
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

Ι∆ΡΥΤΗΣ † Ἀρχιµ. Χαράλαµπος ∆. Βασιλόπουλος 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ∆αµασκηνοῦ τοῦ νέου Ὁσιοµάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2092

Ὅσον ἡ ἀθεΐα θά καταδυναστεύη τήν Κυβέρνησιν, τόσον αὕτη θά ὑπηρετῆ τήν ἀποσάθρωσιν τῆς Ἑλλάδος

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ
«Ἀνεξαρτήτως ἐὰν κάποιος πι-

στεύη ἢ ὄχι, ἔγραφε ὁ Γάλλος ἱστο-
ρικὸς Φερνὰν Μπροντέλ, ἡ εὐρω-
παϊκὴ ἀντίληψη ἔχει βαθιὲς τὶς ρί-
ζες της στὴ χριστιανικὴ παράδοση.
Κι ὅµως αὐτὴ ἡ κοινὴ εὐρωπαϊκὴ
καταγωγή, τὸ ὅραµα καὶ οἱ στόχοι
γιὰ τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν µας, κα-
ταρρέουν µὲ µιᾶς, ὅταν δὲν ὑπα-
κοῦν σὲ ὅσα οἱ ἀριθµοὶ ἐπιτάσ-

σουν» (Καθηµερινή 21.06.2015):
Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια πρὸ μερικῶν

μηνῶν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμος ἀρθρογραφοῦσε
μὲ προφανῆ σκοπὸν νὰ προειδο-
ποιήση τὴν Κυβέρνησιν ὅτι πι-
θανὲς ἰδεοληψίες διὰ τὸν χριστια-
νισμὸν θὰ πρέπη νὰ παραμερι-
σθοῦν καὶ ἡ νέα ἐξουσία ἐπιβάλλε-
ται νὰ προσανατολισθῆ ὄχι εἰς τὴν
λογιστικήν, ὡς οἱ προηγούμενες,
ἀλλὰ εἰς ἀξίες, τὶς ὁποῖες τὸ ὑποτι-
θέμενον ὡς «ἀριστερὸν» πα-
ρελθὸν ἐπιτάσσει.

Ἀριστερὰ Ἀθεΐα,
ἀλλὰ ∆εξιὰ Πολιτικὴ

Δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνησις διέψευ-
σε κάθε ἐλπίδα διὰ μίαν νουνεχῆ
πολιτικήν. Τόσον ἡ «πρώτη φορὰ
ἀριστερὰ» ὅσο καὶ ἡ δευτέρα, ἀπέ-
δειξαν ὅτι ἡ ἰδεοληπτικὴ ἀθεΐα
εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἐλάττωμα μὲ
τραγικὲς συνέπειες διὰ τὸν λαόν.
Τὸ μειοψηφικὸν κόμμα τοῦ ΣΥΡΙ-

ΖΑ εἶναι διχασμένον: ὑπηρετεῖ
μίαν δεξιὰν νεοφιλελεύθερον κοι-
νωνικὴν πολιτικὴν καὶ παραμένει
ἀριστερὸν εἰς μόνον τὰ ζητήματα
τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν πίστιν.
Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐφαρμόζων-
ται πλῆθος μέτρων οἰκονομικῆς
ἀφαιμάξεως, ἀλλὰ «σερβίρονται»
διὰ τῆς ρυθμικῆς ἐπωδοῦ ὅτι ἡ Κυ-
βέρνησις δὲν θὰ κάνη βῆμα πίσω
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἀθεΐας.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ εἰς
τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Ἰανουαρίου
ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ
Σεπτεμβρίου τὰ περισσότερα μέλη
τῆς Κυβερνήσεως ἔδωσαν πολι-
τικὸν ὅρκον, δηλαδή, ὡρκίσθησαν
εἰς τὸν ἑαυτόν τους, εἰς τὰ δύο μέ-
τρα χῶμα τὰ ὁποῖα θὰ λάβουν
κατὰ τὴν ἔξοδόν τους ἀπὸ τὴν πα-
ροῦσαν ζωήν! Ἠκολούθησαν οἱ
ἐθνικὲς ἑορτές.

«Στὸν ἑορτασµὸ τῆς 25ης Μαρτί-
ου, ὁ κ. Κατρούγκαλος δὲν εἶχε
προσκυνήσει τὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ
εἶχε τείνει ὁ µητροπολίτης, µὲ τὴν

ὁλοκλήρωση τῆς δοξολογίας στὸ
µητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς
Καλαµάτας» (Ἐλευθερία τῆς Μεσ-
σηνίας 30.10.2015).

Τὰ ἴδια ἐπανελήφθησαν κατὰ
τὴν ἑορτὴν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,
ὅπου παριστάμενοι πολιτικοί, καὶ
ἄλλων κομμάτων, μὲ χαμηλὴν μά-
λιστα πολιτειακὴν ἐκπροσώπησιν,
κατὰ τὴν ἐπίσημον δοξολογίαν δὲν
ἠσπάσθησαν οὔτε τὸν Τίμιον
Σταυρὸν οὔτε τὸ χέρι τοῦ Θεοφιλε-
στάτου… προεξάρχοντος τοῦ Ὑπ.
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (!), ὁ
ὁποῖος ἐχαιρέτησε διὰ χειραψίας.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δὲν παραλεί-
πουν συνεχῶς νὰ διατυμπανίζουν
τὴν ἀσέβειάν τους ὄχι μόνον εἰς τὰ
θρησκευτικὰ ζητήματα ἀλλὰ καὶ
εἰς ἐκεῖνα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστο-
ρίας, καθὼς οἱ πρόγονοί μας ἐπο-
λέμησαν διὰ «τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν
καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

Ἀντ’ αὐτῶν ὁ Πρωθυπουργὸς
προετίμησε νὰ ἀρχίση τὴν πορείαν
του μὲ κατάθεσιν στεφάνου εἰς τὸ
Σκοπευτήριον τῆς Καισαριανῆς,
ἐνῶ μόλις πρὸ ἡμερῶν τὸ μεγαλο-
στέλεχος τοῦ κόμματος καὶ Περι-
φερειάρχης Ἀττικῆς κ. Ρένα Δού-
ρου ἐδήλωσε εἰς τηλεοπτικοὺς δι-
αύλους ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως χαρού-
μενη διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ
«33ου Μαραθωνίου», διότι ἔτσι
τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Γρηγορίου
Λαμπράκη! Τὰ δίοπτρα διὰ τῶν
ὁποίων ἀναγινώσκεται ἡ ἐθνική
μας ἱστορία εἶναι βαμμένα ἰδεολο-

O ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Τὴν 16ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. Ἀνωτέρω
εἰκών ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

Αὐτοὶ ποὺ μένουν δι’ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν
Μνήμη Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη*

Τοῦ Σεβ. Μητρ. Κένυας Μακαρίου

Ἀξιοθρήνητος κατάστασις
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΟΛΟΙ διαπιστώνουν ὅτι ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας µας ἀπό
ἠθικῆς πλευρᾶς εἶναι ἄσχηµη καί αὐτό ὀφείλεται σέ πολλούς
λόγους. Κανένας ὅµως δέν προσπαθεῖ γιά τή βελτίωσή της.

Ἤ γιά νά ἀκριβολογήσω, ἐλάχιστοι κληρικοί καί ἄνθρωποι τῶν
γραµµάτων ἀνησυχοῦν καί µέ τίς ὅποιες δυνάµεις τους ἐργάζονται
νά ἀλλάξει κάτι, ἐµπνέοντας µερικούς πού ἔχουν καλή προαίρεση.
Τά ἀποτελέσµατα αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν δέν φαίνονται, ἴσως νά
µή φανοῦν καί ποτέ, ὁ σπόρος ὅµως πέφτει στήν ἀγαθή γῆ καί θά
δώσει καρπούς.

Μέσα στή δύσκολη αὐτή κοινωνία οἱ συνειδητοί χριστιανοί δέν
πρέπει νά ἀπογοητεύονται, ἀλλά νά ἐλπίζουν, διατηρώντας πάντα
τήν πνευµατική ἐγρήγορση καί τόν κατά Θεόν ἀγώνα τους µέ τήν τή-
ρηση τῶν ἐντολῶν. Νά µένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπό τή νοοτροπία τοῦ
ἁµαρτωλοῦ κόσµου. Νά ἀντιστέκονται µέ ταπείνωση, νά ἀνέχονται
καί νά ἐλπίζουν. Καί προπαντός νά µή ἀναζητοῦν φωτεινό παρά-
δειγµα στούς κοσµικούς, ἀλλά νά ἀποτελοῦν οἱ ἴδιοι παράδειγµα γιά
ὅσους βρίσκονται µακριά ἀπό τό Θεό.

Ὁ ἀείµνηστος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ἔλεγε σχετικά µέ τό
θέµα αὐτό: «Ἡ σηµερινή κατάσταση εἶναι ἐλεεινή καί ἀξιοθρήνητη.
∆έν πρέπει ὅµως νά ἀπελπιζόµαστε, ἀλλά νά ἀγωνιζόµαστε µέ
ἀνδρεία, καρτερία καί µεγαλοψυχία. Νά µή προσέχουµε τούς πολ-
λούς, ἀλλά τούς λίγους καί ἐκλεκτούς, πού ἀκολουθοῦν τή στενή
ὁδό, ἡ ὁποία µᾶς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή» (Γνωριµία µέ τόν γέρον-
τα Φιλόθεο Ζερβάκο, Θεσ/νίκη 2014, σελ. 162).

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί καλοπροαίρετοι καί ἀνυποψίαστοι
ἄνθρωποι ἐπηρεάζονται ἀπό τά πρόσωπα, πού καθηµερινά προ-
βάλλονται στά µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης καί πιστεύουν ὅτι τά
ὡραῖα τους λόγια συµβαδίζουν καί µέ τή ζωή τους. ∆έν µποροῦν
εὔκολα νά διακρίνουν τήν ὑποκρισία τους οὔτε καί νά ὑποψιαστοῦν
τίς σκοπιµότητες πού ὑπηρετοῦν. Νοµίζουν οἱ ἀγαθοί ὅτι εἶναι σπου-
δαῖοι, ἀφοῦ κατέχουν τέτοιες θέσεις, ὅτι εἶναι καθαροί στό νοῦ καί τήν
καρδιά καί ἡ ζωή τους εἶναι ὑποδειγµατική. Συµβαίνει ὅµως ἀκριβῶς
τό ἀντίθετο. Σπάνια νά δεῖς στήν µικρή ὀθόνη τῆς τηλεόρασης ἄξιο
καί συνεπῆ ἄνθρωπο. Καί αὐτό συµβαίνει, γιατί δέν θέλουν νά ἐπι-
κοινωνήσουν µέ ἄλλους πού δέν ἔχουν ἀρχές καί ἦθος. ∆έν θέλουν
νά βρεθοῦν ἀνάµεσα σέ ἀγέλη λύκων! Εἶναι καί ἐπικίνδυνο καί µά-
ταιο. Ἀνάµεσα σέ φωνασκοῦντες καί ἐπιπόλαιους ἀνθρώπους εἶναι
δυνατόν νά ἀκουστεῖ ἕνας σώφρων;

Ἄς ἐλπίζουµε ὅµως γιά κάτι καλύτερο. Τό χέρι τοῦ Θεοῦ µπορεῖ νά
µεταβάλει δυσάρεστες καταστάσεις καί νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώ-
πους σέ φωτεινούς δρόµους. Αὐτό συνήθως συµβαίνει µετά ἀπό
ἐπώδυνες περιπλανήσεις καί πικρές παρεµβάσεις.

Ὁ Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδης, ὁ θεο-
λόγος τῆς καρδιᾶς, ὁ δάσκαλος, ὁ
συγγραφέας, ὁ ἀγωνιστὴς τῆς ΕΟ-
ΚΑ δὲν εἶναι πιὰ ἀνάµεσά µας.

«Ἔπαιξε τὸν ρόλο τὸν δικό του| -
τὸ ρόλο τοῦ ξένου καὶ τοῦ προσω-
ρινοῦ -| καί, ἀφοῦ ἔµεινε ἐδῶ| καιρὸ
ἀρκετὸ γιὰ σένα καὶ γιὰ µᾶς,| θυµή-
θηκε τὸ καράβι,| ποὺ µέσα του εἶχε
ἀράξει. (∆ιονύσιος Σέρρας: Σ’ ἕνα
ξένο)

Ἄνοιξε πανιὰ καὶ σάλπαρε γιὰ
κόσµους µακρινούς, ἄγνωστους,
ὑπερβατικούς: «Ἔνθα ἀπέδρα
Πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ στενα-
γµός».

Τελείωσε τὴ µεγάλη του ζωή,
ἀφήνοντας, ἂν ἡ ἀπώλεια εἶναι συν-
άρτηση τῆς προσφορᾶς, ἕνα τερά-
στιο δυσαναπλήρωτο κενό, πού,
δύσκολα µπορεῖ νὰ πληρωθεῖ,

στὴν ἄνυδρη καὶ στενόκαρδη ἐπο-
χή µας. ∆ύσκολα θὰ συναντήσει
κανεὶς ἄνθρωπο µὲ τὴ δροσιὰ τῆς
ψυχῆς τοῦ Μιχαλάκη Ε. Μιχαηλίδη
οὔτε τὴν καρδιά του, ποὺ εἶχε θέση,
ὄχι µόνο γιὰ µᾶς, ποὺ ὑπήρξαµε
µαθητές του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν κό-
σµο ὁλόκληρο.

Τὸ πέρασµά του ἀπὸ τὸν κόσµο
αὐτὸ ἦταν δηµιουργικὸ καί, συνά-
µα, διακριτικό. Ἡ θύµησή µας πάει
στὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικά µας χρό-
νια, ὅταν, καθηγητὴς καὶ κατηχη-
τής, µᾶς ἐµψύχωνε κάθε φορά ποὺ
δειλιάζαµε καὶ µᾶς ἄνοιγε δρόµους,
µᾶς ἔδινε κέφι, ὡς συνοδὸς στὶς
κατασκηνώσεις, συνοδεύοντας τὴ
βραδινή µας διασκέδαση µὲ τὸ
ἀκορντεόν του.

Πάντα οἱ θύµησες πονοῦνL Μὲ
τί ἐνθουσιασµὸ καὶ πάθος, ἀλήθεια,

Ἡ ἐπέκτασις τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς ὁμοφύλους, ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν καί ἡ ἀλλαγή τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογίαν, εἶναι προσπάθειαι ἐφαρμογῆς πτυχῶν τῆς ἰδεοληψίας ἑνός 3%, τάς ὁποί-
ας ἐπιχειρεῖ μέ συνέπειαν ἡ «ἀριστεροδέξια» συγκυβέρνησις ὁδηγοῦσα εἰς τήν διάλυσιν τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ᾽ ἀρ. 6-2-2013 καὶ ὑπ᾽ ἀρ. 55/ 20-3-2015 ἡµετέρων ἐπι-
στολῶν πρὸς τὴν Ὑµετέραν Ἐξοχότητα, µὲ ἐθνικὴν θλῖψιν, ἐξ αἰτίας τῶν ἐξε-
λίξεων γράφω Ὑµῖν τὰ κάτωθι:

Ἐξαπατᾶτε καὶ παραπλανᾶτε, -θέλω νὰ πιστεύω ὄχι ἠθεληµένα -, τὸν
Ἑλληνικὸν λαόν, ἐµµένοντες εἰς τὴν ἀδιέξοδον πολιτικὴν τῶν προκατόχων
Κυβερνήσεων, ἤτοι εἰς τὴν παραµονὴν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν
Ἕνωσιν καὶ κυρίως εἰς τὸ Εὐρὼ καὶ τὴν Εὐρωζώνην.

Ἡ πολιτικὴ αὕτη ὁδηγεῖ εἰς τὴν ὁλοκληρωτικὴν καταστροφὴν καὶ τὸ ξε-
πούληµα τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν ἠλλοίωσε πνευµα-
τικῶς, πολιτιστικῶς καὶ οἰκονοµικῶς τὴν Ἑλλάδα.

Ἐξυπηρετεῖ µόνον τὴν Παγκοσµιοποίησιν καὶ τὰ σκοτεινὰ ἀντιλαϊκὰ κέντρα.
Καταλύει τὴν ∆ηµοκρατίαν.
Ἀποκόπτει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ Πολιτισµοῦ της, τὰ

ὁποῖα τὴν ἐκράτησαν δἰ αἰῶνας καὶ χιλιετίας εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἱστορίας.
Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὁ Πολιτισµὸς καὶ ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ πίστις,

ὑπῆρξαν διαχρονικῶς τὸ «ἅλας», ποὺ ἀπέτρεψαν τὴν σῆψιν καὶ τὴν ἐξαφά-
νισιν τοῦ Ἑλληνισµοῦ.

∆ιὰ δύο χιλιετίας Ἑλληνορθοδόξου Χριστιανικοῦ Πολιτισµοῦ, ὅσοι ηὐµοί-
ρησαν νὰ καταστοῦν ἡγέται τοῦ Ἑλληνισµοῦ, ἐσεβάσθησαν τὸν πολιτισµὸν

Ἀνησυχητικαὶ διαρροαὶ διὰ τὴν ἵδρυσιν
Τµήµατος Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως

Τοῦ Ἱεροµονάχου ∆αµασκηνοῦ Ἁγιορείτου

Ἡ ἐπικαιρότητα τῆς «Ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου 1973» καί ἡ συνήθης
σχεδόν κάθε χρόνο ἐκτροπή ὁρισµένων ἀπό τό σκοπό τοῦ ἑορτασµοῦ καί
ἡ κατά κανόνα καταστροφή τοῦ Ἱδρύµατος ἀπό λεγόµενους ἀναρχικούς,
µᾶς δίνουν ἀφορµή: α) νά ἐκφράσουµε µερικές ταπεινές σκέψεις καί νά
διατυπώσουµε κάποια ἐρωτηµατικά γιά προβληµατισµό κυρίως τῶν
Ἁρµοδίων τῆς Πολιτείας ἀλλά καί ὅλων µας, καί β) νά δοῦµε τελικά τί ση-
µαίνει «Ἀντίσταση», ποιές οἱ διαστάσεις της καί πῶς τή νοοῦν καί τήν
πραγµατώνουν οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι καί ἰδιαίτερα οἱ ἐνθουσιώδεις καί
«ἐπαναστατηµένοι» νέοι τῆς πατρίδας µας.

Ι. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1973: ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Τά γεγονότα µᾶς εἶναι γνωστά. Ἄς µή τά ἐπαναλάβουµε ἀναλυτικά. Ση-
µασία ἔχει νά µάθουµε ἤ νά δοῦµε τί βγαίνει µέσα ἀπ᾽ αὐτά καί τί µηνύµατα
ἐκπέµπουν. Ἀκόµη πῶς τά ἀξιοποιοῦµε ἤ τά διαστρεβλώνουµε ἤ τά «κα-
πελώνουµε» ἤ τά φέρνουµε «κοστούµι» στόν ἑαυτό µας, γιά νά δικαιολο-
γοῦµε τήν ἠθική καί κοινωνική µας ἀσυδοσία.

Τό Πολυτεχνεῖο «φλέγεται». Πέφτει ἡ Χούντα καί περνᾶµε στή µετα-
πολίτευση. Ὁ κόσµος ἀναστατώνεται. Χαίρεται καί κλαίει συνάµα γιά τά
«δρώµενα». Σύµµεικτα συναισθήµατα κυριαρχοῦν τότε στήν ψυχή ὅλων
µας. «Τό Πολυτεχνεῖο Ζεῖ» εἶναι τό ἐπικρατέστερο σύνθηµα καί σήµερα.
Πίσω ὅµως ἔµειναν οἱ φθορές τοῦ Ἱδρύµατος τοῦ Πολυτεχνείου.

Τό «Πολυτεχνεῖο 1973» εἶναι µιά πραγµατικότητα καί δέν µπορεῖ νά τήν
ἀρνηθεῖ κανένας µας.

Ὅµως κάθε χρόνο κάποια ἐπίκαιρα δηµοσιεύµατα στίς ἐφηµερίδες,
ἀντίθετα ἤ ἀντικρουόµενα ἤ σπείροντα ἀµφιβολίες γύρω ἀπό τό γεγονός,
δηµιουργοῦν, δικαιολογηµένα, σ' ὁρισµένους κάποιους προβληµατισµούς.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ: Σύµβολον «Ἀντίστασης»;
∆ιαστάσεις τῆς ἀληθινῆς «Ἀντίστασης»

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συµβούλου ∆Ε

Μνηµόσυνον
π. Ἐπιφανίου

Θεοδωροπούλου

Τὸ Σάββατον 7 Νοεµβρίου
2015 ἐτελέσθη τὸ 26ον µνηµόσυ-
νον τοῦ µακαριστοῦ π. Ἐπιφα-
νίου Θεοδωροπούλου εἰς τὴν Ἱ.
Μ. Κεχαριτωµένης Τροιζηνίας,
τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος ὑπῆρξε κτή-
τωρ. Εἰς τὸ µνηµόσυνον ἐλει-
τούργησαν τρεῖς Μητροπολῖται.
Προέστη ὁ Σεβ. Μητρ. Ἐδέσσης
κ. Ἰωὴλ συλλειτουργούντων
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ν.
Σµύρνης κ. Συµεὼν καὶ Ὕδρας
κ. Ἐφραίµ. Ἐπίσης συνελει-
τούργησαν πολλὰ πνευµατικὰ
τέκνα τοῦ µακαριστοῦ Γέρον-
τος, κληρικοὶ καὶ πατέρες τῆς Ἱ.
Μονῆς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα µέ-
ρη. Ἀναφέροµεν ἐνδεικτικῶς
τοὺς π. Γ. Κουγιουµτζόγλου, π.
Π. Παυλίδην, π. Ν. Ἀεράκην, π.
Γ. Καλπούζου, π. Κ. Γκέλην κ.ἄ.
Πλῆθος κόσµου συνέρρευσε,
ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ εἶχαν
κατακλύσει τὰ κλίτη. Ἀνάµεσά
τους πολλοὶ καθηγηταὶ πανεπι-
στηµίου, στρατιωτικοὶ καὶ ὁ
Σύµβουλος Ἐπικρατείας κ. ∆.
Μαρινάκης. Ἡ ἀκολουθία ἤρχι-
σε τὴν 5ην πρωινὴν καὶ διήρκη-
σε περίπου ὡς τὴν 11ην. Κατὰ
τὴν Θ. Λειτουργίαν ὡµίλησεν
ἀπὸ στήθους ὁ π. Β. Βολουδά-
κης, τοῦ ὁποίου τὴν ὁµιλίαν
µετὰ ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασίαν
ἀποµαγνητοφωνήσεως θὰ δη-
µοσιεύσωµεν προσεχῶς. Εἰς
τὸ τέλος ἐτελέσθη τὸ µνηµόσυ-
νον, ὅπου µετὰ τὸ τροπάριον
«Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυ-
σον...» ἐν ποµπῇ κλῆρος καὶ
λαὸς ἐξῆλθον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ
µακαριστοῦ Γέροντος, ὅπου καὶ
ὡλοκληρώθη τὸ µνηµόσυνον.
Ἐπηκολούθησε φιλόξενος τρά-
πεζα ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς δι᾽ ὅλους.

Πληροφορίες πού ἔχουµε ἀπό µητροπολιτικούς καί ἀπό ἄλλους
χώρους, µᾶς µεταφέρουν πώς ἡ Κυβέρνηση ἀνάµεσα στά ἀνθελλη-
νικά καί ἀντιχριστιανικά µέτρα πού καταιγιστικά µᾶς ἐπιβάλλει, περνᾶ
κατεπεῖγον νοµοσχέδιο γιά τήν Ἵδρυση Τµήµατος Ἰσλαµικῶν
Σπουδῶν στό Α.Π.Θ., παρά τίς ἐξ ἀρχῆς καί συνεχόµενες ποικίλες
καί πολυάριθµες ἀντιδράσεις τῶν φοιτητῶν καί τῶν πολιτῶν τῆς
Θεσσαλονίκης!
Μέχρι τώρα, ἡ Κυβέρνηση τηρεῖ ἐπισήµως σιγή ἰχθύος ὅσον ἀφορᾶ
σέ ποιά φάση βρίσκεται τό νοµοσχέδιο γιά τό ἐν λόγῳ ζήτηµα, τό
ὁποῖο ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ἔχει κατασκανδαλίσει τόν φοιτητικό, χρι-
στιανικό κι ἑλληνικό κόσµο. Ἄς διαψευσθοῦν οἱ πληροφορίες µας.
Μέ ἀφορµή αὐτές, παρουσιάζουµε µία σηµαντική ἐνηµέρωση χιλιά-
δων πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό διάφορους χώρους, οἱ ὁποῖοι
δέν σταµάτησαν νά βρίσκονται ἐπί ποδός γιά τό παρόν ζήτηµα. Με-
τά καί τίς τελευταῖες εἰδησιογραφικές διαρροές, συνέταξαν τό παρα-
κάτω κείµενο καί θέλησαν νά γνωστοποιηθεῖ στό διαδίκτυο:

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΙΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΙΣ ΤΟ Α.Π.Θ.!!!

Ὁ λαός τῆς ἁγιοτόκου πόλης µας σύσσωµος µέ τούς φοιτητές ὅλων τῶν
Σχολῶν τοῦ Α.Π.Θ., πλειάδα Καθηγητῶν, Ἐπιστηµόνων, ἐπιφανῶν πο-
λιτῶν καί τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., καθώς καί µέ
τήν ὑποστήριξη τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τοῦ Παναγιωτάτου
µας Μητροπολίτη κ. κ. Ἀνθίµου, ∆ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ἡ ὁµολογιακοῦ χα-
ρακτῆρος Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. νά µετατραπεῖ σέ προαγωγό τοῦ
Ἰσλάµ!

Ἔχουµε χρέος τόσο ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅσο καί ὡς Ἕλληνες, νά
προασπιζόµαστε καί νά διαφυλάττουµε τήν Ἀληθινή Πίστη µας καί τήν εὐλο-
γηµένη πατρίδα µας. Μέ τήν ἵδρυση Τµήµατος Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στήν

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(3ον)
Καί αὐτό τό ἔγραψε ὁ ἅγιος

Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός, γιατί γνώ-
ριζε ὅτι ἡ λέξη ἄτοµον, ἀπό τό στε-
ρητικό α καί τήν λέξη τοµή, ἄρα
ἄτοµο, εἶναι τό «µή τεµνόµενον»
καί χρησιµοποιήθηκε στίς Χριστο-
λογικές ἔριδες, γιά νά τονισθῆ ὅτι
δέν τέµνονται στόν Χριστό οἱ δύο
φύσεις, θεία καί ἀνθρωπίνη, ὁπότε
ὁ Χριστός εἶναι ἕνα ἑνιαῖο πρόσω-
πο-ἄτοµο, στό ὁποῖο ἑνώνονται οἱ

δύο φύσεις «ἀσυγχύτως, ἀτρέ-
πτως, ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως».
Ἐπίσης, ὁ ἅγιος Συµεών ὁ Νέος
Θεολόγος χρησιµοποιεῖ τήν λέξη
ἄτοµο στόν Τριαδικό Θεό, ὅτι δέν
τέµνονται τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Γράφει: «Υἱός ἐν Πατρί
ἀενάως ὁρᾶται / γεγεννηµένος,
ἀλλά συνηνωµένος· / καί ἐν Υἱῷ
γάρ ὁ Πατήρ καθορᾶται / ἀδιαστά-
τως, ἀτόµως, ἀχωρίστως».

Ὁ Βλαδίµηρος Λόσκυ πού χρησι-

µοποιεῖ τήν διάκριση µεταξύ προ-
σώπου καί ἀτόµου γράφει: «Κατά
συνέπεια, στήν θεολογική γλώσσα,
τόσο στήν Ἀνατολή ὅσο καί στήν
∆ύση, ὁ ὅρος ἀνθρώπινο πρόσωπο
συµπίπτει µέ τό ἀνθρώπινο ἄτοµο.
∆έν µποροῦµε, ὅµως, νά σταθοῦµε
σ’ αὐτή τήν διαπίστωση. Ἀφοῦ,
ὅπως φαίνεται, ἡ χριστιανική
ἀνθρωπολογία δέν ἔδωσε καινούριο
νόηµα στήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση
ἤ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἄς προσ-
παθήσωµε νά ἀνακαλύψωµε τήν
παρουσία µιᾶς διαφορετικῆς ἐννοί-
ας, ἡ ὁποία δέν δύναται πλέον νά
εἶναι ταυτόσηµη µέ τό ἄτοµο». Ἔτσι,
ἔκανε τήν διάκριση µεταξύ προσώ-
που καί ἀτόµου, ἐπηρεασµένος, κυ-
ρίως, ἀπό τήν ὑπαρξιστική φιλοσο-
φία.

Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά ὅτι ἡ
προσπάθεια νά καθορισθῆ καί νά
ὁριοθετηθῆ καί νά διακριθῆ τό
ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀπό τό ἄτο-
µο, ἄν καί οἱ Πατέρες δέν προέβη-
σαν σέ τέτοια προσπάθεια, εἶναι

ἔργο τῆς νεώτερης θεολογίας.

δ) «Ἡ ἀξιοπρέπεια
καί ἱερότης τοῦ ἀνθρωπίνου

προσώπου»
Ἡ φράση «ἀξιοπρέπεια καί ἱερότη-

τα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου»,
χρησιµοποιεῖται συχνά, ἴσως ἀπό
ἄγνοια τῶνπραγµατικῶνδεδοµένων.

Σχετικά µέ τό ἀνθρώπινο πρόσω-
πο καί ὅτι αὐτός ὁ ὅρος εἰσήχθη ἀπό
τήν σχολαστική, ρωσική θεολογία,
ἀλλά καί ἀπό τήν ὑπαρξιακή φιλοσο-
φίαἐλέχθησαντάδέονταπροηγουµέ-
νως. Ὅµως, ἐπεκτείνεται τό θέµα καί
συνδέεται τόἀνθρώπινοπρόσωποµέ
τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἱερότητα.

Κατ’ἀρχάςπρέπει νάσηµειωθῆὅτι
ὅσοι ὁµιλοῦν γιά τό ἀνθρώπινο πρό-
σωπο τό συνδέουν µέ τόν κάθε
ἄνθρωπο, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, θρη-
σκείας, πεποιθήσεων, δηλαδή κάθε
ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο ὡς κατ’
εἰκόνα Θεοῦ, διότι ἔχει τό νοερό καί τό
αὐτεξούσιο.Παλαιότερα,ὅτανἔγραφα

γιά τόἀνθρώπινοπρόσωπο,σύµφω-
να µέ τόν Γέροντα Σωφρόνιο Σαχά-
ρωφ, ὁ ὁποῖος γράφοντας γιά τόν
ἄνθρωποὡςπρόσωποἐννοοῦσετόν
ἄνθρωπο πού φθάνει στό καθ’ ὁµοί-
ωση, τήν θέωση, δέχθηκα ἰσχυρή
ἀντίδραση, διότι κατά τούς συγχρό-
νους φιλοσοφοῦντες θεολόγους κάθε
ἄνθρωπος, µέ τήν ἐλευθερία πού δια-
θέτει καί τήν δυνατότητα τῶν ἐπι-
λογῶν του εἶναι πρόσωπο.

Μέσα σέ αὐτήν τήν προοπτική τί
σηµαίνει ἀξιοπρέπεια καί ἱερότητα τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου; Σέ µιά σύγ-
χρονη ἀνθρώπινη κοινωνία εἶναι σε-
βαστές οἱ ὅποιες ἐπιλογές τοῦ κάθε
ἀνθρώπου, ἔστω καί ἄν εἶναι ἀντίθε-
τες ἀπό τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, καί γενι-
κότερα τήν πατερική ὀρθόδοξη
ἀνθρωπολογία. Ἐπίσης, µερικοί
ὀρθόδοξοι θεολόγοι χρησιµοποιοῦν
τήν φράση «ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου» µέ παραδοσιακή
ἔννοια, ἀλλά δηµιουργεῖται ἐννοιολο-
γική σύγχυση, ὅταν οἱ ἄλλοι τό
ἐννοοῦνδιαφορετικάκαίἀπαιτοῦντόν

σεβασµότῶνἀνθρωπίνωνδικαιωµά-
των, ἔστω καί ἄν εἶναι ἀντίθετα ἀπό
τήν εὐαγγελική ἀσκητική ζωή.

Ἁπλῶς ἀναφέρω ἕνα παράδειγµα,
γιά νά φανῆ πῶς χρησιµοποιεῖται ἡ
φράση «ἡ ἀξιοπρέπεια καί ἡ ἱερότητα
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου».∆ιατυ-
πώνεται ἡ ἄποψη ὅτι τό νά ἀνακαλύ-
ψη κάποιος µέσα του τήν «ὁµοφυλό-
φιλη ἕλξη» αὐτό «συνιστᾶ ἀσθένεια
τῆς φύσεως καί ὄχι τοῦ προσώπου».

Στήν φράση αὐτή φαίνεται ὅτι µετα-
φέρεται ἡ ὁρολογία φύσεως καί προ-
σώπου ἀπό τόν Θεό στόν ἄνθρωπο,
πράγµα πού δέν παρατηρεῖται στούς
Πατέρες, ὅπως τονίσθηκε. Ἑποµέ-
νως, γίνεται διάσπαση µεταξύ φύσε-
ως καί προσώπου, ἐνῶ τό Πρόσωπο
τοῦΤριαδικοῦΘεοῦ εἶναι οὐσία µέ τά
ἰδιώµατα, καί δέν ὑπάρχει προτε-
ραιότητα τῆς φύσεως ἤ τοῦ προσώ-
που. Ἀκόµη, ἡ διάκριση αὐτή λέγεται
γιά νά ἀποδοθῆ ἡ εὐθύνη γιά κάποια
ἀνωµαλίαστήνφύσηκαίὄχιστόπρό-

Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 8ην Ὀκτωβρίου 2015, μέ θέμα:
«Ἡ θεολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις της
στήν καθημερινότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς»
Γράφει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
ἀπέστειλε τὴν 9ην Νοεμβρίου τήν ἀκόλουθον
ἐπιστολήν πρός τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Παι-
δείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Νικόλαον
Φίλην μέ ἀφορμήν τόν θόρυβον πού ἔχει προ-
κληθῆ σχετικά μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
τήν λειτουργίαν Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν καί τόν χωρισμόν Ἐκκλησίας-Πολιτείας:
«Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Μετά τιµῆς πρός τό Ὑµέτερο πρόσωπο, τοῦ
ὁποίου δέν διαµφισβητῶ τήν εὐθύτητα καί εἰλι-
κρίνεια, ὡς διαποιµαίνων τήν Ἱ. Μητρόπολη Πει-

ραιῶς καί ἐκπροσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου
καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ Αὐτῆς, σέ σχολιασµό
τῆς Ὑµετέρας γραπτῆς ἀπαντήσεως σέ ἐρώτη-
ση κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου καί τῆς ἀπό
20/10/2015 πρός τήν Ὑµετέρα Ἐξοχότητα
ἀπευθυνθείσης δηµοσίας ἐπιστολῆς ὑπό τοῦ
Θεολογικοῦ Συνδέσµου «ΚΑΙΡΟΣ» διά τῆς

ὁποίας αἰτεῖται «νά ἐφαρµόσετε ἀπό τήν ἑπόµε-
νη χρονιά 2016-2017 τά νέα προγράµµατα
σπουδῶν τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν
γιά ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο καί Λύκειο» πού ὁ
Ἐλλογ. Πρόεδρος τοῦ ΚΑΙΡΟΥ Καθηγητής κ.

∆ηµήτριος Μόσχος περιέγραψε ὅτι «θά ἑστιά-
ζουν µέ γνωσιακή λογική στή χριστιανική ὀρθό-
δοξη παράδοση καί ὄχι κατηχητική παρέχοντας
παράλληλα συστηµατική προσέγγιση στίς
ἄλλες θρησκεῖες», προάγοµαι ὅπως παρατηρή-

σω τά κάτωθι:
Εἶναι µύθευµα ὅτι στήν ἑλληνική µαθησιακή

κοινότητα τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι
δῆθεν µονο-οµολογιακό µάθηµα, ἐνῶ εἶναι πο-
λυ-οµολογιακό µάθηµα ὀρθόδοξο, µουσουλµα-
νικό στήν ∆. Θράκη καί Ρωµαιοκαθολικό στήν
Σῦρο. Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ Ἐλλογ. Κα-

θηγητής Ἐκκλ. ∆ικαίου τοῦ ΑΠΘ κ. Κυριάκος
Κυριαζόπουλος «δέν παρουσιάζει κανένα ἀξιό-
λογο πρόβληµα καί οἱ ἀπαλλαγές πού ζητοῦνται
εἶναι ἐλάχιστες», διότι, ἐάν τό Ὑµέτερο Ὑπουρ-
γεῖο χωρίσει στήν κατεύθυνση τῶν Ὑµετέρων
ἀπόψεων ἀποδεχόµενο οὐσίᾳ τήν πρότασι τοῦ
Συνδέσµου ΚΑΙΡΟΣ δηλ. τήν καθιέρωση τοῦ
νέου µαθήµατος τῆς µεταµοντέρνας «διαθρη-
σκευτικῆς πνευµατικότητας», τότε τό µάθηµα
τῶν θρησκευτικῶν θά καταρρεύσει παταγωδῶς
καί ἡ ὑποχρεωτικότητά του θά κλονισθεῖ ἐν τῇ
πράξει, διότι ἡ ποιµαίνουσα Ἐκκλησία θά προ-

ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

«Ἡ τύχη τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι ἀνάλογη αὐτῆς τοῦ ∆ηµ. Γούναρη»
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείµ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἐννεάµηνον µνηµόσυνον
Γεωργίου Ζερβοῦ

Τὴν Κυριακὴν 15ην Νοεµβρί-
ου ἐ.ἔ. εἰς τὸ Ἱερὸν Μετόχιον
«Ἄξιόν Ἐστιν» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεγίστης Λαύρας εἰς Βαρυµπόµ-
πην, µετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν
θὰ τελεσθῆ τὸ ἐννεάµηνον µνη-
µόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ µακαριστοῦ ἀδελφοῦ
καὶ ἐκλεκτοῦ συνεργάτου µας Γε-
ωργίου Ζερβοῦ.

Παρακαλοῦµε τὰ µέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ ὅλους τούς ἀγαπητοὺς
ἀδελφοὺς καὶ φίλους τοῦ Γεωργί-
ου Ζερβοῦ νὰ συµµετάσχουν εἰς
αὐτὴν τὴν ἐπιµνηµόσυνον ὑπὲρ
τῆς ψυχῆς του δέησιν.

Ἀναγνώσατε εἰς τήν 3ην σελίδα
ἐπιμνημόσυνον κείμενον διά τόν
ἀείμνηστον Γεώργιον Ζερβόν.



σωπο, τό ὁποῖο εἶναι ἱερό καί ἀξιο-
πρεπές. Καί τό προβληµατικό τῆς
ὑποθέσεως αὐτῆς φαίνεται στό ὅτι,
ὅταν πρίν µερικά χρόνια τόν διαγωνι-
σµό τραγουδιοῦ τῆς Eurovision τόν
κέρδισε κάποια πού ἀπό ἄνδρας ἔγι-
νε γυναίκα καί εἶχε γένια, τότε διε-
ρωτῶνται ὅλοι πῶς θά ὀνοµάζουµε
αὐτόν τόν ἄνθρωπο, ἄνδρα ἤ γυναί-
κα καί ἡ ἀπάντηση ἐδόθη ὅτι θά τόν
ὀνοµάζουµε «persona».

Φαίνεται ὅτι οἱ σύγχρονοι φιλόσο-
φοι καί θεολόγοι χρησιµοποιοῦν τήν
φράση «ἀξιοπρέπεια καί ἱερότητα τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου» γιά νά δη-
λώσουν τόν σεβασµό στά ἀνθρώπι-
να δικαιώµατα. Φυσικά πρέπει νά
ἀποδεχόµαστε τά ἀνθρώπινα δικαιώ-
µατα. Ὅµως, ὁ π. Ἰωάννης Ρωµανί-
δης ἰσχυριζόταν ὅτι ἡ Ἐκκλησία στό
µέλλον θά συναντήση δυσκολίες ἀπό
τά λεγόµενα «ἀνθρώπινα δικαιώµα-
τα», γιατί ἐνὀνόµατι τῶνἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων µπορεῖ νά προβάλλων-
ται διάφορες ἀπόψεις καί πρακτικές
πού εἶναι ἀντίθετες µέ τό θέληµα τοῦ
Θεοῦ. Ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά
θεραπεύση τήν νοερά ἐνέργεια τοῦ
ἀνθρώπου καί µέσα ἀπό αὐτήν τήν
πρακτική δηµιουργεῖται ἑνότητα µετα-
ξύ τῶν ἀνθρώπων στήν κοινωνία.
Πάντως, ἡ φράση «ἡ ἀξιοπρέπεια καί
ἡ ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ-
που» εἶναι προβληµατική.

ε) «Ὀντολογικόν
καί ὑπαρξιακόν»

Συχνάχρησιµοποιοῦνταιστόνπρο-
φορικό καί γραπτό λόγο καί ἀπό
ἀνθρώπους πούγνωρίζουν ὀρθόδοξη
θεολογία οἱ δύο αὐτές λέξεις «ὀντολο-
γικό» καί «ὑπαρξιακό». Προφανῶς τό
κάνουν µέ τήν ἔννοια ὅτι «ὀντολογικό»
σηµαίνει τό πραγµατικό, αὐτό πού
ὑπάρχει, ἄρα ὄχι κάτι ἀνυπόστατο καί
φανταστικό. Ἐπίσης, τό «ὑπαρξιακό»
δηλώνει τά ὑπαρξιακά προβλήµατα
πούἔχουνσχέσηµέτήνἀρχήκαί τότέ-
λος τῆς ὕπαρξης, µέ τά ἐρωτήµατα τί
εἶναι ζωή, τί εἶναι ὁ θάνατος, ποιό εἶναι
τό νόηµα τῆς ὑπάρξεως, τί συµβαίνει
µετά θάνατο, εἶναι οἱ ἀπαντήσεις στά
«ὁριακά» ζητήµατα τοῦ ἀνθρωπίνου
βίου,στίςλεγόµενες«ἄκρεςτῆςζωῆς».
Μέ αὐτήν τήν ἔννοια χρησιµοποιοῦσα
καίἐγώστόπαρελθόναὐτέςτίςδύολέ-
ξεις, ἰδίως ὅταν συζητοῦσα µέ ἐπιστή-
µονες καί νέους, µαθητές καί φοιτητές,
καί ἔκαναν ἰδιαίτερη ἐντύπωση.

Ὅµως, ἀπό τίς µελέτες µου τόσο
στήν πατερική ὅσο καί στήν δυτική
σχολαστική θεολογία, τήν ὑπαρξιακή
φιλοσοφία καί τήν ρωσική θεολογία,
κατάλαβα ὅτι οἱ ὅροι αὐτοί εἶναι προ-
βληµατικοί ἀπό ὀρθοδόξου πατερικῆς
παραδόσεως καί στήν πραγµατικότη-
τα ὅσοι τούς χρησιµοποιοῦν ἀναιροῦν
τήν ὀρθόδοξη θεολογία ἤ διαφορο-
ποιοῦνται ἀπό αὐτήν.

Ἡ λέξη ὀντολογία ὡς τεχνικός ὅρος
ἀπαντᾶται γιά πρώτη φορά τόν 17

ο

αἰώνα καί πρῶτος ἦταν ὁΛάϊµνιτς πού
τήν χρησιµοποίησε, ἀλλά ὡς περιεχό-
µενο, ὡς λόγος περί τοῦ ὄντος
ἀπαντᾶται στήν κλασσική µεταφυσική,
στό ἔργο τοῦ Ἀριστοτέλη Μετά τά φυ-
σικά, καί στόν σχολαστικό θεολόγο
Θωµᾶ τόν Ἀκινάτη. Ἀργότερα ὁ ὅρος
ὈντοθεολογίαἀποδίδεταιἀπότόνΓερ-
µανό φιλόσοφο Κάντ καί δηλώνει τήν
προσπάθεια νά ἀποδειχθῆ ἡ ὕπαρξη
τοῦ Θεοῦ µέ λογικό τρόπο, εἶναι ἡ λε-
γόµενη ὀντολογική ἀπόδειξη τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ.

Ὁὅροςὑπαρξιακόεἶναιἀπότοκοτοῦ
ὑπαρξισµοῦ πού καλλιεργήθηκε τόν
20

ό
αἰώναἀπότόνΜαρσέλκαί τούςµε-

τέπειτα ὑπαρξιστές θεωρητικούς φιλο-
σόφους, ὅπως εἶναι ὁ Κίρκεγκαρ καί ὁ
Σάρτρ. Ὁ Κίρκεγκαρ ἀπογοητευµένος
ἀπό τό φιλοσοφικό σύστηµα τοῦ Χέγ-
κελ πού ἐπικρατοῦσε στήν ἐποχή του,
σύµφωναµέτόὁποῖοὁἄνθρωποςθε-
ωρεῖταιὡςµία«ἀπρόσωπη ἰδέα»ἀνέ-
πτυξε τήνθεωρίαὅτι ὁἄνθρωποςεἶναι
«ἕνα ὑπάρχον πρόσωπο». Ἀργότερα,
ὁΣάρτρἀντιδρώνταςστήνµεταφυσική
καί τόνγερµανικό ἰδεαλισµόὅτιἡοὐσία-
ἰδέαπροηγεῖται τῆςὑπάρξεως(ὀντολο-
γία-ἰδεολογία), ὑποστήριξε ὅτι ἡ ὕπαρ-
ξη προηγεῖται τῆς οὐσίας.∆ηλαδή, κατ’
αὐτόν δέν εἶναι ὁ Θεός τῆς ἰδεολογίας
πού θά καθορίση τήν ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἐκεῖνοςπούθάκαθορίσητόνἑαυτότου,
ἀλλά καί θά ἀρνηθῆ τόν Θεό. Μέ ἄλλα
λόγια,κατάτόνὑπαρξισµότοῦΣάρτρ,ὁ
ἄνθρωπος πρῶτα εἶναι ὕπαρξη καί
ἔπειτα,µέτήνδιαδικασίατοῦγίγνεσθαι,
γίνεται µετά τόν θάνατό του οὐσία. Μέ-
σα σέ αὐτήν τήν προοπτική ἀναπτύ-
χθηκε ἡ ἄποψη τῆς «ἐλευθερίας τῆς
βούλησης».

ὉΓερµανόςφιλόσοφοςΧάϊντεγκερ,

πούχαρακτηρίζεταιὡςὑπαρξιστήςφι-
λόσοφος,ὁ ἴδιος,ὅµως,αὐτοχαρακτη-
ριζόταν ὡς φιλόσοφος τοῦ νοήµατος
τοῦ ὄντος, ἔκανε στά ἔργα του τήν διά-
κριση µεταξύ τοῦ ὀντικοῦ καί τοῦ ὀντο-
λογικοῦ, ὅπως καί τοῦ ὑπαρκτικοῦ καί
τοῦ ὑπαρξιακοῦ.

Ὁ Ρῶσος ὀρθόδοξος φιλόσοφος
Μπερντιάγεφ, πού χαρακτηρίσθηκε
ὡς Χριστιανός ὑπαρξιστής φιλόσοφος
καίὡςφιλόσοφοςτῆςἐλευθερίας,ἀνέ-
πτυξε πολλές τέτοιες ἀπόψεις, στηρι-
ζόµενος κατά βάση στίς µυστικιστικές
καί ἀγνωστικιστικές ἀπόψεις τοῦ Λου-
θηρανοῦ Γιάγκοµπ Μπέµε, πού εἶχε
ἰδιαίτερηἀπήχησηστόνΧέγκελκαί τόν
Σέλινγκ.

Ἑποµένως, ἡ χρησιµοποίηση τῶν
λέξεων ὀντολογικό καί ὑπαρξιακό γιά
θεολογικάθέµατα,χωρίςνάγίνωνταιοἱ
ἀπαραίτητες ἐπεξηγήσεις, εἶναι προ-
βληµατική.

στ) «Στρατευοµένη καί
θριαµβεύουσα Ἐκκλησία»
Συχνά στά κηρύγµατά µας κάνου-

µε λόγο γιά στρατευοµένη καί θριαµ-
βεύουσα Ἐκκλησία. Ὡς στρατευοµέ-
νη Ἐκκλησία ἐννοοῦµε τήν Ἐκκλησία
πού ὑπάρχει στόν κόσµο, σέ αὐτήν
ἀνήκουµε ὅλοι ἐµεῖς πού ἀγωνιζόµα-
στε ἐναντίον τῶν παθῶν, τοῦ διαβό-
λου καί τοῦ θανάτου, καί ὡς θριαµ-
βεύουσα Ἐκκλησία ἐννοοῦµε τούς
ἁγίους πού µέ τόν θάνατό τους πέρα-
σαν σέ ἄλλη διάσταση χρόνου, στήν
αἰώνια ζωή, καί ἀναµένουν τήν ἀνά-
σταση τῶν σωµάτων τους. Ὅµως, οἱ
ὅροι αὐτοί δέν εἶναι τόσο «ἀθῶοι»,
ὅπως ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται.

Κατ’ ἀρχάς ἀνήκουµε σέ µιά στρα-
τεία ἐν Χριστῷ, ἀγωνιζόµαστε ἐναν-
τίον τῶν παθῶν, καί ὑπάρχει µία τέ-
τοια ὁρολογία στήν Ἁγία Γραφή καί τά
πατερικά κείµενα, ἐνῶ οἱ ἅγιοι ἔχουν
ξεπεράσει τόν φόβο τῆς «διαπτώσε-
ως» καί τόν φόβο τοῦ θανάτου.

Ὅµως, ὁ θρίαµβος τοῦ Χριστοῦ
ἐναντίον τοῦ θανάτου, τῆς ἁµαρτίας
καί τοῦ διαβόλου πού ἐπιτεύχθηκε
ἐπάνω στόν Σταυρό κατά τόν λόγο
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀπεκδυσά-
µενος τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας
ἐδειγµάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαµβεύ-
σας αὐτούς ἐν αὐτῷ» (Κολ. β΄, 15),
δέν εἶναι ὑπόθεση µόνον αὐτῶν πού
ἔχουν κοιµηθῆ, ἀλλά καί αὐτῶν πού
ζοῦν ἀκόµη. Μέσα στήν Ἐκκλησία, µέ
τά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσµατος, τοῦ
Χρίσµατος καί τῆς θείας Εὐχαριστίας,
µετέχουµε στόν θρίαµβο τοῦ Χριστοῦ,
ὅπως τό ἀναλύει θαυµάσια ὁ ἱερός Νι-
κόλαος Καβάσιλας στό βιβλίο του µέ
τίτλο ἐν Χριστῷ ζωή.

Ἔπειτα, δέν µποροῦµε νά χωρί-
ζουµε τήν Ἐκκλησία σέ δύο τµήµατα,
ἤτοι τήν ἐπί γῆς στρατευοµένη Ἐκκλη-
σία καί τήν ἐν οὐρανοῖς θριαµβεύου-
σα Ἐκκλησία, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι
µία καί ἀδιαίρετη. Στήν Ἐκκλησία, ἰδι-
αιτέρως στήν θεία Εὐχαριστία ζοῦµε
τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «σύν-
οδος οὐρανοῦ καί γῆς», ζώντων καί
κεκοιµηµένων, ἀγγέλων καί ἀνθρώ-
πων. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
µος γράφει: «Ἄνω στρατιαί δοξολο-
γοῦσιν ἀγγέλων· κάτω ἐν ἐκκλησίαις
χοροστατοῦντες ἄνθρωποι τήν αὐτήν
ἐκείνοις ἐκµιµοῦνται δοξολογίαν. Ἄνω
τά Σεραφίµ τόν τρισάγιον ὕµνον ἀνα-
βοᾶ· κάτω τόν αὐτόν ἡ τῶν ἀνθρώ-
πων ἀναπέµπει πληθύς· κοινή τῶν
ἐπουρανίων καί ἐπιγείων συγκροτεῖται
πανήγυρις· µία εὐχαριστία, ἕν ἀγαλ-
λίαµα, µία εὐφρόσυνος χοροστασία».
Ἀλλοῦ γράφει ὅτι οἱ ἄνθρωποι στήν
θείαΛειτουργία εἶναι «συγχορευτές µέ
τούς ἀγγέλους».

Ἀκόµη, τό ὅτι στήν Ἐκκλησία ὑπάρ-
χουν ἅγιοι πού ἔφθασαν σέ µεγάλες
πνευµατικές καταστάσεις στό νά βλέ-
πουν τόν Θεό, τήν Παναγία καί τούς
Ἁγίους, σηµαίνει ὅτι δέν µπορεῖ νά
ὑπάρξη ἀπόλυτος χωρισµός µεταξύ
στρατευοµένης καί θριαµβεύουσας
Ἐκκλησίας.

Τό θέµα, ὅµως, εἶναι ὅτι ἡ διάκριση
µεταξύ στρατευοµένης καί θριαµ-
βεύουσας Ἐκκλησίας συνδέεται ἀνα-
πόσπαστα µέ τήν ἀντορθόδοξο διά-
κριση µεταξύ ὁρατῆς καί ἀόρατης
Ἐκκλησίας πού ἀναπτύχθηκε τόν 19ο

αἰώνα ἀπό τήν ἀγγλικανική «κίνηση
τῆς Ὀξφόρδης», ὅτι ἡ ἀληθινή Ἐκκλη-
σία εἶναι µία καί ἀόρατη, ἐνῶ «οἱ ἐπί
µέρους ἱστορικές Ἐκκλησίες εἶναι νό-
µιµες ὁρατές ἐκφράσεις της, ἡ κάθε
µία στόν δικό της ἱστορικοπολιτισµικό
προσδιορισµένο χῶρο, µέ τήν προ-
ϋπόθεση ὅτι διαφυλάσσουν τήν πίστη
τῆς ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας καί τήν
ἀποστολική διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων
της». Ὅπως, ἐπίσης, µιά τέτοια διά-
κριση σχετίζεται µέ τήν ἐκκλησιολογία
τοῦ σχολαστικισµοῦ, σύµφωνα µέ τήν
ὁποία ὑπάρχει διάκριση µεταξύ τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ «µυστικοῦ Σώµα-
τος τοῦ Χριστοῦ». Ἔτσι, δίνεται ἡ δυ-
νατότητα νά «ἀναγνωρισθοῦν» οἱ
ἄλλες ἐκκλησιαστικές κοινότητες, ὅτι
εἶναι «ἀτελῶς» ἐκκλησιαστικές, ἔστω
καί ἄν δέν ὑπάγωνται στήν δικαιοδο-
σία τοῦ Πάπα.

Τελικά, ἡ διάκριση µεταξύ τῶν
Ἐκκλησιῶν ἔχει σχέση µέ τήν διάκρι-
ση µεταξύ ἱστορίας καί ἐσχατολογίας,
πράγµα ἀντορθόδοξο, γιατί καί οἱ ἅγι-
οι πού ἔφυγαν ἀπό τόν κόσµο αὐτό
ἀποτελοῦν καί ἀνήκουν στήν ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας µέ τά λείψανά τους,
ἀλλά καί τό ἔσχατον δέν εἶναι ἡ ζωή
τῆς Ἐκκλησίας πέραν τοῦ θανάτου καί

τῆς ∆ευτέρας Παρουσίας τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλλά καί ἡ βίωσή του ἀπό τό
παρόν. Ὁ Χριστός, πού εἶναι «ὁ
πρῶτος καί ὁ ἔσχατος» (Ἀποκ. α΄, 17),
ἐνηνθρώπησε, ἦλθε στήν ἱστορία, γι’
αὐτό τό ἔσχατον εἶναι πάντοτε παρόν.

Ἑποµένως, εἶναι ἐπικίνδυνο νά χω-
ρίζεται ἡ Ἐκκλησία σέ στρατευόµενη
καί θριαµβεύουσα, ὡσάν νά εἶναι δύο
διαφορετικές Ἐκκλησίες. Μία εἶναι ἡ
Ἐκκλησία µέ τίς δύο ὄψεις της, τήν
ὁρατή, πού συγκροτεῖται ἀπό τούς
πραγµατικούς ποιµένες µέ τήν ὀρθό-
δοξη διδασκαλία καί τά Μυστήρια, καί
τήν ἀόρατη, στήν ὁποία ἀνήκουν οἱ κε-
κοιµηµένοι ἅγιοι, ἀλλά, βεβαίως, ὑπάρ-
χει ἑνότητα µεταξύ τῶν µελῶν τῆς
Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἕνα εἶναι τό Σῶµα
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφ-
σκυ θά γράψη: «Ἡ θριαµβεύουσα
Ἐκκλησία εἶναι πρό πάντων ἡ λα-
τρεύουσα Ἐκκλησία, ἡ ὕπαρξή της
εἶναι µιά ζωντανή συµµετοχή στό πα-
ρακλητικό ἔργο καί στή λυτρωτική
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ».

ζ) «Προφητικόν, Βασιλικόν
καί Ἀρχιερατικόν ἀξίωµα

τοῦ Χριστοῦ»
Στήν Παλαιά ∆ιαθήκη ὑπάρχουν

τρεῖς διαφορετικοί χαρισµατοῦχοι µέ
τούςὁποίουςὁΘεόςδιηύθυνετόνλαό
Του,ἤτοιοἱΠροφῆτες,οἱΒασιλεῖςκαίοἱ
Ἀρχιερεῖς.ὉΧριστόςµέ τήνἐνανθρώ-
πησή Του ἔχει τό πλήρωµα τῆς Χάρι-
τος ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ σωµατικῶς,
ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ὅτι
ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τό πλήρωµα
κατοικῆσαι» (Κολ. α ,́ 19), καί «ὅτι ἐν
αὐτῷκατοικεῖπᾶντόπλήρωµατῆςθε-
ότητος σωµατικῶς» (Κολ. β ,́ 9), ὁπό-
τε εἶναι Προφήτης µέ τό κήρυγµα, Βα-
σιλεύς µέ τήν καθοδήγηση, καί Ἀρχιε-
ρεύς µέ τήν θυσία καί προσφορά.
ἘννοεῖταιὅτιστόνΧριστόαὐτέςοἱ τρεῖς
ἰδιότητες-γνωρίσµατα, εἶναι ἑνωµένα
µεταξύ τους.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος
ἑρµηνεύονταςτόψαλµικό:«ΜέγαςΚύ-
ριος καί αἰνετός σφόδρα» γράφει: «Εἰ
δέµέγαςΘεόςκαίµέγαςΚύριος,µέγας
βασιλεύς· Μέγας προφήτης, µέγας
ἱερεύς, µέγα φῶς, τά πάντα µέγας». Ὁ
Χριστός ἔδωσε ὅλη αὐτήν τήν ζωή Του
στήν Ἐκκλησία, καί διδάσκει τόν λαό
(προφήτης), ἐπιτελεῖ τό λατρευτικό
ἔργο (ἀρχιερεύς) καί κατευθύνει τά µέ-
λη Του πρός τόν προορισµό τους (βα-
σιλεύς). Στό τριπλό αὐτό ἔργο εἶναι µέ-
τοχοι οἱ Χριστιανοί, κατά τόν λόγο τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου:
«Οὕτωκαίσύγίνῃβασιλεύςκαί ἱερεύς,
καί προφήτης ἐν τῷ λουτρῷ· βασιλεύς
µέν, πάσας χαµαί ρίψας τάς πονηράς
πράξεις καί τά ἁµαρτήµατα κατασφά-
ξας, ἱερεύςδέἑαυτόνπροσενεγκώντῷ
Θεῷ,καίκαταθύσαςτόσῶµακαίσφα-
γείς καί αὐτός... Προφήτης δέ, τά µέλ-
λονταµανθάνων,καίἔνθουςγινόµενος
καί σφραγισάµενος».

Προφανῶς, ἐδῶ πρόκειται γιά τήν
προσωπική ζωή κάθε πιστοῦ, µέ τό
Βάπτισµα-Χρίσµα, τόν ἀγώνα γιά τήν
κάθαρσητοῦἑαυτοῦτου,γιάτήντήρη-
ση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν
κληρονόµησητῆςΒασιλείαςτοῦΘεοῦ.
Ὅµως, µέ εἰδική ἔννοια αὐτά τά χαρί-
σµατα-δωρεές δίδονται στούς Κληρι-
κούς, ἐξαιρέτως στούς Ἐπισκόπους,
προκειµένου νά τελοῦν τά ἱερά Μυ-
στήρια, νά διδάσκουν τόν λαό καί νά
τόν κατευθύνουν στήν σωτηρία.

Ἐκεῖνο, ὅµως, πού µέ προβληµατί-
ζει ἔντονα εἶναι ὁ ὅρος «τρισσόν ἀξίω-
µα τοῦ Χριστοῦ» καί ὅτι ὁ Ἀρχιερεύς
εἶναι µέτοχος τοῦ «τρισσοῦ ἀξιώµατος
τοῦΧριστοῦ».Τίσηµαίνειἀξίωµα;Πῶς
µπορεῖ νά νοηθῆ; Ποιό εἶναι αὐτό τό
ἀξίωµα τοῦ Χριστοῦ; Γιατί δέν χρησι-
µοποιεῖται ὁ ὅρος Χάρη, Χάρισµα ἤ
ὁποιαδήποτε ἄλλη λέξη καί χρησιµο-
ποιεῖται τό ἀξίωµα;

Ἐρευνώντας τό θέµα διαπίστωσα,
ὅτι ἡ φράση αὐτή, κυρίως ἡ λέξη ἀξίω-
µα εἶναι προτεσταντικῆς προέλευσης,
προέρχεται ἀπό ἕναν φίλο τοῦΛουθή-
ρου, ὀνόµατι Οἰκολαµπάδιος, ὀπαδός
τῆςΜεταρρύθµισης.Καί ἐπειδήαὐτήἡ
φράση ἐπαναλαµβάνεται συνεχῶς
στήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ
ὁποία ἀποστέλλεται στό ποίµνιο κάθε
ἹερᾶςΜητροπόλεωςµέτήνἐκλογήκαί
χειροτονία τοῦ Νέου Ἀρχιερέως καί
ἀναγινώσκεται στήν τελετή τῆς ἐνθρο-
νίσεως, καλόν εἶναι νά ἀντικατασταθῆ
µέ ἄλλον εὐστοχότερο ὅρο πού νά
ἐκφράζη τήν ἴδια πραγµατικότητα.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θά ἤθελα νά
ἐπισηµάνω ὅτι ἡ φράση ὅτι ὁ Ἀρχιε-
ρεύς εἶναι εἰς «τύπον καί τόπον Χρι-
στοῦ», πού προσδιορίζεται ὅτι προέρ-
χεται ἀπό τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφό-
ρο παρατήρησα ὅτι δέν ὑπάρχει στόν
ἅγιοἹγνάτιοἡφράσηαὐτή,ἀφοῦἐκεῖὁ
Ἐπίσκοπος χαρακτηρίζεται εἰς τύπον
τοῦ Πατρός καί ὁ διάκονος εἰς τύπον
τοῦ Χριστοῦ, καί δέν µπορῶ νά βρῶ
ποιόςΠατέραςχρησιµοποιεῖαὐτόντόν
ὅρο. Βέβαια, ὑπάρχει συσχέτιση τοῦ
Ἐπισκόπου µέ τόν Χριστό, ἀλλά δέν
ὑφίσταται ἡ φράση «εἰς τύπον καί τό-
πον τοῦ Χριστοῦ». Ἐρευνῶ ἀκόµη τό
θέµα αὐτό.

Τό γεγονός εἶναι ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος
δέν εἶναι οὔτε ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ
Θεοῦ στόν λαό, οὔτε ὁ ἐκπρόσωπος
τοῦ λαοῦ πρός τόν Θεό, ἀλλά εἶναι
τό «µυστήριον τῆς αἰσθητῆς παρου-
σίας τοῦ Χριστοῦ» µέ τήν Χάρη τῆς
Ἀρχιερωσύνης, πού θά ἦταν καλό
νά συνοδευόταν µέ τήν δική του
Πεντηκοστή.
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Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς τὸ Ἅγιον Σαρανταήμερον

«Ἡ θεολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις...»

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 41/13 Νοεμβρίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
«Ἀλήθειες γιὰ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ».
Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕ-
ΛΗ» Σχ. 20,50x14 σσ 120. Θεσσαλο-
νίκη 2015.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟ-
ΘΕΪΤΟΥ «Πατερικὲς παραινέσεις»,
Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕ-
ΛΗ» Σχ. 20,50x14 σσ 24. Θεσσαλονί-
κη 2015.

«ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙ-
ΔΟΦΟΡΑ». Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Σχ. 20,50x14 σσ 16.
Θεσσαλονίκη 2015.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 «ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ» Σχ. 21x14.

ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ.
ΜΠΟΥΣΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΜΝΟ-
ΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «Ὁ Ἅγιος τῆς Βίτσας
Ζαγορίου, Ἰάκωβος ὁ Βαλαδῆμος.
Ὁ σύγχρονος, ταπεινὸς ἱεραπόστο-
λος τῆς Ἠπείρου». Ἀθήνα 2015. Σχ.
20x14 σσ 238.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

Ο ΣΩΤΗΡ, Δεκαπενθήμερο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ περιοδικό,
ὄργανο ὁμωνύμου Ἀδελφότητος Θε-
ολόγων. Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ. 2015.

Ἀθῆναι.
ΤΟ ΑΠΟΚΟΥΡΟ, Τριμηνιαία

ἐφημερίδα τοῦ Συνδέσμου Ἀποκου-
ρητῶν Αἰτωλίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λός». Ἀπρίλ. – Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ.
– Αὔγ. – Σεπτ. 2015.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ, Διμη-
νιαῖον Ἐθνικοθρησκευτικὸν φύλλον,
ὄργανον τοῦ ὁμωνύμου Ὀρθοδόξου
Χριστιανικοῦ Συλλόγου. Ἰούλ. –
Αὔγ. – Σεπτ. Ἀθῆναι.

ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ, περιοδικὸ ποὺ
ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ γραφεῖο Νεότητος
Ἱ. Μ. Λαρίσης. Νοέμβ. – Δεκ. 2014.
Ἰαν. – Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015.
Λάρισα.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ, Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως
Φθιώτιδος. Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. –
Αὔγ. 2015. Λαμία.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,
Διμηνιαῖον ὄργανον Γ.Ο.Χ. Μάϊος –
Ἰούν. 2015. Ἀθῆναι.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ∆. ΒΕΡΝΕΖΟΥ, «ΕΥΣΕΒΕΙΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», Β΄
ἔκδοση, σελ. 56.

Οἱ ἱεραποστολικές Ἐκδόσεις
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» ἐπα-
νακυκλοφόρησαν τό παρόν τευχί-
διο «ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝ-
ΣΕΙΣ», τοῦ π. Ἰωάννου Βερνέζου,
τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τό πάντα
ἐπίκαιρο θέμα, ἀλλά ἰδιαίτερα στίς
ἡμέρες μας, τόν ὀρθό τρόπο συμπε-
ριφορᾶς τῶν χριστιανῶν στούς
ἱερούς Ναούς. Μέ ἀφορμή τήν μα-
κροχρόνια ἱερατική του διακονία
στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου
Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ὁ π. Ἰωάννης
ἐξέδωσε τό πόνημα αὐτό, τό ὁποῖο
εἶναι μία συλλογή κειμένων ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή καί τούς ἱερούς Πατέ-
ρες μέ σκοπό τήν ὠφέλεια τῶν χρι-
στιανῶν προκειμένου, ὅπως ἀναφέ-
ρουν οἱ Ἐκδόσεις, νά περιορισθῆ τό
μεγάλο κακό τῆς ἀδιαντροπιᾶς, τῆς
ἀθεοφοβίας, τῆς ἀσέβειας, πού πα-
ρατηρεῖται κατά τήν ἐμφάνιση τῶν
χριστιανῶν καί τήν ἐν γένει συμπε-
ριφορά τους μέσα στούς Ἱ. Ναούς.
Κακό τό ὁποῖο ἀπειλεῖ νά ἐξαλείψη
ἀπό τήν ζωή τῶν χριστιανῶν τό
εὐῶδες ἄνθος τῆς ἁγνότητος καί
τῆς σωφροσύνης. Τό πόνημα αὐτό
εἶναι προσεγμένο καί διαφωτιστικό
καί εἶναι γραμμένο μέ ἁπλό καί γλα-
φυρό τρόπο. Μεταξύ τῶν ἄλλων
ἀναφέρεται «Ἡ παρουσία, ἡ ἐμφά-
νιση, ἡ συμπεριφορά μας ὄχι μόνο
νά μή διαταράσσει καί καταστρέφει
τήν εἰρήνη καί τή γαλήνη κατά τήν
ἱερουργία τῶν ἱερῶν μυστηρίων,
ἀλλά καί νά ἐναρμονίζεται πρός
τούς ἱερούς χώρους καί τά τελούμε-

να μυστήρια. Διαφορετικά νά ἀπο-
χωροῦμε ἀφήνοντας τούς πιστούς
ἀνενόχλητα καί ἀνεπηρέαστα νά
ἀπολαμβάνουν τήν Θεία Λατρεία
καί τά Ἱερά Μυστήρια σέ ὅλο τό
πνευματικό τους μεγαλεῖο. Νά τούς
ἐπιτρέψουμε νά ἀνεβάσουν τό νοῦ
καί τήν ψυχή πρός τήν μακάρια καί
ἄφθαρτη ζωή, πλησιάζοντας τόν
Θεό κατά τό δυνατόν μέ τῆς ψυχῆς
τήν καθαρότητα ἀλλά καί γιά ἕνα
ἐπιπρόσθετο λόγο ὅτι ὁ Κύριος εἶναι
παρών στίς ἱερές αὐτές συνάξεις».

Σημείωση: Τό τεῦχος αὐτό δίδε-
ται δωρεάν ἀπό τά γραφεῖα τῶν
ἐκδόσεων. Διά πολλά ἀντίτυπα χρε-
ώνεται σέ τιμή κόστους. Πληροφο-
ρίες στό τηλ. 2310212659.

Γ.Κ.Τ

O AGIOS DAMASKHNOS O NEOS OSIOMARTYS

ΜΕ ΤΗ χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόµεθα, ἀγαπητοί
µας ἀναγνῶστες, στὸ Ἅγιο Σαρανταήµερο, στὴν
ἱερὴ περίοδο πνευµατικῆς προετοιµασίας µας γιὰ
τὴν ὑποδοχὴ τῆς µεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν ὅτι ἀπαι-
τεῖται σαράντα ἡµερῶν προετοιµασία τῶν πιστῶν
γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ δι’ ἡµᾶς νηπιάσαντα Θεοῦ
µας. Νὰ συνειδητοποιήσουµε τὸν ἀνείπωτο
πλοῦτο τῆς χρηστότητας τοῦ ∆ηµιουργοῦ µας
πρὸς ἡµᾶς, τὸ ξεστρατισµένο καὶ πεσµένο πλάσµα
Του, ὁ Ὁποῖος, γιὰ χάρη µας, ἔστειλε τὸν Υἱό Του
στὸν κόσµο, νὰ µᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς
ἁµαρτίας καὶ τὸ θάνατο. Νὰ ξεχωρίσουµε, αὐτὴ τὴν
περίοδο, τὸν ἑαυτό µας ἀπὸ τὸν «κόσµο», ὁ

ὁποῖος, περιµένει καὶ αὐτὸς νὰ ἑορτάσει τὰ δικά του
«Χριστούγεννα», ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ λείπει ὁ Χρι-
στός! Νὰ ἀρχίσουµε ἀπὸ τὸν κακὸ ἑαυτό µας,
αὐτὸν τὸν µεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο ἐχθρό µας, ὁ
ὁποῖος καραδοκεῖ, ἂν δὲν τὸν ἐµποδίσουµε, νὰ µᾶς
καταστρέψει! Νὰ τὸν δαµάσουµε µὲ τὸ ἀποτελε-
σµατικότερο ὅπλο µας, τὴ διπλὴ νηστεία, τοῦ σώ-
µατος καὶ τῆς ψυχῆς. Νὰ ξεριζώσουµε ἀπὸ τὴν ψυ-
χή µας τὰ ζιζάνια τῆς ἁµαρτίας καὶ νὰ τὴν ἀποκαθά-
ρουµε ἀπὸ τὰ ράκη τῆς κακίας καὶ τῶν παθῶν. Νὰ
καταστήσουµε τὴν καρδιά µας καθαρὴ νοητὴ φάτ-
νη, ὥστε νὰ γεννηθεῖ µέσα µας τὸ Θεῖο Βρέφος, ὁ
Σωτήρας καὶ Λυτρωτής µας Χριστός. Καλὸ Σαραν-
ταήµερο! Καλὸν ἀγώνα!

Γιγάντιος Σταυρὸς ὑψώθη
εἰς τὴν πρωτεύουσαν
τοῦ Λιβάνου!

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ὁ Θεός, ἀκόµα καὶ
στὴν ταραγµένη Μέση Ἀνατολή,
ὅπου βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἡ δαιµο-
νοκρατορία τοῦ Ἰσλάµ. Τὸν περα-
σµένο Σεπτέµβριο Χριστιανοὶ τῆς
Συρίας εἶχαν ὑψώσει ἕνα πελώριο
Σταυρὸ σὲ βουνὸ τῆς µαρτυρικῆς
αὐτῆς χώρας, γιὰ νὰ εἶναι τὸ
ἐµφανὲς σύµβολο τῆς νίκης κατὰ
τῶν δυνάµεων τοῦ κακοῦ. Τὴν
πράξη τους µιµήθηκαν καὶ οἱ Χρι-
στιανοὶ τοῦ Λιβάνου. ∆εῖτε τὴν ἐλπι-
δοφόρα εἴδηση: «Τὴν Παρασκευή,
8 Ὀκτωβρίου, ἀνυψώθηκε στὴ Βη-
ρυτὸ τοῦ Λιβάνου σὲ περίοπτη θέ-
ση ἕνας γιγαντιαῖος σταυρὸς ποὺ
κατοπτεύει τὴν πρωτεύουσα. Ἔχει
ὕψος 25 µ. καὶ φτάνει τὰ 30 µ ἂν
συνυπολογιστεῖ καὶ τὸ ὕψος τοῦ κτι-
ρίου στὸ ὁποῖο καὶ τοποθετήθηκε.
Στὴν ἀνύψωσή του παραβρέθηκαν
θρησκευτικοὶ παράγοντες, µέσα
ἐνηµέρωσης καὶ ἐκπρόσωποι
Ἱδρυµάτων καὶ Ἑνώσεων ὅπως καὶ
ἁπλὸς κόσµος. Ὁ σταυρὸς φωτίζε-
ται τὴ νύχτα καὶ δεσπόζει. Ὁ
σταυρὸς ἀνυψώθηκε ἀπὸ τὴ Μονὴ
Ἁγ. Ἀντωνίου καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο
Ἀντωνίνων καὶ τοποθετήθηκε σὲ δι-
οικητικὸ κτίριό του» (Ἱστολ. penta-
postagma.gr)! Οἱ πράξεις αὐτὲς
ἔχουν σαφέστατο ὁµολογιακὸ χα-
ρακτήρα, διότι φανερώνουν τὴν πί-
στη ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πάνω ἀπὸ τὶς
ἀνθρώπινες ἐπιδιώξεις, ὁ Ὁποῖος
κατευθύνει ἐν τέλει τὴν ἱστορία. Ὁ
ὑπερµεγέθης Τίµιος Σταυρὸς αὐτὸς
θὰ µαρτυρεῖ στοὺς σατανοκίνητος
ἰσλαµιστὲς καὶ τοὺς συµµάχους
τους δυτικοὺς «χριστιανούς», ὅτι ἡ
ἧττα τους θὰ εἶναι βέβαιη!

Βιασµοὶ γυναικῶν
«διὰ νὰ γίνουν καλὲς
µουσουλµάνες»!

ΟΤΑΝ ὑποστηρίζουµε ὅτι οἱ δο-
λοφόνοι ἰσλαµοφασίστες «µα-
χητὲς τοῦ Ἀλλὰχ» εἶναι σατανοκί-
νητοι, τὸ στηρίζουµε σὲ ἀποδεί-
ξεις. Νὰ µία: «Ὁ ἀρχηγὸς καὶ αὐτο-
ανακηρυγµένος “χαλίφης” στὸ
Ἰσλαµικὸ Κράτος, Ἀµποὺ Μπὰκρ
Ἂλ Μπαγκντάντι, ἐξέδωσε µία δια-
ταγὴ σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ τζι-
χαντιστὲς ὀφείλουν νὰ βιάζουν
“ἄπιστες” γυναῖκες, γιατί αὐτὸς
εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ τὶς
κάνουν µουσουλµάνες. Ὅπως
ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὴ
διαταγὴ τοῦ “χαλίφη”, µία γυναίκα
γίνεται αὐτοµάτως µουσουλµάνα,
ἐὰν βιαστεῖ ἀπὸ δέκα διαφορετι-
κοὺς τζιχαντιστές. Αἰχµάλωτες γυ-
ναῖκες ἀπὸ τὴ θρησκεία τῶν Για-
ζίντι ἢ Ἀσσύριες χριστιανές, ἔχουν
πουληθεῖ σὲ σκλαβοπάζαρα τζι-
χαντιστῶν γιὰ λίγα δολλάρια ἢ
ἀκόµα καὶ γιὰ ἕνα πακέτο τσιγά-
ρα»! ∆εῖτε καὶ ἕνα ἀπόσπασµα τῆς
διαβολικῆς ἐγκυκλίου: “Ὅσοι δὲν
ἐξισλαµίζονται, θὰ σκοτώνουµε
τοὺς ἄνδρες καὶ θὰ παντρευόµα-
στε τὶς γυναῖκες. Εἶναι λάφυρα πο-
λέµου LἩ ὑποδούλωση τῶν οἰκο-
γενειῶν τῶν ἀπίστων καὶ νὰ παίρ-
νουµε τὶς γυναῖκες τους ὡς ἐρωµέ-
νες εἶναι µία ξεκάθαρα ἑδραιωµέ-
νη τακτικὴ ἀπὸ τὴ Σαρία (Ἰσλαµικὸ
Νόµο), καὶ ὅποιος τὸ ἀρνεῖται αὐτὸ
ἀρνεῖται τὸ ἴδιο τὸ Κοράνι καὶ τὸν
Προφήτη”» (Ἱστολ. briefin-
gnews.gr)! H φρικιαστικὴ αὐτὴ
εἴδηση εἶναι µία ἀκόµη ἀπόδειξη
κατὰ πόσο ὁ Ἀλλὰχ εἶναι L Θεὸς
καὶ µάλιστα «ὁ ἴδιος», ποὺ λα-
τρεύουµε οἱ Χριστιανοί, σύµφωνα
µὲ τὸ κατὰ οἰκουµενιστῶν «εὐαγ-
γέλιο»!

Ἐπιβράβευσις ἀγγλικανοῦ
ὁµοφυλοφίλου «κληρικοῦ»
ἀπὸ τὴν «ἐκκλησίαν» του!

ΑΥΤΗ καὶ ἂν εἶναι κατάντια:
ἀγγλικανοὶ «κληρικοὶ» ἐξέλεξαν
ὁµοφυλόφιλο καὶ µάλιστα «παν-
τρεµένο» µὲ ἄντρα, ὡς ἐκπρόσω-
πό τους στὴ «Γενικὴ Σύνοδο τῆς
Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας»! ∆εῖτε
τὴν εἴδηση καὶ φρίξτε: «Ὁ παντρε-
µένος µὲ ἄνδρα Ἀντριου Φόρσου-
Κέιν δήλωσε “χαρούµενος ἀλλὰ
ἐντυπωσιασµένος” µὲ τὴν ἐκλογή
του στὴ Γενικὴ Σύνοδο τῆς Ἀγγλι-
κανικῆς Ἐκκλησίας. ∆ὲν τόλµησε
µόνο νὰ δηλώσει ἀνοιχτὰ τὴν ὁµο-
φυλοφιλία του, ἀλλὰ παντρεύτηκε
τὸν ἀγαπηµένο του ἔπειτα ἀπὸ
πολύχρονη σχέση. Τώρα, ἐξελέγη
στὴ Γενικὴ Σύνοδο τῆς Ἀγγλικα-
νικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐλπίζει ὅτι
ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ θὰ καταφέρει νὰ
στρέψει τὴν προσοχὴ τῆς ἐκκλη-
σίας στὰ ζητήµατα σεξουαλικότη-
τας µὲ ἕνα πιὸ εἰλικρινῆ τρόπο. Ὁ
λόγος γιὰ τὸν ἐφηµέριο Ἄντριου
Φόρσου-Κέϊν, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη
στὴ Σύνοδο τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας δηλώνοντας εὐχαρι-

στηµένος ἀλλὰ ἐντυπωσιασµένος.
“∆ὲν τὸ περίµενα. Πίστευα ὅτι τὸ
ἱερατεῖο ἦταν πολὺ συντηρητικό,
γιὰ νὰ ψηφίσει ἕνα προοδευτικὸ
ὅπως ἐγώ”, δήλωσε στὸν Guar-
dian ὁ ἐφηµέριος”. Ὁ Στίβεν, ὁ “σύ-
ζυγος” τοῦ “ἱερωµένου” εἶναι ἄθε-
ος καὶ ὁ ἐφηµέριος εἶχε δεχθεῖ ἐπί-
πληξη ἀπὸ τὴν ἐκκλησία λόγῳ τοῦ
γάµου του, ὡστόσο δὲν ἐλήφθη-
σαν ἄλλα µέτρα ἐναντίον του»
(Ἱστολ. protothema.gr)! Αὐτὴ εἶναι

ἡ δαιµονικὴ «ἐκκλησία», µὲ τὴν
ὁποία κάνει διάλογο, µὲ στόχο τὴν
ἕνωση µαζί της, ἡ Ἐκκλησία µας,
µὲ ἐκπροσώπους τῆς ὁποίας «δε-
ξιώνονται» οἱ δικοί µας ἐκκλησια-
στικοὶ ταγοί! Μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀνέ-
χονται καὶ ἐπιβραβεύουν τὸν ἐν
λόγῳ δαιµονικὸ «κληρικό» τους!
Οἱ λέξεις κατάπτωση καὶ κατάντια
δὲν µποροῦν νὰ ἐκφράσουν τὸν
ξεπεσµὸ τοῦ αἱρετικοῦ ἀγγλικανι-
σµοῦ!

Εὔλογα ἐρωτήµατα
εἰς ἕνα ὄψιµον
«προσκυνητὴν»
τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ο ΘΥΜΟΣΟΦΟΣ λαὸς µας λέει
τὴν παροιµία: «τί δουλειὰ ἔχει ἡ
ἀλεποὺ στὸ παζάρι;», ὅταν θέλει
νὰ στηλιτεύσει µία «ἀνώµαλη» πα-
ρουσία σὲ κάποιον τόπο. Ἐµεῖς θὰ
ρωτούσαµε: «Τί δουλειὰ ἔχει ὁ
Σπύρος (ποὺ ἄλλαξε τὸ βαπτιστι-
κό του ὄνοµα σὲ Ἄδωνις) Γεωρ-
γιάδης στὸ Ἅγιον Ὄρος»; ∆εῖτε
τὴν εἴδηση: «Ὁ ὑποψήφιος Πρό-
εδρος τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας
Ἄδωνις Γεωργιάδης στὸ πλαίσιο
τῆς προεκλογικῆς του περιοδείας
στὴ Βόρεια Ἑλλάδα ἐπισκέφτηκε
τὸ Πρωτάτο Ἁγίου Ὄρους καὶ συν-
αντήθηκε µὲ τὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία.
“Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουµε
ἄλλη µία φορά στὸ Ἅγιο Ὄρος,
τώρα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ποὺ εἴχαµε
µὲ τὴν περιοδεία µας στὴν Χαλκι-
δική. Θὰ ἤθελα νὰ εἴχαµε λίγες
ὧρες παραπάνω. Τὸ Ἅγιο Ὄρος
δίνει θάρρος σὲ ὅλους τοὺς Ἕλλη-
νες καὶ Χριστιανοὺς καὶ πρέπει νὰ
τὸ σεβόµαστε” δήλωσε ὁ κ. Γεωρ-
γιάδης κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του»
(Ἱστολ. Τρωκτικό2)! Ἀπὸ πότε ὁ κ.
Γεωργιάδης ἀποκήρυξε τὶς φιλο-
νεοπαγανιστικές του (ἂν ὄχι νεο-
παγανιστικές) του ἐπιλογὲς καὶ ἔγι-
νε «ἔνθερµος χριστιανός»; Πότε
ἀποκήρυξε τὴν πληθώρα τῶν τη-
λεοπτικῶν του ἐµφανίσεων µὲ
ἡγήτορες τοῦ νεοπαγανισµοῦ καὶ
µάλιστα µὲ «σκληρὴ» νεοπαγανί-
στρια συγγραφέα, ἡ ὁποία κατα-

φερόταν συχνὰ κατὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας µας στὶς ἐκποµπές του, χωρὶς
νὰ τὴν σταµατᾶ; Πότε ἀπέσυρε τὶς
χιλιάδες τίτλους παγανιστικῶν καὶ
ἀντιχριστιανικῶν βιβλίων ἀπὸ τὸν
ἐκδοτικό του οἶκο; Πότε ἔκλεισε τὴ
«Σχολή» του, στὴν ὁποία δίδα-
σκαν γνωστοὶ νεοπαγανιστὲς φα-
νατικοὶ ἐχθροὶ καὶ ὑβριστὲς τῆς
Ἐκκλησίας µας; ∆ιερωτόµαστε: ∆ὲ
βρέθηκε κάποιος, τῆς Ἱερᾶς Ἐπι-
στασίας, νὰ κάνει τὰ παραπάνω
ἐρωτήµατα στὸν ὄψιµο «προσκυ-
νητὴ» τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Ἐµεῖς
ἐπιµένουµε νὰ µάθουµεL

Αὐτὸς εἶναι ὁ παπισµός!
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ὅπως πάν-

τα ὁ ἔγκριτος δηµοσιογράφος καὶ
ὁµολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας κ. Ν.
Χειλαδάκης, γιὰ τὴν σύγχρονη πο-
ρεία τοῦ παπισµοῦ, ὑπὸ τὸν σηµε-
ρινό του «ἀλάθητο» κ. Φραγκίσκο.
∆εῖτε τί ἀποκαλύπτει: «Ὁ Πάπας
προετοιµάζει τὸ ἔδαφος γιὰ µία
πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἀποδοχὴ
µιᾶς ἀνοιχτῆς πρὸς τοὺς LGBT κα-
θολικῆς ἐκκλησίας. Ὁ Πάπας χτίζει
τὴ µία Παγκόσµια Θρησκεία καὶ οἱ
πύλες τῆς Κολάσεως τὸν ὑποστη-
ρίζουν πλήρως. Ὁ Yayo Grassi,
ἕνας ἀνοιχτὰ γκέϊ ἄντρας, ἔφερε
τὸν σύντροφό του Iwan Bagus
ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα µέλη στὴν
Πρεσβεία τοῦ Βατικανοῦ στὶς 23
Σεπτεµβρίου. Ὁ Grassi εἶπε ὅτι ὁ
Πάπας ἐδῶ καὶ καιρὸ γνώριζε ὅτι
ἦταν γκέϊ καὶ ποτὲ δὲν τὸν ἐπιτίµη-
σε γι’ αὐτὸ καὶ γενικὰ γιὰ τὴν σε-
ξουαλικότητά του. Ὁ ἴδιος µαζὶ µὲ
τὸν φίλο του ἤθελε νὰ λάβει µία
εὐλογία ἀπὸ τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος
στὸ τέλος ἀγκαλίασε καὶ τοὺς δύο.
Αὐτὸ σηµατοδότησε «πολλά»!
Αὐτὸν τὸν Ὀκτώβριο τὸ Βατικανὸ
συγκάλεσε µία µεγάλη συνάντηση,
ἐπονοµαζόµενη ὡς σύνοδο, προ-
κειµένου νὰ συζητήσει πῶς νὰ δια-
κονήσει σὲ γκέϊ καὶ λεσβίες, µαζὶ
µὲ ἄλλα θέµατα ποὺ ἀπασχολοῦν
τοὺς «µοντέρνους» καθολικούς.
Σὲ αὐτὴ τὴ σύνοδο ὁ πάπας δήλω-
σε: “Ὁ Θεὸς δὲν φοβᾶται τὰ και-
νούργια πράγµατα. Γι’ αὐτὸ συνε-
χίζει νὰ µᾶς ἐκπλήσσει, ἀνοίγον-
τας τὶς καρδιές µας καὶ καθοδη-
γώντας µας µὲ ἀπίστευτους τρό-
πους». Ἐµεῖς ρωτᾶµε: ὑπάρχει
«ἔδαφος» γιὰ περαιτέρω διάλογο
τῆς Ἐκκλησίας µας µὲ τὸ παπισµό;
Ἀσφαλῶς ὄχι! Κι’ αὐτὸ διότι ὁ πα-
πισµὸς ὄχι µόνο δὲν εἶναι «ἐκκλη-
σία», ὅπως τὸν θέλουν οἱ «δικοί»
µας οἰκουµενιστές, ἀλλὰ ὁ νεκρο-
θάφτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ!

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος
«ἁγιοποίησε» παπικὸν
«ἱεραπόστολον»
δολοφόνον
τῶν ἰνδιάνων!

Η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ἁγιοποιήσε-
ων» τοῦ Βατικανοῦ δὲν ἔχει σταµα-
τηµό. Ὁ «ἀλάθητος» θλιβερὸς ἡγέ-
της του, ἀνακηρύσσει «ἁγίους»
«µὲ τὸ τσουβάλι», τὸν τελευταῖο
καιρό. Τελευταῖος «καθολικὸς
ἅγιος» ἕνας «ἅγιος ἐγκληµατίας»,
ὁ ὁποῖος, ἀκολουθώντας τὸ πα-
πικὸ δόγµα: «οἱ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ
µέσα», ἐξόντωνε τοὺς ἀνυπότα-
κτους, στὸ «θεϊκὸ κράτος», Ἰνδιά-
νους! ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Σὲ µία
ἁγιοποίηση ποὺ ἔχει προκαλέσει
θύελλα ἀντιδράσεων στὶς ΗΠΑ,
προχώρησε ὁ Πάπας Φραγκίσκος,
κατὰ τὸ ταξίδι του στὶς Ἡνωµένες
Πολιτεῖες. Μετὰ τὴν τελετὴ ὑπο-
δοχῆς του στὸ Λευκὸ Οἶκο (µὲ
10.000 ἄτοµα συγκεντρωµένα
στοὺς κήπους) ὁ Πάπας – λειτουρ-
γώντας στὰ Ἱσπανικὰ καὶ µὲ
25.000 πιστοὺς νὰ ἔχουν συγκεν-
τρωθεῖ µέσα καὶ γύρω ἀπὸ τὴν Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἀµώµου Συλλή-
ψεως στὴν Οὐάσινγκτον - ἁγιοποί-
ησε τὸν Ἱσπανὸ ἱεραπόστολο καὶ
µοναχὸ Χουνίπερο Σέρα, ποὺ ἔζη-
σε τὸν 18ο αἰώνα καὶ διέδωσε καὶ
ἑδραίωσε τὸν καθολικισµὸ στοὺς
ἰθαγενεῖς τῆς Καλιφόρνια. Ἡ ἁγιο-
ποίηση τοῦ Σέρα ἔχει διχάσει τοὺς
πιστοὺς ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνία τῆς
Ἀµερικῆς καθὼς - σύµφωνα µὲ
ἱστορικοὺς καὶ ὀργανώσεις ἰθα-
γενῶν - ὁ Σέρα κακοποιοῦσε καὶ
φυλάκιζε καὶ θανάτωνε ἐµµέσως
τοὺς Ἰνδιάνους, καταστέλλοντας
τὸν πολιτισµό τους καὶ εὐνοώντας
τὴν διάδοση µολυσµατικῶν, θανα-
τηφόρων ἀσθενειῶν ποὺ µείωσαν
κατὰ πολὺ τὸν πληθυσµό τους»
(Ἱστολ. Τροµακτικό)! Ὁ διαβόητος
δολοφόνος µοναχὸς Χουνίπερο
Σέρα, ἔρχεται «νὰ πάρει θέση» στὸ
παπικὸ «ἁγιολόγιο», δίπλα σὲ ἕνα
ἄλλο «µπουµπούκι», τὸν παπικὸ
Κροάτη «ἅγιο» «ἀρχεπίσκοπο» Α.
Στέπινατς, τὸν δολοφόνο 800.000
Ὀρθοδόξων Σέρβων! «βοήθειά»
µας!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἰδοὺ τὰ ὀλέθρια
ἀποτελέσµατα τοῦ

«Λαϊκοῦ Οἰκουµενισµοῦ»!
ΑΥΤΗ καὶ ἂν εἶναι εἴδηση. Οἱ

ἐνορίτες ἑνὸς σέρβικου χω-
ριοῦ ἔστειλαν τελεσίγραφο
στὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας: «Ἢ
µᾶς φτιάχνετε τὴν ἐκκλησία, ἢ
ἀλλάζουµε θρησκεία»! «Τὸ δι-
κό τους τελεσίγραφο ἔστειλαν
οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Σόπιτς,
νότια τοῦ Βελιγραδίου, προ-
κειµένου νὰ ἐπισκευαστεῖ ἡ
Ἐκκλησία τους. Ἔστειλαν ἐπι-
στολὴ στὸν πατριάρχη Σερ-
βίας, ξεκαθαρίζοντας ὅτι ἂν
δὲν ληφθοῦν µέτρα, θὰ ἀλλα-
ξοπιστήσουν, ὥστε νὰ προ-
στατευθεῖ καλύτερα -βάσει νό-
µου- ἡ πίστη τους. “Ἂν δὲν
λάβουµε τὴ στήριξή σας, θὰ
ἀναγκαστοῦµε νὰ ἀσπα-
στοῦµε µαζικὰ τὸ Ἰσλάµ, ὥστε
νὰ προστατευθοῦν καλύτερα
οἱ ἐγκαταστάσεις, ὅπως ὁρίζει
ἡ νοµοθεσία. Ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, πάντως, θὰ ζεῖ γιὰ πάν-
τα στὶς καρδιὲς µας” γρά-
φουν, σύµφωνα µὲ ὅσα ἀνα-
φέρονται στὸν σερβικὸ δι-
κτυακὸ τόπο “Alo”. Ἡ φασα-
ρία ξεκίνησε τὸν περασµένο
Ἰούλιο, ὅταν οἱ δυνατοὶ ἄνεµοι
γκρέµισαν τὸ καµπαναριὸ τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶχε χτι-
στεῖ πρὶν ἀπὸ 150 χρόνια»
(Ἱστολ. Τρωκτικό2)! ∆εῖτε ἀγα-
πητοί µας ἀναγνῶστες σὲ
ποιὸ σηµεῖο µᾶς ἔφερε ὁ
οἰκουµενισµός, ὁ ὁποῖος
«ἔχει σπάσει» τὰ στεγανὰ τῶν
θρησκειῶν. Νὰ µὴ ἔχουµε
ἀναστολές, ὥστε «γιὰ ψύλλου
πήδηµα» νὰ ἀλλάζουµε θρη-
σκεία, ἀφοῦ κατὰ τὸν οἰκουµε-
νισµὸ «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι
διαφορετικοὶ δρόµοι ποὺ ὁδη-
γοῦν στὸν ἕνα Θεό»! Πρῶτος
διδάξας ὁ Πατριάρχης Εἰρη-
ναῖος, στὸν ὁποῖο ἔκαµαν διά-
βηµα οἱ ἄφρονες, ὡς ἄνω,
ἐνορίτες!

Στίς 13 Νοεµβρίου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ
ἁγίουΝεοµάρτυρος∆αµασκηνοῦ.Ὁἅγιος∆αµασκηνόςκα-
ταγόταν ἀπό τόν Γαλατᾶ τῆς Κωνσταντινούπολης καί τό
ὄνοµά του ἦταν∆ιαµαντής. Οἱ γονεῖς του, Κυριάκος καί Κυ-
ριακή ἦσαν εὐσεβεῖς, ὅµως κοιµήθηκαν καί οἱ δύο ὅταν ὁ
∆ιαµαντής ἦταν σέ µικρή ἡλικία καί ἔτσι ἔµεινε ὀρφανός.
Λόγῳ κάποιου παραπτώµατος συνελήφθηκε ἀπό τούς
Τούρκους καί γιά νά ἐλευθερωθῆ ἀναγκάσθηκε νά ἀρνηθῆ
τήν πίστη του. Ἀργότερα ὅµως µετανόησε καί πῆγε στό
Ἅγιο Ὄρος, ὅπου ἐπιδόθηκε στήν προσευχή καί στούς
πνευµατικούςἀγῶνες,ἐκάρηδέµοναχόςστήν Ἱ.Μ.τῆςΜε-
γίστηςΛαύρας µέ τό ὄνοµα∆αµασκηνός. Ὅµως ἡ συνείδη-
σήτουτόνἐπιτιµοῦσεκαίγί αὐτόπῆγεστήνΚωνσταντινού-
πολη, ὅπου φανέρωσε τόν πόθο του νά µαρτυρήση στόν

τότεΠατριάρχη∆ιονύσιο.Μετάτήνκοίµησητοῦ∆ιονυσίουὁ
µάρτυς τοῦ Χριστοῦ ∆αµασκηνός, ἀφοῦ πῆρε τήν εὐλογία
ἀπό ἕναΛαυριώτη µοναχό ἄρχισε νά κηρύττη δηµόσια τόν
Χριστό καί νά προτρέπη τούς µουσουλµάνους νά ἀσπα-
σθοῦντόνΚύριοὡςτόνµόνοἀληθινόΘεό.ΟἱΤοῦρκοιστήν
ἀρχή δέν τοῦ ἔδωσαν σηµασία, γιατί τόν θεώρησαν τρελλό,
ὅµως ὁ ἅγιος ∆αµασκηνός συνέχισε νά κηρύττη µέ ἀποτέ-
λεσµα νά προκαλέση τήν ὀργή τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι τόν
συνέλαβανκαί τόνβασάνισανπολύσκληρά.Τέλοςὀργισµέ-
νοι οἱ Τοῦρκοι πού δέν κατάφεραν νά τόν πείσουν νά
ἀρνηθῆ καί πάλι τόν Κύριο τόν ἀποκεφάλισαν µπροστά
στήν πόρτα τοῦ Πατριαρχείου στίς 13 Νοεµβρίου τοῦ 1681,
τόδέἅγιολείψανότουἐνταφιάσθηκεστήνΜονήτῆςΘεοτό-
κου στήν Χάλκη, πίσω ἀπό το Ἅγιο Βῆµα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΟΥ ∆ΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ, «Οἱ τρεῖς µικρές Καθολικές ἐπι-
στολές Β΄ Ἰωάννου, Γ΄ Ἰωάννου, Ἰούδα», ΑΘΗΝΑ 2015, σελ. 203

Ὁ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκης μετά
τήν ἑρμηνεία πού ἔκανε στήν Α΄
Καθολική ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Ἰωά-
νου τοῦ Θεολόγου προβαίνει στήν
ἑρμηνεία τῶν δύο μικρότερων Β΄,
Γ΄ ἀλλά καί στήν ἑρμηνεία τῆς ἐπι-
στολῆς τοῦ Ἰούδα. Ὅπως καί τά
προηγούμενα ἑρμηνευτικά ἔργα
τοῦ π. Δανιήλ ἔτσι καί αὐτό ἀπευ-
θύνεται τόσο στούς ποιμένες καί δι-
δασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, πού
ἐπιτελοῦν ἔργο διακονίας καί οἰκο-
δομῆς τῶν πιστῶν ὅσο καί στούς πι-
στούς πού ἐνδιαφέρονται νά ἐμβα-
θύνουν περισσότερο στόν λόγο τῆς
Ἁγίας Γραφῆς. Εἶναι γραμμένο μέ
ἁπλό καί κατανοητό τρόπο καί
εἶναι βασισμένο στήν ἑρμηνευτική
παράδοση τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καί μάλιστα στό ἑρμη-
νευτικό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου. Τά ἑρμηνευτικά
ἐξηγητικά ἔργα τῶν Πατέρων ἀλλά
καί αὐτά πού βασίζονται στούς Πα-
τέρες ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία γιά τό
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, διότι μᾶς
βοηθοῦν νά ἐννοήσουμε τά ἱερά
κείμενα πληρέστερα καί βαθύτερα,
ἀφοῦ σκοπός τῶν ἱερῶν κειμένων
εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἰδίου τοῦ
Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώ-
που Χριστοῦ. Στήν Β΄ ἐπιστολή τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τονίζεται, ὅπως καί
σέ ὅλα τά κείμενά του ἔντονα ἡ
ἐντολή τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ
κορωνίδα τῶν ἀρετῶν καί τό πλή-

ρωμα τοῦ νόμου, ταυτόχρονα ὅμως
χαράσσεται καί μία σαφής διαχωρι-
στική γραμμή ἀπέναντι στούς αἱρε-
τικούς, τονίζοντας τήν ἀλήθεια. Γιά
τόν ἅγιο Ἰωάννη ἡ ἀγάπη καί ἡ
ἀλήθεια στόν Κύριο εἶναι ἀχώρι-
στες, ὅπως ἀχώριστες εἶναι καί οἱ
δύο φύσεις τοῦ Κυρίου, ἡ θεία καί
ἡ ἀνθρώπινη, μᾶς λέγει ὁ συγγρα-
φέας. Σκοπός τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου μέ τήν Γ΄ σύντομη
ἐπιστολή του, ἡ ὁποία ἔχει προσωπι-
κό χαρακτήρα εἶναι νά καυτηριάση
συμπεριφορές ἀνάρμοστες ἀνθρώ-
πων πού ζοῦν μέσα στήν ἐκκλησια-
στική κοινότητα καί νά ὑποδείξη
ἐκεῖνες, τῶν ἁγίων πού εἶναι πρός
μίμηση. Τέλος ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης
μᾶς ἑρμηνεύει τήν ἐπιστολή τοῦ
Ἰούδα, ἡ ὁποία ἔχει διδακτικό χα-
ρακτήρα καί σκοπό νά στηλιτεύση
τίς αἱρετικές διδασκαλίες πού ἐμφα-
νίστηκαν στούς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας στά πρῶτα χρόνια της
καί ἀποτελοῦσαν, οἱ διδασκαλίες
αὐτές ὅπως καί ἡ φιλελεύθερη ζωή
τῶν αἱρετικῶν κίνδυνο γιά τούς πι-
στούς. Ὁ συγγραφέας μέ τήν ἐπι-
στολή αὐτή ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ κα-
θαρότητα τοῦ χριστιανικοῦ δόγμα-
τος ἔχει σάν ἀπόρροια τήν ἠθική
καθαρότητα, ἀφοῦ ἡ ἔλλειψη τῆς
ἠθικῆς καθαρότητας εἶναι χαρα-
κτηριστικό τῶν αἱρετικῶν.

Πληροφορίες καί παραγγελίες στά
τηλέφωνα: 2103212713-2109765440

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁµι-
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγ-
γος 10, Α´ ὄροφος).

Τὴν ∆ευτέραν 16ην Νοεµ-
βρίου δέν θά πραγµατοποιηθῆ
ὁµιλία λόγῳ παραµονῆς ἐπετεί-
ου τοῦ Πολυτεχνείου.

Τὴν ∆ευτέραν 23ην Νοεµ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά ὁµι-
λήση ὁ π. Πασχάλης Γρίβας,
µέ θέµα: «Πνευµατικές νουθε-
σίες τοῦ Στάρετς Ἀµβροσίου».
Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς

Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ-
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτήν.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφηµερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης· Ἰωάν-
νηςΚαρατζένης,ΠαναγίαςἘλευ-
θερωτρίας 51 Κηφισιά. ∆ιευθυν-
τὴς Συντάξεως· Γεώργιος Τραµ-
πούλης, Θησέως 25, Νέα ᾿Ερυ-
θραία (14671). ῾Υπεύθυνος Τυ-
πογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ.
Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15, ∆ρο-
σιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου Τύ-
που» (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 ἐκ-

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ-
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.

Συνέδριον διὰ τὴν
Ποντιακὴν Γενοκτονίαν

Ἡ Ἱερὰ Βυζαντινὴ Μονὴ Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς Τρι-
χωνίδος σᾶς προσκαλεῖ νὰ τιµήσε-
τε µὲ τὴν παρουσία σας, τὶς ἐργα-
σίες τοῦ Β´ Ἐπιστηµονικοῦ Συνε-
δρίου µὲ θέµα: «Ζώντας µὲ τὶς
µνῆµες 100 χρόνια µετά" Φό-
ρος τιµῆς στὴ Ποντιακὴ Γενο-
κτονία», ποὺ θὰ πραγµατοποιηθεῖ
στὶς 13, 14 καὶ 15 Νοεµβρίου 2015,
στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς
Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου.



Τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ. ἀπέστειλε
πρὸς τοὺς Προέδρους καὶ τὰ μέλη
ὅλων τῶν Ποντιακῶν Σωματείων
τὴν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν:
Ἀξιότιµοι κύριοι/ες,

Τὰ µέλη τῆς Πανελλήνιας Ἕνω-
σης Θεολόγων ἐκφράζουν τὴ
θερµὴ συµπαράστασή τους πρὸς
ὅλους τούς Ποντίους, ἐπειδὴ θεω-
ροῦµε ὅτι µὲ τὶς πρόσφατες δηλώ-
σεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, διώ-
κεται πνευµατικά, ἱστορικὰ καὶ πο-
λιτισµικὰ ὁ πολύπαθος Ποντιακὸς
Ἑλληνισµὸς καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀλή-
θεια.

Μεταξὺ τῶν µελῶν τῆς Ἑνώσε-
ώς µας συµπεριλαµβάνονται πολ-
λοὶ Θεολόγοι ποντιακῆς - προσφυ-
γικῆς καταγωγῆς, στὶς ἀνεξίτηλες
µνῆµες τῶν ὁποίων διασῴζεται καὶ
θὰ διασῴζεται ἡ ἱστορία ποὺ γρά-
φηκε µὲ αἷµα ἑκατοντάδων χιλιά-
δων Ποντίων ἀδελφῶν, στὴν ἀλη-
θινή της µορφὴ καὶ ὄχι στὴν παρα-
ποιηµένη, ὅπως ἐξυπηρετεῖ συγκε-
κριµένα πρόσωπα, συµφέροντα
καὶ καταστάσεις.

Οἱ συγκεκριµένες δηλώσεις τοῦ
Ὑπουργοῦ ποὺ ἀρνεῖται τὴ Γενο-
κτονία, ἀποδοµώντας καὶ διαστρε-
βλώνοντας τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια,
µᾶς θυµίζουν ἔντονα τὴν ἀνάλογη

ἐπίθεση, ποὺ µεθοδευµένα πρα-
γµατοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἡµέρα ἀνά-
ληψης τῶν καθηκόντων του, ἐναν-
τίον τοῦ Ὀρθοδόξου µαθήµατος
τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο, σύµ-
φωνα µὲ τὶς δηλώσεις του, σχεδιά-
ζει νὰ τὸ µετατρέψει αὐταρχικά,
ἐξουσιαστικὰ καὶ βίαια, πέρα ἀπὸ
κάθε ἐπιστηµονικὴ θεολογικὴ καὶ
παιδαγωγικὴ δεοντολογία σὲ Θρη-
σκειολογία ἢ Πολυθρησκεία (Πολυ-
θεΐα).

∆ιαπιστώνουµε, δυστυχῶς, ὅτι ὁ
νέος Ὑπουργὸς ἐπιδιώκει νὰ ἀπο-
δοµήσει τόσο τὰ ἱστορικὰ ὅσο καὶ
τὰ πνευµατικὰ θεµέλια τῆς Πατρί-
δας µας µὲ ἀσέβεια ἔναντι τῆς πί-
στεως, τῶν ἀγώνων καὶ τῶν θυ-
σιῶν τῶν προγόνων µας. Γνωρί-
ζουµε τοὺς ἄρρηκτους πνευµατι-
κοὺς δεσµοὺς ποὺ ἔχει καὶ διατηρεῖ
µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση ὁ
Ποντιακὸς ἑλληνισµὸς καὶ γι᾽ αὐτὸ
σᾶς κάνουµε κοινωνοὺς τῆς ἀπο-
φάσεώς µας νὰ συµβάλουµε στὸν
ἀγώνα σας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς
ἱστορικῆς ἀλήθειας καὶ τὴν προ-
άσπιση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων
τοῦ Γένους µας.

Γιὰ τὸ ∆Σ τῆς ΠΕΘ
Ὁ Πρόεδρος

Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας
∆ρ Θεολογίας

Ὁ Γενικὸς Γραµµατέας
Παναγιώτης Τσαγκάρης

MΑ Θεολογίας

Συγχαρητήριοι εὐχαὶ τῆς ΠΕΘ
πρὸς τοὺς νέους Προέδρους

τῶν Τµηµάτων
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
Τὰ µέλη τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσε-

ως Θεολόγων πληροφορήθηκαν µὲ
ἰδιαίτερη χαρὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀντι-
προέδρου τοῦ ∆Σ τῆς Ἑνώσεώς
µας, Ἀναπλ. Καθηγητὴ κ. Θωµᾶ
Ἰωαννίδη, ὡς Προέδρου τοῦΤµήµα-
τος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, τοῦ καθηγητῆ κ.
Σωτηρίου ∆εσπότη, ὡς Προέδρου
τοῦ Τµήµατος Ποιµαντικῆς καὶ Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, τοῦ καθηγητῆ κ.
Παναγιώτη Σκαλτσῆ, ὡς Προέδρου
τοῦ Τµήµατος Θεολογίας τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦΑΠΘ καὶ τοῦ Καθη-
γητῆ κ. Κωνσταντίνου Χρήστου, ὡς
Προέδρου τοῦ Τµήµατος Ποιµαν-
τικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ.
Ἐκθύµως συγχαίρει ἅπαντες καὶ
τοὺς εὔχεται καλὴ καὶ εὐλογηµένη
ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ θητεία.

Τὰ µέλη τῆς Ἑνώσεώς µας εἶναι
βέβαια, ὅτι ἡ διακονία τῶν προανα-
φερόµενων Προέδρων στὴν ἡγεσία
τῶν ὡς ἄνω Τµηµάτων τῶν Θεολο-
γικῶν Σχολῶν, σὲ αὐτὴ µάλιστα τὴν
κρίσιµη, ἀπὸ πνευµατικῆς πλευρᾶς,
περίοδο ποὺ διανύουµε, θὰ συµ-
βάλλει τὰ µέγιστα στὸ νὰ συνειδητο-
ποιηθεῖ ἀπὸ ὅλους ὁ ὑψηλὸς ρόλος
τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας ἐπ᾽
ἀγαθῷ τῶν καθηγητῶν καὶ τῶν φοι-
τητῶν τῶν δύο Σχολῶν ἀλλὰ καὶ τῶν
ἐν γένει µελῶν τῆς Ἐκκλησίας µας.

Τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν

καὶ αἱ δικαστικαί
ἀποφάσεις 115/2012

καὶ 1/2015
Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης

διοργάνωσε τό πρωΐ τοῦ Σάββα-
του, 7 Νοεµβρίου 2015 στό Πνευ-
µατικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κρήτης Ἡµερίδα µέ θέµα:
«Τό µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν καί
οἱ δικαστικές ἀποφάσεις 115/2012
καί 1/2015».

Ἡ πρώτη συνεδρία τῆς ἡµερίδος,
ἡ ὁποία συνῆλθε προεδρεύοντος
τοῦ κ. Γεωργίου Κρασανάκη, ὁµοτί-
µου Καθηγητοῦ Ψυχολογίας τοῦ
Πανεπιστηµίου Κρήτης, ὁµιλητές
ἦταν ὁ ἐντιµολ. κ. Σπυρίδων Λιονά-
κης,∆ικηγόρος, Ἄρχων Νοµοφύλα-
κας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
καί ὁ ἐλλογ. κ. Γεώργιος Κρίππας,
∆ιδάκτωρ Συνταγµατικοῦ ∆ικαίου
καί Καθηγητής τοῦ Ἐλευθέρου Παν-
επιστηµίου.

Ἡ δεύτερη συνεδρία, συνῆλθε
προεδρεύοντος τοῦ ἐλλογ. κ. Ἰωάν-
νου Λίλη, Λέκτωρος ∆ογµατικῆς καί
Συµβολικῆς Θεολογίας τῆς Πα-
τριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησια-
στικῆς Ἀκαδηµίας Κρήτης, ὁµιλητές
ἦταν ὁ ἐλλογ. κ. Ἀπόστολος Βλά-
χος, Ἐπίτιµος Πρόεδρος Ἐφετῶν
καί ὁ Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Γεώργιος Σπανουδάκης.

Οἱ εἰσηγητές ἀνέλυσαν τό νοµικό
πλαίσιο τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπό τό
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν καί
ἀναφέρθηκαν στόν χαρακτήρα καί
τόν προσανατολισµό τοῦ µαθήµα-
τος τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στίς
ὑπόλοιπες Εὐρωπαϊκές Χῶρες.

Ἀκολούθησε ἡ τοποθέτηση ἐπί
τῶν ἀναπτυχθέντων θεµάτων, κυ-
ρίως δέ ἐπί τοῦ θέµατος τοῦ προσ-
ανατολισµοῦ τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν, ἀπό τόν ἐλλογ. κ.
Γεώργιο Στριλιγκᾶ, Σχολικό Σύµ-
βουλο Θεολόγων Κρήτης καί Πρό-
εδρο τοῦ Παγκρητίου Συνδέσµου
Θεολόγων, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε ἐπι-
φυλάξεις ὡς πρός ὁρισµένες θέσεις
τῶν εἰσηγητῶν. Στή συνέχεια ἀκο-
λούθησε ἐποικοδοµητικός διάλογος
µέ τοποθετήσεις καί ἐρωτήσεις ἐπί
τῶν εἰσηγήσεων ἀπό θεολόγους
καί δασκάλους τῆς Νήσου, τονίσθη-
κε δέ ἀπό ὅλους ἡ ἀνάγκη διαλό-
γου καί συµπορεύσεως γιά τή δια-
φύλαξη τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν.

Τήν Ἡµερίδα ἔκλεισε µέ τήν κατα-
ληκτήρια προσλαλιά του ὁ Σεβα-
σµιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἐσηµείωσε
τήν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου καί τῆς
κοινῆς πορείας τῶν θεολόγων κα-
θώς καί τήν ἀνάγκη ἐγρήγορσης
µπροστά στόν κίνδυνο ἀλλοίωσης
τῆς ταυτότητός µας, ἰδίως στούς δύσ-
κολους καιρούς µας, σέ µιά Εὐρώ-
πη, πού διαρκῶς χάνει τόν χριστια-
νικό της χαρακτήρα καί ὁδηγεῖται σέ
ἄλλους προσανατολισµούς.
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Μὲ τὸ φῶς τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου

3. Οἱ συνέπειες
τῆς καταθλίψεως

Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιὰ παθο-
λογικὴ κατάσταση μὲ αἰσθήματα
βαθιᾶς ἀπογοήτευσης καὶ ἀπαι-
σιοδοξίας γιὰ τὴ ζωή. Δυστυχῶς
στὴ ἐποχή μας εἶναι εὐρέως δια-
δεδομένη, γεγονὸς ποὺ πρέπει νὰ
ἀνησυχεῖ καὶ τοὺς πνευματικοὺς
πατέρες.

Οἱ ψυχολογικὲς καταστάσεις
καὶ τὰ σχετιζόμενα μὲ αὐτὲς διά-
φορα προβλήματα, δύσκολα πε-

ριγράφονται, τόσο ἀπὸ τοὺς πά-
σχοντες ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς
ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι συχνὰ τὰ
ἀντιμετωπίζουν μὲ διάφορα φάρ-
μακα. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος χρη-
σιμοποιεῖ παραδείγματα καὶ πα-
ρομοιώσεις, γιὰ νὰ περιγράψει τὰ
φοβερὰ ἀποτελέσματα τῆς κατά-
θλιψης, ἡ ὁποία συχνότατα ἐμφα-
νίζεται σὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν πι-
στεύουν στὸ Θεὸ καὶ εἶναι ἀφη-
μένοι στοὺς ποικίλους φόβους.
Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς παίζει ρό-
λο καὶ ὁ διάβολος, ποὺ ἐμποδίζει
τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐλπίζουν στὸ
ἔλεος καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἀναφέρει λοιπὸν ὁ ἅγιος: «Ἡ κα-
τάθλιψη εἶναι φοβερὸ βασανιστή-
ριο τῶν ψυχῶν, εἶναι ἕνας πόνος

ἀνέκφραστος καὶ ποινὴ πυκνότε-
ρη ἀπὸ κάθε ποινὴ καὶ τιμωρία.
Γιατὶ μιμεῖται τὸ σκουλήκι, ποὺ
ἔχει δηλητήριο καὶ προσβάλλει
ὄχι μόνο τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἴδια τὴν ψυχή. Εἶναι σαράκι ποὺ
κατατρώγει ὄχι μόνον τὰ κόκκα-
λα, ἀλλὰ καὶ τὴ σκέψη· εἶναι ἕνας
δήμιος καθημερινός, ποὺ δὲν ξε-
σχίζει μόνον τὰ πλευρά, ἀλλὰ κα-
ταστρέφει καὶ τὴ δύναμη τῆς
ψυχῆς· εἶναι καὶ νύχτα παντοτινή,
σκοτάδι χωρὶς τὸ παραμικρὸ φῶς,
τρικυμία καὶ ζάλη, πυρετὸς κρυ-
φός, ποὺ καίει περισσότερο ἀπὸ
κάθε φλόγα, πόλεμος χωρὶς ἀνα-
κωχή, ἀρρώστια ποὺ κάνει σκο-
τεινὰ πολλὰ ἀπὸ αὐτά, ποὺ βλέ-
πουμε. Γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ ἥλιος καὶ ὁ
καθαρὸς ἀέρας φαίνεται ὅτι ἐνο-
χλοῦν ἐκείνους ποὺ ἔχουν αὐτὴ τὴ
διάθεση καὶ μεταβάλλει τὸ μεση-

μέρι σὲ μεσάνυχτα».
Χρειάζεται διαρκὴς ἐπαγρύ-

πνηση, προκειμένου νὰ μετριά-
ζονται οἱ συνέπειες τῆς κατάθλι-
ψης. Πρακτικοὶ τρόποι ἀντιμετώ-
πισης εἶναι ἡ πνευματικὴ τροφο-
δοσία καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ ἐνά-
ρετους ἀνθρώπους, ἡ ἀπασχόλη-
ση μὲ διάφορες ἐργασίες, ἡ περι-
πλάνηση στὴ φύση καὶ βέβαια ἡ
συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει καλὴ
προαίρεση καὶ ἀναφέρεται στὸ
Θεὸ διὰ τῆς προσευχῆς, μπορεῖ
νὰ κάνει τὴν κατάθλιψη εὐκολό-
τερη παίρνοντας ἄνωθεν δύναμη
καὶ αἰσιοδοξία.

* * *
4. Τὰ μάταια τῆς ζωῆς

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι

θεωροῦν τὸν πλοῦτο, τὴ δόξα
καὶ τὴν ἐξουσία σπουδαῖα καὶ
πολύτιμα ἀγαθά, γιὰ τὰ ὁποῖα
ἀξίζει κάθε κόπος, γιὰ νὰ τὰ
ἀποκτήσει κανεὶς καὶ νὰ τὰ
ἀπολαύσει. Ὅμως λησμονοῦν
ὅτι αὐτὰ τὰ λαμπερὰ καὶ ἐφή-
μερα εἶναι εὐμετάβλητα καὶ
ἐφήμερα. Σήμερα ὑπάρχουν
καὶ αὔριο μειώνονται ἢ καὶ χά-
νονται. Συχνὰ ὁδηγοῦν καὶ στὴ
δυστυχία αὐτοὺς ποὺ τὰ ἀπο-
κτοῦν. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώ-
νεται, ὅταν ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα
καὶ ἡ ἐξουσία βρίσκονται σὲ
ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ἔχουν παι-
δεία καὶ ἦθος, ποὺ ἀρνοῦνται
τοὺς ἠθικοὺς φραγμοὺς καὶ δὲν
ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν πί-
στη καὶ τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος παρο-

μοιάζει τὸν πλοῦτο, τὴν ἐξουσία
καὶ τὴ δόξα μὲ νύχτα, ποὺ ὅταν
ἔλθει ἡ μέρα ἐξαφανίζεται, μὲ
ἀνοιξιάτικα ἄνθη ποὺ σὲ λίγο μα-
ραίνονται καὶ πέφτουν στὸ χῶμα,
μὲ σκιὰ ποὺ φεύγει εὔκολα, μὲ
καπνὸ ποὺ διαλύεται, μὲ ἀερό-
φουσκες ποὺ σκάνε καὶ μὲ ἱστὸ
ἀράχνης ποὺ διαλύεται.

Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς δὲν
βρίσκει ἀνάπαυση στὴ ματαιότη-
τα τῆς ζωῆς. Ὁ πλοῦτος δὲν τὸν
συγκινεῖ καὶ ὅταν ὑπάρχει τὸν
διαθέτει σὲ φιλανθρωπικοὺς σκο-
πούς. Ἡ κοσμικὴ ἐξουσία τὸν
ἀφήνει ἀδιάφορο καὶ ἡ ἐκ τῶν
ἀνθρώπων δόξα γι᾽ αὐτὸν εἶναι
ἐπικίνδυνη, ἀφοῦ ὁ ἴδιος θέλει νὰ
ἐξασφαλίσει τὴν ἐκ Θεοῦ μελ-
λοντικὴ δόξα.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

(6ον)
Μὲ τὴν ἀπώλεια τῆς πατερικότη-

τας στὸν Παπισµὸ καὶ τὴν ἔλλειψη
τῆς ἐµπειρίας καὶ αἴσθησης τοῦ πα-
τέρα παύει φυσικὰ κάθε δυνατότητα
θεραπείας τοῦ ψυχικοῦ κόσµου τοῦ
ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστήµη
τῶν ἐπιστηµῶν καὶ ἡ τέχνη τῶν
τεχνῶν, τὴν ὁποία οἱ ποιµένες ὀφεί-
λουν νὰ κατέχουν ἄριστα, ὄχι ἁπλῶς
µὲ λόγια ἀλλὰ µὲ τὴν ἔµπρακτη
ἐπέµβασή τους. Γιὰ νὰ κάνει πιὸ
ἁπτὴ αὐτὴ τὴν θεραπευτικὴ τῆς
Ἐκκλησίας µέσῳ τῶν ποιµένων της
ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίµακος παρα-
πέµπει στὸν ἐξοπλισµὸ τῶν ἰατρῶν,
σὲ «ἔµπλαστρα, ποτά, ξυρία, κολ-
λούρια, σπόγγους, φλεβότοµα,
καυτῆρες, ἀλείµµατα, ὑπνωτικά, µά-
χαιραν, καταδέσµους καὶ τὴν λεγο-
µένην ἀναυσίαν» καὶ στὴ συνέχεια
ἐξηγεῖ τὴ σκοπιµότητα καὶ χρήση
τους στὴ θεραπευτικὴ τέχνη τῆς
Ἐκκλησίας. Τὸ «ἔµπλαστρον» ἐξυ-
πηρετεῖ τὴ θεραπεία τῶν ἐξωτε-
ρικῶν, τῶν σωµατικῶν παθῶν, τὸ
«ποτόν», δηλ. τὸ ἰατρικὸ ὑγρὸ βρί-
σκει ἐφαρµογὴ στὰ ἐσωτερικά, τὰ
ψυχικὰ πάθη, ὥστε νὰ φύγει κάθε
ἀκαθαρσία ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Μὲ
τὸ «ξύριον», δηλ. τὸ αἰχµηρὸ ξυράφι,
ὑπονοεῖται ὁ ἐξευτελισµὸς ποὺ ἐπι-
φέρει τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν οἴηση,
µὲ τὸ «κολλούριον», δηλ. τὸ κολλύ-
ριο, τόσο τὸ καθάρισµα τοῦ νοῦ, τοῦ
ὀφθαλµοῦ τῆς ψυχῆς ποὺ θολώνε-
ται κυρίως ἀπὸ τὸν θυµό, ὅσο καὶ ἡ
ἐπίπληξη πού, παρότι ἐπίπονη,
ὕστερα λειτουργεῖ ἰδιαίτερα θερα-
πευτικά. Τὸ «φλεβότοµον» ὑπηρετεῖ
τὴν ἀποµάκρυνση κρυµµένης ἀκα-
θαρσίας καὶ χρησιµοποιεῖται, ὅταν
ἀπαιτεῖται ἀνάγκη ἄµεσης ἐπέµβα-
σης γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀσθενοῦς. Ὁ
δὲ «σπόγγος» ποὺ µετὰ τὴν ἐγχείρι-
ση προσφέρει δροσιὰ στὸν ἀσθενῆ
συµβολίζει τὴν ἁπαλυντικὴ δράση
τῶν λόγων τοῦ ποιµένα ὕστερα ἀπὸ
τὴ χρήση τοῦ φλεβοτόµου. Μὲ τὸν
«καυτῆρα», δηλ. τὸ θερµοκαυτῆρα,
ἐννοεῖται ὁ κανόνας καὶ τὸ ἐπιτίµιο
ποὺ γιὰ ἕνα ὁρισµένο χρονικὸ διά-
στηµα µὲ ἀγάπη δίνεται στὸν ἐξοµο-
λογούµενο γιὰ τὴ µετάνοιά του. Τὸ

«ἄλειµµα» πάλι, δηλ. ἡ ἀλοιφή, εἰκο-
νίζει κάποιο λόγο ἢ παρηγοριὰ ποὺ
προσφέρει ὁ πνευµατικὸς µετὰ τὸν
καυτηριασµὸ µὲ σκοπὸ τὴν ἀνακού-
φιση. «Ὑπνωτικὸν» σηµαίνει τὴν ἐκ
µέρους τοῦ ποιµένα ἀνάληψη τοῦ
ψυχικοῦ βάρους τοῦ πνευµατικοῦ
του τέκνου στοὺς ὤµους του, ὥστε
σὲ ἐκεῖνο, µὲ προϋπόθεση βέβαια
τὴν ὑπακοὴ στὸν πνευµατικό, προσ -
φέρεται ἡ ἀνάπαυση ἀπὸ τὸ φορτίο
αὐτό. «Κατάδεσµοι», δηλ. οἱ ἐπίδε-
σµοι, εἶναι ἡ µέσῳ τῆς ὑποµονῆς τοῦ
ποιµένα σταθεροποίηση ἐκείνου
ποὺ µὲ τὴν κενοδοξία του ἀποχαυ-
νώνεται . Μὲ τὴ «µάχαιραν», δηλ. τὸ
µαχαίρι, ὑποδηλώνεται ἡ ἀπόφαση
γιὰ τὴν ἀποκοπὴ ἑνὸς ψυχικὰ ἀπο-
νεκρωµένου µέλους τοῦ σώµατος,
τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ σάπισε ἀποτελεῖ
πλέον κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία ὅλου
τοῦ σώµατος. Καὶ τέλος µὲ τὴν
«ἀναυσίαν» ἐννοεῖται στοὺς µὲν
ἰατρούς, ὅτι δὲν τοὺς προκαλεῖ ναυ-
τία καὶ ἀηδία ἡ δυσωδία τῶν
πληγῶν καὶ ἔτσι µποροῦν εὔκολα νὰ
προβοῦν στὴ θεραπεία τους, στοὺς
δὲ ποιµένες, ὅτι ἀφοῦ οἱ ἴδιοι ἔχουν
φθάσει στὴν ἀπάθεια θὰ µπορέσουν
νὰ ἀναστήσουν κάθε νεκρωµένη
ψυχή. Συγκριµένα αὐτὸ σηµαίνει, ὅτι
ἡ τελεία νέκρωση τῶν παθῶν ἐπι-
τρέπει στὸν ἰατρὸ-ποιµένα νὰ ὑπο-
κρίνεται µὲ ἀπάθεια κυρίως τὸ πά-
θος τοῦ θυµοῦ, προκειµένου νὰ τὸ
χρησιµοποιήσει γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ
ἀσθενοῦς µέλους τοῦ σώµατος τῆς
Ἐκκλησίας (βλ. σχετικά: Ἰωάννου
τοῦ Σιναΐτου, Κλῖµαξ, Ὠρωπὸς
Ἀττικῆς 1978, σσ. 383-385). 

Ἡ ἐκτενὴς αὐτὴ ἀναφορὰ θέλει
ἀφ’ ἑνὸς νὰ δώσει τὴ βαθειὰ διάστα-
ση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας τοῦ
ἀνθρώπου καὶ ὅτι µόνο µὲ τὴ θεο-
φώτιστη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῶν
ποιµένων τῆς Ἐκκλησίας µπορεῖ νὰ
θεραπευθεῖ. Ἀφ’ ἑτέρου θέλει νὰ ἐπι-
σηµάνει τὴν ἀπόλυτη ἀνάγκη συµ-
πόρευσης ψυχικῆς ὑγείας καὶ θεολο-
γίας.  Οἱ ποιµένες καὶ πατέρες στὴν
Ὀρθοδοξία εἶναι οἱ θεολόγοι τῆς
Ἐκκλησίας, κατ’ ἀκρίβειαν εἶναι
ἐκεῖνοι ποὺ µέσῳ τῆς ἀγάπης τους
πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τῆς τήρησης

τῶν λόγων του ἔχουν γίνει κατοικη-
τήρια τοῦ Θεοῦ (Ἰω. 14,23), ἢ ἔστω
εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἐὰν δὲν ἔχουν
ἀπ’ εὐθείας αὐτὸν τὸ φωτισµό, ἀκο-
λουθοῦν πιστά τοὺς πατέρες καὶ
ποιµένες ποὺ τὸν ἔχουν. Ἔτσι µὲ
παράδειγµα καὶ ὁδηγὸ τοὺς θεοφώ-
τιστους πατέρες διδάσκουν καὶ ποι-
µαίνουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. 

Ὅλα αὐτὰ ὅµως ἔχουν ἐξαφανι-
σθεῖ παντελῶς ἀπὸ τὸν Παπισµό.
Καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἔχει ἐξαφανισθεῖ
ἡ ἴδια ἡ αἴσθηση καὶ συνειδητοποί-
ηση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας τοῦ
ἀνθρώπου. Ἔχει ἀντικατασταθεῖ
ἀπὸ τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι βασικὰ ὑγιής. Βέβαια, κα-
νεὶς δὲν εἶναι ἀναµάρτητος, ἀλλὰ ἡ
ἁµαρτία κατανοεῖται ἀποκλειστικὰ
µέσῳ ἑνὸς ἠθικοῦ κώδικα, µέσῳ
µιᾶς ἠθικῆς προστακτικῆς, ἐκλαµβά-
νεται σὲ ἀποκλειστικὰ ἠθικιστικὲς
διαστάσεις, εἶναι ἕνα ἁπλὸ λάθος,
µία ἀποτυχία στὴ στόχευση. Ὁ
ἄνθρωπος ποὺ ἀνταποκρίνεται
στὸν ἠθικὸ αὐτὸ κώδικα, νιώθει βα-
θειὰ δικαιωµένος. Πληροῖ ὅλες τὶς
προδιαγραφές τοῦ πιστοῦ χριστια-
νοῦ. Ἀξιοποιώντας στὴ συνέχεια µὲ
τὶς κατάλληλες µεθόδους τὶς διανοη-
τικές του ἱκανότητες διακατέχεται
ἀπὸ τὴ βεβαιότητα, ὅτι ἡ σωστὴ δό-
µηση τῶν συλλογισµῶν του τὸν
ἀνάγει σὲ ὕψη θεολογίας. Ὁ φαρι-
σαϊσµὸς ἐπαναλαµβάνεται σὲ ὅλο τὸ
µεγαλεῖο του. Ἔτσι µέσα ἀπὸ τὸ
βαθὺ σκοτάδι, µέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι
τῶν παθῶν του, χωρὶς ἔστω τὴν πα-
ραµικρὴ ὅραση καὶ ἀντίληψη τῆς
δικῆς του κατάστασης δηµιουργεῖται
στὸν ἄνθρωπο αὐτὸ ἡ αἴσθηση ὅτι
διεισδύει στὸ µυστήριο τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ὁ ἀπόλυτος σκοταδισµός, ἡ
ἀπόλυτη διαστρέβλωση ἐπέρχεται
µὲ τὴν ἀκλόνητη πεποίθηση, ὅτι
αὐτὴ ἡ φαντασίωσή του εἶναι ἡ µόνη
ἀληθινὴ πραγµατικότητα καὶ ὅτι οἱ
ἄλλοι, οἱ γνήσιοι ποιµένες καὶ πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ βλέπουν
ὄντως καὶ γεύονται τὴν πραγµατικό-
τητα τοῦ Θεοῦ βρίσκονται στὴν πλά-
νη, ὅπως τὸ εἴδαµε στὰ συγγράµµα-
τα τῶν Παπικῶν ἐναντίον τῶν
πλανῶν τῶν Γραικῶν.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ∆ΥΣΙΝ

Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

Πῶς μᾶς πολεμεῖ ὁ Σατανᾶς
Μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος:
«Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς

στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου» (Ἐφ στ´ 11) δηλαδή:
Ἐνδυθῆτε ὁλόκληρο τὸν ὁπλισμό, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ὁπλίζει τοὺς
στρατιῶτες του, διὰ νὰ δύνασθε νὰ ἀντιστέκεσθε στὰ πανοῦργα τε-
χνάσματα τοῦ διαβόλου

*  * *
Ὁ Ἀπ. Πέτρος μᾶς παροτρύνει:
«νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ἡμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυό-

μενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α´ Πετ. ε´, 8). Ὁ διάβολος
σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχᾶται, ἀγωνίζεται νύκτα - μέρα μὲ λύσσα, γιὰ
νὰ μᾶς ρίξη στὴν ἁμαρτία. 

*  * *
Ἐπίσης ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει: «Στέκεται συνεχῶς

μὲ τὸν δαυλὸν στὰ χέρια καὶ παρατηρεῖ τὶς δικές μας ραθυμίες, πό-
τε θὰ γίνουμε ἀπρόσεκτοι, γιὰ νὰ βάλη φωτιά».

Καὶ ὅπως λέγουν ὁ Ἅγιος Μακάριος, ὁ Ἅγ. Ἐφραίμ καὶ ὅλοι οἱ Πα-
τέρες ἐπιτίθεται «ὥσπερ πνέει ἐν νυκτί ζοφερᾷ καὶ μελαίνῃ ἄνεμός
τις ἄγριος καὶ πάντα τὰ φυτὰ κινεῖ, ἐρευνᾶ καὶ σείει».

Ἡ δολιότητα καὶ ἡ ἀπάτη εἶναι τὰ μεγαλύτερα ὅπλα του.
*  * *

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος μᾶς λέγει:
Λέγουν ὅτι γιὰ πέντε αἰτίες παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ πολεμούμεθα

ἀπὸ τοὺς δαίμονες· καὶ πρώτη μὲν αἰτία λέγουν ὅτι εἶναι νὰ διακρί-
νουμε τὴν ἀρετὴ ἀπὸ τὴν κακία πολεμοῦντες καὶ ἀντιπολεμούμενοι·
δευτέρα δὲ γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε μὲ πόλεμο καὶ κόπο τὴν ἀρετή, ὥστε
νὰ ἔχουμε αὐτὴν βεβαία καὶ σταθερά· τρίτη γιὰ νὰ μὴ ὑψηλοφρονή-
σουμε, ὅταν θὰ προκόπτουμε στὴν ἀρετή, ἀλλὰ νὰ μάθουμε νὰ εἴμα-
στε ταπεινοί· τετάρτη γιὰ νὰ μισήσουμε ὁλοκληρωτικὰ τὴν κακία,
ἀφοῦ τὴν δοκιμάσουμε. Καὶ τέλος πέμπτη, ἐκτὸς ὅλων αὐτῶν, εἶναι
νὰ μὴ λησμονήσουμε τὴν ἀδυναμία μας, οὔτε τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ
ποὺ μᾶς ἐβοήθησε γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν ἀπάθεια.

* * *
Διαβάζουμε στὸν «Εὐεργετινό»:
Κάποιος ἀπὸ τοὺς Πατέρες διηγήθηκε ὅτι ζοῦσε κάποτε ἕνας Μο-

ναχὸς φιλόπονος, ὁ ὁποῖος πρόσεχε πολὺ τὴ διαγωγή του· συνέβη
ὅμως νὰ ἀμελήσῃ, λίγο τὰ πνευματικά του καθήκοντα. Ἀμέσως ὅμως
ἀντελήφθη τὰ σφάλμα του καὶ κατηγορώντας τὸν ἑαυτό του εἶπε·
ψυχή μου, μέχρι πότε θὰ ἀμελῇς τὴν σωτηρία σου καὶ δὲν φοβεῖσαι
τὴν δικαία κρίση τοῦ Θεοῦ, μήπως ἔλθῃ τὸ τέλος σου, ἐνῷ σὺ θὰ
ἀμελῇς, ὁπόταν θὰ παραδοθῇς στὴν αἰώνια κόλαση; Μὲ αὐτοὺς
τοὺς λόγους πρὸς τὸν ἑαυτόν του, ἐξυπνοῦσε καὶ πάλιν τὴν ψυχή
του ἀπὸ τὴν ἀμέλεια, στὴν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Μία ἡμέρα λοιπόν, τὴν ὥρα ποὺ ἔκανε τὴν ἀκολουθία του, ἦλθαν
οἱ δαίμονες καὶ τὸν ἐνοχλοῦσαν μὲ θόρυβο. Τότε λέγει πρὸς αὐτοὺς
ὁ Μοναχός·

-Ἕως πότε θὰ μὲ στενοχωρῆτε; δὲν ἱκανοποιηθήκατε ἀπὸ τὴν ἀμέ-
λεια, ποὺ ἔδειξα κατὰ τὸ παρελθόν;

-Ὅταν ἤσουν στὴν ἀμέλεια -ἀπήντησαν σ᾽ αὐτὸν οἱ δαίμονες- καὶ
ἐμεῖς δὲν ἐνδιαφερόμεθα διὰ σέ· μόλις ὅμως ἐπανεστάτησες ἐναν-
τίον μας, ἐπανεστατήσαμε καὶ ἐμεῖς ἐναντίον σου.

Μόλις ἄκουσε αὐτὰ ἀπὸ τοὺς δαίμονες ὁ Μοναχός, ἐπέμεινε ἀκό-
μη περισσότερο στὴν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, προκόπτον-
τας στὴν ἀρετή, μὲ τὴ Χάριν τοῦ Χριστοῦ.

* * *
Ἕνας Ἅγιος περνοῦσε κάποτε ἀπὸ ἕνα ἐξωκκλήσι καὶ εἶδε πάνω

στὴ στέγη του ἕνα διάβολο νὰ κοιμᾶται μακαρίως. Ἦταν Κυριακὴ
πρωΐ: Προχώρησε ὁ Ἅγιος καὶ μπῆκε στὸ χωριό. Οἱ χριστιανοὶ πήγαι-
ναν στὴν Ἐκκλησία καὶ πολλοὶ ἦσαν μέσα. Βλέπει ὅμως ἐκεῖ πολ-
λοὺς διαβόλους μὲ τὰ ὅπλα τους καὶ τὰ σύνεργά τους νὰ ἔχουν πε-
ρικυκλώσει τὸν Ναό.

Τί συμβαίνει; ἐρωτᾶ ἕνα διάβολο. Ἐκκλησία ἐδῶ, Ἐκκλησία καὶ
ἐκεῖ. Γιατὶ ἐδῶ εἶσθε πολλοὶ καὶ ἐκεῖ ἕνας;

- Ἁπλούστατα, τὸ ἐξωκκλήσι εἶναι τώρα νεκρὸ γιὰ μᾶς… καὶ ἕνας
διάβολος φθάνει. Ἐδῶ ὅμως, ὅπως βλέπεις, ὑπάρχει πολλὴ δουλειά.

*  *  *
Ἂς ὁπλισθοῦμε λοιπὸν τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγωνιζώμαστε,

ὅπως οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Νὰ πῶς νίκησε ἡ Ὁσία Σάρρα.
Κάποτε τὴν πολέμησε πολὺ τὸ ἴδιο τὸ πνεῦμα τῆς σαρκικῆς ἁμαρ-

τίας, ποὺ πάσχιζε νὰ τὴν στρέψη πρὸς τὶς ματαιότητες τοῦ κόσμου.
Ἀλλὰ ἐκείνη «ἀνένδοτη» μὲ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἄσκησή της,
ἀνέβηκε μονομιᾶς στὸ δῶμα της, γιὰ νὰ προσευχηθῆ. Καὶ ἐμφανί-
σθηκε μπροστά της σωματικὰ τὸ πνεῦμα τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας καὶ
τῆς εἶπε: «Σὺ μὲ νίκησες, Σάρρα» καὶ ἐκείνη ἀπάντησε: «Δὲν σὲ νί-
κησα ἐγώ, ἀλλὰ ὁ Κύριός μου, ὁ Χριστός».

*  * *
Πῶς θὰ ἀπαρνηθοῦμε τὸν Σατανᾶ, λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος:
Οἱ ἱεροὶ νόμοι προστάζουν νὰ γονατίζετε, ὥστε καὶ μὲ τὴ στάση

σας αὐτὴ νὰ ὁμολογῆτε τὴν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ. Γιατί, τὸ ὅτι τὸ γονά-
τισμα εἶναι γνώρισμα ἐκείνων ποὺ ὁμολογοῦν τὴ δουλεία, ἄκουσε τί
λέγει ὁ Παῦλος: «Γιὰ νὰ κάμψη κάθε γόνατο τῶν ἐπουρανίων καὶ
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. 2,91). Ἀφοῦ γονατίσετε νὰ λέτε
αὐτὰ τὰ λόγια: «Σὲ ἀπαρνιέμαι, σατανᾶ».

ΠΕΘ:«Μέ τίς δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ
Παιδείας διώκεται ὁ Ποντιακός Ἑλληνισµός»

Ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς εἰρήνης
Ἡ πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή, εἶναι καὶ αὐτὴ ἐπιστολὴ τῆς αἰχµαλω-

σίας. Εἶναι δηλαδὴ ἐπιστολὴ θεόπνευστη, ποὺ ὁ κήρυκας τῆς Οἰκουµέ-
νης τὴν ἔγραψε κλεισµένος µέσα στὴν φυλακὴ τῆς Ρώµης γιὰ τὴν ἀγά-
πη καὶ τὴν δόξα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ὡς γνήσιος Ἀπόστολος καὶ αὐθεντικὸς ἐργάτης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου
ἀγωνιᾶ, ὥστε οἱ πιστοὶ στοὺς ὁποίους κήρυξε καὶ µόρφωσε τὸν Χριστό,
νὰ µὴ ἐπιτρέψουν ἀνάµεσά τους νὰ ὑπάρξουν ταραχὲς καὶ σχίσµατα,
ἀλλὰ «νὰ σπουδάσουν, νὰ τηροῦν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύµατος, ἐν τῷ συν-
δέσµῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφεσ. δ´, 3).

Τοῦτο εἶναι τὸ πρώτιστο, ἡ ἑνότητα τοῦ Πνεύµατος. Καὶ ὅλα τὰ χαρίσµα-
τα αὐτὸν τὸν κύριο σκοπὸ ἐξυπηρετοῦν, ὅταν βέβαια λειτουργοῦν σωστὰ
καὶ ὄχι «ἀνταγωνιστικά». Ὅταν λειτουργοῦν πρὸς οἰκοδοµὴν τοῦ σώµα-
τος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ἐγωιστικά. ∆ιότι πράγµατι, ὅλοι ἀποτελοῦµε,
πρέπει νὰ ἀποτελοῦµε, «ἕνα σῶµα» µὲ ἕνα «Πνεῦµα», ποὺ νὰ ζωοποιεῖ
καὶ νὰ συντηρεῖ τὸ πνευµατικὸ αὐτὸ σῶµα. «Μία ἐλπίδα» νὰ ἔχουµε ὅλοι
ὅσοι ἔχουµε κληθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. Τὴν ἐλπίδα τῆς κατακτήσεως τῆς Βασι-
λείας Του καὶ τῆς µετοχῆς στὴν θριαµβεύουσα Ἐκκλησία Του. Καὶ φυσικὰ
δὲν µπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποτελέσει µέλος τῆς θριαµβεύουσας Ἐκκλησίας
στὴν ἄλλη ζωή, ἂν πρῶτα δὲν ἀποτελεῖ γνήσιο, ζωντανὸ καὶ συνειδητὸ µέ-
λος τῆς στρατευοµένης Ἐκκλησίας µας σὲ αὐτὴν τὴ ζωή.

Ἐξάλλου Ἕνας καὶ µοναδικὸς εἶναι ὁ Κύριος. Μία ἡ Πίστις ποὺ µᾶς ἑνώ-
νει. Ἕνα τὸ βάπτισµα ποὺ ἔχουµε λάβει. Ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς καὶ Πατήρ
µας, ποὺ κυριαρχεῖ ἐπάνω σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ τοῦ ὁποίου ἡ δύνα-
µις διαχέεται µέσῳ τῶν µελῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας
καὶ εἰς τὸν κόσµον καὶ ὁ ὁποῖος κατοικεῖ µέσα σὲ ὅλους µας. Γιὰ αὐτὸ λοι-
πόν, πρέπει νὰ εἴµαστε ὅλοι ἕνα.

Καὶ φυσικὰ ὅλα αὐτὰ κατορθώνονται µὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πρωτί-
στως, ὅταν οἱ πιστοὶ περιπατοῦµε «ἀξίως τῆς κλήσεως», κατὰ τρόπο δη-
λαδὴ ἄξιο τῆς ὑψηλῆς κλήσεως στὴν ὁποία προσκληθήκαµε ἀπὸ τὸν
Θεό.

Ὁπωσδήποτε, ἡ εὐλογηµένη αὐτὴ κατάσταση συνεπάγεται συνειδητὸ
καὶ ἔντονο πνευµατικὸ ἀγώνα. Ἀγώνα καὶ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν τῆς τα-
πεινοφροσύνης, τῆς πραότητας, τῆς µακροθυµίας καὶ κυρίως τὴν δύναµη
τῆς ἀγάπης, ὅταν ὁ ἕνας ἀνέχεται τὰ ἐλαττώµατα τοῦ ἄλλου.

Καὶ ἐνῷ ἔτσι πρέπει νὰ ἔχουν τὰ πράγµατα καὶ ἔτσι νὰ γίνεται, δυσ -
τυχῶς ὅµως, ἐπάνω στὰ πράγµατα καὶ µέσα στὴν πολύπλοκη καθηµερι-
νότητα ποὺ ζοῦµε, µὲ πίκρα διαπιστώνουµε νὰ συµβαίνει κάτι τὸ διαφορε-
τικό.

Βλέπουµε τὴν ἑνότητα, ποὺ ὅταν ἐπικρατεῖ σκορπίζει τόσες εὐλογίες,
ὁρισµένες φορὲς νὰ φυγαδεύεται, ἴσως ἀνεπιστρεπτί, διότι ξεχνοῦµε τὴν
κλήση µας. Λησµονοῦµε ὅτι ἡ ἑνότητα δὲν ἔρχεται «ὡς διὰ µαγείας», ἀλλὰ
ἀπαιτεῖ τὸν παραµερισµὸ τῶν παθῶν µας. Χρειάζεται τὸ ξεκαθάρισµα τῶν
ἀγκαθιῶν καὶ τῶν κακιῶν µας καὶ ἐπιβάλλεται νὰ θέσουµε ὡς βάση τῆς
συµπεριφορᾶς µας καὶ γενικότερα τῆς πολιτείας µας τὴν ἀρετὴ τῆς ταπει-
νοφροσύνης, ἡ ὁποία θὰ κάνει τὴν ψυχή µας ὑποχωρητικὴ καὶ κυρίως δε-
κτικὴ τῆς Θείας Χάριτος.

Ἀρκετὲς φορὲς ἀπαιτοῦµε ἀπὸ τοὺς «µεγάλους» τῶν ἐθνῶν νὰ δείξουν
στὴν πράξη ἐκεῖνο ποὺ ἐµεῖς οἱ ἴδιοι ἀρνούµαστε νὰ ἐφαρµόσουµε µέσα
στὴν ἴδια τὴν οἰκογένειά µας, ἢ στὸν περιορισµένο χῶρο τῆς ἐργασίας
µας. Πόσο ὄµορφα ὅµως θὰ ἦταν τὰ πράγµατα ἐάν, παραλλήλως µὲ τὶς
«ὑψηλές µας ἀπαιτήσεις», «σκάβαµε» µέσα στὴ συνείδησή µας καὶ ἀρχί-
ζαµε νὰ σφυρηλατοῦµε τὸν κακὸ ἑαυτό µας.

Θὰ διερωτηθοῦµε ὅµως, στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, χρειάζεται ἆραγε ἡ
αὐτὴ διαγωγὴ ποὺ µᾶς περιγράφει ὁ θεῖος Παῦλος; Πράγµατι, ἂν ρίξουµε
µία σύντοµη µατιὰ στὶς ἐνδοεκκλησιαστικὲς ταραχὲς καὶ ἀγωνίες, ἂν µελε-
τήσουµε κατόπιν τὶς αἰτίες τῶν δραµατικῶν σχισµάτων καὶ τῶν δαιµο-
νικῶν αἱρέσεων, θὰ διαπιστώσουµε ὅτι ὅλα αὐτὰ προκλήθηκαν, διότι κά-
ποιοι, ἀπὸ ὑπέρµετρο ἐγωϊσµό, δὲν βάδισαν «ἀξίως τῆς κλήσεως, ἧς
ἐκλήθησαν», µὲ ἀποτέλεσµα νὰ συµπαρασύρουν µαζὶ καὶ τοὺς ὀπαδούς
τους. Ἔτσι, διέρηξαν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν σύνδεσµο τῆς
εἰρήνης, ποὺ ἐκφράζεται φυσικὰ ὁ σύνδεσµος αὐτὸς κυρίως στὴν λειτουρ-
γικὴ καὶ λατρευτική µας ζωή, καὶ ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ἀδελφοί µου· ἀποτελεῖ ὄντως µεγάλη ἀλήθεια ἡ φράση ἑνὸς συγχρό-
νου Ἁγίου, ὁ ὁποῖος, ἑρµηνεύοντας τὸ σηµερινὸ ἀποστολικό µας ἀνάγνω-
σµα, µεταξὺ τῶν ἄλλων, τόνισε: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν φοβᾶται τὴν ἁµαρτία
(τὸ σφάλλειν ἀνθρώπινον). Ἡ Ἐκκλησία φοβᾶται τὶς διαιρέσεις καὶ τὰ σχί-
σµατα, τὰ ὁποῖα βάση τους ἔχουν τὸν δαιµονικὸ ἐγωϊσµό».

Ἄλλωστε ἡ χρυσὴ σάλπιγγα τῆς Ἐκκλησίας µας, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος,
ἐσάλπισε σὲ ἀνάλογη ὁµιλία του τὸ ἑξῆς: «Προσοχή, διότι τὸ σχίσµα οὔτε
καὶ αὐτὸ τὸ αἷµα τοῦ µαρτυρίου δὲν δύναται νὰ τὸ ξεπλύνει».

Εἴθε νὰ δώσει ὁ Θεῖος ∆οµήτωρ τῆς Ἐκκλησίας µας νὰ παραµένουµε
ἀσάλευτοι στὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύµατος, ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς εἰρήνης,
ἀλλὰ καὶ ὅσοι βρίσκονται σὲ σχισµατικὲς καὶ αἱρετικὲς καταστάσεις, σύντο-
µα νὰ ἐπιστρέψουν στὴν µοναδική, στὴν στρατευοµένη Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία µας. Ἀµήν.

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος 
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∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΙΣ
Ἀγαπητοί µας συνδροµηταί,
Σὲ αὐτὴ τὴν δύσκολη κατάστα-

ση, ποὺ ἔχει περιέλθει ἡ Πατρίδα
µας ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε ἕνας µας προ-
σωπικά, ἀπαιτεῖται ἀπὸ ὅλους
µας ξεχωριστός ἀγώνας καὶ µεγά-
λες θυσίες. Βασιζόµενοι στὴν ἀγά-
πη σας ὄχι µόνο διὰ τὴν ἐφηµερί-
δα µας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν Ὀρθοδο-
ξία µας, ἡ ὁποία τόσο πολεµεῖται
ἀπὸ τοὺς συγχρόνους ἐκκλησιο-
µάχους,  σᾶς παρακαλοῦµε, ὡς
ἄλλοι Κυρηναῖοι, νὰ συνδράµετε
τὴν ταπεινὴ προσπάθεια τοῦ Ο.Τ.
στὸν κοινὸ ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πα-
τρίδος ἀγώνα, ἀποστέλλοντες τὴν
συνδροµή σας, διὰ νὰ µπορέσου-

µε νὰ διατηρήσουµε τὸν «Ο.Τ.»
ζωντανὸ καὶ ἀκµαῖο, ὥστε νὰ συν -
εχίση νὰ ὑπηρετῆ τὴν ἀλήθεια τῆς
Πίστεώς µας καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς
Πατρίδος µας. Ὁ «Ο.Τ.» δὲν πρέ-
πει νὰ λείπη ἀπὸ κανένα σπίτι.

Στὴν ἐτικέττα τῆς διευθύνσεώς
σας εἶναι ὑπογραµµισµένο µὲ
πράσινη γραµµὴ τὸ ἔτος λήξεως
τῆς συνδροµῆς σας. Ἐπίσης σᾶς
παρακαλοῦµε, ὅταν στέλνετε τὴν
συνδροµή σας µὲ ταχυπληρωµὴ
ἢ µέσῳ τραπέζης νὰ γράφετε
ὑποχρεωτικὰ ὀνοµατεπώνυµο καὶ
τὴν διεύθυνσή σας. 

Ἐκ τοῦ ∆.Σ. τῆς Π.Ο.Ε.

Γιὰ τὸν ἀείµνηστο Γεώργιο Ζερβὸ
ἀκούστηκαν καὶ γράφτηκαν ὡς τώρα
πάρα πολλὰ καὶ δικαίως. Ἄνθρωποι
σοβαροὶ ἀσχολήθηκαν µὲ τὸν ἀρθρο-
γράφο, τὸν δηµοσιογράφο, τὸν χαρι-
σµατικὸ ἄνθρωπο καὶ τὴν ὅλην ἐν γέ-
νει προσφορά του σὲ συλλογικὸ ἀλλὰ
καὶ σὲ ἰδιωτικὸ ἐπίπεδο.

Συµπληρώθηκαν ἤδη ὀκτὼ µῆνες,
κι ὅµως κανείς, ἀπ  ̓ὅσους τὸν γνώρι-
ζαν (εἴτε ἀπὸ κοντά, εἴτε ἀπὸ µακριὰ)
δὲν µπορεῖ νὰ πιστέψει, πὼς ἔφυγε
τόσο νωρὶς αὐτὸς ὁ ὑπέροχος καὶ
χρήσιµος ἄνθρωπος.

Τὸ ἴδιο καὶ ἐγώ. Νιώθω µάλιστα
πιεστικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ καταθέσω
στὸν φιλόξενο χῶρο τῆς ἐφηµερίδας,
ποὺ τόσο εὐλαβικὰ ὑπηρέτησε, τὴν
δική µου µαρτυρία, ἀφιερώνοντάς
του λίγα λόγια καρδιᾶς.

Μὲ τὸν κ. Ζερβὸ δὲν γνωριζόµα-
σταν παρὰ µονάχα τὰ δύο τελευταῖα
χρόνια. Ἀπὸ τὸ Ἰόνιο ἐκεῖνος ἀπὸ τὸ
Αἰγαῖο ἐµεῖς. Οὔτε τὴν ἐκποµπή του
γνώριζα, ἀνήκουσα ἐκ πεποιθήσεως
στοὺς µὴ τηλεοπτικοὺς τύπους.
Ἐντελῶς τυχαῖα κάποιο µεσηµέρι
ἀναζητῶντας τὸ δελτίο καιροῦ
(ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ ταξιδέψω) βλέ-
πω κάποιον νὰ µιλᾶ καὶ γιὰ καλή µου
τύχη ἐκείνη τὴ στιγµὴ ἔτυχε νὰ µιλᾶ
γιὰ ὅ,τι µὲ συγκλονίζει περισσότερο,
(ἀφοῦ εἶναι καὶ τὸ ἀντικείµενό µου
ἄλλωστε) γιὰ τὴν κατάντια τῆς Ἑλλη-
νικῆς Γλώσσας καὶ γενικότερα τῆς
Ἑλληνικῆς Παιδείας. Τὸν παρακο-
λούθησα µὲ ἐνδιαφέρον καὶ ἔκτοτε
σταθερὰ πλέον, ἐκτὸς κι ἂν αὐτὸ ἦταν
τελείως ἀδύνατον. Κάποια στιγµὴ
ἐπικοινωνήσαµε καὶ τηλεφωνικὰ γιὰ
κάποια συνεργασία (σχετικὰ µὲ τὴν
δηµοσίευση ἑνὸς ἄρθρου µας γιὰ τὸ
Καστελλόριζο ∆ωδεκανήσου) καὶ τότε
µετ᾽ ἐκπλήξεως διεπίστωσα, πὼς ὁ
Ζερβὸς τοῦ Ο.Τ. ταυτίζεται µὲ τὸν
Ζερβὸ τοῦ Blue Sky. ∆ὲν ἔµενε πλέον
παρὰ ἡ διὰ ζώσης συνάντηση, ἡ
ὁποία ἐπετεύχθη χάρις στὸ ἐκλεκτό
καὶ φιλόξενο ζεῦγος Μαρίνας καὶ
Κωνσταντίνου Σαµωνᾶ. Μὲ τὴν πρώ-
τη κουβέντα ποὺ ἀνταλλάξαµε, θαρ-
ρεῖς καὶ γνωριζόµασταν µιὰ ζωὴ ὁλό-
κληρη. Γιατὶ ἀκριβῶς µᾶς ἕνωναν τὸ
ὁµόγλωσσο, τὸ ὁµόθρησκο, τὸ ὁµό-
τροπο, ὅπως τόνιζε συχνὰ στὶς
ἐκποµπές του. ∆ώσαµε τὴν ἀµοιβαία
ὑπόσχεση πὼς θὰ συνεργασθοῦµε
ἐν ἐνθέτῳ χρόνῳ. «Θὰ σᾶς δώσω
σχετικὸ ὑλικὸ κ. Ζερβέ», τοῦ εἶπα,

«γιατὶ θέλω νὰ ἐνισχύσω τὴ φωνή
σας, κυρίως στὸ θέµα τῆς γλώσσας».
∆υστυχῶς ἄλλαι µὲν βουλαὶ ἀνθρώ-
πων, ἄλλα δὲ Θεὸς κελεύει. Ἡ περι-
πέτεια µὲ τὴν ὑγεία του, ἡ ἀνάρρωσή
του καὶ τελικὰ τὸ ἀπρόσµενο τέλος
του ἄφησαν τοὺς προγραµµατισµούς
µας (ὅπως κ.ἄ. πολλὰ ὑποθέτω) ἀνο-
λοκλήρωτους. Μὰ κι ἂν ἔγυγε, πρό-
λαβε κι ἔρριξε πολὺ σπόρο. Ἀνεπα-
νάληπτη  καὶ  ἀναντικατάστατη  πρά -
γµατι ἦταν ἡ µεσηµεριανὴ ἐκποµπή
του «Ραντεβοῦ µὲ τὴν ἐπικαιρότητα».
Ἀµέτρητοι οἱ τηλεθεατὲς καὶ τηλεα-
κροατές του. Γιατὶ ἔνιωθαν πὼς εἶχαν
τὴν πιὸ σωστή, τὴν πιὸ ὑπεύθυνη,
τὴν πιὸ ἔγκυρη, τὴν πιὸ ἀνθρώπινη
καὶ κυρίως τὴν πιὸ πλήρη καὶ ἀληθινὴ
ἐνηµέρωση. Ἡ εὐρυµάθειά του, ἡ πο-
λύπλευρη ἐνηµέρωσή του, ἡ ἐργατι-
κότητά του ἦσαν προσόντα δεδοµένα
καὶ αὐτονόητα, ὅπως συµβαίνει
ἄλλωστε καὶ σὲ κάθε καταξιωµένο
δηµοσιογράφο. Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ
τὸν ἔκανε πολὺ ξεχωριστό, ἦταν ἡ
ἱερότητα µὲ τὴν ὁποίαν ἀσκοῦσε τὸ
ἐπάγγελµά του. Ἡ θεολογική του κα-
τάρτιση, ἡ ἀνθρωπιστική του παιδεία,
ἡ κατὰ Θεὸν ζωή του, ἡ ἁπλότητα, ἡ
εἰλικρίνεια, ἡ ἐντιµότητα καὶ ἡ ταπεινό-
τητά του συνετέλεσαν τὰ µέγιστα σ᾽
αὐτό. Μακριὰ ἀπὸ κάθε στυγνὸ
ἐπαγγελµατισµὸ καὶ κάθε µισθοφορι-
κότητα ἀγαποῦσε τὸν ΑΝΘΡΩΠΟ,
σεβόταν τὸν κάθε ἀκροατή του,
ἀφουγκραζόταν κάθε ἐλάχιστο
ἀδελφὸ καὶ πάσχιζε νὰ βρεῖ λύσεις σ᾽
ὅλα τὰ προβήµατα, ποὺ τοῦ ἐναπέ-
θεταν µὲ σιγουριὰ καὶ ἐµπιστοσύνη
στοὺς εὐαίσθητους ὤµους του. Ἡ
παρρησία καὶ ὁ καταγγελτικός του λό-
γος καθήλωναν τοὺς ἀκροατές του.
∆ὲν δίσταζε νὰ κρίνει αὐστηρά, νὰ κα-
ταγγέλλει ἄφοβα, νὰ ραπίζει, νὰ µα-
στιγώνει, ἀκόµα καὶ τοὺς ἄρχοντες
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, πολιτικούς τε
καὶ θρησκευτικούς. Ὅ,τι ἀκριβῶς ἔκα-
ναν καὶ οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἤλεγχαν δριµύ-
τατα τὶς ἀτασθαλίες αὐτοκρατόρων
καὶ αὐτοκρατορισσῶν ἀπὸ τὸν
ἄµβωνα τῆς ἁγίας Σοφίας. Σεβάστη-
κε τὸν ὅρκο τοῦ δηµοσιογράφου, κά-
νοντας πράξη τὴν καθ  ̓αὐτὸ ἀποστο-
λή του: νὰ ἑνώσει καὶ νὰ ἐνδυναµώ-
σει τὴν φωνὴ τῶν ταπεινῶν καὶ ὄχι νὰ
µεταλλαχτεῖ σὲ δεκανίκι τῆς ἐξουσίας.
Πραγµατικὰ θεωρούσαµε ἀτυχὲς τὸ
γεγονὸς πὼς ἡ πετυχηµένη ἐκποµπή

του «Ραντεβοῦ µὲ τὴν ἐπικαιρότητα»
δὲν εἶχε πανελλαδικὴ ἀκροαµατικὴ
ἐµβέλεια. Καὶ ἐµεῖς ποὺ τὸν παρακο-
λουθούσαµε, κάθε φορά, ποὺ ἀπου-
σιάζαµε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἀνυποµο-
νούσαµε νὰ ἐπιστρέψουµε µὲ πρω-
ταρχικὸ µέληµα νὰ προλάβουµε τὴν
µεσηµεριανὴ ἐκποµπή, γιὰ νὰ ἐνηµε-
ρωθοῦµε καὶ νὰ ἐπανασυνδεθοῦµε
µὲ τὴν ἐδῶ καθηµερινότητα.

Πολλὰ θὰ µποροῦσε νὰ γράψει κα-
νεὶς γιὰ τὸν ἀείµνηστο Γεώργιο Ζερ-
βό. Μὰ καὶ µὲ αὐτὰ τὰ λίγα καταλαβαί-
νει κανεὶς πόσο ἀγαπήθηκε ἀπὸ τοὺς
ἀκροατές του καὶ πόσο πόνο τοὺς
προκάλεσε ὁ αἰφνίδιος θάνατός του.
Τὸν ἔκλαψαν σὰν δικό τους ἄνθρω-
πο, σὰν ἕνα ἐπὶ πλέον µέλος τῆς
οἰκογενείας τους. Μερικοὶ δὲ ἀπ᾽
αὐτούς, ὅσο κι ἂν φαίνεται ὑπερβολι-
κό, µοῦ ὁµολόγησαν πὼς «δὲν ξανά-
νοιξαν τὸ κανάλι του ἀπὸ τότε»!

Ἂς µοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἀναφέρω
ἐπίσης καὶ κάτι ἄλλο, πανθοµολογού-
µενο, θὰ ἔλεγα: οὐδεὶς πίστεψε στὸν
φυσικό του θάνατο. Βέβαια µὲ τέτοια
πνευµατικὴ πανοπλία, ποὺ διέθετε�
τὰ πάντα εἶναι πιθανά, ἀφοῦ προκα-
λοῦσε τόσο τοὺς πάντες καὶ τὰ πάν-
τα. Νὰ ἴσχυσε ἆραγε καὶ στὴν περί-
πτωσή του τὸ γνωστὸ Ἡροδότειο
«κολούειν τοὺς ὑπερέχοντας» (τουτέ-
στιν τοὺς ἐνοχλητικούς, τοὺς ἐπικίν-
δυνους;).

Κύριος οἶδεν. Ἕνα πάντως εἶναι
βέβαιο. Ὅτι σήµερα πλέον, ποὺ ἡ
κρισιµότητα τῶν καιρῶν, διαρκῶς κο-
ρυφώνεται, καὶ ἡ δύσµοιρη Πατρίδα
µας εἰσέρχεται εἰς τὴν ὀδυνηρὴ περι-
πέτεια τῆς Γ´ Ἅλωσης, τὸν χρειαζό-
µασταν περισσότερο ἀπὸ ποτέ. Συν -
ειδητοποιοῦµε µέρα µὲ τὴ µέρα πὼς
δὲν χάσαµε µόνο ἕνα ἐξαίρετο ΑΝ-
ΘΡΩΠΟ, ἕνα ἐκλεκτὸ ΠΑΤΡΙΩΤΗ,
ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἕνα σηµαντικὸ δια-
χρονικὸ ΕΛΛΗΝΑ καὶ ἕνα γερὸ στυ-
λοβάτη τοῦ ΓΕΝΟΥΣ.

Μεγίστη τιµὴ γιὰ ἐκεῖνον θὰ ἦταν τὸ
νὰ συνεχίσουµε νὰ ἀντιστεκόµαστε,
βαδίζοντας στέρεα στὰ ἀνεξίτηλα
χνάρια, ποὺ µᾶς ἄφησε ὡς πνευµα-
τικὴ παρακαταθήκη.

Ἀντίο κ. Ζερβέ
Κατερίνα Παπαθωµᾶ -

Μαστοροπούλου
Φιλόλογος - Ἀρχαιολόγος, Λέκτωρ
Κλασ. Φιλολογίας, Φιλοσοφικῆς

Σχολῆς Παν/µίου Ἀθηνῶν

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον: 

Γεώργιος Ζερβός - 9 μῆνες ἀπὸ τὴν κοίμησίν του

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι δύνανται νά καταθέ-

τουν τήν συνδροµήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνο-
µα «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) ETHN-
GRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς του στη-
ρίζονται ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἰς τὰς συνδροµάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδο-
σιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»
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(2ον)
Στὸ προηγούµενο, καλοί µου φί-

λοι, ἀναφερθήκαµε στὸ τί ἀκριβῶς
συµβαίνει, καὶ περιγράψαµε µὲ
συγκεκριµένα παραδείγµατα τοὺς
σύγχρονους ψυχαναγκασµοὺς
ποὺ δυστυχῶς ἀκολουθοῦµε, νοµί-
ζοντας – µάλιστα – πὼς κάνουµε
καὶ τὴν ἐπανάστασή µας µέσῳ
αὐτῶν! Ἆραγε ὅλα αὐτὰ συµβαί-
νουν χωρὶς σκοπό; Καὶ ποιὸς εἶναι
αὐτός; Στ’ ἀλήθεια �
Ποιὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος σκοπός

τους;
Αὐτὸς ἀκριβῶς: Τὸ νὰ ἀπο-

κτήσει «ὁ νέος (πλανητικὸς)
ἄνθρωπος» τὴ «νέα σκέψη» καὶ
τὴ «νέα συµπεριφορά», δηλαδὴ
τὴ «σκέψη» καὶ τὴ «συµπερι-
φορὰ» τῆς Ν. Ἐποχῆς!

Γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν καλύτερα
ὅλα αὐτά, ἀποτελεσµατικὰ καὶ µαζι-
κά,  χρησιµοποιοῦν τὴν παγκο-
σµιοποίηση καὶ τὶς τεράστιες δυνά-
µεις τῶν πολυεθνικῶν, προκειµέ-
νου νὰ ἐπέλθει ἡ ὁµογενοποίηση
τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ἰδιαίτερα ὁ
ὁµοιόµορφος νέος πλανητικὸς
ἄνθρωπος.

Αὐτὴ ἡ µονόδροµη συµπερι-
φορά, καταλήγει στὸ τέλος στὴ
µονόδροµη σκέψη, ποὺ ἔρχον-
ται ὡς ἀποτέλεσµα τῆς µονό-
δροµης ζωῆς.

Πραγµατικά! Ἂν κατορθώσουν
νὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅλους µας τὸ ἴδιο
γοῦστο, γιατί αὔριο µὲ τὰ πανίσχυ-
ρα µέσα ποὺ διαθέτουν δὲν µπο-
ροῦν, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, νὰ πλά-
σουν τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς ἀντιλήψεις
µας, τὴ συµπεριφορὰ καὶ τὴ δράση
µας, ἀκόµη δὲ κι αὐτή µας τὴ σκέ-
ψη;

Ὁ Pascal Zachary ταξίδευσε γιὰ
λογαριασµὸ τοῦ περιοδικοῦ «MO-
THER JONES» σ’ ὁλόκληρο τὸν
κόσµο κι ἐξεπλάγη ἀπ’ τὴν � τόση
Ἀµερικὴ ποὺ βρῆκε ἐκτὸς τῶν συν -
όρων τῆς πατρίδας του. Πῆγε στὴ
Μαλαισία, τὴ Γαλλία, τὴν Ταϋλάνδη
καὶ τὶς ζοῦγκλες τῆς Βιρµανίας καὶ
διαπίστωσε ὅτι ὁ κόσµος δὲν ντύ-
νεται ἁπλῶς Ἀµερικανικά, ἀλλὰ καὶ
τρώει Ἀµερικανικά, βλέπει τὸν κό-
σµο µὲ Ἀµερικανικὰ µάτια, κι ἀρχί-
ζει ἤδη νὰ σκέπτεται καὶ νὰ συµπε-
ριφέρεται Ἀµερικανικά, προβληµα-
τιζόµενος πολὺ γι’ αὐτὴ τὴν ἐπέλα-
ση µιᾶς πολιτισµικῆς µονοτονίας σ’
ὁλόκληρο τὸν κόσµο!

Ἡ ὅλη κατάσταση θυµίζει �
στρατό, τὴν ἴδια τὴν Κίνα τοῦ Μάο,
στὴν ὁποία ὅλοι ἀνεξαιρέτως φο-
ροῦσαν τὰ ἴδια ροῦχα, ἀλλὰ καὶ
ταυτόχρονα τοὺς ἐπέβαλλαν νὰ
ἔχουν καὶ τὴν ἴδια ἰδεολογία καὶ τὸν
ἴδιο τρόπο ζωῆς στὰ πάντα!

∆ιάβασα κάπου τοῦτο: «Ἡ µὴ
ὕπαρξη ποικιλίας στὴ µουσικὴ
τῆς Ἀµερικῆς, θάβει τὴν προσω-
πικότητα. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ρυθµὸς
ποὺ σοῦ ἀπαγορεύει νὰ σκε-
φθεῖς!» Καὶ νὰ ἦταν µόνο ἡ µουσι-
κή!

Ὁ Mick Jagger τῶν Rolling Sto-
nes, γιὰ νὰ ἀναφέρουµε ἕνα ἀκό-
µη µουσικὸ παράδειγµα, ἔχει δια-
κηρύξει αὐτὸ τὸ πραγµατικὰ συγ-
κλονιστικό: «∆ουλεύουµε πάντα
γιὰ νὰ κατευθύνουµε τὴ σκέψη
καὶ τὴ θέληση τῶν ἀνθρώπων
καὶ ἡ πλειονότητα τῶν ἄλλων
συγκροτηµάτων κάνει τὸ ἴδιο»!
∆ὲν γεννήθηκε, βλέπετε,  ἐκ τοῦ
µηδενὸς τὸ ρὸκ καὶ δὲν ἐπιβλήθη-
κε σ’ ἐλάχιστο χρόνο σ’ ὅλο τὸν
πλανήτη, ἰσοπεδώνοντας τὶς µου-
σικὲς ἀξίες καὶ παραδόσεις τῶν
λαῶν.

Τὸ περιοδικὸ «FORTUNE» σὲ
ἐµπεριστατωµένο ἄρθρο του ἔγρα-
ψε: «MTV: Αὐτὸ τὸ κανάλι ἐλέγ-
χει τὸ µυαλὸ τῶν παιδιῶν µας»!
Ἤδη γίνεται δηλαδή, αὐτὸ ποὺ πε-
ριµένουµε νὰ προκύψει αὔριο!

Ἂς ἀναφέρουµε κι ἕνα «ἀθλη-
τικὸ» παράδειγµα. Εἶπαν πὼς τὸ
πλῆθος, ἡ µᾶζα, εἶναι «τέρας µὲ
ἀµέτρητα κεφάλια»! Θὰ λέγαµε
πώς, ἀντίθετα,  οἱ νέοι ἐκεῖνοι ποὺ
συνωστίζονται στὶς κερκίδες ἀπο-
καλώντας τὶς ποδοσφαιρικὲς ὁµά-
δες «θεούς», «θρύλους», «θρη-
σκεῖες», «πάθος», «ἰδέες», «λα-
τρεῖες», «ἰδανικὸ» κ.λπ. καὶ τοὺς
παῖκτες «ἡµίθεους», «γίγαντες»,
«τιτάνες» κ.λπ., µεταβάλλονται τε-
λικὰ σὲ τέρας µὲ ἄπειρα στόµατα,
χέρια πόδια, ἀλλὰ διόλου κεφάλι!

Γράφει περιοδικὸ εὐρείας κυκλο-
φορίας: «Οἱ µεγάλες ἑταιρεῖες βοη-
θούµενες ἀπ’ τὴ διαφήµιση ποὺ
προσφέρουν παγκόσµιας ἐµβέλει-
ας µέσα (ὅπως περιοδικά, τηλεο-
πτικοὶ σταθµοὶ σὰν τὸ MTV κ.λπ.)
µποροῦν µέσα σὲ µία µέρα νὰ
πλασάρουν τὸ νέο τους προϊὸν
σ’ ὅλο τὸν πλανήτη. Γιὰ παρά-
δειγµα ἡ Reebok λάνσαρε µέσα
σὲ µία καὶ µόνο µέρα τὸ καινούρ-

γιο της µοντέλο ἀθλητικῶν παπου-
τσιῶν σὲ 139 χῶρες»!

Ἆραγε γιατί δὲν µπορεῖ νὰ κά-
νει τὸ ἴδιο στὴν προώθηση µιᾶς
συγκεκριµένης ἰδέας, µιᾶς συγ-
κεκριµένης κουλτούρας, µιᾶς
συγκεκριµένης συµπεριφορᾶς,
µιᾶς ἑνιαίας ἄποψης γιὰ τὰ πάν-
τα;

Ἐπιπλέον αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖται
µέσα ἀπὸ τὴν ὁµογενοποίηση τῶν
πάντων, εἶναι τοῦτο τὸ πολὺ ση-
µαντικό: Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι νὰ
ἐπηρεαστοῦν ὅσο γίνεται περισσό-
τερο ἀπὸ τὶς «ἰδέες» τῆς «Ν.
Ἐποχῆς» µέσῳ τῶν παιχνιδιῶν,
τῶν κινουµένων σχεδίων, τῶν βιν-
τεοπαιχνιδιῶν, τῆς µουσικῆς, τῶν
κόµικς, τῶν ἀναγνωσµάτων, τῶν
κινηµ. ταινιῶν κ.λπ. Αὔριο µέσα
ἀπὸ τὶς «ὡραῖες διαδικασίες», ἡ
«Ν. Ἐποχὴ» θὰ ἀλλάξει ἀκόµη κι
αὐτὸ τὸν συµβατικὸ τρόπο σκέψης!

Ὅπως γράφει ὁ Μ. Basilea Sch-
link στὸ βιβλίο του «Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ», «ἡ λο-
γικὴ σκέψη, ἡ ὁποία προχωρεῖ
ἀναλυτικὰ καὶ κριτικὰ καὶ ἡ ὁποία
σχηµάτισε τὰ βάθη τῆς ἐπιστηµο-
νικῆς µεθόδου, θὰ παραχωρήσει τὴ
θέση της στὴ συνθετικὴ σκέψη καὶ
τὴν ἔµφυτη γνώση, ἡ ὁποία βασίζε-
ται στὴ µὴ λογικὴ ἐµπειρία»!

Καὶ οἱ µὲν πολυεθνικὲς προσ -
εγγίζουν τὸ παγκόσµιο νεανικὸ
κοινὸ «διεισδύοντας στὸ περίερ-
γο, ἀνυπόµονο µυαλὸ τῶν ἐφή-
βων, ἕνα µυαλὸ ποὺ ἀναζητᾶ
συγκινήσεις», ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ λένε, προκειµένου νὰ τοὺς
καταλάβουν καὶ νὰ προσαρµό-
σουν κατάλληλα τὰ προϊόντα
τους, ἡ δὲ «Ν. Ἐποχὴ» θέλει νὰ
ἀλλοιώσει τὸ µυαλό τους εἰσερ-
χόµενη καὶ παραµένοντας γιὰ
πάντα σ’ αὐτό. Θεέ µου!

Μὲ τέτοιες διαδικασίες, µὲ τὶς κα-
τευθυνόµενες συµπεριφορές, ὁ
ἔλεγχος καὶ ἡ παιδαγώγηση τῶν
παιδιῶν, ξεφεύγει τελείως ἀπὸ τὴν
οἰκογένεια, τὸ σχολεῖο καὶ τὴν
Ἐκκλησία, γιὰ νὰ παραδοθεῖ στὴν
παιδαγωγία τῆς «Ν. Ἐποχῆς» καὶ
µάλιστα κατὰ τρόπο ἀθόρυβο, ἀνύ-
παρκτο λές, ὁπότε καὶ ἀκατανόητο
γιὰ τοὺς πολλούς!

[Στὸ ἑπόµενο φύλλο θά ὁλοκλη-
ρώσουµε τὸ θέµα µας µὲ τὴν ἀνά-
πτυξη τῆς στρατηγικῆς ποὺ ἔχουν]

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Ἡ ἐφέστιος ἱερά εἰκών τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Κωνσταν-
τίνου τοῦ Ὑδραίου εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Ὕδρας. Εὑρίσκεται εἰς μαρμάρινον
προσκυνητάριον εἰς τό δεξιόν κλίτος τοῦ Ναοῦ, ὅπου εἰς
εἰδικόν κουβούκλιον, δωρεά τοῦ Ἀνδρέου Βολιώτη, φυ-
λάσσονται καί τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Υ∆ΡΑΙΟΣ

Τὸ φαινόµενον 
τῆς µεταναστεύσεως τῶν λαῶν

καὶ αἱ ἐπιπτώσεις του εἰς τὴν
Ρωµαϊκὴν αὐτοκρατορίαν

3ον –Ὀστρογότθοι
Συνεχίζουµε καὶ αὐτὴν τὴν ἑβδο-

µάδα τὴν ἔρευνά µας σχετικὰ µὲ τὸ
θέµα τῆς µεταναστεύσεως µὲ ἀφορ-
µή, κυρίως, τὸ µεγάλο πρόβληµα
ποὺ ἀντιµετωπίζει πολὺ ἔντονα ἡ
Πατρίδα µας τὸ τελευταῖο διάστηµα,
δηλαδὴ τῆς ἀνεξέλεγκτης εἰσόδου
µεταναστῶν στὴν χώρα. Οἱ µετανα-
στεύσεις τῶν λαῶν ἦταν καὶ παρα-
µένει ἕνα γεγονὸς ποὺ παρατηρεῖται
ἱστορικά, ὡστόσο θὰ πρέπει νὰ ἀνα-
ζητηθοῦν τὰ αἴτια ποὺ τὸ προκα-
λοῦν, ἀλλὰ καὶ οἱ συνέπειες ποὺ ἔχει
στὶς περιοχὲς ὅπου παρατηρεῖται.

Θὰ πρέπει, ἐπίσης, νὰ µελετηθεῖ ἡ
ἐκµετάλλευση τοῦ φαινοµένου τῆς
µεταναστεύσεως ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς
δυνάµεις ποὺ ἐπιζητοῦν τὴν παγκό-
σµια κυριαρχία. Ἡ Πατρίδα µας εἶναι
ἕνα Ὀρθόδοξο κράτος ποὺ ὅµως
ἀντιµετωπίζει σηµαντικὸ οἰκονοµικὸ
καὶ δηµογραφικὸ πρόβληµα, ποὺ
ἐπιτείνεται λόγῳ τῆς ὑπογεννητικό-
τητος. Κάποιοι, λοιπόν, φροντίζουν
καὶ νοµοθετοῦν ἔτσι ὥστε ἡ Ἑλλάδα
νὰ πλήττεται διαρκῶς ἀπὸ τὴν
ἀθρόα εἰσροὴ µουσουλµάνων, οἱ
ὁποῖοι, χωρὶς πάντοτε νὰ τὸ ἐπιζη-
τοῦν, ἐκβιάζονται καὶ ὑποχρεώνονται
ἀπὸ ἐπικίνδυνα καὶ ἐχθρικὰ πρὸς
τὴν Ὀρθοδοξία Κέντρα, νὰ ἐγκατα-
σταθοῦν στὴ Χώρα µας καὶ νὰ ἀλλοι-
ώσουν τὴν σύνθεση καὶ τὴν πνευµα-
τικὴ ἰδιοπροσωπία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ, ἐφαρµόζοντας τὴν ἴδια
ἀκριβῶς τακτική, ποὺ εἶχαν ἀκολου-
θήσει οἱ πρόγονοι τῶν ∆υτικῶν στὰ
ἐδάφη τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατο-
ρίας.

Σήµερα θὰ µελετήσουµε ἀκρο-
θιγῶς τοὺς Ὀστρογότθους ὡς ἕνα
ἀκόµα χαρακτηριστικὸ δεῖγµα τῶν
λαῶν τῆς µεγάλης µετανάστευσης
τοῦ 4ου καὶ 5ου αἰῶνος, ποὺ ἄφη-
σαν τὸ στίγµα τους καὶ ἐπηρέασαν
µὲ τὴν νοοτροπία αὐτοὺς ποὺ σήµε-
ρα λανθασµένα ἀποκαλοῦνται
“Εὐρωπαῖοι”. Οἱ Ὀστρογότθοι, ὅπως
ἐπίσης καὶ οἱ Βησιγότθοι, προῆλθαν
ἀπὸ τὴν διαίρεση τοῦ πανίσχυρου
Γερµανικοῦ φύλου τῶν Γότθων,
κατὰ τὸν 3ο αἰώνα. Ἀρχικὰ ἦσαν
ἐγκατεστηµένοι στὰ παράλια τῆς
Βαλτικῆς ἐνῷ ἀργότερα µετακινήθη-
καν στὶς περιοχὲς τῆς Θαλάσσης τοῦ

Azov1. Οἱ ἐπιθέσεις, ὅµως, τῶν
Οὕννων τὸ 370 τοὺς ἀνάγκασαν νὰ
ἐγκαταλείψουν τὶς περιοχές τους καὶ
νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Παννονία2.

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἀττίλα τὸ 453
µ.Χ., οἱ Ὀστρογότθοι εἶχαν λιγότερες
πιέσεις στὶς περιοχὲς ὅπου εἶχαν
ἐγκατασταθεῖ. Ὁ βασιλιάς τους Θευ-
δέριχος ἢ Θεοδώριχος ὁ Μέγας3

ἀνῆλθε στὰ ὕπατα Ρωµαϊκὰ ἀξιώµα-
τα ἀποκτώντας µεγάλη ἰσχύ. Αὐτὸς
ἦταν ὁ λόγος ποὺ ὁ αὐτοκράτορας
Καῖσαρ Φλάβιος Ζήνων Αὔγουστος
φρόντισε τὸ 489 νὰ τὸν στείλει στὴν
Ἰταλία προσπαθώντας νὰ ἀπαλλάξει
τὴν Ἀνατολικὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτοκρατο-
ρία ἀπὸ τὰ Γερµανικὰ στοιχεῖα.

Ὁ Θεοδώριχος τὸ 493 δολοφόνη-
σε τὸν Ὀδόακρο µὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ
αὐτοκράτορα καὶ ἔγινε κύριος τῆς
Ἰταλίας. Ὁ αὐτοκράτορας Ἀναστά-
σιος τὸν ἀναγνώρισε ὡς rex Gotho-
rum («βασιλέα τῶν Γότθων») καὶ κύ-
ριο τῆς Ἰταλίας, θέλοντας νὰ δείξει ὅτι
τοῦ µεταβίβαζε ἁπλῶς καὶ µόνο τὴν
κυβερνητικὴ ἐξουσία στὴν ∆ύση. 

Οἱ Ὀστρογότθοι, ὡς γνήσιοι ἀπό-
γονοι τῶν Γότθων, δὲν ἀποδέχθη-
καν ποτὲ τὴν Ὀρθοδοξία στὸν Χρι-
στιανισµό, ἀλλὰ ἀσπάσθηκαν τὴν
αἵρεση τοῦ Ἀρείου, στὴν ὁποία πα-
ρέµειναν πιστοὶ ἀκόµα καὶ µετὰ τὴν
ὁριστικὴ καταδίκη τοῦ Ἀρειανισµοῦ.
Στὶς περιοχὲς ὅπου ἐγκαταστάθηκαν
χωρὶς ἄδεια ξέσπασαν δογµατικὲς
ἔριδες, ὡστόσο ὁ Θεοδώριχος
ἐφάρµοσε µία πολιτικὴ θρησκευ-
τικῆς ἀνοχῆς καὶ κατὰ καιροὺς συν -
εργάστηκε µὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώ-
µης.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Θεοδώριχου
οἱ Ὀστρογότθοι σταδιακὰ ἄρχισαν
νὰ ἐκδηλώνουν ἐπεκτατικὲς διαθέ-
σεις πρὸς διάφορες κτήσεις τῆς Ἀνα-
τολικῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας,
κάτι πού, δικαίως, δὲν ἄρεσε στὸν
αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό. Στὶς
ἀρχὲς τοῦ 535 ἡ φιλοβυζαντινὴ βασί-
λισσα τῶν Ὀστρογότθων Ἀµαλα-
σούνθα συνελήφθη, φυλακίστηκε
καὶ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἰδίου ἔτους δολο-
φονήθηκε µὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ νέου συ-
ζύγου της, Θευδάτου. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς
πολιτικῆς κατάστασης στὴν Ἰταλία
ἔδωσε στὸν Ἰουστινιανὸ τὴν ἀφορµὴ
ποὺ ζητοῦσε, γιὰ νὰ κινηθεῖ ἐναντίον
τῶν Ὀστρογότθων. Τὴν ὑλοποίηση
τῶν σχεδίων τοῦ αὐτοκράτορα ἀνέ-
λαβαν οἱ στρατηγοὶ Βελισσάριος
ποὺ κινήθηκε µὲ στόλο ἐναντίον τῆς
Σικελίας µὲ 12.000, ἄνδρες καὶ
Μοῦνδος, ποὺ προέλασε πρὸς τὴ

Γοτθικὴ ∆αλµατία µὲ 4.000 ἄνδρες.
Τὸ 554 ὁ Ναρσὴς ὁλοκλήρωσε αὐτὸ
ποὺ εἶχε ξεκινήσει ὁ Βελισσάριος κα-
ταλύοντας ὁριστικὰ τὸ κράτος τῶν
Ὀστρογότθων.

Τὸ στοιχεῖο τῶν Ὀστρογότθων
ποὺ µέχρι σήµερα εἶναι ἐµφανὲς
στοὺς “Εὐρωπαίους” ἀπογόνους
τους εἶναι τὸ ὅτι παραµένουν ἀναξιό-
πιστοι ὡς σύµµαχοι. Οἱ Ὀστρογότ-
θοι ἦσαν σύµµαχοι τοῦ αὐτοκράτο-
ρα γιὰ ὅσο διάστηµα ἐπεκράτησε ἡ
φιλοδοξία τοῦ Θεοδώριχου, ὡστό-
σο, µετὰ τὸν θάνατό του, ἔδειξαν ὅτι
ποτὲ δὲν ἀπέβαλαν τὸ ἰδίωµα τοῦ
βάρβαρου ἐπεκτατικοῦ ἔθνους ποὺ
δὲν µπορεῖ νὰ συνάψει ἀξιόπιστη
συµφωνία ἢ συµµαχία.

Μ. Β.
1. Ἡ Θάλασσα τοῦ Ἀζὸφ εἶναι τὸ

βόρειο τμῆμα τῆς Μαύρης Θάλασσας
ποὺ ἑνώνεται μέσῳ τοῦ στενοῦ (4 χλμ ἢ
2,5 μίλια) πορθμοῦ τοῦ Kerch. Συνορεύει
βόρεια μὲ τὴν Οὐκρανία, ἀνατολικὰ μὲ
τὴ Ρωσία καὶ δυτικὰ μὲ τὴν Κριμαία.
Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο
κόλπο, ἐπιφάνειας 35.000 τετραγωνικῶν
χιλιομέτρων, τοῦ Εὔξεινου Πόντου
ἀνάμεσα στὴν Κριμαία καὶ στὸν Καύ-
κασο. Εἶναι ἀβαθὴς θάλασσα (βάθους
ἀπὸ 0.9 μέχρι 14 μέτρα) ποὺ μοιάζει μὲ
κλειστὴ λίμνη, ἐνῷ τὸ νερό της δὲν εἶναι
ἰδιαίτερα ἁλμυρὸ λόγῳ τοῦ ὅτι σὲ αὐτὴν
καταλήγουν 20 ποταμοὶ (Don, Kuban,
Molochna, Molochnyi Liman, Kalmius,
Malyi, Atmanai, Bolhradsky Sivashyk,
Mius, Yeya, Beisug, Berda, καὶ ἄλλοι μι-
κρότεροι). 2. Ἡ Παννονία εἶναι ἀρχαία
περιοχὴ τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης βορεί-
ως τοῦ Δουνάβεως. Βρισκόταν στὴ θέ-
ση τῆς σημερινῆς Οὑγγαρίας ἐνῷ συμ-
περιελάμβανε καὶ τμῆμα ποὺ σήμερα
κατέχει ἡ Κροατία, ἡ Σερβία, ἡ Βοσνία,
ἡ Σλοβενία, ἡ Αὐστρία καὶ ἡ Σλοβακία.
Ὁ Αὐστριακὸς ἀκαδημαϊκὸς γλωσσο-
λόγος καὶ μελετητὴς τῶν Κελτικῶν δια-
λέκτων Julius Pokorny ἰσχυρίζεται πὼς ἡ
περιοχὴ ἔλαβε τὴν ὀνομασία της ἀπὸ
τὸν καιρὸ τῶν Ἰλλυριῶν. Ἡ ὀνομασία
τῆς περιοχῆς ἔχει προέλευση ἀπὸ τὴν
ἰαπετικὴ ρίζα «πὲν-» ποὺ σημαίνει ὑγρὸς
καὶ νερό, κάτι ποὺ δικαιολογεῖται λόγῳ
τῶν πολλῶν ποταμῶν ποὺ τὴν διασχί-
ζουν. 3.  Γεννήθηκε στὶς 12 Μαΐου τοῦ
454 καὶ πέθανε στὶς 30 Αὐγούστου τοῦ
526. Ὁ Θεοδώριχος ὑπῆρξε βασιλιάς
τῶν Ὀστρογότθων ἀπὸ τὸ 471 μέχρι τὸν
θάνατό του τὸ 526, ἄρχοντας τῆς Ἰτα-
λίας ἀπὸ τὸ 493, ἀντιβασιλέας τῶν Βη-
σιγότθων ἀπὸ τὸ 511, ἐνῷ διετέλεσε καὶ
βασιλικὸς ἀντιπρόσωπος τῆς Ἀνατο-
λικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. 

Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ «κατασκευάζουν»
τὴν συµπεριφορά µας!

1. Τό κήρυγµά µου σήµερα, ἀδελ-
φοί χριστιανοί, θά ἀναφέρεται στόν
12ο Ψαλµό. Ὁ ποιητής τοῦ Ψαλµοῦ
αὐτοῦ ἀρχίζει µέ µία ἀπογοητευτική
κραυγή: «Ἕως πότε, Κύριε;» (στίχ.
2). Πόσες φορές δέν ἔχουµε ἐκβάλει
καί ἐµεῖς οἱ ἴδιοι τήν κραυγή αὐτή,
ἀλλά καί τήν ἔχουµε ἀκούσει ἀπό
τούς ἄλλους; Ὁ ποιητής µας παρα-
πονεῖται στόν Θεό ὅτι τόν λησµόνη-
σε ἐντελῶς («ἐπιλήσῃ µου εἰς τέ-
λος;») καί ὅτι συνεχῶς ἀποστρέφει
τό πρόσωπό Του ἀπ᾽ αὐτόν (στίχ.
2β). Στήν συνέχεια ὁ ψαλµωδός µας
φαίνεται ὅτι βασανίζεται «ἡµέρας
καί νυκτός» (στίχ. 3), χωρίς ὅµως νά
µᾶς λέει τόν λόγο τῶν βασάνων του,
τῶν «ὀδυνῶν» του. Μᾶς µιλάει
ὅµως παρακάτω γιά «ἐχθρό» του, ὁ
ὁποῖος φαίνεται ὅτι τόν ἔχει καταβά-
λει, γἰ  αὐτό καί παραπονεῖται λέγον-
τας: «Ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ
ἐχθρός µου ἐπ᾽ ἐµέ;» (στίχ. 3β). Ἄν
λάβουµε ὑπ᾽ ὄψιν τήν ἐπιγραφή τοῦ
Ψαλµοῦ, ὅτι αὐτός γράφτηκε ἀπό
τόν ∆αβίδ, τότε θά ποῦµε ὅτι ὁ
ἐχθρός ἐδῶ εἶναι ὁ Σαούλ, ὁ ὁποῖος,
ὅπως ξέρουµε (βλ. Α´ Βασ. 27,1
ἑξ.), ἐδίωκε πραγµατικά τόν ∆αβίδ
καί τόν ἀνάγκαζε νά καταφεύγει πό-
τε στόν Ἀγχούς, τόν βασιλέα τῆς
Γέθ, πότε στό σπήλαιο Ὀδαλλάµ,
πότε στήν Μασσηφάτ τῆς Μωάβ καί
πότε στήν ἔρηµο Μασαρέµ, στό
ὄρος Ζίφ.

2. Στά κυνηγητά ἀπό τόν ἐχθρό
του ὁ ποιητής µας καταφεύγει στόν
Θεό καί ἀφοῦ τοῦ λέγει τόν πόνο
του µέ τό «ἕως πότε, Κύριε;», τόν
παρακαλεῖ τώρα νά ἐπιβλέψει τό
πρόσωπόν Του πρός αὐτόν καί νά
τοῦ φωτίσει τά µάτια του. «Ἐπίβλε-
ψον, εἰσάκουσόν µου, Κύριε ὁ Θεός
µου· φώτισον τούς ὀφθαλµούς µου,

µήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον»
(στίχ. 4), λέγει. Παρακαλεῖ, δηλαδή,
τόν Θεό ἀντί νά τοῦ ἀποστρέψει τό
πρόσωπό Του, ὅπως παραπονέθη-
κε πρίν ἀπό λίγο, τώρα νά στρέψει
τό πρόσωπό Του εὐνοϊκά σ᾽ αὐτόν
καί νά τόν εὐσπλαγχνισθεῖ. Αὐτό θά
τόν ζωογονήσει ψυχικά καί σωµατι-
κά καί θά τόν ἀνορθώσει. Αὐτό ση-
µαίνει τό «φώτισον τούς ὀφθαλµούς
µου», πού εἶπε πρίν ἀπό λίγο στόν
Θεό. Γιατί, ὅσοι εἶναι καταπεσµένοι
ψυχικά καί σωµατικά νοιώθουν ὅτι
ἔχουν σκοτισµένους τούς ὀφθαλ-
µούς τους. Ἄν ὅµως ὁ Θεός, λέγει
στήν συνέχεια ὁ ποιητής µας, δέν
τόν ὑπερασπιστεῖ καί δέν τόν βοη-
θήσει, τότε ὁ ἐχθρός του θά γίνει πιό
θρασύς καί πιό ἐπιθετικός ἐναντίον
του καί θά λέγει: «Ἴσχυσα πρός
αὐτόν» (στίχ. 5)! Τόν κατενίκησα!
Τότε καί ὅλοι οἱ σύµµαχοι καί φίλοι
τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ποιητοῦ µας, πού
τόν κατέθλιβαν καί αὐτοί, θά χαροῦν
χαρά µεγάλη, γιατί θά τόν βλέπουν
ἐντελῶς ἡττηµένον («οἱ θλίβοντές
µε ἀγαλλιάσονται, ἐάν σαλευθῶ»,
στίχ. 5).

3. Ὁ Ψαλµός τελειώνει µέ τήν γλυ-
κειά ἐλπίδα, πού ἔχει ὁ ποιητής µας
στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅτι θά τόν βοη-
θήσει καί θά τόν σώσει: «Ἐγώ δέ ἐπί
τῷ ἐλέει Σου ἤλπισα», λέγει (στίχ. 6).
Καί αὐτό βεβαίως τοῦ δίνει µεγάλη
χαρά, τοῦ δίνει ἀγαλλίαµα. Γι᾽ αὐτό
καί ἀµέσως παρακάτω λέγει: «Ἀγαλ-
λιάσεται ἡ καρδία µου ἐν τῷ σωτη-
ρίῳ σου» (στίχ.6). Εὐγνώµων δέ ὁ
ποιητής µας γιά τήν σωτηρία πού θά
τοῦ δώσει ὁ Θεός ὑπόσχεται ὅτι θά
Τόν ὑµνεῖ καί θά Τόν δοξάζει. «῎Ασω
τῷ Κυρίῳ τῶ εὐεργετήσαντί µε καί
ψαλῶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου τοῦ Ὑψί-
στου» (στίχ. 6), λέγει.

Ἑρµηνεία τοῦ 12ου Ψαλµοῦ
Η ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

Ἕνα ἀκόµη ∆ιαθρησκειακὸν Συνέδριον ξένον
πρὸς τὴν ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ χωρὶς ἀποτελέσµατα

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων
καί Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πει-
ραιῶς ἐξεδόθη τό ἀκόλουθον κείμενον:

«Ἄλλο ἕνα ∆ιαθρησκειακὸ Συνέδριο
ἔλαβε χώρα τὶς τελευταῖες ἡµέρες σὲ
κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας ἀπὸ
18 ἕως 20 Ὀκτωβρίου 2015 µὲ θέµα:
«Θρησκευτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς
Πλουραλισµὸς καὶ Εἰρηνικὴ Συνύ-
παρξη στὴ Μέση Ἀνατολή», τὸ ὁποῖο
διοργάνωσε τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν µὲ πρωτοβουλία τοῦ
Ἕλληνα ὑπουργοῦ κ. Νίκου Κοτζιᾶ.
Ὅπως µᾶς πληροφόρησαν τὰ Μ.Μ.Ε.
καὶ διάφορα θρησκευτικὰ ἱστολόγια, στὸ
Συνέδριο ἔλαβαν µέρος κορυφαῖες
θρησκευτικὲς καὶ πολιτικὲς προσωπικό-
τητες ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Μέση
Ἀνατολή, µεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Οἰκου-
µενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος,
οἱ Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδω-
ρος, Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης καὶ Ἱεροσο-
λύµων κ. Θεόφιλος, οἱ Ἀρχιεπίσκοποι
Κύπρου κ. Χρυσόστοµος, Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος, Τιρά-
νων καὶ πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος
καθὼς καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρ-
χου τῆς Μόσχας Μητροπολίτης Βολο-
κολὰµσκ κ. Ἱλαρίων. Ἀπὸ τοὺς πολιτι-
κοὺς ἡγέτες ἦταν παρόντες καὶ ἔλαβαν
τὸν λόγο οἱ Ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῆς
Ὁλλανδίας κ. Μπὲρτ Κέντερς, τῆς Αἰγύ-
πτου κ. Σάµεχ Σούκρι, τοῦ Βατικανοῦ κ.
Πὸλ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ καὶ τῆς Κύ-
πρου κ. Γιαννάκης Κασουλίδης. Σύµ-
φωνα µὲ τὴν εἰδησεογραφία, σκοπὸς
τοῦ Συνεδρίου ἦταν ἡ ἀνάδειξη τοῦ ρό-
λου τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν στὴν
ὑπεράσπιση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ
τῆς συµβολῆς τους στὴν ἐπίτευξη τῆς
εἰρηνικῆς συµβίωσης στὴ Μέση Ἀνα-
τολὴ σὲ συνθῆκες ἀξιοπρέπειας καὶ
ἀµοιβαίας κατανόησης, καθὼς ἐπίσης
καὶ ὁ σεβασµὸς τῆς πολυπολιτισµικότη-
τος καὶ τῆς πολυθρησκευτικότητος στὴν
µαρτυρικὴ καὶ δεινῶς χειµαζόµενη αὐτὴ
περιοχὴ τοῦ πλανήτη µας.

Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ∆ιά-
σκεψης κήρυξε ὁ Πρόεδρος τῆς ∆η-
µοκρατίας κ. Προκόπης Παυλό-
πουλος, ποὺ ἀνέφερε στὸν χαιρετι-
σµό του ὅτι: «ἡ Συνδιάσκεψη
ἀποκτᾶ σήµερα ἰδιαίτερα καίρια
σηµασία καὶ τοῦτο γιατί γίνεται σὲ
µία στιγµὴ τεράστιας ἱστορικῆς κρι-
σιµότητας. Οἱ φωτιὲς τοῦ πολέµου
στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἔχουν καταλύ-
σει κάθε ἔννοια εἰρηνικῆς συνύ-
παρξης καὶ ἐπιπλέον ἀπειλοῦν, ὄχι
µόνο τὴν ἐν γένει εἰρήνη στὴν πε-
ριοχή, ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἀπειλὴ γιὰ
τὸν κόσµο γενικότερα. Πέραν τού-
του τὸ φαινόµενο τῶν προσφύγων
πολέµου µὲ τὶς διαστάσεις ποὺ ἔχει
πάρει, οἱ ροὲς προσφύγων πολέ-
µου, δὲ συµβιβάζονται µὲ καµιὰ
ἔννοια δικαιοσύνης καὶ πολιτι-
σµοῦ». Πάνω στὸ ἴδιο µῆκος κύµατος
κινήθηκαν καὶ οἱ ὁµιλίες τῶν ἄλλων πο-
λιτικῶν ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι εἶδαν τὸ θέµα
ἀπὸ καθαρὰ πολιτικὴ σκοπιὰ καὶ µὲ δε-
δοµένη φυσικὰ τὴν ἄγνοιά τους, περὶ
τοῦ τί ἐστὶ κατ’ οὐσίαν καὶ κατὰ βάθος
Ὀρθοδοξία καὶ τί ἐστὶ Ἰσλὰµ καὶ Ἰουδαϊ-
σµός. Οἱ ὁµιλίες πάλι τῶν θρησκευ-
τικῶν ἡγετῶν κινήθηκαν πάνω σὲ ἕνα
ἄλλο µῆκος κύµατος, στὸ µῆκος κύµα-
τος τῆς ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἑδραιωµένης
ἰδεολογίας τοῦ ∆ιαθρησκειακοῦ
Οἰκουµενισµοῦ.

Ἔχουµε ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς
σὲ τέτοιου εἴδους ∆ιαθρησκειακὲς Συν -

αντήσεις καὶ σχολιάσαµε ἐπαρκῶς πα-
ρόµοιες εἰσηγήσεις καὶ δηλώσεις. Ἐπί-
σης ἀποδείξαµε τοὺς πραγµατικοὺς
σκοποὺς αὐτῶν τῶν συναντήσεων,
ποὺ εἶναι ἡ προώθηση τοῦ ∆ιαθρη-
σκειακοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ ἐν τέλει
τῆς Πανθρησκείας. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο θὰ
θέλαµε νὰ τονίσουµε ἐδῶ εἶναι, ὅτι στὸ
Συνέδριο αὐτὸ οἱ σύνεδροι δυσ -
τυχῶς δὲν µπόρεσαν νὰ εἰσχωρή-
σουν στὴν οὐσία τοῦ προβλήµατος
καὶ νὰ ἀναδείξουν τὶς βαθύτερες, γε-
νεσιουργὲς αἰτίες, τοῦ θρησκευτι-
κοῦ φανατισµοῦ καὶ τῆς µισαλλο-
δοξίας, οἱ ὁποῖες τροφοδοτοῦν τὰ
ἀνείπωτα ἐγκλήµατα ἀθῴων, σχεδὸν
πάντα, Χριστιανῶν. Τὶς αἰτίες αὐτὲς θὰ
πρέπει κατ’ ἀρχὴν νὰ ἀναζητήσουµε
στὰ «ἱερὰ βιβλία» τῶν δύο συγκεκρι-
µένων θρησκειῶν. Ὅπως εὐστοχότα-
τα ἐπεσήµανε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωσή
του ὁ Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης
µας κ. Σεραφείµ: Στὸ συνέδριο αὐτὸ
«οὐδείς  ἔψαυσε τὴν τραγικὴ  πρα -
γµατικότητα στὴν ἀληθινή της διά-
σταση καὶ συγκεκριµένως οὐδείς
ἀνεφέρθη στὸ αὐταπόδεικτο καὶ
πασίδηλο γεγονός, ὅτι τὴ θρησκευ-
τικὴ βία, τὸ µῖσος καὶ τὴν µισαλλο-
δοξία προωθοῦν, ἐµπνέουν, διδά-
σκουν οἱ θρησκευτικὲς παραδοχὲς
τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ καὶ τοῦ Ἰσλάµ». Καὶ
ὅτι ἑποµένως ἐκεῖ θὰ πρέπει νὰ ἀναζη-
τήσουµε τὸ πρόβληµα, δηλαδὴ στὰ
«δαιµονικῆς ἐµπνεύσεως ‘ὕψιστα’
θρησκευτικά τους κείµενα τῆς ραβι-
νικῆς διδασκαλίας, ὅπως τὸ βορ-
βορῶδες Ταλµοὺδ καὶ ἡ Καµπάλα,
ποὺ οὐσιαστικὰ ἀντικατέστησαν
τὴν Τορὰ καὶ τὸν Προφητισµὸ στὸν
Ἰουδαϊσµὸ καὶ βυσσοδοµοῦν µὲ
τροµακτικὸ µῖσος καὶ ἐµπάθεια
ἀνείπωτη κατὰ τοῦ ἀποκαλυφθέν-
τος Θεοῦ Λόγου καὶ τῶν πιστευόν-
των στὴν θεία Ἀποκάλυψη καθὼς
καὶ τὸ φρικῶδες Κοράνιο µὲ τὶς
πολλαπλὲς Σοῦρες τῶν δῆθεν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν δολοφο-
νία τῶν ἀπίστων καὶ τὴν στοχοποί-
ηση τῶν µὴ Μουσουλµάνων». Ἡ
«ἄγνοια» αὐτοῦ τοῦ «προβλήµατος»
φάνηκε καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολοµαίου, ὁ ὁποῖος στὴν εἰσήγησή
του τόνισε µεταξὺ ἄλλων, ὅτι τὸ δρᾶµα
τοῦ πολέµου «ποὺ βιώνουµε τὰ τε-
λευταῖα χρόνια», ὀφείλεται στὴν
«τραγικὴ στρέβλωση τοῦ Ἰσλὰµ
ἀπὸ ριζοσπαστικὲς τροµοκρατικὲς
δυνάµεις». Προφανῶς ἀδυνατεῖ νὰ
ἐννοήσει ὁ κ. Βαρθολοµαῖος, ὅτι οἱ φα-
νατικοὶ µουσουλµάνοι, ποὺ σφάζουν
ἀθῴους χριστιανοὺς στὸ ὄνοµα τοῦ
Ἀλλὰχ καὶ φιλοδοξοῦν νὰ ἐπανιδρύ-
σουν τὴν ἰσλαµικὴ θεοκρατία, ὄχι µό-
νον δὲν στρεβλώνουν τὸ Ἰσλάµ, ἀλλὰ
ἀντίθετα τὸ ἐφαρµόζουν µὲ ἀκρίβεια
καὶ συνέπεια, διότι βαδίζουν πάνω στὶς
σαφεῖς ἐντολὲς τοῦ Κορανίου περὶ
σφαγῆς τῶν ἀπίστων. Ἡ στρέβλωση
δὲν γίνεται ἀπὸ τοὺς φανατικούς, ἀλλὰ
ἀπὸ τοὺς µετριοπαθεῖς µουσουλµά-
νους καὶ τοὺς Σιΐτες, ποὺ ἀποτελοῦν
τὴν «αἱρετικὴ» ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ γνή-
σιο Ἰσλάµ. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε οἱ φανατι-
κοὶ τζιχαντιστές, ὀπαδοὶ τῆς ὀργανώ-
σεως τοῦ ISIS, σφάζουν µαζὶ µὲ τοὺς
χριστιανοὺς καὶ τοὺς µετριοπαθεῖς
µουσουλµάνους, τοὺς ὁποίους θεω-
ροῦν ὡς προδότες τοῦ Ἰσλάµ.

∆ὲν µπόρεσαν ἐπίσης οἱ σύνεδροι
νὰ συνειδητοποιήσουν µία ἀκόµη

πραγµατικότητα, τὴν ὁποία καὶ σὲ πα-
λαιότερη ἀνακοίνωσή µας ἐπισηµάνα-
µε: Τὸ γεγονὸς δηλαδὴ ὅτι εἶναι µεγάλη
ἀφέλεια νὰ πιστεύουν τόσον οἱ διάφο-
ροι πολιτικοὶ ἡγέτες, ὅσον καὶ οἱ Πα-
τριάρχες καὶ λοιποὶ Ὀρθόδοξοι ἡγέτες,
ὅτι µὲ τοὺς ∆ιαλόγους καὶ τὰ ∆ιαθρη-
σκειακὰ Συνέδρια θὰ καταφέρουν νὰ
ἀναχαιτίσουν, ἢ ἔστω νὰ ἀποµει-
ώσουν, τὸν µουσουλµανικὸ φανατι-
σµό. Ἂς κάνουν τὸν κόπο οἱ Πατριάρ-
χες µας νὰ ἀναψηλαφήσουν τὰ ἀρχεῖα
τους καὶ νὰ µετρήσουν, πόσα τέτοια
Συνέδρια πραγµατοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ
2011, ποὺ ξέσπασε ὁ πόλεµος στὴ Συ-
ρία, µέχρι σήµερα. Πάµπολλα! Καὶ
ὅµως παρ’ ὅλες αὐτὲς τὶς διοργανώ-
σεις, (ἀλλὰ καὶ ἄλλες, ποὺ εἶχαν διορ-
γανωθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ 2011), ἡ κατάστα-
ση στὴ Μέση Ἀνατολὴ ὄχι µόνο δὲν
βελτιώνεται, ἀλλὰ πάει ἀπὸ τὸ κακὸ
στὸ χειρότερο. Ἡ φωτιὰ τοῦ πολέµου
αὐξάνει καὶ διογκώνεται ὅλο καὶ περισ-
σότερο καὶ ἡ ἀπειλὴ ἑνὸς Γ΄ Παγκο-
σµίου Πολέµου γίνεται ὅλο καὶ πιὸ
αἰσθητή. Ἀποδεικνύεται λοιπὸν πανη-
γυρικὰ ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγµατα ἡ χρε-
ωκοπία τῶν Συνεδρίων αὐτῶν. Τὰ Συν -
έδρια αὐτὰ θὰ ἔφερναν ἐνδεχοµένως
κάποιο ἀποτέλεσµα, ἂν οἱ φανατικοὶ
τζιχαντιστὲς ἐπείθοντο νὰ συµµετά-
σχουν σ’ αὐτὰ καὶ κατορθώναµε νὰ
τοὺς πείσουµε νὰ παύσουν νὰ ἐφαρ-
µόζουν τὸ Κοράνιο καὶ νὰ ἀνεχθοῦν τὴν
εἰρηνικὴ συνύπαρξη µὲ τὶς ἄλλες θρη-
σκεῖες. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον! Τὸ
ὁµολόγησε ἄλλωστε ὁ Μητροπολίτης
Γαλλίας κ. Ἐµµανουήλ, σὲ πρόσφα-
τη, (ἀρχὲς Σεπτεµβρίου τοῦ 2015), ∆ια-
θρησκειακή Συνάντηση στὴν Ἀθήνα,
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ λεγοµένου «∆ιε-
θνοῦς Κέντρου “Βασιλιάς Ἀµπντά-
λα” γιὰ τὸν ∆ιαθρησκειακὸ καὶ ∆ια-
πολιτισµικὸ ∆ιάλογο»: «Τὸ “Ἰσλα-
µικὸ Κράτος” µάχεται ὁποιονδήπο-
τε εἶναι ὑπὲρ τῆς µετριοπάθειας καὶ
τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης».

Ἐν κατακλεῖδι: Θὰ πρέπει ἐπὶ τέ-
λους νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ πάντες,
ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἡγέτες, τὸ
ἄκαρπο καὶ ἄσκοπο καὶ ἀνώφελο τῆς
περαιτέρω συνεχίσεως παροµοίων
Συνεδρίων καὶ ∆ιαλόγων. Ὀφείλουν νὰ
εἰσχωρήσουν στὴν οὐσία τοῦ «προ-
βλήµατος» καὶ νὰ ἀναδείξουν τὶς γενε-
σιουργὲς αἰτίες τοῦ θρησκευτικοῦ φα-
νατισµοῦ καὶ τῆς µισαλλοδοξίας. Νὰ
διακηρύξουν πρὸς πᾶσαν κατεύθυν-
ση, ὅτι οἱ ἀποκλειστικοὶ ὑπεύθυνοι γιὰ
τὴν ἄσκηση θρησκευτικῆς βίας εἶναι οἱ
θρησκευτικὲς παραδοχὲς τοῦ Ἰσλὰµ
καὶ τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ καὶ οὐδέποτε ἡ
ἁγία Ὀρθοδοξία µας, ἔτσι ὥστε νὰ
παύσει νὰ θεωρεῖται ὡς συνυπεύθυνη
καὶ συνένοχη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
γιὰ τὴν ἄσκηση θρησκευτικῆς βίας σὲ
ἀλλοθρήσκους. Καὶ τέλος νὰ διακη-
ρυχθεῖ, ὅτι οὐδέποτε ἡ Ὀρθοδοξία
ἀρνήθηκε τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ
συµβίωση µὲ ἀνθρώπους διαφορε-
τικῶν πίστεων, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν της
τὸν λόγο τοῦ Κυρίου µας «ὅστις θέλει
ὀπίσω µου ἀκολουθεῖν"» (Μάρκ.
8, 34) καὶ σεβόµενη τὴν ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἂν δὲν γί-
νουν οὐσιαστικὰ βήµατα πρὸς τὴν κα-
τεύθυνση αὐτὴ κανένα παρόµοιο συν -
έδριο δὲν πρόκειται νὰ ἔχει οὐσιαστικὸ
ἀποτέλεσµα, παρὰ µόνο τὴν δηµιουρ-
γία διαπροσωπικῶν σχέσεων καὶ ταξι-
διῶν ἀναψυχῆς, µεταξὺ τῶν συνέ-
δρων!».

Τήν ∆ευτέραν, 13ην/ 26ην Ὀκτω-
βρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πα-
τριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ἐπανακο-
µιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Πα-
τρός ἡµῶν Σάββα τοῦ ἡγιασµένου
εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί τό
ὄνοµα αὐτοῦ φέρουσαν ἱεράν Μο-
νήν, εἰς τήν ἔρηµον τῆς Ἰουδαίας ἐπί
τῆς δυτικῆς ὄχθης τοῦ χειµάρρου
τῶν Κέδρων, δεξιά τῷ κατερχοµένῳ
ἀπό Ἱερουσαλήµ πρός τήν Νεκράν
Θάλασσαν.

Ἡ ἑορτή αὐτή, θεσπισθεῖσα ὑπό
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων κα-
τά τήν 13ην / 26ην Ὀκτωβρίου ἑκά-
στου ἔτους, ἔχει τήν ἀρχήν εἰς τό γε-
γονός ὅτι κατά τήν ὡς ἄνω ἡµέραν
τοῦ ἔτους 1965, τό σκήνωµα τοῦ ὁσί-
ου Πατρός ἡµῶν Σάββα τοῦ ἡγια-
σµένου, τό ὁποῖον εἶχε µεταφερθῆ
εἰς Βενετίαν ὑπό τῶν Σταυροφόρων,
ἐπεστράφη ὑπό τῆς Ρωµαιοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό Πατριαρχεῖον
Ἱεροσολύµων.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λει-
τουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον ὁ
Μακαριώτατος, ἔχοντα ὡς ἕπεται
ἑλληνιστί:

«∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ κο-
πιῶντες καί πεφορτισµένοι κἀγώ
ἀναπαύσω ὑµᾶς. Ἄρατε τόν ζυγόν
µου ἐφ’ ὑµᾶς καί µάθετε ἀπ’ ἐµοῦ, ὅτι
πρᾷος ἐµί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς
ὑµῶν», (Ματθ. 11,28-29), λέγει ὁ Κύ-
ριος.
Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί ἐν
Χριστῷ.

Σήµερον ἀγάλλονται οἱ οὐρανοί καί
εὐφραίνονται τά ἐπίγεια καί δή ἡ
ἀσκητική καί µοναστική ὄασις Σάββα
τοῦ ἡγιασµένου, καί τοῦτο διότι πανη-
γυρικῶς ἑορτάζοµεν τήν συµπλήρω-
σιν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐπα-
νακοµιδῆς τοῦ ἀφθάρτου σκηνώµα-
τος τοῦ ἁγίου Σάββα ἐκ τῆς Βενετίας
εἰς τήν φερώνυµον Λαύραν αὐτοῦ,
ἔνθα καί ὁ κενός αὐτοῦ τάφος.

Τό ἐνώπιον τῶν ὀφθαλµῶν ἡµῶν
κείµενον ἱερόν σκήνωµα, δηλονότι
ὁλόσωµον λείψανον τοῦ Ὁσίου Πα-
τρός ἡµῶν Σάββα, ἀποτελεῖ τρανήν
ἀπόδειξιν καί µαρτυρίαν ἀδιάψευ-
στον ὅτι ὄντως ὁ αἴρων τόν ζυγόν
τοῦ Χριστοῦ εὑρίσκει ἀνάπαυσιν εἰς
τήν ψυχήν αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις δέ
αὐτήν εἶναι τό τῆς ἀληθοῦς θεογνω-
σίας φῶς κατά τόν Ἅγιον Κύριλλον
Ἀλεξανδρείας, «ὁ δέ ποιῶν τήν ἀλή-
θειαν ἔρχεται πρός τό φῶς, ἵνα φανε-
ρωθῇ αὐτοῦ τά ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ
ἐστιν εἰργασµένα», (Ἰωάν. 3,21), λέ-
γει ὁ Κύριος.

Αὐτόν ἀκριβῶς τόν ἀληθινόν τρό-
πον ζωῆς ἐπέλεξε καί ἀνεζήτησεν ὁ
ὅσιος Πατήρ ἡµῶν Σάββας, ἐγκατα-
λείψας τήν γενέτειραν αὐτοῦ πατρίδα
τήν Καππαδοκίαν. Ἐλθών δέ εἰς τόν
αὐχµηρόν τοῦτον τόπον τῆς ἀσκήσε-
ως αὐτοῦ, δηλονότι τῶν πνευµα-
τικῶν αὐτοῦ κόπων καί ἀγώνων, ἐγέ-
νετο θεωρός τοῦ ἀπροσίτου φωτός,
δηλαδή τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο
ἐξάλλου µαρτυρεῖ καί καταγγέλλει τό

ἀναλλοίωτον καί ἀδιάφθορον λείψα-
νόν του.

«∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ κο-
πιῶντες καί πεφορτισµένοι, κἀγώ
ἀναπαύσω ὑµᾶς», (Ματθ. 11,28).
Ἔλθετε πρός ἐµέ, λέγει ὁ Χριστός,

ὅλοι ὅσοι εἶσθε κοπιασµένοι καί φορ-
τωµένοι ἀπό τό βάρος τῆς ἁµαρτίας
καί τῶν θλίψεων. Ναί, ἀγαπητοί µου
ἀδελφοί, ἡ ἁµαρτία, ὡς διδάσκουν οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας προκαλεῖ κό-
πον καί γίνεται βαρύ φορτίον. «Κό-
πος γάρ καί µέγιστον φορτίον ἡ
ἁµαρτία». «Ἔχει γάρ (ἡ ἁµαρτία), λέ-
γει ὁ Ζιγαβηνός, κόπον µέν πρό τοῦ
ἀποτελεσθῆναι, βάρος δέ µετά
τοῦτο». Μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος ἡµῶν
Ἰησοῦς Χριστός, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστοµος, ὄχι διά νά µᾶς
ζητήσῃ εὐθύνας, ἀλλά διά νά µᾶς
ἀπαλλάξῃ ἀπό τάς ἁµαρτίας µας.
«∆εῦτε οὐχ ἵνα ἀπαιτήσω εὐθύνας,
ἀλλ’ ἵνα λύσω ἁµαρτήµατα. ∆εῦτε
οὐκ ἐπειδή δέοµαι ὑµῶν τῆς δόξης,
ἀλλ’ ἐπειδή δέοµαι ὑµῶν τῆς σωτη-
ρίας».

Ὁ Χριστός, ἀδελφοί µου, θέλει τήν
σωτηρίαν µας. Θέλει νά µᾶς ἐλευθε-
ρώσῃ ἀπό τό βάρος τῶν ἁµαρτιῶν
µας. Ζητεῖ τήν µετάνοιαν ἑνός ἑκά-
στου ἐξ ἡµῶν: «Οὐ γάρ ἦλθον καλέ-
σαι δικαίους, ἀλλ’ ἁµαρτωλούς εἰς
µετάνοιαν», (Ματθ. 9,13).

Τήν πρόσκλησιν ταύτην: «∆εῦτε
πρός µε» ἀπευθύνει πρός ἡµᾶς ὁ
Χριστός ὄχι µόνον προφορικῶς,
ἀλλά καί προσωπικῶς διά τῶν φί-
λων αὐτοῦ, δηλαδή τῶν Ἁγίων
αὐτοῦ. Σήµερον δέ ἀπευθύνει τήν
πρόσκλησιν ταύτην πρός ἡµᾶς διά
τοῦ φίλου αὐτοῦ Σάββα τοῦ ἡγιασµέ-
νου. Λέγοµεν δέ τοῦτο, διότι ἑκατον-
τάδες ἐκ τῶν συνανθρώπων ἡµῶν
κοπιώντων καί πεφορτισµένων,
εὗρον ἀνάπαυσιν καί ἐξακολουθοῦν
νά εὑρίσκουν εἰς τόν ἡγιασµένον
τοῦτον τόπον τῆς Λαύρας τοῦ ὁσίου
Πατρός ἡµῶν Σάββα τοῦ Θεοφόρου,
ἔνθα διά τῆς ἀδιαλείπτου προσ -
ευχῆς, τῆς νηστείας καί τῆς τηρήσε-

ως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐπιτυγχά-
νεται ἡ καθαρότης τῆς καρδίας τοῦ
ἀνθρώπου: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ
καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται»,
(Ματθ. 5,8). Βεβαίως διδάσκαλος καί
ὁδηγός πρός τό φῶς τῆς ἀληθοῦς
θεογνωσίας, εἶναι αὐτός οὗτος ὁ Κύ-
ριος, ὁ Ὁποῖος εἶναι αἴτιος τῆς σωτη-
ρίας ἡµῶν, ὡς λέγει καί ὁ Προφήτης
Ἡσαΐας: «καί ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σω-
τηρίαν ἐκ πάσης θλίψεως αὐτῶν. Οὐ
πρέσβυς οὐδέ ἄγγελος, ἀλλ’ αὐτός ὁ
Κύριος ἔσωσεν αὐτούς διά τό
ἀγαπᾶν αὐτούς καί φείδεσθαι
αὐτῶν», (63,8-9).

Εὐχαριστήσωµεν, ἀδελφοί µου,
τῷ Κυρίῳ, τῷ χαρίσαντι ἡµῖν καί ἀνα-
κοµίσαντι ἐν τῇ φερωνύµῳ ἱερᾷ
ταύτῃ Λαύρα Σάββα τοῦ ἡγιασµένου
τό πάνσεπτον καί θαυµατουργόν
αὐτοῦ σκήνωµα καί µετά τοῦ
ὑµνῳδοῦ εἴπωµεν: «Ὅσιε Πάτερ, ἐκ
βρέφους τήν ἀρετήν ἐπιµελῶς ἀσκή-
σας, ὄργανον γέγονας τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος καί παρ’ αὐτοῦ λαβών
τῶν θαυµάτων τήν ἐνέργειαν, ἔπει-
σαν τούς ἀνθρώπους καταφρονεῖν
τῶν ἡδέων. Νῦν δέ τῷ θείῳ φωτί κα-
θαρώτερον ἐλλαµπόµενος, φώτισον
καί ἡµῶν τάς διανοίας, ἵνα καί ἡµεῖς
ἀξιωθῶµεν διά τῶν πρεσβειῶν τῆς
ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτό-
κου καί ἀειπαρθένου Μαρίας τοῦ
φωτός τῆς ἀληθοῦς θεογνωσίας,
Σάββα Πατήρ ἡµῶν», Ἀµήν.

Τούς ἐν εὐλαβείᾳ προσελθόν-
τας πιστούς ἐκοινώνησεν ὁ Μα-
καριώτατος τοῦ Σώµατος καί τοῦ
Αἵµατος τοῦ Χριστοῦ εὐθύς µετά
τήν ὁµιλίαν.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἐδόθη τό κέ-
ρασµα ἐκ κολλύβων, οἴνου καί παξι-
µαδίου εἰς τόν νάρθηκα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, µετά δέ τοῦτο παρετέθη µο-
ναστηριακή τράπεζα, ἥν ηὐλόγησεν
ὁ Μακαριώτατος.

Εὐθύς µετά ταῦτα ὁ Μακαριώτα-
τος εὐλογῶν τούς Πατέρας, εὐχαρι-
στοῦντας Αὐτῷ, ἀνεχώρησε, διερχό-
µενος κατά τήν τάξιν καί ἐκ τῆς
Μονῆς τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ
Κοινοβιάρχου, δἰ  Ἱεροσόλυµα, δοξά-
ζων τόν Θεόν ἐπί τῇ τελέσει τῆς
ἑορτῆς ταύτης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας.

Ἡ ἑορτὴ τῆς ἐπανακομιδῆς
τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

Ἄλλοι ζητοῦν παιδιὰ ἀπὸ τὴν
Παναγίαν καὶ ἄλλοι τὰ φονεύουν

Ὁ ξακουστὸς Γέροντας π. Ἰωά-
σαφ ἔζησε στὸ Ἅγιο Ὄρος 64 χρό-
νια. Ἁγιογράφησε σὲ ὅλη του τὴ
ζωή, ἑκατοντάδες εἰκόνες. Μία ἀπὸ
αὐτὲς τὶς εἰκόνες θαυµατούργησε
καὶ θαυµατουργεῖ. Εἶναι ἡ «Πανα-
γία ἡ Θρηνωδοῦσα», ἡ ὁποία βρί-
σκεται στὴν Νέα Ὄλυνθο Χαλκι-
δικῆς.

Θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα θαῦµα τῆς
«Παναγίας Θρηνωδούσας»:

Πέρυσι βρέθηκα ἐκεῖ στὸ προσ -
κύνηµα τῆς Παναγίας. Ἔρχεται ἕνα
ζευγάρι µὲ δύο παιδάκια. Λένε:
«Ἀνοῖξτε τὸν Ναὸ νὰ προσκυνή-
σουµε, γιατί κάτι µᾶς συνδέει µ᾽
αὐτόν». Ἐγὼ σκέφτηκα ὅτι κάτι
θαυµαστὸ θὰ συνέβη σ᾽ αὐτὴ τὴν
οἰκογένεια. Ἀνοίγει τὸ ἐκκλησάκι ὁ
κὺρ-Βασίλης -γιατί εἶναι ἰδιωτικὸ-
καὶ τοὺς ρωτάω: «Τί σᾶς συνέβη;».
«Νά», λένε. «Πρὶν 4-5 χρόνια, ποὺ
ἦρθε ἡ Παναγία ἡ Ἱεροσολυµίτισσα
στὸν Ἅγιο ∆ηµήτρη, κατεβήκαµε
καὶ ἐµεῖς ἀπὸ τὴν Κοµοτηνὴ νὰ πά-
ρουµε τὴν εὐλογία της. Νὰ προ-
σκυνήσουµε καὶ νὰ προσευχη-
θοῦµε νὰ µᾶς δώση κανένα παιδί,
γιατί 7 χρόνια ἀγωνιζόµαστε µὲ
ἐξωσωµατικές, µὲ ταλαιπωρίες καὶ
δὲν ἔχουµε παιδί. Ἐκεῖ ἀνταµώσα-
µε ἕνα µοναχό, ποὺ µᾶς ἔδωσε µία
εἰκόνα µικρὴ τῆς "Παναγίας τῆς
Θρηνωδούσας". Μᾶς εἶπε "προσ -
ευχηθεῖτε σ᾽ αὐτὴ τὴν εἰκόνα. Αὐτὴ
ἔχει δώσει καὶ σ᾽ ἄλλες ἄτεκνες γυ-
ναῖκες παιδιὰ καὶ θὰ δώση καὶ σὲ
σᾶς". Μάλιστα µ᾽ ἔδωσε κι ἕνα
µικρὸ κοµποσχοινάκι -εἶπε ἡ γυναί-
κα-, τὸ ὁποῖο δὲν ἔµπαινε στὸ χέρι
µου. Μετὰ σκέφτηκα "τί θὰ τὸ κάνω
αὐτὸ τὸ κοµποσχοινάκι;" Ἦταν γιὰ
µικρὸ παιδάκι. Ἔφυγε ὁ µοναχός,
φύγαµε καὶ ἐµεῖς. Ὅταν πήγαµε
στὴν Πατρίδα µας, συνέλαβα καὶ
ἔκανα δίδυµα, τὸν Χαράλαµπο καὶ
τὸν Ἀλέξανδρο, καὶ τὰ ᾽φερα ἐδῶ
νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ εὐχαρι-
στήσουµε τὴν Παναγία µας».

* * *
Ἄλλοι ζητοῦν ἀπὸ τὴν Παναγία

νὰ κάνουν παιδιὰ καὶ ἄλλοι τὰ φο-
νεύουν ὡς ἔµβρυα. Εἴθε µὲ τὴ χάρη
τῆς Μεγάλης µας Μάνας, τῆς Παν -

αγίας µας, αὐτοὺς τοὺς φοβεροὺς
καὶ κρίσιµους γιὰ τὴν Πατρίδα µας
χρόνους, νὰ µετανοήσουµε καὶ νὰ
σταµατήσει τὸ γένος µας νὰ σκοτώ-
νει τὰ ἀθῶα κυοφορούµενα παιδιά
του µὲ τὶς ἐκτρώσεις. Λέγεται ὅτι κά-
θε χρόνο γίνονται 300.000 καὶ πλέ-
ον ἐκτρώσεις. ∆ηλαδή, ἀπὸ τὴ µε-
ταπολίτευση µέχρι τέλους τοῦ
2014, µία 40ετία, ἔχουν θανατωθεῖ
τὸ ὀλιγότερο 12.000.000.

Ἡ Θεοτόκος -καὶ κατὰ χάρη Μη-
τέρα µας- δακρύζει, ὅπως βλέπου-
µε πολλάκις σὲ εἰκόνες Της θαυµα-
τουργές, γιὰ νὰ µᾶς εὐαισθητοποι-
ήσει νὰ παύσουµε νὰ ἁµαρτάνουµε
γενικὰ καὶ εἰδικότερα νὰ µὴ φο-
νεύουµε ἀθῶα κυοφορούµενα, τὰ
ὁποῖα ἐν καιρῷ -µετὰ τὴ γέννησή
τους- θὰ εἶναι ἄνθρωποι σὰν κι
ἐµᾶς· παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, παιδιά µας.

Τελειώνοντας, κρίνω ἀναγκαῖο
νὰ ἀναφέρω ὅτι ὅταν ἡ Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων ἐψήφιζε τὸ νόµο
γιὰ τὶς ἐκτρώσεις πρὸ ἐτῶν, ὁ κ.
Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας τὸν
ἐνέκρινε, σὲ εὐρωπαϊκὴ χώρα ὁ
καθολικὸς βασιλεὺς ἐξοχώταχος
κ. Μπωντουέν, εὐσεβέστατος ὤν,
καὶ πρὸς τιµήν του, δὲν ἀπεδέχθη
νὰ ὑπογράψει τὸν νόµο τοῦτο γιὰ
τὶς ἐκτρώσεις. ∆ὲν ἠθέλησε νὰ γί-
νει ἐγκληµατίας. Τί νὰ πεῖ κανεὶς
γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες;
Φονεύουν ἀθῶα ἀγέννητα παιδιά
τους, χωρὶς νὰ ἀντιλαµβάνονται
ὅτι ἕνεκα αὐτῆς τῆς µεγάλης
ἁµαρτίας µας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων
πολλῶν καὶ ἀκατονόµαστων, γί-
ναµε δοῦλοι στοὺς δυτικοὺς
ἀνθέλληνες καὶ ἀντίχριστους καὶ
σὲ λίγα χρόνια θὰ εἴµαστε µει-
οψηφία στὴν Πατρίδα µας, κάτω
ἀπὸ τὴν µπότα αἱµοχαρῶν
ἐχθρῶν, ἀλλοδόξων καὶ µισελλή-
νων. Οἱ µεταφερµένοι εἰς βάρος
µας αὐτοὶ ἐχθροὶ εἶναι ἐντὸς τῶν
τειχῶν µας. Σὲ λίγο θὰ δράσουν
εἰς βάρος µας. Ὑπάρχει καιρὸς
γιὰ σωτηρία. Ἂς ἀνανήψουµε τὸ
ταχύτερο!

µ.Λ.
(Πηγή: Μαχητής, 30-9-2015)

Λείψανον τοῦ Ἁγίου
Ἀρσενίου εἰς τὸν Ἱ. Ν.

Ἁγ. Τιµοθέου καὶ Μαύρας
Εἰς τόν Ἱ. Ναὸν τῶν Ἁγίων Τιµο-

θέου καὶ Μαύρας, Ν. Ἐρυθραίας
Ἀττικῆς ἀπὸ τὴν 15ην ὡς καὶ τὴν
22αν Νοεµβρίου θὰ τίθεται πρός
προσκύνησιν Λείψανον τοῦ Ἁγ.
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. Ὁ Ἱ.
Ναός θά παραµένη ἀνοικτός ἀπὸ
τὸ πρωῒ ἕως τὸ βράδυ. Καθηµε-
ρινῶς θὰ τελῆται Ὄρθρος καί θεία
Λειτουργία ἀπό τίς 7.30 π.µ. καί
Παράκλησις εἰς τόν Ἅγιον Ἀρσέ-
νιον τήν 18.00µ.µ. Πληροφορίαι εἰς
τό τηλέφωνον 2108137315.  
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Ἐπισκέφθηκα πρό τεσσάρων
περίπου δεκαετιῶν ἅγιον γέροντα
στά Κατουνάκια. Τόν παρεκάλεσα
νά µοῦ πεῖ λόγον πνευµατικῆς
οἰκοδοµῆς, ἀλλά καί κάποιες συµ-
βουλές γιά τίς δυσκολίες καί τά ση-
µεῖα τῶν καιρῶν. Ἀρνήθηκε
κατ’ἀρχήν, ἀλλά στήν ἐπιµονή µου
κάµφθηκε καί ἀνέφερε τά ἑξῆς: «Τί
νά σᾶς πῶ, πάτερ µου; Αὐτόν τόν
πολιτισµό θά τόν καταστρέψει ἡ
πορνεία».

Ἀνήσυχος, ἔψαξα στούς Πατέρες
καί συγκεκριµένα στόν Ἅγιο Γρη-
γόριο τόν Παλαµᾶ καί σύν τοῖς
ἄλλοις, ἀνέγνωσα τό παρακάτω:
«Τὶ δὲ εἶναι ἡ πορνεία; Ἐξῆλθε ὁ
τότε λαὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Αἴγυ-
πτο ἐντελῶς ἄοπλος καὶ τοὺς κατε-
δίωκε πλῆθος ὁπλιτῶν. Καθὼς
λοιπὸν ἔφθασαν ἕως τὴν θάλασσα,
οἱ πρῶτοι διωκόµενοι, οἱ δεύτεροι
διώκοντες, µὲ τὴν δύναµι καὶ βουλὴ
τοῦ Θεοῦ, καὶ µὲ τὴν ράβδο καὶ τὸ
χέρι τοῦ Μωϋσέως, δικάζει τοὺς
δύο ἐκείνους ἡ θάλασσα· στοὺς
πρώτους ὑποχωρεῖ σχισµένη
στὴν µέση καὶ τοὺς δίνει ἀκίνδυνη
διέλευση, τοὺς δὲ διῶκτες, ἀφοῦ
ἐπανῆλθε στὴν θέση της, τοὺς
ἔβγαλε νεκροὺς σ’ἐκείνους τοὺς
γειτονικοὺς αἰγιαλούς· καὶ ἔτσι
τοὺς ἄοπλους κατέστησε πάνο-
πλους, ἀφοῦ ἐσκύλευσαν τοὺς
ἐκβρασθέντες νεκρούς. Ἔπειτα τὶ
ἔγινε; ∆ιέρχονται τόπους καὶ
χῶρες κατοικούµενες καὶ ἀκατοί-
κητες ἀήττητοι, νικῶντας ὅλους
ἐκείνους ποὺ τοὺς ἀντιστάθηκαν. 

Ἀλλ ’ὅταν ἔπεσαν σὲ πορνεία,
τόσο κατὰ κράτος νικήθηκαν,
ὥστε νὰ πεθάνουν ἀµέσως στὸν
πόλεµο τότε εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες...
καὶ ἂν δὲν ἐξιλέωνε τὸν Θεὸ ὁ Φι-
νεὲς, ποὺ ἀπὸ ζῆλο µ’ἕνα κτύπη-
µα φόνευσε µαζὶ µὲ τὴν πορνευό-
µενη τὸν διαπράττοντα τὴν βρω-
µιὰ καὶ ἀναχαίτισε τὴν πρᾶξι, θὰ
χανόταν ὅλο τὸ γένος δοκιµαζόµε-
νο ἀπὸ τὴν θεία ὀργὴ ἀπὸ τὴν πα-
ρανοµία τῆς πορνείας. Σὲ σᾶς δέ,
ὅτι ἐνεργεῖται αὐτὸ τὸ θεοµίσητο
πάθος, ποιὸς δὲν τὸ γνωρίζει; ∆ὲν
ὑπάρχει µάλιστα κανεὶς νὰ ἐµπο-
δίσῃ,... ἐνῶ µερικοὶ καὶ συµ-
πράττουν σ’αὐτό, ἂν καὶ ὁ ἀπό-
στολος λέγει, “µὲ αὐτοὺς δὲν ἐπι-
τρέπεται οὔτε νὰ συντρώγωµε”
(Α’Κορ. 5,11)· γι’αὐτὸ εἴµαστε ὅλοι
ἄξιοι θανάτου καὶ πανωλεθρίας»
(Παλαµικόν Ταµεῖον,σελ.828,παρ.3,
ὉµιλίαΛΘ’ Ἐν Λιτῇ ..., ΕΠΕ 10,494-
496. PG 151,488B-D).

Σκέφθηκα τότε καί τώρα ἐντονώ-
τερα, ὅτι χρεωστοῦµε σέ ὅλους καί
ὀφείλουµε νά κηρύξουµε εἰλικρινῆ
µετάνοια κι’ἐπιστροφή στόν Οὐρά-
νιο Πατέρα, δηλαδή ἐπιστροφή
στήν Ἑλληνορθόδοξη, Ρωµαίϊκη
Παράδοση, ὅπως αὐτήν τήν ἐξέ-
φρασαν κυρίως ὁ Ἅγιος Νικόδηµος
ὁ Ἁγιορείτης, ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ
Νοταρᾶς, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πά-
ριος, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, κ.ἄ. . 

Ἄνευ καθαρότητας καί ταπείνω-
σης, τό τέλος τῆς Νέας Ἐποχῆς καί
ὅλων αὐτῶν ὅσων ἐπενδύουν
στήν διάπραξη καί διαιώνιση τῶν
σαρκικῶν ἐπιθυµιῶν καί τοῦ χοι-
ρώδους βίου προοιωνίζεται τραγι-
κό. 

Ἐρωτῶ σε φίλε γνήσιε, µήπως
καί αὐτή ἡ ἀσύδοτη ἐπέλαση τῶν
λαθροµεταναστῶν στή χώρα µας
καί σ’ὅλη τήν Εὐρώπη γίνεται
ἐσκεµµένα καί προγραµµατισµένα
ἐξαιτίας τῆς κτηνώδους παιδερα-
στίας, τοῦ βορβορώδους κιναιδι-
σµοῦ καί κάθε αἰσχρῆς σαρκικῆς
ἐπιθυµίας, πού κατακλύζουν τίς

ψυχές καί τά σώµατα τῶν Εὐρω-
παίων, ὅπως ἐπίσης καί τῆς παρά-
νοµης ἐµπορίας ὀργάνων σώµα-
τος; Ἆραγε ψάχνουν «ὕλη» γιά νά
κορέσουν τά ἀκόρεστα διαβολικά
πάθη τους - ἀφοῦ ἡ κάθε εἴδους
πορνική διαστροφή ἔχει γίνει τρό-
πος ζωῆς καί καύχησης γιά τούς
περισσοτέρους - ξερριζώνοντας
ἀνθρώπους ἀπό τίς πατρογονικές
τους ἑστίες, ἀδιαφορώντας γιά τόν
πνιγµό πολλῶν στή Μεσόγειο; ∆έν
γνωρίζω, περιµένω ἀπάντηση. 

Ἐν τούτοις, ἄκουσα κίναιδο
πρώην Ὑπουργό καί νῦν Βουλευ-
τή τῆς Γερµανικῆς Βουλῆς πού
ἔστειλε µήνυµα µέσῳ τῆς γερµα-
νικῆς τηλεόρασης ἔχοντας σκοπί-
µως δύο νεαρούς λαθροµετανά-
στες δίπλα του· συνέστησε λοιπόν,

ὦ τῆς βλασφηµίας, εἰ δυνατόν ὅλοι
οἱ πολίτες τῆς Εὐρωζώνης νά τόν
µιµηθοῦν!!! Ἐπίσης στήν ἑλληνική
τηλεόραση ἄκουσα Ὑπουργό χώ-
ρας τῆς Εὐρωζώνης, πού ἐπισκέ-
φθηκε τήν Ἑλλάδα προσφάτως, ὁ
ὁποῖος ζητοῦσε ἀπό τόν Πρωθυ-
πουργό µας «εὐχές», «βίον ἀνθό-
σπαρτον» γιά τόν κίναιδο πρωθυ-
πουργό τῆς πατρίδας του καί τόν
φίλο του, πού βρίσκονταν σέ «γα-
µήλιο ταξίδι». Αὐτό κι’ ἄν εἶναι κα-
τάντηµα!!!

∆ιαβάζουµε ἐπίσης στό Παλαµι-
κό Ταµεῖο, σελ.747, παρ.17: « Ὁ
χοιρώδης βίος λόγῳ τῆς ἄκρας
ἀκαθαρσίας του ὑπονοεῖ κάθε πά-
θος, χοῖροι δὲ εἶναι ὅσοι κυλίονται
στὸν βόρβορο τῶν παθῶν αὐτῶν.
Ὅταν ἐκεῖνος ( ὁ ἄσωτος) ἔγινε
προϊστάµενος τούτων, ὡς πρῶτος
ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς στὴν ἡδυπάθεια,
δὲν µποροῦσε νὰ χορτάσῃ ἀπὸ τὰ
ξυλοκέρατα ποὺ ἔτρωγαν οἱ χοῖροι,
δηλαδὴ δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ λάβῃ
κορεσµὸ τῆς ἐπιθυµίας του» (Ὁµι-
λία Γ’ Εἰς τὴν κατὰ τὸν... ἄσωτον
τοῦ Κυρίου παραβολήν, ΕΠΕ 9,94.
PG 151,41C). 

Σ’αὐτό ἀκριβῶς τό σηµεῖο
ἦλθε κατά νοῦν τό ἑξῆς: Ἡ δύνα-
µις ἐκείνη πού θά µποροῦσε νά
ἀναχαιτίσει καί νά ἀνατάξει τήν
καταστροφική πορνική αὐτή
λαίλαπα εἶναι ἡ πίστις καί ἡ ἐπι-
στροφή στόν Σωτήρα, Βασιλέα
καί Μεσσία Χριστό. Ἑποµένως,
χρειάζεται ὁ ἐπανευαγγελισµός
στήν πατρίδα µας. «ὅτι πᾶν τὸ γε-
γεννηµένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾶ τὸν
κόσµον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νι-
κήσασα τὸν κόσµον, ἡ πίστις
ἡµῶν» (Α´ Ἰωάν.,κεφ.ε’,στ.4). Σέ
ἀπόλυτη συµφωνία µέ τόν ἠγαπη-

µένο µαθητή, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαµᾶς διδάσκει: «Πιστεύοµε
στὸν Θεό, καὶ πιστεύοµε τὸν Θεό·
ἄλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο.
Πραγµατικὰ πιστεύω τὸν Θεὸ ση-
µαίνει ὅτι θεωρῶ βέβαιες καὶ ἀλη-
θινὲς τὶς ὑποσχέσεις ποὺ µᾶς ἔδω-
σε· πιστεύω δὲ στὸν Θεὸ σηµαίνει
ὅτι φρονῶ περὶ αὐτοῦ ὀρθῶς. Πρέ-
πει δὲ νὰ τὰ ἔχοµε καὶ τὰ δυό, νὰ
εἴµαστε ἀληθινοὶ καὶ στὰ δύο καὶ νὰ
συµπεριφερόµαστε ἔτσι, ὥστε καὶ
νὰ πιστευόµαστε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
βλέπουν σωστὰ καὶ πιστοὶ νὰ εἴµα-
στε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν
ὁποῖο ἀπευθύνεται ἡ πίστις, καὶ ὡς
πιστοὶ ἀκριβῶς νὰ δικαιωνόµαστε
ἀπὸ αὐτόν·...» (Παλ.Ταµ., σελ.808,
παρ.1). 

Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης µᾶς λέει: «Τὸ κυριότε-
ρο εἶναι νὰ ξεκινᾶ κανεὶς ἀπὸ τὴν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅ,τι κάνει! Ὁ
ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι δίκαιος, ἔχει

τὸν Θεὸ µὲ τὸ µέρος του. Καὶ ὅταν
ἔχει καὶ λίγη παρρησία στὸν Θεό,
τότε θαύµατα γίνονται. Ὅταν κα-
νεὶς βαδίζει µὲ τὸ Εὐαγγέλιο,
δικαιοῦται τὴν θεία βοήθεια.
Βαδίζει µὲ τὸν Χριστό. Πῶς νὰ
τὸ κάνουµε; Τὴν δικαιοῦται. Ὅλη
ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Ἀπὸ ’κεῖ καὶ πέ-
ρα νὰ µὴ φοβᾶται τίποτε. Αὐτὸ
ποὺ ἔχει σηµασία εἶναι νὰ ἀνα-
παύεται ὁ Χριστός, ἡ Παναγία
καὶ οἱ Ἅγιοι στὴν κάθε ἐνέργειά
µας, καὶ τότε θὰ ἔχουµε τὴν
εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παν -
αγίας καὶ τῶν Ἁγίων µας, καὶ τὸ
Ἅγιο Πνεῦµα θὰ ἐπαναπαύεται
σ’ ἐµᾶς» (Λόγοι Α’, Μὲ πόνο καὶ
ἀγάπη γιὰ τόν σύγχρονο ἄνθρω-
πο).

Αὐτά διδάσκουν οἱ Ἅγιοι· δηλα-
δή ποῦ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ Θεία
Βοήθεια, ἡ ὁποία ἀναπαύει, πα-
ρηγορεῖ καί ἁγιάζει τίς ψυχές καί

τά σώµατά µας. Ἐκ τῶν ἀνωτέρῳ
ἐξάγεται τό συµπέρασµα ὅτι βρί-
σκονται σέ πλάνη καί σύγχυση καί
µακράν τῆς Ἀληθείας καί τῆς Ζωῆς,
προσφέροντας κακή ὑπηρεσία,
ὅλοι οἱ δῆθεν ἄπιστοι, ὅπως ἐπίσης
καί ἐκεῖνοι πού ἰσχυρίζονται ὅτι πι-
στεύουν, ἐνῶ ζοῦν ὡς ἄπιστοι
ἀρνούµενοι de facto τόν Βασιλέα
Χριστό, ὡς µόνο καί µοναδικό Σω-
τήρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσµου,
ἀµφισβητώντας τίς ἐντολές Του.
«τὶς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ µὴ ὁ ἀρνού-
µενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χρι-
στός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ
ἀρνούµενος τὸν πατέρα καὶ τὸν
υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούµενος τὸν υἱὸν
οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει»(Α’Ἰωάν.,
κεφ.β’, στ.22-23). «Ταῦτα ἔγραψα
ὑµῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑµᾶς1»
προειδοποιεῖ ὁ µαθητής τῆς Ἀγά-
πης καί τῆς Ἀληθείας, Ἰωάννης ὁ
Θεολόγος ὁ ἠγαπηµένος, ὁ ἐπι-
στήθιος φίλος καί παρθένος.

Ἐν κατακλεῖδι, τίθεται αἴφνης τό
ἐρώτηµα: Ὑπάρχει ᾆραγε τήν ὕστα-
τη αὐτή ὥρα ἡ δυνατότητα ἀνάνη-
ψης καί ἀντιστροφῆς τοῦ φοβεροῦ
αὐτοῦ κινδύνου πού ἐπικρέµεται
ἐπί τάς κεφαλάς µας οὕτως ὥστε,
ἀφοῦ συνέλθουµε καί ἀναστηθοῦµε
ἐν Χριστῷ, νά ἀποκτήσουµε, ὅλο τό
γένος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων
πού κατά τόν Ἅγιο Νεκτάριο εἶναι ὁ
ὑγιής ὀφθαλµός τοῦ κόσµου, τό
φρόνηµα τοῦ Ἰησοῦ µας2; 

Πέπεισµαι ΝΑΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ,
µέ ὅπλα τήν µετάνοια, τήν Εὐχή, τό
Ὀρθόδοξο φιλότιµο, τήν ἁπλότητα,
καθαρότητα καί ταπείνωση. 

«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΜΑΡΤΩΛΟ». Ἰδού καί ἡ ἀπόδει-
ξις ἐκ στόµατος Ἁγίου Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτου: «Στὸ Ἅγιον Ὄρος
ἦταν ἕνας ἐργάτης ποὺ δούλευε
πολὺ· δούλευε γιὰ τρεῖς ἐργάτες,
καὶ γι’αὐτὸ οἱ Πατέρες τοῦ ἔδιναν
διπλὸ µισθό. Ἐρχόταν καµµιὰ
φορὰ καὶ ἐκεῖ στὸ Καλύβι, στὸν «Τί-
µιο Σταυρό». Μιὰ φορὰ ποὺ ἦρθε
τοῦ εἶπα: «Ἐκεῖ πού δουλεύεις, νὰ
λὲς τὴν εὐχή, γιὰ νὰ ἁγιάζεται καὶ ἡ
δουλειὰ ποὺ κάνεις». Μὲ ἄκουσε
µὲ ἁπλότητα καὶ συνήθισε νὰ λέη
τὴν εὐχή. Ἔρχεται µιὰ µέρα καὶ µοῦ
λέει: «Κοιµᾶµαι, καὶ στὸν ὕπνο µου
λέω τὴν εὐχή. Καὶ ὅταν ξυπνάω,
συνεχίζει ἡ εὐχή. Νιώθω µέσα µου
χαρά». «Ἄρχισε νὰ γλυκοχαράζη»,
τοῦ λέω. Κοσµικὸς ἄνθρωπος καὶ
εἶχε φθάσει σὲ τέτοια κατάσταση!    

- Γέροντα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει
τὴν αὐτενέργητη εὐχή, ἔχει καθαρι-
σθεῖ ἀπὸ τὰ πάθη;

- Ἔµ, τότε ἔχει φθάσει σὲ καλὴ
κατάσταση.

- Πῶς φθάνει, Γέροντα, κανεὶς
στὴν αὐτενέργητη εὐχή;

- Ὅταν ὁ ἄνθρωπος συναισθά-
νεται τὴν ἁµαρτωλότητά του καὶ
ἔχει συνέχεια κατὰ νοῦ τὴν ἀχαρι-
στία του, τότε πιέζεται ἡ ψυχὴ φι-
λότιµα καὶ ζητάει ταπεινὰ τὸ ἔλεος
τοῦ Θεοῦ...» (Λόγοι στ’, Περὶ Προσ -
ευχῆς, σελ.168). 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Εἴθε ὁ καλός Θεός νά φωτίζει τόν

Ὀρθόδοξο λαό μας, ἄρχοντες καί
ἀρχομένους, καί διά τοῦ Παρακλή-
του νά παρακαλέσει τίς ψυχές μας,
ὁδηγῶντάς τες σέ μετάνοια καί ἐπι-
στροφή στήν Ὀρθόδοξη Παράδο-
σή μας, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας, στήν Μυστηριακή Ζωή,  αὐτήν
πού βίωναν καί βιώνουν οἱ Ἅγιοι, οἱ
Ἥρωες καί οἱ Εὐεργέτες τῆς πατρί-
δος μας. 

Μακάρι ὁ Τριαδικός Θεός καί ὁ
Σωτήρας Χριστός, ὁ Μεσσίας, νά
μή ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Ἑλλά-
δα μας λόγῳ τῶν ἀνομιῶν μας καί
εἴθε ἡ Σταυρική Θυσία καί ἡ Ἀνά-
στασις τοῦ Ἰησοῦ νά  ὁδηγοῦν
πάντας ἡμᾶς σέ κοινωνία μαζί Του
διά μετανοίας καί ἐξομολογήσεως.
Ἀμήν.
Σηµειώσεις: 

1. Α´ Ἰωάν., κεφ.β’, στ.26.
2. «τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν

ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»(Πρὸς
Φιλ.,κεφ.β΄, στ.5)

«Ὑστάτη   Ὥρα»

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µας κη-
ρύττει πάντοτε τὴν φιλανθρωπίαν,
ὅλον τὸν χρόνον, ἰδιαιτέρως τὴν πε-
ρίοδον τοῦ χειµῶνος. ∆ιατί; ∆ιότι ἡ
ἐποχὴ αὐτὴ εἶναι σκληρὴ καὶ δύσ -
κολη δι᾽ ὅλους, καὶ ἰδιαιτέρως διὰ
τοὺς πτωχούς. Οἱ πτωχοὶ ἀδελφοί
µας τὸν χειµῶνα δὲν ἔχουν µόνον
τὸ πρόβληµα τῆς διατροφῆς, ἀλλὰ
καὶ τὸ πρόβληµα τῆς θερµάνσεως,
τῆς ἐργασίας, τῆς ἐνδυµασίας, τῶν
φαρµάκων καὶ τῆς στέγης. Ἡ
Ἐκκλησία µας, ἡ φιλόστοργος Μή-
τηρ µας, ἀπευθύνει µήνυµα ἀγά-
πης, προσκλητήριον θυσίας, κή-
ρυγµα φιλανθρωπίας εἰς ὅλα τὰ
παιδιά της. Μὲ πολλοὺς τρόπους
κηρύττει τὴν περίοδον αὐτὴν τὴν φι-
λανθρωπίαν. Μὲ τὰ ἀποστολικὰ καὶ
τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσµατα, ἀλλὰ
καὶ µὲ τὰς ἑορτάς. Ἔτσι τὸ Εὐαγγέ-
λιον τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς εἶναι
ἡ παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαµαρεί-
του. 

Θέλει µὲ τὴν παραβολὴν αὐτὴν
νὰ µᾶς διδάξη ἡ Ἐκκλησία µας ὅτι
ὅλοι µποροῦν νὰ γίνουν στρατιῶται
εἰς τὴν µάχην τῆς ἀγάπης. ∆ιότι ἡ
ἀγάπη καὶ ἡ ἐλεηµοσύνη δὲν γίνεται
µόνον µὲ τὸ χρῆµα καὶ µὲ τὸν
πλοῦτον, ἀλλὰ γίνεται µὲ ζεστὴ καρ-
διά, µὲ αὐταπάρνησιν καὶ θυσίαν.

Εἰς τὴν παραβολὴν αὐτὴν ἔχοµεν
ἕνα ἄνθρωπον, ποὺ εἶναι ἑτοιµοθά-
νατος εἰς µίαν χαράδραν καὶ βογγᾶ
καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Περνᾶ ὁ ἱερεύς,
περνᾶ ὁ λευΐτης καὶ φεύγουν, χωρὶς
νὰ τὸν βοηθήσουν. Τὸ Εὐαγγέλιον
αὐτὸ ἀποκαλύπτει ὅτι δὲν εἶναι

ἁµάρτηµα µόνον ὅταν ἀδικῆς, εἶναι
ἁµάρτηµα καὶ ὅταν µπορῆς νὰ κά-
µης τὸ καλὸν καὶ δὲν τὸ κάνεις. Εἶναι
µεγάλη ἀδικία, ὅταν ἕνας ὑποφέρη
καὶ σὺ µπορεῖς καὶ δὲν τὸν βοηθεῖς.
∆ὲν ἁµαρτάνει µόνον ὁ πλούσιος,
ποὺ ἔχει καὶ δὲν δίδει, ἀλλὰ καὶ ὁ
πτωχός, ποὺ µπορεῖ νὰ βοηθήση
µὲ τὴν θυσίαν του καὶ δὲν τὸ κάνει.
Ἡ παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαµαρεί-
του µᾶς διδάσκει ἀκριβῶς τὴν φι-
λανθρωπίαν, ποὺ γίνεται µὲ τὴν θυ-
σίαν καὶ µὲ τὴν ἀγάπην, ὅπως
τὴν ἔκανε ὁ Καλὸς Σαµαρείτης.

*  *  *
Τὴν παρελθοῦσαν ἑβδοµάδα τὴν

πόλιν µας καὶ τὰς πλησίον περιοχὰς
ἔπληξε µεγάλη δοκιµασία, µὲ τὴν
καταρρακτώδη βροχήν. Πολλοὶ
εὗρον τὸν θάνατον. Ἄλλοι ἔπαθαν
µεγάλας ζηµίας. Καὶ ἄλλοι ἀγωνί-
ζονται νὰ τακτοποιήσουν τὸ σπίτι
τους. Ὅλους τοὺς πληγέντας ἀδελ-
φούς µας ἂς τοὺς σκεφθοῦµε τὰς
ἡµέρας αὐτάς. Καὶ ἂς βοηθήσωµεν
τὸ κατὰ δύναµιν, εἴτε ὑλικῶς εἴτε
πνευµατικῶς. Ἐκ τοῦ περισσεύµα-
τος ἢ τοῦ ὑστερήµατός µας. Καὶ ἂς
ἔχωµεν ὑπ’ ὄψιν ὅτι αὐτὰ µπορεῖ νὰ
εἶναι ἀρχαὶ ὠδίνων. Ἴσως µᾶς
εὕρουν καὶ ἄλλα δεινά. ∆ιὰ τοῦτο ἂς
γρηγοροῦµεν καὶ ἂς ἐργαζώµεθα τὰ
ἔργα τῆς ἀγάπης µὲ ἰδιαίτερον
ζῆλον καὶ προθυµίαν, µάλιστα κατὰ
τὴν περίοδον αὐτήν, ποὺ πλησιά-
ζουν καὶ τὰ Χριστούγεννα. Ἡ κατ᾽
ἐξοχὴν ἑορτὴ τῆς ἐµπράκτου ἀγά-
πης.

* Ὁμιλία, Δευτέρα 7-11-1977.

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου*
Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη †

Καὶ Ρῶσος ἐπίσκοπος διὰ τὴν Ἰταλίαν
Tοῦ Ἀρχιµανδρίτου Σεραφεὶµ ∆ηµητρίου

Ἡ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-
σίας στὴν συνεδρία τῆς 22ας
Ὀκτωβρίου 2015 παρουσίᾳ τῶν
µονίµων µελῶν της καὶ τῶν πέντε
ἱεραρχῶν, ποὺ προσκλήθηκαν ὡς
µέλη γιὰ τὴν περίοδο Σεπτεµβρίου
2015 - Φεβρουαρίου 2016, ἐξέδω-
σε 27 ἀποφάσεις.

Οἱ Συνοδικοὶ ἐνηµερώθηκαν γιὰ
τὰ Πατριαρχικὰ ταξίδια, τὴν ἐπίσκε-
ψη τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλε-
ξανδρείας Θεοδώρου (19-28/8),
τὴν σύγκληση τῆς τοπικῆς συνό-
δου τῆς Λευκορωσίας στὶς 2 Σε-
πτεµβρίου 2015, τὴν ὅµοια τῆς
Κεντρικῆς Ἀσίας ποὺ συνεκλήθη
26/6 καὶ 3/9, συζήτησαν καὶ ἀπο-
φάσισαν γιὰ θέµατα ὅπως ἡ σύγ-
κληση τῆς Ἱεραρχίας τῶν Ρώσων
Ἐπισκόπων ποὺ θὰ γίνει 2- 5 Φε-
βρουαρίου 2016, καὶ ἔλαβαν γνώ-
ση γιὰ τὴν πορεία πρὸς σύγκληση
τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τὸ
αὐτὸ ἔτος. Ἀκόµη ἐξέλεξαν Ἐπι-
σκόπους, ἐνέκριναν διορισµοὺς
ἡγουµένων καὶ ὅρισαν µέλη ἐπι-
τροπῶν.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὶς ἐπισκοπικὲς
ἐκλογὲς καὶ συνεπείᾳ τῆς παραιτή-
σεως τοῦ Μητροπολίτη Ὄρενµ-
πουργκ Βαλεντίνου, λόγῳ συµπλη-
ρώσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας τῶν 75
ἐτῶν, µετέθεσαν ἐκεῖ τόν Μητροπο-
λίτη Ριαζὰν Βενιαµίν, ἐκλέγοντας
ὡς Ἀρχιεπίσκοπο Ριαζὰν τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἐγκοριέβσκι
Μᾶρκο, µέχρι σήµερα βοηθὸ τοῦ
Πατριάρχου, ὑπεύθυνο γιὰ τὶς ἐνο-
ρίες τῆς Βιέννης καὶ τῶν χωρῶν
Αὐστρίας καὶ Οὑγγαρίας καὶ ἐπικε-
φαλῆς τοῦ τµήµατος τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ἱδρυµάτων τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
Ὑπεύθυνο γιὰ νὰ διαποιµαίνει τὶς
ἐνορίες Αὐστροουγγαρίας ὅρισαν
τὸν Ἐπίσκοπο Ποντλάσκ Τύχωνα,
ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ
τµήµατος γιὰ τὸν θρησκευτικὸ του-
ρισµὸ τοῦ Πατριαρχείου καὶ ἐξέλε-
ξαν ἐπίσκοπο τὸν 30χρονο ἐφηµέ-
ριο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς Ρώ-
µης, Ἀρχιµανδρίτη Ἀντώνιο Σεβρι-
ούκ, ὡς βοηθὸ τοῦ Πατριάρχου
Μόσχας µὲ τὸν τίτλο Ἐπίσκοπος
Μπογκορόντσκ, γιὰ νὰ διαποιµαί-
νει τὶς Ρωσικὲς ἐνορίες στὴν Ἰταλία,

ἐνῷ τὸν διόρισαν καὶ ἐπικεφαλῆς
τοῦ τµήµατος τῶν ἱδρυµάτων τοῦ
Ἐξωτερικοῦ.

Ἐξέλεξαν ἀκόµα δύο ἡγουµέ-
νους µοναστηριῶν τῆς Μόσχας ὡς
βοηθοὺς ἐπισκόπους τοῦ Πατριάρ-
χου. Τὸν γνωστὸ συγγραφέα Ἀρχι-
µανδρίτη Τύχωνα Σεβκοῦνοβ ὡς
ἐπίσκοπο Ἐγκοριέβσκι καὶ τὸν
Ἀρχιµανδρίτη Παραµόνο Γκολίµ-
πτσκι ὡς ἐπίσκοπο Μπρονίτσκι.
Πλήρωσαν τὶς κενὲς ἐπισκοπές,
Σκοπίνσκυ µὲ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πρω-
θιερέα Γεννάδιου Ἀνδρέγιεφ, κλη-
ρικὸ τῆς Ἐπισκοπῆς Σουρὼζ καὶ
Βαλουίσκαγια µὲ τὴν ἐκλογὴ τοῦ
ἡγουµένου Σάββα Νικηφόροβ τῆς
Μητροπόλεως Βορονέζ. Ὡς βοη-
θοὺς ἐπισκόπους ἐξέλεξαν γιὰ τὶς
ἐπισκοπὲς Βορονὲζ τὸν Ἀρχιµαν-
δρίτη Σέργιο Κοπύλοβ ὡς ἐπίσκο-
πο Σεµιλούσκι, Καλούγκας τὸν
Ἀρχιµανδρίτη Σεραφεὶµ Σαββο-
στιάνοβ ὡς ἐπίσκοπο Ταρούσκαγια
καὶ γιὰ τὴν ἐπισκοπὴ Σαµάρα τὸν
Ἡγούµενο Θωµᾶ Μοσόλοβ ὡς ἐπί-
σκοπο Ζχιγκούλι.

Τέλος ἀποφάσισαν νὰ διατηρή-
σουν ἄχρι καιροῦ τὴν διαποίµανση
τῶν ἐπαρχιῶν τους, µετὰ τὴν πα-
ραίτησή τους λόγῳ συµπληρώσε-
ως τοῦ ὁρίου ἡλικίας, οἱ Μητροπο-
λίτες Τρὲβ Βίκτωρ καὶ Οὐραλίων
Ἀντώνιος.

Μὲ τὴν πρώτη στὴν ἱστορία
ἐκλογὴ Ρώσου ἐπισκόπου γιὰ τὴν
Ἰταλία, διατηρεῖται ἡ τακτική τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας νὰ µὴ ὀνο-
µάζει γιὰ τὴν Εὐρώπη, Ἐπισκοπὲς
µὲ τοπικοὺς τίτλους, ἀλλὰ νὰ πέµ-
πει Τιτουλαρίους Ἐπισκόπους.
Τοῦτο σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν πρόσφα-
τη πράξη τῶν Πατριαρχείων Σερ-
βίας, Ρουµανίας, Βουλγαρίας καὶ
Γεωργίας ποὺ ἐξέλεξαν ἐπισκό-
πους γιὰ τὴν Εὐρώπη, µὲ τοὺς
αὐτοὺς τίτλους τῶν Ἐπισκόπων
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου.
Βέβαια παραµένουν ἐν ἐνεργείᾳ οἱ
ἐπίσκοποι τῆς "Ρωσικῆς ἐκκλησίας
ἐκτὸς Ρωσίας", ποὺ µετὰ τὴν µυ-
στηριακὴ κοινωνία τους µὲ τὸ Πα-
τριαρχεῖο Μόσχας, διατηροῦν ἐπι-
σκοπὲς µὲ τίτλους τῶν περιοχῶν
ποὺ ποιµαίνουν.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς
γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους διεχώρισε τὸν Ἰσραήλ, ὡς περι-
ούσιο λαό του ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Μωϋσῆ λέγοντάς του (Γεν. ιθ´ 5,6):
«Καὶ νῦν ἐὰν ἀκοὴ ἀκούσητε τῆς
φωνῆς καὶ φυλάξητε τὴν ∆ΙΑΘΗΚΗ
ΜΟΥ, ἔσεσθέ µοι ΛΑΟΣ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΟΣ ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν τῆς
γῆς· ἐµὴ γὰρ ἐστὲ πᾶσα ἡ γῆ. 6.
Ὑµεῖς δὲ ἔσεσθέ µοι ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΕ-
ΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ ΑΓΙΟΝ».

Στὸν Μωϋσῆ ἔδωσε τὶς δέκα
ἐντολὲς καὶ πλῆθος ὁδηγιῶν καὶ δια-
τάξεων τῆς Πεντατεύχου γράφοντας:
«Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωϋσῆ
λέγωνL» πάνω ἀπὸ ἑκατὸ φορὲς
καὶ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καθοδηγεῖ καὶ
τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.

Ἀπὸ αὐτὰ συµπεραίνοµε ὅτι ὁ
Μωϋσῆς δὲν εἶναι ὁ νοµοθέτης τῆς
Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ἀλλὰ καθοδη-
γητὴς καὶ νοµοθέτης ὁ ἴδιος ὁ ἀλη-
θινὸς Θεός.

Ὁ Μωϋσῆς εἶναι ὁ µεσολαβητὴς
καὶ διακοµιστής, δηλ. µεταφορεὺς
τῶν νοµοθετηµάτων τοῦ Θεοῦ πρὸς
τὸν περιούσιο λαό του. Λέγοντας
Μωσαϊκὸς Νόµος δὲν ἀκριβολο-
γοῦµε καὶ δὲν κυριολεκτοῦµε καὶ εἶναι
παραπλανητικὸς ὅρος. Ἀλλὰ καὶ οἱ
προφῆτες δὲν µετέφεραν τὶς δικές
τους ἐπιθυµίες, ἀλλὰ ὅσα τοὺς ὑπε-
δείκνυε καὶ ὑπαγόρευε ὁ Θεὸς καὶ οἱ
προφητεῖες των ἐφαρµόστηκαν, ὅσες
ἀναφέρονταν στὸν Μεσσία, στὸν
Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ γίνεται λόγος στὴν
Καινὴ ∆ιαθήκη.

Ἐξακολουθεῖ τὸ Ἰσραὴλ νὰ εἶναι καὶ
σήµερα ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ ἀληθι-
νοῦ Θεοῦ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὄχι. Καὶ
τοῦτο προφητεύτηκε ἀπὸ τὸν προ-
φήτην Ἰερεµία (λη´ 31, 32) καὶ Ἰεζε-
κιὴλ (στ  ́68), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Ἀµὼς
(θ  ́11, 12), ὅπου κάνουν λόγο οἱ δύο
πρῶτοι γιὰ τὴν Καινὴν ∆ιαθήκην
(Ματθ. κστ´ 28) καὶ ὁ τρίτος γιὰ τὴν
«πεπτωκυΐαν σκηνὴν τοῦ ∆αυΐδ» καὶ
(Πράξ. ιε´14-19). Καὶ τοῦτο γιατί; Γιατὶ
«δὲν ΕΝΕΜΕΙΝΑΝ ἐν τῇ ∆ιαθήκῃ
µου καὶ ἐγὼ ΗΜΕΛΗΣΑ ΑΥΤΟΥΣ»,
δηλ. τοὺς ἐγκατέλειψα)».

∆ιαβάζοντας τὰ ἱστορικὰ βιβλία τῆς
Παλαιᾶς ∆ιαθήκης βλέποµε τὸ πόσες
φορὲς οἱ Ἰσραηλίτες ἐγκατέλειψαν τὸν
ἀληθινὸ Θεὸ καὶ λάτρευαν τοὺς εἰδω-
λολατρικοὺς θεοὺς τῶν γειτονικῶν
τους λαῶν, θὰ καταλάβετε τὴν ἐπι-

µονὴ καὶ µακροθυµία τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ.

Ἡ ἐγκατάλειψη τῶν Ἑβραίων ἀπὸ
περιούσιο λαὸ δὲν ἔγινε µόνο γιατὶ
δὲν τήρησαν τὴν ∆ιαθήκην του, ἀλλὰ
καὶ γιατὶ σκότωσαν καὶ τοὺς ἀπεσταλ-

µένους τοῦ Θεοῦ, ὅπως τοὺς περι-
γράφει ὁ Χριστὸς µὲ τὴν παραβολὴ
τῶν κακῶν γεωργῶνL Ὅπου ὅταν
ρώτησε τοὺς Ἑβραίους τί θὰ πρέπει
νὰ κάνει ὁ Κύριος τοὺς γεωργοὺς
ἐκείνους, ἀπάντησαν (Ματθ. κα  ́45):

«Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτοὺς
καὶ τὸν ἀµπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις
γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσι αὐτῷ
τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν».

Σὲ ἄλλο σηµεῖο ὁ Χριστὸς ἀναφέ-
ρει (Ματθ. γ´ 10, ζ´ 19, Λουκ. γ´ 9):
«πᾶν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν
καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλε-
ται».

Σὰν τί καλοὺς καρποὺς περιµένει ὁ
Θεὸς ἀπὸ τὸν περιούσιο λαό του καὶ
οἱ Ἑβραῖοι δὲν τοῦ ἔδωσαν; ∆ὲν τοῦ
ἔδωσαν δικαίους καὶ ἁγίους ἀνθρώ-
πους. Μάλιστα µὲ τὰ περίφηµα
«Οὐαὶ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι
ὑποκριταίL» (Ματθ. κγ´ 35-38) ὁ
Χριστὸς ξεσκεπάζει τὴν κακία τους
ἐναντίον τῶν ἀπεσταλµένων προ-
φητῶν καὶ καταλήγει: «Ἰδοὺ ἀφίεται
ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν ἔρηµος». Ἀλλὰ καὶ
ὁ Πρωτοµάρτυρας Στέφανος (Πράξ.
ζ´ 52-54) τοὺς ὀνοµάζει σκληροτρά-
χηλους, προδότες καὶ φονιάδες.

Οὔτε µὲ τὴν σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ σταµάτησαν. Συνέχισαν µὲ
τὸν λιθοβολισµὸ τοῦ Στεφάνου καὶ
τὸν θάνατο τοῦ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφο-
θέου καὶ ἄρχισαν ἕνα ἀπηνῆ διωγµὸ
ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν στὴν ἐπι-
κράτεια τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἀκόµη καὶ στὴ
∆αµασκὸ τῆς Συρίας µὲ τὸν Σαοὺλ ἢ
τὸν Παῦλο, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε προ-
φητεύσει ὁ Χριστός (Ματθ. κγ  ́34).

Τροµερὰ ἀδιόρθωτοι, σκληροὶ καὶ
φανατικοί. Τὸν Παῦλο ἀργότερα τὸν
κατεδίωξαν µὲ πλήρη φανατισµὸ µί-
σους ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἐπικρατεί-
ας των, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς αὐτῶν στὴν
Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας καὶ στὴ Βέ-
ροια τῆς Ἑλλάδος καὶ φέρνοντάς τον
σὲ ἱερὴ ἀγανάκτηση (Πράξ. ιγ  ́45-47)
τοὺς λέει:

«Ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν (τὸν

λόγον τοῦ Θεοῦ) καὶ οὐκ ἀξίους κρίνε-
τε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ
ΣΤΡΕΦΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ.
47. Οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡµῖν ὁ Κύ-
ριος· τέθεικά σε εἰς ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ τοῦ
εἶναι σε εἰς σωτηρίαν ἕως ΕΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΣ ΓΗΣ».

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι δια-
σκορπίστηκαν στὰ διάφορα εἰδωλο-
λατρικὰ ἔθνη τῆς ἐποχῆς των.

Στὸ Ματθ. (κα  ́43) ὁ Χριστὸς δια-
µηνύει στοὺς Ἑβαίους ὅτι: «ΑΡΘΗ-
ΣΕΤΑΙ ἀφ  ̓ὑµῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
καὶ ∆ΟΘΗΣΕΤΑΙ ΕΘΝΕΙ ΠΟΙΟΥΝΤΙ
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ». Βλέπετε,
γραµµατικῶς ὅτι τὸ «ΕΘΝΕΙ ΠΟΙ-
ΟΥΝΤΙ» εἶναι δοτικὴ ἑνικοῦ ἀριθµοῦ
καὶ εἶναι φανερὸν ὅτι µιλᾶ γιὰ ἕνα καὶ
µόνο ἔθνος.

Ἀλλὰ ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ ἔθνος τὸ
«ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτοῦ»;

Σὲ ἄλλο σηµεῖο τοὺς λέει κατάµου-
τρα (Ματθ. κγ´14): Ἐσεῖς «κλείετε τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔµπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων· ὑµεῖς οὐκ εἰσέρχε-
σθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχοµένους ἀφίετε
εἰσελθεῖν».

Καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια διαφαίνεται
ἡ ἐγκατάλειψις τῶν Ἑβραίων, ἀφοῦ
αὐτοὶ δὲν ἁγιάζουν καὶ δὲν πᾶνε στὸν
Παράδεισο.

Ποιὸ λοιπὸν ἔθνος ἔχει αὐτὴ τὴ χά-
ρι καὶ εὔνοια τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ;
Ποιὸ εἶναι «Βασίλειον ἱεράτευµα καὶ
ἔθνος ἅγιον;».

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος (Α  ́Πετρ. β´
9) γράφει καὶ λέει στοὺς Χριστιανούς:
«Ὑµεῖς ἐστὲ γένος ἐκλεκτὸν ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΝ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ, ΕΘΝΟΣ
ΑΓΙΟΝL», ὁπωσδήποτε σ᾽ αὐτοὺς
δὲν µπορεῖ νὰ συµπεριλαµβάνονται
οἱ αἱρετικοί.

Ἂν εἴµεθα ὁ νέος περιούσιος λαός,
ὡς νέος Ἰσραήλ, ἔχοµε καὶ σήµερα
τὴν εὔνοια καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ; ἢ ἰσχύουν καὶ γιὰ µᾶς τὰ «Οὐαὶ
ὑµῖνL»; Καθόλου ἀπίθανο, γιατὶ ἂν
ἀναλογιστοῦµε γιὰ τὸ πόσοι ἐκκλη-
σιάζονται, τὶς ἐκτρώσεις, τὶς παιδοκτο-
νίες, τὸ ὅτι τὸ κράτος ὡς ἔθνος βιάζε-
ται γιὰ τὸ Ἰσλαµικὸ τέµενος παρὰ γιὰ
τὸ Τάµα τοῦ Ἔθνους καὶ ἄλλα καὶ
ἄλλα, εἶναι φυσικὸν νὰ ἀµφιβάλλω,
ἂν εἴµαστε ἄξιοι αὐτῆς τῆς τιµῆς.

Ἂς ἀναλογιστοῦµε τὸ βάρος τῆς
ἀποστολῆς µας καὶ τὶς εὐθύνες
µας!L

Ποῖος εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ;

Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη

Τοῦ Πρεσβυτέρου  
Ἀθανασίου Μηνᾶ

Τὸ ὁµοούσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, ∆ηµοσιογράφος - Συγγραφεύς

«Ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσιν ἡ
μία θεότης γνωρίζεται»

Μέγας Βασίλειος
Ὁ Ἰησοῦς, ἀπευθυνόµενος πρὸς

τοὺς µαθητές Του, γιὰ νὰ τοὺς
ἐνθαρρύνει καὶ νὰ τοὺς ἐµψυχώσει
στὸ δύσκολο ἔργο, ποὺ θὰ ἀναλάµ-
βαναν, τοὺς διαβεβαίωσε πὼς οἱ
ὅποιες δυσκολίες ἢ ἐπιβαρυντικές
καταστάσεις τοὺς συµβοῦν κατὰ τὴν
ἐκτέλεση τοῦ ἔργου τους, καὶ ἐξ
αἰτίας τοῦ ὀνόµατός Του, καὶ τὶς
ὁποῖες, θὰ πρέπει νὰ ἀντιµετωπί-
σουν, δὲ θὰ χρειασθεῖ ἐκεῖνοι νὰ
σκεφθοῦν καὶ νὰ µεριµνήσουν ἀπὸ
πρὶν γιὰ τὸ πῶς ἢ τί θὰ ποῦν προκει-
µένου νὰ ἀπολογηθοῦν. Γιατὶ στὴν
οὐσία, τοὺς εἶπε, δὲ θὰ εἶσθε ἐσεῖς
αὐτοὶ ποὺ θὰ µιλᾶτε, ἀλλὰ τὸ
Πνεῦµα τοῦ Πατέρα σας, ποὺ θὰ µι-
λάει ἀπὸ µέσα σας: «οὐ γὰρ ὑµεῖς
ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦµα
τοῦ πατρὸς ὑµῶν τὸ λαλοῦν ἐν
ὑµῖν» (Ματθ. ί  20).

Στὴ συνέχεια ὅµως βλέπουµε
πώς τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο τοῦ Κυρί-
ου ἑρµηνεύει καὶ διατυπώνει διαφο-
ρετικὰ καθένας ἀπὸ τοὺς Εὐαγγελι-
στές, ἐναλλάσσοντας τὸ Πρόσωπο
στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται καὶ στὸ
ὁποῖο ὀφείλεται ἡ δύναµη καὶ ἡ ἐνέρ-
γεια ποὺ δίνει τὴν ὑπεροχὴ καὶ τὴν
ἱκανότητα στοὺς µαθητὲς τοῦ Κυρί-
ου, ὥστε νὰ ξεπερνοῦν εὔκολα καὶ
σίγουρα κάθε ἐµπόδιον ποὺ θὰ συν -
αντοῦσαν καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ
ἔργου τους.

Σύµφωνα µὲ τὸν Εὐαγγελιστὴ
Μᾶρκο, τὸ Πρόσωπο ποὺ ἐνεργεῖ
καὶ δίνει τὴ δύναµη σὲ κάθε περί-
πτωση, δὲν εἶναι ὁ Πατέρας, ἀλλὰ τὸ
Ἅγιο Πνεῦµα: «οὐ γὰρ ὑµεῖς ἐστε οἱ
λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον» (Μάρκ. ιγ´11). Καὶ κατὰ τὸν
Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, δὲν εἶναι οὔτε ὀ
Πατέρας οὔτε τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, ἀλλὰ
ὁ Υἱός, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός: «Ἐγὼ γὰρ δώσω ὑµῖν στό-
µα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται
ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ
ἀντικείµενοι ὑµῖν» (Λουκ. κα´ 15).

Ἐδῶ, λοιπόν, βλέπουµε πὼς γιὰ
τὴν ἴδια καὶ τὴν αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ, καθένας ἀπὸ τοὺς συγγρα-
φεῖς τῶν τριῶν Εὐαγγελίων, ὁ Ματ-
θαῖος, ὁ Μᾶρκος καὶ ὁ Λουκᾶς, χρη-
σιµοποιεῖ καὶ ἀναφέρεται σὲ διαφο-

ρετικὸ Πρόσωπο, προκειµένου νὰ
ἀποδώσει αὐτὴ τὴν ἐνέργεια. Κι
αὐτὸ δικαιολογεῖται µόνο ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας ἀλλὰ καὶ
τριαδικός.

Κατὰ τὸ ἀσύλληπτο στὴ διάνοια
τριαδικὸ δόγµα, ὁ Θεὸς εἶναι µονὰς
ἐν τριάδι καὶ τριὰς ἐν µονάδι. Κατὰ
τὴν ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη οὐσία του ὁ
προσωπικὸς Θεὸς εἶναι ἕνας, µονά-
δα, ἀλλὰ κατὰ τὶς σύναρχες καὶ συν -
αΐδιες προσωπικὲς ὑποστάσεις του,
εἶναι τριάδα.

Οἱ Ἀπόστολοι ἐδῶ χρησιµο-
ποιοῦν ὁ καθένας διαφορετικὸ Πρό-
σωπο, γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὴν ἴδια
καὶ τὴν αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, µὲ
τρόπο ὥστε νὰ γίνει ἡ διάκριση τῶν
Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας,
ὑποδηλώνοντας, ἐµέσως πλὴν
σαφῶς, ὅτι ἂν ἐξαιρέσουµε τὰ ὑπο-
στατικὰ ἰδιώµατα, ποὺ προσιδιάζουν
στὸ καθένα ἀπὸ τὰ τρία «πρόσω-
πα» τῆς Ἁγίας Τριάδας, αὐτὰ ἔχουν
µία καὶ τὴν αὐτὴ οὐσία καὶ σωτηριώ-
δη ἐνέργεια, καθὼς καὶ ὁλόκληρο
τὸν πλοῦτο τῶν θείων τελειοτήτων
καὶ ἰδιωµάτων τῆς ἑνιαίας οὐσίας τῆς
θεότητας.

Τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας,
διακρίνονται µὲν ἀλλὰ δὲν χωρίζον-
ται οὔτε ἀποχωρίζονται. Κι αὐτὸ
ὀφείλεται στὸ γεγονὸς τῆς «ἀλληλο-
περιχώρησης» — Ὀρθόδοξος θεο-
λογικὸς ὅρος, ποὺ δηλώνει τὴν ἐνοί-
κηση τῶν τριῶν θείων ὑποστάσεων
- προσώπων ἐν ἀλλήλοις, κατὰ τὴν
ὁποία τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριά-
δας διακρίνονται, ἀλλὰ καὶ συνά-
πτονται στὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας.
Εἶναι δηλαδὴ ὁµοούσια καὶ ἀχώρι-
στα, χωρὶς ὡστόσο νὰ χάσουν τὰ
ὑποστατικά - προσωπικά τους γνώ-
ριµα ἰδιώµατα.

Κάθε ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ εἶναι συλ-
λογικὴ καὶ ταυτόχρονη ἐνέργεια τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Ὁµοούσιας καὶ Τρια-
δικῆς θεότητας, τοῦ ἑνὸς Θεοῦ. Αὐτὸ
ἄλλωστε ὁµολογεῖ καὶ βεβαιώνει ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
λέγοντας: «ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν
ἐσµεν� οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐµοὶ ἐστι; τὰ ρή-
µατα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑµῖν, ἀπ᾽ ἐµαυτοῦ
οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐµοὶ µέ-
νων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα� ὁ πατὴρ
µου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργά-
ζοµαι» (Ἰωάν. ί  30, ιδ´ 10, ε´ 17).

Τὰ γραµµατόσηµα τῆς Πανθρησκείας!
Ἡ Εὐρώπη ὑποφέρει ἀπὸ ὀρθὸν

προσανατολισμὸν εἰς τὴν ταυτότη-
τα καὶ κατὰ συνέπειαν καὶ εἰς τὸ
ἦθος. Τὰ συνθήματα δι’ ἐναγκα-
λισμὸν μὲ τὴν ὅποιαν «ἑτερότητα»
καὶ μάλιστα ἀπροϋποθέτως κερδί-
ζουν συνεχῶς ἔδαφος καὶ ὁδηγοῦν
εἰς τὴν «πολτοποίησιν» καὶ ἰδεο-
λογικὴν ἰσοδέπωσιν τῶν λαῶν.
Αὐτὸ ἐκδηλώνεται πλέον εἰς κάθε
ἔκφανσιν τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημε-
ρίδα «Ἐμπρός» τῆς 7ης Νοεμβρί-
ου 2015:

«Τὰ Βελγικὰ ταχυδροµεῖα ἀνα-
κοίνωσαν τὴν ἔκδοση τῶν νέων
γραµµατοσήµων τους γιὰ τὸ 2016.
Ἀνάµεσά τους καὶ ἕνα γραµµατό-
σηµο ποὺ «γιορτάζει» τὴν νέα
Εὐρώπη ποὺ ἑτοιµάζεται, µὲ σύν-

θηµα «Ὅλοι ἴσοι, ὅλοι διαφορετι-
κοί». Στὴν πραγµατικότητα πρόκει-
ται γιὰ µία κυνικὴ ἀναπαράσταση
τοῦ πολέµου, ποὺ µαίνεται αὐτὴν
τὴν ὥρα στὴν ἤπειρό µας. Στὸ
γραµµατόσηµο ἀπεικονίζονται
ἕνας µὴ-Εὐρωπαῖος, ὁ βορειοαφρι-
κανὸς Khalid Benhaddou, ἕνας
ἀκόµα µὴ-Εὐρωπαῖος ὁ ραββῖνος
Albert Guigui, καὶ ὁ ἐπίσκοπος
Johan Βοig. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ
ἐκπρόσωποι αὐτῶν µὲ τοὺς ὁποί-
ους ὑλοποιεῖται ἡ ἀντικατάσταση
τῶν εὐρωπαϊκῶν πληθυσµῶν,
αὐτῶν ποὺ προωθοῦν τὴν πληθυ-
σµιακὴ ἀντικατάσταση, καὶ τῶν
Εὐρωπαίων ποὺ δέχονται ὡς πρό-
βατα ἐπὶ σφαγὴν τὴν ἐπίθεση τῶν
ἄλλων δύο. Στὴν πρωτεύουσα τῆς
αὐτοκτονικῆς Εὐρώπης, µαζὶ θύ-
µατα καὶ θύτες».

Ἀνησυχητικαὶ διαρροαὶ διὰ τὴν ἵδρυσιν Τµήµατος...
Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., τίθεν-
ται καί τά δύο σέ µεγάλους καί ἀνεξ -
έλεγκτους κινδύνους! 

Ἡ Παγκόσµια Νέα Τάξη Πρα-
γµάτων στήν Χώρα µας καί ὁ
Οἰκουµενισµός, προσπαθοῦν νά
ἐπιβάλλουν ἀντικανονικά τήν ἵδρυ-
ση Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στό
Α.Π.Θ.:

α) Ὁ τ. Κοσµήτορας καί Πρόεδρος
Χρῆστος Οἰκονόµου τοῦ Τµήµατος
Ποιµαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας
Α.Π.Θ.. σὲ εἰσήγησή του στήν Ἡµερί-
δα τῶν Φοιτητῶν Α.Π.Θ. κατά τῶν
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν, τῆς 26ης Νοεµ-
βρίου 2014 στήν Μητρόπολη Θεσ/νί-
κης εἶχε ἀναφέρει:

«Ἐπὶ συνόλου ὀγδόντα ἑνὸς (81)
Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς, πῆρε εἴκοσι πέντε (25) θε-
τικὲς καὶ πενήντα ἕξι (56) ἀρνητι-
κές». 

«Στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀµερικὴ
κέντρα ἢ Ἰνστιτοῦτα Ἰσλαµικῶν
Σπουδῶν λειτουργοῦν αὐτόνο-
µα"Οὔτε λοιπὸν στὴ Γερµανία,
οὔτε στὴν Ἀγγλία, οὔτε στὴν Ἰταλία
στὸ Ποντιφικὸ Ἰνστιτοῦτο τίθεται ζή-
τηµα ἔνταξης ἑνὸς προγράµµατος
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν σὲ Θεολογικὴ
Σχολή, οὔτε καὶ προσµίξης χριστια-
νικῶν καὶ ἰσλαµικῶν θεολογικῶν
παραδόσεων γίνεται. Τὸ ἴδιο ἰσχύει
καὶ στὶς Η.Π.Α., ὅπου δὲν ὑφίσταται
ζήτηµα µίξης µὴ ὁµοειδῶν γνω-
στικῶν περιοχῶν, ὅπως εἶναι ἡ χρι-
στιανικὴ καὶ ἡ ἰσλαµικὴ θεολογία». 

«Ἀνοίγετε τὴν κερκόπορτα στὸ
Ἰσλάµ, ὅταν σήµερα οἱ εὐρωπαϊκὲς
χῶρες ἡ µία µετὰ τὴν ἄλλη προσ -
παθοῦν νὰ συµµαζέψουν τὰ ἀσυµ-
µάζευτα. Ἡ Αὐστρία κλείνει τριακό-
σια (300) λαθραῖα Τζαµιά, ἡ Ἀγγλία,
ἡ Ἰταλία, ἡ Γαλλία, ἀκόµα καὶ οἱ
Η.Π.Α. καὶ ἡ Αὐστραλία προσπα-
θοῦν νὰ περιορίσουν τὴν ἀναρχία
τῶν Μουσουλµάνων καὶ ἡ Γερµα-
νία σκέφτεται τρόπους ἀντιµετώπι-
σης τῆς Μεταναστευτικῆς Μου-
σουλµανικῆς λαίλαπας».

«Ὑπάρχει πιὸ φανατική, ἀπολυ-
ταρχική, φασιστικὴ διδασκαλία
ἀπὸ τὸν Ἰσλαµισµό; Ποῦ ὁδηγεῖ ὁ
Ἰσλαµισµός; Σὲ τρεῖς βασικὲς κα-
τευθύνσεις: α) Παραγωγὴ Τζιχαν-
τιστῶν, β) δηµιουργία φανατικῶν
ἐχθρῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ Χριστιανισµοῦ γενικότερα
καὶ γ) παράγει Μουσουλµάνους γιὰ
τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισµοῦ
καὶ τοῦ πολιτισµοῦ».

«Θεολογία ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας
δὲν ὑπάρχει καὶ Ἐκκλησία χωρὶς
Θεολογία δὲ νοεῖται. ∆ιὰ ταῦτα,"σὲ
καµία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ
ἐνταχθοῦν οἱ ἰσλαµικὲς σπουδές,
συνολικά, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
Θεσσαλονίκης».

β) Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντος
Ἐφραίµ Ἱερᾶς Σκήτης Ἀποστόλου
Ἀνδρέου καί Μεγάλου Ἀντωνίου Ἁγίου
Ὄρους γιά τήν “ἵδρυση κατεύθυνσης
ἰσλαµικῶν σπουδῶν στήν Θεολογική
Σχολή Θεσσαλονίκης” ἀπευθυνόµενη
πρός τούς Θεσσαλονικεῖς Ὀρθοδό-
ξους Φοιτητές καί ὅλους τούς Χριστια-
νούς, γράφονται τὰ ἀκόλουθα:

«Ὁ Ἕνας Ἀληθινός Θεός καί ∆η-
µιουργός µας, εἶναι Τριαδικός, εἶναι
Τρισυπόστατος, Πατήρ, Υἱός καί
Ἅγιον Πνεῦµα. Θεός µονοπρόσω-
πος ∆ΕΝ ὑπάρχει!!!  Κάθε ἕνας θε-
ός µονοπρόσωπος εἶναι ∆ιάβολος!
Καί κυριολεκτῶ. Σᾶς ἱκετεύω, κάνε-
τε τόν κόπον πάλιν νά ἐρωτήσετε
ὅποιον Μουσουλµᾶνον θέλετε: Μή-
πως ὁ Ἀλλάχ τους εἶναι ὁ Πατήρ; θά

ἀπαντήσουν ΟΧΙ. ∆ιότι ὁ Ἀλλάχ,
δέν ἔχει υἱό. Μήπως εἶναι ὁ Υἱός καὶ
Λόγος τοῦ Πατρός; Θά εἰποῦν ΟΧΙ.
Μήπως, εἶναι τό Πνεῦµα τό Ἅγιον;
Θά µᾶς εἰποῦν ὅτι ἐµεῖς οἱ µου-
σουλµᾶνοι ∆ΕΝ πιστεύουµε σέ...
ὄρνεα!!! Λοιπόν, ὦ ἐλλογιµώτατοι
Καθηγηταί τῶν Πανεπιστηµίων
µας, ποῖος ἐστίν ὁ Ἀλλάχ; Ποῖος;
Μήπως ἐντρέπετε κανείς νά ὁµο-
λογήση τήν Ἀλήθεια; ∆υσκολεύο-
µαι  ὁ ἐλεεινός νά τό πιστέψω. Μα-
κρυά, παρακαλῶ, Ἀδελφοί µου ἀτί-
µητοι, ἀπό τοιαύτην ἀντίχριστον καί
πεπλανηµένην “θρησκείαν” τοῦ
τσαρλατάνου Μωάµεθ. Μακρυά». 

γ) Ὁ Μοναχὸς Ἰωσὴφ Βίγλας Ἁγίου
Ὄρους ἐπίσης ἔγραφε:

«Ὅσοι συνηγοροῦν ἤ ἔχουν
πλήρη ἄγνοια γιά τό Ἰσλάµ ἤ ἔχουν
συµφέροντα ἤ συµφωνοῦν µέ ἔργα
καί πράξεις στή βία, τόν πόλεµο καί
τούς σκοτωµούς τῶν ἀπίστων ἤ
ἀλλοπίστων, τήν οἰκτρή ὑποτίµηση
τῶν γυναικῶν (ἰδιαιτέρως τῶν
αἰχµαλώτων γυναικῶν), τήν ἀκύ-
ρωση τοῦ ὅρκου, τήν ἀποκοπή χε-
ριῶν τῶν κλεπτῶν, τή νοµοθέτηση
τῆς ἀντεκδίκησης καί ὅλα τά ἄλλα
πού διδάσκουν: 

1ον) Τό ἱερό τους βιβλίο (τό Κο-
ράνιο). 

2ον) Οἱ Χαντίθ (οἱ παραδόσεις
τους), πού ἐκφράζονται στήν ἰσλα-
µική νοµοθεσία, τή Σαρία. 

Στό τµῆµα αὐτό τί θά µάθουν;
Ποιοί θά διδάξουν; Πῶς θά ἐπιλε-
γοῦν οἱ καθηγητές; Στεντορίως
ὑποστηρίζουν πώς “δέν ὑπάρχουν
χρήµατα“, Πῶς, λοιπόν, ἀνοίγουν
νέα Πανεπιστηµιακά τµήµατα καί
µάλιστα σέ ἐποχή πού, λόγῳ
σφοδρῶν περικοπῶν κάποια ἄλλα
ὑπολειτουργοῦν;».

δ) Ἡ Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολὴ τὴν
22α -12- 2014 πρὸς τὸν κ. Μιλτιάδην
Κωνσταντίνου Κοσµήτορα τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. γράφουσα τὰ κά-
τωθι:

«"ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Θεσ-
σαλονίκης προσέφερε κατά τό διά-
στηµα λειτουργίας αὐτῆς πολυτί-
µους ὑπηρεσίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν,
ἐκτεινοµένας πολύ πέραν τῶν
ὁρίων τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου.

∆ιά τοῦτο καί ὀφειλετικῶς κρούο-
µεν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἐν
πνεύµατι ἀγάπης καί εὐθύνης ἔναν-
τι τῆς ἱστορίας ἡµῶν καί τῶν ἐπερ-
χοµένων γενεῶν, καθόσον ἡ ἐπι-
χειρουµένη προσπάθεια, σαφῶς
παρεκκλίνουσα ἐκ τῆς πατερικῆς
διδασκαλίας, ἀποτελεῖ σοβαρόν
ὀλίσθηµα, τό ὁποῖον, δυστυχῶς,
φοβούµεθα ὅτι θά ὁδηγήσῃ εἰς ἐπι-
κινδύνους ἀτραπούς, στρέφεται δέ
ἐν τέλει κατά τῆς ἐπιστήµης τῆς Θε-
ολογίας καί κατ’ αὐτῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ταῦτα ὀφειλετικῶς γνωρίζοντες
Ὑµῖν, εὐελπιστοῦµεν εἰς τήν συµ-
βολήν Σας πρός ἐξοµάλυνσιν τῆς
δηµιουργηθείσης, ὡς µή ὤφειλε κα-
ταστάσεως, διά τήν συνέχισιν καί
εὐόδωσιν τῆς σηµαντικῆς ἀπο-
στολῆς, τήν ὁποίαν ἔχει νά ἐπιτε-
λέσῃ ἡ Θεολογική Σχολή, εἰς τό
πλαίσιον τῆς Ὀρθοδόξου Παραδό-
σεως καί τῆς καλλιεργείας τῆς Πα-
τερικῆς Θεολογίας».

ε) Τό Πανεπιστηµιακό ἄσυλο πού
θά παρέχεται καί σέ ἕνα πιθανό
Τµῆµα Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στό
Α.Π.Θ., παράλληλα µέ τό µετανα-
στευτικό, θά ἀποτελεῖ διαρκῶς
εὔφλεκτη ἀπειλή, πού µπορεῖ νά
δυναµιτίζει ἀνεξέλεγκτες καταστά-

σεις στήν Θεσσαλονίκη.
Παραθέτοµεν ἀπόσπασµα Συνέν-

τευξης στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑ-
ΤΟΣ στίς 2-1-2015 τοῦ κ. Ἀπόστολου
Χατζητόλιου, Καθηγητῆ Α.Π.Θ. καί
∆/ντῆ τῆς Α  ́Προπαιδευτικῆς Παθολο-
γικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκοµείου ΑΧΕ-
ΠΑ Θεσ/νίκης σχετικῶς µὲ τὸ θέµα:

«Ὁ κίνδυνος εἶναι πρῶτον:  τό
Πανεπιστηµιακό ἄσυλο, δηλαδή
ἕνας χῶρος ἀνεξέλεγκτος καί δεύ-
τερον: ἡ περιοχή, ἡ ὁποία εἶναι πε-
ριοχή φορτισµένη. Ἄς µή ξεχνοῦµε,
τό ’55, ὅτι ἡ ὅλη ἱστορία τοῦ ξερρι-
ζωµοῦ τῆς Πόλης ξεκίνησε ἀπό ἕνα
ἐπεισόδιο πού ἔγινε µέ τόν δῆθεν
ἐµπρησµό τοῦ δῆθεν σπιτιοῦ τοῦ
Κεµάλ Ἀτατούρκ, πού ὅπως ἀπε-
δείχθη ἔγινε ἀπό Τοῦρκο πράκτο-
ρα! Λοιπόν, αὐτό τό πρᾶγµα, οἱ
προβοκάτσιες δηλαδή, εἶναι τό µό-
νο βέβαιο ὅτι θά ἀποτελέσουν µόνι-
µο κίνδυνο, ἐάν προχωρήσει ἡ
Ἵδρυση Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν
ἐδῶ!».

στ) Ἐν κατακλεῖδι, ἡ ἵδρυση Τµή-
µατος Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στό
Α.Π.Θ. ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόµη πλοκάµι
τῆς µεταπατερικῆς «θεολογίας»,
τῆς Νέας Παγκόσµιας Τάξης Πρα-
γµάτων καί τοῦ εὐρύτερου διωγµοῦ
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ὁ κ. Γεώργιος Π. Παύλου, Ἀνώτα-
τος Καθηγητής ∆.Π.Θ., στήν εἰσήγησή
του στήν Ἡµερίδα τῶν Φοιτητῶν
Α.Π.Θ. κατά τῶν Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν,
τῆς 26ης Νοεµβρίου 2014 στήν Μη-
τρόπολη Θεσ/νίκης εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Ἑποµένως εἶναι σαφὲς πὼς ἡ
παροῦσα ἀπόφαση τῆς θεολογικῆς
σχολῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ ἐπάρ-
θη ἀπὸ µία µικρὴ µειοψηφία καθη-
γητῶν θεολογίας, ἐρήµην τοῦ τοπι-
κοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Χριστοῦ καὶ
ἐρήµην τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
ἀλλὰ καὶ ἐρήµην τῆς καθόλου ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, καὶ ἐπεβλήθη
ἄνωθεν ἀπὸ πολιτικὰ Κέντρα, γιὰ
τὴν δηµιουργία τµήµατος Ἰσλα-
µικῶν σπουδῶν καὶ Ἰσλαµολογίας
στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ,
εἶναι σαφῶς µέρος εὐρύτερου νε-
οεποχίτικου καὶ νεοταξίτικου σχεδί-
ου Μουσουλµανοποίησης τῆς
Ἑλλάδας καὶ ἀποορθοδοξοποί-
ησης τῆς Θεολογίας, τῆς Ἐκκλη-
σίας, τῆς Ἑλλάδας. Ἀκόµη περισ-
σότερο δὲ εἶναι σχέδιο διωγµοῦ τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλή-
νων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα».

Ἑνωµένος ὁ λαός τῆς Θεσσαλονί-
κης ἀντιδροῦµε στήν ἰσλαµοποίηση
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., µαζί µέ
πλειάδα Ἐπισκόπων, Ἱεροµονά-
χων, Μοναχῶν, Ἱερέων, Ἐπιστη-
µόνων καί ἄλλων ἐπιφανῶν πο-
λιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκδηλώνουν πολ-
λάκις τήν ἀντίδρασή τους προφο-
ρικῶς καί γραπτῶς, λόγῳ καί ἔργῳ.

Ἄς προσευχηθοῦµε ταπεινά
στόν Πολιοῦχο τῆς Θεσσαλονί-
κης µας Ἅγιο ∆ηµήτριο καί στήν
γλυκειά Μητέρα τοῦ Κυρίου µας
Ὑπεραγία Θεοτόκο, νά µᾶς λυ-
πηθοῦν καί νά ἀποτρέψουν τά
ἐπικίνδυνα σχέδια ἵδρυσης Τµή-
µατος Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στή
Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.!
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ!

Εὐχόµαστε νά µάθουµε γρήγορα
τί µᾶς µαγείρεψε ἡ Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ καί ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ θέµα-
τος, µέσα στόν ὅλο συρφετό ἀνθελ-
ληνικῶν καί ἀντίχριστων δράσεων,
δηλώσεων καί νοµοσχεδίων!

Σύσσωµοι οἱ πολίτες
τῆς Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 6η 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

τρέψει τούς γονεῖς τοῦ ποιµνίου Της
νά προβάλουν ἀντίρρηση συνειδή-
σεως στό µάθηµα τῆς µεταµοντέρ-
νας θρησκευτικῆς «πνευµατικότη-
τας» ἀρνούµενοι βεβαίως τήν θρη-
σκευτική πεποίθηση τοῦ ἐσωτερι-
σµοῦ καί τήν «κατήχηση» στόν
θρησκευτικό σχετικισµό, καί στήν
ἐκκοσµίκευση, ἔστω καί ἄν προσδί-
δεται πολιτιστική ἔµφαση στόν Χρι-
στιανισµό, στόν ὁποῖο ἐντάσσεται
δυστυχῶς καί ἡ Ὀρθοδοξία, πού δέν
ἀποτελεῖ θρησκεία, ἀλλά Σῶµα Χρι-
στοῦ-Ἐκκλησία, λόγῳ τοῦ ὑπερι-
σχύοντος πολιτιστικοῦ ὑποβάθρου
τῆς Χώρας. «Τό προτεινόµενο καί
ἤδη πιλοτικά ἐφαρµοζόµενο µάθηµα
τῆς µεταµοντέρνας ἤ διαθρησκευ-
τικῆς πνευµατικότητας δέν εἶναι µάθη-
µα οὐδέτερο ἀντικειµενικό, κριτικό καί
πλουραλιστικό ἀλλά (a contrario) κα-
τηχητικό, διότι καί οἱ τρεῖς µαθησιακές
προσεγγίσεις πού χρησιµοποιοῦνται
δηλ. ἡ φαινοµενολογική, ἡ ἑρµηνευτι-
κή, ἡ διαθρησκευτική καί ἡ διαλογική
δέν ἀποσκοποῦν στήν παροχή γνώ-
σης γιά τίς θρησκεῖες, ἀλλά στήν λεγο-
µένη «κατανόηση», δηλ. στήν διαµόρ-
φωση ἀτοµικῶν συγκρητιστικῶν θρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεων πρός τήν
κατεύθυνση τῆς ἑνότητος καί τῆς ποι-
κιλίας τῶν παγκοσµίων θρησκειῶν»
(Πρακτικά Πανελληνίου Ἐπιστηµονι-
κοῦ Συνεδρίου «Τό µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Προβληµατισµός - Ἐπιση-
µάνσεις – Προτάσεις» Ἐργαστήρι
Παιδαγωγικῆς Χριστιανικῆς Παιδαγω-
γικῆς Τµήµατος Ποιµαντικῆς καί Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονί-
κη 2014, σελ. 277). Εὐνόητο τυγχάνει
ὅτι ἡ ἐλαχιστότητά µου θά καλέσει
τούς γονεῖς καί κηδεµόνες τῆς Μητρο-
πολιτικῆς µου Περιφερείας καί θεωρῶ
καί πολλοί ἄλλοι συνεπίσκοποι ἐνώ-
πιον µιᾶς τοιαύτης πνευµατικῆς λαίλα-
πας καί ἑνός τόσο προδήλου σχεδια-
σµοῦ τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ καί βυ-
θίου δράκοντος, νά δηλώσουν τήν
ἀντίρρηση συνειδήσεώς των καί νά
ἐπιτύχουν τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό ἐν
λόγῳ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
τῶν τέκνων τους, συµφώνως µέ τίς
κατευθυντήριες ἀρχές τοῦ Toledo τοῦ
ΟΑΣΕ (Toledo Guiding Principles, o.c.
www.osce.org/odihr/29154, p.70-73)
καί τίς συνταγµατικές προβλέψεις τῆς
ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνει-
δήσεως τοῦ ἄρθρου 13. 

∆έν θά ἀσκήσω κριτική πρός τούς
ἀγαπητούς ἀδελφούς τοῦ Θεολογικοῦ
συνδέσµου ΚΑΙΡΟΣ ἀλλά ἁπλά θά
τούς ἐρωτήσω φιλαδέλφως καί τα-
πεινῶς, ἐάν οἱ προτάσεις τους αὐτές
συνάδουν µέ τόν Κυριακό λόγο: «πο-
ρευθέντες µαθητεύσατε πάντα τὰ
ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, διδάσκοντες αὐτοὺς τη-
ρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν·»
(Ματθ.28,19-20). Καί βέβαια ἐάν ὡς
ὀρθόδοξοι θεολόγοι, µέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας ἔχουν τό λειτούργηµα καί τό χρέ-
ος τοῦ ἀποστόλου τῆς Πίστεως. Στή
θέση τους οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας θά εἰσηγοῦντο ὅ,τι αὐτοί;
Ἐάν ἰσχύει κατά τήν γνώµη των ὁ
Γραφικός λόγος τοῦ Ἀποστόλου Πέ-
τρου: «Καί οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ
σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνοµά ἐστιν ἕτε-
ρον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδοµένον
ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι
ἡµᾶς» (Πράξ. 4, 12). Ἐάν ἰσχύει ὁ
Ψαλµικός λόγος «Πάντες οἱ θεοί τῶν
ἐθνῶν δαιµόνια» (Ψαλµ. 95,5) θά
τούς ὑποµνήσω δέ τήν µεταφυσική

τῶν πράξεων, τήν ὁποία µᾶλλον
ἔχουν λησµονήσει καί τόν φοβερόν
λόγον τοῦ ∆οµήτορος τῆς Ἐκκλησίας
Κυρίου «ὁ ἀθετῶν ἐµὲ καὶ µὴ
λαµβάνων τὰ ρήµατά µου, ἔχει τὸν
κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα,
ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ
ἡµέρᾳ· (Ἰω. 12, 48).
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἐπιτρέψατέ µου νά Σᾶς ὑποβάλω
µικρή ἀνασκόπηση τῶν θρησκειῶν
καί τῶν θρησκευτικῶν ρευµάτων,
πού θά κληθοῦν οἱ µαθηταί κατά τήν
Ὑµετέραν διάθεση καί τήν πρόταση
τοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσµου ΚΑΙ-
ΡΟΣ «συστηµατικά νά διδαχθοῦν
καί νά ἔρθουν σέ ἐπαφή µέ τίς κύριες
θρησκευτικές παραδόσεις ὅλου τοῦ
κόσµου, ὥστε µέσα ἀπό τήν ἔρευνα
καί τήν συνεργασία νά µποροῦν νά
ἀντιµετωπίσουν τήν προκατάληψη
καί τήν ἔλλειψη ἀνεκτικότητας καί νά
προωθήσουν τήν ἀλληλοκατανόηση
καί τόν σεβασµό στήν ἑτερότητα»
(ἐπιστολή θεολογικοῦ Συνδέσµου
ΚΑΙΡΟΣ), ἄν καί διερωτῶµαι ποιός
θά καθορίσει τίς κύριες θρησκευτικές
παραδόσεις σέ ἕνα παγκόσµιο πο-
λυθρησκευτικό γίγνεσθαι καί ἄν ἡ
ἀλήθεια εἶναι ἰδεολόγηµα ἐξαρτώµε-
νο ἀπό τήν πληθυσµιακή ἀποδοχή
του ἤ Πρόσωπο ἀποκεκαλυµµένο,
ὅπως ἡ Ἐκκλησία διακηρύσσει;

Ἄρχοµαι λοιπόν τοῦ καταλόγου: 
Α. Ὑφιστάµεναι Θρησκεῖαι: Χρι-

στιανισµός, Ἰνδουϊσµός, Τζαϊνισµός,
Βουδισµός, Σιχισµός, Ζωροαστρι-
σµός, Ἰουδαϊσµός, Ἰσλαµισµός,
Μπαχαϊσµός, Κοµφουκισµός, Ταοϊ-
σµός, Σίνκυο, Σιντοϊσµός, 

Β. ὑφιστάµενα Θρησκευτικά ρεύ-
µατα: Νεοπαγανισµός, Ἀνιµισµός,
Σαµανισµός καί τά νέα θρησκευτικά
κινήµατα ὅπως Ραελιανισµός, Σαϊεν-
τολογία, Κίνηµα Ἀνθρωπίνου ∆υνα-
µικοῦ, Κίνηµα τῆς Νέας Ἐποχῆς, Ρα-
σταφαριανισµός, Πνευµατική Ἀναζή-
τηση καί χιλιάδες νέα θρησκευτικά
κινήµατα πού σχετίζονται µέ τόν Χρι-
στιανισµό, τόν Ἰνδουϊσµό, τόν Βουδι-
σµό, τήν Μαύρη ∆ύναµη, τό Λευκό
Ἰσλάµ καί τίς Θρησκείες UFO.
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

∆ιανοεῖσθε σέ ποιά τεραστία σύγ-
χυση, σέ ποιό ὠκεανό, σέ ποιά
ἄβυσσο σκοτεινῶν θρησκευτικῶν
παραδοχῶν θέλετε νά ρίψετε τήν
εὐαίσθητη νέα γενεά, διά νά θερα-
πεύσετε µόνο τό Ὑµέτερο ἰδεολόγη-
µα πού εἶναι σαφῶς ἀντιπαιδαγωγι-
κό, διότι ὅπως εἶναι ἀνθρωπίνως
ἀδύνατο στόν νέο ἄνθρωπο νά ἀφο-
µοιώνει ἐκ παραλλήλου πολυποίκι-
λες µαθηµατικές ἤ φυσικές θεωρίες
καί τήν ἀναλυτική ἱστορία δέκα ἤ
εἴκοσι κρατῶν ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νά
λειτουργήσει κριτικά ὁ δῆθεν «ἀνα-
στοχασµός» τοῦ µαθήµατος τῶν
θρησκευτικῶν. Ἑποµένως εἶναι ἐξό-
χως ἀντιεπιστηµονική ἡ Ὑµετέρα
πρόθεσις καί τοῦ θεολογικοῦ Συνδέ-
σµου ΚΑΙΡΟΣ καί τό µόνο πού θά
ἐπιτευχθῆ θά εἶναι ἡ ἀποστροφή
τῶν νέων ἀνθρώπων στό θρησκευ-
τικό γεγονός συλλήβδην, µέ ἀποτέ-
λεσµα ἄµεσο τόν ἀµοραλισµό καί
τήν ἔκρηξη τῆς νεανικῆς ἐγκληµατι-
κότητος, στήν ἤδη τραγική καί ἀντϊη-
ρωϊκή ἐποχή µας, διά τά ὁποῖα θά
εἶστε οἱ ἠθικοί αὐτουργοί.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ Ὑµετέρα πρό-
θεσις καί ἡ πρότασις τοῦ Θεολ.
Συνδ. ΚΑΙΡΟΣ µέ ἀφήγηµα καί
«πρόταγµα τήν αὐτοδιαµόρφωση
τῆς συνείδησης µέ ἐκπαιδευτική δια-

δικασία πού ἀντιστέκεται στήν ἐπι-
βολή καί στήν χειραγώγηση καί
ἐλευθερώνει ἀπό ὅτι ὀνοµάζεται
πρόσδεση στό παρελθόν» ὅπως
ἀναφέρεται στό πιλοτικά ἐφαρµοζό-
µενο νέο πρόγραµµα σπουδῶν,
στοχεύουν στό νά χάσουν τήν
Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τους οἱ
µαθηταί µέ τήν πολυθρησκευτική
παιδεία στήν ἀνώριµη ἡλικία τους,
διότι δέν µένουν περιθώρια, γιά νά
ἀναπτυχθῆ στίς ψυχές τους Ὀρθό-
δοξη Χριστιανική συνείδηση, ἡ
ὁποία φυσιολογικά στήν ὥριµη ἡλι-
κία τους θά λειτουργήση ὡς γνώµο-
νας καί ὡς κριτήριο γιά τήν ἀξιολόγη-
ση τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν παρα-
δόσεων. Ἄν ἀπό µικρή ἡλικία δέν
ἀποκτήσουν σταθερά κριτήρια οἱ µα-
θηταί δέν θά ἀντιλαµβάνονται τό
γνήσιο ἀπό τό νοθευµένο, τό ἀληθι-
νό ἀπό τό κίβδηλο. ∆έν θά διακρί-
νουν τήν Ὀρθοδοξία ἀπό τήν ἑτερο-
δοξία, θεωροῦντες ὡς δῆθεν Χρι-
στιανισµό, τίς αἱρέσεις τοῦ Παπι-
σµοῦ, τοῦ Μονοφυσιτισµοῦ, τοῦ
Προτεσταντισµοῦ πού ἐνέχονται γιά
τό κακούργηµα τῆς στρεβλώσεως
καί τῆς διαστροφῆς τοῦ Εὐαγγελίου
τῆς Ἀληθείας, τῆς Εἰρήνης καί τῆς
Ἀγάπης. ∆έν θά διακρίνουν τό
Ὀρθόδοξο βίωµα, πού συγκροτεῖ καί
συνέχει τό Ἑλληνικό Ἔθνος ἀπό τά
βιώµατα τῶν ἀλλοπίστων. Ἡ ἀλλοί-
ωση τῆς δογµατικῆς συνειδήσεως, ἡ
ὁποία µάλιστα ἑδραιώνεται γρήγορα
στήν ἁπαλή ἡλικία τῶν µικρῶν µα-
θητῶν ὑποσκάπτει τήν δυνατότητα
τῆς σωτηρίας, ὅταν ὁ Χριστός παύει
νά θεωρεῖται ὁ µόνος Σωτήρ τοῦ κό-
σµου, ὅταν ἡ ἁγιότης ἀλλάζει νόηµα
καί ἀποτελεῖ κοινό χαρακτηριστικό
τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κρίσνα, τοῦ Βού-
δα, τοῦ Μωάµεθ, τοῦ Μαχαβίρα, τοῦ
Κοµφούκιου, τοῦ γκουροῦ Νανάκ,
τοῦ Ἀχούρα Μάζντα, τοῦ ∆αλάϊ Λά-
µα, τοῦ Λάο Τσέ ἤ τοῦ Μπαχά
Ἀλλάχ, ὅταν τά ἱερά µυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας δέν διαφοροποιοῦνται
ἀπό τίς τελετουργίες τῶν ποικίλων
θρησκειῶν, ἡ πανθρησκεία ἔχει θέ-
σει ἤδη τά θεµέλιά της στίς συνειδή-
σεις τῶν νέων ἀνθρώπων.

∆υστυχῶς καί τό λέγω µέ πολύ
ὀδύνη καί στήν Ὑµετέρα Ἐξοχότητα
καί στούς ἀδελφούς τοῦ Συνδέσµου
ΚΑΙΡΟΣ ἐπιφυλάσσεται ὁ αὐστηρός
λόγος τοῦ θείου Ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν Παύλου τοῦ Πρωτοκορυφαί-
ου, πρός Γαλάτας (1,6-9): «εἴ τις
ὑµᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὅ παρελά-
βετε ἀνάθεµα ἔστω» καί ὁ κραταιός
λόγος τοῦ ἱεροῦ Φωτίου στήν
«Ἐγκύκλιο ἐπιστολή πρός τούς Ἀνα-
τολῆς Ἀρχιερατικούς θρόνους» παρ.
16 «Τίς οὐ κλείσει τά ὦτα πρός τήν
ὑπερβολήν τῆς βλασφηµίας ταύτης;
Αὕτη κατά τῶν Εὐαγγελίων ἵσταται,
πρός τάς Ἁγίας παρατάσσεται Συνό-
δους, τούς µακαρίους καί ἁγίους πα-
ραγράφεται Πατέρας... Κατά πάντων
ὁµοῦ τῶν ἁγίων Προφητῶν, Ἀπο-
στόλων, Ἱεραρχῶν, Μαρτύρων καί
αὐτῶν τῶν ∆εσποτικῶν φωνῶν ἡ
βλάσφηµος αὕτη καί θεοµάχος φω-
νή ἐξοπλίζεται».
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἐπιτρέψατέ µου ὡς νοµικός νά
Σᾶς εἴπω, ὅτι δίχα ἀναθεωρήσεως
τοῦ Συντάγµατος, γεγονός πού δέν
µπορεῖ νά ἐπισυµβῆ ἐπί τῆς παρού-
σης Βουλῆς, ὡς ἡ νοµολογία τοῦ
ΣτΕ µέ δύο Ἀποφάσεις τήν
3356/1995 καί 2176/1998 καθώς καί
ἡ γνωστή τελεσίδικος ἀπόφαση
115/2012 τοῦ ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου
Χανίων προβλέπουν τό µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν δέν εἶναι προαιρετικό
ἀλλά ὑποχρεωτικό καί ἀσφαλῶς
ὁµολογιακῆς κατεύθυνσης διά τούς
Ὀρθοδόξους µαθητάς, διότι τό Σύν-
ταγµα ἐπιβάλλει θετικά τήν ἀνάπτυ-
ξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως
µέσῳ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήµα-
τος.

Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ ∆ικη-
γόρος κ. Σωτήριος Μιχελουδάκης:
«Ἑρµηνεύοντας τίς διατάξεις (τοῦ
Συντάγµατος) σέ συνδυασµό µέ τήν
ἐπίκληση τοῦ προδήλου πραγµατι-
κοῦ δεδοµένου ὅτι «ἡ συντριπτική
πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
πρεσβεύει τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανι-
κή Θρησκεία», τό ∆ικαστήριο (∆ιοι-
κητικό Ἐφετεῖο Χανίων) ἀποδέχεται
καί καταφάσκει τόσο γιά τήν ὑποχρε-
ωτικότητα ὅσο καί γιά τό χαρακτήρα
τοῦ ΜτΘ τά ἑξῆς:

1. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς
συνείδησης: α) Παρέχεται τουλάχι-
στον σέ ἐπαρκῆ βαθµό, δηλαδή µέ
ἐπάρκεια ὡρῶν διδασκαλίας, β) ∆ιέ-
πεται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ὀρθοδόξου
Χριστιανικοῦ ∆όγµατος, γ) Ὑφίστα-
ται ὑποχρεωτική διδασκαλία (τοῦ
Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ ∆όγµα-
τος), δ) Προβλέπεται ὑποχρεωτική
παρακολούθηση γιά τούς Ὀρθοδό-
ξους µαθητές.

2. Τό ἰσχῦον ἑλληνικό Σύνταγµα
ἐπισφράγισε ὅτι ὁ ἑλληνικός πολιτι-
σµός ἐξακολουθεῖ νά τελεῖ σέ ὀργανι-
κή σχέση µέ τήν ὀρθόδοξη παράδο-
ση, ἀναγνωρίζοντας τόν ὑψηλό παι-
δαγωγικό ρόλο τοῦ ΜτΘ, ἐφόσον µέ-
σα ἀπό αὐτό προβάλλεται στό χῶρο
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας τόσο ὁ ὀρθό-
δοξος χριστιανικός πολιτισµός ὅσο
καί ὁ τρόπος ζωῆς τῆς ζώσας, γιά

ὅλους σχεδόν τούς Ἕλληνες,
Ἐκκλησιαστικῆς Παράδοσης. Στήν
κατάφαση αὐτή προβαίνει τό ∆ικα-
στήριο (∆ιοικ. Ἐφετεῖο Χανίων) µέ τό
σκεπτικό ὅτι ὁ συνταγµατικός νοµο-
θέτης οὐδεµία µεταβολή ἐπέφερε µέ
τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἔτους 2001,
διατηρώντας ἀπό τό Σύνταγµα τοῦ
ἔτους 1975 ἀνέπαφη τόσο τήν ἐπί-
κληση τῆς «ἁγίας καί ὁµοουσίου καί
Ἀδιαιρέτου Τριάδος» στὴν προµετω-
πίδα τοῦ Συντάγµατος, ὅσο ἐπίσης
καί τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 3 καθώς
καί τήν ἀναφορά -στό ἄρθρο 16
παρ. 2- (µεταξύ τῶν στόχων τῆς παι-
δείας) στήν ἀνάπτυξη τῆς «θρησκευ-
τικῆς» συνείδησης. Κατά συνέπεια,
τό ἰσχῦον Σύνταγµα ἐπιβάλλει τήν
ὑποχρέωση καί τό καθῆκον στό
Κράτος νά ἐξασφαλίζη στούς µαθη-
τές, ἐκτός ἀπὸ τή γενική παιδεία, καί
τήν ἀνάπτύξη τῆς θρησκευτικῆς συν -
είδησης µέ τούς ὅρους πού προ-
αναφέρθηκαν (ὑπό 1).

3. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει, ἐνόψει τῆς
ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς συνεί-
δησης σύµφωνα µέ τά παραπάνω
νά ἐξασφαλίση τή διδασκαλία τοῦ
ΜτΘ µέ τά προαναφερόµενα χαρα-
κτηριστικά, λαµβάνοντας τά κατάλλη-
λα κατά περίπτωση νοµοθετικά καί
κανονιστικά µέτρα, ὅπως ἡ κατάρτι-
ση τῶν προγραµµάτων διδασκαλίας
µέ ὕλη πού συνάδει «µέ τό δόγµα
τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδα-
σκαλίας». (Πρακτικά ὅ.ἀ. σελ. 142
ἑπ.)

Γιά τό ὑπό συζήτηση θέµα πολύ
εὔστοχα ὁ φίλτατός µοι Πανοσιολ.
Ἀρχιµανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Ρα-
µιώτης, τ. ∆ικαστής παρατηρεῖ: «Ἡ
Γενική Συνέλευση τῶν Ἡνωµένων
Ἐθνῶν µέ τό ∆ιεθνές Σύµφωνο γιά
τά ἀτοµικά καί πολιτικά δικαιώµατα
τῆς 16ης ∆εκ. 1966, πού κύρωσε ὁ
Ἕλληνας νοµοθέτης µέ τόν Ν.
2462/1997 (ΦΕΚ τ.Α 25/26.2.1997)
ἀναγνωρίζει ὅτι τά δικαιώµατα αὐτά
πηγάζουν ἀπό τήν ἐγγενῆ ἀξιοπρέ-
πεια τοῦ ἀτόµου, δηλ. εἶναι φυσικά
δικαιώµατα. Ἐπίσης ἡ Γενική Συνέ-
λευση τῶν Ἡνωµ. Ἐθνῶν µέ τό
ἄρθρο 18 τοῦ τρίτου µέρους ἐξειδι-
κεύει τό περιεχόµενο τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας καί σαφῶς ὁρίζει ὅτι
ἡ ἐλευθερία ἐκδήλωσης τῆς θρη-
σκείας ἤ τῶν πεποιθήσεων δέν µπο-
ρεῖ νά ὑπόκειται παρά µόνον σέ
ὅσους περιορισµούς ὁρίζει ὁ νόµος
καί εἶναι ἀπαραίτητοι γιά τήν προστα-
σία τῆς δηµόσιας ἀσφάλειας, τάξης
καί ὑγείας ἤ ἠθικῆς–ἤ τῶν θεµε-
λιωδῶν δικαιωµάτων καί ἐλευθεριῶν
τῶν ἄλλων.

Ὁρίζει ἀκόµη ἡ Γ.Σ. ὅτι τά συµβαλ-
λόµενα κράτη, µεταξύ τῶν ὁποίων
καί ἡ χώρα µας, ἀναλαµβάνουν τήν
ὑποχρέωση νά σέβονται τήν ἐλευθε-
ρία τῶν γονέων ἤ τῶν νοµίµων κηδε-
µόνων, νά φροντίζουν γιά τή θρη-
σκευτική καί ἠθική ἀγωγή τῶν παι-
διῶν τους σύµφωνα µέ τίς πεποιθή-
σεις τους. Ἐξάλλου ἡ ∆ιεθνής Σύµβα-
ση τῆς Ρώµης µέ τό ἄρθρο 2 τοῦ
προσθ. πρωτοκόλλου ρητῶς ὁρίζει
ὅτι τό κράτος ἀναλαµβάνον τήν ὑπο-
χρέωση ἐπί τοῦ πεδίου τῆς µορφώ-
σεως καί ἐκπαιδεύσεως θά σέβεται
τό δικαίωµα τῶν γονέων, ὅπως ἐξα-
σφαλίζουν τή µόρφωση αὐτή συµ-
φώνως πρός τίς ἴδιες αὐτῶν θρη-
σκευτικές καί φιλοσοφικές πεποιθή-
σεις. Καί ἡ σύµβαση τῆς Ρώµης κυ-
ρώθηκε µέ τό Ν.∆. 53/1974.

Κατ’ ἀκολουθία τῶν ἀνωτέρω, ἤτοι
ἀπό τίς διεθνεῖς συµβάσεις καί τίς
διατάξεις τοῦ Συντάγµατος 16, παρ.
2 πηγάζει τό δικαίωµα τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ὀργάνων τῆς
Ἐκκλησίας, πού τήν ἐκπροσωποῦν
καί ἐκπροσωποῦν καί τούς γονεῖς, νά
ἐγκρίνουν ὅλα τά διδακτικά βιβλία
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν
(βλ. καί Χρ. Σγουρίτσα, Συντ. ∆ίκαιο,
Τοµ. Β ,́ τεῦχ. Α  ́σελ. 12).

Ἑποµένως, τό Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας καί τό Ἰνστ. Ἐκπαιδευτικῆς Πολι-
τικῆς, αὐτεξουσίως, χωρίς τήν ἔγκρι-
ση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δέν µπορεῖ νά
δώσουν στά σχολεῖα βιβλία µαθήµα-
τος θρησκευτικῶν χωρίς νά διαφυ-
λάσσεται ὁ χριστιανικός χαρακτήρας
του» (Ἐφηµ. «Καθηµερινή»
23/10/2015).
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἐπιτρέψατέ µου νά ἀναφερθῶ
πέραν τῶν ἀνωτέρω καί εἰς τό ἐξό-
χως πολυσήµαντο ζήτηµα τῆς ἀνι-
δρύσεως Κατευθύνσεως Ἰσλαµικῶν
Σπουδῶν στήν Ὁµολογιακή Θεολο-
γική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλονίκης, ὡς ὁ Κο-
σµήτωρ Αὐτῆς Καθηγητής κ. Μιλτ.
Κωνσταντίνου εἶχε γνωστοποιήσει
µέ τήν χορηγία τοῦ Ἐµιράτου τοῦ
Ὀµάν(!!!). Τό τραγελαφικό τῆς ἐν
λόγῳ πρωτοβουλίας σύγκειται στό
γεγονός ὅτι ἡ ὁµολογιακή Θεολογική
Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. ἔχει συγκεκριµένη
ὁµολογιακή βάση καί ὀντολογικό θε-
µέλιο τήν Τριαδολογία, τήν Χριστολο-
γία, τήν Ἐκκλησιολογία καί τήν ἐσχα-
τολογία τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἡ σχεδιαζόµενη Κα-
τεύθυνση Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στήν
ἰδία Θεολογική Σχολή τά ἐντελῶς
ἀντίθετα, τόν ἀντιτριαδισµόν καί τήν
κατεγνωσµένη ὑπό τῆς Α΄ Οἰκουµε-

νικῆς Συνόδου Χριστολογική αἵρεση
τοῦ Ἀρειανισµοῦ καί τήν ὑλιστική
ἐσχατολογία. Ἀντιλαµβάνεσθε
εὐχερῶς ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ παγκό-
σµια πρωτοτυπία, πού δέν συµβαίνει
πουθενά σέ καµµία χώρα τῆς γῆς,
καί βέβαια ὑποβάλλοµε τήν ρητορική
ἐρώτηση στούς εἰσηγητές τῆς ρυθµί-
σεως, ἐάν θά ἦτο ποτέ δυνατόν οἱ θε-
οειδεῖς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νά
συστέγαζαν στό ἴδιο ἐκπαιδευτικό
Ἵδρυµα τήν Ἀλήθεια τῆς θείας Ἀπο-
καλύψεως καί τήν ἐγκληµατική ἀπο-
µείωση καί στρέβλωσή της, ὡς αὐτή
πού ἀνθρωποπαθῶς διετύπωσε ὁ
Ἄραβας ἔµπορος Μωάµεθ, πού
συνῆψε τόν 7ο γάµο του µέ τήν σύ-
ζυγο τοῦ γιοῦ του Ζαΐντ καί τόν 9ο γά-
µο του µετά τῆς 7ετοῦς κορασίδος
Ἀϊσέ !!! (Θαυµάσατε Προφήτη!!!)
ἀντιγράφων τόν Ἄρειο, τόν Ἀπολλι-
νάριο, τό Νεστόριο, τόν Σεβῆρο καί
τόν ∆ιόσκορο.

Τέλος Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
ἐπειδή πολύς λόγος γίνεται µέ τό ζή-
τηµα τοῦ λεγοµένου χωρισµοῦ
Ἐκκλησίας-Πολιτείας δυστυχῶς µέ
µόνο ἐφαλτήριο τό θράσος τῆς
ἀγνοίας κάποιων ἐκ τῶν ὁµιλούντων,
θά ἤθελα νά ἐπισηµειώσω ὅτι ἡ
Ἀρχή τῆς Ἀνεξιθρησκίας πού διέπει
τόν θεµελιώδη Νόµο τοῦ Κράτους, τό
Σύνταγµά µας (ἀρ. 13) πηγάζει ὄχι
µόνο ἀπό τήν ἰδιοπροσωπία µας,
ἀλλά κυρίως ἀπό τήν θρησκευτική
µας πίστη καί τίς Εὐαγγελικές Ἀρχές
τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου καί
ἀσφαλῶς ἀπό τήν αἰώνια διακήρυξη
τοῦ ∆οµήτορος τῆς Ἐκκλησίας
«ὅστις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν»
(Μᾶρκ. 8, 34). Ἡ εὐλογηµένη Χώρα
µας εἶναι µία Χώρα, στήν ὁποία οἱ
πάντες ἀπολαµβάνουν τῆς ἐλευθε-
ρίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως
καί ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος οὐδέν πλεονέκτηµα ἔχει πέραν
τῆς διά τούς γνωστούς ἱστορικούς
λόγους ἀναγνωρίσεως ὅτι τά Νοµικά
Αὐτῆς Πρόσωπα κατά τάς νοµικάς
των σχέσεις εἶναι ΝΠ∆∆ (ἄρθρ. 1 Ν.
590/1977 ΦΕΚ τ. Α 146), πού συνε-
πιφέρει ὅµως καί τόν κατασταλτικό
ἔλεγχο τῶν ἐλεγκτικῶν ὀργάνων τοῦ
Κράτους! Τήν αὐτή ὅµως νοµική
προσωπικότητα πάλι δι’ ἱστορικούς
λόγους ἔχει καί τό Κεντρικό Ἰσραηλι-
τικό Συµβούλιο τῆς Ἑλλάδος καί οἱ
Ἑβραϊκές κοινότητες Ν. 2456/1920
(ΦΕΚ Α΄ 173) ΑΝ2544/1940 (ΦΕΚ
Α΄287), ΑΝ 846/1946 (ΦΕΚ Α΄144),
Ν∆ 301/1869 (ΦΕΚ 195), Π∆
182/1978 (ΦΕΚ Α΄40), ἐνῶ οἱ 3 Μου-
σουλµανικές Μουφτεῖες Ξάνθης, Κο-
µοτηνῆς καί ∆ιδυµοτείχου εἶναι «δη-
µόσιες ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους» µέ
πλήρη δικαιοδοτική ἁρµοδιότητα
ἀσκουµένη κατά τίς ἐπιταγές τοῦ
Μουσουλµανικοῦ δικαίου (Σαρία). Ὁ
Μουφτὴς «ἀσκεῖ δικαιοδοσία µεταξύ
Μουσουλµάνων Ἑλλήνων πολιτῶν
τῆς περιφερείας του ἐπί γάµων, δια-
ζυγίων, διατροφῶν, ἐπιτροπειῶν, κη-
δεµονιῶν, χειραφεσίας ἀνηλίκων,
ἰσλαµικῶν διαθηκῶν καί τῆς ἐξ ἀδια-
θέτου διαδοχῆς ἐφ’ὅσον οἱ σχέσεις
ταῦται διέπονται ἀπό τόν Μουσουλ-
µανικό Νόµο» (ἄρθρο 5 Νόµου
1920/1991 (ΦΕΚ 182 Α  ́24.12.1990),
ὅπως προβλέπει ἡ διεθνής Συνθήκη
τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 (ἄρθρα 14
καί 37-44). Κατά ταῦτα µέ ποῖο νόµι-
µο τρόπο θά ὑποβιβασθῆ ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος σέ Νοµικό Πρόσω-
πο ἰδιωτικοῦ δικαίου ἤ ἰδίου δικαίου
(Θρησκευτικό Πρόσωπο) τοῦ Ν.
4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/17.1.2014)
τήν στιγµή πού θά παραµείνουν Νο-
µικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου τό
Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συµβούλιο τῆς
Ἑλλάδος καί οἱ Ἰσραηλιτικές Κοινότη-
τες καί δηµόσιες ὑπηρεσίες τοῦ Κρά-
τους, οἱ Μουσουλµανικές Μουφτεῖες;
Καί µέ ποῖο νοµικό τρόπο κατ’ ἐπιτα-
γή τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητος τοῦ Συν-
τάγµατος θά ὑποβιβασθοῦν οἱ Μου-
σουλµανικές Μουφτεῖες σέ ΝΠΙ∆, γιά
νά παρακολουθήσουν τήν ὑποβάθ-
µιση τῆς νοµικῆς προσωπικότητος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως
προτείνει ὁ Ἐλλογ. Πρόεδρος τῆς
Ἕνωσης γιά τά ∆ικαιώµατα τοῦ
Ἀνθρώπου Καθηγητής κ. Κώστας
Τσιτσελίκης (Ἐφηµερίδα τῶν Συν-
τακτῶν 3/10/2015) καί τήν ἴδια στιγµή
θά διατηρήσουν τή δικαιοδοσία ὡς
ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους ἀπονοµῆς
δικαίου σέ Ἕλληνες Μουσουλµά-
νους πολίτες; Κι ἀκόµη ὑφίσταται σή-
µερα νοµική δυνατότης τροποποι-
ήσεως τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης
καί ὑποβαθµίσεως τῆς νοµικῆς προ-
σωπικότητος τῆς µουσουλµανικῆς
µειονότητος τῆς Ἑλλάδος, πού δι-
καίως θά διεκδικήση πλέον τήν ἐκλο-
γή ἀντί τοῦ διορισµοῦ ἀπό τό κράτος
τῶν Μουφτήδων; Σήµερα τό Ἑλληνι-
κό ∆ηµόσιο ἀντιµετωπίζει διεθνῶς τό
πολύ εὐαίσθητο νοµικό θέµα τοῦ διο-
ρισµοῦ ἀντί τῆς ἐκλογῆς ἀπό τήν
Μουσουλµανική µειονότητα, στηρι-
ζόµενο στό γεγονός ὅτι οἱ Μουσουλ-
µανικές Μουφτεῖες εἶναι δηµόσιες
ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους καί ἔχει τό
∆ηµόσιο τήν ἁρµοδιότητα τοῦ διορι-
σµοῦ τῶν ἀσκούντων τήν σχετική δι-
καιοδοσία. Ἐάν ἡ Κυβέρνησή Σας
δέν ἔχει πρόβληµα µέ τήν «ἐκλογή»
τῶν Μουφτήδων ἀπό τό Τουρκικό
Προξενεῖο τῆς Κοµοτηνῆς ἡ «Κοσο-
βοποίηση» τῆς Θράκης θά εἶναι θέµα
ὀλίγων µηνῶν καί ἡ τύχη τῆς Κυβερ-
νήσεώς Σας θά εἶναι ἀνάλογη αὐτῆς
τοῦ ∆ηµ. Γούναρη.

Ἀντιλαµβάνεσθε λοιπόν εὐχερῶς
τίς «καυτές πατάτες» καί ὅτι τά σχε-
τικά ἰδεολογήµατα εἶναι ὡραῖα µέν
γιά φαντασιώσεις καί δῆθεν ἀριστε-
ρές «προοδευτικές συνεντεύξεις»,
ἀλλά στήν ἀδήριτη καί σκληρή
πραγµατικότητα τοῦ βίου εἶναι µόνο
φληναφήµατα καί ποµφόλυγες!!!

Εὐχόµενος εἰλικρινῶς καλήν δύ-
ναµη στό πολύµοχθο καί δυσχερές
ἔργο Σας διατελῶ, 

Μετά τιµῆς καί εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ»

«Ἡ τύχη τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι ἀνάλογη αὐτῆς τοῦ ∆ηµ. Γούναρη»

Πλῆθος φιλεόρτων ἐτίµησαν τόν Ἅγιον Νεκτάριον
Μὲ ἰδιαιτέραν λαµπρότητα ἑόρ-

τασε ἡ νῆσος Αἴγινα τὸν πολιοῦχον
καὶ προστάτην Ἅγιόν της. Εἰς τὰς
λατρευτικὰς ἐκδηλώσεις µετεῖχαν ὁ
οἰκεῖος Ποιµενάρχης Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραὶµ καὶ οἱ
Σεβ. Μητροπολῖται Καρθαγένης κ.
Ἀλέξιος, Κίτρους Κατερίνης καὶ
Πλαταµῶνος κ. Γεώργιος,
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων, Γρεβενῶν
κ. ∆αβὶδ καὶ Νέας Κρήνης καὶ Κα-
λαµαριᾶς κ. Ἰουστῖνος. Ἐφέτος πα-
ρευρέθησαν πολλοὶ Ρῶσοι καὶ
Σλάβοι, συµφώνως πρὸς πληρο-
φορίας προσκυνητῶν.

Πλῆθος προσκυνητῶν εἰσέρρευ-
σαν καὶ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Νεκταρί-
ου καὶ Ἁγ. Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς
Ν. Ἐρυθραίαν Ἀττικῆς τῆς Πανελ-

ληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως.
Μετὰ τὸν ἑσπερινὸν ἐτελέσθη κα-
τανυκτικὴ ἀγρυπνία µὲ σπουδαίαν
µελισµατικὴν ἀπόδοσιν τῶν τρο-
παρίων. Μὲ µεγάλην εὐλάβειαν
ἐπραγµατοποιήθη καὶ κατὰ τὴν
πρωϊνὴν Θείαν Λειτουργίαν ἡ προσ -
κύνησις τῶν ἐκτεθέντων ἱερῶν λει-
ψάνων, τὰ ὁποῖα φυλάσσονται εἰς
τὸν ἱ. ναόν, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἠκολού-
θησε περιφορὰ καὶ δέησις. Τὸν λό-
γον ἐκήρυξεν ὁ π. Σαράντης Σα-
ράντος ἀναφερθεὶς εἰς τὸν βίον καὶ
τὴν δρᾶσιν τοῦ Ἁγίου, ἀλλὰ καὶ εἰς
τὸν σηµερινὸν πνευµατικὸν
ἀγῶνα, εἰς τὸν ὁποῖον καλοῦνται οἱ
χριστιανοί. Ἔπειτα παρετέθη τρά-
πεζα δι ἅπαντας τοὺς συνεορτα-
στάς.

Τὸ ’40 καί ἡ 17η Νοέµβρη 
εἰς τὰ σχολικὰ βιβλία

Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Νατσιοῦ, ∆ασκάλου
Εἶναι ἡ πρώτη φορά ἀπὸ ἱδρύσε-

ως τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ποὺ
δὲν σέβονται οἱ συγγραφικὲς ὁµάδες
καὶ παρέες τοῦ ὑπουργείου πρώην
ἐθνικῆς καὶ νῦν νεοταξικῆς ἐκπαίδευ-
σης τοὺς ἀγῶνες, τὶς ἐπετείους τοῦ
λαοῦ µας!

Στὴν Γ’ ∆ηµοτικοῦ, στὸ α’ τεῦχος
τοῦ βιβλίου Γλώσσας, σελ.79, τὸ
ἀφιέρωµα στὸ Ἔπος τοῦ ’40, περιο-
ρίζεται στὴν ἑξῆς ἀναφορά: «Ἀπὸ τὸ
ἡµερολόγιο τῆς Ροζίνας, µιᾶς δεκά-
χρονης ἑβραιοπούλας ἀπὸ τὴ Θεσ-
σαλονίκη. Ὀκτώβριος 1940: Τὴ ∆ευ-
τέρα 28 Ὀκτωβρίου 1940 δὲν πήγα-
µε σχολεῖο. Εἶχε κηρυχτεῖ ὁ Ἑλληνοϊ-
ταλικὸς πόλεµος. Ἀναστατωµένα
ἤµασταν ἐµεῖς τὰ παιδιά. Οἱ Ἰταλοὶ
βοµβάρδισαν τὴ Θεσσαλονίκη. Στὸ
µαγαζὶ τοῦ πατέρα µου γίνηκαν
πολλὲς καταστροφές». Καὶ τέλος! Τί-
ποτε ἄλλο! Αὐτὸ µαθαίνουν χιλιάδες
Ἑλληνόπουλα γιὰ τὸ Σαράντα! Ἀνα-
στάτωση (ὅπως λέµε «συνω-
στισµὸς») καὶ καταστροφὴ ἑνὸς
ἑβραϊκοῦ µαγαζιοῦ! Σὲ ἄλλες πόλεις
τῆς Ἑλλάδας, ὅπως στὴν Πάτρα,
σκοτώθηκαν πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ
παιδιὰ ἀπὸ ἰταλικὰ βοµβαρδιστικά.
Ἔγραψαν γι’ αὐτὸ οἱ ἐφηµερίδες τῆς
ἐποχῆς. Γιατί δὲν συµπεριέλαβαν
ἕνα τέτοιο συµβάν;

Τὸ ἑπόµενο ὅµως ἀφιέρωµα τῆς
Ε΄ ∆ηµοτικοῦ εἶναι ἐξοργιστικότατο!
Στὴν σελίδα 44 τοῦ α’ τεύχους τοῦ βι-
βλίου Γλώσσας-δηλητηρίασης τῶν
παιδιῶν καὶ µαγαρίσµατος τῆς µνή-
µης περιέχεται κείµενο µὲ τίτλο:

«Ἡ Ἰταλία µᾶς κήρυξε τὸν πόλε-
µο!» Καὶ ὑπότιτλο: «Κι ἐµεῖς πήγαµε
στὸ ὑπόγειο». Καὶ ἀφοῦ κρύφτηκαν
στὸ ὑπόγειο, διαµείβονται οἱ ἑξῆς
ἄθλιοι διάλογοι:

«Μετὰ γύρισε (ὁ µπαµπὰς) στὴ
µάνα καὶ τῆς εἶπε πὼς θὰ τρέξει
στὴν τράπεζα νὰ σηκώσει λεφτά.
«∆ὲν ἔχουµε δραχµή», εἶπε κι ἔφυγε
τρέχοντας στὴ σκάλαL». Ὅταν ὁ
προκοµµένος ὁ µπαµπὰς γύρισε
ἀπὸ τὴν τράπεζα ἀπογοητευµένος,
γιατί ἡ τράπεζα ἦταν κλειστὴ καὶ δὲν
µπόρεσε «νὰ σηκώσει λεφτά»,
πῆγαν σ’ ἕνα ὑπόγειο, «στῆς κυρίας
Γιαννοπούλου, γιατί τὰ σπίτι της ἔχει
ὑπόγειο καὶ τὸ λιακωτό της εἶναι τσι-
µεντένιο καὶ δὲν µποροῦν νὰ τὸ τρυ-
πήσουν οἱ µπόµπες». Καὶ ὁ
µπαµπὰς –πρότυπο ἥρωα- πῆρε

στὴν ἀγκαλιά του τὸν ἀφηγητή, παιδὶ
µικρὸ καὶ τοῦ εἶπε:

«-Ἄκη, ἀπὸ σήµερα θὰ γίνεις
ἄντρας». Καὶ ὁ Ἄκης, ἐµπνεόµενος
ἀπὸ τὴν «γενναιότητα» τοῦ πατέρα
του, ἀπάντησε: «Ἐγὼ τότε φοβήθη-
κα πάρα πολύ, γιατί δὲν ἤθελα νὰ γί-
νω σήµερα ἄντραςL». Βεβαίως,
γιατί οἱ ἄντρες στρατεύονται καὶ πο-
λεµοῦν! Ἐνῷ ὅσοι δὲν θέλουν νὰ γί-
νουν ἄντρες, παίρνουν τὸ Ι5 (γιώτα
πέντε) χαρτὶ ἀπόλυσης καὶ σπεύ-
δουν στὰ ὑπόγεια καὶ ἄσε τὰ κορόϊ-
δα νὰ κατασκοτώνονται γιὰ τὴν τιµὴ
τῆς πατρίδας!

Τί «προάγει» τὸ προαναφερόµε-
νο σκουπίδι; Πρῶτον: Τὴν δειλία,
τὴν ἡττοπάθεια, τὴν ἀφιλοπατρία, τὸ
ψεῦδος! Γνωρίζουµε ἀπὸ τὰ «ἐπί-
καιρα» τῆς ἐποχῆς ὅτι τὴν ἡµέρα
ποὺ κηρύχθηκε ὁ πόλεµος καὶ ἡ γε-
νικὴ ἐπιστράτευση ὁ λαὸς ξεχύθηκε
στοὺς δρόµους πανηγυρίζοντας!
Ἔξαρση, ἐνθουσιασµός, φιλοπα-
τρία, πίστη γιὰ τὸ δίκαιο τοῦ ἀγώνα,
θάρρος, ἕνα πραγµατικὸ γλέντι τοῦ
λαοῦ, ποὺ εἶχε ἀπηυδήσει ἀπὸ τὶς
προκλήσεις τοῦ ἰταµοῦ καὶ ὀλιγόνου
Μουσολίνι! Καὶ οἱ µπαµπάδες δὲν
κρύβονταν σὰν λαγοὶ στὰ ὑπόγεια
οὔτε ἔτρεχαν στὶς τράπεζες! Αὐτὰ τὰ
σκέφτονται οἱ Γραικύλοι τῆς σήµε-
ρον ποὺ γράφουν τὰ βιβλία! Νὰ γλυ-
τώσουν τὶς καταθέσεις τους καὶ τὰ
παλιοτόµαρά τους καὶ ἡ πατρίδα ἂς
χαθεῖ! Ἐκεῖνοι οἱ µπαµπάδες, οἱ
παπποῦδες µας, ντύνονταν στὰ χα-
κί, καὶ πήγαιναν, «µὲ τὸ χαµόγελο
στὰ χείλη», µπροστά, στὸ µαρµαρέ-
νια ἁλώνια τοῦ Γένους! Σηµειωτέον
ὅτι στὸ ἴδιο βιβλίο τὸ ἀφιέρωµα γιὰ
τὸ «Πολυτεχνεῖο» καλύπτει ἑπτὰ (7)
σελίδες! Τὸ ἀφιέρωµα στὸ ’40, πέντε
(5)! Τὸ νὰ δίνεται στὴν 17η Νοεµβρί-
ου 1973 ὁ χαρακτήρας µίας ἐθνικῆς
ἐπετείου καὶ µάλιστα ἰσάξιας καὶ
ἀνώτερης-κρίνοντας ἀπὸ τὸν
ἀριθµὸ τῶν σελίδων-εἶναι ἀπὸ τὰ
«πρωτότυπα» εὑρήµατα τῆς νέας,
νεοταξικῆς ἰδεολογίας ποὺ διαπερνᾶ
τὰ βιβλία καὶ προβληµατικὸ ἀπὸ κά-
θε ἄποψη, ποὺ δὲν ἔχει καµµία θέση
σὲ σχολικὸ βιβλίο! Κι ἂν δὲν κάνω
λάθος, τὴ λεγόµενη «γενιὰ τοῦ Πο-
λυτεχνείου», τύπου ∆αµανάκη, Λα-
λιώτη καὶ χιλιάδων ἄλλων «ἀντιστα-
σιακῶν», ἀκόµη τὴν χρυσοπληρώ-
νει ὁ ἑλληνικὸς λαόςL

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ
γικῶς!

Ὡστόσο, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν
ἀντιληφθῆ τὴν κατακραυγὴν τῆς
συντριπτικῆς πλειονότητος τοῦ κό-
σμου, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐψήφισε διὰ τὸ
οἰκονομικὸν πρόγραμμα καὶ ὄχι δι’
ἐφαρμογὴν τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς
στοχεύσεως τοῦ 3% τοῦ «Συν -
ασπισμοῦ» (εἰς αὐτὸ ἂς προσ -
θέσωμε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγινε ἕνα
δημοψήφισμα, ὅπου ἐξηπατήθη τὸ
62,3% τοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ἔλθη τὸ χει-
ρότερον «τριπλὸν μνημόνιον»),
ἔχουν θέσει εἰς ἐφαρμογὴν ἕνα σχέ-
διον παρελκυστικῆς πολιτικῆς μὲ
ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα.
Ἐδόθη

«διαταγὴ τοῦ Πάνου Καµµένου,
σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ στρατιωτι-
κοὶ θὰ µποροῦν νὰ φέρουν στὴ
στολὴ τους τὸν προστάτη Ἅγιο ἢ
Ἁγία τοῦ Ὅπλου τους» (Τύπος Θεσ-
σαλονίκης 7.11.2015) 

καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς ἔσπευσε
μετὰ τὴν δευτέραν ἐκλογήν του νὰ
συμμετάσχη εἰς τὴν στρατιωτικὴν
ἄσκησιν «Παρμενίων», εἰς τὴν
ὁποίαν κανεὶς ἀπὸ τοὺς προηγουμέ-
νους Πρωθυπουργοὺς δὲν εἶχε συμ-
μετάσχει. Πρόκειται διὰ κινήσεις, οἱ
ὁποῖες δὲν κοστίζουν ἀπολύτως τί-
ποτε, διὰ νὰ καθησυχάζουν τὸν λα-
όν. Ἀπεναντίας δι’ ὅσες κοστίζουν
κωφεύουν. Διὰ παράδειγμα ἡ ἀπου-
σία σχολίου εἰς τὶς δηλώσεις τοῦ κ.
Γιοῦνκερ:

«Προέτεινα καὶ ἀντιµετώπισα µε-
γάλες ἀντιδράσεις, Ἕλληνες καὶ
Τοῦρκοι νὰ διαθέσουν µία κοινὴ
ἀκτοφυλακὴ µεταξύ τῆς Τουρκίας
καὶ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. Οἱ
Τοῦρκοι συµφωνοῦν, οἱ Ἕλληνες
ὄχι. Ποῦ ζοῦµε; Τὸ θέµα εἶναι ὅτι
πρέπει νὰ τσακωνόµαστε τώρα γιὰ
10 χιλιόµετρα θαλάσσιου πλά-
τους�» (onalert 6.11.2015).

Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας βουλευτὴς
νὰ διαμαρτυρηθῆ μὲ παρρησίαν!

Ἡ εὐθύνη 
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ζητήματα, ὅπως

οἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, διὰ
ἄλλην μίαν φορὰν ἐτέθησαν εἰς τὸ
ἀρχεῖον, διὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουν
τοὺς Γερμανοὺς Ἡγεμόνες τῆς
Εὐρώπης. Τί ἔχουν νὰ ἀπαντήσουν
τώρα ἐκεῖνοι οἱ Καθηγητὲς τῶν Θε-
ολογικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι συνυ-
πέγραψαν πρὸ μηνῶν ἐπιστολὴν
ὑποστηρίξεως τῆς Κυβερνήσεως,
ἀπὸ τὴν ὁποίαν σταχυολογοῦμε τὰ
ἀκόλουθα:

«Ἡ νέα κυβέρνηση εἶναι ἡ πρώ-
τη ποὺ ἄνοιξε δηµόσιο διάλογο γιὰ
τὸ ζήτηµα τῶν πολεµικῶν ἀποζη-
µιώσεων, µεταξὺ ἄλλων καὶ σὲ µία
κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπή, καὶ
προτίθεται νὰ θέσει ἐπιτέλους ἐπὶ
τάπητος τὰ ἱστορικὰ γεγονότα�
Στηρίζουµε τὸν ἔλεγχο τοῦ δηµοσί-
ου χρέους, ὅπως διεξάγεται τώρα
ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀλήθειας τοῦ
ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου� Μία κυ-
βέρνηση, ποὺ θὰ ἐνεργοῦσε µὲ βά-
ση θεµελιώδεις χριστιανικὲς ἀρχές,
ὅπως ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον,
δὲν θὰ εἶχε δράσει διαφορετικά�
Ἡ θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστη-
µίου τῆς Θεσσαλονίκης διοργάνω-
σε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ἕνα µε-
γάλο συνέδριο µὲ θέµα: «Ἐκκλησία
καὶ Ἀριστερά». Στὸ συνέδριο αὐτὸ
συµµετεῖχαν σχεδὸν τὰ µισὰ µέλη
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας». (Ἡ ἐφηµερίδα τῶν
Συντακτῶν 01.06.2015).

Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ εἶναι ποὺ μαζὶ μὲ
τὸν νῦν  Ὑπ. Παιδείας ὑποστηρί-
ζουν νὰ λάβη τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν ἕνα χαρακτῆρα διαθρη-
σκειακοῦ διαλόγου. Ἀγνοοῦν ὅτι τὰ
μέλη τῆς Κυβερνήσεως:  

«ποὺ πολεµοῦν µὲ κάθε µέσο
τὴν ∆ιδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν
στὰ σχολεῖα, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ δὲν
ἀναπληρώνουν τὰ τεράστια κενὰ
σὲ Θεολόγους ἐνῶ� 900.000
εὐρὼ διαθέτει τὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας µέσω τοῦ ΕΣΠΑ γιὰ τὴν Πρά-
ξη «Ἀναβάθµιση τῶν Ἱεροσπουδα-
στηρίων – Παιδαγωγικὴ Ὑποστήρι-
ξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου
στοὺς µαθητὲς µέλη τῆς Μουσουλ-
µανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης».
(briefingnews.gr 7.11.2015).

Μήπως ἀγνοοῦν ἐπίσης ὅτι:
«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπολογίζει

πὼς τὰ κενὰ τῶν ὀργανικῶν θέσε-
ων ἀγγίζουν τὸ 22%. Συγκεκριµέ-
να, ἐπὶ συνόλου 10.500 θέσεων γιὰ
Ἱερεῖς, οἱ 2.300 εἶναι κενές». (new-
sbomb 7.11.2015).

Χρειάζεται νὰ σχολιάσωμεν τὸ
αὐτονόητον, δηλ. ὅτι χωρὶς ἱερεῖς,
χωρὶς θεολόγους, μὲ τὴν συρρίκνω-
σιν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἐξ
αἰτίας τῆς ὑποχρηματοδοτήσεως
τῶν Πανεπιστημίων, τὴν ἀναβάθ-
μισιν τῶν ἱεροδιδασκαλείων τῶν
μουσουλμάνων τῆς Θράκης καὶ τὴν
ἀναμενομένην ἵδρυσιν Τμήματος
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἡ πατρίς

ὁδεύει ὁλοταχῶς εἰς διάλυσιν πνευ-
ματικὴν μετὰ καὶ τὴν οἰκονομικήν;
Ὅσοι κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαί-
νουν ἢ δὲν διαθέτουν τὴν στοιχει-
ώδη λογικὴν ἤ εὑρίσκονται εἰς
ἐντεταλμένην ὑπηρεσίαν!

Τὰ ἐπιτεύγµατα 
τῆς δεκαµήνου ἀθεΐας

Μὲ τί ἠσχολήθη ἡ Κυβέρνησις
ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον ὡς σήμερα;
Προτεραιότης τῆς Κυβερνήσεως
ἦταν ἡ προσπάθεια νομιμοποιήσε-
ως τῶν ναρκωτικῶν.

«Ἡ 1η Γιορτὴ κάναβης ποὺ ἔγινε
στὸ Σύνταγµα δίχασε τὸν πολιτικὸ
κόσµο, καθὼς ἐπανῆλθε τὸ θέµα
τῆς ἀποποινικοποίησης τῆς κάνα-
βης, τὸ ὁποῖο ἂν καὶ ξεκίνησε στὴ
δεκαετία τοῦ 1990 ἀπὸ τὸν τότε
ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Γιῶργο Πα-
πανδρέου, ἐπανῆλθε δριµύτερο
µέσα ἀπὸ τὴ διοργάνωση τοῦ Φε-
στιβάλ. Οἱ µισοὶ πολιτικοὶ τάχθηκαν
κατά, κάνοντας λόγο γιὰ «γιορτὴ
φούντας ποὺ φέρνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ»�
«Ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπευθύνε-
ται σὲ νέο κόσµο. ∆ὲν εἶναι ἡ Ἀρχιε-
πισκοπὴ Ἀθηνῶν ἢ κάποιοι ἀφ’
ὑψηλοῦ ἠθικολόγοι ποὺ πολὺ εὔκο-
λα ρίχνουν τὸν λίθο. Εἶναι ὑποχρε-
ωµένη νὰ ἀσχολεῖται µὲ ὁ,τιδήποτε
«καίει» καὶ ἀπασχολεῖ τὴν νεο-
λαία�«Ἐµεῖς δὲν ἔχουµε καµία
σχέση µὲ τοὺς ὑποκριτὲς καὶ τοὺς
ἠθικολόγους», δήλωσε βουλευτὴς
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ». (Καρφίτσα
22.6.2015).

Ἄλλη μεγάλη προτεραιότης
ἦταν ἡ προσπάθεια ἐπεκτάσεως
τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς
ὁμόφυλα ζευγάρια, διὰ τὸ ὁποῖον
μετὰ ἀπὸ ὀλιγόμηνον ἀναστολὴν
αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐπανέρχεται. Ἂν
κατὰ τὸν Ντοστογιέφσκι «χωρὶς
Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται», ἡ ἠθικὴ
ἐξαθλίωσις κινεῖται μὲ τὸ νέον  δό -
γμα «ἂν τὰ ἐπιτρέψουμε ὅλα τότε
ὁ κόσμος θὰ ἀπομείνη χωρὶς Θεό»!

«Ἐµπλουτίζεται µὲ θέµατα ἐργα-
τικοῦ καὶ ἀσφαλιστικοῦ δικαίου τὸ
νέο σύµφωνο συµβίωσης, τὸ
ὁποῖο ἐπεκτείνεται καὶ στὰ ὁµόφυ-
λα ζευγάρια� τὸ νέο σύµφωνο
µπορεῖ νὰ ἐµπλουτιστεῖ µὲ ἀναγνώ-
ριση περισσότερων δικαιωµάτων
(π.χ. ἐργασιακῶν, συνταξιοδο-
τικῶν, κληρονοµικῶν, φορολο-
γικῶν κ.λπ.)� Στὸ νοµοσχέδιο θὰ
ὑπάρχουν ρυθµίσεις καὶ γιὰ τὰ δη-
µοσιεύµατα τῶν ΜΜΕ, γιὰ νὰ ἀντι-
µετωπίζονται φαινόµενα κιτρινι-
σµοῦ καὶ νὰ ἀποθαρρύνονται οἱ
ὑπέρογκες καὶ καταχρηστικὲς ἀπο-
ζηµιώσεις σὲ βάρος τοῦ Τύπου,
ποὺ µπορεῖ νὰ λειτουργήσουν ὡς
ἄτυπη λογοκρισία». (Ἔθνος
5.11.2015).

Δὲν ἀρκεῖ ποὺ ἡ ἀνομία τείνει νὰ
γίνη καθεστὼς, ἐπιχειρεῖται καὶ ἡ
φίμωσις ὅσων διαθέτουν ἀκόμη
μίαν ἐλευθέραν φωνήν. Ἐντὸς ὀλί-
γου καὶ ὁ Ο.Τ. καὶ οἱ ἀρθρογράφοι
του δὲν θὰ μποροῦν νὰ σχολιάζουν
θέματα, ποὺ ἀντιβαίνουν εἰς τὴν
ἠθικήν, διὰ νὰ μὴ ἐγκληθοῦν ἀπὸ
ἀντιρατσιστικοὺς νόμους! Οὔτε
κἄν, διὰ τὰ καθαρῶς θρησκευτικὰ
ζητήματα, ἀφοῦ ἡ «ἀριστερὴ» πο-
λιτικὴ εἶναι διαθρησκειακή! Μετὰ
τὴν πρόσφατον ὀργάνωσιν τῆς δια-
θρησκειακῆς συναντήσεως ἀπὸ τὸ
Ὑπ. Ἐξωτερικῶν εἰς τὴν Ἀθήνα, ὁ
Ὑφ. κ. Ἀμανατίδης μετέβη εἰς τὴν
Γαλλίαν νὰ συναντήση τὸν θιασώ-
την τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτην Γαλλίας: 

«Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντη-
σης, ὁ κ. Ἀµανατίδης ἀναφέρθηκε
στὴν ἀνάγκη ἐνίσχυσης τοῦ δια-
θρησκειακοῦ διαλόγου, ὁ ὁποῖος
παρακολουθεῖ µείζονα γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα ζητήµατα, µεταξὺ
τῶν ὁποίων ἡ εἰρήνευση στὴν Μέ-
ση Ἀνατολή, ἐπισηµαίνοντας στὴν
κατεύθυνση αὐτὴ τὴ συνδροµὴ τό-
σο τοῦ Σεβασµιωτάτου, ὅσο καὶ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου». (la-
varon.gr 6.11.2015).

Πῶς ἡ ἀθεΐα συµβάλλει 
εἰς τὴν διάλυσιν 

τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ;
«Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ συνοδικοῦ

τµήµατος σὲ θέµατα σχέσεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τῆς κοι-
νωνίας, πρωθιερέας Βσέβολοντ
Τσάπλιν δήλωσε «Οἱ ἑταῖροι µας
ἀπὸ τὶς δυτικὲς χῶρες προσπαθοῦν
νὰ µᾶς περάσουν τὴν ἰδέα τῆς θρη-
σκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κρά-
τους ποὺ διαµορφώθηκε σὲ µερικὲς
ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικα-
στηρίου Ἀνθρώπινων ∆ικαιωµάτων.
∆ὲν µποροῦµε νὰ µὴ βλέπουµε ὅτι
αὐτὴ ἡ ἰδέα ἀποδυναµώνει τὸ κρά-
τος καὶ τὴν κοινωνία». (briefin-
gnews.gr 16.07.2015).

Ἡ ἀθεΐα προασπίζει τὸ μοντέλο

τοῦ οὐδετέρου κράτους, ἂν καὶ
κατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ τὸν παντελῆ
ἐξοβελισμὸν τῆς πίστεως. Προκάλυ-
ψις εἰς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ δῆθεν ἀνάγ-
κη προσαρμογῆς εἰς πολυπολιτισμι-
κοῦ τύπου κοινωνίαν. Ποῦ ὁδηγεῖ
αὐτό;

«Οἱ πολυπολιτισµικές: πολυφυλε-
τικὲς – πολυθρησκευτικές, πολυε-
θνικὲς κοινωνίες εἶναι συνονθύλευ-
µα καὶ συµφυρµὸς ἀνθρώπων δια-
φορετικοῦ πολιτισµοῦ, φυλῆς, θρη-
σκείας καὶ ἐθνότητας, χωρὶς ἕνα
κοινὸ συνεκτικὸ κρίκο, ἐκτός τῆς
ἀγορᾶς. Τὸ „µωσαϊκὸ“ αὐτὸ ἐπιδιώ-
κει νὰ ἐπιβάλει ὁ ἀδηφάγος καπιτα-
λισµὸς – ἰµπεριαλισµός, µὲ σκοπὸ
τὴν ἐπικράτηση τῆς διαβόητης παγ-
κοσµιοποίησης. Θὰ ἦταν λάθος νὰ
πιστεύουµε ὅτι τὸ µοντέλο τοῦ πολυ-
πολιτισµοῦ τὸ προωθεῖ ἡ λεγόµενη
ἀριστερά, λόγῳ ἰδεολογίας (ὅλοι
ἀδέλφια εἴµαστε). Τὸ µοντέλο αὐτὸ
προωθεῖται ὡς πολιτιστικὸ ὅπλο,
µαζὶ µὲ τὴν παγκοσµιοποίηση, τὸ κα-
πιταλιστικὸ σύστηµα, µὲ τοὺς πολιτι-
κούς του ἐκπροσώπους στὴν Ἑλλά-
δα� Ἁπλῶς ἡ ἀριστερὰ ἢ πιὸ
σωστὰ ἕνα µεγάλο κοµµάτι της
λόγῳ τῆς παρωχηµένης, µονολι-
θικῆς, δογµατικῆς καὶ ἀντιµαρξι-
στικῆς στὴν οὐσία της ἰδεοληψίας
ταυτίζεται ἀπὸ ἄλλη ἀφετηρία µὲ τὴν
στρατηγική τῆς Νέας Τάξης, ὑπηρε-
τώντας ἑκὼν ἄκων τὰ συµφέροντά
της� Θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποι-
ήσουµε ὅτι τόσο ἡ λεγόµενη «ἀνανε-
ωτικὴ» ἢ ἄλλα τµήµατα τῆς Ἀρι-
στερᾶς, ὅσο καὶ ἡ «ἐκσυγχρονι-
στικὴ» δεξιὰ καὶ κεντροδεξιὰ ἀπὸ
διαφορετικὲς ἀφετηρίες, ἀλλὰ σὲ µία
ἑνιαία κατεύθυνση, εἶναι δύο ὄψεις
τοῦ ἴδιου συστήµατος». (berlin-ath-
en.eu 10.6.2015).

Ἐν κατακλεῖδι, φανερώνεται ὅτι ἡ
μασονία τῆς κεντροδεξιᾶς καὶ ἡ
ἀθεΐα τῆς ψευδοαριστερᾶς ὑπηρε-
τοῦν τὸ ἴδιο σχέδιον, ἐξυπηρετοῦν
τὰ ἴδια συμφέροντα καὶ κατευθύ-
νουν τὴν Χώραν εἰς τὴν πλήρη
εὐρωπαϊκὴν ὑποδούλωσιν, εἰς τὸν
θρησκευτικόν της ἀποχρωματισμὸν
καὶ εἰς τὴν ἐξάλειψιν τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ. 

Πρόσφατοι δηλώσεις
τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς

Κλείνομεν μὲ ἕνα μικρὸν συμβο-
λικὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξιν
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς
κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ περιοδικὸν
«CRASH» τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου
2015:

«Πρώτη φορὰ Ἀριστερὰ στὴ
Χώρα µας. Πῶς εἴδατε τὴν πρώ-
τη διακυβέρνηση τῆς Χώρας
ἀπὸ ἀριστερὴ κυβέρνηση; 

«∆υστυχῶς, ἡ λεγόµενη Ἀρι-
στερὰ ἔχει βάλει στὰ πρὸς κατεδά-
φιση καὶ τὴ θεϊστικὴ ἀναγωγὴ τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου. ∆ηλαδή,
φεύγουµε ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ἱερὸ καὶ
τὸ ἅγιο καὶ µεταφερόµαστε ἀπο-
κλειστικὰ στὴν καθηµερινότητα καὶ
τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Μάλιστα, βλέπω
καὶ ἕνα ἀρρωστηµένο ναρκισσισµὸ
σὲ ὅλα αὐτά...». 

Γιατί εἴπατε στὴ «λεγόµενη» Ἀρι-
στερά, δὲν κινούµαστε πρα γµατικὰ
ἀριστερά, µὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ;

«Ἡ ἀληθινὴ Ἀριστερὰ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία καὶ ἀληθινὸς ἀριστερὸς
εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶπε "ὁ ἔχων δύο
χιτῶνες νὰ δίνει τὸν ἕνα", δηλαδὴ ὁ
Χριστός». 

Θεωρεῖτε ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσί-
πρας θὰ δώσει λύσεις στὰ
πολλὰ προβλήµατα ποὺ ταλανί-
ζουν τοὺς 'Ἕλληνες; 

«Ἐὰν ὁ κ. Τσίπρας κατανοήσει
ὅτι βρίσκεται σὲ µία Χώρα ποὺ οἱ
ἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦν σὲ αὐτὴν
ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία τους καὶ τὴ δόξα τῆς πατρί-
δας, κάτι θετικὸ θὰ φέρει στὴ ζωή
µας. Ἐάν, ὅµως, µείνει σὲ κοσµοθε-
ωρίες καὶ ἰδεολογήµατα, τὰ ὁποῖα
ἔχουν δοκιµαστεῖ στὸ παρελθὸν καὶ
ἔχουν ἀποτύχει, τὰ πράγµατα θὰ
εἶναι πάρα πολὺ δύσκολα». 

Πῶς εἴδατε τὴν πολιτικὴ
ὁρκωµοσία τῆς πλειονότητας
τῶν µελῶν τῆς νέας κυβέρνη-
σης; 

«Τὴ θεωρῶ µία φαιδρὰ κατάστα-
ση, διότι λείπει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν
ὁρκωµοσία». 

Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει
νυµφευθεῖ µὲ τὴ σύζυγο, οὔτε
ἔχει βαπτίσει τὰ δύο παιδιά του,
πῶς τὸ σχολιάζετε; 

«Εἶναι προσωπικὲς ἐπιλογὲς τοῦ
πρωθυπουργοῦ. Ἐγὼ ρωτῶ,
ὅµως, σὲ ποιὸ θεµέλιο στηρίζουν τὴ
ζωή τους, ποιὸ εἶναι τὸ κοσµοείδω-
λό τους; ∆ηλαδή, γιατί ἀγωνίζονται
στὴ ζωὴ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι; µόνο
γιὰ νὰ κλείσουν ἕνα βιολογικὸ κύ-
κλο καὶ νὰ πεθάνουν; Ἐὰν αὐτὸ πι-
στεύουν, εἶναι τραγικὰ πρόσωπα».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Ἀντ. Καραγιάννης,
Ἐφηµέριος Ἱ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης

∆ὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος, Χρι-
στιανὸς Ὀρθόδοξος βαπτισµένος,
ποὺ νὰ µὴ ἔχη δεχθῆ τὴν εὐλογίαν
καὶ τὴν ἐπέµβασιν τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου! Ἀπὸ τότε πούL, θυµᾶµαι
ἦταν 1960 ἢ 1961 ποὺ ἀνακηρύχ-
θηκε Ἅγιος καὶ γράφανε οἱ ἐφηµε-
ρίδες, ἀπὸ τότε µέχρι τούτη τὴ στιγ-
µή, ἐνεργεῖ καὶ κάνει θαύµατα!· εἴτε
κρυφὰ εἴτε φανερά! Τὰ κρυφὰ τὰ
κάνει τὰ θαύµατα καὶ ἐνεργεῖ στοὺς
ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήση.
Καὶ µάλιστα τοὺς πιστούς. Τὰ φα-
νερὰ γίνονται σὲ κείνους ποὺ
ζητᾶνε τὴ συγκατάθεσί του. Γιατὶ
δὲν µπορεῖ νὰ παραβιάση καὶ τὴν
ἐλευθερία τῆς βουλήσεως, ποὺ
εἶπε ὁ Κύριος «ὅστις θέλει»· δὲν
µᾶς σώζει µὲ τὸ ζόρι, ἀλλὰ µὲ τὴν
δική µας τὴν προαίρεσι.

∆ηλαδή, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶναι

ὁ ἄνθρωπος ποὺ γεννήθηκε γιὰ
τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὸ Ἱερὸ Θυσια-
στήριο, γιὰ τὴ Θεία Λατρεία, γιὰ τὴ
Θεία Λειτουργία, γιὰ τὴν προσφορὰ
πρῶτα τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ ὕστερα
νὰ προσφέρη κατακάθαρα µὲ τὸ
ἁγνὸ του σῶµα καὶ τὴν ἁγία του
ψυχή, νὰ προσφέρη τὰ Τίµια ∆ῶρα
στὸν Ἅγιο Θυσιαστήριο!

Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος εἶναι κατ᾽
ἐξοχὴν Ἅγιος µέσα στὴν συνείδησι
παντὸς ἀνθρώπου! Καὶ πολλοὶ
ἄλλοι «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός»L
Λέει: «πότε θὰ ἀνακηρυχθῆ
«ἅγιος» ὁ τάδε;». Ἤδη εἶναι ἀνακε-
κηρυγµένος µέσα εἰς τὰς συνειδή-
σεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ, καὶ πολλοὶ
καταφεύγουν εἰς αὐτόν!

Νὰ ἔχουµε τὴν χάρι του καὶ τὴν
ἀπέραντον εὐλογίαν του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
«Ζήσεται ἡ ψυχή µου καὶ αἰνέσει σε».
Τὴν Τετάρτη 18 Νοεµβρίου καὶ

ὥραν  7µ.µ. στὸ ἰσόγειο τοῦ Ἰωνι-
κοῦ Κέντρου, ὁδὸς Λυσίου 11 στὴν
Πλάκα, θὰ λάβῃ χώραν τιµητικὴ
Ἐκδήλωσις διὰ τὰ ἑξηντάχρονα
τοῦ ἔργου καὶ τῆς ψαλτικῆς προσ -
φορᾶς τοῦ ἀειµνήστου Κωνσταντι-
νοπολίτου  Πρωτοψάλτου ∆ηµητρί-
ου Μαγούρη. ∆ιοργανωταί: ἡ ΟΜ-
ΣΙΕ, ὁ σύλλογος ἱεροψαλτῶν
Ἀθηνῶν, ὁ σύλλογος  Φίλων τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ ἡ Σχολὴ
«Τέττιξ» µὲ τὴν χορωδία τοῦ Πρω-
τοψάλτου, ἄρχοντος Μαΐστορος
τῆς ΜΤΧΕ κ. Γρηγορίου Νταραβά-
νογλου. 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
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Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως
τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ὀρθόδοξον πί-
στιν των.

Τόσον κατὰ τὴν βυζαντινὴν περίο-
δον, ὅσον καὶ µετὰ τὴν ἀνασύστασιν
τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους ὑπὸ
τῶν ἡρῴων τῆς ἐλευθερίας τοῦ
1821, µεγάλαι καὶ διακεκριµέναι
προσωπικότητες ἀδιαλείπτως µέχρι
σήµερον ἐξεδήλωνον τὸν σεβασµόν
των εἰς τὸν ἕνα καὶ µόνον ἀληθῆ
Τριαδικὸν Θεὸν καὶ ἐπεκαλοῦντο
τὴν δύναµιν καὶ τὸν φωτισµόν του
διὰ νὰ κυβερνήσουν σωφρόνως, δι-
καίως καὶ εὐσεβῶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι µόνον
φρόνηµα ἀλλὰ προπάντων τρόπος
ζωῆς.

Εἶσθε ὁ πρῶτος ἡγέτης µετὰ τὸν
αὐτοκράτορα Ἰουλιανὸν τὸν Παρα-
βάτην, ὅστις ἐπισήµως παρουσιάζε-
ται ἀρνητὴς τῆς χριστιανικῆς πίστε-
ως, τῶν θεσµῶν καὶ τοῦ πολιτισµοῦ
τῶν Ἑλλήνων. Γνωρίζετε τὸ τέλος
του.

Ἡ πρωταρχικὴ αἰτία διὰ τὴν ὁποί-
αν ἀπετύχατε νὰ ἐπιλύσητε τὴν
οἰκονοµικὴν κρίσιν, δὲν εἶναι µόνον
ἡ σκληρότης τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ
προπάντων ἡ ὕβρις τῆς ὑπερηφα-
νείας σας ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἤτοι ἡ
ἀθεΐα σας. ∆ιὸ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι Σᾶς
ἐταπείνωσαν καὶ Σᾶς ἐξευτέλισαν.

Ἔτσι, ἀντὶ νὰ ὑπερασπίσητε µέ-
χρι θυσίας τὰ ἰδανικά σας, ὡς πράτ-
τουν οἱ ἥρωες καὶ οἱ µάρτυρες, τὰ

ἀρνηθήκατε, διότι καὶ Ὑµεῖς, ὅπως
καὶ οἱ προκάτοχοί σας πρωθυπουρ-
γοί, πιστεύετε µόνον εἰς τὸν ἑαυτόν
σας καὶ εἰς τὴν δόξαν τῆς καθέδρας
τῆς ἐξουσίας.

Ὑπάρχει µία εἰσέτι ὑστάτη εὐκαι-
ρία νὰ µετανοήσητε καὶ νὰ διορθώ-
σητε τὰ λάθη σας, νὰ ἐπαναπροσ-
διορίσητε τὰ φρονήµατα καὶ τὴν πο-
λιτικήν σας, ἄλλως ἐντὸς ὀλίγου οἱ
Ἕλληνες, ὅταν θὰ ἀπεγκλωβισθοῦν
ἀπὸ τὴν ἀπάτην τοῦ Εὐρὼ καὶ τῆς
Εὐρώπης, θὰ Σᾶς ἐνθυµοῦνται µὲ
ἀποστροφὴν καὶ θὰ Σᾶς µισήσουν,
ὡς καὶ τοὺς προκατόχους σας Πρω-
θυπουργούς.

Θὰ εἶσθε καὶ Ὑµεῖς µία σκοτεινὴ
ἱστορικὴ παρένθεσις.

Ἀναλυτικώτερον:
Ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν

Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν τῷ 1981 εἶναι
τὸ τραγικώτερον πολιτικὸν λάθος
τοῦ νέου Ἑλληνισµοῦ.

∆ΙΟΤΙ:
1.α) Ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισµὸς ἀπὸ

ἀρχαιοτάτων χρόνων εἶναι ἔνθεος
πολιτισµός. Παραλλήλως πρὸς τὴν
φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἐπιστήµην τῆς
ἐξερευνήσεως τοῦ φυσικοῦ καὶ
αἰσθητοῦ κόσµου, ἔχει µεταφυσικὰς
ἀναζητήσεις.

Εἶναι κλασσικὴ ἡ ρῆσις τοῦ Πλου-
τάρχου: «εὕροις δ᾽ ἂν ἐπιὼν πόλεις
ἀτειχίστους, ἀγραµµάτους, ἀβασι-
λεύτους, ἀοίκους, ἀχρηµάτους, νο-
µίσµατος µὴ δεοµένας, ἀπείρους

θεάτρων καὶ γυµνασίων , ἀνιέρου δὲ
πόλεως καὶ ἀθέου, µὴ χρωµένης
εὐχαῖς� µηδὲ θυσίαις ἐπ’ ἀγαθοῖς..
οὐδείς ἔσται γεγονὼς θεατὴς»
(Πλουτάρχου, Πρὸς Κωλώτην, τ. 29,
ἔκδ. Κάκτος)

Μετὰ δὲ τὴν µεταστοιχείωσιν τοῦ
Ἑλληνισµοῦ ἀπὸ τὸν Χριστιανισµὸν
εἰς τὴν καθαρὰν καὶ ἀνόθευτον Ἀλή-
θειαν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔχει µεταφυ-
σικὰς ἀναζητήσεις, µὲ ὑψίστην προ-
τεραιότητα τὴν ὑπέρβασιν τοῦ κα-
κοῦ, τοῦ θανάτου καὶ τὴν θέωσιν τοῦ
ἀνθρώπου.

Τὸ κράτος ἐπὶ αἰῶνας καὶ χιλιε-
τίας, συµπορεύεται µὲ τὴν Ἐκκλη-
σίαν. Ἡ νοµοθεσία ἐκχριστιανίζεται.
Αἱ Ἀλήθειαι περὶ ἀνθρώπου, περὶ
κόσµου καὶ περὶ νοήµατος τοῦ
ἀνθρωπίνου βίου εἶναι εὐαγγελικαὶ
καὶ χριστιανικαί.

Ἡ Πολιτεία γίνεται ἐπώνυµος τοῦ
Χριστοῦ. «Χριστιανικὴ καινὴ Πολι-
τεία».

Μὲ κέντρον τὴν Κωνσταντινούπο-
λιν ὁ Ἑλληνισµὸς γίνεται παγκό-
σµιος ὀρθόδοξος χριστιανικὴ δύνα-
µις, διὰ µίαν καὶ πλέον χιλιετίαν, καὶ
ἀντικείµενον φθόνου τῆς αἱρετικῆς
∆ύσεως ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Καρ-
λοµάγνου, περὶ τῷ 800, µέχρι σήµε-
ρον. Τὸ 1204 µὲ τὴν ἅλωσιν τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν
Φράγκων γίνεται αἰτία διασπάσεως
τῆς αὐτοκρατορίας, µὲ ἀποτέλεσµα
νὰ µὴ δυνηθῆ νὰ ἀντισταθῆ εἰς τὴν
ἐπέλασιν τῶν Τούρκων, µετὰ τὴν
ἧτταν τοῦ Ματζικέρτ, τῷ 1071 µ.Χ.

Οἱ Τοῦρκοι µετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, τῷ 1453
µ.Χ., θὰ γίνουν ἀκουσίως αἰτία δια-
τηρήσεως τοῦ Ἑλληνισµοῦ, τοῦ
πολιτισµοῦ, τῆς θρησκείας καὶ τῆς
γλώσσης του. Θὰ ἀποτρέψουν τὴν
ἀφοµοίωσιν µὲ τὴν ∆ύσιν, κατὰ τὸν
ἀοίδιµον Παλαιολόγον, δηµοσιο-
γράφον τῆς ἐφηµερίδος «ΒΗΜΑ»
τῶν Ἀθηνῶν τῆς δεκαετίας τοῦ
1960. Ὅσοι ἔχουν µνήµην ἐνθυ-
µοῦνται.

β) Οἱ Εὐρωπαῖοι µετὰ τὸν Κάρο-
λον τὸν Μέγα γνωρίζουν τὸν διαφο-
ροποιηµένον χριστιανισµὸν τῆς ∆ύ-
σεως ἀπὸ τὴν ἐπηρµένην ὀφρὺν
τοῦ Πάπα καὶ τὰ αἱρετικὰ φρονήµα-
τά του.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπὸ τῆς Ἀναγεν-
νήσεως καὶ ἐντεῦθεν, θὰ προσλά-
βουν µόνον τὸ ἐγκόσµιον στοιχεῖον
τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ, τὴν ἐξε-
ρεύνησιν δηλαδὴ τοῦ φυσικοῦ κό-
σµου, καὶ θὰ ἀρνηθοῦν τὰ κράτη
τῆς ∆ύσεως, τὰς µεταφυσικάς του
ἀναζητήσεις.

Ἡ αἵρεσις τοῦ Παπισµοῦ καὶ αἱ
παρεκτροπαί του, θὰ ὁδηγήσουν
εἰς τὴν ἀντίδρασιν τῆς Μεταρρυθµί-
σεως καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς πολέ-
µους εἰς τὴν Εὐρώπην, τὸ διάταγµα
τῆς Νάντης τῷ 1598 καὶ τὸν χω-
ρισµὸν κράτους ἀπὸ τὸν δυτικὸν
χριστιανισµὸν µέχρι σήµερον.

Ὁ πολιτισµὸς τῶν Εὐρωπαίων
καὶ οἱ θεσµοί των, σήµερον εἶναι
διεφθαρµένοι. Ἐντεῦθεν καὶ αἱ διε-
φθαρµέναι Εὐρωπαϊκαὶ ὁδηγίαι
ἀλλοιώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτι-
σµοῦ.

Κάποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ὁδηγοὶ
τῶν Εὐρωπαίων. Σήµερον εἶναι
οὐραγοί, διότι ἔχουν ἀναξίους καὶ
ἀνικάνους ἡγέτας, ποὺ ἀγνοοῦν
τὸν διαχρονικὸν πολιτισµὸν τῶν
Ἑλλήνων. Λαὸς καὶ ἡγεσία εἶναι
ἀρνηταὶ τοῦ Πολιτισµοῦ των διὰ τὰ
τριάκοντα ἀργύρια, ἤτοι τὸ εὐρώ,
δίκην πόρνης γυναικός, ἀρνηθεί-
σης τὴν παρθενίαν της καὶ ἀπωλε-
σάσης τὰ ἀργύρια τῆς ἀνοµίας, διὰ
τὰς ἐκ τῶν ἁµαρτιῶν ἀσθενείας.

Ἡ παρακµὴ τῶν ἠθικῶν καὶ
πνευµατικῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν
τὰ τελευταῖα τεσσαράκοντα ἔτη,
ἐδηµιούργησε τὴν παροῦσαν πνευ-
µατικήν, ἠθικὴν καὶ οἰκονοµικὴν κρί-
σιν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπωφελοῦνται τὰ
λάθη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῶν
Ἑλλήνων, διὰ νὰ κατακτήσουν τὴν
Ἑλλάδα.

2. Μετὰ τὴν ἔνταξιν τῆς Ἑλλάδος
εἰς τὴν ΕΟΚ, τῷ 1981, ἔλαβον χώ-
ραν τὰ κάτωθι πνευµατικά, ἠθικὰ
καὶ πολιτιστικὰ ἐγκλήµατα, ἅτινα
ἠλλοίωσαν τὸν διαχρονικὸν πολι-
τισµὸν τῶν Ἑλλήνων.

α. Κλονισµὸς τοῦ θεσµοῦ τῆς
οἰκογενείας.

(ἀποποινικοποίησις τῆς µοιχείας,
αὐτόµατον διαζύγιον, πολιτικὸς γά-
µος, σύµφωνον ἐλευθέρας συµ-
βιώσεως, ἀµβλώσεις).

Ἡ νοµιµοποίησις τῶν ἀµβλώσε-
ων ἔσχεν, ὡς ἀποτέλεσµα, ἀπὸ τὸ
1987 καὶ ἐντεῦθεν µέχρι σήµερον,
νὰ λάβουν χώραν ἐν Ἑλλάδι περὶ
τὰ τριάκοντα ἑκατοµµύρια φόνοι ἐκ
τῶν ἐκτρώσεων.

β. Ἐψηφίσθησαν µὲ εὐρωπαϊκὰς
ὁδηγίας καὶ ἐκβιαστικῶς, λόγῳ τῆς
οἰκονοµικῆς κρίσεως οἱ ἀντισυντα-
γµατικοὶ νόµοι: α) ν. 4285/2014 (ὁ
λεγόµενος ἀντιρατσιστικός), ὡς καὶ
ὁ ν. 4301/2014 περὶ θρησκευτικῶν
κοινοτήτων, δι᾽ οὗ ἐνοµιµοποιήθη-
σαν αἱ πλάναι τῶν ψευδοθρη-
σκειῶν, διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τῆς
ἐποχῆς τοῦ Μ. Κων/νου, εἰς ὕβριν
τῆς πολιτικῆς ἁπάντων τῶν βυζαν-
τινῶν αὐτοκρατόρων καὶ τῆς ἡγε-
σίας τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους,
ἀπὸ τὸ 1821 µέχρι σήµερον.

Οἱ νόµοι οὗτοι προσκρούουν εἰς
τὰ ἄρθρα 3, 16 καὶ 21 τοῦ Συντά-
γµατος τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας
καὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς θυσίας τῶν
ἡρῴων τῆς ἐλευθερίας τοῦ 1821, οἱ
ὁποῖοι προέταξαν εἰς τὸ Σύνταγµα
τῆς Α΄ ἐν Τροιζῆνι Ἐθνοσυνελεύσε-
ως «τὸ ὄνοµα τῆς ἁγίας καὶ ὁµοου-
σίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος», οἵτι-
νες ἐθυσιάσθησαν διὰ τοῦ Χριστοῦ
τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρί-
δος τὴν ἐλευθερίαν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπωφελούµενοι τὴν
ἐν Ἑλλάδι οἰκονοµικὴν κρίσιν κατέ-
πτυσαν τὰς διαχρονικὰς ἀξίας τοῦ
ἑλληνικοῦ βυζαντινοῦ πολιτισµοῦ,
ἐκβιάσαντες τὴν ἐνταῦθα, δίκην
ἀνδρεικέλων, ἑλληνικὴν κυβέρνησιν
τῶν κυρίων Σαµαρᾶ-Βενιζέλου.

Αἱ πλάναι τῶν δαιµόνων καὶ ὁ
ἄνοµος βίος ἐθεσµοθετήθησαν
ὑπὸ Ἑλλήνων κυβερνητῶν, ἀνα-
ξίων τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ διαχρονι-
κοῦ πολιτισµοῦ τῶν Ἑλλήνων.
Ἐντεῦθεν ἔλαβον χώραν ἐν Ἀθή-
ναις καὶ Θεσσαλονίκῃ αἱ γνωσταὶ
παρελάσεις τῶν διεστραµµένων
ἐρωτικῶς ὁµοφυλοφίλων, τοὺς
ὁποίους καταδικάζει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος συλλήβδην εἰς ἁπάσας τὰς
ἐπιστολάς του, κατωχυρωµένας διὰ
τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συν-
τάγµατος.

Ὁποία ἀνθρωπίνη κατάπτωσις!
µὴ παρατηρουµένη οὐδὲ εἰς τὰ
ἄλογα ζῷα. Τί θὰ ἔλεγε ἆραγε ὁ
προφήτης σήµερον; «ἄνθρωπος
ἐν τιµῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνε-
βλήθη (ἤ ὑπεβιβάσθη;) τοῖς κτήνε-
σιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡµοιώθη (ἢ
ὑπερέβη εἰς ἀλογίαν;) αὐτοῖς.»

Ἰδοὺ ἡ ψευδοελευθερία καὶ τὸ
ἦθος τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖον µᾶς
ὑποδεικνύει σχεδὸν ὁλόκληρος ὁ
πολιτικὸς κόσµος τῆς Ἑλλάδος, ὡς
διέξοδον ἐκ τῆς κρίσεως καὶ ὡς
τρόπον ζωῆς.

Πρωθυπουργοὶ τῆς Εὐρώπης
συνάπτουν ὁµοφυλοφιλικοὺς γά-
µους. ∆ὲν τοὺς ἐδίδαξε τίποτε ἡ τι-
µωρία τῶν Σοδόµων καὶ τῶν Γο-
µόρρων;

Ἆραγε φρονοῦν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέ-
θανε, ἐκλαµβάνοντες τὴν µακροθυ-
µίαν του, ὡς ἀνυπαρξίαν;

Τί πράττει ἡ Ἐκκλησιαστική µας
ἡγεσία, διὰ νὰ ἀφυπνίση τὸν κα-
θεύδοντα πνευµατικῶς ἑλληνικὸν
λαόν;

Ποῦ εἶσθε µάρτυρες, ἱεράρχαι,
ἀσκηταὶ καὶ ὁµολογηταὶ τοῦ Χρι-
στοῦ, διὰ νὰ κλαύσητε τὰ καθ᾽
ἡµᾶς;

«Τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρηµώσεως
ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ», ὡς εἶπε ∆α-
νιὴλ ὁ προφήτης.

γ. Ἐν ὀνόµατι τοῦ σεβασµοῦ εἰς
τὴν «ἑτερότητα», δηλαδὴ τὴν πλά-
νην, καταργεῖται ἡ ἐντολὴ τοῦ Χρι-
στοῦ «πορευθέντες εἰς τὸν κόσµον
ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον
πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ
βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπι-
στήσας κατακριθήσεται.» (Μάρκου
15, 15-16) Ἡ ὑπεροχὴ τοῦ βυζαντι-
νοῦ πολιτισµοῦ, διὰ µέσου τῶν
αἰώνων, συνετέλεσε εἰς τὴν ἀφο-
µοίωσιν τῶν ξένων λαῶν, ποὺ
ἐγκαθίσταντο εἰς τὰ ὅρια τοῦ βυζαν-
τινοῦ κράτους. Τὸ κράτος συνειρ-
γάζετο µὲ τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ
ἀπαλλάξη τοὺς µετανάστας ἀπὸ
τὰς πλάνας τῶν δαιµόνων καὶ νὰ
τοὺς κηρύξη τὴν ἐν Χριστῷ ἀλήθει-
αν. Σήµερον ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ Ἑλλά-
δα, ἐν ὀνόµατι τοῦ σεβασµοῦ εἰς
τὴν πλάνην, χωρὶς ἀγάπην εἰς τὸν
ἄνθρωπον καὶ τὴν αἰώνιον ἀξίαν
του, συντηρεῖ τὴν λατρείαν τῶν δαι-
µόνων, χάριν τῆς ψευδοειρήνης, ἡ
ὁποία µακροπρόθεσµα θὰ δηµι-
ουργήση συγκρούσεις, τύπου Κοσ-
συφοπεδίου καὶ Συρίας. Ἡ γραµµὴ
αὕτη προέρχεται ἀπὸ τὰς σκο-
τεινὰς στοὰς τῆς µασονίας καὶ τῆς
ἀρρωστηµένης παγκοσµιοποιήσε-
ως.

Ἡ ἀληθὴς ἐλευθερία καὶ ἡ
ἀληθὴς εἰρήνη, ὡς καὶ ἡ καταξίωσις
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου παρέ-
χονται εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν
κόσµον, µόνον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
διότι µόνον ὁ Χριστὸς εἶναι νικητὴς
τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς
πλάνης καὶ τοῦ θανάτου.

Ἐξ αἰτίας τῆς διεφθαρµένης
εὐρωπαϊκῆς ὁδηγίας «σεβασµὸς
εἰς τὴν ἑτερότητα» ἐπιχειρεῖται διὰ
πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ
Ἑλληνισµοῦ, ἀπὸ τοῦ Μ. Κων/νου
καὶ ἐντεῦθεν, ἡ κατάργησις τῆς
ὀρθοδόξου ἀγωγῆς τῶν ἑλληνο-
παίδων ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς
Χώρας. Οἱ ψευδοθεοὶ τῶν θρη-
σκειῶν ἐξισοῦνται µὲ τὸν ἕνα καὶ
µόνον ἀληθῆ τριαδικὸν Θεόν, διότι
οἱ ἄνθρωποι σήµερον φοβοῦνται τὸ
µαρτύριον καὶ τὴν ὁµολογίαν, τὴν
ὁποίαν ὁ Χριστὸς ἀπαιτεῖ, διὰ νὰ
µᾶς ὁµολογήση ἐνώπιον τοῦ οὐρα-
νίου πατρός. Ὁποία κρίσις! Ὀλίγοι
ἄθεοι, ἐκβιάζουν καὶ ἐπιβάλλουν εἰς
τοὺς πολλούς, τὰ ἄθεα καὶ πεπλα-
νηµένα φρονήµατά των.

3. Οἰκονοµικὰ δεινά, ἐπελθόντα
εἰς τὸ ἑλληνικὸν κράτος µετὰ τὴν
ἔνταξίν του εἰς τὴν ΕΟΚ τῷ 1981.

α. Τὰ 750.000 ἑλληνικὰ παντο-
πωλεῖα ἀντικατεστάθησαν ὑπὸ τῶν
ἐν Ἑλλάδι εὐρωπαϊκῶν ὑπερκατα-
στηµάτων (LIDL, CAREFOUR,
PRACTICER κ.λπ.), µὲ ἀποτέλε-
σµα τὰ τρία καὶ πλέον ἑκατοµµύρια
Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἐτρέφοντο ἐξ
αὐτῶν, νὰ στερηθοῦν περὶ τὰ 35
δὶς εὐρὼ ἐτησίως, τὰ ὁποῖα καταλή-
γουν εἰς τὴν Εὐρώπην.

β. Ἡ ἀνεξέλεγκτος εἴσοδος λα-
θροµεταναστῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα, οὐ
µόνον ἀπειλεῖ τὴν ὁµοιογένειαν τοῦ
ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ, ἀλλὰ καὶ
ἔσχεν, ὡς ἀποτέλεσµα, ὥστε τὰ
πρακτικὰ ἐπαγγέλµατα νὰ περιέλ-
θουν εἰς χεῖρας τῶν λαθροµετα-
ναστῶν, αὐξάνοντα τὸν ἀριθµὸν
τῶν γηγενῶν ἀνέργων Ἑλλήνων.
Περὶ τὰ 30 δὶς εὐρὼ ἐτησίως φεύ-
γουν εἰς τὰς χώρας τῆς καταγωγῆς
των, ἀφορολόγητα καὶ λαθραίως.

γ. Μὲ τὰς εὐρωπαϊκὰς ἐπιδοτή-
σεις καὶ τὰς εὐρωπαϊκὰς πονηρὰς
ὁδηγίας εἰς τὴν ἑλληνικὴν γεωρ-
γίαν, διεπράχθησαν τραγικὰ λάθη:
ἐξερριζώθησαν ἐλαιόδενδρα, διὰ
νὰ φυτευθοῦν γαρυφαλλιές. Ἐξερ-
ριζώθη ἡ περίφηµος καὶ µοναδικὴ
εἰς τὸ εἶδος της σουλτανίνα τοῦ
Ἡρακλείου Κρήτης. Πολλοὶ ἐκ τῶν
γεωργῶν µας συνήθισαν εἰς τὴν
ρᾳστώνην καὶ τὰς ἐπιδοτήσεις,
πολλάκις δηλοῦντες ψευδῆ στοι-
χεῖα.

δ. Τὰ ἐγκληµατικὰ λάθη καὶ ὁ
ἄλογος ὑπερδανεισµὸς τῆς χώρας
µετὰ τὸ 1981, ὡδήγησαν εἰς τὴν
ἀπώλειαν τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας,
καὶ τὴν δέσµευσιν τῆς κρατικῆς πε-
ριουσίας κατ᾽ ἀρχήν, καὶ ἐν συνε-
χείᾳ, εἰς τὸ ξεπούληµα αὐτῆς.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιχειροῦν νὰ κα-

τακτήσουν τὴν Ἑλλάδα, χωρὶς πό-
λεµον, ἐπωφελούµενοι τῆς ἄφρο-
νος πολιτικῆς τῆς ἡγεσίας της.

Μὴ ἀπατᾶσθε, κύριε Πρωθυ-
πουργέ, ἐκ τοῦ ἀποτελέσµατος τῶν
ἐκλογῶν τῆς 20ῆς Σεπτεµβρίου
2015. Ὁ λαὸς δὲν ἐγκρίνει τὴν πολι-
τικὴν τῶν µνηµονίων, ἂν καὶ εἶναι
ἐγκλωβισµένος εἰς τὴν ἀπάτην τῆς
Εὐρώπης καὶ τοῦ Εὐρώ. Ἡ ψῆφος
του ἦτο ἀποτέλεσµα ἐλλείψεως ἐπι-
λογῆς καὶ ἀγανακτήσεως ἐναντίον
τῶν προκατόχων κυβερνήσεων.

ε. Ἡ πολιτικὴ «τὸ εὐρὼ διὰ τὸ
εὐρὼ» καὶ οὐχὶ διὰ τὸν πολίτην,
ὁδηγεῖ εἰς τὸ ξεπούληµα τῆς κρα-
τικῆς περιουσίας.

Μετ᾽ ὀλίγον τὸ κράτος θὰ ἔχη
ἔσοδα µόνον ἀπὸ τὰ κενὰ βαλάντια
τῶν ἐξουθενωµένων καὶ λιµοκτο-
νούντων πολιτῶν.

Ἐν κατακλεῖδι ὀφείλω νὰ ὑπεν-
θυµίσω εἰς τὴν Ὑµετέραν ἐξοχότη-
τα, ὅτι τὰ αἴτια τῆς πτώσεως τοῦ
Βυζαντίου ἦσαν τὰ κάτωθι:

1. Ἡ παρακµὴ τῶν χριστιανικῶν
ἀξιῶν εἰς τὴν ζωὴν τοῦ Βυζαντίου.

2. Ἡ ἀνικανότης καὶ τὰ τραγικὰ
λάθη πολλῶν αὐτοκρατόρων.

3. Ἡ µόνιµος ἐπιβουλὴ τῆς ∆ύσε-
ως ἀπὸ τοῦ Καρλοµάγνου καὶ
ἐντεῦθεν, ἐναντίον τοῦ Βυζαντίου,
µὲ ἀποκορύφωσιν τὴν ἅλωσιν τῆς
Κων/πόλεως τῷ 1204, ἐξ οὗ γεγο-
νότος διεσπάσθη ἡ αὐτοκρατορία
µέχρι τῆς πτώσεως αὐτῆς εἰς τοὺς
Τούρκους τῷ 1453.

4. Ἡ παραµέλησις τοῦ στόλου
καὶ ἡ παραχώρησις οἰκονοµικῶν
προνοµίων εἰς τὰς Ἑνετικὰς πόλεις
τῆς Β. Ἰταλίας. Ἔκτοτε τὴν οἰκονο-
µικὴν ζωὴν τοῦ Βυζαντίου ἤλεγξαν
οἱ Ἑνετοὶ µέχρι τῆς πτώσεώς του
εἰς τοὺς Τούρκους, εἰς ἥν πτῶσιν
συνετέλεσεν ὁ οἰκονοµικὸς ἔλεγχος
τῆς αὐτοκρατορίας ὑπ᾽ αὐτῶν.

5. Ἡ βαρεῖα φορολογία τῆς κεν-
τρικῆς κυβερνήσεως τῆς Κων/πό-
λεως, εἰς βάρος τῶν ἀνατολικῶν
ἐπαρχιῶν, Συρίας, Παλαιστίνης καὶ
Αἰγύπτου, ἐγένετο ἀφορµή, ὥστε οἱ
γηγενεῖς πληθυσµοὶ τῶν περιοχῶν
αὐτῶν, ἀγανακτισµένοι νὰ δε-
χθοῦν, ὡς ἐλευθερωτὰς τοὺς Ἄρα-
βας κατακτητὰς τὸν 7ον αἰῶνα.

6. Ἡ ἀπουσία τοῦ πνεύµατος τῆς
θυσίας καὶ ἡ στρατολόγησις διὰ τὴν
ἄµυναν τοῦ κράτους ξένων µισθο-
φόρων, ἀντὶ τῶν γηγενῶν στρα-
τιωτῶν, προυξένησε τὴν ἧτταν τοῦ
Ματζικὲρτ τῷ 1071, µὲ ἀποτέλεσµα
νὰ ὑποδουλωθῆ ὁλόκληρος ἡ
Μικρὰ Ἀσία εἰς τοὺς Τούρκους
ἐντὸς ἑβδοµήκοντα ἐτῶν.

7. Εἰς τὴν πτῶσιν τῶν ἀνατο-
λικῶν ἐπαρχιῶν τῆς αὐτοκρατορίας
συνετέλεσε καὶ ἡ διαφοροποίησις
τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν ἐκ τῆς Ὀρθο-
δοξίας διὰ τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ
µονοφυσιτισµοῦ καὶ τοῦ νεστοριανι-
σµοῦ. Τοῦτο ἐλυµήνατο τὴν πνευ-
µατικὴν ἑνότητα τοῦ κράτους καὶ
ἐδηµιούργησε τὰς ἀποσχίσεις.

Ἡ στήριξις τοῦ Γένους κατὰ τὴν
περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν γλῶσσαν καὶ
τὸν πολιτισµὸν τῶν Ἑλλήνων, διέ-
σωσαν τὸ ἔθνος εἰς τοὺς σκοτει-
νοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας
καὶ ἀπέτρεψαν τὸν ἐκµουσουλµα-
νισµὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀφοµοίωσίν
του εἰς τοὺς Τούρκους.

Ἡ ἀναβίωσις τοῦ πνεύµατος τῆς
θυσίας εἰς τοὺς ἥρωας τῆς ἐλευθε-
ρίας τοῦ 1821, καὶ ἡ στήριξις τῶν
ἡρῴων εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν,
ἐδηµιούργησαν τὸ νέον Ἑλληνικὸν
κράτος. Καρπὸς τῆς φιλοπατρίας
καὶ τῆς εὐλαβείας των εἶναι ἡ πρό-
ταξις εἰς τὸ πρῶτον Σύνταγµα τῆς
Ἑλλάδος τοῦ ὀνόµατος τῆς ἁγίας
καὶ ὁµοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριά-
δος. ∆ι᾽ αὐτὸ τὸ θεϊκὸν ὄνοµα καὶ
δι᾽ αὐτὰ τὰ ἑλληνικὰ χώµατα ἔχυ-
σαν τὸ αἷµα των.

Οὐδείς ἔχει δικαίωµα, εἴτε πρω-
θυπουργὸς ὀνοµάζεται εἴτε ὁποι-
οσδήποτε πολίτης, νὰ καταπατῆ τὸ
θεικὸν αὐτὸ ὄνοµα καὶ νὰ ξεπουλᾶ
τὰ αἱµατοβαµµένα ἑλληνικὰ χώµα-
τα. Ὅσοι δὲν σεβασθοῦν τὰ ἀνωτέ-
ρω θὰ λογοδοτήσουν εἰς τὴν ἱστο-
ρίαν καὶ θὰ στιγµατιστοῦν ἀπὸ τοὺς
ἐπιγιγνοµένους.

Τὸ ἄρθρον 33 τοῦ Συντάγµατος
προβλέπει τὸν τύπον τοῦ ὅρκου,
τὸν ὁποῖον δίδει ἐνώπιον τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµο-
κρατίας: «Ὁρκίζοµαι εἰς τὸ ὄνοµα
τῆς ἁγίας καὶ ὁµοουσίου καὶ ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος�».

Αὐτονόητον τυγχάνει, ὅτι καὶ ὁ
Πρωθυπουργὸς τῆς Χώρας καὶ οἱ
βουλευταὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβου-
λίου, ὑποχρεοῦνται νὰ ὁρκισθοῦν
εἰς τὸν αὐτὸν τύπον τοῦ ὅρκου.

Ἡ περιφρόνησις τοῦ διαχρονικοῦ
πολιτισµοῦ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς
ὀρθοδόξου πίστεώς των ἀποτελεῖ
ὕβριν ἐναντίον τῶν προγόνων µας.

Θεωρῶ λίαν προσφυὲς νὰ κατα-
κλείσω τὴν παροῦσαν ἔµπονον καὶ
ὀδυνηρὰν ἐπιστολήν µου, µὲ τοὺς
ἀκολούθους λόγους τοῦ µεγάλου
λογοτέχνου τοῦ νέου ἑλληνισµοῦ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαµάντη:

«Ἄµυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ
εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν
θεσµῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ
διοίκησις, ἡ καταπολέµησις τοῦ ξέ-
νου ὑλισµοῦ καὶ τοῦ πιθηκισµοῦ,
τοῦ διαφθείραντος τὸ φρόνηµα καὶ
ἐκφυλίσαντος σήµερον τὸ ἔθνος,
καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρεωκοπίας.

Τὶς ἠµύνθη περὶ πάτρης; 
Καὶ τί πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα

ἐπὶ ἐρειπίων; Πταίουν οἱ πλάσαντες
τὰ ἐρείπια. Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλα-
σαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς
Ἑλλάδος» (Ἅπαντα, ἔκδ. ∆όµος,
τόµος 5ος, σ. 254).

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ µετ᾽ ἐξι-
διασµένης τιµῆς καὶ εὐχῶν.

Ἱεροµόναχος ∆αµασκηνὸς
ἐν τῷ ἀσκητηρίῳ τοῦ Φιλαδέλφου

τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 4/10/2015

Αὐτοὶ ποὺ μένουν δι’ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν...
µᾶς δίδασκε! L Ὁ ἄνθρωπος, ἔλε-
γε, εἶναι πλασµένος γιὰ τὰ ὡραῖα
καὶ τὰ µεγάλα καὶ τὰ ἀληθινά, γιὰ νὰ
«θρώσκει ἄνω», εἶναι πλασµένος
γιὰ νὰ ὑψωθεῖ L Στὴ ζωή καὶ στὸ
κάλλος ἔβλεπε τὴν παντοδυναµία
τοῦ ∆ηµιουργοῦ καὶ θεωροῦσε τὸν
θάνατο ἀφετηρία µιᾶς ἄλλης
αἰώνιας ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος, ἐπα-
ναλάµβανε, πρέπει νὰ συνέχεται
ἀπὸ τὴ µνήµη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ
αὐτὴ τοῦ θανάτου καί, µάλιστα,
ἀνέφερε, συχνά, τὸ memento mori,
(θυµήσου ὅτι εἶσαι θνητός), σ’ ἕνα
ἐσχατολογικὸ χαιρετισµό, µὲ τὸν
ὁποῖο, σύµφωνα µὲ τὴν Ἐκκλησια-
στικὴ Ἱστορία, οἱ µοναχοὶ ἑνὸς µο-
ναστηριοῦ τῆς ∆ύσης χαιρετιόνταν. 

Ἡ πιὸ βαθιὰ διείσδυση στὸ φυ-
σικὸ εἶναι Ὁ Θάνατος. «Ἡ τέλεια
σύνταξη στὴν πέτρα καὶ στὸν αἰθέ-
ρα», (Ὀδ. Ἐλύτης: Ἕξι καὶ µία Τύ-
ψεις γιὰ τὸν Οὐρανό, Λακωνικόν,
Ἴκαρος, Ἀθήνα 1985), πού, ὁπωσ-
δήποτε δὲν εἶναι τέρµα ἢ σκοτάδι,
ἀλλὰ πορεία πρὸς τὸ φῶς, ποὺ
ἀρχίζει, ἀφοῦ ἀναχωρήσει κανεὶς
ἀπὸ τὰ «∆υτικὰ τῆς Λύπης» (Ὀδ.
Ἐλύτης: ∆υτικὰ τῆς Λύπης).

Ὁ Μιχαλάκης Ε. Μιχαηλίδης δίδα-
σκε µὲ πνεῦµα νηφάλιο, µὲ πνευµα-
τικὴ ἐγρήγορση ἀλλὰ καὶ µὲ τὴ στά-
ση του, τὴ ζεστὴ ἀνθρώπινη συµπε-
ριφορά του, τὴν ἀγάπη, τὴ σεµνότη-
τα, τὴν ἀρετή. Ὑπῆρξε ἕνας ἄνθρω-
πος πρᾶος καὶ καλοκάγαθος, µὲ
ἀπέραντη καλοσύνη, τρυφερότητα
καί, σπάνια, γιὰ τὴν ἐποχή µας,
εὐγένεια, ἕνας ἄνθρωπος πρόθυ-
µος νὰ συµπάσχει µὲ σένα καὶ νὰ
προσφέρει ἀξίες ποὺ διακρίναµε σ’
ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του, ἡ
ὁποία ἦταν, διακριτικά, φωτισµένη,
ἀπὸ τὴν αἴσθηση ὅτι αὐτὸς ἐπιτε-
λοῦσε, «κατὰ δύναµιν», τὸ ἔργο στὸ
ὁποῖο τὸν κάλεσε ὁ Κύριος νὰ ὑπη-
ρετήσει. 

Ζωντανὸ κύτταρο τῆς πνευµα-
τικῆς ζωῆς, σαφὴς καὶ σοφὸς πρόσ -
φερε ἀφειδώλευτα, αὐτή του τὴ σο-
φία ὄχι µόνο σ’ ἐµᾶς, ποὺ ὑπήρξαµε
µαθητές του ἀλλὰ καὶ σ’ ἕνα εὐρύτε-
ρο κοινό, µὲ τὰ συγγράµµατά του, τὶς
διαλέξεις του, τὰ ἄρθρα του σὲ πε-
ριοδικὰ θεολογικοῦ καὶ χριστιανικοῦ
προσανατολισµοῦ.

Θεωροῦσε ὁρόσηµο στὴν ἱστορία
τῆς ἀνθρωπότητας, σηµεῖο ἀνα-
φορᾶς, τὴν ἐκλογὴ τῶν ∆ώδεκα
Ἀποστόλων, γιατί, ὅλοι µαζὶ ἔγιναν
θεόπνευστο καὶ θεοκίνητο ἔργο τῆς
διάδοσης καὶ ἐπέκτασης τῆς πνευ-
µατικῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. 

Ὅλοι ἐµεῖς, πού, σὲ µία κρίσιµη
περίοδο τῆς ζωῆς µας, ἔφηβοι βρε-
θήκαµε κοντά του, τὸν νιώθαµε καὶ
θὰ τὸν νιώθουµε πάντα, σὰν ἕνα πο-
λύτιµο καὶ ἀνεκτίµητο φίλο, µὲ ἀγά-
πη γιὰ ὅλους, µὲ ἀνοικτὸ µυαλό, µὲ
ψύχραιµη κρίση, ἕνα φίλο, ποὺ ποτὲ
δὲν µᾶς εἶχε στεναχωρήσει! L Ἡ µέ-
ρα τῆς ἀποδηµίας του ἦταν καὶ εἶναι
ἡ πρώτη καὶ τελευταία φορά ποὺ λύ-
πησε ἄνθρωπο!L

Ἀπὸ σεβασµὸ στὴ µνήµη του, θὰ
ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ στὸν ρόλο ποὺ
ἔπαιξε, στὴ µετέπειτα προσωπική
µου ζωή, ἡ ἀκτινοβολία τῆς παρου-
σίας του, ἡ πολυσχιδὴς προσωπικό-
τητά του, ὁ τρόπος ποὺ προσέγγιζε
καὶ µιλοῦσε στὴν ἐφηβική µου ψυχή,
ἀλλὰ καὶ στὶς ψυχὲς τῶν συνοµηλί-
κων µου, µὲ τὴ διορατικότητα, µὲ τὴν
ὁποία τὸν εἶχε προικίσει ἡ θεία χάρη·
τόσο ποὺ µποροῦσε νὰ διεισδύει, δι-
αισθητικά, στὶς µύχιες σκέψεις µας
καὶ νὰ καταλαβαίνει τὰ πιὸ κρυφὰ
βάθη τῆς σκέψης µας L

Ἦταν, τότε, ἡ ταραγµένη δεκαετία
τοῦ ’60, στὴν πόλη τῆς Λεµεσοῦ. Κα-
θηγητὴς ἐκεῖνος, Κατηχητής µας καὶ
Ὁµαδάρχης µας, στὴν ὁµάδα τῶν
«Χαρούµενων Ἀγωνιστῶν», µᾶς
γοήτευε µὲ τὸν παλµὸ τῶν σκέψεών
του καὶ µὲ τὶς πρωτοποριακὲς µεθό-
δους διδασκαλίας καὶ τὴν ἄρτια παι-
δαγωγική του κατάρτιση, µὲ τὸ πά-
θος του γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Χρι-
στοῦ, µᾶς µεταλαµπάδευε, ἀβίαστα,
τὶς γνώσεις του. 

Φωτεινὸ παράδειγµα ἤθους, ἐπι-
µονῆς καὶ ὑποµονῆς, ὑπόδειγµα
ἐπιστήµονα καὶ ἀνθρώπου, ὁ
ὁποῖος ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὴ
γνώση, βασισµένη παράλληλα πά-
νω σὲ πανανθρώπινες ἀξίες καὶ
ἀναλλοίωτα ἰδανικά. Ἦταν ὁ πνευ-
µατικός µας καθοδηγητής, ὁ πνευ-
µατικός µας πατέρας, ὁ ὁποῖος ἀγω-
νιοῦσε καὶ φρόντιζε, ἀδιάκοπα, γιὰ

τὴν «κατὰ Χριστὸν» προκοπή µας.
Αὐτὸ ποὺ πάσχιζε νὰ διευρύνει τοὺς
πνευµατικούς µας ὁρίζοντες, ἀνοί-
γοντάς µας καινούριους δρόµους.
Αὐστηρὸς ἀλλὰ καὶ ἐνθουσιώδης
στὴ διδασκαλία του, µᾶς βοήθησε
νὰ ἀποκτήσουµε ζωντανὴ πίστη καὶ
σταθερὴ πνευµατικὴ πορεία στὴ
ζωή, τὴν ὁποία ζοῦσε ὁ ἴδιος. Ἀκού-
ραστος συµπαραστάτης µας, ἀλλὰ
καὶ ἔµπειρος καὶ διακριτικὸς χειρα-
γωγός, µιλοῦσε µὲ τὸ παράδειγµά
του. Ἀληθινὸς πνευµατικὸς πατέ-
ρας.

Καὶ µετὰ τὴν ἀποφοίτησή µας
ἀπὸ τὸ Γυµνάσιο, δὲν ἔπαυε νὰ
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν πνευµατική µας
πορεία καὶ νὰ χαίρεται, µαζί µας, γιὰ
τὶς ἐπιτυχίες µας. Ἀκόµη ἠχεῖ στ’
αὐτιά µου ἡ χαρὰ καὶ τὸ κρυστάλλινο
γέλιο του καὶ ἡ συγκίνηση τῆς φωνῆς
του, ὅταν µοῦ τηλεφώνησε, γιὰ νὰ
µοῦ εὐχηθεῖ γιὰ τὴ χειροτονία µου
ὡς Ἐπίσκοπος. Μὲ τὸν µεστό, ἄδο-
λο λόγο του, µοῦ ἔδωσε νὰ καταλά-
βω ὅτι ἔνιωθε δικαιωµένος, γιατί κι
ἐκεῖνος, µὲ τὶς προσπάθειές του, µὲ
τὴ σωστὴ καθοδήγηση, συνέβαλε,
ἔστω καὶ λίγο, ὅπως, ταπεινά, ἔλεγε,
στὴν ἐξέλιξή µου.

Οἱ δρόµοι µας χώρισαν, ἐκεῖνος,
τὴ δεκαετία τοῦ 1970 ἐγκαταστάθηκε
στὴν Ἀθήνα, ἐγὼ στὴν Ἀφρική.
Ὅµως ποτὲ δὲν ξεχαστήκαµε. Συ-
χνά, µοῦ τηλεφωνοῦσε καὶ οἱ συζη-
τήσεις µας δὲν εἶχαν τελειωµό. Μοῦ
ἔγραφε καὶ τοῦ ἔγραφα, πάντοτε µοῦ
ἦταν πολύτιµος φίλος. Μοῦ µιλοῦσε
καὶ ἀπευθυνόταν µὲ σεβασµό, µὲ δέ-
ος θὰ ἔλεγα, λὲς καὶ ἦταν ἐκεῖνος ὁ
µαθητὴς κι ἐγὼ ὁ ∆άσκαλος.

Ὁ Μιχαλάκης Ε. Μιχαηλίδης, ἀπὸ
τὶς 25.6.2015 δὲν βρίσκεται πιὰ κον-
τά µας, µιὰ πού:

«Χρηστηριασαµένου αὐτοῦ τί
πράττων ἄριστα βιώσεται,

ἀποκρίνασθαι τὸν Θεόν, εἰ συγ-
χρωτίζοιτο τοῖς νεκροῖς».

Ἔτσι, µιὰ ποὺ τὸν κάλεσε ὁ Θεὸς
κοντά Του, ξεκίνησε τὸ τελευταῖο του
ταξίδι, πῆγε νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τὴν
Εἰρήνη του, τὴν πατρική του οἰκογέ-
νεια, τοὺς φίλους, ποὺ κοιµήθηκαν,
τοὺς συµπατριῶτες του καὶ τοὺς συν -
αγωνιστές τουL Ὅλοι αὐτοὶ τὸν πε-
ρίµεναν.

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀποχωρίζον-
ται, οἱ στιγµὲς τῶν συγκινήσεων εἶναι
συγκλονιστικές, ὅµως, ὅταν µὲ τὸν
ἄνθρωπο, ποὺ φεύγει, γιὰ πάντα,
µᾶς συνδέουν κοινὲς προσπάθειες
καὶ κοινὲς ἐπιδιώξεις, τότε, ἡ συγκί-
νηση γίνεται ὀδύνη· αὐτή, ἀκριβῶς,
ἡ ὀδύνη µὲ συνέχει, ἀπὸ τὴ στιγµὴ
ποὺ ἔφτασε ἡ εἴδηση τῆς πρὸς Κύ-
ριον ἀποδηµίας του. 

Προσεύχοµαι, ὑποκλίνοµαι καὶ ρί-
χνω χῶµα, στὸ νιόσκαφτο τάφο του,
ἐλάχιστο δεῖγµα εὐγνωµοσύνης γιὰ
τὰ ὅσα ἐφόδια µοῦ πρόσφερε, πο-
λύτιµα καὶ διαχρονικὰ καὶ µέχρι
ἔσχατή µου πνοὴ στὸ ἱερὸ θυσια-
στήριο θὰ ἱκετεύω τὸν Κύριο γιὰ τὴν
ἀθάνατη ψυχή του.

Ἄνθρωποι σὰν τὸν Μιχαλάκη Ε.
Μιχαηλίδη µένουν στὴ θύµησή µας.
Ὁ Μιχ. Μιχαηλίδης ζεῖ καὶ θὰ ἐξακο-
λουθήσει νὰ ζεῖ µέσα µας, πλάϊ µας
καὶ θὰ νιώθουµε συνεχῶς τὴν πα-
ρουσία του, ἐνόσω ἀναπνέουµε,
κοντά µας! 

Ἡ σκιὰ ἑνὸς µεγάλου ∆ασκά-
λουL Ἡ µεγάλη σκιὰ τοῦ Μιχαὴλ
Μιχαηλίδη.

Σημ. Στὴ φωτογραφία στήν 1η
Σελίδα ὁ τότε πνευματικὸς καθοδη-
γητὴς τῆς κατηχητικῆς κινήσεως
Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Σιδερᾶς,
ἀνάμεσα στοὺς δύο κατηχητές, Μι-
χαλάκη Μιχαηλίδη καὶ Σταῦρο
Ὀλύμπιο. Τοὺς περιστοιχίζουν οἱ
τότε «Χαρούμενοι Ἀγωνιστές», ποὺ
σήμερα τιμοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ
τὴν Πολιτεία. Ἀνάμεσά τους ἱερω-
μένοι, καθηγητὲς πανεπιστημίων,
γιατροί, ἀρχιτέκτονες, ἐπιχειρημα-
τίες, καλλιτέχνες, δάσκαλοι. Ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Κέ-
νυας κ. Μακάριος εἶναι, στὴ φωτο-
γραφία, καθήμενος μπροστὰ ἀπὸ
τὸν Ἀρχιμανδρίτη Νικόλαο Σιδερᾶ.

* Μέ τήν παροῦσαν νεκρολογίαν
τιμῶμεν τήν ὑπερδεκαπενταετῆ
ἄοκνον καί ἀφιλοκερδῆ προσφοράν
πρός τόν Ο.Τ. καί τούς ἀναγνώστας
τοῦ ἀειμνήστου κυροῦ Μιχαὴλ Μιχαη-
λίδου καί παραλλήλως κατακλείομεν
εὐγνωμόνως τήν ἀρθρογραφίαν αὐτοῦ
εἰς τήν παροῦσαν στήλην. Εἴθε ὁ Κύ-
ριος νά ἀναπαύση τήν ψυχήν αὐτοῦ
μετά τῶν δικαίων.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ: Σύµβολον «Ἀντίστασης»; 
Εἰδικοί δέν εἴµαστε,οὔτε καί ὁ

σκοπός µας ἐδῶ εἶναι νά ἐκθέσου-
µε τά τοῦ «Πολυτεχνείου» ἤ νά τά
κρίνουµε.

∆έν παρασυρόµαστε καί οὔτε
βγάζουµε εὔκολα τά συµ-
περάσµατά µας. Εἴµαστε ἀπ'
ἐκείνους πού βλέπουν ἀπ᾽ ὅλες τίς
διαστάσεις τό κάθε τί καί τό «βα-
σανίζουν» στό µυαλό τους.

Ἀλλ᾽ ἄς τ᾽ ἀφήσουµε νά τό
κρίνει ἡ Ἱστορία  τό «Πολυτεχνεῖο
τοῦ 1973 ».

Ὁ σκοπός τοῦ παρόντος ἄρθρου
ἐδῶ εἶναι ἄλλος καί θά τόν δοῦµε
ἀµέσως παρακάτω.

II. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - 
ΕΠΙ (42) ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΙΑ
ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

- ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΑΙ

Ἐµεῖς, ἀπό τή δική µας σκοπιά,
δέν δικαιολογοῦµε ὁποιαδήποτε
ἀσυδοσία καί καταστροφή τῶν
Ἱερῶν Τεµενῶν τῆς Παιδείας µας καί
τῶν ἀνεκτίµητων Κειµηλίων, καλυ-
πτόµενοι κάτω ἀπό τήν τιµητική ση-
µασία τῆς «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».

Τότε (τό 1973), σηµειώθηκαν καί
πολυδάπανες φθορές ἀπό τή νεα-
νική ἔξαρση καί τόν ἀσυγκράτητο
ἐνθουσιασµό τῶν ἐγκλείστων ἀγωνι-
ζοµένων φοιτητῶν (;) τοῦ Πολυτε-
χνείου  καί ἄλλων  τινῶν. 

Σέ διδακτορική περίοδο ἄρχισαν
οἱ ἀπώλειες καί οἱ ζηµιές, καί ὁλο-
κληρώθηκαν σέ δηµοκρατική ἀπό
ἀναρχικά στοιχεῖα τῆς κοινωνίας µας.

Τότε ἴσως θεωρηθοῦν δικαιολο-
γηµένα τά πράγµατα. Τώρα, ποιό τό
δικαιολογητικό «τῆς καταστροφῆς
µιᾶς ἱστορίας 140 ἐτῶν», ὅπως
δήλωσε παλαιότερα Πρύτανης τοῦ
Πολυτεχνείου ;

«Ἀντίσταση», «∆ηµοκρατία» καί
σεβασµός τοῦ ἱδρώτα τοῦ φορολο-
γούµενου συνανθρώπου- συµ-
πολίτη εἶναι αὐτές οἱ πράξεις κατα-
στροφῆς;

Εἶναι δίκαιο νά «πληρώνει τά
σπασµένα» ὁ σκληρά, σήµερα,
ἐργαζόµενος οἰκογενειάρχης ἤ µή,
µέ τό νά τοῦ καταστρέφουν τήν περι-
ουσία του;

Εἶναι σεβασµός καί εὐγνωµοσύνη
πρός τήν Ἱστορία µας καί τούς ἐθνι-
κούς Εὐεργέτες (Ἠπειρῶτες κ.ἄ.),
πού ὑποβάλλονταν σέ στερήσεις, γιά
νά προσφέρουν στήν ταλαίπωρη
πατρίδα µας;

Σέ ποιά ἠθικοκοινωνική βάση
στηρίζεται ἡ ἀλλόκοτη ἀναρχική «κοι-
νωνική» τους κοσµοθεωρία καί ἡ
κακῶς νοούµενη «ἀντίστασή» τους,
πού τή ζοῦµε κατά περιόδους,
σχεδόν κάθε χρόνο  πού γιορτάζου-
µε τήν «Ἐπέτειο»;

Μήπως στήν ἀσυδοσία, στό
γκρέµισµα τῶν ἰδανικῶν καί τῶν
ἀξιῶν, στή φθορά καί τήν φασαρία,
στήν ἀσέβεια καί τήν ἀντικοινωνικό-
τητα, στούς «σκοτωµούς» καί τήν
ἀνηθικότη- τα, στό βόλεµα καί στήν
ἐκµετάλλευση τοῦ «Πολυτεχνείου»
ἀπό πολλούς σήµερα (βουλευτές
κ.λπ.), καί στά τόσα ἄλλα;

∆υστυχῶς γι' αὐτούς καί ἄλλους
ἴσως ἀκόµη, αὐτό θεωρεῖται «∆ηµο-
κρατία» καί «Ἀντίσταση».

III. «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ» 
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑΙ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ

Ἡ «Ἀντίσταση» δέν ἔχει σχέση
µέ τό ἠθεληµένο πεισµατικό
γκρέµισµα καί τόν ἀφανισµό κάθε
ἱεροῦ καί ὁσίου καί τῆς πνευµατικῆς
µας κληρονοµιᾶς ἤ τῆς κατα-
στροφῆς τῆς περιουσίας τοῦ κάθε
ἀγωνιζόµενου ἐργαζόµενου
πολίτη. Αὐτό ἔκαναν καί κάνουν
ἀναρχικοί καί ἀνερµάτιστοι ἄνθρω-
ποι σχεδόν κάθε χρόνο.

Αὐτοί ἄς µή νοµίζουν ὅτι κάνουν
µ' αὐτόν τόν τρόπο «Ἀντίσταση»
πρός τό «Κατεστηµένο»... ∆ιότι ἡ
«Ἀντίσταση» ἡ ἀληθινή ἔχει νόηµα
ἠθικό, πνευµατικό, ἐθνικό καί κοι-
νωνικό. Ἔχει ζωντάνια, θάρρος
(ὄχι θράσος) καί ζωή. Εἶναι ἱστορία
καί ἀξιοπρεπής ἀγώνας ἐλευθε-
ρίας καί ἐπικράτησης τοῦ δικαίου
καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗΣ 
«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» 

Οἱ διαστάσεις τῆς γνήσιας «ΑΝ-
ΤΙΣΤΑΣΗΣ» (καί σ' αὐτήν πρέπει
νά καθρεπτισθοῦµε, γιά νά δοῦµε
ἄν κινούµεθα σωστά σέ κάθε ἀντι-
στασιακή µας πράξη καί ἐνέργεια)
εἶναι οἱ ἑξῆς:

α) Ἐθνικοϊστορική
Αὐτή πού µᾶς θυµίζει καί περι-

λαµβάνει τήν εἰλικρινῆ καί αὐθόρµητη
ἀντίσταση τοῦ Ἑλληνα πατριώτη
στόν ἐπεκτατισµό καί τήν κυριαρχία
διαφόρων λαῶν ἀπό ἀρχαιότητος µέ-
χρι σήµερα (Περσῶν, Ρωµαίων,
Τούρκων, Ἰταλῶν, Γερµανῶν...),
ὅπως: τό «Μολών λαβέ» τοῦ Λεωνίδα
στίς Θερµοπύλες, τήν σθεναρή
ἀπάντηση τοῦ Κων/νου Παλαι-
ολόγου, τόν Ἀγώνα τοῦ 1821 καί τούς
πολέµους τοῦ 1912-13, τό «ΟΧΙ» τοῦ
1940 στόν Ἰταλικό Φασισµό, τήν ἵδρυ-
ση τῆς Ε.Ο.Χ.Α. κατά τήν Γερµανική
Κατοχή καθώς καί τήν ἡρωική χρι-
στιανική στάση καί ἀπάντηση τοῦ τότε
Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου στόν
Γερµανό Στρατάρχη Φόν Στοῦµµε
(1941), τήν ζηλευτή αὐτοθυσία τῶν
νέων (Καραολῆ, Πατάτσου, Σολωµοῦ
κ ἄ.) στόν Κυπριακό Ἀγώνα...

Νέοι καί Ἀντίσταση πᾶνε µαζί.
Οἱ Ἱερολοχίτες τοῦ ∆ραγατσανίου

καί τόσοι ἄλλοι «Ἱερολοχίτες» τῆς
ἱστορίας τοῦ Ἔθνους µας καί τῆς κοι-
νωνικῆς ζωῆς, ἀποτελοῦν ἀξιοµίµητο
παράδειγµα  Ἀντίστασης.

Πολλοί νέοι τῆς πατρίδας µας, σέ

ὅλες τίς ἐποχές τῆς ἱστορικῆς ἀγωνι-
στικῆς πορείας τοῦ Ἔθνους µας - καί
ὄχι µόνο τοῦ Πολυτεχνείου– ἀψήφι-
σαν τόν κίνδυνο καί τίς ἀπειλές, περι-
φρόνησαν τήν καταδυνάστευση καί
προχώρησαν σέ πράξεις ὡριµότητας
καί αὐτοθυσίας. Αὐτοί ἔµειναν στή
Βίβλο τῆς Ἱστορίας, γιατί ἀντιστάθη-
καν σωστά, πατριωτικά, χωρίς καµιά
ἰδιοτέλεια, ἠθικά. ∆έν πῆραν τίποτε,
δέν ζηµίωσαν, δέν κατέστρεψαν καί
δέν ἱκανοποίησαν κάποια κακά τους
ἔνστικτα (ἀφοῦ δέν εἶχαν κάτι ἀπό
αὐτά). Τοὐναντίον ἔδωσαν καί τή ζωή
τους ἀκόµη χάριν ἀνωτέρων,
ὑψηλῶν ἰδανικῶν καί στόχων.

β) Κοινωνική
Εἶναι αὐτή πού ἐµπνέεται ἀπό τά

ὑψηλά χριστιανικά ἰδεώδη, καί γιά
τούς ἀνθρώπους πού γνωρίζουν νά
ἐκτιµοῦν ὑψηλές ἰδέες καί ἀλήθειες,
πρόσωπα καί καταστάσεις. Σέ τε-
λευταία ἀνάλυση τό ἦθος, ἡ Πίστη
σέ αἰώνιες ἀρχές καί ἀξίες, ἡ ἀγάπη
στήν πατρίδα κ.λπ. κυοφοροῦν καί
τήν Ἐθνική Ἀντίσταση.

Ἔτσι τήν Κοινωνία µας καί τήν
πρόοδό της,  τό Ἔθνος µας,  ἀπο-
τελεῖ καί συγκροτεῖ ἡ συνισταµένη
ὁλοκληρωµένων προσωπικοτή-
των, πού εἶναι ἀπαλλαγµένες ἀπό
τά πάθη καί τά δεσµά τῆς ἁµαρτίας,
ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο. Γι'
αὐτό εἶναι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί µέλη
τῆς κοινωνίας µας, προοδευτικοί,
δηµιουργικοί καί ἀγωνιστές τοῦ
Ἔθνους καί τῆς προσωπικῆς τους
ζωῆς.

Εἶναι σπουδαία ἡ Ἀντίσταση
ἀπέναντι στήν ὁπλισµένη βία, τήν
τυραννία, τόν ἐχθρό τῆς προόδου
καί τῆς πατρίδας καί σέ κάποιο κα-
ταπιεστικό Κατεστηµένο.

γ) Ἰδεολογική
Σπουδαιότατη ὅµως εἶναι, καί

χρειάζεται γενναιότητα ψυχῆς, ἡ
Ἰδεολογική Ἀντίσταση.

Ἡ Ἀντίσταση πρός τίς Ἰδεολογίες
πού διάκεινται ἐχθρικά ἀπέναντι
στίς ἀθάνατες, αὐθεντικές, ὑπερ-
χρονικές καί σωστικές ἀξίες καί
ἰδέες τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ «κόντρα
στό ρεῦµα» ἤ στά συγκεχυµένα
ὑλιστικά καί ἀλλοτριωτικά ρεύµατα
τῆς ἐποχῆς µας, τά ὁποῖα ἐπιχει-
ροῦν νά µᾶς κάνουν «νούµερο τῆς
µάζας», ἡ ἄρνησή µας νά µεταβλη-
θοῦµε σέ «µαριονέττα», «κουρ-
δισµένο παιγνιδάκι» ἤ «ἄψυχο
ροµπότ» τοῦ κόσµου.

Σηµαίνει λοιπόν ἡρωισµό καί φα-
νερώνει ἀντιστασιακό φρόνηµα,
ὅσοι δέν ἐπηρεάζονται ἀπό τή «µά-
ζα» πού εἶναι γύρω τους καί δέν
«συσχηµατίζονται τῷ αἰῶνι τούτῳ»
(Ρωµ. 12,2).

δ) Ἠθικοπνευµατική
Εἶναι ἡ Ἀντίσταση ἐνάντια στήν

δοµή τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁµαρτίας

πού εἶναι µέσα µας καί γύρω µας.
«Πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁµαρτίαν, δοῦλός
ἐστι τῆς ἁµαρτίας» (Ἰωάν. 8,34).
Ἑποµένως, τό νά µπορέσουµε νά
µή γίνουµε δοῦλοι τῶν παθῶν καί νά
µή παρασυρθοῦµε ἀπό τό κακό, δέν
δείχνει ἀγωνιστές καί ἠθικά ἀντιστα-
σιακούς ἀνθρώπους; Ἀσφαλῶς, ναί.
Ἔτσι καταλαβαίνουµε ὅτι ἡ Ἀντίστα-
ση δέν προτάσσεται µόνον κατά τῆς
βίας, τῆς δικτατορίας καί τῶν κάθε
εἴδους ἀνελεύθερων πράξεων τοῦ
ἀνθρώπου, ἀλλἀ εἶναι καί ἡ προσ -
πάθεια νά µή ἁλωθεῖ ἡ Προσω-
πικότητά µας καί χάσουµε τήν
ταυτότητα τοῦ προσώπου µας, τό
«κατ᾽ εἰκόνα» µας. Ἔχει σχέση
λοιπόν µέ τήν ἐσωτερική (πνευµα-
τική) καί τήν ἐξωτερική (κοινωνικο-
πολιτική ἤ ἐθνική) ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου.

Ὅσοι διπλά ἀντιστέκονται, τότε
ὁλοκληρωµένα κάνουν Ἀντίσταση.
Ἐφαρµόζουν καί τό ἀντιστασιακό
µήνυµα τοῦ Θεοῦ, πού συµβου-
λεύει: «Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καί
φεύξεται ἀφ' ὑµῶν» (Ίακ. 4,7).

Σέ τελευταία ἀνάλυση ὅλοι µας
στή ζωή φέροµε ἕνα «σταυρό» καί
τόν κουβαλᾶµε στόν δικό µας «Γολ-
γοθᾶ», γιά γιά νά ζήσουµε κατόπιν
τήν Ἀνάσταση. Ὁ καθένας µέ τόν
τρόπο του ἀντιστέκεται µέσα στήν
ζωή πού ζοῦµε: Τό παιδί, ὁ µαθητής,
ὁ νέος, ὁ γέρος, ὁ ἐπιστήµων, ὁ
ἱερεύς, ὁ δάσκαλος, ὁ καθηγητής, ὁ
δηµοσιογράφος, ὁ ἀσκητής, ὁ  µο-
ναχός, ὁ οἰκογενειάρχης, ὁ ἄγαµος,
ὁ φτωχός, ὁ ἄνεργος καί τόσοι ἄλλοι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΜΗΝΥΜΑ
Ἡ Ἐλευθερία καί ἡ ∆ηµοκρατία,

πού εἶναι καρπός τῆς Ἀντίστασης,
ὑµνήθηκαν τόσο πολύ στίς µέρες
µας, ἀλλά καί διαστρεβλώθηκαν καί
κακοποιήθηκαν, κι ἔγινε µεγάλη
ἐκµετάλλευσή τους γιά ἰδιοτελεῖς
σκοπούς. Τό ἴδιο συµβαίνει καί µέ
τήν Ἀντίσταση.

Καί οἱ πιό ἀπαίσιοι ἐχθροί της,
Τύραννοι Ὁλοκληρωτικῶν καί ∆ικτα-
τορικῶν Καθεστώτων, καθώς καί
ἀναρχικοί κι ἀσύδοτοι, παρουσιά-
ζονται ὡς ὑπέρµαχοι καί ἀµύντορες
τῆς Ἐλευθερίας καί «Ἀντιστασιακοί»!

Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία θέλει ἐλεύθε-
ρη ψυχή καί ἀδούλωτο ἀνθρώπινο
σῶµα, γιά νά κάνει ὁ ἄνθρωπος ὁλο-
κληρωµένη Ἀντίσταση. Καί πρῶτα
ἀπ' ὅλα νά τηρηθεῖ το «γνώσεσθε
τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευ-
θερώσει ὑµᾶς» (Ἱωάν. 8,32).

Αὐτό συνιστοῦµε καί στούς
«ἀναρχικούς» νέους µας καί τούς
συµπορευόµενούς των στίς ἰδέες καί
τίς καταστροφικές πράξεις τους.
Ἔτσι θά ξαναβροῦν τή σωστική πο-
ρεία τῆς ζωῆς. Θά εἶναι ἀληθινά
Ἀγωνιστές, Ἀντιστασιακοί καί Νι-
κητές στόν Ἀγώνα τῆς ζωῆς!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀναφερόµενος ὁ ἀρθρογράφος
Andrea Tornielli στὴν Vatican insi-
der, µὲ ἀφορµὴ τὸν ἑορτασµὸ τῆς
50ῆς ἐπετείου τῶν Παπικῶν “ἐπι-
σκόπων” στὸ πρωτεῖο τοῦ Πάπα
καὶ στὴν ἀποκέντρωση, ἀνέφερε
ὅτι «ὁ Πάπας Φραγκίσκος προσ -
φέρει περισσότερη συλλογικότητα
καὶ ἀποκέντρωση στὴν Ἐκκλησία»
καθὼς ἐπίσης καὶ «τὴν “προθυµία”
του νὰ µεταρρυθµίσει τὴν ἄσκηση
τῆς ὑπεροχῆς τοῦ Πέτρου».

Κάτι παρόµοιο ἀνέφερε στὴ Vati-
can insider, ἡµεροµηνίας
23/2/2015, ὁ Παπικὸς ‘’πατέρας’’
Thomas Rosica, ὅτι δηλαδὴ «ὁ Πά-
πας Φραγκίσκος δίδει τὸ µοντέλο
τῆς µορφῆς ἡγεσίας ποὺ εἶναι ἀπο-
λύτως ἀναγκαία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία
σήµερα». Στὴν ἴδια ἐµµονὴ παρα-
πέµπει καὶ προηγούµενη φράση
τοῦ Καρδινάλιου Koch, ὅπου µὲ
θράσος ἀνέφερε ὅτι «τὸ πρωτεῖο
τοῦ Πάπα µπορεῖ νὰ βοηθήσει τὴν
κοινότητα».

Φράσεις ὅπως «Ἡ ἀρχὴ τῆς
ὑπεροχῆς τοῦ ∆ιαδόχου τοῦ Πέ-
τρου στὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας
L» (Londi derazioni «Il primate del
successore di Pietro nel mistero
della ChiesaL» - “vatican.va”), κα-
ταµαρτυροῦν ἐπακριβῶς ποιὸς
ἀναµένεται νὰ εἶναι καὶ ὁ καρπὸς
τῶν ἑκάστοτε συζητήσεων µὲ τοὺς
Παπικούς.

Στὰ βατικάνεια µέσα ἐνηµέρω-
σης, τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται συ-
νεχὴς καὶ ὑπερβολικὴ ἀναφορὰ
στὴ Σύνοδο καὶ τὴ Συνοδικότητα,
πάντοτε ὅµως ὑπὸ τὸ πρῖσµα τοῦ
Παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου.
Πλῆθος βατικάνειων ἀρθρογρά-
φων ἀναφέρονται στὴ Συνοδικότη-
τα, πάντοτε ὅµως ὑπὸ τὴ σκιὰ τῆς
Παπικῆς ἐξουσιαστικῆς µάνητας.

Ἂς ἐνθυµηθοῦµε τὴν ἀναφορὰ
στὴ Παπικὴ Σύνοδο γιὰ τὸ ∆όγµα
τῆς Πίστης ὅτι «Lτὸ ζήτηµα τῆς

ὑπεροχῆς τοῦ Πέτρου καὶ τῶν δια-
δόχων του, ἔχει ἰδιαίτερη σηµασία
ἀκόµα καὶ οἰκουµενική». Τὸ «Πρω-
τεῖο» δυστυχῶς καταµαρτυρεῖ τὴν
ἐξουσιαστικὴ πλάνη τῶν Παπικῶν,
οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸ ἔτος 1054 µ.Χ.
ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ Ἀρχιµανδρίτης Γεώργιος (Κα-
ψάνης) ὀρθῶς ἀναφέρει «Εἶναι φα-
νερὸ ὅτι ἡ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος γί-
νεται ἕνα συµβουλευτικὸ σωµατεῖο
τῶν Παπῶν. Τὸ ἀλάθητο στὴ Ρω-
µαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία δὲν ἀνήκει
στὴν Οἰκουµενικὴ Σύνοδο, ἀλλὰ
στὸν Πάπα. Ποιὸς ὅµως ἀνεκήρυξε
τὸν Πάπα ἀλάθητο; Ἡ λαθητὴ σύνο-
δος; Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ συνο-
δικὴ ἀρχή, ἡ παραδοθεῖσα ἀπὸ
τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, ἀντικαθί-
σταται ἀπὸ τὴν παποκεντρικὴ
ἀρχὴ» “Ἀρχιµανδρίτου Γεωργίου
Καψάνη – Ὀρθοδοξία καὶ Ρωµαι-
οκαθολικισµὸς (Παπισµός)’’.

Ὁ π. Ἀλέξανδρος Σµέµαν λέγει
γιὰ τὴ Συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας
«Πρὶν κατανοήσουµε τὴ θέση καὶ τὴ
λειτουργία τῆς Συνόδου µέσα στὴν
Ἐκκλησία πρέπει νὰ δοῦµε τὴν ἴδια
τὴν Ἐκκλησία σὰν µία Σύνοδο». Μὲ
τὸ «ὑπερφρονεῖν» τῆς ὑπεροχῆς,
θὰ ὑπάρξει σαφέστατα στρέβλωση
τοῦ συνοδικοῦ πρωτοχριστιανικοῦ
κάλλους.

Μὲ τὸ Παπικὸ ἐξουσιαστικὸ πρω-
τεῖο, παραβιάζεται πρωτίστως ἡ Συν -
οδικότητα, καθότι δολίως προσπα-
θοῦν οἱ Παπικοὶ νὰ καταστήσουν τὴ
Σύνοδο, τὸν ἀρχέγονο τοῦτο θεσµό,
ἁπλῶς ἕνα συµβουλευτικὸ σῶµα
τοῦ Πάπα.

Αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος
Πορφύριος πὼς «εἶναι φῶς φανάρι
ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀναγνωρί-
σουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλὴν τὸν
Πάπα καὶ τίποτε περισσότερο», κα-
ταµαρτυρεῖ πλήρως τὶς ἑκάστοτε
Παπικὲς ἐξουσιαστικὲς προθέσεις.

Ἡ Συνοδικότης εἰς τοὺς Παπικοὺς
ἐκλαµβάνεται πάντοτε

ὑπὸ τὸ πρῖσµα τοῦ Παπικοῦ
ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου

Τοῦ κ. Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

Ἐκοιµήθη ἡ γερόντισσα Μακαρία
τῆς Παντανάσσης Σορωνῆς

Συμφώνως πρὸς τὴν «Ροδιακὴν»
τῆς 5ης Νοεμβρίου 2015:

«Σὲ ἡλικία 86 ἐτῶν, ἀπεβίωσε
προχθὲς καὶ κηδεύθηκε Πέµπτη 5 Νο-
εµβρίου στὶς 12 τὸ µεσηµέρι ἀπὸ τὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου ∆ηµητρίου στὸ Ροδίνι,
ἡ Γερόντισσα Μακαρία Μοναχή, ποὺ
ὑπηρέτησε γιὰ πολλὰ χρόνια τὴν
Ὀρθοδοξία στὴν ἱερὰ µονὴ τῆς Παντά-
νασσας στὴ Σορωνή. Ἦταν µητέρα
τοῦ πατέρα Σταύρου Μαραβέλια, ποὺ
ὑπηρετεῖ ὡς ἐφηµέριος τοῦ Ἁγίου ∆η-

µητρίου Ροδίνι, καθὼς ἐπίσης καὶ
ἄλλων δύο παιδιῶν τῆς Βενετσιάνος
Σαχίνη καὶ τοῦ Θοδωρῆ Μαραβέλια.
Ἔγινε µοναχὴ µετὰ τὸν θάνατο τοῦ
συζύγου της. Ἦταν ἰδιαίτερα ἀγα-
πητὸς ἄνθρωπος στὴν τοπικὴ κοινω-
νία µὲ πλούσια κοινωνικὴ καὶ ἀνθρω-
πιστικὴ προσφορά. Ἐπιθυµία τῆς
οἰκογένειάς της ἦταν ἀντὶ στεφάνων τὰ
χρήµατα νὰ κατατεθοῦν ὡς δωρεὰ
στὴ µνήµη της στὸ Ὀρφανοτροφεῖο
Θηλέων Ρόδου “Ἁγία Εἰρήνη”».



Σελὶς 8η

Ἡ οἰκονομικὴ κατάστασις τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἔχει πληγῆ
καίρια ἀπὸ τὸ 2013 μετὰ τὴν
ἀλλαγὴν εἰς τὸ καθεστὼς τῶν με-
τοχῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πωλήση
καὶ ἀκίνητον περιουσίαν, διὰ νὰ
ἐξεύρη πόρους. Ὡς ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὸ stockwatch.com.cy
τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 2015:

«LἩ ἀρχιεπισκοπὴ ἔχει στερη-
θεῖ ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια τῶν µε-
ρισµάτων ποὺ ἀπολάµβανε ὡς µε-
γάλος µέτοχος τῶν κυπριακῶν
τραπεζῶν. Τὸ ποσοστό της στὴν
Ἑλληνικὴ ἔχει µειωθεῖ ἀπὸ 27% σὲ
ἐπίπεδα κάτω τοῦ 5%. Οἱ µετοχὲς
ποὺ εἶχε στὴν Τράπεζα Κύπρου
ἐξανεµίστηκαν µὲ τὸ bail-in Μαρτί-
ου 2013. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πώλησε
τὰ τελευταῖα χρόνια ἀκίνητη ἐκκλη-
σιαστικὴ περιουσία, τὰ ἔσοδα τῆς
ὁποίας χρησιµοποιήθηκαν γιὰ τρέ-
χουσες οἰκονοµικὲς ἀνάγκες. Ἡ κυ-
πριακὴ ἐκκλησία δὲν ἔχει δηµοσι-
εύσει οἱαδήποτε στοιχεῖα γιὰ αὐτὲς
τὶς πωλήσεις ἀκινήτωνL».

Ἐπιπλέον ἡ διοίκησις τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου προχωρεῖ εἰς δια-
κανονισμὸν μὲ τὸ κράτος διὰ τὴν
μισθοδοσίαν τῶν κληρικῶν. Ὡς κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ newsbomb
τῆς 7ης Νοεμβρίου 2015:

«Lἡ Κυβέρνηση τῆς Κυπριακῆς
∆ηµοκρατίας ἀπὸ τὸ 1971 µέχρι
σήµερα, µὲ βάση ἀπόφαση τοῦ
Ὑπουργικοῦ Συµβουλίου ποὺ λή-
φθηκε στὶς 11 Φεβρουάριου 1971
ἐπὶ προεδρίας Ἀρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ´, ἐπιδοτεῖ τὴ µισθοδοσία
τῶν ἱερέων ποὺ λειτουργοῦν σὲ
ναοὺς τῆς ὑπαίθρουL Οἱ ἐπιδο-
τούµενοι ἱερεῖς, κατὰ τὸν Μάϊο τοῦ
2015 ἀνέρχονταν σὲ 713, ἐνῶ τὸ
κόστος τῆς ἐπιδότησης γιὰ ὁλόκλη-
ρο τὸ ἔτος 2014 ἀνῆλθε σὲ

€6.157.194 περιλαµβανοµένης τῆς
ἐπιδότησης γιὰ τὸν 13ο µισθό. Ἡ
ἐπιδότηση σήµερα παραχωρεῖται
σὲ κάθε ἱερέα ξεχωριστὰ µὲ βάση
τοὺς δικαιούχους ποὺ καθορίζει ἡ
Ἐκκλησία γιὰ τὸ ποσὸ τῶν €675
µηνιαίως, τὸ ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ στὸ
ἥµισυ τῶν ἀπολαβῶν τῆς ἀρχικῆς
βαθµίδας τῆς µισθοδοτικῆς κλίµα-
κας Α5 καὶ ἡ Ἐκκλησία συµπληρώ-
νει τὸ µισθὸ τοῦ κάθε ἱερέα, µὲ βά-
ση δικά της κριτήρια.

Ὡς ἀντάλλαγµα τῆς κρατικῆς
ἀρωγῆς πρὸς τὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς
ὑπαίθρου, µὲ τὴ συµφωνία τοῦ
1971, ἡ Ἐκκλησία συµφώνησε τὴ
µεταβίβαση στὸ Κράτος ἀγροτικῆς
κτηµοσύνης ἀνερχόµενης σὲ
15.564 στρέµµατα περίπου. Ἀπὸ
τὰ συγκεκριµένα τεµάχια γῆς, ποὺ
διατέθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπή,
ποσοστὸ 73% περίπου βρίσκεται
στὶς κατεχόµενες περιοχές. Σύµ-
φωνα µὲ ἐκτίµηση τοῦ Τµήµατος
Κτηµατολογίου καὶ Χωροµετρίας, ἡ
ἀξία τῆς ἐκκλησιαστικῆς γῆς ποὺ
παραχωρήθηκε στὴν Κυβέρνηση
καὶ βρίσκεται στὶς ἐλεύθερες περιο-
χές, σὲ τιµὲς τοῦ 2010, ἀνέρχεται
σὲ €81.268.000 ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη
ἀξία τῆς γῆς ποὺ βρίσκεται στὶς κα-
τεχόµενες περιοχές, σὲ τιµὲς τοῦ
2009, στὴ βάση τῆς ἀγοραίας ἀξίας
γιὰ σκοποὺς τοῦ Φορέα Ἰσότιµης
Κατανοµῆς Βαρῶν, ἐκτιµήθηκε σὲ
€125.163.000. Μετὰ ἀπὸ διαβου-
λεύσεις µεταξύ τῆς Κυβέρνησης καὶ
τῆς Ἐκκλησίας, συµφωνήθηκε ἀπὸ
κοινοῦ ἡ ἐπικαιροποίηση τῆς βά-
σης παραχώρησης τῆς κρατικῆς
ἀρωγῆς, ὥστε νὰ καθοριστεῖ ὁ
ἀριθµὸς τῶν ἐπιδοτούµενων ἱερέ-
ων γιὰ µία δεκαετῆ περίοδο σὲ 700
µὲ ἐλάχιστο µηνιαῖο ποσὸ €675
ποὺ συνεπάγεται ἐλάχιστη ἐτήσια
δαπάνη €6.140.862L».

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύµων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία 
καὶ τὸ πρόβληµα ἑρµηνείας τῶν βιαιοπραγιῶν τοῦ Ἰσλὰµ

Ἀνεγνώσαμεν μὲ περίσκεψιν εἰς
τὸ δελτίον τύπου τοῦ Πατριαρχεί-
ου Ἱεροσολύμων τῆς 4ης Νοεμβρί-
ου 2015 τὰ ἀκόλουθα:

«Μεταξὺ 3ης Νοεµβρίου καὶ 4ης
Νοεµβρίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς
Κάϊρον ἡ σύγκλησις τῆς Ἐκτελε-
στικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συµβουλίου
Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς
(Σ.Ε.Μ.Α.). Τὸ Συµβούλιον Ἐκκλη-
σιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἱδρύθη
τὸ 1974, µετέχουν δὲ εἰς αὐτὸ τέσ-
σαρες Χριστιανικαὶ Ἐκκλησίαι ἢ ὡς
ἀποκαλοῦνται «Οἰκογένειαι», ἤτοι ἡ
Ἑλληνορθόδοξος, ἀποτελουµένη
ἐκ τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρεί-
ας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύµων καὶ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ Προ-
χαλκηδόνιος, (Ἀρµένιοι, Κόπται,
Συριάνοι), ἡ Ρωµαιοκαθολικὴ καὶ ἡ
Προτεσταντική.

Εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἐκτελεστικὴν
Ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία ἐφιλοξενήθη
εἰς τὸ ἐν Καΐρῳ Κέντρον τοῦ Ἁγίου
Μάρκου St. Mark Center (Cairo)
τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἀντεπρο-
σώπευσεν ὡς President, Πρό-
εδρος, ὅλην τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἠµῶν
καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων κ. κ.
Θεόφιλος, συνοδευόµενος ὑπὸ τοῦ
Γέροντος Ἀρχιγραµµατέως Σεβα-
σµιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ προ-
ερχόµενος ἐξ Ἱεροσολύµων µέσῳ
Κωνσταντινουπόλεως� ἀπεφασί-
θη, ὅπως πρὸ πάντων δοθῆ προ-
τεραιότης εἰς τὰς ἀποφάσεις, ἐνερ-
γείας ἐµπράκτων ἐνεργειῶν, εἰς τὰς
ὁποίας ὀφείλει νὰ προβῆ τὸ Συµ-
βούλιον διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῆς
ἐπικινδύνου καταστάσεως καὶ ἀπει-
λουµένης ὑπὸ ἐξαφανίσεως Χρι-
στιανικῆς ὑποστάσεως εἰς τὰς Χώ-
ρας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὀρθῶς
εἰπώθη ὅτι ἄνευ Χριστιανῶν εἰς
τὴν Μέσην Ἀνατολὴν δὲν δύνα-
ται νὰ ὑπάρξη Συµβούλιον
Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς καὶ
ὅτι ὀφείλουν νὰ ἀναζητήσουν καὶ
νὰ καταπολεµήσουν τὰ αἴτια τῆς
φυγῆς τῶν Χριστιανῶν ἐκ τῆς Μέ-
σης Ἀνατολῆς, ἤτοι τὴν ἀνασφάλει-
αν, τὴν οἰκονοµικὴν ἔνδειαν καὶ
ἀνέχειαν�».

Εἰς τὴν ὁμιλίαν του πρὸς τὰ μέ-
λη ὁ Πατριάρχης ἀνέφερε καὶ τὰ
ἀκόλουθα:

«Πρῶτον, θὰ πρέπει πάντοτε νὰ
κάνουµε τὸ καλύτερον, γιὰ νὰ δια-
σφαλίσουµε ὅτι, ὡς ἡγέτες τῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν χριστιανικῶν
κοινοτήτων τῆς Μ. Ἀνατολῆς, εἴµα-
στε ἑνωµένοι. ∆ὲν θὰ πρέπει νὰ

ἐπιτρέψουµε καµία διαφορὰ ἢ
πνεῦµα rivalry νὰ ἐπηρεάσει τὴν
κοινή µας µαρτυρία καὶ τὴν κοινὴ
ἀποστολή� Ὡς ἡγεσία τοῦ ΣΕΜΑ
πρέπει νὰ ἐπιδείξουµε ἕνα ἑνιαῖο
µέτωπο, καὶ νὰ διασφαλίσουµε ὅτι
αὐτὸ τὸ ἑνιαῖο µέτωπο εἶναι τὸ σύµ-
βολο τῆς ἑνωµένης δράσης ἐκ µέ-
ρους ὅλων τῶν πιστῶν µας�
Ἐµεῖς στὸ ΣΕΜΑ ἐπιθυµοῦµε νὰ
βεβαιώσουµε τοῦ ἡγέτες τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὑποστήριξη καὶ
τὴν ἐνθάρρυνση στὴν ποιµαντική
τους ἀνησυχία γιὰ ὅλους τοὺς χρι-
στιανοὺς σὲ αὐτὴ τὴ χώρα� Ἐµεῖς
στοὺς ὁποίους ἡ ἡγεσία τῶν
Ἐκκλησιῶν εἶναι ἐµπεπιστευµένη
ἀπὸ τὴ θεία πρόνοια�».

Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐγείρονται
εἶναι πολλὰ καὶ καταδεικνύουν τὸ
γενικώτερον ἐκκλησιολογικὸν πρό-
βλημα τῆς Ὀρθοδοξίας. Πῶς ἀντι-
προσώπευσε πᾶσαν τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων;
Δὲν εἴμεθα Παπικοί, διὰ νὰ στέλ-
νωμεν ἕνα ἀντιπρόσωπον, ἀλλὰ
εἶναι ὑποχρεωτικὸν ὅλες οἱ Τοπικὲς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ ἀποστέλ-
λουν ἀντιπροσώπους, ἂν αὐτὸ
ἀπαιτῆται. Ἐπίσης ποῖος τὸν ὥρισε
ὡς ἀντιπρόσωπον; Ἡ φράσις «προ-
ερχόμενος ἐκ Κωνσταντινουπόλε-
ως» σημαίνει μᾶλλον ὅτι τὸ Φανά-
ρι ἔβαλε καὶ πάλιν τὸ «χέρι του»!
Τὸ Βατικανοποιημένον Φανάρι, τὸ
ὁποῖον προσφάτως ἐπεχείρησε νὰ
ἀναβιβάση τὸ εἰς Ἀθήνας γραφεῖον
του εἰς «νουντσιατούρα», ἐπικρο-
τεῖ βεβαίως ὅλες αὐτὲς τὶς συγκρη-
τιστικὲς συγκεντρώσεις καὶ ἐπευ-
λογεῖ καὶ εἰς τὸ νὰ ὑπάρχη ἕνας
ἐκπρόσωπος πάσης τῆς Ὀρθοδο-
ξίας!

Τί διαφορά, ἐπίσης, ἔχουν τὰ
Συμβούλια αὐτὰ ἀπὸ τὶς Ἐπι-
σκοπικὲς Συνελεύσεις; Μήπως
οἱ Ἐπισκοπικὲς Συνελεύσεις ἐθε-
σπίσθησαν ὄχι, διὰ νὰ ἐξυπηρε-
τοῦν τὴν συνεργασίαν τῶν Το-
πικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ἀλλὰ διὰ νὰ παράγουν ἕνα ἀντί-
στοιχον ἐσωτερικὸν πρότυπον λει-
τουργίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, τὸ ὁποῖον νὰ προσεγγίζη
εὐκόλως τὸν χριστιανικὸν συγκρη-
τισμόν; Ἂς ἀναλογισθῆ ὁ ἀναγνώ-
στης τὸ ἑξῆς: Τί εἶναι οἱ Ἐπισκο-
πικὲς Συνελεύσεις; Δὲν εἶναι μία
ἄτυπος Σύνοδος, ἡ ὁποία λαμβά-
νει ἀποφάσεις κοινῆς δράσεως καὶ
μετέχουν εἰς αὐτὴν Ἐπίσκοποι, οἱ
ὁποῖοι φέρουν τὸν ἴδιον ἢ παρό-

μοιον Ἐπισκοπικὸν τίτλον; Τί εἶναι
τὰ Συμβούλια «Ἐκκλησιῶν»; Δὲν
εἶναι ἄτυποι Σύνοδοι, οἱ ὁποῖες
λαμβάνουν ἀποφάσεις κοινῆς δρά-
σεως καὶ μετέχουν εἰς αὐτὴν «Ἐπί-
σκοποι», οἱ ὁποῖοι φέρουν τὸν
ἴδιον ἢ παρόμοιον Ἐπισκοπικὸν
τίτλον; Βεβαίως, οἱ πρῶτες χαρα-
κτηρίζονται ἀπὸ ἐθνοφυλετισμόν,
ἐνῶ οἱ δεύτερες ἀπὸ δογματικὴν
διαφοράν. Πόσον ὁρατὰ εἶναι
ὅμως αὐτὰ εἰς τὸν κόσμον, ὅταν ὡς
μοναδικὸν σύνθημα προτάσσεται
ἡ παγκόσμιος ἑνότης καὶ οἱ δύο
θεσμοὶ ὁμοιάζουν ὡς δύο σταγόνες
ὕδατος; Μάλιστα, κατὰ τὰ λεγό-
μενα τοῦ Πατριάρχου ἡ Θεία Πρό-
νοια ἐνεπισθεύθηκε καὶ σὲ αἱρετι-
κοὺς καὶ Ὀρθοδόξους ἐξίσου τὴν
διαφύλαξιν τῶν χριστιανῶν!

Ἕνα ἀκόμα στοιχεῖον τὸ ὁποῖον
δὲν ἔχει προσεχθῆ ἐπαρκῶς εἶναι
ἡ σκοπιὰ ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἑρμη-
νεύονται τὰ γεγονότα εἰς τὴν Μ.
Ἀνατολήν. Πολλοὶ ἀπὸ ὅσους
εὑρίσκονται εἰς τὴν διοίκησιν τῆς
Ἐκκλησίας προπαγανδίζουν τὴν
ἀνάγκην συγκλήσεως τῶν ὁμολο-
γιῶν διὰ κοινὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ
Ἰσλάμ. Συνεχῶς ἱδρύονται νέα
ὄργανα συμβουλίων χριστια-
νικῶν ὁμολογιῶν, τὰ ὁποῖα δροῦν
παραλλήλως. Δεκάδες συμβούλια
εἰς Εὐρώπην, εἰς τὴν Μ. Ἀνατολὴν
καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα συνεκροτήθη-
σαν τὸ τελευταῖον διάστημα. Αὐτὸ
τελικῶς δὲν ἀποβαίνει ἀντιφατι-
κόν, ὅταν ταυτοχρόνως τονίζεται ἡ
κοινὴ ἀντιμετώπισις; Ἢ μήπως ὁ
σκοπὸς δὲν εἶναι τὸ Ἰσλάμ, ἀλλὰ ἡ
τεχνιτὴ προσέγγισις τῶν χρι-
στιανῶν; Ἐπιπροσθέτως, ὀφείλουν
νὰ ἀναλογισθοῦν οἱ Ἐπίσκοποι τῆς
ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξίας, ἂν αὐτὲς
οἱ συγκεντρώσεις ἔφεραν κάποιο
ἀποτέλεσμα. Τὰ λόγια δὲν ἔφεραν
οὐδενὸς εἴδους ἀποτέλεσμα, παρὰ
μόνον οἱ στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις,
διότι τὸ πρόβλημα εἶναι κατὰ βά-
σιν πολιτικόν. Βεβαίως, δὲν τασ-
σόμεθα ὑπὲρ τοῦ αἱματοκυλίσμα-
τος, ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπερασπσθῆ κα-
νεὶς τὰ ἐδάφη του ἢ τοὺς ἀνθρώ-
πους, οἱ ὁποῖοι ἀφανίζονται; Τί
ὀφείλει νὰ πράξη ἡ Ὀρθοδοξία;
Τὰ κοινὰ ἀνακοινωθέντα φαντά-
ζουν ὡς ἐμπαιγμὸς εἰς τὰ μάτια
τῶν μουσουλμάνων, καθὼς γνωρί-
ζουν ὅτι οἱ «Χριστιανοὶ» τῆς
Εὐρώπης θηριομάχησαν εἰς τὸ πα-
ρελθὸν ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου

καὶ ἡ ἕνωσις ἐνώπιον τοῦ φόβου
τοῦ Ἰσλὰμ γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὑπο-
κριτική. Οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ
κερδίσωμεν τοὺς μουσουλμάνος
μὲ τὸ κήρυγμα τῆς Ἀληθείας καὶ
αὐτὸ ἀπαιτεῖ νὰ διαχωρίσωμε τὴ
θέσιν μας ἀπὸ ἐκείνην τῶν χρι-
στιανῶν τῆς Δύσεως, οἱ ὁποῖοι οἱ
ἴδιοι πρῶτοι ἠθέτησαν τὸ Εὐαγγέ-
λιον σφάζοντες ἀλλήλους.

Ἀλλὰ κανένα δὲν φαίνεται νὰ
ἀπησχόλησε τὸ διατί συμβαίνουν
αὐτὰ τὰ γεγονότα. Ὅλα ἀποδίδον-
ται μονομερῶς εἰς τοὺς ἐξτρε-
μιστὲς ἢ εἰς τὸ ἐγγενὲς διὰ τῆς
Τζιχὰντ πιστεύω τοῦ Ἰσλὰμ ἢ εἰς
πολιτικοὺς παράγοντες. Βεβαίως
εἰς ὅλα ὀφείλεται, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι
μόνον ἡ ἐπιφάνεια. Ποῖον εἶναι τὸ
βαθύτερον σχέδιον τοῦ Θεοῦ;
Ὅταν ἔπεσε ἡ Πόλις οἱ ἄνθρωποι
εἶπαν ὅτι ἔγινε διὰ τὶς ἁμαρτίες
μας καὶ διότι ἐστράφημεν εἰς τὸν
Πάπαν διὰ βοήθειαν καὶ ὄχι εἰς
τὸν Θεόν. Ὑπάρχει μία παρομοία
πνευματικὴ διερεύνησις διὰ τὰ
πραγματικὰ αἴτια, διὰ τὰ ὁποῖα
ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς αὐτὰ τὰ γεγονό-
τα; Ἂν δὲν εὑρεθῆ ἡ ἀληθὴς αἰτία
τότε ἀναζητοῦμε λάθος φάρμα-
κον. Προσπαθοῦν τὰ Πατριαρχεῖα
νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα ἀνθρωπί-
νως καὶ ὄχι θεϊκῶς, γι’ αὐτὸ ὑπο-
πίπτουν εἰς τὸ σφάλμα νὰ συμπο-
ρεύωνται μὲ τοὺς αἱρετικούς,
πρᾶξις ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ εἶναι
τὴν ἰδίαν στιγμὴν καὶ ἡ αἰτία ποὺ
ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς αὐτὲς τὶς σφα-
γές. Τοὺς προβληματίζει, ὅπως
γράφουν, πῶς θὰ συνεχίσουν νὰ
ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ συμβούλια
ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ὑπάρχουν ἐκεῖ
χριστιανοί, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν εἶναι
αὐτὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ!

Ἀλλὰ τὰ Πατριαρχεῖα δὲν θὰ
ἀλλάξουν γραμμήν, διότι οἱ οἰκο-
νομικὲς ἐπιχορηγήσεις εἶναι με-
γάλες. Εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν
ὁμιλίαν του ὁ Ἱεροσολύμων προ-
αναγγέλλει ὅτι εἶναι ἤδη κανονι-
σμένη ἡ ἑπομένη σύναξις τοῦ Συμ-
βουλίου εἰς τὸ Ἀμμὰν τῆς Ἰορδα-
νίας καὶ ὅτι ἔχει «καταφέρει νὰ
ἐξασφαλίση τὴν ἀπαραίτητη χρη-
ματοδότηση γιὰ τὴ συνάντηση».
Ἀπὸ ποῦ προέρχονται τόσα χρήμα-
τα, ὅταν τὸ Πατριαρχεῖον ἰσχυρίζε-
ται ὅτι εἶναι πάμπτωχον; Αὐτοὶ
πού δωρίζουν τὰ χρήματα τί λαμ-
βάνουν ὡς ἀντάλλαγμα;

Ὁ ἀνεξέλεγκτος µονοκράτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας, «ἀδελφός» 
τοῦ Πάπα καὶ ὑπήκοος τῶν ἀρνητῶν τοῦ Κυρίου

Ἀπὸ τὰς τελευταίας ἐπισκέψεις
τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἰταλίαν (25-27
Ὀκτωβρίου) καὶ Ἀγγλίαν (1-5 Νοεμ-
βρίου) πληροφορούμεθα τὰ ἀκό-
λουθα: Πρῶτον, ὅτι ὁ Πατριάρχης
ἀποδέχεται νὰ φέρη εἰς τὸ στῆθος
του ὅλας τὰς «τιμητικάς» διακρί-
σεις. Δὲν προβληματίζει τὸ Φανάρι
ὅτι αἱ αἱρετικαὶ ἢ εὐτελεῖς διακρί-
σεις ὑποβιβάζουν τὸν θεσμὸν τοῦ
Πατριαρχείου; Μόνον ὁ Πατριάρ-
χης ἀποδέχεται νὰ φέρη τὸ μετάλ-
λιον «Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ», δηλ.
ἑνὸς Πάπα ποὺ ἔχει κατηγορηθῆ διὰ
συγκάλυψιν ὑποθέσεων παιδερα-
στίας! Δεύτερον, ὅτι ὁ Πατριάρχης
λογίζεται ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτην ὡς
Τοῦρκος ὑπήκοος, ἀφοῦ ἐπισκέπτε-
ται τὶς Τουρκικὲς Πρεσβεῖες. Ἂν
ὅπως ἰσχυρίζονται, εἶναι ὑποχρεωμέ-
νος νὰ τὸ κάνη, διὰ ποῖον λόγον του-
λάχιστον δὲν εὑρίσκει μίαν δικαιολο-
γίαν, διὰ νὰ μὴ παρακάθεται εἰς τὰ
δεῖπνα τῆς πρεσβείας; Δὲν εἶναι
ἀνεξήγητον ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ καταγγέλη
τὴν βαναυσότητα ἐναντίον τῶν πει-
νασμένων προσφύγων καὶ ἀφ᾽ ἑτέ-
ρου νὰ συντρώγη μὲ ἐκείνους τῶν
ὁποίων τὸ λιμενικὸν σῶμα ἐξαπο-
λύει νερὸ καὶ βυθίζει τάς λέμβους
τῶν προσφύγων, ὡς ἔδειξαν βιντεο-
σκοπήσεις εἰς τὴν τηλεόρασιν; Τρί-
τον, κατέστη γνωστὸν ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης ἀσμένως δέχεται μεταξὺ
τῶν ἐπισήμων νὰ τὸν ὑποδέχεται καὶ
ὁ Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ. Ἀνα-
γνωρίζει ἑπομένως ἐπισήμως τὴν κο-
σμικὴν ἐξουσίαν τῶν Παπικῶν; Τέ-
ταρτον, κανονίζει διὰ τὸ μέλλον δια-
χριστιανικὰ καὶ διαθρησκειακὰ συν -
έδρια χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται οὐδό-
λως διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ἐφόσον ἀπαξιοῖ νὰ ἐρωτήση
τοὺς Προκαθημένους ἐνῷ εἰς τοὺς
Προκαθημένους τῆς Δύσεως δίδει
«γῆν καὶ ὕδωρ». Μάλιστα προέτει-
νε νὰ ὑπάρξουν εἰς τὴν Μεγάλην
Σύνοδον τοῦ 2016 παρατηρηταὶ τῶν
Ἀγγλικανῶν! Μόνος του ἀποφασί-
ζει; Αἱ Τοπικαὶ Ἐκκλησίαι διατί δὲν
ἀντιδροῦν; Πέμπτον, παρεδέχθη
ἐπισήμως ὅτι ἡ ἐνασχόλησίς του μὲ
τὴν οἰκολογίαν ἔχει ὡς στόχον τὴν
προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἕκτον, διεκήρυξε τὸ νέον Πατριαρ-
χικὸν δόγμα λέγων ὅτι ἐπιθυμεῖ «τὴν
προώθησιν μιᾶς νέας κουλτούρας,
ποὺ θὰ προάγη τὴν ἀλληλεγγύην
μέσῳ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαθρη-
σκειακοῦ διαλόγου». Ποία εἶναι ἡ
κουλτούρα; Μήπως ἡ πανθρησκεία;
Ἕβδομον, πλέον ἀποδέχεται ἐπισή-
μως εἰς τὰ ἀνακοινωθέντα τὰς συμ-
προσευχάς, ἀναγνωρίζει τὴν Ὀρθο-
δοξίαν ὡς μίαν παράλληλον παρά-
δοσιν πρὸς ἐκείνην τῶν αἱρετικῶν,
ἐνῷ προσκυνεῖ καὶ εἰς αἱρετικοὺς
ναούς! Μετά ἀπό αὐτὰ ὑπάρχουν
ἀκόμη ὑποστηρικταὶ τοῦ Πατριάρ-
χου; Τί ἐξηγήσεις δίδουν εἰς αὐτά;
Παραθέτομεν μέρος τῶν ἐπισήμων
ἀνακοινωθέντων τοῦ Οἰκ. Πατριαρ-

χείου τῆς 29ης Ὀκτωβρίου καὶ 6ης
Νοεμβρίου 2015: 

Ἡ ἐπίσκεψις εἰς Ἰταλίαν
«Κατά τάς ἡµέρας 25-27 Ὀκτω-

βρίου ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης
ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν καί συγκεκρι-
µένως... τό Πανεπιστήµιον SOPHIA.
Τῷ ἀπενεµήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπιτίµου
διδάκτορος εἰς τόν «Πολιτισµόν τῆς
Ἑνότητος»... ἀνεγνώσθη Μήνυµα
τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκί-
σκου συγχαίροντος καί ἐκφράζοντος
τήν ἀγάπην καί τήν ἐκτίµησίν του
πρός τόν «ἀγαπητόν ἀδελφόν Βαρ-
θολοµαῖον»...  Τήν ἡµέραν τῆς ἀφί-
ξεως Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης παρέστη
καί ὡµίλησε κατά τόν Ἑσπερινόν,
τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Σεβ. Καρδινά-
λιος Giuseppe Betori, Ἀρχιεπίσκο-
πος Φλωρεντίας... Τό ἀπόγευµα τῆς
ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό
Μετόχιον τῆς Μονῆς Bose ἐν San
Gimignano Τοσκάνης, γενόµενος δε-
κτός ὑπό πολλῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπι-
σκόπων τῆς περιοχῆς... Τήν 27ην ἡ

Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τό
συγκρότηµα Rondine... Μετά τό
γεῦµα ὁ Πατριάρχης προσεκύνη-
σεν... εἰς τόν µεγαλοπρεπῆ ΡΚαθο-
λικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς πόλεως,
γενόµενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου κ. Riccardo Fonta-
na... ἀντηλλάγησαν λόγοι ἀδελφικῆς
ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί συµπορεύσε-
ως πρός «τήν τῶν πάντων ἕνωσιν».

Ἡ ἐπίσκεψις εἰς Ἀγγλίαν
«Ἀνταποκρινόµενος εἰς ἀδελφι-

κήν πρόσκλησιν τῆς Α. Χάριτος, τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί
Πριµάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin
Portal Welby, ὁ Οἰκουµενικός Πα-
τριάρχης µετέβη τήν Κυριακήν, 1ην
Νοεµβρίου, εἰς Λονδῖνον... ἐπεσκέ-
ψατο ἐθιµοτυπικῶς τόν ἐν Λονδίνῳ
Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ.
Abdurrahman Bilgiç, καί ἐν συνεχείᾳ
παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον... Τήν
πρωΐαν τῆς 2ας Νοεµβρίου, ἡ Α. Θ.
Παναγιότης µετέβη εἰς τήν ἐπίσηµον
οἰκίαν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριµάτου...

Ἡ ἐπίσηµος ὑποδοχή τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριάρχου ἐπραγµατο-
ποιήθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Guard Ro-
om» τοῦ Παλατίου, παρουσίᾳ πλή-
θους ἐπισκόπων τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας, τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιε-

πισκόπου Westminster Καρδιναλί-
ου Σεβ. κ. Vincent Nichols, τοῦ
Ἀποστολικοῦ Νουντσίου ἐν τῷ
Ἡνωµένῳ Βασιλείῳ Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου κ. Antonio Mennini, τῶν
ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Λονδίνῳ δι-
πλωµατικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος
καί τῆς Κύπρου, καί λοιπῶν
ἐκλεκτῶν προσκεκληµένων... ὁ
Παναγιώτατος, µετ’ ἐµφάσεως,
ἐπεσήµανε τήν σηµασίαν τῆς πι-
στότητος τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλη-
σιῶν πρός τήν Πατερικήν ∆ιδασκα-
λίαν τῆς Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας,
ἥτις, ὡς πολύτιµος θησαυρός καί
ἀναντικατάστατος παρακαταθήκη,
ὀφείλει νά κατευθύνῃ, ἐν εἴδει
ἀπλανοῦς πυξίδος, πάσας τάς Χρι-
στιανικάς Παραδόσεις ἀναφορικῶς
πρός τήν µαρτυρίαν των εἰς τόν
σύγχρονον κόσµον...

Τήν 3ην Νοεµβρίου, ὁ Παναγιώ-
τατος ἔσχεν ἐν τοῖς χώροις τοῦ
Lambeth Palace κατ’ ἰδίαν συνοµι-
λίαν µετά τῆς Α. Χάριτος περί τῆς ἐν
ἐξελίξει εὑρισκοµένης προετοιµα-

σίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
διά τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου καί τοῦ ἐνδεχο-
µένου τῆς προσκλήσεως εἰς αὐτήν
παρατηρητῶν ἐκ τῶν λοιπῶν Χρι-
στιανικῶν Παραδόσεων... 

Κατά τήν ἰδιαιτέραν συνάντησιν
ταύτην ἀπεφασίσθη ἡ ἀπό κοινοῦ
διοργάνωσις διεθνοῦς συνεδρίου πε-
ρί τῆς συγχρόνου δουλείας καί τῆς
ἀνθρωπίνης σωµατεµπορίας (Mo-
dern Slavery and Human Trafficking
Conference) ἐν τῇ Πόλει κατά τό προ-
σεχές ἔτος (2016), µέ τήν ὑποστήρι-
ξιν τῆς ἐν Η.Π.Α. Μή Κυβερνητικῆς
Ὀργανώσεως «International Ortho-
dox Christian Charities» (IOCC). 

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησεν ἐν
τῷ Παλατίῳ καί ἐνώπιον πυκνοῦ
ἀκροατηρίου, ἀποτελουµένου ὑπό
ἀξιωµατούχων τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπων τοῦ Βρετ-
τανικοῦ Κοινοβουλίου καί ἐπιστηµό-
νων, διάλεξις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
ὑπό τόν τίτλον: «Τhe Ecological Cri-
sis as Spiritual Challenge», µετ’
ἐµφάσεως εἰς τόν πρωτοπόρον ρό-
λον, τόν ὁποῖον καλοῦνται σήµερον
αἱ Θρησκεῖαι νά διαδραµατίσουν διά
τήν προστασίαν τοῦ βαναύσως
πληττοµένου ὑπό τῆς ἀνθρωπίνης
ἀπληστίας περιβάλλοντος καί τήν

διαφύλαξιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς φυ-
σικῆς δηµιουργίας, ὡς καί διά τήν
προώθησιν µιᾶς νέας κουλτούρας
πού θά προάγῃ τήν ἀλληλεγγύην
µέσῳ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαθρη-
σκειακοῦ διαλόγου. Ἡ ἐκδήλωσις
αὕτη... ὡλοκληρώθη διά προσευχῆς
ἐν τῷ προειρηµένῳ Παρεκκλησίῳ
ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κό-
σµου, τῆς ὑπερβάσεως τῆς οἰκολο-
γικῆς κρίσεως καί τῆς ἀντιµετωπίσε-
ως τοῦ ὁσηµέραι διογκουµένου µε-
ταναστευτικοῦ κύµατος... 

Τό ἀπόγευµα τῆς ἰδίας, ἐπραγµα-
τοποιήθη οἰκουµενική συνάντησις ἐν
τῷ Ἀββαείῳ τοῦ Westminster... Ἀκο-
λούθως, παρετέθη πρός τιµήν τοῦ
Πατριάρχου ἐπίσηµον δεῖπνον ὑπό
τοῦ Ἱδρύµατος «Nikaean Club»... πα-
ρουσίᾳ ἐκλεκτῶν προσκεκληµένων
τοῦ εἰρηµένου διαχριστιανικοῦ ὀργα-
νισµοῦ διά τήν προώθησιν τῶν
οἰκουµενικῶν σχέσεων τῆς Ἀγγλικα-
νικῆς Κοινωνίας µετά τῶν λοιπῶν
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Παρα-
δόσεων... τοῦ Πατριάρχου... ἀναγνώ-
σαντος ὁµιλίαν ὑπό τόν τίτλον «Οἱ
δύο θρησκευτικές µας κοινότητες καὶ
τὸ Οἰκουµενικό µας µονοπάτι» (Our
Two Communions and Our Ecume-
nical Path), ἐπικεντρωθεῖσαν εἰς τήν
πορείαν τοῦ διµεροῦς µεταξύ τῶν
Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀγγλικανῶν ἐπι-
σήµου Θεολογικοῦ ∆ιαλόγου... 

Τήν 4ην Νοεµβρίου, ἐπραγµατο-
ποιήθη ἐν τῷ Lambeth Palace ἡ
ἀποχαιρετιστήριος συνάντησις...
τοῦ Πατριάρχου εὐχαριστήσαντος
καί αὖθις καί ἐκφράσαντος τήν ἐλπί-
δα διά τήν περαιτέρω προώθησιν
καί σύσφιγξιν τῶν σχέσεων µεταξύ
τῶν δύο Χριστιανικῶν Παραδόσε-
ων. Ὁ Παναγιώτατος, µάλιστα,
προσεκάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπον
Καντουαρίας ἐπισήµως ὅπως κατά
τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Ἰουνίου
(2016) συµπορευθοῦν εἰς προσκυ-
νηµατικήν ἱεραποδηµίαν εἰς Καπ-
παδοκίαν καί Νίκαιαν, τῆς Α. Χάρι-
τος ἀνταποκριθείσης ἀσµένως. 

Τήν µεσηµβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πανα-
γιώτατος µετέβη εἰς τό... ΡΚαθολικόν
Πανεπιστήµιον «St Mary’s Universi-
ty» τοῦ Twickenham, ἔνθα... ἔδωκεν
ἐπίκαιρον διάλεξιν, ἀγγλιστί, περί τοῦ
θέµατος «Ἡ θρησκεία ἐν ∆ιαλόγῳ: Ἡ
σπουδαιότης καί ἡ ἀνάγκη τοῦ ∆ια-
λόγου εἰς τόν Κόσµον µας», µέ ἐπί
µέρους ἀναφοράς ἀφ’ ἑνός µέν εἰς
τήν σχέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολο-
γίας καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας
καί τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ Θρόνου διά τήν προώθησιν
τοῦ διαχριστιανικοῦ ∆ιαλόγου, ἀφ’
ἑτέρου δέ εἰς τήν προώθησιν τοῦ δια-
θρησκειακοῦ διαλόγου καί τήν συ-
σχέτισίν του µέ τήν προστασίαν τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος... Ἀκολού-
θως αἱ Πρυτανικαί Ἀρχαί... ἐτίµησαν
τόν σεπτόν Προκαθήµενον τῆς
Ἐκκλησίας διά τῆς ἀπονοµῆς Αὐτῷ
τοῦ Μεταλλίου τῆς Τιµῆς «Πάπας Βε-
νέδικτος ΙΣΤ», εἰς ἀναγνώρισιν τῆς
προσφορᾶς Του διά τήν προώθησιν
τοῦ Οἰκουµενικοῦ ∆ιαλόγου εἰς τόν
Χριστιανικόν Κόσµον...». 

Ἡ νεοεποχίτικη ἑορτή Χάλοουιν
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέ-

σεων τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρου-
σίου καὶ Ὠρωποῦ ἐξεδόθη ἡ ἀκό-
λουθος λίαν ἐνημερωτικὴ ἀνακοί-
νωσις διὰ τὴν νεοεποχίτικην
«γιορτὴ Χάλοουιν».

«Τὰ τελευταῖα χρόνια, τέτοιες ἡµέ-
ρες, παρατηρεῖται στὰ ∆ηµοτικὰ
Σχολεῖα τῆς Χώρας, Ἰδιωτικὰ καὶ ∆η-
µόσια, µία προσπάθεια γνωριµίας
τῶν παιδιῶν µὲ µία νέα «γιορτή»
ἐναρµονισµένη στὸ πνεῦµα τῆς Νέ-
ας Ἐποχῆς. Πρόκειται γιὰ τὸ Hallo-
ween (Χάλοουιν), ὅπως προβάλ-
λεται µὲσα ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν Ξέ-
νων Γλωσσῶν, εἰδικὰ στὶς πρῶτες
τάξεις τοῦ ∆ηµοτικοῦ.

Παραφθορὰ τῆς φράσης All Hal-
lows’ Εve, δηλ. «Παραµονὴ τῶν Ἁγ.
Πάντων», τὸ Χάλοουιν βρίσκεται
στὸ Ρωµαιοκαθολικὸ ἑορτολόγιο,
ἑορτάζεται στὶς 31 Ὀκτωβρίου καὶ
ἔχει χαρακτήρα νεκρώσιµο - µνήµης
κεκοιµηµένων. Οἱ κοσµικὲς ἐκδηλώ-
σεις τῆς ἡµέρας ὡστόσο, ἕλκουν τὴν
καταγωγή τους ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κέλ-
τικο παγανισµὸ (Samhain) σύµφω-
να µὲ τὸν ὁποῖο, κατὰ τὴν συγκεκρι-
µένη ἡµέρα «χαλαρώνουν» τὰ στε-
γανὰ µεταξὺ τῶν δύο κόσµων (ζων-
τανῶν - νεκρῶν) καὶ τὰ «πνεύµατα»
γίνονται πιὸ «δραστήρια».

Σήµερα, εἶναι ἕνα πλήρως ἐµπο-
ρευµατοποιηµένο νεανικὸ ἔθιµο,
ὅπου δεσπόζουν οἱ µορφὲς τῆς µά-
γισσας, τῆς σκαλισµένης κολοκύ-
θας, τῶν φαντασµάτων καὶ ξωτικῶν,
µέσα ἀπὸ µεταµφιέσεις, παιχνίδια,
τραγούδια καὶ συναφεῖς δραστηριό-
τητες.

Ἱστοσελίδες ∆ηµοτικῶν σχολείων
ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα προβάλλουν
ἀφιερώµατα καὶ ἀναµνηστικὲς φω-
τογραφίες ἀπὸ ἐκδηλώσεις τῶν τά-
ξεων ἀφιερωµένες στὸ Χάλοουιν.
Παράλληλα, ἀρκετὰ κοσµικὰ κέντρα
διασκεδάσεως ὑπόσχονται «ξεχω-
ριστὲς» βραδιὲς καὶ πάρτι, µὲ κορύ-
φωση τὴν 31η Ὀκτωβρίου. Ἀξιοση-
µείωτος πράγµατι συγχρονισµός· τὸ
Χάλοουιν εἰσάγεται δυναµικά.

Τὶ ἆραγε ἀποκοµίζει τὸ παιδὶ ἀπὸ
ἕνα τέτοιο ἑορτολογικὸ κοµφούζιο
καὶ µάλιστα στὶς ἡµέρες τῆς Ἐθνικῆς
µας Ἐπετείου καὶ τῆς Ἑορτῆς τῆς
Ἁγ. Σκέπης;

Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων
προειδοποιεῖ τὸ χριστεπώνυµο πλή-
ρωµα τῆς Μητροπόλεώς µας ὅτι ἡ
ὡς ἄνω ἑορτὴ µόνο ὡς ἀθώα δὲν

µπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ καὶ τοῦτο
διότι:

1. Ἀποτελεῖ, διὰ τῆς ἐξ ἁπαλῶν
ὀνύχων ἐξοικείωσης µὲ τὸ µαγικὸ
στοιχεῖο, σταθερὸ προθάλαµο τοῦ
Νεοπαγανιστικοῦ κινήµατος (Wic-
ca), ποὺ στὴν Ἀµερικὴ κάνει θραύση
στὶς νεανικὲς ἡλικίες. Γιὰ δὲ τοὺς νεο-
παγανιστὲς τὸ Χάλοουιν εἶναι ἐπίση-
µη ἑορτὴ καὶ συνοδεύεται µὲ ποικί-
λες τελετὲς.

2. ∆ὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις
ποὺ τὰ παιδιὰ ἀποκοµίζουν τὴν
ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐπικοινωνία µὲ τοὺς
νεκροὺς εἶναι ἐφικτή.

3. Φέρνει στὸ προσκήνιο ρωµαι-
οκαθολικὲς ἑορτὲς (Ἁγ. Πάντων,
ἑορτὴ τῶν Ψυχῶν) µὲ τὴν ἀνάλογη,
µὴ ἀποδεκτὴ ὀρθοδόξως θεολογία
τους (περὶ καθαρτηρίου πυρός, µα-
καρίων & εὐλογηµένων ὁράσεων,
ἁγιότητος κ.λπ.).

4. Καλλιεργεῖται µία αἴσθηση ὁµοι-
ότητας µὲ τὴν ὀρθόδοξη Ἑορτὴ τῶν
Ἁγ. Πάντων µὲ ἐπακόλουθη συνέ-
πεια νὰ δηµιουργεῖται ἡ ἐντύπωση
ὅτι, ἀφοῦ ἔχουµε κοινὲς ἑορτὲς,
ἔχουµε καὶ κοινοὺς ἁγίους.

Ἔτι περαιτέρω πρέπει νὰ τονιστεῖ
καὶ ὁ ἀντιπαιδαγωγικὸς χαρακτήρας
τοῦ σχολικοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ Χάλο-
ουιν, τόσο ἀπέναντι στοὺς σκοποὺς
τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας µας,
ἐφόσον ὑποβιβάζεται ἡ Ἐθνική µας
ἐπέτειος, ὅσο καὶ στὶς πρακτικές της,
ἀφοῦ µὲ τὴν ἑορτολογικὴ συµφόρη-
ση ἐπέρχεται σύγχυση στὰ παιδιὰ
ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὶ
ἀκριβῶς γιορτάζεται.

Ὀφείλουµε νὰ ἐξετάζουµε τέτοια
φαινόµενα προπαγάνδας καινο-
φανῶν ἑορτῶν στὴ γενικότερη Νε-
οεποχίτικη πανθρησκειακή τους
προοπτική. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια,
µὴ ἀποµονώνουµε τὸ Halloween
ἀπὸ τὴν ἄρτι ἀφιχθεῖσα παγκό-
σµια ἡµέρα Γιόγκα στὶς 21 Ἰουνί-
ου ἢ τὸ Φεστιβὰλ τῶν Χρωµά-
των, ποὺ φέρνουν καὶ τὸ ἰνδουι-
στικὸ ἑορτολόγιο στὸ προσκή-
νιο.

Ὡς ἐκ τούτου καλοῦνται οἱ γονεῖς
νὰ ἀποτρέπουν τὰ παιδιά τους
ἀπὸ τὴ συµµετοχὴ στὸ Hallowe-
en, ἐνθαρρύνοντάς τα νὰ συµµετέ-
χουν ἐνεργὰ στοὺς ἑορτασµοὺς τῆς
28ης Ὀκτωβρίου ἢ ἐµπνέοντας τὴ
φιλανθρωπία τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων, ποὺ ἑορτάζουν τὴν ἑποµένη
(1η Νοεµβρίου)».

Ἀποφάσεις τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ ἀνα-

κοινωθὲν τῆς 4ης Νοεμβρίου 2015:
«Συνῆλθε Τετάρτη 4 Νοεµβρίου

2015 ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν
Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερωνύµου. Κατὰ τὴν σηµε-
ρινὴ Συνεδρία: Ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνο-
δος ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς προ-
ηγουµένης Συνεδρίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνηµέρωσε τὰ
Μέλη της γιὰ τὸ ∆ιαθρηκειακὸ Συνέ-
δριο ποὺ διεξήχθη τὸν Ὀκτώβριο στὴν
Ἀθήνα µὲ θέµα «Θρησκευτικὸς καὶ
Πολιτιστικὸς Πλουραλισµὸς καὶ Εἰρη-
νικὴ Συνύπαρξη στὴ Μέση Ἀνατολή».
Τὸ Συνέδριο διοργάνωσε ἡ Ἑλληνικὴ
Κυβέρνηση κατόπιν πρωτοβουλίας
τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τὸ
ὁποῖο καὶ καθόρισε τὸν τρόπο διεξα-
γωγῆς του σὲ ὅλες τὶς λεπτοµέρειες.

Ἀκολούθως ἐνεκρίθη ἡ εἰσήγηση τῆς
Σ.Ε. Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότη-
τος γιὰ τὴν ὑπογραφὴ Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µετὰ τοῦ Ἰνστιτούτου ∆ιαι-
τησίας καὶ Ἐναλλακτικῶν Μεθόδων
Ἐπίλυσης ∆ιαφορῶν (Ι.∆.Ε.Μ.Ε.∆.).

Ἡ ∆.Ι.Σ. ἐνέκρινε τὸν Ἀπολογισµὸ
Ἐσόδων – Ἐξόδων τοῦ διαχειριστι-
κοῦ ἔτους 2014, ὁ ὁποῖος συνοπτικὰ
ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἔσοδα: 8.792.293,69€.
Ἔξοδα: 8.001.283,93€. ∆ιαφορὰ
Χρήσεως: 791.009,76€. Ἰδιαιτέρως
σηµειώνεται ὅτι γιὰ τὴν πληρωµὴ φό-
ρων δαπανήθηκαν 2.476.428,15€ ἐκ
τῶν ὁποίων γιὰ πληρωµὴ τοῦ: 1. Ἑνι-
αίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 1.722.288,30€ (µέχρι τὸν
Φεβρουάριο τοῦ 2014), 2. Φόρου ἐπὶ
µισθωµάτων 740.661,92€, 3. Ἐκτά-
κτου εἰδικοῦ τέλους δοµηµένων ἐπι-
φανειῶν 13.477,93€, 4. ΦΑΠ
3.414,47€».

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἰς τὴν δίνην τῆς κρίσεως
Εἰς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν οἱ χιλιά-

δες τῶν προσκυνητῶν ἐπιβαρύνουν
τὶς Ἱ. Μονές, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ
ἴδιοι οἱ μοναχοὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματος
ἀνταποκρίνονται εἰς τὴν φιλοξενίαν
καὶ μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ὅλοι εὑρί-
σκουν μεγάλην πνευματικὴν ἀνά-
παυσιν κοντά τους. Συμφώνως πρὸς
τὴν ἐφημερίδα «Ἀγγελιοφόρος» τῆς
29ης Ὀκτωβρίου 2015: 

«Αὐτὴ ἡ οἰκονοµικὴ κατάρρευση
ποὺ ἔπληξε τὰ δύο τρίτα τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ, τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια
ἔγινε ἐµφανὴς στὰ εἴκοσι µοναστή-
ρια, τὶς σκῆτες καὶ τὰ κελιά. Πρὶν ἀπὸ
λίγο καιρό, ἡ χαρὰ τῶν µοναχῶν
ἦταν ἔκδηλη στὰ πρόσωπά τους,
ὅταν ὑποδέχονταν τοὺς εὐλαβεῖς
ἐπισκέπτες προσκυνητές. Τώρα
τοὺς στεναχωρεῖ ποὺ δὲν µποροῦν
νὰ ἀνταποκριθοῦν µαζὶ µὲ τὴν εὐλο-
γία τους νὰ προσφέρουν στὴν κυριο-
λεξία «ἕνα πιάτο φαγητό»L

Ἡ ἱερὰ µονὴ Βατοπαιδίου ἔφτιαξε
ἰχθυοτροφεῖα στὰ πρότυπα τῶν σύγ-
χρονων ἰδιωτικῶν, ποὺ ὑπάρχουν
καὶ στὸ Καλαµίτσι τῆς Σιθωνίας καὶ
σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου. Ἔτσι
µοναχοὶ καὶ ἐπισκέπτες δὲ θὰ στε-
ροῦνται στὴν τράπεζα τὰ ψάρια...
Εὐνόητο εἶναι ὅτι ὁρισµένες κατ’
εὐφηµισµὸν πιὸ πλούσιες µονὲς
βοηθοῦν τώρα τὶς φτωχότερες, ποὺ
δὲ βάζουν πλέον τυρὶ στὸ γεῦµα, για-
τί δὲν ἔχουν χρήµατα νὰ τὸ ἀγορά-
σουν. Ὁρισµένες µονὲς ἐπέστρεψαν
στὴν ἐλαιοκαλλιέργεια. Κάποιες χι-
λιάδες στρέµµατα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς
Ἁγίου Ὄρους σὲ µετόχια φυτεύτηκαν

ἐλαιόδενδρα, ὅπως ἔκανε ἡ Μονὴ
Φιλοθέου. Ἄλλες πάλι µονὲς στρά-
φηκαν στὴν ἀµπελοκαλλιέργειαL

Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία στὶς Καρυὲς
παίρνει µέτρα, οὕτως ὥστε οἱ ἀφίξεις
προσκυνητῶν νὰ φτάνουν σὲ λογικὰ
ἐπίπεδα. Τὴν τελευταία πενταετία οἱ
προσκυνητὲς στὰ µοναστήρια, µὲ τὴν
τετραήµερη ἔγκριση τῶν διαµονητη-
ρίων, ἔφταναν τοὺς 300.000 κάθε
χρόνο. Τὴν περασµένη χρονικὴ πε-
ρίοδο (1 Ἰουνίου 2014 – 1 Ἰουνίου
2015) ὁ ἀριθµὸς ἔφτασε τοὺς
127.000 προσκυνητέςL Ἡ Ἱερὰ
Μονὴ Σίµωνος Πέτρας, ποὺ ἔχει λί-
γους χώρους φιλοξενίας, κάθε χρόνο
ὑποδέχεται 10.000 ἄτοµα. Ἡ Ἱερὰ
Μονὴ Βατοπαιδίου, ποὺ εἶναι ἡ µεγα-
λύτερη µαζὶ µὲ τὴ Μονὴ τῆς Λαύρας,
φιλοξενεῖ 50.000 ἐπισκέπτες. Ἀπὸ τὰ
µεγέθη αὐτὰ µπορεῖ ὁ ἀναγνώστης
νὰ ἀντιληφθεῖ καὶ τὶς ἀντίστοιχες οἰκο-
νοµικὲς δαπάνες τῆς κάθε µονῆςL

Τὸ ἐµπάργκο τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ ἡ πτώ-
ση τοῦ ρουβλίου µείωσαν αἰσθητὰ
τὴν προσέλευση τῶν Ρώσων...
Αἰσθητὴ εἶναι καὶ ἡ µείωση Σέρβων,
Ρουµάνων καὶ Βούλγαρων ἐπι-
σκεπτῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου
τοὺς ὑποδέχονταν στὶς Μονὲς Χιλαν-
δαρίου, Ζωγράφου καὶ στὴ Ρουµα-
νικὴ Σκήτη τοῦ Τιµίου Προδρόµου,
στὴν περιοχὴ τῆς Λαύρας. Εἶναι ἀλή-
θεια ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ προσέλευση
προσκυνητῶν περισσότερο ἔβλαψε
τὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἅγ. Ὄρους,
παρὰ τὸ ὠφέλησε. Ἕνα εἶναι βέβαιο,
ὅτι µὲ τὴ νέα πραγµατικότητα, ἡ καθη-
µερινότητα τῶν µοναχῶν ἀλλάζειL».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
παραχωρεῖ γῆν εἰς τὸ Κράτος
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Συνάντησις τακτικῆς, Πρωθυπουργοῦ
καὶ Μητροπολιτῶν τῶν ἀκριτικῶν νήσων

Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἐπιχειρεῖ
μετὰ τὸν σάλον διὰ τὴν ἐφαρμογὴν
τῆς ἀριστερᾶς ἰδεοληψίας ἀρχομέ-
νης ἐκ τοῦ Ὑπ. Παιδείας νὰ κατασι-
γάση τὸν θόρυβον ἐπιδεικνύων μίαν
ἐπιφανειακὴν εἰκόνα συνεργασίας
μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ τῆς συγκλή-
σεως συσκέψεως μὲ τοὺς Μητροπο-
λίτας τῶν περιοχῶν, ὅπου δέχονται
μεγάλον ὄγκον προσφύγων. Ἡ συν -
άντησις δὲν ἀπέδωσε κάποιον συγ-
κεκριμένον καρπόν, ἐνῶ οἱ Μητρο-
πολῖται ἀντιμετωπίσθησαν ὡς καὶ οἱ
ὑπόλοιποι φορεῖς τῶν περιοχῶν. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τῆς 6ης Νοεμβρίου 2015:

«Στὴν ἀνάγκη νὰ συνεργαστοῦν
καὶ νὰ ἑνώσουν ὅλοι τὶς δυνάµεις
τους, δίνοντας ὅ,τι µποροῦν στοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἀνα-
φέρθηκε ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Ἀλέ-
ξης Τσίπρας κατὰ τὴν διάρκεια τῶν
ἐργασιῶν τῆς σύσκεψης γιὰ τὸ Προσ -
φυγικὸ ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὸ
Μέγαρο Μαξίµου. 

Στὴ σύσκεψη παραβρέθηκαν ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος, οἱ Περιφερει-
άρχες Βορείου καὶ Νοτίου Αἰγαίου, οἱ
δήµαρχοι Λέσβου, Σάµου, Κῶ, Λέ-
ρου καὶ Χίου, οἱ Μητροπολίτες αὐτῶν
τῶν νησιῶν, ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτε-
ρικῶν Παναγιώτης Κουρουµπλῆς, ὁ
Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Ἀλέκος
Φλαµπουράρης καὶ ἡ κυβερνητικὴ
ἐκπρόσωπος Ὄλγα ΓεροβασίληL.

Ὁ κ. Τσίπρας ἀνέφερε πὼς ζήτησε
τὴ συµµετοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
καὶ τῶν Μητροπολιτῶν, διότι τὸ πρό-
βληµα αὐτὸ ἔχει ἀνθρωπιστικὴ διά-
σταση καὶ «τὸ νὰ ἑνώσουµε τὶς δυνά-
µεις µας, ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία,
γιὰ τὴν ἀντιµετώπισή του εἶναι ἴσως ὁ
µόνος δρόµος ποὺ µπορεῖ νὰ φέρει
ἀποτελέσµατα». «Ἐγὼ θὰ ἤθελα νὰ
ἐξάρω προκαταβολικὰ τὶς προσπά-
θειες ποὺ ἔχετε κάνει µέχρι τώρα, οἱ
φορεῖς τῆς αὐτοδιοίκησης, ἀλλὰ καὶ ἡ
Ἐκκλησία καὶ οἱ τοπικὲς κοινωνίες.
Θὰ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι ἡ Πολιτεία αἰφνι-
διάστηκε καὶ ἄρα τὸ µεγάλο βάρος τὸ
σηκώσατε ἐσεῖς στὶς πλάτες σας»
εἶπε ὁ πρωθυπουργός».

∆ιάβηµα τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν
διὰ τὰ δίκαια τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου

Ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν
εἰς τὴν διάσκεψιν τοῦ ΟΑΣΕ ἔθεσε
σθεναρῶς τὰ ζητήματα τῶν καταπα-
τημένων δικαίων τῆς Ἑλληνικῆς Μει-
ονότητος καὶ τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου
ἀπὸ τὴν Τουρκίαν. Συμφώνως πρὸς το
cpolitan.gr τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 2015:

«LΚατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρωινῆς
Συνεδρίας τῆς 30ῆς Σεπτεµβρίου, µὲ
ἀντικείµενο τὴ Μισαλλοδοξία καὶ τὶς
∆ιακρίσεις ἐναντίον Χριστιανῶν, ἐξε-
τέθησαν ἀναλυτικῶς τὰ χρονίζοντα
ζητήµατα ποὺ ἀντιµετωπίζει ἡ Ἑλλη-
νικὴ Μειονότητα στὴν Τουρκία. Ἰδιαί-
τερη ἔµφαση δόθηκε στὶς σοβαρὲς
ἀνεπάρκειες στὴν ἐφαρµογὴ τοῦ ∆ια-
τάγµατος περὶ ἐπιστροφῆς κοινοτικῆς
περιουσίας, στὴν ἐπ’ ἀόριστον µαταί-
ωση ἐκλογῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξη νέων
διοικήσεων στὰ κοινοτικὰ Ἱδρύµατα,
λόγῳ τῆς ἀκύρωσης τοῦ ἐκλογικοῦ
κανονισµοῦ ἀπὸ τὴ Γενικὴ ∆ιεύθυνση

Βακουφίων ἀπὸ τὸ 2013, στὴν ἄρνη-
ση ἐκ µέρους τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν
τῶν κληρονοµικῶν δικαιωµάτων
ἐκδιωχθέντων Ἑλλήνων καὶ τῶν
ἀπογόνων τους ἀπὸ τὴν Κωνσταντι-
νούπολη, στὴν ἄρνηση χορήγησης
ἀδείας παραµονῆς καὶ ἀσκήσεως
ἐπαγγέλµατος Ἑλλαδιτῶν ἀπὸ τὶς
τουρκικὲς Ἀρχές, καθὼς καὶ στὶς πρόσ -
φατες πρακτικὲς σοβαρῶν διακρίσε-
ων καὶ ἐγκληµάτων µίσους εἰς βάρος
τῶν µειονοτήτων ποὺ ζοῦν στὴν
Τουρκία.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀπογευµα-
τινῆς Συνεδρίας τῆς 30ῆς Σεπτεµβρί-
ου, µὲ ἀντικείµενο τὶς Θρησκευτικὲς
Ἐλευθερίες, ἐξετέθησαν τὰ προβλή-
µατα ποὺ ἀντιµετωπίζει τὸ Οἰκουµε-
νικὸ Πατριαρχεῖο στὴν Κωνσταντινού-
πολη... Ἰδιαίτερα ὑπογραµµίστηκε τὸ
χρονίζον ζήτηµα ἐπαναλειτουργίας τῆς
Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης».

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀσπάζεται τήν «Ἁγίαν
Τράπεζαν» τῆς οἰκουμενιστικῆς κοινότητος τοῦ Μποζέ

Εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸν κ. Γ.
Ρούσταν (ἐφημερὶς «Ἐλευθερία»
31.10.2015) ὁ κ. Σκαλτσῆς, Πρόεδρος
τοῦ Τμήματος Θεολογίας Θεσ/κης
προειδοποίησε ἐμμέσως τὴν Κυβέρ-
νησιν ὅτι κάθε ἀλλαγὴ εἰς τὰς σχέ-
σεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας θὰ ἐπι-
φέρη ἀναστάτωσιν, ἐνῶ ἐτάχθη κατὰ
τοῦ προτεινομένου θρησκειολογικοῦ
χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν. Συμφώνως πρὸς ar-
xon.gr τῆς 3ης Νοεμβρίου 2015:

«-Κύριε Καθηγητά, τελευταῖα
ἔχει ἀνοίξει µία συζήτηση ἀνα-
φορικὰ µὲ τὸν διαχωρισµὸ Κρά-
τους - Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπεκ -
τάθηκε µέχρι καὶ τὴν ὑποχρεωτι-
κότητα παρακολούθησης τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν
στὰ σχολεῖα. Ποιὰ πιστεύετε
πὼς εἶναι ἡ σκοπιµότητα αὐτῶν
τῶν κινήσεων;

�Οὐσιαστικὰ αὐτοὶ ποὺ προκα-
λοῦν ἢ συντηροῦν συζητήσεις,
ἀναφορικὰ µὲ τὸν διαχωρισµὸ
Κράτους καὶ Ἐκκλησίας, ἔχουν στὸ
πίσω µέρος τοῦ µυαλοῦ τους οἰκο-
νοµικὰ µεγέθη καὶ κυρίως τὴ µισθο-
δοσία τοῦ κλήρου� Τὸ κράτος
εἶναι ὑποχρεωµένο µετὰ τὴ δήµευ-
ση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας,
µετὰ τὸ 1952 νὰ µισθοδοτεῖ τὸν
ἑλληνικὸ κλῆρο. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν
ὑπόλοιπη ἀναξιοποίητη περιουσία
τῆς Ἐκκλησίας, τὸ αἴτηµα τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς πρὸς τὴν Πολιτεία
γιὰ συνεργασία εἶναι διαχρονικό,
καὶ ὑπάρχουν συγκεκριµένες προ-
τάσεις πρὸς τὴν Πολιτεία� ∆ὲν νο-
µίζω ὅτι ἡ Χώρα µας κέρδισε κάτι
ἐπὶ ὑπουργίας Τρίτση, γιὰ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, τὴν
ἐκλογὴ ἐπισκόπων ἀπὸ τὸν λαὸ
κλπ, παρὰ µόνο ἀναστάτωση,
καθὼς τὸ µέτωπο τότε Παπανδρέ-
ου-Σεραφεὶµ παρέµεινε ἀρραγὲς
καὶ δὲν υἱοθετήθηκαν αὐτὲς οἱ ἐπι-
κίνδυνες σκέψεις.

-Ἡ σχετικὴ συζήτηση ποὺ γίνε-
ται σᾶς ἐνοχλεῖ, σᾶς αἰφνιδίασε;

∆υστυχῶς τὸ τελευταῖο διάστηµα
γινόµαστε µάρτυρες µιᾶς συνεχοῦς
καὶ πολυµέτωπης ἐπίθεσης στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία� Τὴ σηµε-
ρινὴ ἐποχή, στὴν ἐποχὴ τῆς κρί-
σης, στὴν Ἐκκλησία δὲν τρέχουν
ὅλοι; Μήπως τελικὰ αὐτὸ ἐνοχλεῖ
κάποιους;� Ἡ ἄποψη ποὺ ἐκφρά-
στηκε γιὰ ἐπανεξέταση τοῦ µαθή-
µατος τῶν Θρησκευτικῶν, µήπως
βασίζεται καὶ στὴν ἀνάγκη ἀνανέω-
σης τῆς διδακτέας ὕλης;� Ἄλλοι
κάνουν λόγο γιὰ µάθηµα Θρη-
σκειολογίας. Νὰ διδάξουµε στὰ
παιδιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες τοῦ κό-
σµου. ∆ηλαδὴ νὰ καθιερώσουµε
µία ἐπιφανειακὴ µόρφωση, ἀδια-
φορώντας γιὰ τὴν ψυχικὴ ἀταξία
τοῦ παιδιοῦ. Ἔτσι κι ἀλλιῶς στὸ
σηµερινὸ µάθηµα γίνεται ἀναφορὰ
καὶ στὶς ὑπόλοιπες θρησκεῖες.

Ἡ Θεολογικὴ Κοινότητα εἶναι
ἕτοιµη καὶ πρόθυµη νὰ συζητήσει
µὲ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ὅλα τὰ
θέµατα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ἀπὸ τὸ περιεχόµενο
τῶν βιβλίων καὶ πῶς αὐτὰ θὰ γί-
νουν περισσότερο ἐνδιαφέροντα
καὶ κατανοητὰ µέχρι καὶ νὰ ἀγγίξου-
µε σύγχρονα θέµατα ποὺ σήµερα
θεωροῦνται ταµπού. Κι ἐµεῖς οἱ θε-
ολόγοι ἐπιθυµοῦµε ἀναβάθµιση
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ὁ σηµερινὸς τρόπος διδασκαλίας
τῶν Θρησκευτικῶν ἔχει καὶ γνω-
σιολογικὸ χαρακτήρα, βασιζόµενο
στὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ
στὸν πολιτισµό. Μὲ ἀναφορὲς στὰ
ἱστορικὰ µνηµεῖα, στὰ ὁποῖα ἡ χρι-
στιανικὴ ἐπιγραφὴ µπορεῖ νὰ στεί-
λει πολλὰ µηνύµατα τῆς παράδο-
σης καὶ τῆς ἱστορίας µας (π.χ. ὁ
ναὸς τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς στὴ Θεσ\νί-
κη). Ἐπίσης ὑπάρχει ὁ κίνδυνος ἂν
ἀφαιρεθεῖ τελείως τὸ µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὰ σχολεῖα, νὰ
ἀναλάβουν ἄλλοι φορεῖς, ξένοι
πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολι-
τεία, τὴ σχετικὴ διαπαιδαγώγηση
τῶν παιδιῶν καὶ νὰ µποῦµε σὲ ἐπι-
κίνδυνα µονοπάτια».

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Τµήµατος Θεολογίας 
Θεσσαλονίκης διὰ τὰ Θρησκευτικά


