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13 Ἰανουαρίου 2015

Ἡ Ὀρθοδοξία ἀνά τόν κόσμο πανηγυρίζει τήν Ἁγιοκατά-

ταξη, καί ἐπίσημα πλέον, τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου!

Δόξα τῷ Θεῷ!

Ἅγιε Παΐσιε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν, γιά τούς Ὀρθοδόξους 

ὅλου τοῦ κόσμου, τήν πατρίδα μας καί τό Ἔθνος.
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ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ. Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ἐνῶ ἡ Παρακαταθήκη ἦταν σχεδόν 
ἕτοιμη γιά νά τυπωθεῖ, τό μεσημέρι τῆς 
Τρίτης 13 Ἰανουαρίου 2015, ἄρχισαν νά 
φθάνουν δειλά-δειλά στήν ἀρχή, πιό βέ-
βαιες στή συνέχεια, οἱ χαροποιές εἰδήσεις: 
Ναί, αὐτό πού ὅλοι περιμέναμε, ἡ ἐπίση-
μη ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Παϊσίου 
εἶναι ἀλήθεια. Εἶναι ἡ μεγάλη χαρά καί 
εὐλογία, πού κάνει νά φαίνονται πολύ 
μικρά καί ἀσήμαντα ὅλα ὅσα καθημερινά 
μᾶς πικραίνουν, μᾶς στενοχωροῦν καί μᾶς 
προβληματίζουν.

Ἀποσύραμε λοιπόν τό ἄρθρο τῆς Συν- 
τακτικῆς Ἐπιτροπῆς καί βάλαμε στήν πρώ-
τη σελίδα σάν χαροποιό τηλεγράφημα τά 
λίγα λόγια πού βλέπετε ἐκεῖ. Στή δεύτερη 
σελίδα, γιά νά πανηγυρίσουμε τό μεγάλο 
γεγονός, διαλέξαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό 
τόν Βίο τοῦ Γέροντος, πού ἔγραψε ἕνας 
ἀπό τούς πιό κοντινούς μαθητές του, ὁ 
Ἱερομόναχος Ἰσαάκ –ἅγιος ἄνθρωπος καί 
αὐτός– καί ὁλοκλήρωσε μετά τήν κοίμησή 
του ἡ Συνοδεία του στήν Ἱερά Καλύβη 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στήν Καψάλα. 
Ἐπιφυλασσόμεθα νά ἐπανέλθουμε μέ 
ἰδιαίτερο ἀφιέρωμα στόν μεγάλο αὐτόν 
«προφήτη τῆς ἐποχῆς μας», ὁ ὁποῖος «ἔ-
πιασε» ὅσο κανείς ἄλλος τόν παλμό, τά 
προβλήματα καί τίς ἰδιαιτερότητες τοῦ 
καιροῦ μας.

Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι, ὅπως 
ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ ἦταν ὁ Ἅ-
γιος τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ στόν 19ο αἰώνα, 
ἔτσι καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἦταν «ὁ δικός 
μας Ἅγιος» στόν 20ό αἰώνα. Ὁ φορεύς 
τοῦ πνεύματος τῆς παρακλήσεως (πα-
ρηγορίας), ὁ διδάσκαλος τοῦ φιλότιμου, 
ἀλλά καί ὁ προφήτης τοῦ Γένους, ὅπως 
ὁ Πατροκοσμᾶς στόν 18ο αἰώνα. Ἀλλά 
συγχρόνως καί ἕνας παγκόσμιος Ἅγιος. 
Ἄλλωστε κάθε Ἅγιος εἶναι καί παγκόσμι-

ος. Καί ὅσο πιό μεγάλος, τόσο καί πιό 
παγκόσμιος.

Ξέρουμε ὅτι αὐτά πού γράφουμε εἶναι 
πολύ φτωχά, γιά νά περιγράψουν τό μέ-
γεθος τῆς ἁγιότητος τοῦ Γέροντα. Ἄλλοι 
ἔχουν γράψει καί θά γράψουν καλύτερα.

Νά τί διαβάζουμε στό βιβλίο «Βίος 
Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου», τοῦ 
μακαριστοῦ παπα-Ἰσαάκ γιά τόν Ἅγιο 
(ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου, Μετα-
μόρφωσις Χαλκιδικῆς, Ζ´ ἔκδ. 2009, σσ. 
22-24):

«Ἡ ἐσωτερική του ζωή, ὅπως καί ἡ 
ζωή ὅλων τῶν ἁγίων, ἦταν κρυφή καί 
ἀθεώρητη. Ἐφανέρωσε λίγα γιά νά μᾶς 
βοηθήση, ἀλλά ἔκρυβε πολύ περισσότε-
ρα. Στίς μεταξύ μας σχέσεις, ὅταν ζοῦσε, 
κυριαρχοῦσε τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο πού 
ἔκρυβε τό ἐσωτερικό του μεγαλεῖο. Τό 
βασικώτερο εἶναι ὅτι ἡ πνευματική μας 
τύφλωση καί ἀνεπάρκεια μᾶς ἐμπόδισαν 
νά δοῦμε πιό πνευματικά τόν Γέροντα, 
ὥστε νά τόν παρουσιάσουμε πιό πιστά. 
Ἄν ἡ πνευματική μας κατάσταση ἦταν 
καλύτερη, θά ἦταν ὁπωσδήποτε πιό καλή 
καί ἡ βιογραφία του. Διότι εἶναι γνωστόν 
ὅτι, γιά νά βιογραφήση κάποιος ἕναν 
ἅγιο, πρέπει νά εἶναι καί ὁ ἴδιος ἅγιος, 
καί μάλιστα στά μέτρα του καί στήν κα-
τάστασή του. Ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι οἱ 
βίοι τῶν ἁγίων πού εἶναι γραμμένοι ἀπό 
ἁγίους εἶναι θαυμάσιοι.

Ἐπειδή λοιπόν «τό φρέαρ ἐστί βαθύ 
καί ἄντλημα οὐκ ἔχομεν», ἡ δική μας δη-
λαδή ἀδυναμία δέν ἐπαρκεῖ νά προσεγ-
γίση καί νά παρουσιάση τό πνευματικό 
του μέγεθος, περιοριστήκαμε στήν ἁπλῆ 
καί πιστή παράθεση τῶν στοιχείων. Προ-
σπαθήσαμε νά εἴμαστε μόνον ἀξιόπιστοι 
μάρτυρες καί τίποτε περισσότερο.

Παρά ταῦτα, μέσα ἀπό τά ἄτεχνα γρα-
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φόμενά μας ἀναδύεται ὁ Γέροντας κινού-
μενος μέ ἄνεση μεταξύ γῆς καί οὐρανοῦ, 
ἐμπαίζων ἀλλά καί οἰκτείρων τόν διάβολο 
καί «συναλιζόμενος» μέ πλειάδα ἁγίων. Ἀ-
ποκαλύπτεται πάμπτωχος, ἀλλά μέ πλου-
σιώτατες εὐλογίες πού κατεβάζει μέ τήν 
προσευχή του ἀπό τόν οὐρανό στήν γῆ. 
Ἀδύναμος καί ἀσθενής, ἀλλά πανίσχυρος 
καί πυρακτωμένος μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, 
πού ἐνώπιόν του ὑποχωροῦν ἀκόμη καί 
οἱ φυσικοί νόμοι·  μοναχός ἐρημοπολίτης, 
ἀλλά πολύ κοντά στίς ἀνάγκες τῶν ἀν-
θρώπων· ἀσκητής αὐστηρός στόν ἑαυτό 

του, ἀλλά φιλάνθρωπος μέχρις αὐτοθυ-
σίας ὑπέρ τῶν ἀδυνάτων, τῶν ἀσθενῶν 
καί τῶν ἀδικουμένων. [...]

Πιό πολύ ἀπό τά θαύματά του μᾶς 
ἔχουν συγκινήσει ἡ μεγάλη του αὐταπάρ-
νηση, οἱ φιλότιμοι ἀγῶνες γιά τήν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχική ἀκρίβεια καί ἡ 
λεπτή του αἴσθηση γιά τήν πνευματική 
ζωή, ἡ σπανία διάκρισή του, ἡ θυσιαστική 
του ἀγάπη γιά τόν κάθε ἄνθρωπο καί τό 
πατερικό του φρόνημα πού ἀνέπαυε».

Ἄς ἔχουμε τίς εὐχές καί πρεσβεῖες 
του. Ἀμήν.

Εἴθισται στήν ἀρχή κάθε νέας χρονιᾶς 
νά κάνουμε μιά ἀνασκόπηση τῶν σημα-
ντικοτέρων γεγονότων τῆς προηγουμένης.

Καθώς πήραμε λοιπόν νά γράψουμε 
γιά τά γεγονότα τοῦ 2014, ἦλθε στό μυαλό 
μας ὁ ἀξιομνημόνευτος λόγος τοῦ μακα-
ρίτη εἰσαγγελέα Σπύρου Κανίνια ἀπό τό 
Μεσολόγγι «Γῆ ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας 
δέν πωλεῖται». Ὁ Κανίνιας ὡς Μεσολογ-
γίτης ἐγνώριζε τί σημαίνει γῆ ποτισμένη 
μέ αἷμα. 

Ὁ λόγος αὐτός θά μποροῦσε καί θά 
ἔπρεπε νά ἀποτελέσει μιά γενναία ἀ-
πάντηση ἀγώνα καί ἀντίστασης, καθώς 
βρισκόμαστε πάλι σέ μιά κρίσιμη γιά τό 
Γένος περίοδο.

Ἐπίκεινται βουλευτικές ἐκλογές. Ἄ-
γνωστο τί θά βγεῖ ἀπό τήν κάλπη. Γνω-
στό ὅμως, καί μάλιστα μέ τρόπο ὀδυνηρό, 
αὐτό πού ἔχει ὑποστεῖ ὁ ἑλληνικός λαός 
τά τελευταῖα χρόνια καί τά περιγράφει 
πολύ καλά στό ἄρθρο του, πού φιλοξε-
νοῦμε, ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου 
Πάγου, Ἠπειρώτης Βασίλης Νικόπουλος, 
ἄνθρωπος μέ γνώση ἀλλά καί λεβεντιά 
καί θάρρος γνώμης.

«Γῆ ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας δέν πω-
λεῖται», εἶχε πεῖ ὁ Μεσολογγίτης Κανίνιας. 
Σήμερα ὅμως, στήν ἐποχή τῆς ἄγριας πα-
γκοσμιοποίησης, ὅλα βγαίνουν στό σφυρί 
καί ὅλα ζητοῦν νά τά πουλήσουν. Τό ἄν 
θά τό καταφέρουν τελικά, θά ἐξαρτη-
θεῖ ἀπό τό ἄν ἐξακολουθεῖ καί σήμερα 
νά τρέχει –ἔστω καί λίγο– ἀπό τό αἷμα 
τοῦ Πατροκοσμᾶ, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ 
Μακρυγιάννη, τοῦ Παύλου Μελᾶ καί τοῦ 
Γρηγόρη Αὐξεντίου στίς φλέβες μας, ἤ ἄν 
γίναμε τελείως ξενέρωτοι.

Ποιό νά μνημονεύσουμε πρῶτο καί 
ποιό τελευταῖο ἀπό τά λυπηρά τοῦ δι-
αρρεύσαντος ἔτους;

Τήν κατάργηση μέ νόμο τῆς Κυριακῆς 
ἀργίας; Τῆς ἀργίας πού σεβάσθηκαν 17 
αἰῶνες, τῆς ἀργίας πού σεβάσθηκαν οἱ 
Τοῦρκοι κατακτητές καί γιά τήν ὁποία 
ἔδωσε τό αἷμα του ὁ Πατροκοσμᾶς;  Εὐτυ-
χῶς ἦρθε τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας 
καί ἀκύρωσε (πρός τό παρόν) τόν ἐπαί-
σχυντο καί παράνομο «νόμο».

Νά μνημονεύσουμε τόν διαβόητο καί 
ψευδεπίγραφο ἀντιρατσιστικό νόμο, πού 
μᾶς ἐπέβαλε τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συμ-

«ΓΗ ΖΥΜΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ»
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Πρός τούς Πανοσιολογιωτάτους Ἱερο-
κήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς, Ὁσιω-
τάτους Μοναχούς καί Μοναχάς καί τό 
Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Χριστούγεννα σήμερα! Μεγάλη, ἁγία, 

θεϊκή ἑορτή! Οὐρανία ἡμέρα! Πανηγυρίζει 
ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης ὅλος ὁ 
ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσμος. Ἑορτάζει 
τήν λαμπροτάτη ἑορτή τῆς κατά Σάρκα 
Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας ὡς 
ἀνθρώπου.

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί...» (Α´ Τιμ. 
3, 16) ὑπογραμμίζει ὁ μεγάλος Ἀπόστολος 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΜΕΙΣ ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ, ΕΔΡΑΙΟΙ, ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΙ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ

βούλιο καί ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις γη-
ράσασα Δύση τῆς παρακμῆς καί τῆς ὑ-
ποκρισίας;

Νά μνημονεύσουμε τόν πόλεμο ἐνα-
ντίον τῶν πολυτέκνων καί τόν ἐξανα-
γκασμό τῶν νέων τῆς πατρίδος μας στή 
μετανάστευση, τή στιγμή πού ἡ Ἑλλάδα 
γεμίζει, βάσει σχεδίου, ἀπό Ἀφροασιάτες 
μουσουλμάνους;

 Καί γιά νά πᾶμε καί στά ἐκκλησια-
στικά. Ἐδῶ ἰσχύει τό «Πίστη ποτισμένη 
μέ τό αἷμα τῶν ἁγίων καί μαρτύρων μας 
δέν πωλεῖται».

Τί νά πρωτομνημονεύσουμε ἀπό τά 
λεχθέντα καί πραχθέντα στή διάρκεια 
τοῦ 2014;

Τό ξενέρωμα τῆς δογματικῆς συνεί-
δησης τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ταγῶν, 
πού ἀγκαλιάζονται μέ τόν ἀρχιαιρεσιάρχη 
πάπα (διαβάστε τί γράφει γιά τόν πάπα 
ὁ σεβαστός Ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ 
στίς σσ. 13-14 τῆς Παρακαταθήκης) καί 
τόν νομιμοποιοῦν ὡς ἐπίσκοπο Ρώμης μέ 
ἀποστολική διαδοχή καί ἔγκυρα μυστήρια;

Ἤ τίς ἀπαράδεκτες ἐκπτώσεις πί-
στεως, πού ἔγιναν στό Πουσάν τῆς Νο-
τίου Κορέας τόν Νοέμβριο τοῦ 2013 στό 

πλαίσιο τῆς Ι´ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Αἱρέ-
σεων) [Π.Σ.Ε.];

Καί γιά τά δύο αὐτά σπουδαῖα θέματα 
βρέθηκαν —δόξα τῷ Θεῷ—ἕξι ἐπίσκοποι 
τῆς Ἐκκλησίας μας μέ Ὀρθόδοξο ὁμολογι-
ακό φρόνημα καί ἔγραψαν τεκμηριωμένα, 
μέ πόνο καί ἀγάπη, χωρίς φόβο καί πά-
θος, αὐτά πού ἔπρεπε. Δυστυχῶς ὅμως 
δέν φαίνεται νά ἵδρωσε τό αὐτί κανενός.

Ξέρουμε ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἐπί-
σκοποι, πού δέν ἔχουν προσβληθεῖ ἀπό 
τό μικρόβιο τοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς ἐκ-
κοσμικεύσεως, τοῦ συμβιβασμοῦ καί τῆς 
δειλίας. Περιμένουμε νά τούς δοῦμε καί 
αὐτούς νά ὀρθώνουν τό ἀνάστημά τους.

Ὁ λαός μας, παρά τήν ἄγρια ἐπίθεση, 
πού τοῦ κάνουν ἀπό μέσα καί ἀπ᾽ ἔξω, 
διατηρεῖ ἀκόμη σοβαρές ἀντιστάσεις. Αὐτό 
πού χρειάζεται εἶναι ψυχωμένους ἡγέτες, 
μέ ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη.

Ἄς στείλουμε λοιπόν, καθώς ξεκινᾶ ἡ 
νέα χρονιά, τό 2015, τό μήνυμα μέ πολ-
λούς ἀποδέκτες, πολιτικούς καί ἐκκλη-
σιαστικούς, μέσα καί ἔξω ἀπό τά σύνορα 
τῆς πατρίδος μας: Κύριοι, Γῆ καί πίστη 
ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας δέν πωλεῖται!
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Παῦλος, «ἵνα ἡμᾶς προσαγάγη τῷ Θεῷ» 
(Α´ Πέτρ. 3, 18) συμπληρώνει ὁ θεῖος Ἀ-
πόστολος Πέτρος.

Τό παιδίον τῆς Βηθλεέμ εἶναι ὁ Πα-
ντοδύναμος Θεός, ὁ Κύριος τοῦ Παντός, 
ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου καί ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων.

Ὁ Ἄπειρος Θεός γίνεται ἄνθρωπος, 
ὅμοιος μέ ἐμᾶς γιά νά σώση τόν Ἀδάμ, 
τόν ἄνθρωπο δηλαδή, καί νά τόν ὑψώση 
στόν οὐρανό. Νά τόν κάμη ὅμοιο μέ τόν 
Θεό, κατά τήν ἁγιότητα καί τήν ἀρετή.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τό ἐβεβαίωσε: «οὕτω 
γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε 
τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα 
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν, μή ἀ πόληται, 
ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16). Ζωή 
ἀκατάπαυστη καί αἰωνία.

Λέει στίς διδαχές του ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, τόν ὁποῖο ἰδιαιτέρως τιμήσαμε 
φέτος διά τά 300 χρόνια τῆς γεννήσεώς 
του: «Οἱ ἄνθρωποι ἀπέ θαιναν καί ἐπή-
γαιναν εἰς τήν κόλασιν, ἐπειδή ὁ Παρά-
δεισος ἦτο κλεισμέ νος. Ἐσπλαγχνίσθη ὁ 
Πανάγαθος Θεός τό γένος τῶν ἀνθρώπων 
καί εὑρί σκοντας ἄξιον ὑποκείμενον τήν 
Δέσποινά μας Θεοτόκον, κατεδέχθη ὁ 
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Θεός ἀληθι-
νός, καί ζωή τῶν ἁπάντων, ὁ γλυ κύτατός 
μας Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός καί ἔγινεν 
ἄνθρωπος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ἀπό τά 
καθαρώτατα αἵματα τῆς Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας διά νά 
μᾶς βγάλη ἀπό τά χέρια τοῦ διαβόλου».

Τό ἀνθρώπινο γένος, ἕνεκα τῆς ἀνυ-
πακοῆς, τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἁμαρτίας 
του, ἀπεκόπη καί ἀπεμακρύνθη ἀπό τόν 
Δημιουργό καί Πλάστη του. Καί ἡ ἀπομά-
κρυνσι αὐτή, ἔφερε σάν ἀποτέλεσμα τήν 
ἀθλία κατάστασι στήν ὁποία περιέπεσε.

Καί τό φοβερώτερο: Ὅπως λέει ὁ Ἅ-
γιος Κοσμᾶς, «οἱ ἄνθρωποι ἀπέθαι ναν 
καί πήγαιναν εἰς τήν κόλασιν, ἐπειδή ὁ 

Παράδεισος ἦτο κλεισμένος».
Στόν ἐγωισμό, στήν ἀνυπακοή, στήν 

ἀποστασία, στήν ἐχθρότητα τοῦ ἀνθρώ-
που, ὁ Πανάγαθος καί Πολυεύσπλαγχνος 
Θεός ἀπήντησε μέ ἄμετρη ἀγάπη, ταπεί-
νωσι καί κένωσι.

Ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς:
«Παρακινούμενος ἀπό ἄμετρον εὐ-

σπλαγχνίαν καί ἀπό πολλήν ἀγάπην ὅ-
που εἶχεν εἰς τό γένος μας σιμά εἰς τά 
ἄπειρα καί πολλά χαρίσματα, ὅπου μᾶς 
ἐχάρισεν ὁ Θεός, ἐκατεδέχθη καί ἔγινε 
τέλειος ἄνθρωπος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου 
καί ἀπό τά καθαρώτατα αἵματα τῆς Ἀει-
παρθένου Μαρίας, διά νά μᾶς ἐλευθερώση 
ἀπό τάς χεῖρας τοῦ πονηροῦ διαβόλου 
καί νά μᾶς κάμη υἱούς καί κληρονόμους 
τῆς βασιλείας του».

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἰδιαιτέ-
ρως μέ εὐγνωμοσύνη ὑπογραμμίζει τήν 
ταπείνωσι, τήν συγκατάβασι καί τήν κέ-
νωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Ὁ Κύριος», λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, 
«ἐβγῆκε ἀπό τόν οἶκον του, δηλαδή ἀπό 
τούς πατρικούς κόλπους διά τῆς ἐνσάρκου 
οἰκονομίας, κατεδέχθη ὁ Υἱός καί Λόγος 
τοῦ Θεοῦ καί ἐσαρκώθη εἰς τήν κοιλίαν 
τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τέλειος 
Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, ὅλος μέσα 
εἰς τήν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου καί ὅλος 
πανταχοῦ παρών...».

Ἐμπρός σέ αὐτή τήν ἄμετρη ἀγάπη, 
ταπείνωσι καί συγκατάβασι, ὁ Ἅγιος Κο-
σμᾶς μέ πίστι, σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη 
διακηρύσσει: «Τοιοῦτον γλυκύτατον Θεόν 
καί Δεσπότην δέν πρέπει καί ἡμεῖς νά 
τόν ἀγαπῶμεν καί ἄν τύχη ἀνάγκη νά 
χύσωμεν καί τό αἷμα μας;»

Σήμερα Χριστούγεννα, ἀγαπητοί.
Εὑρισκόμενοι ἐμπρός στήν φάτνη τῆς 

Βηθλεέμ καί προσεγγίζοντας τό «ξένον 
μυστήριον», τό μυστήριο τῆς κενώσεως 
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Θεσσαλονίκη 1-10-2014

Πρός
τήν Ἱερά Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰ. Γενναδίου 14
115 21 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση: Σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες
 τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Γιά ἄλλη μιά φορά, ὡς Πανεπιστημια-

κός Καθηγητής τῆς Δογματικῆς Θεολογίας 
τῆς Ἐκκλησίας, θά ἤθελα νά ἀπευθυνθῶ 
εὐλαβῶς πρός Ἐσᾶς, ὡς τήν Ἀνωτάτη Δι-
οίκηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, γιά 
ἕνα σοβαρότατο ἐκκλησιολογικό θέμα.

Συγκεκριμένα, πρίν λίγες ἡμέρες, ζή-
τησα νά ἐνημερωθῶ ἀπό κάποιους γνω-
στούς μου Ἐπισκόπους γιά τόν Διμερῆ 
Θεολογικό Διάλογο Ὀρθοδόξων καί Ρω-
μαιοκαθολικῶν, στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανί-
ας (15-19 Σεπτεμβρίου 2014). Εἰδικότερα, 
ἐρώτησα νά μάθω, ἄν ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος συζήτησε ἐν Συνόδῳ καί ἔλαβε 
κάποια ἀπόφαση γιά τόν ἐν λόγῳ Θεο-

ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ
ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ;

τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.*

τοῦ Λυτρωτοῦ μας, ἄς φέρουμε τά ἅγια 
λόγια τοῦ Ἁγίου μας Κοσμᾶ στό νοῦ καί 
στήν καρδιά μας.

Συνειδητοποιώντας τήν ἄπειρη ἀγάπη 
τοῦ Κυρίου μας, ἄς φυτέψουμε μέσα μας, 
ἄς στερεώσουμε καί ἄς ὁμολογήσουμε τήν 
θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
«Θεός ἀληθινός, ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς 
Χριστός, ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος χωρίς 
ἁμαρτίαν», φωνάζει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς.

Μέσα στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως, τῆς 
ἀμβλύνσεως καί τῆς ἀλλοιώσεως δόγμα-
τος καί ἤθους πού ζοῦμε, τήν ἐποχή τοῦ 
συγκρητισμοῦ καί τῆς πανθρησκείας, 
ἐμεῖς ἄς μείνουμε πιστοί, ἑδραῖοι, ἀ-
μετακίνητοι στήν ὀρθόδοξο πίστι, στή 
θεότητα τοῦ Κυρίου μας καί ἄς ὁμολο-

γοῦμε ἡμέρα καί νύκτα ὅτι «οὐκ ἔστιν ἐν 
ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία» (Πράξ. 4, 12).

Πλησιάζοντας δέ τήν παναγία φάτνη 
μέ πίστι, καθαρότητα, πόθο καί εὐλάβεια, 
ἄς ἑνωθοῦμε μέ τόν σαρκωθέντα Θεό μας 
ἀξίως. «Φάτνη» λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστο-
μος, «εἶναι ἡ ἁγία Τράπεζα. Ἐδῶ εἰς τήν 
ἁγία Τράπεζα ἐναποτίθεται πάλι τό Σῶμα 
τό Δεσποτικόν».

Ἑνωμένοι μέ τόν Σαρκωθέντα Χριστό 
μας ἀξίως, ἄς κάνουμε ἀληθινά Χριστού-
γενννα καί μέ τόν Χριστό στήν καθαρή 
καρδιά μας, ἄς ἔχουμε πάντοτε Χριστού-
γεννα χαρᾶς, εὐτυχίας καί σωτηρίας.

Τό εὔχομαι μέ ὅλην μου τήν πατρικήν 
ἀγάπην.

* Δημοσιεύουμε ἀποσπάσματα σπουδαίας ἐπιστολῆς τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγ-
γίδη πρός τήν Δ.Ι.Σ., μέ ἡμερομηνία 1.10.2014. Ἀφορμή τῆς ἐπιστολῆς ἦταν ὁ Διμερής Θεολο-
γικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί παπικῶν, στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας (15-19 Σεπτεμβρίου 2014).
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λογικό Διάλογο. Καί, παρά τό γεγονός ὅτι 
οἱ τρεῖς ἀπό τούς Ἐπισκόπους αὐτούς 
ἦταν Συνοδικοί, μοῦ ἀπάντησαν πώς δέν 
ἐγνώριζαν τίποτε γιά τό περιεχόμενο αὐτοῦ 
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου.

Τό ἴδιο, ἀκριβῶς, συνέβη καί μέ τήν 
ἐρώτησή μου σχετικά μέ τήν Διάσκεψη 
τῶν Ἀντιπροσώπων ὅλων τῶν τοπικῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό Σαμπεζύ τῆς 
Ἑλβετίας. Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλαδικῆς 
Ἐκκλησίας –καί μάλιστα Συνοδικοί– ἀγνο-
οῦσαν οὐσιαστικά τό περιεχόμενο αὐτοῦ 
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου.

Καί, ἐνῶ ἡ Γ΄ Προσυνοδική Πανορθό-
δοξη Διάσκεψη (21-28 Νοεμβρίου 1976) 
ἀπεφάσισε, ὅτι «ἡ κατά τήν διεξαγωγήν 
τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων ἀκολουθουμέ-
νη μεθοδολογία… προϋποθέτει τήν σχετι-
κήν πληροφόρησιν τοῦ πληρώματος τῆς 
Ἐκκλησίας ἐπί τῶν διαφόρων ἐξελίξεων 
τῶν Διαλόγων», δέν ὑπάρχει στήν πράξη 
ἡ «σχετική πληροφόρησις» οὔτε κἄν στά 
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
μας.

Ὡς γνωστόν, στούς Θεολογικούς Δι-
αλόγους συζητῶνται σοβαρότατα θέματα 
πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς, 
λοιπόν, εἶναι ἐπιτρεπτό τά θέματα αὐτά 
νά θεωροῦνται «ἀπόρρητα» καί γι’ αὐτό 
ἀπροσπέλαστα στά πλέον ἁρμόδια 
πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι οἱ 
Ἐπίσκοποι στό σύνολό τους; Γι᾽ αὐτό, 
κάθε πιστός μέ αἴσθηση εὐθύνης γιά τήν 
ἐκκλησιαστική ζωή, εὔλογα διερωτᾶται, 
γιατί κάποιοι, προφανῶς ἠθελημένα, κρα-
τοῦν τούς Ἀρχιερεῖς μας σέ ἄγνοια καί 
γιατί δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν Συνοδική 
ἐνημέρωση καί ἀπόφασή τους, γιά τόσο 
σοβαρά θέματα, πού ἀφοροῦν τήν σύνο-
λη Ἐκκλησία; Ὡστόσο, βέβαια, ἡ ἀκριβής 
γνώση τοῦ περιεχομένου τῶν Θεολογικῶν 
Διαλόγων, ὅπως καί ἡ μετάδοση τῆς γνώ-
σεως αὐτῆς στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, 

εἶναι δικαίωμα ἀλλά καί ὑποχρέωση 
ὅλων τῶν Ἐπισκόπων.

Καί σέ προγενέστερη ἐπιστολή μου 
(5-10-2009) –μέ ἀνάλογη ἀφορμή– ὑπεν-
θύμισα, ὅτι ἡ Κανονική τάξη τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐπιβάλλει: α) Νά γνωστοποιεῖται τό 
θέμα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου στούς 
σεπτούς Ἱεράρχες μας. β) Νά τίθεται τό 
θέμα –ἐξαιτίας τῆς μεγάλης θεολογικῆς 
σημασίας του– στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά 
συζητηθεῖ μέ βάση τόν ὑπάρχοντα σχε-
διασμό (Προσχέδιο Κοινοῦ Κειμένου) τῆς 
ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς, νά τοποθετηθεῖ ἐπ’ 
αὐτοῦ ἡ Ἱεραρχία καί νά ἐκδώσει τή Συ-
νοδική Πρότασή της. γ) Ὁ Ἀντιπρόσωπος 
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νά μεταφέρει 
τή Συνοδική Πρόταση στόν Θεολογικό 
Διάλογο, καί νά κινηθεῖ καί ὁ ἴδιος ἐντός 
τῶν ὁρίων τῆς Προτάσεως.

Ἐπιπροσθέτως, θά ἦταν ἐκκλησιο-
λογικῶς ἐνδεδειγμένο, τό Κοινό Κείμενο, 
πού ἐνδεχομένως θά προκύψει ἀπό τή 
Μικτή Διεθνῆ Ἐπιτροπή, νά τεθεῖ στήν 
κρίση τῆς ὅλης Ἱεραρχίας μας. Καί στή 
συνέχεια, ἡ ἐπ’ αὐτοῦ Συνοδική ἀπόφαν-
σή της νά ἀποσταλεῖ στό Συντονιστικό 
Κέντρο τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, στό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο.

Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι αὐτή εἶναι ἡ 
ὀρθή ἐκκλησιολογική ἀντιμετώπιση 
τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ θέματος, στήν 
πράξη. Μόνον ἔτσι, φανερώνεται μέ πλήρη 
διαφάνεια ἡ λειτουργία τοῦ ἁγιοπνευμα-
τικοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅμως, δυστυχῶς, ποτέ τά θέματα τῶν 
δέκα ἕως τώρα Συνελεύσεων τῆς Μικτῆς 
Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς γιά τόν Θεολογικό 
Διάλογο δέν τέθηκαν ὑπόψη τοῦ σώ-
ματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, προκειμένου οἱ Ἱεράρχες μας νά 
πάρουν θέση στά θέματα αὐτά Συνοδικῶς. 
Κατά συνέπεια, ποτέ ὁ Ἀντιπρόσωπος τῆς 
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Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, πού μετεῖχε στίς 
Συνελεύσεις τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτρο-
πῆς, δέν εἶχε στά χέρια του τήν Συνοδική 
ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας του, τήν ὁποία 
ὑποτίθεται ὅτι ὑποστήριζε καί κατέθετε. 
Ἀλλά, ἄν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα καί οἱ 
Ἀρχιερεῖς μας βρίσκονται σέ ἄγνοια γιά 
ὅσα ἔγιναν, πῶς διακηρύσσεται ὅτι ὁ 
Θεολογικός Διάλογος διενεργεῖται ὄχι 
μέ τίς ἐνέργειες ὁρισμένων προσώπων ἤ 
Ἐκκλησιῶν, ἀλλά μέ ἀποφάσεις ὅλων 
ἀνεξαιρέτως τῶν κατά τόπους αὐτο-
κεφάλων καί αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν;

Καί, ἀφοῦ πρίν πέντε χρόνια ἡ Ἱεραρ-
χία τῆς Ἐκκλησίας μας πῆρε ἀπόφαση, 
ὁ Ἀντιπρόσωπός της νά ἐνημερώνει τήν 
Ἱερά Σύνοδο καί νά παίρνει τή σχετική 
Συνοδική Ἀπόφαση κατά τή μετάβασή 
του στή Συνέλευση τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς 
Ἐπιτροπῆς, γιατί οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς 
–παρά ταῦτα– κρατῶνται σέ ἄγνοια;

Μήπως, ὅμως, τό ἴδιο ἀκριβῶς δέν συμ-
βαίνει καί μέ τίς Προσυνοδικές Πανορθό-
δοξες Διασκέψεις, καί στήν προκειμένη 
περίπτωση μέ τήν πραγματοποιουμένη 
αὐτές τίς ἡμέρες Διάσκεψη στό Σαμπε-
ζύ, ὅπου προετοιμάζονται θεολογικά καί 
ἐκκλησιολογικά θέματα, πού θά ἀπασχο-
λήσουν τή μέλλουσα νά συνέλθει τό 2016 
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας;

[...]
Ἔχω τήν γνώμη, ὅτι οἱ ἐνεργοῦντες 

μέ τίς παραπάνω ἐσφαλμένες ἐκκλησιο-
λογικῶς πρακτικές, δέν ἐκφράζουν τήν 
ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀντίθετα, 
μάλιστα, διολισθαίνουν –ἀνεπιγνώστως, 
ἴσως– πρός τόν Παπισμό.

[...]
Μετά ἀπό τά παραπάνω, νομίζω, ὅτι 

εὔλογα διερωτᾶται κάθε ἐκκλησιαστικά 
εὐαισθητοποιημένος πιστός, μήπως μέ 
τήν ἀκολουθούμενη τά τελευταῖα χρόνια 
μεθοδολογία –ἡ ὁποία συρρικνώνει συ-

στηματικά τήν ἁγιοπνευματική λειτουργία 
τῆς Συνοδικότητας– κάποιος ἐπιδιώκει 
νά τεθεῖ ἐπάνω ἀπό ὅλους τούς Ἐπι-
σκόπους καί τελικά ἐπάνω ἀπ’ ὅλη τήν 
Ἐκκλησία. Μήπως, ὅμως, μέ τόν τρόπο 
αὐτό «κυοφορεῖται» καί μιά κάποια 
μορφή Παπισμοῦ στό χῶρο τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας ἤ μήπως διολισθαίνου-
με κι ὅλας –πρακτικῶς– πάνω στίς ράγες 
τοῦ Παπισμοῦ; Καί τό λέγω αὐτό, γιατί 
ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἁγιοπνευματικῆς λει-
τουργίας τῆς Συνοδικότητας τό λιγότερο 
πού κάνει εἶναι νά «κυοφορεῖ» τίς προϋ-
ποθέσεις τῆς «γεννήσεως» τῆς ἀρρώστιας 
τοῦ Παπισμοῦ στήν Ἐκκλησία μας.

[...]
Ἀπ’ ὅσα, λέχθηκαν παραπάνω, ἕνα 

εἶναι ἀπολύτως σαφές, ὅτι ὑπάρχει «ἔλ-
λειμμα» Συνοδικότητας. Αὐτό, πρακτι-
κῶς, σημαίνει ἔλλειψη βιώσεως τῆς χαρι-
σματικῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἀπό κάποιους ἐκφραστές τῶν θεσμῶν 
τῆς Ἐκκλησίας, καί στήν συγκεκριμένη 
περίπτωση τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ θεσμοῦ 
τῆς Συνοδικότητας.

[...]
Μέ ὅσα, ἐν συντομίᾳ ἔγραψα, ἀπευ-

θύνομαι πρός Ἐσᾶς Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μας, 
γιά νά Σᾶς ἐκφράσω τίς ἐκκλησιαστικοῦ 
χαρακτῆρα ἀνησυχίες μου καί παράλλη-
λα νά θέσω ὑπόψη Σας μιά συνοπτική 
θεολογική ἀποτίμησή μου γιά τή μεθο-
δολογία τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων καί 
τήν ἐκκλησιολογική σημασία, πού ἔχει ἡ 
πρωτογενής Συνοδική κάλυψή τους.

Μέ βαθύτατο σεβασμό
υἱικῶς ἀσπάζομαι τήν δεξιά Σας

Δημήτριος Τσελεγγίδης
Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης
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Ἡ Ἑλλάδα δυστυχῶς εἶναι ἐδῶ καί 
πολλά χρόνια μία κατ᾽ ἐξοχήν ἐλλειμματι-
κή χώρα. Τά ἐλλείμματά της εἶναι πολλά 
καί ποικίλα, ἀλλά περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα 
προβάλλεται τό οἰκονομκό ἔλλειμμα, μέσα 
ἀπό τόν τύπο γενικῶς, ἔντυπο καί ἠλε-
κτρονικό, ἐπειδή αὐτό συνδέεται ἄμεσα 
μέ τήν ὑλική ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου. 
Καί εἶναι ἀσφαλῶς φυσικό τό οἰκονομικό 
ἔλλειμμα νά ἀπασχολεῖ ὅλους μας, ἀφοῦ 
χωρίς τά οἰκονομικά μέσα ὁ ἄνθρωπος 
δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώσει. Κάτω ὅμως ἀπό 
τήν πίεση τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος 
ἀγνοεῖται παντελῶς ἡ εὐαγγελική ἀλήθεια 
σύμφωνα μέ τήν ὁποία «οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ 
μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος».

Σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη 
φορά ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ 
νά ζήσει μόνο μέ τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά 
ἔχει ἀνάγκη καί ἀπό τά πνευματικά καί 
ἄυλα ἀγαθά, τά ὁποῖα μάλιστα τοῦ εἶναι 
περισσότερο ἀπαραίτητα γιά νά ζήσει ὡς 
«ἄνθρωπος» πλέον, γίνεται ὁλοένα καί πιό 
αἰσθητή, ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα ὡς 
μιά σύνθετη ὑλικοπνευματική πραγματι-
κότητα, δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό κανένα. 
Δεδομένης λοιπόν τῆς ὑλικοπνευματικῆς 
ὑπο στάσεως τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ἀνάγκες 
του ἐκτείνονται κατά φυσική ἀναγκαι-
ότητα σ᾽ ὁλόκληρο τό ὑλικοπνευματικό 
πεδίο, τό ὁποῖο χωρίς καμμιά ἐπίσης 
ἀμφι σβήτηση, εἶναι πολυδιάστατο. Τοῦτο 
σημαίνει λογικῶς ὅτι καί οἱ πνευματικές 
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, ἄν ὄχι πε-
ρισσότερο, ἐξίσου τουλάχιστον σημαντικές 
μέ τίς ὑλικές του ἀνάγκες.

Δυστυχῶς στόν τομέα τῶν πνευ-

ματικῶν ἀναγκῶν τό ἔλλειμμα εἶναι 
τεράστιο καί ἀπειλεῖ αὐτή τήν ἴδια τήν 
πνευματική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου! 
Καί ἐπειδή, ὅπως ἐλέχθη, τό πνευματικό 
κυρίως ἐπίπεδο τῆς ὑλικοπνευματικῆς 
ὑπόστασης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πολυ-
διάστατο, καί τό πνευματικό ἔλλειμμα 
εἶναι πολυδιάστατο καί ποικίλο. Δυστυ-
χῶς ὅμως ἡ ἔκταση καί οἱ ἐπιπτώσεις 
τοῦ πνευματικοῦ ἐλλείμματος δέν ἔχουν 
ἀκριβῶς ἀποτιμηθεῖ. Ἕνα πάντως εἶναι 
βέβαιον· ὅτι τό πνευματικό ἔλλειμμα εἶναι 
τρομακτικό καί ἀπειλεῖ τήν ἀνθρωπότητα 
μέ ὁλοκληρωτική καταστροφή, ὅσο καί 
ἄν αὐτό φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀπί-
στευτο. Ἄν περιορίσουμε τήν πραγματική 
ἀποτίμηση τοῦ πνευματικοῦ ἐλλείμματος 
στό δικό μας ἐθνικό χῶρο, θά ἀντιλη-
φθοῦμε πλήρως πόσο ἡ διαπίστωση τῆς 
καταστροφικῆς ἐπίδρασης τοῦ πνευμα-
τικοῦ ἐλλείμματος σέ παγκόσμιο πλέον 
ἐπίπεδο εἶναι ἡ ζοφερή πραγματικότητα.

Στήν Ἑλλάδα ἡ διάβρωση τοῦ πνευ-
ματικοῦ της ἱστοῦ εἶναι δυστυχῶς ὁλο-
κληρωμένη. Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ὡς πνευ-
ματική ὀντότητα ἔχει ἤδη πρό πολλοῦ 
καταλυθεῖ! Οἱ πνευματικές ἀξίες ἔχουν 
ἐπιμελῶς καί συστηματικῶς περιθωριο-
ποιηθεῖ, ὥστε ἡ πίστη σ᾽ αὐτές νά εἶναι 
πλέον ὄχι ἁπλῶς ἐλλιπής, ἀλλά σχεδόν 
ἀνύπαρκτη. Θεσμοί αἰώνιοι ἔχουν ἀποσυ-
ντεθεῖ καί οἱ βάσεις τῆς κοινωνικῆς συμ-
βίωσης ἔχουν διασαλευθεῖ! Ἡ οἰκογένεια 
βρίσκεται σέ πλήρη διάλυση. Τό μυστήριο 
τοῦ γάμου διακωμωδεῖται καί ἀπό αὐτό 
ἀκόμη τό ἴδιο τό Κράτος, τό ὁποῖο πρῶτο 
αὐτό ἔθεσε τό δυναμίτη τῆς ἀνατινάξεως 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

τοῦ κ. Βασιλείου Νικοπούλου
Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., Δρ Νομικῆς
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τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ στόν ἀέρα, κατ᾽ 
ἀρχήν μέ τό συναινετικό, ἔπειτα μέ τό 
αὐτόματο διαζύγιο καί ἐπ᾽ ἐσχάτων μέ 
τήν καθιέρωση τοῦ συμφώνου τῆς ἐξώ-
γαμης συμβίωσης! Ἡ ἰδέα τῆς πατρίδας 
ἔχει εὐτελισθεῖ καί κατασυκοφαντηθεῖ 
πάλι ἀπό αὐτή τήν ἴδια τήν Πολιτεία, 
ἡ ὁποία κάνει τό πᾶν γιά τήν ἐκρίζωση 
ἀπό τίς καρδιές τῶν ἑλληνοπαίδων τῆς 
ἀγάπης γιά τήν πατρίδα. Ἡ ἔννοια τοῦ 
πατριώτη εἶναι πλέον ἐπιλήψιμη καί ἡ 
ἐκδήλωση πατριωτικῶν αἰσθημάτων σχε-
δόν ἀπαγορευμένη! Περισσότερο ὅμως 
συκοφαντημένη εἶναι σήμερα ἡ ἰδέα τοῦ 
ἔθνους! «Τό ὅμαιμον, τό ὁμόγλωσσον καί 
τό ὁμόθρησκον» τοῦ Ἡροδότου, ὡς ἀνα-
γκαῖα στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς συγκρότησης 
ἑνός λαοῦ, καί εἰδικότερα τοῦ ἑλληνικοῦ, 
ἀγνοοῦνται συστηματικῶς ἀπό τήν «νέα 
τάξη πραγμάτων», τήν ὁποία προωθεῖ ἡ 
παγκοσμιοποίηση.

Συνακόλουθα ἡ ἐθνική μας ἱστορία δέν 
διαστρεβλώνεται ἁπλῶς, ἀλλά ἀπεμπο-
λεῖται ὄχι μόνο ὡς κάτι τό περιττό, ἀλλά 
καί ὡς ἐπιβλαβές καί ἐπιζήμιο! Ἀλλοιώ-
σαμε ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικά γεγονότα. 
Κατασυκοφαντήσαμε τούς ἐθνικούς μας 
ἥρωες, κατεξευτελίσαμε ἀσύλληπτες καί 
ἀνεπανάληπτες ἱστορικές μνῆμες, ἀσεβή-
σαμε ἐπί τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς φυλῆς 
μας. Αὐξήσαμε τό ἱστορικό καί ἐθνικό μας 
ἔλλειμμα μέ ἐγκληματικό τρόπο, χωρίς 
αἰδώ καί καμμιά ἀπολύτως περίσκεψη. 
Ἀλλά καί ἡ πολιτεία, ὡς θεσμός κοινω-
νικῆς ὀργάνωσης τῶν λαῶν, εἰδικότερα ἡ 
ἑλληνική, βρίσκεται σέ πλήρη ἀποσύνθεση. 
Στήν Ἑλλάδα δυστυχῶς ἔχουμε τεράστιο 
πολιτικό ἀλλά καί πολιτειακό ἔλλειμ
μα. Τό πολιτικό ἔλλειμμα ἀνάγεται στήν 
ἄσκηση τῆς πολιτικῆς τέχνης ἐκ μέρους 
τῶν πολιτικῶν. Σήμερα τόσο ἡ πολιτική, 
ὅσο καί οἱ πολιτικοί, εἶναι πλήρως ἀπα-
ξιωμένοι. Οἱ πολιτικοί μας χρεώνονται στή 

χώρα μας μέ ὅλα γενικῶς τά ἐλλείμματα 
πού τή μαστίζουν. Εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυ-
νοι ὄχι μόνο τοῦ οἰκονο μικοῦ ἐλλείμματος, 
τό ὁποῖο προκάλεσαν μέ τήν ἐγκληματική 
τους πολιτική, τῆς λεηλασίας καί κατα-
σπατάλησης τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου, 
ἀλλά καί ὅλων τῶν ἄλλων ἐλλειμμάτων, 
κυρίως δέ τοῦ τεράστιου πνευματικοῦ ἐλ-
λείμματος. Αὐτοί ὁδήγησαν τόν λαό στήν 
πλήρη ἀποπνευματοποίησή του. Αὐτοί 
εὐτέλισαν τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα. 
Αὐτοί ἀπαγόρευσαν τήν ἀναφορά μας 
στό ἔθνος μας. Αὐτοί ὑπέθαλψαν καί ἀ-
νέχθηκαν τή διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας 
μας. Αὐτοί μέ τή σκόπιμη ἀνοχή τους, γιά 
ψηφοθηρικούς λόγους, ἀσέβησαν ἐπί τῶν 
ἱερῶν τῆς πατρίδας καί τῆς πίστης μας 
συμβόλων, τῆς σημαίας μας, τοῦ Σταυροῦ 
καί τῶν ἁγίων εἰκόνων, τῶν ὁποίων ἀνέ-
χθηκαν, ὅπου δέν ἐπέβαλαν, τήν ἀποκα-
θήλωση. Αὐτοί ἀφήρεσαν ἀπό τά σχολεῖα 
μας τό μά θημα τῶν Θρησκευτικῶν. Αὐτοί 
ἐπέδραμον κατά τῆς οἰκογένειας, κατά τῆς 
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί κατά τῆς παι-
δείας μας. Αὐτοί ἀσελγοῦν καθημερινῶς 
ἐπί τῆς γλώσσας μας, μέ τήν περιθωρι-
οποίηση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί τήν 
ὑποτίμηση τῶν ἐν γένει ἀνθρωπιστικῶν 
σπουδῶν. Αὐτοί ἐχάλκευσαν τά οἰκονο-
μικά καί πνευματικά δεσμά τοῦ λαοῦ μας, 
δικαιώνοντας πλήρως τόν μέγα ἐκεῖ νον 
Παπαδιαμάντη, ὁ ὁποῖος γενεαλογεῖ τήν 
πολιτική εὐθέως ἀπό τή ... ληστεία!

Ἐκτός ἀπό τό πολιτικό ὑπάρχει δυστυ-
χῶς καί τό πολιτειακό ἔλλειμμα, τό ὁποῖο 
ἀνάγεται στόν πυρήνα τῆς πολιτείας μας 
καί εἰδικότερα στή συνταγμα τική της τάξη! 
Σήμερα δυστυχῶς ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα 
τεράστιο συνταγματικό ἔλλειμμα, μέ τήν 
ἔννοια τῆς καθημερινῆς παραβίασης τοῦ 
ἐθνικοῦ μας Συντά γματος. Τά τελευταῖα 
δυό χρόνια οἱ παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ 
μας Συντάγματος εἶναι τόσες πολλές, 
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ὥστε εὐλόγως διερωτᾶται κανείς ἄν 
ὑπάρχει πλέον Σύνταγμα σ᾽ αὐτή τή 
χώρα. Οἱ παραβιάσεις αὐτές προέρχονται 
ὅλες δυστυχῶς ἀπό τό ἴδιο τό Κράτος, τό 
ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἡ ἐγγυητής τῆς 
τηρήσεως τοῦ Συντάγματος. Τό Κράτος 
ἀνέχθηκε τήν ὑποτίμηση καί περιθωριο-
ποίηση τοῦ ἐθνικοῦ μας Συντάγματος μέ 
τήν ἀναγνώριση τῆς ὑπεροχῆς καί ἐπι-
κρατήσεως ἔναντι ὅλων τῶν διατάξεων 
αὐτοῦ ὅλων συλλήβδην τῶν «ὁδηγιῶν»  
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Τό ἑλληνικό Κράτος δέν ἀντιτάχθηκε 
στήν ψήφιση τοῦ κοινοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
συντάγματος, μέ τό ὁποῖο θά ἐπήρχετο 
ἡ πλήρης κατάλυση τῆς ἐθνικῆς μας συ-
νταγματικῆς τάξης, μέ ὅ,τι σημαίνει αὐτό 
γενικότερα εἰδικῶς δέ μέ τήν κατάρ γηση 
κατ᾽ οὐσίαν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχί-
ας, τήν ὁποία εὐτυχῶς ἀποφύγαμε χάρη 
στήν σθεναρή ἀντίσταση ὁρισμένων ἄλλων 
εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖες κατεψήφι-
σαν τήν καθιέρωση τοῦ ὕπουλου κοινοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ συντάγματος. Τό ἐθνικό μας 
Σύνταγμα ὅμως ὑπέστη καίριο πλῆγμα μέ 
τήν κατάργηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, 
τήν ὁποία ἐκεῖνο ἀναγνώριζε στό ἄρθρο 
πρῶτο, ἡ ὁποία συντελέσθηκε σχεδόν μέ 
πραξικοπηματικό τρόπο μέ τήν ἔνταξη 
τῆς χώρας μας στό Δ.Ν.Τ. καί τήν ὑπο-
γραφή τῶν δυό «μνημονίων». Σήμερα ὑπό 
τήν ἰσχύ τῶν δυό αὐτῶν «κατακτητικῶν» 
μνημονίων κανένας Ἕλληνας δέν μπορεῖ 
νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι θεμέλιο τοῦ πολιτεύ-
ματός μας εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία. Ποιός 
Ἕλληνας στ᾽ ἀλήθεια πιστεύει πλέον ὅτι 
στή χώρα αὐτή ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν 
ἀπό τό λαό, ὅπως ὁρίζει τό ἄρθρο πρῶτο 
τοῦ Συντάγματός μας; 

Σήμερα οἱ Ἕλληνες ἔχουν τήν αἴσθη-
ση ὅτι βρίσκονται κάτω ἀπό μιά στυγνή 
«κοινοβουλευτική δικτατορία», ἡ ὁποία 
ἀναλγήτως ἀσελγεῖ σέ βάρος τοῦ δημο-

κρατικοῦ μας πολιτεύματος. Διότι ποιά 
δικτατορική κυβέρνηση θά τολμοῦσε νά 
λάβει μέσα σέ δυό μόνο χρόνια τόσα πολλά 
ἀντιδημοκρατικά καί αὐτόχρημα ἀντιλα-
ϊκά μέτρα, ὅσα ἔλαβε τά δυό τελευταῖα 
ἔτη ἡ κοινοβουλευτική μας κυβέρνηση, 
τά ὁποῖα, ὅλα ἀνεξαιρέτως, ἔρχονται σέ 
εὐθεία ἀντίθεση μέ ρητές ὅσο καί σα-
φεῖς διατάξεις τοῦ Συντάγματος;  Πρός 
ἐπιβεβαίωση ὅλων αὐτῶν ἀναφέρουμε 
τά γνωστά σέ ὅλους μας ἀντικοινωνικά, 
ἀντιδημοκρατικά, ἀντιοικονομικά καί ἀ-
ντιατομικά καί ἀπάνθρωπα μέτρα τῆς 
τελευταίας διετίας, ὅπως τή λεηλασία 
τῶν μισθῶν καί συντάξεων, τήν κατάρ-
γηση τῶν στοιχειωδῶν ἐργασιακῶν καί 
ἀσφαλιστικῶν δικαιωμάτων, τήν ἀνελέητη 
φορολογική ἐπιδρομή, κυρίως σέ βάρος 
τῶν κατώτερων οἰκονομικῶν τάξεων, τίς 
ἀθρόες ἀπολύσεις ἐργαζομένων στό Δη-
μόσιο, καί ὅλα αὐτά, τή στιγμή πού τό 
ἐθνικό μας Σύνταγμα προστατεύει τά 
δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου 
καί ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου 
(ἄρθρο 25), ὑποχρεώνει τό Κράτος νά 
προστατεύει τήν ἐργασία ὡς δικαίωμα 
τοῦ ἀνθρώπου καί νά μεριμνᾶ γιά τή δη-
μιουργία συνθηκῶν ἀπασχόλησης (ἄρθρο 
22, παρ. 1), ἐπιβάλλει τήν τήρηση τῆς 
ἀρχῆς τῆς ἀνάλογης φορολόγησης ὅλων 
τῶν Ἑλλήνων καί ὄχι μόνο τῶν μισθωτῶν 
καί συνταξιούχων (ἄρθρο 4, παρ. 1 καί 5).

Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν δυστυχῶςὅτι 
ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται κάτω ἀπό ἕνα ἀ-
σφυκτικό κλοιό ἐλλειμμάτων, τά ὁποῖα 
τήν ἀπειλοῦν πλέον μέ ὁλοκληρωτική 
καταστροφή! Καιρός «ἐξ ὕπνου ἐγερ-
θῆναι». Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ἀποτίναξης τοῦ 
ἐπονείδιστου αὐτοῦ ζυγοῦ.

Ἕλληνες, γρηγορεῖτε. Σᾶς καλεῖ τό 
πεπρωμένο σας, ἡ ἱστορία σας, τό ἐθνι-
κό σας φιλότιμο σέ ἀγώνα ὅμοιο ἐκείνου 
τοῦ ἡρωϊκοῦ καί ἀθάνατου εἰκοσιένα. Μή 
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ξεχνᾶτε πώς εἶστε ἀπόγονοι ἡρώων καί 
ἁγίων, κληρονόμοι τοῦ ἀρχαίου ἑλληνι κοῦ 
πνεύματος καί δέν σᾶς πρέπει ἡ μοιρολα-
τρική ὑποταγή στό σύγχρονο ξενικό ζυγό. 
Σπάστε τά δεσμά πού σᾶς ἐχάλκευσαν 
οἱ ξένοι καί σᾶς φόρεσαν οἱ ντόπιοι 
ὑπηρέτες τους. Σᾶς φωνάζουν ἀπό τά 
πεδία τῶν μαχῶν τῆς ἀρχαιότητας, τοῦ 
ἐνδόξου Βυζαντίου, τοῦ ἀθάνατου εἰκο-
σιένα καί τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ, ὁ 
Μιλτιάδης ἀπό τό Μαραθώνα, ὁ Θεμιστο-
κλῆς ἀπό τή Σαλαμίνα, ὁ Λεωνίδας ἀπό 
τίς Θερμοπύλες, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαι-
ολόγος ἀπό τά τείχη τῆς Βασιλεύουσας, 
ὁ Κολοκοτρώνης ἀπό τά Δερβενάκια, ὁ 
Διάκος ἀπό τήν Ἀλαμάνα, ὁ Παπαφλέσ σας 
ἀπό τό Μανιάκι, ὁ Παῦλος Μελᾶς ἀπό τή 
Μακεδονία, ὁ Γρηγόριος Αὐξεντίου ἀπό τή 
μαρτυρική Κύπρο, οἱ μάρτυρες τοῦ ἔθνους 
καί οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας ἀπό ὅλα τά 
μέρη τῆς Ἑλλάδος, σᾶς φωνάζουν καί σᾶς 

ἐκλιπαροῦν νά τούς ἀκολουθήσετε στό 
δρόμο τῆς θυσίας ὑπέρ τῆς φιλτάτης μας 
πατρίδος, τῆς ἀθάνατης Ἑλλάδος.

Σᾶς καλοῦν ἀκόμη οἱ μεγάλοι ὑπηρέ-
τες καί μύστες τοῦ ἀθάνατου ἑλληνικοῦ 
πνεύματος, ὁ Ὅμηρος, ὁ Ἡρόδοτος, ὁ Θου-
κυδίδης, ὁ Ξενοφῶν, ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, 
ὁ Ἡράκλειτος, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων, ὁ 
Ἀριστοτέλης, ὁ Σολωμός, ὁ Παλαμᾶς, ὁ 
Σεφέρης, ὁ Ἐλύτης, ὁ Παπαδιαμάντης. 
Σᾶς καλεῖ σύμπας ὁ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 
ἑλληνισμός σ᾽ ἕνα ἑλληνικό προσκλητήριο 
ἀγώνα καί νίκης ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος. Ὅσοι 
πιστοί, προσέλθετε! Δέν πρόκειται γιά 
συνηθισμένο ἐθνικιστικό ντελίριο, ἀλλά 
γιά γνήσιο ἐθνικό ξεσηκωμό! Γιά ἐθνικό 
ξεσηκωμό πού μᾶς ἐπιβάλλει ὁ ἐθνικός 
συνταγματικός νομοθέτης μέ τό ἄρθρο 
120 §§ 2 καί 4 τοῦ Συντάγματός μας, στό 
ὁποῖο ὀφείλουμε ὡς Ἕλληνες ὑποταγή 
καί ὑπακοή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Ἡ Παρακαταθήκη ἀποστέλλεται ὀνομαστικῶς σέ 5.300 περίπου παραλῆπτες. 
Ἄλλα 2.500 τεύχη τοῦ περιοδικοῦ διανέμονται μέσῳ φιλικῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν 
Ναῶν καί φυσικῶν προσώπων, τά ὁποῖα προσφέρονται καί βοηθοῦν ἐθελοντικά.

Στό προηγούμενο τεῦχος παρακαλέσαμε νά μᾶς γνωστοποιήσετε, ἄν ἐπι-
θυμεῖτε νά συνεχίσετε νά λαμβάνετε τό περιοδικό. Ζήτημα εἶναι ἐάν ἀπό τούς 
5.300 μᾶς ἀπήντησαν 30 (τριάντα) ἄνθρωποι γιά νά ποῦν εἴτε ὅτι ἐπιθυμοῦν νά 
συνεχισθεῖ ἡ ἀποστολή, εἴτε ὅτι ζητοῦν νά διαγραφοῦν γιά διαφόρους λόγους.

Ἄν ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἀπό τούς 5.300 παραλῆπτες οἱ περίπου 4.000 δέν 
ἔχουν καταβάλει συνδρομή ἀπό τό ξεκίνημα τοῦ περιοδικοῦ, ἐδῶ καί 16 χρόνια 
(!), καταλαβαίνετε τό μέγεθος τοῦ προβλήματος. Μακάρι νά μπορούσαμε νά τό 
στέλνουμε σέ ὅλους δωρεάν, ἀλλά δυστυχῶς δέν γίνεται πλέον. Ἡ Παρακαταθήκη 
ἔχει ἤδη ἕνα οἰκονομικό ἄνοιγμα (χρέος), τό ὁποῖο προσπαθεῖ νά καλύψει. Δέν 
ἔχουμε ἐπιχορηγήσεις, παρά μόνο τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν ἀνθρώπων πού 
ἐκτιμοῦν τήν προσπάθειά μας καί συγχρόνως ἔχουν καί τήν οἰκονομική δυνατό-
τητα νά στέλνουν τό ποσό τῶν 10 € τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς.

Συνεπῶς, ἀπό τό ἑπόμενο τεῦχος (τό τεῦχος 100, Ἰαν. - Φεβρ. 2015) εἴμαστε 
ἀναγκασμένοι, γιά λόγους οἰκονομικούς, νά περιορίσουμε τήν ἀποστολή μόνον 
σέ ὅσους θά εἶναι τακτοποιημένη ἡ συνδρομή τους.
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Ἐρώτηση: Γέροντα, ὁ Πάπας τί εἶναι 
τελικά; Τί ἰσχύει γι᾽ αὐτὸν σύμφωνα μὲ 
τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ἀπάντηση: Ὁ Πάπας εἶναι ἀρχηγέτης 
τῶν αἱρέσεων καὶ Πρύτανις τῶν αἱρετικῶν 
διδασκαλιῶν.

Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου κατὰ τοὺς 
Ἁγίους Πατέρες.

Ὁ μεγαλύτερος ἀρχιαιρεσιάρχης καὶ 
παναιρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων καὶ 
τῶν ἐποχῶν.

Ἐπινοητὴς τῶν μὴ ὀρθοδόξων δογμά-
των ἐπιδεξιότατος.

Ἐφευρέτης τῆς διαστροφῆς τῆς ἀλή-
θειας ἱκανότατος.

Μέγιστος καινοτόμος καὶ μεταρρυθ-
μιστὴς τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν 
παραδόσεων.

Ἀρχηγὸς καὶ θεμελιωτὴς τῶν παντοίων 
κακοδοξιῶν.

Νοθευτὴς τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας 
τὸ παντάπαν ἀσυναγώνιστος.

Νοθευτὴς τῶν ὀρθῶν δογμάτων πάντῃ 
ἀμίμητος.

Διαστροφεὺς τῆς ὑγιαινούσης διδα-
σκαλίας παντάπασιν ἀπαράβλητος.

Ὁ Πάπας εἶναι ἡ τελεία προσωπο-
ποίησις τῆς πλάνης καὶ ἡ ἀπόλυτος ἐν-
σάρκωσις τῆς αἱρέσεως.

Ἄριστος ἰθυντὴρ τῆς διαβρώσεως καὶ 
ἀλλοτριώσεως τῆς ἀληθείας.

Εἰσηγητὴς καὶ πρωταγωνιστὴς τῶν 
ἀντικανονικῶν καὶ ἀντιπαραδοσιακῶν 
πρωτοβουλιῶν ὁλωσδιόλου ἀσύμβλητος.

Ὕπατος καταλύτης καὶ περιφρονη-
τὴς τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων καὶ τῶν 
Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν 
συνόδων.

Διαιρέτης καὶ καταστροφεὺς τοῦ ἄνω-
θεν ὑφαντοῦ χιτῶνος τῆς Ἐκκλησίας τὸ 
παράπαν ἀπαράμιλλος.

Πλήρης ἑωσφορικοῦ καὶ ἄκρατου ἐγω-
ισμοῦ, ἀφοῦ ἀνακηρύττει τὸν ἑαυτό του 
ἀλάθητο καὶ τὸν τοποθετεῖ ἐπάνω ἀπὸ 
τὶς Τοπικὲς καὶ Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Ὀξυνούστατος εὑρετὴς τῶν καινοτο-
μιῶν καὶ τῶν ἡμαρτημένων διδασκαλιῶν.

Εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Πανα-
γίας ἄσπονδος, καὶ φίλος τοῦ διαβόλου 
παμφίλτατος.

Φορεὺς μονώτατος τῶν αἱρετικῶν φρο-
νημάτων καὶ κακοδοξιῶν.

Καινοτόμος καὶ μεταρρυθμιστὴς τῶν 
Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν Παραδό-
σεων ποὺ δὲν ἔχει ἰσάμιλλό του εἰς τὴν 
ἀνθρωπίνη καθόλου ἱστορία.

Ἔργον μοναδικὸν καὶ ἀποκλειστικὸν 
τοῦ Πάπα εἶναι αἱ παντοῖαι καινοτομίαι 
καὶ κακοδοξίαι ποὺ εἰσήγαγε εἰς τὴν ἀν-
θρωπότητα καὶ τὸ νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὰ 
δόγματα τῶν Ἀποστόλων, τῶν Διδασκάλων 
καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων.

ΠΑΠΑΣ, Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ*
τοῦ Γέροντος Γαβριήλ ἀπό τό Ἱερό Κουτλουμουσιανό Κελλίον

τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ

* Παραθέτουμε ἀπόσπασμα εὐρυτέρας συνεντεύξεως, πού ἔδωσε στίς 18 Νοεμβρίου 2014 
ὁ γνωστός Ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ στήν Πυλαία Θεσσαλονίκης, ὅπου ἐφιλοξενεῖτο ἀ-
ναρρωννύων κατόπιν ἐγχειρήσεως. Ὅλη ἡ συνέντευξη ἔχει ὡς θέμα τόν πάπα καί τόν παπι-
σμό. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μέ παρρησία λέγουν τήν ἀλήθεια, ἀκόμη καί ἐνώπιον βασιλέων 
καί τυράννων, ὅπως διαβάζουμε στά συναξάρια. Ὁμιλοῦν μέ πόνο καί ἀγάπη, χωρίς φόβο, 
ἀλλά καί χωρίς πάθος. Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη θά ἐκδοθεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος 
Κυψέλη» σέ ξεχωριστό τεῦχος.
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Εἰσηγητὴς πολύτροπος τῶν μυρίων 
καινοτομιῶν εἰς τὴν πίστιν, τὴν ζωὴν καὶ 
τὴν Ἐκκλησίαν.

Πρωτοστατεῖ εἰς πᾶν κακὸν καὶ ὀλέ-
θριον διὰ σύνολον τὴν ἀνθρωπότητα.

Κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων 
μας ὁ Πάπας εἶναι ψευδόχριστος καὶ ἀ-
ντίχριστος, ὁ μεγαλύτερος αἱρετικὸς ὅλων 
τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἐποχῶν.

Ὅτι ἦταν οἱ ἀρειανοὶ τὸν 4ο αἰῶνα 
εἶναι καὶ τώρα οἱ παπικοί.

Ὁ γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους σύγχρονους πολέ-
μιους τοῦ παπισμοῦ καὶ τῶν παπολατρῶν, 

ἔλεγε πὼς ὁ παπισμὸς εἶναι πρόδρομος 
τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ φλο-
γερὸς ἰσαπόστολος καὶ ἐθνομάρτυρας 
κήρυττε «Τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε, διότι 
αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ» (90ὴ 
Προφητεία).

Ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, αὐτὸς 
ὁ μεγάλος σύγχρονος Σέρβος ἅγιος, μᾶς 
δίδαξε πώς «Εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀν-
θρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως 
πτώσεις: Τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ 
Πάπα» (Βλ. βιβλίο του Ἄνθρωπος καὶ 
Θεάνθρωπος).

Βαρυσήμαντο θεολογικό κείμενο
μέ τίτλο «Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθο-

λομαίου». Συλλογή ὑπογραφῶν.

Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν σκανδα-
λώδη ἐπίσκεψη τοῦ αἱρεσιάρχου πάπα 
στό Φανάρι στίς 30 Νοεμβρίου 2014 ἐκυ-
κλοφορήθη βαρυσήμαντο πραγματικά θε-
ολογικό κείμενο - κριτική τῶν οἰκουμενι-
στικῶν ἀνοιγμάτων τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου 
κ. Βαρθολομαίου μέ τίτλο «Ἡ νέα ἐκκλη-
σιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. Βαρθολομαίου». Τά ἐπαίσχυντα αὐτά 
ἀνοίγματα καί ἡ κατεδάφιση τῶν ἱερῶν 
κανόνων, ἄρχισαν, ὡς γνωστόν, ἐνωρίτερα 
καί κυρίως ἐπί πατριάρχου Ἀθηναγόρα. 
Ὁλοκληρώνονται ὅμως καί λαμβάνουν 
σαφῶς τήν μορφή μιᾶς παρεκκλίνουσας 
«νέας ἐκκλησιολογίας» ἐπί πατριαρχείας 
Βαρθολομαίου.

Τό πολύ σοβαρό καί ἀπόλυτα τεκμη-
ριωμένο κείμενο, πού κονιορτοποιεῖ τήν 
καινοφανῆ καί ἀσύμβατη μέ τήν Ὀρθό-
δοξη παράδοση «Νέα Ἐκκλησιολογία» 

ὑπογράφουν ἕξ ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος: Ὁ Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, 
ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ Γλυφάδας κ. 
Παῦλος, ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. 
Κοσμᾶς, ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
κ. Ἱερεμίας, ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 
κ. Σεραφείμ. Ὑπογράφουν ἐπίσης Κα-
θηγητές Πανεπιστημίου, Καθηγούμενοι 
Ἱερῶν Μονῶν ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές καί 
πιστοί λαϊκοί ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδος καί ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. 
Ἡ συλλογή ὑπογραφῶν συνεχίζεται. 
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν καλοῦνται νά προσυ-
πογράφουν τό κείμενο γνωστοποιώντας 
τό ὀνοματεπώνυμο, τήν ἰδιότητα καί τόν 
τόπο κατοικίας τους στή διεύθυνση: Πε-
ριοδικό Θεοδρομία, Τσιμισκῆ 128, 546 
21 Θεσσαλονίκη καί synaxisorthkm@
gmail.com

Ἡ ἀπαράδεκτη καί καταδικαστέα νέα 
ἐκκλησιολογία εἶναι ἡ ἐκκλησιολογία τῆς 
διευρυμένης καί διηρημένης Ἐκκλησίας, 

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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ὅπως ὀνομάζεται. Δηλαδή, ὑποστηρίζει ὅτι 
ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική 
Ἐκκλησία, πού ὁμολογοῦμε στό Σύμβο-
λον τῆς Πίστεως, δέν ταυτίζεται μέ τήν 
Ὀρθόδοξο, ἀλλ᾽ εἶναι μία «διευρυμένη 
Ἐκκλησία», στήν ὁποία ἀνήκουν ὅσοι ἔ-
χουν λάβει χριστιανικό βάπτισμα, ἄρα καί 
παπικοί, προτεστάντες, μονοφυσίτες καί 
δέν ξέρουμε ποιοί ἄλλοι. Συνεπῶς ἡ Νέα 
Ἐκκλησιολογία ἀναγνωρίζει στούς αἱρε-
τικούς κανονική ἱερωσύνη, ἀποστολική 
διαδοχή καί ἔγκυρα μυστήρια.

Ἡ ἄλλη πλάνη τῆς Νέας Ἐκκλησιολο-
γίας, ἡ θεωρία τῆς διηρημένης Ἐκκλησίας, 
δέχεται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔμεινε 
λειψή καί φτώχυνε μετά τήν ἀποκοπή 
ἀπό αὐτή τῶν αἱρετικῶν.

Τό κείμενο, πού ὑπογράφουν οἱ ἕ-
ξι Μητροπολίτες καί οἱ ὑπόλοιποι πού 
ἀναφέραμε, τελειώνει μέ τά ἑξῆς λόγια: 

«Εὐχόμεθα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρ-
χης κ. Βαρθολομαῖος νά ἀναλογι σθεῖ τή 
μεγίστη εὐθύνη του ἔναντι ἐκείνων τούς 
ὁποίους ὁδηγεῖ στήν πλάνη καί τήν ἀπο-
γύμνωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν «χιτῶνα 
τῆς ἀληθείας, τόν ὑφαντόν ἐκ τῆς ἄνω 
θεολογίας». Τίποτε ἀπό τά ὀρθόδοξα 
δόγματα δέν θά ἐκπέσει ποτέ. Τίποτε 
δέν θά μεταβληθεῖ ποτέ. Καί ποτέ δέν θά 
προστεθεῖ καμμία ἀπόφαση νέα πού νά 
ἀλλοιώνει τίς παλαιές.  Δογματική ἐξέλι-
ξη δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει  καμμία, 
κανενός εἴδους. 

“Ὁ δέ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τό 
κρῖμα, ὅστις ἄν ᾖ”»

Σημ. «Π» 1. Ὁλόκληρο τό κείμενο ἐ-
ναντίον τῆς «Νέας Ἐκκλησιολογίας» εἶναι 
ἀνηρτημένο στό διαδίκτυο, ὅπως καί τά 
ὀνόματα ὅσων ὑπογράφουν.

Σημ. «Π» 2. Δυστυχῶς ὁ Οἰκ. Πα-
τριάρχης κ. Βαρθολομαῖος σάν νά μήν 
ἄκουσε τίποτε, πραγματοποίησε στίς 30 
Νοεμβρίου 2014 τή συνάντησή του μέ τόν 

πάπα στό Φανάρι (βλ. σχόλιό μας στή 
σελίδα 7).

vvv

Μνημειῶδες ὁμολογιακό περιοδικό 
«Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονική μαρτυρία 
στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πίστεως».

Κρατοῦμε στά χέρια μας τήν ὁμολο-
γιακή ἔκδοση μέ τίτλο: «Ἅγιον Ὄρος. 
Διαχρονική μαρτυρία στούς ἀγῶνες 
ὑπέρ τῆς Πίστεως».

Εἶναι ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο 130 σελίδων 
σέ μορφή περιοδικοῦ καί σέ μέγεθος Α4. 
Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες, πού τό ἐκδίδουν 
καί τό προσυπογράφουν εἶναι μέχρι στιγ-
μῆς πάνω ἀπό διακόσιοι, μεταξύ αὐτῶν 
καί οἱ καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
Ζωγράφου Ἀρχιμανδρίτης Ἀμβρόσιος καί 
Καρακάλλου Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, 
ὁ γνωστός Γέροντας Γαβριήλ τοῦ Ἱεροῦ 
Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου κοντά στήν 
Παναγούδα τοῦ Γέροντος Παϊσίου, οἱ Πα-
τέρες τῆς Παναγούδας καί ἄλλοι πολλοί. 
Ὅσοι Ἁγιορεῖτες συμφωνοῦν, μποροῦν 
νά προσυπογράψουν τό περιοδικό, 
ἐπικοινωνώντας μέ τήν διεύθυνση: «Ἁ-
γιορεῖτες Πατέρες», ΤΚ 630 86 Καρυαί, 
Ἅγιον Ὄρος, Τ.Θ. 76. Ἀπό ἐκεῖ οἱ ἐνδι-
αφερόμενοι μποροῦν καί νά προμηθεύο-
νται ἀντίτυπα τοῦ περιοδικοῦ, τό ὁποῖο 
πρέπει νά μπεῖ σέ κάθε σπίτι.

Τό περιοδικό φέρει στό φῶς παλαι-
ότερα κείμενα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους καί ἐπωνύμων Ἁγιορειτῶν, 
τά ὁποῖα κείμενα ἐκφράζουν τή διαχρο-
νική μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρους στούς 
ἀγῶνες ὑπέρ τῆς πίστεως. Ἡ ὁμολογιακή 
ἐκείνη μαρτυρία τοῦ προσφάτου παρελ-
θόντος φαίνεται ἀκόμη πιό ἔντονα, καθώς 
σήμερα πολλοί προβληματιζόμαστε καί 
θλιβόμαστε μέ τήν τωρινή ἀπουσία καί 
σιωπή τοῦ  Ἁγίου Ὄρους. 

Τό περιοδικό εἶναι μιά πλούσια καί κα-
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λαίσθητη ἔκδοση. Περιλαμβάνει σπουδαῖα 
κείμενα καί πλῆθος φωτογραφιῶν ὑψηλῆς 
ἀναλύσεως καί ποιότητος. Ὡς γνωστόν, 
σύμφωνα μέ τήν κινεζική παροιμία «Μία 
φωτογραφία, ὅσο χίλιες λέξεις». 

Παραθέτουμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα, 
ὅπου οἱ Ἁγιορεῖτες ἐξηγοῦν τούς λόγους 
πού τούς ὤθησαν νά πραγματοποιήσουν 
αὐτή τήν ἔκδοση:

«Ἐμεῖς οἱ ὑπογράφοντες, ὡς ἁπλοί 
ἁγιορεῖτες, ἐπαναλαμβάνουμε αὐτά πού 
διεκήρυξε ἡ Ἱερά Κοινότης τόν Ἰανουάριο 
τοῦ 2007 μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα 
στό Φανάρι καί τήν συμμετοχή του στήν 
πατριαρχική λειτουργία καί τήν ἐπίσκεψη 
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστο-
δούλου στό Βατικανό: “Ἐπιθυμοῦμε οἱ 
Ἁγιορεῖται καί ἀγωνιζόμεθα διά βίου νά 
φυλάξωμε τήν παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων 
Πατέρων μας. Περιφρουροῦμε ὡς κόρην 
ὀφθαλμοῦ τήν δογματική μας συνείδηση. 
Φοβούμεθα νά σιωπήσωμεν, ὁσάκις τί-
θενται ζητήματα πού ἀφοροῦν στήν πα-

ρακαταθήκη τῶν Πατέρων” (Ἀνακοίνωση 
Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους Ο.Τ. ἀρ. 
φ. 1671, 5-1-2007)

»“Φοβούμεθα νά σιωπήσωμε” καί σήμε-
ρα, ὅταν βλέπουμε ὅλα ὅσα οἱ προγενέστε-
ροί μας ἁγιορεῖτες μοναχοί μέ ὁμολογιακό 
φρόνημα καί παρρησία ἀπεστρέφοντο καί 
κατεδίκαζαν, ὄχι μόνον νά ἐπαναλαμβά-
νονται, ἀλλά νά ἔχουν πλέον παγιωθεῖ 
ὡς ἐκκλησιαστικό ἔθος καί κρατοῦσα 
ἀντίληψη.

»“Φοβούμεθα νά σιωπήσωμε” καί ἐ-
μεῖς σήμερα συμμεριζόμενοι τήν διαπί-
στωση τοῦ ἀρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη, 
ὅταν ὡς ἡγούμενος τότε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Σταυρονικήτα διέκοψε, μαζί καί μέ τήν 
συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἁγιορειτῶν, 
τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα: 
“ἐπαύσαμεν τό μνημόσυνον, αἰσθανθέ-
ντες ὅτι ἐξέλιπε πᾶν περιθώριον ἀνοχῆς 
ἤ προθεσμία ἀναμονῆς”. (Ο.Τ. ἀρ. φ. 142, 
15-6-1971).

»“Φοβούμεθα νά σιωπήσωμε”, ὅταν 

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: 421/61437415, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 καί
Alpha Τράπεζα: 815002101039454, 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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βλέπουμε νά ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος ἀκραίων 
ἀντιδράσεων καί διχοστασιῶν, πού γεν-
νᾶ ἡ ἔλλειψη νηφάλιων, θεολογικῶν καί 
ἐμπεριστατωμένων τοποθετήσεων, ὅπως 
αὐτές πού πάντο τε ἔκανε τό Ἅγιον Ὄρος».

Ἡ Παρακαταθήκη συγχαίρει ταπει-
νῶς τούς συντελεστές τῆς ἐκδόσεως τοῦ 
σπουδαίου αὐτοῦ περιοδικοῦ. Εὖγε στούς 
Ἁγιορεῖτες, πού ἐξέφρασαν τή διαχρονική 
συνείδηση καί μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

vvv

Ὁ πάπας στό Φανάρι. Στόχος
ἡ ἅλωση καί ὁ ἐξουνιτισμός τῆς

 Ὀρθοδοξίας.

Χαρές καί πανηγύρια ἀπό τούς μπερ-
δεμένους οἰκουμενιστές. Θλίψη, ὀδύνη καί 
προσευχή  ἀπό τούς Ὀρθοδόξους γιά τή 
νέα πτώση τῶν οἰκουμενιστῶν στίς 30 Νο-
εμβρίου 2014. Ὁ λόγος γιά τήν ἐπίσκεψη 
τοῦ πάπα στό Φανάρι κατά τήν λεγομένη 
θρονική ἑορτή τῆς Κωνσταν τινουπόλεως.

Ἀντί γιά ἄλλο σχολιασμό τῶν γενο-
μένων κατά τήν ἐπίσκεψη αὐτή οἰκου-
μενιστικῶν ἀσχημιῶν, παραθέτουμε ἀπό 
τό περιοδικό τῶν Ἁγιορειτῶν μέ τίτλο 
«Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονική μαρτυρία στούς 
ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πίστεως» τά παρακάτω: 

«Γιά μία ἀκόμη φορά ἐπαναλήφθη-
καν τά ἴδια θλιβερά γεγονότα ἐνταγμένα 
στό ἴδιο καί πάλι σκηνικό τῆς ἐπικοι-
νωνιακῆς τακτικῆς, τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ, 
τῆς ἐπιβολῆς τῆς εἰκόνος καί πρωτίστως 
τῆς ἐπιβολῆς τετελεσμένων. Ἐπιχειρεῖται 
δηλαδή νά ἐπιβληθεῖ μέ τεχνητό τρόπο 
ἡ ἐντύπωση ὅτι δέν μᾶς χωρίζει τίποτε 
μέ τούς παπικούς καί ὅτι δέν ὑπάρχει 
κανένα ἐμπόδιο γιά τήν πλήρη κοινωνία 
καί ἑνότητα μαζί τους.

» Γιά τόν λόγο αὐτό καί πραγματο-
ποιήθηκε καί πάλι κατά τήν διάρκεια 
τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πάνσεπτο 

πατριαρχικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὁ 
“λειτουργικός ἀσπασμός τῆς ἀγάπης” σέ 
κορυφαία στιγμή τῆς ὀρθοδόξου λατρεί-
ας, τήν ὥρα πού οἱ ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς 
καί ἱερεῖς πού λαμβάνουν μέρος στήν 
Θεία Λειτουργία ὁμολογοῦν τήν κοινή 
πίστη τους στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί 
ἀνταλλάσσουν τόν ἀσπασμό, ἀφοῦ πρῶτα 
ἀσπασθοῦν τά Τίμια δῶρα πού μόλις ἔ-
χουν ἐναποτεθεῖ ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης. 
Ἐκείνη τήν ἱερή στιγμή, λίγο πρίν τήν εὐ-
χή τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης ἐξῆλθε τοῦ ἱεροῦ βήματος καί 
κατευθύνθηκε πρός τό ἀντίθρονο, ὅπου 
βρισκόταν ὁ Πάπας καί ἀντάλλαξαν τόν 
“λειτουργικό ἀσπασμό τῆς ἀγάπης”, γιά 
νά ὑποδηλώσουν τήν ψευδοενότητα στήν 
πίστη μεταξύ ὀρθοδόξων καί παπικῶν.

» Ἐπαναλήφθηκαν, ἐπίσης, καί πάλι 
συμπροσευχές καί “κοινή εὐλογία” τοῦ 
Πάπα πρός τό ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἀ-
παγγελία τοῦ Πάτερ ἡμῶν ἀπό τόν Πά-
πα, στόν ὁποῖο ἐψάλη καί πολυχρόνιο. 
Ἐπαναλήφθηκε, ἐπίσης, ἐκ μέρους τοῦ 
κ. Βαρθολομαίου ἡ ἀναγνώριση τοῦ Πά-
πα ὡς κανονικοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης καί 
τοῦ Βατικανοῦ ὡς κανονικῆς Ἐκκλησίας.

» Δρομολογεῖται, ἔτσι, κατά τέτοιον 
τρόπο ἡ ὑπόθεση τῆς περίφημης “ἑνώσε-
ως”, ὥστε αὐτή νά καταλήξει νά ἐπιβληθεῖ 
ἀπό τήν “φυσική ροή” τῶν πραγμάτων 
πού προσυμφωνημένα ὁδηγοῦνται πρός 
τά ἐκεῖ. Αὐτή ἡ ψευδοένωση ἐπιχειρεῖται 
νά ἐπιβληθεῖ ὡς μία εἰκονική πραγματι-
κότητα, παρά ὡς μιά ἀληθινή κατάσταση.

» Ἕνα γεγονός, πού ἐπίσης ἐπιβεβαι-
ώθηκε ἀπό τήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ 
πάπα στό Φανάρι, εἶναι ἡ ἐπιβολή τῶν 
θέσεων τοῦ Βατικανοῦ στήν προσέγγιση 
μέ τούς ὀρθοδόξους καί τήν ἐπιζητούμενη 
ἕνωση. Παρά τήν ἄριστη ἐπικοινωνιακή 
τακτική τοῦ νέου Πάπα, παρά τήν ἁπλό-
τητα καί τόν αὐθορμητισμό πού ἐκδηλώνει 
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πρός τά ἔξω, παρά τίς κινήσεις ἐντυπωσι-
ασμοῦ, τά χειροφιλήματα καί τίς βαθειές 
ὑποκλίσεις πρός τόν κ. Βαρθολομαῖο, ἡ 
στόχευση τοῦ Βατικανοῦ ἔναντι τῶν ὀρ-
θοδόξων παραμένει πάντοτε ἡ ἴδια. Καί 
ἡ στόχευση αὐτή, ὅπως διεξοδικά ἀνα-
πτύξαμε στό παρόν τεῦχος, εἶναι ἡ ἐπι-
βολή στόν διάλογο τῶν ἀποφάσεων τῆς 
Β´ Βατικανῆς Συνόδου, καθώς καί μίας 
ἑνώσεως οὐνιτικοῦ τύπου, πού θά ὑπερ-
πηδᾶ δογματικές διαφορές στά πλαίσια 
τῆς “νομίμου ποικιλότητος”».

Σημ. «Π» Τό σχόλιο τῶν Ἁγιορειτῶν τά 
λέγει ὅλα. Ἐμεῖς μόνο νά συμπληρώσουμε 
ὅτι τῆς ἐπισκέψεως καί τῶν ἐναγκαλι-
σμῶν πάπα καί Πατριάρχου στό Φανάρι 
εἶχαν προηγηθεῖ τήν προηγούμενη μέρα 
ἐναγκαλισμοί καί συμπροσευχή τοῦ πάπα 
μέ τούς Τούρκους μουσουλμάνους στό 
Μπλέ τζαμί στήν Κωνσταντινούπολη. Τό 
συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ πονηρός πάπας 
δέν ἔχει πρόβλημα νά φιλήσει τό ὁποιο-
δήποτε χέρι καί νά συμπροσευχηθεῖ καί 
νά συλλειτουργήσει μέ τόν ὁποιονδήποτε, 
ἀρκεῖ νά τόν ἀναγνωρίζουν ὡς πρῶτο.

Αὐτό εἶναι τό μοντέλο τῆς οὐνιτικοῦ 
τύπου ψευδοενώσεως. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι 
τόν Μάϊο τοῦ 2014, πρίν συναντηθεῖ μέ 
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στά Ἱεροσό-
λυμα, ὁ πάπας εἶχε φιλήσει τό χέρι καί 
εἶχε συλλειτουργήσει μέ τόν πιό γνωστό 
παπικό ἀκτιβιστή ὁμοφυλόφιλο παπᾶ 
στήν Ἰταλία!

Ὅσο γι᾽ αὐτούς πού τόν προσφωνοῦν 
καί τόν θεωροῦν ἁγιώτατο ἀδελφό καί 
ἐπίσκοπο τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, ἄς 
θαυμάσουν στό διαδίκτυο τίς φωτογρα-
φίες τοῦ ἀδελφοῦ τους πάπα ντυμένου 
μέ στολή προσκόπου καί ἄλλη μέ ζεῦγος 
νεονύμφων πού φοροῦν ὅλοι μαζί κόκκινη 
μύτη κλόουν!

vvv

Ἀσθενής ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
κατά τόν πάπα Φραγκῖσκο

Διαβάζουμε ἐπίσης στό προαναφερθέν 
περιοδικό τῶν Ἁγιορειτῶν (σ. 47):

«Ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα 
Φραγκίσκου στό Φανάρι, τό Βατικανό 
ἔσπευσε νά καταστήσει γιά ἄλλη μία 
φορά σαφῆ τόν ἡγεμονικό του ρόλο στό 
διάλογο μέ τούς Ὀρθοδόξους. Σέ γενική 
ἀκρόαση - κατήχηση στήν πλατεία τοῦ 
Ἁγίου Πέτρου ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν 
του στίς 5 Νοεμβρίου 2014, ὁ Πάπας χα-
ρακτήρισε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς 
῾῾ἄρρωστη᾽᾽, ἐπειδή δέν εἶναι ἑνωμένη μαζί 
του. Δήλωσε συγκεκριμένα: ̔ ῾Δέν ὑπάρχει 
ὑγιής Ἐκκλησία, ὅταν οἱ πιστοί, οἱ κλη-
ρικοί καί οἱ διάκονοι δέν εἶναι ἑνωμένοι 
περί τόν Ἐπίσκοπό τους. Ἡ Ἐκκλησία, 
ἡ ὁποία δέν εἶναι ἑνωμένη περί τόν Ἐπί-
σκοπο εἶναι μία ἄρρωστη Ἐκκλησία. Ὁ 
Ἰησοῦς θέλησε αὐτήν τήν ἕνωση ὅλων τῶν 
πιστῶν μέ τόν Ἐπίσκοπο. Τό ἴδιο καί τῶν 
ἱερέων καί τῶν διακόνων. Ὅλοι ὀφείλουν 
νά ἔχουν τή συνείδηση ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος 
καθιστᾶ ὁρατό τόν δεσμό τοῦ καθενός μέ 
τήν Ἐκκλησία, καί τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς 
Ἀποστόλους καί μέ τίς ἄλλες κοινότητες, 
οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι ἑνωμένες μέ τούς 
Ἐπισκόπους καί μέ τόν Πάπα στή Μία, 
Μοναδική (unique) Ἐκκλησία, πού εἶ-
ναι ἡ δική μας, ἡ Ἱεραρχική Ἁγία Μητέ-
ρα Ἐκκλησία᾽᾽. (Γ. Παπαθανασόπουλος, 
Προκλητική δήλωση τοῦ Πάπα: ̔ ῾Ἀσθενής 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία᾽᾽, 7.11.2014 http://
agioritikovima.gr/batikano/item/47004)».

Σχόλιο «Π»: Καί μόνον αὐτή ἡ δή-
λωση τοῦ πάπα, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό 
τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στό Φανάρι, 
θά ἔπρεπε νά εἶναι λόγος γιά νά ζητήσει 
τό Πατριαρχεῖο ἀνασκευή τῆς δηλώσεως 
τοῦ πάπα ἤ ἀκύρωση τῆς ἐπισκέψεώς 
του. Ἀλλά δυστυχῶς...
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Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
στό Ἡμερολόγιο 2015

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

Θαυμάσια ἡ ἰδέα τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. 
Ἱερεμία νά ἀφιερώσει τό Ἡμερολόγιο τοῦ 
2015, τό ὁποῖον ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρό-
πολις, πού ὁ Σεβασμιώτατος διαποιμαίνει, 
στό πῶς ἀντιμετώπιζε καί στηλίτευε τόν 
παπισμό καί τόν οἰκουμενισμό ὁ Ἅγιος 
Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Μέσα στίς σελίδες 
τοῦ ἀξιόλογου αὐτοῦ Ἡμερολογίου παρου-
σιάζεται μέ τρόπο εὔληπτο ἡ διδασκαλία 
τοῦ μεγάλου συγχρόνου πατρός τῆς Ἐκ-
κλησίας γιά τήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ καί 
τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἀξίζει 
νά ἀποκτήσουμε καί νά μελετήσουμε τό 
φετεινό (2015) Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.

vvv

Οἱ «ἐναλλακτικές θεραπεῖες»
δέν εἶναι ἀβλαβεῖς

Εἶναι γνωστή στούς εὐσεβεῖς ἡ «Σύ-
ναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν» καί ἀπό 
ἄλλα κείμενά της, κυρίως ὅμως ἀπό τήν  
«Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ», ἡ ὁποία προσυπεγράφη ἀπό χι-
λιάδες κληρικούς, μοναχούς, μοναχές καί 
λαϊκούς τό 2009. Τό τελευταῖο κείμενο 
τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν 
ἀναφέρεται στίς λεγόμενες ἐναλλακτικές 
θεραπεῖες καί κυρίως στήν Ὁμοιοπαθη-
τική, θέμα μέ τό ὁποῖο ἀσχολήθηκε ἡ 
Σύναξη κατά τή συνάντησή της στίς 16 
Δεκεμβρίου 2014. Ὁ τίτλος τοῦ κειμένου 
εἶναι: «Οἱ “ἐναλλακτικές θεραπεῖες” δέν 
εἶναι ἀβλαβεῖς».

Σημειωτέον ὅτι τό ἴδιο περίπου θέμα 
σέ μιά εὐρύτερη ὅμως προοπτική εἶχε 

ἀπασχολήσει καί τήν ΚΕ´ Πανορθόδοξη 
Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων ἐπί θεμάτων 
αἱρέσεων, ἡ ὁποία εἶχε πραγματοποιηθεῖ 
στόν Βόλο ἀπό 4 ἕως 6 Νοεμβρίου 2013.

Ἡ Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν 
συμπίπτει στίς σχετικές διαπιστώσεις της 
μέ τήν ΚΕ´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη. 
Ἀναφέρουμε μερικά ἀπό τά σημεῖα τοῦ 
κειμένου τῆς Συνάξεως.

«Ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνη πνευματικῶς 
εἶναι ἡ ἄποψη τῶν ὁμοιοπαθητικῶν ὅτι 
μέ τά “φάρμακά” τους θεραπεύουν ἀκόμη 
καί τά πάθη τῆς ψυχῆς, ὅπως τόν ἐγωι-
σμό, τή ζήλεια, παθολογικές ἐκδηλώσεις 
καί διαστροφές τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου 
κ.ο.κ. Ἔτσι δέν χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία, 
ἀφοῦ τό ἔργο της τό ἀναλαμβάνει ἡ Ὁμοι-
οπαθητική, ἡ ὁποία καί μέ ἄλλα κείμε-
να ἐκπροσώπων της παρουσιάζεται ὄχι 
μόνον ὡς μία μέθοδος θεραπείας, ὅπως 
θέλει νά εἶναι, ἀλλά καί ὡς ἕνα σωτηρι-
ολογικό σύστημα καί ὡς πρόταση, γιά νά 
ξεπεράσει ἡ ἀνθρωπότητα τά σημερινά 
της ἀδιέξοδα!

» Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά κατα-
δικασθεῖ καί ἡ ἀπαράδεκτη προσπάθεια 
παραπληροφορήσεως κάποιων ὁμοιοπα-
θητικῶν νά παρουσιάσουν κορυφαίους 
συγχρόνους Ἁγίους Γεροντάδες ὡς ὀπα-
δούς τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς, ὅπως π.χ. τόν 
Ἅγιο Πορφύριο καί τόν Ἅγιο Γέροντα 
Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Εἶναι ὅμως τοῖς 
πᾶσι γνωστόν ὅτι καί οἱ δύο αὐτοί Ἅγιοι 
τῶν ἡμερῶν μας ἦταν ξεκάθαρα ἀντίθε-
τοι μέ τήν Ὁμοιοπαθητική. Ὁ μέν Ἅγιος 
Πορφύριος ἔλεγε ὅτι τά “φάρμακά” τους 
εἶναι “νεράκι κοπανιστό”, ἀλλά —συμ–
πλήρωνε— νά προσέχετε, γιατί “κάποια, 
πού ἔρχονται ἀπ᾽ ἔξω, εἶναι διαβασμένα”. 
Καί ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος χαρακτή-
ριζε ἐπίσης τό ὁμοιοπαθητικό φάρμακο  
“κοπανιστό νεράκι” καί “δαιμονικό ὑπο-
κατάστατο τοῦ ἁγιασμοῦ”!
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» Ἡ Σύναξή μας, ὅπως καί ἡ προανα-
φερθεῖσα ΚΕ´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, 
ἐπιθυμεῖ νά συστήσει φιλαδέλφως στούς 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς νά ἀποφεύγουν 
“θεραπευτικές” μεθόδους πού δέν εἶναι 
ξεκάθαρες ἀπό πλευρᾶς ἰατρικῆς οὔτε, 
πολύ περισσότερο, ἀπό πλευρᾶς πνευ-
ματικῆς.

» Ὁ χριστιανός, ἐξ ἄλλου, δέν ἐπιζητεῖ 
τήν θεραπεία τοῦ σώματος ἔναντι παντός 
τιμήματος. Ἡ ἀσθένεια, ὡς γνωστόν, ἔχει 
πολλές φορές καί τόν χαρακτῆρα παι-
δαγωγίας πνευματικῆς, εἴτε συνηθέστερα 
γιά τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, εἴτε —σέ 
ἐξαιρετικές περιπτώσεις— γιά τήν ἐπιδαψί-
λευση πνευματικῶν στεφάνων ὑπομονῆς.

Ἐκ μέρους τῆς
“Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν”

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, 

Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, 

Ἄνω Γατζέας Βόλου

Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος
Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχο-

λῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχο-

λῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». 

vvv

Ὑπουργεῖο Γιόγκα
καί Ὁμοιοπαθητικῆς στήν Ἰνδία

Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο μέ 

ἡμερομηνία 11.11.2014, ὁ Ἰνδός πρωθυ-
πουργός Ναρέντρα Μόντι ὅρισε ὑπουργό 
Γιόγκα καί Ὁμοιοπα θητικῆς, στό πλαίσιο 
τοῦ εὐρέως ἀνασχηματισμοῦ τῆς κυβέρνη-
σής του, τήν ἡγεσία τῆς ὁποίας ἀνέλαβε 
τόν Μάϊο.

Ὁ ἐθνικιστής καί ἰνδουιστής Ἰνδός 
πρωθυπουργός εἶναι χορτοφάγος, ἀσκεῖται 
καθημερινά στή γιόγκα καί τόν Σεπτέμ-
βριο ζήτησε ἀπό τά Ἡνωμένα Ἔθνη νά 
ἐξετάσουν τήν καθιέρωση Παγκόσμιας 
Ἡμέρας τῆς Γιόγκα.

Σχόλιο «Π»: Τό γεγονός, ὅτι οἱ ἰν-
δουϊστές βάζουν μαζί τή γιόγκα μέ τήν 
ὁμοιοπαθητική, ἄς προβληματίσει τούς 
ὀπαδούς τῆς ὁμοιοπαθητικῆς, οἱ ὁποῖοι 
αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι. Ὡς 
γνωστόν, ἡ γιόγκα εἶναι πρακτική ἀνα-
πόσπαστα συνδεδεμένη μέ τόν Ἰνδουϊσμό 
καί Βουδδισμό.

vvv

Ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς
στόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας

κ. Χρυσόστομο Σαββᾶτο

Αὐτοί πού νομίζουν ὅτι οἱ διάλογοι 
μεταξύ δογμάτων καί θρησκειῶν εἶναι 
ἐπιλογή μόνο κάποιων ἐκκλησιαστικῶν 
ἀνδρῶν, πού πονοῦν γιά τή διαίρεση τῶν 
χριστιανῶν, ἄς προβληματισθοῦν μέ τήν 
εἴδηση καί τή σχετική φωτογραφία ἀπό 
τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως 
κ. David Pearce στίς 6 Νοεμβρίου 2014 
στήν Καλαμάτα, ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Μεσσηνίας.

Ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς ἐπεσκέφθη τόν 
γνωστό γιά τίς νεωτεριστικές ἀπόψεις του 
μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο 
Σαββᾶτο καί τοῦ ἐξέφρασε τά συγχαρη-
τήριά του γιά τόν ρόλο πού ἔχει παίξει 
στούς διαχριστιανικούς διαλόγους.

Γιατί ἄραγε ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς, 



NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2014

21

δηλαδή οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμε-
ρικῆς, ἔχουν αὐτό τό ζωηρό ἐνδιαφέρον 
γιά ἕνα «ἐκκλησιαστικό» ζήτημα; Μήπως 
δέν εἶναι μόνον ἐκκλησιαστικό;

vvv

Ἐπικίνδυνα παιχνίδια
μέ τίς «Νέες Χῶρες»

Εἶναι γνωστή ἡ «κόντρα» τοῦ μακαρι-
στοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδού-
λου μέ τό Φανάρι γιά τίς μητροπόλεις τῶν 
λεγομένων Νέων Χωρῶν. Ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εὐκαίρως 
- ἀκαίρως δηλώνει ὅτι «δέν ἀπεμπολεῖ 
τά δικαιώματά του ἐπί τῶν “Νέων Χω-
ρῶν”», μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται. Πολλοί 
φοβοῦνται ὅτι ἡ ἐνδεχόμενη ἀπόσπαση 
τῶν Μητροπόλεων αὐτῶν ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος θά δώσει τήν εὐκαιρία 
στήν Τουρκία νά παίξει ἐπικίνδυνα γεω-
πολιτικά παιχνίδια σέ βάρος τῆς ἐθνικῆς 
μας ἀκεραιότητος. Μήν ξεχνοῦμε ὅτι τό 
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο εἶναι κάτω 
ἀπό τόν Νομάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ τελευταία «ὑπενθύμιση» ἐκ μέ-
ρους τοῦ κ. Βαρθολομαίου, καί μάλιστα 
μέ ἔντονο τρόπο, τῶν κυριαρχικῶν του 
αὐτῶν δικαιωμάτων ἔδωσε ἀφορμή στόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰ-
γιαλείας κ. Ἀμβρόσιο νά τοῦ γράψει μιά 
ἐπιστολή - φωτιά, ὅπως χαρακτηρίσθη-
κε. Στήν ἐπιστολή αὐτή, πού πυροδότη-
σε ἀντιπαραθέσεις καί στή Διαρκῆ Ἱερά 
Σύνοδο, ὁ Μητροπο λίτης Καλαβρύτων μέ 
ἔντονο τρόπο ἐπισημαίνει καί τούς ἐθνι-
κούς κινδύνους ἀπό μία τέτοια ἐνέργεια.

vvv

Ἀφορμές αἰσιοδοξίας. Ὁ κόσμος
περιμένει. Ἡγέτες χρειάζεται.

Ἀπό τά συστημικά‒καθεστωτικά ΜΜΕ 

προβάλλεται κατά κανόνα τό σάπιο καί 
κατεδαφιστικό. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε 
νά μιμούμαστε τή μέλισσα, πού πηγαίνει 
στά ἄνθη, γιά νά φτιάξει τό πολύτιμο 
μέλι της, καί ὄχι τή μύγα, πού πηγαίνει 
στίς ἀκαθαρσίες.

Ἔτσι λοιπόν κι ἐμεῖς θά προβάλουμε 
τρία γεγονότα τοῦ τελευταίου χρονικοῦ 
διαστήματος, πού μᾶς μεταγγίζουν αἰσι-
οδοξία καί ἀγωνιστι κότητα:

1. Ἔγινε πρῶτα στή Θεσσαλονίκη 
(τόν Μάϊο) καί μετά στήν Ἀθήνα (τόν 
Νοέμβριο) μία ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης 
γιά τόν μακαριστό ἅγιο Γέροντα Φιλόθεο 
Ζερβᾶκο. Κατάμεστες οἱ αἴθουσες καί στίς 
δύο περιπτώσεις.

2. Τό ἴδιο καί στήν ἐκδήλωση τήν 
ἀφιερωμένη στά εἴκοσι χρόνια ἀπό τήν 
κοίμηση τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
κυροῦ Σεβαστιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε 
ὅσο κανείς ἄλλος γιά τά ἀπαράγραπτα 
δίκαια τοῦ μαρτυρικοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μας. Σέ Θεσσαλονίκη 
καί Ἀθήνα ἴδια ἡ ἀγωνιστική ἀτμόσφαιρα 
καί μεγάλο τό πλῆθος πού συμμετεῖχε.

3. Ἐκδηλώσεις καί συνέδρια γιά τά 
τριακόσια χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ 
Ἱερομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἔγιναν πάνω ἀπό 
δέκα ἀξιόλογες ἐκδηλώσεις - συνέδρια, μέ 
τελευταῖο χρονικά (27 καί 28 Δεκεμβρίου 
2014), ἀλλά ἀπό τά πρῶτα σέ ἀξία, αὐτό 
στήν πατρίδα του τήν Αἰτωλία, τό ὁποῖο 
διοργάνωσε μέ πολλή ἐπιτυχία ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. 
Ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης κ. Κοσμᾶς 
εἶναι, ὡς γνωστόν, ὄχι μόνον συνώνυμος 
τοῦ Ἁγίου ἀλλά καί μιμητής τοῦ ζήλου 
τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τήν ὁμολογία καί 
μαρτυρία τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.

Ἀπό τίς τρεῖς ἐκδηλώσεις, πού δειγ-
ματοληπτικά ἀναφέραμε, ἕνα μήνυμα 
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ἐκπέμπεται: Τό καλό ὑπάρχει καί εἶναι 
ἀσυγκρίτως μεγαλύτερο καί ἰσχυρότερο 
ἀπό τό κακό. Οἱ ἰνστρούχτορες ὅμως 
τῆς κατεδάφισης μᾶς κάνουν μέρα-νύχτα 
πλύση ἐγκεφάλου μέ τό παρακμιακό καί 
ἀρρωστημένο.

Καί ἡ συνέχεια τοῦ μηνύματος: Ὁ κό-
σμος, πού διψάει καί στηρίζει τό ὑγιές, 
ὑπάρχει καί, ὅταν τόν καλοῦμε, δίνει τό 
«παρών». Ἀρκεῖ νά τόν ἐμπνεύσουμε. Αὐτό 
πού χρειάζεται ὁ κόσμος εἶναι ἡγέτες, πού 
θά τραβήξουν μπροστά.

vvv

Ἡμερίδα ἐναντίον τῆς ἵδρυσης 
Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν

στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης

Σπουδαία ἡμερίδα μέ ἀγωνιστικό παλ-
μό διοργάνωσαν στή Θεσσαλονί κη, ὑπό τήν 
αἰγίδα τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, φοιτητές πού 
λένε «ὄχι» στή σκανδαλώδη δημιουργία 
Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεο-
λογική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα τήν Τετάρ-
τη 26 Νοεμβρίου 2014 τό ἀπόγευμα στήν 
αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσ-
σαλονίκης καί μεταδόθηκε ἀπό τό ραδι-
όφωνο τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», ἐνῶ 
ἀναρτήθηκε καί στό διαδίκτυο.

Οἱ διοργανωτές δέν ὑπολόγισαν σωστά 
τή συμμετοχή, μέ ἀποτέλεσμα ἡ αἴθουσα 
νά ἀποδειχθεῖ πολύ ἀνεπαρκής γιά τό 
πλῆθος πού προσῆλθε.

Χαιρέτησαν αὐτοπροσώπως ἤ διά μη-
νύματος οἱ Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, 
Πειραιῶς, Αἰτωλοακαρνα νίας, Κυθήρων, 
Γλυφάδας, Κονίτσης, Γόρτυνος καί Μεγα-
λοπόλεως. Ἐπίσης Ἁγιορεῖτες Καθηγού-
μενοι (Ἱ. Μ. Φιλοθέου καί Κουτλουμουσί-
ου). Ἔκαναν σύντομες ἀλλ᾽ οὐσιαστικές 
παρεμβάσεις ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. 

Μεγάλου Μετεώρου π. Ἀθανάσιος Ἀνα-
στασίου, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής 
Πανεπιστημίου π. Θεόδωρος Ζήσης κ.ἄ.

Βασικοί ὁμιλητές ἦσαν: ὁ πρώην κο-
σμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Χρίστος 
Οἰκονόμου, ὁ κα θηγητής τοῦ Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γιῶργος 
Παῦλος, ὁ πολιτειολό γος καθηγητής κ. 
Κώστας Ζουράρις καί ὁ πανεπιστημιακός 
κ. Βενιαμίν Καρακω στάνογλου.

Ἀπό τίς ἀξιόλογες εἰσηγήσεις παραθέ-
τουμε μόνο ἕνα τμῆμα τοῦ ἐμ πνευσμένου 
ἀπό στήθους λόγου τοῦ καθηγητοῦ κ. 
Γιώργου Παύλου, ὁ ὁποῖος, ἀναφερόμενος 
στό εὐρύτερο νεοταξικό σχέδιο διάλυσης 
πολιτισμῶν καί παραδόσεων καί ἀπαξίω-
σης ἐν τέλει τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου, εἶπε 
καί τά ἑξῆς:«Ναί  σήμερα στήν Ἑλλάδα ἡ 
Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἀφοῦ  ἔκλεψε τόν 
πλοῦτο καί τήν γῆ τῶν Ἑλλήνων καί ἀφοῦ 
ἐδίωξε καί διώκει τούς Ἕλληνες καί τήν 
Ἑλλάδα, τώρα μέσῳ τῶν δικῶν της θέλει 
νά διώξει καί τόν Χριστό τόν Ἴδιο ἀπό τήν 
Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες. Ἡ Νέα Τάξη 
Πραγμάτων μαζί μέ τήν ἑλληνική Γλώσσα 
θέλει νά καταργήσει καί νά ἀφαιρέσει ἀπό 
τούς Ἕλληνες τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, 
τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τήν Ὀρθόδοξη ζωή, 
τήν Ὀρθόδοξη Λατρεία. Θέλει νά ἐκδιώξει 
ἀπό τήν Ἑλλάδα τόν Χριστό.

» Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων μισεῖ τόν 
ἄνθρωπο, μισεῖ τόν κόσμο, μισεῖ τά παιδιά, 
μισεῖ τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, μισεῖ τίς 
φυλές τῶν ἀνθρώπων καί τίς χῶρες των, 
μισεῖ τήν δημοκρατία καί τήν ἐλευθερία, 
μισεῖ τούς λαούς, τίς γλῶσσες, τίς θρη-
σκεῖες καί τούς πολιτισμούς των. Καί ἐν 
τέλει μισεῖ τόν Θεό τόν Ζῶντα.

» Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων εἶναι ἀν-
θρωποκτόνος, εἶναι κοσμοκτόνος, εἶναι 
Θεοκτόνος. Ἐν τέλει εἶναι ζωοκτόνος καί 
αὐτοκτόνος. Θέλει νά ἁπλώσει τό σκοτά-
δι πάνω στήν γῆ, θέλει νά ἀφανίσει τόν 
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ἥλιο, θέλει νά ἀφανίσει τήν ζωή, τούς 
ἀνθρώπους, τά παιδιά, τούς γέρους, τούς 
ἄνδρες, τίς γυναῖκες, τούς Ἀφρικανούς, 
τούς Σλαύους, τούς Ἀμερικανούς, τούς 
Τούρκους, τούς μαύρους, τούς λευκούς, 
τούς Ἑβραίους, τούς Ἄραβες, τούς Ἀσιά-
τες, τούς Χριστιανούς, τούς Μουσουλμά-
νους καί ὁπωσδήποτε τούς Ἕλληνες. Ἡ 
Νέα Τάξη Πραγμάτων κλέβει τόν χρυσό 
ἀπό τούς Ἀφρικανούς, τό πετρέλαιο ἀπό 
τούς Ἄραβες, τό φαγητό ἀπό τούς φτω-
χούς καί τά παιδιά, τήν ἐλευθερία ἀπό 
τούς Εὐρωπαίους καί τούς Ἀμερικανούς. 
Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων κρύβει μέ τό χέρι 
της τό φῶς τοῦ ἥλιου ἀπό τήν γῆ. Αὐτο-
κτονεῖ ἡ ἴδια καί θέλει νά αὐτοκτονήσει 
ὅλη τήν γῆ καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. 
Ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων εἶναι 
ἡ ἀναβίωση στόν 21ο αἰώνα τοῦ συλλογι-
κοῦ καί παγκόσμιου χιτλερισμοῦ καί φα-
σισμοῦ, στόν ὁποῖο ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες 
καί ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἀλλά ὁλόκληρη 
ἡ ἀνθρωπότητα πρέπει νά πεῖ Ὄχι.

» Ἔ λοιπόν μέσα σέ ὅλη αὐτή τήν 
παράνοια δέν εἶναι αὐτονόητο τό Ὄχι. Ἡ 
ὀρθόδοξη Θεολογία δέν εἶναι πολυτέλεια, 
οὔτε ἰδιοκτησία τῶν θεολόγων ἤ ὅποιου 
ἄλλου. Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία εἶναι ἀ-
νάγκη, γιά νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος. Ναί ἡ 
Ὀρθόδοξη Θεολογία εἶναι ἀνάγκη, γιά νά 
ζήσει ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ζήσει ὁ κόσμος, 
γιά νά ζήσουν ὅλα ὁρατά καί ἀόρατα».

vvv

Οἱ διεθνεῖς ὑποκριτές στό Παρίσι

Ἡ ἰσλαμική τρομοκρατία, πού ἐξέθρε-
ψαν οἱ ἀδίστακτοι καιροσκόποι-ὑποκριτές 
τῆς Δύσης, ἔδειξε στίς 8 Ἰανουαρίου τά 
δόντια της στό Παρίσι σκοτώνοντας ἐν 
ψυχρῷ δώδεκα δημοσιογράφους. Ὅπως 
σωστά εἶπε ὁ Σύρος ἐκπρόσωπος στόν 
Ο.Η.Ε., αὐτούς τούς ἴδιους ἐγκληματίες, 

πού ἡ Δύση ὀνόμαζε στή Λιβύη, Αἴγυπτο 
καί Συρία «δημοκρατική ἀντιπολίτευση» 
«Ἀραβική ἄνοιξη» καί «μαχητές τῆς δη-
μοκρατίας», γιά νά ἀνατρέψει τά ἐκεῖ 
καθεστῶτα, πού δέν τῆς ἄρεσαν, τώρα 
πού ἡ φωτιά μεταφέρθηκε στό σπίτι της 
τούς ὀνομάζει (καί δικαίως) τρομοκράτες.

Ἡ ὑποκρισία τῶν «εὐαίσθητων» ὑπερ–
ασπιστῶν τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καί 
τοῦ τύπου καί τῶν «ἀνθρωπίνων δικαι-
ωμάτων» εὐρωπαίων πολιτικῶν ἀρχηγῶν- 
ἀχυρανθρώπων ὑπερεπερίσσευσε. Δικαίως 
Ἄγγλος ἀντι-νεοταξίτης δημοσιογράφος σέ 
σκίτσο, πού δημοσίευσε, ἄλλαξε τή φράση 
στό πλακάτ, πού κρατοῦσαν ὅλοι αὐτοί 
οἱ πρωθυπουργοί κ.λπ. στήν πρώτη σειρά 
τῆς διαδήλωσης στό Παρίσι, τήν Κυρια-
κή 11.1.2015, ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας 
ἀπό «Εἴμαστε ὅλοι Charlie» (αὐτό ἦταν 
τό ὄνομα τοῦ περιοδικοῦ, πού δέχθηκε 
τήν ἐπίθεση τῶν ἰσλαμοφασιστῶν τζιχα-
ντιστῶν τρομοκρατῶν) σέ: «Εἴμαστε ὅλοι 
ὑποκριτές». Δέν μᾶς πείθει, λοιπόν, τό 
ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ἐλευθερία καί 
δημοκρατία, γιατί εἶναι ὑποκριτικό, προ-
σχηματικό καί κατ᾽ ἐπιλογήν. Βέβαια αὐτό 
δέν ἔχει σχέση μέ τούς ἁπλούς πολίτες 
πού ἔδωσαν ἐντυπωσιακά τό «παρών» στή 
διαδήλωση (πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο!).

Καλές εἶναι οἱ διαδηλώσεις ἐναντίον 
τῆς τρομοκρατίας. Αὐτή ὅμως δέν ἀντιμε-
τωπίζεται ὅμως οὔτε μέ εὐχολόγια οὔτε 
μέ «διαθρησκειακούς διαλόγους». Ἐάν οἱ 
Ἀμερικανοί - Ἑβραῖοι καί οἱ συρόμενοι ἀπό 
αὐτούς Εὐρωπαῖοι δέν ἀποφασίσουν νά 
συντρίψουν τό κεφάλι τοῦ φαρμακεροῦ 
φιδιοῦ (τῶν τζιχαντιστῶν), πού ζέσταναν 
στόν κόρφο τους, δέν πρόκειται νά γίνει 
τίποτε.

Ἀλλά τό θέμα εἶναι βαθύτερο: Ὅσο ἡ 
Δύση θά ἐποικίζεται –βάσει σχεδίου– ἀπό 
Ἀφροασιάτες μουσουλμάνους λαθρομε-
τανάστες, θά εἶναι πάντοτε παροῦσα ἡ 
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ἀπειλή τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας.

vvv

Ὑπέρ τοῦ τσίπ ὁ κ. Τσίπρας

Εἶναι γνωστές οἱ δικαιολογημένες ἀ-
ντιδράσεις, πού προκάλεσε ἡ ἐξαγγελία 
τοῦ ἀλήστου μνήμης Γιωργάκη Παπαν-
δρέου τό 2010 γιά καθιέρωση «κάρτας 
τοῦ πολίτη» μέ ἠλεκτρονικό «τσιπάκι». 
Οἱ ἀντιδράσεις ἐκεῖνες –κυρίως ἀπό ἐκ-
κλησιαστικούς φορεῖς– ἀνάγκασαν τήν 
τότε κυβέρνηση νά ὑποχωρήσει. Τώρα, 
παραμονές βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ἡ «κάρ-
τα» ἐπανέρχεται, αὐτή τή φορά ὅμως ἀ-
πό τόν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος τό 2010 εἶχε 

καταθέσει ἐρώτηση στή Βουλή ἐναντίον 
τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη»! (βλ. σχετικά id-
ont.blogspot.gr). Πράγματι ὁ κ. Τσίπρας, 
μιλώντας στίς 13.1.2015 σέ προεκλογική 
συγκέντρωση τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., εἶπε –κάνο-
ντας «κωλοτούμπα»– ὅτι τό κόμμα του 
θά καθιερώσει τήν κάρτα «γιά νά πατάξει 
τή γραφειοκρατία». Αὐτό ἀκριβῶς ἦταν 
τό σκεπτικό καί τοῦ Γιωργάκη. Γίνεται 
φανερό, γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι, ἀνε-
ξάρτητα ἀπό τό ποιός θά κυβερνήσει, 
ὑπάρχουν κάποια μέτρα, πού τά ἔχουν 
στό συρτάρι τους οἱ σκοτεινοί ἄνθρωποι 
πού κυβερνοῦν ἀπό τά παρασκήνια, καί 
τά βγάζουν στήν κατάλληλη στιγμή.
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