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«~Eστι γαρ όντως

έν τοϊς καθ' nμός
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λόγοι Βάλλοντές τε
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νΙKπτfιpιoν έχομεν,
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ΠPOAEΓO~IENΩN

Άnό τοΟ έτους

1998 και εντεύθεν η έν Σnέ

τσαις 'Ιερό ημων Μονη Παναγίας Γοργοεπηκόου
και Άγίων Μυροφόρων εκδίδει ημερολόγιον.

,

'.

CιΕκαστον τούτων συνοδεύεται ύπό έξόχως
ενδιαφέροντος κειμένου, όνταποκρινομένου είς

τό αΙτήματα των καιρων.
Έπειδη οι ημεροδείκται παρέρχονται παλαι
ούμενοι, τό δε κείμενα παραμένουν πάντοτε
νέα και όλως έπίκαιρα, διό τούτο έπανεκδίδομεν
αυτό όμού εΙς έν τευχίδιον προς ώφέλειαν ψυχι-
,

'2'

κην και αφυπνισιν.

Λαμβανομένης ύπ" όψιν Τfiς κρισιμότητος
των καιρων, κατό τους όποίους τό Ισοπεδωτικό
και καταλυτικό τf'}ς ΝέαςΈποχης μηνύματα έχουν

«σαρώσει» τό πάντα και διό «τού μεγαλυτέρου
συγχρόνουκακού», ήτοι τοΟ έπαράτου ΟΙκουμε
νισμού, βάλλετqι αυτη αύτη η της συνόλου"Εκκλη
σίας ύπόστασις,

ενεργείται η τελε(α έξαφάνι

σις της μοναδικότητοςτοΟ όρθοδόξου δόγματος,
δύναται πάς τις όρθοφρονων και όπροκατάλη

πτος νό όξιολογήσπ τό εν λόγφ κείμενα, νό έν
τάξn αυτό εΙς τό καθοδηγητικό τοιαοτά, και ως
σημαίνοντα δείκτας όρθοnραξίας, νό τοποθετή
σπ έαυτόν εν «γνώσει»εΙς «όδοUς σωτηρίας».

Τό κείμενα εΤναι ειλημμένα κατ" όποσπά

σματα όπό έγκ-:Ριτα όρθόδοξα περιοδικό και βιβλί

α και δύνανται νό χρησιμεύσουν ως εγκόλπιον

- - - - - - - - -
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ΑΝΤΙ Ι ΙΡΟΛΕιυΜΕΙ\υΝ

πνευματικον και εγερτήριον σάλπισμα εις τους
εσχάτους τούτους χρόνους, κατα τους όποίους,
«πάν μεν όριον Πατέρων κεκίνηται, πάς θεμέλι

ος και εί τι οχύρωμα δογμάτων διασεσάλευται,
κλονεϊταl δε πάντα και κατασείεται σαθρι) τπ βά
,
,
1
σει επαιωρουμενα

... »

.

Συνεπως, έχομεν πάντες όναφαίρετον το
καθηκον και την ύποχρέωσlν, τού διαφρουρείν

και φυλάσσειν το «Μυστικον Σώμα» της Όρθο
δόξου Έκκλησίας, το όποίον λυμαίνονται ποικίλα
τρωκτικά, όρχης γενομένης δια της εισαγωγης
τοΟ Νέου <Ημερολογίου και συνεχιζομένης όπο

την «οlκουμενικην» ύστερίαν της σήμερον ...

Άκριβώς, τα περι ών ό λόγος κείμενα ΤΟΠΟ
θετοΟν ημάς ενώπιον τών ευθυνών ημών και ύπ
αγορεύουν

εις ημάς το επιβαλ/όμενον.

«Ά γω

νος ουν χρεία μεγάλου και τούτου νομίμου»2, και
«Όρθοδόξου θεαρέστου Ένστάσεως >; 3. «Σώθη
τε», τονίζουν οί Άγιοι Άπόστολοι δια τοΟ Πέτρου,

«όπο της γενεάς της σκολιάς ταύτης» 4, της μιγνυ
μένης εις όλλην Βαβυλώνα, εις καταγώγιον «παν

τος πνεύματος όκαθάρτου».5
Προς τους Όρθοδόξους ΧρισTlανούς, οί ό

ποίοι δεν παρετράπησαν εις την ηαναίρεσιν τοΟ
ΟlκουμενισμοΟ, η εις οίανδήποτε όλλην αϊρεσιν,
όλλα όκολουθοΟν τον Κύριον ημών ΊησοΟν Χρι

1 Μ.Βασlλείου,

P.G. 32, 213.
:2 Μ.Βασιλείου P.G. 3 1, 1540.
3\ ·Ωσ.Θεοδώρου Στουδίτου, P.G. 99, 1045.
4 Πράξ. Β', 40.
5 Άπ. In"2.

Ι

ΑΝΊΊ Ι ΙJΧ)Λ!--]'ΟΜΕΝUΝ
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στόν, κατο την Παράδοσιν τών Ά γίων, ό Λόγος

τού Θεού λέγει: «"'Ο έχετε κρατήσατε άχρις ου
άν ηξω. Και ό νικών και ό τηρών άΧΡΙ τέλους το

έργα μου ι δώσω

aUTQ

εξουσίαν επl τών εθνών ι

και ποιμανεϊ αυτοUς εν ράβδιμ σιδηΡQ,

ώς το

σκεύη το κεραμlκο συντριβήσεται ώς καγω είλη

φα παρο τού πατρός μου» 6. <ο δε μη πίπτων εν
τπ γενlκπ αποστασίQ τών ανθρώπων και μη μολύ
νων την ψυχην αυτού ι «περιβαλεϊταl

εν ίματίοις

λευκοϊζ και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ
της βίβλου της ζωηζ και όμολογήσω

το όνομα

αυτού ενώπιον τού Πατρός μου και ενώπιον τών

αγγέλων αυτού»?
<Η έ κ δ ό τ ι ς Μ ο ν ή .

Σημείωσις: Ή τοποθέτησις τών φωτογραφιών
"

:)

,

"!'

c=

,

και εlκονων ειναl ημετερα.

6 Άπ. 8',257 Άπ. γ', 5.

27.
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Η ΑΠΟΙΤΑΙΙΑ

ΤΕΙΝΟΥΙΑ ΕΙΙ ΤΟ
ΕΙΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΙ
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"Κα Ι εΙδον θρ6vouς,
κα \ έιιάθιoαv
in' αόroός,
κα) ιφfμo

. tδ6θιι

αόroις

ιca' τΟς φuaάς τΑν
oεncλεκισμMν

δια dιv μαΡΤUΡfav

τον

1ιιοοο ΚCΙ.' διό

V 100 θεοο,
καΙ olίινες
06 Ωρooεκόvικrav
Ίό θιιρΙΟν
τίιν efa6va αόrooι

0_

Koto6alλa80v
τόx6ρayμσ

.1 ιό "pΩ8ιιov
•

αόιtιvιcal_'

χεΙρα α6ιAv. ,..,..,'~
,
(~ «~4J. :~ ~E4ί"

_

.!-ΞΙ 2:

τυ Ε2λΛτu.\ΟΠΚΟΝ Λ1

IUKUIJ {ΦΩΜΑ
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ΤΗ2:

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΙΝΟΥΣΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΑΠΟΚΟΡΥφΩΜΑ ΤΗΣ

~ 'ι έκ τωv σΎ)[.1εΙωv τωv έσχ~τωv

-V=-καιρωv ε!Vαι

fJ

άποστασία. Δια

γρ~Φε ι δ ΆπόσΤΌλος

ΠαΟλος

πρας ΤΙ[.1ό

ιDεov:

«ΤΟΟΤΌ οε γΙvωσκε, Ότι έv έσχ~ταις 1ι[.1έ
ρα ις έvστΎ1σοvτα ι κα ΙΡΌ 1 χαλεΠΌ Ι· εσοv

ται γαρ οί &vιDρωπoι ΦΙλαυτοι, Φιλ~ργυ

ροι,

&λαζόvες,

ύπερΎ1Φαvοι,

~λ~σΦΎ)[.1OΙ,

γοvεΟσιv &πειιDε1'ς, &χ~ριστoι, &vόσιοι,
σΤΌργοι, &σποvοοι, oι~~oλoι, &κρατε1'ς,

&
&'1

Ύ1[.1εροι, &Φιλ~γαιDoι, προοόται, προπετε1'ς,
τετυΦω[.1έvοι, φιλ Ύ10ΟVΟΙ [.1~λλov -η Φιλό
ιDεo ι, εχοvτες [.1όρΦωσ ι 'ι ευσε~ε Ιας, τ~v οε

ΟUvα[.1ΙV αUΤi)ς 1ιΡVΎ)[.1έvοι»8

.

Α ήμερον διαπράττονται απαντα τα ά

'-...-. μαρτήματα του παρελιΘόντος διαπράτ
τονται δε πλεΤον της έποχης του χαταχλυ

8 Β"ΤIμ. γ"1-5

··1
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Η ΑΠΟΣΤ ΑΣΙΑ ΤΕΙΝΟΙΊΑ ΕΙΣ

-----------------

σμου χαλ αναιοέστερον της των Σοοόμων
χαι Γομόρρων. ΚαΙ Όπως ό .f)εΙΌς Παυλος
προς 'Εφεσ ίους γράφει: «τ~ Ύ~Ρ κ Ρ u Φ η Ύ ~
νόΜWεν~ υπ' ~ύτών ~ ίσχρον έστ ι Κ~ ί λέ

γειν», οχι μόνον, αλλα χαΙ oιανoείσrΘαι Εί
ναι ανάγλυφος χαΙ αυταπόδεικτος ή κατάρ

ρευσις καΙ σηψις της έποχης μ.ας. Δεν είναι
τυχαία, άλλωστε, ή συνεχης προσπά.f)εια
έςασφαλ ίσεως χα Ι έςυΠΎjρετήσεως του συ
στήματος δια την παροχην των ύλικων α

yatJwv.

O~κoνoμ ιχαΙ συνεργασ ίαι, συσχετι

σμο ί, συνtJηκαι, Όλα αποfJλέπουν τελικως
εις την έδραίωσιν ένας χαtJεστωτος ευμα
ρε ίας καλ. εύδαιμον ία ς, χωρΙς πνευματιχό
ΤΎjτα.

Η

κλι~άκωσ~ς, άπο τ~ν άλλ'ην πλευ
ρ~ν, τ~ς έξαπλώσεως των α~ρέσεων

κα;ι του πνεύ[.1ατος τ~ς Νέας Έπoχ~ς, ~~

oι~~ρωτικ~ έπέκτ~σ~ς του .s.ρ~σκεuτ~κου
«συΎκρ~τ~σ[.10υ» κ~ί του νέου ΟΙΚΟUlJ-ενι
-~

,

,

,-

,

σ[.10υ εν ισχυουν το πνεUlJ-α συΎχυσεως κα ~

πλάνΎjς, το οποΙον -Θ~ π Ρ ο ε τ ο ι
και π Ρ ο λ ε ι ά ν η
oρ~ Ιωσ ι ν
στου.

τ~ς

[.1 ά σ η

το έοα;Φος oι~ τΎ)ν έ

κυρ ~~ρχ Ιας

«... Άνακεφα;λα;

του

Άντ ι χρ ι

Ιωσις Ύ Ινεται πάσ~ς

άοικ Ια;ς, κα;ι παντος οόλου, ί'να; έν ~ύτφ

συρρευσα;σ~ κ~ι σUΎκλε~σ.s.εΙσ~ π~σ~

ou

!.•
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ΤΟ EΣXAΤOΛOfΊKON ΑΙΙΟΚΟΡΙΦΩΜΑΤΗΣ

νcι~ις ~ΠOστCΙΤΙΚ·~ κCΙτ~ τον κά~ινoν όλι

σ~"Ω τοΟ ΠUΡός. Kcιτcιλλ ~λως οδν ΚCΙί το
oνO~CΙ CΙύΤOo εξε ι χξς'...

»9.

«Δ'ι~ τCΙoτCΙ

Ύ~P ε~χετCΙΙ ~ όpΎ·~ τοΟ ΘεοΟ έπί τοuς uί
οuς τΎις ~πει~εΙCΙς» 10. Kcιι

«

έπί ΚCΙ-θ~~έ

νοuς τ·~ν ΎΎιν Ύ)κει oλε~poς» 11. Δ~o
ξελ~ε έξ CΙύτΎις

(

ε

«

έχ ΤYjς άποστασ ίας του

κόσμου) δ λCΙός ~ou, rvCΙ ~ ~ σUΎΚΟΙ νω
,

__

t!

,

,

_

,

t!I

ν~σ~τε ΤCΙις CΙ~CΙPΤΙCΙις cιuτ~ς, κcιι

ινCΙ

έκ των πλ ~Ύων CΙύτΎις ~ ~ λά~~τε· δτ ι
έΚOλλ~~Ύ1σCΙν CΙύτ·~ς CΙί ci~CΙΡτΙcιι fi,χΡΙ
τοΟ OύpCΙνOΩ

! »12.
,

_,

,";"

~ τερον γνωp~σμα της αποστασιας ε~ναι,

-V- ΟΤΙ οί

οοχουντες άpχε~ν των κατα τό

πους έκχλησ~ων ύπoχύπτoυσ~ν εις το χερσαι

ον rΘηp ίον τοϋ παναποστατιχοϋ rΘpησκευτικO
πoλ~τικoϋ Οικουμενισμοϋ, καλ κατα τρόπον
ύπενrΘυμCΖOντα το τοϋ Άγ. ~Iωάννoυ τοϋ Χρυ
σοστόμου, ΟΤ ~ ό Άντ ίχΡ ιστος «κ CΙ -θ ε σ -θ
σεται

και

εΙς

τ~ς

πανΤCΙΧOΩ Έκ

κλΎ1σΙCΙς» 13.

9Άγ.Ειρπναίοu ΒΕΠ.5 1 σελ
lOΈφεσ. ε/,6.
11 Ίερεμίας λΒ/, 16.
12 Άποκάλ ιπ//4- 5.
13 Αύτόθι, σελ 17.

iJ 

168- 169.

.,..
ι.
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n .λλο

γνώρισμα της αποστασίας είναι,
~ δτι ό αριιΘμος του όνόματος του Άντι
χρ ίστου 666 έΠΙbάλλεται σήμερον τούλά
χιστον ώς σταιΘερος bασικος κωδικος αρι
ιΘμος ήλεκτρονικης μετρήσεως είς πωλή
σεις και αγοράς, και έπεκτείνεται σχεδον

-

,

~

πανταχου,

,~,

,

-~

ως περ ιπου ,και επι του

ερχομε

νου ΆνΤΙχΡίστου. Είναι ό αριιΘμος ουτος,
καιΘιερωμένον σύμbολον - εμbλ ημα τών
σκοτεινών δυνάμεων, φορεύς δλης της φι
λοσοφ ίας και κοσμοιΘεωρ ίας, ε ίδωλοπο ι

ήιΘη και έκφράζει την δλ ην κουλτούραν
της «&ποστασ Ιας». Είς τας ταυτότητας

ιΘα είναι ίσΟbία, ανεξάλειπτος σφραγις « κατ'

ένέργειαν του σατανά », η όπο ία ιΘα συνδέη
"

το

προσωπον

."

ειτε

κατ

~

~,

εννοιαν,

,~

κυριως

εις

την αρχην, είτε κατ' ένέργειαν με τον Ά ν

τ ίχΡιστον διάbολον. 'Ή χΡησις του αριιΘμου
αποτελεί

γεγονος

μεγίστης

σημασίας με σωτηριολογικας

πνευματικης

διαστάσεις.

Και ήδη το χάραγμα δια του αριιΘμου τού
του 666 δίδεται και είς ανιΘρώπους, π Ρ 0

opo~~κως, έπαπειλείται δε τουτο και έπι
πάντων ανιΘρώπων δια κρατικών και δια

-

~

-

,

κρατ ικων οργαν ισμων σατανοκρατ ιας.

~ ίναι έντυπωσιακη η έπαλήιΘευσις

-U- είς τας ημέρας μας της προφητείας

ΤΟ

E2:XATC )ι\C )['lKON

ΑΙ ΙΟΚΟΡ (ΦΩΜΑ

THL:
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του Άποστόλου και Εύαγγελιστου ~Iωάν
νου, συμΦώνως προς τΎjν όπο ίαν ε ίς τΎjν έ

νοποιημένην πολιτικως και οίκονομικως
άνιΘριι>πότητα τ-ης εποχ-ης του Ά ντιχρ ί

στου, ούοεις ιΘα δύναται να πωλη YJ να άγο

ράζη «εΙ ~ 1) δ έχων το χάραΎ~α, το Qνα~α
ταυ ιΘ~ρ ίαυ ~ τον ciριιΘ~ον ταυ όνό~αταζ
,
αυταυ».

«Και παι-ίιση, οσαι έαν ~ 1) πρασκυν-ίι
σωσι τη εΙκόνι ταυ ιΘ~ρίαυ, ίνα ciπακταν
ιΘωσι» 14.

}ιγ-( ετα τΎjν άποτυχίαν τ-ης πει,sους

«]

.1

Ι ΧΡΎjσιμOΠOιεϊται

Yj 6ία προς εξαναγ

κασμον των άντιτιιθεμένων είς τΎjν προσκύ
νΎjσιν τ-ης είκόνος του ,sΎjp ίου ...» 15.
«Και παιεί πάνταζ, ταυζ ~ικραυζ και

ταυζ ~εΎάλαυζ, και ταυζ πλαυσ Ιαυζ και
ταυζ πτωχαUζ, και ταυζ έλευιΘέραυζ και

ταυζ οαuλαUζ, ίνα οώσωσιν αυταίζ χάραΎ~α

έπι τΎιζ χεΙΡΟζ αυτων τΎιζ oεξΙ~ζ ~ έπι των
~ετώπων αυτών, καΙ ίνα

Ύαράσαι ~ πωλ Ύισαι εΙ

Y[J.a,

το

Qva[J.a

[J. -η

[J. -η

ΤΙζ οuν11ται

δ έχων το χάρα

ταΟ ιΘ11Ρ ίαυ ~ τον ciρ ι ιΘ[J.Ον

Άποκάλ. ΙΥ" 15.
«Η Άποκάλυψις του Ίωάνου», Παν. Μπρατσιώτου 
Άκαδπμαϊκου.

ci
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του όνό[Jvατος αύτου. ~ΏOε ~ σοφ Ια έστ Ιν' Q
έχων νουν ΨΎ)Φισ~τω τον ~ρι-8[Jvον του
ρΙου' ~ρι-Θ[Jvος γαρ ~ν-Θρώπoυ έστΙ

-81)

. καΙ Q ~

ρι-8[Jvος αύτου χξς'» 16.

~ ίς τον ενα και αμεσον έξαναγκα

« -v:- σμον

προς άπονομην ιθε ίας τιμης

εις το α' ιθηρίον έπι ποινη ιθανάτου, προστί

ιθεται καΙ ετερος μάλλον εμμεσος, οίκονο

[Jv ι κ 1) ς

Φύσεως εγκλε ίων o~ δμως επ ίσης

την άπε ιλην του ιθανάτου».
'Ίνα δώοωοιν αύτοΙ«: χάραγμα

...

~ κφράζει την ειθελοοουλείαν των

«-v:- άνιθρώπων, καιθ~ δσον δια της τοι
αύτης σφραγίσεως (στίξεως) παρίσταται Τι

πλήρης υποτέλεια των εν λόγφ άνιθρώ
πων εις το ιθηρ ίον. ~H δε φράσις υπενιθυμ ί

ζει την παλαιαν άνατολικην συνήιθειαν του
εγχαράσσειν η ένστίζειν το όνομα του σαρ
κικου η πνευματικου κυρίου δια πεπυρα

16

Άποκάλ. ΙΥ"

16- 18.

15

ΊΌ t2ΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΑΠΟΚΟΡfΦΩΜΑ ΊΉ2:

Ι

~,

~,_

, , , , _

κτωμενου οργανου επι της χειρος η του με

τώπου μισιθοΦόρων Ύj δούλων άνιθρώπων Ύj
C\

-

vεων

...» 17.

~ πι τοϋ χαραχιθέντος, Ύjτoι σφραγι

-V- σιθέντος ό

εχιθρος Διά{)ολος λαμ{)ά

νε ι εζουσ ~αν μέχρ ι τοϋ σημε ~oυ, ωστε ό
σΦΡ~Ύ~σ-ΘεΙς να

Στ~υρoν

(Jw1)

auv~~τ~~ «τον ΤΙf1~ΟV

(να) πο~i)ση (να κάμη), έν τφ

(Jwετώπφ τη Oεζ~~ ~ύτoo χε~ρΙ

»,

ϊνα άπαλ

λα γη εκ τοϋ Δια{)όλου, «άλλα aέaετ~~ ~υ

τοο ~ χε Ιρ». Και, επι πλέον, «(Jwετ~vο~~ έν
~ύτφ ουκ εστ~» 18. «ο Φέρων το άντ~χρι

στον χάραγμα ώς σφραγΤδα Ύj ψ-ηφον ιθα ό
μολογη δια τούτων, άδικαιολογΎιτως και αύ
τoκατακp~τως», την άπoστασ~αν τοϋ Άντι

χρ ~στoυ και Αύτον τον όλετ-ηρα Άντ ~χρ ι
στον, ώς όπαδός του και προσκυνητης αύ

τοϋ λέγων:
«Άρvοu(Jw~~""" τον ΠO~Ύ1Τ1)ν oυρ~νoo τε κ~Ι
Ύi)ς" άρvοu(Jw~~ το Β~πτ~σf1~, άρvοu(Jw~~

Τ1)ν λ~τρεΙ~ν

(JwOU

(Τ1)ν Όρ-Θόaοζον Xρ~στ~

~v~xi)v) κ~Ι σοΙ προστΙ-Θε(Jw~~

κ~Ι σε π~

στεuω» 19, τον Ά ντΙχρ~στoν.

17 «Η Άποκάλυψις τοϋ Ίωάνου», Παν. Μπρατσιώτου.
18 Ίl1πολύτου, ΒΕΠΕΣ, 6, 287.
19 Αυτόθι.

Η ΛΓ[Ο2.:ΤΑ2:1Λ τυΝΟ (2:Α Ι-:12.:
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,

ια να γινη
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.

-----------------------...,

i

..α. δε ευπαρά- ι
δεκτον το άντ ί
,

χΡιστον χαραγμα,

.

.οα ΧF-ησιμoπoιΎj
ση

ό

Διάbολος

δια των όργάνων 'ι
του «ΨΎιΦον έν

~

..)

C--.

~~

_

ΤFΙ~Ύι (συνΎj.sους χρήσεως) και έγνωσ[Jwέ
νΎ)ν άν-ΘFώποις»20, ήτοι γνωστ-ην είς τους

άν.sρώπους, ώς είναι ή τα-υτόΤΎ)ς η άλλ-η
,

καρτα.

« "Κα-ι τ~ν ΨΎιΦον οε τοο -SYlF Ιου πλα-τΟ
να-ι (ν~ έπεκτεΙνη κα-ι οια-οώση) πα-ντα-χοο
έΠΙΤΎ)οευσει

(-Θ~

ΦFοvτΙση),

εν τε ώνα-ις

(κα.Ι ε~ς άγΟF~ς) κα-ι ΠFσ:σεσιv

(

κα-ι ε~ς

πωλ~σεις)"21. ΚαΙ τουτο, "ϊνα μ-η τις δύν-η

ται άγοράσαι ή πωλΎjσαι, εί μ-η ό έχων το
χάραγμα"22, είς δε τους μ η έχοντας τουτο "εκ

ΤΎjς των άναγκαίων ένδε ίας

b ίαιος

έπαχ.sη

(επέλ.sη) .sάνατος"23, ήτοι να άπο.sάνωσιν
ουτοι έκ πείν-ης.»24

Άρέθα Καισαρείας P.G. 106, 6081.
2Ι Άνδρέοu Καισαρείας. P.G. 106, 340.

29

~~; Άποκάλ. ιγΊ 17.
~.~. Άνδρέοu Καισαρείας

P.G. 106, 340.

~.~ Άρ. Δελfιμπασπ, «Το χάραγμα τοϋ ΆνTlχρίστου» σελ.

21.

ΤΟ Ε:LΧΑΤΟΛΟ! Ί κ.υΝ ΑΙ

ft
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!OKOIJ «Ι.:>!:.2ΜΑ TH:L

έγε~ δε χαΙ δ ~Όσ~oς ~EφραΙμ δ Σορος (306

373 μ.ΧΙ ώς να ε'ζη σήμερον «... Προσέχε

τε, άοελφο ί μου, την ύπερ60λ ην τοΟ ιθΎ/Ρ ίου·
δ~ότ~ μεταχε~ρ iζετα~ δ~άφoρα τεχνάσμα
τα πονηρ ίας. Άρχεται άπα την γαστέρα·

ϊνα οταν τις στενοχωρηιθη μ η εχων φα
γητά, άναγχασιθη να λά6η την σφραγϊοα
'"
",
,
-,
-

εχε ~νoυ·

~,

oχ~

~

ως

ετυχεν

ε ~ς παν

μερος του

σώματος, άλλ~ ε~ς την oες~αν χεϊρα καΙ ε~ς

το μέτωπον, δ~α να μ ΎJ εχη έςουσίαν ό αν

ι&ρωπος να κάμ η με αύτΎJν τα σημεϊον τοΟ
σταυρου, μ Ύjτε πάλιν εlς το μέτωπον να
σημε~ώσΎJ το αγιον ανομα του Kυρίoυ.~ Δ~ό

τ~ γνωρCΖε~ ό άιθλ~oς, oτ~ οταν ό σταυρος τοΟ
Κυρίου σφραγισιθηέπι τοΟ άνιθρώπου, λύει
πάσαν δύναμιν τοΟ ~EχιθpoO, και o~α τουτο

σφραγ{ζει την οεξιαν του άνιθρώπου.

~ffiν

χάπο ~oς δεν σφραγ CΖετα~ με την σφραγϊοα έ
χε ίνου, οεν γίνετα~ α~χμάλωτoς είς τα φαν
τάσματα έχε Ινου, ουτε ό Κύρ ιος άπομακρύ

νετα~ άπ~ αύτόν, άλλα τον φωτCΖει και τον
σύρει προς έαυτόν »25

..1:::!' αι οε,ν εΊναι ~ό~oν _αί ~λεκτpoν:χαl

n

ταυτοτητες, αι οποιαι εχουν σχεσιν

Έκ τοϋ «Λόγου περΊ συντελείας καΊ είς τπν παρουσίαν τοϋ
Άντιχρίστου».
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με τας έπιδιώξεις του Άντι'Χ?ίστου η άλ
λων έπιδόξων τυράννιuν.

1

α κηρύγματα οια την Νέαν'Εποχήν, αί
πpoσπάιΘεια~ δια την δημ~oυpγίαν παγ

κοσμ ίου κράτους, ή προετο ιμαζομένη παν
ιΘρησκεία δια του συγκpητ~στικoυ δ~αχρ~στ~

αν~κoO και διαrΘpησκε~ακoυ Οικουμεν ~σμoυ

φαίνεται να μην εlνα~ απλαΤ συμπτώ
σεις, άλλα σημετα τών καιρών.

άντα ταΟτα άποτελουν προγεΦυ

ΓJ ρώ~aτa δ~α την ελευσf1.ιν της Νέας

~Eπoχης του ΆνΤ~ΊPίστoυ και δημ~oυpγoυν

την ύποδομ ην δ ~α έγκαrΘ ίδρυσ ι ν μ ~ας τελε ί
ας δικτατορίας ύπο το άγρυπνον ομμα του

~Opγoυελικoυ «Μεγάλου Άδελφου», ά ά
ποΤος rΘα εχη λύσεις δι~ Όλα, ένώ rΘα εχη έπι

bάλλει και την κρατικΎιν του δα~μoνικην
πανrΘpησκε ίαν.

Η

πραγματοποίησις

«του

άράματος»

της Νέας ~Eπoχης συμbαδίζει με την

έΠΙbολην σταδιακώς μιας παγκοσμίου Κυ

bερνΎισεως με έπικεφαλης τον Παγκόσμ~oν
ΚυbεΡνΎιτην,

Δάσκαλον,

Μεσσίαν,

«Άbα

τάρ», ητo~ τον ΆντίΊP~στoν. Και Όλα αύτα

δρομολογοΟνται με μεγάλην μυστ~κότητα

ΤΟ Ι-:ΣΧΑηλ\()!ΊΚΟΝ ΑΙ IUK()[J ι'ΦΩΜΑ ΤΗΣ
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καΙ άδιαΦάνειαν, γεγονος το όπο7..0ν αύςάνει.
τους Φόbους καΙ τας άνYjσυχΙας μας.

n. σΦάλιζε ΤΌ Ινυν σεα,υτόν, ~ν-Θ~ωπε·

«~ εχεις τeι σΎ)~ε1'α, ΤΌυ Άντιχ~ΙσΤΌυ·
και ~ ~ Ύi [JwόVΌς [Jw VΎ)[Jwόvεuε ΤΌότων, άλλeι
κα,~ άΦ-Θόνως π~σι ~ετα,OΙOΌυ. E~ τέκνΌν
εχε ις κα,τeι

σά~κα"

ΤΌυΤΌ Ύ)ΟΎ) νΌυ-Θέτε Ι·

κα,l ε~ Oιeι κα,τ~χΎ)σεως

κα,l

ΤΌυΤΌν

έγέννΎ)σάς τινα"

ΠΡΌα,σΦα,λ ί"ζΌυ,

Ψευo~ οέξΎ)Τα, ι ώς άλ Ύ)-Θ~

rvα,

[Jw Ύi

τον

»26.

.

Π ς γνωρ ιζωμεν δε χαΙ τουτο παραμυιθYj

~ τικως, Ότι έπικει~ένΎ)ς «τΎ)ς" ώ~α,ς
ΤΌυ πε ι~α,σ[JwΌυ τ~ς [JwελλΌuσΎ)ς ε~χεσιΘα, ι

έπ~ τi)ς Ό~ΚΌU[JwέVΎ)ς δλ Ύ)ς»27, αγιοι αγγε

λο ι ιθΡYjσκευτ ικως ιθα σΦραγ {ζουσ ι «ΤΌuς
ΟΌόλους ΤΌυ ΘεΌο»28, ϊνα «οι' άγγελΙΚi)ς
ένε~γεΙα,ς»29 διασωιθωσιν, έν άντιιθέσει προς
τους άντ ΙχΡ Ιστους, ο Ι όπο 7..0 ι ιθα πράττουσ ι
το αύτό, άλλα προς άπώλειαν.

«

Εϊ τις ...

λα,[Jw~άvει το χά~α,γ[Jwα, ... κα,~ α,ύτος πΙετα,ι

έκ ΤΌυ Ό ϊ νΌυ ΤΌυ -ΘU[JwΌυ ΤΌυ ΘεΌυ
σα,νισ-ΘΎ)σετα,ιέν

πu~l κα,l -Θ.ε,Ιφ

κα,l ~α,
Κα,Ι δ

κα,πνος ΤΌυ ~α,σα,vισ[JwΌυ α,ύτων ε~ς α,~ωνα,ς

26
27.
28
29

Κυρίλλου Ίεροσολ., Κατπχπσις φωτιζομένων, όμιλία ιε'.
Άποκάλ. γΊ 1 Ο.
Άποκάλ. ζΊ 3.
Άνδρέου Καισαρείας, P.G. 106, 277.
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αΙώνων ~να~αΙνε~, και
c!,

παυσ ~

v Ύ1[J-εΡας

,

κα ~

()Ux εχ()υσ~ν ~νά:
νυκτ()ς () ~ πρ()σκυν()υν
,C!

_

τες τό -ΘΎ1Ρ Ι()ν και τΎιν εΙκόνα αuτ()u, και
εϊ τ~ς λα[J-~ά:vε~ τό χά:ραγ[J-α τ()ϋ Qvό[J-ατ()ς
αuτ()u»,

τ()ϋ

όπ()Ι()υ

«ό

~ρ~-Θ[J-ός

χξς'

(=666)>>30.

.1L' α Ι έξέχεε τΎιν Φ ~ά:λ Ύ1ν αuτ()u εΙς
«:J\. τ~ν γΥιν· και έγένετ() ελκ()ς κακόν
και π()νΎ1ρόν έπι τ()υς ~ν-Θpώπ()υς τ()υς ε

χ()ντας τό χά:ραγ[J-α τ()Ω -ΘΎ1Ρ Ι()υ»31.

Ο

ύαι ε~ς τους δειλους και άπ~στoυς, που

ιΘα λά6ωσι το χάραγμα, έλπίζοντες ε~ς

τ-ην σατανοκρατικ-ην τυρανν~αν τ-ης 6α6υ

λώνος τ-ης μεγάλΎjς. Διότι «έν [J-~~ 1l[J-έρ~
Ύ)ξ()υσ~ν (-Θ~ ελ-Θωσ~ν) α~ πλΎ1γαι αuτi1ς,
-Θά:νατ()ς και πέν-Θ()ς και λ~[J-ός (πε!να),

κα Ι έν πυρΙ κατακαυ-Θ~σετα~. οτ ~ Ισχυρός
Κ όρ ~()ς ό Θεός ό κρ Ινας αUτ~ν». «ΚαΙ

κλαuσ()υσ~ν αuτΎιν»32 οί πεποιιΘότες έπ~
~

,

αυΤΎjν.

Ο

ί μ -η Ύjττώμενoι και μ -η λαμ6άνοντες

τ-ην μιαραν ψ?Jφον, ιΘα λάbωσι τ-ην

σωτΎιρ ιον «Ψi1Φ()ν» του Θεου, κατα το «τφ

Άποκάλ. ιδ"

9- 11

Άποκάλ. lστ'

, 2.

Άποκάλ. ιπ"

8-9.

και ιγ"

18.

ΤΟ Ι-:2:ΧΑΤ()I\ΟIΊΚ()Ν λIIΟΚ(Ψ ιΨΩΜΑ ΤΗ2:
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ν~κωντ~» «aώσω ~ότφ Ψ~Φ()ν λεuκΎ)v κcιΙ

έπΙ τΎ)ν ΨΎιΦΌν δν()~CΙ ΚζX~νoν ΎεΎp~~~έ

v()v»33, προς αίών ιον μακαρ [αν ζωYjν.
Μ' αΙ εΙδον ώς f)άλασσαν ύαλίνην μεμι

«:Τι γμένην πυρ[, καΙ τους νικώντας έκ
τοϋ ιΘηρ [ου καΙ έκ ΤΎjς είκόνος αότου καΙ έκ
του αρ ιf)μοϋ του όνόματος αύτοϋ έστώτας

έπΙ τ-ην f)άλασσαν τ-ην ύαλ[νην, έχοντας
τας κιιθάρας τοϋ Θεοϋ. ΚαΙ ~δoυσι τ-ην
φδ-ην Μωϋσέως ...»34. «ΚαΙ αότοΙ έν[κησαν

αύτον (τον Σαταναν) δια το αΙμα του
Άρν[ου (Ιησου Χριστοϋ) καΙ δια τον λόγον
της μαρτυρ[ας αύτών»35.

33 Άποκάλ. β', 17.
34 Άποκάλ. ιβ" 11.
35 Άποκλ. ιβΊ 1 1.
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«Έ '" ιt'ϊ) όνόμα Η 'Ιηοου Χριοτου
(ου Ν α~ωραίoυ».

Ο ούδεν Ι ή σωΤΎJP ί;'
ύχ εστιν έν άλλω

«

ούδε γαρ Όνομά έστ ι ν
~,

~"

~

,

ετερον υπΌ τον ουρανον

το δεδομένον έν αν{}ρώ

πο ις έν Ψ δει σω{}ηναι
ήμας»36.

36 Πράξ. δ',

1Ο, 12.

ΊΧ)

] ;2..'\ATC); \Ul Ί ΚΟΝ

ΑιιυΚΟΓι"(I~~MA TH-L:
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~ ~ς τΊjν πραγματικόΤYjτα, δλαι αί
«(J ~δεoλoγ~αι δύνανται να συνοψισ.οουν
είς Q'JO είδΥ] : Είς έκε~νας δπου εΊναι ύπερ
του Χριστου καΙ ε~ς έκε~νας αί οποΤαι εΊ
ναι ύπερ του ΆντιΊΡ ~στoυ. Είς το τέλος
τέλος, ό αν.ορωπος εύρ ~σκεται ε~ς αύτον
τον κόσμον δια να λύση εν καΙ μοναδι
κον πρόbλYjμα : ~Eαν εΊναι όπερ του Χρι
στο Ο η χατα τοΟ Χριστου

.

ΚαΙ Όντως

κά.οε αν.ορωπος .οέλοντας καΙ μ YJ μόνον
με αύτο άπασχολεΤται. Λύει,' δYjλαδή,
αύτο το πρόbλYjμα, αύτο το παμπρόbλYj
μα. ΚαΙ κά.οε ενας άπο ήμας η εΊναι φι
λόχριστος η εΊναι χριστομάχος, τρ~τoν
δεν ύπάρχει. Μάλιστα, ό αν.ορωπος η εΊ
ναι χριστολάΤΡYjς η εΊναι δαιμονολά
ΤΡYjς, τρ ~τoν δεν ύπάρχει »37.

37 Άρχιμ. Ίουστίνου Πόποβιτς, ΌρθόδοξοςΈκκλπσία και

Οικουμενισμός, σελ. 57-58, Θεσ/νίκπ 1974.
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Η ΛΙΙΟ2.:Τ--\2.:1Α TΙΙ~~H~A ΕΙ 2.: τu
Ι:2.:Χ ΑΤUΛU!ΊΚU:"J

AIIUKUt-'

ι"Φ~2M Α ΊΉ2.:

.:. «ΥΠΟΤ ΑΓΗΤΕ

ΟΥΝ ΤΩ ΘΕΩ»
και «ΑΝΤ[ΣΤΗΤΕ ΤΩ ΔΙΑ
βΟΛΩ»

.:,

μ:Π::. όρνούμενο:ι το ΆγΙΟΥ Βά.Γιηομα κα1 την :'ΟρθόδοξΟΥ 'Όμο
λογΓαν κα1, καθαρότητα. αύτοΟ
τ06 όγτι'κρίΟΊουχa'ρόγμο

.

ora·

τος,

·:+«ΚΑ[ ΦΕγ-ΕΤΑΙΑΦ" ΥΜΏΝ»
π,ττημέvος,'" ηρος .έ γ' ~ρlσ~~(9t'ωγ
σωτηρΓαν οι:ώνι'ονΙ ·.Ίακώf1Qt1::;:qt', 7.
~P.Δ~λ ήμ. πασ-η.«1"Ο χCΙpαγματαo ΆντtχρΙ<:τταυ»
U'Ά'σεΛ";'5 β..

Ά.Δ.ΔελΠμπασπ «(Η έποχπ τοΟ Ά ντ/χρίστου».
Τ00 αύτοΟ « Τό χάραγμα τοΟ Ά ντιχρίστου».
Περιοδικπ έκδοσις ΙΜ.Μεγάλου Μετεώρου!
«έν συνειδΠσει».
Παν. Μπρατσιώτου «(Η Άποκάλυψις τοΟ
Ίωάννου».

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

(Κε ίμενον αναφερόμενον ε ίς τον

«Δ~ωΎμoν Πίστεως» κατα τ-ης

Moναστ~Κ'ης ΆδελΦόΤΎjΤOς τ-ης
1.Μον-ης ΆγΙων Πάντων

Σπετσων).
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

« ...

θ α ~τα;ν δύσκολο να πιστέψουμε

κεινο το

τα Όσα εγραψαν οί έφημεp~δες για
πρω"ινο της Παρασκευης 3/16

Mαpτ~oυ ~84, αν δεν bλέπαμε τις φωτογρα
Φίες, που συνώδευαν τα κε~μενα των άπο

σbολωμένων δημοσιογράφων" Αυτα τα έςα
γριωμένα πρόσωπα που με κλωτσιες και
λοστους σπάζουν τις πόρτες των κελιων του

ήσυχαστηp~oυ, είναι δυνατον να άνΎικουν
σε 6pι8oδόςoυς~Έλληνες;Και Όμως. τους ε
φερε σ~ αυτην την κατάσταση το κΎιρυγμα

του άρχιερέα τους και των κληρικων του.
Οί άνυπεράσπιστες γυναικες σύρονται στα
~

ι

αυτοκινητα

_

της

"

~

αστυνομιας

ι

με

μονα

,

τα

ρουχα πο!) φορουσαν. Τις εστειλαν στην έςο
,

"

,

,\

~

ρια, χωρις μεσα συντηρησεως και τις απα

γόρευσαν να ςαναγυp~σoυν στην πατp~δα

τους. ΤΟ φανατισμένο πληι8ος κατέλαbε το
μοναστΎιρι των Άγίων Πάντων με άλαλα
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γμους και ο ϊ ϊερετς που το καιΘωδΎ)γουσαν

ζΎ)τωκραύγαζαν γ~α τη «νίΚΎ)>> !
Ο ΔΙΑ.ΝΙΕΡΙΣl\IΟΣ

1 α οιαbάζαμε αυτα στα συναξάρια
των όμολογΎ)των και μας φαίνονταν

παραμύιΘ~α ... ~Όταν κατάλαbαν,. δτ~ ό «συν

ΤΎ)ΡΎ)τ~κoς» έπίσκοπός τους, με το «δεν ηρ
ιΘε άκόμ Ύ) ό κα ιρος» και με το «δλο ι μαζί»,

.

τους άπoκoίμ~ζε, γ~α να παραμένουν σε κοι
νων ία με την α!ρεσΎ) του Οίκουμεν ισμοϋ,

ωσπου να παραλύση μέσα τους κά,s,ε δύνα

μ Ύ) άντ ίστασΎ)ς, άποΦάσ ισαν να διακόψουν
την

έκκλΎ)σιαστικη

κοινωνία

μαζί

του.

Αύτος ό έξαγριωμένος Όχλος το είχε καύ
ΧΎ)μα, που -ησύχαζαν στο νΎ)σί του τόσο κα
λες μοναχες και ενας πραγματικΌς πατέ
ρας. ~Όμως, δπως και άλλοτε, μια μέρα ε
φ,s,ασε στους Άρχιερετς και τους Γραμμα
τεΤς τους, για να μετατρέψουν τα «ώσαν

να» του Όχλου σε

«αρον, αρον, σταύρω

σον». Οϊ μονοήμεροι «ΧριστιανοΙ» των γά

μων καΙ των bαπτίσεων σΎ)κώιΘΎ)καν με «ί

-

\',
" ,
\;
εΡΎ) αγαναΚΤΎ)σΎ)>> εναντιον αυτων που ει

χαν το ,s,άρρος να πουν Όχι σ' ενα Άρχιερέα·
«ούτως άποκρίνη τψ άρχιερετ;». ~Όσoι εί

χαν ΦόbΟ Θεου καΙ εbλεπαν το δίκαιο των

μοναζουσων, κλείσΤΎ)καν στα σπίτια τους

-;'j
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«δ~α τον Φόbον των ~Ioυδαίων». ΚαΙ πρα

γματοπο~ Ύl'Θηκε τότε ό «δ ~αμερ ~σμός», που
ηριΘε να Φέρη ό Xρ~στός. «ΔοκεΤτε στ~ είρΎj

νην παρεγενόμην δoϋνα~ έν τη γη

; ούχΙ,

λέγω ύμτν, αλλ~ η δ~αμερ~σμόν. ~Έσoντα~
γαρ απο του νυν πέντε έν ο ~ίκψ έν Ι δ ~αμεμε

ρ~σμένo~, τρετς έπΙ δυσΙ καΙ δύο έπΙ τρ~
σί 38 ». Τρετς ύπερ του έπ~γείoυ πo~μένoς καΙ
δύο όπερ του έπουραν ίου, ενας με το μέρος
του Xρ~στoυ καΙ τέσσερ~ς με το μέρος των

Άρχ~ερέων. ΚαΙ, σπως πάντα, το «μ ~κρoν

πο ίμ ν ~oν»

Φάνηκε στ ~ -ηττΎjιΘηκε, καΙ ο ί

Άρχ~ερεΤς ίκανoπo~ημένo~ πYjγαν «την τρί

τη -ημέρα» ένώπ~oν του ιΘυσ~αστηρίoυ καΙ
πρόφεραν ανυπoΨίαστo~ το «αγαπΎjσωμεν
αλλΎjλoυς».
ΟΥΚ ΕΣΊ'ΙΝ Α!ΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

r'- τα

πρακτ~κα ΤYjς Ζ'

Οίκουμεν~κYjς

~ Συνόδου δ~αbάζουμε : « Εί έπΎjνεγκεν
έπΙσκοπος oίασδΎjπoτε πληγας καΙ bασά
νους τοΤς ΦΟbουμένο~ς τον Kύρ~oν, ουκ ε
στ~ν αξ~oς έπ~σκοπYjς
,
\

μοναχες

κα~

~

ο

».

ΚαΙ αν ακόμη οΙ
,
,

πνευματ~κoς

τους

πατερας

είχαν πέσε~ σε αϊρεση, το καιΘYjκον ΤYjς α
γάπης προς αυτους παρέμενε άκέpα~o.
38 Λουκ. ιβ"

51-52.

Οί
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Όρ-Θόδοζοι Χριστιανοι διδαχιθήκαμε να μι
σούμε και να πολεμουμε ανυποχώρητα τ~~ν

αϊρεση, αλλα να αγαποϋμε και να πονουμε
το ιθυμα της, τον αίρετικό. Οί ποιμένες
μως της κpατικης~Eκκλησιας

0

, που μισιΘοδο

τουνται απο την πολιτικη εζουσια καΙ επι
τελουν τα ιΘελήματά της, ανέχονται το ψευ
δος του Ο ικουμεν ισμου με απέραντη «κα

λωσύνη», ενώ μ ισουν άπάνιΘρωπα τους φο
bουμένους τον Κύρ ιο που δεν ιΘέλουν να
ύποταχιΘουν σ~ αυτην την παγκόσμια άντι

χριστη συμπαιγνία. "Όπως πάντα, οί άλη

ιθινοΙ ΧριστιανοΙ διώκονται, οί ψεύτικοι δι

ώκουν. Ποιοι ομως εlναι τελικα οί νικηταί;
Οί αΡχιεΡεlς που σταύρωσαν τον Κύριο το

εκαναν για τoυς~{διoυς αΚΡΙbώς λόγους καΙ

με τις ιδιες δικαιολογΙες. ΚαΙ οί τότε καΙ οί

σημερινοι εlχαν δύναμη και εζουσία. "Όμως

αύτη ή δύναμη εlναι στην πραγματικότη
τα ή μεγαλύτερη άδυναμία καΙ ή ΦΟbερη
δυστυχία τους.
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οομε, δυστυχία μας, στo~ καιρο της
άποστασίας 39 που δεν είναι τίποτε

&λλο παρα ή προδοσία των ποιμένων. Οί ά

λη"Jινοι επίσκοποι εΊναι ελάχιστοι και δια
σκορπισμένοι, δπως και τα ΠΡόbατα. Μό

νον 6 Θεος ξέρει ποιοι εΊναι και πόσοι πα

- - - -

~

~--

--~
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ραμένουν δικοί Του.

«Ποϊος κλΎjpoς, ποία

μερίς, τίς γνησιότης προς τΎjν Χριστοϋ έκ

κλησίαν, τψ συνηγόρψ τοϋ ψεύδους», λέγει ό
Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμας, «έκκλησίαν, η
στΟλος καΙ έδραίωμα της άλΎjιθ-είας κατα
Παϋλον έστίν».40 ΟΙ «ποιμένες» ε1ναι ό με
γαλύτερος κίνδυνος για τΎj σωτηρία μας.
«Πα ιι.ιένες παλλαΙ Ο ιέΦ~ει@αν τον ~ι.ιπε

λωνα ι.ιαυ, έμόλυναν την μερ ίοα μου, έδω
καν τ-ην μερίδα την έπιιθ-υμητΎ)ν μου εες έ
ρημον ά6ατον»4'.
ΕΝ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙθΕΤΟΝ

Π

ροσΠΟΙΟϋνται τον ~Όpιθ-όooξo, άλλα
κοινωνοϋν χωρΙς τύψεις με την αίρε

ση καΙ κάνουν πως _ξεχνοϋν, ΟΤΙ ~Eκκλησία

δεν εlναι ύπόιθ-εση άτομικη άλλα κοινωνία
καΙ Σώμα. «<!Ως ουν ό ι&εϊος άρτος υπο τών
όρ.s.οδόξων μετεχόμενος πάντας τους μετέ

χοντας εν σώμα αποτελεϊ· αυτω

<!

\~,

αι@ετικας

~@τoς

\

καιvωVQuς

01)
\ <!,

τοuς

και δ

οuτω

~

~u

του -ι.ιετέχοvτa.ς ~λλ i'ιλων ~πε@Ύa.ζό[Jwεvος
εν σωι.ια ~vτι.a.ετοv

XpισΤίi> πa.ρΙσΤΎ)σι ...

Μοιχεία γάρ έστιν, ω πανσύνετοι, καΙ το

39Β'Θεσσ. β', 3.
40Άγιος Γρηγόριος Παλαμδς, Ιuγγρ. Β',

41Ίερεμ. ΙΒ',

10.

627.
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της κοινωνίας μετέχειν των αίρετιχων... ΟΙ

μεν τέλεον περΙ την πίστιν έναυάγησαν, οΙ
δέ, εΙ καΙ τοΙς λογισμοις ου κατεπoντίσ η9Ίj
f!,

_

,

_

ι!,

σαν, ομως τη καινωνι~ τ-ιις ~ι@εσεως συν

όλλυντ~ι»42. ΟΙ «συνΤΊjpητικol» ποιμένες
συνΤΊjpoϋν την πλάνη αυτων που i)έλοuν να
έςαπαΤΊji)οϋν, για να άποΦύγουν την περι
ΦpόνΊjση τοϋ κόσμου κα 1 τ Ις άλλες συνέ
πειες, που άκολοui)οϋν την ε[J-Π@~ΚΤ-ΙΙ πι
στόΤΎiΤ~ στ~ν Ό@-8αοαζ ι~. «Ειμαστε», λέ
νε, «ορi)όδοςο ι και καταδικάζουμε τον ΟΙ
κουμενισμό».

πως,

τότε,

χοινωνεΙτε

έχ

κλησιαστιχα μαζί του; Τέτοιο παράδειγμα
σας έδωσαν οΙ άγιοι, τΙς μν-ημες των οποίων

γιορτάζετε

; «06

οέχα[J-~ ι, εγραφε ο άγ.

ΓpΊjγόp ιος ο Θεολόγος, ό[J-αλαΎi1σ~ι

ci

λΎ)-8ει~ν κ~l Ύενέσ-8~ι [J-ετ~ ταΟ ψεu
Οαυς»43. Και ο Χρυσόστομος 6ε6αιώνει, δτι

«~ συν~ν~στ@αΦ~ [J-S: τον ~~@εΤΙΚΌ εIν~ι

ci παστ@αΦΎJ ταυ Θεαυ» 44.
Ε:Ξ:ΕΑθΕΤΕ ΚΑΙ ΛΦΟΡΙΣθΗΤΕ

1v-I

η γiνεσi)ε 'έτεροζυγοϋντες άπί

«JT Ιστοις τίς γαρ μετοχη διχαιοσύνη
42"Άγ. Θεόδωρος ό Στουδίτπς, P,G. 99, 1164
43"Άγ. Γρπγόριος Θεολόγος P.G. 36, 236.
44 Ίωάννπς ό Χρυσόστομος P.G. 55, 550.

& 1176.
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καΙ ανoμί~

τίς δε κοινωνία φωτΙ προς

;

σκότος; τίς δε συμΦώνησις Χριστψ προς
Βελίαλ; η τίς μερΙς πιστψ μετα απίστου; ...

διο έξέλ.&ετε_ έκ μέσου αύτών καΙ αφορί
σ.&ητε, λέγει Κύριος, καΙ ακα.&άρτου μη α
πτεσ.&ε, καγω είσδέξομαι ύμας»45.

Ο πατηρ Χρυσόστομος Σπύρου και οΙ
μονάζουσες τών Σπετσών διεΦώνησαν
με τον έπίσκοπό τους, για να συμφωνήσουν

με τον Άπόστολο. Γι~ αύτο αξιώ.&ηκαν διω

γμου καΙ ομολογίας. Μακάρι ο Κύριος να
τους δυναμώση στον αγώνα τους για την

πίστη καΙ να τους φυλάξη απο τΙς παγίδες,
,

που

ι

στηνει

ι

γυρω

,

~

τους ο

πονηρος,

~I

ωστε

,

να

γίνουν ύπόδειγμα για Όσους διψουν να χο

λυμ πήσουν στα χα.&αρα νερά.
«Κρε!τταν Ύ~P όπο ~ ~aενOζ άΎεσιΘ~~,

όπο κ~κασ άΎεσιΘ~~»46.

45"Β'Κόρ. στ', 14- 17.
46"Άγ. Ίωάνν. Χρυσόστομος,

P.G. 63, 231.

1)
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Οφθ~\Αl\ΙΟΝ ΕΚΚΟΨΩl)IΕΝ

...f:ι ευχτέον άπα των φιθορέων ποι

«';t' μένων»47.

Δεν είναι χαιθένας που

φοράει μίτρα καΙ χρατάει πατερ ίτσα

ποιμένας της~Eχκλησίας τοϋ Χριστοϋ, εστω
,

χαι

""

""
αν

εχη

χανονι

χη άποστολιχη δια
δοχή.
της

«Κα Ι γαρ
τοϋ

{}

l1r J-o

οί

Χρ ιστοϋ

~Exxλησίας

της

ά

ληιθείας εΙσί· κ~ι αΙ

[Jw Ίι τΎ)ς

άλ ~ι8εί~ς

Όντες αύοε τ~ς τασ
X~~σταϋ
~,

σ~~ς

ε~σ~,

σούτψ
σον

αν

~Eκκλ~
,
χαι

μαλλον,
καΙ

το

α-"

σφων

αυτων χαταψεύδοιντο (χορο·ίδεύουν δ ενας
τον αλλον), ποιμένας χαΙ άχιποίμενας ίε
ρους έαυτους χαλοϋντες χαΙ ύπ~ άλλήλων

καλούμενοι· μ ηδε γαρ προσώποις ταν Χρι
στιανισμόν, άλλ~ άλ ~ι8εί~ Κ~Ι άκ~~~εί~

π ίστεως χ~~~κτ~~ CΖεσι8~ ~ [Jwε~u~~ει8~» 48.
Στο ψέμα χαΙ στην άπάτη δεν ύπάρχει

47 Άποστ.

Διαταγαί, Η', 19.
48Άγ. Γρπγόριος Παλαμας, Συγγρ. Β'

, 627.
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ζω~Γι, άλλα αιώνιος ~άνατoς. «Έγ~] είμαι

πρόbατο, λένε, δεν είμαι ποιμένας.~Eγι~] κά
ν()] ύπακοή. Άλλοι εχουν την εύ r3ύνη». Αύ

τος ό πονηρος λογισμος της δειλίας και του

-

~

";',

αγνωστικισμου ειναι το

'

ναρκωτικο του

αιωνίου ιθανάτου. ΤΟ παίρνουν για να 6ρουν
μια ψεύτικη -ησυχία και να διχαιoλoγη~oυν
στη συνείδησή τους, γιατι δεν 6άδισαν το
δύσκολο μονοπάτι της όμολογίας. «Έπ Ι
σκοπον κρ~νω κα.ι λα.ϊκόν, λoγ~κeι γeιρ
πρό6α.τα., άλλ~ ουκ άλογα.,

λα.·~κόζ,

οτι δ· ΠΟΙ(J- ~ν όψετα.ι,

πρό6α.τόν ε ί(J- ι ~α.ι
,>

Ο

rva. (J- ~

'ι

ou πο Ι(J- ~ν» 49.

εr ΠΎ1 δ

οτι έγω

ί άγάξιοι ποιμένες εχουν φυσιχα την
δικΎ), τους εύιθύνη, άλλ~ -η εύιθύνη του

ποιμένα 'οεν γλυτώνει τα πρόbατα άπο τον
ιθάνατο.

«Π~ζ

άνιΘρωΠΟζ,

το

Οια.κρΙνειν

πα.ρeι Θεου εΙλ Ύ1Φώζ, κoλα.σιΘ~σετα.ι

κoλoυιΘ~σα.ζ

άπεΙριμ

ΠΟΙ(J-έvι

Οόξα.ν ώζ άλ Ύ1ιΘ-η Οεξά(J-εVΟζ...

κα.ι

έξα.

ψευΟΎ1

Βαδίζοντες

την άπλανη και ζωηΦόρον όδόν, δΦιΘα.λ(J-ΟV

(J-E:v

έκκόψωμ.εν

σκα.νΟα.λΙζοντα.,

μ. ~ τον

α. ίσιΘΎ1τόν, άλλeι τον νΟΎ1τόν. 010V έeιν δ
ΈπΙσΚΟΠΟζ, Ύ1 δ Πρεσ6uτερος, οί όντεζ δ
ΦιΘα.λμ.οΙ τ-ης Έκκλ Ύ1σΙα.ζ κα.κως άνα.στρέ

49 Άποστ. Διαταγαί, Η',

19.
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φωντ~ι Κ~~ σκ~νO~λΙζωσι τον λ~oν χρ~

~UΤΌuς έκ6~λλεσ-θ~ι. ΣU[JwΦέΡΌV γ~ρ έστ ι v
&vεu ~uτωv σuvcι-θΡΌΙζεσ-θcιι εΙς εόκτ1ιρι

Όν ΌΙΚΌν,

1)

[Jwετ~ ~uτωv έ[Jw~λ ~-θ-ην~ι ώς

[Jνετ~ Άνν~ κcι~ K~ϊ~Φ~, εΙς τ~ν γέεννcιν

ΤΌΌ πuρός»50.

{ Άλεξ. Κaλομοίροu (tJ
«Οι Ρίζες», Άνοιξπ 1984 τεϋχος 9).

50 Μεγάλου Άθανασίου,

P.G. 35, 33.
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.. . } .

../'

<oα~ίμγηστ()ς.' Mnrp?nOxr~nsnpcDnN ΦλcΔ

γnς Χρuq.cSστομος . . l}a8Q~p{Rr~;;~f!'qTH~cP

έξορίΑςτου .είς.1'Π~ . ΜογQ:γ;i'.QG<ΥΨ9~ς>
λnγ(1f«β9qτά~ω~ rαq~(y~ar.~ τς>H~ .. , υ.

τφ σωμαn αtJroQ».. I.~~λo·PTlt.17J.:;{i;;{i;:;
•..;.,.
<Η κάK~σlς. κρΙ η •. TαλAlπωρί~;~ί).~fι

τογ ύπέΒaλ()ν;οj'«~9ελφ()ί}~ :.T?~I.?i.'H~q~:~
άγάπnς·· ΆρχιερεΤς,εΤναlζωγραφlσμέΥΟI';Ι
ίερΟνnρόσωπόγ,.του.,
' "..,.

'"

;:Ά;"''/~'~:'~'/-<
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Το πρωιο έ:πίσημο βημο τηι: έλληνικηι:
Έκκλησίαι: προι: τον

llitna :

Η YIOθ}~THΣIΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΥ

Η ίγοι έχουν, δυστυχως, εννo~σει τ~ν ση

J 1 μασία του «παλαιoημεpoλoγιτικoυ»~~δ
πως όνομάζεται, ζητ~ματoς. O~ περισσό
τερο ι άποδ ίδουν σε στενοκεφαλια του ά

γραμμάτου λαου τ~ν άντίδρασι των Πα
λαιοημερολογιτων, δεΙγμα κι αύτο της
barθc: ιας περ ιΦpoν~σεως που τρέφουν ο ~ ο ί
" ,

" ,

,

ηματιες εγγραμματοι προς τους αγραμμα

τους. ~Όμως o~ άγράμματοι αύτοί, για να

άντιδράσουν δπως άντέδρασαν, rθα έπρεπε

να έχουν, αν μ ~ τι αλλο, rθpησκευτικoν
ζηλο και ενδιαΦέροντα πνευματικά.,. που

τα εστερεΙτο ~ μαζα των άδιαΦόρων που
άκoλoύrθησαν, χωρ ις καν να γνωρ [ζουν,

πως τ ίrθετα"ι το πρόbλ ημα, τ~ν πλε ιοψη
Φία των ίεραρχων. Κανεις άπο τους φω

.

~ϊ·
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τισμένους {;εολόγους χαΙ οπαδούς των

δεν εδε ιςε πάντως σΥ/μεΤα άγων ίας μ προ

στα στο φαινόμενο τοϋ διαχωρισμοϋ της
ελλΥ/νιχης ~Έχχλy/σίας, ουτε ζ1ΊΤΥ/σε να

bpYj

μια άπάνΤΎΊσ ι στην γεμάΤΎ/ πόνο χραυ

γΎ) τόσων χιλιάδων π ιστών. ~H πλε ΙΟψΎ/Φ ί

α ηταν με το μέρος των. Οί άριιΘμοΙ πάν
τοτε τους εδ ι ναν το αίσ.&ημα της άσφα
λε ίας. Στην πραγματ ιχόΤΎΊτα Όμως, ουτε

τους άρι.&μους δεν εΙχαν με το μέρος των.

ΓιατΙ αν ηταν λίγες χιλιάδες οί ΠαλαΙΟΎΊ
μερολογΙτες χαΙ εχατομμύρια οί άχολου

ιΘ1Ίσαντες το νέο ~Hμεpoλόγιo, Όμως αύτες

οί λίγες χιλιάδες ηταν χιλιάδες πιστών,
πονούντων την !ΙΕχχλ Ύ/σ ία. Ένω μέσα στα

εκατομμύρια των άδιαΦόρων, των ύλι
στων, των α'&έων, οπαδων του νέου ~Hμε

ρολογίου, ηταν ζήτημα αν μπορουσες να
bρης

λίγες

χιλιάδες

πραγμαΤΙΚών

πι~

στων. !ΙΕχλεύασαν μόνον τους άπλo'~χoυς

αύτους νέους όμολογητας της !ι0 ρ .&οοοςί

ας, λέγοντας Ότι απο δεισιδαιμονία δεν
ιΘέλουν να διοριΘώσουν το ώρολόγι τους
που οεν πάε ι χαλά.

Ο

μ_(J)ς οεν ηταν εχεΙ το πρόbλYjμα. Δεν
ε~χαν δίχιο να χατηγορουν τους Πα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ

λαιοημερολογΤτες, οτι μαλώνουν για ενα

"Ημερολόγιο. ΤΟ ζΎjτημα δεν ~ταν ποιο άπο
τα δύο "Ημερολόγια είναι σωστό. Είναι
γνωστο, οτι καΙ τα

OIJO "Ημερολόγια

είναι

άναΚΡιbΎι. Ούτε οί ΠαλαιοημερολογΤτες έ
πέμειναν στο παλιο "Ημερολόγιο, ούτε οί
Ν εοημερολογΤτες εφεραν το νέο "Ημερο
λόγιο για λόγους άστρονομικης άΚΡΙbεΙ
ας. "ο λόγος, για τον οποΤον άπεφασ ίσ,sη

ή εισαγωγΎ) του νέου "Ημερολογίου στΎ)ν

"Ελλάδα, ούτε ,sεολογικος ~ταν. ~Έπρόκει
το άπλως για μια άπο τΙς πολλες ύποχω

pΎjσε ις τΎις ύποδουλωμένης
~

,

"

"

στο Κράτος
'-'

ιεραρχιας προς τον κυριο της, που της το

ζΎjτησε για να διευκολύνη τΙς έμπορικές
του συναλλαγές. "Ο λόγος ομως τΎις άρ
νΎjσεως των Παλαιοημερογιτων να συμ

μορφω,sοϋν ~ταν ,sεολογικώτατοςκαΙ έ
πΎjγαζε άπο t)α,sεια έκχλησιαστικΎ) συνε ί

δησ ι. Πράγματι, ή λειτουργιχΎ) άρμον ία
τΎις Έκχλησίας του Χριστου διεχυbεύετο

χάριν πολιτικων συμφερόντων. Με τΎ)ν
άλλαγΎ) του "Ημερολογίου έπΎjpχετo διά
σπασις τ-ης λειτουργιχ-ης συμπνοίας με
ταξύ της έλληνιχης ~Eκχλησίας καΙ δ
λων των αλλων ορ,sοδόξων ~Eχκλησιων,
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οί οποίες οιατηροον μέχρι σΎ"jμεpα το πα
λιο ~Hμεpoλόγιo. Και οεν έπρόκειτο μό
νον για μια άκαταστασία στ~ λειτουρ
γικΎ) ζω~ της στρατευομένYjς~ΕκκλYjσί

ας, άλλα οιεκόπτετο και ή συνέχεια της

λειτουργικης ζωης της στρατευομένYjς
με την ιθρ ιαμt)εύουσα~EκκλYjσ ία.

Ο

ταν στ~ν ~Eλλάoα οί καμπάνες κα
λουν τους πιστους να γιορτάσουν τα

Χριστούγεννα και

οί

ψαλτάοες ψέλ

νουν χαρμόσυνα το «Χριστος γενναται,

οοξάσατε», τα έκατομμύρια των ~Opιθooό

ξων άοελφων μας σ~ ολόκλYjpo τον ύπό
λοιπο κόσμο καΙ στο Άγιον ~Όpoς bρί

σκονται άκόμ Yj στην ΣαpακoστΎ"j, καΙ οεν
άκου ν τΙς καμπάνες, ουτε ψέλνουν μαζί
μας τους χαρούμενους
,
στουγεννων.

ϋμνους των Χρι

ΗΜΕJ:JΟΛΟΙΊΤΙΚUΝ
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~ l χειρότερο μπορετ να φαντασ{)η χα

.1

νεΙς για την ~Exxλησία απο την διά
σπασι αύτην της λειτουργικης συμ

·~
. '. ι. . . .
'
ί-
~_E
'Α,
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πνο ίας, που μας άπομακρι.Jνει ψυχικά, όχι
μόνον άπο ΤΟ'Jς αλλους ~Opιθoδόξoυς, άλλα
και άπο τους προ ήμων ~Op.&oδόξoυς, άπο
τΎ"jν .&ρ ιαμbεύοuσα ~EκκλΎ/σ ία των έν

Χριστψ κοιμΎΊιθέντων, άπο τους άγίους
που εώρταζαν καΙ λειτουργοϋσαν με το

παλιο ~Hμεpoλόγιo, που αρνΎΊ.&ήκαμε έ
μεΙς;

..-r- όσοι κόποι των Πατέρων μας, τόσαι

..ι Σύνοοοι χΡειάσ.&ΎΊκαν για να .&εσπι

σ.&-η το εορτολόγιο αύτό. ΚαΙ Όλα αύτα

για να υπάρξΎΊ λειτoυpγικΎj εύρυ.&μ ία με
ταξυ

των

Γιατ Ι αύτΎ"j

Χριστιανικων

~EκκλΎΊσιων.

ή εύρυ.&μ ία καΙ σύμ πνο ια

έκφράζει τΎ"jν έσωτεpικΎj λειτοupγικη ε

νόΤΎΊτα της ~EκκλΎΊσίας. AύτΎj είναι που
κάνει τΎjν ΈκκλΎ/σία καΙ αίσ.&ΎΊτως Μία,
παρα τΎjν πολλαπλόΤΎΊτα των κατ α τό
πους ~EκκλΎΊσιων. TΎjν ~EκκλΎΊσία οεν τΎ"jν

ε.νοπο ιεΙ, Όπως νομ ίζε ι δ Παπ ισμός, ή

σκλΎΊpΎ"j' πει.&αρχία καΙ ή υπακοη σε μια
κα.&ωρισμένΎΊ ίεραρχία, που εχει για κο
ρυφη ενα καΙ μόνο ατομο, που ίσχυρ ίζε
ται, Ότι άντικα.&ιστα τον Χριστο έπΙ της
γης, άλλα ή μυστικη κοινωνία στο σω

μα καΙ στο αΊμα τοϋ Χριστοϋ. Κά.&ε έκ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ
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χλYJσία, δπου τελείται ή Θεία Εύχαριι

,

~I

"J

Ι

~

,

στ ια χα ι οπου ε ι να ι συναγμενο ι ο ι π ιστο ι

«επ Ι το αύτό», άποτελεί τYjν ώλοχλYJΡω-

'.. :
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μένη είχόνα της Μιας, Άγίας, Καιθολι
χ-ης χαι Άποστολικ-ης~Eχχλησίας. Αύτο

πο') κάνει, ωστε μ ία ένορ ία να άποτελη ε

να σώμα με τις άλλες ένορίες και μία έπι

σκοπη να άποτελη ενα σώμα με τΙς άλ

1.

λες έπισχοπές, εΙναι ή μυστιχ-η κοινωνία

ολων στο σώμα και το αίμα του Χριστου,
έν Άγίψ Πνεύματι και άληιθεί~.

Η

ένότης λοιπον τ-ης ~Eχχλησίας εΙ
ναι δεσμος μυστικός, που χαλκεύε

τα ι κατα τ-ην. Θε ία Εύχαριστ ία, οταν ο ι

πιστοι μεταλαμbάνουν το σώμα και το

αίμα του Χριστου. Οι ΧριστιανοΙ εΙναι
ενα σώμα, τόσο οσοι ζουνε σήμερα έπά
νω στ-η γ-η, οσο χαΙ αύτοΙ που εζησαν
\

~

\

-

\

~

\,

πριν απο μας στους αιωνες που περασαν,

χαι οσοι ιΘα ζήσουν στα χρόνια που ιθάρ
ιΘουν, χι αύτο γιατΙ εχουμε κοινη ρίζα,

το σώμα του Χριστου. «Είς άρτος, εν σω
μα ο ι πολλο ί έσμεν' ο ι γαρ πάντες έκ του
ένος άρτου μετέχομεν»51.

Δ

εν εΙναι λοιπον διοικητική, δεν εΙ
ναι πειιΘαρχιχή, ουτε όργανωτιχ-η ή

ένότης της Έχκλησίας, άλλα λειτουργι
5,Α' Κορ. ι' ι

17.

Ι
'· . ~·< ·': .

:'·jI·
',~:~
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κή. Γι~ αύτο εχει τόσο μεγάλη σημασία το
έορτολόγιο. ~H ένότης που πηγάζει απο
την Θεία Εύχαριστία, τΎ)ν μία Πίστι και

το ενα Βάπτισμα, παύει να είναι έξωτε
ρικα εκδηλη, οταν ύπάρχει λειτουργικΎ)
αναρχία.~H μορΦΎ) και τα λόγ~α της Λε~

τουργίας εχουν καιΘορισιΘη, ώστε ολες ο ί
έκκλησίες να λατρεύουν κατα τον ίδιο
τρόπο τον Θεό. Και τα μηναία περιέχουν,

το τ ί ιΘα ψαλΎJ σε κάιΘε έορτή.~Έτσι καμ
μια παραφωνία δεν μπορεί να διαταράξη
την λειτουργικΎ) αρμονία, γιατι και ή
μουσιΧΎ) χαι ή ειχονογραΦία, που λέγον
ται χι αύτες λειτουργικες τέχνες, ε

χουν το ίδ ιο καιΘορισιΘη, ώστε να μ η
μπορη ό χάιΘε αγιογράφος η ό χάιΘε ψάλ

της να εικoνoγpαΦΎJ η να ψάλλη χατα

την Φαντασία του, αλλα να είναι αναγ
"

χασμενος

,

χη

να

,

του τεχνη

"

προσαρμοση
,~,

και

την

προσωπ ι

"

ιχανοτητα στα προτυ

πα του πιο αύσΤΎ)ρου πνευματ ιχου pεαλ~
σμoϋ.~Έτσι εχει xαιΘoPισιΘΎJ χαι το έορτο

λόγιο, για να μ η μ πορη ό κάιΘε ίερευς να
έορτάζη, οποτε ιΘέλη τις έορτες που ιΘέ

λει, αλλα να ύπάρχη πλήρης χοινωνία

~
It.....
'·~.'· ·
"

·i..... :
··'.·'..

-

'-.,c

.I.
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προσευχών ανάμεσα σ~ δλους τους π~
,

-

-

~

στους της γης.

,τ~ λo~πoν κάνε~

Ο ζωΎpαΦCΖε~

6 ζωγράφος, που

κατα τα δ~κά του γοσ

στα τΙς ε ικόνες της ~Eκχλησ ~ας, περ ~Φpo

'ϊ

νώντας τ-ην παpάδoσ~, δπως χαταστρέφε ~

,,

τ-ην λε~τoυpγ~χ-η εύpυ~μ ~α

6 ψάλτης,

που

αντΙ να ψάλλη, τpαγoυδάε~ μέσα στ-ην έκ
κλησ ~α ~εατp ~κά, ετσ ~ έχάλασαν τ-ην λε~
τoυpγ~κ-η άρμον ~α της ~Op~oδόξoυ ~Eκκλη
σ~ας oί~Έλληνες ίεpάpχα~, που απoΦάσ~σαν

να ακoλoυ~oσν στ-ην ~Eλλάδα άλλο εορτο

λόγ~o, δ~αφopετ~κo απο έκείνο που ακο
λoυ~oσν ο ί άλλες ~Op~όooξες ~Eκκλησ ~ες
καΙ το Άγ~oν~Όpoς.~Έτσ~ άλλον αγ~oν ε

ορτάζουν καΙ άλλα τpoπάp~α ψάλλουν στο'
ΆΎ~oν ~Όpoς, καΙ άλλον αγ~o εορτάζουν

καΙ άλλα τpoπάp~α ψάλλουν στ-ην Θεσσα
λoν~κη, άλλη μέρα εopτάζετα~ ή Μετα

μόpφωσ~ς του Κυρ ~oυ στ-ην Ά~Yινα καΙ
άλλη στα ~Iεpoσόλυμα, στ-ην Ά ντ ~όχε ~α Υι
στ-η Μόσχα.

rtc ο πόσο τpαΎ~κ-η εlνα~ αύτ-η ή παρα
.1 φων ια, είναι OUσχολο να. γίνη αντι

λ ηπτο στ-η χώρα μας, λόγψ τών αποστά
σεων. Γ~νετα~ δμως πολυ όδυνηρα αντ~

(i~:

'
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ληπτο άπΌαύτον που ταξιδεύει στΎjν Εύ

ρώπη, καΙ ό όποιος 6λέπει μέσα στΥιν ίδι
α πόλι, σε γειτονικες συνοικίες, τους μεν
Ρώσους να έορτάζουν αλλη έορτή, τους
δε~Έλληνας αλλη.~Ή άκούει τΙς καμπά

νες τ-ης έλλην ικ-ης ~Eκκλησ ίας να καλουν
,

'f!1

τους π ιστους,

οταν

σικ-ης ~Eκκλησ ίας

,

~

οι

_

καμ παν ες της ρω

παραμένουν

60υ6ές.

Και διερωταται τότε, αν καΙ οΙ δύο ~Eκ

κλ Υ)σ ίες ε! να ι ~OpιΘόδoξες.

εν εγινε λοιπον άντιλΥ)ΠΤΟ στΥιν

Δ ~Eλλάδα, το πόσο σο6αρα ϋποχώρη

σ ις ϋπ-ηρξε προς τα στο ι χεια του κόσμου,

καΙ τΙ πλ -ηγμα κατεΦέρετο κατ α τ-ης ~Eκ

κλησίας με τΥιν κατάργησι του παλιου
κα Ι τΎjν ε ισαγωγΎ) του νέου έορτολογ ίου.
Άλλα καΙ αν μερικοΙ το άντελήφιΘησαν,

δεν ε!χαν τΎjν δύναμι να σηκώσουν το
άνάστημά τους καΙ να κηρύξουν τΎjν άλΎj

ιΘεια. Κανένας σοφος καΙ κανένας δυνατός,

κατα κόσμον, δεν 6ρ-ηκε λέξεις να διαμαρ
τυΡΎ)ιΘ-η. ~Έτσι άπεδε ίχιΘη για πoλλoστΎj

φορά, οτι «ό Θεος τα άσιΘεν-η του κόσμου
έξελέξατο, ίνα καταισχύνη τα ισχυρά» καΙ
οτι «έμώρανεν ό Θεος τΥιν σοΦίαν των σο
φων». Γιατ ί,ένωο Ι σοφο Ι σ ιωπουσαν κα 1

.....
'ft
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άπεδέχοντο, ο Ι άγράμματοι. π ιστοΙ έξε
γεΙροντο. ΚαΙ αύτοΙ «ούχ ωσπερ οί μωροΙ

τοσ. κόσμου σοφοΙ μωρα έλάλησαν». Δεν

άναλύ.&ηκαν σε άστρονομικες .&εωρ Ιες καΙ
μα.&ηματικους ύπολογισμούς, άλλα μ Ι
λησαν στο δνομα της παραδόσεως, την

όπο Ια αίσ.&άνονταν σαν πραγμα ίερό,
που δεν μπορεί κανεΙς να το καταπατη,
,

-

-

~

"~,

χαριν της συνεχως απαρνουμενης τις απο

ψεις της έπιστΥιμ ης η του πολιτικου καΙ
ο ίκονομ ικου συμΦέροντος μ ιας χώρας.

Π .λλα «τους διδακτους Θεου οί μαιΘη

μ. ταΙ των σοφων του αίωνος τούτου
άνιΘρώπων ήγοονται μωρούς». ~Έτσι άπο

την άρχη καΙ μέχρι σΥιμερα τους Πα

λαιοημερολογΙτας τους ιΘεωρουν μωρούς,

•.1

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ
- - - - - - - - - - - - - - - - 53

ιθρησκόληπτους, δε~σ~δαίμoνας κ.τ.τ. καΙ
'.
\

χαίpoντα~ γ~α την δ~κή τους γνωσ~, που
,

τους

"

,

κανε~

να

στεκωντα~

,

πανω

~,

απΌ

~

αυ

τες τΙς «λεπτoμέpε~ες» καΙ να μη δημ~

ουργοϋν ζητήματα γ~α το «τ ίποτε».
ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Ο

ί ΝεοημερολογΤτες ίσχυpίζoντα~, δτ~

δ~ώpιθωσαν το Yιμεpoλόγ~o γ~α κα
ιθαρα άστρονομ ~xoυς "~ο λόγους. ';Ή ταν, λέ
γουν, ντροπη να άχο.ιλου.f)ουμε ενα λαν

ιθασμένο καΙ άπηpχα~ωμένo Yιμεpoλόγ~o.
πo~υ καλα. την ~Eκκλησία bέbα~α δεν

την ένδ~αΦέpε~

Yj

άστpoνoμ~κη άΚΡΙbε~α

του Υιμερολογίου, τ-ην ένδ~αΦέpε~ μόνον

λε~τoυpγ~κη

καΙ έopτoλoγ~xη

Yj

ένότητα

καΙ τάξη των χατατόπους Έκxλησ~ων.
Άλλα εστω, ας ύποιθέσουμε, δτ~ πράγμα
τ~ γ~α την έπ~στημoν~κη άκρίbε~α άγω

ν ~oυσαν ο Ι ανιθρωπο ~ αύτο ίο Τ ότε, γ~ατ Ι

δεν διώριθωσαν πράγματι το Υιμερολόγιο
με bάση τα έπ~στημoνικα δεδομένα του

20

0ϋ

αίωνος, άλλα έΦήρμοσαν ενα έπ ί

σης λανιθασμένο

ήμερολόγιο

χρονολο

γούμενο άπο τον

16Q. αίωνα, το Υιμερο
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λόγιο του Πάπα ΓpΎjγopίου του ΙΓ'; ΓιατΙ

δεν έφ~pμoσαν το τόσο μελεΤΎjμένo του
Πέτρου Δραγγίτς, που ύπεf)λ~ιθΎj στο δη
ιθεν πανοριθόδοζο συνέδριο της Κωνσταν

τινουπόλεως του

Δ

1923 ;

ιότι ό πραγματιχος σχοπος δεν ~ταν
Ύj έπισΤΎjμOνιχΎ) διόpιθωσΎj του Ύjμε
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' Άρχιεπισκο
εικoνι~oμεν()ς
ΤΩτε

-

πος ΧΡ'Jσόστομος ΓΙαπαδόπουλος είς
επ[σκειfιν τοϋ Άρχιμανδρ[τοu π. Φι

ΑΟ'Οέου Ζερ6άκου bJμολόγ'Ίσε κτυπών
με τους γρόνιΘους τοu τους κροτάφους

,

του αυτο

λ

L

1

εςε ι

:«Ν'~

,

",

μ 1Α το εa(ι)ν~,

v(J.,

μ ~ τά εa(ι)ν~. Αuτάζ δ atεaτ@~μμέ

νΟζ δ MετCιξ~Κ11ζ με Πllρε ατό A~t

μό ΤQU»' ό δε Μεταξάκης 6ασανιζόμε
νος όπα της ά.σιθενεΙας καΙ τυπτόμε

t! ,_

~,

νος υΠΌ :t'ης/e-~~~~~'Ί~~/.

λευταΙας σ-τ-ιγμaς- τ-oΌ"~

"

ει

τ

εΙ πε :IΙΒασαvΙ~~'~ΆClι

τ'~ v Έκ:

ν:Κ»ζ

ρολογίου, πραγμα εντελως αΊΡYJστο άπο
εκκλYJσιαστικης άπόψεως.

t!O

πραγματι

κος σκοπος ~ταν η έορτολογικη

EVWcrYJ

των «~ΈκκλYJσιων», καΙ αύτη δεν μπορου

σε να πραγμαΤΟΠΟΙYJr&η,

παρα μονον με

την ΠΡοσχώΡYJσYJ των 'Ορr&οδόξων στο Γρη
γοριανο Ύjμεpoλόγιo των Παπικων καΙ των
Προτεσταντων, για να έχουν ολοι το Τδιο

;1

;!

~

1,.1,

~

:1

~
~ί

1'1

]j
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έορτολόγιο και να άρχίσYj άπο κάπου να
πpαγματoπoΙΎjταιτο πρώτο στάδιο του ΟΙ
κουμενισμοσ : ή ενωσYj τών ΧριστιανΙΚών

λεγομένων ~ΈκκλYjσιων.

Δ

εν είναι λοιπον άπο πα~oλoγικ-η ά
γάπYj προς δεκατρετς

(13)

χαμένες

ήμέρες, που ο Ι ΠαλαΙΟYjμερολογΤτες εκο

ψαν τ-ην έκκλYjσιαστικ-η κοινωνία με την
καινοτόμο 'ΕκκλYjσία, άλλα για να μεί
νουν Όp~όδoξoι. ΝεΟYjμεΡολογιτισμος'{σον
ΟΙκουμενισμός, ίσον άρνYjσYj ΤΎjς ΆλYj~εί

ας, αρνYjσYj ΤΎjς ΈκκλYjσίας ΤΎjς Μιας και
Άγίας, άρνYjσYj ΤΎjς ~Iεpας Παραδόσεως, άρ
νYjσYj ΤΎjς συνεχους παρουσίας του Άγ ίου

Πνεύματος μέσα στην ΈκκλYjσία. ΟΙ Νε

ΟYjμερολογττες έκήρυξαν λαν~ασμένYj την
έορτολογικη τάξYj των Πατέρων ΤΎjς Έκ

κλYjcr ίας, άνέτρεψαν την έορτολογικ-η σχέ

crYj

μεταξυ πασχαλίου και άκινΎjτων έορ

των, κατήργYjσαν νYjστεΤες, μετέτρεψαν α
κ ίνYjτες έορτες σε κι νYjτές

Γεωργίου

-

-

π.χ. του Ά γ.

κατέστρεψαν την έορτολογικη

άρμον ία και ένόΤYjτα τΥις Έκκλ Yjcr ίας τΥις

_

~Eλλάδoς και των άλλων Όp~oδόξων Έκ

κλYjσιων, που δεν άλλαξαν το έορτολόγιο,
καΙ δλα αύτα για να συνεορτάζουν με τους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ
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αίρετιχους της Δύσεως. Προτίμησαν να έ

ορτάζουν, οταν οί αλλοι άδελΦοι τους ~Όρ
ιΘόδοξο ι νηστεύουν, για να πανηγυρ(ζουν
με τους Παπιχους χαι τους Προτεστάντες.

Και τί έγινε με τις άποΦάσεις των Συνό

δων του

1583,

του

1587

χαι του

1593, οί

άποτες επανειλημμένως «είχον άφορίσει,
πάντας οσους ιΘα εδέχοντο τ-ην γρηγορ ια
ν-ην μεταρρύιΘμισιν»52;~Έxαναν, πως δεν

τις ήξεραν, ή τις περιΦρόνησαν με τ-ην με
γαλύτερη άδ ιαντροπιά.

Π

. γωνιζόμαστε, λοιπον, για να μείνου

~ με ~OριΘόδoξo ι, παρα τ-ην σύγχρονη αί
ρεση του Ο ιχουμεν ισμου, που έχε ι δ ιαbρώ
σει τα πάντα μέσα στ-ην χρατιχ-η ~ΕχχλYJ

σ ία. Μ -η π ι-στέψετε ποτε αύτους, που ιΘα
ιΘελΎjσoυν να σας άπατΎjσoυν με το συνη

ιΘισμένο ψέμα για τους άφελετς. Θα σας
πουν: «Τ ί σ~ ενδιαΦέρει εσένα, αν ό Πατρι

άρχης είναι αίρετιχος χαι αν ά Αρχιεπί
σχοπος χαι οΙ ΜYJτροπολττες μνημονεύουν

τον Πατριάρχη; Αρχηγός μας δεν είναι ά

52 Βλέπε «Μεγάλη <ΕλληνlκΓι Έγκυκλοπαίδεια», εκδοσις «Πυρ

σος» Τ όμός ΙΒΊ όρθρο ν «Ημερολόγιον», σελlς 274
κέντρον και τόμος Ι ΕΊ όρθρον «Κωνσταντινουπόλεως
Σύνοδοι», σελlς

642 άριστερά.

r
~'
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Πατρ ~άpΧΎ)ς, άλλα

6 Χρ ~στός. ~Eμείς

ξέρου

με την καpδ~ά μας και την πίσΤΎ) μας. Ει
μαστε ~OpιΘόδoξo ~

. ~O

Πατρ ~άpΧΎ)ς άς ΚΎ)

ρύττη, οποια αϊρεση ιΘέλε~. ~O Άpχ~επίσκo

I·'./~.;·
Ά

,

.

~.ι

Αύτοι ιΘα δώσουν λόγο γ~α την ψυχή τους

Ι

κ~~ εμείς γ~α την δική μας. Έξ άλλου, εμείς

t'i>
;1";

πος άς μ νΎ)μονεύη, οπο ~oν αΙρετ ~κo ιΘέλε~.

Ι

ειμαστε πρόbατα καΙ δεν μας πέφτε ~ λό
γoς.~Έχoυσ~ γνωσ~ν οΙ πo~μένες»! ~O Xp~

στο ς ειπε, oτ~ προς τον Πατέρα δεν μπορεί
να πλΎ)σ~άση κανεις, παρα μόνον δ~α του
YΙoυ.~Έτσ~ καΙ προς τον ΥΙο δεν μπορεί να

πλΎ)σ~άσΎ) κανείς, παρα μόνον δ~α ΤΎjς ~Eκ
κλΎ)σ ίας. Χρ ~στ ~ανoς δεν μπορεί να ύπάρξΎ)

σαν άτομο, ύπάρχε~ μόνον σαν μέλος ΤΎjς

fJ ~EκκλΎ)σία ύπάpχε~ μό
6μoλoγείτα~ fJ ΆλήιΘε~α. Έκεί 0

ΈκκλΎ)σίας. Και

νον, οπου

που 6μoλoγείτα~

6

Οίκουμεν ~σμός, δΎ)λα

δη το ψευδος, δεν ύπάρχε ~ Έκκλησ ία, δεν
ύπάpχε~ Xp~στός. Και μη νομίσετε, oτ~

χpε~άζετα~ να IλVEbΎj καν εΙς στον άμbwνα
,

"

~

" . "

κα~ να κανη o~κoυμεν~στικo κηρυγμα, αν

και πόσο συχνα δεν γίνετα~ κ~~ αύτό. Στην

~EκκλΎ)σ ία 6μολογοσμε την π ίσΤΎ) μας με
το ονομα του ~Eπ~σκόπoυ που μνΎ)μονεύου

με. ΟΙ ~OpιΘόδoξo~ μνημονεύουν ΌριΘόδοζο

Ι

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ
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~Eπίσκoπo, οί Άρειανοι Άρειανό, οί Μονο

φυσττες Μονοφυσίτη, οί Εrχονοχλάστες

Εrχονοχλάστη, οί Ούνττες Ούνίτη και οί
Οίκουμενιστες Οίκουμενιστή. Μπορετ τα

πάντα να φαίνωνται όριθόδοξα μέσα στην
~Eκκλ ησ ία, σμως

6

~Eπ ίσκοπος που ιθα

μ νημονεύση 6 παππάς, ιθα μάς κάνη να
καταλάbοuμε που bρισκόμαστε. Σε μια
Ούνίτικη εκκλησία τα πάντα φαίνονται
όριθόΟοξα. ~Ίσως μάλιστα και ~ γενειάδα

καΙ τα μαλλια του παππά να είναι πιο μα
κρυα άπο των ~Opιθooόξων καΙ ~ ψαλμω
δία πιο buζαντινη και οί είκόνες πιο αύ

στηρες καΙ το «Πιστεύω» άκόμ η είναι
χωρις το «φιλιόκbε». <!Όμως

6 παππάς

μνημονεύει τον Έπίσκοπο των Ούνιτων
και

6 Έπίσκοπος

των Ούνιτων μνημονεύ

ει τον Πάπα καΙ σλη ~ φαινομενικη ~Op
ιθοδοξία πάει περίπατο. Μπορεττε να πΎjτε,

στ ι δεν σάς ενδ ιαΦέρε ι, τ ί μ νημονεύε ι

6

παππάς, άΦοΟ εσας ~ καρδιά σας είναι Όρ
ιθόδοξη; Θα μένατε να κοινωνήσετε σε μια
Ούνίτικη εκκλησία ;<!Όμως σε μια Νεοη
μερολογιτικη εκκλησία μένετε. <!Όλα φαί
-~

νονται όριθόδοξα. <!Ο παππας μ πορετ να εχη

άκόμ η στην ενορ ία σας γένεια καΙ μαλλια
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χαΙ μπορετ να μη σας εχουν στείλει άχόμη
«προοδευτιχον» ~εpoxήpυxα. ~Όμως ποιον
~Eπίσxoπo μνημονεύει ό παππας; ΚαΙ αυ
τος ό ~Eπίσxoπoς ποιους Πατριάρχας χαΙ

Άpχιεπ~σxόπoυςχαΙ Συνόοους μνημoνεύε~

εχΦώνως Υ) στα δίπτυχα; Μνημονεύουν
τον Kωνσταντ~νoυπόλεωςΔημήτp~o

-

αν

μάλ~στα εισαστε στην Bόpε~o ~Eλλάδα, Ό

ταν λε~τoυpγη ~Eπίσxoπoς ι&α άχούσετε το
μνημόσυνο του Δημητρίου εχΦώνως. ΚαΙ

ό Δημ ήτp~oς (χα Ι ό σημεp~νoς Βαρι&ολο
ματος) πo~oν εχε~ γραμμένον στα δίπτυχα
χαΙ τον μ νημoνεύε~ σε χάι&ε λε~τoυpγία;

Τ ον «πρεσbύτερο άδελΦό του

», Όπως τον

όνoμάζε~ σε χάι&ε ευxα~pία, τον Πάπα Ρώ
μης Παυλο τον νι .·Γ~ατΙ λo~πoν φεύγετε
άπο τους ουνττες, άφου ετσ~ χαΙ άλλιως
τον Πάπα μνημονεύετε

;

_ΑΝΑΡ11994
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n

ρό6~τα ε~Cμαστε, άλλα πρό6ατα λο
γικά

. ~Eπoμένως μας πέφτει λό

γος. ~Όσo για τους ποιμένες, δ Ποιμ ην δ

καλος μας έχε ι προε ιοοπο ι ήσε ι, στ ι πολ
λοι άπ~ αύτους είναι κλέπται και λΎJσταί,
μη είσερχόμενοι δια της .&ύρας. τα λογι

κα πρό6ατα άκολου.&ουν τον καλο ποιμέ
να, «στι ο~Cοασι την φωνην αύτου

. άλλο

τρίψ οε ού μη άκολου'&ήσωσιν, άλλα φεύ
ξονται άπ~ αυτου, στι ούκ οιδασι των άλ
λοτρ ίων την φωνήν»53.

Ο

Οίκουμενισμος είναι φωνη άλλοτρί
ων. Οί οίκουμενισται ποιμένες, σσο

και αν .&έλουν να φαίνωνται ~Op.&όδoξoι,

για να έξαπατήσουν, είναι στην πραγμα
τ ικόΤΎJτα «λύκο ι έν πρ06άτου ooρ~ φ.&ο
ραν πρ06άτων κατεργαζόμενοι». τα πρό

6ατα του Χριστου κατάλα6αν με ποιους
έχουν να κάνουν και έφυγαν μακρυα άπο

τους λυκοποιμένες, κατα την έντολη
του Χριστοϋ, των Άποστόλων, των Πατέ

ρων. Και Υι παρεμ60λη των λυκοποιμένων

53Ίωάν. ι',

5.
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τους ώνόμασε χλευαστικα «Παλαιοημε
ρολογϊτες», Όπως ώνόμαζαν κάποτε

χλευαστικα τους Χριστιανους «Ναζω

ρα ίους». «~O οχλος ούτος ό μ YJ γινώσκων
τον νόμον»! Άλλα ξέχασαν, Ότ ι «τα ά
σιΘεν-η του κόσμου καΙ τα έξουιΘενημένα
έξελέξατο ό Θεος, ίνα τους σοφους καται

σχύνη». Οί ~ΌpιΘόδoξoι, οί γνΎjσιoι ΌριΘό

οοξο ι .~σαν πάντοτε το μ ικρον πο ίμ νιον,
πάντοτε χλευαζόμενοι, πάντοτε διωκόμε

νοι. Άλλ~ ό Κύριος εΙπε: «ΜΎ) ΦΟbοD το
μικρον ποίμνιον Ότι ηυδόκησεν ό ΠατΎ)ρ

μου οουναι ύμϊν τΎ)ν bασιλείαν». ΤΙ ~ταν
ο ί πρώτο ι Χρ ιστ ιανο Ι γ ια τους ~Ebpa ίους

που δεν πίστεψαν, δηλαδΎ) τ-ην μεγάλη

πλειοψηφ ία

; Τ ί ~ταν για τους αυτοιΘαυ

ΗΜΊΞΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ
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μαζόμενους για την κοσμικη σοφ ία τους
~EιΘν ικούς; Ρωτηστε την συνε ίδησή σας

καΙ ιΘα σας άπαντήση: <~Hταν κάτι σαν
τους σημερ ι νους Παλαιοημερολογίτες».

Π

,

,

,..

,

"

οσο μικρο ηταν παντοτε το ποιμνιο

του Χρ ιστου

!

«Τ ο μ ικρον πο ίμ ν ι

ον». ΚαΙ τί σαιΘρα πήλινα καΙ όστράκινα

σκεύη ειναι ολοι αυτοι, που εμειναν να
μαρτυρουν στον σύγχρονο κόσμο την Ά

λήιΘεια. ~o άγράμματος Όχλος, «ό μ η γι
νώσκων τον νόμον», με τα πάιΘη του,
καΙ τΙς διαιρέσεις του, τΙς στενοκεφαλιές
του. «Μη τις εκ των άρχόντων επίστευ

σεν ε~ς αυτόν, η εκ των Φαρισαίων;» ρω

τουν οΙ Γραμματείς των Νεοημερολογι

των. «Άλλ~ό Όχλος ουτος, ό μη γινώ
σκων τον νόμον, επικατάρατοί ε~σι». ~Έ

γινε μήπως κανένας ιΘεολόγος Παλαιοη
μερολογίτης ;~Έγινε κανένας καιΘηγητης

Πανεπιστημ ίου

Παλαιοημερολογίτης

;

~Έγινε κανένας άπο τους σημερινους «κα

ιΘαρους» ~Eπ ισκόπους Παλα ιοημερολογ ί
της; ~Όχι, κανένας σοφος καΙ κανένας ~

σχυρος του α~ωνoς τούτου δεν άκολούιΘη

- σε τον άγράμματο Όχλο των Παλαιοημε
ρολογιτων, αυτους τους «όλίγους» Γαλι
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λα ΙΟ'Jς που φωνάζουν, πώς
σον, ακουσον

-

(1),s,EV -

ακου

ή ~Eλλαδικη ~ΈκκλησΙα

συμφωνεί με τον Ά ιΘηναγόρα και τον ΔΎJ
μ ήτρ ιο (και τον σΎJμεp ι νο ΒαΡ,s,ολομαίΟ)
και κτυποϋν το ξύλο, δπως αλλοτε ό Νώε

για να μ πουν τα ζώα μέσα στΎ)ν Κ Ιbωτό
τους. Κο ΙΤάξτε γύρω σας τ Ι ~συχα που
κάιΘονται ο l αν,s,ρωπο ι, τ Ι ΦpόνΎJμα που
πάνε να παντρευτουν και να bαπτισ,s,ουν
στΙς μεγάλες έκκλησΙες, και με τΙ κατά

νυξΎJ bάζουν στα παιδιά τους το μύρο του
«πλέον απαισΙου συγκρητιστου Ά,s,ηνα

γόρα», κο ΙΤάξτε τ Ι πλ1)-&ος ε Ιναι δλο ι αύ
το i, καΙ τ Ι σπουδαίο ι αν,s,ρωπο ι, ~Iεpείς
καΙ

Άρχιερείς,

έπιστήμονες,

αρχοντες,

Γραμματείς, Φαρ ισαίο ι, Ν ομοδιοάσκαλο ι.
Δεν ξέρουν δλο ι αύτο Ι καΙ ξέρουν ο l α

γράμματο ι Παλ.αιοημερολογίτές;

Ο

l αγράμματοι Παλαιοημερολογίτες
μ πορεί να μ η ξέρουν τ Ιπoτε.~Ένα μό

νον ξέρουν: δτι συμφωνουν με τους νεο

μάρτυρες, τους όμoλoγΎJτές, τους Πατέ
ρες, τους αναχωpΎJτές, τους παλιους μάρ
τυρες, τους Άποστόλους. Δεν τους ένδ ια

-

Φέρει, αν εΙναι λΙγοι, γιατΙ λΙγοι ηταν
πάντοτε οΙ πραγματικοΙ Χριστιανο Ι, δεν

Ι

ΗΜΙ=:ΡΟΛΟΙ'ΙΤ Ι ΚΟΝ
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τους ενδιαΦέρει, αν εΙναι άδύνατοι, γιατι
άδύνατοι ήταν και ο ί Ά πόστολοι, δεν
τους πειράζει που εΙναι άγράμματοι, για

τι άγράμματος ήταν και ό Χριστός. Για
e,I

ενα

_

πραγμα

,

μονον

,

_

αγων ιουν

:

_

πως

,

να

με ~ νουν π ιστο ι στην ~Ορ,sοδοξ ~α, πώς να
με ~νoυν μέσα στην Έκκλ ησ ~α, πώς να
τρέξουν στην Κιbωτό. Στους δε διδασκά

λους τών ΝεοημερολογΙΤών, που εν,sαρ
ρύνουν τους όπαδους τους με τα πλή,sη
τΥις «άνα την Οίκουμένην ~Eκκλησ ~ας»,
άπαντουν με τον Άγιο Θεόδωρο τον Στου

δ~τη: «Ε1ς εόaoκ~μ.ων είς το Θείον, προ
τ~μ.ότερoς όπερ μ.υρ~~aζXς ζΧόιΘζΧaε ι~ σε

μ. νυνομ.ένζΧς. Άλλiι συ μ.εν προτ Ιμ. Ύ)σον,
ε ί οοκεί, του σωζομ.ένου Ν ωε, το όπο-'

~ρύχ ιον πλ Ύ)ιΘος· έμ.ο Ι οε σuγχώΡTJσοv
τοίς δλ Ιγο ~ς τη κ ~~ωτφ προσΟΡζΧμ.είν».

Ο

άγώνας τ_ων Παλαιοημερολογιτών ή
τ αν κα Ι ε ί ν α ι γ ι α τη ν ~o ρ

,s ο δ ο ξ

~α.

~H άλλαγη του έopτoλoγ~oυ δεν ήταν μό
νο μ~α καταπάτηση κανόνων.~Hταν ~
άρχη τΥις κατεδαφ~σεως των τειχών τΥις
~Ορ,sοδοξ ~ας, μιας κατεδαφ ~σεως που προ

ετο ~μαζόταν άπα την έποχη άκόμ η του
Θεοκλήτου Φαpμακ~δη. Άν οί άγων~σται
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της ~Oριθoδoξίας άπεκλήιθησαν Παλαιοη

μερολογίτες, αύτο οφε ίλεται στο γεγονός,
ΟΤΙ οϊ εχιθροι της Όριθοδοξίας άπεΦάσι
, ~ ,

σαν

να

αρχισουν

,

, ~

την

ανατροπη

της

,

με

την εισαγωγη του παπικου εορτολογίου.

Άν εΙχαν άρχίσει άπ~ άλλου, άλλη ιθα ή
ταν τώρα

Yj

μορφη του άγωνος και άλλο

το δνομα των άγωνιστων της Όριθοοοξί

ας, που σήμερα ονομάζονται Παλαιοημε
ρολογίτες.
-

Ι

Ο

ϊ εχιθροι της ~Oριθoooξίας κάνουν, πως

δεν καταλαbαίνουν το νόημα του ά

γωνος των Παλαιοημερολογιτων.

«πρα

γμα μεγέιθους ό Χριστιανισμός, λέγουν,
πνίγεται παρ~ αύΤΟίς εις

δατος. Αϊ

13

σταγόνας ϋ

13 Υιμέραι τοϋ Υιμερολογίου δια

φορα τρομακτική, ιθέμα σωτηρίας, δόγμα
πίστεως». Κλασσικη εκδήλωση άδυναμί

ας μπροστα στην άλήιθεια

Yj

διαστρέbλω

σή της. Οϊ Παλαιοημερολογίτες ποτε δεν
άγων ίστηκαν για δεκατρείς Υιμέρες καΙ
για Υιμερολόγια. ~H άστρονομ ικη άκρ ίbεια

ήταν

Yj

δικαιολογία των Νεοημερολογι

των. Οϊ Όριθόδοξοι στην ~Eλλάδα το

1924

- εΙδαν να άνατρέπεται Yj λατρευτικη άρμο
νία της άνα τον κόσμο ~Eκκλησίας τοϋ
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Χρ ~στoυ, άρμον ~α που

bacr ~λευε 16

όλό

χλΎ)ρους α ιωνες. Ειδαν την περ ~ΦρόνΎ')σΎ')
προς τις παραδόσε~ς της ~ΈχχλΎ)σ~ας, ει
δαν την συγχΡΎ)τ~στ~χη έρωτoτρoπ~α με

τους αίρετ~χoυς της Δύσεως, που ~ταν ~
πραγματ~χη αιτ~α τ-ης εισαγωγ-ης του δυ
τ~χoϋ χαλενδαρίου, χαι το χε~ρότερo απ'

δλα ειδαν την χρυμμένΎ) αρνΎ)σΎ') του αλά
ιΘΎ')του των άποΦάσεων της ΈχχλΎ')σ ίας,
που τελ~χα φανερώιΘΎ)χε σε δλΎ') ΤΎ')ς τη

δόξα με την αρσΎ') του άναιΘέματος χατα
του Παπ~σμoυ το

1965.

Με αλλα λόγ~α

άντ~λήφιΘΎ')χαν, δτ~ το σχάφος τ-ης 'Έλλα

δ~χ-ηςΈχχλΎ)σίαςειχε πρoσχρoύσε~ σε ϋφα
λο χαΙ αρχ~σε να χάνΎ) νερά.

Η

άλλαγη του ήμερολογίου ~ταν ή
πρώτΎ') μ παλταδ~α στον κορμο της

ΈκκλΎ)σίας, της οποίας το κόΨ~μo σχεδ~α

ζόταν άπο μακρου. Θα έπρεπε να είνα~ τυ
φλος κανεις γ~α να μ η δη καΙ να μ η κατα
λάbΎ'), δτ~ αύτοΙ που έδωσαν την πρώΤΎ)
μπαλταδ~α δεν ιθα σταματουσαν, άλλα ιθα

συνέχιζαν. Σκοπος τους δεν ~ταν ή πρώτΎ')
μπαλταδιά, άλλα το ρίξιμο του δένδρου. ~Ό

-

σοι είχαν εύσέbεια το κατάλαbαν αύτο πο
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λυ καλα καΙ bλέποuμε τώρα, δτ~ είχαν δί
κ~o.

Η

άλλαγΎ) του έορτολογίου δεν ήταν ενα
άπλα καΙ άνεξάρτητο γεγονός, δεν ήτο

μ~α τυχαία εμπνευση ένας Άpχ~επ~σκόπoυ·

ήτα~ Ύ] πρώτη εκρηξη ένας ήφα~στείου, πο':;
εbραζε άπα κα~pό, εκρηξη που προμΊjνυε τΙς
άλλες έκρήξε~ς που άκολούSησαν καΙ των
όπο ίων είμαστε μάρτυρες.~Έτσ ~ είδαν τα
έopτoλoγ~κα ζήτημα ο ί παλα~oημεpoλoγI

τες καΙ οί κα~poΙ εδε~ξαν, δτ~ είδαν σωστά.
(Άλεξ. Καλομοίροu (t) «Κατα Ένωτικων», «Το Σύγκριμα»).

54'Μπτροπολίτου Κασσανδρείας Είρπναίου + ,"Υπόμνπμα είς
την "Ι.Σύνοδον της "Ι εραρχίας της "Ελλάδος, παρα «Ορθο
δόξeι;> Ένστάσει και Μαρτυρίφ>, τόμος Β', 'Ιανουάριος-Δε
κέμβριος 1990, τεύχπ 18- 2 1.
55 Τεκτονlκον Δελτίον σελ. 49-50, ενθ. ανωτέρω.
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Ι__Κ_Α_Τ_Α_Ε_Ν_α_τ_-_ικ_α_Ν
__1
ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗθΕΙΑ

Η

τραγικη πεΙρα τών τελευταίων γενε

ών εφερε στην ανr&ρωπότητα εντονη

τη δίψα της είρήνης. Τώρα ή είρήνη rΘεωpεl
ται αγαrΘo ύψηλότερο απΌ πολλα ίδαν ικα,
για τα όποΙα οί ανr&ρωποι εχυναν εύχαρί

στως το αίμα τους αλλοτε. Σ~ αύτο συνετέ
λεσε πολυ καΙ το γεγονος, οτι ό πόλεμος δεν

είναι πια αύτο που ηταν πολλες φορες στο
παpελrΘόν, δηλαδη σύγκρουσις της αδικίας

με τη δικαιοσύνη, αλλα εγινε χωρΙς νόημα
σύγκρουσις της αδικίας με την αδικία.
το bίωμα του ψεύδους καΙ της ύποκρισίας,

που

μεταχειpίσrΘηκε ή αδικία τών δια

Φόρων παρατάξεων, για να έμφανισrΘη στα
μάτια τών οπαδών της σαν δικαιοσύνη, εκα
νε τους ανrΘpώπoυς να χάσουν την πίστι
τους στην ϋπαρξι της δικαιοσύνης, καΙ να
μ η bλέπουν μπροστά τους τίποτε που να αξί

ζη να το ύπεpασπΙσoυν.~Έτσιό πόλεμος όπο

- - - - - -

------
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όπο ~ανoΎιπoτε μOpΦΎ'j φαίνετα~ στους άν
ιθρώπους σαν κάτ ~ το τελε ίως παράλογο.

n . ύτΎ'j 1Ί άπροιΘυμ ία τ-ης άνιΘρωπότητος

~ γ~α τΎ'jν κάιθε είδους σύγκρoυσ~ ιΘα ή
ταν κάτ ~ το ιΘαυμάσ ~o έαν ήταν γέννημα
πνευματ~κ-ης ύγείας. ~Eαν είχε πάΨε~ να ύΦί
στατα~ 1Ί άδ~κία, το μίσος καΙ το ψέμα, τό

τε 1Ί ε ~ρΎινη ιΘά ηταν το έπ ~στέγασμα τ-ης
άνιΘρωπίνης εύOα~μoνίας. ~H ένότης ιθα ή
ταν ενα Φυσ~κo καΙ δχ~ τεχνητο άποτέλε
σμα. ~Όμως παpατηpεΤτα~ κάτ~ το τελείως

O~αΦopετ~κό. ΣΎιμερα που Όλo~ μ~λoOν γ~α

είρΎινη καΙ γ~α ένότητα, 1Ί φ~λαυτία καΙ τα
μίση, 1Ί άδ~κία και το ψέμα, 1Ί φ~λoooξία
και 1Ί πλεονεξία μεσουρανοσν. ~Όλo~, ό κα

ιθένας με τον τρόπο του, μ ~λoσν γ~α τΎ'jν ά

γάπη προν τον άνιθρωπο, γ~α τΎ'jν άγάπη
προς τΎ'jν άνιθρωπότητα. Δεν ύπ-ηρξε Όμως
ποτε μεγαλύτερη ύποκρ ~σ ία άπο αύτΎ'jν τΎ'jν

ο-ηιθεν άγάΠΎj. Γιατι 1Ί άγάπη προς κάτ~ το
ιΘεωρητ ~κό; προς κάτ ~ το φανταστ ~κό, Όπως

είνα~ 1Ί εννo~α «άνιθρωπότης» εIνα~ έξ ~ίσoυ
ιθεωρητ~κΎ'j καΙ φανταστ~κΎι. Δεν εχει
,

,

""

\,

καμμ ~α σχεσ ι με ΤΎjν αγαπη προς τον συγ

κεκρ ~μένo άνιΘρωπο που εχουμε' μπροστά
μας. Αύτη 1Ί άγάπη προς ενα συγκεκρ~μένo
ι

προσωπο,

υ

οταν

~,

~

υπαpΧΎj, ε~να~

~

η

,

μOνΎj

πρα

ΕΝΩΤΙΚΩΝ

75

----------------

γματιχή. Είναι ή άγάΠΎj προς τον πλΎjσίOν
μας που έζήΤΎjσε ό Χρ ιστός.

19 . αύτος

ό συγχεχρ ιμένος άνι&ρωπος με

~ τΙς άτέλειες χαΙ τΙς άδυναμίες του, άν
τΙ να άγαΠΎjι&η, μισYιι&Ύjχε στΙς ήμέρες μας
περισσότερο άπο χάι&ε άλλΎj φορά. ΚαΙ Όχι
μόνον μ ισήι&Ύjχε, άλλα περ ιφρoνήι&Ύjχε χαΙ
έξευτελίσι&Ύjχε, ι&εωρήι&Ύjχε ενα «πράγμα»,

χωρΙς ίδιαίτεpΎJ άξία, μέσον για τΥιν έπίτευ
ξι «ύψηλων» σχοπων, ενα μόριο της μάζας.

Αύτο Ι που μ ιλουν περ ισσότερο για τΥιν άγά

ΠΎJ προς τον άνι&ρωπο χαΙ τΥιν άνι&ρωπόΤΎjτα,
,

,

~,

"3',

"~,

για ΤΎjν ειρηνΎj χαι ΤΎjν ενOΤΎjτα, ειναι αχρι

bως έχείνοι που μισουν περισσότερο τον πλΎj
σ ίον τους, τον γνωστό τους. Άγαπουν τον άν

ι&ρωπο

: πλάσμα

της φαντασ ίας τους, δεν ά

γαπουν τον άνι&ρωπο: πραγματιχόΤΎjτα. Αύ

τΥ) Τι λατρεία του ειδώλου «άνι&ρωπος» είναι
,

,

,

ι!

-;'

σΤΎjν πραγματιχOΤΎjταναρχισσισμος, ειναι Ύj

λατρεία τοϋ «έγώ» .

θ

α ηταν λοιπον άΦέλεια να πιστέψΥ)
χανεΙς ατι ή φιλεΙΡYJνιχYj διάι&εσις που

χαραχΤYJρ(ζει

τ-ην

άνι&ρωπόΤYJτα

σΥιμερα

προέρχεται άπο άγάπYJ. 'Όχι Ι τα περΙ άγά

-

ΠYJς είναι ύποχρισία η αύταπάτYJ. ~o πόι&ος
_~,

Ι

,

\"

_

ΤYJς εΙΡΎjνΎjς προερχεται απΌ το χασιμο των

ίδαν ικων, άπο τον ΦόbΟ καΙ τΥιν άγάΠΎj της
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καλοπέρασης. Είναι ό πό{Jος να μας άΦή
σουν ησυχους να άπολαύσουμε τα άγα{Jα

τ-ης γης. Είναι ή κατα συν.οήκην συνεργα
σ~α για την άπόΚΤYjσι τών άγα.οών που

χωρ ιστα ό κα.οένας δεν .οα μ ποροϋσε να άπο

κτήση. Είναι ή παγκόσμιος συνεννόησις
πάνω σε κάτι που εγινε το πά.οος όλοκλή

ρου τ-ης γης: τ~ν Φ ιληδον ~α και τ~ν Φ ιλοϋ
λία. Είναι προϊον τ-ης άνάγκης.

Η

ElpYjvYJ για_ τ~ν όποία μιλάει σήμερα
ό κόσμος εlναι ή ανευ δρων συν.οηκο

λόγΎjσις κά.οε καλοϋ καΙ τ~μιoυ και μεγά
λου καΙ ή έπικράτησις τ-ης μικρόΤΎjΤOς, τ-ης

μετρ ιότητος και τ-ης χλιαρότητος. Είναι ή
έςάλε ιψ ις τ-ης προσωπ ικόΤΎjΤOς τών άτό
j,

μων και τών λαών. Είναι μία μαρμελάδα
συμbΙbασμών και ύπολογισμών, μ ία .οά
λασσα ύποκρισίας, ή άδιαφορία για τ~ν ά

λή.οεια, ή προδοσία κά.οε ίεροϋ και όσίου.

Ο

πόλεμος είναι κάτι το ΦΟbερό, άποτέ
λεσμα τ-ης πτώσεως τοϋ άν.ορώπου,

και κανεις δεν πρόκειται να τον έςυμνήση.
~Όμως ή

ElpYjvYJ που παζαρεύει ό σύγΎ20νος

κόσμος είναι κάτι άπείρως φοbερώτερο. ~o

- πυρετος είναι κάτι το πολυ δυσάρεστο, δεί
χνει δμως τουλάχιστον Ότι ό όργανισμος
άντιδρα στο κακο που τον

bpYJXE. ~H ElpYjVΎj
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που {)έλουν να Φέρουν δεν εlναι δυστυχώς
"

εκεινη

,

που

"

ερχεται

,

"

απο

,

την

κατανικησι

του χακου, άλλα εκείνη που έρχεται άπα

τΊιν ~ττα. Εlναι ή άπυρεξία του πτώματος.

r'.

τα t;ά{)ος ή είpή~η που επιδιώκουν οί

~ αν{)ρωποι δεν είναι μόνον ή είρήνη
τών δπλων. Εlναι ή είρήνη της συνειδήσε
ως. Θέλουν να είρηνεύση τα καλα με τα κα

κό. ~H δικαιοσύνη με τΎιν άδικία, ή άρετΎι με

τΎιν άμαρτία, ή αλή{)εια με τα ψέμα, για να
,
\',
"
,
,
μ πορεσουν

να ε ιρηνευσουν

κι

αυτο ι

με ΤΥ)ν

συνείδησί τους.
ΔΕΝ ΥΠΗΡ!Ε ΔΙΛΣΠΛΣΙΣ

r'.

τΎιν προσπά{)εια του κόσμου για είρή

~ νευσι, οί λεγόμενοι Χριστιανοl παί

ζουν σημαντικα ρόλο. Με τα σύν{)ημα

«Χριστιανοl ένω{)ητε» ξεκινουν για τα
παζάρι δπου {)α πουλΥ){)η ή άλή{)ε ια.
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..]Ε άποτε οί ΧριστιανοΙ πiστευαν καΙ η

n

ταν ετοιμοι να πεiJάνουν για την πiστι

,,:

τους. Σήμερα ό ζηλος τους για την άλήiJεια

εχει κρυώσει. Άρχισαν να την iJεωρουν σαν
κάτι το όευτερευον. Βρίσκουν τΙς όιαφορες
τών

«ΕκκλησΙών», για τΙς όποτες άλλοτε

πρόiJuμα

iJucr ιαζόντουσαν

ό μάρτυρες, εςω

ρ(ζοντο οί Πατέρες, άκρωτηριάζονταν οί πι
στοί, σαν άσήμαντες καΙ άνάςιες λόγου.
~

,

ι περισσοτεροι

Ο σηροΙ

~",

απ

"';'

αυτους ειναι

νο

καΙ άόιόρiJωτοι αίσiJηματίαι,

που νομ ίζουν ΟΤΙ Τι iJρησκεία του Χρ ι
στου είναι μ ia όεοντολογiα που άφορα
στΙς άνiJρώπινες σχέσεις. Οί άλλοι επιδι
ώκουν πολιτικους σκοπου.ς καΙ σκοτεινα
\ -

i

.
'

συμΦέροντα. ~Όλoι μαζΙ κτίζουν την πόλι
του άντιχρίστου. Ζητουν την ενωσι άόια

φορώντας για την άλ +ΙiJεια, ζητουν το ε
ςωτερικο πλησίασμα άόιαφορώντας για
την εσωτερικη όιάστασι, ζητουν το γράμ
μα άδιαφορώντας για το πνευμα.

Π

ώ,ς ε!~α: ό~νατoν ν~ ελπ~oυν ο:ι_ αύ
το που απετυχε τους πρωτους αιωνες

του σχίσματος,

iJa

επ ι τευχiJη τώρα που ο ί

όογματ ικες ό ιαφορες κα l οίό ιαφορες της νο
ι"

οτροπιας
~

"

εγιναν,

",

με

,

το

περασμα

,

νΟ?ν, απΌ χασματα ωκεανοι

;

_, ,

των

αιω

'.~
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..1Ε αι μόνον το γεγονος Ότι μ ιλοϋν για ε

n

νωσι των ~ΕχχλYJσιων δείχνει Ότι ~

σχέψι τους εΙναι τελείως αντιχριστιανιχYj.
Παραδέχονται ετσι Ότι ~ Μία, Άγία, ΚαιΘο
λιχη χαι Άποστολιχη ~ΕχχλYJσία, την όποί

αν όμολογοϋμε στο σύμbολο τ~ς πίστεώς
μας, εχει πάψει να ύπάρχYJ, Ότι εχει διασπα
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σιΘη σε πολλες ~Eκκλησίες που δεν εΙναι πια

καιΘολικές, δεν περ ιέχουν δηλαδη όλόκληρη

Ι

,ι

την άλήιΘεια καΙ την Χάρι, δπως οί τοπι
κες ΌριΘόδοξες~Eκκλησ ίες, άλλα ενα μ ικρο η
fI

....

,

ι

,

1
,

; f
"

μεγάλο μέρος αύτων. Κατα συνέπειαν παρα

δέχονται δτι ή άλήιΘεια δεν ύπάρχει πια έπά

νω στη γη, καΙ δτι ό Χριστος ~λιΘε έπΙ μα
ταίψ. ΓιατΙ μέσα σ~ αύτο το άνακάτεμα της

άλήιΘειας με το ψέμα, είναι άδύνατοννα
ξαναbρειΘη ή άλήιΘεια, περΙ της όποίας ~λιΘε

να μαρτυρήση ό Χριστός, καΙ έπομένως εΙναι
άδύνατον να ξαναbρειΘη ό Χριστος που είναι
ό ίδιος ή άλήιΘεια.
11

f\ . λλα τότε

γιατΙ είπε ό Χριστος δτι ιΘα
J,ιιιJ( είναι μαζί μας μέχρι της συντελείας
του αίωνος; «ΚαΙ έγω μειΘ~ ύμων είμι πά
σας τας ήμέρας, εως της συντελείας του αί
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ωνος». ΓιατΙ είπε οτι το Πνεϋμα το αγιο
ιΘα δδηγήση τους μαιΘητας είς πασαν τΎ)ν ά
λήιΘειαν, καΙ οτι οϋτε οί πύλες τοϋ ~δoυ
δεν ιΘα μπορέσουν να καταbάλουν τΎ)ν ~Eκ

κλησία;

~ αν ή ~Eκκλησία εχει διασπασιΘη 

-c:r- καΙ για να χρειάζεται
πως εχει διασπασιΘη

ενωσι ιΘα πη

- τότε ολα αύτα που

ύποσχέιΘηκε δ Χρ ιστός, bγηκαν ψέματα

!

Άλλα άπαγε της 6λασφημίας.~HΈκκλησί
α ζη καΙ ιΘα ζη εως της συντελείας του αίω
νος άδιάσπαστος καΙ άτρωτος κατα την ύπό

σχεσι τοϋ Kυpίoυ.~Όσoι μιλουν για «Ενωσι
των ~Eκκλησιων»

άπλως

άρνοϋνται

τον

Χριστο καΙ τΎ)ν ~Eκκλησία του.

Ο

ταν ενας ~OpιΘόδoξoς Πατριάρχης δέχε
τα ι να μετέχη ή ~OpιΘόδoξoς ~Eκκλησ ία

στο Προτεσταντικο Οίκουμενικο Συμbού
λιο των ~Eκxλησιων σαν μία απο τΙς πολλες

«Εκκλησίες», τί άλλο κάνει παρα να ομολο
γη έπισήμως, οπως οί Προτεστάνται, την

ύπαρξη πολλων ~Eκκλησιων καΙ άρα τΎ)ν

διάσπασι της Μιας, Άγίας, ΚαιΘολικης καΙ
Άποστολικης Έκκλησίας

; Τί άλλο κάνει

παρα να άρνηται τον Χρ ιστό;
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f\ .λλα

στ-ην άν ίερη προσπά{)ε ιά τους ο Ι

YJ( άν{)ρωποι αυτοι

Φέρνουν για σύμμαχο

τα λειτουργικα κείμενα και τον ϊδιο τον
Κύριο. Πράγματι ά Χριστος προσευχή{)ηκε

για τους μα{)ητάς του

«ίνα ωσιν εν»56 και

ή 'Εκκλησία προσεύχεται σε κά{)ε Λειτουρ
,

-

~,

-,

~,

για «υπερ ΤYJς των παντων ενωσεως».

Δ

εν σημαίνουν Όμως αυτα Ότι ή ~Eκ

κλYJσία ευχεται να ενω{)οϋν κάποτε

ο Ι χρ ιστιανοι με άμο ΙbαΤες ύποχωρήσεις
στ-ην πίσΤΎ] τους. Δεν άναΦέρεται σε επι

διώξεις συμbατικών συμφωνιών με τις ά

ποΤες διάφορα ετερόκλητα στοιχεΤα «ενώ
νονται». Δεν εχει καμμία σχέσι με τα
j

.

~1'.· i.'· :
":,ί

~

:1~

~I

ι

ή:

~I !

~.:.

«πρωτόκολλα» για συμμαχία -η συμφωνία
-η και ενωσι, που ύπογράφονται επειτα άπο

πολλες διαπραγματεύσεις,μεταξυ τών δια
Φόρων κρατών. ~Όχι, τίποτε άπ~ αυτα δεν
σYJμαίνουν οι φράσεις αυτές. ~H ~Eκκλησία

ευχεται στον Θεο Όχι για να ενωιΘοϋν διά

φορα ετερόκλητα στο ι χεΤα, άλλα ν α

γ ί

ν ο υ ν Ό λ ο ι ΕΝΑ. Να δεχιΘοϋν δηλαδ-η Όλο ι
Ι.

τ-ην άλήιΘεια και με πολλ-η συνΤΡΙb-η και

.,

ταπε ί νωσ ι να προσπέσουν στ-ην .~Eκκλησ ία

,

..:'.

και να άριιΘμηιΘοϋν μεταξυ τών μελών ΤYJς.

56Ίωάν. Ιζ,

1 1.
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Ν α καταλάbουν την πλάνη τους κάτω άπο
την όποία ε'ζησαν καΙ να σπεύσουν στο φως

καΙ στην άλΎl'Θεια, δηλαδη στην ~Eκκλησία.
Αύτο ευχεται ΎJ ~EκκλΎ')σία. ~Ό,τι άΚΡΙbως
ευχεται καΙ στην Λειτουργία του Μ. Βασι

λείου: «τους πεπλανΎ')μένουςεπανάγαγε καΙ

σύναψον τη άγίq. σου καιΘολικη καΙ άπο

στολικη ΈκκλΎ')σίq.». Αύτη είναι ΎJ μόνΎ')
~,

ε ν ω σ ι ς

,

την

~

,."

"ι!

οποιαν ευχεται και

την

ο

ποίαν δέχεται ΎJ ~Eκκλησία.

n .ύτη μόνον ΎJ εύχη καΙ ΎJ επιιΘυμία προ

)/( έρχεται άπο γνYjσια άγάπΎ'), γιατΙ ζη
τάει την ίατρεία των άσιΘενων καΙ Όχι την
εςαπάΤΎ')σί τους.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.. ΟΧΙ ΣΥΖΠΤΗΣΙΣ

tv-I ερ ικοΙ άφελεΙς~OpιΘόδoςoι νομ (ζουν 0
JT Ι τι το πλΎ')σίασμα αύτο των ~Eκκλη
σιων δεν γίνεται με σκοπο την ενωσι άλλα
με σκοπο τη διαΦώτισι, την Ιεραποστολη

προς τους έτεροδόςους. «Είναι, λένε, αύτες
εκδηλώσεις άγάπης προς τους άδελφούς
μας». «Έαν κλειστουμε στο "καbούκι" μας,

λένε συχνά, εαν δεν ΠΎ')Υαίνουμε στα διειΘνη
συμbούλια καΙ δεν στέλνουμε παρατηΡΎ')τας
στΙς Παπικες συνόδους κ.λ.π. τότε πως ιΘα

γνωρίσουν οΙ ΔυτικοΙ την ~OpιΘόδoξo ~Eκ
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χλYjσία καΙ πως ιθα προσελκυσιθοϋν προς
~

,

αυΤYjν;»

~.: !

,j
.-;;

,ι'

Π

· ως ομως ιθα διδαχιθοϋν οί ΔυτικοΙ

0

τι ή ~Opιθόδoξoς ~ΕκκλYjσία εΙναι ή

Μία καΙ ΆλYjιθινΎ) οταν τΎ)ν bλέπουν να
,συναναστρέφεται με τΙς ψεύτικες «'ΕκκλYj

σ ίες» σαν ίσος προς ίσον ; Δεν ιθα νομ ίσουν

μαλλον ετσι πως ή Όριθοδοξία εΙναι σαν
καΙ τΙς αλλες σχετικΎ) καΙ μερική ;~Ή μή

πως εΙναι λογικο να έλπίσYj κανεΙς οτι τα
συμbούλια αύτα φανατικων ρασοΦόρων καΙ

. ,

παστορων

-,

μπορουν

ποτε

,~

να

,

αναγνωρισουν

τΎ)ν άλήιθε ια; Κολακεύουν μόνον τους ~Op
ιθοδόξους, καΙ αύτο για να τους προσελκύ

σουν προς το μέρος τους. Άν εΙχαν πραγμα
τικΎ) νοσταλγία για τΎ)ν ~Opιθoδoξία καΙ -η

ιθελαν να τΎ)ν γνωρίσουν, δεν ιθα εΙχαν ά
νάγκYj άπο τα συμbούλια καΙ τΙς συνεδριά
σεις. Θα πήγαιναν να πιοϋν άπο τΙς ΠYjγές
ΤYjζ, άπο τους Πατέρας καΙ τους άγίους ΤYjς.
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χι

! ~o

καλύτερος τρόπος για να πεΙ

Ο σΎjς τους άλλους για τYjν άλΎΥΘεια εί

ναι να πιστεύΎjς ό ίδιος σ~ αύτΎjν. Να μ Yjν

τYjν συζΎjτ-ης, άλλα να τYjν όμολογ-ης μόνον.

τα συνέδρια και τα συμbούλια συζΎjτoϋν

τYjν άλΎjιΘεια. Αύτο δμως είναι προδοσΙα.
Γιατι δεν πρόκειται εκεΙ για διάλογο και
νουιΘεσΙες προς αίρετικούς, άλλα για συζΎj
ΤΎjσι με «Eχ.κλΎjσΙες». ~o Χριστος δεν ζΎjτά

ε ι συζΎjΤΎjτας άλλα όμoλoγΎjτάς. ~H άλΎjιΘε ια

A 8} ~ffi
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που μας εδίδαξε δεν εΙναι άπα εκεΙνες που
συζYjτοΟνται Στα διάΦορα οίκουμενικα συν

έδρια ή συζήΤYjσις παίρνει την μορφη εμπο

ρίου οπου γίνεται άνταλλαγη ύποχωρήσε
ων στα ζYjτήματα της πίστεως για να επ

έλιΘYj μια τελικη συμφωνία. Κάτω άπα
τέτοιες συνιΘηκες, και μόνYj ή πpoσέλευσ~ς
ένας ~OpιΘoδόξoυ σ~ ενα ο ίκουμενικα συμbού

λιο εlνα~ προδοσία τοϋ Χριστοο. ΕΙναι
παράδοσις τοϋ Χριστοϋ στους άπίστους άν
τι τριάκοντα άργυρίων. Γιατί, προσερχόμε

νος ό ~OpιΘόδoξoς, όμολογεΙ την πίστYj του

συζYjτήσιμYj, και άΦήνε~ να εννΟYjιΘη οτι αν
τοϋ δοιΘοΟν ικανΟΠΟΙYjτικα άνταλλάγματα
ιΘα κάνYj και αύτος ύπoχωpήσε~ς.

π. ν οσο ι μ ιλοΟνε σήμερα για ενωσ ι, ό

~ μολογοοσαν άντΙ αύτοϋ την όριΘοδο
ξία σαν την μόνYj καΙ άπόλυτYj άλήιΘε~α καΙ

ηρνοοντο καιΘε επίσYjμο καΙ άνεπίσYjμο εκ
κλYjσιασικη επαφη με τους αιρετικούς, χω
ρΙς να ΦΟbοΟνται να τους όνομάσουν ετσι,

τότε ή φωνή τους ιΘα άκουγόταν πολυ πια
μακριά, καΙ το σπουδαιότερο:

ιΘα γινόταν

σεbαστη καΙ ιΘα εbαζε σε σκέΨε~ς. ~Eνω τώ

ρα ή φωνή τους εΙναι φωνη συμbΙbασμων,
φωνη που δεν συγκινει, Φωνη που δεν την
σέbεται στο bάιΘος κανείς.
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Ο

ί Πατέρες δεν συζητοϋσαν με τους αί
ρετικούς. ~Oμoλoγoϋσαν τΎιν άλΎΥ8εια
,

"

",

,

και ανετρεπαν τους ~σχυp~σμoυς των, χωρις

εύγένε~ες και φ~λoφpoνήσεις. ποτε δεν ηλ
fJαν σε συνεννoήσε~ς με αίpετ~κες «Εκκλη

σίες». ~O δ~άλoγoς ηταν πάντοτε δημόσιος
και άπέgλεπε στΎιν σωτηρ ία ΎJ τον καταρ
τισμο ψυχων. Δεν μιλοϋσε ή ~ΌρfJόδοξος
~Eκκλησία με τις «Εκκλησίες» των αίρετι

κων. Δεν ηταν συζήτησις

~Eκκλησίας με

~Eκκλησίες άλλα δ~άλoγoς της Έκκλησίας

με ψυχες που είχαν χάσει τον δρόμο τους.
~H ~Eκκλησία δεν συζητα, γιατι δεν άναζη

τα. Άπλως δίδει, γιατι εχε~ το παν ...

Δ

εν τΎιν ζητάε~ ό Xp~στoς τΎιν λεγόμε
νη «ενωσ ι των ~Eκκλ ησ ~ω_ν», άλλα ό

κόσμος. Δεν ζητάε~ ό Xp~στoς τΎιν ενωσ~

της ψευτιας με τΎιν άλ ήfJεια, άλλα ό κό
σμος, που ζητάει να νοfJεύση τΎιν άλήιθ-εια,
να τΎιν κάνει σχετικΎ) και μερικΎι. Γι~ αύτο

οταν ή συζήτησις ελfJη γ~α τΎιν ενωσι
«των ~Eκκλ ησ ~ων», gλέπε ~ κανε Ιςνα τΎιν

ύποστηρ ίζουν

με

ένfJουσ ~ασμo

άνιθ-ρωπο ~

που πdτε άλλοτε δεν ένδ~αΦέpιθ-ηκαν γ~α τα
της ιθ-ρησκείας. ~H ενωσις είναι ό _καλύτερος
τρόπος έξουδετερώσεως τοϋ Χριστιανισμοϋ,

που άνεκάλυψε ή παράταξις τοϋ δ ~αgόλοu,
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ή αρχη του ξεφτίσματός του καΙ ή ύποταγή
του στα .f)ελήματα της πολιτικης, ή μετα
τροπή του σε ύΠYJΡέτYJ των συμφερόντων
- ,
του κοσμου

...

~ 1 α γιατΙ δεν νοιάζονται για το τί .f)ά

J"-t- γίνΥ]

ή αλή.f)εια οταν .f)cl ένω.f)ουν 0

λες οί αλλοπρόσαλλες καΙ δη.f)εν «Χριστια
ν ικες» ~Έκκλ YJcr ίες, ϋστερα απο χίλιες δυο

ύποχωρήσεις καΙ χίλιους δυο συμbιbασμούς.
Να γιατΙ δεν ένδιαΦέρονται για το τί .f)ά
γίνΥ] ή έν Χριστψ ζωη ϋστερα απο την είσ
bολ η στον κατακά.f)αρο χωρο της ~Op.f)oOo

ξίας τόσων καΙ τόσων .f)ΡYJσκευτικων bαρ
bάρων καΙ πνευματικων

παλίμπαιδων. ~H

ΙΞΝΩΤΙΚΩΝ

89

άλήιΘεια δεν τους ενδιαΦέρει, ά Χριστος δεν

τους ενδιαΦέρει, ουτε ΎJ εν Πνεύματι καΙ
Χάριτι ζωή. τους ενδιαΦέρει μόνον ΎJ επί
γεια δύναμις που δίνει ΎJ ένότης καΙ ΎJ χο
ι

σμοκρατορ ια

ιΘεωρ ία

Ο

,

χατω

,\!'

~,

απο

μ ια

,

εν ια ια

χοσμο

...

ταν

άναλογισιΘη

χανεΙς

δλα αύτα

χαταλαbαίνει δτι μέσα σε μια άνιΘρω

πότη τα που δεν ενδιαΦέρεται παρα μόνον
για την ΎJσυχία της, που δεν εχει άλλο δσι
ο χαΙ ίερο άπο το ύλιχό της συμΦέρον, μέσα

σ' ενα κόσμο πρακτικών

άνιΘρώπων

που

ιΘεωροον χάιΘε συζήτησ'ι για την άλ ήιΘεια
περ ι ττη άεροχουbέντα, ΎJ ενωσ ις τών «Εχ

κλησιών» Όχι μόνον δύσκολη δεν εlναι άλ
λ' άπεναντίας, εlναι άναπόφευκτη. Μάλι
στα τολμώ να πώ δτι Όχι μόνον ΎJ ενωσις

τών χριστιανικών λεγομένων Έκκλησιών

εlναι άναπόφευΚΤΎj άλλα καΙ γενικώς ΎJ ε
νωσις δλων τών ιΘpΎjσχειών.

Α:ο bα~ίλειό του άι άντί~ισΤ,oς ?εν ιΘ~
'-...... ανεχιΘη παραΦων ιες, δεν' ιΘα ανεχιΘη
ιΘpΎjσκεlες, ουτε μαλώματα για ιΘpΎjσκευτι
κα ζητήματα. Θα καιΘ~~ση στο ναΌ τοΟ Θε

00 ώς ιΘεος, καΙ ιΘα τον προσχυνήσουνε δλο ι
ο ί ανιΘρωποι της γης, «ο ιότ ι εΟό.&η αύτψ ες
ουσία επι πάσαν φυλην καΙ λαον καΙ γλωσ

Ρ

f!

-

~

!
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σαν καΙ ε~s.νος. ΚαΙ προσκυνήσουσιν αύτον
,

~

-~,

-

-

~

~

παν τες ο ι κατο ικουντες επ ι της γης, ων ου

γέγραπται το όνομα έν τψ bΙbλίψ της ζω
ης»57. Για τους άνιΘρώπους λο ιπον «ων ου
γέγραπται το όνομα έν τψ bΙbλίψ της ζω

~~ς» δεν ιΘα ύπάρχη παρα μόνον μ ία
σκεία,

fJ

ιΘρησκεία του άντιχρίστου

Ο ριμάσει,

r&pYj

...

μως, έπειδΎι ό λαος δεν εχει άκόμη ώ

,

,

είναι άνάγκη να κρατήσουν
,

,

,

τα προσχηματα και να προχωρησουν



πρω

τα στΎιν ενωση των «Εκκλησιων» καΙ

u

στερα στην ενωση των ιΘρησκειων ...

..1Ε άποτε, άργα YJ γρΎ)γορα, κανεΙς δεν ςέ

n

ρει πότε άΚΡΙbως, οι «Εκκλησίες» καΙ

οι ιΘρησκείες ιΘα ένωιΘουν. Μέσα σ' αύτο το
χάος της ψευτιας ιΘα κινδυνεύσουν να χά
σουν τον δρόμο τους άκόμ η καΙ ο Ι έκλεκτο ί.

Θα είναι ή έποχΎι του Άντιχρίστου.

Πότε καΙ πως ιΘα ελιΘη ό Άντίχριστος
καν εΙς δεν μπορεί να το πη, καΙ είναι α
γνωστο πόσο ι ιΘα μπορέσουν να τον άνα

γνωρίσουν Όταν ιΘα ελιΘη. ΓιατΙ ιΘα ελιΘη
σαν εύεργέτης της άνιΘρωπότητος. Προς το

_

παρον ενα πραγμα μπορεί να ειπωιΘ-η με bε

57 Άποκάλ. ΙΥ' ι

7-8.
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Ρ

ι

οαιοτητα

:

,ι λ

ο

'

Ι

"

,

rι

ες αυτες οι κι νησεις για ενωση

'

ι,
"λ οι αυ
στα
κρατη και"'Ε
στις«
κκ λ'
ησιες», ο

τoί οί συμbΙbασμοί, δλ η αυτή Τι σχηματιζο

μένη δμοιομορΦία της αν-ι9ρωπότητος κάτω
από τόν δδοστρωτηρα του τεχνικου πολιτι

σμου, είναι τό ανοιγμα του δρόμου γιά τόν
ερχ ομό του 'Α ντι χρίστου.

Η

έςέλιςις αυτη της άνιΘρωπότητος εΙ
ναι, σύμφωνα με τα ΚΡΙΤYJρια του κό

σμου, ιΘαυμασία. Με τα χριστιανικα δμως

ΚΡΙΤYJΡια εΙναι έςέλιςις προς την καταστρο

ΦYJ ..·
ΓΙ

, λλα

δταν ιΘα πλησιάζη ή έποχη του

~ ΆντιχρΙστου, καΙ αύτη ή ΚΙt)ωτος της
~Eκκλησίας ιΘα εΙναι δυσδιάκριτος. ΠολλοΙ
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rΘα λένε «ίδου εδώ ό Χριστος» χαι «εχεί ό

Χριστος», άλλα rΘα ειναι Ψευδοπροφηται.
<!Ό,τι ιΘα άναγνωρU:εται επισήμως ώς ~Ex

Χλησία, έχοντας Υιδη όλίγον xατ~ όλίγον

προδώσει τους rΘησαυpoυς της πίστεως, rΘα

έχε ι άφομοιωιΘ-η άπο τΎjν άπερ ίγραπτη έ
νωτιxΎj μαρμελάδα, ΎJ όποία rΘα χρατάει με

έωσφopιxΎj εξυπνάδα τα περισσότερα εξωτε
ριχα γνωρίσματα τ-ης ΈΧΧλησίας. Που χαι
που μιχρες όμάδες πιστών με χανέναν ίε

ρέα rΘα διατηρουν άχόμη ζωντανΎ] τΎjν
γνήσια Παράδοσι.

n

οιος Όμως rΘα μπορέση να άναγνωρί
ση σ~ αύτες τις μιχρες, τις περιφρο

νημένες χαΙ χωρις χαμια xoσμιxΎj αίγλη ό
μάδες τών πιστών, τΎjν ~Exxλησία του Χρι

στου; Και Όμως, στο τέλος τών καιρών, ΎJ
Μία Άγία KαrΘoλιxΎj καΙ ΆπoστoλικΎj Έχ

χλησία rΘα ειναι άΚΡΙbώς αύτες οί ξεχασμέ
νες χαΙ άσύνδετες μ ιχροενορ ίες, που μπορεί

άκόμ η χαΙ να άγνοουν ΎJ μία τΎjν ϋπαρξι

της αλλης, Όμως rΘα συνδέωνται μεταξύ
τους με τον μυστικο δεσμο του Σώματος και
του ΑΎματος του Κυρίου εν Άγίψ Πνεύματι,

._ με τΥιν κoινΎj Πίστι και Παράδοσι, που rΘα
δ ιατηρουν άνόrΘευτη.
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.-r- ότε καΙ οί έκλεκτοΙ ιθα κινουνεύσουν να
.1

πλανηfJουν. Χρειάζεται μεγάλο fJάρρος

για να μπορέση να συνταχfJη με τους λiγους
καΙ να πάει άντifJετα στα ρεύματα του κό
σμου, με κiνουνο να γελοιοποιηr&η άπο τους
«εςυπνους» καΙ να αοικηfJη απο τους ουνα

τούς. Χρειάζεται μεγάλη σοΦiα για να οια

ΚΡiνη κανεΙς τΎιν αλήfJεια έκεί που αλος ο

κόσμος bλέπει τΎιν αΦέλεια καΙ τΎιν ΎΊλιfJιό
τητα. 'Ες άλλου , ή παράταςις του ψεύοους

fJa εχε ι με το μέρος της το fJαυμα, το fJaD
μα έκείνο που ζήτησε Ο οιάbολος απο τον
Χριστο στην ερημο, τα σημεία καΙ τα τέ

ρατα των ψευΟΟχΡiστων καΙ των ψευοοπρο

φητων.

« ΈγερfJήσονται γαρ ψευοόχριστοι

καΙ ψευοοπροφηται καΙ οώσουσι σημεία με
γάλα καΙ τέρατα, ώστε πλανησαι εί ουνατον
καΙ τους έκλεκτούς»58. Πόσο ι

fJa μπορέσουν

να bρουν τον ορόμο τους, αταν αλο ι ο ί Φάρο ι

fJa οοηγουν στραbά; Τότε «ο ύπομεiνας είς
τέλος σωfJήσεται» ...

Β

,

ρισκομαστε

"',~,

σε

μια

εποχη

σκες της ύΠΟΚΡισiας

οπου

~,

οι

μα

εχουν πληfJύνει

καΙ εχουν φfJάσει σε μια καταπληκτικη τε

λειότητα. Κινουνεύουμε απο στιγμη σε στι

58 Ματθ. κδΊ24.
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,". r

γμη να πλανγΥθουμε απο ανιΘρώπους που φο
ρουνε την μάσκα των φ~λων του Θεου ενω

εΙναι στην πραγματικότηταεχ{)po~ του.

rtc έτοιοι εΙναι οσοι μιλουν για _την~Ένω
.1 ση των ~Eκκλησιων. Αύτοι είναι οΙ πιο
"

,\

.

επικ~νδυνoι txfJpol της Έκκλησ~ας, οΙ ψευ
δοπροφηται του Eύαγγελ~oυ.

Ο

l txfJpol που εμφαν(ζονται χωρις μάσκα,
οΙ άιΘεοι, οΙ ύλιστα~, οΙ κομμουνισταί,

δεν μ πορουν να ξεγελάσουν κανέναν. ΕΙναι
,

~",

απ

αυτους

που

-,

μ πορουν

να

,

σκοτωσουν

,

τα

σώματα, αλλα οεν μπορουν να πειράξουν

την Ψυχ1]. οι άλλοι ομως, οΙ «οριΘόδοξοι»
Πατριάρχαι,
σκοπο ι,

~

οι

οΙ ~Eπίσκoπoι
,
,-

αρχηγο ι

των

καΙ

Άρχιεπί
- ,

Ύ2 ιστ ιαν ικων

ορ

γανώσεων,οΙfJεολόγοικαΙκαιΘηγηταιτης
Θεoλoγ~ας, ολοι οσοι μιλουν με ύποκριτικη
Ύ2ιστιανικη

αγάπη

για

τους

«αδελφούς

μας» αίρετικούς, καΙ διαδ~δoυν τα συνιΘήμα
τα περΙ ένώσεως, ολοι αύτοΙ οΙ προσωπιδοΦό

-

"

,

,

ρο ι μ πορε ι να μ η σκοτωνουν το σωμα, σκο

τώνουν ομως την ψυχή. Γι~ αύτο ό πόλεμος

εναντ~oν τους πρέπει να εΙναι αδυσώπητος.
(Άλεξάνδροu Κaλομοίροu (t) «Κaτa <Ενωτικών»)

EN~ΠIKΩN
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;(Εκaστος τών ευσεΒών κα] αγίων... μυριάκις

αίρειταl

( προτιμξι)

θεματίζεσθαl/

προππλακίζεσθαl και άνα

fi τοις αυτων μισοχρίστοις και

θεοστuγέσι/ μετό λαμπρός τπς ευφπμίας ΚΟΙ
νωνπσαι πονπρεύμασιν».
(Μεγ. Φωτίοu P.G.

102 833)

