ὁ Ραούλ. Ἡ
κουβανικὴ κυβέρνηση ἀναµένει,
ὡστόσο, ἀπὸ τὸν Πάπα τὴν καταδίκη τοῦ ἐµπάργκο ἐναντίον τῆς Κούβας, ποὺ ἀκόµα δὲν ἔχει ἀρθεῖ. ∆ικαίως οἱ Κουβανοὶ περιµένουν ὁ
Ποντίφικας νὰ λειτουργήσει καταλυτικὰ στὴν ἄρση τοῦ τελευταίου ἐπώδυνου ἐµποδίου, ποὺ σκιάζει τὶς διµερεῖς σχέσεις Κούβας - Ἀµερικῆς,
ἀφοῦ τὸ Βατικανὸ ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴ γενικότερη προσέγγιση τῶν δύο χωρῶν, ἡ ὁποία πρα-

Τὴν ὑποκρισίαν τοῦ Πάπα ἐστηλιτεύσαµεν καὶ ἀλλοῦ. Ὡµίλησε διὰ
ἀνθρώπινα δικαιώµατα θεωρητικῶς, ἀλλὰ εἰς τὴν πρᾶξιν καµία
διαµαρτυρία διὰ τοὺς συλληφθένταςM Συµφώνως πρὸς τὴν ἐφηµερίδα «Ἐπένδυση» τῆς 26ης Σεπτεµβρίου 2015:
«MἩ Ἀβάνα, πάντως, φρόντισε
νὰ κάνει ἕνα δῶρο στὸν Πάπα προτοῦ ἐκεῖνος φτάσει στὴν κουβανικὴ
πρωτεύουσα: Ἡ κυβέρνηση ἀπελευθέρωσε 3.522 κρατουµένους,
ἀριθµὸς-ρεκὸρ γιὰ τὴν Κούβα, σὲ
µία χειρονοµία καλῆς θέλησης πρὸς
τὸν ἡγέτη τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ ἄλλη
ὄψη τοῦ νοµίσµατος, ὅµως, παρουσιάστηκε τὴν ἴδια στιγµή: Τὰ µέτρα
ἀσφαλείας ἦταν δρακόντεια, ἐνῶ δεκάδες Κουβανοὶ εἶχαν συλληφθεῖ
προληπτικά, ὥστε νὰ µὴ προκληθεῖ
κανένα ἀπρόοπτο κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ ἡγέτη τοῦ Βατικανοῦ.
Ἀκριβῶς τὰ ἴδια εἶχαν συµβεῖ κατὰ
τὴν ἐπίσκεψη τόσο τοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου Β’ τὸ 1988 ὅσο καὶ τοῦ
Πάπα Βενέδικτου τὸ 2012M»
Τέλος, ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου τῶν συµπερασµάτων διὰ τὴν
ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἶναι ἡ ἠθικὴ
κατάπτωσις τῶν Λατίνων. Ὁ Πάπας ἐστήριξε καθ’ ὅλα, ἄνευ ἀντιρρήσεως τὶς ἐπιλογὲς τοῦ µουσουλµάνου Προέδρου τῶν ΗΠΑ, ὑπὲρ
τῆς ἀντισυλλήψεως, τοῦ γάµου
τῶν ὁµοφύλων κ.ἄ. ∆ὲν ἀπέµεινε
τίποτε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τοὺς
Παπικούς! ∆ιυλίζουν τὸν κώνωπα
καὶ καταπίνουν τὴν κάµηλον, διότι
ὡς οἱ Φαρισαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ
Κυρίου, ἠρέσκοντο «πειθαρχεῖν
Καίσαρι µᾶλλον ἢ Θεῷ». Φαίνεται,
ὅµως, ὅτι καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, αὐτὸ ἀγαποῦν καὶ εἰς
αὐτὸ ἀποβλέπουν, εἰς τὴν δύναµιν
καὶ ἐξουσίαν εἰς τὴν παροῦσαν
ζωὴν µὲ ὁποιοδήποτε κόστος.
Συµφώνως πρὸς τὴν ἐφηµερίδα
«Ἐπένδυση» τῆς 26ης Σεπτεµβρίου 2015:
«MΣτὴ συνάντησή του µὲ τὸν
Μπαρὸκ Ὀµπάµα, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπέµεινε στὴ διαφύλαξη τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ὡς ἑνὸς
ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα
τῶν ΗΠΑ. Πίσω ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ
Ποντίφικα βρίσκεται ἡ σκληρὴ σύγκρουση τῆς κυβέρνησης Ὀµπάµα µὲ
τὰ κινήµατα ὑπὲρ τῆς θρησκευτικῆς
πίστης, µὲ θέµα τοὺς γάµους µεταξὺ
ἀτόµων τοῦ ἴδιου φύλου καὶ τὴν ἀντισύλληψη. Στὸ πλαίσιο τοῦ νέου ἀµερικανικοῦ συστήµατος ὑγείας (Obamacare) ἡ παροχὴ ἀντισύλληψης µπορεῖ
νὰ περιλαµβάνεται πλέον καὶ σὲ
ἀσφαλιστήρια συµβόλαια, ἐνῶ ἀκόµη
δὲν ἔχει καταλαγιάσει ὁ θόρυβος γιὰ
τὴν ὑπόθεση τῆς Κὶµ Ντέϊβις, µιᾶς δηµόσιας ὑπαλλήλου ποὺ ἐπικαλέστηκε
θρησκευτικοὺς λόγους, γιὰ νὰ µὴ
ὑπογράψει πιστοποιητικὰ γάµου ὁµόφυλων ζευγαριῶν, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ
φυλακιστεῖ ἕξι ἡµέρες. Ὁ Πάπας στήριξε τὶς ἐπιλογὲς τῆς ἀµερικανικῆς κυβέρνησης, διότι ἀντιλήφθηκε ὅτι ἔχει
εὐρύτερα ζητήµατα νὰ ἐπιλύσει µὲ τὴν
Οὐάσινγκτον».

Ἡ Παποσύνη ἐµπνέει πάντα τὸ Φανάρι

Ἡ παποσύνη ἐµπνέει τὸ Φανάρι.
Ἐπιδίωξε νὰ ἀναβαθµιστεῖ τὸ Γραφεῖο του στὴν Ἀθήνα σὲ Νοµικὴ Προσωπικότητα ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου, δηλαδὴ σὲ «πρεσβεία», κατὰ τὰ πρότυπα τῆς νουντσιατούρας, ποὺ διαθέτει
τὸ Βατικανό. Ἡ ἐνέργεια προχώρησε
ἐρήµην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διὰ τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Γ. Κατρούγκαλου καὶ ἡ ὑλοποίησή της ἀπετράπη λόγῳ τῆς
ἔγκαιρης, πειστικῆς καὶ ἀποτελεσµατικῆς παρέµβασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύµου στοὺς Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν καὶ Παιδείας.
Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος µᾶς ἐπισήµαναν ὅτι ἡ πρόσφατη ἀπόπειρα µετατροπῆς τοῦ
Γραφείου τῆς Ἀθήνας σὲ «πρεσβεία» εἶναι ἡ πιὸ πρόσφατη σὲ µία
σειρὰ ἐνεργειῶν τοῦ Φαναρίου σὲ
βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
µετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
κ. Ἱερωνύµου καὶ τῆς µεγάλης πλειονοψηφίας τῆς Ἱεραρχίας νὰ ὑπακούσουν στὴ θέληση τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου καὶ νὰ ἐκλέξουν στὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων τὸν
προταθέντα ἀπὸ αὐτὸν Ἑλλαδίτη
Ἀρχιµανδρίτη Ἀµφιλόχιο Στεργίου.
Ὅπως µᾶς σηµείωσαν οἱ ἐν λόγῳ
Μητροπολίτες δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι γιὰ
πρώτη φορά προσκλήθηκαν στὸ
Φανάρι ὅλοι οἱ Μητροπολίτες τῶν
«Νέων Χωρῶν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἐτήσια σύναξη τῶν
ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, ἀπὸ τοὺς ὁποίους µάλιστα ζητήθηκαν «δηλώσεις νοµιµοφροσύνης»
πρὸς Αὐτὸν ἀπὸ τηλεοπτικὸ ἐκκλησιαστικὸ ἑλληνικὸ κανάλι. ∆ὲν εἶναι
τυχαῖο ἐπίσης ὅτι λίγες ἡµέρες µετὰ
τὴν ἀποτυχία του νὰ ἐκλεγεῖ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων ὁ Ἀρχιµανδρίτης
Ἀµφιλόχιος Στεργίου, µὲ πρόταση τοῦ
κ. Βαρθολοµαίου, ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως ἀπὸ τὴ Σύνοδο τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου. ∆ὲν εἶναι
τυχαῖο ἀκόµη πὼς ὁ ἐν λόγῳ κληρικός τοποθετήθηκε διευθυντὴς στὸ

Γραφεῖο τῆς Ἀθήνας, χωρὶς τὸ Φανά- λαδὴ νὰ καθιερωθεῖ ὡς Νοµικὴ Προρι νὰ ζητήσει τὴ συγκατάθεση τῆς σωπικότητα ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου στὴν
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῆς Κωνσταντινούπολη. Ὅµως αὐτὸ προἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ πὼς ἐπὶ ϋποθέτει τὴν ἐκκλησιολογικὴ ἀποδοχὴ
ἀπὸ τοὺς
τ ῶ ν
ἡµερῶν Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου Ὀρθοδόξους τοῦ
του ἔγινε
ἡ ἐπιχείρηση µετατροπῆς τοῦ Γραφεί- παπικοῦ πρωτείου στὸν Πατριάρχη
τῆς Κωνσταντινούπολης. Αὐτὸ εἶναι
ου σὲ «πρεσβεία».
ἀδύνατο κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἘκκληΤί ἐπιδιώκει τὸ Φανάρι καὶ σιολογία. Καὶ ἂν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι γίνονταν αἱρετικοί, κάτι ἀδύνατο, πολὺ
τί ἰσχύει γιὰ τὸ Βατικανό
Νοµικοὶ κύκλοι προσκείµενοι στὸ δύσκολα τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
Φανάρι ἀπὸ καιρὸ ἔχουν ἐκφράσει θὰ µποροῦσε νὰ ὑπογράψει Συµφωτὴν ἄποψη πὼς «ὁ καιρὸς βιάζει γιὰ νία µὲ τὴν Τουρκικὴ Κυβέρνηση ἀνάσηµαντικὲς κινήσεις στρατηγικῆς λογη µὲ ἐκείνη ποὺ ὑπογράφτηκε τὸ
πνοῆς, ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἀνα- 1929 στὸ Λατερανὸ µεταξύ τοῦ Βατιγνώριση σ’ αὐτὸ ἑνὸς καθεστῶτος κανοῦ καὶ τῆς Ἰταλίας.
ἀνεξαρτησίας καὶ οὐδετερότητας
Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας
στὴν ἕδρα του». (Βλ.σχ. Μαλαµατὴς
τῆς Ἑλλάδος
Βαλάκου – Θεοδωρούλη «Τὸ νοµικὸ
περίγραµµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ ΠαἩ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιὰ λότριαρχείου στὸ πλαίσιο τῆς διεθνοῦς γους ἐκκλησιολογικοὺς καὶ Κανονικοινότητας», Ἔκδ. Σάκκουλα, Ἀθήνα κοῦ ∆ικαίου, ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπων Σε– Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 357).
ραφείµ, Χριστοδούλου καὶ ἹερωνύἩ ἀλήθεια εἶναι πὼς δὲν εἶναι µου Β΄, δὲν ἔχει ἀναγνωρίσει τὸν
εὔκολη ἡ ἐπιτυχία µιᾶς τέτοιας ἐπι- Νούντσιο (πρεσβευτὴ) τοῦ Πάπα.
δίωξης, ἂν καί, ὑπὸ κοσµικὴ θεώρη- Ἐπίσης ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Σεραση, θὰ δηµιουργοῦσε µία εὐνοϊκότε- φεὶµ ἀντέδρασε ἔντονα στὴ δηµιουρρη κατάσταση στὴ λειτουργία τοῦ Πα- γία Νουντσιατούρας στὴν Ἀθήνα,
τριαρχείου. Ἡ Λατινικὴ Ἐκκλησία ἔχει ἀλλὰ τὴν ἐπέβαλε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρτελείως διαφορετικὰ δεδοµένα ἀπὸ νηση. (Βλ. σχ. Ἰωάννη Ἀσηµάκη «Ἡ
τὸ Φανάρι καὶ τὸ ἔχει ἐπιτύχει. Ἡ θέση πορεία τῶν σχέσεων Ἑλλάδος –
ποὺ ἀποδέχεται τὸ Βατικανὸ εἶναι Ἁγίας Ἕδρας 1820-1980, Θεσσαλοαὐτὴ τοῦ P.A. D’ Avack: «Ἡ Ἁγία νίκη 2007 σελ. 585 κ.ἑ).
Ἕδρα ἑδραιώνεται ὡς ὑποκείµενο
Πέραν τοῦ ὅτι ἐκκλησιολογικὰ ἀποδιεθνοῦς δικαίου ὄχι µόνο ὡς κυρίαρ- κλείεται ἡ δηµιουργία «πρεσβείας»
χος τοῦ Κράτους τῆς Πόλης τοῦ Βατι- τοῦ Φαναρίου στὴν Ἀθήνα, αὐτὴ
κανοῦ, ὅπως οἱ ὑπόλοιποι principes ἀποκλείεται καὶ ἀπὸ τὰ ὅσα συζητήtemporales, ἀλλὰ πρώτιστα καὶ ἀνε- θηκαν καὶ συµφωνήθηκαν κατὰ τὶς
ξάρτητα ἀπὸ αὐτό, χάρη στὸ παγκό- συζητήσεις στὸ Φανάρι, τὸ 1998, γιὰ
σµιο πνευµατικό της πρωτεῖο ὡς τὴ δηµιουργία τοῦ Γραφείου. Ὁ τότε
ὕπατος θεσµὸς τῆς Ἐκκλησίας» (D’ Ἀρχιγραµµατέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
AVACK P.A., Santa Sede, 1846).
καὶ σήµερα Μητροπολίτης ΚαισαΣτὴν περίπτωση τοῦ Φαναρίου ἡ ριανῆς κ. ∆ανιήλ, συµφωνοῦντος καὶ
ἐπιδίωξή του κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ ἀειµνήστου Μητροπολίτου Κορίννὰ προωθήσει τὸ παπικὸ πρωτεῖο θου Παντελεήµονα, εἶχε σηµειώσει:
στὴν Ὀρθοδοξία µπορεῖ νὰ ἔχει καὶ «Θὰ ἦτο πολὺ χρήσιµον νὰ φαίνεται εἰς
αὐτὴ τὴ σκοπιµότητα, νὰ ἐπιδιώξει δη- τὸ κείµενον ὅτι ὁσάκις δηµιουργηθῆ
δυσαρέσκεια ἐκ µέρους τῆς Ἐκκλη-

Τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτοµῆς
τοῦ Οἰκ. Πατρ. κ. Βαρθολοµαίου εἰς Χάλκην

Λύειν καὶ δεσµεῖν χάριν
τοῦ Ποντίφηκος.

Πρῶτα ἡ πολιτικὴ
ἔπειτα τὸ Εὐαγγέλιον

καν διὰ τὸν Παπισµόν, ὁ κ. Φραγκίσκος ἔκανε µάθηµα εἰς τοὺς Βουλευτὰς διὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα καὶ διεψεύδετο πλήρως ἀπὸ
τοὺς ἐκπροσώπους τῶν θυµάτων,
οἱ ὁποῖοι κατήγγειλαν ἀδιαφορίαν
ὅσων ἐπήνεσεν ὁ Πάπας. Ἐξέθεσε, εὐτυχῶς, τὸν Παπισµόν, διὰ τὸν
ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ διαβλέψη
εἰς τὰ ὅσα εἶπε µία τραγικὴν παραδοχήν, ὅτι «δὲν ἔχει ἀνοσία σὲ
µορφὲς προσωπικῆς αὐταπάτης».
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ efsyn.gr τῆς 24ης Σεπτεµβρίου 2015:
«Ὁ Πάπας µίλησε γιὰ τὸ εὔθραυστο τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στὸν θρησκευτικὸ ἐξτρεµισµό, καθὼς τόνισε
ὅτι στὴν προσπάθεια αὐτὴ δὲν θὰ
πρέπει νὰ τίθενται σὲ κίνδυνο τὰ
θεµελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώµατα.
«Καµία θρησκεία δὲν ἔχει ἀνοσία
σὲ µορφὲς προσωπικῆς αὐταπάτης ἢ ἰδεολογικοῦ ἐξτρεµισµοῦ»,
τόνισε καὶ ὑποστήριξε πὼς τὰ δικαιώµατα τῆς ἀνεξιθρησκίας καὶ
τῶν ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν δὲν µπορεῖ νὰ διακυβεύονται ἐν ὀνόµατι τῆς
θρησκείας... Ἡ µόνη παραφωνία
τῆς ἐπίσκεψης ἦταν ἡ ἀντίδραση
ποὺ προκάλεσαν δηλώσεις του, µὲ
τὶς ὁποῖες ἐπαινοῦσε ὅσους ἐπισκόπους βοήθησαν νὰ «θεραπευθοῦν τὰ τραύµατα ὅσων ἔχουν πέσει θύµατα» σεξουαλικῆς κακοποίησης ἀπὸ ἱερεῖς. Ἐκπρόσωπος θυµάτων δήλωσε πὼς µὲ ἐλάχιστες
ἐξαιρέσεις οἱ ἱερεῖς ἔχουν δείξει
«δειλία καὶ ἀδιαφορία καὶ συνεχίζουν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο».
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σίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ πρόσωπο
τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου, αὐτὸ
νὰ ἀποσύρεται». Στὸ τελικὸ κείµενο
συµφωνήθηκε: «Τὸ Γραφεῖο νὰ ἀποφεύγει πᾶσαν ἀνάµιξιν εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».
Αὐτὸ σηµαίνει πὼς τὸ Γραφεῖο ἔγινε
σὲ ἀναφορὰ ὄχι πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ
Πολιτεία, ἀλλὰ πρὸς τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ ἀµοιβαιότητα
πρὸς τὴν ἐκ µέρους Της δηµιουργία
τοῦ Γραφείου τῶν Βρυξελλῶν.
Ἡ ἀπόπειρα τοῦ Φαναρίου νὰ δηµιουργήσει «πρεσβεία» στὴν Ἀθήνα,
σὲ ἀπ’ εὐθείας συνεννόηση µὲ τὴν
ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ χωρὶς νὰ
ἐνηµερώσει τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι µόνο ἀνεπίτρεπτη
ἐκκλησιολογικὴ ἀπρέπεια. Εἶναι καὶ
δεοντολογικὰ ἀνέντιµη. Φέρει στὴ
µνήµη τὴ συµπεριφορὰ τοῦ Βατικανοῦ ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γνωρίζοντας τὴν ἄρνησή της γιὰ
τὴν ἐγκατάσταση νουντσίου, τὴν παρέκαµψε καὶ τὴ συµφώνησε µὲ τὴν
κοσµικὴ ἐξουσία. Οἱ Λατῖνοι εἶναι ἑτερόδοξοι καὶ κοιτάζουν τὰ συµφέροντά τους, τὸ Φανάρι ὅµως εἶναι Ὀρθόδοξο καὶ ἔχει ἀνάγκη τὴ συµπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τὴν ὁποία ἔχει πάντοτε καὶ παντοῦ
ἀµέριστη, παρὰ τὰ πλήγµατα ποὺ
συνεχῶς Τῆς ἐπιφέρει.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν
ἄφησε ἀναπάντητη τὴν ἐνέργεια τοῦ
Φαναρίου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαῖο, µὲ τὴν ὁποία τοῦ ἐκφράζει
τὴν πικρία καὶ ἔντονη δυσαρέσκειά
της γιὰ αὐτὴν καὶ τοῦ σηµειώνει ὅτι
διὰ νὰ ἐξελιχθοῦν ὁµαλὰ οἱ σχέσεις
τῶν δύο ὁµαίµων καὶ ἀδελφῶν
Ἐκκλησιῶν θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγονται τέτοιες ἐνέργειες. Λόγῳ τῆς
προκληθείσης κατάστασης ἐπιδεινώθηκε ἀκόµη περισσότερο ἡ σχέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου
τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Πατριαρχείου µὲ
τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Συμφώνως πρὸς τὸ fanarion.
blogspot.gr τῆς 28ης Σεπτεμβρίου
2015:
«Τήν Κυριακήν, 27ην τ.µ., ἡ Α. Θ.
Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν
Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος ἐν τῷ ναϋδρίῳ τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά
τήν Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων ∆έρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐξοχ.
κ. Bojidar Dimitrov, πρ. Ὑπουργός, ὁ
Ἐντιµ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει,
πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῶν Νήσων, τῆς
Πόλεως καί ἐξ Ἑλβετίας. Μετά τήν
Θείαν Λειτουργίαν ἐγένοντο τά ἀποκαλυπτήρια προτοµῆς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολοµαίου, ἐν τοῖς
κήποις τῆς Μονῆς, δωρεᾶς τῶν ἐκ
Βουλγαρίας αὐταδέλφων Ἐντιµ. κ. κ.
Dinko καί Yordan Dinevi, ὡς ἀντίδωρον εὐλαβείας καί τιµῆς αὐτῶν πρός
τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ηὐχαρίστησεν αὐτούς
καί τούς λοιπούς ἐκ Βουλγαρίας

προσκυνητάς, ὡς καί ἅπαντας τούς
παρόντας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις
ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη µοναστηριακή τράπεζα».

Σχόλιον Ο.Τ.: «...συνήχθησαν οἱ
τοπάρχαι, ὕπατοι, στρατηγοί, ἡγούμενοι, τύραννοι μεγάλοι, οἱ ἐπ' ἐξουσιῶν καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν
χωρῶν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονόσορ ὁ
βασιλεύς, καὶ εἱστήκεισαν ἐνώπιον
τῆς εἰκόνος… εἰσὶν ἄνδρες… οἱ οὐχ
ὑπήκουσαν, βασιλεῦ, τῷ δόγματί
σου… καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ
ἔστησας, οὐ προσκυνοῦσι. τότε Ναβουχοδονόσορ ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ
εἶπεν… αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληθήσεσθε
εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην καὶ τίς ἐστι Θεός, ὃς ἐξελεῖται
ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου; καὶ ἀπεκρίθησαν… ἔστι γὰρ Θεὸς ἡμῶν ἐν
οὐρανοῖς, ᾧ ἡμεῖς λατρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς… ἐκ τῶν
χειρῶν σου, βασιλεῦ, ρύσεται ἡμᾶς»
(Δανιήλ 3,3-17).

Ὁ Σεβ. Ἀρχ. Ἀµερικῆς εἰς πολυθρησκευτικὴν
συνάθροισιν µὲ τὸν Πάπαν

Δυστυχῶς, αἱ πολιτικαὶ καὶ διπλωματικαὶ ἀνάγκαι ἀσκοῦν ἰσχυροτάτας πιέσεις εἰς τὸν Σεβ. Ἀρχ. Ἀμερικῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συμμετέχη
τόσον εἰς διαθρησκειακὴν τελετὴν
ὅσον καὶ νὰ παρίσταται εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ Πάπα εἰς τὴν Ν. Ὑόρκην. Ἡ πολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ ἔχει
ἁλώσει τὴν Ὀρθοδοξίαν, διότι δὲν
εἶναι τυχαῖον, ὅτι καὶ ἡ πρὸ ὀλίγων
ἡμερῶν εἰς τὰ Τίρανα διαθρησκειακὴ συνάντησις εἶχε καὶ πάλιν
παραπλήσιον θέμα μὲ κεντρικὴν ἰδέαν τὴν «εἰρήνην». Εἶναι λυπηρόν,
εἰς τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ποιμαντορίας του ὁ Ἱεράρχης αὐτὸς νὰ ἀμαυρώνη τὴν πολυετῆ διακονίαν του.
Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἀρχ. Ἀμερικῆς τῆς 26ης Σεπτεμβρίου τοῦ 2015:
«Ὁ Σεβασµιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς ∆ηµήτριος, προκαθήµενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας στὴν Ἀµερικὴ καὶ Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
παρακολούθησε 25 τοῦ Σεπτέµβρη
τοῦ 2015 τὴν πολὺ-θρησκευτικὴ συνάθροιση µὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο
στὸ Ἐθνικὸ «11ης Σεπτεµβρίου»
Μνηµεῖο καὶ Μουσεῖο, ἀντιπροσωπεύων τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισµὸ
στὶς Ἡνωµένες Πολιτεῖες.
Ἡ σύναξη, ποὺ ὀνοµάστηκε
«Μαρτυρία γιὰ τὴν Εἰρήνη», ἦταν

ἕνας συγκινητικὸς φόρος τιµῆς σὲ
ὅλους ὅσους ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν
ἐπίθεση τῆς 11ης Σεπτεµβρίου, θύµατα, τὰ µέλη τῆς οἰκογένειας τῶν
θυµάτων, ἐπιζῶντες, καὶ ὅλους ὅσοι
θυµοῦνται ἐκείνη τὴν ἡµέρα. Ἦταν
µία περίσταση καὶ µία εὐκαιρία γιὰ
τὴν προώθηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσµο, στὴν ὁποία ὅλες οἱ µεγάλες
θρησκεῖες τοῦ κόσµου ἐµπλέκονται
µὲ ὑπεύθυνο τρόπο.
Ὁ Σεβασµιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀµερικῆς ∆ηµήτριος ἦταν ἕνας συµµετέχων στὸ πρόγραµµα καὶ ἀνέγνωσε τὸ ἀπόσπασµα ἀπὸ τὸ Κατὰ
Ματθαῖον Εὐαγγέλιο (5,3-10)
γνωστὸ ὡς "Μακαρισµοί."
Περὶ τὰ 400 ἄτοµα, ποὺ ἀποτελοῦν κυρίως µέλη τῆς οἰκογένειας
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου, παρακολούθησαν τὴν ἐκδήλωση. Μεταξὺ τῶν
ἐπισήµων ἦταν ὁ κυβερνήτης τῆς
Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης Ἄντριου
Κουόµο, ὁ ∆ήµαρχος τῆς πόλης τῆς
Νέας Ὑόρκης Μπὶλ DeBlasio, ὁ γερουσιαστὴς τῶν ΗΠΑ Τσάρλς
Σοῦµερ (D-NY), καὶ µία σειρὰ ἀπὸ
ἄλλους ἀξιωµατούχους.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ηµήτριος παρέστη, ἐπίσης, ὡς εἰδικὸς τιµητικὸς
προσκεκληµένος, στὴ βραδινὴ Ρωµαιοκαθολικὴ λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, στὸ
Madison Square Garden τῆς Νέας
Ὑόρκης».

Σεβ. Ἀρχ. Σερβίας: «Τιµή µας
νὰ ὑποδεχθοῦµε τὸν Πάπα»

Διὰ νὰ προκαταλάβη μομφὲς τῶν μέσων ἐνημερώσεως ὁ προκαθήμενος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐδήλωσε ὅτι θὰ
ὑπεδέχετο τὸν Πάπαν, ἀλλὰ ὄχι ὡς προσκεκλημένον τῆς Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, εἰς
τὴν συνέχειαν κατήγγειλεν εὐθέως τοὺς
Λατίνους διὰ τὴν ἀνάμιξίν τους εἰς τὴν
Σερβικὴν γενοκτονίαν. Συμφώνως πρὸς
τὸ Ἀθηναϊκὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων
τῆς 28ης Σεπτεμβρίου 2015:

«"Ἐµεῖς ὡς Ἐκκλησία δὲν θὰ εἴχαµε ἀντίρρηση, θὰ ἦταν µάλιστα τιµή
µας νὰ ὑποδεχθοῦµε τὸν Πάπα, ἀλλὰ
λαµβάνουµε ὑπόψη τὸν τεράστιο
ἀριθµὸ τῶν ἀνθρώπων µας ποὺ
ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὴν Κροατία, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν ὡς πρόσφυγες σὲ δύσκολες συνθῆκες" ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Σερβίας σὲ συνέντευξή του στὴν
πύλη εἰδήσεων στὸ διαδίκτυο "Βέστι".
Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος εἶπε ὅτι τὴν
περίοδο τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέµου
συνέβησαν φοβερὲς τραγωδίες σὲ
αὐτὲς τὶς περιοχὲς καὶ τόνισε ὅτι µεγάλος ἀριθµὸς τοῦ κλήρου τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας συµµετεῖχε σὲ ἀποτρόπαιες πράξεις σὲ βάρος τοῦ σερ-

βικοῦ λαοῦ...Ἀναφερόµενος στὴν
ἁγιοποίηση τοῦ καρδινάλιου, Ἀλοΐζιγιε
Στέπινατς, ὁ Πατριάρχης Σερβίας
ἀνέφερε ὅτι ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἔχει ἤδη πάρει θέση, ἔχει
τονίσει ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος σὲ µία τραγικὴ περίοδο
ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας στὴν Κροατία. "∆ὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα, τουλάχιστον δηµόσια,
ὅτι ἔκανε κάτι γιὰ νὰ ἀµβλύνει τὴν κατάσταση τῶν ἀνθρώπων µας στὴν
Κροατία καὶ νὰ ἀποτρέψει τὴ γενοκτονία ποὺ διαπράχθηκε σὲ βάρος
ἀθώων ἀνθρώπων µας, σὲ βάρος
τῶν παιδιῶν" δήλωσε ὁ Πατριάρχης
Εἰρηναῖος. Ὁ Προκαθήµενος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀνέφερε ὅτι "στὸ χωριὸ Μλάκα, κοντὰ στὸ
Γιασένοβατς ὑπῆρξε στρατόπεδο,
στὸ ὁποῖο κρατούµενοι ἦταν 20.000
παιδιὰ" καὶ ὅτι "µία Γερµανίδα, γεννηµένη στὴ Βιέννη παντρεµένη µὲ τὸν
Σέρβο Μπουντισάβλιεβιτς στὸ Ζάγκρεµπ ἀπὸ τὸ στρατόπεδο ἀποµάκρυνε 12.000 παιδιά". "Ἐµεῖς δὲν
ἔχουµε ἀποδείξεις ὅτι ὁ καρδινάλιος
Στέπινατς ἔσωσε ἔστω καὶ ἕνα παιδὶ"
ἀνέφερε...».

Ἀγωγὴ τοῦ Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύµων
εἰς τὸν διαχειριστὴν τοῦ amen.gr

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «Παρὸν τῆς Κυριακῆς»
τῆς 27ης Σεπτεβρίου 2015:

«Ἀποζηµίωση τῆς τάξεως τῶν
200.000 εὐρὼ ζητάει ὁ -κατὰ τὸν
ἴδιο- κανονικὸς Πατριάρχης Ἱεροσολύµων Εἰρηναῖος µὲ ἀγωγὴ ποὺ κατέθεσε πρὶν ἀπὸ µερικὲς ἡµέρες εἰς
βάρος τοῦ κ. Νίκου Παπαχρήστου,
δηµιουργοῦ καὶ διαχειριστῆ τοῦ δηµοφιλοῦς ἱστότοπου Amen.gr, γιὰ
συκοφαντικὴ δυσφήµηση καὶ προσβολὴ τῆς προσωπικότητός του. ...Ὁ
Μακαριώτατος ὑποστηρίζει, γιὰ µία
ἀκόµη φορά, κατηγορηµατικὰ πὼς
«ἐγὼ ὡς θῦµα αὐτῆς τῆς ἀκραίας

συκοφαντικῆς δυσφηµήσεως καὶ
προσβολῆς τῆς προσωπικότητoς
ἀπὸ τὸν ἐναγόµενο, ποὺ γνωρίζω
ὅσο κανείς. Ὅµως ὅλα αὐτὰ τὰ
ψεύδη τῆς πλεκτάνης, ποὺ ἐπιστρατεύτηκαν ἐναντίον µου καὶ
ἐσφράγισαν τὰ 10 χρόνια τῆς Πατριαρχείας µου, µὲ τὸ γνωστὸ σηµερινὸ ἀποτέλεσµα ἀποµόνωσής µου
στὸ κελὶ καὶ ζωντανοῦ ἀργοῦ θανάτου µου, µὲ κλειδωµένες τὶς δύο
ἐξώθυρες τοῦ προαυλείου χώρου
µου, ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο θαβωρίου Θεόφιλο Γιαννόπουλο καὶ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχο Περιστέρη, οἱ ὁποῖοι καὶ κατέχουν τὰ κλειδιά».

