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ΕΛΛΑΔΑ ΞΥΠΝΑ!

Cυνεχίζοντας τίς «ἐνοχλητικές» σκέ-
ψεις τοῦ προηγούμενου Σημειώμα-

τός μας, θά θέλαμε, μετά τήν Εὐρώπη, 
νά ἑστιάσουμε στά δικά μας!

Ἄραγε ἡ Εὐρώπη εἶναι πιό  ἄρρωστη 
ἤ ἐμεῖς;

Ἡ Εὐρώπη, ὡς παπισμός καί προτε-
σταντισμοί, εἶχε καί ἔχει πολύ μικρότερες 
εὐθύνες, σέ σχέση μέ μᾶς, γιά τόν στραβό 
δρόμο πού ἀκολουθεῖ.

Ὁ Πλάτων λέγει ὅτι ἡ ἀγαθή φύση 
διαφθείρεται περισσότερο καί πιό εὔκολα 
ἀπό τήν πονηρή. Αὐτό, μεταφερμένο στά 
δικά μας, σημαίνει ὅτι, ὅταν ὁ Ἕλληνας 
Ὀρθόδοξος «ξεφύγει», ἡ παρεκτροπή του 

εἶναι πιό κραυγαλέα ἀπό ὅσο τοῦ Εὐρω-
παίου. Ὁ Εὐρωπαῖος ἔχει φραγμό τούς 
θεσμούς, τούς ὁποίους δημιούργησε στό 
πλαίσιο τοῦ ἀνθρωποκεντρικοῦ πολιτι-
σμοῦ του. Ὁ Ρωμιός, ὁ Ἕλληνας Ὀρθό-
δοξος, ὅταν πετάξει τά τίμια τοῦ θεαν-
θρώπινου πολιτισμοῦ του, δέν ἔχει πλέον 
τίποτε, πού νά τόν συγκρατεῖ. Τρέχει σάν 
αὐτοκίνητο χωρίς φρένα στόν κατήφορο. 
Ἀπόδειξη περί αὐτοῦ εἶναι ἡ κατάσταση 
στήν Ἑλλάδα τοῦ σήμερα.

Μᾶς ἔλεγε ἀγαπητός ἀδελφός, γερ-
μανικῆς καταγωγῆς, γιά τό αἶσχος τῶν 
γυμνῶν ποδηλατοδρομιῶν, πού καθιέρωσε 
τά τελευταῖα χρόνια στήν ταλαίπωρη Θεσ-
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σαλονίκη ὁ τουρκολάγνος, ἑβραιολάγνος 
καί —κατά δήλωσή του— ὁμοφυλόφιλος 
δήμαρχός της Μπουτάρης. Αὐτό, λέγει ὁ 
φίλος Γερμανός, στή Γερμανία δέν γίνεται. 
Ἐκεῖ ὑπάρχουν νόμοι. Εἶναι αὐτό, πού 
λέγαμε γιά τούς θεσμούς, πού εἶναι ἐκεῖ 
ζωντανοί, ἐνῶ ἐδῶ δέν λειτουργοῦν.

Ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, βέβαια, τό 
νεοελληνικό κρατίδιο —τό ψευτορωμαί-
ϊκο τοῦ Πατροκοσμᾶ— ἦταν ὑποκείμενο 
στίς ὀρέξεις καί τούς σχεδιασμούς τῶν 
«προστατῶν» του «μεγάλων δυνάμεων». 
Ὅπως οἱ τραγικές ὑπάρξεις, πού πω-
λοῦν τό σῶμα τους, ἔχουν «προστάτες» 
ἔτσι —καί χειρότερα— καί τά μικρά κράτη, 
ὅταν μάλιστα εὑρίσκονται σέ στρατηγικῆς 
σημασίας περιοχή καί —ἀκόμη χειρότερα 
γι᾽ αὐτά— ὅταν ἀποκαλυφθεῖ ὅτι ἔχουν 
καί πλούσιο ὑπέδαφος, ὅπως ἡ Ἑλλάδα.

Μᾶς ἔλεγε ἄλλος φίλος, παλαιός στήν 
πολιτική, ἀλλά ἀπό τούς λίγους πού δέν 
δούλεψαν στά ξένα ἀφεντικά, ὅτι εἶναι 
ἀφελής ἡ ἀπορία κάποιων τίμιων ἀν-
θρώπων στήν Ἑλλάδα, πού διερωτῶνται: 
«Μά, πῶς εἶναι δυνατόν νά κάνουν, αὐτά 
πού κάνουν [διαφθορά, προδοσίες], αὐτοί 
πού μᾶς κυβερνοῦν;». Ἡ ἀπορία αὐτή, 
μᾶς ἔλεγε ὁ φίλος πολιτικός, μοιάζει μέ 
τήν ἀπορία μιᾶς κοπέλλας πού κατέληξε 
σέ οἶκο ἀνοχῆς καί «ἀπορεῖ» πῶς εἶναι 
δυνατόν νά τῆς ζητοῦν νά κάνει τέτοια 
πράγματα. Ἔπρεπε νά προσέξουμε πρίν 
μποῦμε στόν «οἶκο ἀνοχῆς» τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης, κατέληξε ὁ φίλος μας.

Τά ἀφεντικά τοῦ «κοινοῦ μας οἴκου» 
(τῆς Ε. Ε.) ὄχι μόνο σέ βάζουν νά κάνεις 
ὅσα προβλέπει τό γραπτό καί ἄγραφο 
τυπικό τοῦ χώρου, ἀλλά σέ ἐξευτελίζουν 
κιόλας, διότι «τήν προδοσίαν πολλοί ἠγά-
πησαν ἀλλά τόν προδότην οὐδείς».

Ἄθελά του τό μυαλό μας πηγαίνει σέ 
συμπεριφορές, πού, ἄν δέν κάνουμε λά-
θος, δέν εἶναι καί τόσο τιμητικές. Ὅταν, 

παραδείγματος χάριν, τήν ἡμέρα τῆς γενο-
κτονίας τοῦ δικοῦ σου λαοῦ (19 Μαΐου), 
ἐσύ πηγαίνεις στά ξένα νά καταθέσεις 
στεφάνι ὑπέρ τῶν θυμάτων τοῦ λαοῦ 
ἐκείνου, ὁ ὁποῖος τά παθήματά του τά 
ἐξαργυρώνει στό πλαίσιο τῆς «βιομηχανίας 
τοῦ ὁλοκαυτώματος», αὐτό δέν σέ τιμᾶ.

Ὅταν ἀφήνεις ἀνήμερα τῆς μεγάλης 
ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς —γενέθλιος ἡμέρα 
τῆς Ἐκκλησίας— τόν τόπο καί τήν Ἐκ-
κλησία σου καί πηγαίνεις στήν ἕδρα τοῦ 
«ἀδελφοῦ» σου, ὁ ὁποῖος σοῦ ἔχει κάνει 
ἱστορικά μεγαλύτερο κακό ἀπό ὅσο οἱ 
χειρότεροι ἐχθροί σου, γιά νά συμπροσευ-
χηθεῖς ἐκεῖ «γιά τήν εἰρήνη» ἀπό κοινοῦ μέ 
τούς «ἀδελφούς» σου ἐν τῇ ἑτοιμαζομένῃ 
πανθρησκείᾳ, αὐτό δέν σέ τιμᾶ.

Οἱ διαμορφωτές γνώμης μέσῳ τῶν 
Μ.Μ.Ε., δηλαδή οἱ ἰνστρούχτορες τῆς 
λεγομένης Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Νέας 
Τάξης Πραγμάτων, γνωρίζουν πολύ καλά 
ὅτι ἡ οἰκονομική φτώχεια ἀπό μόνη της 
δέν διαλύει τήν κοινωνία. Ἡ κοινωνία 
καταρρέει, ὅταν πάψει νά διαπνέεται 
ἀπό νόημα ζωῆς, πού τή βοηθᾶ νά στα-
θεῖ στά πόδια της. Δηλαδή ἡ κοινωνία 
καταρρέει ἀπό τήν πνευματική φτώχεια 
καί ἀπαξίωση τῶν πάντων. Γι᾽ αὐτό καί 
οἱ καταδαφιστές χτυποῦν τίς ρίζες τοῦ 
λαοῦ, ὅπως τό εἶχε πεῖ ἤδη ἀπό τό 1994 
ὁ Χένρυ Κίσσινγκερ.

Κατακαημένη Ρωμιοσύνη! Ποῦ εἶναι ἡ 
λαϊκή μούσα γιά νά κλάψει τό κατάντημά 
σου ἀπό τήν συμπεριφορά αὐτῶν, πού 
τάχθηκαν νά σέ ὑπερασπίζονται.

Ἀλλά ἔρχεται καιρός! Ἡ μεγάλη μπό-
ρα τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λαοῦ 
γιά τήν προδοσία θά πετάξει ὅλα αὐτά, 
πού μαζεύθηκαν ὡς ὄνειδος τοῦ τόπου, 
ὁ ὁποῖος κάποτε ἔβγαζε παλληκάρια καί 
ἁγίους. Θά τά πετάξει, ὅπως ἡ φουρτούνα 
ξεβράζει στήν ἀκροθαλασσιά παλιά ξύλα, 
τενεκέδες καί κάθε λογῆς σαβούρα.
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Αὐτή τήν εἰκόνα ἔδινε ὁ ἅγιος Γέρο-
ντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, τοῦ ὁποίου 
στίς 12 Ἰουλίου ἑορτάζουμε τήν κοίμηση 
(εἴκοσι χρόνια).

Μετά τό ψευτορωμαίϊκο, πού ζοῦμε 

σήμερα, θά ἔλθει τό ἀληθινό Ρωμαίϊκο!
Στόχος μας νά κρατηθεῖ «μαγιά» γιά 

τότε.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιώτατε,

Εἴμεθα ἄσημα καὶ ταπεινὰ μέλη τῆς 
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ 
εἶσθε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Εἶσθε 
ὁ πνευματικὸς μας πατέρας καὶ εἴμεθα 
τὰ πνευματικά σας τέκνα. Ὅπως δὲ τὰ 
φυσικὰ τέκνα ἑνὸς πατέρα δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ   ἀδιαφοροῦν, βλέποντας τὸν 
πατέρα τους νὰ συνάπτῃ παράνομες ἐ-
ξωσυζυγικὲς σχέσεις μὲ ξένες γυναῖκες, 
νὰ ἀπατᾷ τὴν μητέρα τους καὶ νὰ ἐπι-
στρέφῃ κάθε βράδυ στὸ σπίτι μεθυσμέ-
νος, ἔτσι καὶ ἐμεῖς εἶναι ἀδύνατον νὰ 
ἀδιαφορήσωμε, βλέποντας τὴν ὑμετέρα 
Παναγιότητα νὰ πρωτοστατῇ στὴ σύναψι 
παρανόμων καὶ ἀπαγορευμένων ἀπὸ τὴν  
Ἐκκλησία σχέσεων μὲ παντὸς εἴδους αἱρε-
τικὲς παρασυναγωγές, νὰ συμπροσεύχε-
ται μὲ ἀμετανοήτους ἐκπροσώπους τους, 
–ἀκόμη καὶ μὲ ἱέρειες καὶ ἐπισκοπίνες 
ἀκραίων προτεσταντικῶν παραφυάδων, 
ποὺ εὐλογοῦν γάμους ὁμοφυλοφίλων καὶ 
ὑποστηρίζουν δημοσίως τὸ παγκόσμιο 
ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα–, νὰ περιφρονῇ 
θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνες Ἀποστολικῶν 
καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, νὰ προαναγ-
γέλλῃ τὴν πανορθόδοξη κατάργησι ὅσων 
Κανόνων θεωρεῖ ἐμπόδιο στὴ διατήρησι 
τῶν παρανόμων αὐτῶν σχέσεων, καὶ γε-

νικῶς νὰ συμπεριφέρεται ὡς μεθυσμένη 
ἀπὸ τὸ γλυκὺ καὶ μεθυστικὸ κρασὶ τοῦ 
ὑψηλοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς ἀρχιερατικῆς 
ἐξουσίας, ἀνατρέποντας ἱεροὺς θεσμοὺς 
καὶ παραδόσεις, μετακινώντας καὶ τρο-
ποποιώντας «ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο» οἱ 
θεόπνευστοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ θεοφόροι 
Πατέρες, κατασκανδαλίζοντας τὸ εὐσεβὲς 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλῶντας 
ἀνυπολόγιστη φθορὰ στὸ θεανθρώπινο 
σῶμα της.

Ὁ ἔλεγχος εἶναι ἀπαραίτητος

Ἐλπίζουμε τὸ ἐλεγκτικὸ ὕφος τῆς 
παρούσης νὰ μὴ παρεξηγηθῇ.  Ὁ ἔλεγχος 
εἶναι ἀπαραίτητος μέσα στὴν ἀνθρώπινη 
κοινωνία καὶ ἰδιαιτέρως μέσα στὴν Ἐκ-
κλησία.  Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὄχι ἁπλῶς 
ἐπιτρέπει τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐ-
πιβάλλει (Λευ. 19·17, Παρ. 9·8, 10·10, Ἐφ. 
5·11, Α´ Τιμ. 5·20, Β´ Τιμ. 4·2 κ.ἄ.), ἀρκεῖ 
αὐτὸς νὰ γίνεται μὲ ἀγάπη, ἀπὸ ἁγνὰ 
καὶ εἰλικρινῆ ἐλατήρια, δίχως κακίες καὶ 
ἐμπάθειες, μὲ γνώμονα πάντοτε τὴν διόρ-
θωσι τῶν κακῶς κειμένων καὶ ἀπώτερο 
σκοπὸ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν. Ὁ Θεός, 
ὅπως γνωρίζετε, ἔδωσε ἀνθρώπινη φωνὴ 
σὲ μία ὄνο γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὸν προφήτη 
Βαλαὰμ γιὰ τὴν ἀντίθετη πρὸς τὸ θεῖο 

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΟΡΕΙΑ;
Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο

ἀπό τρεῖς Ὀρθοδόξους Συλλόγους τοῦ Καναδᾶ
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θέλημα συμπεριφορά του, ὁ δὲ Κύριός 
μας  Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε στοὺς Φαρι-
σαίους ὅτι, ἐὰν οἱ ἄνθρωποι σιωπήσουν 
καὶ ἀποκρύψουν τὴν ἀλήθεια, «οἱ λίθοι 
κεκράξονται».  Ἐμεῖς, Παναγιώτατε, ὡς 
πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἔχομε τὴν 
συνείδησι, ὅτι εἴμεθα ἀνώτεροι καὶ ἀπὸ 
τὴν ὄνο τοῦ Βαλαὰμ καὶ ἀπὸ τὰ ἄψυχα 
λιθάρια καὶ δικαιούμεθα νὰ ἀρθρώσωμε 
λόγον ἐλεγκτικό, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς ἀπευ-
θύνεται πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.

Δὲν θ’ ἀναφερθοῦμε στὶς συμπροσευ-
χὲς σας μετὰ τῶν ἑτεροδόξων σὲ Ὁλλανδία 
καὶ Γερμανία, οἱ ὁποῖες ἀπετέλεσαν, ὡς 
φαίνεται, «πρόβα τζενεράλε» ἐν ὄψει τῆς 
«μητέρας τῶν συμπροσευχῶν», ποὺ ἀκο-
λούθησε μὲ τὸν Πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα. 
Οὔτε θὰ σᾶς καλέσωμε νὰ παύσετε νὰ 
συμπροσεύχεσθε μετὰ τῶν αἱρετικῶν. Ἄλ-
λωστε, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ πράγματα, 
οἱ συμπροσευχὲς αὐτὲς σᾶς ἔχουν γίνει 
πάθος ἀθεράπευτο καὶ μόνο μία ἐπέμ-
βασι τοῦ Θεοῦ ἠμπορεῖ νὰ σᾶς ἀπαλλάξῃ 
ἀπ’ αὐτά. Τό «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» 
τοῦ  Ἀποστόλου σεῖς ἔχετε μετατρέψει σέ 
«ἀδιαλείπτως συμπροσεύχεσθε μετὰ τῶν 
αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων», καὶ αὐτὸ 
πράττετε συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως. 
Δὲν δυνάμεθα ὅμως νὰ παραβλέψωμε 
τὴν συμπροσευχή σας μὲ τὸν Πάπα στὰ 
Ἱεροσόλυμα, διότι αὐτὴ ὑπερέβη σὲ τόλ-
μη καὶ προκλητικότητα κάθε ἄλλη συ-
μπροσευχή, προκάλεσε δὲ μεγάλο σεισμὸ 
στὶς συνειδήσεις τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς 
Ὀρθοδόξων πιστῶν, ἀπείρως ἰσχυρότερο 
τοῦ (προειδοποιητικοῦ;) σεισμοῦ, ποὺ ἔ-
σεισε τὴν γενέτειρά σας μίαν ἡμέρα πρὶν 
τὴ συνάντησί σας μὲ τὸν Πάπα! 

Τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάν-
δρου

Γιὰ νὰ σᾶς δείξωμε δὲ τὸ μέγεθος τοῦ 

ἀτοπήματος, στὸ ὁποῖο ὑποπέσατε, θὰ 
σᾶς καλέσωμε νὰ συγκρίνετε τὴν ἐνέργειά 
σας μὲ τὴν ἐνέργεια ἑνὸς ἁγίου προκα-
τόχου σας, ὁ ὁποῖος ἐλάμπρυνε μὲ τὴν 
παρουσία του τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως πρὸ 1679 ἐτῶν. Πρό-
κειται γιὰ τὸν ἅγιο  Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος 
μᾶς ἄφησε αἰώνιο παράδειγμα ἀποφυγῆς 
ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων μὲ ἀμετανοήτους 
αἱρετικούς, τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, περι-
φρονεῖται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὰς καὶ 
παγκοσμιοποιημένους σήμερα ἀρχιερεῖς 
μας. Ἀλλ’ ἂς ἐνθυμηθοῦμε τὶ συνέβη τὸ 
336 στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ὁ αἱρεσιάρχης Ἄρειος, ἔχοντας ἐξα-
πατήσει τὸν αὐτοκράτορα, ψευδῶς ὁρ-
κιζόμενος, ὅτι πιστεύει στὴν ἴδια Πίστη, 
στὴν ὁποία ἐπίστευε καὶ ἡ Ἐκκλησία, 
ἦταν ἕτοιμος, μὲ δολιότητα καὶ θρασύ-
τητα, νὰ εἰσέλθῃ στὸν ὀρθόδοξο ναὸ καὶ 
νὰ συλλειτουργήσῃ μὲ τοὺς  Ὀρθοδόξους. 
Οἱ πιέσεις καὶ ἀπειλές, ποὺ ἐδέχετο ὁ 
Ἀλέξανδρος, γιὰ νὰ δεχθῇ τὸν αἱρεσι-
άρχη σὲ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, ἦταν 
ἀσφυκτικὲς καὶ ἀφόρητες. Αὐτὸς ὅμως 
δὲν ὑποχωροῦσε.

Τὸ Σάββατο τὸ βράδυ, παραμονὴ τῆς 
ἡμέρας, ποὺ θὰ εἰσήρχετο ὁ  Ἄρειος στὸν 
ὀρθόδοξο ναό, ὁ πατριάρχης Ἀλέξανδρος 
γονάτισε περίλυπος ἔμπροσθεν τῆς Ἁγίας 
Τραπέζης καὶ παρεκάλεσε μὲ δάκρυα τὸν 
Θεό· «Εἰ Ἄρειος αὔριον συνάγεται, ἀπόλυ-
σον ἐμὲ τὸν δοῦλόν σου καὶ μὴ συναπο-
λέσῃς εὐσεβῆ μετὰ ἀσεβοῦς· εἰ δὲ φείδῃ 
τῆς ἐκκλησίας σου (οἶδα δὲ ὅτι φείδῃ) 
ἔπιδε ἐπὶ τὰ ρήματα τῶν περὶ Εὐσέβιον 
καὶ μὴ δῶς εἰς ἀφανισμὸν καὶ ὄνειδος τὴν 
κληρονομίαν σου καὶ ἆρον Ἄρειον, ἵνα μὴ 
εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς τὴν ἐκκλησίαν δόξῃ 
καὶ ἡ αἵρεσις συνεισέρχεσθαι αὐτῷ καὶ 
λοιπὸν ἡ ἀσέβεια νομισθῇ ὡς εὐσέβεια» 
(Θεοδωρήτου Κύρου, Ἐκκλησιαστική Ἱ-
στορία, σελ. 21-22).
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Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστό. Ἡ θερμὴ 
καὶ ἐναγώνια προσευχὴ τοῦ Πατριάρχου 
εἰσακούσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὁ Ἄρειος 
τὴν ἑπομένη ἡμέρα, ἐνῶ ἦταν σὲ κατάστα-
σι εὐφορίας, κατελήφθη ἀπὸ ἐπείγουσα 
σωματικὴ ἀνάγκη, πρὸς ἐκπλήρωσι τῆς 
ὁποίας κατέφυγε σὲ ἀποχωρητήριο, ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο, ἐξ αἰτίας ἀκατάσχετης αἱμορ-
ραγίας τῶν ἐντέρων, δὲν ἐξῆλθε ζωντανός.  
Ἔτσι στερήθηκε καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
κοινωνία μετὰ τῶν  Ὀρθοδόξων καὶ τὴν 
ἰδία του ζωή!

Δὲν διδάσκεσθε;

Στὴν πόλι σας ἔγιναν τὰ θαυμαστὰ 
καὶ παράδοξα αὐτὰ γεγονότα, Παναγιώ-
τατε, σὲ κάποιο μέρος πλησίον τοῦ Πα-
τριαρχείου σας, καὶ ἐνῶ, ὡς γνώστης τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς  Ἱστορίας, τὰ γνωρίζετε, 
ἐν τούτοις δὲν διδάσκεσθε ἀπ’ αὐτά. Αὐτὸ 
ἀποδεικνύει μία σύγκρισι τοῦ τότε μὲ τὸ 
σήμερα. Τότε, ὁ αἱρεσιάρχης  Ἄρειος· σή-
μερα, ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας τῆς Ρώμης. 
Ἤ μήπως δὲν εἶναι ὁ Πάπας αἱρεσιάρχης; 
Μήπως ἔπαυσε ἡ Ρώμη νὰ εἶναι αἱρετική, 
ἐπειδὴ ἐσεῖς καὶ οἱ ὁμόφρονές σας τὴν 
ὠνομάσατε «ἀδελφὴ ἐκκλησία»; Μήπως 
ἀπέκτησαν μαγικῷ τῷ τρόπῳ ἐγκυρότη-
τα τά «Μυστήριά» της, ἐπειδὴ ἡ προτε-
σταντικὴ Βαπτισματικὴ Θεολογία, ποὺ 
ἀποδέχεσθε, ἀναγνωρίζει ὡς ἔγκυρο τό 
«βάπτισμά» της; Δύνασθε μήπως νὰ μᾶς 
ὑποδείξετε μίαν ἔστω ἀπὸ τὶς εἴκοσι καὶ 
πλέον πλάνες καὶ αἱρέσεις του, ποὺ νὰ 
ἀπεκήρυξε ὁ Παπισμός, κατὰ τὴ διάρκεια 
τῶν διαλόγων μας μαζί του; Δὲν δύνασθε, 
διότι ἡ Δύσι ἐμμένει σατανικῶς στὶς κακο-
δοξίες της, δὲν τὶς ἀποκηρύσσει καὶ δὲν 
μετανοεῖ. Συνεχίζουμε τὴν σύγκρισι. Τότε, 
ὁ αὐτοκράτορας καὶ οἱ Ἀρειανοὶ ἐπίεζαν 
τὸν Πατριάρχη νὰ δεχθῇ σὲ ἐκκλησιαστι-
κὴ κοινωνία τὸν Ἄρειο· σήμερα, σεῖς οἰκει-

οθελῶς(!) παρίστασθε στὴν ἐνθρόνισι τοῦ 
αἱρεσιάρχου Πάπα, τὸν τιμᾶτε, καὶ τὸν 
προσκαλεῖτε σὲ ἱστορικὴ συνάντησι μαζί 
σας στὰ  Ἱεροσόλυμα, ἀκολουθώντας τὰ 
ἴχνη τῶν προκατόχων σας Ἀθηναγόρα καὶ 
Παύλου ΣΤ´, κάτι, ποὺ ἔγινε μὲ μεγάλη 
ἐπισημότητα καὶ τυμπανοκρουσίες.

Τότε, ὁ Πατριάρχης γονυπετὴς παρα-
καλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ τὸν πάρῃ, παρὰ νὰ 
ἔλθῃ σὲ κοινωνία μὲ τὸν  Ἄρειο· σήμερα, 
ὁ διάδοχός του συμπροσεύχεται πανευτυ-
χὴς μὲ τὸν αἱρεσιάρχη μέσα στὸ Ναὸ τῆς  
Ἀναστάσεως, λέγων τὸ πικρὸ γλυκύ, τὸ 
σκότος φῶς καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ πα-
ράβασι καὶ παρανομία «πηγὴ πνευματικῆς 
χαρᾶς», «θεία εὐλογία» καὶ ἀγλαό «καρπὸ 
μιᾶς πλήρους χάριτος πορείας»!

Τότε, ὁ ἅγιος Πατριάρχης παρακαλοῦ-
σε μὲ δάκρυα τὸν Θεὸ νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ 
στὸν Ἄρειο νὰ εἰσέλθῃ στὸν ὀρθόδοξο 
ναό, διότι μαζὶ μὲ τὸν αἱρεσιάρχη θὰ εἰ-
σήρχετο καὶ ἡ αἵρεσι στὶς 25 Μαΐου 2014, 
κατόπιν δικῆς σας προσκλήσεως, ὁ Πάπας 
εἰσῆλθε ὄχι σὲ ὁποιονδήποτε ὀρθόδοξο 
ναό, ὄχι στὸν ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ 
Φαναρίου, ἀλλὰ στὸν πάνσεπτο Ναὸ τῆς 
Ἀναστάσεως, στὸν Πανάγιο Τάφο, καὶ 
μαζί του εἰσῆλθε, μὲ πομπώδεις τιμὲς 
καὶ ὑποδοχὲς ἐκ μέρους τῶν  Ὀρθοδόξων, 
ἡ παναίρεσι (κατὰ τὸν ἅγ. Ἰουστῖνο Πό-
ποβιτς) τοῦ Παπισμοῦ, συνοδευομένη ἀ-
πὸ τὶς ἀπαίσιες ἀδελφὲς καὶ θυγατέρες 
της, τὸ φιλιόκβε, τὸ πρωτεῖο, τὸ ἀλάθη-
το, τὴν ἄσπιλο σύλληψι τῆς Θεοτόκου, 
τὰ ἄζυμα, τὴν ἀξιομισθία τῶν ἁγίων, τὸ 
καθαρτήριο πῦρ, καὶ ἄλλες πλάνες καὶ 
αἱρέσεις. Καὶ μόνον αὐτό; Ἡ «ἐκλεκτή» 
ὑμῶν ὁμήγυρις συμπεριελάμβανε ἐκπρο-
σώπους καὶ ἄλλων αἱρέσεων, ὅπως τοῦ 
Μονοφυσιτισμοῦ καὶ ἄλλων δογμάτων!

Ἡ κουστωδία, ποὺ ἀπέστειλε ὁ Πι-
λάτος, ἐφύλαττε τὸ ἐνταφιασμένο σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ ἔξω ἀπό τὸν τάφο. Ἡ δική 
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σας παναιρετικὴ κουστωδία, ἡ ὁποία μὲ 
τὶς φοβερὲς αἱρέσεις ἔχει κατασχίσει τὸ 
θεανθρώπινο σῶμα, εἰσῆλθε, κατόπιν δικῆς 
σας προσκλήσεως, ἐντὸς τοῦ Παναγίου 
Τάφου, παρόντων δυστυχῶς καὶ Ἁγιοτα-
φιτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς θὰ 
ἐσκέπτοντο γιὰ πόσο ἀκόμη καιρό, μετὰ 
ἀπ᾽  αὐτό τὸ ὀλίσθημα, θὰ ἐπιτρέπῃ ἡ 
μακροθυμία τοῦ Θεοῦ νὰ φυλάττουν μὲ 
παρρησία τὰ Πανάγια προσκυνήματα.

Οἱ αἰφνίδιοι θάνατοι

Κατόπιν τούτων, δανειζόμεθα, Πα-
ναγιώτατε, τὸν λόγο τοῦ εὐγνώμονος λη-
στοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καὶ σᾶς ἐρωτῶμε· 
Δὲν φοβεῖσθε τὸν Θεό; Δὲν διδάσκεσθε 
ἀπὸ τὴν Ἱστορία; Δὲν σᾶς προβλημα-
τίζει ὁ αἰφνίδιος καὶ κακὸς θάνατος τοῦ 
Πατριάρχου Ἰωσὴφ τὸ 1439 καὶ ἡ ταφὴ 
του μακριὰ ἀπὸ τὸ ποίμνιό του, στὴν ξένη 
καὶ ἀφιλόξενη γῆ τῆς Φλωρεντίας, στὸν 
ναὸ τῶν αἱρετικῶν Δομινικανῶν; Δὲν σᾶς 
προβληματίζει ὁ ἐξ ἴσου αἰφνίδιος καὶ 
κακὸς θάνατος τοῦ 49χρονου παπόφιλου 
Μητροπολίτου Λένινγκραντ Νικοδήμου, 
ποὺ ξεψύχησε μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ 
νεοεκλεγέντος Πάπα Ἰωάννου Παύλου 
Α´, τοῦ γνωστοῦ καὶ ὡς «Πάπα τῶν 33 
ἡμερῶν», στὶς 5 Σεπτεμβρίου 1978;

Δὲν σᾶς προβληματίζει ὁ αἰφνίδιος 
ἐπίσης θάνατος τοῦ Μητροπολίτου Κερ-
κύρας Τιμοθέου στὶς 15 Μαρτίου 2002, ὀλί-
γες ἡμέρες μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ του ἀπὸ τὸ 
Βατικανό; Δὲν σᾶς προβληματίζει, τέλος, 
ὁ τραγικὸς θάνατος τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος, μετὰ τὴν 
(πρώτη στὴν ἱστορία) ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα 
στὴν Ἑλλάδα, τὴν διοργάνωση (γιὰ πρώτη 
φορά) συνεδρίου τοῦ Π.Σ.Ε. ἐπὶ ἑλληνικοῦ 
ἐδάφους καὶ τήν (πρώτη γιὰ ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν) μετάβασί του στὸ Βατικανό, 
δίχως τὴν ἔγκρισι τῆς Ἱ. Συνόδου, ἐκλήθη 

νὰ ἐγκαταλείψῃ πρόωρα καὶ αὐτὸς τὸν 
μάταιο τοῦτο κόσμο καὶ νὰ στερηθῇ ἔτσι 
ἡ Ἑλλαδικὴ  Ἐκκλησία τὸν χαρισματικό, 
κατὰ τὰ ἄλλα, ἡγέτη της; Ἀναρωτηθήκατε 
ποτέ, μήπως οἱ πρόωροι αὐτοὶ θάνατοι 
ἦσαν θεοσημίες, διὰ τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς ἀ-
πεδοκίμασε τὶς προαναφερθεῖσες ἀντίθετες 
πρὸς τὸ θέλημά Του ἀρχιερατικὲς παρε-
κτροπές, «ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν 
τεθεικώς»; Δὲν φοβεῖσθε, μήπως ὁ Θεὸς 
ἀπευθύνει καὶ πρὸς τὴν Παναγιότητά 
σας ἐρώτημα, παρόμοιο μ᾽ ἐκεῖνο, ποὺ 
ἀπηύθυνε στοὺς Φαρισαίους· «τὴν μὲν 
καταστροφὴν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
γινώσκεις διακρίνειν, τὴν δὲ καταστροφὴν 
τοῦ πνευματικοῦ περιβάλλοντος ὑπό τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, ὅν ὑπηρετεῖς καὶ προω-
θεῖς, οὐ δύνασαι γνῶναι»;

Ρεκὸρ ἐπισκεψιμότητος καταρρίπτει 
βίντεο, ἀναρτηθὲν πρὸ ἡμερῶν στὸ διαδί-
κτυο, ποὺ παρουσιάζει πολιὸ καὶ ὑπέρ-
γηρο Λευΐτη τῶν Ἀθηνῶν, λευκανθέντα 
στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, 
νὰ κλαίῃ σὰν μικρὸ παιδί, ἀναλογιζόμε-
νος τὰ δεινὰ ποὺ θὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν, 
ἐξ αἰτίας τῶν προδοσιῶν τῆς Πίστεως 
καὶ τῆς ἀποστασίας κλήρου καὶ λαοῦ.

Ἐγκαταλείψατε τὴν πλάνη

Σφραγίζομε, Παναγιώτατε, τὴν παροῦ-
σα μὲ μία υἱϊκή καὶ ταπεινὴ παράκλησι. 
Ἐγκαταλείψατε τὴν πλανεμένη ὁδὸ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐπιστρέψατε στὴν ἀ-
πλανῆ ὁδό τῆς Ὀρθοδοξίας.   Ἄγγελος, 
ὅμοιος μ’ ἐκεῖνον, ποὺ ἔφρασσε τὸν δρόμο 
τοῦ Βαλαάμ, ἔχων «τὴν ρομφαίαν ἐσπα-
σμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ», φράσσει καὶ 
τὸν δικό σας δρόμο. Δὲν τὸν βλέπετε;

Τὶ περιμένετε γιὰ νὰ ἀλλάξετε πο-
ρεία; Νὰ σᾶς ὁμιλήσουν τὰ μάρμαρα 
τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς μὲ ἀνθρώπινη φωνὴ 
καὶ νὰ σᾶς ἐλέγξουν; «Οὐ δύνασθε δυσὶ 
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κυρίοις δουλεύειν· οὐ δύνασθε Ὀρθοδοξίᾳ 
ὑπηρετεῖν καὶ Οἰκουμενισμῷ». Ἡ πρώτη 
ὑπηρετεῖ τὸν Χριστό· ὁ δεύτερος τὸν Ἀ-
ντίχριστο καὶ τὸν Διάβολο. Παύσατε νὰ 
προκαλῆτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ σκανδαλίζετε 
τὸν λαό Του. Καὶ μὴ διανοηθῆτε νὰ τρο-
ποποιήσετε ἢ καταργήσετε Ἱ. Κανόνες 
τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καὶ τῶν Οἰκουμενι-
κῶν Συνόδων, διότι τέτοιες κραυγαλέες 
αὐθαιρεσίες, καὶ ἂν ἀκόμη ἔχουν «συνο-
δική» καὶ «Πανορθόδοξη» κάλυψι, δὲν 
πρόκειται νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς καὶ σεβα-
στὲς ἀπὸ τὴν συνείδησι τοῦ  Ὀρθοδόξου 
ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Καὶ αὐτὴ 
ἡ συνείδησι, ποὺ ἐγκρίνει ἢ ἀπορρίπτει 
ἀποφάσεις καὶ οἰκουμενικῶν ἀκόμη Συ-
νόδων, ὅσο καὶ ἂν ἐσεῖς τὴν ὑποτιμᾶτε, 
καὶ ὅσο καὶ ἂν φαίνεται ὑπνώττουσα καὶ 
ἐξασθενημένη, νὰ γνωρίζετε ὅτι ἀγρυπνεῖ 

καὶ εἶναι πάντοτε ἕτοιμη νὰ ἀντιδράσῃ σὲ 
ὁποιαδήποτε «τετελεσμένα» ἀποφασίσει 
ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθῃ τὸ 2016 Σύνοδος, 
ἐὰν αὐτὰ εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὴν Ἁγία 
Γραφή, τὴν Ἱερὰ Παράδοσι καὶ τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ. 

Ἐλπίζουμε νὰ μὴ περιφρονήσετε τὴν 
ἀγωνιώδη αὐτὴ φωνή, ποὺ ὑψώνουμε ἀπό 
τὸν μακρινό Καναδᾶ.

Μὲ σεβασμό, 
• Ἑλληνορθόδοξος  Ἱεραποστολικὴ  

Ἀδελφότης «Μ.  Ἀθανάσιος», Τορόντο.
• Ἑλληνοκαναδικὴ  Ὀρθόδοξος  Ἱε-

ραποστολικὴ  Ἀδελφότης «Ἀπόστολος 
Παῦλος», Τορόντο.

• Ἑλληνοκαναδικὴ  Ἱεραποστολικὴ  Ἀ-
δελφότης « Ὀρθόδοξος Φωνή», Μόντρεαλ.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ1

Ὁ Ἀντίχριστος

Γέροντα, πέστε μας κάτι γιά τόν Ἀ-
ντίχριστο.

–  Ἄς ποῦμε μιά φορά γιά τόν Χρι-
στό...Ὅσο μποροῦμε νά εἴμαστε κοντά 
στόν Χριστό. Ἄν εἴμαστε μέ τόν Χριστό, 
τόν Ἀντίχριστο θά φοβηθοῦμε; Μήπως 
τό ἀντίχριστο πνεῦμα δέν ὑπάρχει τώ-
ρα; Τό κακό οὕτως ἤ ἄλλως τό κάνει τό 
ἀντίχριστο πνεῦμα. Καί ἄν γεννηθῆ καί 
ἕνα ἀντίχριστο τέρας καί κάνη μερικά 
μπανταλά, θά γελοιοποιηθῆ στό τέλος. 
Θά συμβοῦν ὅμως γεγονότα πολλά. Ἴσως 

προλάβετε νά ζήσετε καί ἐσεῖς πολλά ἀ-
πό τά σημεῖα πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. 
Σιγά-σιγά ἀρκετά ἀρχίζουν νά βγαίνουν. 
Φωνάζω ὁ ταλαίπωρος πρίν ἀπό πόσα 
χρόνια! Εἶναι φοβερή, ἐξωφρενική ἡ κατά-
σταση! Ἡ παλαβομάρα ἔχει ξεπεράσει τά 
ὅρια. Ἦρθε ἡ ἀποστασία καί μένει τώρα 
νά ἔρθη «ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας»2. Θά γίνη 
τρελλοκομεῖο. Μέσα στήν ἀναμπουμπού-
λα πού θά ἐπικρατῆ, θά ξεσηκωθῆ κάθε 
κράτος νά κάνη ὅ,τι τοῦ λέει ὁ λογισμός. 
Ὁ Θεός νά βάλη τό χέρι Του, τά συμφέ-

1. Ὅσα ἀναφέρονται σ᾽ αὐτό τό κεφάλαιο ἔχουν εἰπωθῆ ἤ γραφῆ στήν διάρκεια τῶν ἐτῶν 1981-1994.
2. Β´ Θεσ. 2, 3.

 KA£O¢H°HTIKA KEIMENA  
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ροντα τῶν μεγάλων νά εἶναι τέτοια, πού 
νά μᾶς βοηθήσουν. Κάθε λίγο θά ἀκοῦμε 
κάτι καινούργιο. Θά βλέπουμε νά γίνω-
νται τά πιό ἀπίθανα, τά πιό παράλογα 
πράγματα. Μόνο πού τά γεγονότα θά 
περνᾶνε τάκα-τάκα.

Οἰκουμενισμός, κοινή ἀγορά, ἕνα 
κράτος μεγάλο, μιά θρησκεία στά μέτρα 
τους. Αὐτά εἶναι σχέδια διαβόλων. Οἱ 
Σιωνιστές ἑτοιμάζουν κάποιον γιά Μεσ-
σία. Γι᾽ αὐτούς ὁ Μεσσίας εἶναι βασιλιάς, 
δηλαδή θά κυβερνήση ἐδῶ στήν γῆ. Οἱ 
Ἰεχωβάδες καί αὐτοί ἀποβλέπουν σέ ἕ-
ναν βασιλιά ἐπίγειο. Θά παρουσιάσουν 
οἱ Σιωνιστές ἕναν, καί οἱ Ἰεχωβάδες θά 
τόν δεχθοῦν. Θά ποῦν «αὐτός εἶναι». Θά 
γίνη μεγάλη σύγχυση. Μέσα στήν σύγχυση 
αὐτή ὅλοι θά ζητοῦν ἕναν Μεσσία, γιά νά 
τούς σώση. Καί τότε θά παρουσιάσουν 
κάποιον πού θά πῆ: «Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἰμά-
μης, ἐγώ εἶμαι ὁ πέμπτος Βούδδας, ἐγώ 
εἶμαι ὁ Χριστός πού περιμένουν οἱ Χρι-
στιανοί, ἐγώ εἶμαι αὐτός πού περιμένουν 
οἱ Ἰεχωβάδες, ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας τῶν 
Ἑβραίων». Πέντε «ἐγώ» θά ἔχη!...

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅταν λέη 
στήν πρώτη ἐπιστολή «Παιδία,...ὅτι ὁ 
ἀντίχριστος ἔρχεται, καί νῦν ἀντίχριστοι 
πολλοί γεγόνασιν...»,3 δέν ἐννοεῖ ὅτι καί 
ὁ ἀναμενόμενος Ἀντίχριστος θά εἶναι σάν 
τούς διῶκτες Μαξιμιανούς καί Διοκλητια-
νούς, ἀλλά ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι ὁ 
ἀναμενόμενος κατά κάποιον τρόπο ἐνσαρ-
κωμένος διάβολος, πού θά παρουσιασθῆ 
στόν ἰσραηλιτικό λαό ὡς Μεσσίας καί θά 
πλανήση τόν κόσμο. Ἔρχονται δύσκολα 
χρόνια· θά ἔχουμε δοκιμασίες μεγάλες. 
Θά ἔχουν μεγάλο διωγμό οἱ Χριστιανοί. 
Καί βλέπεις, οἱ ἄνθρωποι οὔτε κἄν κα-
ταλαβαίνουν ὅτι ζοῦμε στά σημεῖα τῶν 

καιρῶν, ὅτι προχωρεῖ τό σφράγισμα. Εἶναι 
σάν νά μή συμβαίνη τίποτε. Γι᾽ αὐτό λέει 
ἡ Γραφή ὅτι θά πλανηθοῦν καί οἱ ἐκλε-
κτοί4. Ὅσοι δέν θά ἔχουν καλή διάθεση, 
δέν θά φωτισθοῦν καί θά πλανηθοῦν στά 
χρόνια τῆς ἀποστασίας. Γιατί, ὅποιος δέν 
ἔχει τήν θεία Χάρη, δέν ἔχει πνευματική 
διαύγεια, ὅπως καί ὁ διάβολος.

– Πιστεύουν, Γέροντα, οἱ Σιωνιστές 
τά περί Ἀντιχρίστου;

– Αὐτοί θέλουν νά κυβερνήσουν 
ὅλον τόν κόσμο. Χρησιμοποιοῦν γιά νά 
πετύχουν τόν σκοπό τους τήν μαγεία 
καί τόν σατανισμό. Τήν σατανολατρία 
τήν βλέπουν σάν μιά δύναμη, πού θά τούς 
βοηθήση στά σχέδιά τους. Πᾶνε δηλαδή 
νά κυβερνήσουν τόν κόσμο μέ σατανική 
δύναμη. Τόν Θεό δέν Τόν βάζουν στόν λο-
γαριασμό τους. Θά εὐλογηθοῦν ὅμως ἔτσι 
ἀπό τόν Θεό; Μέσα ἀπό αὐτό ὁ Θεός θά 
βγάλη πολλά καλά. Οἱ ἄλλες σατανικές 
θεωρίες κράτησαν τοὐλάχιστον ἑβδομῆ-
ντα χρόνια· αὐτοί οὔτε ἑπτά χρόνια δέν 
θά κρατήσουν.

– Γέροντα, ὅταν ἀκούω γιά τόν Ἀντί-
χριστο, νιώθω ἕναν φόβο μέσα μου.

– Τί φοβᾶσαι; Πιό φοβερός θά εἶναι 
ἀπό τόν διάβολο; Αὐτός εἶναι ἄνθρωπος. 
Ἐδῶ ἡ Ἁγία Μαρίνα ἔδερνε τόν διάβολο 
καί ἡ Ἁγία Ἰουστίνα τόσους δαίμονες δι-
έλυσε. Στό κάτω κάτω ἐμεῖς δέν ἤρθαμε 
νά βολευτοῦμε σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο.

 Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου 
Λόγοι, τ. Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση,  ἔκδ. Ἱερόν 
Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολό-
γος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 1999, σσ. 175-177.

Σημ. «Π»: Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.

3. Α´ Ἰω. 2, 18.
4. Βλ. Ματθ. 24, καί Μάρκ. 13, 22.
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Εἰσαγωγή (τῆς impantokratoros.gr)
Τὸ παρακάτω σημαντικὸ κείμενο «Τὰ 

προσφάτως διαδραματισθέντα στὴν Ἁγία 
Πόλη καὶ τὸ ἐκκλησιο λογικό τους ὑπόβα-
θρο»,  συντεθὲν ἀνωνύμως ἀπὸ Ὀρθόδο-
ξο Ἱερέα καὶ πρωτοτύπως δημοσιευμένο 
στὴν ἀγγλική, κυκλοφορήθηκε σὲ ξενό-
γλωσσες ἱστοσελίδες, καὶ στὴν δική μας, 
πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν. Ἡ ἰδιαιτε ρότητα καὶ 
σημασία του συνίσταται στὸ ὅτι ἐξετά-
ζει ἐκκλησιολογικῶς, μὲ γλῶσσα ἁπλῆ, 
ἀλλὰ βαθεῖα ἀ νάλυση,  τὴν  ὁμιλία τοῦ 
Οἰκουμενι κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαί-
ου, τὴν ἐκφωνηθεῖσα στὶς 23 Μαΐου τρ.ἔ. 
στὸν Πανίερο Ναὸ τοῦ Παν αγίου Τάφου, 
ἐνώπιον ἀμφοτέρων τῶν ἀντιπροσωπειῶν, 
ὀρθοδόξου καὶ παπικῆς.

Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου, πρῶ τα 
ἐπισημαίνει τὸν ἀβάσιμο καὶ ἀνούσιο 
ἐνθουσιασμὸ καὶ τήν ἁπλῶς φραστική 
«καταλλαγή» κατὰ τὴν ἐφετινὴ πεντηκο-
νταετηρίδα τῆς συν αντήσεως Πατριάρχου 
Ἀθηναγό ρου καὶ Πάπα Παύλου τὸ 1964· 
ἐν συνεχείᾳ δέ, ἐντοπίζει τὴν ἐναρμόνι ση 
τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου μὲ ἐπίσημα παπικὰ ἐκκλησιολογικὰ 
κείμενα (Lumen Gentium  καὶ Unitatis 
Redintegratio τοῦ 1964) καὶ τὴν ταυτό-
χρονη ἀπο μάκρυνσή της ἀπό ὀρθόδοξα 
κείμενα τῆς ἐκκλησιολογικῆς ὁμοφωνίας 
καὶ διαχρονίας τῶν τεσσάρων Ὀρθοδό ξων 
Πατριαρχῶν, ὅπως αὐτὲς ἐκ φράζονταν 
σταθερῶς καὶ ἀπαρεγκλί τως σὲ ἐπίσημα 
κείμενα μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος. 

Ὁ Ἱερεύς - ἀρθρογράφος τῆς κριτικῆς 
αὐτῆς, ὀρθῶς ὀνομάζει «ἐκ κλησιολογικὸ 
Νεστοριανισμό», τὴν ἐκ μέρους τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατρι άρχου πρωτοφανῆ 
γιὰ τοὺς Ὀρθοδό ξους διαίρεση τῆς Ἐκκλη-
σίας σὲ «ἀδιαίρετη ἐκτὸς τοῦ χρόνου, 
ὑπερ ιστορικῶς» καὶ σὲ «διεσπασμένη 
ἐν χρόνῳ, ἱστορικῶς, ἡττημένη ἀπὸ 
τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία». Μὲ σα φεῖς 
ἀναφορὲς στὴν αὐθεντία τοῦ εὐαγγελικοῦ 
καὶ ἀποστολικοῦ λόγου, δηλαδὴ στὰ κεί-
μενα τῆς Καινῆς Δια θήκης, ἐπισημαίνεται 
τὸ ἀσυμβίβα στο τῶν πατριαρχικῶν ἀπό-
ψεων μὲ τὴν ἐκκλησιολογία τῆς Καινῆς 
Δια θήκης, ἡ ὁποία ἔχει σαφῆ χριστολογι-
κὴ ἀναφορά.  

Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερεὺς καὶ συντά κτης, 
διαπνεόμενος ἀπὸ ἐπαινετὸ ζῆλο καὶ κά-
τοχος ὤν  –ὅπως ἀποδει κνύεται– τῆς ὀρ-
θοδόξου ἐκκλησιολο γίας, ἐκφράζει τὸν 
φόβο του μήπως ἤδη ὑφίσταται παρά-
τυπη καὶ ἄθεσμη ἕνωση Ὀρθοδοξίας καὶ 
αἱρέσεως, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ὀρθοδόξου 
ἀνα γνωρίσεως μιᾶς αἱρετικῆς «ἐκκλησια-
κότητος» (“ecclesiality”)· ὑπενθυμίζει ἐ-
πίσης τὴν αἰώνια εὐθύνη τῶν ἁρ μοδίων, 
ἔναντι ὅσων Ὀρθοδόξων ἢ ἑτεροδόξων 
ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Κα-
θολικὴ καὶ Ἀπο στολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία, ἐξ αἰτίας τοῦ συγχρωτισμοῦ τῆς 
Ὀρθο δοξίας μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. 
Ἐξ ἐπόψεως σωτηριολο γίας «καθ᾽ ὅσον 
ἡ νέα αὐτὴ ἐκκλησιο λογία, μιᾶς "διαι-
ρεμένης ἐκκλησίας" ἀκυ ρώνει τελικὰ 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΟΛΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ*
ὑπὸ Ὀρθοδόξου Ἱερέως

* Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα impantokratoros.gr. Δημοσιεύουμε ἐδῶ, ἐλλείψει χώρου, μόνο τὴν 
εἰσαγωγὴ καὶ ἕνα τμῆμα τοῦ ἀξιόλογου ἄρθρου. Ὁλόκληρο τό ἄρθρο εὑρίσκεται στό διαδίκτυο.
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τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ που, εὔλογα 
θὰ μποροῦσε νὰ θεωρη θεῖ ὡς αἵρεση». 

Ἀπόσπασμα ἀπό τό κυρίως ἄρθρο
[...]
Σὲ παρα τηρήσεις τοῦ ἰδίου τοῦ Πατρι-

άρχου Κωνσταντινουπόλεως στὴν πρώτη 
ὁμιλία του, ποὺ δόθηκε στὴν Ἱερου σαλὴμ 
στὶς 23 Μαΐου στὸν Πανίερο Ναὸ τοῦ 
Παναγίου Τάφου, ἐκφρά στηκε σαφῶς ἡ 
οὐσία τῆς νέας ἐκκλη σιολογίας:

Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστο-
λικὴ Ἐκκλησία, ἡ ἱδρυθεῖ σα ὑπὸ τοῦ ἐν 
«ἀρχῇ Λόγου»,  τοῦ «ὄντος πρὸς τὸν Θε-
όν», καὶ «Θεοῦ ὄντος» Λόγου, κατὰ τὸν 
εὐαγγελιστὴν τῆς ἀγάπης, δυστυχῶς κατὰ 
τὴν ἐπὶ γῆς στρατείαν αὐτῆς, λόγῳ τῆς 
ὑ περισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυ ναμίας 
καὶ τοῦ πεπερασμένου θελή ματος τοῦ 
ἀνθρωπίνου νοός, διε σπάσθη ἐν χρόνῳ. 
Οὕτω διεμορφώ θησαν καταστάσεις καὶ 
ὁμάδες ποικίλαι, ἐκ τῶν ὁποίων ἑκάστη 
διεκδικεῖ «αὐθεντίαν» καί  «ἀλήθει αν». Ἡ 
Ἀλήθεια ὅμως εἶναι Μία,  ὁ Χριστός, καὶ 
ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπ᾿ Αὐ τοῦ Μία Ἐκκλησία. 

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκ κλησία 
κατέβαλε πρὸ τοῦ μεγάλου Σχίσματος 
τοῦ 1054 μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, 
ἀλλὰ καὶ μετ᾿ αὐτό, προσπαθείας πρὸς 
ὑπέρβασιν τῶν  διαφορῶν, προερχομένων 
ἐν ἀρχῇ καί ἐν πολλοῖς ἐξ ἀλλοτρίων τοῦ 
περιβόλου τῆς Ἐκκλησίας παραγόν των. 
Ἀτυχῶς, ὑπερίσχυσεν ὁ ἀνθρώ πινος πα-
ράγων, καὶ διά τῆς συσσω ρεύσεως προ-
σθηκῶν «θεολο γικῶν», «πρακτικῶν» καί 
«κοινωνι κῶν» αἱ κατά τόπους Ἐκκλησίαι 
ὡδηγή θησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος 
τῆς πίστεως, εἰς ἀπομό νωσιν, ἐξελι χθεῖσαν 
ἐνίοτε εἰς ἐχθρικὴν  πολεμι κήν. (παράγρα-
φοι 4, 5, δική μου ἔμ φαση)

Παρατηρῆστε τί δηλώνει ὁ Πα-
τριάρχης: 

1. Ὅτι ἡ Μία Ἐκκλησία εἶναι «δια-

σπασμένη ἐν χρόνῳ». 
2. Ὅτι ἡ διάσπαση αὐτὴ ἦταν τὸ ἀ-

ποτέλεσμα τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρώ-
πινης ἀδυναμίας. Παρότι δὲν ἐκφράστηκε 
σαφῶς, ὡστόσο συνάγε ται ὅτι ἡ ἀνθρώπινη 
αὐτὴ ἀδυναμία ἦταν ἰσχυρότερη ἀπὸ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ποὺ 
Ἐκεῖνος ἵδρυσε. 

3. Ὅτι οἱ ποικίλες ὁμάδες, κομ μάτια 
τῆς Μίας Ἐκκλησίας, ποὺ  προ έκυψαν ἀπ’ 
αὐτὴ τὴ διάσπαση, «διεκ δικεῖ», ἡ καθεμία 
ἐξ αὐτῶν, ὅτι ἀ ποτελεῖ τὴν αὐθεντικὴ 
καὶ ἀληθῆ Ἐκκλησία. Ἡ ἐπίπτωση ἐδῶ 
εἶναι ὅτι, οὐδεμία ἐξ αὐτῶν, συμπεριλαμ-
βανομένης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη σίας, 
δὲν μπορεῖ δικαίως νὰ διεκδι κήσει ἀπο-
κλειστικὰ τὸν τίτλο τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας.

4. Μολαταῦτα, παρότι οἱ συν-
αγωνιζόμενες αὐτὲς ὁμάδες διεκ δικοῦν 
ὅλες κατ’ ἀποκλειστικότητα γιὰ τὸν ἑαυ-
τό τους τὴν αὐθεντία καὶ τὴν ἀλήθεια, ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι Μία. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ 
προκύπτει τὸ συμπέρασμα ἀπ’ ὅλα, ὅσα 
εἰπώθηκαν, ὅτι αὐτὴ ἡ ἑνότητα (oneness) 
ὑφί σταται μόνον ἐκτὸς τοῦ χρόνου, δεδο-
μένου ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως εἶπε, «διε-
σπάσθη ἐν χρόνῳ».   

Γιὰ νὰ λάβουμε μιὰ συνολικὴ εἰκόνα 
τῆς νέας ἐκκλησιολογίας ποὺ παρου-
σιάζεται, πρέπει νὰ προσ θέσουμε στὶς 
θέσεις αὐτὲς περὶ τῆς Ἐκκλησίας, τὴν 
τοποθέτηση τοῦ Πατριαρχ(εί)ου ἔναντι 
τοῦ Καθολι κισμοῦ,  ποὺ ἦταν ἔκδηλη τόσο 
ἐν λόγῳ ὅσο καὶ ἐν ἔργῳ καθ’ ὅλη τὴ δι-
άρκεια τῆς ἐκδηλώσεως στὰ Ἱε ροσόλυμα.  

Σὲ ὅλο τὸ διαφημιστικὸ τῆς ἐκ-
δηλώσεως ὑλικὸ καὶ στὶς πατριαρ χικὲς 
προσφωνήσεις, ὁ Καθολικι σμός –τὸν ὁ-
ποῖον ἐπὶ αἰῶνες τώρα οἱ Σύνοδοι καὶ οἱ 
ἅγιοι τῆς Ἐκκλη σίας ἔχουν χαρακτηρίσει 
ὡς αἱρετικὴ παρασυναγωγή– θεωρεῖται ὡς 
Το πικὴ Ἐκκλησία, ἡ ἐν Ρώμῃ Ἐκκλη σία. 
Ἀντίστοιχα, ὁ τωρινὸς πάπας θεωρεῖται 
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ὡς «σύγχρονος διάδοχος τοῦ πρώιμου 
ἀποστόλου [Πέτρου] καὶ τρέχων ἡγέτης 
τῆς ἀρχαίας ἐκ κλησίας [τῆς Ρώμης]». Ὁ 
Πατριάρ χης ἐπίσης ἔχει ἀναφερθεῖ στὸν 
τω ρινὸ Πάπα ὡς ἀδελφό του ἐπίσκο πο, 
συνυπεύθυνο γιὰ τὴν καλὴ δια ποίμανση 
τῆς Μίας Ἐκκλησίας. Θεωρεῖ τὰ μυστήρια, 
τὰ ὁποῖα ἐπι τελοῦνται ἀπὸ τὸν Πάπα 
καὶ τοὺς κληρικούς του ὡς κατ᾽ ἀκρίβειαν 
μυστήρια τῆς Μίας Ἐκκλησίας. Δὲν μᾶς 
ἐκπλήσσει ὡς ἐκ τούτου τὸ ὅτι βλέπει 
τὴν Ἐκκλησία διασπασμέ νη στὴν ἱστορία 
καὶ –ἐν τούτοις– τρόπον τινὰ ἀκόμη Μία, 
ἀλλά ἐκτὸς τῆς ἱστορίας.

Τί συμπεράσματα μποροῦμε τώρα νὰ 
ἐξαγάγουμε γι’ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῆς Ἐκ-
κλησίας τὴν ὁποία σκιαγραφεῖ ὁ Πατρι-
άρχης;

Μποροῦμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς: 
1. Εἶναι πλήρως ἐναρμονισμένη  μὲ 

τὴ νέα ἐκκλησιολογία τῆς Β´ Βα τικανῆς 
Συνόδου, ὅπως αὐτὴ παρου σιάστηκε στὰ 
συνοδικὰ κείμενα  Lumen Gentium καὶ 
Unitatis Redintegratio. 

2. Εἶναι σὲ πλήρη διάσταση  μὲ τὴν 
θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας ὅπως παρουσι-
άστηκε σὲ σχετικὰ συνοδι κὰ κείμενα τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλη σίας, ὅπως εἶναι οἱ 
Ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ 1484, οἱ Πα-
τριαρχικὲς Ἐγκύκλιοι τοῦ 1848 καὶ 1895, 
ἀλλὰ καὶ σὲ κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων, 
οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τὸν «νοῦν» τῆς Ἐκ-
κλησίας ἐπὶ τοῦ θέματος, συγκε κριμένα: 
οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος Παλα μᾶς, Νεκτάριος 
Πενταπόλεως, Μᾶρ κος Ἐφέσου, Παΐσιος 
Βελιτσκόφσκυ καὶ πολλοὶ ἄλλοι. 

Ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ ὑποστηρι κτές 
του εὐθυγραμμίζονται καὶ ἐπιχειροῦν 
συνάμα νὰ εὐθυγραμμί σουν ὁλόκληρη 
τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὴν ἐκκλησιολογικὴ 
γραμμὴ ποὺ χαράχθηκε κατὰ τὴν Β´ 
Βατικανὴ Σύνοδο. Ἡ νέα αὐτὴ ἐκκλη-

σιολογία προβλέπει μία διάσπαση τῆς 
Ἐκκλη σίας «ἐν χρόνῳ», τέτοια ὥστε ἡ 
Ὀρ θόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὁ Καθολικι σμὸς 
νὰ θεωροῦνται «οἱ δύο πνεύ μονες» τῆς 
Μίας Ἐκκλησίας – μο λονότι παρὰ ταῦτα 
διαιρεμένοι. Σ’ αὐτὴ τὴν ἐκκλησιολογία, 
ἡ οἰκουμε νική Ἐκκλησία συμπεριλαμ-
βάνει ἀμφότερα, τὸν Καθολικισμὸ καὶ 
ὅλες τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁμολογίες. 
Ὑποτίθεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία 
κοινωνία ἐπιμέρους Σωμάτων, ποὺ εἶναι 
λίγο-πολὺ ἐκκλησίες· μία κοινωνία ποὺ 
πραγματοποιεῖται σὲ ποικίλες διαβαθ-
μίσεις πληρότητας, ὥστε τὸ ἕνα μέρος 
τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖνο ὑπὸ τὸν Πάπα, 
νὰ θεωρεῖται «πλήρως» ἡ Ἐκκλησία, καὶ 
ἕνα ἄλλο μέρος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως μία 
Προτεσταντικὴ ὁμολογία, νὰ θεω ρεῖται 
«ἀτελῶς» ἢ μόνον «ἐν μέρει» ὡς ἡ Ἐκκλη-
σία. Ἔτσι λοιπόν, αὐτὴ ἡ ἐκκλησιολο-
γία ἀφήνει περιθώρια γιὰ συμμετοχὴ 
στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἔξω ἀπὸ 
τὰ κανονικὰ ὅριά της, ἔξω ἀπὸ τὴν μία 
Εὐχαρι στιακὴ σύναξη, τὸ ὁποῖο ἀντιτίθε-
ται  μὲ μία καλῶς καὶ ὀρθῶς ἐννοού μενη 
«Εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολο γία».

Ἑπομένως, ἡ ἐκκλησιολογία ποὺ ἐξέ-
φρασε ἐν λόγῳ καὶ πράξει ὁ Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ ἐκκλησιολογία 
τῆς Β´ Βατικα νῆς συγκλίνουν στὴν ἀπο-
δοχὴ μίας διαιρεμένης Ἐκκλησίας ἢ μίας 
Ἐκκλησίας ποὺ κομματιάστηκε ἀπὸ τὴν 
βαρεία χεῖρα τῆς ἱστορίας. Θὰ μποροῦσε 
νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἐκ κλησιολογικὸς 
Νεστοριανισμός, μία ἐκκλησιολογία δη-
λαδή, κατὰ τὴν ὁ ποία ἡ Ἐκκλησία διαι-
ρεῖται σὲ δύο διαφορετικὲς ὀντότητες: ἀπὸ 
τὴ μιὰ πλευρὰ ἡ Ἐκκλησία στὸν οὐρανό, 
ἐκτὸς χρόνου, ἡ μόνη ἀληθινή καὶ καθολι-
κή· ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Ἐκκλησία, ἢ μᾶλλον 
«οἱ ἐκκλησίες», ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν τῷ χρόνῳ, 
ἐλλειματικὲς καὶ σχετικές, χαμένες στὶς 
σκιὲς τῆς ἱστορίας, ποὺ ἀναζητοῦν νὰ 
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πλησιά σουν ἡ μία τὴν ἄλλη καὶ [ἐπίσης 
νὰ πλησιάσουν] σὲ ἐκείνη τὴν ὑπερβα-
τικὴ τελειότητα, ὅσο εἶ ναι δυνατὸ στὴν 
«ἀδυναμία τοῦ πε περασμένου ἀνθρωπίνου 
θελήμα τος».

Σ’ αὐτήν τὴν ἐκκλησιολογία, οἱ τα-
ραχώδεις καὶ ἐπιζήμιες διαιρέσεις τῆς 
ἀνθρώπινης ἱστορίας ἔχουν ὑπερ ισχύσει 
τῆς «ἐν χρόνῳ» Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνθρώπι-
νη φύση τῆς Ἐκκλησίας, διαιρεμένη καὶ 
διασκορπισμένη, ἔχει χωρισθεῖ ἀπὸ τὴν 
Κεφαλή της, τὸν Θεάνθρωπο. Αὐτὴ εἶναι 
μία Ἐκ κλησία ἐπίγεια, ἀποστερημένη τῆς 
ὀντολογικῆς φύσεώς της, δὲν εἶναι «Μία 
καὶ Ἁγία», οὔτε κατέχει ὅλη τὴν ἀλήθεια 
μέσῳ τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεώς της μὲ τὴ 
θεία φύση τοῦ Λόγου.

Ἀναμφίβολα αὐτὴ ἡ ἐκκλησιο λο γία 
διαψεύδει τὴν πίστη καὶ τὴν ὁμολογία 
τῶν Ὀρθοδόξων σὲ Μία, Ἁγία, Καθο-
λικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκ-
κλησία τοῦ Χρι στοῦ, ὅπως ὁ Ἀπόστολος 

Παῦλος ἐξαιρετικὰ ὅρισε, «ἥτις ἐστὶ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πά-
ντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» (Ἐφ. 1, 23). 
Τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ ταυτίζεται μὲ 
τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ὅπως 
ὁ Χριστός, ὅταν περπάτησε στὴ γῆ ἐν 
χρόνῳ ὡς Θεάνθρωπος, ὁρατὸ καὶ ἀδι-
αίρετο, σηματοδοτού μενο ἀπὸ θεανθρώ-
πινα χαρακτηρι στικά. Ὅπως σημειώνει 
χαρακτηρι στικὰ ὁ Βλαδιμὴρ Λόσκυ  «ὅ,τι 
μπορεῖ νὰ διακηρυχθεῖ ἢ νὰ ἀποκηρυχθεῖ 
περὶ τοῦ Χριστοῦ, μπορεῖ ἐξίσου νὰ ἐ-
φαρμοσθεῖ στὴν Ἐκκλησία, κα θόσον εἶναι 
ἕνας θεανθρώπινος ὀρ γανισμός». Αὐτὸ 
σημαίνει, λοιπόν, ὅτι ὅπως ἀκριβῶς δὲν 
θὰ μπορούσα με ποτὲ νὰ ἰσχυρισθοῦμε 
ὅτι ὁ Χρι στὸς διαιρεῖται, ἔτσι οὔτε θὰ 
μπο ρούσαμε νὰ ἐπιδοκιμάσουμε καὶ ὅτι 
μπορεῖ ποτὲ ἡ Ἐκκλησία νὰ διαι ρεθεῖ (βλ. 
Α΄ Κορ. 1, 13).

Αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία, ἀναντίρρη τα, ἱ-
δρύθηκε, καθιερώθηκε, ἐξαπλώ θηκε καὶ 

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 δύο 
τραπεζικούς λογαριασμούς, πού ἀναγράφονται κατωτέρω:

Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454

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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ὑπάρχει μέχρι σήμερα ἐντὸς τοῦ χρόνου 
(καὶ θὰ ὑπάρχει μέχρι τὴ Δευτέρα παρου-
σία καὶ ἐ κεῖθεν). Αὐτὸ συμβαίνει διότι ἡ 
Ἐκ κλησία εἶναι τὸ Θεανθρώπινο Σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε ἐντὸς τοῦ 
χρόνου, περπάτησε καὶ πέθανε καὶ ἀνα-
στήθηκε καὶ ἀνελήφθη καὶ πρόκειται νὰ 
ἐπανέλθει ἐντὸς τοῦ χρόνου. Ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ἡ συν έχεια τῆς ἐντὸς τοῦ χρόνου 
ἐνσαρ κώσεως. Καὶ ὅπως ὁ Κύριός μας ἐ-
θεάθη, ψηλαφήθηκε καὶ προσκυνή θηκε 

ἐν Σαρκί, ἐν χρόνῳ, ἔτσι ἐπίσης συνεχί-
ζει νὰ συμβαίνει καὶ μὲ τὸ Σῶμα Του τὴν 
Ἐκκλησία -ἑνωμένη καὶ ἁγία- ἐν χρόνῳ. 
Ἂν θὰ δεχόμα σταν τὴν διαίρεση τῆς 
Ἐκκλησίας, θὰ δεχόμασταν λοιπὸν τὴν 
ἐκμηδέ νιση τῆς Ἐνσαρκώσεως καὶ τῆς 
σω τηρίας τοῦ κόσμου. Καθόσον ἡ νέα 
αὐτὴ ἐκκλησιολογία, μιᾶς «διαιρεμέ νης 
ἐκκλησίας» ἀκυρώνει τελικὰ τὴ σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου, εὔλογα θὰ μποροῦσε 
νὰ θεωρηθεῖ ὡς αἵρεση.

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύ-
ματος Ἁγίου ἐπιδημίαν». Τόν χαρμόσυνο 
καί πανηγυρικό χαρακτήρα τῆς μεγά-
λης Δεσποτικῆς ἑορτῆς πού ἑορτάζουμε 
σήμερα ἔρχεται νά μετριάση τό γεγονός 
τῆς κοιμήσεως τοῦ πολυσεβάστου καί 
πολυφιλήτου Πατρός μας, Ἀρχιμ. Γεωρ-
γίου, πού ἐπί 40 χρόνια ἐφώτισε μέ τήν 
ἁγία ζωή του καί τόν χαρισματικό λόγο 
του ὄχι μόνο τήν μάνδρα τῆς Ἱ. Μονῆς 
τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου ἀλλά καί ὅλον τόν 
Ὀρθόδοξο κόσμο.

Σημεῖον θείας Χάριτος
Ἡ ἔξοδος του ἀπό τήν γήϊνη βιοτή 

του κατά τήν λαμπρά καί εὔσημο αὐτή 
ἡμέρα ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας σημεῖο τῆς 
θείας Χάριτος. Σήμερα πού ἑορτάζομε 
τά γενέθλια τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος 
Θεός ἐκάλεσε κοντά Του τόν Γέροντά 
μας, αὐτόν πού ἀγωνίσθηκε ἔργῳ καί 
λόγῳ καθ᾽ ὅλην τήν ζωή του, ὥστε νά 
διατηρηθῆ ἀμόλυντος καί ἄσπιλος ὁ θε-
οΰφαντος χιτώνας τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τίς 

ποικιλώνυμες πλάνες τῶν αἱρέσεων καί 
τῆς παραβάσεως τῶν ἁγίων ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ, αὐτόν πού συνεχῶς ὡμιλοῦσε καί 
συνέγραφε γιά τήν κατά Χάριν θέωσι τοῦ 
ἀνθρώπου καί τήν μετοχή του στήν ἄκτι-
στη δόξα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ἑπόμενος 
στούς ἁγίους Πατέρες, καί μάλιστα στόν 
Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, τόν ὁποῖον 
ὅλως ἰδιαιτέρως ἠγάπα.

Στό ἱερό Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς τῆς 
Πεντηκοστῆς ἀκούσαμε τόν Κύριο νά 
λέγη: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν 
ἡ γραφή, ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ 
ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Τοῦτο δέ εἶπε 
περί τοῦ Πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμ-
βάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν». Καί ὁ 
Γέροντάς μας παρέμεινε «πιστός ἄχρι 
θανάτου» στόν Κύριο καί Θεό μας, τόν 
ὁποῖο ἀγάπησε ὅσο τίποτε ἄλλο στόν 
κόσμο αὐτό. Ἔμεινε πιστός στήν ἁγία 
καί Ὀρθόδοξο πίστι, τήν ἀκαινοτόμητο 
πίστι στόν Τριαδικό Θεό, τήν πίστι πού 
παρέλαβε ἡ μόνη ἁγία Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθό-
δοξος, ἀπό τούς θεόπτες Προφῆτες, τούς 

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»
«Λόγος εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ Γέροντος ἡμῶν Ἀρχιμ. Γεωργίου» 

(27Μαΐου / 9 Ἰουνίου 2014)
τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

               



AP. 96

14

θεοκήρυκες Ἀποστόλους καί τούς θεο-
φόρους Πατέρες της. Γι᾽ αὐτό καί ἐκ τῆς 
καθαρᾶς του καρδίας ἀνέβλυζε διηνεκῶς 
τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ 
τούς ὁποίους στήριζε, παρηγοροῦσε καί 
φώτιζε τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Κατεφρόνησε τὶς ματαιότητες τοῦ 
παρόντος αἰῶνος

Ἡ καρδία μας ξεχειλίζει ἀπό εὐγνω-
μοσύνη καί εὐχαριστία πρός τόν Ἅγιο 
Κύριο, πού μᾶς ἐχάρισε τοιοῦτον ποιμένα 
καί διδάσκαλο.

Θέλουμε νά σοῦ μιλήσουμε, Γέροντα, 
ὅπως καί ὅταν ἤσουν ζῶν ἀνάμεσά μας. 
Θέλουμε νά σέ εὐχαριστήσουμε γιά ὅλα 
ὅσα ἀπολαύσαμε τόσα χρόνια κοντά σου.

Πρῶτα ἀπό ὅλα μᾶς ἔμαθες νά ἀγα-
ποῦμε τήν ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
«ἥν ὁ Κύριος περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου 
αἵματος» καί νά ἔχουμε πάντοτε κέντρο 
τῆς ζωῆς μας τόν Θεάνθρωπο Χριστό. 
Αὐτό μᾶς τό ἔδειξες πρῶτος ἐσύ μέ τήν 
θεοφιλῆ βιοτή σου. Κατεφρόνησες τὶς 
ματαιότητες τοῦ παρόντος αἰῶνος, τοῦ 
ἀπατεῶνος, καί ἔδραμες ἐρασμίως ὀπίσω 
τοῦ μόνου ποθητοῦ Κυρίου καί Θεοῦ σου. 
Ἔφυγες τά ἀκαδημαϊκά ἕδρανα, γιά νά 
βρῆς τήν θεοποιό ἡσυχία. Ὑπῆρξες Χρι-
στοκεντρικός διδάσκαλος πολλῶν ψυχῶν, 
καί μάλιστα τῶν ἀφιερωμένων στόν Χριστό 
μοναχῶν καί μοναζουσῶν. Ἐποίμανες τήν 
λογική μάνδρα τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν 
Γρηγορίου καί ἐπί σαράντα χρόνια ἔγινες 
ὁ γεννήτωρ τῶν πνευματικῶν σου τέκνων. 
Αὔξησες τό κοινόβιο, πού σοῦ ἐνεπιστεύθη 
ὁ Θεός καί ἔθεσες ὅρους καί κανόνες γιά 
τήν σωτηρία μας. Μέ σοφία καί διάκρισι 
χειρίσθηκες μεγάλα ἐκκλησιαστικά καί 
ἁγιορείτικα θέματα. Προστάτευσες ἐνδε-
εῖς καί καταπονημένους συνανθρώπους 
μας. Ἔγραψες, ἐκήρυξες, ἐξωμολόγησες, 
στήριξες, παρηγόρησες. Ὑπερασπίσθηκες 

τήν Ὀρθόδοξο πίστι μας ὡς ἀκραιφνής 
θεολόγος, μιμητής τῶν Ἁγίων Πατέρων 
καί πιστός στήν θεολογία τους.

Θά προσπαθήσωμε μέ φιλότιμο νά 
ἀνταποκριθοῦμε στήν ἀγάπη του

Ὁμολογοῦμε, πολυσέβαστε Γέροντα, 
ὅτι κατά τά ἔτη, πού ζήσαμε κοντά σου, 
πολλές φορές σέ πικράναμε, σέ λυπήσαμε 
καί σέ στενοχωρήσαμε, λόγῳ τῆς πνευμα-
τικῆς μας ἀνωριμότητος, μέ τίς ἰδιοτρο-
πίες καί παραξενιές μας, πού ὠφείλοντο 
στόν ἐγωϊσμό καί τήν φιλαυτία μας. Ἐσύ 
ὅμως, Γέροντα, ὡς φιλεύσπλαγχνος πα-
τήρ, μέ ὑπομονή καί ἀγάπη, μιμούμενος 
τόν Ἀρχιποίμενα Χριστό μας, πάντοτε 
μᾶς συγχωροῦσες, μᾶς στήριζες καί μᾶς 
νουθετοῦσες, παραβλέποντας τά λάθη 
καί τίς ἀδυναμίες μας καί ἀποβλέποντας 
μόνον στήν πνευματική μας πρόοδο καί 
σωτηρία. Γιά ὅλα αὐτά παρακαλοῦμε νά 
μᾶς συγχωρήσης καί νά εὔχεσαι γιά μᾶς, 
ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς βασι-
λείας τῶν Οὐρανῶν, τήν ὁποία τώρα ἐσύ 
ἀπολαμβάνεις. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μᾶς 
συγχωρεῖς καί ὅτι εὔχεσαι γιά μᾶς. Σέ εὐ-
χαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας 
καί ὑποσχόμεθα ὅτι θά προσπαθήσωμε 
μέ φιλότιμο νά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἀ-
γάπη, πού μᾶς ἔδειξες, τηρώντας τίς ἅγιες 
συμβουλές καί νουθεσίες, πού καθημερινά 
ἀπηύθυνες στόν καθένα μας ξεχωριστά 
καί σέ ὅλους μαζί, ὥστε νά βαδίσουμε τόν 
δρόμο πού μᾶς ἔδειξες, τόν δρόμο πού 
ὁδηγεῖ στόν Χριστό καί τήν θέωσι.

Τώρα ὅμως ἔδυσες, Γέροντα. Ἐσιώπησε 
ἡ θεολόγος γλώσσα σου καί τό φωτει-
νό πρόσωπό σου, πού μόνον ἡ θέα του 
ἀρκοῦσε, γιά νά γαληνέψη ἡ ταραγμένη 
ἀπό τόν δαιμονικό πόλεμο ψυχή μας, θά 
κρυφτῆ μέσα στόν τάφο. Βαθειά ἡ θλῖψις 
τῆς Γρηγοριατικῆς ἀδελφότητος. Ὅμως 
καί ἀκράδαντος ἡ βεβαιότης μας ὅτι τώρα 
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κατοικεῖς ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς δι-
καίων, «ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων», 
ὅπου οἱ χοροί τῶν Ἁγίων συνεορτάζουν 
μετά τῶν Ἀγγέλων καί δοξολογοῦν ἀκα-
ταπαύστως τόν κοινό μας Δεσπότη καί 
Κύριο. Λύθηκε ὁ φυσικός δεσμός, γιά 
νά πετάξη τό λαμπρό πνεῦμα σου ἀπό 
τήν ἐπίγεια ὁμήγυρι τῶν σωζομένων στήν 
οὐράνια πανηγύρι τῶν λυτρωμένων.

Σέ παρακαλοῦμε, τώρα πού ἀναπαύ-
θηκες ἀπό τούς ποιμαντικούς κόπους καί 
ἀπό τούς πόνους τῆς πολυχρόνιας ἀσθε-
νείας σου, νά μένης ἐν πνεύματι ἀνάμεσά 
μας καί μέ τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
νά μᾶς ἐνισχύης, νά μᾶς προστατεύης καί 
νά μᾶς διορθώνης, ὅπως τό ἔκανες ὅσα 
χρόνια ἤσουν ζῶν ἀνάμεσά μας, καί πολύ 

περισσότερο τώρα, καί νά μᾶς ἀξιώσης 
μέ τίς θερμές σου πρεσβεῖες πρός Κύριον 
νά ἀξιοποιήσουμε τόν ὑπόλοιπο χρόνο 
τῆς μοναχικῆς μας ζωῆς καί νὰ σωθοῦμε.

Ἡ ψυχή σου ἤδη βρίσκεται στόν Χρι-
στό. Τό τίμιο σῶμα σου τό παραδίδουμε 
στήν γῆ «ἐξ ἧς ἐλήφθη». Τό ἀσπαζόμαστε 
σάν πολύτιμο θησαυρό, πού ὁ Θεός τό 
ἐφύλαξε ἐπί 79 χρόνια καί ἐσύ συνεργείᾳ 
τῆς θείας Χάριτος τό προσέφερες στήν 
ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας Του. Σέ μᾶς πού 
σέ κατευοδώνουμε καί στά πολλά σου 
τέκνα, τά ἐγγύς καί τά μακράν, ἄφησε 
τήν εὐχή σου.

Καλή Ἀνάστασι καί καλή συνάντησι, 
ἅγιε πάτερ καί Γέροντα!

Σεβαστοί μου πατέρες, πού τιμᾶτε 
μέ τήν παρουσία σας τήν ἀποψινή μας 
ἐκδήλωση εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας,

ἀγαπητοί Θεσσαλονικεῖς,

Πρῶτα-πρῶτα πρέπει νά ἐκφράσουμε 
τίς εὐχαριστίες μας στόν Τριαδικό ἀληθι-
νό Θεό μας γιά τή λαοσύναξή μας αὐτή.

Κατά δεύτερον νά ἀποδώσουμε τήν 
ὀφειλομένη εὐχαριστία στόν Παναγιώτατο 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο μέ 
τίς πατρικές εὐλογίες καί ὑπό τήν αἰγίδα 
τοῦ ὁποίου λαμβάνει χώρα ἡ ἐκδήλωσή 
μας. Εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλονται καί 

στούς πλησιοχώρους Μητροπολίτες Νέ-
ας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιο 
καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. 
Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι προέβαλαν τή λαο-
σύναξή μας.

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα 
τῆς Θεσσαλονίκης, πού συνδιοργανώνου-
με αὐτή τήν ὁμολογιακή σύναξη, χαιρε-
τίζουμε ὅλους ἐσᾶς, τόν πιστό λαό τῆς 
Θεσσαλονίκης, πού βρίσκεστε ἐδῶ γιά νά 
διατρανώσουμε μαζί τήν ἀπόφασή μας νά 
συνεχίσει νά εἶναι ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ πόλις 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ καί τῶν ἀναρίθμητων Ἁγίων, 

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ*
τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη,

Δρ Θεολογίας - Πτ. Φιλοσοφίας

* Ὁμιλία στή Σύναξη διαμαρτυρίας στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου ἐναντίον τῶν ἐκδηλώσεων «ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφά-
νειας» (gay pride). Θεσσαλονίκη, 20 Ἰουνίου 2014
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ἡ Θεσσαλονίκη τῶν Ἁγιορειτικῶν εὐλογιῶν 
καί τῆς Βυζαντινῆς της λαμπρῆς κληρο-
νομιᾶς, νά συνεχίσει νά εἶναι ἀντάξια τοῦ 
πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας της καί νά 
μή γίνει θλιβερός μιμητής κάθε ξενόφερτου 
φαινομένου παρακμῆς, πού ἔρχεται καί 
στόν τόπο μας, ὅπως ἡ παρέλαση ντρο-
πῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀπειλεῖ νά 
μολύνει τήν ἁγιοτόκο πόλη μας.

Α´ Μέρος

Ἡ τρέχουσα συγκυρία
Ἡ πρόκληση αὐτή, πού γιά τρίτη 

συνεχῆ χρονιά πραγματοποιεῖται, στήν 
πόλη μας, ἐντάσσεται σέ ἕνα γενικότερο 
πλαίσιο προβολῆς καί νομιμοποίησης τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας ὡς καθ᾽ ὅλα νόμιμου καί 
ἐπαινετοῦ ἐναλλακτικοῦ, ὅπως θέλουν 
νά τόν λένε, τρόπου ἔκφρασης τοῦ σε-
ξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ.

Εἶναι γνωστή ἡ πρόσφατη βράβευ-
ση ἑνός ὁμοφυλόφιλου στό πλαίσιο τῆς 
Eurovision καί ἡ προβολή τοῦ γεγονότος 
ἀνά τήν ὑφήλιο ὡς «νίκη τοῦ πνεύματος 
τῆς ἀνεκτικότητας». Ἡ δήλωση αὐτή ἀνή-
κει, παρακαλῶ, στόν παπικό Ἀρχιεπί-
σκοπο Βιέννης στήν Αὐστρία, ὁ ὁποῖος 
συμπλήρωσε ὅτι «εὔχεται ἡ Κοντσίτα νά 
ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή της»!

Ὁ ἔσχατος ξεπεσμός καί ἡ ἀποστασία 
ἀπό τό θέλημα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ συ-
μπληρώθηκε τίς ἴδιες περίπου ἡμέρες μέ 
τήν πρωτοβουλία τοῦ Γαλλικοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας νά συστήσει στά ἀγόρια 
τοῦ Λυκείου νά πᾶνε στό σχολεῖο μέ 
φοῦστες, γιά νά δείξουν ἔμπρακτα ὅτι δέν 
εἶναι «ὁμοφοβικοί» καί ὅτι τό φύλο δέν 
καθορίζεται βιολογικά ἀλλά ἐπιλέγεται.

Αὐτή ὅμως ἡ παραλυσία, ὅπως θά 
τήν ἔλεγε καί ὁ Μακρυγιάννης μας, δέν 
ἔχει προσβάλει ὡς λοιμική νόσος μόνο 
τήν ἀποστατημένη Δύση. Ἔχει ἔρθει καί 

σέ μᾶς ἐδῶ, ἀφοῦ — ὅπως διαβάζουμε— 
ὀργανώνεται σέ δημοτικό σχολεῖο τῶν 
Ἀθηνῶν σεμινάριο γιά τήν ἐνημέρωση τῶν 
μικρῶν μαθητῶν καί τῶν γονέων τους 
πάνω στό θέμα τῆς «ὁμοφοβίας» καί τῆς 
«τρανσφοβίας»!

Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς σ᾽ αὐτήν 
τήν παράνοια τῆς ἀποστασίας; Ἐδῶ ὁ 
διάβολος χορεύει πλέον στίς πλατεῖες. 
Ἐδῶ ἔχουμε ἀντιστροφή καί διαστροφή 
τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας. Ὅπως ἔλεγε 
ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, 
«ἡ ἁμαρτία ἔγινε πλέον μόδα· βγαίνει στίς 
πλατεῖες καί διεκδικεῖ εὔσημα». 

Ποῦ πηγαίνει λοιπόν ἡ Εὐρώπη καί 
ποῦ σύρεται μαζί μ᾽ αὐτήν καί ἡ Ἑλλάδα;

Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν 
ὁμοφυλοφιλία

Θά πρέπει νά ποῦμε ἀπό τήν ἀρχή ὅτι 
ἡ ἀποψινή μας λαοσύναξη εἶναι ἔκφραση 
τῆς ποιμαντικῆς ἀγωνίας τῆς Ἐκκλησίας 
μας γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ βδελυκτοῦ 
πάθους τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τό ὁποῖον 
εἶναι σημάδι τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Δέν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι καί ὁ Ἀντίχριστος, κα-
θώς ἀναλύουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, θά εἶναι 
ὁμοφυλόφιλος, καθώς θά ἀποτελεῖ τήν 
προσωποποίηση τῆς ἀντιστροφῆς, δια-
στροφῆς καί ἐναντίωσης στήν τάξη πού 
ἐδημιούργησε ὁ Θεός σέ ὅλους τούς τομεῖς.

Ἡ σύναξή μας, λοιπόν, εἶναι ἔκφραση 
τῆς ποιμαντικῆς ἀγωνίας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ποιμα-
ντική της μέριμνα ἔχει πολλούς ἀποδέκτες. 
Πρῶτα-πρῶτα ἀπευθύνεται —ὅπως ἔχει 
δικαίωμα καί καθῆκον— στά πιστά της 
τέκνα γιά νά τά διαφυλάξει πνευματικά 
ἀλλά καί σωματικά.

Ἀπευθύνεται ἐπίσης σέ ὅσους ἔχουν 
τήν καλή διάθεση νά ἀκούσουν τή φωνή 
της.

Ὑπάρχουν, δυστυχῶς, ἄνθρωποι, μέσα 
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στήν πολυδιάστατη σύγχυση τῆς ἐποχῆς 
μας, πού ἀγνοοῦν ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή καί 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Παράδο-
ση θεωροῦν ξεκάθαρα ὅτι τό πάθος τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας ἤ τοῦ κιναιδισμοῦ (αὐτός 
εἶναι ὁ ἀρχαιοελληνικός σοφός ὅρος, διότι 
οἱ κίναιδοι κινοῦν τήν αἰδῶ, τήν ντροπή!) 
εἶναι τελείως ἀσυμβίβαστο μέ τήν ἰδιότητα 
τοῦ χριστιανοῦ.

Ἀρκεῖ πρός ἀπόδειξη νά ἀναφέρουμε 
μόνο τά παρακάτω χωρία τῆς Ἁγίας Γρα-
φῆς. Τά μεταφέρουμε ἀπό τό βιβλίο τοῦ 
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου, Ὁμοφυ-
λοφιλία, ἐκδ. Φωτοδότες, 1992, σσ. 8-9.

• «Μή πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι, οὔτε 
εἰδωλολάτραι (Καί στούς εἰδωλολάτρες 
συμπεριλαμβάνονται προφανῶς καί αὐτοί 
πού θεοποιοῦν τή σάρκα καί ἀπολυτο-
ποιοῦν τίς σαρκικές ἡδονές στίς ὁποῖες 
καί ὑποδουλώνονται) οὔτε μοιχοί οὔτε 
μαλακοί (δηλαδή θηλυπρεπεῖς) οὔτε ἀρ-
σενοκοῖται (εἶναι αὐτοί γιά τούς ὁποίους 
συζητᾶμε) ... Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρο-
νομήσουσι» (Α´ Κορ. στ´ 9-10).

Καί στήν Α´ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή 
του ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει:

• «... Δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις 
δέ καί ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καί ἁμαρ-
τωλοῖς, ἀνοσίοις καί βεβήλοις... πόρνοις, 
ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς... καί εἴ τι 
ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκει-
ται ...» (Α´ Τιμ. α´ 9-10). Δηλαδή, ὁ νόμος 
δέν προορίζεται γιά τούς καλούς, ἀλλά 
γιά τούς ἀνόμους καί ἀνυπότακτους, γιά 
τούς ἀσεβεῖς καί ἁμαρτωλούς, γιά ἐκεί-
νους πού δέν ἔχουν ἱερό καί ὅσιο καί βε-
βηλώνουν τά πάντα... γιά τούς πόρνους, 
τούς ἀρσενοκοῖτες... καί γιά κάθε τί πού 
ἀντιτίθεται στήν ὑγιᾶ διδασκαλία.

Καί στήν πρός Ρωμαίους:
• «Διά τοῦτο (δηλαδή ἐπειδή δέν ἐλά-

τρευσαν τόν Κτίστη ἀλλά τήν κτίση, ὅπως 
ἀναφέρεται στούς προηγούμενους στίχους 

16-23) παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς πάθη 
ἀτιμίας, αἵ τε γάρ θήλειαι αὐτῶν μετήλ-
λαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά 
φύσιν, ὁμοίως δέ καί οἱ ἄρσενες ἀφέντες 
τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύ-
θησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, 
ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τήν ἀσχημοσύνην κα-
τεργαζόμενοι καί τήν ἀντιμισθίαν ἥν ἔδει 
τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβά-
νοντες» (Ρωμ. α´ 26-27). Δηλαδή: Γιά τόν 
πιό πάνω λόγο, πού ἀναφέραμε, τούς 
παρέδωσε ὁ Θεός σέ πάθη ἀτιμωτικά, 
γιατί καί οἱ γυναῖκες τους ἄλλαξαν τή 
φυσική σχέση καί χρήση μέ τήν παρά φύ-
ση. Τό ἴδιο καί οἱ ἄντρες, ἀφοῦ ἄφησαν 
τήν φυσική χρήση τῆς γυναίκας, ἄναψαν 
ἀπό φλόγα ἀκάθαρτης ἐπιθυμίας μεταξύ 
τους, ὥστε νά κάνουν ἄντρες μέ ἄντρες 
ἄσχημες καί ἄτιμες πράξεις, λαμβάνοντες 
ἔτσι τόν μισθό πού τούς ἄξιζε γιά τήν 
πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας τους.

Θά μποροῦσαν νά ἀναφερθοῦν καί 
ἄλλα πολλά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλά νομίζω 
ὅτι καί αὐτά πού εἴπαμε εἶναι ἀρκετά. 
Τοῦτο μόνο νά προσθέσουμε, ὅτι τό πά-
θος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἐκτός ἀπό φοβε-
ρή ἁμαρτία, εἶναι καταστροφικό καί γιά 
τήν ψυχική καί σωματική ὑπόσταση τοῦ 
ἀνθρώπου περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο 
πάθος καί ἁμαρτία. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ 
φοβερή μάστιγα τοῦ Ἔιτζ ξεκίνησε ἀπό 
ὁμοφυλοφίλους καί ἐξακολουθεῖ σήμερα, 
ὡς πανδημία πλέον, νά κάνει θραύση κυ-
ρίως μεταξύ αὐτῶν.

Ἐπίσης τά ψυχιατρικά προβλήματα, 
τάσεις αὐτοκτονίας κλ.π., εἶναι πολύ 
περισσότερο διαδεδομένα μεταξύ τῶν δυ-
στυχισμένων αὐτῶν ἀνθρώπων, ἀπ᾽ ὅ,τι 
σέ ἄλλες κατηγορίες ἀνθρώπων.

Αὐτά τά προβλήματα —πνευματικά 
στό βάθος— ἐκφράζονται πολλές φο-
ρές μέ μιά μεγάλη προπέτεια, ἀναίδεια, 
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προκλητικότητα καί μίσος ἀπέναντι σέ 
κάθε καλό καί ὑψηλό πού παρήγαγε ὁ 
ἀνθρώπινος πολιτισμός καί ἰδιαίτερα ἡ 
δική μας παράδοση. Θά ἀναφέρουμε μό-
νον αὐτό πού ἔγραψαν στό ἄγαλμα τοῦ 
ἔφιππου Κολοκοτρώνη στά Προπύλαια, 
ἀπέναντι ἀπό τήν Παλαιά Βουλή, κατά 
τή διάρκεια τῆς παρέλασής τους τό προη-
γούμενο Σάββατο 14 Ἰουνίου στήν Ἀθήνα: 
«Λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι [σημείωση: στό 
δικό τους ὑπάρχει ἡ λαϊκή ἔκφραση γιά 
τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ὄχι αὐτή 
πού βάλαμε ἐμεῖς ἐδῶ χάριν εὐπρεπείας], 
ἱέρειες τοῦ αἴσχους, εἴμαστε περήφανα ἡ 
ντροπή τοῦ ἔθνους».

Ἐδῶ, ἀνιχνεύεται ὅλη ἡ τραγωδία τοῦ 
ἀνθρώπου τῆς ἁμαρτίας, ὁ ὁποῖος μέσῳ 
καί τῆς ἀντικοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, 
προσπαθεῖ νά ἑλκύσει τό ἐνδιαφέρον. 
Στήν πραγματικότητα αὐτό πού τοῦ λείπει 
εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀναγνώριση.

Τά ἐπιχειρήματα, φυσικά, καί ἡ ἐνη-
μέρωση πιάνουν τόπο σ᾽ αὐτούς πού 
δέν εἶναι τυφλωμένοι ἀπό τό πάθος. Γι᾽ 
αὐτούς πού σύρονται ἀπό τό πάθος, 
ἡ ἠθική συνείδηση, ἀλλά καί ἡ λογική, 
εἶναι αἰχμάλωτες τοῦ πάθους καί δέν ἀ-
φήνουν τόν ἄνθρωπο νά δεῖ τήν ἀλήθεια. 
«Ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς 
ἁμαρτίας» (Ἰω. 8,34) λέγει ἡ Γραφή καί 
ἡ ἀρχαία σοφία κάνει τήν πανανθρώπινη 
διαπίστωση ὅτι ἡ ἕξις, δηλαδή ἡ συνήθεια 
— καί μάλιστα ἡ κακή— γίνεται δεύτερη 
φύση γιά τόν ταλαίπωρο ἄνθρωπο, πού 
θά αἰχμαλωτίσει.

Κάποιοι νομίζουν —πολύ ἐσφαλμένα— 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία μιλώντας γιά τό κρίσιμο 
αὐτό θέμα, κινεῖται, τρόπον τινά, ἀπό 
ἐμπάθεια. Μεγάλο λάθος κάνουν. Ἡ Ἐκ-
κλησία δέν στρέφεται προσωπικά ἐναντίον 
κανενός. Τίς πράξεις τίς ἁμαρτωλές κα-
ταδικάζει καί μιλεῖ μέ πόνο γι᾽ αὐτά πού 
κάποτε ἦσαν αὐτονόητα. Ἡ Ἐκκλησία 

— αὐτό μᾶς ἔχουν διδάξει οἱ ἅγιοι— δέν 
ἀποστρέφεται οὔτε μισεῖ τά πρόσωπα, 
ὅσο ἁμαρτωλά καί ἄν εἶναι. Βλέπει τό 
πρόσωπο, ἀκόμη καί τοῦ μεγαλυτέρου 
ἁμαρτωλοῦ, ὡς μία τραγική ὕπαρξη, ἡ 
ὁποία ὑφίσταται τίς συνέπειες τῶν κα-
ταστροφικῶν ἐπιλογῶν της. Προσπαθεῖ 
μέ τόν λόγο, τή νουθεσία, τήν προσευχή 
καί τήν ἐν γένει ποιμαντική της νά βοη-
θήσει νά μετανοήσει ὁ ἄνθρωπος καί νά 
ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τά αἰσχρά πάθη, τά 
ὁποῖα τόν ντροπιάζουν.

Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἀποστρέφεται τήν 
ἁμαρτία καί τόν πατέρα καί εἰσηγητή τῆς 
ἁμαρτίας, τόν ἀρχέκακο διάβολο. Αὐτή 
τήν ἀντιμετώπιση μᾶς παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός μας καί τήν ἐφήρμοσαν οἱ ἅγιοι.

Ἡ Ἐκκλησία δέν μισεῖ τά πρόσωπα 
τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλά καί δέν ὡραιοποι-
εῖ οὔτε δικαιολογεῖ τά πάθη. Δέν λέγει: 
«Καλά κάνετε, δέν εἶναι τίποτε· ὅλοι ἔτσι 
κάνουν». Ἀπό ἀγάπη λέγει τήν ἀλήθεια 
καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά βο-
ηθήσει, προληπτικά καί θεραπευτικά. 
Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
γράφει, ὅπως διαβάζουμε σέ πρόσφατο 
κείμενο, πού κατέθεσε διαμαρτυρόμενη 
στήν Κυπριακή πολιτεία —ἡ ὁποία καί 
ἐκεῖ, δυστυχῶς, προβάλλει τίς ἐκδηλώ-
σεις καί παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. 
Βεβαιώνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου: «...ἡ 
Ἐκκλησία καί ἡ Βιοηθική θεωροῦν τήν 
ὁμοφυλοφιλία ὡς ἀσθένεια καί πάθος τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου, πού πρέπει νά 
τύχει ἰατρικῆς καί πνευματικῆς βοήθειας 
καί θεραπείας». Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια.

Κλείνοντας τή σύντομη αὐτή θεολογική 
προσέγγιση τοῦ θέματος ἐπισημαίνουμε ὅτι 
γιά μᾶς τούς χριστιανούς «μέτρον πάντων 
χρημάτων», δηλαδή μέτρο γιά τήν ἠθική 
καί πνευματική ἀξιολόγηση τῶν πράξεων, 
συμπεριφορῶν καί διανοημάτων δέν εἶ-
ναι ὁ ἄνθρωπος, ὅπως ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι 
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σοφιστές, ἀλλά ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. 
Ἐπίσης, οἱ «προδιαγραφές» γιά τήν κατά 
φύση λειτουργία καί γιά τήν ὑγεία τοῦ 
ἀνθρώπου σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί τούς 
τομεῖς ἐτέθησαν ἀπό τόν ἴδιο τόν Δημι-
ουργό τοῦ ἀνθρώπου, τόν Τριαδικό Θεό 
καί δέν μποροῦμε οὔτε πρέπει ἐμεῖς νά τίς 
ἀλλάξουμε. Ὅσοι ἐπιχείρησαν νά ἀλλάξουν 
αὐτές τίς «προδιαγραφές», πρῶτα-πρῶτα 
τόν ἑαυτό τους κατέστρεψαν.

Συνεπῶς δέν κινούμεθα σέ μία γκρίζα 
ζώνη ἀσάφειας καί ὑποκειμενικῶν ἐκτι-
μήσεων ἀλλά σέ μία περιοχή, ὅπου τά 
πράγματα εἶναι σαφῆ καί ξεκάθαρα καί 

ἐναπόκειται στήν ἐλεύθερη προαίρεση 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά ἀκολουθήσει μέ 
φιλότιμο καί ἀπό ἀγάπη τόν Χριστό καί 
νά ὁμοιωθεῖ πρός αὐτόν ἤ —ὅ μή γένοι-
το— νά γίνει δοῦλος τῶν βδελυκτῶν πα-
θῶν καί νά ὁμοιωθεῖ «τοῖς κτήνεσι τοῖς 
ἀνοήτοις», ἤ μᾶλλον νά γίνει χειρότερος 
καί ἀπό αὐτά, διότι τά καημένα τά ζῶα 
δέν ἐτιμήθησαν ἀπό τόν Δημιουργό μέ τήν 
θεοειδῆ ψυχή, τόν νοῦν καί τό αὐτεξού-
σιο, δηλ. τήν ἐλευθερία.

(στὸ ἑπόμενο τεῦχος τὸ Β´ Μέρος)

Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΜΑΣ*

Μήν ξεχνοῦμε πώς οἱ δεκάδες φωτο-
γραφίες, πού ἀνεβάζουμε στό διαδίκτυο 
καί μᾶς δείχνουν πάντοτε κεφάτους, χα-
ρούμενους καί μέ πολλούς, μπορεῖ νά εἶναι 
καί ἡ μεγάλη ἀποκάλυψη τῆς μοναξιᾶς 
μας! Μπορεῖ νά θέλουμε νά κρύψουμε τή 
θλίψη, τήν μελαγχολία καί τήν ἴδια τήν 
κατήφεια τῆς ψυχῆς μας!

Ἄρα τό «νά φαίνεται ὅτι ξέρω πολύ 
κόσμο» καί τό «νά δείχνω ὅτι περνάω κα-
λά» εἶναι ἕνα ψέμα, στό ὁποῖο θέλουμε νά 
ζοῦμε, μία ψευδαίσθηση εὐτυχίας. Πόσο 
μᾶς βοηθοῦν ἄραγε στό νά μπορέσουμε νά 
ζοῦμε χαρούμενα, κεφάτα, πανευφρόσυνα;

[...]
Τί παράξενο! Ἐνῶ μιλᾶ κανείς μέ τό-

σους «φίλους», ἀκόμη δέ καί ταυτόχρονα, 
αὐτός εἶναι τόσο σιωπηλός! Οὔτε καί ὁ 
ἴδιος δέν ἀκούει τή φωνή του! Ἐνῶ στέλνει 
τά μηνύματά του, δέν μπορεῖ νά δώσει 
καί τό χέρι του! Τί...κόσμος!

Μοναξιά, μοναξιά, μοναξιά! Καί  μά-
λιστα σέ τόσο «πλῆθος»! Πού κανείς μας 
δέν θέλει νά παραδεχθεῖ, ἄν καί τό ἀντι-
λαμβάνεται πολύ! Κλείνει τά μάτια στήν 
πραγματικότητα, ἐκεῖ στήν εἰκονικότητα 
βυθισμένος!

Σέ κάθε περίπτωση, τό διαδίκτυο μᾶς 
βοηθάει νά ἐπικοινωνήσουμε μέ συγγε-
νεῖς, γνωστούς καί φίλους, ἰδιαίτερα ἄν 
βρίσκονται αὐτοί στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ 
πλανήτη. Πόσο ἄσχημο ὅμως εἶναι, ὅταν 
ἀπό μέσο ἐπικοινωνίας καταλήγει νά γί-
νεται ὑποκατάστατο φιλίας!

[...]
Κι ἐνῶ τά διάφορα τεχνολογικά ἐπι-

τεύγματα ἔρχονται γιά νά μᾶς βοηθήσουν 
νά ἔρθουμε πιό κοντά, ὅσο μακριά καί 
νά βρισκόμαστε, αὐτοί τά μεταμορφώνουν 
ἔτσι, ὥστε νά μᾶς χωρίζουν ἀκόμη κι ὅταν 
βρισκόμαστε δίπλα-δίπλα!

* Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου, Ἠλεκτρονικές φιλίες, (περιοδικό Τά 
Κρίνα, τεῦχος 329, Φεβρουάριος 2014).
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Ὁ «ταπεινός πάπας»
Ὁ ἁγιοποιηθείς προσφάτως πάπας 

Ἰωάννης-Παῦλος ΣΤ´, πού πάτησε καί 
τά ἑλληνικά χώματα τόν Μάϊο τοῦ 2001, 
ὅπου πήγαινε (ἐπισκέφθη 90 χῶρες!) ζη-
τοῦσε συγγνώμη γιά τά λάθη πού ἔκαναν 
οἱ προκάτοχοί του στό παρελθόν.

Αὐτό, βέβαια, ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἐπι-
κοινωνιακό «κόλπο», ἀφοῦ δέν ἔκανε 
ἀπολύτως τίποτε γιά τήν διόρθωση τῶν 
παπικῶν λαθῶν ἤ καί ἐγκλημάτων τοῦ 
παρελθόντος.

Ὁ σημερινός πάπας Φραγκῖσκος Α´ 
ἔχει προχωρήσει περισσότερο στήν «τα-
πείνωση»! Ὄχι μόνο ζητᾶ συγγνώμη, ἀλλά 
φιλᾶ καί τά χέρια τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι 
στά Ἱεροσόλυμα στά τέλη Μαΐου 2014, 
κατά τίς φιέστες γιά τήν ἐπέτειο τῶν 
πενῆντα ἐτῶν ἀπό τήν συνάντηση Ἀθη-
ναγόρα καί πάπα Παύλου VI, ἐκτός ἀπό 
τό ἀμοιβαῖο χειροφίλημα μέ τόν Οἰκουμε-
νικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ πάπας 
φίλησε τήν ἄλλη μέρα καί τό χέρι ἑνός 
Ἑβραίου, πού πέρασε ἀπό τά χιτλερικά 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Πρίν ὅμως 
πάει στά Ἱεροσόλυμα, γιά τίς φιέστες, 
εἶχε φιλήσει στή Ρώμη καί τό χέρι ἑνός 
γνωστοῦ ὑπέργηρου Ἰταλοῦ παπικοῦ 
παπᾶ, πού εἶναι γνωστός ὁμοφυλόφιλος 
καί ἀκτιβιστής ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων τῶν 
ὁμοφυλοφίλων. Στή συνέχεια ὁ «ταπεινός 
πάπας» Φραγκίσκος Α´ συνελειτούργησε μέ 
τόν ὁμοφυλόφιλο παπά του. (Βλ. μπλόγκ 
κόκκινος οὐρανός, 31.5.2014).

❖❖❖

Θεοσημιῶν συνέχεια
Μετά τά «περιστέρια τῆς εἰρήνης» τοῦ 

πάπα Φραγκίσκου Α´, πού θανατώθηκαν, 

εἴχαμε καί ἄλλες θεοσημίες σχετικά μέ τή 
συνάντηση πάπα καί Πατριάρχου στά 
Ἱεροσόλυμα αὐτή τή φορά.

1η Θεοσημία: Πρίν φύγει ὁ Πατριάρ-
χης κ. Βαρθολομαῖος γιά τά Ἱεροσόλυμα, 
προκειμένου νά συναντηθεῖ μέ τόν πάπα, 
ἰσχυρός σεισμός ἔπληξε τήν πατρίδα του 
τήν Ἴμβρο.

2η Θεοσημία: Μετά τήν συνάντηση 
πάπα καί Πατριάρχου πῆρε φωτιά ἡ Βα-
σιλική τῆς Γεννήσεως, πράγμα πού εἶχε 
νά συμβεῖ ἑκατοντάδες χρόνια!

Πῆραν ἄραγε, αὐτοί πού ἔπρεπε, κά-
ποιο μήνυμα ἀπό τίς θεοσημίες αὐτές ἤ 
τίς θεώρησαν «φυσικά γεγονότα»;

❖❖❖

Ὁ Τουρκο-ἀμερικανός Μουχτάρ 
Κέντ στή συνοδεία τοῦ Οἰκ. Πατρι-

άρχου στά Ἱεροσόλυμα

Μεταφέρουμε ἀπό τήν ἐφημ. Ὀρθό-
δοξος Τύπος (30.5.2014, σ. 7):

Ἐπίλεκτον στέλεχος τῆς Λέσχης Μπίλ-
ντερμπεργκ συνώδευε τόν Οἰκουμενικόν 
Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον εἰς τά Ἱε-
ροσόλυμα, ὅπου συνηντήθη μετά τοῦ 
Αἱρεσιάρχου Πάπα. Συμφώνως πρός πλη-
ροφορίας τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη, συ-
νεργάτου τοῦ «Ἁγιορειτικοῦ Βήματος», ὁ 
ὁποῖος εἰδικεύεται εἰς αὐτά τά θέματα: 
Τό στέλεχος τῆς Μπίλντερμπεργκ εἶναι ὁ 
κ. Μουχτάρ Κέντ, ὁ ὁποῖος εἶναι Τουρ-
κο-ἀμερικανός ἐκτελεστικός διευθύνων 
σύμβουλος τῆς Coca–Cola.

Ὡς σημειώνει ὁ συντάκτης τοῦ δη-
μοσιεύματος: ὁ κ. Μουχτάρ Κέντ εἶναι 
ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῆς συνταγῆς 
τῆς Παγκοσμιοποιήσεως διά τήν ἐπίλυσιν 
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τῶν συγκρούσεων καί τήν διασφάλισιν 
τῆς ἀναπτύξεως. Συμμετέχει ἀπό τό 2009 
εἰς τάς συνεδριάσεις τῆς Λέσχης (καί εἰς 
αὐτήν τῆς Ἑλλάδος) καί ἔχει βραβευθῆ 
ἀπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά 
τήν φιλανθρωπικήν του δρᾶσιν.

❖❖❖

Πατριάρχης καί πάπας συμφώνησαν 
γιά οἰκουμενική σύνοδο τό 2025;

Μεταφέρουμε καί ἄλλο σχόλιο ἀπό τήν 
ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος (27.6.2014 σ. 2):

Ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» τῶν ἐν Ἑλλάδι 
παπικῶν κ. Νικόλαος «κάρφωσε» δεό-
ντως τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη! Ἀπο-
κάλυψε «μουλωχτή» συνέντευξή του στό 
εἰδησεογραφικό πρακτορεῖο Asia News, 
στήν ὁποία προανήγγειλε συμφωνία μέ 
τόν «ἅγιο πατέρα» νά κάμουν ἀπό κοι-
νοῦ «οἰκουμενική» σύνοδο στή Νίκαια 
τῆς Βιθυνίας τό 2025, σέ ἀνάμνηση τῆς 
Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 325! [...]

[Καί σχολιάζει ὁ Ο.Τ.]: Ἀπό τή δήλω-
ση τοῦ Παναγιωτάτου βγαίνει ἀβίαστα 
τό συμπέρασμα, πώς εἶναι σίγουρος ὁ κ. 
Βαρθολομαῖος ὅτι ὥς τότε θά γίνει ἡ ἕνω-
ση μέ τούς παπικούς, γιά νά ὁρίζει τέτοιο 
μεγάλο γεγονός! Ἀλλά πῶς εἶναι σίγουρος 
γι᾽ αὐτό; Πῶς εἶναι σίγουρος ὅτι ὁ «ἀγα-
πητός του ἀδελφός» θά ἀσπασθεῖ τήν 
Ὀρθοδοξία, γιά νά γίνει ἡ ἕνωση; Μήπως 
ὁραματίζεται τήν ἕνωση χωρίς ἐπιστροφή 
τοῦ παπισμοῦ στήν Ὀρθοδοξία; Ποιό θά 
εἶναι τό περιεχόμενο τῆς Συνόδου; Ποι-
ός τοῦ ἔδωσε τήν ἐξουσία νά ἐξαγγέλλει 
καί νά συγκαλεῖ Οἰκουμενικές Συνόδους, 
σύμφωνα μέ τίς δικές του ἐπιθυμίες; Μή-
πως ἀποκτήσαμε καί ἐμεῖς «πάπα» καί 
δέν τό γνωρίζουμε;

❖❖❖

Διαθρησκειακή συμπροσευχή στούς 
κήπους τοῦ Βατικανοῦ

Ὁ πάπας Φραγκίσκος Α´ μετά τίς φιέ-
στες τῶν Ἱεροσολύμων στά τέλη Μαΐου, 
ὀργάνωσε στούς κήπους τοῦ Βατικανοῦ –
καί μάλιστα ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς τῶν 
ὀρθοδόξων– διαθρησκειακή συμπροσευχή 
παπικῶν, ὀρθοδόξων, μουσουλμάνων καί 
ἑβραίων «γιά τήν εἰρήνη στή Μέση Ἀνα-
τολή». Ἦταν παρών ὁ Οἰκ. Πατριάρχης 
κ. Βαρθολομαῖος, ἐνῶ ἀπό τούς ἑβραίους 
ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ Σιμόν Πέρες καί 
ἀπό τούς μουσουλμάνους ὁ Πρόεδρος τῆς 
«Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς» Μαχμούτ Ἀμπάς. 

Στό τέλος τῆς συμπροσευχῆς, ὁ πα-
ριστάμενος μουσουλμάνος κληρικός εἶπε 
στά ἀραβικά (γι᾽ αὐτό καί δέν ἔγινε ἀντι-
ληπτός ἐκείνη τή στιγμή) μιά προσευχή 
«γιά νά χαρίζει ὁ Ἀλλάχ νίκες κατά τῶν 
ἀπίστων»(!), ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι εἶπαν τό 
«Ἀμήν»!

Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς; Τήν πο-
νηριά τοῦ Βατικανοῦ, τό θράσος τῶν μου-
σουλμάνων ἤ τήν «ἀφέλεια» (μακάρι νά 
ἦταν μόνον ἀφέλεια) τῶν δικῶν μας; Οἱ 
ἑβραῖοι βέβαια κάνουν τή δουλειά τους.

Πάντως, ὅπου προσεύχεται ὁ πάπας 
«γιά τήν εἰρήνη», κατόπιν γίνεται πόλε-
μος! Αὐτό ἐπιβεβαιώθηκε προσφάτως καί 
στήν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας. Ὁ πά-
πας ἀπελευθέρωσε δύο λευκά περιστέ-
ρια «γιά τήν εἰρήνη στήν Οὐκρανία». Τά 
περιστέρια δέχθηκαν ἀμέσως τήν ἐπίθεση 
καί θανατώθηκαν ἀπό ἕνα γλάρο καί ἕ-
ναν κόρακα, πού ἐμφανίσθηκαν «ἀπό τό 
πουθενά» (θεϊκό σημάδι). Ἀμέσεως μετά, 
ἡ κατάσταση στήν Οὐκρανία χειροτέρευ-
σε καί ἔφθασε στό σημερινό σημεῖο τοῦ 
ἐμφύλιου σπαραγμοῦ. Νά περιμένουμε 
ἀνάλογα καί γιά τή Μέση Ἀνατολή;

❖❖❖
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«Ἄξιος» ἀνεφώνησε ὁ μητρ. Σύρου 
στή χειροτονία παπικοῦ ἐπισκόπου

Ὁ μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος 
εἶναι γνωστός γιά τά οἰκουμενιστικά του 
φρονήματα. Συμπροσεύχεται μέ τούς πα-
πικούς στή Σύρο καί ἀλλοῦ. Κάνει ἀπό 
κοινοῦ μέ αὐτούς τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων 
τήν ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων κ.ἄ. 
Αὐτή τή φορά (τέλη Μαΐου), ξεπέρασε τόν 
ἑαυτό του. Κατά τή χειροτονία παπικοῦ 
ἐπισκόπου στή Σύρο, τοῦ ἐπέδωσε ἀρχι-
ερατική μίτρα καί ἀνεφώνησε τό «ἄξιος» 
(βλ. aktines, 3.7.2014).

Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι ὁ οἰκου-
μενιστής μητροπολίτης Σύρου φιλοδοξεῖ 
νά εἶναι ὁ ἑπόμενος ἀρχιεπίσκοπος. Στό 
πλαίσιο αὐτό ἐπισκέπτεται καί παραδο-
σιακούς κατά τά ἄλλα μητροπολίτες σέ 
πανηγύρεις ἤ ὀνομαστήρια.

❖❖❖

Ἐμπορία ὀργάνων φιλορώσσων πο-
λιτοφυλάκων ἀπό τούς Οὐκρανούς 

νεοταξίτες!
Πάντα ὑπάρχουν περιθώρια ἡ νεοτα-

ξική βαρβαρότητα νά βελτιώνει τόν ἑαυτό 
της. Καθώς ἑτοιμάζεται ἡ «Π», διαβάζουμε 
γιά τό νέο «κατόρθωμα» τῶν χαϊδεμένων 
παιδιῶν τοῦ Ὀμπάμα καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης στήν Οὐκρανία.

Δρᾶ κύκλωμα, μέ προσβάσεις στήν 
ἴδια τήν νέα οὐκρανική κυβέρνηση, τό 
ὁποῖο  ἀφαιρεῖ ζωτικά ὄργανα καί τά 
στέλνει πρός μεταμόσχευση στήν Εὐρώ-
πη καί ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχει ζήτηση. Τά 
ζωτικά ὄργανα ἀφαιροῦνται ἀπό τούς 
φιλορώσσους αὐτονομιστές, πού τραυ-
ματίζονται στίς ἐπιθέσεις, πού δέχονται 
ἀπό τόν οὐκρανικό στρατό, τούς νεοναζί 
παρακρατικούς καί τούς ἀμερικανούς μι-
σθοφόρους τῆς Blackwater, πού μάχονται 
ἀπό κοινοῦ ἐναντίον τους.

Τό κύκλωμα κάνει «χρυσές δουλειές».
Ντροπή στά «πολιτισμένα» κτήνη! 

Οἱ καννίβαλοι μπροστά τους εἶναι ἀθῶα 
παιδιά.

❖❖❖

«Γιά τήν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας 
χρειάζεται ἕνας μεγάλος πόλεμος»

Ὅπως διαβάζουμε στό μπλόγκ greek 
nation (21.6.2014), καθηγητής Οἰκονο-
μικῶν ἀρθογραφῶντας στήν «ἔγκυρη» 
ἀμερικανική ἐφημερίδα New York Times 
(13.6.2014) προτείνει κυνικότατα ὅτι «γιά 
τήν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας χρειάζεται 
ἕνας μεγάλος πόλεμος».

❖❖❖

Ἐκδηλώσεις στή Θεσσαλονίκη ἐνα-
ντίον τῆς παρελάσεως τῶν ὁμοφυ-

λοφίλων
Τά 23 Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χρι-

στιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης 
(μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Παρακαταθήκη μας) 
ὀργάνωσαν, μέ τήν εὐλογία καί ὑπό τήν 
αἰγίδα τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, δύο ἐκδηλώσεις 
ὡς καλή ὀρθόδοξη ὁμολογία- ἀπάντηση 
στήν παρέλαση ντροπῆς τῶν ὁμοφυλο-
φίλων, πού θά γινόταν (καί ἔγινε τελικά) 
τό Σάββατο 21 Ἰουνίου 2014. Ἡ παρέλαση 
τοῦ αἴσχους πραγματοποιήθηκε μέ τήν 
ἐνίσχυση (καί οἰκονομική) τοῦ δημάρχου 
Θεσσαλονίκης Μπουτάρη, γνωστοῦ γιά 
τή στήριξη καί προώθηση κάθε ἐκδηλώ-
σεως πού ὑπονομεύει τήν οἰκογένεια, τήν 
Ἐκκλησία, τά ἐθνικά θέματα καί φθείρει 
τόν κοινωνικό ἱστό.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν Χριστιανικῶν Σω-
ματείων ἦσαν: 1) Ἀγρυπνία στόν Ἱ. Ν. 
Παναγίας Ἀχειροποιήτου, τό βράδυ τῆς 
Τετάρτης 18 Ἰουνίου καί 2) Ἀνοικτή ἐκδή-
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λωση εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας στόν προ-
αύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου 
τοῦ μυροβλύτου, πολιούχου τῆς Θεσσα-
λονίκης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 
20 Ἰουνίου.

Στήν ἀγρυπνία μετεῖχαν πολλοί πιστοί 
καί κυρίως νέοι (πάνω ἀπό δύο χιλιάδες). 
Παρέστη καί μίλησε ὁ Μητροπολίτης κ. 
Ἄνθιμος καί στό τέλος καί ὁ πρωτοπρε-
σβύτερος καί ὁμότιμος καθηγητής τοῦ 
Πανεπιστημίου π. Θεόδωρος Ζήσης.

Στήν ἀνοικτή ἐκδήλωση διαμαρτυρί-
ας, δυστυχῶς, δέν εἴχαμε τή συμμετοχή 
πού περιμέναμε (βλ. σχετικό σχόλιό μας 
στή σ. 24)

Στίς σσ. 15-19 τῆς Παρακαταθήκης 
δημοσιεύεται τό α´ μέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ 
π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, ὁ ὁποῖος ἦταν 
ὁ κεντρικός ὁμιλητής στόν Ἅγιο Δημήτριο 
στίς 20 Ἰουνίου 2014.

❖❖❖

Ἰσλάμ καί ὁμοφυλοφιλία: Τά δύο 
πράγματα πού κυρίως διαφημίζο-

νται σήμερα
Δέν εἶναι, νομίζουμε, τυχαῖο ὅτι δύο 

κυρίως πράγματα προβάλλονται κατά κό-
ρον, συστηματικά καί συντονισμένα στή 
Δύση σήμερα: τό Ἰσλάμ καί ἡ ὁμοφυλοφι-
λία. Καί γιατί ἄραγε; Ἐπειδή καί τά δύο 
αὐτά ἀποσυνθέτουν τόν κοινωνικό ἱστό 
καί ἑτοιμάζουν τό «ζαλισμένο κοπάδι», 
πού ἐπιθυμεῖ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἕνδεκα πρεσβεῖες 
(δηλαδή ἕνδεκα κυβερνήσεις) στήριξαν ἐ-
πίσημα τήν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων 
σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη. Παραδίδουμε 
τά ὀνόματά τους πρός ἐντροπήν τους: 
Η.Π.Α., Καναδᾶ, Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ὁλ-
λανδίας, Βελγίου, Ἰρλανδίας, Νορβηγίας, 
Σουηδίας, Φινλανδίας καί Δανίας.

Ἐπίσης στήριξαν (καί οἰκονομικά) Κα-

μίνης καί Δούρου στήν Ἀθήνα καί Μπου-
τάρης στή Θεσσαλονίκη, ὁ ὁποῖος καί πα-
ρήλασε πρῶτος στήν πομπή τῆς ντροπῆς.

❖❖❖

Μπουτάρης:
«Ἐγκατέλειψα τήν πεπατημένη»
Ὁ δήμαρχος Μπουτάρης ἔχει δηλώσει:
«Φυσικά καί ἔχω gay φίλους. Κατα-

νοῶ ἔμφυτα τή διαφορετικότητα, γιατί 
ἀπό ἕνα σημεῖο καί ἔπειτα καί ἐγώ ἐ-
γκατέλεψα τήν πεπατημένη [σημ. δική 
μας: δηλαδή τίς φυσιολογικές σαρκικές 
σχέσεις] καί γνώρισα τίς χαρές καί τίς 
δυσκολίες αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς» [δηλ. 
τῆς ὁμοφυλοφιλίας] (ἀπό συνέντευξή του 
στό περιοδικό Screw, τήν ὁποία ἀποκα-
λύπτει τό ὀρθόδοξο ἐπιστημονικό περιο-
δικό «Θεοδρομία» (ΙΕ´, τ. 2, Ἀπρ.-Ἰούνιος 
2013, σ. 166).

Σχόλιο «Π»: Νά τόν χαίρονται αὐτοί 
πού τόν ξαναψήφισαν γιά δήμαρχο! Τί 
φταῖνε ὅμως οἱ ὑπόλοιποι καί ἡ Θεσσα-
λονίκη;

❖❖❖

Τζό Μπάιντεν: Πρῶτο θέμα τῆς ἀ-
μερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἡ 
ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων τῶν 

ὁμοφυλοφίλων
Ὁ γνωστός σιωνιστής ἀντιπρόεδρος 

τῶν Η.Π.Α. Τζό Μπάιντεν, μέλος τῆς «Λέ-
σχης Μπίλντερμπεργκ», τοῦ πανίσχυρου 
«Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων» 
καί τῆς «Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς», μέ δη-
λώσεις του στά Μ.Μ.Ε. κατέστησε σαφές 
ὅτι ὅσοι ἐναντιώνονται στά δικαιώματα 
τῶν ὁμοφυλοφίλων (δηλαδή στό νά «πα-
ντρεύονται» καί νά υἱοθετοῦν παιδιά!), 
θά ἔχουν συνέπειες.

Τό θέμα τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμο-
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φυλοφίλων, ἐτόνισε ὁ Τζό Μπάιντεν (βλ. 
μπλόγκ κόκκινος οὐρανός, 4.7.2014), εἶναι 
πρώτης προτεραιότητος γιά τήν ἀμερικα-
νική ἐξωτερική πολιτική.

❖❖❖

Χριστιανοί τοῦ καναπέ;
Μέ ἀφορμή ἐπιστολή φίλου τῆς Πα-

ρακαταθήκης, ἀλλά καί ἀπό συζητήσεις 
πού εἴχαμε, δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά σχολι-
άσουμε τήν πολύ φτωχή συμμετοχή στήν 
εἰρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας τῆς 
20ης Ἰουνίου 2014 στόν προαύλιο χῶρο 
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου ἐναντίον τῆς 
παρελάσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων στή Θεσ-
σαλονίκη.

Ἡ συμμετοχή ἦταν ἀπογοητευτική 
(λιγότερα ἀπό χίλια ἄτομα – λίγο περισ-
σότεροι ἀπό πέρυσι). Φέτος ὅμως ἀνεγνώ-
σθη στούς ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Θεσσαλονίκης σχετική ἐγκύκλιος τοῦ 
Μητροπολίτου. Ἄρα ἐγνώριζαν οἱ πάντες 
(ἱερεῖς, ψάλτες, ἐπίτροποι, ἐκκλησίασμα) 
καί ὅμως ἔλαμψαν διά τῆς ἀπουσίας των. 
Εἴχαμε ἱερεῖς καί χριστιανούς ἀπό τήν 
ἀκριτική Φλώρινα ἀλλά δέν εἴχαμε ἀπό 
τίς διπλανές ἐνορίες!

Χριστιανοί, πότε περιμένετε νά ξυπνή-
σετε; Ὅταν τά παιδιά σας σᾶς ἀνακοινώ-
σουν ὅτι εἶναι gay ἤ ὅταν τό ἁπαλό σας 
σβέρκο νιώσει νά τό ἐγγίζει τό χαντζάρι 
τῆς μουσουλμανικῆς τζιχάντ;
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