
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Λαυρεντίου Ἀρχιδιακόνου, Ξύστου Πάπα Ρώμης καὶ Ἱππολύτου Μαρτύρων, Ἥρωνος φιλοσόφου ΕΤΟΣ ΝΗ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2224

3ον.-Τελευταῖον
Ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος ἐπί-

σκοπος Ἀχρίδος Βουλγαρίας,
ἐπικεντρώνει τὸ ἑρμηνευτικό
του σχόλιο ἀκολούθως: «Τῶν
Φαρισαίων καὶ Γραμματέων
διαβαλλόντων τὰ θαύματα, ἡ
γυνὴ τὸ ἄδολον χρῆμα καὶ
ἁπλοῦν εὐφημεῖ. Ποῦ δὲ εἰσιν οἱ
λέγοντες φαντασία φανῆναι τὸν
Κύριον; Ἰδοὺ γὰρ καὶ μαστοὺς
θηλάσαι μαρτυρεῖται. Αὐτὸς δὲ
μακαρίζει τοὺς φυλάσσοντας
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἐκβάλ-
λων τοῦ μακαρισμοῦ τὴν Μητέ-

ρα αὐτοῦ. ἄπαγε, ἀλλὰ δει-
κνύων, ὅτι οὐδὲν οὐδὲ ἐκείνη
ὠφεληθήσεται ἀπὸ τοῦ τεκεῖν
αὐτὸν καὶ θηλάσαι, εἰ μὴ καὶ τὴν
ἄλλην ἅπασαν ἀρετὴν ἔχοι.
Ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὸν καιρὸν
ταῦτα φησίν. Ἐπεὶ γὰρ οἱ βά-
σκανοι καὶ ἀνήκοοι τῶν λόγων
αὐτοῦ διέβαλλον τοὺς ἀκούον-
τας, αὐτὸς τὸ ἐναντίον ποιῶν,
μᾶλλον μακαρίζει τοὺς ἀκούον-
τας. Τάχα δὲ καὶ διὰ τὸν ἰαθέντα
κωφὸν ταῦτά φησιν, ἵνα καὶ
αὐτὸς ἀκούσας φυλάξῃ τὸν λό-
γον, καὶ μὴ γίνηται αὐτῷ ἡ πρὸς

τὸ ἀκούειν δύναμις εἰς κατάκρι-
σιν». Ἐδῶ ὁ Ἅγιος Θεοφύλα-
κτος ἐπιδιώκει νὰ τονίσει, ἑστιά-
ζοντας κυρίως στὴν πραγματι-
κότητα τῆς Ἐνσάρκωσης τοῦ
Θεοῦ Λόγου προκειμένου νὰ
ἀποϊσχυροποιήσει τὴ σαθρότη-
τα τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς αἱρέ-
σεως τῶν δοκητῶν, οἱ ὁποῖοι
ὑποστήριζαν καὶ δέχονταν ἕνα
φαινομενικό, “κατὰ δόκησιν”
δηλ. καὶ ὄχι πραγματικὸ Σῶμα
στὸν Χριστό, ἀρνούμενοι ἔτσι
κατ’οὐσίαν τὴν Ἐνανθρώπηση
τοῦ Θεοῦ Λόγου, σοβαρὸ θεο-
λογικὸ ζήτημα ποὺ ταλάνισε
τοὺς πρώτους αἰῶνες τοὺς Κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο
καὶ καταδικάζεται ἀπερίφραστα
στὴν Καινὴ Διαθήκη, ἐνῷ ἀπα-
σχόλησε ταυτόχρονα καὶ πολ-
λοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ
ὁποῖοι κατόρθωσαν ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι νὰ διασκεδάσουν μὲ
θεολογικὰ ἐπιχειρήματα καὶ

ἁπτὲς ἀποδείξεις, τὴν μεγίστη
αὐτὴ πλάνη τοῦ δοκητισμοῦ.
Ἐντούτοις ὅμως δὲν παραλείπει
νὰ θέσει τὰ πράγματα στὴν
ὀρθή τους βάση, ἀναφορικὰ
πάντοτε μὲ τὸ Πρόσωπο τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει,
ὅτι ἐνῷ οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
Γραμματεῖς προσπαθοῦσαν νὰ
διαβάλλουν τὴν Θαυματουργικὴ
Δραστηριότητα τοῦ Χριστοῦ,
κατασυκοφαντώντας τὰ Θαύμα-
τά Του, ἡ γυναίκα αὐτὴ ἀπὸ τὸ
πλῆθος, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅλους
αὐτούς, μὲ εἰλικρίνεια καρδίας
καὶ ἁπλότητα ἐγκωμιάζει τὸ
πλῆθος τῶν Θαυμάτων τοῦ Χρι-
στοῦ, αὐτόπτης τῶν ὁποίων κα-
τέστη καὶ ἡ ἴδια. Ὁ Χριστὸς
ὅμως, συνεχίζει ὁ ἅγιος Θεοφύ-
λακτος, μακαρίζει αὐτοὺς ποὺ
τηροῦν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ,
χωρὶς ὡστόσο σὲ καμιὰ περί-
πτωση νὰ ἀπορρίπτει τὸν Μα-
καρισμὸ πρὸς τὴν Μητέρα Του,

μακρὰν ἀπὸ τέτοια ἑρμηνεία καὶ
σκέψη, ὅπως χαρακτηριστικὰ
λέει, ἀλλὰ θέλει, λέει, νὰ μᾶς
δείξει ὁ Χριστὸς ὅτι ἀκόμα καὶ ἡ
Μητέρα Του ποὺ τὸν γέννησε
καὶ τὸν θήλασε, δὲν θὰ ὠφε-
λοῦνταν σὲ τίποτα, ἐὰν ἐπανε-
παύετο σὲ αὐτὰ μόνο τὰ δεδο-
μένα καὶ δὲν προέβαινε στὴν τή-
ρηση τῶν Ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ
καὶ στὴν συνακόλουθη ἀπόκτη-
ση τῶν Ἀρετῶν. Τονίζει ὁ ἅγιος
Θεοφύλακτος, ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ
λέει ὁ Χριστὸς συγχρόνως τὴν
κατάλληλη αὐτὴ στιγμή, πρὸς
ὄφελος ὅλων. Δραττόμενος
δηλ. ὁ Χριστὸς τῆς εὐκαιρίας
ποὺ τοῦ δόθηκε μὲ τὸν Μακα-
ρισμὸ τῆς γυναικὸς πρὸς τὴν
Μητέρα Του, ἀντιδιαστέλλει
αὐτοὺς ποὺ ἀρκοῦνται στὴν
ἀκρόαση μόνο τοῦ κηρύγματός
Του μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀκροῶνται
μὲν τοὺς λόγους Του, ἀλλὰ καὶ
τηροῦν συνάμα καὶ ὅσα ἀπὸ

Ἐκεῖνον διδάχθηκαν, σηματο-
δοτώντας καὶ τὴν ἔναρξη τῆς
πνευματικῆς συγγένειας ποὺ
ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ
τῶν Ἐντολῶν Του, ἀποδίδοντας
ταυτόχρονα, δίχως ἐπ’οὐδενὶ νὰ
καταλιμπάνει, τὴν προσήκουσα
Τιμὴ πρὸς τὴν Μητέρα Του, μὲ
τὴν ἀποδοχὴ καὶ ἐπιβεβαίωση
τοῦ ἐν λόγῳ Μακαρισμοῦ.
Ἐπειδὴ παρόλ’αὐτὰ ὑπάρχουν
καὶ πονηροὶ ὡστόσο ἄνθρωποι
ποὺ δὲν ἀκοῦν οἱ ἴδιοι τὸν λόγο
τοῦ Θεοῦ, διαβάλλουν ὅμως
αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀκροῶνται, γιὰ
νὰ ἐπιστήσει ἔτσι τὴν προσοχὴ
ὁ Χριστός, πράττει ἀκριβῶς τὸ
ἀντίθετο, μακαρίζοντας δηλ.
τοὺς τηρητὲς τῶν Θείων
Ἐντολῶν. Ἐπίσης, ὑποστηρίζει
ὁ ἱερὸς Πατήρ, ὅτι αὐτὰ τὰ λέει ὁ
Χριστὸς καὶ γιὰ τὸν κωφὸ δαι-
μονισμένο ποὺ θεραπεύτηκε
ἀπὸ τὸν Ἴδιο, νὰ τὰ ἀκούσει καὶ

Ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τοῦ «Μενοῦνγε»
εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Ἱ. Παρακλήσεων

Τοῦ κ. Ἠλία Σουτζίδη, ὑπ. δρ θεολογίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ Εὐρώπη μᾶς ἐπιβάλλει
τὴν ὁμοφυλοφιλίαν

Τοῦ κ. Γεωργίου Ρούντα
Τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Πατρίδα μας, ἔχει καταστεῖ θέμα συζή-

τησης, τὸ περιεχόμενο τῶν νόμων, οἱ ὁποῖοι ψηφίζονται ἀπὸ τὸ
Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι σχετικοὶ μὲ ζητήματα ὁμο-
φυλοφιλίας, ἀλλαγῆς φύλου, οἰκογένειας, υἱοθεσίας, ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων, ρατσισμοῦ καὶ ἄλλα συναφῆ θέματα.

Ἕνα σημαντικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο ὅμως θὰ πρέπει νὰ τεθεῖ πρὸς
συζήτηση, εἶναι καὶ τὸ πῶς καὶ ἀπὸ ποῦ προέρχονται ὅλες αὐτὲς οἱ
σχετικὲς νομοθετικὲς ρυθμίσεις καὶ ποῦ ἑδράζεται ἡ ἰδεολογική τους
ἀφετηρία. Ἡ χώρα μας ὡς μέλος τῆς Εὐρώπης δέχεται τὶς ἐπιρροὲς
καὶ τὶς ἀλληλεπιδράσεις, οἱ ὁποῖες γεννῶνται στὸ πλαίσιό της καὶ
ἀπὸ τὰ ἐπίσημα νομικὰ ὄργανά της καὶ ἀναλόγως τοποθετεῖται…

Α) Τί εἶναι τὸ Εὐρωπαϊκὸν Δικαστήριον
Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ)

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ)
εἶναι ἕνα διεθνὲς δικαστήριο ἱδρυθὲν τὸ 1959 καὶ ἀποτελεῖ ὄργανο

ΙΝΑΤΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΝ ΙΔΕΙΝ
ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΟΥ;

Διάλογος ἐλευθερίας
καί ἀγάπης μέ τόν Κύριον

Τό Ἱερό Εὐαγγέλιό μας, δέν
εἶναι βιβλίο αὐταρχικό, ἀλλά
ἕνας διαρκής διάλογος ἀγάπης,

ἐλευθερίας καί δικαιοσύνης.
Ὁ Κύριος, διακρῶς ρωτᾶ:
-Ἐσεῖς τί λέτε, γιά Μένα;

(Ματθ. ιστ’ 15).
Καί ἐμεῖς ἀπαντᾶμε. Πότε μέ

τήν ἀγάπη μας, πότε μέ τήν
ἀμφιβολία μας, κάποτε μέ τήν
ἀντίδρασί μας. «... λέγει δὲ
Κυρίῳ. Ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ͵
ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι·
...» (Ἰωβ κα’ 14) [Μετάφρασις:
Λέγει (ὁ ἄπιστος) στόν Κύριο.
Φῦγε ἀπό μένα. Δέν θέλω νά
γνωρίζω τούς δρόμους σου].

Καί ὁ Κύριος ἀνταπαντᾶ, σ’
αὐτή τήν καταστρεπτική ἄρνησι,
κατά τήν Θεία καὶ μυστηριώδη
Βουλή Του, πού κανείς μας δέν
γνωρίζει. Πότε ἀναμένει τήν ἐπι-
στροφή τοῦ ἁμαρτωλοῦ, πότε
δρᾶ διαφορετικά. Μυστήριο ἡ
ἀγάπη Του σέ συνάρτησι μέ τήν
ἐλευθερία μας.

Πότε ὁ Κύριος ἀποσύρει
τό προστατευτικόν Του Χέρι;

Κλασσικό ἁγιογραφικό παρά-

δειγμα τά φαρμακερά φίδια τῆς
ἐρήμου, πού ἐθανάτωναν τούς
Ἰσραηλίτες μετά τήν ἀποστασία

τους ἀπό τόν Θεό.
Δηλητηριώδη φίδια στήν ἔρη-

μο ἐκείνη ὑπῆρχαν καί ὑπάρ-
χουν πολλά, ἀκόμη καί σήμερα·
ὁ Θεός, ὅμως, ἐφρόντιζε μέ τήν
Πρόνοιά Του νά τά ἀπομακρύ-
νη, ὥστε νά μή βρίσκωνται στό
δρόμο τῶν Ἰσραηλιτῶν. Ὅταν
ὅμως, οἱ Ἰσραηλίτες ἀπεδείχθη-
σαν ἀχάριστοι στή Θεία Πρό-
νοια, τότε ὁ Θεός ἀπέσυρε τό
προστατευτικό Του χέρι ἀπό
αὐτούς. Ἤ μᾶλλον μέ τή θέλησί
τους, μέ τό γογγυσμό τους
ἐναντίον τοῦ Κυρίου, ἀπέρρι-
ψαν οἱ ἴδιοι τήν Χάρη καί τήν
Προστασία τοῦ Θεοῦ. Δέν σέ
θέλουμε, φώναζαν. Καί ἀκολού-
θησε, τό φυσικό κακό, πού μέ-
χρι τότε ἦτο «δεμένο». Τά
ὑπαρκτά φίδια ἐπέστρεψαν ἐκεῖ
πού ἦσαν πρίν, καί μάλιστα πε-
ρισσότερα καί ἐδάγκωναν θα-
νάσιμα τό λαό.

Στή συνέχεια, ἔρχεται ἡ μετά-
νοια καί ἡ ἄμεσος μεσιτία τοῦ
Μωϋσέως, πού ἐπανέφερε τή
Θεία Βοήθεια, μά μέ τέτοιο τρό-
πο, ὥστε αὐτή νά ἐξαρτᾶται
ἀπό τήν μετάνοια τῶν Ἰσραη-
λιτῶν. Νά ἀτενίζουν μέ πίστι, ὄχι
πρός τήν Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου,
ἀλλά πρός ἕνα παράξενο κατα-
σκεύασμα. Πρός ἕνα «Χάλκινο
Ὄφι», τυλιγμένο ἐπάνω σέ
κοντάρι. Πρός τό σύμβολο καί
τήν προτύπωσι τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ.

Τό περιστατικό αὐτό, ἕνα ἀπό
τά πολλά ἀνάλογα τῶν Ἱερῶν
Κειμένων, ἀποτελεῖ ἕνα ὁδηγη-
τικό διάγραμμα καί σταθερό
πλαίσιο ἐμβαθύνσεων. Παρέ-
χονται συμβολισμοί καί ὑπερ-
βατικές ἀπαντήσεις. Ὅταν κά-
νουμε μία ἐρώτησι πρός τόν Κύ-
ριο, ἐκεῖνος μᾶς θέτει νέες πιό
πνευματικές ἐρωτήσεις. Ἐκδη-
λώνεται «ἐξαγριωμένο», φονικό
καί ἐπιθετικό τό λεγόμενο «φυ-
σικό κακό», ἐναντίον τοῦ ἀπο-
στάτου καί παραβάτου ἀνθρώ-
που. Τότε ἀπαιτεῖται συνετή

Ἀποστατοῦμε. Ὁ Θεός ἀποσύρει τό προστατευτικόν Του Χέρι

ΦΩΤΙΑ ΦΟΝΙΑΣ: ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΕΟΥ, ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΧΘΡΩΝ;

«Οἴμοι, ἱνατί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τό σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καί τό σύντριμμα τῆς πό-
λεως τῆς ἁγίας καί καθῆσαι ἐκεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτήν ἐν χειρί ἐχθρῶν καί τό ἁγίασμα ἐν
χειρί ἀλλοτρίων; Ἐγένετο ὁ Ναός αὐτῆς ὡς ἀνήρ ἄδοξος… πᾶς ὁ κόσμος αὐτῆς ἀφῃρέθη,
ἀντί ἐλευθέρας ἐγένετο εἰς δούλην. Καί ἰδού τά ἅγια ἡμῶν καί ἡ καλλονή ἡμῶν καί ἡ δόξα
ἡμῶν ἠρημώθη, καί ἐβεβήλωσαν αὐτά τά ἔθνη. Ἱνατί ἡμῖν ἔτι ζῆν;» (Α΄Μακκαβαίων 2,7-13)

Τὴν ὥρα ποὺ ἀκόμη καπνίζουν τ’ ἀποτρόπαια ἀποκαΐδια ἀπὸ τὴν
ἔσχατη (ἀλλὰ βεβαίως ὄχι καὶ στερνὴ) ἐθνικὴ τραγῳδία μας, πολλὰ
λέγονται καὶ γράφονται γιὰ τὶς εὐθύνες καὶ τὰ λάθη ποὺ ὁδήγησαν σ’
αὐτήν. Καὶ ἐδῶ δὲν μιλᾶμε βεβαίως γιὰ ἁπλὰ λάθη, ἀλλὰ γιὰ μία ἀπε-
ρίγραπτη κατάσταση ἀθλιότητας ποὺ παραπέμπει φυσικὰ καὶ στὴ
δεδομένα ἀνίκανη κι ἐγκληματικὰ ἀνεύθυνη κυβέρνηση καὶ στὴν
ἀνυπαρξία τοῦ εὐρύτερου κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ στὴν τρομακτικὴ
ἀδυναμία περιφρούρησης τῆς χώρας ἀπὸ ἐμπρηστὲς καὶ κάθε λογῆς
ἄλλους ὁρκισμένους ἐχθρούς, ἀλλὰ ἀσφαλῶς καὶ σὲ σφάλματα τοῦ
παρελθόντος (ὅπως ἡ ἄναρχη καὶ αὐθαίρετη δόμηση). Μία συνολικὴ
δηλαδὴ κατάσταση ποὺ συνάδει (αὐτὴ τὴ φορά ὅμως μὲ πολὺ πιὸ
ζοφερὰ χρώματα) μὲ ὅσα ἤδη γνωρίζουμε γιὰ μία χώρα προδομένη,
διαλυμένη, ἀκυβέρνητη, χυδαῖα ξεπουλημένη, ἕρμαιο σὲ ὁποιονδή-
ποτε ντόπιο καὶ ἀλλόφυλο ἐπίβουλο, ἕνα οἰκόπεδο ξέφραγο, ὅπου
τίποτε ἀπολύτως δὲν λειτουργεῖ, ἕνα ἄντρο ἀλητείας, παρανομίας,
ἀπάτης καὶ προχειρότητας. Μία χώρα πλήρως ἀνοχύρωτη, ὅπου οἱ
ποικιλόμορφοι ἐπιδρομεῖς δὲν εἶναι ἁπλῶς πρὸ τῶν θυρῶν, ἀλλὰ

«Σημεῖα τῶν καιρῶν»
εἰς ἀνοχύρωτον χώραν…

Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἔχει ἀποκτήσει πολλὲς γνώσεις ἀπὸ τὴ φοίτη-
σή του σὲ ἀνώτατες σχολὲς καὶ εἶναι κάτοχος πανεπιστημιακῶν τί-
τλων, ἔχει πρόσθετη δυσκολία στὸ νὰ δεχτεῖ τὴν πνευματικὴ γνώ-
ση, δηλαδὴ τὴν ἐμπειρία ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν. Στὴν ἀρχὴ
πρέπει νὰ τὸν ἐνημερώσουν ἄλλοι καὶ μετὰ νὰ τὴν ἐπιβεβαιώσει καὶ
ὁ ἴδιος μὲ τὸν ἀγώνα του. Ἀναγκαία προϋπόθεση σ’ αὐτὴ τὴν πο-
ρεία εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ γνώση, ἡ ὁποία πε-
τυχαίνεται μὲ τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ τὴ δίψα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶπε σὲ κάποιο νέο ποὺ εἶχε πολλὲς γνώσεις καὶ
ζητοῦσε καὶ τὴν πνευματικὴ γνώση: «Μὴ στηρίζεσαι πάνω στὶς

«Ἡ γνῶσις φυσιοῖ»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

«Ἡ δὲ γῆ ἠνόμησε διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρήλθο-
σαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον. Διὰ
τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ
τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ καταλειφθήσονται
ἄνθρωποι ὀλίγοι». [Μετάφραση: ἡ γῆ δὲ γέμισε ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες
καὶ ἀνομίες τῶν κατοίκων της· ὅτι παρέβησαν τοὺς Νόμους τοῦ
Θεοῦ· ἄλλαξαν τὰ θεῖα προστάγματα, τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ κατάρ-
γησαν νόμους αἰώνιους. Διὰ τοῦτο ἡ κατάρα τοῦ Θεοῦ θὰ καταφά-
γη τὴν γῆ ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἀνομιῶν τῶν κατοί-
κων της. Πτωχοὶ θά γίνουν καὶ ὀλίγοι ἄνθρωποι θὰ ἐναπομείνουν
ἐπάνω σ’ αὐτήν]. (Ἡσαΐα 24, 5-6).

Ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία τῶν συμφορῶν;
Σαράντα χρόνια πρὶν τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, (29

Μαΐου 1453) προειδοποιοῦσε ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος:
«Τὸ γένος περιστοιχίζεται ἀπὸ δεινά, τὰ ὁποῖα, ὅπως λέγει, «δά-

κνει μου τὴν καρδίαν, συγχεῖ τὸν νοῦν καὶ ὀδυνᾶ τὴν ψυχήν». Κάνει
λόγο γιὰ τὴν «ὁλόσωμον πληγὴν» καὶ τὴν «νόσον καθολικήν». Τὸ
γένος ἔχει περιπέσει σὲ ποικίλα πάθη καὶ ἁμαρτίες. Ὅλοι οἱ Χρι-
στιανοὶ ἔγιναν «ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι, ἀχά-
ριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμετανόητοι, ἀδιάλλακτοι».

Μετάνοια! Μετάνοια! Μετάνοια!
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου

Ἑορτὴ τοῦ «θανάτου»
Γιορτάζοντας τὴν Κοίμηση τῆς Παναγίας

οὐσιαστικὰ πανηγυρίζουμε ἕνα... Θάνατο!
Ἔχουμε συνηθίσει νὰ πανηγυρίζουμε μεγά-
λα γεγονότα τῆς ζωῆς, νίκες, ἐπιτυχίες καὶ
τὰ παρόμοια, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἀρέσει νὰ παν-
ηγυρίζουμε θάνατο. Τὸν θάνατο τὸν θεω-
ροῦμε ἀτυχία καὶ ἀποτυχία. Καὶ ἀποτυχίες

πανηγυρίζουμε μόνο τῶν... ἐχθρῶν μας!
Σίγουρα φαίνεται παράξενο πῶς στὴν

χριστιανικὴ πίστη πανηγυρίζουμε τὸν θάνα-
το κάποιων ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα τὸν
θάνατο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καὶ μάλι-
στα εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες γιορτὲς
τοῦ χρόνου!

Παλιότερα στὴν συνείδηση τοῦ κόσμου

ἐθεωρεῖτο ταμποὺ νὰ μιλάει κανεὶς γιὰ τὸ
σὲξ καὶ μιλοῦσαν πολὺ γιὰ τὸν θάνατο. Τὴν
σημερινὴ ἐποχὴ ἀντιστράφηκαν τὰ πρά-
γματα: μιλᾶνε πάρα πολὺ γιὰ τὸ σέξ, μέχρι
ἀηδίας καὶ σιχασιᾶς, καὶ δὲν θέλουν νὰ μιλ-
ᾶνε καθόλου γιὰ τὸν θάνατο. Μάλιστα ὅταν
κάποιος πάει κάτι νὰ πεῖ, χτυπᾶνε ξύλο ἤ

κάνουν ἄλλες ἀνόητες ἀντιδράσεις. Φυσικὰ
ὅλα αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀποτρέψουν τὸν
ἐπικείμενο γιὰ ὅλους μας θάνατο, ποὺ εἶναι
ἡ πιὸ σίγουρη πραγματικότητα!

Ἡ πιὸ χαρούμενη προσδοκία
Ἕνας μεγάλος ἀξιωματοῦχος τοῦ κό-

σμου τούτου, σκληρὸς καὶ ἀπλησίαστος,
ἦταν δηλωμένος ἄθεος. Τὸ διακήρυττε σὲ
κάθε εὐκαιρία, καὶ κανεὶς δὲν τολμοῦσε νὰ
τοῦ ἀντιμιλήσει, γιατί ὅλοι τὸν ἔτρεμαν.

Κάποτε ὅμως ἔπεσε ἄρρωστος στὸ κρε-
βάτι. Ἔμεινε κατάκοιτος καὶ κατάλαβε ὅτι
πλησιάζει τὸ τέλος. Κάλεσε τότε κοντὰ του
τὴν ὑπηρέτριά του, μιὰ ἀγράμματη ἡλικιω-

μένη γυναίκα, καὶ τὴν ρώτησε μὲ ἀγωνία:
- Τί λές, κυρὰ Μαρία, ὑπάρχει ἄλλη ζωή;
Ἡ κυρὰ Μαρία τὰ ἔχασε. Τὸν κοίταξε στὰ

μάτια καὶ τοῦ λέει.
- Καὶ γιατί ρωτᾶς ἐμένα; Ἐγὼ εἶμαι

μιὰ ἀγράμματη γυναίκα. Ρώτα τὴν γυναίκα
σου.

Τοῦ Μητροπολίτου Πρεβέζης Μελετίου (†)

Τοῦ πρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη

Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης ὁρίζοντας τὴν Παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, ἀνέφερε ὅτι “εἶναι ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας”. «Τί εἶναι “αἱ παραδόσεις ἡμῶν”; Πάντα ὅσα ὁ Θεάνθρωπος
Χριστός, ὁ Ἴδιος καὶ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔδωσεν ἐντολὴν νὰ
κρατῶμεν καὶ κατ’ αὐτὰ νὰ ζῶμεν· πᾶν ὅ,τι παρέδωκεν εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν Του, ἐν τῇ ὁποίᾳ κατοικεῖ ὁ Ἴδιος, μετὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματός Του (πρβλ. Μάτθ. 28, 19-20)»*, σημειώνει χαρακτηριστικὰ ὁ
Ὁμολογητὴς Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς.

Ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή τῆς Ἐκκλησίας διασφαλίζει τὴν Μία Πί-
στη. Ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή τῆς Ἐκκλησίας, διασφαλίζει τὶς δο-
γματικὲς ἀλήθειες τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὅταν ἀναφερόμαστε σὲ πα-
ραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Ἱερὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἐννο-
οῦμε. “Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ
λόγου, εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν” (Β΄ Θεσσαλονικεῖς, 2,15).

“Ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ Του ὅλα αὐτὰ δίδονται διὰ τῆς

Ἡ Μία Ἱερὰ Παράδοσις καταμαρτυρεῖ
τὴν μόνην Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθόδοξον

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

«Ἐκλέγω Ἐπίσκοπο ὅποιον μοῦ ἀρέσει»
Ἔχουν μείνει παροιμιώδεις αἱ ἐκφράσεις Πολιτικῶν Δυναστῶν:

«Κάνω Πρωθυπουργό καί τόν κηπουρό μου». «Κάνω ὑπουργό
καί τό θυρωρό μου». Ἀνάλογα φαινόμεθα δέν θά ἔπρεπε νά πα-
ρατηροῦνται εἰς τό Παλάτι τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησίαν.

Ἀλλά δυστυχῶς, φαίνεται ὅτι τά Ἐκκλησιαστικά Διευθυντήρια
συχνά, ξεπερνοῦν καί αὐτόν τόν κυνισμόν τῶν δικτατόρων.
Μᾶλλον, ἐάν συνεχίζαμε, θά κοκκίνιζε τό λευκό χαρτί καί θά
προκαλούσαμε τήν διαμαρτυρίαν τῶν κοσμικῶν Σατραπῶν.

«Εἰ δὲ πού, τὴν εὐσέβειαν παραβλαπτομένην ἴδοις, μὴ προτίμα
τὴν ὁμόνοιαν τῆς Ἀληθείας, ἀλλ’ ἵστασο γενναίως ἕως θανάτου»
λέγει ὁ χρυσορρήμων Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας (PG 60,61). Ἂν πρέ-
πη νὰ ἀναλαμβάνη κανεὶς ἀγῶνα ἀνένδοτον διὰ τὴν πίστιν, τί
ἀγῶνα ὀφείλει νὰ ἀναλάβη κανεὶς, ἂν βλέπη ὅτι εἰς τὸν θρόνον
αὐτοῦ, ποὺ διέταξε τοιαῦτα, ἐπικάθηται ἐκεῖνος ποὺ ὄχι μόνον τὴν
εὐσέβειαν ἀπεσκοράκισεν, ἀλλὰ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν ὑπὸ
τὸν ζυγὸν στυγνῆς δοκιμασίας ἔχει θέσει; Τὴν θέσιν τοῦ ἀκριβε-
στάτου κανόνος τῆς πίστεως Ἱ. Χρυσοστόμου ὑφήρπασεν ὁ κατα-
πατῶν κάθε Ἱ. Κανόνα συνταράσσων τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Δὲν ἦτο ἡ Κωνσταντινούπολις ἰδιοκτησία τοῦ πατρός του, διὰ νὰ
τὴν μεταχειρίζεται κατά βούλησιν, ἀλλὰ τοῦ Παναγίου Θεοῦ, μὲ

Ἕως ποῦ θὰ φθάση ἡ αὐθαιρεσία;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

«Ὅσα προεγράφη, εἰς τήν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη»

Πολλοί θά ἔχετε διαβάσει, δέν γνωρίζω,
ὅμως, πόσοι θυμᾶσθε τήν ἱστορία τοῦ Ματ-
ταθία καί τῶν υἱῶν του, ἰδιαιτέρως τοῦ Ἰούδα,
τοῦ ἐπωνομαζομένου Μακκαβαίου.

Ἡ ἱστορία αὐτή ἔχει καταπληκτική ὁμοι-
ότητα μέ τήν σημερινή πολιτική καί πνευ-
ματική πραγματικότητα τοῦ κόσμου καί
ἰδίως τῆς Πατρίδος μας.

Μετά τόν θάνατο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (323
π.Χ.) ἄρχισε νά διασαλεύεται σταδιακά ἡ
εἰρήνη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τῶν Ἰου-
δαίων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν διάρκεια τῆς βασι-
λείας τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἔζησαν «ἤρεμον
καί ἡσύχιον βίον ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καί σε-
μνότητι» καί μέ κάθε διευκόλυνση γιά τήν
ἐπιτέλεση τῆς Λατρείας τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ.
Ἰδιαιτέρως, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως
Ἀντιόχου Δ’ τοῦ Ἐπιφανοῦς, σαλεύθηκε ἐκ
βάθρων ἡ Ἰουδαϊκή εὐσέβεια, ἀφοῦ ὁ Ἀντίο-
χος θέλησε νά ξερριζώση τήν Ἰουδαϊκή
Θρησκεία καί νά ἐπιβάλη θρησκευτική
ὁμοιογένεια στό Κράτος.

Βρισκόμαστε στό ἔτος 175 π.Χ καί οἱ ὁμοι-
ότητες μέ τήν σημερινή πραγματικότητα ἐντο-
πίζονται στήν προσπάθεια τοῦ Ἀντιόχου νά
ἐξελληνίση τούς Ἰουδαίους, κάνοντάς τους
εἰδωλολάτρες καί διά τοῦ ἐξελληνισμοῦ νά
ἐπιφέρη τήν εἰδωλολατρική ὁμοιογένεια, ἡ
ὁποία ἦταν (καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι, γι’ αὐτό
καί τήν ἔχει ἐναγκαλισθεῖ ἡ παγκοσμίως κυ-
βερνῶσα Μασωνία) ἐντελῶς ἀκίνδυνη γιά τήν
κρατική ἐξουσία, ἀφοῦ τά εἴδωλα δέν ἐλέγ-
χουν οὔτε ὑπαγορεύουν ὁδηγίες σωφρονι-
σμοῦ στούς κοσμοκράτορες.

Ὅσοι δυσκολεύονται ἀκόμη νά προσαρμό-
σουν τά τότε στό σήμερα, ἀρκεῖ νά ἀντικατα-
στήσουν τά ἄγνωστα χ καί ψ (ὅπως ἀκριβῶς
στά μαθηματικά) καί στό χ, ἀντί τοῦ ἐξελλη-
νισμοῦ νά βάλουν τόν ἐξευρωπαϊσμό καί
στό ψ ἀντί τῆς ὁμοιογένειας νά βάλουν
τήν παγκοσμιοποίηση. Ἀντί τοῦ ὀνόματος
τοῦ Ἀντιόχου, ἄς βάλουν ὀνόματα ἀρχόντων,
οἱ ὁποῖοι μέ τήν κατεδάφιση τῆς Πίστεως μέ-
σω τῆς Κρατικῆς τους ἰσχύος, ἔχουν τήν ψευ-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ ἔνδοξος Κοίμησις μᾶς ἀφυπνίζει ἀπό τήν «διαφώτισιν» πού ὑπνωτίζει

ΩΡΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
● Λόγῳ τῶν θερινῶν δια-

κοπῶν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ
«᾿Ορθοδόξου Τύπου», ἡ ἔκδο-
σις τῆς ἐφημερίδος διακόπτεται
τήν 10ην Αὐγούστου 2018. Τὸ
ἑπόμενον φύλλον θὰ ἐκδοθῆ,
σὺν Θεῷ, τὴν 7ην Σεπτεμβρίου.

● Τὸ βιβλιοπωλεῖον τοῦ Ο.Τ.
(Κάνιγγος 10) κατὰ τὴν περίο-
δον τῶν Παρακλήσεων τῆς
Παναγίας μας θὰ παραμείνη
ΚΛΕΙΣΤΟΝ τὸ ἀπόγευμα.

Ἐπίσης θὰ παραμείνη
ΚΛΕΙΣΤΟΝ τὴν ἑβδομάδα τοῦ
15 Αὐγούστου ἤτοι ἀπὸ
11/8/17 ἕως 19/8/17.

Τὴν ὑπόλοιπον περίοδον
θὰ εἶναι ΑΝΟΙΚΤΟΝ.

Μηνιαία διακοπὴ
τοῦ «᾿Ορθ. Τύπου»

Τὴν 15ην Αὐγούστου ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ
ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δε-
σπόζει ὅλου τοῦ μηνὸς Αὐγούστου καὶ θεωρεῖται
ὡς τὸ Πάσχα τοῦ θέρους.
Ψηφιδωτὸ Ἱ. Μ. Χώρας, Κωνσταντινούπολις 14ος αἰών.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει
τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν
ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς
σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁ «ἐκσυγχρονιστὴς» Ἀντίοχος
Δ΄ὁ Ἐπιφανής, τὰ βήματα τοῦ
ὁποίου ἀκολουθεῖ ἡ σύγχρονος
κυβερνῶσα μασωνία.




