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Ἐπίκαιρη Προφητικὴ προειδοποίηση

ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, σὲ περιόδους μεγάλων κρίσεων καὶ ἀναστατώσεων στὸν 
παλαιὸ Ἰσραήλ, ὁ Θεὸς ἔστελνε τοὺς Προφῆτες Του γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸ 

ἅγιο Θέλημά Του. Γιὰ νὰ ὑποδείξουν τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων, ὅσων 
ἦταν σὲ ὑπεροχικὴ θέση, ὅπως καὶ ὅλου τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κάθε ἑνὸς προσωπικά, 
προκειμένου νὰ ἐπέλθει διόρθωση καὶ μετάνοια πρὸς ἀποτροπὴν τῶν κακῶν. 
Διαφορετικά, ἡ ράβδος παιδεύσεως ἐπέπιπτε ἀναπόφευκτα, ὡς ἔσχατο μέσο συ-
νετίσεως καὶ ἐπιστροφῆς. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι διαχρονικὸς καὶ ἔχει καὶ γιὰ 
μᾶς σήμερα τὴν ἴδια ἀξία, δύναμη, σημασία καὶ βαρύτητα.

 Ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος καλεῖ τοὺς πάντες νὰ ἐπι-
στρέψουν πρὸς Αὐτόν, ἐγκαταλείποντες τὶς λανθασμένες 
ὁδοὺς τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀνομίας καὶ τῆς κάθε εἴδους ἀπο-
στασίας. Δὲν φθάνει νὰ λάβουμε ἱερὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ 
δώσουμε ἱερὲς ὑποσχέσεις. Χρειάζεται ἔμπρακτη ἀπάρ-
νηση τῶν κακῶν, ἀγώνας γιὰ κάθαρση τῆς καρδιᾶς, ὥστε 
νὰ δεχθεῖ τὴν σπορὰ τῆς θείας δικαιοσύνης καὶ νὰ ἀποδώ-
σει καρποὺς ἀγαθοὺς μετανοίας. Οὐσιαστικὰ ἀπαιτεῖται 
ἀπάρνηση κάθε εἰδώλου, τὸ ὁποῖο ἔλαβε μέσα μας περίο-

πτη θέση καὶ ζητεῖ τὴν καθημερινὴ «λατρεία» καὶ «θυσία» μας. Τοῦτο εἶναι κάτι 
ποὺ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἀποστρέφεται καὶ ἀναμένει τὴν μετάνοιά μας. Γιὰ νὰ 
μᾶς ὁδηγήσει δὲ σὲ αὐτήν, ὥστε νὰ σωθοῦμε καὶ νὰ μὴν ἀπολεσθοῦμε, παραχωρεῖ 
τοὺς ποικίλους πειρασμοὺς καὶ τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες δοκιμασίες στὴν ζωή μας 
προσωπικὰ ἤ συλλογικὰ καὶ μάλιστα στὶς ἡμέρες μας παγκόσμια.
 Ἡ γνήσια Μετάνοια συντελεῖ στὴν λύση τῶν δεινῶν καὶ στὴν ἀποτροπὴ τῶν 
κακῶν. Ἡ πεισματικὴ ἐμμονὴ στὴν ἁμαρτία ἀναφλέγει τὴν «ὀργὴν τοῦ Κυρί-
ου». Ὅσο παραμένουμε ἀμετανόητοι, εἶναι σαφὲς ὅτι συνεργοῦμε στὴν αὔξηση 
τῆς πικρίας καὶ τῶν δεινῶν τοῦ βίου. Ἡ δὲ συνειδητοποίηση τοῦ κινδύνου ποὺ 
διατρέχουμε, ἀποτελεῖ τὴν ἀναγκαία παρακίνηση γιὰ ἐπίσπευση τῆς προσπα-
θείας τοῦ ἁγιασμοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν 
ἁγίων Ἀρετῶν καὶ τῶν θείων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Ὅσα φοβερὰ συμβαίνουν στὸν κόσμο σήμερα καὶ πάντοτε, ἀποτελοῦν 
ἰσχυρὲς προειδοποιήσεις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας. Παραχωρεῖ τὶς συμφορὲς 
ὥστε νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀκούσουμε τὶς προτροπές Του σὲ Μετά-
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νοια, ὅπως κάνει, γιὰ παράδειγμα, μέσῳ τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἱερεμίου: «πε-
ριζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε καὶ ἀλαλάξατε, διότι οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμὸς 
Κυρίου ἀφ’ ὑμῶν»! (Ἱερεμ. δ΄ 8).
 Τότε, στὴν περίσταση ἐκείνη, φόβος καὶ πανικὸς κυριαρχοῦσε στοὺς ἄρχον
τες, κατάπληξη («ἔκστασις») στοὺς ἱερεῖς, σύγχυση καὶ ἀπορία στοὺς ψευδο-
προφῆτες. Καὶ ἔτσι οἱ ἄρχοντες ἀδυνατοῦσαν νὰ σκεφθοῦν καὶ νὰ πράξουν τὸ 
ὀρθόν, οἱ ἱερεῖς δὲν εἶχαν τὸ σθένος νὰ ἐνθαρρύνουν καὶ νὰ ἐμψυχώσουν τὸν 
λαό, οἱ δὲ ψευδοπροφῆτες παραπλανοῦσαν τὸν κόσμο μὲ εἰρηνιστικὰ συνθήμα-
τα, ἀντὶ νὰ προειδοποιοῦν γιὰ ἐπερχόμενους σοβαροὺς κινδύνους λόγῳ ἀποστα-
σίας. Καὶ ὅποιος τοὺς ἄκουγε μὲ ἐμπιστοσύνη, περιέπιπτε σὲ αὐταπάτη.
 Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Θεὸς παραχωρεῖ νὰ κυριαρχήσει «ἐνέργεια πλάνης» (Β΄ 
Θεσ. β΄ 1011), ὅταν ὁ λαὸς δὲν δέχεται καὶ δὲν ἀγαπᾶ τὴν ἀλήθεια, προκειμένου 
νὰ τὴν ἐγκολπωθεῖ γιὰ νὰ σωθεῖ. Τοῦτο δὲ στὰ ἔσχατα χρόνια θὰ κυριαρχήσει 
σχεδὸν πλήρως.
 Συνεχίζει ὁ Προφήτης νὰ προτρέπει τὸν λαὸ ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου: «Ἀπόπλυ-
νε ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου, Ἱερουσαλήμ, ἵνα σωθῇς· ἕως πότε ὑπάρχουσιν ἐν 
σοὶ διαλογισμοὶ πόνων σου;» (Ἱερεμ. δ΄ 14). Πρόκειται γιὰ θεραπευτικὴ προτροπὴ 
μετανοίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς καρδιᾶς, καὶ 
αὐτὸ συμβαίνει μόνον ὅταν ἀπομακρύνονται οἱ ὀλέθριοι καὶ πονηροὶ λογισμοὶ 
ποὺ προξενοῦν πόνο.
 Εἶναι δὲ μέγα πρόβλημα, ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ ἄρχοντες («ἡγούμενοι») ἀποστρέφον ται 
τὸν Θεὸ καὶ παραμένουν ἀσύνετοι καὶ ἄφρονες, ἱκανοὶ μόνον γιὰ τὸ κακὸ καὶ ὄχι 
γιὰ τὸ καλό: «Οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐκ ἤδεισαν, υἱοὶ ἄφρονές εἰσι καὶ οὐ 
συνετοί· σοφοὶ τοῦ κακοποιῆσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν» (Αὐτόθι, στ. 22).
 Ὅταν οἱ ἄρχοντες ἐκτρέπονται καὶ παραφέρονται, χρησιμοποιοῦντες ἀπαρά-
δεκτες μεθόδους ψεύδους καὶ ἀδικίας, γιὰ τὸ καλὸ δῆθεν τοῦ λαοῦ, τότε μεγάλο 
μέρος τοῦ ἀποπροσανατολισμένου κόσμου ἀδυνατεῖ νὰ διακρίνει μεταξὺ ἀλη-
θείας καὶ ψεύδους, ἀγαθοῦ καὶ πονηροῦ. Ἔτσι, οἱ πάντες σχεδὸν πλανῶνται μὴ 
γνωρίζοντες τὸ πραγματικὸ συμφέρον τους. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μετατρέπονται 
σὲ «σοφοὺς τοῦ κακοποιῆσαι», ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ θεία ἐντολὴ μᾶς θέλει: «σοφοὺς 
μὲν εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν» (Ρωμ. ιστ΄ 19).
 Ἐν τούτοις, ὅσο κυριαρχεῖ ἡ ἀδικία καὶ ἡ φιληδονία, τόσο βασιλεύει ἡ ἀνο-
μία: «ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν, ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ 
ἐχρεμέτιζον» (Ἱερεμ. ε΄ 8). Ὅταν ἡ λαγνεία καὶ ἡ ἀσέλγεια καταστήσει τοὺς ἄνδρες 
σὰν θηλυμανῆ ἄλογα, ποὺ διεκδικοῦν ἀναιδῶς τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον τους, 
τότε ἐπέρχεται ὄλεθρος. Οἱ μοιχικές, πορνικὲς καὶ διαστροφικὲς ἐπιθυμίες εἶναι 
ἀδύνατον νὰ μὴν καταλήξουν σὲ πλήρη καταστροφή. Καὶ ἐπίσης, ὅταν κυριαρ-
χεῖ ὁ δόλος, ἡ μανία τοῦ κέρδους καὶ τῆς καλοπέρασης, ὅπως καὶ ἡ καταδυνά-
στευση τῶν ἀδυνάτων, τότε οἱ τιμωρίες εἶναι ἀναπόφευκτες (Αὐτόθι, στ. 2729). 
Ὅταν κυριαρχοῦν ἀκόμη καὶ στὸν θρησκευτικὸ χῶρο οἱ ψευδοπροφῆτες, τοὺς 
ὁποίους ἐπικροτεῖ τὸ μέγα μέρος κλήρου καὶ λαοῦ, τότε ἐπέρχονται ἀναπόδρα-
στα φοβερὲς συμφορές (στ. 31).
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 Ὁ Κύριος, ὡς Πανάγαθος, προτρέπει διὰ τοῦ Προφήτου Αὐτοῦ νὰ γίνει ἐπι-
μελὴς ἔρευνα στοὺς δρόμους καὶ στὶς πλατεῖες τῆς Ἱερουσαλήμ, μήπως βρε-
θεῖ ἄνθρωπος νὰ ζεῖ μὲ εὐθύτητα, νὰ ἐφαρμόζει δικαιοσύνη, νὰ ποθεῖ τὴν ἀλή-
θεια, νὰ εἶναι ἀξιόπιστος καὶ ἔντιμος στὶς σχέσεις καὶ τοὺς λόγους του, νὰ εἶναι 
ἄνθρωπος πίστεως καὶ ἀρετῆς. Καὶ γιατί τοῦτο; Γιὰ νὰ δείξει τὸ Ἔλεος καὶ τὴν 
Συμπάθειά Του ἕνεκεν αὐτοῦ ἤ αὐτῶν τῶν ὀλίγων, οἱ ὁποῖοι ὅμως Τὸν ἀναπαύ-
ουν πραγματικά: τότε «ἵλεως ἔσομαι αὐτοῖς»! (ε΄ 1).
 Ὅπως καταλαβαίνουμε, ὁ Κύριός μας σὲ κάθε ἐποχή, ὅπως καὶ σήμερα, ἀνα-
ζητεῖ δικαίους καὶ εὐσεβεῖς, ἔστω καὶ ἐλαχίστους, γιὰ νὰ ἐλεήσει τοὺς πολλοὺς 
καὶ γιὰ νὰ μακροθυμήσει ἔτι περισσότερο. Μόνον ἔτσι θὰ ἑλκυσθεῖ καὶ πάλι ἡ 
θεία εὐλογία καὶ θὰ παρέλθει ἡ δικαία θεία ὀργή!
 Ἀπαιτεῖται ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς στερεὴ πίστη καὶ διατή-
ρηση πάσῃ θυσίᾳ τῆς ὁμολογίας μας, ὥστε νὰ προστρέξουμε «μετὰ παρρησίας» 
στὸν θρόνο τῆς Χάριτος, γιὰ νὰ λάβουμε ἔλεος καὶ νὰ βροῦμε χάρη τώρα ποὺ 
ἔχουμε μέγιστη ἀνάγκη γιὰ βοήθεια παρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως μας Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ! (βλ. Ἑβρ. δ΄ 1416).
 Εἴθε νὰ ἀναδειχθοῦμε ἀληθινὸς λαός Του, νέος Ἰσραήλ, ὅσοι ἐνωτιζόμαστε 
ὅλα ὅσα συμβαίνουν μέσα στὴν ὀρθή τους διάσταση καὶ σημασία, προσπα-
θοῦντες ἐν μετανοίᾳ νὰ τηρήσουμε τὴν πίστη ἀσάλευτη καὶ τὸν βίο ἀκατηγόρη-
το, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ ἡ περαιτέρω δικαία «ὀργὴ» τοῦ Κυρίου γιὰ τὴν ἀποστα-
σία τῶν ἀνθρώπων, καὶ νὰ βροῦμε ἔλεος καὶ βοήθεια στὰ δεινὰ ποὺ ἐπέπεσαν μὲ 
σφοδρότητα ἐφ’ ὅλου τοῦ κόσμου!

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ
Νοέμβριος 2022



Συνοδικὸ Μήνυμα Χριστουγέννων 2022
«Ἐκ Παρθένου Κύριος Ἰησοῦς ἡ λύτρωσις,

ὁ φωτισμός, ἡ ζωή, ἡ σωτηρία, νῦν ἐν Βηθλεὲμ ἀποτίκτεται» 
(Τροπάριον Προεορτίου Κανόνος, κ’ Δεκ.)

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ποθητὰ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·

Ο Προπάτορας Ἀδὰμ ἐναντιώθηκε στὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς στὸν Θεὸ 
μέσῳ τῆς παρακοῆς του, καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ αὐτὸν κληροδοτῶντας μας, ὡς 

καταγομένους ἐξ αὐτοῦ, τὴν ἐναντίωση στὸ θεῖο θέλημα. Ὅλοι ἔχουμε μέσα 
μας τὴν σπορὰ γιὰ ἄρνηση καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν θεία ὑπακοή, ἡ ὁποία μᾶς 
ὁδηγεῖ στὴν ἀποστασία καὶ τὴν ἀπώλεια.
 Ὅμως, ὁ νέος Ἀδὰμ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς κατῆλθε στὴν γῆ μας, γεννηθεὶς 
στὴν Βηθλεὲμ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου, ὄχι μόνον γιὰ νὰ 
διορθώσει τὸ πταῖσμα τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς θλιβε-
ροὺς ἀπογόνους του, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἁμαρτήσαμε καὶ ἁμαρτάνουμε.
 Μπορεῖ νὰ μὴν γνωρίσαμε προσωπικὰ τὸν παλαιὸ Ἀδάμ, ὅμως, ὅταν ἁμαρτά-
νουμε κάνουμε αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ μᾶς ἐξομοιώνει στὴν παρακοὴ μαζί του. Καὶ 
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ὅταν ἀντίθετα δὲν ἁμαρτάνουμε, ἀλλὰ τη-
ροῦμε τὴν εὐλογημένη ὑπακοή μας στὸν νέο 
Ἀδὰμ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τότε παραμένου-
με σὲ σχέση γνωριμίας καὶ κοινωνίας μὲ τὸν 
νέο καὶ ἀληθινὸ Γενάρχη μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς 
προσφέρει ὡς δῶρο τὴν ἀναμαρτησία! (Βλ. 
Ὁσίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου, Ἀλφαβητικὰ Κεφά-
λαια, Κεφ. Ε΄).
 Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ θαυμάσια, σπουδαία καὶ 
ὑψηλὴ γνωριμία στὴν ζωὴ αὐτή, ἡ προσωπικὴ κοινωνία μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ 
στὴν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὸν αἰώνιο θεῖο προ-
ορισμό μας στὴν Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

***
 Ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριός μας ἐπιτέλεσε ὅλο τὸ σωτήριο ἔργο τῆς Θείας 
Οἰκονομίας γιὰ νὰ τὸ πιστεύσουμε βαθιά, νὰ τὸ ἀποδεχθοῦμε βιωματικὰ καὶ νὰ 
λαμβάνουμε μέσῳ αὐτοῦ τὴν δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ τὰ ἅγια Μυστή-
ρια καὶ τὶς ἅγιες Ἀρετές. Χωρὶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα παραμένουμε ταλαίπωροι καὶ 
ἀνήμποροι, δυστυχεῖς καὶ εὐάλωττοι, ἀνασφαλεῖς καὶ ἀλύτρωτοι. Τὰ ἐνδιαφέ-
ροντά μας περιορίζονται στὸ ἐνθάδε, παραμένουν πεζά, φθαρτά, ἐφήμερα καὶ 
γήϊνα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ καλλιέργεια καὶ ἔξαρση τῶν παθῶν προξενοῦν πολέμους 
καὶ μάχες στὸν κόσμο μας, μέσα μας, γύρω μας, παντοῦ στὴν γῆ μας…
 Ὅταν ὅμως ἐπιτρέψουμε στὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖ καὶ νὰ σκηνώ-
σει μέσα μας, τότε Αὐτὸ μᾶς ἀναπλάθει καὶ μᾶς ἀνακαινίζει, ἁγιάζοντας τὸν νοῦ, 
τὴν συνείδηση καὶ ὅλες τὶς αἰσθήσεις μας. Τότε, ἡ φθαρτὴ ζωὴ ποὺ φωλιάζει 
μέσα μας καὶ ἑλκύει τὴν ὄρεξη τῆς ψυχῆς σὲ σαρκικὲς καὶ κοσμικὲς ἐφέσεις καὶ 
ἐπιθυμίες, δίδει τόπο στὴν νέα καὶ εὐλογημένη κατάσταση τῆς ἀφθαρσίας. Ἔτσι 
εἶναι ποὺ ἀποκτοῦμε γεύση τοῦ Οὐρανοῦ, μέρος ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν θέρμη του. 
Ἡ ψυχή μας ἀναπτερώνεται καὶ συμμετέχει μὲ ἀγαλλίαση στὴν εἰρηνικὴ ἀγγε-
λικὴ μελωδία. Καὶ ἐπίσης, βαθιὰ εἰρήνη καὶ εὐλογία ἁπλώνεται στὴν ἄλλοτε 
σκοτεινή, ὑγρή, ψυχρὴ καὶ ἀφιλόξενη γῆ τῆς καρδιᾶς μας.
 Ὁ Χριστός μας γεννήθηκε γιὰ νὰ ἀλλάξει ριζικὰ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα καὶ δε-
δομένα, νὰ ἀνατρέψει ἄρδην ὅ,τι μέχρι τότε θεωρεῖτο ὡς ἄπιαστη καὶ ἀφάνταστη 
κατάσταση καὶ πραγματικότητα. Ἦλθε γιὰ νὰ προσφέρει ζωὴ ἀληθινή· δηλαδή, 
γιὰ νὰ μεταπλάσσει τὴν κακία σὲ καλωσύνη, τὴν φθορὰ σὲ ἀφθαρσία, τὴν ἁμαρτία 
σὲ ἀρετή, τὴν κόλαση σὲ παράδεισο, τὴν γῆ σὲ οὐρανό, τὸν ἄνθρωπο σὲ θεό!  

***
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
 Πῶς ἐπιτυγχάνονται αὐτὰ στὴν καθημερινὴ ζωή μας; Μὲ τὴν Μετάνοια! 
Αὐτὴ ἀλλάζει καὶ μετατρέπει τὰ πάντα στὸν ἄνθρωπο. Αὐτὴ περικλείει μέσα της 
δημιουργικὴ καὶ θεία δύναμη, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ μικρὲς ἀλλαγὲς τῆς ἁμαρτί-
ας σὲ ἀρετή, καὶ φθάνει ἀπεριόριστα μέχρι τὴν ἁγιότητα.
 Ἄν ὁ νοῦς σταματήσει νὰ ἀσχολεῖται μὲ κάθε τι τὸ ἀκάθαρτο καὶ βλαπτικό, ἄν 
τὰ λόγια σταματήσουν τὴν κακία, ἄν οἱ αἰσθήσεις παύσουν τὴν ἔμπρακτη ἁμαρτία, 
τότε γεννιέται νέος ἄνθρωπος: πνευματικός. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Χριστιανός.
 Ἄν τὰ μάτια χύσουν πικρὰ δάκρυα μεταμέλειας γιὰ ὅ,τι ἄσχημο ἔγινε, ἄν 
δοθοῦν ὑποσχέσεις ἀληθινῆς Μετανοίας καὶ αὐτὲς τηρηθοῦν, ὥστε νὰ σταματή-
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σουν οἱ συνεχεῖς παραβιάσεις, τότε ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ αὐξάνεται. Καὶ 
προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ νὰ μὴν περιπίπτει σὲ κάθε μορφῆς ἀσέβεια, ἀναισχυν τία 
καὶ πλεονεξία, γιὰ νὰ μὴν ἐκπέσει τῆς Χάριτος. Μάλιστα, προσέχει ἰδιαίτερα 
νὰ μὴν παρεκτραπεῖ σὲ σκληρότητα, ἐκδικητικότητα καὶ ἀσπλαγχνία ἔναντι τοῦ 
πλησίον, τοῦ ὅποιου πλησίον, διότι θὰ ἀπωλέσει τὴν σωτήρια Μετάνοια καὶ ἔτσι 
θὰ χάσει τοὺς κόπους του μάταια καὶ ἄδικα.    

***
Ἀδελφοὶ ἀγαπητοί·
 Εἴθε ἐπὶ τῇ Γεννήσει τοῦ Θείου Βρέφους νὰ παραμείνουμε πιστοὶ καὶ ἔνθεοι, 
τίμιοι καὶ εἰλικρινεῖς, ἀγωνιζόμενοι καὶ προσεκτικοί, χαρούμενοι καὶ ἐλπιδοφό-
ροι, μετανοοῦντες καὶ ἐλεοῦντες, ὑπομένοντες καὶ συγχωροῦντες, καὶ πάνω ἀπ’ 
ὅλα ἀληθινοὶ καὶ ἀνυπόκριτοι. Καὶ ὁ Θεὸς τῆς Εἰρήνης, Ἀγάπης καὶ Ἀληθείας 
νὰ μᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ παραμένει μαζί μας, ὡς ὁ Ἐμμανουήλ, πάσας τὰς ἡμέρας, 
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν!

Χριστὸς ἐτέχθη!
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

†  Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος
Καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

Ἅγιος νέος Ὁσιομάρτυς Γεδεών, 
ὁ Καρακαλληνός, ἐν Τυρνάβῳ τελειωθείς

 Ἡ πόλη τοῦ Τυρνάβου στίς 30 Δεκεμβρίου κάθε ἔτους ἑορτάζει τήν μνήμη 
τοῦ πολιούχου καί προστάτη της, Ἁγίου Γεδεών τοῦ Νέου Ὁσιομάρτυρος. Ἡ 
κληρονομιά τῆς πόλης στήν πίστη, τά γράμματα, τίς ἐπιστῆμες καί τίς τέχνες 
εἶναι βαριά. Μάλιστα, εἶχε τήν εὐλογία μέσα στό ἴδιο ἔτος, τό 1818, στά δύ-
σκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, νά μαρτυρήσουν σ’ αὐτήν ὑπέρ Χριστοῦ δύο 
Νεομάρτυρες. Ὁ ἕνας ἦταν ἕνας νεαρός δάσκαλος ἀπό τήν Ραψάνη, ὁ Ἅγιος 
Γεώργιος ὁ ἐκ Ραψάνης καί ὁ δεύτερος ἦταν ἕνας μοναχός ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, 
ὁ Ἅγιος Γεδεών ὁ  Καρακαλληνός.
 Ὁ Ἅγιος Γεδεών, κατά κόσμο Νικόλαος, γεννήθηκε τό 1766 στό χωριό Κά-
πουρνα τοῦ Νομοῦ Μαγνησίας. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του ὀνομάζονταν Αὐγερι-
νός καί Κυράτζα. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου δυστύχησε, λόγω τῆς βαριᾶς φορολογί-
ας τῶν Τούρκων καί ἔτσι δώδεκα χρονῶν μέ τήν οἰκογένεια του ἦλθε στό χωριό 
Γιερμή καί ἀπό ‘κει στό Βελεστῖνο, ὅπου ἐργαζόταν στό παντοπωλεῖο τοῦ θείου 
του. Τόν ἅρπαξε ὅμως κάποιος Τοῦρκος καί τόν ὁδήγησε σέ ἕνα χαρέμι.
 Ὁ γιός τοῦ Ἀγαρηνοῦ (Τούρκου) ἀφέντη τοῦ Νικολάου, βλέποντας τίς ἀρετές 
τοῦ μικροῦ ἑλληνόπουλου σκέφτηκε νά γίνει ὁ Νικόλαος μωαμεθανός, γιά νά 
τόν κρατήσουν γιά πάντα στό χαρέμι. Ἄρχισε λοιπόν ὁ πονηρός νά κολακεύει τόν 
Νικόλαο καί νά τόν περιποιεῖται ἰδιαιτέρως. Ο Νικόλαος ὡς μικρός στήν ἡλικία 
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ἀπατήθηκε καί ἀρνήθηκε τόν γλυκύτατο Ἰη-
σοῦ. Ἀμέσως ἔκαμαν καί τήν περιτομή στό Νι-
κόλαο καί τόν ὀνόμασαν Ἰμπραήμ. Δύο μῆνες 
ἔμεινε μουσουλμάνος καί στό διάστημα αὐτό 
ἔνιωθε βαθιά θλίψη στήν καρδιά του.
 Προσπαθοῦσε νά βρεῖ τρόπο νά διαφύγει 
ἀπό τό χαρέμι. Τελικά, μέ τήν βοήθεια τοῦ 
πατέρα του, φυγαδεύτηκε στό χωριό Κερα-
μίδι, ὅπου κοντά σέ κάποιους οἰκοδόμους 
πῆγε στήν Κρήτη. Ἐκεῖ ἔβαλε μετάνοια, ἐξο-
μολογήθηκε σέ κάποιο Ἱερέα καί βρῆκε ἄσυ-
λο στό ἐξωκκλήσι του. Μετά τόν θάνατο τοῦ 
ἱερέα, ὁ Νικόλαος ἔφυγε γιά τό Ἅγιον Ὄρος. 
Ἐκεῖ στή Μονή Καρακάλλου ἔγινε μοναχός 
μέ τό ὄνομα Γεδεών. Στήν Μονή τῆς μετα-
νοίας του ἔμεινε 35 χρόνια, ὅπου διακρίθη-

κε στήν ἀρετή, τήν ἁγιότητα καί τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες. Ὁ μοναχός Γεδεών, 
ἐξαιτίας τῆς ἀρνήσεως τοῦ Χριστοῦ στή νεαρή του ἡλικία, ἔνιωθε βαθιά μέσα 
του τόν θεῖο ἔρωτα καί τήν δίψα τοῦ ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρίου, πρός ἐξάλειψη 
τῆς ἀρνήσεώς του.
 Πληροφορημένος μέ θεϊκό τρόπο γιά τό στέφανο πού τοῦ ἑτοίμαζε ὁ Θεός, 
ἔφθασε στό Βελεστῖνο, βρίσκοντας τόν Τοῦρκο πού τόν ἐξαπάτησε μικρός. Σέ 
διάφορες περιπτώσεις, ἔβριζε τήν θρησκεία τῶν μουσουλμάνων, μέ σκοπό νά 
προκαλέσει τόν θυμό τους. Ὁ σκληρός διοικητής τῆς Θεσσαλίας τῆς ἐποχῆς 
λίγο πρίν τήν ἑλληνική ἐπανάσταση, ὁ Βελῆ Πασᾶς, γιός τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ τῶν 
Ἰωαννίνων, εἶχε τήν ἕδρα καί τό παλάτι του στόν Τύρναβο. Ὅταν πληροφορή-
θηκε γιά τήν στάση τοῦ Ἁγίου στήν Μαγνησία, ζήτησε νά τόν συλλάβουν καί 
νά τόν ὁδηγήσουν σ’ αὐτόν γιά νά δικαστεῖ. Μάλιστα, προσκάλεσε τούς ἐπιση-
μότερους Ὀθωμανούς τῆς Λάρισας γιά νά ἀποφασίσουν τί θά πράξουν μέ τόν 
καλόγερο πού προσέβαλε τήν θρησκεία τους. Αὐτοί μέ τίς συνήθεις κολακεῖες 
τους προσπάθησαν νά παρασύρουν καί πάλι τόν Ἅγιο. Ὅμως ὁ Ἅγιος Γεδεών 
ἀφοῦ ἐξήγησε στόν ἡγεμόνα Βελῆ γιά τήν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ στήν παιδική 
του ἡλικία, συνέχισε νά ὑβρίζει τήν θρησκεία τους, φέροντας ἐπιχειρήματα γιά 
τήν πλάνη τῶν δοξασιῶν τους.
 Αὐτοί μή μπορώντας πλέον νά ἀκούσουν τά λόγια τοῦ Ἁγίου, τοῦ ἔβγαλαν 
τά δόντια, ἐνῶ ὁ ἡγεμόνας ἔδωσε διαταγή νά τόν καβαλικεύσουν καί νά τόν 
σύρουν ἀπό ἕνα γαϊδούρι, μέ σκοπό νά τόν διαπομπεύσουν σέ ὅλο τόν Τύρ-
ναβο. Ἔτσι, ὁ Ἅγιος ἁγίασε μέ τήν ἄθλησή του, τούς δρόμους τοῦ Τυρνάβου. 
Τελικά ὁ Βελῆ Πασᾶς διέταξε νά τοῦ κόψουν τά χέρια καί τά πόδια. Ὁ Ἅγιος 
χωρίς νά φέρει ἀντίσταση, χωρίς κραυγή πόνου, χωρίς νά ἀλλοιωθεῖ ἡ ὄψη 
του, ὑπέμεινε γενναία τόν πέλεκυ. Ὁ Ἅγιος παρέδωσε στόν  δημιουργό του τήν 
ἁγία ψυχή του στίς 30 Δεκεμβρίου τοῦ 1818.
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 Πιστοί Χριστιανοί ἔλαβαν κρυφά τό ἅγιο καί 
θαυματουργό λείψανο τοῦ Ἁγίου καί τό μετέφεραν 
στόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου βρίσκεται 
σήμερα ὁ τάφος καί ἡ νεόδμητη περικαλλής ἐκκλη-
σία τοῦ Πολιούχου τοῦ Τυρνάβου. Ἡ τίμια κάρα 
τοῦ μάρτυρα βρίσκεται ἐπίσης στόν Τύρναβο, ἐνῶ 
μέρος τῶν λειψάνων τοῦ βρίσκεται στή μονή πού 
μόνασε ὁ Ἅγιος, στή Ἱερά Μονή Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου ἐπίσης ἑορ-
τάζεται πανηγυρικά. Τέτοιους γενναίους νεομάρτυρες τοῦ Χριστοῦ ἀνέδειξε ἡ 
περιοχή μας, ἡ Ὀρθοδοξία καί τό Ἅγιον Ὄρος. Ἡ μαρτυρική τους στάση χαλύβδω-
σε λίγο ἀργότερα καί τό πνεῦμα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ νέου
Ἦχος γ΄. Θείας Πίστεως

Ρείθροις ἔπνιξας τῶν σῶν αἱμάτων καί κατήσχυνας τοῦ ἐπαράτου, 
τήν ἀσέβειαν Βελῆ καί τό φρύαγμα, ὑπέρ Χριστοῦ ἐναθλῶν γενναιότατα,

Ὁσιομάρτυς Γεδεών Παναοίδημε,
πρέσβυν ἀκοίμητον Χριστοῦ σέ προσάγομεν,

ρυσθῆναι ἐκ κινδύνων τάς ψυχάς ἡμῶν.

(«Ἐν Ρωμιοσύνῃ», 29/12/2015)

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

Ἡ Πανθρησκειακὴ ἀποστασία καλπάζει…

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐδῶ καὶ μισὸν αἰῶνα ἔχει πραγμα-
τοποιήσει ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἄνοιγμα πρὸς τὰ ἄλλα θρησκεύματα, πρὸς τὴν 

λεγομένη «Οἰκουμένη ὅλων τῶν μεγάλων θρησκειῶν», μὲ καθαρὰ ἐγκόσμιους 
στόχους. Προέβη σὲ μία μετάθεση, σὲ μία «πελώρια μετάβαση» ὡς πρὸς τὴν βάση 
ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων: ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Χρι-
στοῦ, πρὸς ἕνα ὑπόδειγμα ἑνώσεως καὶ συνάφειας οὑμανιστικὸἀνθρωπιστικό.
 Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ «Ἄρχων τῆς Εἰρήνης» Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ Εἰρήνη, ἔφερε τὴν Εἰρήνη, τὴν ὁποίαν χορηγεῖ 
καὶ διατηρεῖ ἐκεῖ ὅπου τὴν ζητοῦν καὶ ποθοῦν νὰ τὴν δεχθοῦν ἀπὸ Αὐτὸν καὶ μό-
νον· διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλη πηγὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ὄντως Εἰρήνη, ἐσωτε-
ρικὴ καὶ ἐξωτερική, ἐκτὸς καὶ πέραν τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος βεβαίωσε αὐθεντικὰ 
καὶ ἀπόλυτα: «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» (Ἰω. ιδ΄ 27). 
 Ἐν τούτοις, οἱ παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς προχωροῦν ἀνέκαθεν πρὸς ἕναν 
Παγκόσμιο Θρησκευτικὸ Συγκρητισμό. Καὶ πρὸς τοῦτο ἐπικαλοῦνται ἠχηρὰ 
συνθήματα, τὰ ὁποῖα φυσικὰ δὲν ἀνταποκρίνονται στὶς τραγικὲς συνθῆκες τοῦ 
κόσμου· ἐπιχειρηματολογοῦν γιὰ τὴν δῆθεν διακονία ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὰ ἄλλα 
θρησκεύματα κάθε ἀνθρώπου ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς καὶ πίστεως, γιὰ τὴν βελ-
τίωση τῆς ζωῆς, γιὰ τὴν συνεργασία καὶ συμφιλίωση, γιὰ τὴν ἀπάλειψη τοῦ φα-
νατισμοῦ καὶ τῆς ἐσωστρέφειας· γιὰ τὴν παγκόσμια ἀδελφοσύνη, γιὰ τὴν δῆθεν 
εἰρήνη τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν συνεισφορὰ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν στὸν κυο-
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φορούμενο «πλανητικὸ πο-
λιτισμό».
 Ἐν τῷ μεταξύ, παρὰ τὶς 
μάταιες προσπάθειές τους, 
διότι ἄνευ τοῦ Θεανθρώπου 
Χριστοῦ τίποτε ἀπολύτως 
δὲν ἐπιτυγχάνεται, οἱ ταρα-
χές, συγκρούσεις καὶ πολε-
μικὲς συρράξεις αὐξάνονται 
δραματικὰ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὅμως, οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν πτοοῦνται, παρὰ 
ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους. Ἐφ’ ὅσον κατ’ αὐτοὺς οἱ αἱρέσεις ἔγιναν «διαφο-
ρετικὲς χριστιανικὲς παραδόσεις», καὶ οἱ θρησκεῖες μετατράπηκαν σὲ «διαφορετικὲς 
πνευματικὲς παραδόσεις», ἐπισπεύδουν τὶς ἐνέργειες καὶ δραστηριότητές τους μὲ 
τὴν ψευδαίσθηση ὅτι προσφέρουν «θεάρεστη» ὑπηρεσία στὴν ἀνθρωπότητα καὶ 
μάλιστα τώρα, στὴν περίοδο μετὰ τὴν λεγομένη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.
 Στὴν πραγματικότητα, αὐτὸ ποὺ οὐσιαστικὰ καταφέρνουν εἶναι νὰ προω-
θήσουν τὴν ἀποστασία τῶν ἐσχάτων, τὸν Πανθρησκειακὸ Συγκρητισμό, ποὺ 
προετοιμάζει τὴν ὁδὸ γιὰ τὴν ἐπέλαση τοῦ Ἀνόμου, τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος τῶν 
Δυνάμεων θὰ ἀναλώσει καὶ θὰ συντρίψει, ὅπως καὶ ὅλους ὅσοι ἀμετανόητα 
ἐργάσθηκαν καὶ ἐργάζονται πυρετωδῶς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τους.  
 Πρόσφατα γεγονότα ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὰ δείγματα ὅλων τῶν ἀνωτέ-
ρω, στὰ ὁποῖα ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν ἦταν ἔντονη καὶ 
πρωταγωνιστική.

***
 α. Στὸ Διεθνὲς Συνέδριο μὲ τίτλο: «Συνάντηση γιὰ τὴν Προώθηση Κοινῶν 
Ἀξιῶν μεταξὺ τῶν πιστῶν τῶν Θρησκειῶν» στὸ Ριὰντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας 
στὶς 1252022, ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως Βαρθολομαῖος. 
  Στὴν ὁμιλία του ἐνώπιον διαθρησκευτικοῦ ἀκροατηρίου τόνισε ὅτι «μία 
οὐσιαστικὴ ὑπηρεσία τῆς θρησκείας εἶναι ἡ εἰρήνη. Στὴν ἐποχή μας, ἡ ἀξιο-
πιστία τῶν θρησκειῶν ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν δέσμευσή τους γιὰ 
εἰρήνη». Περιέγραψε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὡς «ἀφιερωμένο στὸν διάλο-
γο καὶ τὴν προσέγγιση, χτίζοντας γέφυρες μεταξὺ διαφορετικῶν θρησκειῶν, πο-
λιτισμῶν καὶ λαῶν, μεταξὺ ἀνθρωπότητος καὶ φυσικοῦ περιβάλλοντος, καθὼς 
καὶ προάγοντας τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀλληλεγγύη παγκοσμίως, πρὸς χάριν τῆς 
προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας».   
 Ὡς πρὸς τὴν εἰρήνη, εἶπε ὅτι «ὑπάρχουν δυνατότητες καὶ ἀνεξάντλητα ἀπο-
θέματα εἰρήνης στὶς μεγάλες θρησκευτικὲς παραδόσεις. Ὡστόσο, οἱ δυνατότη-
τες δὲν εἶναι ἀρκετές. Πρέπει νὰ τὶς ἐφαρμόσουμε καὶ νὰ συνεργασθοῦμε γιὰ τὴν 
εἰρήνη, πρέπει νὰ γίνουμε ἀποτελεσματικοὶ παράγοντες στὴν ἀνθρώπινη πρόοδο». 
Καὶ πρόσθεσε ὅτι «ὁ καταλληλότερος τρόπος γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν συμφιλίωση 
εἶναι ὁ εἰλικρινὴς διαθρησκευτικὸς διάλογος καὶ ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός».
 Παρέπεμψε δὲ ἀπαραιτήτως καὶ στὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου τῆς 
Κρήτης τοῦ 2016, θυμίζοντας ὅτι «ὁ ἔντιμος διαθρησκειακὸς διάλογος συμβάλλει 
στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης καὶ στὴν προαγωγὴ τῆς εἰρήνης καὶ 
τῆς συμφιλιώσεως».
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 Συνέχισε λέγοντας ὅτι «ὁ διάλογος καὶ ἡ διαφάνεια εἶναι τὰ ἀντίδοτα στὸν 
φονταμενταλισμό. Τὸ ἄνοιγμα στὸν “ἄλλον” δὲν ἀπειλεῖ τὴν ἰδιαίτερη ταυτότητά 
μας. Ἀντίθετα, τὴν βαθαίνει καὶ τὴν ἐμπλουτίζει». Καὶ ὑπογράμμισε ἀποκαλυπτι-
κά: «Κανεὶς –οὔτε ἕνα ἔθνος, ἕνα κράτος, ἡ θρησκεία, ἡ ἐπιστήμη, ἡ τεχνολογία- δὲν 
μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ προβλήματά μας μόνος. Τὸ μέλλον μας εἶναι κοινὸ καὶ 
ὁ δρόμος πρὸς αὐτὸ τὸ μέλλον εἶναι ἕνα ἀμοιβαῖο ταξίδι. Χρειαζόμαστε κοινὴ εὐθύ-
νη, κοινὴ κινητοποίηση, κοινὲς προσπάθειες καὶ κοινοὺς στόχους. Χρειαζόμαστε 
πραγματικὰ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον… Ἡ οἰκοδόμηση γεφυρῶν μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, 
γεφυρῶν μὲ τὴν φύση καὶ ἡ προώθηση μιᾶς κουλτούρας εἰρήνης καὶ ἀλληλεγγύης 
εἶναι εὐθῦνες ποὺ ὀφείλουμε ὄχι μόνον στὴν σημερινὴ γενιὰ… Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς προ-
σπάθειες χρειαζόμαστε τὴν πνευματικὴ δύναμη καὶ τὴν συμβολὴ τῶν θρησκειῶν. Οἱ 
παραδόσεις τους εἶναι μία ἀνεξάντλητη πηγὴ κρισίμων ἀληθειῶν γιὰ τὸν ἄνθρωπο 
καὶ τὸν κόσμο, γιὰ τὶς σχέσεις μας μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν ἑαυτό μας, τοὺς ἄλλους καὶ τὴν 
δημιουργία, γιὰ τὴν ἐλευθερία μας, γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ τὸν τελικὸ προορισμὸ 
ὅλων…» (Βλ. Ἱστοσελίδα «Βῆμα Ὀρθοδοξίας», 1252022).   
 Παραθέσαμε ἐκτενῆ ἀποσπάσματα, γιὰ νὰ δείξουμε ὅτι οἱ Διαθρησκειαστὲς 
φαίνεται νὰ παρακάμπτουν ἀνεπίτρεπτα τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀληθινὴ Πίστη 
μας στὸν Ἕνα Ὁμοούσιο καὶ Ἀδιαίρετο Τριαδικὸ Θεό μας, Πατέρα, Υἱὸ καὶ 
Ἅγιο Πνεῦμα, καὶ νὰ μεταβαίνουν ἀνενδοίαστα στὴν θρησκειολογικὴ θεωρία 
περὶ ἑνὸς «Ὑψίστου Θεοῦ», ἑνὸς κατ’ οὐσίαν ἀνυπάρκτου φανταστικοῦ πλά-
σματος, προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν καὶ ἐκπληρώσουν τὶς διαθρησκειακὲς 
δεσμεύσεις καὶ ἀρχές τους, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν ἐγκόσμιους στόχους καὶ κάποια 
ἐπίφαση εἰρήνης. Τοῦτο ἀποτελεῖ καταφανῶς δεινὴ προδοσία τῆς Ἀληθείας, 
γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο πὼς «ὅ,τι εἴμαστε γιὰ τὸν Θεό, εἴμαστε διὰ τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Ἐκτὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει κανένα δεσμὸ καὶ 
καμία συγγένεια μὲ τὸν Θεό!» (Βλ. ἁγ. Ἐπισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ὁ Πρόλογος 
τῆς Ἀχρίδος, τ. 11, Ὁμιλία στὶς 2 Νοεμβρίου).
 β. Στὶς 15 καὶ 16 Σεπτεμβρίου 2022, στὴν Ἀστάνα, πρωτεύουσα τοῦ Κα-
ζακστάν, στὸ Παλάτι τῆς Ἀνεξαρτησίας, πραγματοποιήθηκε τὸ «7ο Συνέδριο 
Ἡγετῶν Παγκοσμίων καὶ Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν», ὅπου συμμετεῖχαν 100 
ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ 50 χῶρες τοῦ κόσμου, συμπεριλαμβανομένων ἐκπροσώ-
πων τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Σιντοϊσμοῦ, τοῦ Βου-
δισμοῦ, τοῦ Ζωροαστρισμοῦ, τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ καὶ ἄλλων θρησκευμάτων. Κύριο 
θέμα τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Ὁ ρόλος τῶν ἡγετῶν τῶν παγκοσμί-
ων καὶ παραδοσιακῶν θρησκειῶν στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη τῆς 
ἀνθρωπότητος στὴν μεταπανδημικὴ περίοδο».
  Παρὼν ἦταν ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε ὁμι-
λία, ὅπως καὶ εὐρεία ἀντιπροσωπία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Σὲ μήνυμά του 
ὁ πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ὑποστήριξε «τὸν εἰρηνευτικὸ διάλογο τῶν θρη-
σκευτικῶν ἡγετῶν (ὡς) πολύτιμο στὴν ἐπίλυση τῶν ὑφισταμένων προβλημάτων γιὰ 
ὑπέρβαση τῶν προκλήσεων τῆς ἐποχῆς μας, στὴν ἐναρμόνιση τῶν διεθνῶν σχέσεων 
καὶ στὴν ἐγκαθίδρυση μιᾶς δίκαιης παγκόσμιας τάξης».
 Ὁ μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἀντώνιος θεώρησε τὸν Διαθρησκειακὸ δι-
άλογο ὡς τὴν καλύτερη ἀπάντηση στὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας, στὴν ἀνά-
πτυξη τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης καὶ «στὴν ἑνότητα τῶν πιστῶν στὸ θεμέλιο 
μιᾶς κοινῆς ἠθικῆς βάσεως».
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 Παρὼν ἦταν ἐπίσης 
ὁ Πάπας Ρώμης Φραγ
κῖσκος μὲ ἀντιπροσωπία 
του καὶ εἶχε ἐξέχουσα 
θέση στὶς ἐργασίες τοῦ 
Διαθρησκευτικοῦ αὐτοῦ 
Συνεδρίου, ὡς «προσκυ-
νητὴς τῆς εἰρήνης ποὺ 
ἀναζητεῖ τὸν διάλογο καὶ 
τὴν ἑνότητα».
 Ὁμιλίες ἔγιναν ἀπὸ 

ἀνώτατους παράγοντες τῶν Μωαμεθανῶν, ὅπως καὶ τὸν Ἀρχιραββῖνο τοῦ Ἰσρα-
ήλ, ἐπίσης δὲ βιντεοσκοπημένο μήνυμα ἀπηύθυνε καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματέας 
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Ἀντόνιο Γκουτέρεζ (Βλ. Ἱστοσελίδα «Βῆμα Ὀρθοδοξίας», 15
92022, Ἱστολόγιο «Ἀσκητής», 1792022, Euronews, 2192022).
 γ. Στὴν ἐτήσια διεθνῆ Συνάντηση προσευχῆς γιὰ τὴν εἰρήνη στὸ «πνεῦμα τῆς 
Ἀσσίζης» μὲ ἐκπροσώπους Θρησκειῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ διοργάνωσε ἡ 
Παπικὴ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου ἀπὸ 23 ἕως 25 Ὀκτωβρίου 2022 στὴν 
Ρώμη, μὲ γενικὸ τίτλο: «Ἡ Κραυγὴ γιὰ Εἰρήνη», συμμετεῖχαν ἀντιπροσωπεῖες 
ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἑτεροθρήσκων. 
 Παρόντες βεβαίως ἦταν καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενιστοῦ πατριάρχου 
Βαρθολομαίου, ἤτοι ὁ μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος Ἐμμανουὴλ καὶ ὁ μη-
τροπολίτης Ἰταλίας Πολύκαρπος. Ἐπίσης, ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχείων Ἀλε-
ξανδρείας, Ἀντιοχείας, Μόσχας καὶ Ρουμανίας, ὅπως καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν Κύ-
πρου καὶ Ἀλβανίας.
  Μέσα σὲ κλῖμα κοινῶν προσευχῶν καὶ τελετῶν, ἐκδηλώσεων, ὁμιλιῶν, συ-
νάξεων καὶ λοιπῶν δραστηριοτήτων, μὲ τὴν συμμετοχὴ στὴν τελετὴ λήξεως στὸ 
Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης καὶ τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀπευθύνθηκαν ἐκκλήσεις 
πρὸς τοὺς ἡγέτες τοῦ κόσμου γιὰ ἐλπίδα καὶ ἐμπιστοσύνη στὸ μέλλον καὶ γιὰ 
ἐπικράτηση κοσμικῆς εἰρήνης (Βλ. Ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες», 26102022).
 Πρόκειται γιὰ κενὲς διακηρύξεις ἄνευ ἀντικρίσματος, διότι λείπει ὁ Μεγάλος 
Ἄγνωστος, ὁ Εἰρηνοδότης Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος Εἰρηνοποιὸς τῶν καρ-
διῶν, ἄνευ τοῦ Ὁποίου δὲν ἐπιτυγχάνεται τίποτε. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἄκρως ἀντίθετα 
ἀποτελέσματα, ὥστε κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ νὰ φαίνεται ὅτι μᾶς ὁδηγεῖ πιὸ κοντὰ 
σὲ παγκόσμιο ὄλεθρο, ἀπὸ τὸν ὁποῖον μόνον ἡ ἀληθινὴ Μετάνοια μπορεῖ νὰ μᾶς 
σώσει καὶ ὄχι βεβαίως οἱ Διαθρησκειακὲς κραυγὲς καὶ ἀδολεσχίες γιὰ εἰρήνη.
 δ. Στὴν πρωτεύουσα τοῦ Βασιλείου 
τοῦ Μπαχρέϊν, σὲ Διαθρησκειακὴ Συ-
νάντηση τὴν Τρίτη, 3112022, συμ-
μετεῖχε καὶ πάλι ὁ Οἰκουμενιστὴς πα-
τριάρχης Κων/λεως Βαρθολομαῖος, ὁ 
ὁποῖος στὴν σχετικὴ ὁμιλία του τόνισε 
τὴν ἀνάγκη τοῦ Διαθρησκευτικοῦ δια-
λόγου σὲ πνεῦμα συμπληρωματικότη-
τος, ἐμπιστοσύνης καὶ σεβασμοῦ (Βλ. 
Ἱστολόγιο «Φῶς Φαναρίου», 3112022).   
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  Κατὰ τὴν περίσταση αὐτή, ὁ Κων/λεως Βαρθολομαῖος συναντήθηκε μὲ τὸν ἐπί-
σης παρόντα Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκῖσκο στὶς 4112022, καὶ ἐν συνεχείᾳ τέλεσαν 
ἀπὸ κοινοῦ «οἰκουμενικὴ προσευχὴ γιὰ τὴν εἰρήνη» («Φῶς Φαναρίου», 4112022).

***
 Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνδεικτικῶν γεγονότων, γίνεται φανερὸ σὲ κάθε 
δυνάμενο νὰ κατανοήσει τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἄν δὲν ὑπάρξει πραγματικὴ 
Μετάνοια, δὲν θὰ ἐπέλθει κανένα καλὸ στὸν κόσμο μας ἀπὸ τὶς ἄκαρπες καὶ 
ἀπορριπτέες Οἰκουμενιστικὲς πράξεις καὶ τελετές, εἴτε Διαχριστιανικὲς εἴτε Δι-
αθρησκειακές.
 Δεόμεθα καὶ ἱκετεύουμε ταπεινῶς καὶ ἐγκαρδίως τὸν Κύριό μας νὰ κατα-
πέμψει τὴν Εἰρήνη Του στὶς καρδιὲς τῶν καλοπροαιρέτων ἀνθρώπων ποὺ Τὸν 
πιστεύουν καὶ ἀγαποῦν εἰλικρινῶς, ὥστε νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὴν ἐρχομένη «ὀργή» 
στὴν Οἰκουμένη καὶ νὰ παραμείνουμε πιστοὶ μέχρι τέλους στὴν Ἀλήθεια τῆς 
Πίστεώς μας, μὴ σχετιζόμενοι κατ’ οὐδένα τρόπον μὲ τὴν καλπάζουσα ὁδὸ τῆς 
Ἀποστασίας καὶ τοὺς φορεῖς καὶ ἐκφραστές της!

† Λ.&Π.Κ.
4/17-11-2022  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΙΣ

Τί πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ κάμνουν
διὰ νὰ προφυλάττωνται ἀπὸ τὰ μαγικά;

Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

 Διὰ νὰ προφυλάττεσθε ἀπὸ τὰ μαγικὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τῶν δαιμόνων 
καὶ μάγων, νὰ ἔχετε ὅλοι μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, τίμιον 
Σταυρόν, εἴτε ξύλινον, εἴτε χάλκινον, εἴτε ἄλλης ὕλης, κρεμασμένον εἰς τὸν 
λαιμόν σας, καθὼς ἀναγινώσκομεν εἰς τὸν βίον τῶν Ἁγίων πέντε Μαρτύρων, 
ὅτι καὶ οἱ παλαιοὶ Χριστιανοὶ ὅλοι εἶχον Σταυρὸν εἰς τὸν τράχηλον. 
 Καὶ διὰ τοῦτο ὁ Ἀποστολικὸς ἐκεῖνος Παγκράτιος ὁ Ταυρομενίας Ἐπίσκο-
πος, εἰς ὅσους ἐβάπτιζε Χριστιανούς, ἔδιδε καὶ ἕνα σταυρὸν κέδρινον· πολλὰ 
γὰρ ἐφοβεῖτο ὁ διάβολος καὶ οἱ δαίμονες τὸν τύπον τοῦ τιμίου Σταυροῦ, καὶ 
φεύγουσιν ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου τὸν βλέπουσι, καθὼς καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι δαίμονες 
τὸ ὡμολόγησαν· ἐρωτηθέντες γὰρ οὗτοί ποτε ἀπὸ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν 
Βοστρινόν, τὸν ἔχοντα ἐξουσίαν κατὰ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων, ποῖα πράγ-
ματα τῶν Χριστιανῶν φοβοῦνται περισσότερον, ἀπεκρίθησαν, ὅτι φοβοῦνται 
τρία τινά· τὸν Σταυρόν, ὁποῦ φοροῦν οἱ Χριστιανοὶ εἰς τὸν τράχηλον, τὸ 
Ἅγιον Βάπτισμα καὶ τὴν θείαν Κοινωνίαν, ὡς τοῦτο ἀναφέρεται ἐν τοῖς 
χειρογράφοις Συλλογαῖς, ὁποῦ ἔκαμεν ὁ Ἰωάννης Ἀντιοχείας, διὰ τοῦτο εἶναι 
προφυλακὴ μεγάλη, καὶ τὸ νὰ κάμνουν οἱ Χριστιανοὶ τὸν Σταυρόν τους, κάθε 
φορὰν ὁποῦ πίουν νερόν, ἢ ἀρχίσουν νὰ κάμουν κάθε ὑπηρεσίαν καὶ τέχνην, 
καθὼς τοὺς παραγγέλλει ὁ θεῖος Κύριλλος ὁ Ἱεροσολύμων.
 Μέγα δὲ ὅπλον καὶ ἅρμα κατὰ τοῦ διαβόλου εἶναι καὶ τὸ νὰ ἔχουν οἱ 
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Χριστιανοὶ εἰς τὸ ὀσπῆτί τους Ἅγιον 
Εὐαγγέλιον· ἐπειδὴ λέγει ὁ Χρυσόστο-
μος ὅτι εἰς τὸ ὀσπῆτι ἐκεῖνο ὅπου εἶναι 
Εὐαγγέλιον, ἐκεῖ δὲν ἐμβαίνει ὁ διάβο-
λος· «εἰ γὰρ ἐν οἰκίᾳ ἔνθα ἂν Εὐαγγέ-
λιον ᾗ κείμενον, οὐ τολμήσει προσελ-
θεῖν ὁ διάβολος· πολλῷ μᾶλλον ψυχῆς, 
νοήματα τοιαῦτα περιφερούσης, οὐχ 
ἅψεταί ποτε, οὐδὲ ἐπιβήσεται δαίμων· 
οὐχ ἁμαρτίας φύσις» (Ὁμιλ. λβ´ εἰς τὸ κατὰ 
Ἰωάν.)· οἱ δὲ παλαιοὶ Χριστιανοὶ εἶχον 
καὶ ἀπὸ τὸν λαιμόν τους κρεμασμένα 
μικρὰ Ἅγια Εὐαγγέλια εἰς προφύλαξίν 
τους, καὶ μάλιστα αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παι-
δία, ὡς μαρτυρεῖ ὁ αὐτὸς Χρυσόστομος 
λέγων· «οὐχ ὁρᾷς πῶς αἱ γυναῖκες καὶ 
τὰ παιδία, τὰ μικρά, ἀντὶ φυλακῆς μεγά-

λης, Εὐαγγέλια ἐξαρτῶσι τοῦ τραχήλου καὶ πανταχοῦ περιφέρουσιν, ὅπου 
περ ἂν ἀπίωσιν»; (Ἀνδρ. ιθ´)· πολλοὶ δὲ καὶ τὴν σήμερον περιφέρουσι μαζί 
των Ἅγια Εὐαγγέλια μικρά.
 Τὰ δὲ ἀνδρόγυνα διὰ νὰ μὴ φοβοῦνται ἀπὸ τὸ δέσιμον, ὅταν στεφανώνω-
νται, πρέπει νὰ ἐξομολογοῦνται πρὸ τοῦ γάμου, νὰ νηστεύσουν τρεῖς ἡμέρας 
καὶ νὰ στεφανώνονται γινομένης Λειτουργίας, καὶ οὕτω νὰ μεταλαμβάνουν 
τὰ θεῖα Μυστήρια· τινὲς δὲ λέγουν, ὅτι εἶναι προφυλακτικὸν τοῦ δεσμοῦ, καὶ 
τὸ νὰ βαστάξουν ἐπάνω τους γεγραμμένον τὸ τροπαράκι ἐκεῖνο τῆς Πεντη-
κοστῆς, τὸ λέγον· «λύει τὰ δεσμά, καὶ δροσίζει τὴν φλόγα, ὁ τρισσοφεγγὴς 
τῆς θεαρχίας τύπος»· καὶ πρὸ πάντων, πρέπει νά ἔχουν τὰ ἀνδρόγυνα, πίστιν 
στερεὰν καὶ ἀδίστακτον εἰς τὸν Κύριον, ὅστις θέλει διαλύσει τὰς ἐνεργείας 
τοῦ δαίμονος. 
 Ἐὰν διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν τινῶν Χριστιανῶν, δείχνουν οἱ δαίμονες φαντα-
σίας τινάς, εἰς μερικῶν ἀνθρώπων τάφους ἢ εἰς ὀσπήτια ἢ εἰς ἄλλον τόπον, 
ἐκεῖ πρέπει νὰ καλῆται ἱερεὺς νὰ ψάλλῃ ἁγιασμὸν καὶ νὰ ῥαντίζεται ὁ τόπος, 
καὶ διὰ τῆς θείας χάριτος διαλύεται ἡ τῶν δαιμόνων ἐνέργεια· μάλιστα δὲ 
καὶ ἐξαιρέτως, ὅταν τινὰς Χριστιανὸς ἔχῃ νὰ κτίσῃ ὀσπῆτι, ἢ μύλον, ἢ νὰ 
κατασκευάσῃ καΐκι, ἂς πέρνῃ τὸν ἱερέα νὰ ψάλλῃ ἁγιασμόν, καὶ νὰ διαβάζῃ 
τὴν ἐν τῷ εὐχολογίῳ εὐχὴν ἐπὶ θεμελίου οἴκου, καὶ τότε ἂς βάνεται τὸ θεμέ-
λιον τοῦ ὀσπητίου, καὶ ἂς κατασκευάζεται τὸ καΐκι.

(Ἀπὸ τὸν «Λόγον κατὰ τῶν μαγικῶν εἰδῶν»)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ὁ Καποδίστριας καὶ τὸ ὅραμά του γιὰ τὴν παιδεία
 Ἡ 27η Σεπτεμβρίου 1831 ἀποτελεῖ μιὰ ἀκόμη μαύρη σελίδα στὴν ἱστορία 
τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ. Ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος πέφτει θανάσι-
μα χτυπημένος ἀπὸ ἀδελφοκτόνα βέλη καὶ ὁ λαὸς ποὺ ἐπὶ δυόμιση ὁλόκλη-
ρα χρόνια εἶχε στηρίξει σ’ ἐκεῖνον τὶς ἐλπίδες του γιὰ ἀνόρθωση καὶ πρόοδο 
βρίσκεται καὶ πάλι ἔρημος καὶ ἐγκαταλελειμμένος. Ποιός θὰ στεγάσῃ τώρα τὰ 
ὀρφανά του; Ποιός θὰ νοικοκυρέψῃ τὸν δημόσιο βίο, θυσιάζοντας ἀκόμη καὶ 
τὴν προσωπική του περιουσία, ὅπως ἐκεῖνος, καὶ ποιός θὰ ὑπερασπιστῆ τὰ 
ἐθνικά του δίκαια μὲ σθένος καὶ παρρησία ἀπέναντι στοὺς ξένους δυνάστες; 
Ζητήματα πολλὰ καὶ δυσεπίλυτα.
 Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Καποδίστριας κυβέρνησε συγκεντρωτικὰ καὶ δὲν ἔδειξε 
ἐμπιστοσύνη σὲ ντόπιους καὶ ξένους παράγοντες, ποὺ προσέφεραν τὴν βοή-
θειά των, γεγονὸς ποὺ δημιούργησε ἐξ ἀρχῆς μεγάλες δυσαρέσκειες πρὸς τὸ 
πρόσωπό του. Εἶναι, ὅμως, ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς πλειο-
ψηφίας ὅσων προθυμοποιοῦνταν νὰ βοηθήσουν ἦταν περισσότερο ἡ ἐξυπη-
ρέτηση ἀτομικῶν ἢ καὶ εὐρύτερων πολιτικῶν ἐπιδιώξεων παρὰ τὸ ἐνδιαφέρον 
των γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ ὠφελιμιστικὴ καὶ κοντόφθαλμη θεώρηση 
τῶν πραγμάτων ἐκ μέρους τῶν ἐσωτερικῶν καὶ συχνὰ ἀλληλοσυγκρουόμενων 
μεταξύ των παραγόντων, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὁ ὕπουλος ρόλος τῶν ἐξωτερικῶν δυ-
νάμεων πού, γιὰ τοὺς δικούς των λόγους, ὑποδαύλιζαν τὰ ἐγχώρια πολιτικὰ 
πάθη ὅπλισαν τὸ χέρι ἐκείνων ποὺ δολοφόνησαν ὄχι μόνον τὸν κυβερνήτη 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα.
 Αὐτὸ ποὺ ὅλοι, βεβαίως, πλέον ἀναγνωρίζουν, ἀσχέτως ἐὰν συμφωνοῦν 
ἢ ὄχι μὲ τὶς πρακτικές του, εἶναι ὅτι ὁ Καποδίστριας ἐργάστηκε μὲ περισσὴ 
προσπάθεια, μεθοδικότητα καὶ αὐταπάρνηση γιὰ τὴν θεμελίωση τοῦ πρώτου 
ἑλληνικοῦ κράτους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς: παιδεία, οἰκονομία, δικαιοσύνη, 
στρατό, ἐξωτερικὴ πολιτική. Γιὰ νὰ ἀναφερθῆ κάποιος στὸ ἐπιμέρους ἔργο του 
ἀπαιτεῖται, ἀσφαλῶς, πολὺς χῶρος καὶ ἐκτεταμένη ἀνάλυση.
 Σὲ ὅ τι ἀφορᾶ τὴν παιδεία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἐνδιαφέροντος 
στὸ παρὸν ἄρθρο, ὁ Καποδίστριας ἔδειξε ἰδιαίτερη μέριμνα. Ἐξ ἄλλου, κατ’ 
αὐτὸν ἡ παιδεία ἀποτελοῦσε «τὴν ροδόχρουν ἐλπίδα τοῦ ἔθνους» καὶ ὁ στό-
χος τοῦ δασκάλου ἦταν νὰ καταστήσῃ τοὺς μαθητὲς «μετόχους τῶν ἀγαθῶν 
τῆς ἠθικῆς καὶ χριστιανικῆς ἀγωγῆς», τὶς ὁποῖες θεωροῦσε ἀλληλένδετες. Ἡ 
τέτοιου εἴδους καλλιέργεια θὰ ἀναδείκνυε τὸν Ἕλληνα «ἄξιο τῆς ἐλευθερίας 
εἰς τὸν λοιπὸν πεφωτισμένον κόσμον».
 Ἀπαραίτητη, ἐξ ἄλλου, προϋπόθεση γιὰ τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ πρό-
οδο ἀποτελοῦσε ἡ κατάλληλη ἐκπαίδευση, ποὺ θὰ ἀνταποκρινόταν στὶς ἰδιαί-
τερες ἀνάγκες καὶ στὰ ἐνδιαφέροντα ἑνὸς ἑκάστου. Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Πλάτων 
στὴν Πολιτεία, ὁ καθένας ὀφείλει νὰ κάνῃ γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο ἐκεῖνο γιὰ 
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τὸ ὁποῖο «ἡ φύσις αὐτοῦ ἐπιτηδειοτάτη πεφυ-
κυῖα εἴη (= θὰ εἶναι φτιαγμένη)» (433a). Ἔτσι 
καὶ κατὰ τὸν Καποδίστρια ἀπὸ τὴν ὀρθὴ ἀγωγὴ 
«κρέμονται ἐξ ἑνὸς μέρους ἡ εὐπορία καὶ τὸ εὖ 
εἶναι τοῦ καθενός, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου ἡ εὐνομία, 
ἡ δύναμις καὶ ἡ πλουσιότης τῆς πολιτείας».
 Γιὰ αὐτόν, ἄλλωστε, ἡ ἀγωγὴ ἔχει μεγαλύτε-
ρη ἀξία ἀπὸ τὰ πλούτη. Ἡ θέση του αὐτὴ ἐναρ-
μονίζεται πλήρως μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Χρυσο-
στόμου, ποὺ πρέσβευε ὅτι οἱ γονεῖς δὲν πρέπει 
νὰ ἀγωνιοῦν, γιὰ νὰ ἀφήσουν στὰ παιδιά των 
ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ νὰ ἐνδιαφέρονται περισσό-
τερο γιὰ τὴν ἠθικὴ διαπαιδαγώγηση καὶ γιὰ τὴν 
πνευματική των τροφοδοσία, γεγονὸς ποὺ καὶ τὰ ἴδια θὰ καταστήσῃ εὐτυχῆ 
καὶ τὴν κοινωνία ἐπιτυχημένη.
 Κοντολογίς, ὁ Καποδίστριας, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὶς συνθῆκες τῆς ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας κατὰ τὴν ἐποχή του, ποὺ ὁ λαὸς ἦταν στὴν πλειοψηφία του 
ἀναλφάβητος, ἔδωσε, ὅπως ἦταν φυσικό, προτεραιότητα στὴν δημόσια στοι-
χειώδη ἐκπαίδευση καὶ στὴν ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση. Ἐπιδίωξή του ἦταν νὰ 
ἱδρυθοῦν σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχίες καί, εἰ δυνατόν, σὲ ὅλα τὰ χωριὰ ἀλληλοδιδα-
κτικὰ σχολεῖα, ἔτσι ὥστε «τὰ παιδιὰ τῶν χωρικῶν νὰ μὴν μένωσιν ἄμοιρα τῶν 
μαθημάτων».
 Ὁ κυβερνήτης ἐνδιαφέρθηκε, ἐπίσης, καὶ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν κορι-
τσιῶν, μὲ στόχο νὰ καταπολεμηθῆ ἡ ἀμάθειά των ἀλλὰ καὶ νὰ δοθῆ ἔμφαση 
στὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ γυναικείου φύλου, «στὴν οἰκιακὴ εὐδαιμονία καὶ στὴν 
ἀρετή, στὴν μητρότητα καὶ στὴν γυναικεία φύση». Τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμ-
ματα ἀπευθύνονταν ἀκόμη καὶ στοὺς ἐνήλικες στὸν χῶρο ἐργασίας.
 Ἐπίσης, ὁ Καποδίστριας θέσπισε ὑποτροφίες γιὰ ἀπόρους μαθητὲς ἀπὸ διά-
φορες περιοχές, ὥστε νὰ φοιτήσουν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, καὶ παράλληλα ὀργά-
νωσε τὴν ἐκπαίδευση σὲ ἑλληνικὲς παροικίες τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἐνίσχυσε μὲ 
δικά του ἔξοδα καὶ ἀρωγὲς φίλων τὶς σπουδὲς πολλῶν ἑλληνοπαίδων σὲ αὐτές.
 Ὁ ἴδιος, μάλιστα, δὲν στεκόταν μόνον στὸν σχεδιασμὸ καὶ στὴν ὀργάνωση 
τῶν σχετικῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων ἀλλὰ συχνὰ ἐπισκεφτόταν καὶ 
προσωπικὰ τὰ σχολεῖα, παρακολουθοῦσε μὲ ἐνδιαφέρον τὴν πορεία μαθητῶν 
καὶ διδασκάλων, τοὺς συνεβούλευε καί, ἐπιπλέον, διετύπωνε ἐντύπως τὶς παι-
δαγωγικές του ἀπόψεις.
 Βεβαίως, τὰ σχέδιά του ἦταν μακρόπνοα· δὲν περιορίζονταν μόνον στὴν 
ὀργάνωση τῆς στοιχειώδους, κυρίως, ἐκπαιδεύσεως ἀλλὰ ἐπεκτείνονταν καὶ 
στὴν ἀνωτάτη ἐκπαίδευση, μόλις οἱ συνθῆκες κρίνονταν ἀπαραίτητες. Σχεδία-
ζε, μάλιστα, τὴν δημιουργία τριῶν ἀνωτάτων Ἀκαδημιῶν, Φιλολογίας, Θεολογί-
ας καὶ Πολιτικῶν. Ἑπομένως, ἡ μομφὴ ὅτι ἦταν φωτοσβέστης δὲν εὐσταθοῦσε, 
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ἁπλῶς ἔβρισκε πρόσφορο ἔδαφος μεταξὺ τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων, 
ν τό πιων καὶ ξένων. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς τελευταίους, μάλιστα, -Βαυαροί-, ποὺ 
ἀπεργάζονταν συστηματικὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Καποδίστρια, φρόντισαν νὰ 
σπιλώσουν, μὲ κάθε τρόπο, τὴν ἐκπαιδευτική του πολιτική, προκειμένου νὰ 
προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ὄθωνα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἱκανο-
ποιήθηκε τελικὰ τὸ αἴτημα γιὰ ἵδρυση Πανεπιστημίου, χωρὶς ὅμως νὰ ληφθῆ 
παράλληλα, ἔστω, μέριμνα γιὰ τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευση τοῦ λαοῦ. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ πολλοὺς δήμους ὑπῆρχαν δήμαρχοι ποὺ δὲν γνώριζαν 
ἀνάγνωση καὶ γραφή!  
 Ὅσο γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ προσπάθεια τοῦ Καποδίστρια δὲν ἄργησε νὰ 
ἀποδώσει καρπούς. Μέχρι τὸ 1831, ἔτος τῆς δολοφονίας του, λειτουργοῦσαν 
πλέον 121 ἀλληλοδιδακτικὰ σχολεῖα, στὰ ὁποῖα φοιτοῦσαν 10.000 περίπου 
μαθητές. Δυστυχῶς, ἡ προσπάθεια αὐτή, ὅπως ἀναφέρθηκε, δὲν συνεχίστηκε, 
διότι ὁ Ὄθωνας καὶ οἱ Βαυαροὶ εἰσήγαγαν πρότυπα ποὺ δὲν ἐναρμονίζονταν, 
ὅμως, μὲ τὶς προϋπάρχουσες ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες.
 Εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅτι ὁ Καποδίστριας ἔθεσε μακροπρόθε-
σμους στόχους στὴν ἐκπαιδευτική του πολιτική, στὰ πλαίσια τοῦ γενικώτερου 
πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ καὶ μὲ βάση πάντοτε τὶς ἀνάγκες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνί-
ας στὴν ἐποχή του. Ἔκτοτε, ὅμως, ἡ ἔλλειψη τακτικοῦ καὶ μακρόπνοου σχεδι-
ασμοῦ, οἱ διαρκεῖς ἀλλαγὲς καὶ οἱ ξενικὲς ἐπιρροὲς δὲν ἐπέτρεψαν τὴν χάραξη 
μιᾶς σταθερῆς καὶ σοβαρῆς ἐκπαιδευτικῆς καὶ γενικώτερης πολιτικῆς.
 Οἱ μετὰ τὸν Καποδίστρια πολιτικοί, νεώτεροι καὶ σύγχρονοι, χρειάζεται πάν-
τως νὰ ἀναλογιστοῦν ποιό εἶναι τὸ δικό των ὅραμα γιὰ τὴν παιδεία καὶ γενικῶς. 
Ὅσο γιὰ τὸν πολὺ λαὸ θὰ πρέπει κάποτε νὰ μάθῃ νὰ ἐπιλέγῃ τοὺς ἡγέτες του 
ὄχι μὲ μικροκομματικὰ κριτήρια ἀλλὰ μὲ βάση τὰ ὁράματα καὶ τὴν ἐκπλήρωση 
τῶν ἐξαγγελιῶν των.
 Μέχρις ὅτου, ὅμως, ὡριμάσουν οἱ προϋποθέσεις γιὰ μιὰ τέτοια πολιτικὴ 
ἀντίληψη χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ καὶ μεγάλος ἀγώνας. Κυρίως, ὅμως, 
χρειάζεται νὰ ξεκαθαρίσωμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι τί εἴδους ἀγωγὴ θέλομε νὰ 
δώσωμε στὰ παιδιά μας. Ἐπιθυμοῦμε νὰ τὰ ἀναθρέψωμε μὲ στέρεες ἀξίες καὶ 
γνήσια ἰδανικὰ ἤ θέλομε νὰ τὰ ἀφήσωμε ἐλεύθερα νὰ ψαρεύουν στὰ ἀπόνερα 
δῆθεν προοδευτικῶν, συχνὰ ὅμως διχαστικῶν καὶ καταστροφικῶν ἰδεολογιῶν;
Ἐὰν ἀποφασίσωμε, πάντως, νὰ οἰκοδομήσωμε τὴν ἀγωγή των πάνω σὲ δοκι-
μασμένα πρότυπα καὶ τὰ γαλουχήσωμε μὲ τὰ πλούσια νάματα τῶν ἑλληνο-
ορθοδόξων ἀνθρωποποιητικῶν παραδόσεων, τότε μποροῦμε νὰ ἐλπίζωμε ὅτι, 
μεγαλώνοντας, θὰ ὁραματίζωνται ὄχι ἀσφαλῶς νὰ διαφεντεύουν τὸν λαὸ ἢ 
νὰ σφετερίζονται τὰ δίκαιά του ἀλλὰ νὰ τὸν διακονοῦν, ὅπως ὁ Καποδίστριας, 
ἀπὸ ὅποια θέση κριθοῦν ἄξιοι.
 Τί λέτε, ἀγαπητοί μας φίλοι; Ἐὰν ἐμεῖς θέλωμε καὶ ἀγωνιζώμαστε πρὸς 
αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, τότε καὶ ὁ ἀγαθὸς Θεὸς δὲν θὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ ἀναδει-
κνύωμε, μέσα ἀπὸ τὰ σπλάγχνα μας, πιστοὺς πατέρες, συνετοὺς διδασκάλους, 
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τιμίους καὶ δικαίους πολιτικούς διακόνους, ὅπως ὁ Καποδίστριας; Νὰ εἴμαστε 
βέβαιοι ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν εἰλικρινῶς τὸν Θεὸν καὶ συνεπῶς ἀγωνιζομένοις 
πάν τα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν.
 Ἄς προσευχώμαστε, τέλος, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχὴ τοῦ 
ἀγωνιστοῦ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ διακόνου του, Ἰωάννου Καποδιστρίου, ποὺ ἀφιέρωσε 
τὴν περιουσία καί, ἐν τέλει, θυσίασε τὴν ἴδια του τὴν ζωὴ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν 
ὁραμάτων του, τὰ ὁποῖα παραμένουν, Κύριος οἶδε ἕως πότε, ἀνεκπλήρωτα.
 Αἰωνία Του ἡ μνήμη!

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κήρυξη παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης 
λόγω των “εμβολίων” covid-19

Επιμέλεια: Παντελής Οικονόμου, γενικός Ιατρός.

 Πρόσφατα, πάνω από 400 γιατροί, επιστήμονες και επαγγελματίες 
από περισσότερες από 34 χώρες κήρυξαν μία διεθνή υγειονομική κρίση 
λόγω των “ασθενειών και των θανάτων που συνδέονται με τα εμβόλια του 
COVID-19″(1):  

“ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ “ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19”
 Εμείς οι γιατροί και επιστήμονες από όλα τα μέρη του κόσμου, διακη-
ρύσσουμε ότι υπάρχει παγκόσμια υγειονομική κρίση που συσχετίζεται με τη 
χορήγηση σκευασμάτων γνωστών ως “εμβόλια COVID-19”. 
 Στις μέρες μας είμαστε μάρτυρες μιας υπερβάλλουσας θνησιμότητας σε 
χώρες όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει λάβει τα λεγόμενα “εμβό-
λια COVID-19”. Μέχρι σήμερα αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα δεν έχει 
ούτε επαρκώς διερευνηθεί ούτε μελετηθεί από εθνικούς ή διεθνείς υγειονο-
μικούς οργανισμούς. 
 Ο μεγάλος αριθμός ξαφνικών θανάτων σε πρωτύτερα υγιή νεαρά άτομα 
που εμβολιάστηκαν με αυτά τα “εμβόλια”, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, 
όπως είναι και τα συχνά περιστατικά αποβολών και περιγεννητικών θανά-
των που δεν έχουν διερευνηθεί. 
 Ένας μεγάλος αριθμός ανεπιθύμητων παρενεργειών, συμπεριλαμβανο-
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μένων νοσηλειών, μόνιμων αναπηριών, και θανάτων 
που σχετίζονται με τα λεγόμενα “εμβόλια COVID-19”, 
έχουν επισήμως καταγραφεί. 
 Ο καταγεγραμμένος αριθμός τους δεν έχει προη-
γούμενο στην παγκόσμια ιστορία των εμβολιασμών. 
 Εξετάζοντας τις έγγραφες αναφορές στο σύστη-
μα καταγραφής παρενεργειών εμβολίων του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων 
των ΗΠΑ (VAERS), του Βρετανικού Συστήματος Κίτρινης Κάρτας, του 
Αυστραλιανού Συστήματος Παρακολούθησης Ανεπιθύμητων Παρενεργειών, 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνισης (Eudravigilance) και 
της Βάσης Δεδομένων Επαγρύπνησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(VigiAccess Database), μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί περισσότερα από 11 
εκατομμύρια καταχωρήσεις ανεπιθύμητων παρενεργειών και περισσότεροι 
από 70.000 θάνατοι οι οποίοι συσχετίζονται με ενέσεις των σκευασμάτων 
που είναι γνωστά ως “εμβόλια COVID-19”. 
 Γνωρίζουμε όμως ότι αυτά τα νούμερα αντιπροσωπεύουν περίπου μόνο 
το 1% έως 10% του συνόλου των πραγματικών περιστατικών. 
 Επομένως θεωρούμε πως αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή παγκόσμια υγει-
ονομική κρίση, που πρέπει να γίνει αποδεκτή και αντιμετωπιστεί ως κρί-
σιμης σημασίας από όλα τα κράτη, συστήματα υγείας και το υγειονομικό 
προσωπικό ανά τον κόσμο. 
 Συνεπώς τα ακόλουθα μέτρα πρέπει να ληφθούν επειγόντως: 
 1. Παγκόσμια ‘παύση’ των εθνικών εκστρατειών εμβολιασμού με τα σκευ-
άσματα που είναι γνωστά ως “εμβόλια COVID-19”. 
 2. Διερεύνηση όλων των ξαφνικών θανάτων ανθρώπων που ήταν υγιείς 
πριν από τον εμβολιασμό τους. 
 3. Εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης καρδιοαγγειακών περι-
στατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ξαφνικούς θανάτους, όπως 
τεστ D-dimer και Τροπονίνης, σε όλους όσους είχαν εμβολιαστεί με τα 
σκευάσματα που είναι γνωστά ως “εμβόλια COVID-19”, καθώς και πρώιμης 
ανίχνευσης σοβαρών καρκινωμάτων. 
 4. Εφαρμογή προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας και θεραπείας για 
τα θύματα ανεπιθύμητων παρενεργειών μετά τη λήψη των λεγομένων “εμ-
βολίων COVID-19”, εκ μέρους ανεξαρτήτων ερευνητικών ομάδων χωρίς δε-
σμούς με φαρμακευτικές εταιρείες ούτε καμία σύγκρουση συμφερόντων.  
 5. Διενέργεια ανάλυσης της σύνθεσης περιεχομένου των φιαλιδίων με 
τα σκευάσματα Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V 
και οποιαδήποτε άλλα σκευάσματα που είναι γνωστά ως “εμβόλια COVID-
19”εκ μέρους ανεξαρτήτων ερευνητικών ομάδων χωρίς δεσμούς με φαρμα-
κευτικές εταιρείες ούτε καμία σύγκρουση συμφερόντων. 
 6. Εκπόνηση μελετών πάνω στις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των διαφό-
ρων συστατικών των αποκαλούμενων “εμβολίων COVID-19” και των μορια-
κών, κυτταρικών και βιολογικών επιδράσεων τους. 
 7. Εφαρμογή προγραμμάτων ψυχολογικής βοήθειας και αποζημίωσης για 
κάθε πρόσωπο που ανέπτυξε νόσημα ή αναπηρία ως συνέπεια των απο-
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καλούμενων “εμβολίων COVID-19”. 
 8. Εφαρμογή και προώθηση προγραμμάτων ψυχολογικής βοήθειας και 
αποζημίωσης για τους συγγενείς προσώπων που πέθαναν ως αποτέλε-
σμα του εμβολιασμού τους με το σκεύασμα που είναι γνωστό ως “εμβόλιο 
COVID-19”. 
 Συνεπώς διακηρύσσουμε πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας υγει-
ονομικής κρίσης, πρωτοφανούς στην ιστορία της Ιατρικής, λόγω του μεγάλου 
αριθμού των νοσημάτων και θανάτων που συνδέονται με τα “εμβόλια εναν-
τίον του COVID-19”. Επομένως απαιτούμε από τις ρυθμιστικές αρχές που 
επιβλέπουν την ασφάλεια των φαρμάκων, καθώς και τις υγειονομικές αρχές 
σε όλες τις χώρες, μαζί με διεθνείς οργανισμούς όπως ΠΟΥ, PHO, EMA, FDA, 
UK-MHRA ή NIH να ανταποκριθούν στην παρούσα Διακήρυξη και να πρά-
ξουν σύμφωνα με τα παραπάνω οκτώ μέτρα που απαιτεί η Διακήρυξη.
 Η παρούσα Διακήρυξη αποτελεί κοινή πρωτοβουλία πολλών επαγγελ-
ματιών στο χώρο της Υγείας που έχουν αγωνιστεί γι᾽ αυτόν τον σκοπό. Κα-
λούμε όλους τους γιατρούς, επιστήμονες, επαγγελματίες και πολίτες που 
συμφωνούν, να προσυπογράψουν αυτό το κείμενο ώστε να ασκηθεί πίεση 
στους εμπλεκόμενους φορείς για να προαχθεί περισσότερη διαφάνεια στην 
υγειονομική πολιτική κάθε χώρας”.  

***
 Ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden κήρυξε το τέλος της πανδημίας, 
δημιουργώντας πανικό σε όσους έχουν επενδύσει στην πανδημία(2). Ακό-
μα και ο ΠΟΥ βλέπει το τέλος της πανδημίας, αλλά δυστυχώς επιμένει 
ακόμα στους εμβολιασμούς(3). Ήδη αρκετές χώρες έχουν καταργήσει την 
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, αλλά η Δανία πρωτοστατεί: από τις 10 
Σεπτεμβρίου καταργήθηκαν τα εναπομείναντα περιοριστικά μέτρα καθώς ο 
κορονοϊός “δεν αποτελεί πλέον μία κρίσιμη απειλή για την κοινωνία μας”(4), 
ενώ από τις 13 Σεπτεμβρίου προτείνεται ο εμβολιασμός μόνο σε όσους είναι 
άνω των 50 ετών ή έχουν υποκείμενα νοσήματα (5). Ο Διευθυντής του Εθνι-
κού Συμβουλίου Υγείας Søren Brostrøm, παραδέχτηκε δημόσια ότι “ήταν 
λάθος να εμβολιάσουμε παιδιά”(6). Επίσης σημείωσε ότι “οι εμβολιασμοί 
δεν είχαν προταθεί κυρίως για τα ίδια τα παιδιά, αλλά για να εξασφαλιστεί 
ο έλεγχος της πανδημίας”(7). Δηλαδή έκαναν πειραματόζωα τα παιδιά, για 
να προστατέψουν τον παππού (που είχε κάνει ήδη, αν το είχε επιλέξει, το 
εμβόλιο, για να προστατέψει τον εαυτό του) και για να ελέγξουν έναν ιό 
που μεταλλασσόταν συνεχώς. Φυσικά απέτυχαν και εξέθεσαν και εκθέτουν 
τα παιδιά (και τους ενήλικες φυσικά) σε έναν τεράστιο βραχυπρόθεσμο 
γνωστό κίνδυνο και κυρίως μακροπρόθεσμο άγνωστο κίνδυνο. Εννέα ειδι-
κοί από μεγάλα πανεπιστήμια (John Hopkins, Harvard, Oxford) σε μελέτη 
που δημοσίευσαν, αποκάλεσαν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα κολέγια 
των ΗΠΑ, ηθικά μη δικαιολογημένο (“ανήθικο”), αφού τα εμβόλια, για κάθε 
νοσηλεία που αποτρέπουν, μπορούν να προκαλέσουν από 18 μέχρι και 98 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως οι μυοκαρδίτιδες, κάνοντάς τα πολύ 
πιο επικίνδυνα από τον ίδιο τον ιό. Χρειάζεται να εμβολιαστούν 22.000-
30.000 νέοι άνθρωποι για να αποτραπεί ΜΙΑ νοσηλεία(8). 
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 Είναι μία από τις εκατοντάδες μελέτες, που έχουν δημοσιευτεί και ανα-
δεικνύουν τις παρενέργειες των εμβολίων, η σοβαρότερη των οποίων είναι 
βεβαίως ο θάνατος, κάτι που φαίνεται πλέον και από τα στατιστικά στοι-
χεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα και όχι μόνο από τις ανακοινώσεις 
των ΜΜΕ για τους ξαφνικούς θανάτους, ιδίως σε νέους ανθρώπους. Σε 
όλο τον κόσμο, διαπιστώνεται μία αύξηση της θνησιμότητας, όπως στα 
στοιχεία Αγγλίας και Ουαλίας με 10-13% περισσότερους θανάτους από τον 
μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας(9) με τους μισούς να μην μπορούν να 
εξηγηθούν(10). Ανάλογο ποσοστό, 13,5%, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου 
της στατιστικής υπηρεσίας της Αυστραλίας για το 2022 κατά τη διάρκεια 
όλων των μηνών.  Φυσικά για αυτούς τους θανάτους, και σύμφωνα με τα 
συστημικά ΜΜΕ, τα μόνα που δεν ευθύνονται είναι τα “εμβόλια”(11)…
 O παραλογισμός σε ότι έχει σχέση με τον COVID-19 τελειώνει, όπως 
τελειώνει ο ίδιος ο COVID: ο ιός έχει αποδυναμωθεί, σχεδόν όλος ο πληθυ-
σμός έχει έρθει σε επαφή με τον ιό και εφαρμόζονται επί πολύ καιρό απο-
τελεσματικές θεραπείες, παλιές δοκιμασμένες και καινούργιες. Φαίνεται ότι 
η ιστορία του COVID μας έχει κουράσει όλους και δεν μπορεί να συνεχιστεί 
άλλο, δυστυχώς για όσους ποντάρουν στον φόβο και τον τρόμο, ευτυχώς 
για την συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας…

1. http://medicalcrisisdeclaration.com/el/home-greek/ 
2. https://www.news247.gr/kosmos/koronoios-mpainten-kiryxe-telos-pandimias-ipa-para-400-

nekroys-tin-imera.9763572.html 
3. https://www.news247.gr/ygeia/o-poy-vlepei-to-telos-tis-pandimias.9758546.html 
4. https://www.news247.gr/kosmos/dania-telos-sta-perioristika-metra-apo-10-septemvrioy-o-

koronoios-den-apotelei-pia-apeili-gia-emas.9337441.html 
5. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-COVID-19 
6. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-002605_EN.html 
7. https://nypost.com/2022/07/14/us-agencies-arent-following-the-science-on-covid/ 
8. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4206070 
9. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/

bulletins/monthlymortalityanalysisenglandandwales/july2022  
10. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/13/whats-behind-the-mystery-of-

thousands-of-excess-deaths-this-summer 
11. https://www.dailymail.co.uk/news/article-11133519/Undertakers-kept-busy-abnormally-

high-numbers-Aussies-dying-not-just-Covid.html

(ΕΥΕ - Επιστήμονες για την Υγεία και την Ελευθερία, Σεπτέμβριος 2022)
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Πανήγυρις Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

 Ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης 
ἔλαβε μέρος στὴν Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μετανοίας του, τῶν Ἁγίων Κυ-
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, τὸ Σάββατο, 2/15101022. Στὸν Μεγάλο 
Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Ἀνήμερα, συμμετεῖχε 
στὸ ἱερὸ Συλλείτουργο, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανὸς καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. 
π. Θεοδόσιος καὶ πολλοὶ Κληρικοί. Παρέστησαν Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ μεγάλο πλῆθος 
κόσμου, ὡς καὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Λάρισα.

Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Ἐλασσόνα
 Τὸ Σάββατο, 9/22102022, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης 
λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν 
Ἱεραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα μαζὶ μὲ τοὺς Αἰδ. 
Πρεσβ. π. Ἐλευθέριο ἀπὸ τὴν Κατερίνη καὶ 
π. Ζήση Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας στὸν 
Ἀμπελῶνα. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Στὸ 
τέλος τελέσθηκε τὸ ἱερὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο 
τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Σεβαστῆς καὶ τὸ ἐννεά-

μηνο Μνημόσυνο τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Βασιλείου. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης στὴν Ὁμιλία 
του ἀναφέρθηκε στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου, τὸ ὁποῖο διδάσκει τὸ ἐφήμερο τῶν πραγ-
μάτων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ἀναμένει γιὰ νὰ μᾶς πάρει στὴν κα-
λύτερη στιγμή μας, ὅταν διορθώσουμε μὲ τὴν μετάνοια ἀκόμη καὶ φαινομενικὰ μικρὰ 
πάθη, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι ἱκανὰ νὰ μᾶς στερήσουν τὴν αἰώνια ζωή. Πρέπει νὰ ζοῦμε 
ζωὴ ἀληθινὴ καὶ ὄχι διπλῆ, ἄλλη φαινομενικὰ δῆθεν θεάρεστη, καὶ ἄλλη στὴν πραγμα-
τικότητα ἐμπαθῆ καὶ φιλαμαρτήμονα. 

Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως Κατηχητικῶν
 Τὴν Κυριακή, 10/23102022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμης τέλεσε μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἔναρξη 
τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων τοῦ Καθεδρι-
κοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Λαρίσης. Λόγῳ δυσκολιῶν ποὺ προέκυψαν τὸ προηγούμενο 
διάστημα ὑπῆρξε καθυστέρηση στὴν ἔναρξη τοῦ Κατηχητικοῦ. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης δι-
ένειμε δωράκια στὰ παιδιὰ καὶ ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ και νουθεσίες. Στὶς κατηχήτριες ὑπὸ 
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τὴν Κα Πολυξένη Τάκα καὶ στὰ παιδιὰ ποὺ παρέστησαν καὶ ποὺ ἀναμένεται νὰ αὐξηθοῦν 
εὐχήθηκε εὐλογία, φώτιση καὶ καλὴ νέα κατηχητικὴ περίοδο. Τὸν μῆνα Σεπτέμβριο εἶχε 
τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας 
Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα.

Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων στὴν Λάρισα
 Τὴν Δευτέρα, 8/21112022, ἑόρτασε ὁ ἰσόγειος Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων 
Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων στὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα, ὅπου τελοῦνται οἱ καθημερινὲς ἱερὲς Ἀκολουθίες.
Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, κατὰ τὸν ὁποῖον τελέσθηκε καὶ ἱερὰ Ἀρτοκλασία.
 Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος 
καὶ ἡ Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, 
ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του, καὶ τὸν Πρωτ. π. Γε-
ώργιο, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλα-
ταμῶνος κ. Κλήμεντος χοροστατήσαντος. Κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Κλή-
μης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τῶν 
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρὰ τὴν δυσκολία τῆς ἡμέρας 
συνέρρευσαν στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ γιὰ νὰ τιμή-
σουν τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους καὶ Ἀρχαγγέλους. 
Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τελέσθηκε ἱερὸ Τρισάγιο γιὰ 
τοὺς Κτήτορας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκό-
νος τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων στὸ οἰκοδομικὸ τεράγωνο τοῦ Ναοῦ, πρὸ τοῦ ὁποίου ἀνεπέμ-
φθη δέησις καὶ κατόπιν διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο καὶ ἐδόθησαν εὐλογίες.

Ἑορτὴ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Βερδικούσια
 Τὴν Τρίτη, 9/22112022, πανηγύρισε τὸ νεόδμητο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ Θαυματουργοῦ λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς Βερ-
δικούσιας. Στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θ. Λειτουργία τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο τοῦ Ἱε-
ρομ. π. Νικοδήμου ἐξ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ Αἰδ. Πρεσβ. π. Ἐλευθερίου ἐκ Κατερίνης, 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος χοροστατήσαντος. 
Ἔψαλαν καλοὶ Ἱεροψάλτες, ὁ Μοναχὸς Μόδεστος ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Πρωτοψάλτης κ. 
Ν. Μηλιώνης μετὰ τοῦ ἐγγονοῦ του Ἀλεξάνδρου, οἱ ἀδελφοὶ Νεκτάριος καὶ Ἀχίλλειος 
Μιχαλὲς καὶ ἄλλοι. Ὁ Μοναχὸς τοῦ Ἡσυχαστηρίου γ. Νεκτάριος ἀπήγγειλε τὸ Ἀποστο-
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λικὸ Ἀνάγνωσμα. Προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν στὴν ἱερὰ Πανήγυρη, φίλοι, προ-
σκυνητὲς καὶ συμπαραστάτες τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. 
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ 
τὸν μεγάλο Θαυματουργὸ σύγχρονο Ἅγιο, ἀναφερθεὶς ἰδίως στὴν πίστη, ὑπομονὴ καὶ 
συγχωρητικότητά του. Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ γηραιὸς Πρωθιερεὺς π. Ἀθανάσιος Τσιό-
τρας ἀπὸ τὸ χωριό, ὅπως καὶ ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος ἀπὸ τὴν Λάρισα, ἐνῶ τὴν Εἰκόνα 
τοῦ Ἁγίου ἔφερε ὁ Μοναχὸς γ. Θεόδουλος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου. Πρὸ τῆς Θύρας 

τοῦ Ναοῦ εὐλογήθηκε 
ἡ Ἀρτοκλασία καὶ μετὰ 
τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντι-
δώρου, ἐδόθησαν στοὺς 
πιστοὺς κεράσματα καὶ 
εὐλογίες. Στοὺς δὲ Κλη-
ρικοὺς καὶ πολλοὺς ἐκ 
τῶν πιστῶν παρετέθη 
μοναστηριακὴ ἑόρτια 
Τράπεζα.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
 Τὸ Σάββατο, 13/26112022, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἔλαβε μέρος στὴν Θεία Λειτουργία στὸν 
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε τὰ ὀνομαστήριά 
του, καὶ ἔλαβαν ἐπίσης μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ρόντιος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἐπίσης, πολλοὶ Ἱε-
ρεῖς καὶ δύο Διάκονοι. Παρέστη πλῆθος πιστῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε τὴν εὐλογία νὰ προσκυ-
νήσει τμῆμα Λειψάνου τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἑόρτια ὁμιλία κατὰ προτροπὴν τοῦ 
προεξάρχοντος Ἀρχιερέως ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὸ χάρι-

σμα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καὶ εὐχηθεὶς 
δεόντως στὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη Σεβ/το 
κ. Χρυσόστομο. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τελέ-
σθηκε Τρισάγιον γιὰ κεκοιμημένους Ἀρχι-
ερεῖς καὶ Κληρικούς μας, μετὰ δὲ τὴν Ἀπό-
λυσιν εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. 
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Ὀνομαστήρια Σεβ/του Ποιμενάρχου
Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

 Τὴν Τετάρτη, 2411/7122022, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερ/ρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου 
Ρώμης, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Λα-
ρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε στὸν 
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, εὐλόγησε τὴν Ἀρτο-
κλασία καὶ στὴν Ἀπόλυση ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία στοὺς προσελθόντες πιστούς.

 Ἀνήμερα, χοροστάτησε στὸν 
Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς ἑορτίου Θ. 
Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν 
οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλο-
νίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. 
Φώτιος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. 
Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κλη-
ρικοὶ ἀπὸ τὴν τοπικὴ Μητρόπολη καὶ 

ἀπὸ ἄλλες Ἐπαρχίες καὶ ἕνας Διάκονος. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ παρὰ τὴν καθημερινὴ 
ἡμέρα, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἑορταζό-
μενο Ἅγιο καὶ νὰ εὐχηθοῦν στὸν ἑορ-
τάζοντα Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε τὰ 
πρῶτα ὀνομαστήριά του ὡς διαποιμαί-
νων Ἀρχιερεύς.Ὁμιλία γιὰ τὸν ἑορτά-
ζοντα Ἅγιο Κλήμεντα Ρώμης ἐκφώνη-
σε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος κατὰ τὴν 
διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἐκφράσας 
καὶ τὶς εὐχὲς στὸν τοπικὸ Ἱεράρχη.
Στὴν Ἀπόλυση, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, 
εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ὁ Πρωτ. π. Γε-
ώργιος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ ἀπηύθυνε 
ἐπίσης πηγαῖες εὐχὲς στὸν Ποιμενάρχη, 
ὁ δὲ ἀδ. Ἀθανάσιος Μπίκας προσέφερε 
ἐκ μέρους τοῦ Ναοῦ μία Ἀρχιερατικὴ 
Ράβδο. Τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου 
ἔκανε ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης, δεχθεὶς τὶς 
εὐχὲς τοῦ πολυπληθοῦς Ποιμνίου. Ἀκο-
λούθησε κέρασμα καὶ τράπεζα ἀγάπης 
στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου
 Τὴν Πέμπτη, 2511/8122022, ἑορτάσθηκε ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη ἡ 
Πάνσοφος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, ὅπου τιμᾶται ἰδιαιτέρως ὡς δεύ-
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τερη ἑορτή, στὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος 
Φαρσάλων.Λειτούργησε ὁ Κτήτωρ τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης 
καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος εὐλόγη-
σε τὴν Ἀρτοκλασία, ἔψαλε στὴν Θ. Λειτουργία 
καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώ-
νησε ἑόρτιο λόγο ἐνώπιον τῶν προσελθόντων 
πιστῶν.

Πανήγυρις Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου
 Τὴν Τρίτη, 3011/13122022, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀποστό-
λου Ἀνδρέου στὸ Περιστέρι Ἀττικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Στὶς ἑόρτιες 
Ἀκολουθίες προεξῆρχε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
κ. Καλλινίκου, ὁ Ποιμενάρχης μας Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος 
κ. Κλήμης. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ 
Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Γελάσιος καὶ ἄλλοι τρεῖς Ἱερεῖς. Πρὸ τοῦ «Νῦν Ἀπο-
λύεις», ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία. Ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες 
τοῦ Ναοῦ καὶ ἕτεροι καλλίφωνοι ψάλτες ποὺ προσῆλθαν γιὰ τὴν ἱερὰ Πανήγυρη, καὶ 

συμμετεῖχε πλῆθος εὐλαβῶν 
πιστῶν. Σημειωτέον ὅτι ὁ Σεβ/
τος κ. Κλήμης διετέλεσε ἐπὶ 
ἀρκετοὺς μῆνες προσωρινὸς 
Ἐφημέριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ πρὸ 
τῆς ἐκλογῆς του στὴν Μητρό-
πολη τῆς Λαρίσης γι’ αὐτὸ καὶ 
συνεδέθη μὲ τὸν ἱερὸ χῶρο. 

 Τὴν πρωία τῆς Τρίτης, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. 
Κλήμης χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐν συ-
νεχείᾳ προεξῆρχε τῆς ἑορτίου Θ. Λειτουργίας, 
μετὰ τοῦ Ἱερομ. π. Γελασίου καὶ τοῦ Ἀρχιμ. π. 
Μάρκου Κασέγια ἀπὸ τὸ Κονγκό. Κοινώνησαν 
ἀρκετοὶ πιστοί. Ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε ὁ προε-
ξάρχων Ἀρχιερεὺς στὴν Ἀπόλυση καὶ ἐν συνε-
χείᾳ ἐπηκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου σὲ παρακείμε-
νες ὁδοὺς τοῦ Ναοῦ, πρὸ δὲ αὐτοῦ ἀνεπέμφθη 
δέησις καὶ κατόπιν διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο καὶ 
προσφέρθηκαν κεράσματα καὶ εὐλογίες στοὺς 
πιστούς.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου στὴν Γιάννουλη
 Τὴν Τετάρτη, 15/28122022, ἑόρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἱερομ/ρος Ἐλευθερίου 
στὴν περιοχὴ τῆς Γιάννουλης Λαρίσης. Τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ἐφημεριακὰ ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔψαλε ὁ ἀδ. Χρῆστος Μανώ-
λης καὶ προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν λαοφιλῆ Ἅγιο ἐκ τῶν ὁποίων 
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κοινώνησαν πολλοὶ τὰ ἅγια Μυστήρια. Ὁμιλία γιὰ τὸν Ἅγιο ἐκφώνησε ὁ λειτουργὸς 
Ἱεράρχης πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ ποιμνίου, μικρῶν καὶ μεγάλων ἡλικιακά, ἐκφράσας εὐχὲς 
καὶ εὐχαριστίες πρὸς ὅλους.

Χριστούγεννα στὴν Εὐαγγελίστρια στὴν Λάρισα
 Τὸ Σάββατο, 2512/712023, μεγίστη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, μετὰ τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου. Προσῆλθε 
πλῆθος ἑκατοντάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπερπλήρωσαν τοὺς χώρους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ. Μεγάλο μέρος αὐτῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων, κοινώνησαν τὰ ἅγια Μυ-
στήρια μετὰ κατανύξεως. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, 
ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὸ Συνοδικὸ Μήνυμα Χριστουγέννων (βλ. αὐτὸ στὶς 
σελ. 35 τοῦ παρόντος τεύχους) καὶ κατόπιν ἐξέφρασε τὶς θερμὲς εὐχές του, ὅπως καὶ 
τὰ ἐγκάρδια συγχαρητάριά του στὸ μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν μας, οἱ ὁποῖοι μετὰ προ-
θυμίας προσῆλθαν στὸν ὀρθόδοξο ἑορτασμὸ τῆς Ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ 
μας, τηρήσαντες τὴν νηστεία ποὺ προηγήθηκε μὲ μετάνοια καὶ ἀγῶνα πνευματικό.   
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Γνωρίζεις μὲ ποιούς πολεμᾶς;
Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι

Γνωρίζεις πόσες λεγεῶνες ἀοράτων ἐχθρῶν σὲ κυκλώνουν; Καὶ γνωρίζεις 
ὅτι ὁ καθένας τους σὲ πολεμάει μὲ τὸν δικό του εἰδικὸ τρόπο; Βρυχῶνται 

ὅλοι τους καὶ στριγγλίζουν ἐκκωφαντικά, καὶ ἄς μὴν τοὺς ἀκοῦς ἐσύ, πασχίζον
τας λυσσασμένα νὰ καταβροχθίσουν τὴν ψυχή σου. Δὲν θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ 
εἶσαι προσεκτικός;

 Εἶναι δυνατὸν νὰ κερδίσεις τὴν σωτηρία, ὅταν τρῶς 
καὶ πίνεις ὑπερβολικά, ὅταν ξαπλώνεις καὶ συνεχῶς ἀνα-
παύεις τὸ σῶμα σου; Ἄν δὲν ἀγωνιστεῖς πρῶτα πρῶτα 
σ’αὐτὰ δὲν θὰ ξεφύγεις ἀπὸ τὶς παγίδες τῶν ἐχθρῶν.
  Μπήκαμε στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα πατῶντας θὰ λέγα-
με στὴν φωτιά. Ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἀληθινοὶ πολε-
μιστὲς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὄχι ψευτομέτοχοί 
της, τότε ἄς ἀποτινάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὴν φιλοδοξία 
καὶ κάθε προσκόλληση στὰ ἐπίγεια, ποὺ ἐξατμίζουν τὸν 

πνευματικὸ ζῆλο καὶ σκεπάζουν μὲ σκοτάδι τὴν ψυχή. Ἄς ἀποτινάξουμε τὴν 
νωθρότητα,τὴν ὀλιγοψυχία καὶ τὴν θηλυπρεπῆ μαλθακότητα, γιὰ ν’ἀντιμετωπί-
σουμε δυναμικὰ τὶς δαιμονικὲς πανουργίες.
 Αὐτοὶ εἶναι διαρκῶς ἀπασχολημένοι μὲ μᾶς. Σὰν ἀκοίμητοι φύλακες παρατη-
ροῦν τὶς κλίσεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες μας, ἐξιχνιάζουν τὶ ἀγαπᾶμε καὶ τὶ σχεδιάζου-
με, παρακολουθοῦν μὲ τὶ περισσότερο ἀσχολούμαστε. Ὅταν δοῦν πὼς ὑπάρχει 
μέσα μας ἕνα πάθος, τὸ ἐξεγείρουν και στήνουν τὰ δίχτυα τους.
  Δὲν μᾶς ἀναγκάζουν νὰ κάνουμε ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦμε, ἐκεῖνο ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο ὁ νοῦς μας ἀποκλίνει καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἡ βούλησή μας δὲν συμφωνεῖ, γιατὶ 
γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ὑποκύψουμε. Μᾶς δοκιμάζουν βέβαια λίγο,γιὰ νὰ δοῦν ἄν 
καὶ κατὰ πόσο θὰ δεχθοῦμε τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο πάθος. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιθυ-
μία και τὸν πόθο μας, σφίγγουν τὶς θηλιὲς τῶν παγίδων τους.
   Ἔτσι ἡ ἀφορμὴ καὶ ἀρχὴ τῆς ἁμαρτίας βρίσκεται σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους,στὴν 
προσκόλλησή μας, στὴν ἀδυναμία μας, στὴν ἀμέλεια καὶ τὴν ἀπροσεξία μας. Σὲ 
μᾶς βρίσκεται ἡ ἀρχικὴ αἰτία, τὸ πάθος ποὺ δὲν τὸ κόβουμε, καὶ στοὺς δαίμονες 
βρίσκεται ἡ τελικὴ αἰτία τοῦ κακοῦ.
  Ἔτσι μᾶς γκρεμίζουν οἱ δαίμονες σ’ὅλα τὰ πάθη. Ἔτσι μπλεκόμαστε στὰ 
δίχτυα τους καὶ ἔτσι μᾶς κάνουν νὰ πέφτουμε σὲ κάθε ἁμαρτία. Δίχτυα ὀνομά-
ζω τὸ πρῶτο σκίρτημα τῆς ὁποιασδήποτε ἐπιθυμίας καὶ τοὺς διάφορους ἀκά-
θαρτους λογισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους δενόμαστε μὲ κάποιο πάθος καὶ πέφτουμε 
στὴν ἀντίστοιχη ἁμαρτία. Ἔτσι μπαίνουν μέσα μας οἱ δαίμονες καὶ κλέβουν τὸν 
πνευματικό μας θησαυρό…

 [Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο, Τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ]
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Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους
Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου (Νασλίμη, † 1973)

Πλησιάζομεν ἤδη εἰς τὸ τέλος τοῦ 
[πολιτικοῦ] ἔτους. Πόσον ταχέως 

φαίνονται εἰς ἡμᾶς, ὅτι φεύγουν τὰ 
ἔτη, ὅταν εἰς τὸ τέλος αὐτῶν εὑρισκό-
μεθα! Ἀπησχολημένοι μὲ τὰς πολυ-
ποικίλους μερίμνας τῆς καθημερινῆς 
ζωῆς, δὲν ἀντιλαμβανόμεθα τὴν γορ-
γότητα, μεθ’ ἧς αἱ ἡμέραι παρέρχονται 
καὶ τὰ ἔτη διαδέχονται ἄλληλα, ἐνῷ ἡ 
ζωὴ ἡμῶν ταχύτερον ἤ ὅσον ὑπολογί-
ζομεν καὶ φανταζόμεθα πρὸς τὸ τέρμα 
της βαίνει.
 Κάθε ἔτος παρερχόμενον φέρει ἡμᾶς ἔτι πλησιέστερον πρὸς τὸν 
θάνατον. Ἡ ἀπορρόφησις τῶν σκέψεων ἡμῶν ἐκ τῶν βιοτικῶν με-
ριμνῶν εἶναι ἡ αἰτία νὰ λησμονῶμεν, ὅτι ἡ ζωὴ ἡμῶν παρέρχεται 
πολλάκις ἐν ματαιότητι καὶ ὅτι ἡ κυρίως μέριμνα ἡμῶν θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἀφορᾷ εἰς τὴν ἀπόκτησιν τῆς οὐρανίου Βασιλείας. Οὕτω φθάνομεν 
εἰς τὸ τέρμα, πολλάκις αἰφνιδίως, ὅλως ἀνέτοιμοι διὰ τὸ ταξείδιον τῆς 
αἰωνίου ζωῆς.
 Πόσοι κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἔζων καὶ ἤδη εὑρίσκονται εἰς τὸν 
τάφον! Καὶ πόσοι κατὰ τὸ ἐρχόμενον νέον ἔτος δὲν θὰ εὑρίσκωνται 
εἰς τὴν ζωήν, χωρὶς τοῦτο νὰ γνωρίζωσι! Διὰ πόσους τὸ νέον ἔτος θὰ 
εἶναι τὸ τελευταῖον τῆς ζωῆς των, χωρὶς νὰ τὸ ἠξεύρωσι! Ἄς μή, λοι-
πόν, παρασυρώμεθα ἀπὸ τὴν ἀπάτην τῶν ἐγκοσμίων τερπνῶν. Καὶ 
ἄς μὴ ἀφήνωμεν τὸν πολύτιμον καιρὸν τῆς παρούσης ζωῆς νὰ πα-
ρέρχεται ματαίως.
 Ἀλλ’ ἄς φροντίσωμεν ἕκαστος νὰ ἐγκολπωθῶμεν τὴν ἀρετὴν καὶ 
ἄς κοσμήσωμεν τὴν λαμπάδα τῆς ἀγαθοεργίας, ἵνα ὅταν λήξῃ ὁ χρό-
νος τῆς ἐπιγείου ὑπάρξεως ἡμῶν, ἀξιωθῶμεν ἐν Οὐρανοῖς τῶν θείων 
καὶ σωτηρίων ἐπαγγελιῶν, ἐν Χριστῷ τῶ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ ἡ 
τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!

 [Ἐπισκόπου Χρυσοστόμου, 365 Ψυχωφελῆ Σαλπίσματα, ἔκδ. Ἱερᾶς Γυναικείας 
Μονῆς «Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ» Ἐλευθερουπόλεως, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 140-141 
(Ἀπὸ τὸν Ἡμεροδείκτην τοῦ ἔτους 1967, μηνύματα ἡμερῶν Δεκεμβρίου 28-31)].
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