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C ήμερα θά θέλαμε νά μοιρασθοῦμε 
μέ τούς φίλους ἀναγνῶστες τήν 

ἐπέτειο τῶν εἴκοσι ἐτῶν ἀνελλιποῦς 
ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, πού 
συμπληρώνονται μέ αὐτό τό τεῦχος.

Ἦταν τότε, καλοκαίρι τοῦ 1998, ποὺ 
ὡρίμασε ἡ ἰδέα καί ἡ ἐπιθυμία γιά τήν 
ἔκδοση ἑνός περιοδικοῦ, πού θά εἶχε 
ὡς σημαία του τήν ἐκκλησιαστική καί 
ἐθνική μας παράδοση. Ὁ ἀρχικός πυρή-
νας ἦταν μιά ὁμάδα κληρικῶν, μοναχῶν 
καί λαϊκῶν, πού μᾶς συνεῖχε ἡ ἴδια ἀγάπη 
καί ἡ ἴδια ἀγωνία γιά τήν πίστη καί τήν 
πατρίδα μας. 

Ἦταν πρόσφατη ἀκόμη ἡ Συμφωνία 
Σένγκεν καί τά συνεπακόλουθά της (1997). 
Μιά Συμφωνία, πού μᾶς ἔδινε νά κατα-
λάβουμε ὅτι οἱ νεοταξίτικοι σχεδιασμοί 
προωθοῦνται πλέον πιό δυναμικά καί 
ἀποφασιστικά ἀπό πρίν καί ὅτι ἡ «Εὐρω-
παϊκὴ ὁλοκλήρωση» ἦταν μιά ρητορική, 
ἕνα ὡραῖο περιτύλιγμα, γιά νά προχωρή-
σει ταχύτερα τό μοντέλο μιᾶς κοινωνίας, 
ὅπου ἡ ἐλευθερία περιορίζεται γιά χάρη 
μιᾶς ὑποτιθέμενης ἀσφάλειας, πού καί 
αὐτήν στό τέλος μᾶς τήν στεροῦν.

Ἀπό τότε πέρασαν εἴκοσι ὁλόκληρα 
χρόνια. Μιά ζωή. Ἕνας σταθμός τῆς 
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κοινῆς αὐτῆς πορείας τῆς «Π» μέ τούς 
φίλους μας ἀνά τήν Ἑλλάδα, ἦταν καί ἡ 
ἔκδοση τοῦ τεύχους 17 τῆς «Π» μέ ἀφορμή 
μιάν ἐπίσκεψη, πού μόλυνε τά ἱερά μας 
χώματα. Μιλοῦμε γιά τήν πρώτη ἐπίσκεψη 
πάπα στήν Ἑλλάδα στίς ἀρχές Μαΐου τοῦ 
2001. Τό τεῦχος 17 διέφερε καί ἐξωτερι-
κά ἀπό τή συνηθισμένη εἰκόνα τῆς «Π». 
Ἦταν σέ μεγαλύτερο μέγεθος, μέ περισ-
σότερες σελίδες καί τετραχρωμία. Καί 
ἦταν, βέβαια, μία πίκρα καί ἀπογοήτευση 
μεγάλη τό γεγονός ὅτι τόν πάπα μᾶς τόν 
ἔφερε στήν Ἑλλάδα ὁ κοσμοαγάπητος 
μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος, ὁ ὁποῖος μόλις ἕνα χρόνο πρίν εἶχε 
ἐμπνεύσει τόν λαό μας μέ τίς λαοσυνάξεις 
γιά τή διατήρηση τοῦ θρησκεύματος στίς 
ταυτότητες, πράγμα πού τελικά –δυστυ-
χῶς– δέν κατορθώθηκε.

Ὅλα αὐτά τά χρόνια ἐμεῖς, πού συ-
ντάσσουμε τήν «Π» καί ὅλοι ὅσοι βοηθοῦν 
στή γραμματειακή ὑποστήριξη καί διεκ-
περαίωσή της, ἕνα σκοπό καί ἕναν καημό 
εἴχαμε. Ὅσο μποροῦμε νά οἰκοδομοῦμε 
καί ὄχι νά γκρεμίζουμε. Γι᾽ αὐτό καί 
πάντα εἴχαμε στήν καρδιά καί στό μυαλό 
μας τή «γραμμή» τοῦ ἁγίου μας Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου: «Μέ πόνο καί ἀγάπη».

Ἡ στόχευσή μας ἦταν ἐξ ἀρχῆς νά εἴμα-
στε ἕνα ἐκκλησιαστικό καί πατριωτικό 
ἔντυπο γνώμης. Ὁ προσανατολισμός μας 
ἦταν καί εἶναι κατά βάσιν ἀντι-νεοταξικός. 

Ὅσο γιά τή θεματολογία μας προσπαθή-
σαμε ἀπό τήν ἀρχή νά τήν ἁπλώσουμε καί 
νά «πιάνουμε» καί θέματα κοινωνικά καί 
ἄλλα, πού γενικότερα ἐνδιαφέρουν τόν 
ἄνθρωπο τοῦ σήμερα. Ἔτσι δέν εἴμαστε 
ἕνα στενά «ἐκκλησιαστικό» ἔντυπο.

Αἰσθανόμαστε χαρά ἀλλά καί εὐθύ-
νη, καθώς γιορτάζουμε τά εἴκοσί μας 
χρόνια.

Ὁπωσδήποτε στό διάστημα ὅλων 
αὐτῶν τῶν ἐτῶν κάποιους, ἄθελά μας, 
θά στενοχωρήσαμε. Ζητοῦμε ταπεινὰ συγ-
γνώμη.

Ἡ Παρακαταθήκη θέλει νά διαβεβαι-
ώσει τούς φίλους της ὅτι, μέ τή χάρη τοῦ 
Θεοῦ, θά συνεχίσει στήν ἴδια γραμμή: 
«Ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος». Καί μά-
λιστα σέ μιάν ἐποχή, ὅπου καθημερινά οἱ 
δυσκολίες στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί διεθνῶς 
μεγαλώνουν. Ξέρουμε ὅτι τό πιό πηχτό 
σκοτάδι εἶναι λίγο πρίν ξημερώσει.Ὅμως τό 
σκοτάδι αὐτό διαδέχεται ἡ λαμπρή αὐγή. 
Ἔτσι εἴμαστε ἀγωνιστικοί καί βάσιμα 
αἰσιόδοξοι, διότι ὁ Χριστός μας «ἐξῆλθε 
νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. 6, 2).

Τό μεγαλύτερο στήριγμα στήν προ-
σπάθειά μας εἶναι οἱ εὐχές τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων μας, τίς ὁποῖες 
καί ἐπικαλούμεθα, ὅπως καί ἡ ἀγάπη 
καί ἡ ἔμπρακτη στήριξη τῶν φίλων μας.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν 
τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή 
μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή 
Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.
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Ἐθνικό πένθος κηρύχθηκε λόγῳ τῶν 
φοβερῶν καταστροφῶν πού συνέβησαν 
στήν Πατρίδα μας καί ἀποτελοῦν ἐθνική 
τραγωδία. Εἶναι ὄντως φοβερό γεγονός 
νά πεθαίνουν ἄνθρωποι κάτω ἀπό τέ-
τοιες τραγικές συνθῆκες καί ἀκόμη νά 
καταστρέφεται τό περιβάλλον, τό «κό-
σμημα» τοῦ Θεοῦ.

1. Βαθύς πόνος

Ὅσοι αἰσθάνονται τήν τραγική κα-
τάσταση τῶν ἡμερῶν αὐτῶν πονοῦν καί 
πενθοῦν στήν καρδιά τους.

Πῶς, ὅμως, νά παρηγορήσης τούς 
ἀνθρώπους πού ἔχασαν τούς συγγενεῖς 
τους; Πῶς νά καταλάβης αὐτούς πού 
πῆγαν στό νεκροτομεῖο γιά νά ἀναγνωρί-
σουν τούς ἀνθρώπους τους, μέσα σέ τό-
σους ἀπανθρακωμένους; Πῶς νά συναι-
σθανθῆς καί νά πονέσης μαζί μέ τούς ἀν-
θρώπους ἐκείνους πού ἀναζητοῦν τούς 
ἀγνοουμένους συγγενεῖς τους καί ζοῦν 
μεταξύ ἐλπίδας καί ἀπογνώσεως, στά 
ὅρια ζωῆς καί θανάτου; Πῶς νά νοιώσης 
τόν διασώστη πού εἶδε ἕναν σωρό στά-
χτη καί ἀφαιρώντας την εἶδε ἕνα καμένο 
κρανίο καί μερικά κόκκαλα; Πῶς νά ἔλ-
θης στήν θέση τοῦ διασώστη πού ἔγραψε 
ὅτι «σέ τέτοιους τόπους πού τριγυρνᾶς ὁ 
ἀέρας μυρίζει ἀλλιῶς, μυρίζει ... θάνατο»;

Σέ αὐτές τίς καταστάσεις δέν μπο-
ρεῖς νά μιλήσης, δέν μπορεῖς νά κάνης 
ποιμαντική μέ ἠθικολογίες.

Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφοντας ἐπι-
στολή σέ μιά γυναίκα τῆς ὁποίας πέθα-

νε τό παιδί της, μεταξύ ἄλλων γράφει:
«Σκόπευα νά σιωπήσω πρός τήν κο-

σμιότητά σου, σκεπτόμενος ὅτι, ὅπως 
στόν ὀφθαλμό πού πάσχει ἀπό φλεγμο-
νή καί τό ἁπαλότερο παρηγορητικό ἐπί-
θεμα προκαλεῖ ἀνία-πόνο, ἔτσι καί στήν 
ψυχή πού ἔχει κτυπηθῆ ἀπό βαρειά θλί-
ψη, ὁ λόγος καί ἄν φέρη πολλή παρη-
γοριά, φαίνεται νά εἶναι κάπως ὀχληρός, 
ὅταν προφέρεται στήν ὥρα τῆς ἀγωνίας».

Αὐτό δείχνει μιά ποιμαντική εὐαι-
σθησίας καί τρυφερότητας, θά λέγαμε 
μιά ποιμαντική διακρίσεως.

Στήν προκειμένη περίπτωση θά ἀρ-
κοῦσε αὐτό πού ἔγραψε κάποιος τηλε-
οπτικός Σταθμός τοῦ ἐξωτερικοῦ: «προ-
σευχή γιά τήν Ἑλλάδα». Αὐτό τά λέει 
ὅλα. Προσευχή γιά θύτες καί θύματα, 
γιά ἄρχοντες καί ἀρχομένους, γιά πονε-
μένους καί νεκρούς, γιά Κληρικούς καί 
λαϊκούς. Γιατί σέ στιγμές ἀγωνίας καί ὁ 
παρηγορητικός λόγος εἶναι ὀδυνηρός, 
δέν ἀντέχεται, ἀρκεῖ ἡ σιωπηλή ἀρχοντι-
κή παρουσία.

Τοὐλάχιστον ὅταν θέλουμε νά μιλή-
σουμε, νά μιλᾶμε μέσα ἀπό τήν θεολογία 
τῆς «συμπάσχουσας καρδίας»

2. Ὁ ἄστατος θεολογικός λόγος

Δυστυχῶς σέ τέτοιες στιγμές ἀκούγο-
νται διάφοροι «θεολογικοί» λόγοι, ἄλλοτε 
ὅτι εἶναι τιμωρία τοῦ Θεοῦ, ἄλλοτε ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι ἀγάπη καί φιλανθρωπία. Καί 
στίς δύο περιπτώσεις ἐπιστρατεύονται 
ἁγιογραφικά καί λειτουργικά κείμενα γιά 

ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΛΑΓΝΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ*
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου

* Ἀπό τό περιοδικό τῆς Ἱ. Μητρ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἐκκλησιαστική Παρέμ-
βαση (Ἰούλιος 2018), σσ. 1, 4. καί 6.

Οἱ ὑπογραμμίσεις (ἔντονα στοιχεῖα) εἶναι δικές μας. 
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νά τεκμηριωθοῦν οἱ ἀπόψεις. Ὅμως, ἡ 
ἑρμηνεία τῶν σχετικῶν χωρίων εἶναι τίς 
περισσότερες φορές παραποιητική.

Βεβαίως, ὑπάρχουν ἁγιογραφικά χω-
ρία, στά ὁποῖα γίνεται λόγος γιά τήν 
«ὀργή» τοῦ Θεοῦ, καί ἄλλα γιά τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ. Ὅμως, πῶς συνδυάζονται 
αὐτά μεταξύ τους καί πῶς ἑρμηνεύονται;

Σύμφωνα μέ ὅλη τήν ἐκκλησιαστική 
παράδοση, ὁ Θεός δέν διακρίνεται ἀπό 
τίς ἐμπαθεῖς καταστάσεις τῶν ἀνθρώ-
πων, ἀλλά στέλλει τήν Χάρη Του καί 
τήν ἐνέργειά Του σέ ὅλη τήν κτίση. Ὁ 
Ἴδιος ὁ Χριστός εἶπε ὅτι ὁ Πατήρ Του, 
ὁ ἐν οὐρανοῖς «τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλ-
λει ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει 
ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (Ματθ. ε´, 45). 
Ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τοῦ κακοῦ, 
ἀλλά εἶναι ἡ πηγή τοῦ ἀγαθοῦ, ὁ 
Θεός εἶναι ἐλεύθερος ἀπό κάθε ἀνάγκη 
καί ἰδιοτέλεια. Κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη 
τόν Χρυσόστομο «οὐκ ἐκεῖνος (δηλαδή 
ὁ Θεός) ἐστίν ὁ ἐχθραίνων, ἀλλ' ἡμεῖς· 
Θεός γάρ οὐδέποτε ἐχθραίνει». Δέν εἶναι 
δυνατόν τίς δικές μας ἐμπαθεῖς κατα-
στάσεις νά τίς ἀποδίδουμε στόν Θεό.

Βεβαίως, στήν Ἁγία Γραφή ὑπάρχουν 
φράσεις πού κάνουν λόγο γιά τήν ὀργή 
τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ λόγος τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου: «ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ 
Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν 
καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλή-
θειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων» (Ρωμ. α´,  
18). Ἀλλά τέτοια χωρία πρέπει νά ἑρμη-
νευθοῦν μέσα ἀπό τήν ὅλη ἀποστολική 
καί πατερική παράδοση, ὅτι ἐμεῖς εἴμα-
στε «τέκνα φύσει ὀργῆς», ὅπως γράφει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς 
πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπι-
θυμίαις τῆς σαρκός ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ 
θελήματα τῆς σαρκός καὶ τῶν διανοιῶν, 
καὶ ἦμεν τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ 
λοιποί» (Ἐφ. β´, 3).

Στήν πραγματικότητα αὐτό πού 
ὀνομάζουμε ὀργή τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ 
δική μας αἴσθηση ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὀρ-
γισμένος καί μᾶς τιμωρεῖ, ὁπότε ἐμεῖς 
αὐτοτιμωρούμαστε, ἐπειδή ἀπομα-
κρυνόμαστε ἀπό τό φῶς τοῦ Θεοῦ 
καί αἰσθανόμαστε τόν Θεό ὀργισμένο.

Εἶναι σάν νά τοποθετοῦμε ἕνα λου-
λούδι μέσα στό σκοτάδι, τό ὁποῖο μα-
ραίνεται, γιατί στερεῖται τῶν ζωογόνων 
ἀκτίνων τοῦ ἡλίου. Ὁπότε δέν μποροῦ-
με νά ἀποδώσουμε εὐθύνες στόν ἥλιο, ὁ 
ὁποῖος ἐξακολουθεῖ νά στέλλη τό φῶς 
του στήν κτίση. Ἔτσι, πρέπει νά ἑρμη-
νευθοῦν ὅλα τά σχετικά ἁγιογραφικά 
χωρία γιά τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ.

Ὑπάρχουν ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δέν θέ-
λουν νά ὁμιλοῦν γιά τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ 
καί ἀντί νά ἑρμηνεύουν ὀρθόδοξα τά 
σχετικά χωρία τῆς «συμβολικῆς θεολογί-
ας», ἀρέσκονται νά ὁμιλοῦν γιά τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ, ὡσάν ὁ Θεός νά δέχεται 
καί νά ἀμνηστεύη τά πάντα καί νά μήν 
ἐνδιαφέρεται γιά τήν θεραπεία τοῦ ἀν-
θρώπου.

Καί οἱ ἄνθρωποι κάνουν τέτοιες 
ἐπεμβάσεις. Οἱ χειρουργοί ἰατροί ἐν ὀνό-
ματι τῆς ἀγάπης στόν ἄρρωστο ἄνθρω-
πο ἀποκόπτουν ἄρρωστα μέλη τοῦ σώ-
ματός του, οἱ διδάσκαλοι βαθμολογοῦν 
μέ χαμηλό βαθμό τούς μαθητές τους καί 
οἱ γονεῖς παιδαγωγοῦν κατάλληλα τά 
παιδιά τους. Ἡ ἀγάπη δέν ἀμνηστεύει 
ὅλες τίς κακίες καί ὅλα τά ἀτοπήματα 
τῶν ἀγαπητῶν τους ἀνθρώπων.

Ὅσοι ὁμιλοῦν γιά τόν Θεό μόνον ὡς 
ἀγάπη, ἴσως συναισθηματικῆς φύσεως, 
ἀμνηστεύοντας ὅλα τά ἐγκλήματα, ἀγνο-
οῦν τί εἶναι αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ θεία ἀγάπη εἶναι ἡ ἄκτιστη ἐνέρ-
γειά Του, ἡ ὁποία ἀποστέλλεται στούς 
ἀνθρώπους καί ἐνεργεῖ σέ αὐτούς, ἀνά-
λογα μέ τήν κατάστασή τους, ὁπότε ἄλ-
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λους σώζει καί ἄλλους καταδικάζει. Σέ 
αὐτό δέν εὐθύνεται ὁ Θεός, ἀλλά ὁ 
ἄνθρωπος, πού δέχεται τήν ἄκτιστη 
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τήν 
κατάστασή του.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλώντας γιά 
τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, καί μάλιστα 
ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι ἄδικος, χρησιμο-
ποιεῖ τόν λόγο· «ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ 
οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω» (Ἐξ. λγ´, 19). 
Καί ἀποφαίνεται: «Ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλε-
εῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει» (Ρωμ. θ´, 18). 
Ὅμως, πῶς ἑρμηνεύεται αὐτό τό χωρίο;

Ὑπάρχουν πολλά πατερικά κείμενα 
πού τό ἑρμηνεύουν, ἀλλά θά ἀρκεσθῶ στήν 
ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Θεοφυλάκτου Ἀρχι-
επισκόπου Βουλγαρίας, πού στηρίζεται 
στούς Πατέρας, κατά τήν μεταγλώτισση 
τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

«Ἄκουσον· καθώς ὁ Ἥλιος τό μέν 
κηρί ἁπαλύνει, τόν δέ πηλόν σκληρύνει, 
ὄχι καθ' ἑαυτόν, ἀλλά διά τήν διαφορε-
τικήν ὕλην τοῦ κηροῦ, καί τοῦ πηλοῦ· 
ἔτσι καί ὁ Θεός, τήν πηλίνην καρδίαν 
τοῦ Φαραώ λέγεται πώς ἐσκλήρυνε· μέ 
τί τρόπον; μέ τήν μακροθυμίαν του καί 
ὑπομονήν· διατί μακροθυμώντας καί 
ὑπομένοντας αὐτόν, τόν ἔκαμε σκληρό-
τερον· καθώς, χάριν παραδείγματος, καί 
ἄν ἴσως τινάς ἔχοντας δοῦλον πονηρόν, 
δέν παιδεύῃ αὐτόν, ἀλλά μεταχειρίζεται 
φιλανθρωπίαν εἰς αὐτόν, τό κάμνει πε-
ρισσότερον ἀπό ὅ,τι ἦταν πρότερον· ὄχι 
πώς ὁ αὐθέντης διδάσκει τόν δοῦλον 
ἐκεῖνον τήν πονηρίαν· ἀλλ' ὅτι ὁ δοῦλος 
μεταχειρίζεται τήν φιλανθρωπίαν τοῦ 
αὐθέντου του εἰς αὔξησιν τῆς πονηρίας 
του, μέ τό νά καταφρονῇ ἐκείνην».

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἑρμηνεύοντας τό 
ψαλμικό χωρίο «φωνή Κυρίου διακόπτο-
ντος φλόγα πυρός», γράφει ὅτι τό πῦρ 
ἔχει δύο δυνάμεις, τήν καυστική καί 
τήν φωτιστική, γι᾽ αὐτό καίει καί φω-

τίζει. Ὁπότε, ἕνας ἄνθρωπος αἰσθάνεται 
τήν καυστική ἰδιότητα, ἐνῶ ἄλλος αἰ-
σθάνεται τήν φωτιστική ἰδιότητα. Ἔτσι 
ἑρμηνεύεται ὁ Παράδεισος καί ἡ Κό-
λαση, ὄχι δικανικά, ἀλλά ἰατρικά, θε-
ραπευτικά. Ὁπότε, τό πῦρ τῆς κολάσε-
ως εἶναι ἀλαμπές, μέθεξη τῆς καυστικῆς 
καί ὄχι τῆς φωτιστικῆς ἰδιότητας τοῦ 
ἀκτίστου Φωτός· καί τό φῶς τοῦ παρα-
δείσου εἶναι ἄκαυστον, βίωση τῆς φωτι-
στικῆς καί ὄχι τῆς καυστικῆς ἰδιότητος. 
Ἡ ἔλλαμψη καί ἡ καύση ἐξαρτᾶται 
ἀπό τήν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀνα-
φερόμενος σέ αὐτό τό θέμα γράφει ὅτι 
ἡ μέλλουσα ζωή εἶναι «φῶς τοῖς κεκα-
θαρμένοις τήν διάνοιαν», «κατά τήν ἀνα-
λογίαν τῆς καθαρότητος», πού εἶναι ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί αὐτή ἡ ἴδια ἡ 
Χάρη γίνεται σκότος «τοῖς τυφλώττου-
σι τό ἡγεμονικόν» πού εἶναι ἀλλοτρίω-
ση τοῦ Θεοῦ «κατά τήν ἀναλογίαν τῆς 
ἐντεῦθεν ἀμβλυωπίας».

Μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια ὁ ἀββᾶς 
Ἰσαάκ ὁ Σῦρος γράφει ὅτι ἡ Κόλαση 
εἶναι ἡ μάστιγα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ: 
«Ἐγώ δέ λέγω ὅτι ἐν τῇ γεέννῃ κολα-
ζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστί-
ζονται». Καί συνεχίζει ὅτι εἶναι ἄτοπο 
νά ὑποστηρίζη κανείς «ὅτι οἱ ἁμαρτω-
λοί ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ», γιατί ἡ ἀγάπη ἐνεργεῖ «ἐν 
τῇ δυνάμει αὐτῆς κατά διπλοῦν τρόπον· 
τούς μέν ἁμαρτωλούς, κολάζουσα ὡς 
καί ἐνταῦθα συμβαίνει πρός φίλον ὑπό 
φίλου· τούς δέ τετηρηκότας τά δέοντα, 
εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ». Παντοῦ ὑπάρχει 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἐξαρτᾶται πῶς 
τήν βιώνει ὁ ἄνθρωπος.

Αὐτή ἐν ὀλίγοις εἶναι ἡ ἐκκλησιαστι-
κή παράδοση γιά τήν «ὀργή» τοῦ Θεοῦ 
καί τήν «ἀγάπη» Του.

Ἄς παύσουν, λοιπόν, μερικοί νά 
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παρερμηνεύουν τά χωρία τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, καί ἄλλοτε νά τρομάζουν 
τούς ἀνθρώπους μέ τήν «ὀργή» τοῦ 
Θεοῦ καί ἄλλοτε νά τούς καθησυχά-
ζουν μέ τήν «ἀγάπη» τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὅλη προφητική, ἀποστολική καί 
πατερική παράδοση ποιμαίνει τούς ἀν-
θρώπους θεολογώντας καί θεολογεῖ 
ποιμαίνοντας, δηλαδή οἱ Ποιμένες μέ 
τήν ἐνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ θε-
ραπεύουν τούς ἀνθρώπους, ὥστε ἡ συ-
νάντησή τους μέ τόν Θεό νά εἶναι φῶς 
καί ὄχι πῦρ. Αὐτό δέν ὀφείλεται στόν 
Θεό, ἀλλά στήν ψυχική κατάσταση κάθε 
ἀνθρώπου. Γι᾽ αὐτό, ὅσο σκληρή εἶναι 
ἡ τρομολαγνεία, τόσο καί περισσότε-
ρο σκληρότερη εἶναι ἡ ἀγαπολαγνεία, 
πού δέν σώζει.

3. Ἡ ἐπιδημία καί ἡ λαίλαπα τοῦ 
πυρός

Εἶναι γνωστή ἡ δύναμη τῆς φωτιᾶς. 
Τό πῦρ στήν φιλοσοφία τοῦ Ἡρακλείτου 
εἶναι σύμβολο τῆς ζωῆς, τῆς κίνησης, τῆς 
νομοτέλειας, εἶναι ρυθμιστής τοῦ σύ-
μπαντος. Τό πρόβλημα δέν εἶναι τό πῦρ, 
πού εἶναι στοιχεῖο τῆς φύσεως, καί ἀπα-
ραίτητο γιά τήν ζωή μας, ἀλλά ἡ κακή 
χρήση τοῦ πυρός, ἡ παράχρησή του.

Ἐκεῖνο πού προβληματίζει ὅλους μας 
εἶναι ἡ ἐπιδημία τῶν ἀνεξέλεγκτων πυρ-
καγιῶν, κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, πού 
εἶναι σταθερά ἐπαναλαμβανόμενα γεγο-
νότα, ἡ χρησιμοποίηση τῆς φωτιᾶς γιά 
νά καίγονται οἱ πόλεις καί οἱ οἰκισμοί μέ 
φοβερές συνέπειες, ἤτοι τήν ἀπώλεια ἀν-
θρώπων, τήν καταστροφή τῶν οἰκιῶν καί 
τόν ἀφανισμό τῶν δασῶν καί τῶν ζώων.

Ἡ ἐπιδημία αὐτή ὀφείλεται σέ 
πολλά αἴτια, ὅταν ὅμως πρόκειται γιά 
ἐμπρησμούς, αὐτό ὀφείλεται στά «ἄρ-
ρωστα μυαλά» τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. 
Πολλοί κάνουν λόγο γιά Θεομηνία. Τό 

ἐρώτημα εἶναι: γιατί ἐμπλέκουν τόν Θεό 
σέ ὅλες τίς ἐμπαθεῖς καταστάσεις τους; 
Δέν μποροῦμε νά ὁμιλοῦμε γιά Θεομηνία, 
ἀλλά γιά ἀνθρωπομανία, γιατί τέτοιες 
καταστροφές ὀφείλονται σέ ἀνθρώπους, 
πού ὁ Ντοστογιέφσκι θά τούς ὀνόμαζε 
«δαιμονισμένους», οἱ ὁποῖοι ἐκδηλώνουν 
τίς ἐσωτερικές ἀρρωστημένες καταστά-
σεις τους, ἀδιαφορώντας γιά τά φρικτά 
ἀποτελέσματα πού δημιουργοῦνται.

Διερωτῶμαι: Ὅταν παρατηροῦνται 
τέτοια τρομακτικά γεγονότα, γιατί ἀμέ-
σως τό μυαλό τῶν «θεολογούντων» ἀνα-
μειγνύη τόν Θεό σέ αὐτά, ἄλλοτε μιλώ-
ντας γιά τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί ἄλλοτε 
γιά τήν ἀγάπη Του; Γιατί ἐμπλέκουν τόν 
Θεό στίς δικές μας ἐμπαθεῖς διαθέσεις;

Βεβαίως, ὑφίσταται ἡ ἀποστασία ἀρ-
χόντων καί ἀρχομένων καί ὑπάρχουν ἀμ-
φίπλευρες εὐθύνες, ἀλλά αὐτό δέν μπο-
ρεῖ νά ἀποδίδεται στόν Θεό, ἀφοῦ ξεκι-
νοῦν ἀπό τίς ἐμπαθεῖς καταστάσεις τῶν 
ἀνθρώπων καί ἐγκληματικές τους ἐνέρ-
γειες. Ὁ Θεός καί σέ αὐτές τίς περιπτώ-
σεις σέβεται τήν ἐλευθερία τους, ἀκόμη 
σέβεται καί τήν ἐλευθερία τοῦ διαβόλου, 
ἀλλά παρεμβαίνει θεραπευτικά καί 
περιορίζει τό καταστροφικό ἔργο του.

Ἐκεῖνο πού παρατηρῶ εἶναι ὅτι μερι-
κοί, ἐξετάζοντας διάφορα γεγονότα εὔκο-
λα εἰσέρχονται στόν χῶρο τῆς θεολογίας 
(τοῦ Θεοῦ), ἐνῶ αὐτά κινοῦνται στόν χῶρο 
τῆς δαιμονολογίας. Οἱ δαίμονες παρακι-
νοῦν τούς ἀνθρώπους γιά τό κακό καί 
ἐκεῖνοι ἀποδέχονται τίς ἐνέργειές τους.

Παρατηρῶ ὅτι ὅσοι κάνουν λόγο γιά 
τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ ἤ γιά τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, ἀγνοοῦν τήν ἐνέργεια τοῦ διαβό-
λου. Ἡ δαιμονολογία εἶναι βασικό κε-
φάλαιο τῆς ὀρθοδόξου Δογματικῆς καί 
τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας. Ὅταν 
διαβάση κανείς τό Εὐαγγέλιο καί δῆ τήν 
ζωή τοῦ Χριστοῦ, τότε θά διαπιστώση 
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ὅτι ὑπάρχει αὐτή ἡ πολεμική τοῦ διαβό-
λου ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί ἡ νίκη τοῦ 
Χριστοῦ κατά τοῦ διαβόλου. Ὁ Χριστός 
ἦλθε στόν κόσμο, ὄχι γιά νά ἀσκήση 
ἁπλῶς τόν ἀλτρουϊσμό καί τήν φιλαν-
θρωπία, ἀλλά γιά νά νικήση τόν διάβολο, 
τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Ἄλλωστε, 
αὐτή ἦταν ἡ διαδικασία τῆς πτώσεως.

Δυστυχῶς, πολλοί σύγχρονοι Κληρι-
κοί καί θεολόγοι ἀρέσκονται νά ὁμιλοῦν 
γιά τήν ὀργή ἤ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, 
γιά κοινωνικά θέματα, χρησιμοποιώντας 
ὡραία διπλωματική, εὐγενῆ, ἐκκοσμικευ-
μένη γλώσσα, τήν γλώσσα τῶν ἀνθρώ-
πων μέ ὑψηλές θέσεις, πού συζητοῦν 
στό σαλόνι, ἐκφράζοντας ἁπλῶς τήν θλί-
ψη τους καί ἀμνηστεύοντας τούς τρεῖς 
μεγάλους ἐχθρούς, πού εἶναι ὁ διάβολος, 
ἡ ἁμαρτία καί ὁ θάνατος. Δηλαδή ἠθικο-
λογοῦν καί δέν θεολογοῦν.

Ἔτσι, ἀκυρώνουν στήν πράξη τό 
ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ. 
Ὅποιος δέν γνωρίσει τό μίσος τοῦ δια-

βόλου καί δέν πολεμήσει τόν διάβολο, 
δέν θά μπορέση νά αἰσθανθῆ τήν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅποιος ὁμιλεῖ γιά τήν 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἀμνηστεύει τό 
μίσος καί τό ἔργο τοῦ διαβόλου, μᾶλλον 
εἶναι ἀντίθετος πρός τό ἔργο τῆς θείας 
Οἰκονομίας.

Τά γεγονότα πού ζήσαμε καί ζοῦμε 
εἶναι ὄντως τραγικά. Εὐθύνονται πολλοί 
γι᾽ αὐτά, κυρίως οἱ ἐμπρηστές. Παρακα-
λοῦμε τόν Θεό νά περιορίση τό κακό, νά 
θεραπεύση αὐτό πού πράττουν οἱ «δαι-
μονισμένοι», γιατί καί αὐτῶν σέβεται τήν 
ἐλευθερία, ἀλλά περιορίζει τό καταστρε-
πτικό τους ἔργο.

Νά μάθουμε ὅμως καί ἐμεῖς νά μή 
ἐκφράζουμε μιά «θεολογία» τῶν παθῶν 
μας, ἀλλά νά παρηγοροῦμε τούς ἀνθρώ-
πους, ἀγαπώντας ἐν ἀληθείᾳ καί ἀλη-
θεύοντας ἐν ἀγάπῃ. Γιατί στό τέλος ἡ 
τρομολαγνεία καί ἡ ἀγαπολαγνεία εἶναι 
μιά ἀρνητική θεολογία, εἶναι μιά ἄλλη 
πνευματική πυρκαγιά, αἰώνιας διάρκειας.

ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ (ΜΑΚΡΗΣ)
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Λίαν εὔφρανε τούς Ὀρθοδόξους ἡ ἁγι- 
οκατάταξη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος τῆς 
Πάτμου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ (1889-1970).

Φυσικά στή συνείδηση τῶν εὐσεβῶν, 
καί ἰδιαίτερα τῶν Πατμίων, ἦταν ἅγιος. 
Αὐτό ἦλθε νά ἐκφράσει πανηγυρικά ἡ 
σχετική Πρᾶξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου μέ ἡμερομηνία 29 Αὐγούστου 
2018, τήν ὁποία καί παραθέτουμε:

«Εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς 
συμπεριελήφθη εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ ἐν Πάτμῳ ἀσκή-
σας καί ἀναπτύξας μέγα πνευματικόν καί 
κοινωφελές ἔργον ἐν Δωδεκανήσῳ, Κρήτῃ 

καί ἀλλαχοῦ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος 
Μακρῆς, διατελέσας Ἡγούμενος τῆς ἱ-
στορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος 
Πάτμου, ὅστις καί ἵδρυσε τήν ἐν τῇ Νήσῳ 
γυναικείαν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ 
Μητρός Ἠγαπημένου».

Ἡ χαροποιός εἴδηση μᾶς βρῆκε λίγο 
πρίν ἀπό τό «τυπωθήτω» τοῦ παρόντος 
τεύχους. Ὁπότε παραθέτουμε, πρός τό 
παρόν, ἕνα μικρό «κέρασμα», ἐπιφυλασ-
σόμενοι νά ἐπανέλθουμε μέ περισσότερα 
σέ προσεχές τεῦχος.
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Ὁ ὅσιος Ἀμφιλόχιος
ὡς νέος εἶχε τήν αὐτοθυσία,
ὡς μοναχός τήν ἀκρίβεια,

ὡς λειτουργός τήν εὐχαριστία,
ὡς πνευματικός τήν οἰκονομία,
ὡς διδάσκαλος τήν παράκληση,

ὡς χριστιανός τήν εὐλάβεια,
ὡς ἄνθρωπος σέβιζε στόν συνάνθρωπο,

ὡς Ἕλληνας τήν ἀγάπη τῶν ἡρώων γιά τήν πατρίδα
καί ὡς ὀρθόδοξος τό καύχημα τῆς ὀρθῆς πίστης καί ζωῆς.

[Ἀπό τό βιβλίο Πνευματικὴ Συμπόρευσις, Γρηγορίου Μοναχοῦ Κουβαρίτου
(Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους), σ. 185]

Ὑπάρχουν πράγματα γιά τά ὁποῖα 
προσπαθεῖς νά ἀποφύγεις τό σχόλιο, ἀλλά 
καί πράγματα πού προκαλοῦν μέ τόν βαθ-
μό τῆς ἀλαζονείας τους. Ἕνα τέτοιο εἶναι 
τό σχόλιο τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μέ 
ἀφορμή τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Εἶπε 
ὅτι αὐτή ἡ συμφωνία δείχνει τόν τρόπο 
μέ τόν ὁποῖο σκέπτεται καί ἀντιμετωπίζει 
τά πράγματα ἡ παροῦσα Κυβέρνηση σέ 
σχέση μέ ἄλλες στό παρελθόν. 

Πρόκειται κατ’ἀρχήν γιά τήν ἀνόητη 
προσπάθεια αὐτοπροβολῆς, αὐτολιβανί-
σματος, μιᾶς προσπάθειας συγκρίσεως 
τοῦ τύπου «ἐμεῖς καί οἱ ἄλλοι», ὅπου 
κοινός παρονομαστής εἶναι τό ὅτι ἐμεῖς 
τολμοῦμε, οἱ ἄλλοι δέν τόλμησαν. Βέβαια 
τό κύριο ἐρώτημα εἶναι τό τί τολμᾶτε!

Ὅταν ὅμως τό σκεφθεῖς λίγο καλύ-
τερα, τότε καταλαβαίνεις ὅτι ὁ σημερινός 

Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ἔχει δίκαιο. 
Μόνο πού οὔτε ὁ ἴδιος κατάλαβε πόσο 
δίκαιο ἔχει. Μᾶς σπρώχνει σέ μιά σύγκρι-
ση τοῦ χθές μέ τό σήμερα, τοῦ τότε μέ 
τό τώρα. Μιά σύγκριση ὅμως πού τελικά 
εἶναι συντριπτική γι’αὐτόν.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τό χθές, ἀπό τό 
τότε. Τότε ἡ Μακεδονία κινδύνευε. Τότε 
ἀπό τή μιά μεριά ἡ τουρκική κατοχή, ἀ-
πό τήν ἄλλη οἱ Βούλγαροι κομιτατζῆδες. 
Στόχος κοινός. Νά ξεριζωθεῖ ἡ Ἑλλάδα 
ἀπό τήν Μακεδονία. Νά ξεριζωθεῖ ἡ Μα-
κεδονία ἀπό τήν Ἑλλάδα. Νά ἀποκοπεῖ, 
μέ τήν ἵδρυση τῆς βουλγαρικῆς ἐξαρχίας 
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Οἱ κά-
τοικοι τῆς Μακεδονίας νά χάσουν ἤ νά 
ἀρνηθοῦν τήν ἑλληνική τους συνείδηση, 
τήν ἑλληνική τους ταυτότητα, ἀλλιῶς 
ἔπρεπε νά φύγουν ἤ νά δολοφονηθοῦν.

               
ΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου
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Σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες τό Οἰκο-
κουμενικό Πατριαρχεῖο τοποθέτησε φω-
τισμένους καί δυνατούς Ἱεράρχες πού μέ 
τό ἔργο καί τήν θυσία τους ἔγραψαν ὁ 
καθένας τήν δική του ἱστορία. Τήν ἴδια 
στιγμή ἕνα παλληκάρι ἀπό τήν Ἀθήνα, 
μέ τήν οἰκογένειά του καί τά παιδιά του 
καί καλά τακτοποιημένος, αἰσθάνεται 
στά κατάβαθά του τόν κίνδυνο γιά τήν 
Μακεδονία.

Ἦταν ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους 
πού ὁ λόγος τῶν προγόνων του «μητρός 
τε καί πατρός τε καί τῶν ἄλλων προγό-
νων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς...» 
συγκλόνιζε τήν ὕπαρξη του. Ὁπότε ὁ 
ἕτερος λόγος «εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύ-
νεσθαι περί Πάτρης» τόν συνεγείρει καί 
τόν ὁδηγεῖ στήν ἡρωϊκή ἀπόφαση νά 
ἀφήσει τήν Ἀθήνα, τήν οἰκογένειά του, 
τήν βόλεψη του καί νά φύγει κρυφά γιά 
τήν Μακεδονία.

Καί ἐκεῖ πῆγε, ἀγωνίσθηκε καί τελι-
κά μαρτύρησε, γιά νά παραμείνει ἡ Μα-
κεδονία Ἑλληνική. Τό ὄνομα του, γιά νά 
βοηθήσω λίγο τή μνήμη τοῦ Ὑπουργοῦ 
τῶν Ἐξωτερικῶν, εἶναι Παῦλος Μελᾶς.

Ἀντιλαμβάνομαι βέβαια ὅτι αὐτό τό 
ὄνομα ἀποτελεῖ ἕναν ἐφιάλτη γιά τόν κ. 
Ὑπουργό, γιατί χωρίς αὐτόν ἡ Μακεδονία 
θά εἶχε ἴσως τελειώσει πολύ νωρίτερα. 
Ἐάν δέν ὑπῆρχε λοιπόν αὐτός ὁ ἄνθρω-
πος, ἴσως δέν ὑπῆρχε καί πρόβλημα γιά 
τόν κ. Ὑπουργό, ἀφοῦ δέν θά ὑπῆρχε 
Μακεδονία. Αὐτά ὅμως τότε, χθές. 

Σήμερα κάποια ἄλλα παλληκάρια δι-
όρθωσαν κατ’ἀρχήν τό λαθεμένο ρητό τῶν 
ἀρχαίων καί τό μετέτρεψαν στήν σύγχρονη 
ἔκφρασή του: «Εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνε-
σθαι περί πάρτης». Σήμερα τήν ἐποχή τοῦ 
διεθνισμοῦ καί τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ δέν 
ἔχει νόημα ἡ Πατρίδα καί ὅποιος μιλάει 
γιά Πατρίδα εἶναι ἀνόητος, εἶναι ἀκραῖος, 
εἶναι φασίστας, εἶναι σωβινιστής.

Αὐτό πού ἔχει σημασία εἶναι ἡ πάρτη 
μας. Ἡ παραμονή μας στήν ἐξουσία. Αὐτός 
εἶναι ὁ ἄριστος οἰωνός. Ἔτσι κάποια 
ἄλλα παλληκάρια, αὐτό πού ἀπεσόβησε 
ὁ Παῦλος Μελᾶς μέ τήν θυσία του, τό 
παρέδωσαν σήμερα ἀμαχητί. Παρέδωσαν 
τήν Μακεδονία σέ ἐκείνους πού δέν 
τούς ἀνήκει, γιατί αὐτό ἐξυπηρετεῖ 
τήν πάρτη τους.

Παρέδωσαν ἕνα ὄνομα, δηλαδή τήν 
ψυχή αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, τό στελέχωσαν μέ 
μιά ἀνύπαρκτη ἱστορικά ἐθνότητα καί μέ 
μιά ἀνύπαρκτη γλῶσσα, σέ πεῖσμα τῶν 
ἱστορικῶν καί τῶν ἀρχαιολόγων, γιά νά 
θεμελιώσουν ἔτσι γερά τόν ἀλυτρωτισμό 
τῶν γειτόνων μας.

Καί τό χάρηκαν μέ τήν ψυχή τους, 
χάρηκαν αὐτή τήν ἐκχώρηση καί τό γλέ-
ντησαν στόν τόπο πού ἀπό μόνοι τους 
τόν βάπτισαν «Μακεδονία». Εἶναι ἄδικο, 
εἶναι προδοσία καί ἔγινε πράξη. 

Οἱ μόνοι πού χάρηκαν εἶναι οἱ Ἔμπο-
ροι τῶν Ἐθνῶν καί οἱ δικοί μας ἄρχοντες 
γιατί συνεργάστηκαν μαζί τους καί κατα-
γράφηκαν στήν λίστα τους. Στήν θλιβερή 
λίστα τῶν Ἐμπόρων τῶν Ἐθνῶν. Αὐτό 
εἶναι ἡ σύγχρονη πολιτική ἀντίληψη.

Αὐτό εἶναι τό σήμερα γιά τό ὁποῖο 
καυχᾶται ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, 
πού πῆγε φορώντας καί τό ψάθινο κα-
πελάκι γιά νά μήν τόν κάψει ὁ ἥλιος τῆς 
δικαιοσύνης. Διαφωνεῖς μαζί τους; Εἶσαι 
ἀκραῖος, εἶσαι ἀκροδεξιός.

Ἀκραῖος καί ἀκροδεξιός λοιπόν ὁ Ἐλύ-
της, ὁ Μίκης Θεοδωράκης, ὁ Ἴων Δρα-
γούμης, τό 86% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Ἐάν 
αὐτό εἶναι ἀλήθεια, ἐάν ἔσπρωξαν τήν 
πλειοψηφία τοῦ Λαοῦ νά γίνουν ἀκραῖοι, 
τότε ἤ εἶναι ἀποτυχημένοι ἤ αὐτοί ἀπό 
μόνοι τους ἔμειναν στήν ἄκρη. Στήν ἄκρη 
τῆς προδοσίας καί ὄχι τῆς φιλοπατρίας. 

Ἐάν ὀνομάζω αὐτή τή συμφωνία προ-
δοτική εἶναι γιατί δίνει τό δικαίωμα στούς 
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κατακτητές νά ἐπικυρώσουν τήν κατά-
κτησή τους μέ δημοψήφισμα, γεγονός τό 
ὁποῖο στεροῦν ἀπό τό δικό μας τόν λαό.

Ὁ ἀριστεροχουντισμός τοῦ Μίκη Θε-
οδωράκη [σημ. «Π»: ἐννοεῖται ὁ ἀριστε-
ροχουντισμός, γιά τόν ὁποῖο εἶχε μιλήσει 
ὁ Μίκης Θεοδωράκης] σέ ὅλο τό φρικτό 
μεγαλεῖο του. Φίμωσαν τό λαό ἐν μέσω 
δημοκρατίας. Μιά κλίκα ἀνθρώπων μπορεῖ 
νά ἔχει λόγο, ἀλλά ὄχι ὁ λαός. Τούς φτά-
νουν τά συγχαρητήρια τῶν Ἐμπόρων τῶν 
λαῶν δέν τούς χρειάζεται ὁ λαός. Αὐτοί 
εἶναι τό κράτος.

Καί ἡ κατάπτωση συνεχίζεται. Ἐπι-
χειροῦν νά παραπλανήσουν τό λαό μέ 
μερικές λίστες καλλιτεχνῶν κλπ. προ-
κειμένου νά στηρίξουν τό ἀνοσιούργημα 
τους. Ἀλλά ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο ἀπό 
τούς δῆθεν ὑπογράψαντες δηλώνει ἄγνοια 
ἤ ἀνακαλεῖ τήν ὑπογραφή του! Ἀναφέρει 
τό κρατικό ραδιόφωνο μιά ἄλλη λίστα 
ξένων, ἀλλά ἀποσιωποῦν τίς λίστες τῶν 

ἐπιστημόνων Ἑλλήνων καί ξένων πού 
παλαιότερα ἀπευθύνθηκαν στόν Πρόεδρο 
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στηρίζοντας 
τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἤ τίς 
ὁμάδες τῶν νομικῶν πού ἐξηγοῦν τήν 
ἀντισυνταγματικότητα τῆς «συμφωνίας» 
τῶν Πρεσπῶν. Ἐάν χρειάζονται στήριξη 
τότε δέν ὑπάρχει καλύτερη στήριξη ἀπό 
αὐτή πού παρέχει ἕνα δημοψήφισμα. Ἄς 
τό τολμήσουν.

Τά πράγματα εἶναι πλέον πολύ κα-
θαρά. Τότε τό φρόνημα ἦταν ἡρωϊκό 
καί ὁδήγησε στήν θυσία. Τώρα, σή-
μερα εἶναι ἐνδοτικό καί ὁδηγεῖ στήν 
προδοσία. Ξέρουμε πολύ καλά ὅτι καί 
ἄλλες πολιτικές δυνάμεις στό παρελθόν 
συμφώνησαν στήν σύνθετη ὀνομασία πού 
νά περιέχει τή λέξη Μακεδονία.

Δέν μᾶς ἐξαπατοῦν οἱ σημερινές καιρο-
σκοπικές δηλώσεις κανενός. Ἁπλά ἐκεῖνοι 
τελικά ΔΕΝ τόλμησαν! Ἐσεῖς κ. Ὑπουργέ, 
τολμήσατε!

Ἀγαπητοί μοι ἀδελφοί ἐν Χριστῷ,
Τό Διαδίκτυο ἀποτελεῖ ἕνα μέσον, τό 

ὁποῖο θά μποροῦσε εἴτε νά ἀξιοποιηθεῖ 
θετικά εἴτε νά λειτουργήσει καταστρο-
φικά. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ὅπως 
καί ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις, δραστη-

ριοποιεῖται στόν χῶρο τοῦ Διαδικτύου 
μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς σελίδας της, κάτι 
πού θεωροῦμε ὅτι ἀποτελεῖ χρέος τῆς 
ποιμαντικῆς διακονίας μας στή σημερινή 
τεχνολογική ἐποχή.

Ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι τοῦ Διαδικτύ-

ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ*
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,

Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης κ. Παύλου Α´

* Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παύλου Α´ στό «Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν 
Μέσων καί Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς», πού πραγματοποιήθηκε 18-21 Ἰουνίου 2018. Ἡ εἰσή-
γηση εἶναι ἀναρτημένη στό http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={A4CD3EBA-
CADA-47A2-A1FC-C39720BC4AC}, ὅπου εὑρίσκονται καί οἱ παραπομπές.

Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι τοῦ συγγραφέως.
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ου. Ἕνας κίνδυνος εἶναι ὁ κίνδυνος 
ἀπό τίς αἱρέσεις. Τό Διαδίκτυο διευ-
κολύνει τή δράση τῶν αἱρετικῶν καί 
παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες 
δροῦν μέ διάφορα προσωπεῖα γιά νά 
ἐμπλέξουν ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους 
στά δίχτυα τους. Οἱ αἱρέσεις καί οἱ σέ-
κτες ἔχουν βρεῖ στό Διαδίκτυο τό πλέον 
πρόσφορο ἔδαφος γιά νά παραπλανή-
σουν. Ἡ παραπλάνηση γίνεται σήμερα 
ταχύτατα καί ὕπουλα μέσῳ ἱστοσελί-
δων, blogs, chat rooms, Facebook, Skype 
κ.τ.λ. Παρατηρεῖται, μάλιστα, τό τραγικό 
φαινόμενο, κείμενα, μέθοδοι καί δράσεις 
αἱρετικῶν καί παραθρησκευτικῶν ὁμά-
δων νά εἰσχωροῦν σέ Ὀρθόδοξες ἱστο-
σελίδες, ἀκόμη καί σέ ἱστοσελίδες κλη-
ρικῶν. Ἀναγκαία ὄχι μόνον ἡ κατήχηση, 
ἀλλά καί ἡ διαρκής ἐπαγρύπνηση καί 
ἐξειδικευμένη ἀντιαιρετική ἐνημέρωση.

Στήν ψηφιακή ἐποχή μας οἱ σέκτες 
ἀναδιοργανώνονται στόν κυβερνο-
χῶρο, τοποθετοῦνται σέ δίκτυα , ὀρ-
γανώνονται κάτω ἀπό νέα σχήματα 
καί ἔτσι διαφεύγουν τῶν νομικῶν 
τους εὐθυνῶν. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Κι-
νοῦνται καί ἐπιθετικά. Συχνά ἐπιτίθε-
νται ἐναντίον Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν 
ἱστοσελίδων καί μέ ἀπειλές τίς ἀναγκά-
ζουν νά «κατεβάσουν» ἐνημερωτικά ἀντι-
αιρετικά κείμενα. Ἀναγκαῖο ὅσο ποτέ τό 
ἀγωνιστικό φρόνημα.

Ἕνας ἄλλος κίνδυνος εἶναι ὁ κίν-
δυνος πού προέρχεται ἀπό τά μέσα 
κοινωνικῆς δικτύωσης (social media). 
Τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἔχουν 
τεράστια ἐξάπλωση τά τελευταῖα χρό-
νια. Οἱ χρῆστες τοῦ Facebook μόνον, ξε-
περνοῦν τά 2 δισεκατομμύρια. Τά μέσα 
κοινωνικῆς δικτύωσης, θά μποροῦσαν 
νά γίνουν ἀποδεκτά στό βαθμό πού δέν 
ἔχουν ἐγγενῆ προβλήματα καί χρησιμο-
ποιοῦνται μέ τρόπο σωστό, μετρημένο 

καί εὐλογημένο. Στήν ἀντίθετη περίπτω-
ση ὁμιλοῦμε γιά λανθασμένη χρήση, κα-
τάχρηση καί χρήση διάτρητων συστημά-
των, ὅπως τό Facebook.

Οἱ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης 
ἔχουν ὀρθῶς χαρακτηριστεῖ «παγκόσμιο 
καταναλωτικό φαινόμενο». Κατανά-
λωση θεαμάτων, εἰκόνων, ἀνθρώπων. 
Οἱ ἄνθρωποι γίνονται προϊόντα πρός 
κατανάλωση. Στίς εἰκονικές κοινότητες 
κυριαρχεῖ ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἐγγύτητας 
καί προωθοῦνται οἱ ρηχές, ἐπιφανειακές 
σχέσεις. Συχνά τό ἀνθρώπινο πρόσω-
πο ἀπεμπολεῖται καί ὁ ἑαυτός τοπο-
θετεῖται στό κέντρο. Ἀποτέλεσμα: τό 
ἠλεκτρονικό κουτσομπολιό, ἡ καλλιέρ-
γεια ἐγωϊσμοῦ, κενοδοξίας, αὐταρέσκει-
ας καί φθόνου.

Ἔρευνες ἔχουν συνδέσει τή χρήση 
μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης μέ ψυχια-
τρικές διαταραχές. Ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Pittsburgh 
μεταξύ 1787 νέων 19-32 ἐτῶν κατέδειξε 
ὅτι «ὅσο περισσότερο χρόνο περνοῦν οἱ 
νέοι στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, 
τόσο περισσότερο αὐξάνονται οἱ πιθα-
νότητες νά πάθουν κατάθλιψη...Ἡ ἔκθε-
ση στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης μπο-
ρεῖ νά προκαλέσει κατάθλιψη, ἡ ὁποία 
ὁδηγεῖ σέ μεγαλύτερη χρήση αὐτῶν τῶν 
μέσων». Ἄλλη ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημί-
ου Michigan ἔδειξε ὅτι ὅσο περισσότερο 
χρησιμοποιοῦσαν οἱ νέοι τό Facebook, 
τόσο χειρότερα ἔνιωθαν. Ἄλλη ἐντελεχής 
μελέτη σέ δείγμα 5.208 ἐνηλίκων βρῆκε 
ὅτι ἡ χρήση τοῦ Facebook συνδέεται μέ 
ἀρνητικές ἐπιπτώσεις γιά τήν ψυχική 
καί τή σωματική ὑγεία. Καί ἀρκετές ἄλ-
λες μελέτες συνδέουν τήν παρατεταμένη 
χρήση μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης μέ 
κατάθλιψη καί μέ ἄγχος. Ἄλλες μελέ-
τες τονίζουν ὅτι ἡ χρήση τοῦ Facebook 
μπορεῖ νά προκαλέσει αἰσθήματα ζή-
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λιας. «Ἡ χρήση τοῦ Facebook, ὡς μέ-
σου παρακολούθησης, γεννᾶ αἰσθήματα 
φθόνου, πού ὁδηγοῦν στήν κατάθλιψη».

Πολλές μελέτες ἐρευνητῶν συνδέουν 
τή χρήση τοῦ Facebook μέ ναρκισσισμό. 
Δέν ἀποροῦμε γιά αὐτό. Ἡ ἔννοια τῆς 
αὐτοπροβολῆς μέσῳ ἑνός προφίλ καί 
μέσῳ ἀνάρτησης φωτογραφιῶν, τό κυ-
νήγι τῶν "like" καί τῶν εἰκονικῶν φίλων 
κάθε ἄλλο παρά ταπεινό Ὀρθόδοξο ἦθος 
φανερώνει. Βρέθηκε ὅτι δραστηριότητες 
στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ὅπως 
«ἡ ἀνάρτηση ἐνημερώσεων (updates) καί 
φωτογραφιῶν, εἶναι ἀναμφίβολα ἐνδεί-
ξεις ναρκισσισμοῦ». «Τό Facebook μπορεῖ 
νά θεωρηθεῖ μιά "ἐγωκεντρική" ἱστοσε-
λίδα κοινωνικῆς δικτύωσης...διότι ἐπι-
τρέπει στούς ἀνθρώπους νά παρουσιά-
ζουν τόν ἑαυτό τους χρησιμοποιώντας 
ἀτομικά προφίλ καί ἀναρτήσεις στόν 
τοῖχο». «Ὅλες οἱ πλατφόρμες κοινωνι-
κῆς δικτύωσης, ὅπου ἡ παρουσία τοῦ 
ἑαυτοῦ εἶναι ἡ κύρια δραστηριότητα τοῦ 
χρήστη, προκαλοῦν ἤ τοὐλάχιστον προ-
ωθοῦν ναρκισσιστική συμπεριφορά».

Ψυχιατρική μελέτη τονίζει ὅτι «κά-
ποιες ἰδιάζουσες μορφές ἐπικοινωνίας 
μέσῳ ὑπολογιστῆ, ὅπως τό Facebook ἤ 
οἱ διαδικτυακές συνομιλίες (chats) μπο-
ρεῖ νά συμβάλλουν στή δημιουργία ψυ-
χωτικῶν ἐμπειριῶν» καί ἐπισημαίνει 
ὅτι «ἡ κατακόρυφη αὔξηση τῆς χρήσης 
τοῦ Διαδικτύου καί οἱ πιθανές ψυχοπα-
θολογικές ἐπιπτώσεις ἀποτελοῦν ἕνα 
νέο φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας».

Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι τά μέσα κοι-
νωνικῆς δικτύωσης καί ἰδιαιτέρως τό 
Facebook ἔχουν ἐθιστικό χαρακτήρα. 
Ὑπάρχει, μάλιστα, «αὐξανόμενη ἐπιστη-
μονική τεκμηρίωση ὅτι ἡ ὑπερβολική 
χρήση ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύω-
σης μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ συμπτώματα 
πού συνδέονται μέ ἐθισμό σέ οὐσίες».

Συχνά οἱ χρῆστες τοῦ Facebook κά-
νουν ψεύτικη παρουσίαση τοῦ ἑαυτοῦ 
τους, ψεύδονται ἤ δημιουργοῦν ψεύτι-
κα προφίλ. Ἄλλη ἀρνητική συνέπεια, ἡ 
ὑποκρισία. Ὁ λεγόμενος ψευδής ἑαυ-
τός τοῦ Facebook, ἡ ψευδής παρουσία-
ση τοῦ ἑαυτοῦ, ἀποτελεῖ φαινόμενο, τό 
ὁποῖο αὐξάνεται συνεχῶς καί μπορεῖ νά 
συνδεθεῖ, μεταξύ ἄλλων, καί μέ τίς ὁλο-
ένα καί πιό συχνές περιπτώσεις μοιχεί-
ας ἐξαιτίας τοῦ Facebook. Ἀμερικανοί 
δικηγόροι, πού ἀσχολοῦνται μέ διαζύ-
για, ἀναφέρουν ὅτι «ὅλο καί περισσό-
τεροι σύζυγοι χωρίζουν ἐξαιτίας δεσμῶν 
πού ξεκινοῦν στό Facebook». «Στό ἕνα 
τρίτο ἀπό ὅλες τίς ὑποθέσεις διαζυγίων 
τό 2011 ἀναφερόταν ἡ λέξη "Facebook"», 
σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς Ἀμερικανικῆς 
Ἀκαδημίας Δικηγόρων Οἰκογενειακοῦ Δι-
καίου. Τά ψεύτικα προφίλ στό Facebook 
ἀνέρχονται σέ δισεκατομμύρια. Ἐπιπλέ-
ον, ἐγκληματικές καί ἐξτρεμιστικές ὀρ-
γανώσεις δροῦν μέσῳ ψεύτικων προφίλ 
στό Facebook.

Ἰδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τά 
παιδιά. Εἰδικοί στήν Ἑλλάδα καί στό 
ἐξωτερικό προειδοποιοῦν ὅτι «τά κοι-
νωνικά δίκτυα δέν εἶναι χῶρος γιά μι-
κρά παιδιά». Καί ὅμως, ὅπως διαβάσα-
με, ἕνας στούς δύο Ἕλληνες γονεῖς ἐπι-
τρέπει στά παιδιά του νά χρησιμοποιοῦν 
τά λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα πρίν ἀπό 
τά 13 τους χρόνια! Εἶναι σημαντικό ὅτι 
ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Facebook ἐξηγεῖ 
«μέ ποιόν τρόπο τά κοινωνικά δίκτυα 
ἀγκιστρώνουν σκοπίμως τούς χρῆστες 
καί δυνητικά βλάπτουν τόν ἐγκέφαλό 
μας». «Ἕνας θεός ξέρει τί κάνει στούς 
ἐγκεφάλους τῶν παιδιῶν μας», τονίζει. 
Πρίν ἀπό δέκα χρόνια δημοσιεύτηκαν τά 
σοκαριστικά στοιχεῖα ἔρευνας: τό 90% 
τῶν παιδιῶν ἡλικίας 8-16 ἐτῶν δήλω-
σαν ὅτι εἶχαν δεῖ πορνογραφικό ὑλικό, 
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ἐνῶ προετοίμαζαν τίς σχολικές ἐργασίες 
τους.

Τραγικά τά ἀποτελέσματα ἔρευνας 
στήν Αὐστραλία. Τό 50% ἀπό τίς φω-
τογραφίες παιδιῶν, πού ἀναρτῶνται 
ἀπό τά ἴδια ἤ ἀπό τούς γονεῖς τους 
στό Facebook, καταλήγουν σέ ἱστοσε-
λίδες παιδικῆς πορνογραφίας. Μέσῳ 
Facebook, ἐπίσης, «ψαρεύουν» οἱ παι-
δόφιλοι τά θύματά τους. Ἄλλη πρό-
κληση στό Facebook καλεῖ τά παιδιά νά 
ἐξαφανιστοῦν γιά 48 ὧρες μέ ἀντάλλαγ-
μα ὑψηλό σκόρ.

Στούς εἰκονικούς κόσμους διαπράτ-
τονται βίαια ἐγκλήματα: βιασμοί, ἀν-
θρωποκτονίες, παιδοφιλίες. Ἡ ψηφι-
ακή βία ἔχει ἀντίκρισμα σέ κρούσματα 
βίας στήν πραγματική ζωή. Ἀκούσαμε 
στίς εἰδήσεις: κινηματογράφησε τό βια-
σμό τοῦ θύματός του καί τόν ἀνέβασε 
στό Facebook!

Στά ἀνωτέρω νά προσθέσουμε καί 
τόν σοβαρότατο κίνδυνο τῆς αὐτοκτονί-
ας, εἴτε λόγῳ Διαδικτυακοῦ ἐκφοβισμοῦ 
(cyberbullying), εἴτε λόγῳ προωθήσεώς 
της στό Διαδίκτυο. Χιλιάδες ἱστοσελίδες 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά μέ τόν 
σχεδιασμό καί τήν ὀργάνωση αὐτοκτονί-
ας. Ἱστοσελίδες καί φόρουμ παρακινοῦν 
σέ αὐτοκτονία ἤ καί τή διευκολύνουν. 
Ἀλλά καί ὁμάδες αὐτοκτονίας στό 
Facebook. Μέ μή ἀναστρέψιμα, κάποιες 
φορές, ἀποτελέσματα.

Ἡ κατάσταση εἶναι πραγματικά ἀνε-
ξέλεγκτη.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡγετικά στελέχη 
τοῦ Facebook ἀποχωροῦν τό ἕνα μετά τό 
ἄλλο, ἔχοντας κατανοήσει «ἀπό μέσα» 
τά προβλήματα. Εἶναι ἐντυπωσιακή ἡ 
δήλωση τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου τοῦ 
Facebook ὅτι τά μέσα κοινωνικῆς δικτύ-
ωσης «διαβρώνουν τά βασικά θεμέλια 
τοῦ τρόπου συμπεριφορᾶς τῶν ἀν-

θρώπων» καί ἡ δημόσια ὁμολογία του 
ὅτι αἰσθάνεται «τεράστια ἐνοχή» γιά τή 
δημιουργία ἐργαλείων, τά ὁποῖα «διαλύ-
ουν τόν κοινωνικό ἱστό». «Δέν χρησι-
μοποιῶ πιά αὐτά τά μέσα», εἶπε. «Τά 
παιδιά μου δέν ἐπιτρέπεται νά τά χρη-
σιμοποιοῦν».

Πρώην συντονίστρια τοῦ Facebook 
ἀποκαλύπτει αὐτό πού εἶναι γνωστό 
στούς χρῆστες τοῦ Facebook: «Σίγουρα 
πρέπει νά εἶσαι προετοιμασμένος νά 
δεῖς ὁ,τιδήποτε μετά ἀπό ἕνα μόλις κλίκ. 
Μπορεῖ νά «χτυπηθεῖς» ἀπό πράγμα-
τα πολύ γρήγορα, χωρίς προειδοποί-
ηση».

Πρώην Διευθύνοντες Σύμβουλοι καί 
πρώην ἐργαζόμενοι στό Facebook καί τή 
Goggle, εἰδικοί στήν τεχνολογία, ἀνήσυ-
χοι γιά τά ἐπιβλαβῆ ἀποτελέσματα τῶν 
κοινωνικῶν δικτύων, συνασπίστηκαν καί 
δημιούργησαν μία ἕνωση μέ τήν ὀνομα-
σία «Κέντρο γιά μιά Ἀνθρωποκεντρική 
Τεχνολογία». Τό Κέντρο, μεταξύ ἄλλων, 
διοργανώνει ἐκστρατεῖες ἐκπαίδευσης 
παιδιῶν, γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν γιά 
τούς κινδύνους ἀπό τήν τεχνολογία καί 
τήν ὑπερβολική χρήση τῶν μέσων κοι-
νωνικῆς δικτύωσης. Στόχος τους «νά 
προστατεύσουν τούς νέους ἀπό τήν 
ψηφιακή χειραγώγηση καί ἐκμετάλ-
λευση».

Ἐπιγραμματικά ἀναφέρουμε: παρα-
μέληση οἰκογένειας καί φίλων, ἐγωκε-
ντρική ἀπομόνωση καί αἰσθήματα μο-
ναξιᾶς, ἀργολογία, σπατάλη τοῦ χρόνου 
πού ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ, περισπα-
σμός τοῦ νοός, ἀπόκτηση καί καλλιέρ-
γεια τοῦ ἐκκοσμικευμένου ἤθους τοῦ 
"like", ἀλλοίωση τοῦ Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανικοῦ φρονήματος, πρόκληση πει-
ρασμῶν, σταδιακή ἐξοικείωση μέ τό ἀνή-
θικο, τό αἰσχρό, τό διεστραμμένο. Ἡ ἀν-
θρώπινη ἐπικοινωνία χάνεται, τό ἴδιο καί 
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τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ἡ εἰκονική 
ζωή ἐπηρεάζει τήν πραγματική ζωή καί 
εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος ἡ εἰκονική ζωή 
νά ὑποκαταστήσει τήν πραγματική ζωή.

Σέ ὅλα τά προαναφερθέντα πρέπει 
νά προστεθεῖ καί τό θέμα τῆς παραβιά-
σεως τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καί τῆς συλλο-
γικῆς καί ἐκμεταλλεύσεως προσωπικῶν 
δεδομένων. Τό Facebook ἔχει χαρακτηρι-
στεῖ ὡς «ἑταιρεία παρακολουθήσεων, 
κατασκοπείας, φακελώματος». Μετά 
τό σκάνδαλο ὑφαρπαγῆς προσωπικῶν 
δεδομένων ἑκατομμυρίων χρηστῶν, ξεκί-
νησε τόν Μάρτιο τοῦ 2018 ἐκστρατεία 
μέ τόν τίτλο: «Ἦρθε ἡ ὥρα. Διαγράψτε 
τό Facebook». Τήν ἐκστρατεία ξεκίνησε 
ὁ συνιδρυτής θυγατρικῆς ἑταιρείας τοῦ 
Facebook , ὁ ὁποῖος καλεῖ τούς χρῆστες 
τοῦ Facebook νά διαγράψουν τό λο-
γαριασμό τους. Τόν Μάϊο 2018 ὁμάδες 
ἀκτιβιστῶν ξεκίνησαν ἄλλη ἐκστρατεία 
γιά τή διάλυση τοῦ Facebook.

Τό Facebook ἔχει παρελθόν παρα-
πλανήσεως τῶν χρηστῶν του, χρησιμο-
ποιεῖται ὡς μέσο ἀπάτης καί σύμφωνα 
μέ τίς δηλώσεις πρώην στελέχους του: 
«Δέν τό συνειδητοποιεῖτε, ἀλλά σᾶς 
προγραμματίζουν...ὅμως τώρα πρέπει 
νά ἀποφασίσετε πόσα εἶστε διατεθει-
μένοι νά παραχωρήσετε, πόση ἀπό τή 
διανοητική σας ἀνεξαρτησία».

Ὅταν ἄνθρωποι χωρίς θεολογικές 
ἀνησυχίες ἀντιλαμβάνονται τά προβλή-
ματα, μποροῦμε ἐμεῖς νά ἀδιαφοροῦμε 
καί νά ἐμπιστευόμεθα ἕνα διάτρητο σύ-
στημα;

῾Η Ἱερά Μητρόπολίς μας πρόσφατα 
ἐξέδωσε ἕναν τόμο μέ τίτλο «Facebook: 
μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης ἤ διάλυ-
σης;». Ὁ τόμος ἀποτελεῖται ἀπό 48 ἐν-
δεικτικά κείμενα πρός προβληματισμό 
καί κατατίθεται συμπληρωματικά καί 
στό παρόν Συνέδριο. Συμφωνοῦμε καί 

ἐμεῖς μέ τόν Ἅγιο Κρήτης, ὁ ὁποῖος κάνει 
λόγο γιά «τούς κινδύνους, τά κακά καί 
τά σκάνδαλα, τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν 
νά προκληθοῦν εἰς τήν Ἐκκλησία» ἀπό 
τή χρήση τοῦ Facebook. Καί βεβαίως μᾶς 
ἐκφράζει καί ἡ σχετική ἐγκύκλιος τῆς 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Γι᾽ αὐτό ἀπο-
τρέπουμε κληρικούς καί λαϊκούς ἀπό 
τή χρήση τοῦ Facebook, διότι, ὅπως 
κατεδείχθη στήν παρούσα εἰσήγηση, ἡ 
ὁποία βασίστηκε σέ πορίσματα ξένων 
ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καί μελετῶν, τό 
Facebook ἀποτελεῖ ἕνα διάτρητο σύ-
στημα πού μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἰδιαιτέ-
ρως ἐπικίνδυνο καί κατά τή γνώμη 
μας πνευματικά ἐπιζήμιο.

Ἔχοντας παραθέσει κάποιους ἀπό 
τούς κινδύνους, ἐκτροπές καί ἀστοχίες 
στή χρήση τοῦ Διαδικτύου, θά θέλαμε, 
κατακλείοντας, νά τονίσουμε τή σημασία 
τῆς προλήψεως, ἡ ὁποία ἀρχίζει μέ τήν 
ἐνημέρωση καί τήν εὐαισθητοποίηση. Ξε-
κινώντας ἀπό τά παιδιά, ἐπισημαίνουμε 
τήν ἀνάγκη τῆς ἐν Χριστῷ παιδαγωγί-
ας τους, τήν ἐπαγρύπνηση γονέων καί 
ἐκπαιδευτικῶν, τήν κατάλληλη ψηφιακή 
ἐκπαίδευσή τους, τήν ἐφαρμογή ὁρίων 
στήν παιδαγωγία, ἀλλά καί στή χρήση 
τοῦ Διαδικτύου, τήν διαρκῆ ἐπίβλεψη 
καί τήν καθοδήγησή τους πρός τό καλό 
καί τό ὠφέλιμο. Ἄς μήν ξεχνοῦμε βέβαια: 
ἐθισμένοι γονεῖς, ἐθισμένα παιδιά.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί μας θά πρέπει 
νά διδαχθοῦν καί νά κατανοήσουν ὅτι 
ἐμεῖς χρησιμοποιοῦμε τό Διαδίκτυο, 
ὄχι τό Διαδίκτυο ἐμᾶς. Καί πρέπει 
νά τό χρησιμοποιοῦμε εὐλογημένα, μέ 
ἐγκράτεια καί φόβο Θεοῦ. Δέν εἴμεθα 
ψηφιακές ὀντότητες. Εἴμεθα ἄνθρωποι 
πού ἀγωνιζόμεθα νά ἔχουμε κοινωνία μέ 
τόν Θεό καί μέ τούς ἄλλους. Καί ἡ κοι-
νωνία πραγματώνεται μόνον μέσα στήν 
Ἐκκλησία διά τῶν Μυστηρίων.
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Τά Μυστήριά μας δέν εἶναι θεά-
ματα πρός κατανάλωση, οὔτε μποροῦν 
νά εἶναι εἰκονικά. Ἡ ἐπίσκεψη τῶν πι-
στῶν σέ ἱστοσελίδες, ὅπως ἐπισημαίνει ἡ 
ἐγκύκλιος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, 
δέν ἀναπληρώνει τή συμμετοχή μας 
στή λειτουργική ζωή, οὔτε ἀποτελεῖ εἶ-

δος ἤ ἐκδήλωση πίστεως. Δέν ὑπάρχουν 
ἠλεκτρονικά Μυστήρια. Δέν ὑπάρχουν 
ἠλεκτρονικοί πιστοί. Ὑπάρχουν μόνον 
πραγματικοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι μποροῦν 
νά κάνουν εὐλογημένη χρήση τοῦ Διαδι-
κτύου, ἀλλά χωρίς νά χάνουν τό κέντρο. 
Καί τό κέντρο εἶναι πάντα ὁ Χριστός.
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* Ἀπό τὸ blog orthros.eu. Τό κείμενο ἀποτελεῖ τμῆμα εὐρύτερου ἄρθρου μέ τίτλο «Σύντο-
μη κριτική ἀποτίμηση τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καί ἡ σημασία τοῦ βιβλίου τοῦ Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου "Ἡ ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος στήν Κρήτη"».

[...]
Γ) Τά ψηφισθέντα κείμενα, οἱ τελικές 

ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ἔχουν σοβαρό 
ἔλλειμμα Ὀρθοδοξίας, διότι,

α) Ὅπως ὀρθά ἐπισημάνθηκε δέν ἀ-
ντιμετωπίσθηκε κανένα δογματικό ζήτημα, 
ζήτημα δηλαδή πού νά ἀφορᾶ στή σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου, δέν ὁριοθετήθηκε ἡ Ὀρθή 
Πίστη τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν αἱρέσεων, 
δέν καταγνώσθηκαν μέ δογματικούς ὅρους 
οἱ αἱρετικές κακοδοξίες πού κυριαρχοῦν 
στόν δυτικό «χριστιανικό» κόσμο. Οἱ λέξεις 
«αἵρεσις» καί «αἱρετικοί» εἶναι ἀποῦσες 
στά τελικά κείμενα.

β) Στό κείμενο «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον 
κόσμον» γίνεται λόγος γιά ζητήματα πού 
δέν ἀφοροῦν ἄμεσα στή σωτηρία μας. Τά 
ζητήματα αὐτά παρουσιάζονται σέ εἰδι-
κά κεφάλαια ὅπως «Περί ἐλευθερίας καί 
εὐθύνης», «Περί εἰρήνης καί δικαιοσύνης», 
«Περί εἰρήνης καί ἀποτροπῆς τοῦ πολέ-
μου», «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔναντι τῶν 
διακρίσεων» «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας ὡς μαρτυρία ἀγάπης ἐν διακο-
νίᾳ». Πρός ἄρσιν παρεξηγήσεων τονίζουμε 
ὅτι ὅλα αὐτά τά θέματα ἀντιμετωπίζονται 
μέσα στήν ἁγία Γραφή καί τή διδασκαλία 
τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μέ παρρησία 
ἔλεγξαν τήν ἀδικία τῶν πλουσίων καί τῶν 
ἀρχόντων. Ὅλες οἱ τοπικές καί Οἰκουμενι-
κές Σύνοδοι, πού ἔχουν γίνει μέχρι τώρα, 
ἀσχολήθηκαν πάντοτε μέ θέματα δογμα-
τικά, ποιμαντικά, κανονιστικά ἀποβλέπο-
ντας στήν ἀσφαλῆ ὁδό τῆς σωτηρίας τῶν 
Ὀρθοδόξων. Ποτέ Μεγάλες Σύνοδοι δέν 
ἀσχολήθηκαν μέ θέματα παρόμοια μέ τά 
ἀνωτέρω οὔτε ἔκαναν τέτοιες τοποθετή-
σεις, οἱ ὁποῖες σέ μεγάλο βαθμό θυμίζουν 
τίς διακηρύξεις καί τίς ἀρχές τῶν διεθνῶν 
ὀργανισμῶν. Οἱ συνοδικές αὐτές διακη-
ρύξεις μετακινοῦν τό κέντρο βάρους τοῦ 
σκοποῦ τῆς Συνόδου ἀπό τή σωτηριώδη 
γιά τόν ἄνθρωπο ἀποστολή της σέ ἐκκο-
σμικευμένες προτεραιότητες συμβατές μέ 
τά διεθνῆ συμφέροντα.

γ) Στό κείμενο «Τό Μυστήριον τοῦ 
Γάμου καί τά Κωλύματα αὐτοῦ» κατα-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ*
τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδοξία»

(Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος,
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός κ.ἄ.)

V V V V V V V V V V V V V V V V 
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πατήθηκε ὁ 72ος Κανών τῆς Πενθέκτης 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπιτρέποντας συ-
νοδικῶς τόν γάμο ὀρθοδόξων μέ αἱρετικούς 
«ἐν πνεύματι ποιμαντικῆς διακρίσεως». 
Αὐτή ἡ τοποθέτηση θά ἔχει ὡς συνέπεια 
τήν ἀκόμη περισσότερο ἄμβλυνση τῆς 
ὀρθοδόξου συνειδήσεως τῶν πιστῶν, ἐνῶ 
μέ ἀφορμή τήν ἀπόφαση αὐτή πολλοί ἐκ 
τῶν συμμετεχόντων στή Σύνοδο ἱεραρχῶν 
κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι, ἐφόσον 
εὐλογοῦμε τό γάμο ὀρθοδόξου – ἑτεροδό-
ξου, σημαίνει ὅτι δεχόμεθα τό βάπτισμα 
τῶν ἑτεροδόξων, ἐνῶ πιό «προχωρημένη» 
ἄποψη διατυπώθηκε ἀπό ἄλλους, ὅτι γι᾽ 
αὐτό ἐπίσης θά μποροῦμε νά τούς δίδουμε 
ἀνεπιφυλάκτως τή Θεία Εὐχαριστία!

δ) Ἡ θλιβερότερη γιά τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ἀπόφαση εἶναι αὐτή τοῦ 6ου 
Κειμένου «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας μέ τόν λοιπόν χριστιανικόν κό-
σμον». Στήν ἀρχική μορφή τοῦ Κειμένου 
περιλαμβανόταν ἡ φράση: «Ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕ-
παρξιν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί 
κοινοτήτων μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ 
μετ’ αὐτῆς». Ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία 
τῶν ἱεραρχῶν κατέθεσε πρόταση τῆς Ἱε-
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν 
Σύνοδο τῆς Κρήτης σύμφωνα μέ τήν ὁποία 
ἡ σχετική φράση ἔπρεπε νά διαμορφωθεῖ 
ἔτσι: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία γνωρίζει 
τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων χριστιανικῶν 
ὁμολογιῶν καί κοινοτήτων μή εὑρισκομέ-
νων ἐν κοινωνίᾳ μετ᾽ αὐτῆς». Δυστυχῶς ἡ 
πρόταση αὐτή δέν ἔγινε ἀποδεκτή, καί ἡ 
ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, πού παρευρέθηκε στήν Κρήτη, 
ὑπερβαίνοντας τήν ἐξουσιοδότηση τῆς ἱε-
ραρχίας, κατέθεσε τήν ἀκόλουθη πρόταση: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν 
ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων 
ἐν κοινωνίᾳ μετ᾽ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων 
χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν», 

ἡ ὁποία καί ἔγινε ἀποδεκτή μέ χειροκρο-
τήματα.

Μέ τή διακήρυξη αὐτή ἀποδόθηκε ἐκ-
κλησιαστικότητα στόν Παπισμό, στούς 
Μονοφυσίτες, Ἀγγλικανούς καί τίς ἄλ-
λες προτεσταντικές παραφυάδες.

[...]
ΙΙΙ. Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δέν ἀπο-

τελεῖ συνέχεια τῶν Μεγάλων Συνόδων 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἐπανερχόμενοι στήν τελική ἀποτίμησή 
μας γιά τή Σύνοδο τῆς Κρήτης νομίζουμε 
ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή δέν ἀποτελεῖ ὑπό 
καμμίαν ἔννοια συνέχεια τῶν Μεγάλων 
Συνόδων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι 
μέ τίς ἀποφάσεις της:

α) Δέν διακηρύσσει τήν ἀπόλυτη μο-
ναδικότητα, τήν ἀποκλειστικότητα τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. β) Δέν στερεώνει 
στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν τό Ὀρθόδοξο 
φρόνημα. γ) Δέν καταδικάζει τίς παλαιές 
αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καί προτεσταντι-
σμοῦ. Ἀντιθέτως ἀπέδωσε σ᾽ αὐτές ἐκκλη-
σιαστικότητα. Ἐπίσης δέν κατεδίκασε οὔτε 
τίς νεοφανεῖς αἱρέσεις πού μέ ποικίλα προ-
σωπεῖα παραπλανοῦν τούς Ὀρθοδόξους. 
δ) Δέν σεβάστηκε τό συνοδικό σύστημα μέ 
τήν ἐπιλεκτική συμμετοχή τῶν ἐπισκόπων 
σ᾽ αὐτήν. ε) Ἀναγνώρισε θετικό ρόλο στό 
«Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν» 
καί ἐπικρότησε τή συμμετοχή τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας στούς ἀτελέσφορους 
Διαλόγους μέ τούς ἑτεροδόξους.

Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καί ὀρθόδοξες 
θέσεις μέσα στά ψηφισθέντα κείμενα, ὅ-
πως π.χ. ὅτι οἱ Σύνοδοι ἐπί Μ. Φωτίου καί 
ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ εἶναι «καθολικοῦ 
κύρους», τό κείμενο γιά τή σπουδαιότητα 
τῆς νηστείας, ὁρισμένες ὀρθόδοξες τοπο-
θετήσεις διάσπαρτες στήν «Ἐγκύκλιο τῆς 
ἁγίας καί μεγάλης Συνόδου», στό «Μήνυμα 
τῆς ἁγίας καί μεγάλης Συνόδου πρός τόν 
Ὀρθόδοξο λαό» καί ἀλλοῦ. Ὅμως οἱ ἐπί 
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μέρους ὀρθόδοξες θέσεις δέν ἀρκοῦν γιά 
νά προσδώσουν ὀρθόδοξο συνοδικό χαρα-
κτήρα στή Σύνοδο τῆς Κρήτης, καθόσον 
τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διαπνέει 
ὅλες τίς ἐργασίες καί τίς ἀποφάσεις της. 
Ἐκτός αὐτοῦ γιά τή Σύνοδο ὑπάρχουν ἀ-
ντιδράσεις στόν ὀρθόδοξο κλῆρο καί τόν 
λαό. Τέλος ἀσκήθηκε ἀρνητική κριτική καί 
ἀπό τίς μή συμμετασχοῦσες στή Σύνοδο 
ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Τί ἀπομένει; Ἡ ἐλπίδα τῆς συγκρο-
τήσεως μιᾶς ἀληθινά Μεγάλης Συνόδου, 
ἡ ὁποία θά καταργήσει τίς ἐσφαλμέ-

νες, ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις καί θά 
καταδικάσει τόν ἐχθρό τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητος, 
τόν Οἰκουμενισμό.

Ἐκ τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασί-

ου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπου-
λος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Πρω-
τοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος, Πρωτοπρ. Ἀ-
ντώνιος Μπουσδέκης, Πρωτοπρ. Βασίλειος 
Κοκολάκης, Λάμπρος Σκόντζος Θεολόγος.

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. Τόσκα
τοῦ Μοναχοῦ Προδρόμου Γρηγοριάτη

Ἅγιον Ὄρος, Καρυές, 21.7.2018

Κύριε ὑπουργέ,
Μετά ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τοῦ ὑ-

πουργείου σας περί ἀμέσου ἐκδόσεως 
ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας μέ βιομετρικά 
στοιχεῖα, ἡ ὁποία θά εἶναι μάλιστα καί 
ὑποχρεωτική γιά ὅλους τούς Ἕλληνες, 
θά θέλαμε νά ἐνημερώσουμε ἐσᾶς καί ὅλον 
τόν κόσμο γιά τούς προβληματισμούς καί 
τίς ἐπιφυλάξεις μας ὥστε νομικά καί δι-
οικητικά νά μήν αἰφνιδιαστεῖτε ἀπό τήν 
ἄρνηση παραλαβῆς της ἐκ μέρους μας καί 
τῶν προβλημάτων πού θά προκύψουν.

Ὡς μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐδῶ καί 
δύο δεκαετίες ἀπό τά χρόνια τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Χριστοδούλου, παρακολουθοῦ-
με μέ προσοχή τά βήματα πού γίνονται 
γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων τεχνολογιῶν 
στήν ζωή μας. Μέ ἀνακοινώσεις, ὁμιλίες, 

δημοσιεύσεις ἐνημερώνουμε γιά τήν ἐπερ-
χόμενη σκοτεινή δικτατορία τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς», πού καταπίνει τόν κόσμο καί 
τήν πατρίδα μας. Διαμαρτυρηθήκαμε γιά 
τούς κινδύνους τῆς ἄνευ ὅρων Εὐρωπαϊκῆς 
ἑνοποιήσεως, γιά τήν συνθήκη Σένγκεν 
πού μᾶς γέμισε μετανάστες (ἡμερίδα τοῦ 
τότε Δημητριάδος Χριστοδούλου εἰς Βόλο 
τό 1997), γιά τίς ἐτικέτες πού καθιερώθη-
καν ἀρχικά σέ ὅλα σχεδόν τά προϊόντα 
μέ δαιμονικά σύμβολα «barcode» καί 666 
(Ἐπισν. ἔτους 2001), γιά τό ψηφιακό σύ-
στημα «Η.ΔΙ.ΚΑ.» πού διασυνδέει ὅλη τήν 
δημόσια διοίκηση καί ἐμπεριέχει τόν 666 
(Ἐπισν. ἔτους 2010), γιά τίς ἠλεκτρονικές 
κάρτες πολιτῶν καί πρός τόν τότε ὑπ. 
οἰκ. κ. Βαρουφάκη (Ἐπισν. ἔτους 2015). 
Ὅλα εἰς ὦτα μή ἀκουόντων.

Ὁ περιορισμός τῆς ἐλευθερίας εἶναι 
ὁ μεγάλος κίνδυνος, πού ἐλλοχεύει, 
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ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς τεχνολογίας τῶν 
ὑπολογιστῶν στήν ζωή μας. Ἐμεῖς ὡς μο-
ναχοί γνωρίζουμε πολύ καλά τί σημαίνει 
περιορισμός τῆς ἐλευθερίας, ἐπιλέξαμε 
τήν ζωή αὐτή, ἡ ὁποία ὅμως ὁδηγεῖ σέ 
ἁγιασμό, ὅταν κανοναρχεῖται ἀπό τόν Θεό 
καί ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως οἱ περιορισμοί τῆς ἐλευθερίας 
τῶν πολιτῶν, ἐν ὀνόματι τοῦ φόβου τῆς 
φοροδιαφυγῆς καί τῆς ἀπολύτου ἐπιβο-
λῆς τῶν νόμων μέ τέτοια ἀπόλυτα μέσα 
ἐλέγχου, θά ὁδηγήσουν σέ μαρτύρια τούς 
πολίτες. Ἡ Ἱστορία μᾶς δείχνει πόσον πό-
νο καί θάνατο γέννησε ὁ Κομμουνισμός, ὁ 
Χιτλερισμός, ἡ Τουρκοκρατία, κλπ.

Ὁ δυτικός κόσμος ἔχει ξεφύγει ἀπό 
τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ κρα-
τοῦντες στήν ΕΕ ἀλλά καί στήν χώρα 
μας δηλώνουν ἄσχετοι μέ τήν πίστη στόν 
Χριστό, θεωροῦν ὡς πρόοδο τήν εἰσαγω-
γή ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν στήν κοινωνία, 
ἐπιβραβεύουν μέ νομοσχέδια βδελυκτές 

ἀνηθικότητες ἕως καί αὐτῆς τῆς υἱοθεσίας 
παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλους, αὐτόματα 
διαζύγια, ἐκτρώσεις, διακοπή προσευχῆς 
καί ἐκκλησιασμοῦ στά σχολεῖα, ἀπαγό-
ρευση τῶν εἰκόνων στά δημόσια κτίρια, 
καύση τῶν νεκρῶν καί πολλά ἀκόμη.

Κύριε Ὑπουργέ, θά θέλαμε νά σᾶς 
ἐπισημάνουμε ὅτι ὡς ὀρθόδοξοι χριστια-
νοί δέν μποροῦμε νά παραλάβουμε μιά 
τέτοια ταυτότητα, διότι τό εὐαγγέλιο 
στό ὁποῖο πιστεύουμε καί ἐφαρμόζουμε 
μᾶς προειδοποιεῖ γιά τήν ἔλευσή της ἀ-
πό ἀντίχριστες δυνάμεις τοῦ κακοῦ καί 
μᾶς προειδοποιεῖ γιά τά ἐπερχόμενα γιά 
ὅσους θά λάβουν ἕνα τέτοιο μέσον ἀπα-
ραίτητο γιά κάθε συναλλαγή τό ὁποῖο θά 
ἔχει ὀνόματα ἤ ἀριθμούς–σύμβολα ἤ τίς 
εἰκόνες τῶν Θηρίων πού ἀρνοῦνται καί 
ἀντιμάχονται κάθε τί πού ἔχει Χριστό 
στήν ζωή μας.

Ζητοῦμε λοιπόν τήν μή ἐφαρμογή 
ἑνός τέτοιου μέσου, πού περιορίζει 

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο 
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω 
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι 
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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τίς ἐλευθερίες μας καί πλήττει τήν 
συνείδησή μας ἀλλά καί τίς ἐπερχό-
μενες γενεές. Ἐάν θέλουν κάποιοι νά 
παραλάβουν ἠλεκτρονικές κάρτες μέ τά 
βιομετρικά τους στοιχεῖα σέ microchips, 
ἄς τό κάνουν. Ἀκόμα, ἄν θέλουν, θά μπο-
ροῦν καί νά τά ἐμφυτεύσουν εὐκολότατα 
πλέον μέσα τους (βλ. Σουηδία)· τό λέει 
ἡ ἁγ. Γραφή 2000 χρόνια πρίν. Κύριε Ὑ-
πουργέ, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί δέν μποροῦμε 
νά δεχθοῦμε αὐτή τήν ἐπιβολή, μέ ὅ,τι 
αὐτό συνεπάγεται γιά μᾶς. Ἐγείρεται 
θέμα συνειδησιακό. Καταπιέζονται τά 
θρησκευτικά μας πιστεύω.

[...]
Αὐτή ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή, ὅπως καί 

αὐτή τοῦ 2010 πρός τόν τότε ὑπουργό 
(ἐπισυνάπτεται) εἶναι τεκμήρια, γιά νά 
καταφύγουμε στήν νομική ὁδό γιά τήν 
ἀπαλλαγή μας, ἄν χρειαστεῖ.

[...]
Ὄχι, κύριε Ὑπουργέ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥ-

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Γνωρίζουμε ὅτι στήν Εὐρώπη, Βρετα-

νία, Αὐστραλία, Φινλανδία, Νορβηγία δέν 
παίρνουν ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί 
στήν Γερμανία, Αὐστρία, Ἰταλία, Ὁλλανδία 
εἶναι προαιρετικές. Σέβονται τήν ἐλευθε-
ρία τῶν πολιτῶν των, δέν τούς θεωροῦν 
καταζητούμενους πρός παρακολούθηση.

Θά μᾶς καταντήσετε, μέσα στήν χώρα 
μας νά ζητοῦμε προστασία ἀντιρατσιστι-
κῶν νόμων, ὅπως κάνουν οἱ Ἰεχωβάδες 
ἀρνούμενοι νά πάρουν ὅπλα στόν στρατό.

Εἶναι τά νέα μαρτύρια τῶν Χριστιανῶν. 
Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι δέν θά γίνει τίποτε ἀπό 
ὅλα αὐτά. Εἶναι στό χέρι σας.

Κλείνοντας, κύριε Ὑπουργέ, σᾶς πα-
ραθέτουμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό 
τίς προφητικές νουθεσίες τοῦ Ἁγίου τῶν 
ἡμερῶν μας, τοῦ π. Παϊσίου, ἀπό βιβλίο 
πού ἐκδόθηκε τό 1996.

«Ἐπέβαλαν (καί θά ἐπιβάλουν) στή 

χώρα μας ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δη-
μόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνον 
νά μή μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά 
οὔτε τούς τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νά 
μήν προλαβαίνουμε. Μέ αὐτό καταφέρ-
νουν μέ εὔλογη δικαιολογία νά ἐπιβάλουν 
στόν λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐ-
ξόντωσης ἕως ἐσχάτων. Θά ἐπιβάλλουν 
συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα δυσβάστα-
κτα, φόρους ἀσήκωτους καί πάρα πολλά 
ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τόν λαό 
νά ἀγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μέ 
αὐτό; Ἀκοῦστε: Ὁ λαός, καταπιεζόμενος 
ἀπό τά δυσβάστακτα οἰκονομικά μέτρα, 
θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, 
ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά 
τοῦ τή χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως 
ὅτου σκύψει τό κεφάλι του ἐντελῶς στό 
ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό 
καινούργιο τους σύστημα. Θά λένε: «Ἔχε-
τε δίκιο πού διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε 
μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού 
ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν. Γιά 
νά μή σᾶς ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους 
φόρους κτλ., πρέπει νά ἀποδεχθεῖτε τό 
τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ 
ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί 
εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί οἱ 
φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν 
μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συ-
στήματος πολλές διευκολύνσεις. Μέ ὅλα 
αὐτά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, γιά νά 
μπορέσουν μέ πολύ εὔσχημο τρόπο καί 
χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί νά μποῦν στό 
σπίτι μας. Νά γνωρίζετε ὅτι θά ἀσκήσουν 
πιέσεις μέ πολλούς τρόπους, ἰδιαίτερα 
στούς πολιτικούς μας ἄρχοντες. Ἐμεῖς 
ὅμως ἄς μή βλέπουμε τούς δικούς μας 
πολιτικούς, ἀλλά αὐτούς πού τούς τά 
ἐπιβάλλουν ἀπό τό παρασκήνιο μέ τή 
βία, ὕπουλα καί ἐξαπατώντας τους». (τό 
ἀνωτέρω ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τό βιβλίο 
«Σκεῦος ἐκλογῆς», ἔκδοση 1996, σελ. 421).
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* Ἀπό τό paulcraigroberts.org/2018/08/21/genocide-of-the-greek-nation/
Ὁ τίτλος εἶναι δικός μας.

Παραδοσιακά, ὅταν μιά κυρίαρχη χώρα, 
ἀπό τήν διαφθορά, τήν κακοδιαχείριση, 
τήν κακή τύχη, ἤ ἀπρόβλεπτα συμβάντα, 
βρέθηκε σέ θέση νά ἀποπληρώσει τά χρέη 
της, οἱ πιστωτές τῆς χώρας μείωσαν τίς 
ὀφειλές πρός τό ἐπίπεδο πού ἡ χρεωμέ-
νη χώρα θά μποροῦσε νά ἐξυπηρετήσει.

Μέ τήν Ἑλλάδα ὑπῆρξε μιά ἀλλα-
γή παιχνιδιοῦ. Ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Jean–Claud 
Trichet, καί τό Διεθνές Νομισματικό Τα-
μεῖο ἀποφάσισε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε νά 
καταβάλει ὁλόκληρο τό ποσό τῶν τόκων 
καί κεφαλαίου τῶν κρατικῶν ὁμολόγων 
της, πού βρίσκονται στήν κατοχή τῶν γερ-
μανικῶν, τῶν ὁλλανδικῶν, τῶν γαλλικῶν 
καί τῶν ἰταλικῶν τραπεζῶν.

Πῶς θά ἐπιτευχθεῖ αὐτό; Μέ δύο τρό-
πους. Καί οἱ δύο ἐπιδείνωσαν σέ μεγάλο 
βαθμό τήν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδας, ἀφή-
νοντας τή χώρα σήμερα σέ πολύ χει-
ρότερη θέση ἀπό αὐτή πού βρισκόταν 
κατά τήν ἔναρξη τῆς κρίσης πρίν ἀπό 
σχεδόν μιά δεκαετία.

Κατά τήν ἔναρξη τῆς «κρίσης», ἡ ὁ-
ποία θά μποροῦσε εὔκολα νά εἶχε λυθεῖ 
μέ τή διαγραφή μέρους τοῦ χρέους, τό 
ἑλληνικό χρέος ἦταν 129% τοῦ ἑλληνικοῦ 
Ἀκαθάριστου Ἐγχώριου Προϊόντος.

Σήμερα τό ἑλληνικό χρέος εἶναι 180% 
τοῦ ΑΕΠ. Γιατί;

Ἡ Ἑλλάδα δανείστηκε περισσότερα 
χρήματα, γιά νά πληρώσει τόκους στούς 
πιστωτές της, οἱ ὁποῖοι δέν ἔπρεπε νά 
χάσουν οὔτε ἕνα σέντ. Ὁ ἐπιπλέον δα-
νεισμός, πού ὀνομάστηκε «διάσωση», 

δέν ἦταν ἕνα σχέδιο διάσωσης τῆς 
Ἑλλάδας. Ἦταν μιά διάσωση τῶν πι-
στωτῶν τῆς Ἑλλάδας.

Τό καθεστώς Obama ἐνθάρρυνε αὐτό 
τό πακέτο διάσωσης, ἐπειδή οἱ ἀμερι-
κανικές τράπεζες περίμεναν ἕνα σχέδιο 
διάσωσης, ἀφοῦ εἶχαν πουλήσει credit 
default swaps (CDS) τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους 
καί δέν ἤθελαν νά πληρώσουν.

Χωρίς σχέδιο διάσωσης οἱ ἀμερικανικές 
τράπεζες θά εἶχαν χάσει τό στοίχημα καί 
θά κατέβαλλαν τά ἀσφάλιστρα κινδύνου 
τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων.

Ἐπιπλέον, ζητήθηκε ἀπό τήν Ἑλ-
λάδα νά πουλήσει δημόσια περιου-
σιακά στοιχεῖα σέ ἀλλοδαπούς καί 
νά ἀποδεκατίσει τό κοινωνικό δίχτυ 
ἀσφαλείας, νά μειώσει τίς συντάξεις 
καί τήν ἰατρική περίθαλψη.

Ἡ Κίνα ἀγόρασε τά ἑλληνικά λιμάνια, 
ἡ Γερμανία ἀγόρασε τά ἀεροδρόμια, ἐνῶ 
διάφορες γερμανικές καί εὐρωπαϊκές ὀ-
ντότητες ἀγόρασαν τίς ἑλληνικές ἐπιχει-
ρήσεις ὕδατος.

Ἐπίσης, κερδοσκόποι τῶν ἀκινήτων 
ἀγόρασαν ἐκτάσεις σέ ἑλληνικά νησιά γιά 
τήν ἀνάπτυξη ἀκινήτων.

Αὐτή ἡ λεηλασία τῆς ἑλληνικῆς δημό-
σιας περιουσίας δέν πῆγε ὅμως πρός τή 
μείωση τοῦ χρέους. Τό χρέος, μεγαλύτερο 
ἀπό ποτέ, ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει.

Ἡ οἰκονομία εἶναι μικρότερη ἀπό ποτέ. 
Ἡ δήλωση ὅτι ἡ ἑλληνική κρίση ἔχει 
τελειώσει εἶναι ἁπλῶς μιά δήλωση ὅτι 
δέν ἔχει μείνει τίποτα γιά νά πάρει 
κανείς πιά ἀπό τόν ἑλληνικό λαό.

Η «ΔΙΑΣΩΣΗ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΗΤΑΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ*

τοῦ Paul Craig Roberts
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Αἰσχρή συκοφαντία τῆς κυβέρνησης 

ὅτι ἐπίσκοποι χρηματίζονται
ἀπό τούς Ρώσσους

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα 
γενικῶς, καί τῆς Θεσσαλονίκης εἰδικῶς, 
πρωτοστάτησαν, ὡς γνωστόν, στά μεγαλει-
ώδη συλλαλητήρια γιά τή Μακεδονία μας.

Παραθέτουμε Ἀνακοίνωσή τους μέ 
ἡμερομηνία 19.7.2018 σχετικά μέ τούς ἐ-
ξωφρενικούς καί συκοφαντικούς ἰσχυ-
ρισμούς τῆς κυβέρνησης ὅτι ὅσοι, καί 
μάλιστα ἐπίσκοποι, πρωτοστατοῦν στίς 
διαμαρτυρίες γιά τήν προδοτική συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν, χρηματίζονται δῆθεν ἀπό 
τή ρωσσική διπλωματία.

«Τά 22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωμα-
τεῖα τῆς Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται 
ἐντόνως γιά τήν προσπάθεια ἀπόδοσης 
τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανάκτησης τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ γιά τήν κατάπτυστη συμφω-
νία τῶν Πρεσπῶν, σέ παρέμβαση ξένων 
παραγόντων.

»Ἡ ἀήθης προσπάθεια τῶν ὑποστη-
ρικτῶν τῆς συμφωνίας νά παρουσιάσουν, 
μέσῳ τῶν ΜΜΕ, ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, 
καί ἰδίως ἱεράρχες τῆς Μακεδονίας, ὡς 
ἐνεργούμενα τῆς ρωσσικῆς διπλωματίας, 
προσβάλλει τήν νοημοσύνη τοῦ λαοῦ μας 
καί διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα, 
καθώς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρωτο-
στάτησε ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἀπό τό 
1991, στίς διαμαρτυρίες γιά τήν κλοπή 
τοῦ ὀνόματος τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Στόν 
ἀγῶνα ἐκεῖνον μάλιστα ἔδωσαν τό «πα-
ρών» καί οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ση-
μερινούς ἱεράρχες, ὡς ἀρχιμανδρίτες τότε, 
στίς Μητροπόλεις τους.

»Μόνο ὡς κίνηση ἀπελπισίας θά 
μποροῦσε νά ἑρμηνευθεῖ αὐτή ἡ συκο-

φαντία, καθώς οἱ θιασῶτες τῆς προδο-
τικῆς συμφωνίας βλέπουν τό παλιρροϊκό 
κῦμα τῆς ἀντίδρασης καί τῆς ἀγανάκτησης 
τοῦ λαοῦ νά παρασέρνει ὅ,τι μέ πολλή 
μαεστρία ὀργάνωσαν τόσα χρόνια. Νόμισαν 
ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός, ζαλισμένος ἀπό τά 
ἀβάσταχτα οἰκονομικά χτυπήματα πού τοῦ 
ἔδωσαν, δέν θά εἶχε τό κουράγιο καί τήν 
καρδιά νά σηκώσει τό κεφάλι γιά ἐθνικά 
ζητήματα. Δέν μποροῦν νά ἑρμηνεύσουν 
–κρίνοντας προφανῶς ἐξ ἰδίων– ὅτι ἔμει-
νε ζωντανό τό ἁγνό πατριωτικό αἴσθημα, 
παρά τήν τόση φαλκίδευση καί τόν στιγ-
ματισμό του, καί γι᾽ αὐτό καλλιεργοῦν φα-
ντασιώσεις περί κατασκοπείας καί ξένης 
χρηματοδότησης τῶν κινητοποιήσεών μας.

»Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, 
καί ἰδιαιτέρως οἱ ἱεράρχες τῆς ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ, δέν ἔχουν ἀνάγκη κανένα ξένο 
διπλωμάτη, γιά νά τεθοῦν στήν πρώτη 
γραμμή τοῦ ἀγώνα γιά τήν προάσπιση 
τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων. Ὁ Ἑλληνικός 
κλῆρος πρωτοστάτησε καί θυσιάστηκε ἀ-
νά τούς αἰῶνες στούς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους, 
ἀκολουθώντας ἀποκλειστικά καί μόνον 
τήν φωνή τοῦ καθήκοντος καί τῆς ἱστο-
ρικῆς ἀλήθειας».

v v v

Η.Π.Α.: Ἐμεῖς κλείσαμε
τή συμφωνία στίς Πρέσπες

Ὅπως διαβάζουμε στό dimokratianews 
στίς 23.08.2018: «Τό Στέιτ Ντιπάρτμεντ πα-
ραδέχεται πλέον ἀνοιχτά ὅτι ἡ Συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν ἐπιτεύχθηκε κατόπιν δικῆς 
του πρωτοβουλίας, μέ γεωπολιτικό στόχο 
νά κλείσει ὁ δρόμος πρός τά Βαλκάνια 
στούς Ρώσσους.

»Ἔτσι διαψεύδονται πανηγυρικά οἱ 
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ἰσχυρισμοί τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὅτι δέν 
ὑπῆρξε ἡ παραμικρή ἀνάμειξη τοῦ ἀμε-
ρικανοῦ παράγοντα στήν ὅλη ὑπόθεση».

v v v

Ἐκλογή μουφτήδων.
Δῶρο Τσίπρα στόν Ἐρντογάν

Ἔτσι χαρακτηρίσθηκε ἀπό τόν τύπο 
(3 Αὐγούστου 2018) ἡ (ν)τροπολογία γιά 
τούς μουφτῆδες στή Θράκη.

Ψηφίσθηκε καί αὐτή μαζί μέ τήν (ν)
τροπολογία πού καταργεῖ τά Ἡσυχαστήρια 
στόν ἄσχετο νόμο γιά τό Ἰόνιο Πανεπι-
στήμιο (βλ. καί τό ἑπόμενο σχόλιό μας γιά 
τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια). Ψηφίσθηκε, δηλα-
δή, ἀπό τό Τμῆμα Διακοπῶν τῆς Βουλῆς 
τήν 1η Αὐγούστου καί δημοσιεύθηκε δύο 
μέρες μετά, μέσα στήν ἀναμπουμπούλα 
τῆς τραγωδίας στό Μάτι (98 νεκροί ἀπό 
τή φονική πυρκαγιά).

Ἡ (ν)τροπολογία γιά τούς μουφτῆδες 
ἀνοίγει τήν κερκόπορτα γιά τήν ὑλοποίηση 
τῶν σχεδίων τῆς Ἄγκυρας στή Θράκη μας.

Μέ λίγα λόγια συνταξιοδοτοῦνται οἱ 
νόμιμοι μουφτῆδες καί ἀπό ἐδῶ καί πέρα 
οἱ μουφτῆδες δέν θά διορίζονται ἀπό τό 
Ἑλληνικό κράτος, ἀλλά θά ἐκλέγονται 
ἀπό τήν ἐκεῖ μωαμεθανική μειονότητα. 
Καί εἶναι σίγουρο ὅτι θά ἐκλέγονται τά 
πρόσωπα πού θά ὑποδεικνύει καί θά 
στηρίζει ἡ Ἄγκυρα διά τοῦ Προξενείου 
της στήν Κομοτηνή, τό ὁποῖο δρᾶ ὡς 
κράτος ἐν κράτει.

Τό ἐξωφρενικό, πού δείχνει τό μέγεθος 
τῆς ὑποταγῆς τῆς συγκυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ στίς ἀξιώσεις τῆς Ἄγκυρας, 
εἶναι ὅτι παντοῦ στίς ἰσλαμικές χῶρες 
(καί στήν Τουρκία!) οἱ μουφτῆδες δι-
ορίζονται ἀπό τό κράτος (διότι ἔχουν 
καί δικαστική ἁρμοδιότητα!). Μόνον 
ἐδῶ θά ἐκλέγονται.

v v v

Καταργοῦν τό αὐτοδιοίκητο τῶν 
Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων

Ἐδῶ καί χρόνια ὅλα τά «πονηρά» νο-
μοσχέδια ψηφίζονται τόν Αὔγουστο, στό 
Τμῆμα Θερινῶν Διακοπῶν τῆς Βουλῆς.

Ἔτσι καί φέτος, τήν 1η Αὐγούστου 
στό Τμῆμα Διακοπῶν, μέσα στήν ἀναμπου-
μπούλα τῆς φοβερῆς πυρκαγιᾶς στό Μάτι 
Ἀττικῆς πού ἄφησε πίσω της 98 νεκρούς 
(!) καί πόσους τραυματίες μέ ἐγκαύματα, 
ἡ κυβέρνηση σέ ἄσχετο νομοσχέδιο, γιά 
τό Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, ψήφισε τελείως 
ξαφνικά καί χωρίς καμμία ἐνημέρωση 
τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων (Ἱερῶν Μο-
νῶν Ἰδιωτικοῦ Δικαίου) τήν οὐσιαστική 
κατάργησή τους!

Ὁ νέος νόμος 4559/2018 δημοσιεύθηκε 
δύο μόλις ἡμέρες μετά (3 Αὐγούστου). Φυ-
σικά ξέσπασε σάλος στόν ἐκκλησιαστικό 
χῶρο, διότι ἡ ψηφισθεῖσα τροπολογία ἀ-
ποτελεῖ τροποποίηση τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (νό-
μος 590 τοῦ 1977), ἡ ὁποία τροποποίηση 
δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς τήν ἔγκριση τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, δηλαδή 
τοῦ συνόλου τῶν 82 ἀρχιερέων. Ἡ τρο-
ποποίηση–βόμβα δέν πέρασε ὅμως ἀπό 
τήν Ἱεραρχία, ἀλλά οὔτε καί ἀπό τήν 
τρέχουσα (161η) Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο (Δ.Ι. 
Σ.), τῆς ὁποίας ἡ θητεία λήγει στό τέλος 
Αὐγούστου 2018.

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Νέας Σμύρνης κ. Συμεών ἔκαμε στίς 14 
Αὐγούστου 2018 τήν παρακάτω δήλωση:

«Ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήσεων πού μοῦ 
ἔγιναν ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά μέ τίς 
τροποποιήσεις πού εἰσάγει ὁ νόμος 4559 
(ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε καί δημοσιεύτηκε 
προσφάτως, Φ.Ε.Κ. 142/3.8.2018, τ. Α´) γιά 
τά Ἡσυχαστήρια καί τίς ἁρμοδιότητες τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (ἄρθρο 50, 
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"Θέματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος"»), 
ἀναγκάζομαι νά δηλώσω τά ἀκόλουθα:

1. Οἱ τροποποιήσεις αὐτές δέν ἐτέ-
θησαν ὑπόψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί 
φυσικά οὔτε συζητήθηκαν οὔτε καί 
ἔτυχαν τῆς ἐγκρίσεώς της.

2. Ἀνέκαθεν ὡς ἐπίσκοπος συμμερι-
ζόμουν τή γνώμη τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Φιλίππων Προκοπίου ὅτι κυρίως 
ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες ὀφείλουμε σεβασμό 
στό κείμενο τοῦ Καταστατικοῦ μας Χάρ-
του. Τροποποιήσεις ἐπί τροποποιήσεων, 
πού ὑπηρετοῦν καιρικές σκοπιμότητες, 
μόνο ζημιά προκαλοῦν μακροπρόθεσμα 
στήν Ἐκκλησία. Ἐπιπλέον, ὅταν αὐτές 
δέν ἔχουν μελετηθεῖ σοβαρά καί δέν ἀ-
ποφασίζονται ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἱεραρχίας, ἐπιτρέπουν στήν Πολιτεία γιά 
τούς δικούς της λόγους νά παρεμβαίνει 
νομοθετικά, ὅποτε τό θελήσει, ἀγνοώντας 
τήν Ἱεραρχία.

3. Ὅποιοι εἰσηγήθηκαν καί μεθό-
δευσαν γιά τούς δικούς τους λόγους 
νά ψηφιστοῦν οἱ ἐπίμαχες τροποποιή-
σεις, ἄς γνωρίζουν ὅτι τραυμάτισαν τό 
κύρος καί τήν ἀξιοπιστία ὁλόκληρης 
τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας καί ἀναστάτω-
σαν ἐν μέσῳ τῆς ἱερᾶς περιόδου τοῦ 
Δεκαπενταυγούστου τίς συνειδήσεις 
ἑκατοντάδων μοναχῶν καί ἀναρίθμητων 
πιστῶν πού μέ ἀγάπη καί ἐμπιστοσύ-
νη περιβάλλουν τά Ἡσυχαστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας μας».

• Ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία συνῆλθε στίς 27 
Αὐγούστου 2018, ἀναφέρει σέ Δελτίο 
Τύπου, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτό, ὅτι [...] 

«Ἐνημερώθηκε ἐπίσης καί γιά τίς ἐ-
πελθοῦσες μεταβολές στόν Καταστατικό 
Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τόν 
νόμο 4559/2018, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στά 
Ἡσυχαστήρια, περί τῶν ὁποίων ἐκκρεμεῖ ἡ 
ἔκδοση Κανονισμοῦ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο 
τῆς Ἱεραρχίας, ἐνῶ θεσπίζουν καὶ νομο-

θετικές ἐξουσιοδοτήσεις πού ἐπιτρέπουν 
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τή σύσταση 
διαρκοῦς μητρώου τῶν κληρικῶν προσβά-
σιμου ἀπό ὅλες τίς Μητροπόλεις καί τήν 
ἔκδοση κανονισμοῦ διοικητικῆς διαδικασί-
ας καί πολιτικῆς διαχειρίσεως δεδομένων.

»Διευκρινίζεται σχετικῶς μέ ἐρωτή-
ματα προκληθέντα ἐξ αἰτίας προσφάτως 
δημοσιευθείσης ἀνακοινώσεως ὅτι ἅπα-
σες οἱ ἀνωτέρω νομοθετικές ἀλλαγές εἶ-
χαν ζητηθεῖ ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας, 
Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, μελετηθεῖ 
καί ἐγκριθεῖ μέ ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) σέ δύο Συνεδρίες 
(τῆς 19.6.2015 καί τῆς 1.2.2016) καί στό 
πλαίσιο τῆς νόμιμης ἁρμοδιότητας τῆς 
Δ.Ι.Σ. κατά τό ἄρθρο 9 παρ.2 τοῦ Κα-
ταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος».

Σχόλιο «Π»: Τά ἐρωτήματα, πού τί-
θενται, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ σκανδαλώδους 
αὐτοῦ θέματος εἶναι πολλά:

1) Πῶς τροποποιήθηκε ὁ Καταστατι-
κός Χάρτης χωρίς ἔγκριση καί σύμφωνη 
γνώμη τῆς Ἱεραρχίας;

2) Γιατί, οἱ ἀναφερόμενες ἀποφάσεις 
Δ.Ι.Σ. τῆς 19.6.2015 καί 1.2.2016 δέν ὑλο-
ποιήθηκαν ἀπό τόν τότε ὑπουργό Φίλη 
(τό 2015 καί 2016) ἀλλά σήμερα (μετά 
ἀπό 3 χρόνια);;

Τό σημαντικόν ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ἀ-
ναφερόμενες ἀποφάσεις τῶν τότε Δ.Ι.Σ. 
(19.6.2015 καί 1.2.2016) δέν ἐνεκρίθησαν 
ἀπό τήν σεπτή Ἱεραρχία (!), διότι ἡ ἀναφε-
ρόμενη στό Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 27 
Αὐγούστου 2018, νόμιμη ἁρμοδιότητα τῆς 
Δ.Ι.Σ., σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 παράγρ. 2 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη, δέν ἰσχύει γιά 
τροποποίηση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη (!)

3) Κυρίως ὅμως τό πνευματικό θέμα, 
πού τίθεται, ὅπως μᾶς ἔλεγε σεβαστός 
Γέροντας, εἶναι: Πῶς γίνεται, ἀπό τή μιά 
μεριά πολλοί ἐκ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων νά 
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συγκαλοῦν συνέδρια γιά τούς νέους ἁγίους 
μας, Νεκτάριο Αἰγίνης, Παΐσιο Ἁγιορείτη 
καί Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, νά τούς 
πλέκουν ἐγκώμια καί νά ἐπικαλοῦνται τίς 
εὐχές των καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά κάποιοι 
ἐξ αὐτῶν νά περιφρονοῦν πλήρως τήν 
ρητῶς ἐκφρασθείσα κτιτορική ἐπιθυ-
μία τῶν ἁγίων, ὥστε τά μοναστήρια πού 
ἵδρυσαν, νά εἶναι αὐτοδιοίκητα στήν κατά 
Θεόν πορεία τους καί στήν οἰκονομική 
τους διαχείριση, ἀφοῦ ἐξ ἄλλου οὔτε ἕ-
να εὐρώ δέν πῆραν ἀπό τό κράτος ἤ τήν 
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀνέγερ-
σή τους; Φυσικά ἡ πνευματική ἐξάρτηση 
καί ἀναφορά στόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο εἶναι 
δεδομένη.

Περιφρονοῦν ὅμως, ὅσοι ἐπικροτοῦν 

πραξικοπηματικές συμπεριφορές σάν κι 
αὐτήν τῆς πρόσφατης (ν)τροπολογίας, 
καί ὅλη τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση καί 
τή συνέχειά της, διότι τό καταργούμενο 
τώρα αὐτοδιοίκητο τῶν Ἡσυχαστηρίων 
εἶναι κατοχυρωμένο ὄχι μόνον ἀπό τόν 
Καταστατικό Χάρτη (νόμο 590/1977) ἀλ-
λά πέρασε καί ἀπό τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο 
καί τήν Ἱερά Σύνοδο, πού τό ἐνέκριναν, 
τό προσυπέγραψαν καί μετά πῆγε στήν 
Κυβέρνηση καί δημοσιεύθηκε στήν Ἐφη-
μερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Σημειωτέον ὅτι καί ὁ μακαριστός καί 
ἅγιος Γέροντας π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρό-
πουλος Ἡσυχαστήριο ἔκανε τήν Ἱερά 
Μονή τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου στήν 
Τροιζήνα, τῆς ὁποίας εἶναι κτίτωρ.
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