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� «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς  

      συνόδου (787)». 
�  Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης (310). 

�  Σαβίνου ὁσίου (760), Βάρσου ὁμολογητοῦ. 
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ΗΗΗΗ σύγχυση: Στην εποχή μας επικρατεί πολύ μεγάλη σύγχυση. 
Μια σύγχυση που καλλιεργείται έντεχνα ή και επιβάλλεται με εκβια-
στικό τρόπο στις συνειδήσεις. Η ανοχή όλων, η σχετικοποίηση ό-
λων, η αμφιβολία για όλα διαβρώνουν όλες τις αξίες. Δεν υπάρχει 
σαφής διαφορά μεταξύ καλού και κακού, αλήθειας και ψεύδους, σω-
στού και λάθους, Ορθοδοξίας και αίρεσης, Θεού και διαβόλου. Έχει 
επιβληθή ένα γκρίζο τοπίο για όλα. Αυτή η σύγχυση καλλιεργείται 
σε εθνικό, σε πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε 
θρησκευτικό επίπεδο. Όποιος είναι πιστός στην Εκκλησία και πι-
στεύει στη μόνη αλήθεια, την αλήθεια του Χριστού, είναι φανατικός, 
φασίστας, φονταμενταλιστής, επικίνδυνος! Δεν μπορείς να ξεχωρί-
ζεις. Δεν μπορείς να έχης διαφορετική γνώμη. Δεν έχεις δικαίωμα να 
μείνεις στην πίστη που έχεις. Η Εκκλησία συγχέεται με τους φορείς 
του κόσμου, ιδεολογικοποιείται και πολιτικοποιείται ο λόγος της. 

 

ΚΚΚΚαι το σοβαρότερο στην εποχή μας είναι ότι αυτοί οι ιν-
στρούχτορες είναι εντός. Διακηρύττουν τη σύγχυση και, ταυτόχρο-
να, ισχυρίζονται ότι είναι και χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας. 
Δεν έχουν την ανδρεία και την τόλμη να πουν ότι δεν είναι χριστια-
νοί και διαφωνούν με τον Χριστό και την Εκκλησία, διότι δεν θα 
τους πίστευε κανείς. Λένε δήθεν ότι διαφωνούν με τους παπάδες, 
τους ανθρώπους της Εκκλησίας και κάποιους καθυστερημένους θεο-
λόγους. 

 

ΗΗΗΗ κατάσταση αυτή δεν ήλθε ξαφνικά. Καλλιεργήθηκε αφ’ ε-
νός μεν από την άθεη διανόηση, αφ’ ετέρου από την άθεη πολιτική. 
Αφού διαβρώθηκαν οι συνειδήσεις σε όλα τα επίπεδα της ηγεσίας, ε- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 5(Λουκ. η΄ 5(Λουκ. η΄ 5(Λουκ. η΄ 5----15)15)15)15)    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην∙ Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ 

σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ 

τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν 

αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ 

ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖ-

σαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό∙ καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀ-

γαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ἐπηρώτων δὲ 

αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; Ὁ δὲ εἶ-

πεν· Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ 

λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ 

συνιῶσιν. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 

οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ 

αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶ-

σιν. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν 

λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν 

καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰ-

σιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου 

πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, 

οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον 

κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔ-
χων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.  
 
 

πέβαλαν και στον πιστό λαό τη λεγόμενη «Νέα Εποχή» ή «New 
Age» και την παγκοσμιοποίηση. Έχουν στα χέρια τους τα μέσα ενη-
μερώσεως ή, μάλλον, τα μέσα επιβολής πληροφοριών και διαμόρ-
φωσης της κοινής γνώμης. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια και μέσα στις 
ψυχές και τα κάνουν «γης Μαδιάμ». 
 

ΑΑΑΑυτή η σύγχυση άρχισε να επικρατεί και στους χριστιανούς, 
ιδιαίτερα όμως στους νέους. Επιτείνεται δε και από το σκοτάδι της 
άγνοιας μέσα στο οποίο ζουν οι περισσότεροι χριστιανοί. Αγνοούν 
βασικά δόγματα της πίστεως. Οι περισσότεροι είναι ακατήχητοι. 
Την ευθύνη, βέβαια, την έχουν και οι ίδιοι, που δεν θέλουν να ακού-
σουν και να κατηχηθούν. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε οι 
ποιμένες, που δεν ενδιαφερόμαστε να ενημερώσουμε και να φωτί- 
σουμε τους χριστιανούς μας.  
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                ΕΕΕΕίπεν ο Κύριος την εξής παραβολή: “Εβγήκε ο γεωργός διά να σπείρη 
τον σπόρον του. Και ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά εις τον 
δρόμον και καταπατήθηκαν και τα πτηνά του ουρανού τούς έφαγαν· άλλοι 
έπεσαν εις πετρώδες έδαφος και όταν εφύτρωσαν, εξεράθηκαν, διότι δεν 
είχαν υγρασίαν· άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν 
τα αγκάθια, τους έπνιξαν τελείως· και άλλοι έπεσαν εις καλόν έδαφος και 
εφύτρωσαν και απέδωκαν εκατό φορές περισσότερον καρπόν”. Οι μαθη-
ταί του τον ερωτούσαν τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Και εκείνος είπε, “Σ’ 
εσάς έχει δοθή το να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, αλλ’ 
εις τους λοιπούς δίδονται με παραβολές, διά να κυττάζουν αλλά να μη 
βλέπουν και να ακούουν αλλά να μη καταλαβαίνουν. Η παραβολή αυτή 
σημαίνει τα εξής: Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού· εκείνοι που έπεσαν 
κοντά εις τον δρόμον είναι οι άνθρωποι που άκουσαν, έπειτα έρχεται ο 
διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από την καρδιά τους, διά να μη πιστέψουν 
και σωθούν. Εκείνοι δε που έπεσαν εις το πετρώδες έδαφος, είναι οι άν-
θρωποι που όταν ακούσουν, δέχονται με χαράν τον λόγον αλλά δεν έχουν 
ρίζαν· προσωρινώς πιστεύουν και τον καιρόν της δοκιμασίας απομακρύ-
νονται. Εκείνο που έπεσε στα αγκάθια, είναι εκείνοι που άκουσαν αλλ’ εις 
τον δρόμον τους συμπνίγονται από τας φροντίδας και τον πλούτον και τας 
ηδονάς του βίου και ο καρπός τους δεν ωριμάζει. Εκείνο δε που έπεσεν εις 
το καλόν έδαφος είναι εκείνοι που με καρδιά καλή και αγαθή ακούουν τον 
λόγον, τον διατηρούν και καρποφορούν με υπομονήν”. Ενώ έλεγε αυτά, ε-
φώναξε, “Εκείνος που έχει αυτιά διά να ακούη, ας ακούη”.  
 
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 

 
 

ΑΑΑΑνάγκη οριοθέτησης: Γι’ αυτό τον λόγο η ποιμαίνουσα Εκ-
κλησία αισθάνεται την ανάγκη να αμυνθή και να προστατεύση τους 
πιστούς της. Στοιχειώδης δε άμυνα αποτελεί η ανάγκη οριοθέτησης 
της πίστεως. Την ανάγκη για οριοθέτηση της πίστεως τόνιζε ιδιαίτε-
ρα ο αείμνηστος π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο οποίος έλεγε χαρα-
κτηριστικά: «Είναι άμεσος ανάγκη η οριοθέτησις της ορθοδόξου πί-
στεως έναντι της συγχρόνου προκλήσεως των αιρέσεων και της πα-
ραθρησκείας. Η Εκκλησία πρέπει να οριοθετήσει την πίστη και να 
κατηχήσει σωστά τους πιστούς, να αποκτήσουν το κατάλληλο κρι-
τήριο και το σταθερό σημείο αναφοράς, ώστε να μπορούν να κρί- 
νουν   και   να   συγκρίνουν·   να  μην  κλυδωνίζονται  και  να  μην  παρασύ- 
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ρονται από κάθε “άνεμον διδασκαλίας, μέσα εις την δολιότητα των 
ανθρώπων, μέσα εις την πανουργίαν τους προς τον σκοπόν της με-
θοδικής παραπλανήσεως”». 
 

ΝΝΝΝα μη θεωρούμε αυτονόητες κάποιες έννοιες. Να γίνεται πά-
ντοτε ξεκαθάρισμα του πιστεύω των ορθοδόξων. Οτιδήποτε αποτε-
λεί νόθευση και αλλοίωση της πίστεως να μην το ανεχόμαστε και να 
αποβάλλεται ως μη γνήσιο και ορθόδοξο. Ο ζηλωτισμός και ο φανα-
τισμός, από τη μια, και ο συμβιβασμός, από την άλλη, έχουν δη-
μιουργήσει μεγάλη σύγχυση και μέσα στην Εκκλησία. 

 
 

ΗΗΗΗ αλήθεια της Ορθοδοξίας σχετικοποιείται ως προς την πλά-
νη, το ψεύδος και την αίρεση εν ονόματι της αγάπης. Παραγνωρίζε-
ται ότι στην Ορθοδοξία αλήθεια και αγάπη συμπορεύονται. Η Εκ-
κλησία δεν διαθέτει ούτε όπλα ούτε βία. Δεν φτιάχνει νόμους, δεν έ-
χει ΜΜΕ, δεν έχει ούτε αστυνομία ούτε στρατό. Δύναμή της είναι η 
κατ’ άνθρωπον αδυναμία της. Όπλο της, ο παντοδύναμος λόγος του 
Θεού, η χάρη του Θεού. 
Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, από την εφημερίδα 
«Ορθόδοξη Αλήθεια», σελ. 10, 11 Οκτωβρίου 2017 / αρ. φύλλου 114 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)   ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 ξεκίνησαν οι Κατηχητικές Συντρο-
φιές της ενορίας μας. 
3)  � ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ � 
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, 6.30 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος του πα-
τέρα». Ομιλήτρια: κ. Μαρία Αλεξανδρή, PhD ψυχολόγος - ψυχοθε-
ραπεύτρια. Παράλληλα θα υπάρχει χώρος για απασχόληση των παιδιών. 
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