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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Γιὰ τὴν περίοδο τοῦ θέρους

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ·

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ καὶ παραδεκτὸ ὅτι ὑφίσταται στὸν ἄνθρωπο ἡ ἀνάγκη 
γιὰ ξεκούραση, ἀνάπαυλα καὶ διακοπὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία καὶ τὸν συνη-

θισμένο ρυθμὸ τῆς ζωῆς του. Ἡ φύση ἰδίως στὴν πατρίδα μας καὶ μάλιστα 
κατὰ τὴν θερινὴ περίοδο, δίνει πλούσιες τὶς χαρές της στὸ βουνό, στὴν 
ἐξοχή, στὴν θάλασσα, στὴν εὐλογημένη ὕπαιθρο.
 Ὅσοι ἔχουν τὴν δυνατότητα –διότι τοῦτο δὲν εἶναι γιὰ 
ὅλους ἐφικτὸ στὶς ἡμέρες μας τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς 
δυσπραγίας, καὶ μάλιστα οἱ κάτοικοι τῶν μεγαλουπόλεων, 
σπεύδουν νὰ ἀποδράσουν σὲ κάποιες ἔστω ὀλιγοήμερες 
διακοπές. Στὴν περίπτωση αὐτή, λαμβάνονται μέτρα γιὰ 
τὴν διατήρηση καὶ καλυτέρευση τῆς ὑγείας καὶ εὐεξίας. 
Ὅσοι ὅμως δὲν προσέχουν, εἶναι πιθανὸν ἀντὶ γιὰ ὑποβοή-
θηση καὶ εὐχαρίστησή τους, νὰ βλαφθοῦν ἀπὸ ἀπροσεξίες 
καὶ ὑπερβολές. Χρειάζεται ἑπομένως προσοχὴ καὶ λήψη μέτρων (ἀποφυγὴ 
ἐκθέσεως στὸν ἥλιο, ἐπαρκὴς ἐνυδάτωση, ἀποφυγὴ ἀλκοόλ, προσοχὴ ἀπὸ 
βλαπτικὰ ἔντομα, ὑδρόζωα, ἑρπετὰ κλπ.) γιὰ ἀποτροπὴ δυσάρεστων συμ-
βάντων. Εἶναι ἐπίσης ἀνάγκη νὰ μὴν λησμονηθεῖ ἡ πρόβλεψη «μικροῦ φαρ-
μακείου» γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο.
 Οἱ διακοπὲς ἀποβαίνουν πράγματι ὠφέλιμες, ὅταν ἀκόμη καὶ στὴν ξε-
κούραση καὶ χαλάρωσή τους διέπονται ἀπὸ κάποιες βασικὲς ἀρχές: δὲν 
φθάνει μόνον ἡ σωματικὴ ἀνάπαυση καὶ ψυχαγωγία. Χρειάζεται ἡ ἐπιδίωξη 
καλύτερης γνώσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας, καλύτερων σχέσεων μὲ τοὺς ἄλλους, 
μὲ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους· καὶ ἐπίσης πρόβλεψη γιὰ εὐχάριστες καὶ 
δημιουργικὲς ἀσχολίες καὶ δραστηριότητες ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν σωμα-
τικὰ καὶ ψυχικά.
 Ἐπειδὴ ὑφίστανται σοβαροὶ πνευματικοὶ κίνδυνοι στὶς διακοπὲς καὶ 
γενικὰ στὴν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ, ὀφείλουμε νὰ ἐφιστήσουμε τὴν 
προσοχὴ τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου μας, ὥστε νὰ προφυλαχθοῦμε ἀπὸ τὶς 
παγῖδες τοῦ Πονηροῦ, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν παύει νὰ μᾶς ἐπιβουλεύεται.
 Χρειαζόμαστε ὁπωσδήποτε καὶ ἕνα «πνευματικὸ φαρμακεῖο» στὶς ἀπο-
σκευές μας, εἴτε πᾶμε διακοπὲς εἴτε ὄχι, ἄν θὰ πρέπει νὰ φυλαχθοῦμε ἀπὸ 
πνευματικὲς βλάβες καὶ πτώσεις. Μικροὶ καὶ μεγάλοι πρέπει νὰ μὴν λησμο-
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νήσουμε τὸ Προσευχητάρι μας, τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὸ Συναξάρι, καὶ γενικὰ 
τὸ καλὸ καὶ ἐποικοδομητικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ξεκουράζει καὶ διδάσκει. 
 Τὶς ἡμέρες νηστείας, ὅπου καὶ νὰ εἴμαστε, μὴν τὶς λησμονοῦμε καὶ τὶς 
παραβιάζουμε, διότι διαπράττουμε σοβαρὴ ἁμαρτία καὶ χάνουμε τὴν θεία 
σκέπη καὶ εὐλογία.
 Εἶναι ἐπίσης ἀνάγκη νὰ ἀπεξαρτοποιηθοῦμε στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ ἀπὸ 
τὶς ὀθόνες, ἀπὸ τὰ κινητὰ τηλέφωνα καὶ τοὺς ὑπολογιστές, ποὺ προξενοῦν 
μεγάλη βλάβη στὰ μάτια τοῦ σώματος, ὅπως καὶ τῆς ψυχῆς.
 Εἶναι πράγματι ἐπιθυμητὸ νὰ ἔλθουμε σὲ καλύτερη ἐπαφὴ μὲ τὴν φύση, 
μὲ τὴν ἡσυχία, μὲ τὴν καθαρότητα, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν φυσικότητα.
 Χρειάζεται προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση στὶς ἐνασχολήσεις μας, στὴν ἐμφάνι-
ση καὶ περιβολή μας, στοὺς τρόπους μας. Ἄς μὴν μᾶς καταλάβει τὸ κοσμικὸ 
πνεῦμα τῆς ἐμπαθείας, τῆς ἀσυδοσίας, τῆς ἀναισχυντίας καὶ τῆς γύμνιας.
 Ἡ διασκέδασή μας νὰ μὴν καταντήσει ἁμαρτία καὶ ὄνειδος. Ἡ χαλάρωσή 
μας νὰ μὴν μᾶς ἐξωθήσει στὰ πάθη καὶ στὶς ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες.
 Οἱ παρέες καὶ γνωριμίες μας νὰ μὴν μᾶς παρασύρουν σὲ διάπραξη πραγ-
μάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα κατόπιν θὰ ντραποῦμε καὶ θὰ μετανιώσουμε πικρά.
 Εἶναι μάλιστα ἀνάγκη νὰ φυλαχθοῦμε ἀπὸ τὰ πολυσύχναστα τουριστικὰ 
σημεῖα καὶ μέρη, ὅπου συνήθως καταπατεῖται ἀσύστολα ἡ χριστιανικὴ ἠθική.
 Οἱ πιστοὶ καὶ θεοφοβούμενοι ἄνθρωποι ἀκόμη καὶ ὅταν εἶναι ἀνάγκη νὰ 
κάνουν τὰ θαλάσσια μπάνια τους, ἀναζητοῦν ἥσυχες ἀπὸ ἀπόμερες παραλίες. 
Τὰ μικτὰ θαλάσσια λουτρὰ κατ’ ἀκρίβειαν ἐπικρίνονται ἀπὸ τοὺς Κανόνες τῆς 
Ἐκκλησίας μας, διότι ὑπανάπτουν εὔκολα ἀκάθαρτες σκέψεις καὶ ἐπιθυμίες 
καὶ ἀντίκεινται στὸ χριστιανικὸ ἦθος, γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχὴ (βλ. 
ἱ. Κανόνα 77ο τῆς ἁγίας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τὰ ἑρμηνευτικὰ σχόλια 
τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στὸ Ἱ. Πηδάλιον, σελ. 288).

***
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
 Νὰ μὴν λησμονοῦμε ὅτι οἱ διακοπὲς καὶ γενικὰ ἡ καλοκαιρινὴ περίοδος 
δὲν σημαίνουν υἱοθέτηση κοσμικοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ τρόπου ζωῆς, οὔτε καὶ 
δῆθεν δικαιολογημένη ἀποχὴ ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ἐφόδια τῆς Ἐκκλησίας 
μας.
 Ζοῦμε σὲ πάρα πολὺ κρίσιμες στιγμὲς τοπικῶς καὶ παγκοσμίως, χωρὶς 
νὰ γνωρίζουμε τὶ ἄλλες δοκιμασίες μᾶς ἀναμένουν (ἤ καλύτερα μᾶς ἑτοιμά-
ζουν) ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο καὶ μετά.
 Ἄς ἐξαγοράζουμε λοιπὸν τὸν καιρό μας μὲ πίστη καὶ ἔργα ἀγαθά, ἄς 
εὐαρεστοῦμε τὸν Κύριο καὶ Θεό μας πάντοτε καὶ ἄς μὴν ἀποδιώχνουμε τὴν 
χάρη καὶ εὐλογία Του μὲ ἀνεπίτρεπτες ἀπροσεξίες μας.
 Ἡ Ἀποστολικὴ προτροπὴ πρὸς ὅλους μας εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη: «τῇ 
ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» 
(Ρωμ. 12:12).
 Εὔχομαι ἐγκαρδίως γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία καὶ εὐλογία ἁπάν των!

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Οἱ σαρκικὲς ἁμαρτίες καὶ ἡ πλεονεξία
ἐπιφέρουν καταστροφικὰ ἀποτελέσματα

 Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος γράφει μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς προτρεπτικὰ 
στοὺς Ἐφεσίους, καὶ δι᾽ αὐτῶν στοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν:
	 «Πορνεία	δὲ	καὶ	πᾶσα	ἀκαθαρσία	ἤ	πλεονεξία	μηδὲ	ὀνομαζέσθω	ἐν	ὑμῖν,	
καθὼς	πρέπει	 ἁγίοις,	 καὶ	 αἰσχρότης	 καὶ	 μωρολογία	 ἤ	 εὐτραπελία,	 τὰ	 οὐκ	
ἀνήκοντα,	 ἀλλὰ	μᾶλλον	 εὐχαριστία.	Τοῦτο	γάρ	 ἐστε	γινώσκοντες,	 ὅτι	πᾶς	
πόρνος	ἤ	ἀκάθαρτος	ἤ	πλεονέκτης,	ὅς	ἐστιν	εἰδωλολάτρης,	οὐκ	ἔχει	κληρο-
νομίαν	ἐν	τῇ	βασιλείᾳ	τοῦ	Χριστοῦ	καὶ	Θεοῦ.	Μηδεὶς	ὑμᾶς	ἐξαπατάτω	κενοῖς	
λόγοις·	διὰ	ταῦτα	γὰρ	ἔρχεται	ἡ	ὀργὴ	τοῦ	Θεοῦ	ἐπὶ	τοὺς	υἱοὺς	τῆς	ἀπειθείας.	
Μὴ	οὖν	γίνεσθε	συμμέτοχοι	αὐτῶν» (Ἐφ. ε’ 3-7).
 Κάθε αἰσχρότητα καὶ αἰσχρολογία ὄχι μόνο δὲν πρέ-
πει νὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀναφέρεται μεταξὺ τῶν 
πιστῶν, ποὺ καλοῦνται στὴν ἁγιότητα. Κάθε πόρνος, διε-
στραμμένος, καὶ πλεονέκτης, δηλαδὴ εἰδωλολάτρης, δὲν 
θὰ κληρονομήσει Βασιλεία Θεοῦ. Ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι ποὺ 
ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ· μὴ γίνεσθε λοιπὸν συγκοινωνοὶ τῆς αἰσχρῆς δια-
γωγῆς τους.
 Ἐνῶ προηγουμένως (στ. 2) ἔγινε προτροπὴ στοὺς πιστοὺς νὰ βαδίζουν 
μὲ ἀγάπη, τώρα ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος τονίζει ὅσα δὲν εἶναι ἀγάπη, δὲν ἔχουν 
ἀγάπη καὶ δὲν ὁδηγοῦν στὴν ἀγάπη. Ἡ πορνεία, ὅπως καὶ κάθε σαρκικὴ 
ἐκτροπὴ καὶ διαστροφή, ἀλλὰ καὶ ἡ πλεονεξία, ἡ μανία τοῦ χρήματος καὶ 
τῆς ἀποκτήσεως μὲ κάθε μέσον καὶ τρόπο ὑλικῶν ἀγαθῶν, εἶναι ἀντίθετα 
στὴν ἀληθινὴ ἀγάπη. Μάλιστα, παρατηρεῖται τὸ τραγικὸ φαινόμενο, ὅτι 
γιὰ τὴν ἐπιτέλεση καὶ καλλιέργεια τῶν ὀλεθρίων αὐτῶν παθῶν, γίνεται 
συνήθως ἐπίκληση τοῦ ὑψηλοῦ καὶ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς ἀγάπης! Ὅμως, δὲν 
πρόκειται γιὰ ἀγάπη, παρὰ γιὰ συγκάλυψη ἐμπαθείας καὶ ἐγωϊσμοῦ.

***
 Ἀπὸ τὸ «ἐπιθυμητικὸ» τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἀναβλύζει ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον, ὅταν αὐτὸ χαλάσει καὶ δια-
στραφεῖ τότε ἐκπηγάζουν ἀπὸ ἐκεῖ ἀκάθαρτα πάθη, τὰ ὁποῖα κυριαρχοῦν 
καὶ ἀπαιτοῦν ἱκανοποίηση, ἄν δὲν ἀντιμετωπισθοῦν καὶ περιορισθοῦν κα-
ταλλήλως. Οἱ ἀνεξέλεγκτες ἐπιθυμίες γιὰ ἀπόλαυση καὶ ἱκανοποίηση σαρ-
κικὴ καὶ ὑλική, γιὰ ὡραῖα καὶ ἄσεμνα σώματα καὶ γιὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου 
τούτου (χρήματα καὶ κτήματα), ὁδηγοῦν σὲ παράχρηση, σὲ κάθε ἀκολασία 
καὶ αὐθαιρεσία. Καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπο ὑποχείριο ἐμπαθείας, ἀκάθαρτο 
καὶ μολυσμένο, ὥστε νὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἔχει θεογνωσία, ἀληθινὴ μετάνοια καὶ 
κοινωνία μὲ τὸν Θεό. Τόσο δυνατὰ καταλαμβάνουν τὸν ἄνθρωπο οἱ ἀκά-
θαρτες ἐπιθυμίες, ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά, ὥστε αὐτὲς νὰ διανοεῖται, σὲ 
αὐτὲς νὰ εἶναι δοσμένη ἡ καρδιά του, αὐτὲς νὰ ποθεῖ, αὐτὲς νὰ φαντάζεται, 
ὀνειρεύεται καὶ ὑπηρετεῖ, γι᾽ αὐτὲς συνεχῶς νὰ θέλει νὰ ὁμιλεῖ καὶ νὰ διη-
γεῖται, αὐτὲς νὰ ἐπιδιώκει καὶ παρακολουθεῖ, μ᾽ αὐτὲς νὰ ἀσχολεῖται καὶ σ᾽ 
αὐτὲς νὰ ἀδολεσχεῖ.
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 Ὅμως, εἶναι πασιφανὲς ὅτι αὐτὴ ἡ νοσηρὴ κατάσταση δὲν ἔχει καμμία 
σχέση μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ μὲ τὴν ἁγιοσύνη ποὺ Αὐτὸ μεταδίδει. Ἡ ἡδυ-
πάθεια καὶ φιληδονία βλάπτουν καὶ πληγώνουν πολὺ σοβαρὰ τὴν ψυχή, 
ἀποστεροῦν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὴν παρρησία ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ κόβουν 
τὴν προσευχὴ καὶ τὴν διάθεση γιὰ πνευματικὸ ἀγῶνα.
 Τὰ μεγάλα πάθη ἀρχίζουν πάντοτε μὲ μικρά, ἀλλὰ καὶ διατηροῦνται καὶ 
μεταδίδονται μὲ τρόπους ποὺ φαίνονται ἀνάξιοι λόγου καὶ προσοχῆς: μὲ 
κατάλληλα λόγια (διότι ἀπὸ τὰ λόγια πηγαίνουμε στὰ πράγματα κατὰ τὸν 
Ἱερὸ Χρυσόστομο), μὲ κατάλληλες (ἤ μᾶλλον... ἀκατάλληλες) εἰκόνες, καὶ 
γενικὰ μὲ κατάλληλο ὑλικό, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ προσάναμμα γιὰ τὸ πῦρ τῶν 
ἁμαρτωλῶν ἐκτροπῶν καὶ πτώσεων. Ἡ φλόγα τῶν ἐπιθυμιῶν τῆς σαρκὸς 
ἀνάβει μὲ κατάλληλες «σόκιν» διηγήσεις καὶ ἀστεῖα, ποὺ περιέχουν αἰσχρό-
τητα καὶ ἀνοησία, βωμολοχία καὶ δῆθεν εὐφυολογία.
 Αὐτὰ ὅλα τὰ τόσο κοινὰ καὶ διαδεδομένα, ποὺ ἐμφανίζονται μὲ τὸ κά-
λυμμα τοῦ «ἀστείου» καὶ τοῦ «ψυχαγωγικοῦ», καθόλου δὲν ἁρμόζουν καὶ 
δὲν πρέπει νὰ ἔχουν καμμία σχέση μὲ Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν τὴν 
ὁδὸ τῆς σωτηρίας καὶ ποθοῦν τὴν ἁγιότητα. Σὲ αὐτοὺς ἁρμόζει ἡ εὐχαρι-
στία στὸν Θεὸ γιὰ τὶς ἀπεριόριστες καὶ ἀνέκφραστες δωρεές Του.

***
 Τί ὅμως νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἐποχή μας, ποὺ τὰ ὑπεκαύματα τῶν σαρκικῶν 
παθῶν καὶ τῆς πλεονεξίας προβάλλονται μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσον; Στὰ 
χρόνια μας κυριαρχοῦν οἱ εἰκόνες, οἱ ὀθόνες, οἱ ἦχοι, τὰ χρώματα, τὰ σχή-
ματα, ὅπου ὅλα ἤ σχεδὸν ὅλα -καὶ μάλιστα ἀκόμη καὶ στὸν χριστιανικὸ κό-
σμο καὶ χῶρο ἀπὸ ἀνθρώπινης πλευρᾶς, συντείνουν καὶ παραπέμπουν ὄχι 
στὴν εὐχαριστία καὶ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ στὴν ἔξαψη τῶν παθῶν τῆς 
σαρκὸς καὶ τῆς πλεονεξίας. 
 Σήμερα ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς προβολῆς, ἡ ὁποία θέλει νὰ ἀποσπάσει 
τὴν προσοχὴ τῶν πολλῶν, νὰ δείξει μὲ κάθε κόστος τὴν εἰκόνα τοῦ σαρκι-
κοῦ κάλλους, τοῦ προκλητικοῦ, τοῦ ἐμπαθοῦς, τοῦ ἡμίγυμνου ἤ γυμνοῦ, γιὰ 
νὰ ἀποσπάσει τὸν θαυμασμό, τὸν ἔπαινο, τὴν ἐπιθυμία, ἤ ἀκόμη καὶ τὴν 
ζήλεια καὶ τὸν φθόνο τῶν λοιπῶν. Καὶ αὐτό, γιὰ νὰ κερδίσει καὶ νὰ κατα-
λάβει μία ἀξιόλογη θέση στὸ βάθρο τῶν κοσμικῶν ἀξιῶν, ἐφ᾽ ὅσον ὅλοι καὶ 
κυρίως ὅλες συναγωνίζονται στὴν ἀτέρμονη προσπάθεια «καθιερώσεως» 
καὶ εἰ δυνατὸν «ἐπικρατήσεως». Καὶ τοῦτο, μὲ τὴν δικαιολογία νὰ μὴν μεί-
νουμε πίσω, νὰ μὴν χάσουμε τὰ κεκτημένα, νὰ μὴν παραγκωνισθοῦμε καὶ 
ξεπέσουμε, νὰ μὴν κατηγορηθοῦμε, νὰ μὴν ἀποκλεισθοῦμε, νὰ μὴν ἀπορ-
ριφθοῦμε κ.ο.κ.
 Διότι, αὐτὲς πλέον εἶναι οἱ συνθῆκες τοῦ κόσμου, αὐτοὶ οἱ ἄτεγκτοι νόμοι 
ἐπιβλήθηκαν καὶ διαμορφώθηκαν, αὐτὲς οἱ «ἀξίες» ἐπικράτησαν...
 Περιττὸν νὰ θυμίσουμε, ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν συνιστοῦν μία πραγματικὴ 
ἐξέλιξη προόδου, ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ καὶ πνευματικῆς ἀνόδου καὶ ὁλο-
κληρώσεως· ἀλλὰ ἕναν «θρίαμβο» κυριαρχίας τῶν παθῶν, μία ἐπιστροφὴ 
στὴν σύγχυση τῆς Βαβέλ, μία ἐπικράτηση τοῦ πονηροῦ κοσμοκράτορος, ὁ 
ὁποῖος ἀπομακρύνει ὅλο καὶ περισσότερο τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν σκοπὸ 
τῆς ὑπάρξεώς τους. Κατορθώνει καὶ τοὺς ἐγκλωβίζει ὅλο καὶ περισσότε-
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ρο στὸν στενὸ καὶ ἀσφυκτικὸ ὁρίζοντα τοῦ ἐνθάδε, ἀποστραγγίζοντας τὴν 
ψυχή τους ἀπὸ κάθε ζωτικότητα καὶ συγγένεια μὲ τὸ θεῖο, καὶ ὁδηγώντας 
τους στὸν ἐξανδραποδισμὸ καὶ τὴν ἀπώλεια.
 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν παύει νὰ θυμίζει τὴν βασικὴ θεία ἀρχή, σὲ 
ὅσους μποροῦν νὰ καταλάβουν καὶ νὰ ἐννοήσουν:
	 «Τοῦτο	γάρ	ἐστε	γινώσκοντες,	ὅτι	πᾶς	πόρνος	ἤ	ἀκάθαρτος	ἤ	πλεονέκτης,	ὅς	
ἐστιν	εἰδωλολάτρης,	οὐκ	ἔχει	κληρονομίαν	ἐν	τῇ	βασιλείᾳ	τοῦ	Χριστοῦ	καὶ	Θεοῦ».
 Ἐφ᾽ ὅσον αὐτὰ τὰ μοιραῖα πάθη τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ χρήματος ἀποτε-
λοῦν εἰδωλολατρία καὶ χωρίζουν ἀπὸ τὸν ζῶντα Θεὸ καὶ τὴν Βασιλεία Του, 
δηλαδὴ ἀπὸ τὴν σωτηρία, ἀπορρίπτονται ἐντελῶς καὶ πλήρως. Σημειωτέον 
ὅτι, ἐδῶ ἡ ἀναφορὰ σὲ «ἀκαθαρσία» ἔχει περιεκτικὴ ἔννοια καὶ συμπερι-
λαμβάνει κάθε εἴδους ἀκολασία, καὶ μάλιστα τὴν παρὰ φύσιν, ἡ ὁποία ἐπί-
σης στὶς πονηρὲς ἡμέρες μας βρίσκεται σὲ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη ἔξαρση, 
προβολὴ καὶ διάδοση. Ἀκόμη, θυμίζουμε καὶ τὸ αὐτονόητο ὅτι στὴν σαρκικὴ 
ἀκαθαρσία ὑπάγεται καὶ τὸ σοβαρὸ ἁμάρτημα τῆς αὐτο-ικανοποιήσεως, τὸ 
ὁποῖο ἔχει πολὺ μεγάλη ἀπήχηση μεταξὺ νέων καὶ μεγαλυτέρων κυρίως ἐκ 
τῶν ἀρρένων. Ὅμως, ὅταν αἰχμαλωτίσει τὸν ταλαίπωρο ἄνθρωπο γίνεται 
τόσο ἐπιτακτικὸ καὶ ἀπαιτητικό, ὥστε ἡ ἀποτίναξη τῶν δεσμῶν του νὰ θε-
ωρεῖται ὡς μεγάλο θαῦμα Θεοῦ!
 Πρέπει νὰ τονίσουμε καὶ κάτι σημαντικό. Στὴν ἐποχή μας ἰδίως, ἀκόμη 
καὶ οἱ Χριστιανοὶ νέοι καὶ νέες σὲ πολὺ μεγάλο ποσοστό, προκειμένου νὰ 
συνάψουν σχέση μὲ σκοπὸ τὸν γάμο, ἔχουν τόσο πολὺ ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὸ 
κοσμικὸ πνεῦμα καὶ φρόνημα, ὥστε νὰ προχωροῦν σὲ σύναψη «πλήρων» 
σχέσεων, σὰν κανονικὰ ἀνδρόγυνα, ἀκόμη καὶ συγκατοικήσεως χωρὶς 
σχεδὸν καμμία ἀναστολή, διότι θεωροῦν ὅτι ἀφοῦ ὑπάρχει ἀληθινὴ «ἀγά-
πη» ποὺ ἀποβλέπει στὸν γάμο, εἶναι ἀνάγκη προηγουμένως νὰ δοκιμάσουν 
ὅλα ὅσα περιλαμβάνει ὁ γάμος, γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι μποροῦν νὰ προ-
χωρήσουν! Μάλιστα, προκύπτουν κάποτε καὶ ἐγκυμοσύνες, παρὰ τὰ μέτρα 
«προφυλάξεως» ποὺ ἐπιμελῶς λαμβάνουν, καὶ τότε ἤ προβαίνουν στὸ φο-
βερὸ ἁμάρτημα τῆς ἐκτρώσεως, ἤ κρατοῦν τὸ παιδὶ ἤ τὰ παιδιὰ μὲ σκοπὸ 
νὰ τελέσουν μαζὶ Μυστήρια Γάμου καὶ Βαπτίσεως ἤ Βαπτίσεων, γιὰ νὰ μὴν 
κάνουν ξεχωριστὲς ἑτοιμασίες καὶ ἔξοδα!...
 Καὶ ναὶ μέν, γιὰ ἀνθρώπους ἀσχέτους μὲ τὰ τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὰ τὰ 
ἀνεπίτρεπτα ἔχουν κάποια δικαιολογία, ἀφοῦ ὅλα τὰ βλέπουν μὲ καθαρὰ 
κοσμικὸ σκεπτικό. Ὅταν ὅμως πρόκειται γιὰ νέους καὶ νέες ποὺ μεγάλω-
σαν στὴν Ἐκκλησία καὶ ὑποτίθεται ὅτι γνωρίζουν τὸ ἦθος καὶ τὴν διδα-
σκαλία καὶ πρακτική της, τότε τί δικαιολογία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ; 
Πόσο ἔχουν ξεφύγει τὰ πράγματα, ὥστε οἱ πραγματικοὶ Πνευματικοὶ πα-
τέρες νὰ ἀναγκάζονται νὰ προβοῦν σὲ στοιχειώδη κατήχηση πραγμάτων 
καὶ ἀληθειῶν, τὰ ὁποῖα πρὶν ἀπὸ λίγα μόλις χρόνια θεωροῦντο ἀπολύτως 
αὐτονόητα; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξηγηθεῖ αὐτὴ ἡ ἀναποφασιστικότητα 
καὶ νωθρότητα ὡς πρὸς τὴν κατανόηση καὶ κυρίως ἐφαρμογὴ ἀπὸ μέρους 
τῶν περισσοτέρων; Εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀλλάξει ἤ νὰ παραβλέψει 
τὴν διδασκαλία της, ἐπειδὴ ἡ πλειονότητα ἀκόμη καὶ τοῦ θεωρουμένου ὡς 
Ποιμνίου της ἀδυνατεῖ πλέον νὰ δεχθεῖ καὶ νὰ ἐφαρμόσει βασικὰ στοιχεῖα 
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τῆς Χριστιανικῆς ταυτότητος καὶ ἠθικῆς; Ἄν ὅμως συμβεῖ κάτι τέτοιο, τότε 
θὰ πρόκειται γιὰ κήρυξη μιᾶς ψυχολέθρου «ἠθικῆς αἱρέσεως»!
 Καὶ τὶ νὰ ποῦμε γιὰ νὰ Χριστιανικὰ ζευγάρια, τὰ ὁποῖα μετὰ τὴν ἀπόκτη-
ση ἑνὸς ἤ δύο παιδιῶν (σπάνια τριῶν), λαμβάνουν ὅλα τὰ «ἀπαραίτητα μέ-
τρα ἀσφαλείας» μὴ τυχὸν καὶ προκύψει κάποια «ἀνεπιθύμητη» ἐγκυμοσύ-
νη, παρὰ τὶς εὔλογες ἀντιρρήσεις τους ὡς πρὸς τὶς ἀντικειμενικὲς δυσκολίες 
τῆς πολυτεκνίας; Αὐτὸ ἄν μήτι ἄλλο ἀποτελεῖ ὁρισμὸ σοβαρῆς ἀντιφάσεως: 
Εἶναι δυνατὸν τὸ μεγαλύτερο Δῶρο τοῦ Ζωοδότου καὶ Δωρεοδότου Θεοῦ 
πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἴδια ἡ Ζωὴ ἑνὸς νέου ἀνθρώπου, νὰ θεωρεῖται ἀπὸ 
τοὺς δέκτες καὶ συνεργοὺς γονεῖς ὡς κάτι τὸ «ἀνεπιθύμητο»;!... Μποροῦμε 
ὡς Χριστιανοὶ νὰ ἀναρωτιόμαστε κατὰ πόσον θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐξοικονό-
μηση τῶν ἀπαραιτήτων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἀνατροφὴ ἑνὸς νέου παιδιοῦ; 
Ὑπάρχει περίπτωση ὁ Κύριος νὰ τὸ «λησμονήσει» καὶ νὰ τὸ ἐγκαταλείψει, 
αὐτὸ καὶ τοὺς ἀγωνιστὲς γονεῖς του; Ὁ καρπὸς τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης 
φέρνει ἀγάπη, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ὀλιγοπιστία καὶ ἡ κάθε μορφῆς ἰδιοτέλεια 
φέρνουν ἀμφιβολία, δισταγμό, φόβο καὶ ὑποχώρηση… 
 Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐκφράζουμε τὸν θαυμασμό μας γιὰ τοὺς ἥρωες πολυ-
τέκνους καὶ ἐπίσης τὴν ἐν Χριστῷ χαρά μας, διότι μεταξὺ τοῦ θεοφιλοῦς 
Ποιμνίου μας συγκαταλέγονται πολλὲς οἰκογένειες πολυτέκνων καὶ ὑπερ-
πολυτέκνων, γιὰ τὶς ὁποῖες εὐχόμαστε ἐγκάρδια τὴν πλούσια θεία εὐλογία 
καὶ ἐνίσχυση!

***
 Ἐν τῷ μεταξύ, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ Ἁγιοφραφικὸ κείμενό μας, ἄς 
μὴν σᾶς ἀπατᾶ κανεὶς μὲ μάταιους καὶ ψεύτικους λόγους, μᾶς θυμίζει ἀπο-
φασιστικὰ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, διότι γιὰ ὅλα τὰ προαναφερθέντα 
πάθη τὰ ὁποῖα στεροῦν τὴν θεία κληρονομία, ἔρχεται ἡ «ὀργὴ	τοῦ	Θεοῦ» σὲ 
ὅσους ἐξακολουθητικὰ ἁμαρτάνουν μὲ ἀμετανοησία. Καὶ ἀκόμη μᾶς προ-
τρέπει, μὴν γίνεσθε συμμέτοχοι μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο αὐτῶν ποὺ περι-
πίπτουν σ᾽ αὐτά, διότι θὰ σᾶς ἀναμένει ἡ ἴδια «ὀργὴ» ποὺ θὰ ἐπιπέσει σ᾽ 
ἐκείνους. Διότι, σεῖς οἱ Χριστιανοὶ εἶσθε πλέον «φῶς	ἐν	Κυρίῳ» (στ. 7) καὶ 
ὀφείλετε νὰ βαδίζετε «ὡς	τέκνα	φωτὸς» (στ. 8), μὲ ἀρετή, ὡς καλὸ παράδειγ-
μα γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ ὡς ἔλεγχος γιὰ τοὺς ἀσεβεῖς.
 Ἡ ἐπαπειλούμενη «ὀργὴ	 Θεοῦ», ὅλα ὅσα καταστροφικὰ συνεπιφέρει 
ἡ ἀμετανόητη ἁμαρτία, καὶ μάλιστα αὐτὴ ποὺ διαπράττεται δημόσια καὶ 
ἀναίσχυντα, γιὰ νὰ καθιερωθεῖ καὶ ἐπικρατήσει καὶ ἐπιβραβευθεῖ, δὲν 
ἀφορᾶ μόνον στὴν Κρίση καὶ στὸν μέλλοντα αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ στὸν παρόν-
τα ἀκόμη αἰῶνα.
 Βέβαια, ὁ λόγος περὶ «ὀργῆς Θεοῦ» εἶναι ἀνθρωποπαθής. Ὁ Θεός, ὡς 
ἀμετάβλητος καὶ ἀπαθής, δὲν ἀλλάζει τὴν ἀγαπητικὴ στάση καὶ διάθεσή 
Του, ἀλλὰ στὴν δικαιοσύνη Του ἐπιτρέπει καὶ παραχωρεῖ τὴν αὐτο-τιμωρία 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ μάλι-
στα μὲ τὰ προαναφερθέντα πάθη καὶ ἁμαρτήματα, τόσο οἱ συνέπειες τῆς 
ἀποστασίας του αὐτῆς τὸν τιμωροῦν καὶ βασανίζουν, διότι ἔτσι ἐπέλεξε. 
Οἱ ἔννοιες «ὀργὴ» καὶ «θυμὸς» Θεοῦ ἔχουν κυρίως παιδαγωγικὴ σημασία. 
Ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ τὴν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ θέλει νὰ ἐπέλθει ἡ 
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διόρθωση τῶν ἁμαρτωλῶν μέσῳ τῆς μετανοίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐπιτρέπει τὰ 
δεινά, γιὰ νὰ καθαρίσει τὴν ἁμαρτία. Ὁ «θυμὸς» λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, πα-
ρομοιάζεται μὲ τὴν διάγνωση τοῦ ἰατροῦ, καὶ ἡ «ὀργὴ» μὲ τὴν χειρουργικὴ 
ἐπέμβαση, γιὰ τὴν ἴαση τοῦ ἀσθενοῦς, ὄχι γιὰ τὴν τιμωρία του. Ἀλλὰ ἡ μὴ 
διάθεση γιὰ ἴαση, φαίνεται σὰν «τιμωρία» τοῦ ἀμετανόητου ἁμαρτωλοῦ.

***
 Εἶναι γνωστὸν ἀπὸ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, ὅτι ὅσο πλησιάζουν οἱ ἔσχατες 
ἡμέρες τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ἡ Δευτέρα Παρου-
σία τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόσο καὶ ἡ ἠθικὴ ἐξαχρείω-
ση τῶν ἀνθρώπων θὰ αὐξάνει καὶ θὰ ἐντείνεται, ὅπως τὶς ἡμέρες τοῦ Νῶε 
καὶ τοῦ Λώτ, ποὺ ἡ ὀργιάζουσα ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων ἐξαλείφθηκε στὴν 
πρώτη περίπτωση μὲ κατακλυσμὸ ὕδατος καὶ στὴν δεύτερη περίπτωση μὲ 
βροχὴ πυρὸς (βλ. Λουκ. ιζ’ 26-30).
 Καὶ μάλιστα, ὅσο πλησιάζουν οἱ ἡμέρες ἐκεῖνες, τόσο καὶ ἡ γενικὴ ἀκα-
ταστασία τοῦ κόσμου, μέσῳ καταστρεπτικῶν πολέμων καὶ φυσικῶν κακῶν 
(πεῖνες, ἐπιδημίες/πανδημίες, σεισμοὶ κλπ.) θὰ αὐξάνουν ἐπίσης ἁλμα-
τωδῶς (βλ. Ματθ. κδ’ 6-8, 24, 29).
 Ἀπομένει νὰ φανοῦμε πιστοὶ καὶ σταθεροὶ στὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς ἰσχυ-
ροὺς πειρασμοὺς ποὺ διερχόμαστε, μὲ φρόνημα μαρτυρικὸ καὶ γενναῖο, μὲ 
προσοχή, ἐγρήγορση καὶ σωφροσύνη, μὲ μετάνοια ἐν εὐχαριστίᾳ, γιὰ νὰ 
μὴν περιπίπτουμε στὴν ἀνομία καὶ ἀποστασία τοῦ χωρὶς Θεὸ κόσμου, ἀλλ᾽ 
οὔτε καὶ νὰ συμμετέχουμε σὲ αὐτήν· ὥστε, νὰ μὴν στερηθοῦμε τοῦ Δείπνου 
τῆς Βασιλείας στὴν γῆ καὶ στὸν οὐρανό: «Μακάριοι	οἱ	εἰς	τὸ	δεῖπνον	τοῦ	γά-
μου	τοῦ	Ἀρνίου	κεκλημένοι» (Ἀποκαλ. ιθ’ 9).
 Ἡ προτροπὴ τοῦ Νυμφίου τῶν ψυχῶν μας εἶναι σαφής: «Ἰδοὺ	 ἔρχομαι	
ὡς	κλέπτης·	μακάριος	ὁ	γρηγορῶν	καὶ	τηρῶν	τὰ	ἱμάτια	αὐτοῦ,	ἵνα	μὴ	γυμνὸς	
περιπατῇ	καὶ	βλέπωσι	τὴν	ἀσχημοσύνην	αὐτοῦ» (Ἀποκαλ. ιστ’ 15)!...

† Ὁ	Λαρίσης	καὶ	Πλαταμῶνος	ΚΛΗΜΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ

Προγαμιαῖες σχέσεις
Tὸ Bατερλὸ τῆς σύγχρονης νεολαίας

τοῦ Γιάννη Xριστοφίδη

 Στὸ Bατερλὸ ἦταν ἡ τελευταία καταστροφικὴ μάχη τοῦ Mεγάλου Nαπολέοντα, 
ποὺ κατέληξε στὴ διάλυση τοῦ στρατεύματός του καὶ στὴν αἰχμαλωσία τοῦ ἰδίου. 
Φυσικά, τὸ Bατερλό, δὲ ἦταν κεραυνὸς ἐν αἰθρία, ἀλλὰ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος εἶχαν 
προηγηθεῖ πολλὲς διαβρωτικὲς καὶ διαλυτικὲς καταστάσεις.
 Mιὰ νεολαία, ποὺ μεγαλώνει καὶ γαλουχεῖται μὲ νάματα ὑλιστικῶν ἀξιῶν, ποὺ 
εἶναι κυρίαρχες καὶ ἔχουν ἐπικρατήσει στὴ σύγχρονή μας κοινωνία, μὲ τὶς ἀντί-
θετες ἀλλὰ καὶ ἀντιανθρώπινες ἰδέες, ὅτι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις εἶναι ἀπόλυτα 
φυσιολογικὲς καὶ ἀναγκαῖες, ὁδηγεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸ Bατερλὸ τῆς 
καταστροφῆς της, ὄχι στὸ τέρμα μιᾶς νικηφόρου πορείας ὅπως συνέβη στὸ M. 
Nαπολέοντα, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐκκίνησής της.



ΕΠΑΛΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ / 28

 Kάποιοι δημοσιογράφοι, κοινωνιολόγοι ἢ ψυχολόγοι στὰ Mέσα Mαζικῆς Eπι-
κοινωνίας, ἐνῶ βοηθοῦν σχετικὰ σὲ κάποια οἰκονομικὰ ἢ ψυχολογικὰ θέματα 
ὅσους ἀποτείνονται σ’ αὐτούς, προσφέρουν κακῆς ποιότητας διαπαιδαγώγηση σὲ 
θέματα ἠθικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ στήριξης τῆς νεολαίας μας.

Σχέσεις καὶ ἐμπειρίες
 Σὲ δύο παραδείγματα θὰ ἀναφερθῶ, ποὺ εἶναι ἀντιπροσωπευτικὰ μιᾶς λαν-
θασμένης νοοτροπίας καὶ ἀγωγῆς. Tὸ ἕνα συνέβη τελευταία σὲ μεγάλο ἐμπορικὸ 
κανάλι καὶ ὁ παρουσιαστὴς ρώτησε τὸ νεαρό, ποὺ εἶχε πάει στὸ πρόγραμμά του γιὰ 
βοήθεια, ἂν εἶχε σεξουαλικὲς σχέσεις καὶ ἐμπειρίες. Kαὶ ὁ νεαρὸς παραδέχτηκε 
γελῶντας ὅτι εἶχε πάει σὲ κοινὲς γυναῖκες γιὰ σεξουαλικὲς ἐμπειρίες κάπου 10-15 
φορές. Kαὶ ὁ παρουσιαστὴς δικαιολόγησε τὴν ἐρώτησή του, ὅτι ἦταν στὰ πλαίσια 
τῆς ψυχανάλυσης ποὺ προσπαθοῦσε νὰ κάνει καὶ πρόσθεσε ὅτι οἱ προγαμιαῖες σε-
ξουαλικὲς σχέσεις εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικὲς γιὰ ἕνα ἰσορροπημένο ἄτομο ἀλλὰ 
καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ὁμαλὴ ἐξέλιξη τῆς προσωπικότητάς του!
 Tὸ ἄλλο εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀπάντηση ψυχολόγου σὲ ἐπιστολὴ 15χρονης σὲ 
ἑβδομαδιαῖο περιοδικό: «Oἱ ἐρωτικὲς σχέσεις στὴν ἡλικία σας συνήθως δὲν κρα-
τοῦν πολὺ καὶ παραμένουν στὴν ψυχὴ σὰν μιὰ γλυκιὰ ἀνάμνηση. Παίζουν ὅμως 
σημαντικὸ ρόλο στὴ δημιουργία αὐτοπεποίθησης καὶ τὴν καλύτερη ἀνάπτυξη τοῦ 
νέου ἀτόμου... Eἶναι σοβαρὸ λάθος νὰ κάνετε ἔρωτα χωρὶς προφύλαξη. Mιὰ ἀπρό-
σμενη ἐγκυμοσύνη μπορεῖ νὰ καταστρέψει τὰ πάντα στὴ σχέση σας. Στὴν ἡλικία 
σας ἡ πιὸ σωστὴ μέθοδος εἶναι τὸ προφυλακτικό»!
 Kαὶ στὶς δύο περιπτώσεις, μᾶς λένε ὅτι οἱ προγαμιαῖες σεξουαλικὲς σχέσεις 
εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴ δημιουργία αὐτοπεποίθησης καὶ ἰσορροπίας ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὴν ὁμαλὴ ἐξέλιξη καὶ ἀνάπτυξη τοῦ νέου ἀτόμου. Tὸ μόνο πρόβλημα στὴ δεύτερη 
περίπτωση εἶναι μιὰ ἀπρόσμενη ἐγκυμοσύνη, ποὺ μπορεῖ ὅμως κι αὐτὴ νὰ ἀποφευ-
χθεῖ μὲ τὴ χρήση τοῦ «θαυματουργοῦ» προφυλακτικοῦ!
 Δὲν μᾶς λέει ὅμως κανεὶς ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τῶν προγαμιαίων σχέσεων, ἐνῶ 
ἔχουν στὴ διάθεσή τους πάμπολλες μαρτυρίες νέων καὶ ἰδιαίτερα ἐφήβων, γιὰ 
τίς μαρτυρικὲς ὧρες, μέρες καὶ χρόνια ἀκόμη ποὺ περνοῦν μετὰ τὴ διάλυση μιᾶς 
σχέσης. O συναισθηματικός τους κόσμος ξεχαρβαλώνεται καὶ τὰ ὄμορφα ὄνειρα 
μιᾶς ὑποτιθέμενης ἀγάπης, γίνονται συντρίμμια. Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις, 
ποὺ ὁδηγοῦνται στὴν αὐτοκτονία. Kαὶ ἀντὶ οἱ συμβουλάτορες τῶν νέων μας νὰ τοὺς 
προτρέπουν σὲ χαλιναγώγηση τῶν ἐνστίκτων τους καὶ ἀποχὴ ἀπὸ ὁποιεσδήποτε 
προγαμιαῖες σχέσεις, τοὺς σπρώχνουν στὸ βάραθρο, ὑποστηρίζοντας ἀνεδαφικὰ 
καὶ παράλογα, πὼς στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὲς οἱ σχέσεις δὲ διαρ-
κοῦν πολύ, χρησιμεύουν στὴ δημιουργία ἐμπειριῶν γιὰ τὴν καλύτερη ἀνάπτυξη τοῦ 
νέου ἀτόμου!

Ἐγκράτεια καὶ συναισθηματισμός
 Δὲν μᾶς ἐξηγοῦν ἀκόμη γιατί οἱ νέοι μας θὰ πρέπει ἐπάνω στὸ ἄνθισμα τῆς 
νιότης τους, ἀντὶ νὰ κτίζουν μὲ ὑπομονή, ἐγκράτεια καὶ τάξη τὸν συναισθηματικό 
τους κόσμο, νὰ τὸν γκρεμίζουν στὰ πρῶτα του στάδια καὶ νὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι 
νὰ μεταφέρουν, σὲ ὅλη τους τὴ ζωή, τὰ ὀδυνηρὰ ψυχικὰ τραύματα αὐτῶν τῶν ἐκ 
προοιμίου ἀποτυχημένων σχέσεων.
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 Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ μερικὲς ἐμπειρίες ἀπὸ 
«πρῶτο χέρι» πού, ὅπως λένε, βοηθοῦν στὴν 
«ὁμαλὴ ἐξέλιξη» τῶν νέων.
 «Eἶμαι ἕνα κορίτσι 16 χρόνων καὶ ὡς πρὶν δύο 
μῆνες τὰ εἶχα μὲ ἕνα ἀγόρι, ἕνα χρόνο μεγαλύ-
τερο ἀπὸ μένα, γιὰ δύο χρόνια. Tὸ πρόβλημα 
ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ, εἶναι πὼς ὁλοκληρώσαμε τὴ 
σχέση μας. Ὅ,τι ἔγινε, ἔγινε ἀπὸ ἀγάπη. Ξέρω 
πὼς εἶμαι μικρὴ ἀλλὰ δὲ θὰ τὸ ἔκανα ποτὲ ἂν δὲν τὸν ἀγαποῦσα. Ἦταν ἡ πρώτη 
φορὰ ποὺ ἔνιωθα ἔτσι καὶ τὰ πηγαίναμε τόσο καλά, ποὺ πίστευα πὼς θὰ μέναμε γιὰ 
πάντα μαζί. Tὸν τελευταῖο καιρὸ ὅμως δὲν τὰ πηγαίναμε καθόλου καλά. Δὲν περ-
νοῦσε μέρα ποὺ νὰ μὴν τσακωθοῦμε, ἔτσι αὐτὸς μοῦ εἶπε νὰ τὰ χαλάσουμε γιατί δὲν 
πήγαινε ἄλλο. Ἐγὼ πληγώθηκα πάρα πολὺ ποὺ τὸν ἔχασα. Tώρα ὅμως αὐτὸ ποὺ 
μὲ βασανίζει, εἶναι πὼς ὁλοκληρώσαμε τὴ σχέση μας. Eἶμαι σὲ πολὺ ἀπελπιστικὴ 
κατάσταση, συνέχεια κλαίω. Δὲν ξέρω τί νὰ κάνω. Δὲ θέλω νὰ δημιουργήσω δεσμὸ 
μὲ ἄλλο ἀγόρι, δὲ θέλω νὰ βγαίνω ἔξω, ἔχει καταστραφεῖ ἡ ζωή μου. Πολλὲς φορὲς 
νιώθω πὼς δὲν ἔχει νόημα ἡ ζωή μου καὶ θέλω νὰ αὐτοκτονήσω»...
 «Eἶμαι 15 χρόνων καὶ ἀντιμετωπίζω ἕνα πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα. Eἶμαι 4,5 
μηνῶν ἔγκυος... Ὁ φίλος μου, 16 χρόνων, θέλει νὰ τὸ κρατήσω, ἀλλὰ δὲν ἔχει 
σκοπὸ τὸ γάμο. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ κοιλιά μου ἄρχισε νὰ φαίνεται, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο μὲ 
ταράζει ἀφάνταστα. Φοβᾶμαι ὅτι θὰ τὸ μάθουν οἱ γονεῖς μου (εἶναι πολὺ αὐστηροὶ) 
καὶ οἱ συμμαθητές - καθηγητές μου στὸ σχολεῖο. Tί μὲ συμβουλεύετε νὰ κάνω;».
 «Eἶμαι ἕνα κορίτσι 15½ χρόνων. Mετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις ἀπὸ τὸ ἀγόρι μου, ἔχω 
δεχθεῖ νὰ ὁλοκληρώσουμε τὴ σχέση μας. Λόγῳ ἄγνοιας, δὲ χρησιμοποιήσαμε καμιὰ 
προφύλαξη καὶ τώρα συνέβη τὸ μοιραῖο κακό. Eἶμαι ἔγκυος. Δὲν ξέρω τί νὰ κάνω. Tὸ 
ἀγόρι μου, ποὺ εἶναι 18 χρόνων, ἀπὸ τότε ποὺ τὸ ἔμαθε, μὲ ἀποφεύγει. Oἱ γονεῖς μου 
δὲν τὸ ξέρουν. Bρίσκομαι σὲ ἀπόγνωση. Nὰ τὸ κρατήσω ἢ νὰ κάνω ἔκτρωση;».
 Tαλαίπωρες μικρὲς κοπελίτσες... Λέτε: «Ὅ,τι ἔγινε, ἔγινε ἀπὸ ἀγάπη». Mά, γιὰ 
ποιά ἀγάπη μιλᾶτε; Nομίζετε ὅτι τὸ ξύπνημα τοῦ ἐνστίκτου, εἶναι ἀγάπη; Ἢ ἡ ἀγά-
πη εἶναι μιὰ λέξη μόνο; Ἢ ἀκόμη τὰ χάδια καὶ τὰ φιλιὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ἀγάπη; 
Kαὶ ἕνα σωρὸ ἄλλα σαλιαρίσματα;

Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη
 Mάθετε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο τί εἶναι ἀληθινὴ ἀγάπη: «Ἡ ἀγάπη εἶναι 
τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀνέχεται, νὰ εἶναι χρήσιμος, νὰ μὴ 
ζηλεύει, νὰ μὴ συμπεριφέρεται μὲ ἐγωισμὸ καὶ ὑπεροψία, νὰ μὴν ἀσχημονεῖ, νὰ 
μὴν ἀναζητᾶ τὰ συμφέροντά του, νὰ μὴ θυμώνει ἐξαγριωμένα, νὰ μὴ σκέφτεται τὸ 
κακό, νὰ μὴ χαίρει γιὰ τὴν ἀδικία ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀλήθεια, πάντα νὰ προφυλάσσει 
τοὺς ἄλλους, πάντα νὰ πιστεύει, πάντα νὰ ἐλπίζει, πάντα νὰ ὑπομένει. Ἡ ἀληθινὴ 
ἀγάπη οὐδέποτε χάνεται».
 Σὲ τελευταία ἀνάλυση, δηλαδή, ἡ ἀγάπη χρειάζεται χρόνο καὶ προϋποθέσεις 
γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ. Δὲν εἶναι κάτι ποὺ συμβαίνει ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη.
 Mὰ πῶς θὰ τὰ μάθετε αὐτά, ὅταν χωρὶς στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια τρέχετε ἀσυλ-
λόγιστα καὶ ἀσταμάτητα καὶ ζητιανεύετε ψίχουλα συναισθηματικῆς τρυφερότητας, 
ἐπειδὴ ἔτσι κάνουν ὅλοι καὶ στὸ τέλος παραδίνετε, μὲ τὴ θέλησή σας, ὅ,τι ἱερὸ καὶ 
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ὅσιο ἔχετε, τὴν ἁγνότητά σας; Ἄν δὲν πιστέψετε ὅτι ἡ ἁγνότητα εἶναι μιὰ ἀξία, τότε 
πῶς θὰ τὴν προφυλάξετε; Kαὶ γιατί νὰ ἀγωνιστεῖτε γι’ αὐτήν;
 Ἐκεῖνο ποὺ φαίνεται, ὅτι δὲ γνωρίζετε, παρ’ ὅλη τὴν πληθώρα τῶν γνώσεων, 
εἶναι ὅτι ἡ ἐφηβεία εἶναι ἕνα μεταβατικὸ στάδιο, ἀπὸ τὴν παιδικὴ στὴ νεανικὴ 
ἡλικία. Xαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑπερβολικὸ συναίσθημα, ἀστάθεια, μειωμένη λογι-
κή, μιμητισμό, ἀναρχισμό, πολλὴ εὐαισθησία, ἀμφισβήτηση τῶν πάντων, συνεχῆ 
ἀλλαγὴ ἀποφάσεων κτλ.
 Eἶναι, δηλαδή, ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία μιὰ κρίσιμη καμπὴ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἄν καταφέρετε νὰ περάσετε αὐτὴ τὴν καμπὴ χωρὶς ἀπώλειες, ἀνέγγιχτοι καὶ καθα-
ροί, θὰ ἔχετε ἐπιτύχει τὴν πρώτη καὶ μεγαλύτερη νίκη τῆς ζωῆς σας. Γιατί ἡ ζωή σας 
εἶναι γεμάτη ἀπὸ μάχες ποὺ εἴσαστε ἀναγκασμένοι νὰ τίς δώσετε. Kαὶ φαντάζομαι 
νὰ θέλετε νὰ εἶστε νικητὲς κι ὄχι νικημένοι. Ὅμως, ὅπως κάθε νίκη, ἔτσι κι αὐτὴ 
χρειάζεται ἀγῶνα καὶ προετοιμασία.
 Γι’ αὐτό, σ’ αὐτὴ τὴν ἡλικία, στ’ ἄγουρα χρόνια, δὲν πρέπει νὰ τσιλιμπουρδίζετε 
καὶ νὰ δημιουργεῖτε ἐπιπόλαιες σχέσεις ποὺ θὰ στιγματίσουν τὸ μέλλον σας, οὔτε 
καὶ νὰ λαμβάνετε σοβαρὲς καὶ δεσμευτικὲς ἀποφάσεις, ἀλλὰ νὰ περιμένετε τὰ 
ὥριμα χρόνια, ποὺ θὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ σιγὰ σιγὰ ἡ ἰσορροπία συναισθήματος καὶ 
λογικῆς.
 Oἱ ἰδιαίτερες φιλίες μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, εἶναι 
ἐπικίνδυνες καὶ γι’ αὐτὸ ἀχρείαστες, γιατί δημιουργοῦν τὸ λιγότερο τραυματικὲς 
ἐμπειρίες καὶ ψυχικὰ προβλήματα, ποὺ δυστυχῶς εἶναι συνοδευτικὰ ὅλης τῆς ὑπό-
λοιπης ζωῆς.
 Ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία εἶναι ἡ ἡλικία τοῦ ἀγῶνα καὶ τοῦ ἡρωισμοῦ γιὰ τὴν προά-
σπιση τῶν ἀξιῶν τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς ἁγνότητας καὶ τὸ κτίσιμο ἑνὸς ἀδαμάντινου 
χαρακτῆρα, ποὺ θὰ εἶναι ἡ βάση μιᾶς ὄχι εὔκολης ἀλλὰ ἀληθινὰ ὄμορφης, χαρού-
μενης κι εὐτυχισμένης ζωῆς.

Ἡ διαστημικὴ ἐξέλιξη
 Oἱ ὑλιστὲς καὶ οἱ ἔμποροι τῶν πάντων, θὰ σᾶς ποῦν ὅτι ἡ ἁγνότητα εἶναι ὡραία, 
ἀλλὰ ὑπόθεση ἀνεφάρμοστη, ξεπερασμένη, ἀξία κάποιων παλιῶν ἐποχῶν. Σήμε-
ρα, στὴν ἐποχὴ τῆς διαστημικῆς ἐξέλιξης πρέπει κανεὶς νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐπωφελη-
θεῖ ἀπὸ τίς χαρὲς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ, τῆς καλοπέρασης, τοῦ βολέματος, 
τῆς ἡδονῆς, τῆς ἀνώδυνης ἐπιτυχίας καὶ τοῦ εὔκολου πλουτισμοῦ. Ὅμως, αὐτὲς οἱ 
χαρὲς δὲν εἶναι οὔτε μόνιμες, οὔτε ἀληθινές. Γιατί εἶναι χαρὲς ὑλιστικές.
 Ἄν θέλετε νὰ ἔχετε χαρὲς αἰώνιες, ἀναλλοίωτες, πραγματικές, ποὺ δὲ θὰ ὑπάρ-
χει φόβος νὰ τίς χάσετε ποτέ, τότε ψάξετε νὰ τίς βρεῖτε στὴ σφαῖρα τοῦ πνεύματος 
καὶ ἀγωνιστεῖτε νὰ τίς κατακτήσετε.
 Ἡ ἁγνότητα δὲν εἶναι μονάχα ἡ ἴδια πηγὴ χαρᾶς στὰ χρόνια τῆς ἐφηβείας, ἀλλὰ καὶ 
ἕνα γερὸ θεμέλιο καὶ μιὰ προϋπόθεση γιὰ μιὰ εὐτυχισμένη μελλοντικὴ οἰκογενειακὴ 
ζωή, ἐφόσον, φυσικά, πραγματοποιηθεῖ καὶ μιὰ ὀρθὴ ἐκλογὴ τοῦ ἕτερου προσώπου.
 Kάποιοι γύρω σας μπορεῖ νὰ σᾶς ποῦν ἀπόκοσμους, ὀπισθοδρομικούς, νὰ σᾶς 
χλευάσουν ἢ ἀκόμη νὰ σᾶς διαβάλλουν συστηματικά. Mὴν τοὺς ὑπολογίσετε καὶ 
μὴ χάσετε τὸ κουράγιο σας. Tὸ μέλλον δὲν ἀνήκει σ’ αὐτούς, ἀλλὰ σ’ ἐσᾶς. Oἱ 
ἀρχαῖοι μας πρόγονοι εἶχαν δίκαιο ὅταν ἔλεγαν: «Mηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάρι-
ζε». Mὴν πεῖτε κάποιον εὐτυχισμένο, ἂν δὲ δεῖτε τὸ τέλος του. Ὅταν προγραμμα-
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τίσετε σωστὰ τὴ ζωή σας, μὴ φοβᾶστε. Παρ’ ὅλες τίς ἐνδιάμεσες δυσκολίες, στὸ 
τέλος ἐσεῖς θὰ εἶστε οἱ νικητές.
 Kάποιες ἄλλες ἀναγκαῖες ἀλήθειες θὰ πρέπει ἀκόμη νὰ εἰπωθοῦν:
 Ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν ἁγνότητα εἶναι δύσκολος, οἱ πειρασμοὶ γύρω σας καθημε-
ρινοί, πιεστικοί, ἀφόρητοι, γι’ αὐτὸ χρειάζεστε μιὰ ἄλλη ἀνώτερη δύναμη, ποὺ θὰ 
σᾶς ἐνισχύσει, ὥστε νὰ τὰ βγάλετε πέρα. Eἶναι ἡ δύναμη τοῦ Θεανθρώπου Xριστοῦ. 
Στραφεῖτε μὲ θέρμη κι ἐπιμονὴ σ’ Aὐτὸν καὶ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ πάρετε βοήθεια 
καὶ στήριξη. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ πραγματικὸς φίλος, ὁ ἀδελφός, ὁ Πατέρας.
 Tὸ σῶμα σας εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ, τὰ μέλη τοῦ σώματός σας, μέλη τοῦ σώματος 
τοῦ Xριστοῦ. Ἔτσι, σὰν χριστιανοί, δὲν μπορεῖτε νὰ τὰ βεβηλώνετε μὲ ἀσύνετες ἐνέρ-
γειες. Ὅπως λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος, «οὐκ οἴδατε ὅτι, τὰ σώματα ὑμῶν, μέλη Xριστοῦ 
ἐστίν; ἄρας οὖν τὰ μέλη Xριστοῦ, ποιήσω πόρνης μέλη; Mὴ γένοιτο» (A΄ Kορ. 6,15).
 «Tὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας, θάνατος» (Pωμ. 6, 23). Tὰ ἀποτελέσματα τῆς 
ἁμαρτίας εἶναι ὁ πνευματικὸς καὶ σωματικὸς θάνατος. Aὐτὴ εἶναι μιὰ ἐμπειρικὴ 
πραγματικότητα, ποὺ μόνο στὶς ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις μιᾶς συντριπτικῆς μετά-
νοιας μπορεῖ νὰ ἀνατραπεῖ.
 Ἡ διατήρηση τῆς ἁγνότητας εἶναι ἀρετή. Ὅμως, ὅπως ὅλες οἱ ἀρετές, χρειά-
ζεται προσπάθεια, ἀντίσταση, πόλεμος. Πόλεμος ἐσωτερικὸς καὶ ἐξωτερικός. Φυ-
σικά, ἡ ἐπιβράβευση τοῦ νικητῆ θὰ εἶναι ἡ δυνατότητά του νὰ ἀντικρίσει καὶ νὰ 
μιλήσει στὸ Θεό. «Mακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται».
 Ἡ ἀποφυγὴ τῆς καταστροφῆς τοῦ Bατερλὸ ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τίς δικές 
σας προσωπικὲς ἀποφάσεις. Φτάνει νὰ σταματήσετε νὰ σκέφτεστε ἐπιπόλαια καὶ 
νὰ παρασύρεστε ἀνάλογα μὲ τὴν πνοὴ τοῦ ἀνέμου. Mὴν ἀφήνετε νὰ ἀποφασίζουν 
ἄλλοι γιὰ σᾶς (οἱ φίλοι, ἡ μόδα, τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας). Ἄς κυριαρχήσει 
στὴ σκέψη σας ἡ λογικὴ καὶ ὄχι τὸ συναίσθημα, ποὺ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐλέγχεται 
συστηματικά.
 Tὸ Bατερλὸ εἶναι ὁπωσδήποτε μιὰ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή, μιὰ πανωλε-
θρία. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἐμπειρία καὶ ἡ πληθώρα τῶν μαχῶν 
τῆς ζωῆς, δίνουν τὴ δυνατότητα, τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ ἀνασύνταξη, ἀνά-
νηψη καὶ ἀναγέννηση μέσα ἀπὸ τίς στάχτες τῆς καταστροφῆς...

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περὶ τοῦ ποιοὶ ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχονται στὸ Ἅγιο Βῆμα
 Παρατηρεῖται τὸ ἐντελῶς ἄτοπο φαινόμενο νὰ εἰσέρχονται στὸ Ἅγιο Βῆμα τῶν 
Ἱερῶν Ναῶν καὶ μάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λατρείας, διάφορα λαϊκὰ πρό-
σωπα, ἀνήλικα ἤ ἐνήλικα, δίχως κἄν τὴν ἀπαιτούμενη εὐλάβεια καὶ συστολή.
 Ὅμως, σύμφωνα μὲ τὴν Κανονικὴ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἐκτὸς 
ἀπὸ τοὺς Κληρικούς, ἀνωτέρους καὶ κατωτέρους, δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὴ ἡ εἴσοδος σὲ 
ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
 Ἀλλὰ καὶ οἱ ἱερουργοῦντες Κληρικοὶ ἤ ὅσοι βοηθοῦν στὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑπηρεσία, 
πρέπει νὰ παρίστανται μὲ φόβο Θεοῦ, κατάνυξη καὶ δέος, διότι εἰσέρχονται σὲ τόπο φο-
βερό, σὲ Θρόνο Δόξης Κυρίου, ἀλλὰ καὶ στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ, ὅπου προσφαίρονται 
οἱ ἀναίμακτες Θυσίες εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μόνον 
ἐν εὐλαβείᾳ δύνανται νὰ παραμένουν ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος ὅσοι ἔλαβαν τὴν ἄδεια 
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καὶ εὐλογία πρὸς τοῦτο, ἔχοντας βαθιὰ ἐπίγνωση τῆς θείας 
δωρεᾶς, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐθυνῶν ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται.
 Ὁ ΞΘ΄ (69ος) Ἱερὸς Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου προβλέπει πλήρη ἀπαγόρευση γιὰ κάθε λαϊκό: 
«Μὴ ἐξέστω καὶ τῶν ἁπάντων ἐν λαϊκοῖς τελοῦντα, ἔνδον 
τοῦ ἱεροῦ εἰσιέναι Θυσιαστηρίου», ἐκτὸς τοῦ Βασιλέως, ὁ 
ὁποῖος κατὰ παράδοσιν ὡς «Χριστὸς Κυρίου» (λάμβανε ἅγιο 

Χρῖσμα) μποροῦσε νὰ εἰσέλθει γιὰ νὰ προσφέρει τὰ δῶρα του καὶ νὰ κοινωνήσει (βλ. 
Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 280-281), ἄν καὶ αὐτὸ τελικὰ γινόταν μόνον κατὰ τὴν στέψη του.
 Ὁ Σχολιαστὴς τῶν Ἱερῶν Κανόνων Ματθαῖος Βλάσταρης, ἀναφερόμενος στὸν ΜΔ΄ 
(44ο) Ἱερὸ Κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου («Ὅτι οὐ δεῖ γυναῖκας ἐν τῷ 
Θυσιαστηρίῳ εἰσέρχεσθαι»), τονίζει ὅτι ἄν γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ἄνδρες εἶναι ἐμποδισμέ-
νο νὰ εἰσέρχονται στὸ Ἱερὸ Βῆμα, πόσῳ μᾶλλον γιὰ τὶς γυναῖκες (βλ. Ράλλη-Ποτλῆ, 
Σύνταγμα Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον: Γ, Κεφ. ΚΒ΄, τόμος 
ἕκτος, σελ. 197 [Ἀθήνησιν 1859, φωτοτυπικὴ ἀνατύπωσις ἐκδ. «Γρηγόρη», 1966]).
 Τὸ αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ὁ Κανονολόγος Ἀλέξιος ὁ Ἀριστηνός, ὅτι δηλαδὴ ὄχι μόνο 
γιὰ τὶς γυναῖκες τὸ ἱερὸ Βῆμα εἶναι ἄβατο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ἄνδρες (βλ. Σύν-
ταγμα Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τόμος τρίτος, σελ. 212).
 Ὅσο γιὰ τοὺς Μοναχούς, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν Μοναχικὴ Κουρὰ δύνανται νὰ εἰσέλθουν 
στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο, προκειμένου ὄχι νὰ παραμείνουν ἐντὸς αὐτοῦ ἤ νὰ κοινωνή-
σουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν ἐκκλησιαστικὴ ὑπηρεσία, ὅπως γιὰ νὰ ἀνάψουν κεριὰ 
καὶ κανδῆλες, γιὰ νὰ εὐπρεπίσουν τὸν χῶρο κλπ.. Δὲν δύνανται ὅμως νὰ εἰσέλθουν 
οἱ Δόκιμοι Μοναχοί, διότι δὲν ἔχουν ἀκόμη συνταχθεῖ μὲ τοὺς Μοναχοὺς (βλ. Βαλ-
σαμῶνος, Ἑρμηνεία στὸν Κανόνα Α΄ Νικολάου Κων/λεως, στὸ Σύνταγμα Θείων καὶ 
Ἱερῶν Κανόνων, τόμος τέταρτος, σελ. 418).
 Οἱ Μοναχὲς συγχωροῦνται ἐπίσης νὰ εἰσέλθουν, οἱ ἔχουσες βεβαίως Εὐχὴ πρὸς 
τοῦτο, γιὰ τὴν προαναφερθεῖσα ὑπηρεσία, ἀλλά, ὅπως σημειώνει ὀρθῶς ὁ Ἅγιος Νι-
κόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὄχι σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες, ὅπου βρίσκονται καὶ ἄνδρες, διότι 
τοῦτο εἶναι ἀπρεπές, παρὰ μόνον στὸν Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τους.
 Στοὺς ἐνοριακοὺς Ναοὺς ὁ Ἐφημέριος δύναται νὰ ἐξυπηρετεῖται στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
ἱεροῦ Βήματος ἀπὸ κάποιο πρόσωπο τῆς ἐμπιστοσύνης του, διακρινόμενο γιὰ τὴν κα-
θαρότητα, εὐλάβεια καὶ συναίσθησή του. Εἶναι δὲ ἀνάγκη νὰ ἀποφεύγεται ἡ εἴσοδος 
ἀσχέτων προσώπων, μικρῶν ἤ μεγάλων, τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται στὸ Ἱερὸ Βῆμα σὲ διά-
φορες στιγμὲς γιὰ διάφορες αἰτίες, δῆθεν γιὰ νὰ ἐρωτήσουν κάτι ἀναγκαῖο ἤ γιὰ νὰ βο-
ηθήσουν, ἀλλὰ ἐκτρέπονται καὶ συνομιλοῦν, θορυβοῦν, εἴτε ἀκόμη καὶ χαριεντίζονται 
ἤ ἀτακτοῦν (ἰδίως τὰ παιδιὰ) μὲ διαπληκτισμούς, παίγνια κλπ., πρὸς καταφρόνησιν τῶν 
θείων προσταγῶν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὅπως καὶ τῆς ἱερότητος τοῦ χώρου.
 Σημειωτέον ὅτι σὲ κάποιους Ναούς, λόγῳ ἐλλείψεως καταλλήλου προσωπικοῦ, 
δίδεται εὐλογία μὲ εἰδικὴ ἀρχιερατικὴ εὐχὴ ἐκκλησιαστικῆς ὑπηρεσίας ἀκόμη καὶ σὲ 
εὐλαβεῖς γυναῖκες, ὥριμης ἡλικίας καὶ μὲ βίο σεμνὸ καὶ ἱεροπρεπῆ, νὰ εἰσέρχονται στὸ 
ἱερὸ Βῆμα πρὸς εὐπρεπισμόν, ἀλλὰ τοῦτο νὰ γίνεται ἐκτὸς ἱερᾶς Ἀκολουθίας καὶ ἄνευ 
παρουσίας ἄλλων προσώπων στὸν Ναό.
 Ἐπίσης, οἱ Ἀναγνῶστες καὶ Ἱεροψάλτες εἰσέρχονται μόνον γιὰ νὰ φορέσουν τὸ 
ράσο τους καὶ νὰ λάβουν εὐχὴ πρὸς ἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας τους στὸ ἱερὸ Ἀναλόγιο 
καὶ ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο, ἐκτὸς καὶ ἄν κληθοῦν κάποιες εἰδικὲς στιγμές (π.χ. στὴν ψαλμω-
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δία τοῦ Ἅγιος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ Βήματος σὲ ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία ὅταν οἱ παρόντες 
Κληρικοὶ ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν καταλλήλως).
 Ἀκόμη ὅμως καὶ οἱ ἱερουργοῦντες, εἶναι ἀνάγκη νὰ προσέχουν τὶς κινήσεις τους 
ὥστε ἡ παρουσία τους στὸ ἱερὸ Βῆμα νὰ εἶναι ἱεροπρεπής, ὅπως καὶ οἱ ἐκφράσεις καὶ 
συνομιλίες τους. Ἄν πρέπει νὰ γίνει συνεννόηση μεταξύ τους γιὰ κάποιο ἀναγκαῖο 
θέμα, εἶναι καλύτερο νὰ ἀπέρχονται σὲ παρακείμενο χῶρο, γιὰ νὰ μὴν ἀκούγονται δυ-
νατὲς ὁμιλίες ἐκ τοῦ Ἱεροῦ, πρᾶγμα ἀπρεπὲς καὶ μάλιστα παρεξηγήσιμο ἀπὸ τοὺς προ-
σευχομένους λαϊκοὺς ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Ἄν πρέπει νὰ διατηροῦμε τὴν ἡσυχία κατὰ τὴν 
θεία Λατρεία, πρῶτοι ἐμεῖς οἱ Ἱερουργοὶ ὀφείλουμε νὰ δίδουμε τὸ καλὸ παράδειγμα.
 Εἶναι συνεπῶς μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν Κληρικῶν γιὰ τὴν τήρηση τῆς τάξεως στὸν 
Ναὸ καὶ μάλιστα στὸ ἱερὸ Βῆμα, ὥστε ὁ Ἅγιος Νικόδημος νὰ τοὺς παρακινεῖ νὰ ἀποκό-
ψουν τὴν παράνομη συνήθεια, ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ πολλοὺς τόπους, νὰ εἰσέρχονται λαϊκοὶ 
ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος (βλ. Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 281, ὑποσημ. 1).
 Μὲ τὴν εὐλαβῆ στάση μας καὶ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν θείων παραγγελμάτων ἐφελ-
κύουμε τὴν Χάρη καὶ τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀντίθετα μὲ τὴν ἀνευλάβεια, ἀπροσεξία 
καὶ ἀνεπίτρεπτη συμπεριφορὰ καὶ ἀδιαφορία μας, ἡ ὁποία ἐπέρχεται ἀπὸ τὴν βλαπτικὴ 
ἐξοικείωση μὲ τὰ Θεῖα, ἀποδιώκουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὡς παραβάτες τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς εὐπρεπείας καὶ τάξεως.
 Λοιπόν, ἄς προσέξουμε καὶ ἄς πράξουμε ἀναλόγως, ὡς «καλοὶ Οἰκονόμοι» τῆς Χά-
ριτος τοῦ Θεοῦ!

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ

Σημεῖο τῶν καιρῶν:
Προβολὴ διαστροφῆς ἀπὸ ἐπίσημα χείλη

ΣΤΙΣ θλιβερὲς ἡμέρες μας ἐκπληρώνεται ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἄνδρες μεταξὺ τῶν φερομένων ὡς 

Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι θὰ λαλοῦν διεστραμμένα, διαστρε-
βλώνοντας τὴν Ἀλήθεια γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς πολλοὺς (βλ. Πράξ. 20:30).
 Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκει ἀναμφίβολα μητροπολίτης τοῦ Νέου Ἡμε-
ρολογίου, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μακρόχρονη Οἰκουμενιστικὴ δραστηριότη-
τά του καὶ τὶς πολιτικὲς διασυνδέσεις του, προκάλεσε δυσμενῶς τὸ χριστια-
νικὸ αἴσθημα μὲ τὶς σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἀπαράδεκτες ἀπόψεις 
του. Αὐτὸς λοιπὸν τόλμησε νὰ ἀποδώσει τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις κάποιων 
ἀνθρώπων στὸν ἴδιο τὸν Θεό, πρᾶγμα ἀπαράδεκτο καὶ δαιμονικό!
 Διότι αὐτὸ ποὺ ξεκάθαρα ὁ διαιώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ θεωρεῖ βαρύτατη 
ἐκτροπή, ἀτιμία καὶ ἀναισχυντία ποὺ ἐπισύρει καταδίκη καὶ εἰδικὴ ἀγωγὴ 
Μετανοίας (βλ. Λευϊτ. 18:22, 20:13, Ρωμ. 1:26-27, Α’ Κορ. 6:26-27, Ζ’ καὶ ΞΒ’ Ἱ. Κανόνα 
Μ. Βασιλείου, Δ’ Γρηγορίου Νύσσης, ΙΗ’ Ἰωάννου Νηστευτοῦ, μὲ ἐπικύρωση ἀπὸ Β’ 
ἁγίας ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ὅσο καὶ ἄν κάποιοι 
προσπαθοῦν νὰ ἀποδείξουν ὅτι διαφορετικὸ εἶναι τὸ νόημα καὶ τὰ ἰσχύοντα 
γιὰ τοὺς συγχρόνους «ἀγαπημένους σὲ μοναδικὴ σχέση» ὁμοφυλόφιλους.
 Ἡ σοβαρὴ αὐτὴ πάθηση, ὡς μὴ φυσικὴ κατάσταση, ὀφείλεται σὲ ψυχι-
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ατρικὰ καὶ γενικὰ ψυχοπαθολογικὰ προβλήματα. Ὁ 
ἑρμαφροδιτισμὸς καὶ κάποιες ὁρμονικὲς ἤ ὀργανικὲς 
διαταραχὲς παραπέμπονται σὲ εἰδικὴ θεραπεία. Ἀλλὰ 
ἀκόμη καὶ ἡ πιθανότητα βιολογικῶν αἰτίων, πρᾶγμα 

συζητήσιμο ὡς ἐξαιρετικὰ σπάνιο, δὲν ἀμνηστεύει τὸ ἐμπαθὲς τοῦ προβλή-
ματος καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ σοβαρὴ ἀντιμετώπιση.
 Ὅμως, ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος κάνει τὸ ἀπίθανο τονίζοντας: «Ἐκ τῶν πραγ-
μάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν 
ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φύλο, δὲν μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω 
ἐγὼ τὸν Θεό… (Ἡ ὁμοφυλοφιλία) εἶναι μία σχέση, ἡ ὁποία, ἐὰν ὑπάρχει 
μέσα ὁ Χριστός, [μπορεῖ] νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικὰ (μὲ ἀξιοπρέ-
πεια, χωρὶς πολλοὺς καὶ ἐναλλασσόμενους συντρόφους)…Ἕνα παιδὶ ἔχει 
τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέξει τὴν ζωή του, ἄν θέλει νὰ γίνει ὁμοφυλόφιλος… 
(Ὁ Χριστὸς) ἦλθε νὰ σώσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως τί εἶναι ὁ 
καθένας… Ἡ ὁρμὴ πρὸς τὸ ἴδιο φύλο ὑπάρχει. Δὲν ξέρω γιατὶ ὑπάρχει. 
Ὅταν τὴν δίνει ὁ Θεός, θὰ πολεμήσω αὐτήν;…».
 Ἡ προφανῶς σκόπιμη διαστρέβλωση εἶναι τόσο κραυγαλέα, ὥστε νὰ 
ἀπορεῖ κανεὶς γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀναίδειας ποὺ διαδίδεται δημοσίως ἀπὸ 
ὑποτιθέμενο ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο. Θὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη ἡ 
ἐκκλησιαστική του ἀρχή; Ἤ θὰ συγκαλύψει τὰ πράγματα, ὅπως ἔκανε καὶ 
παλαιότερα, γιὰ δηλώσεις ὑπὲρ τῶν προγαμιαίων σχέσεων σὲ πορνοπεριο-
δικὸ ἀπὸ ἄλλον ὁμόσχημο τολμητία;  
 Στὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα ἀπηχοῦνται συζητήσιμες σύγχρονες ἀπόψεις, 
καὶ μάλιστα ἐδῶ «ἠθικὸς αὐτουργὸς» κατὰ τὸν ἐν λόγῳ διαστρεβλωτὴ ποὺ 
θέλει νὰ δώσει πνευματικὸ ἐπίχρισμα, εἶναι πλέον ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Ἴσως νὰ 
ὑποκρύπτεται ἐδῶ κάποια Λουθηρανικῆς προελεύσεως ἀπενοχοποίηση 
τῆς συγκεκριμένης ἁμαρτίας, ποὺ ὁ Καινοτόμος κληρικὸς υἱοθέτησε ἀπὸ 
τὴν πολυετῆ ἐντρύφησή του σὲ συνάξεις τοῦ «Π.Σ.Ε.» στὴν Γενεύη, ὅπου 
σύχναζε ἀπὸ ἀρχιμανδρίτης, καὶ ἀλλοῦ. Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἀναπτύχθηκαν 
προτεσταντικὲς διδασκαλίες οἱ ὁποῖες τείνουν νὰ ἀπενοχοποιήσουν κάθε 
ἁμαρτωλὴ διαστροφή, διότι κατ’ αὐτοὺς πρόκειται περὶ ὀντολογικῆς κατα-
στάσεως στὸν ἄνθρωπο, ὥστε αὐτὲς νὰ τύχουν ἀκόμη καὶ θεσμικῆς ἀνα-
γνωρίσεως ὡς «ἀτομικὰ δικαιώματα» καὶ «φυσικὲς λειτουργίες».
 Ἄλλωστε, εἴμαστε σὲ ἀποκαλυπτικὴ ἐποχὴ γενικευμένης Ἀποστασίας 
καὶ καθολικῆς ἀνταρσίας τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
ἠθικὴ παρακμὴ καταλήγει σὲ «ἔκφυλη ἠθική» καὶ γιγάντωση τῶν σαρ-
κικῶν παθῶν καὶ διαστροφῶν, τὰ ὁποῖα στὸν Δυτικὸ κόσμο καὶ τὸν Δυτικὸ 
ψευδοχριστιανισμὸ βρίσκουν σημαντικὴ ἀπήχηση· καὶ τοῦτο διότι τὸ κριτή-
ριο ἔχει μετατεθεῖ ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο στὸν πτωτικὸ ἀλύτρωτο ἄνθρωπο, 
στὴν ἐκπλήρωση τῶν ἀκαθάρτων ἐπιθυμιῶν του, στὴν ἑωσφορικὴ αὐτοθέ-
ωσή του, στὴν σχιζοφρενικὴ ὑπερηφάνειά του, στὸ καταστροφικὸ σύνθημά 
του: «Κάνε ὅ,τι θέλεις, ὅπως θέλεις, μὲ ὅποιον θέλεις»!...
 Ἕτερος δὲ βαθμοφόρος ἀπὸ ἄλλη Ἤπειρο, ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἀπελπισί-
ας καὶ συμφορᾶς, ἐπισφραγίζοντας τὶς παραπάνω δηλώσεις καὶ ἐπιβραβεύ-
οντας ζεῦγος ὁμοφυλοφίλων, προέβη σὲ ὑποτιθέμενη βάπτιση τῶν παιδιῶν 
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τους (!) σὲ ναὸ στὴν Ἀττικὴ πρόσφατα, καὶ κατόπιν, μαζὶ μὲ τὸν ἐξ Ἑλλάδος 
ὁμόφρονα μητροπολίτη τῆς παρανομίας, συλλειτούργησαν σὲ Ἁγιορειτικὸ 
Μετόχι (!) στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, δίδοντες ἕναν ἰδιαίτερα «παραδοσιακὸ τόνο» 
στὶς δραστηριότητές τους!... Ἄλλωστε οἱ προκαθήμενοί τους, Κωνσταντινου-
πόλεως καὶ Ἀθηνῶν, συνευωχοῦντο ἑορτίως στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἠπείρου, 
στὴν ὑποτιθέμενη τιμὴ συγχρόνου κατ΄ αὐτοὺς ὁσίου Ἁγιορείτου Γέροντος!
 Εἰς πεῖσμα τῆς θλιβερῆς αὐτῆς συμπαιγνίας, στὴν ὁποίαν συμμετέχουν 
καὶ οἱ ψευδο-ορθόδοξοι τῆς σήμερον, θυμίζουμε ὅτι κατὰ τὸν ἀπαράμιλλο 
ἑρμηνευτὴ τοῦ θείου λόγου Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, «πάντα μὲν ἄτιμα 
τὰ πάθη, μάλιστα δὲ ἡ κατὰ τῶν ἀρρένων μανία» (Ὁμιλία Ε’ στὴν πρὸς 
Ρωμαίους). Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοὺς ἀνθρώπους «τοὺς λέγω πὼς εἶναι χει-
ρότεροι ἀπὸ τοὺς δολοφόνους γιατὶ εἶναι καλύτερο νὰ πεθάνει κανείς, 
παρὰ νὰ ζεῖ καὶ νὰ προσβάλλεται ἔτσι. Γιατὶ ὁ δολοφόνος ἀπέσπασε τὴν 
ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, ἐνῶ αὐτὸς κατέστρεψε τὴν ψυχὴ μαζὶ μὲ τὸ σῶμα. Καὶ 
ὅποιο ἁμάρτημα καὶ ἄν πεῖς, δὲ θὰ πεῖς κανένα ἴσο μὲ τὴν παρανομία 
αὐτή. Καὶ ἄν ἐκεῖνοι ποὺ παθαίνουν αὐτὰ τὰ αἰσθάνονταν θὰ δέχονταν 
ἄπειρους θανάτους, προκειμένου νὰ μὴν πάθαιναν αὐτό. “Οὐ γάρ ἐστιν, 
οὐκ ἔστι ταύτης τῆς ὕβρεως ἀλογώτερόν τε καὶ χαλεπώτερον”»!
 Εἶναι τόσο φοβερὸ τὸ ἁμάρτημα, συνεχίζει ὁ ἱερὸς Πατήρ, ὥστε συνέβη 
νὰ ἀναγκάσει κάποτε νὰ ἐμφανισθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸν καιρό της ἡ γέενα 
τῆς κολάσεως στὴν γῆ κατὰ τὸν ἐμπρησμὸ τῶν Σοδόμων.
 Γιατί δὲ κάποιοι φθάνουν σὲ αὐτὸ τὸ φρικτὸ κατάντημα; Ἐρωτᾶ ὁ ἱερὸς 
Πατὴρ καὶ ἀπαντᾶ μὲ φυσικὴ ἀπολυτότητα: Ἀπὸ θεία ἐγκατάλειψη. Ὥστε 
κάποιοι νὰ διαμορφώνουν «δόγμα σατανικόν» καὶ «βίον διαβολικόν». 
Ὅ,τι ξεφεύγει ἀπὸ τοὺς νόμους ποὺ τέθηκαν ἀπὸ τὸν Θεόν, αὐτὸ καὶ ἐπι-
θυμεῖ ὅ,τι τὸ ἀλλόκοτο καὶ ἀηδές. Σὰν κάποιον, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν σφοδρή 
του δίψα ἐπιθυμεῖ ἀκόμη καὶ τὸν βόρβορο. Ἔτσι καὶ οἱ ἀρρενομανεῖς ἐκβρά-
σθηκαν σὲ τοῦτο τὸν παράνομο ἔρωτα. Καὶ αὐτὸ τὸ παθαίνουν ἀπὸ ἐγκα-
τάλειψη Θεοῦ.
 Λοιπόν, ἡ κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο θεία ἐγκατάλειψη ἐκλαμβάνεται 
μὲ τρόπο διαστρεβλωτικὸ ἀπὸ τὸν θλιβερὸ συνήγορο τῆς παρανομίας Νε-
οημερολογίτη μητροπολίτη ὡς θεία δόση (!)… Πρόκειται, προφανῶς, γιὰ 
θεία ἐγκατάλειψη…
 Ὁ Σωτῆρας μας Χριστὸς βεβαίως καὶ ἦλθε γιὰ νὰ σώσει ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους, ἀλλὰ κήρυξε ὡς βάση ἐξ ἀρχῆς τὴν Μετάνοια εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
Ὅλους χωρεῖ ἡ Ἐκκλησία Του καὶ ὅλους συγ-χωρεῖ, ἐφ΄ ὅσον ἀπαρνηθοῦν 
τὸν κακὸ ἑαυτό τους. Ὅλοι δύνανται νὰ μεταμορφωθοῦν ἐν Χριστῷ, διὰ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, ἐφ΄ ὅσον ἐγκαταλείψουν μὲ «τέλειον μῖσος» τὰ πάθη τῆς 
βδελυρίας. Οὐδεὶς ἀποστρέφεται τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ δὲν δικαιολογεῖ οὔτε 
ὡραιοποιεῖ τὴν ἁμαρτία του, ἄν πρέπει νὰ τὸν ὁδηγήσει σὲ ἐπίγνωση ἀλη-
θείας, σὲ μετάνοια, θεραπεία καὶ σωτηρία.
 Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὅποια ὁρμὴ καὶ ἐπιθυμία, ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ἀκάθαρτη καὶ 
ἀναίσχυντη, εἶναι μέσα στὸν ἄνθρωπο ἐκ Θεοῦ καὶ πρέπει νὰ βρεθεῖ τρό-
πος ἱκανοποιήσεώς της (ἔστω καὶ «ἀξιοπρεπῶς»!), τότε καταλύουμε τὸ ἔργο 
τῆς σωτηρίας. Κάθε πάθος νομιμοποιεῖται καὶ ἀμνηστεύεται καὶ ἡ Ἐκκλη-



ΕΠΑΛΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ / 216

σία τοῦ Χριστοῦ μετατρέπεται ἀπὸ ἐργαστήριο Ἁγιότητος σὲ προθάλαμο 
τοῦ ἀπωλείας!
 Μόνον ὅταν λέγουμε καὶ ὁμολογοῦμε τὴν Ἀλήθεια, παραμένουμε πραγ-
ματικὰ μαθητὲς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ θεῖος λόγος ἰσχύει καὶ θὰ ἰσχύει 
καὶ κανεὶς διαστρεβλωτής, ὅ,τι θέση καὶ νὰ ἔχει, δὲν δύναται νὰ τὴν κλονίσει· 
ἁπλῶς ἐκπίπτει στὸ ἔρεβος τοῦ ψεύδους καὶ συμπαρασύρει ὅσους ἐξαπατᾶ. 
 Εὐχόμενοι μετάνοια στοὺς διαστρεβλωτές, θυμίζουμε τὰ θεόπνευστα 
καὶ ἀκλόνητα ἀποστολικὰ λόγια: «μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδω-
λολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται 
οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες, βασιλείαν Θεοῦ οὐ 
κληρονομήσουσι» (Α’ Κορ. 6:9-10).

† Ὁ	Λαρίσης	καὶ	Πλαταμῶνος	ΚΛΗΜΗΣ
30-6-2022	(ἐκ.ἡμ.)

Σύναξις	Ἁγίων	Ἀποστόλων

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ἅγιος Συμεὼν ὁ ἀνυπόδητος
ἀπὸ τὸ Γερακάρι Λαρίσης

 Στήν ἐπαρχία Ἁγιᾶς-Λαρίσης, 1 χιλιόμετρο Β.Α. τοῦ χωριοῦ 
Γερακάρι βρίσκεται τό Βαθύρεμα. Στά χρόνια τῆς Τουρκοκρα-
τίας ἦταν Κεφαλοχῶρι καί παράλληλα διοικητικό καί οἰκονο-
μικό κέντρο τῆς ἐπαρχίας. Καταστράφηκε περίπου στά 1680 
μετά ἀπό θανατηφόρο ἐπιδημία καί οἱ κάτοικοί του κατέφυγαν 
στά γύρω χωριά. Σήμερα στό χῶρο αὐτό σώζον ται ἐρείπια 
σπιτιῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καί οἱ ἐκκλησίες τῆς Παναγίας, τοῦ 
Ἁγ. Νικολάου, τό μονύδριον τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου καί τά ἐρείπια 
τῶν ἐκκλησιῶν τῶν Ἁγ.Θεοδώρων καί τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.

Παιδικά χρόνια
 Ὁ Ὅσιος Συμεών γεννήθηκε περίπου κατά τό ἔτος 1500, 
στό Βαθύρεμα Ἁγιᾶς καί οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν, Παπα- 

Ἀνδρέας, ἐνάρετος ἱερεύς καί διδάσκαλος στό κρυφό σχολειό καί ἡ πρεσβυτέρα 
Αἰκατερίνη. Ἔμαθε τά πρῶτα του γράμματα στό κρυφό σχολειό μέ διδάσκαλο τόν 
πατέρα του. Ἀπό τά παιδικά του χρόνια ἀκόμη στίς ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ του καί 
πιό πολύ στό ἐρημοκκλήσι τῆς Ἁγ. Τριάδος (Ἀετολόφου), ζοῦσε μυστικές ἀναβάσεις 
κοντά στόν ἱερέα πατέρα του, διακονώντας στό ἱερό κατά τήν τέλεση τῆς Θείας 
Λειτουργίας. Ἀκόμη κανοναρχοῦσε, διάβαζε τίς Προφητεῖες, ἔλεγε τόν Ἀπόστολο, 
διάβαζε καί τόν Δαμασκηνό μέ τούς ἑορταστικούς του λόγους. Τόν ἀκροάζονταν 
μέ προσοχή οἱ προσκυνητές στοχαζόμενοι… ὅτι σίγουρα θά γίνει καλόγερος καί 
παπᾶς! Ἡ ἀθώα του ψυχή αἰσθανόταν γιά ὅλα αὐτά μιά μεγάλη εὐχαρίστηση, ὅπως 
αἰσθανόταν ὁ Κύριός μας, ὅταν τελείωνε τή Θεία Του διδασκαλία.

Ἀκούσιος γάμος
 Σύμφωνα μέ τήν παράδοση πού διασώθηκε ἀπό τόν Θεόδωρο Χατζημιχάλη ὡς 
θρύλος ἕως σήμερα, ὁ Ἅγιος Συμεών, νέος εὐσεβής, μέ τά πλούσια ἐσωτερικά χα-
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ρίσματα καί τήν ἐξωτερική του ὀμορφιά, μετά ἀπό πίεση καί ἀναγκασμό … παντρεύ-
τηκε τήν κόρη τοῦ κοτσάμπαση τῆς περιοχῆς, τήν Τριανταφυλλιά. Ὅμως ὁ ἐραστής 
τῆς παρθενίας, τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας ἔζησε μέ ἁγνότητα τό γάμο του καί δέ 
λησμόνησε ποτέ τήν ἀρχική του ἀπόφαση νά ἀκολουθήσει τό δρόμο τῆς παρθενί-
ας, τῆς πτωχείας, τῆς ταπείνωσης τοῦ μοναχοῦ. Ἡ Τριανταφυλλιά εἶχε κατ’ ἀρχάς 
εὐγενεῖς πόθους περί τοῦ γάμου της, δέ μπόρεσε ὅμως νά ἀκολουθήσει τό σύζυγό 
της στήν ὑπεράνθρωπη βιοτή του καί παρασυρθεῖσα…. συνῆψε ἀθέμιτες σχέσεις 
μέ ἕναν ἀγροφύλακα τοῦ τόπου καί τεκνοποίησε ἐξ αὐτοῦ. Μέ ἐσωτερική γαλήνη, 
καρτερία καί ἀξιοθαύμαστο θάρρος, ἀποδέχτηκε τήν καταδίκη του σέ θάνατο διά 
πυρᾶς ἀπό τούς συγχωριανούς του, μετά τήν ἄρνηση τῆς πατρότητας τοῦ γιοῦ τῆς 
Τριανταφυλλιᾶς. Ἡ ἐμπιστοσύνη του στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἡ βαθειά του πίστη 
στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, φανερώνουν τήν ἀλήθεια μέσα ἀπό τά χείλη τοῦ μικροῦ 
παιδιοῦ πού ὑπέδειξε τόν πραγματικό του πατέρα καί παράλληλα τήν ἁγνότητα καί 
ἀθωότητα τοῦ Ἁγίου Συμεών…

Ἡ μοναχική του πορεία
 Τίς ἑπόμενες ἡμέρες τά βήματά του τόν ὁδηγοῦν στόν Ἐπίσκοπο Δημητριάδος 
Παχώμιο, πού τόν ἔκειρε Μοναχό καί Ἱεροδιάκονο. Ὁ πρῶτος σταθμός τῆς Μονα-
χικῆς του πορείας, εἶναι τό Στόμιο στό Οἰκονομεῖο, ὅπου ἔζησε ἀρκετό διάστημα μέ 
αὐστηρή νηστεία, ἀκατάπαυστη ὁλονύκτια προσευχή, φορώντας τό μοναδικό πτω-
χικό ράσο του. Τήν ἴδια ἐνάρετη καί ἀγγελική ζωή θά συνεχίσει καί στό Ἅγιο Ὄρος, 
ὅπου στή Μονή Μεγίστης Λαύρας χειροτονεῖται Ἱερέας καί ἀργότερα Ἡγούμενος 
στή Μονή Φιλοθέου. Εὐθύς ἀμέσως οἱ ἴδιοι μοναχοί πού τόν ἀνέβασαν στό Θρόνο 
τῆς Ἡγουμενίας, οἱ ἴδιοι τόν κατέβασαν, τόν ἐδίωξαν καί τόν φυλάκισαν. Κατατρεγ-
μένος ἀπό τούς μοναχούς καί ὁπλισμένος μέ ὑπομονή καί καρτερικότητα, ὁδηγεῖται 
σέ ἕνα βουνό, τό λεγόμενο σήμερα Φλαμοῦρι, ὅπου μετά ἀπό 3 χρόνια σκληρῆς 
ἀσκήσεως (κάτω ἀπό μιά μηλιά)… ἔχτισε ἐκεῖ ὕστερα ἀπό 7 χρόνια τό ἐκκλησάκι 
τῆς Ἁγ.Τριάδος καί ἐλειτούργει τῷ Θεῷ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν.

Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους
 Στή συνέχεια βγῆκε ἔξω ἀπό τό Μοναστῆρι στά γύρω μέρη, στή Λάρισα, στόν Τύρ-
ναβο καί στήν Ἐλασσόνα, καί πιό μακριά στά Γρεβενά καί στά Ἄγραφα. Δίδασκε στούς 
ἁπλούς κατοίκους, πού ἦταν βυθισμένοι στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἔλλειψης τῆς 
γνώσης καί τῆς παιδείας, στήριζε τούς Χριστιανούς, πού εἶχε κλονιστεῖ ἡ πίστη τους 
στήν Ὀρθοδοξία καί συνιστοῦσε ὑπομονή στό θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἐπισκέφτηκε τήν 
Στερεά Ἑλλάδα, ἔφτασε κηρύττοντας στή Θήβα καί ἀπό ἐκεῖ στήν Ἀθήνα, ὅπου τόν 
ὑποδέχτηκαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λαυρέντιος καί ὅλο το πλῆθος τῶν χριστιανῶν. Κα-
ταδικάζεται στή Χαλκίδα, ἀπό συκοφαντίες τῶν Τούρκων, ἀκόμη μία φορά σέ θάνατο 
καί μετά τήν ἀθώωσή του ἐπιστρέφει καί πάλι στό Φλαμοῦρι. Ἀπό ἐκεῖ ἐπισκέπτεται 
τόν Πατριάρχη στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά ζητήσει τήν εὐλογία του καί ὑλική βο-
ήθεια νά χτίσει Μοναστῆρι. Ἐκεῖ μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ θεράπευσε τήν 
Ἀϊνέ, κόρη τοῦ μεγάλου Σουλτάνου, τοῦ Μεγαλοπρεποῦς. Σέ εὐχαριστία ὁ Σουλτάνος 
ἔστειλε ἐργάτες καί ὑλικά στό Φλαμοῦρι, ὅπου ἔκτισαν τήν Ἱερά Μονή τῆς Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἡ ὁποία σώζεται καί ἀνθεῖ μέχρι σήμερα.

Τελευταῖο προσκύνημα στό ἐρημοκκλήσι τῆς Ἁγ. Τριάδος
 Κάποια μέρα περίπου στά 1540, ὁ Ὅσιος θά ἔλθει στό ἐρημοκκλήσι τῆς Ἁγ.Τριά-
δος, πού τίς ἀναμνήσεις του δέ μπορεῖ νά βγάλει ἀπό τό νοῦ καί μένουν ζωγραφι-
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σμένες καί στή φαντασία του καί στήν καρδιά του. Ἐκεῖ, σύμφωνα μέ τό θρύλο 
τῆς παράδοσης, θά συναντηθεῖ γιά τελευταία φορά μέ τήν Τριανταφυλλιά καί τό 
Βαθύρεμα. Θά ἐξομολογήσει τήν Τριανταφυλλιά καί θά πληροφορηθεῖ ἔτσι τή συνέ-
χεια καί τό τέλος τῆς ἱστορίας πού ἄρχισε μαζί του. Ἀναγκάζεται νά τή συνοδεύσει 
ὡς ἑτοιμοθάνατη στό Βαθύρεμα καί ἔτσι θά περάσει ἀπό τό χωριό του σάν ἕνας 
ἄγνωστος καί ἀσήμαντος καλόγερος, χωρίς κανείς νά τόν ἀναγνωρίσει, αὐτόν πού 
εἶχε γίνει τό καύχημα τῆς ἐκκλησίας καί ὁ στυλοβάτης τῆς ψυχῆς τοῦ Ἔθνους… Καί 
ὕστερα θά φύγει γιά νά συνεχίσει γιά πολλά χρόνια ἀκόμη τό ἔργο του.

Ὁσιακή κοίμηση
 Στό τέλος τῆς ζωῆς του ὁ δρόμος θά τόν φέρει καί πάλι στή Πόλη. Αὐτή τή φορά ὄχι 
σάν ἕνα ἱκέτη, πού ἀγωνίζεται νά κτίσει ἕνα Μοναστῆρι, μά σάν ἕνα μεγάλο διδάσκαλο, 
πού μέ τό ζωοποιό λόγο του, ἐμπνευσμένο ἀπό τήν πίστη στό Θεό καί ἀπό τήν ἀγάπη 
στό σταυρωμένο λαό του πού κινδυνεύει, ἀγωνίζεται τόν μεγάλο ἀγῶνα ὅλων των 
διδασκάλων τῆς ἐποχῆς του, στούς ὁποίους χρωστᾶμε τήν ἐθνική μας Ἀνάσταση.
 Ἐνῶ ὅμως βρισκόταν ἀκόμα στήν Κωνσταντινούπολη, τόν κάλεσε ὁ Θεός κοντά 
Του, ὅπου συνέβη ἡ Ὁσιακή κοίμησή του στίς 19 Ἀπριλίου 1594. Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρ-
χης μαζί μέ τή Σύγκλητο ἐνταφίασαν τό σεπτό του σῶμα στό ναό τῆς Θεοτόκου στή 
Χάλκη. Δύο χρόνια ἀργότερα, μοναχοί ἀπό τό Φλαμοῦρι ἔκαναν τήν ἀνακομιδή τοῦ 
Ἁγίου λειψάνου, πού ἐξέπεμπε θαυμαστή εὐωδία καί τό μετέφεραν στό Μοναστῆρι, 
ὅπου φυλάσσεται καί θαυματουργεῖ μέχρι σήμερα.
 Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Μονοχίτων καί Ἀνυπόδητος, ὁ μεγάλος Διδάσκαλος τοῦ Γέ-
νους καί τῆς Ὀρθοδοξίας, πρόδρομος κατά 200 χρόνια του Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ, μένει ἀγνοούμενος στήν πατρίδα του γιά πεντακόσια χρόνια μέχρι σήμερα.
Πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἀνεγέρθηκε στό Γερακάρι τῆς Ἁγιᾶς ὁ μοναδικός στήν Ἑλλάδα 
Ἱερός Ναός, πού φέρει τό ὄνομά του. Θεμελιώθηκε στίς 20 Αὐγούστου 2002 καί 
ἔγιναν τά Θυρανοίξιά του στίς 20 Αὐγούστου 2005.
 Ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Συμεών ἔγινε μέ τή συνδρομή εὐλαβῶν 
πιστῶν καί ἦταν χρέος πίστης, τιμῆς, εὐλαβείας, συγχώρεσης στή λησμονιά, στήν 
περιφρόνηση καί τόν κατατρεγμό πεντακοσίων χρόνων γιά τόν μοναδικό Ἅγιο πού 
γεννήθηκε, μεγάλωσε καί θαυματούργησε στόν τόπο αὐτό.
 Ἑορτάζει στίς 9/22 Αὐγούστου, ἡμέρα εὑρέσεως τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου, 
μετά τήν κλοπή της ἀπό τό Μοναστῆρι καί τό Θαυματουργικό τρόπο ἀποκάλυψής 
της (9/22 Αὐγούστου 1950).
 Ἀκόμη, ἀνακατασκευάστηκε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Βαθυρέματος, ὁ 
ὁποῖος εἶχε ἀνεγερθεῖ ἀπό τούς γονεῖς τοῦ Ἁγίου Συμεών (π. Ἀνδρέας – Αἰκατερίνη) 
καί ἀνεγέρθηκε ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδας στήν κορυφή τοῦ Ἀετολόφου στό 
σημεῖο ὅπου ἦταν ὁ παλιός ναός (ἐκεῖ πού ἀναπαύονταν νά πηγαίνει ὁ ἅγιος στά 
παιδικά του χρόνια).
 Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου ἄς μᾶς δίνει δύναμη καί κουράγιο καί ὁ χιτώνας του ἄς σκεπά-
ζει τίς καρδιές μας!
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ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

Φωνάζει ὁ κλέφτης γιὰ νὰ φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης…
 Ἀναδημοσιεύουμε τὸ κάτωθι κείμενο, τὸ ὁποῖο λάβαμε ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὀρθοδοξία 
Πολεμουμένη» τοῦ μακαριστοῦ ἤδη Ζηλωτοῦ Ἱερομονάχου Θεοδωρήτου Ἁγιορείτου 
(σελ. 61-65, Ἀθῆναι 2007), τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖται μὲ τὸ πάντοτε ἐπίκαιρο ζήτημα τῆς 
ἀμφισβητήσεως τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν Καινοτόμο Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου Ἑλλάδος. Στὸ κείμε-
νο αὐτὸ παρέχεται μία πολὺ καλὴ ἀπάντησις στὸ ψεῦδος τῶν ἀντικειμένων καὶ στὴν 
οἰκουμενιστικὴ σκοπιμότητα καὶ δολιότητα τῆς ἀντορθοδόξου θέσεώς τους. Τὸ ἐνδια-
φέρον κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς: 

ΜΕΤΑ τὴν δημοσίευσιν εἰς τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» τοῦ κειμένου τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας 

τοῦ Νέου Ἡμερολογίου μὲ τίτλον: «Τὰ Μυστήρια καὶ ἡ ὑποδοχὴ τῶν Παλαιοημερολο-
γιτῶν», πολλοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ μᾶς ἔθεσαν διάφορα ἐρωτήματα καὶ ἐζήτησαν τὴν 
γνώμη μας. Τὸ κείμενον ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ μία σύνοψιν τῶν ἐρωτημάτων καὶ 
τῶν ἀπαντήσεών μας.
	 ‒	Ἐρ.:	Πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει εἰδικὸς λόγος γιὰ τὴν θέσιν αὐτὴν τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου;
 ‒ Ἀπ.: Ἀσφαλῶς ναί. Εἶναι ὁ κατήφορος ποὺ ἔχει ὁδηγήσει τὴν Ἐκκλησίαν του διὰ 
τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν του καὶ τῶν πολλαπλῶν ψευδῶν καὶ αὐτοαναιρουμένων 
θέσεών του γιὰ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς καθάρσεως. Ἔπρεπε, νὰ ριφθῇ 
μία φωτοβολίδα ἀντιπερισπασμοῦ, ἡ ὁποία θὰ τὸν ἐμφάνιζε κριτὴν τῶν Ὀρθοδόξων, 
αὐτὸν ποὺ ἀπεμπολεῖ συνεχῶς τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας τίμια καὶ ἱερά! Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ἡ 
λαϊκὴ θυμοσοφία ἐκφράζει ὡς ἑξῆς: «Ὑβρίζει πρῶτα ἡ πόρνη τὴν σώφρονα ἀνήθικον, 
γιὰ νὰ μὴ ἀκούσῃ τὰ ἴσα»…
	 ‒	Ἐρ.:	Φωνάζει ὁ κλέφτης γιὰ νὰ φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης;
 ‒ Ἀπ.: Ἀκριβῶς! Ὁ οἶστρος τῆς αὐτοπροβολῆς καὶ ἡ 
ἄγνοια τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας ἱερῶν καὶ ἀδιαπραγματεύ-
των, τὸν ὡδήγησε τὸ 2001 νὰ φέρῃ τὸν Πάπα στὴν Ἀθή-
να. Τώρα, προκειμένου νὰ τὸ ἐπαναλάβῃ, ἐδημιούργησε 
ἄλλοθι ταξιδίου του εἰς Βατικανόν, ὥστε κατόπιν διὰ λό-
γους ἐθιμοτυπίας καὶ ἀβροφροσύνης νὰ φέρῃ καὶ πάλι 
τὸν Πάπα ἐν πάσῃ πομπῇ… Ἐπειδὴ θὰ ἀκολουθήσουν ὁπωσδήποτε ἀντιδράσεις, γιὰ 
νὰ προλάβῃ τὶς… διαρροὲς ἡ Συνοδική του Ἐπιτροπὴ καθύβρισε τοὺς Παλαιοημερολο-
γίτας, ὥστε νὰ εἶναι τὸ δυνατὸν ὀλιγώτερες…
 ‒	Ἐρ.:	Ὑποψιάζεσθε, δηλαδή, ὅτι κρύπτεται δολιότης εἰς τὴν ἐν λόγῳ Συνοδικὴν 
ἀνακοίνωσιν;
 ‒ Ἀπ.: Δὲν ὑποψιάζομαι, ἀλλὰ εἶμαι βεβαιότατος.
 Οἱ συντάκται της, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὑπολογίζουν στὴν «θερμὴν» ἀντίδρασιν τῶν 
Παλαιοημερολογιτῶν, οἱ ὁποῖοι προσβληθέντες ἀπὸ τὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ Προτε-
στάντου καὶ ἀνιέρου ἴσως νὰ ἀνταποδώσουν τὰ ἴσα. Ὁπότε ὁ Προκαθήμενός των δι-
αρρηγνύων τὰ πολυτελῆ του ἄμφια θὰ κραυγάζῃ: Ἰδού, βλασφημοῦν καὶ ὑβρίζουν 
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ἀποκαλοῦντες τὴν Ἐκκλησίαν ἀνίερον. Ἡ ἰδική του βλασφημία, βλέπετε, δὲν μετράει· 
«ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν»…
 Ἐὰν δὲ προσθέσωμεν καὶ τὴν ἑτέραν αὐτοῦ ὕβριν, ἀφοῦ ἀπροκαλύπτως πιστεύει, 
ὁμοῦ μετὰ τῆς Συνοδικῆς του Ἐπιτροπῆς, τὸν Παπισμὸν ὡς Ἐκκλησίαν, ἔχουσα Μυστή-
ρια καὶ Χάριν, ἀντιλαμβάνεσθε τὸ μέγεθος τῆς πτώσεως τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ πέλαγος 
τῆς ἀγνοίας καὶ συγχύσεως τῶν συντακτῶν τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου.
 ‒	Ἐρ.:	Τελικὰ ποῖος νομίζετε ὅτι κερδίζει ἢ χάνει ἀπ’ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορίαν;
 ‒ Ἀπ.: Κατὰ πρῶτον κερδίζει ὁ Διάβολος, ὡς πατὴρ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς συγχύ-
σεως, χαίρων διὰ τὶς ἀντιπαραδοσιακὲς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου καὶ διὰ τὴν 
σύγχυσιν ποὺ δημιουργοῦν αὐτὲς στὶς ψυχὲς τοῦ ποιμνίου. Διότι, ὡς γνωστόν, πολλοὶ 
πιστοὶ ἐκ τοῦ Νέου ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τοὺς ἀγωνιζομένους πιστοὺς τοῦ 
Παλαιοῦ, ἀλλὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τοὺς πνευματικούς τους, οἱ ὁποῖοι στὴν πλειοψηφία 
τους συμφωνοῦν μὲ τὸ κείμενον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς! Καὶ τοῦτο γίνεται, διότι οἱ 
περισσότεροι ἐξ αὐτῶν δὲν γνωρίζουν τὰς ἱερὰς Παραδόσεις καὶ τοὺς Κανόνας τῆς 
Ἐκκλησίας, γι’ αὐτὸ καὶ ἀκολουθοῦν καλῇ τῇ πίστει τοὺς «ψευδεπισκόπους» των, ὡς 
χαρακτηρίζονται ὑπὸ τῶν Ἱ. Κανόνων.  
 Κερδίζει ἐν συνεχείᾳ ὁ Παπισμὸς καὶ Οἰκουμενισμός, διότι βασιλεύουν ἐν τῇ διαι-
ρέσει καὶ διχονοίᾳ. Χάνει ὅμως ἡ Σύνοδος τοῦ Νέου, διότι ἡ θέσις της εἶναι ὄντως τρα-
γική, ἀφοῦ συμπλέει, μὲ τὸ πιστεύω τοῦ προέδρου της, θεωροῦσα καὶ ὁμολογοῦσα 
Ἐκκλησία τὸν Παπισμόν!
 Καὶ μόνον αὐτὸ τὸ πιστεύω τῆς Συνόδου τοῦ Νέου, τῆς ἀφαιρεῖ κάθε δικαίωμα 
ὀρθοδόξου τίτλου, ἀφοῦ ἐμποδίζει τόσα ἑκατομμύρια ψυχῶν τῆς Δύσεως νὰ προσέλ-
θουν στὴν ἀλήθεια! Διότι ἀφοῦ εἶναι Ἐκκλησία ὁ Παπισμός, γιατί νὰ ἀνησυχοῦν οἱ 
πιστοί του;
 Τελικῶς πιστεύομεν ὅτι κερδίζουν μόνον οἱ πιστοὶ τοῦ Παλαιοῦ, διότι τέτοιες δη-
λώσεις ἀποκαλύπτουν τὸ κακόδοξον φρόνημα τῆς ἡγεσίας τοῦ Νέου, προβληματίζουν 
πολὺ τοὺς ἐπιθυμοῦντας τὴν ἀλήθειαν νεοημερολογίτας πιστούς, ἐνῷ δίδουν εὐκαι-
ρίαν προβολῆς τοῦ κηρύγματος τῆς ἀληθείας τῶν Ὀρθοδόξων Παλαιοημερολογιτῶν. 
Κάτι δηλαδὴ παρόμοιον ποὺ συμβαίνει στὸ Ἅγιον Ὄρος σήμερα, ὅπου διώκονται οἱ 
Ζηλωταί, ἀκριβῶς διότι ὀρθοδοξοῦν!
 Οἱ γνωστοὶ δογματολόγοι τοῦ Νέου, Ἀνδροῦτσος καὶ Ρωμανίδης, ἔχουν χαρακτη-
ρίσει τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου δογματοκανονικὸν καὶ οὐχὶ μετακίνησιν 
«ἐργαλείου», ὡς ἀφελέστατα καὶ ἀντιπαραδοσιακὰ ἰσχυρίζεται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή!
 Δὲν ἀκολουθοῦμε τοὺς Προτεστάντες ἐμμένοντες εἰς ἃ παρελάβομεν, διαφορε-
τικὰ θὰ ἦσαν Προτεστάνται καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν! Ἀντιθέτως διασώζομεν ἐκ σχισμάτων 
τὴν φιλτάτην Ὀρθοδοξίαν κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὅμως μετὰ τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁμολογοῦντες τὰς αἱρέσεις Ἐκκλησίαν, μιμοῦνται τοὺς Προτε-
στάντας, οἱ ὁποῖοι κάθε ὀλιγομελῆ συνάθροισιν ἀτόμων ἀποκαλοῦν ἐκκλησίαν. Ἔτσι ὁ 
ἀρχιεπ. Σεραφεὶμ ἀποδεικνύεται εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ὁμολογητής, ἐν συγκρίσει πρὸς 
τὸν διάδοχόν του!
 Τέλος, χάνει καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», ὁ ὁποῖος προέβαλε στὴν πρώτη σελίδα του 
μὲ τεράστια γράμματα τὴν διάτρητον αὐτὴν ἀπὸ Κανονικῆς καὶ Δογματικῆς ἀπόψεως 
γνωμάτευσιν. Ἐὰν ἔζη ὁ ἀείμνηστος π. Χαράλαμπος, οὐδέποτε θὰ ἐπέτρεπεν τέτοιας 
μορφῆς πτῶσιν τῆς ἐφημερίδος του…

Φεβρουάριος 2006   
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάκρισις
 Λύτρωσι ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες σου ποτὲ δὲν θὰ βρῆς, ὅσο δὲν ἐφαρμόζεις τὴν 
ἐντολὴ καὶ τὴν προειδοποίηση τοῦ Κυρίου: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἕν ᾦ γὰρ 
κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἕν ᾦ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 
7, 1-2). Ποτὲ νὰ μὴν κρίνης, γιατί ἕνας εἶναι μόνο ὁ Κριτής, ποὺ θὰ κρίνη ζῶντας 
καὶ νεκρούς. Κοίτα μόνο τὸν ἑαυτό σου καὶ τὰ ἔργα σου, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ κριθῆς. 
Δὲν βλέπεις πόσες ἁμαρτίες ἔχεις; Πῶς τολμᾶς λοιπὸν νὰ κατακρίνης τὸν ἄλλον;
 Μὴν κρίνης ἂν δὲν θέλης νὰ κατακριθῆς. Μὴν κρίνης, γιατί εἶσαι κι ἐσὺ ἔνοχος 
τῆς ἴδιας ἁμαρτίας. «Ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρί-
νεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις· τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων» (Ρωμ. 2, 1).
 Ἐρεύνησε καὶ καλλιέργησε τὸν ἑαυτό σου, καὶ μὴν ἀσχολεῖσαι μὲ τὰ ξένα ἁμαρ-
τήματα. Δὲν θὰ δώσης λόγο στὸν Θεὸ γι’ αὐτά, ἀλλὰ γιὰ τὰ δικά σου. Σοῦ ζήτησε 
κανεὶς νὰ παρατηρῆς καὶ νὰ καταγράφης τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων; Ἀντίθετα, 
ἔχεις ὑποχρέωσι νὰ παρακολουθῆς τὴ δική σου πνευματικὴ πορεία: Εὐαρεστεῖς 
τὸν Κύριο; Ἐκτελεῖς τίς ἐντολές Του; Ἀκολουθεῖς τὰ ἴχνη Του; Μιμεῖσαι τὴ ζωὴ τῶν 
ἁγίων; Εἶναι κάθε πρᾶξις, κάθε λόγος, κάθε σκέψις σου ἀρεστὰ στὸν Θεό;
 Ποιός, ἀλήθεια, εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία; Ποιός θὰ βρεθῆ ἀνένο-
χος; Μήπως ἐσύ; Προφήτης τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁ βασιλιᾶς Δαβίδ, κι ὅμως ἐβόησε: 
«Ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μοῦ» (Ψαλμ. 50, 7). 
Ὁ ἕνας εἶναι ἔνοχος σὲ τοῦτο, ὁ ἄλλος σ’ ἐκεῖνο. Ὁ ἕνας στὸ μεγάλο, ὁ ἄλλος στὸ 
μικρότερο. Ὅλοι ἁμαρτωλοί, ὅλοι ἔνοχοι, ὅλοι ἄνομοι, ὅλοι ἀναπολόγητοι. Ὅλοι 
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅλοι ἐλπίζουμε στὴ φιλανθρωπία Του. 
Διότι «οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου πᾶς ζῶν» (Ψαλμ. 142, 2).
 Γι’ αὐτὸ μὴν κατακρίνης αὐτοὺς ποὺ σφάλλουν. Μὴ σφετερίζεσαι τὸ ἔργο τοῦ 
Θεοῦ. Μὴ γίνεσαι ἀντίπαλος τοῦ Κυρίου, ἁρπάζοντας τὸ ἀξίωμα ποὺ κράτησε 
γιὰ τὸν ἑαυτό Του. Καὶ μὲ τὰ ἴδια σου τὰ μάτια ἂν δῆς κάποιον νὰ ἁμαρτάνη, μὴν 
τὸν καταδικάσης, μὴν τὸν κακολογήσης, μὴν τὸν διασύρης, μὴν τὸν ἐξουθενώ-
σης. Καταδίκασε τὸν διάβολο ποὺ τὸν ἐξαπάτησε καὶ τὸν ἔριξε στὴν ἁμαρτία. 
Ἄν ὅμως καταδικάσης τὸν ἀδελφό σου, θὰ ἐπιβεβαιώσης τὸν μεγάλο καὶ ἄλογο 
ἐγωισμό σου. Καὶ πρόσεξε, γιατί θὰ πέσης κι ἐσὺ στὸ ἴδιο ἁμάρτημα. Κατὰ κα-
νόνα, ὅποιος κρίνει τὸν ἄλλον γιὰ κάτι, πέφτει κατόπιν στὸ ἴδιο. Κάλυψε λοιπὸν 
σπλαχνικὰ μὲ τὴ σιωπὴ τὸ σφάλμα τοῦ ἀδελφοῦ σου. Κι ἂν μπορῆς διόρθωσέ 
τον μὲ ἀγάπη καὶ ταπείνωσι. Ἄν δὲν μπορῆς, μεῖνε στὴ σιωπή σου καὶ καταδίκα-
σε τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὰ δικά σου ἁμαρτήματα. Σοῦ ἀρκοῦν αὐτά.
 «Τί βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ 
ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;» (Ματθ. 7, 3). Τὰ μάτια σου πέφτουν πάντα στὰ 
ξένα ἁμαρτήματα καὶ ὄχι στὰ δικά σου. Εἶσαι τυφλὸς ὅπως ὁ Φαρισαῖος, ποὺ 
ἔλεγε: «Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, 
ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης» (Λουκ. 18, 11). Νὰ ὅμως ποὺ 
δικαιώθηκε ὁ κατηγορούμενος καὶ καταδικάσθηκε ὁ κατήγορος.
 Σοῦ θυμίζω ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὸ Γεροντικό, καὶ κράτησέ το στὴ μνήμη σου:
 Πῆγε κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Θηβαῖος σὲ κάποιο μοναστήρι. Ἐκεῖ εἶδε ἕναν 
ἀδελφὸ νὰ σφάλλη καὶ τὸν κατέκρινε. Μόλις ὅμως ἔφυγε καὶ βγῆκε στὴν ἔρημο, 
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παρουσιάσθηκε ἕνας ἄγγελος Κυρίου, στάθηκε μπροστὰ στὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ 
του καὶ δὲν τὸν ἄφηνε νὰ μπῆ. Ἐκεῖνος τότε τὸν παρακαλοῦσε νά τοῦ ἐξήγηση 
τὴν αἰτία. Καὶ ὁ ἄγγελος τοῦ ἀποκρίθηκε: «Ὁ Θεὸς μὲ ἔστειλε νὰ σὲ ρωτήσω: Ποῦ 
προστάζεις νὰ βάλω τὸν ἀδελφὸ ποὺ ἔκρινες;». Ἀμέσως ὁ ἀββᾶς Ἰσαὰκ κατάλαβε 
τὸ νόημα τῶν λόγων τοῦ ἀγγέλου καὶ τοῦ ἔβαλε μετάνοια λέγοντας: «Ἁμάρτησα, 
συγχώρησέ με». Ὁ ἄγγελος τότε τοῦ εἶπε: «Σήκω, σὲ συγχώρησε ὁ Θεός. Καὶ 
φυλάξου ἀπὸ δῶ καὶ πέρα, νὰ μὴν κρίνης κανένα πρὶν τὸν κρίνη ὁ Θεός».

(Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστώφ, Πνευματικὸ Ἀλφάβητο, Ἱστολόγιο «Ἑλληνικὴ Πατρολογία»)

Πῶς νὰ κόψετε τὸ Κάπνισμα
τοῦ Ὁσίου Ἀμβροσίου τῆς Ὄπτινα

 Ἕνας μανιώδης καπνιστὴς ἀπὸ τὴν Ἁγία Πετρούπολη, ὁ Ἀλέξιος Στεπά-
νοβιτς Μαγιόρωφ, ἄρχισε κάποτε νὰ αἰσθάνεται τὶς ἐπιζήμιες συνέπειες τοῦ 
καπνίσματος στὴν ὑγεία του. Οἱ πολλὲς συμβουλὲς καὶ παραινέσεις τῶν φίλων 
του ἀποδείχθηκαν μάταιες. Τελικὰ τὸ ἔτος 1888 ὁ Ἀλέξιος Στεπάνοβιτς κατέ-
φυγε στὴν βοήθεια τοῦ στάρετς Ἀμβροσίου καὶ μὲ ἐπιστολὴ τοῦ ζήτησε νὰ τοῦ 
ὑποδείξη τὸν τρόπο ποὺ θὰ καταπολεμήση τὸ πάθος του.
 Σὲ γράμμα του μὲ ἡμερομηνία 12 Ὀκτωβρίου 1888 ὁ ὅσι-
ος Ἀμβρόσιος ἀπάν τησε στὸν Ἀλέξιο Μαγιόρωφ τὰ ἑξῆς:
 «Γράφεις ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ κόψης τὸ κάπνισμα! Αὐτὸ 
ποὺ εἶναι ἀδύνατο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, εἶναι δυνατὸ μὲ τὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ ἀπο-
φασίσης μὲ σταθερότητα νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπ’ αὐτό, ἀφοῦ 
ἀναγνωρίζεις τὴν ζημία ποὺ προξενεῖ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ 
σῶμα σου. Διότι ὁ καπνὸς ἐξασθενίζει τὴν ψυχή, αὐξάνει 
καὶ δυναμώνει τὰ πάθη, σκοτίζει τὸ νοῦ καὶ καταστρέφει σιγὰ σιγὰ τὴ σωματικὴ 
ὑγεία μὲ ἕναν ἀργὸ θάνατο. Ταυτόχρονα οἱ πνευματικὲς ἀσθένειες τῆς ὀξυθυμί-
ας καὶ μελαγχολίας ἐμφανίζονται στὴν ψυχὴ σὰν συνέπεια τοῦ καπνίσματος.
 Σὲ συμβουλεύω νὰ χρησιμοποιήσης πνευματικὴ θεραπεία γιὰ τὴν καταπο-
λέμησι τοῦ πάθους σου. Νὰ κάνης λεπτομερῆ ἐξομολόγησι ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν 
ποὺ διέπραξες ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἑπτὰ χρόνων ἕως σήμερα καὶ νὰ μεταλάβης 
τὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Κάθε μέρα νὰ διαβάζης ὄρθιος ἕνα ἢ περισσότερα κε-
φάλαια τοῦ Εὐαγγελίου. Μόλις ἀρχίζει νὰ ἐμφανίζεται ἡ ἀποθάρρυνσις καὶ ἡ 
ἀπελπισία, νὰ διαβάζης καὶ πάλι μέχρι νὰ περάση. Ἄν ξαναεμφανισθῆ, ἄρχισε 
πάλι τὴν μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου. Ἤ, ἂν θέλης, πήγαινε σὲ κάποιον ἀπομονω-
μένο χῶρο καὶ κάνε τριάντα τρεῖς ἐδαφιαῖες μετάνοιες εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς τοῦ Κυρίου καὶ πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος».
 Μόλις ἔλαβε τὸ γράμμα, ὁ Ἀλέξιος Στεπάνοβιτς τὸ διάβασε καὶ «ἄναψε ἕνα 
τσιγάρο», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος σὲ ἰδιόγραφο σημείωμά του:
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 «Ἄρχισα νὰ τὸ καπνίζω, ἄλλα ἔνιωσα ξαφνικὰ ἕναν φοβερὸ πονοκέφαλο καὶ 
μιὰ ἀπέχθεια πρὸς τὸν καπνὸ τοῦ τσιγάρου. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ δὲν κάπνισα.
 Τὴν ἑπομένη ἡμέρα τέσσερις φορὲς ἄρχισα νὰ καπνίζω μηχανικὰ καὶ ἀπὸ συ-
νήθεια. Δὲν μποροῦσα ὅμως νὰ καταπιῶ τὸν καπνό, γιατὶ μὲ ἔπιανε δυνατὸς 
πονοκέφαλος. Ἔτσι ἔκοψα τὸ κάπνισμα μὲ εὐκολία.
 Τὰ δύο προηγούμενα χρόνια δὲν εἶχα μπορέσει νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὸ κάπνι-
σμα ὅσο κι ἂν εἶχα πιέσει τὸν ἑαυτό μου. Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ ὑγεία μου ἐπιδεινώθη-
κε σοβαρά, συνέχισα νὰ καπνίζω γύρω στὰ ἑβδομῆντα πέντε τσιγάρα τὴν ἡμέ-
ρα. Ὅταν λοιπὸν ἄρχισα νὰ αἰσθάνωμαι ἄρρωστος καὶ ἀνίκανος νὰ ξερριζώσω 
τὸ πάθος μου, ἀκολούθησα τὶς συμβουλὲς τῶν φίλων μου καὶ κατέφυγα στὸν στά-
ρετς Ἀμβρόσιο. Μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια τοῦ ζήτησα νὰ προσευχηθῆ γιὰ μένα. 
Ἀργότερα, ὅταν πῆγα νὰ τὸν εὐχαριστήσω, ὁ πατὴρ Ἀμβρόσιος ἄγγιξε μὲ τὸ 
ραβδί του τὸ κεφάλι μου ποὺ πονοῦσε καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ δὲν αἰσθάνομαι 
πιὰ κανενὸς εἴδους πονοκέφαλο».

Ἁγιορειτικὴ Μαρτυρία
Τριμηνιαία ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου

Τεύχη 8-9, Ἰούνιος - Νοέμβριος 1990

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοινή δήλωση 17.000 γιατρών
και επιστημόνων του ιατρικού κλάδου από όλο τον κόσμο

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής Covid
Αποκατάσταση της Επιστημονικής Ακεραιότητας

  17.000 γιατροί και επιστήμονες του ιατρικού κλάδου δηλώνουν ότι πρέπει να 
αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να αποκατασταθεί η επιστημονική 

ακεραιότητα και να αντιμετωπιστούν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
 Εμείς, οι γιατροί και οι επιστήμονες του ιατρικού κλάδου του κόσμου, ενωμέ-
νοι με την πίστη μας στον Όρκο του Ιπποκράτη, αναγνωρίζουμε ότι οι καταστρο-
φικές πολιτικές δημόσιας υγείας COVID-19 που επιβλήθηκαν στους γιατρούς και 
τους ασθενείς μας είναι το αποκορύφωμα μιας διεφθαρμένης ιατρικής συμμαχίας 
φαρμακευτικών, ασφαλιστικών και υγειονομικών ιδρυμάτων, μαζί με τα οικονομικά 
τραστ που τους ελέγχουν. 
 Έχουν διεισδύσει στο ιατρικό μας σύστημα σε κάθε επίπεδο και προστατεύονται 
και υποστηρίζονται από μια παράλληλη συμμαχία μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών υπηρεσιών που επω-
φελήθηκαν από αυτή την ενορχηστρωμένη καταστροφή. 
  Αυτή η διεφθαρμένη συμμαχία έχει θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των πιο 
έγκυρων ιατρικών κοινωνιών μας στις οποίες ανήκουμε, δημιουργώντας μια ψευ-
δαίσθηση επιστημονικής συναίνεσης αντικαθιστώντας την αλήθεια με την προπα-
γάνδα. Αυτή η συμμαχία συνεχίζει να προωθεί μη επιστημονικούς ισχυρισμούς 
λογοκρίνοντας δεδομένα, και εκφοβίζοντας και απολύοντας γιατρούς και επιστή-
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μονες για απλή δημοσίευση πραγματικών κλινικών 
αποτελεσμάτων ή για θεραπεία των ασθενών τους 
με αποδεδειγμένα, σωτήρια φάρμακα. Αυτές οι κα-
ταστροφικές αποφάσεις ήρθαν εις βάρος των αθώ-
ων, οι οποίοι αναγκάζονται να υποστούν βλάβη στην 
υγεία και θάνατο που προκαλούνται από σκόπιμη 

παρακράτηση κρίσιμων και επειγουσών θεραπειών, ή ως αποτέλεσμα σε εξα-
ναγκασμό με ενέσεις γενετικής θεραπείας, οι οποίες δεν είναι ούτε ασφαλείς 
ούτε αποτελεσματικές. 
 Η ιατρική κοινότητα έχει αρνηθεί στους ασθενείς το θεμελιώδες ανθρώπινο δι-
καίωμα να τους παρέχεται πραγματική ενημέρωση για συγκατάθεση στις πειραμα-
τικές ενέσεις COVID-19. Οι ασθενείς μας αποκλείονται επίσης από την απόκτηση 
των απαραίτητων πληροφοριών για την κατανόηση των κινδύνων και των οφελών 
των εμβολίων και των εναλλακτικών τους, λόγω της εκτεταμένης λογοκρισίας και 
προπαγάνδας που διαδίδεται από κυβερνήσεις, αξιωματούχους δημόσιας υγείας 
και μέσα ενημέρωσης. Οι ασθενείς εξακολουθούν να υπόκειν ται σε καταναγκαστικά 
lockdown, τα οποία βλάπτουν την υγεία τους, τις σταδιοδρομίες και την εκπαίδευση 
των παιδιών τους, και βλάπτουν τους κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσμούς που 
είναι κρίσιμοι για την κοινωνία των πολιτών. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Στο βιβλίο 
με τίτλο “COVID-19: The Great Reset”, η ηγεσία αυτής της συμμαχίας έχει δηλώσει 
σαφώς ότι η πρόθεσή της είναι να αξιοποιήσει τον COVID-19 ως μια «ευκαιρία» 
για να επαναφέρει ολόκληρη την παγκόσμια κοινωνία, τον πολιτισμό, τις πολιτικές 
δομές και την οικονομία μας. 
 Οι 17.000 γιατροί και επιστήμονες του ιατρικού κλάδου της Παγκόσμιας Συνόδου 
Κορυφής Covid αντιπροσωπεύουν μια πολύ μεγαλύτερη, πληροφορημένη παγκό-
σμια ιατρική κοινότητα που αρνείται να συμβιβαστεί, και είναι ενωμένοι και πρόθυ-
μοι με κίνδυνο να προκαλέσουν την οργή της διεφθαρμένης ιατρικής συμμαχίας για 
να υπερασπιστούν την υγεία των ασθενών τους. 
 Η αποστολή της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής COVID είναι να τερματίσει 
αυτή την ενορχηστρωμένη κρίση, η οποία έχει επιβληθεί παράνομα στον κό-
σμο, και να δηλώσει επίσημα ότι οι ενέργειες αυτής της διεφθαρμένης συμμα-
χίας δεν αποτελούν τίποτα λιγότερο από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 
  Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου στην ιατρική, η 
οποία ξεκινά με ελεύθερο και ανοιχτό διάλογο μεταξύ γιατρών και επιστημό-
νων του ιατρικού κλάδου. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τα ιατρικά δικαιώματα και 
την αυτονομία των ασθενών. Αυτό περιλαμβάνει τη θεμελιώδη αρχή της ιερής σχέ-
σης γιατρού-ασθενούς. Η κοινωνική ανάγκη για αυτό έχει καθυστερήσει δεκαετίες, 
και ως εκ τούτου, εμείς οι γιατροί του κόσμου είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε 
δράση. 
  Μετά από δύο χρόνια επιστημονικής έρευνας, εκατομμύρια ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε θεραπεία, εκατοντάδες κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν και 
επιστημονικά δεδομένα που κοινοποιήθηκαν, έχουμε αποδείξει και τεκμηριώσει την 
επιτυχία μας στην κατανόηση και την καταπολέμηση του COVID-19. Λαμβάνοντας 
υπόψη τους κινδύνους έναντι των οφελών των σημαντικών αποφάσεων πολιτικής, 
η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής COVID με 17.000 γιατρούς και επιστήμονες του 
ιατρικού κλάδου από όλο τον κόσμο κατέληξαν σε συναίνεση σχετικά με τις ακόλου-
θες θεμελιώδεις αρχές:
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1. Δηλώνουμε και τα δεδομένα το επιβεβαιώνουν ότι οι πειραματικές ενέ-
σεις γενετικής θεραπείας COVID-19 πρέπει να τερματιστούν.
2. Δηλώνουμε ότι οι γιατροί δεν πρέπει να εμποδίζονται από την παροχή 
ιατρικής περίθαλψης που σώζει ζωές.  
3. Δηλώνουμε ότι η κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, η οποία διευ-
κολύνει τη διαφθορά και επεκτείνει την πανδημία, πρέπει να τερματιστεί 
αμέσως.  
4. Δηλώνουμε ότι το ιατρικό απόρρητο δεν πρέπει ποτέ ξανά να παραβια-
στεί, και όλοι οι ταξιδιωτικοί και κοινωνικοί περιορισμοί πρέπει να σταμα-
τήσουν.  
5. Δηλώνουμε ότι οι μάσκες δεν είναι και ποτέ δεν ήταν αποτελεσματική 
προστασία από έναν αερομεταφερόμενο αναπνευστικό ιό στο κοινωνικό 
περιβάλλον.  
6. Δηλώνουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει χρηματοδότηση και έρευνα για τις 
βλάβες του εμβολιασμού, τους θανάτους και την οδύνη.  
7. Δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να μας αρνηθεί καμία ευκαιρία, συμπεριλαμ-
βανομένης της εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας, της στρατιωτικής θητείας 
ή της ιατρικής περίθαλψης, λόγω της απροθυμίας να κάνουμε μια ένεση.  
8. Δηλώνουμε ότι οι παραβιάσεις της Πρώτης Τροπολογίας* και η ιατρική 
λογοκρισία από την κυβέρνηση, τις εταιρείες τεχνολογίας και των μέσων 
ενημέρωσης πρέπει να σταματήσουν και να τηρηθεί η Διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων. 
9. Δηλώνουμε ότι Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca, και οι 
συνεργοί τους, απέκρυψαν και σκόπιμα παρέλειψαν πληροφορίες ασφά-
λειας και αποτελεσματικότητας από ασθενείς και γιατρούς και πρέπει να 
κατηγορηθούν άμεσα για απάτη.  
10. Δηλώνουμε ότι η κυβέρνηση και οι ιατρικές υπηρεσίες πρέπει να λο-
γοδοτήσουν.

  * Η Πρώτη Τροπολογία στο Σύνταγμα των ΗΠΑ εμποδίζει την κυβέρνηση να θεσπίσει 
νόμους που ρυθμίζουν την καθιέρωση θρησκείας ή που απαγορεύουν την ελεύθερη 
άσκηση της θρησκείας ή περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου, 
την ελευθερία του συνέρχεσθαι ή το δικαίωμα αναφοράς στην κυβέρνηση για αποκατά-
σταση παραπόνων. Εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1791, ως μία από τις δέκα τροπολο-
γίες που αποτελούν τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων. 

Πηγή
Global Covid Summit Declaration IV – Restore Scientific Integrity

https://globalcovidsummit.org/news/declaration-iv-restore-scientific-integrity
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Όχι στον πόλεμο
Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Πανελλαδική κίνηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

https://mazi-kinisi.blogspot.com/ mazi.kinisi@gmail.com

Ως Μέτωπο εκπαιδευτικών για την Αυτοδιάθεση, τη Ζωή και την Ισότητα
Απαιτούμε:

• την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και 
Ρωσίας στην Ουκρανία.
• τη μη χρήση των υποδομών και βάσεων για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.
• καμιά ελληνική στρατιωτική συμμετοχή στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε 
άλλες πολεμικές  αποστολές.
• καμιά αποστολή πολεμικού υλικού για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
• αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και τις πρακτικές της  ΕΕ που απειλούν την ειρηνική 
συνύπαρξη των λαών.

 Καταγγέλλουμε  κυβέρνηση και  αντιπολίτευση, που εμπλέκουν τη χώρα μας στον 
πόλεμο επιβαρύνοντας το λαό μας με την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια και 
βάζοντάς τον σε κίνδυνο, με πρόσχημα τη γεω-στρατηγική αναβάθμιση.
 Ο πόλεμος αυτός εδώ και χρόνια μαίνεται σε βάρος του ουκρανικού, του ρωσικού 
και των άλλων λαών της περιοχής, προς τους οποίους είμαστε αλληλέγγυοι. Η εμπλοκή 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (γνωστή τακτική π.χ. Σερβία, Ιράκ, Συρία κλπ.) στην Ουκρανία, 
που κάθε άλλο παρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα έχει, με αντίπαλο τη Ρωσία, εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους για πρόκληση  παγκόσμιου πολέμου.
 Οι φιλοπόλεμες πρακτικές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που ακολουθούν άκριτα 
τις συγκεκριμένες πρακτικές και  των οποίων ο «ανθρωπισμός» λειτουργεί επιλεκτικά 
σε σχέση με χώρες που ενδεχομένως εξυπηρετούν ή απειλούν  αντίστοιχα τα συμφέ-
ροντα τους (βλέπε Ιράκ, Σερβία, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία, κλπ.), προκαλούν οικονο-
μική και κοινωνική κρίση και προετοιμάζουν το έδαφος για πολεμικές συγκρούσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ λοιπόν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κινητοποιεί τα 
«ανθρωπιστικά αισθήματα» των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, αντιθέτως κυριαρχεί η λήθη και η 
αδιαφορία για την τουρκική εισβολή και κατοχή της Βόρειας Κύπρου και για το θέμα 
των αγνοουμένων που αποτελεί πληγή για το μαρτυρικό νησί. Παράλληλα σε σχέση με 
την Ουκρανία πολύ σοβαρό θέμα αποτελεί η άνιση και απάνθρωπη μεταχείριση των 
μειονοτήτων και η στέρηση των δικαιωμάτων τους  από το καθεστώς της χώρας τούτης 
και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας που μας αφορά…
 Η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια των «υποχρεώσεών» της απέναντι στο ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ και πλήρως συστρατευμένη, εμπλέκει πολεμικά τη χώρα, παρέχοντας πο-
λεμικό εξοπλισμό στην Ουκρανία (η οποία δεν αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ) 
-ενώ θα ήταν συνετό να παρέχει μόνον ανθρωπιστική βοήθεια- παραχωρώντας επίσης 
γη και ύδωρ στους Νατοϊκούς (βάσεις σε Κρήτη και Αλεξανδρούπολη) και στοχοποι-
ώντας τους Έλληνες ως αντιπάλους της Ρωσίας. Καθιστά την Ελλάδα εχθρική προς 
τη Ρωσία χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο ενεργειακό, οικονομικό  αλλά 
και ασφάλειας… και όλα αυτά χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος ήδη έχει 
κακοποιηθεί εδώ και χρόνια, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και βιώνει την κορύ-
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φωση της κρίσης της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της εργασίας και της κατάλυσης 
των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων… Με πρόσχημα την απειλή του πολέμου 
προωθείται από την κυβέρνηση μια λογική επιβίωσης με εξευτελιστικά επιδόματα για 
την ενέργεια, ενώ επωφελούνται οι κεφαλαιούχοι επιβάλλοντας σκληρούς και απάν-
θρωπους όρους εργασίας και απασχόλησης…
 Προϋπόθεση για την άρση των εκβιαστικών συνθηκών και την απεμπλοκή από τον 
πόλεμο, αποτελεί η αφύπνιση του λαού, η ενότητα και η ουσιαστική συμμετοχή του 
στα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτικά γεγονότα… η απουσία του λαού ευνοεί τον 
πόλεμο και την καταστροφή…

 12/4/22
Κίνηση Εκπαιδευτικών ΜΑΖΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μεγαλόπρεπη τελετὴ Ἐπιταφίου στὴν Λάρισα

 Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Μ. Παρασκευῆς, 9/22-4-2022, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγ. Σαββάτου καὶ τῶν Ἐγκωμίων τοῦ Ἐπιταφίου Θρή-
νου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα, ἐκκίνησε ἡ πομπὴ τοῦ 

Ἐπιταφίου τοῦ Χριστοῦ μας μὲ 
προορισμὸ τὴν κεντρικὴ πλατεῖα 
τῆς Θεσσαλικῆς μεγαλουπόλεως. 
Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμης, καὶ συμμετεῖχαν οἱ Ἱε-
ρεῖς π. Γαβριὴλ καὶ π. Γεώργιος, 
οἱ Ἱεροψάλτες, νέοι καὶ νέες σὲ 

παράταξη, οἱ φέροντες τὸν Σταυρό, τὶς σημαῖες καὶ τὰ λάβαρα, ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ 
Δήμου, καὶ πλῆθος ἑκατοντάδων 
εὐλαβῶν πιστῶν. Κατὰ τὴν πο-
ρεία, ὑπῆρξε συνάντησις μὲ τὴν 
πομπὴ τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς 
αὐτῆς πόλεως καὶ οἱ δύο Ἐπι-
τάφιοι συνενώθηκαν, μετὰ τοῦ 
Ἐφημερίου π. Ἀποστόλου καὶ 
τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου. Ἡ ὅλη ἐντυπωσιακὴ πομπὴ ἀφοῦ διέσχισε τὶς κεντρικὲς ὁδούς, 
καὶ πρὸ τῆς εἰσόδου στὴν κεντρικὴ πλατεῖα, δέχθηκε τὸν τιμητικὸ παιάνα τῆς Φιλαρ-

μονικῆς, ἡ ὁποία ἀνεχώρησε γιὰ 
τὴν ἐν συνεχείᾳ παρόμοια τελετὴ 
τῶν Νεοημερολογιτῶν. Ὁ Σεβ. 
Λαρίσης κ. Κλήμης ἀφοῦ ἀντήλ-
λαξε εὐχὲς μὲ τὸν Διοικητὴ τῆς 
Ἀστυνομίας τῆς πόλεως, ἔλαβε 
θέση μετὰ τοῦ Ἱερατείου καὶ τῶν 
Ἱεροψαλτῶν στὴν εἰδικὰ πρὸς 
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τοῦτο διαρρυθμισμένη ἐξέδρα, 
ἐνώπιον τοῦ παραταχθέντος πο-
λυπληθοῦς Ποιμνίου. Ἐκεῖ ἀνε-
πέμφθη Δέησις καὶ ὁ Σεβ. Λαρί-
σης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης 
ἐκφώνησε Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὴν 
χαρμολύπη τῆς ἡμέρας καὶ τὴν 

ὑπέρβαση τοῦ πόνου ἐν Χριστῷ στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης, ἀπηύθυνε εὐχὲς καὶ 
εὐχαριστίες στὶς τοπικὲς ἀρχές, 
στὰ ὄργανα τῆς τάξεως καὶ σὲ 
ὅλους τοὺς συντελεστὲς γιὰ τὴν 
ἐπιτέλεση τῆς λαμπρᾶς τελετῆς, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία μας καὶ τὴν πιὸ ἐπίσημη ἐτή-
σια «παρρησία» της στὴν πόλη 
τῆς Λαρίσης. 

Πάσχα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ στὴν Λάρισα
 Τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, μετὰ τὰ μεσάνυχτα, 11/24-4-2022, τελέσθηκε ἡ ἁγία 
Ἀνάστασις στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα. Τῶν ἱερῶν 
Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλα-
ταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου. Μετὰ τὸν Κανόνα «Κύματι θαλάσσης» 
καὶ τὸ «Δεῦτε λάβετε φῶς», ἅπαντες ἐξῆλθαν στὸ σταυροδρόμι πρὸ τοῦ Ναοῦ καὶ ἐκεῖ 

τελέσθηκε τὸ Χριστὸς Ἀνέστη. 
Ἐν συνεχείᾳ ψαλλομένου τοῦ 
Ἀνα στασίμου Κανόνος ἅπαντες 
λαμ παδηφοροῦντες εἰσῆλθαν καὶ 
πάλι στὸν Ναὸ καὶ προσεκύνησαν 
τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Εἰκό-
να τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, 
λαμβάνοντες τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀρχιε-

ρέως. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ὄρθρου ἀκολούθησε ἡ Θ. Λειτουργία μὲ τρόπο πανηγυρικό. 
Στὸ Κοινωνικὸ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὸ Συνοδικὸ Ἀναστάσιμο Μήνυμα. Κοι-
νώνησαν πολλοὶ πιστοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι. Στὴν Ἀπόλυση καὶ μετὰ τὴν ἐπιβεβαίωση 
τῆς ἀναστασίμου ἰαχῆς, περὶ τὴν 4ην πρωινήν, ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης ἐπήνεσε τὴν 
ὑποδειγματικὴ τάξη καὶ τὸν ζῆλο τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου, ποὺ εἶχε ὑπερπληρώσει τὸν 
Ναὸ ἕως τέλους, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.

Τιμὴ στὸν π. Γεώργιο Κεπάπογλου
ἀπὸ τὸ Ποίμνιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμπελῶνος

 Τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, 12/25-4-2022, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας 
στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης ἀπὸ τὸν Πρωτ. π. Γεώργιο 
Κεπάπογλου, τὸ Ποίμνιο τῆς Ἐνορίας ἐκδήλωσε τὴν τιμή του στὸ σεβαστὸ πρόσωπό 
του. Ἀναγνώσθηκε ἀπὸ νέα κοπέλα συγκινητικὸ λογύδριο καὶ προσφέρθηκε στὸν π. 
Γεώργιο μπουκέτο μὲ ἄνθη εὐγνωμοσύνης καὶ εὐλαβείας, καθὼς καὶ ὡραῖος ξύλινος 
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σκαλιστὸς σταυρός. Ὡς γνωστόν, ὁ 
π. Γεώργιος διετέλεσε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν 
Ἐφημέριος στὸν Ναὸ αὐτό, στὸν 
ὁποῖον μάλιστα εἶχε χειροτονηθεῖ 
τὸν Νοέμβριο τοῦ 1966, ἀλλὰ ἤδη 
στὸν Ναὸ ἐφημερεύει συνήθως ὁ ἐξ 
Ἀμπελῶνος καταγόμενος π. Ζήσης 
Τσιότρας, ἐνῶ ὁ π. Γεώργιος ὑπηρετεῖ 
ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις του 
σὲ Ναούς μας τῆς περιοχῆς τῶν Φαρσάλων. Ὁ τιμώμενος Κληρικός μας ἐξέφρασε μὲ 
συγκίνηση τὶς εὐχαριστίες καὶ εὐχές του στὸ εὐλαβὲς Ποίμνιο γιὰ τὴν ἔκφραση τοῦ 
σεβασμοῦ καὶ τῆς τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπό του.

Ἐπίσκεψη στὸν π. Βασίλειο Ἀθάνατο
 Τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 13/26-4-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἐπισκέφθηκε γιὰ τὶς πασχαλινὲς εὐχὲς τὸν σεβαστὸ Πρωτ. π. 
Βασίλειο Ἀθάνατο στὴν οἰκία του, ὅπου σχολάζει ἐν ἀσθενείᾳ λόγῳ γήρατος, στὸν 
Πλατύκαμπο Λαρίσης. Ὁ π. Βασίλειος, πρώτη χειροτονία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου Ἀθανασίου, ἔγινε Ἱερεὺς πρὶν ἀπὸ 40 ἀκριβῶς χρόνια στὴν ὥριμη ἡλικία τῶν 50 
ἐτῶν, καὶ διακόνησε μὲ θυσιαστικὴ αὐταπάρνηση τὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας, μὴ 
λυπήσας ποτὲ ἄνθρωπον! Ὅλη ἡ Λάρισα καὶ πολὺ εὐρύτερα ἔχουν νὰ ὁμιλοῦν μὲ τὰ 

καλύτερα λόγια γιὰ τὸν ἀκάματο αὐτὸ Λευΐτη, 
ὁ ὁποῖος δὲν ἔπαυε τὴν ἱερατική του διακονία 
κάτω καὶ ἀπὸ τὶς πλέον ἀντίξοες συνθῆκες, 
ὑπερπολύτεκνος ὤν. Ἦταν ἀφοσιωμένος στὴν 
ὑπηρεσία τοῦ Ἐπισκόπου του, τὸν ὁποῖον πε-
ριέβαλε πάντοτε μὲ ἀπεριόριστη ἐκτίμηση, καὶ 
ἀναλώθηκε στὴν λειτουργικὴ καὶ ποιμαντικὴ 
διακονία, ὑπηρετῶν ἀκατάκριτα Θεὸν καὶ 

Ἄνθρωπον. Σήμερα, μετὰ ἀπὸ τρία ἐγκεφαλικὰ ἐπειδόσια ποὺ ὑπέστη, παραμένει κλι-
νήρης στὴν ἀπομονωμένη σχεδὸν οἰκία του, στὴν ἐξοχὴ τοῦ Πλατύκαμπου, ζωσμένος 
στὴν προσευχὴ μὲ τὸ κομβοσχοίνι του, εὐχόμενος γιὰ ὅλους, καὶ μάλιστα γιὰ τὸν νέο 
Ἐπίσκοπο Σεβ/το κ. Κλήμεντα, τὸν ὁποῖον ὑπεραγαπᾶ. Διέπεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα σπάνιας 
ταπεινώσεως καὶ μετανοίας, εὐκατάνυκτος καὶ μὲ ἄφθονα δάκρυα αὐτομεμψίας στὰ 
μάτια του, ὡς ὄντως χαριτωμένος ἄνθρωπος Θεοῦ. Τὸν ὑπηρετεῖ ἡ καλή του Πρεσβυ-
τέρα Δωροθέα καὶ μαζὶ δοξάζουν καὶ ὑμνοῦν τὸν Κύριο γιὰ τὶς δωρεές Του στὴν μακρὰ 
ζωή τους, δεχόμενοι ἐπισκέψεις τέκνων καὶ ἐγγονῶν.  Ὁ Ἀναστὰς Κύριος εἴθε νὰ χαρί-
ζει στὸν π. Βασίλειο ὑπομονή, τὴν ὁποίαν κατέχει πλουσίως, ὥστε νὰ δέεται γιὰ ὅλους 
μας! Ἔχουμε ἀνάγκη τὶς ἅγιες εὐχές του!  

Θεομητορικὴ Ἑορτὴ Ζωοδόχου Πηγῆς
 Τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29-4-2022, ἑορτάσθηκε ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ 
τῆς Παναγίας μας καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης βρέ-
θηκε γιὰ τὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ στὸν Ριζόμυλο 
Βελεστίνου Μαγνησίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος 
κ. Φωτίου. Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε, τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου συμπροσευχο-
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μένου στὸ Ἱ. Βῆμα. Ἔλαβαν 
μέρος οἱ Αἰδ. Πρεσβ. π. Κων/
νος Παπανάτσιος καὶ π. Γε-
ώργιος Μπουχάους (ἐκ Λιβά-
νου), καθὼς καὶ ὁ Διάκονος 
Νικόλαος. Ἔψαλαν οἱ Νικ. 
Πολῦχρος, Παν. Χαμπεσῆς 
καὶ Χρ. Μανώλης. Γιὰ τὴν Πα-
νήγυρη καὶ πρὸς βοήθειαν τῆς 
Προεστώσης Μοναχῆς Ἀκα-
κίας προσῆλθαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς ἡ Ἡγουμέ-

νη Γερόντισσα Ἰουστίνη μὲ Ἀδελφὲς Μοναχές. Ἐπίσης, προσῆλθαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ 
τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Πρὸς τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας τελέσθηκε Λιτανεία 
στὸν χῶρο ἔμπροσθεν τῆς Μονῆς, ὅπου στὴν ὑπάρχουσα ἐξέδρα εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτο-
κλασία καὶ ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ἑόρτια Ὁμιλία. Ἐν συνεχείᾳ, 
ἀπεχώρησε, ἐνῶ στὴν Μονὴ συνεχίσθηκε ἱερὰ ἀνάγνωσις, κατόπιν δὲ τελέσθηκε Ἀγρυ-
πνία ὑπὸ τὸν Σεβ. Δημητριά-
δος κ. Φώτιο.
 Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, 
ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης 
μετέβη στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὸ 
χωριὸ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Λα-
ρίσης, ὅπου καὶ χοροστάτησε 
καὶ ἔψαλε μετὰ τοῦ ἱεροψάλ-
του κ. Χρήστου Μανώλη, ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Αἰδ. Πρωτ. 
π. Γεωργίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Λαρίσης. Μὲ τὴν φροντίδα τῆς κας Μαρίας 
Δίμκου καὶ ἄλλων εὐλαβῶν πιστῶν ὁ Ναὸς καὶ ὁ αὔλειος χῶρος εἶχαν φροντισθεῖ μὲ 
ἐπιμέλεια καὶ καθαριότητα καὶ ἐπικράτησε ἑόρτιο κλῖμα. Προσῆλθαν πολλοὶ πιστοὶ γιὰ 
νὰ προσκυνήσουν τὴν Χάρη τῆς Παναγίας μας. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέ-
σθηκε περιφορὰ γύρωθεν τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι καὶ ἐδόθησαν 
ἑόρτιες εὐχές. Τέλος, προσφέθηκαν κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστές.

Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου
 Τὴν Παρασκευή, 23-4/6-5-2022, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Μεγ/ρος Ἁγίου Γε-
ωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εὑρισκομένη λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος 
Φαρσάλων. Κτίτωρ αὐτῆς εἶναι ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, ὁ ὁποῖος ἀνήγει-
ρε ἐκ βάθρων αὐτὴν δίπλα στὴν παλαιὰ ὑπάρχουσα Μονή, ἡ ὁποία ὑπέστη φθορὲς 
κατὰ τὴν πάροδο τῶν χρόνων. Τὸν Ναὸ τῆς νέας Μονῆς εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ μακαριστὸς 
Μητροπολίτης Λαρίσης κυρὸς Ἀθανάσιος τὸ ἔτος 2014. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μεγά-
λος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος οἱ ἑορτάζοντες Αἰδ. Πρωτ/ροι π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ 
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π. Γεώργιος Κοντοθανάσης ἀπὸ 
τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Λαρίσης. 
Ἔψαλαν ἑόρτια Ἱεροψάλτες ὑπὸ 
τὸν κ. Νικ. Μηλιώνη. Προσῆλθε 
μεγάλο πλῆθος πιστῶν, γιὰ νὰ 
προσκυνήσει σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ 
τὸ παλαιὸ Εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, τὸ ὁποῖο ἔφεραν ὡς 
Κειμήλιο ἱερὸ οἱ πρόσφυγες ἐκ 
Μικρᾶς Ἀσίας πρὸ ἑκατονταετίας.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτῆς τελέ-

σθηκε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ ἀνεπέμφθησαν οἱ δεήσεις, εὐλογήθηκε ἡ 
Ἀρτοκλασία, ἐψάλησαν τὰ ἀπόστιχα καὶ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία. 
Στὸ τέλος, ὁ π. Γεώργιος Κεπάπογλου εὐχαρίστησε τὸν νέο Ποιμενάρχη καὶ τοῦ προσέ-
φερε Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
 Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης 
κ. Κλήμης μετὰ τοῦ π. Γεωργίου Κεπάπογλου, ἐκφωνήσας καὶ πάλι ἑόρτια ὁμιλία. Στὸ 
τέλος διένειμε τὸ ἀντίδωρο, ὁ δὲ π. Γεώργιος ἔδιδε μικρὰ Εἰκονάκια τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου, δεχόμενος τὶς εὐχὲς τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ ἡ Γερόντισ-
σα Εἰρήνη Μοναχὴ καὶ Ἀδελφὲς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Σωφρονίου Μαρκόπουλου 
Ἀττικῆς, μετὰ τῆς ὁποίας ὁ π. Γεώργιος διατηρεῖ πνευματικὰ σύνδεσμο παλαιόθεν.

Θεία Λειτουργία στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Ὀμόλιο Λαρίσης
 Τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφό-
ρων, 25-4/8-5-2022, τελέσθηκε 
ἡ Θεία Λειτουργία στὸν ἐξο-
χικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μεγ/
ρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφό-
ρου στὸ Ὀμόλιο Λαρίσης. Λει-
τούργησε ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γε-
ώργιος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ 
Λαρίσης, καὶ χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης 
καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔψαλε ὁ ἀδ. Χρ. Μανώλης καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ πι-
στοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα. Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης στὴν ὁμιλία του ἀνα-
φέρθηκε στὴν μεθέορτη αὐτὴ ρύθμιση, ἐφ’ ὅσον δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἑορτασθεῖ ὁ 
Ἅγιος Γεώργιος ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς του· ἐπίσης, μίλησε ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Εὐαγγε-
λικῆς περικοπῆς τῶν ἁγίων Μυροφόρων. Πρὸ τοῦ Ναοῦ τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία καὶ 
ἡ Ἀπόλυση, διενεμήθη τὸ ἀντίδωρο καὶ εἰκονάκια τοῦ Ἁγίου στοὺς πιστοὺς καὶ κατόπιν 
προσφέρθηκαν κεράσματα στοὺς προσελθόντες ἀπὸ τοὺς εὐλαβεῖς διοργανωτὲς τῆς 
ἑόρτιας αὐτῆς Θ. Λειτουργίας.

Ἐπίσκεψη στὴν Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς
 Τὴν Πέμπτη, 29-4/12-5-2022, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγί-
ων Ἀρχαγγέλων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Λαρίσης, ὅπου τελέσθηκε καὶ 
τὸ ἑξάμηνο ἱερὸ Μνημόσυνο τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Ἑλένης προσκυνητρίας, μητρὸς 



ΕΠΑΛΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ / 232

τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κοντοθανάση, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος 
κ. Κλήμης μετὰ τοῦ π. Γεωργίου καὶ τοῦ ἀδ. 
Ἀθ. Μπίκα μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας 
Παρασκευῆς, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Ἐκεῖ, 
στὸ ὀστεοφυλάκιο αὐτῆς ἔψαλαν Τρισάγιον 
ἐπὶ τῶν ὀστῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ/του π. 
Εὐδοκίμου, μεγάλου εὐεργέτου τῆς Μονῆς, 
καὶ ἐπίσης τέλεσαν Τρισάγιον καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἀναπαυομένους στὸν χῶρο Κληρι-
κούς, Μοναχοὺς-Μοναχὲς καὶ λαϊκούς. 

 Κατόπιν τοὺς παρετέθη κέρασμα στὸ 
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καὶ συνομίλησαν 
ἀδελφικὰ μετὰ τῆς Γεροντίσσης Ἀρσενίας, 
τῆς Μοναχῆς Χριστονύμφης καὶ τῶν λοιπῶν 
Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, εὐχηθέντες τὰ δέον-
τα γιὰ εἰρηνικὴ πνευματικὴ πρόοδο καὶ πο-
ρεία. Ἐπίσης, προσεκύνησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ 

τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης μετὰ τῶν Παρεκκλησίων, στὸ Καθολικὸ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς καὶ στὸν χῶρο μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα καὶ Κειμήλια. Οἱ δὲ Ἀδελφὲς Μοναχὲς 
Ἐλισάβετ καὶ Ἀγάπη προσέφεραν φιλοφρόνως στὸν Σεβ/το κ. Κλήμεντα δῶρα ἐπὶ τῇ 
εὐκαιρίᾳ τῆς πρώτης ἐπισκέψεώς του στὴν Μονὴ ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς του ὡς Ποι-
μενάρχου τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἑορτασμὸς Ἁγίου Ἀχιλλείου Πολιούχου Λαρίσης
 Τὸ Σάββατο, 15/28-5-2022, 
ἑορτάσθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
στὴν Λάρισα ἡ μνήμη τοῦ Πο-
λιούχου αὐτῆς Ἁγίου Ἱεράρχου 
Ἀχιλλείου τοῦ Θαυματουργοῦ. 
Λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος 
κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ 
Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, ὁ Πρωτ. π. 

Γεώργιος καὶ ὁ Αἰδ. π. Ζήσης. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ προσῆλθαν 
ἀρκετοὶ εὐσεβεῖς πιστοί. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ 
τὸν Πολιοῦχο Ἅγιο τονίζοντας τὴν Ὁμολογία του στὴν πίστη, τὴν εὐσπλαγχνία του καὶ 
τὴν ταπείνωσή του, τὰ βασικὰ δηλαδὴ γνωρίσματα τοῦ Καλοῦ Ποιμένος εἰς τύπον καὶ 
τόπον Χριστοῦ. Κατόπιν, ἔγινε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου σὲ δρόμους πέ-
ριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ ἀναπέμφθηκε δέησις. Ἐκφράσθηκαν δὲ εὐχὲς γιὰ βοήθεια 
καὶ προστασία τοῦ μεγάλου Ἁγίου τόσο στὴν Λάρισα ὅσο καὶ εὐρύτερα σὲ ὅλους ὅσοι 
τὸν ἐπικαλοῦνται μὲ εὐλάβεια.

Πανήγυρις Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μουζάκι Καρδίτσης
 Τὴν Παρασκευή, 21-5/3-6-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ 
Ἑλένης στὴν ἐπιφανῆ κωμόπολη τοῦ Μουζακίου στὸν νομὸ Καρδίτσης, λίγο πιὸ κάτω 
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ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ Πύλη Τρικάλων. 
Ὁ Ναὸς αὐτὸς εἶχε νὰ λειτουργηθεῖ 
ἐπὶ ἀρκετὰ ἔτη καὶ βρισκόταν σὲ 
κατάσταση ἐγκαταλείψεως. Ὅμως, 
ἡ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια πιστῶν 
ἀνθρώπων, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, ἔφεραν 
τὸν Ναὸ σὲ θέση νὰ λειτουργηθεῖ, 
ἄν καὶ ὑπολείπεται ἀρκετὴ ἀκόμη 
ἐργασία κυρίως ἐξωτερικὰ γιὰ νὰ 
ἀνακαινισθεῖ ἐπαρκῶς. Τὸ ἑσπέρας 

τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς τοῦ ὁποίου προηγήθηκε ἡ Ἀκολου-
θία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ. Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης χοροστάτησε καὶ ἐφημέρευσε 
ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος ἀπὸ τὴν Λάρισα. Ἔψαλε ὁ εὐλαβὴς κ. Χρῆστος Μανώλης. 
Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα. Πραγματοποιήθηκε 
Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων καὶ πρὸ τοῦ Ναοῦ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Κατόπιν, 
ἐντὸς αὐτοῦ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο.
 Τὸ πρωὶ τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο, τοῦ Σεβ. 
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος χοροστατήσαντος καὶ ἐκφωνήσαντος ἐπίκαιρη 
Ὁμιλία. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ καὶ κατόπιν ἐντὸς 
αὐτοῦ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρον.Ἐπρόκειτο γιὰ εὐλογημένη Πα-
νήγυρη καὶ οἱ πιστοὶ εὐχήθηκαν ὁ Ναὸς νὰ ἀποτελέσει ἕνα πνευματικὸ καταφύγιο τῆς 
γνησίας Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴν περιοχὴ στὶς δύσκολες ἡμέρες μας.

Πανήγυρις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου
 Τὴν Πέμπτη, 27-5/9-6-2022, πανη-
γύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Ρώσου σὲ ἰδιόκτητο χῶρο τοῦ Αἰδ. 
Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου στὸν 
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων. Στὸν 
Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χο-
ροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λα-
ρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. 
Ἔλαβαν μέρος ὁ π. Γεώργιος, ὅπως 
καὶ οἱ ἐκ Λαρίσης Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώρ-
γιος καὶ Ὁσιολ. Ἱερομ. π. Ἀπόστολος. 
Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν πε-
ριοχή, ἀπὸ τὰ Φάρσαλα καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα. Τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, εὐλογήθηκαν 
οἱ Ἄρτοι πρὸ τοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία το-
νίσας τὴν ταπείνωση, τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία, τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ τὴν παρρησία 
στὴν προσευχὴ τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
 Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης τέλεσε ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία μὲ τοὺς πατέρες Γεώργιο Κεπάπογλου καὶ Ἀπόστολο Γαλατσίδα. Ἔψαλε ὅπως 
καὶ τὴν παραμονὴ ὁ κ. Νικόλαος Μηλιώνης μετὰ τοῦ ἐγγονοῦ του Ἀλεξάνδρου. Ὁ Σεβ. 
Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἑόρτια Ὁμιλία, ἀναφερθεὶς στὴν ἀντι-
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μετώπιση τῶν δοκιμασιῶν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ρῶσο, ὁ ὁποῖος βρέθηκε αἰχμά-
λωτος στὸ Προκόπι τῆς Καππαδοκίας, στὴν κρυφὴ ἀρετὴ καὶ ἄσκησή του, καὶ στὴν 
ἀγάπη του γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν Θεία Κοινωνία. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τὸν 
ἀντιδόξασε τόσο πολὺ μὲ ἀφθαρσία Λειψάνου καὶ συνεχῆ θαυματουργία σὲ ὅλους ὅσοι 
ἐπικαλοῦνται τὴν ἄμαχο βοήθεια καὶ προστασία του.  

Πανήγυρις Ἁγίας Τριάδος
 Τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 31-5/13-6-2022, πανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Παρεκ-
κλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὴν 
θέση Μαγοῦλες τῆς Κοινότητος Δένδρα πλησίον τῆς Γιάννουλης Λαρίσης. Τὸ ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο μὲ τοὺς ὡραία διακοσμημένους Ναοὺς καὶ τὰ λοιπὰ κτήρια, ἀνηγέρθη 
μετὰ κόπων καὶ ἐπιμελείας τῆς Μοναχῆς Μυρτιδιωτίσσης (Χατζηστεργίου) προερχο-
μένης ἐκ τοῦ ἐγγάμου βίου, καὶ τῶν οἰκείων της. Τὸ Ναΐδριο τῆς Ἁγίας Τριάδος ἦταν 
τὸ τελευταῖο ποὺ ἐγκαινίασε ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Ἀθανάσιος τὸ ἔτος 2018, 

καὶ στὸ Ἡσυχαστήριο αὐτὸ ἐτάφη ὁ 
σεβαστὸς Ἀρχιερεὺς τὸν Αὔγουστο τοῦ 
παρελθόν τος ἔτους.Τὴν Θεία Λειτουρ-
γία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρί-
σης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ 
τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου. Ἔψαλε ὁ 
Νεκτάριος Μιχαλές. Προσῆλθαν ἀρκε-
τοὶ εὐλαβεῖς πανηγυριστές. Στὸ τέλος 
τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ προεξάρχων Ἀρχι-
ερεὺς ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία σχετικὰ 

μὲ τὴν δράση τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὡς πρὸς τὴν ἔμπνευση καλύτερης μετανοίας 
στοὺς ἀνθρώπους. Ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία στοὺς χώρους τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 
καὶ ἐψάλη Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Ἀθανασίου Ἀρχι-
ερέως. Τέλος, στὸν Ναό, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογραφία πρὸ αὐτοῦ, διενεμήθη 
τὸ ἀντίδωρο καὶ στοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστὲς προσφέρθηκαν κεράσματα στὸν αὔλειο 
χῶρο πρὸ τοῦ κυρίως Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ὀνουφρίου
 Τὸ Σάββατο, 12/25-6-2022, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ 
Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ὀνουφρίου σὲ δασώδη περιοχὴ πλησίον τῆς ὀρεινῆς Βερδικούσσας στὴν 
Ἐπαρχία Ἐλασσόνας. Χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμης καὶ λειτούργησαν ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀρσένιος ὁ Ἁγιορείτης, ἐκ Βερδικούσσας κατα-
γόμενος, καὶ ὁ Αἰδ. π. Ζήσης Τσιότρας. Ἐπίσης, παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ γη-
ραιὸς Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀθανά-
σιος Τσιότρας. Προσῆλθαν 
πολλοὶ πιστοὶ παρὰ τὴν 
δυσκολία στὸν δρόμο προ-
σεγγίσεως τοῦ Ναοῦ. Ὁ 
Σεβ/τος Λαρίσης ἐκφώνησε 
ἑόρτια ὁμιλία σχετικὰ μὲ 
τὸν μεγάλο ἑορταζόμενο  
Ὅσιο καὶ τὸ μήνυμά του 
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ἀφιερώσεως χρόνου γιὰ τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τὴν ἀπόκτηση 
πνεύματος εἰρήνης στὴν ψυχή μας, ὥστε νὰ εἴμαστε εὐεργετικοὶ στοὺς συνανθρώπους 
μας. Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀπόλυση εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ καὶ 
κατόπιν διενεμήθησαν εὐλογίες στοὺς προσελθόντες πιστούς.
 Κατόπιν, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐπισκέφθηκε τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῶν Ἁγίων 
Ὁμολογητῶν Πατέρων (Μελετίου τοῦ Γαλησιώτου καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ), ὅπου 
εἶχε ἐποικοδομητικὴ συνομιλία μετὰ τοῦ Ἱερομ. π. Μελετίου, καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβη 
στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπου ὑπὸ τῶν ἐκεῖ ἐγκαταβιούντων Πα-
τέρων παρετέθη τράπεζα.

Ἑορτὴ Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου
 Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τοῦ 
Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ 
Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμης μετέβη κατόπιν προσκλήσεως 
στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ στὸν Βόλο, 
ὅπου τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου 
Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου, χορο-
στάτησε στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό. Ὁ 
Σεβ. κ. Φώτιος παρέμεινε συμπρο-
σευχόμενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα. Ἔλαβαν 
μέρος οἱ Ἱερεῖς Πρωτ. π. Γεώργιος Κε-
πάπογλου, Ἱερομ. π. Σπυρίδων ἐκ Στυλίδος, π. Κων/νος Παπανάτσιος καὶ π. Γεώργιος 
Μπούχαους ἐκ Λιβάνου καταγόμενος καὶ ἐφημερεύων στὸν Ἱερὸ Ναό. Κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῶν τροπαρίων τῆς Λιτῆς ἔγινε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναὸν καὶ ἡ πομπὴ κατέληξε στὸν παρακείμενο αὔλειο χῶρο τοῦ 
Ναοῦ, ὅπου εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία, ἐψάλησαν τὰ ἀπόστιχα καὶ πρὸ τῆς Ἀπολύσεως 
ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία. Ἐκ μέρους τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου 
Σεβ. κ. Φωτίου καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εὐχαριστίες καὶ εὐχὲς στοὺς προσελθόντες ἀπηύ-
θυνε ὁ π. Κων/νος.
 Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 24-6/7-7-2022, ὁ 
Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης πα-
ρέστη χοροστατῶν στὸ ἑορτάζον Ἱερὸ Παρεκ-
κλήσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν περιοχὴ 
Μεζοῦρλο, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Λάρισα. Τὴν Θ. 
Λειτουργία τέλεσε ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος 
Κοντοθανάσης. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε 
ἑόρτια ὁμιλία στοὺς προσελθόντας πιστούς, ἀρκετοὶ τῶν ὁποίων κοινώνησαν τὰ ἅγια 
Μυστήρια. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. 
Λειτουργίας προσφέρθηκαν κεράσματα στοὺς πιστούς.

Πανήγυρις Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὰ Φάρσαλα
 Τὴν Τρίτη, 29-6/12-7-2022, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου στὴν κωμόπολη τῶν Φαρσάλων τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Στὸν Μεγάλο Ἑσπε-
ρινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
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Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος οἱ Πρωθιε-
ρεῖς π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ π. 
Γεώργιος Κον τοθανάσης. Κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς Λιτῆς ἔγινε περιφορὰ τῆς 
Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πέριξ 
τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ ἀνεπέμφθη 
δέησις καὶ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. 
Πρὸ τοῦ «Νῦν ἀπολύεις», ὁ Σεβ/τος 
κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομο ἑόρτιο 
λόγο γιὰ τὶς δωρεὲς τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν μας.

 Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, ὁ Σεβ. Λαρίσης 
κ. Κλήμης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο 
καὶ προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας μετὰ 
τῶν δύο πατέρων Γεωργίων. Ἔψαλε ὁ 
κ. Χρ. Μανώλης καὶ ἄλλοι ἱεροψάλτες. 
Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Πρὸ τοῦ 
Δι΄ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνη-
σε ὁμιλία γιὰ τὸν φωτισμὸ τῆς Ἀληθείας 
ποὺ λάβαμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστό-
λους, τονίσας τὴν ἀνάγκη τῆς διαρκοῦς 

μετανοίας ποὺ πρέπει νὰ μᾶς χαρακτηρίζει ὡς ἀληθινοὺς Χριστιανοὺς στὶς δύσκολες ἡμέ-
ρες κινδύνων καὶ ἀποστασίας ποὺ διερχόμαστε. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία προσφέρθη-
καν κεράσματα στοὺς πιστοὺς καὶ ἐπίσης τράπεζα γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ ὅσους πιστοὺς 
παρέμειναν στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα.

Πανήγυρις Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Λάρισα
 Τὴν Τετάρτη, 30-6/13-7-2022, 
ἑορτὴ Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώ-
δεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισε 
ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὸ 
κέντρο τῆς Λαρίσης (ὁδὸς Κο-
ραῆ 12). Τὸ ἀπόγευμα τῆς παρα-
μονῆς, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, 
χοροστάτησε ὁ πρὸς τοῦτο ἐλθὼν 
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων 
καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὴν Δράμα. Συγχοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης 
Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος 
τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος, ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κον-
τοθανάσης ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ καὶ ὁ Ἱερομ. π. Ἰὼβ ἀπὸ τὴν Καβάλα, συνοδὸς 
τοῦ ἐπισκέπτου Ἀρχιερέως. Ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε 
ἑόρτιο λόγο μετὰ τὴν εὐλόγηση τῆς Ἀρτοκλασίας.Τὸ πρωί, στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε 
ἐπίσης ὁ Σεβ/τος κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε καὶ στὴν πανηγυρικὴ Θ. Λειτουρ-
γία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης καὶ οἱ τρεῖς ὡς ἄνω Ἱερεῖς. Ἔψαλαν ἑόρτια 
ἐκλεκτοὶ τοπικοὶ Ἱεροψάλτες. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ 
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ ποιμνίου. 
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 Κατόπιν, μετὰ τὴν Ἀπόλυση, πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων σὲ κεντρικὲς ὁδοὺς τῆς πόλεως τῆς Λαρίσης, τῇ συμμετοχῇ πλήθους 
εὐσεβῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν καλὴ μαρτυρία τῆς ἀληθοῦς πίστεώς μας. Στὴν 
Λιτανεία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ ἐκ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ. Ὁ καλὸς 
καιρός, καλοκαιρινὸς ἀλλὰ δροσερός, κάτι σημαντικὸ γιὰ τὴν Λάρισα, βοήθησε στὴν 
ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῆς ὅλης Πανηγύρεως καὶ τῆς Λιτανείας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῶν 
Ἁγίων αὐτοῦ ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων. Οἱ διακονήτριες Μοναχὲς τοῦ 
Προσκυνήματος καὶ οἱ λοιποὶ διακονητὲς ἔδωσαν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους γιὰ τὴν 
εὐπρέπεια τῆς Πανηγύρεως καὶ τοὺς ἀξίζει δίκαιος ἔπαινος.
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ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ

Ἡ οὐσία τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς
 Οἱ Χριστιανοὶ ἀποδίδουν σημα-
σία στὴν χριστιανικὴ ἀνατροφή, ὅμως 
δὲν φθάνουν μέχρι τέλους. Διότι ἀφή-
νουν ἀπαρατήρητα τὰ πιὸ οὐσιώδη 
καὶ δυσκολώτερα σημεῖα τῆς Χριστια-
νικῆς ζωῆς καὶ περιορίζονται μόνον 
στὰ ἐλαφρότερα, τὰ ἐπιφανειακὰ καὶ 
ἐξωτερικά. Ἡ ἀτελὴς αὐτὴ ἀνατροφὴ 
διαμορφώνει πρόσωπα ἱκανὰ μὲν νὰ 
ἐκτελοῦν κατὰ γράμμα τὴν ἐξωτερικὴ 
τάξη μιᾶς εὐσεβοῦς ζωῆς, τὰ ὁποῖα 
ὅμως δὲν ἀποδίδουν τὴν δέουσα προ-
σοχὴ στὶς ἐσωτερικὲς κινήσεις τῆς 
καρδιᾶς καὶ στὴν ἀληθινὴ πρόοδο τῆς 
ἐσωτερικῆς τους πνευματικῆς ζωῆς.
 Τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἀπέχουν ἴσως ἀπὸ τὶς θανάσιμες ἁμαρτίες, δὲν ἐνδια-
φέρονται ὅμως καθόλου γιὰ τὶς ἐφάμαρτες κινήσεις τῶν λογισμῶν τῆς καρ-
διᾶς τους. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπιτρέπουν στοὺς ἑαυτούς τους τὴν κατάκριση, 
τὴν κενοδοξία, τὴν ὑπερηφάνεια, καὶ τὸν θυμὸ γιὰ τὸ ἄδικο τῆς ὑποθέσεώς 
τους. Κάποτε πάλι προσελκύονται ἀπὸ τὴν [σωματικὴ] ὀμορφιὰ καὶ ἀπὸ τὶς 
διασκεδάσεις, ἤ προξενοῦν λύπη σὲ κάποιον ἐξ αἰτίας κάποιας δυσαρέσκει-
άς τους, ραθυμοῦν στὴν προσευχή τους καὶ κατὰ τὴν διάρκειά της πολλὲς 
φορὲς ἡ προσοχή τους καταληστεύεται ἀπὸ τοὺς μάταιους καὶ αἰσχροὺς λο-
γισμούς τους κτλ., καὶ μένουν ἀμέριμνοι, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε, ἤ 
ἀδιαφοροῦν γιὰ ὅλα αὐτά, ὡς ἀσήμαντα.  
 Πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία ἤ καὶ προσεύχονται στὸ σπίτι τους, κατὰ 
τὴν καθιερωμένη συνήθεια, τακτοποιοῦν ὅλες τὶς ὑποθέσεις κανονικά, καὶ 
εἶναι φυσικὰ εὐχαριστημένοι καὶ ἀμέριμνοι.
 Τί ὅμως λαμβάνει χώρα ἐν τῷ μεταξὺ στὴν καρδιά τους; Καθόλου δὲν 
ἐνδιαφέρονται μήπως ἡ κακία παραμονεύει στὴν καρδιά τους καὶ (μήπως) 
τὰ πάθη ἐξαφανίζουν ὅλη τὴν ἀξία τῆς τυπικῆς εὐσεβοῦς ζωῆς τους.
 Ἄς ἐξετάσουμε τὸ ἑξῆς περιστατικό· κάποιος ἐκτελεῖ μὲ ἐλλείψεις τὸ ἔργο 
τῆς σωτηρίας του καὶ κάποτε συναισθάνεται αὐτό, (ὅπως) καὶ τὸ ἀβέβαιον 
τῆς πορείας τοῦ ὅλου ἔργου του. Ὁπότε, εἶναι δυνατὸν σὲ αὐτὴ τὴν διαπίστω-
ση τῶν ἐλλείψεών του νὰ στραφεῖ ἀπὸ τὴν ἀτελῆ αὐτὴ ἐξωτερικὴ καὶ τυπικὴ 
εὐσέβεια στὴν πραγματικὴ ἐσωτερική. Στὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ εἶναι δυνατὸν νὰ 
τὸν ὁδηγήσει μιὰ ἀνάγνωση σχετικῶν βιβλίων ἤ μιὰ συζήτηση μὲ κάποιο 
πρόσωπο ποὺ ἔχει πεῖρα σχετικὰ μὲ τὴν οὐσία τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, ἤ καὶ 
ἁπλῶς ἡ προσωπικὴ ἔλλειψη ἱκανοποιήσεως ἀπὸ τὴν ἐσωτερική του κατά-
σταση. Δηλαδή, συναισθάνεται ὅτι δὲν ἔχει αὐτό, τὸ ὁποῖο τοῦ ἔχει δοθεῖ ὡς 
παρακαταθήκη γιὰ νὰ γίνει ἀληθινὸς Χριστιανός: «εἰρήνη	καὶ	χαρὰ	ἐν	Πνεύ-
ματι	Ἁγίῳ» (Ρωμ. ιδ’ 17). Τότε εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν στραφεῖ στὸν ἑαυτό του 
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καὶ νὰ μὴν ἀποκαταστήσει μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦ ὅλα τὰ ἐντός του. 
 Ὅσοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἔλθουν στοὺς ἑαυτούς τους καὶ ἐπαναπαύονται 
στὴν ὑποτυπώδη καὶ ἐπιφανειακὴ αὐτὴ ἐξωτερικὴ πνευματικὴ ζωή, θὰ μέ-
νουν ξένοι τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων καὶ ἀπληροφόρητοι γιὰ τὴν σω-
τηρία τους.

	 Ἀπὸ	τὶς	«Ἐπιστολὲς	περὶ	Πνευματικῆς	Ζωῆς»	τοῦ	Ἁγίου	Ἐπισκόπου	Θεοφάνους	
τοῦ	Ἐγκλείστου	(«Ἡ	Νοερὰ	Ἄθλησις	ἤτοι	περὶ	Προσευχῆς	τοῦ	Ἰησοῦ»,	μετάφραση	ἀπὸ	
τὰ	ρωσικά,	«Γέννησις	Χριστοῦ»,	Κατουνάκια	Ἁγίου	Ὄρους	1978,	σελ.	106-107,	σὲ	ἡμέ-
τερη	νεο-ελληνικὴ	ἁπλοποίηση).

Εἰκονοστάσι

Ἡ	Σύναξις	τῶν	Ἁγίων	ΙΒ’		Ἀποστόλων.
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