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ΗΣΥΓΚΥΡΙΑ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου
«Ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου» μᾶς ἐπιβάλλει
νὰ θυμηθοῦμε πῶς νομοθετοῦσαν στὰ

χρόνια τῆς πνευματικῆς ὑγείας οἱ Ὀρθόδοξοι
λαοί.

Γι’ αὐτὸ ἐπιχειροῦμε νὰ θυμίσουμε κάποιες
ξεχασμένες ἀλήθειες, ποὺ κρύβονται στὸ νο-
μοθετικὸ βιβλίο τῆς Αὐτοκρατόρισσας τῆς Ρω-
σίας Μ. Αἰκατερίνης μὲ τίτλο «ΝΑΚΑΖ= ΕΙΣΗ-
ΓΗΣΙΣ».Μέσα ἀπὸ τὴν «Εἰσήγηση» τῆς Μ. Αἰκα-
τερίνης, ποὺ ἀπετέλεσε τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο
ἀλλὰ καὶ τὴν κατευθυντήρια ψυχὴ τοῦ Ρωσικοῦ
Δικαίου, ἀναδεικνύεται ἡ ἀβυσσαλέα διαφορὰ

τῆς μυωπικῆς καὶ διατεταγμένης ἀπὸ τὴ σκοπι-
μότητα πολιτικῆς, ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διορατικό-
τητα, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὰ πάνσοφα κριτήρια
καὶ τὴν ἁγιοπνευματικὴ πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτό διέκρινε καί ὁ σοφός Διδάσκαλος τοῦ Γέ-
νους μας Εὐγένιος Βούλγαρης -Διάκονος τό-
τε- καί τό μετέφρασε στήν Ἑλληνική γλῶσσα,

γιά νά χρησιμεύση ὡς πολιτικός ὁδηγός στήν ἀ-
νασύσταση τοῦ Ἔθνους μας. Τὸ ἴδιο διεπίστω-
σε καὶ ὁ Φωτιστής τοῦ Γένους μας ἅγιος Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ τό ἐγκωμίασε ὡς πολυ-
τιμώτατο ὄχι μόνον διά τὴν πολιτεία ἀλλὰ καὶ

«διά τὴν Ἐκκλησία».
Τό Νομοθέτημα «ΝΑΚΑΖ=ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ» τό

ἔχουμε σχολιάσει διεξοδικά στήν ἐπανέκδοσή
του, πού ἔγινε τό 2013. Μέ τό ἄρθρο μας αὐτό
θά ἐπιχειρήσουμε νά προβάλλουμε μόνο κάποια

χαρακτηριστικά σημεῖα του.
Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας

Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας, ὁρίζεται μέ βάση
τίς Ἀρχές τῆς Πίστεώς μας καί ὄχι μέ τήν νοο-
τροπία τοῦ κόσμου. Ἡ ἐλευθερία δέν ὁρίζεται
ὡς δυνατότητα ἐπιλογῆς, γιά νά κάνη ὁ καθέ-

νας ὅ,τι θέλει, ἀλλά ὡς ἐξασφαλισμένη ἀπό τό
Κράτος δυνατότητα νά θέλη ὁ πολίτης νά πράτ-
τη καί νά μπορῆ νά πράξη, αὐτά πού πρέπει
(σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ) νά θέλη. Εἶ-
ναι ἀδύνατον νά σταθῆ πολίτευμα, στό ὁποῖο
δέν κυριαρχοῦν ἀμετακίνητες Ἀρχές, μή προ-
ερχόμενες ἀπό ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις, ἀπό τά
πάθη καί τίς ροπές τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀπορ-
ρέουσες ἀπό τίς Ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ. Ἄλλως,
γιατί ὁ καθένας μας νά πειθαρχῆ σέ ἀνθρώπι-
νες διατάξεις καί ἐπινοήσεις; «Εἰς μίαν Ἐπι-
κράτειαν, τουτέστιν εἰς μίαν ἀνθρώπων κοινω-

Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πῶς ἐνομοθέτουν κάποτε οἱ Ὀρθόδοξοι Κυβερνῆται!

Καταγγέλλονται ὅλαι αἱ ἐκκλησιολογικαὶ παρεκτροπαὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Πάπαν

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ἱστορικὴν διακήρυξιν, ἰσοδυνα-
μοῦσαν μὲ νέαν «Ὁμολογίαν Πίστε-
ως» ἐναντίον τῶν ἐκκλησιολογικῶν
παρεκτροπῶν ἐκ τῶν δογμάτων τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Συμβόλου τῆς
Πίστεως, ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου,
κατὰ τὴν συνάντησίν του μὲ τὸν
Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς τὰ Ἱεροσό-
λυμα (Μάϊος 2014) ὑπέγραψαν ἕξ
Σεβ. Μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, ὁ Καθηγούμενος τῆς
Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Κων-
σταμονίτου (κ. Ἀγάθων), Καθηγού-
μενοι καὶ Καθηγούμεναι Ἱερῶν
Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Σταυ-
ροβουνίου Λευκωσίας κ. Ἀθανάσιος,
ὁ Προηγούμενος τοῦ Μεγάλου Με-
τεώρου κ. Ἀθανάσιος, ἑκατὸν πεν-
τήκοντα ἑπτὰ (157) κληρικοί, μονα-
χοί, μοναχαί (καὶ δύο δόκιμοι) καὶ χί-
λια ἑπτακόσια τεσσαράκοντα πέντε
(1745) λαϊκὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως (Ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν
συνεχίζεται). Ἡ νέα Ὁμολογία Πί-
στεως εἶναι ἐπίκαιρος ὅσο ποτὲ
ἄλλοτε, διότι συμπίπτει μὲ τὴν ἐπί-
σκεψιν τοῦ Αἱρεσιάρχου Πάπα εἰς τὸ
Φανάριον. Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται, οἱ
ὁποῖοι τὴν ὑπογράφουν εἶναι: Ὁ
Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ὁ Πειραιῶς κ.
Σεραφείμ, ὁ Γλυφάδας κ. Παῦλος, ὁ
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς,
ὁ Γορτυνίας καὶ Μεγαλοπόλεως κ.
Ἰερεμίας καὶ ὁ Κυθήρων καὶ Ἀντικυ-
θήρων κ. Σεραφείμ.

Ἡ νέα Ὁμολογία Πίστεως ἀποδει-
κνύει ὅλας τὰς ἐκκλησιολογικάς πα-
ρεκτροπάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, αἱ
ὁποῖαι ἔγιναν εἰς τὸ ὄνομα τῆς ψευ-
δοενώσεως μὲ τὸν Παπισμόν. Ἀπο-
δεικνύει ἐπίσης πὼς ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης λειτουργεῖ: ἰσοπεδω-
τικῶς διά τὰ Ὀρθόδοξα Δόγματα καὶ
ἀναγνωρίζει τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπι-
σμοῦ ὡς κανονικὴν «Ἐκκλησίαν», ἡ

ὁποία ἔχει τὴν ἰδίαν Ἁγιοπνευμα-
τικὴν χάριν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Εἰς τὴν νέαν Ὁμολογίαν Πί-
στεως ἀναδεικνύεται ἡ «Βαπτισμα-
τικὴ θεολογία» τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα,
μὲ τὴν ὁποίαν ἀναγνωρίζονται ὅλα
τὰ Βαπτίσματα τῶν αἱρετικῶν (Πα-
πικῶν, Προτεσταντῶν κλπ.), ἐνῶ ἕως
σήμερον ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἀνεγνώ-
ριζε τὰ «μυστήρια» (καὶ τὸ βάπτισμα)
τῶν αἱρετικῶν, διακηρύσσουσα ὅτι
μόνον αὐτὴ κατέχει τὴν Ἀλήθειαν
τῆς Πίστεως. Τώρα ὅλα ἀνατρέπον-
ται ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου, ὁ ὁποῖος δὲν δέχεται ὅτι οἱ Πα-
πικοὶ εἶναι Σχισματικοὶ καὶ Αἱρετικοί,

ἀλλὰ διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἁπλῶς διεσπάσθη. Ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης εἰς τὴν κοινὴν διακήρυ-
ξιν, τὴν ὁποίαν ὑπέγραψε μὲ τὸν Πά-
παν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, διεκήρυξε
τὸ βλάσφημον καὶ ἰσοπεδωτικόν τῆς
θεωρίας τῶν Κλάδων ὅτι ἡ Ὀρθοδο-
ξία κατέχει τμῆμα τῆς Ἀληθείας τῆς
Πίστεως καὶ ὅτι ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὰς
ἄλλας Ἐκκλησίας (κατέχουν καὶ
αὐταὶ τμήματα τῆς Ἀληθείας) ἀγωνί-
ζονται διά τὴν πραγματικὴν Ἐκκλη-
σίαν, ἀκυρώνων τὸ Σύμβολον τῆς
Πίστεως, εἰς τὸ ὁποῖον οἱ Ὀρθόδο-
ξοι διακηρύσσομεν τὴν Πίστιν μας
εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Οἱ ὑπογράφοντες τὴν νέαν «Ὁμο-
λογίαν Πίστεως», ἀφοῦ ἐπισημαί-
νουν τὰς μυστηριακάς καὶ ἄλλας πα-
ραμέτρους τάς προκυπτούσας ἀπὸ
τὴν δήλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου ὅτι μετὰ τῶν Παπικῶν ἔχο-
μεν ἁπλῶς διασπαθῆ, τονίζουν: «Ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης πιστεύει
σὲ μία διευρυμένη καὶ διηρημένη
Ἐκκλησία. Διευρυμένη, διότι θεωρεῖ
τοὺς αἱρετικοὺς ὡς ἀνήκοντας σὲ
αὐτὴν δυνάμει ὁποιουδήποτε Βαπτί-
σματος παρὰ τὰ αἱρετικά της δόγμα-
τα καὶ τὸ σχίσμα τῆς ἀκοινωνησίας.
Διηρημένη δέ, διότι δὲν ὑπάρχει
«διακοινωνία ὀρθοδόξων καὶ αἱρε-
τικῶν». Οἱ ὑπογράφοντες ὑπενθυμί-
ζουν εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρ-
χην ὅτι κατὰ τὸ πρόσφατον ἱστο-
ρικὸν παρελθόν, ὅταν ὁ μακαριστὸς
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηνα-
γόρας εἶχεν ἀπαξιώσει τὰ δόγματα
τῆς Ἐκκλησίας, τρεῖς Μητροπολῖται
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
ὀκτὼ Ἱεραὶ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους
διέκοψαν τὸ μνημόσυνον τοῦ Οἰ-
κουμενικοῦ Πατριάρχου ἄνευ πε-
ραιτέρω ἀποτειχίσεως ἢ παντελοῦς
ἀκοινωνησίας. Οἱ ὑπογράφοντες τὴν
Νέαν Ὁμολογίαν Πίστεως καλοῦν
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην νὰ
σταματήση τὴν διαστρέβλωσιν τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τὴν διάλυ-
σιν τῆς Μίας Ἐκκλησίας πρὸς χάριν
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κατὰ τὴν ἐπί-
σκεψιν τοῦ Πάπα κ. Φραγκίσκου εἰς
τὸ Φανάριον, κατὰ τὴν θρονικὴν
ἑορτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, νὰ ἀποφύγη τὰς
συμπροσευχάς μὲ τὸν αἱρεσιάρχην
καὶ τὴν ἀπογύμνωσιν τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας.

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς Νέας
Ὁμολογίας Πίστεως καὶ ὅλαι αἱ ὑπο-
γραφαὶ Μητροπολιτῶν, τοῦ καθη-
γουμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Καθη-
γουμένων Ἱερῶν Μονῶν, κληρικῶν,
μοναχῶν καὶ Ὀρθοδόξων πιστῶν εἰς
τὰς ἑπομένας σελίδας (4,5,6).

«Δυναμιτίζει»
Μία δήλωσις τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Πέτρας καὶ Χερρονήσου
κ. Νεκταρίου, ὡς τὴν μετέδωσεν
τὴν 25ην Νοεμβρίου ἡ «Ρομ-
φαία» ἐνδεχομένως νὰ δυναμιτί-
ση τὸ ἀρνητικὸν κλῖμα, τὸ ὁποῖον
ἔχει δημιουργηθῆ εἰς βάρος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ
ὁποῖος, ὡς ἔχει ἀποκαλυφθῆ καὶ
δὲν ἔχει διαψευσθῆ ὑπό τοῦ ἰδί-
ου, μεθοδεύει τὴν αὐτονόμησιν
τῶν τριάκοντα ἐννέα Μητροπό-
λεων τῶν Νέων Χωρῶν, κατὰ τὸ
πρότυπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχα-
ρακτήρισεν «ἔγκλημα» καὶ
«ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπὴ» τὸ
αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΟΦΟΝΙΑΣ

Τὴν 3ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Προφήτου Σοφονίου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

«Ὀμώμοκας, Μέμνησο τῆς Σωτηρίας»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Παραδοσιακοί καί ὄχι νεωτερισταί
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ κληρικοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι μέ νέες ἰδέες,
μέ ριζικές ἀναθεωρήσεις τῆς παράδοσης καί ἐκσυγχρονισμούς σέ
πολλούς τομεῖς, θά προσελκύσουν τούς ἀνθρώπους στήν Ἐκκλησία

καί θά τούς πείσουν νά ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς, ἀκολουθώντας τίς ἐντολές
τοῦ Εὐαγγελίου. Ξεχνοῦν ὅμως τούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἔδρασαν θεοφιλῶς
καί ἀντιμετώπισαν μεγαλύτερα καί δυσκολότερα προβλήματα, χωρίς νά
εἶναι ἀντιπαραδοσιακοί καί ἐκσυγχρονιστές.

Οἱ νεωτεριστές ὑστεροῦν σέ δύο πράγματα. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἔλλειψη
ἤθους. Ζητοῦν ἀπό τούς ἄλλους αὐτά πού οἱ ἴδιοι περιφρονοῦν στήν προ-
σωπική τους ζωή. Μέ προκλητικό τρόπο διδάσκουν χωρίς νά διδάσκονται.
Κατεβαίνουν πολύ χαμηλά, στό ἐπίπεδο τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώ-
πων, τούς δικαιολογοῦν χωρίς νά τούς ἀφυπνίζουν πνευματικά καί νά τούς
ὁδηγοῦν στή μετάνοια. Τό μόνο πού πετυχαίνουν εἶναι νά ἐντυπωσιάζουν
τούς ἀνθρώπους καί νά τούς χαροποιοῦν, συμπορευόμενοι τόν κατηφορικό
δρόμο τῆς ἀπώλειας. Τό πείραμα τό βλέπουμε συχνά καί στούς νέους Μη-
τροπολίτες, οἱ ὁποῖοι τόν πρῶτο καιρό δείχνουν ἀποφασισμένοι νά ἀσχολη-
θοῦν μέ τή νέα γενιά, ἐπισκεπτόμενοι τά στέκια της καί μέ τήν ψευδαίσθη-
ση ὅτι θά τήν ἐπηρεάσουν. Τελικά δέν πετυχαίνουν τίποτα τό οὐσιαστικό,
γιά νά μή πῶ ὅτι διαβεβαιώνουν τούς νέους ὅτι καλά κάνουν καί ζοῦν κο-
σμικά, χωρίς νά δείχνουν οὔτε τόν στοιχειώδη σεβασμό πρός τήν Ἐκκλη-
σία.

Τό δεύτερο εἶναι ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τήν ἐκκλησιαστική παράδο-
ση, ἡ ὁποία δείχνει τόν τρόπο δράσης τῶν κληρικῶν: Ὅ,τι ἔκαναν οἱ Ἅγιοι,
αὐτό πρέπει νά κάνουν καί οἱ σύγχρονοι κληρικοί. Ἐκεῖνοι ἀκόμα εἶχαν ἁγιό-
τητα, ἱερό ζῆλο, ταπείνωση καί αὐταπάρνηση. Αὐτά εἶναι ἀναγκαῖα καί
στούς κληρικούς τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ γνωστοί μας ἐπίσης Γέροντες εἶχαν τά
ἴδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα μέ τούς Ἁγίους. Ἦταν παραδοσιακοί, σέ-
βονταν καθετί τό ἐκκλησιαστικό καί δέν διαπνέονταν ἀπό πνεῦμα ἀναθεώ-
ρησης καί ἐκσυχρονισμοῦ. Ἀντίθετα, θά λέγαμε ὅτι ἦταν προσκολλημένοι
στήν παράδοση καί ταπεινά τή συνέχιζαν. Καί αὐτό τούς προσέδιδε κῦρος
καί ὁ λαός τούς ἀγαποῦσε καί τούς ἐμπιστευόταν σέ ὅλα τά θέματα τῆς
ζωῆς του. Συνέβαινε καί ἕνα ἄλλο ἰδιαιτέρως ἀξιοπρόσεκτο. Οἱ ἴδιοι Γέρον-
τες δέν πήγαιναν στούς ἀνθρώπους, οὔτε φυσικά καί στά στέκια τῶν νέων,
ἀλλά ἐκεῖνοι τούς ἀναζητοῦσαν καί μέ πολλούς κόπους καί θυσίες τούς συν-
αντοῦσαν, γιά νά στηριχτοῦν πνευματικά καί νά ζητήσουν τίς θεοπειθεῖς
προσευχές τους. Ἐνδεικτικά θυμούμαστε τό ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι τῆς Πα-
ναγούδας, ὅπου ὁ Γέροντας Παΐσιος μέ τήν ἀσκητικότητά του καί τό ἀκτι-
νοβόλο ἦθος του - ὄντας ὁ ἴδιος αὐστηρά προσηλωμένος στήν ἁγιορειτική
παράδοση καί ἀσυμβίβαστος ἀκόμα καί μέ τίς «ἀθῶες» ἀπολαύσεις τῶν κο-
σμικῶν - ἐπί σειρά ἐτῶν βοήθησε πνευματικά καί παρηγόρησε πολλούς πο-
νεμένους. Ὑπῆρξε ὁ μέγας ποιμένας, πού δέν εἶχε πτυχία καί μεταπτυχια-
κές σπουδές, ἦταν ἐλεύθερος ἀπό τήν κοσμική σοφία καί πλούσιος μέ τήν
κατά Θεόν σοφία.

Οἱ κληρικοί, ἰδιαίτερα στή δύσκολη καί συνεχῶς μεταβαλλόμενη κοινω-
νία μας, πρέπει νά ἔχουν ἦθος καί νά εἶναι παραδοσιακοί. Αὐτά βέβαια δέν
ἀποκτῶνται εὔκολα. Προϋποθέτουν πνευματικό ἀγώνα καί ἱερό ζῆλο. Οἱ
συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμο κληρικοί ὑστεροῦν κατά πολύ καί συχνά γί-
νονται σκανδαλοποιοί.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
εἶχε διαπρέψει στίς σπουδές του
ὅταν σπούδαζε στήν Ἀθήνα μέ τό
φίλο του Βασίλειο. Τόση ἦταν ἡ
ὑπεροχή του στή φιλοσοφία καί σ᾽
ὅλα τά μαθήματα, ὥστε οἱ συμφοι-
τητές του ζητοῦσαν νά γίνει... κα-
θηγητής τους! Ὡστόσο ὁ Γρηγό-
ριος εἶχε δώσει τήν καρδιά του
στόν Κύριο καί τήν Ἐκκλησία Του.
Ἦταν τόσο δεξιοτέχνης καί ἀριστο-
τέχνης στό λόγο καί τή γραφή,
ὥστε ὁ λόγος του ἦταν πάντα λα-
κωνικός. Ἄλλωστε, οἱ Ἕλληνες ἀπ᾽
τ᾽ ἀρχαῖα τά χρόνια μέχρι σήμερα,
νά τό ᾽χουν στό στόμα τους, «τό λα-
κωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν». Ὁ «λα-
κωνικός» ἄνθρωπος εἶναι αὐτός,
πού ἐκφράζεται καί διατυπώνεται
σύντομα καί εὔστοχα. Ἐνῶ οἱ
ἄνθρωποι συχνά λένε πολλά, φλύα-
ρα, καί κουραστικά, ὥστε μέ δυσκο-
λία νά ἀντιλαμβάνονται τά νοήματά
τους.

Κι ἐρχόμαστε στόν πιό πάνω λα-
κωνικό λόγο τοῦ Γρηγορίου, πού μέ
τέσσερις λέξεις ἐκφράζει καί ἑρμη-
νεύει ὅλο τό θέμα τῆς σωτηριολο-
γίας καί μάλιστα, τῆς προσωπικῆς
ἑκάστου σωτηρίας. Τί σημαίνει, λοι-
πόν: «Ὀμώμοκας, Μέμνησο τῆς σω-
τηρίας»; Ἔχεις δώσει μέ τό ἅγιο
Βάπτισμα καί μέ τό «Σύμβολο τῆς
Πίστεως», «ὅρκο». Ὡρκίστηκες.
Ἔδωσες, δηλαδή, ἱερή ὑπόσχεση
ὅτι ἔγινες χριστιανός Ὀρθόδοξος,
καί πιστεύεις στόν Ἕνα ἀληθινό,
Τριαδικό Θεό, πού περιέχει ὅλες τίς
Χριστιανικές ἀλήθειες, τίς ὁποῖες
γνώρισες, καί τίς ὁποῖες ἄν ἐφαρ-
μόσεις, θά ἐπιτύχεις τήν αἰώνια σω-
τηρία τῆς ψυχῆς σου.

Ἡ λέξη «σωτηρία» ἀναφέρεται
καί στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά πο-
λύ περισσότερο στήν Καινή Διαθή-
κη. Κι αὐτό, γιατί σκοπός τῆς τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώ-
πησης, ἦταν καί παραμένει ἡ σωτη-
ρία τοῦ σύμπαντος κόσμου. Μέ τήν
ἀγάπη σας στό Χριστό καί τή χαρά
τῆς Πίστης, θ᾽ ἀπολαμβάνετε «τό
τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν
ψυχῶν», λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος, ὁ ὁποῖος προσθέτει ὅτι καί
αὐτοί οἱ προφῆται «περί σωτηρίας
ἐξεζήτησαν καί ἐξηρεύνησαν» (Α´
Πέτρ. Α´ 9-10). Ἀλλά δέ χωράει κα-
θυστέρηση στά θέματα τῆς σωτη-
ρίας. «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιά-
ζεται καί βιασταί ἁρπάζουσιν
αὐτήν» (Ματθ. ΙΑ´ 12). Καί «ἰδού,
νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν
ἡμέρα σωτηρίας» (Β´ Κορ. ΣΤ´ 2).

Ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος,
ὁ Παῦλος, μέσα ἀπ᾽ τή φυλακή τῆς
Ρώμης, γράφει στούς ἀγαπητούς
του Φιλιππισίους, προτρέποντάς
τους - πάνω ἀπ' ὅλα - «μετά φόβου
καί τρόμου τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε» (Φιλιπ. Β´ 12). Ὁ
ἴδιος Ἀποστολος καί γενναῖος
ἀθλητής τοῦ Εὐαγγελίου, θά γρά-
ψει τοῦτο τόν ὑπέροχο λόγο: «Οὐ
γάρ ἐπαισχύνομαι τό εὐαγγέλιον
τοῦ Χριστοῦ. Δύναμις γάρ Θεοῦ
ἐστιν εἰς σωτηρίαν» (Ρωμ. Α´ 16).

Ἐάν θέσουμε πάλι τήν ἐρώτηση
στόν Κύριο: «Εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμε-
νοι;» Δέ γνωρίζω, ἀλλ᾽ ἴσως μᾶς δώ-
σει τήν ἴδια ἀπάντηση, ὅπως τότε:
«Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διά τῆς
στενῆς πύλης»! Τί ἄλλο μᾶς ἀπομέ-
νει; Πάλι Μετάνοια. Ἡ μόνη ὁδός
σωτηρίας.

Σαφὴς προειδοποίησις πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος θὰ συναντηθῆ μὲ τὸν Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς τὸ Φανάριον, ὑπὸ
ἕξ Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ ἑνὸς καθηγουμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθηγουμένων Ἱερῶν Μονῶν, τοῦ κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου, 157 κληρικῶν - Μοναχῶν - Μοναζουσῶν καὶ 1.745 λαϊκῶν. Ὅλα τὰ ὀνόματα.

Ἀνακοίνωσις: Λόγῳ τῆς δημοσιεύσεως ὅλων τῶν ὀνομάτων τῶν
ὑπογραψάντων τὴν Νέαν Ὁμολογίαν Πίστεως, ἐναντίον τῶν
ἐκκλησιολογικῶν παρεκτροπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
ἐπέρχονται ὁρισμέναι ἀλλαγαὶ εἰς τὴν συνήθη ὕλην τῆς ἐφημερί-
δος μας (ὡς διὰ παράδειγμα εἶναι αἱ τακτικαὶ στῆλαι τῆς 4ης σελίδος).

Εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα κατὰ τὴν συνάντησιν μὲ τὸν Πάπαν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀνεγνώρισεν ὡς ἀδελφὴν «Ἐκκλησίαν»,
τὸν Παπισμόν, διεκήρυξεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία κατέχει μέρος τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεως καὶ ὄχι ὁλόκληρον τὴν Ἀλήθειαν, προσ-
χωρῶν εἰς τὴν αἱρετικὴν θεωρίαν τῶν Κλάδων, ἀκυρώνων ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, ἀνεγνώρισε τὸ Βάπτι-
σμα ὅλων τῶν αἱρετικῶν «Ἐκκλησιῶν», διεκήρυξεν ὅτι ἄνευ τῶν ἄλλων «Ἐκκλησιῶν» εἴμεθα πτωχευμένοι κ.λπ. Οἱ ὑπογρά-
φοντες τὴν Νέαν Ὁμολογίαν Πίστεως τοῦ ὑπενθυμίζουν πώς, ὅταν ὁ μακαριστὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κυρὸς Ἀθηναγό-
ρας ἀπηξίωσε τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, τρεῖς Μητροπολῖται καὶ ὀκτὼ Ἀθωνικαὶ Ἱεραὶ Μοναὶ διέκοψαν τὸ μνημόσυνόν του
ἄνευ περαιτέρω ἀποτειχίσεως ἢ ἀκοινωνησίας. Tὸν καλοῦν τέλος νὰ μὴ προβῆ εἰς συμπροσευχάς μὲ τὸν Πάπαν εἰς τὸ Φανάριον.

ΚΑΘΕ σώφρων καὶ καλοπροαίρετος Ἕλληνας ἀποδέχεται τὸ δικαίωμα
τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος ποὺ ζοῦν στὴ
Θράκη νὰ ἀπολαμβάνουν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν σὲ πλαίσιο ἰσο-

νομίας. Προέκυψε, λοιπόν, προσφάτως τὸ ἐρώτημα πῶς θὰ ἐκπαιδεύονται
σὲ ἐπίπεδο Πανεπιστημιακὸ οἱ θρησκευτικοὶ λειτουργοί τῆς μειονότητας. Ἡ
ἁπλούστερη λύση θὰ ἦταν ἡ ἐπανασύσταση τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκα-
δημίας Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἐπὶ 40 χρόνια ἐκπαίδευε δάσκαλους γιὰ τοὺς
μουσουλμανόπαιδες.Μὲτὴμετατροπήτηςἀπὸτριετοῦςσὲτετραετοῦςφοι-
τήσεως καὶ τὴν προσθήκη μουσουλμανικῶν θεολογικῶν μαθημάτων διδα-
σκομένων ἀπὸ Ἕλληνες ὑπηκόους θὰ ἔδινε λύση στὸ πρόβλημα, ὥστε νὰ
μὴ καταφεύγουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι σὲ γειτονικὲς ἢ ἄλλες μουσουλμανικὲς
χῶρες.

Ἐν τούτοις μία ὁμάδα καθηγητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστο-
τελείουΠανεπιστημίουἐπέλεξεμίαἐθνικῶς,ἐπιστημονικῶςκαὶχριστιανικῶς
προβληματικὴ πρόταση, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐμποδισθεῖ καὶ νὰ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ
τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Προτείνουν τὴν ἵδρυση Προγράμματος- οὐσιαστικὰ
Τμήματος- Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα σὲ μία Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή.
Ἡ πρόταση αὐτὴ ψηφίσθηκε ἀπὸ 25 ἐπὶ συνόλου 73 μελῶν τοῦ Διδακτικοῦ
Ἐπιστημονικοῦ Προσωπικοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἀλλὰ ἔφτασε μέχρι τὴ
Σύγκλητο μὲ τὴν ἐπιμονὴ μίας μειοψηφίας καθηγητῶν. Ἐνώπιoν τῆς Συγ-
κλήτου οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τμήματος παραδέχθηκαν ὅτι δὲν
ὑπάρχει ἱκανὸς ἀριθμὸς Ἰσλαμολόγων καθηγητῶν καὶ τὸ νέο Τμῆμα θὰ εἰσα-
γάγει Ἄραβες καὶ ἄλλους Ἰσλαμολόγους ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολή. Ὡς πρὸς τὴ
χρηματοδότηση οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἐγχειρήματος δήλωσαν ὅτι θὰ λάβουν
χρήματα ἀπὸ τὸ Ὀμάν καὶ πιθανὸν ἀπὸ ἄλλα μουσουλμανικὰ κράτη!

Εὑρισκόμεθα ἐνώπιον πρωτοφανοῦς ἰσλαμοχριστιανικῆς τερατογενέ-
σεως μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Μία ἢ πολλὲς ἰσλαμικὲς χῶρες (τὸ Ὀμάν
σημειωτέον ὅτι ψηφίζει ὑπὲρ τῶν Τουρκοκυπρίων στὴν Ἰσλαμικὴ Διάσκεψη)
θὰ ἐπηρεάζουν μὲ τὰ χρήματά τους μία Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή, θὰ ἐπι-
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Ἰσλαμοχριστιανική τερατογένεσις
εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον

Ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη

� Μεθοδεύεται Ἕνωσις τῶν
Παπικῶν μετά τῶν Ὀρθοδό-
ξων μὲ βάσιν τὴν ψευδοσύνο-
δον τῆς Φερράρας- Φλωρεν-
τίας. Αὐστηρὰ κριτικὴ εἰς τὸν
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ἐξ
ἀφορμῆςφιλοενωτικῶνδηλώ-
σεών του εἰς Αὐστριακὴν
ἐφημερίδα. Σελ. 8

� Μετὰ «Βαΐων καὶ Κλάδων»
θὰ ὑποδεχθῆ τὸ Οἰκουμε-
νικὸν Πατριαρχεῖον τὸν
Πάπαν. Σελ. 8

� Σεβ. Μεσογαίας: Διατὶ ἡ
Ἐκκλησία μας ἔχει ὡς καρ-
δίαν τῆς θεολογίας της τὴν
καθαρότητα τῆς Θεοτό-
κου. Σελ. 7

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ἅγιος Νεκτάριος: Ὁ Πάπας
ἐξώρισε τὸν Χριστὸν

ἀπὸ τὴν Δυτικὴν «Ἐκκλησίαν»
ΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἑτοιμάζεται νὰ

ὑποδεχθῆ εἰς τὸ Φανάριον τὸν Πάπαν κ. Φραγκίσκον, τὸν ὁποῖον
ἀπεκάλεσε, πρὸ ἑβδομάδων, ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν. Τὸ Οἰκουμενικὸν

Πατριαρχεῖον διακηρύσσει πλέον ὅτι τὸ Βατικανὸν καὶ ὁ Παπισμὸς εἶναι
κανονικὴ καὶ σώζουσα ἐκκλησία ἔχουσα Ἀποστολικὴν Διαδοχήν. Οἱ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας εἶχον ἄλλην θέσιν ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Τὸ διακηρύσσουν εἰς ὅλα τὰ συγγραφικὰ ἔργα
των. Διὰ παράδειγμα ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ὁ θαυματουργὸς εἰς
τὴν «ἱστορικὴν μελέτην του περὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ σχίσματος» (Ἐκδόσεις Ν.
Παναγοπούλου, τόμος Α´ Ἀθῆναι) ἀποδεικνύει πῶς ὁ Πάπας, τὸν ὁποῖον
θεωρεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν, ἐξεθεμελίωσεν ἐκ
τῆς Ἐκκλησίας τὸν Χριστόν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστορικὴν μελέτην:

«“Θεμέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστι
Ἰησοῦς Χριστὸς” (Α΄ Κορ. γ΄11). “ἐποικοδομηθέντες τῷ θεμελίῳ τῶν ἀπο-
στόλων καὶ προφητῶν”. “Τῷ θεμελίῳ”, λέγει, “τῶν Ἀποστόλων” καὶ οὐχὶ τοῦ
Πέτρου, καθὼς παραφρονεῖ ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία.Ἐὰν ὁ Κλήμης Ρώμης εἶναι
διάδοχος τοῦ Πέτρου, διότι ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὸν Πέτρο, τότε ὅσοι ἐπί-
σκοποι χειροτονήθησαν ἀπὸ τὸν Πέτρο εἶναι διάδοχοί του, καὶ ὄχι μόνο ὁ
Κλήμης. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐχειροτόνησε τὸν Πάπα Κλήμεντα ἐπίσκο-
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Ἐφικτὴ ἡ ἕνωσις μετὰ τῶν Παπικῶν;
Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου,

Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Κανονικοῦ Δικαίου

ΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ ἄμεσος συνεργά-
τηςαὐτοῦΜητροπολίτηςΠεργάμουἸωάννηςΖηζιούλαςκατὰκαιροὺς
ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἐπερχομένη ἑνότητα Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ μὲ

στόχο τὴν ἐπίτευξη ὁλοκληρωμένης Μυστηριακῆς κοινωνίας.
ἩἘκκλησία,ὅπωςγνωρίζουμε,εἶναιΜία,γιὰτὸνλόγοὅτιεἶναιτὸΜυστικὸ

Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου: «Ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ), ὅ
ἐστιν ἡ ἐκκλησία...» (Κολ. 1, 25). Ἐφόσον, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα
τοῦΧριστοῦκαὶἄραεἶναιΜία-«μεμέρισταιὁΧριστός;» (Α´Κορ.1,13) -ἡαἵρε-
ση δὲν διασπᾶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀποσπᾶ μέλη ἀπὸ αὐτὸ καὶ ἐκτρέ-
πεται ἀπὸ τὴν διαχρονικότητα καὶ τοιουτοτρόπως χάνει τὴν καθολικότητα.

Ὁ Παπισμὸς ἔχει καταδικασθεῖ ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως
τοῦ 879 καὶ ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ 1341, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες Οἰκουμενικὲς
Συνόδους, γιὰ τὸν λόγο ὅτι οἱ κακοδοξίες του συμπίπτουν μὲ ἐκεῖνες τῶν
πρώτων αἰώνων.

Ἀναφέρω τὶς σπουδαιότερες ἀπὸ αὐτές: α) τὸ πρωτεῖο, β) τὸ ἀλάθητο τοῦ
Πάπα, γ) τὸ Filioque, (ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ), δ) ἡ
ἄσπιλοςσύλληψητῆςΘεοτόκου,ε)οἱκτιστὲςἐνέργειεςτοῦΘεοῦ,στ)τὸκα-
θαρτήριο πῦρ, ζ) ἡ περισσεύουσα ἀξιομισθία τῶν Ἁγίων, η) τὸ βάπτισμα διὰ
ραντισμοῦ, θ) τὸ μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος (ἀπὸ τὸ 1563 μὲ τὴν ἐν Τρι-
δέντῳ Σύνοδο τὸ μυστήριο αὐτὸ τελεῖται στὸ ἕβδομο ἔτος τῆς ἡλικίας τοῦ
βαπτισθέντος), ι) ὁ ἄζυμος ἄρτος στὴν Θεία Κοινωνία (ἀπὸ τὸ 1200 περίπου
ἔπαυσαν νὰ κοινωνοῦν τοὺς πιστούς τους καὶ μὲ τὸ Αἷμα, ἀλλὰ προσφέρουν
μόνον τὸν Ἄρτο), ια) τὸ μυστήριο τοῦ εὐχελαίου (τὸ τελοῦν μόνον πρὸ τοῦ
θανάτου), ιβ) ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀγαμία τοῦ κλήρου, ιγ) ἡ ἐπιτέλεση τοῦ σημείου
τοῦ σταυροῦ μὲ ὅλα τὰ δάκτυλα τῆς χειρὸς καὶ ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά,
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(1ον)

ΗΚΟΙΝΩΝΙΑ τῶν τοπικῶν ἐκ -
κλησιῶν ἐκφράζεται πάντοτε
μὲ τὴν κοινωνία τοῦ σώμα-

τος τῶν ἐπισκόπων. Στοὺς τιμώμε-
νους μὲ ἐθιμικὰ ‘πρεσβεῖα τιμῆς’
(τὰ πρεσβεῖα τιμῆς δὲν συγχέονται
σὲ καμία περίπτωση μὲ πρεσβεῖα
ἐξουσίας) ἐπισημότατους θρόνους
τῆς Ἐκκλησίας (Ἀλεξάνδρεια Αἰγύ-
πτου, Ἱεροσόλυμα Παλαιστίνης,
Ἀντιόχεια Συρίας, Κωνσταντινού-
πολη καὶ Ρώμη), ἡ ἐκκλησία τῆς
Ρώμης προσπάθησε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς
τοῦ Δ΄ αἰ. τὴ θεμελίωση μίας
μορφῆς ‘παπικοῦ πρωτείου’, θέτον-

τας σὲ ὑποδεέστερη μοῖρα τοὺς
ἄλλους θρόνους.

Ὁ ὅρος «παπικὸ πρωτεῖο» ἔχει
φορτισθεῖ ἱστορικά, μὲ ἐκκλησιο-
λογικὲς προσπάθειες τοῦ παπικοῦ
θρόνου γιὰ τὴ διεκδίκηση τῆς ἀνα-
γνωρίσεώς του ὡς θεσμοῦ θείου
δικαίου στὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
παπικὸς θρόνος τῆς Ρώμης, μὲ τὸν
καιρό, ὅπως θὰ ἀναπτυχθεῖ παρα-
κάτω, ἀνέπτυξε μία θεωρία, τὴ θε-
ωρία τοῦ ‘πρώτου θρόνου’ (prima
sedes) μὲ τὴν ἔννοια τοῦ πρωτείου
ἐξουσίας, κάτι ποὺ θεωρούταν ξέ-
νο γιὰ τὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ
παράδοση. Σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία

αὐτή, ὁ ἀπόστολος Πέτρος παρέ-
λαβε ὁ ἴδιος, μόνος, ἀπὸ τὸν Κύριο
τὸ πλήρωμα τῆς ἀποστολικῆς ἐξου-
σίας, τὴν ὁποία αὐτὸς καὶ ὄχι ὁ Κύ-
ριος μετέδωσε στοὺς ἄλλους ἕντε-
κα ἀποστόλους. Ὁ Πέτρος λοιπὸν
τὴν ἀποστολικὴ ἐξουσία τὴν ἔλαβε
κατ’εὐθεῖαν ἀπὸ τὸν Κύριο, ἐνῶ οἱ
ἄλλοι ἀπόστολοι τὴν ἔλαβαν ἀπὸ
τὸν Πέτρο καὶ κατὰ συνέπεια ὅλοι
μαζί, οἱ ἕντεκα ἀπόστολοι, δὲν
εἶχαν κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν
ἴδιο τὸν Πέτρο. Ὁ Πέτρος ἦταν ὁ
ἐνδιάμεσος μεταξύ τοῦ Κυρίου καὶ
τῶν ὑπολοίπων ἀποστόλων. Ὁ ἑκά-
στοτε ἐπίσκοπος Ρώμης, σύμφωνα
μὲ τὴ θεωρία αὐτή, θεωρεῖται ὄχι
μόνο ὡς κανονικὸς διάδοχος τοῦ
ἀποστόλου Πέτρου, (ἀφοῦ ὁ ἀπό-
στολος Πέτρος δίδαξε καὶ μαρτύ-
ρησε στὴ Ρώμη) ἀλλὰ καὶ ὡς μία
μυστικὴ προέκταση τοῦ ‘λειτουρ-
γήματος’ τοῦ Πέτρου (officium Pe-
tri), στὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ ἰδέα αὐτή, τοῦ ἐνεργοῦ πρω-
τείου ἐξουσίας τοῦ ἐπισκόπου Ρώ-
μης, στηρίχτηκε στὴν ἀρχὴ σὲ ἕνα

δυσερμήνευτο κείμενο τοῦ Εἰρη-
ναίου ἐπισκόπου Λουγδούνου (178-
202) (σημερινὴ Λυὼν Γαλλίας) στὸ
ἔργο του «Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ
τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» (Con-
tra Haereses libri quinque), τὸ ὁποῖο
σώθηκε σὲ λατινικὴ μετάφραση ὡς
ἑξῆς: Ad hanc enim ecclesiam
(ἐννοεῖ τὴν ἐκκλησία τῆς Ρώμης),
propter potentiorem principalitatem,
necesse est omnem convenire eccle-
siam, hoc est eos qui sunt undique fi-
deles, in qua semper, ab his qui sunt
undique, conservata est ea, quae est
ab apostolis traditio. Ἡ ρωμαιοκαθο-
λικὴ ἐκκλησία πιστεύει ὅτι στὸ κομ-
μάτι αὐτὸ θεμελιώνεται ἡ ἀξίωση
γιὰ τὴ συμφωνία ὅλων τῶν τοπικῶν
ἐκκλησιῶν πρὸς τὴν ἐκκλησία τῆς
Ρώμης. Ἑρμηνευτικὸ πρόβλημα
γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ Εἰρη-
ναῖος δὲν θὰ ὑπῆρχε, ἂν εἶχε σωθεῖ
τὸ πρωτότυπο ἑλληνικὸ κείμενο
τοῦ συγκεκριμένου ἀποσπάσμα-
τος. Νεότεροι ὅμως ἐρευνητὲς
ἀξιολογοῦν τὴ λατινικὴ μετάφραση
ὡς αὐστηρῶς προσηλωμένη καὶ μὲ

δουλικὴ πιστότητα στὸ γράμμα τοῦ
πρωτότυπου ἑλληνικοῦ κειμένου.
Γι’αὐτὸ καὶ πιστεύουν ὅτι τὸ ἀπο-
κατεστημένο ἑλληνικὸ ἀπόσπασμα
θὰ πρέπει νὰ εἶχε ὡς ἑξῆς: Πρὸς
ταύτην οὖν τὴν ἐκκλησίαν (ἐννοεῖ
τῆς Ρώμης), διά τὴν ὑπεροχωτέραν
ἀρχήν, ἀνάγκη τὴν πᾶσαν συμφω-
νεῖν ἐκκλησίαν (ἐννοεῖ τῆς Ρώμης),
τοῦτ’ ἔστιν τοὺς ὁποθενδήποτε πι-
στούς, ἐν ᾗ (ἐννοεῖ τὴν ἐκκλησία
Ρώμης) πάντοτε ἐφυλάχθη ὑπὸ
τῶν ὁποθενδήποτε (ἐννοεῖ τοὺς πι-
στούς τῆς Ρώμης) ἡ ἀπὸ τῶν ἀπο-
στόλων παράδοσις αὕτη. Ὁ Εἰρη-
ναῖος μὲ αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα ἤθε-
λε νὰ δηλώσει ὅτι τὴν ἀποστολικὴ
παράδοση τῆς ἐκκλησίας τῆς Ρώ-
μης, ἡ ὁποία διέθετε ὑπεροχωτέ-
ραν ἀρχὴν (potentior principalitas)
λόγω τῆς ἱδρύσεώς της ἀπὸ τοὺς
δύο ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο,
ὀφείλουν νὰ σέβονται καὶ νὰ ἀκο-
λουθοῦν ὅλοι οἱ προερχόμενοι χρι-
στιανοὶ τῆς Ρώμης καὶ ὄχι ὅλες οἱ
κατὰ τόπους ἐκκλησίες. Ἐπεδίωκε
λοιπὸν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ προ-

βάλει ἕνα πρότυπο, τὴν ἀνάγκη
συμφωνίας ὅλων τῶν πιστῶν κάθε
τοπικῆς ἐκκλησίας πρὸς τὴν κατ’
ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν ἐπισκό-
πων φυλασσόμενη σὲ κάθε τοπικὴ
ἐκκλησία αὐθεντικὴ ἀποστολικὴ
παράδοση. Τὸ ἴδιο κατ’ ἐπέκταση
ἐννοοῦσε καὶ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς
τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας
Αἰγύπτου ἢ τῆς Ἀντιόχειας Συρίας.

ΚΑΘΕ ἀποστολικὴ ἐκκλησία,
τὸν δεύτερο αἰώνα, μπο-
ροῦσε νὰ ἀντιπαραθέσει τὴν

αὐθεντικότητα τῆς ἀποστολικῆς
της παραδόσεως, χωρὶς νὰ ὁδηγεῖ
αὐτὸ στὴν ἰδέα ἑνὸς πρωτείου
ἐξουσίας τῆς ἴδιας ἔναντι τῶν
ἄλλων ἐκκλησιῶν. Ἔτσι ὅταν ὁ ἐπί-
σκοπος Ρώμης Σωτήρας (166-175)
ἦρθε σὲ ρήξη μὲ τὸν ἐπίσκοπο Κο-
ρίνθου Διονύσιο (165-180), ὁ Σωτή-
ρας χρησιμοποίησε τὸ ἐπιχείρημα
τῆς πετρείου καὶ παυλείου ἀποστο-
λικότητας τῆς ἐκκλησίας τῆς Ρώ-
μης. Τὸ ἴδιο ὅμως ἐπιχείρημα ἐπι-

Ἡ Παπικὴ αὐθεντία -
Τὸ παπικὸν πρωτεῖον 
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καλέστηκε καὶ ὁ Διονύσιος λέγον-
τας ὅτι οἱ δύο ἐπισκοπές, ἡ Ρώμη
καὶ ἡ Κόρινθος, εἶναι ἰσόκυρες
καθὼς καὶ οἱ δύο ἔχουν ἱδρυθεῖ
ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ
Παῦλο. Ἀνάλογες ἀντιδράσεις
ἐκδηλώθηκαν καὶ ἀπὸ τὸν Τερτυλ-
λιανὸ (150/160-225/240) ἐναντίον
τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης Καλλίστου
(217-222), τὸν ὁποῖο μέμφηκε γιὰ
τὴ χρησιμοποίηση τοῦ χωρίου τοῦ
Ματθαίου «σὺ εἶ ὁ Πέτρος, καὶ ἐπὶ
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου
τὴν ἐκκλησίαν» (Ματθ. 16, 18-19)
γιὰ τὴ διεκδίκηση μεγαλύτερης
αὐθεντίας σὲ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ
ζήτημα.

Βλέπουμε ὅτι τοὺς πρώτους
αἰῶνες τῆς χριστιανοσύνης, ἡ προ-
βολὴ τῆς ὑπεροχῆς τῆς ἀποστολι-
κότητας τοῦ θρόνου τῆς Ρώμης
ἔναντι τῆς ἀποστολικότητας τῶν
ἄλλων ἐκκλησιῶν, ἦταν μόνο μία
ἁπλῆ διεκδίκηση ὑπεροχῆς στὴν
ἱεραρχία τῶν ‘πρεσβείων τιμῆς’ τῶν
ἀποστολικῶν θρόνων. Μὲ τὸν
καιρὸ ὅμως ἡ ἰδέα ἑνὸς πρωτείου
ἐξουσίας τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης θε-
μελιώθηκε ἐκκλησιολογικά σὲ ἕνα
θεῖο δίκαιο ‘λειτούργημα’ τοῦ Πέ-
τρου (officium Petri).

Ὁ πάπας Ρώμης ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ
Δ΄ αἱ. ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν
πέτρειο ἀποστολικότητα τῆς
ἐκκλησίας του, κυρίως γιὰ τὴ διεκ-
δίκηση διοικητικῆς καὶ ὑπερμητρο-
πολιτικῆς δικαιοδοσίας. Ἡ αἰτία γιὰ
αὐτὸ ἦταν ὅτι οἱ αὐτοκράτορες τοῦ
Βυζαντίου εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀποδί-
δουν εὐρύτατη διοικητικὴ δικαιο-
δοσία στὸ θρόνο τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως (Νέας Ρώμης), λόγω
ὅτι ἦταν πρωτεύουσα τῆς αὐτο-
κρατορίας. Μὲ διατάγματα οἱ αὐτο-
κράτορες εἶχαν δώσει στὸ θρόνο
τῆς πρωτεύουσας διοικητικὲς
ἐξουσίες στὶς διοικήσεις Ἀσίας,
Πόντου, Θράκης καὶ Ἀνατολικοῦ
Ἰλλυρικοῦ. Ὁ διοικητικὸς αὐτὸς
χαρακτήρας τοῦ παπικοῦ πρωτείου
δὲν ἀποτελοῦσε κατ’ἀρχὴν ἐπικίν-
δυνη διαφοροποίηση ἔναντι τῶν
κανονικῶν κριτηρίων.

Ἡ ἔναρξη τῆς προσωπικῆς σχέ-
σεως μεταξὺ πάπα καὶ Πέτρου, μὲ
τὴν ὁποία ὁ πάπας γίνεται ἡ ‘ζῶσα’
καὶ ‘δρῶσα’ παρουσία τοῦ ἀποστό-
λου Πέτρου στὴν Ἐκκλησία, γίνε-
ται γιὰ πρώτη φορά ἐπὶ πάπα Γελα-
σίου Α΄ (492-496). Ὁ πάπας στὶς ἐπι-
στολὲς ποὺ ἀντάλλαξε μὲ ἄλλους
ἐκκλησιαστικοὺς ἱεράρχες: Α) Πρό-
βαλε τὴν ἄμεση Πέτρειο ἀποστολι-
κότητα μόνο τοῦ παπικοῦ θρόνου
(cathedra Petri). Β) Ὑποστήριξε ὅτι
ὁ παπικὸς θρόνος εἶναι ἡ ὑπέρτατη
ἐκκλησιαστικὴ αὐθεντία, ἡ ὁποία
κρίνει τελεσιδίκως καὶ ἀνεκκλήτως
ὅλες τὶς ὑποθέσεις ποὺ μαστίζουν
τὴν Ἐκκλησία. Γ) Ἰσχυρίστηκε ὅτι
οἱ ἀποφάσεις τοῦ παπικοῦ θρόνου
δὲν ὑπόκεινται στὴν κρίση κανε-
νός, ἀκόμα καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν
συνόδων. Στὴν οὐσία οἱ Οἰκουμε-
νικὲς σύνοδοι ἔχουν κανονικὴ
ἰσχύ, μόνο ὅταν κυρώνονται ἀπὸ
τὸν παπικὸ θρόνο. Δ) Τέλος ἀνέφε-
ρε ὅτι ὁ παπικὸς θρόνος μπορεῖ νὰ
κρίνει τοὺς πάντες, ἀλλὰ ὁ ἴδιος
δὲν κρίνεται ἀπὸ κανένα (a nemine
judicatur). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ πά-
πας, ὁ ὁποῖος κατέχει τὰ πρωτεῖα
ἐξουσίας, κρίνει ὅλους τούς πα-

τριάρχες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι
δὲν μποροῦν νὰ ἀμφισβητήσουν
τὴν κρίση του. Ὁ πάπας εἶναι τὸ θε-
μέλιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ κεφαλὴ
ὅλων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν (ca-
put ecclesiarum). Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι
μετέχουν στὸ πλήρωμα τῆς ἱερα-
τικῆς ἐξουσίας διά τοῦ πάπα καὶ
μόνο ἂν βρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ
αὐτόν. Ὁ παπικὸς θρόνος διαχειρί-
ζεται τὴν ἑνότητα καὶ τὴν κοινωνία
ὅλων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν στὴν
ὀρθὴ πίστη.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, οἱ θέ-
σεις αὐτὲς προκάλεσαν τὴ σφοδρὴ
ἀντίδραση τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἀνα-
τολῆς, οἱ ὁποῖοι ἀντιπαρέθεσαν
στὶς ἀξιώσεις αὐτὲς τὴν αὐθεντία
τοῦ κανονικοῦ θεσμοῦ τῆς Πεν-
ταρχίας τῶν πατριαρχῶν. Παρόλα
αὐτὰ ὁ παπικὸς θρόνος προχώρησε
καὶ παρακάτω διατυπώνοντας τὶς
θέσεις αὐτὲς ἐπισήμως καὶ σὲ ἕνα
κείμενο γνωστὸ ὡς ‘Ὁ τύπος ἢ ὁ
Λίβελλος τοῦ Πάπα Ὀρμίσδα’ (For-
mula Hormisdae) τὸ 519.

Στοὺς μετέπειτα αἰῶνες τὰ ἐδά-
φη τῶν πατριαρχικῶν θρόνων τῆς
Ἀνατολῆς (Ἀλεξάνδρεια, Ἱεροσό-
λυμα καὶ Ἀντιόχεια) κατακτήθηκαν
ἀπὸ τοὺς Ἄραβες καὶ ἡ ἐπικοινωνία
μὲ τὰ ἄλλα πατριαρχεῖα (Κωνσταν-
τινούπολης καὶ Ρώμης) ἔγινε δυσ -
χερής. Ἐπιπλέον, ἡ ὑπόσταση τῆς
Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἀπει-
λήθηκε σοβαρὰ ἀπὸ τὰ καίρια ζη-
τήματα ποὺ προέκυψαν τὴν περίο-
δο τῆς εἰκονομαχίας. Ἔτσι, οἱ ἀπὸ
κάθε πλευρὰ ἀντιδράσεις πρὸς τὶς
ἀνυποχώρητες λανθασμένες θέ-
σεις τοῦ παπικοῦ θρόνου μειώθη-
καν ἢ παραμερίστηκαν, μὲ συνέ-
πεια τὴ διαφοροποίηση τοῦ παπι-
κοῦ θρόνου ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ
αὐτοκρατορία. Ὑπῆρξε μάλιστα ρή-
ξη μεταξύ τοῦ πάπα Ρώμης καὶ τῶν
εἰκονομάχων βυζαντινῶν αὐτοκρα-
τόρων γιὰ τὸ ζήτημα τῶν ἱερῶν
εἰκόνων. Ἡ ρωμαϊκὴ ἐκκλησία σὲ
σύνοδο τοῦ 732 εἶχε καταδικάσει
τὴν πολιτικὴ τῶν εἰκονομάχων βυ-
ζαντινῶν αὐτοκρατόρων. Ὁ αὐτο-
κράτορας Λέοντας Γ΄ (717-741)
ἀντέδρασε φυλακίζοντας παπικοὺς
ἀπεσταλμένους καὶ ἀποσπώντας
ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ παπικοῦ
θρόνου τὶς ἐπαρχίες Καλαβρίας
(Νότια Ἰταλία), Σικελίας καὶ Ἀνατο-
λικοῦ Ἰλλυρικοῦ, τὶς ὁποῖες ὑπήγα-
γε στὸ πατριαρχεῖο Κωνσταντινου-
πόλεως. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ πά-
πας Ρώμης ἔχασε σημαντικὰ εἰσο-
δήματα (περίπου 25000 χρυσὰ νο-
μίσματα), ποὺ συντηροῦσαν τὸ
θρόνο του, ἐνῶ ἀντίστοιχα ἐνισχύ-
θηκε τὸ πατριαρχεῖο τῆς Βασι-
λεύουσας. Τὰ γεγονότα αὐτά, σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀδυναμία τῶν
Βυζαντινῶν νὰ προστατεύσουν,
ἀπὸ τὰ βάρβαρα στίφη τῶν Λογγο-
βάρδων, τὰ ἐναπομείναντα ἐδάφη
ποὺ κατεῖχαν ἀκόμη στὴν Κεντρικὴ
καὶ Νότια Ἰταλία, ἔκαναν τὸν πάπα
νὰ στραφεῖ γιὰ προστασία πρὸς τὸ
ἀναπτυσσόμενο Φραγκικὸ κράτος.
Ὁ Φράγκος ἡγεμόνας, Πιπίνος ὁ
Βραχὺς (751-768), νίκησε τοὺς
Λογγοβάρδους καὶ τὰ ἐδάφη ποὺ
κατεῖχαν, γύρω ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ τὴ
Ραβέννα, τὰ παραχώρησε στὸν πά-
πα. Τὰ ἐδάφη αὐτὰ ἀποτέλεσαν τὸν
πυρήνα τοῦ παπικοῦ κράτους (756)
καί, ὅπως θὰ ἀναπτυχθεῖ παρακά-
τω, τὴ βάση θεμελίωσης διεκδίκη-
σης κοσμικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν πα-

πικὸ θρόνο.
Τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας

(ἀρχὲς 8ου - μέσα 9ου αἱ.), ὁ πα-
πικὸς θρόνος ἐνίσχυσε τὴ θεωρία
τοῦ παπικοῦ πρωτείου μὲ τὶς
ψευδὸ-Ἰσιδώρειες Διατάξεις. Οἱ
χαλκευμένες αὐτὲς παπικὲς διατά-
ξεις ἀποδόθηκαν στὸν Ἰσίδωρο
Μερκάτορα καὶ συντάχθηκαν σὲ
κάποιο μέρος τῆς Δύσης ἀλλὰ ὄχι
στὴ Ρώμη. Συγκροτήθηκαν ἀπὸ
τέσσερα τμήματα (Collectio Hispa-
na, Capitula Angilrami, Capitularia τοῦ
Βενεδίκτου Λεβίτα, ψευδὸ-Ἰσιδώ-
ρειες Διατάξεις) καὶ περιέχουν: α)
60 πλαστὰ παπικὰ δεκρετάλια ἀπὸ
τὸν ἐπίσκοπο Κλήμη (92-101) μέχρι
τὸν Μιλτιάδη (311-314). β) Νοθευ-
μένα συνοδικὰ κείμενα καὶ τέλος
γ) παπικὰ δεκρετάλια ἀπὸ τὸν Σίλ-
βεστρο (314-335) μέχρι τὸν πάπα
Γρηγόριο Α΄ (590-604), ἀπὸ τὰ ὁποῖα
τὰ 115 εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου πλαστὰ
καὶ τὰ 125 ἔχουν ὑποστεῖ ἐπὶ μέ-
ρους νοθεῖες. Στόχος αὐτῆς τῆς
νόθευσης τῶν ἐγγράφων ἦταν ἡ
κατοχύρωση τῆς συγκεντρωτικῆς
παπικῆς ἐξουσίας μὲ τὴν ἱστορικο-
κανονικὴ θεμελίωση τοῦ παπικοῦ
πρωτείου. Σύμφωνα μὲ τὸν ἱστο-
ρικὸ Στεφανίδη «Οὐδεμία ἄλλη νο-
θεία στὴ παγκόσμια ἱστορία συντε-
λέστηκε μὲ τόση τέχνη καὶ οὐδεμία
ἄλλη εἶχε τόσο μεγάλα ἀποτελέ-
σματα».

Σύμφωνα μὲ τὶς νοθευμένες
αὐτὲς διατάξεις, ὁ πάπας εἶναι ἡ
κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς προ-
έκταση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀποστόλου
Πέτρου (Petrus ipse), τοῦ ἔχουν δο-
θεῖ τὰ Κλειδιὰ τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν καὶ «δώσω σοι τὰς κλεῖς
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὅ
ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδε-
μένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὅ ἐὰν
λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμέ-
νον ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ.
16,19) καθὼς καὶ ἡ ἱερατικὴ ἐξου-
σία. Τὸ πρῶτο παραχωρήθηκε ἀπὸ
τὸν Κύριο μόνο στὸν Πέτρο, ἐνῶ
τὸ δεύτερο παραχωρήθηκε πρῶτα
στὸν ἀπόστολο Πέτρο καὶ διά μέ-
σου αὐτοῦ στοὺς ὑπόλοιπους ἀπο-
στόλους. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι
τῆς Ἐκκλησίας λαμβάνουν τὴν
ἱερατικὴ ἐξουσία μόνο ἀπὸ τὸν πά-
πα. Οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ἁπλοὶ ἐκπρό-
σωποι (vicarii) τοῦ πάπα στὶς κατὰ
τόπους ἐκκλησίες, γι’αὐτὸ καὶ τὰ
δημιουργημένα σοβαρὰ ἐκκλησια-
στικὰ ζητήματα (causae majors)
πρέπει νὰ ἐπιλύονται ἀπὸ τὸν πάπα.
Οὐδεμία σύνοδος ἐπίσης εἶναι δυ-
νατὸν νὰ συγκληθεῖ καὶ νὰ πρα γμα-
τοποιηθεῖ, εἴτε αὐτὴ εἶναι τοπικὴ
εἴτε οἰκουμενική, χωρὶς τὴν προ-
ηγούμενη ἄδεια τοῦ πάπα. Οἱ ἀπο-
φάσεις ὅλων τῶν συνόδων δὲν
ἔχουν κανένα κῦρος, ἂν δὲν ἐγκρι-
θοῦν τελικὰ ἀπὸ τὸν ἐν ἐνεργείᾳ
πάπα, ποὺ εἶναι ὁ ἀνώτατος δι-
καστὴς καὶ διοικητὴς τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὑπερκείμενος τῶν Συνόδων.

Ἄρα ὁ ἑκάστοτε πάπας Ρώμης
εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν κάθε ἐπί-
σκοπο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν
ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν ὁ
θρόνος τῆς Ρώμης παραμείνει
κενὸς δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν
ἄλλοι ἐπίσκοποι καὶ χωρὶς ἐπισκό-
πους δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει
Ἐκκλησία. Ἄρα ὁ πάπας Ρώμης
εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς ἴδιας τῆς
Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἐκλογὴ
νέου πάπα ἔχει ἀποκτήσει στὶς μέ-
ρες μας αὐτὴν τὴν ἰδιαίτερη παγ-
κόσμια σημασία καὶ προβολή. 

Τὴ νοθεία τῶν Διατάξεων αὐτῶν
ἀπέδειξαν στὰ νεότερα χρόνια, γιὰ
πρώτη φορά οἱ Λουθηρανοὶ συγ-
γραφεῖς τῶν Μαγδεβουργικῶν ἑκα-
τονταετηρίδων τοῦ 16ου αἰ. Ἐπίσης
γιὰ τὴ νοθεία αὐτὴ ἔγραψαν καὶ πολ-
λοὶ καθολικοὶ ἐρευνητές: Μετὰ ἀπὸ
διεξοδικὴ ἔρευνα βρέθηκαν στὶς
Διατάξεις διάφορα ἀποσπάσματα
παπῶν ποὺ ἔζησαν πολὺ ἀργότερα
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρονται ὅτι
ἐκδόσανε τὰ δεκρετάλια. Ὅλες
σχεδὸν οἱ χρονολογίες εἶναι ἐπινε-
νοημένες καὶ  φανερώνεται εὔκολα
τὸ ψέμα στὸ περιεχόμενό τους, ἀνα-
φέρει ὁ γνωστὸς Γάλλος ἐκκλησια-
στικὸς ἱστορικὸς Claude Fleury
(1640-1723).

Τὸν 9ο αἰ. ὁ παπικὸς θρόνος στὴ
προσπάθειά του νὰ ἐπιβάλει τὸ πα-
πικὸ πρωτεῖο, δηλαδὴ τὴ δυνατότη-
τά του νὰ ἐπεμβαίνει στὰ ζητήματα
τῶν κατὰ τόπους ἐκκλησιῶν, ἐπενέ-
βει καὶ στὸ ζήτημα τῆς κανονικότη-
τας τῆς χειροτονίας τοῦ πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου (858-
867 καὶ 877-886). Τόσο ὅμως ἡ παπό-
φιλη Σύνοδος (869-870), ὅσο καὶ ἡ
σύνοδος τῆς Ἁγίας Σοφίας (879-
880), ποὺ ἀποκατέστησε τὸν Φώτιο
στὸ πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Νέας
Ρώμης, κατέστησαν σαφῆ στὴ Ρώμη
τὴν ἀμετακίνητη θέση τῶν ὑπολοί-
πων τεσσάρων πατριαρχῶν ὑπὲρ
τοῦ κανονικοῦ θεσμοῦ τῆς Πενταρ-
χίας τῶν πατριαρχῶν καὶ ἀπέκλεισαν
ἐφεξῆς κάθε δυνατότητα ἀναγνωρί-
σεως τοῦ παπικοῦ πρωτείου στὴν
Ἀνατολή.
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Ἡ Ἑλβετία ἀπηγόρευσε κάθε ἰσλαμικὴν δραστηριότητα!
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ΠΥΡΣΟΣ, Μαθητικὸ περιοδικὸ τῶν
Ἐκπαιδευτηρίων «Ἀπόστολος Παῦ -
λος». Κόρινθος. Ἐκδότης· Σύλ λογος
«Κοινωνικὴ προσπάθεια». Ἀθῆναι.
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ. 2014.

ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Διμη-
νιαῖον Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν πε-
ριοδικόν, Ἱ. Μητροπόλεως Φλω ρί -
νης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας. Ἰαν. –
Ἀπρίλ. 2013. Φλώρινα.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-
ξον Χριστιανικὸν περιοδικόν, Ὄργα-
νον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς
Ἀδελφότητος. Ἰούλ. – Αὔγ. 2014.
Ἀθῆναι.

ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Μη-
νιαία ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ἐφη-
μερίδα. Ἰούν. 2014.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Μηνιαῖο Περιο-
δικὸ Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας.
Ἔκδοση Χριστιανικῆς Στέγης Κα-
λαμάτας.  Ὀκτ. 2014. Καλαμάτα.

Ο ΣΩΤΗΡ, Δεκαπενθήμερο Ὀρθό -
δοξο Χριστιανικὸ περιοδικό, ὄργανο
ὁμωνύμου Ἀδελφότητος Θεολόγων.
Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμ. 2014. Ἀθῆναι.

ΤΟ ΑΠΟΚΟΥΡΟ, Τριμηνιαία
ἐφημερίδα τοῦ Συνδέσμου Ἀποκου-
ρητῶν Αἰτωλίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λός». Ἀπρίλ. – Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. –
Αὔγ. – Σεπτ. 2014.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»: «Καυτά ζητήματα πού
παροργίζουν τόν Θεό» (Ἀφυπνιστικά Μελετήματα): 1. "Πρός
κοινωνία Σοδόμων;" 2. "Ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων",
3. Ἀκρίβεια καί Οἰκονομία, 4 Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, 5.
Ἀμφίεσις - ἐξαχρείωσις - ἐκφυλισμός, 6. Ἡ παιδοκτόνος ἄμβλω-
σις, 7. Τό ἀντιοικουμενιστικόν "λαλεῖν" καί τό "σιωπᾶν", Θεσ-
σαλονίκη 2014, σελίδες 119 (Τιμή: 3€ - Τηλ. 2310212659).

Ἁπλό τό ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου μέ
τά πιό πάνω θέματα, ὅπως τά βλέπε-
τε, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες τῶν νέων
βιβλίων τοῦ Ο.Τ. Δέ φαντάζει ἐξω-
τερικά τό βιβλίο στή βιτρίνα τοῦ
ἐξώφυλλου. Ἀλλ᾽ αὐτό δέν ἔχει κα-
μιά σημασία. Ἀλλ᾽ ἄς ἀκούσωμε
πρῶτα τόν ἐκδότη στό ἐν εἴδει προ-
λόγου σημείωμά του: «Μία ἀγα -
πῶσα τόν Κύριο ψυχή, μᾶς ἔστειλε
τά ἑπτά ἐπίκαιρα αὐτά θέματα πού
ἀκολουθοῦν, γιά ἐνημέρωσή μας.
Διαβάζοντάς τα ὅμως διαπιστώσα-
με πώς μέ εὔστοχο τρόπο καί πειστι-
κό λόγο, θίγονται σοβαρά ζητήμα-
τα, καί μάλιστα μέ διακριτική ἁγιο-
γραφική καί πατερική κατοχύρωση.
Ἐπειδή καθημερινά τό κακό, ἡ
ἁμαρτία, ἡ διαφθορά, ἡ ἀποστασία
καί ὁ ἐκφυλισμός διογκώνεται καί ἡ
ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου νοθεύεται
καί ἡ σύγχυσις πού ἐπακολουθεῖ,
ἐπιφέρει κρίση συνειδήσεως, κρίνα-
με σκόπιμο νά κυκλοφορήσουν τά
ὁμολογιακά αὐτά ἄρθρα... καί εὐχα-
ριστοῦμε θερμῶς... Τά ἐν λόγῳ ἀξιό-
λογα μελετήματα εἶναι παρμένα ἀπό
τό ἱστολόγιον Χριστοΰφαντος καί
ἐκδίδονται πρός δόξαν Θεοῦ καί
σωτηρία ψυχῶν...».

Τί νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί ἀνα γνῶ -
στες. Ὅσο ἁπλό στήν ἐμφάνισή του
εἶναι τό βιβλίο, τόσο ἀνεκτίμητο θη-
σαυρό καί πλοῦτο πνευματικό πε-
ριέχει. Προσωπικά μ᾽ ἔχει καταπλή-
ξει καί γοητεύσει ἡ μελέτη τῶν ἑπτά
αὐτῶν θεμάτων τοῦ ἄγνωστου

―ἴσως ἀπό ταπείνωση― συγγρα-
φέα. Ἀπό τή μιά, ἡ ἐπικαιρότητα
τῶν θεμάτων, ἀπό τήν ἄλλη, ἡ θαυ-
μαστή ἁγιογραφική θεμελίωση καί
κατοχείρωση τῶν ἐπιχειρημάτων
του καί ἡ ὅλη ἀνάπτυξη καί ἐπεξερ-
γασία, σέ συνάφεια μέ τή βαβελική,
σοδομική καί δαιμονική ἐποχή μας,
πραγματικά σέ καθηλώνει καί δύ-
σκολα κάνεις ἕνα διάλειμμα.

Προσωπικά, τό μελέτησα τήν ἴδια
μέρα, καί σᾶς ὁμολογῶ πώς θά τό
ξαναδιαβάσω. Θά κάνω καί μιά
ἄλλη ὁμολογία ὅτι αὐτό τό βιβλίο μέ
τά (ἑπτά) «Καυτά ζητήματα πού πα-
ροργίζουν τόν Θεό» τό θεωρῶ σάν
ἕνα ἀπ᾽ τά σημαντικότερα καί ἀξιο-
λογότερα βιβλία τῶν πιό πάνω
Ἐκδόσεων.

Γιά νά τά σχολιάσει κανείς ὅλα,
χρειάζονται πολλές σελίδες. Ἐγώ
συνοπτικά νά ἐπεξηγήσω τό θέμα
μερικῶν: Τό θέμα 2. ἀναφέρεται
στήν ἀποστασία τοῦ κόσμου, ἀλλά
καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλη-
σίας. Τό θέμα 3. δέν ἔχει καμιά σχέ-
ση μέ ἀκρίβεια καί οἰκονομία χρη-
ματική, ἀλλ᾽ ἔχει σχέση μέ τήν τήρη-
ση τῶν Ἱ. Κανόνων καί τήν κατ᾽
οἰκονομίαν ἐπιείκεια. Στό θέμα 4,
παραβάλλεται ἡ Ἑλλάδα μέ τήν
Ἱερουσαλήμ. Τά ὑπόλοιπα εἶναι κα-
τανοητά ἀπ᾽ τόν τίτλο τους.

Θερμότατα συγχαίρω τόν συγ-
γραφέα. Ὁ Κύριος νά τόν εὐλογεῖ.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ 

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ «δικοί» μας πολιτικοὶ (καὶ
ἐκκλησιαστικοὶ δυστυχῶς) ταγοὶ «τσακίζον-
ται» νὰ ἐξυπηρετήσουν τὶς ὀρδὲς τῶν νομίμων
καὶ παράνομων μουσουλμάνων τῆς χώρας
μας, χτίζοντάς τους τζαμιὰ καὶ ἱδρύοντας γιὰ
πάρτη τους «Κέντρα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν», ἡ
Ἑλβετία ἀπαγόρευσε τὴν ἵδρυση καὶ τὴ λει-
τουργία ὅλων τῶν ἰσλαμικῶν ἱδρυμάτων καὶ
ὀργανώσεων στὴν ἐπικράτειά της! «Ἠχηρὸ
“χαστούκι” στὴν αὐξανόμενη διείσδυση τῶν
μουσουλμάνων στὴν Εὐρώπη ἔδωσε ἡ ἑλβε-
τικὴ βουλή, ἡ ὁποία, παρὰ τὶς συστάσεις καὶ
προτροπὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς
Κομισιόν, ψήφισε στὶς 9 Ὀκτωβρίου νόμο, ὁ
ὁποῖος ἀπαγορεύει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς κά-

θε μουσουλμανικὸ ἵδρυμα καὶ κάθε δημόσια
δραστηριότητα μουσουλμανικοῦ χαρακτήρα
στὴν Ἑλβετία. Τὸ ψήφισμα τῆς ἑλβετικῆς
βουλῆς ἐπικύρωσε καὶ τὸ ἑλβετικὸ ὑπουργεῖο
Δικαιοσύνης ποὺ ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς θὰ
καταδιώκει κάθε μουσουλμανικὸ ἵδρυμα, ποὺ
δραστηριοποιεῖται παράνομα στὴν Ἑλβετία,
ἐνῶ θὰ σταματήσει ἀμέσως κάθε μουσουλμα-
νικὴ διείσδυση καθὼς καὶ κάθε μορφὴ ἰσλα-
μικῆς οἰκονομικῆς βοήθειας πρὸς τὶς μου-
σουλμανικὲς κοινότητες τῆς Ἑλβετίας ἀπὸ τὸ
ἐξωτερικὸ» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Μόνο ποὺ
ὑπάρχει μία σημαντικὴ διαφορὰ τῆς Ἑλβετίας
μὲ τὴν πολύπαθη πατρίδα μας: κυβερνᾶται ἀπὸ
πατριῶτες καὶ ὑπευθύνους πολιτικούς!

Σατανισταὶ δολοφόνοι
καὶ καννίβαλοι
ἐν δράσει!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ γιὰ τὰ τεκταινόμε-
να τῶν ὅπου γῆς λατρευτῶν τοῦ
σατανᾶ εἶναι καταιγιστικὲς καὶ
συνάμα φρικιαστικές. Ὁ ἀποκρυ-
φισμὸς τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἦρε
σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ διαχωρι-
στικὰ ποὺ εἶχε ὡς τώρα ὁ ἄνθρω-
πος γιὰ τὸν ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωπο-
κτόνο διάβολο καὶ ἄμβλυνε τὸν
ὡς τώρα φόβο του γι’ αὐτόν. Τὸ
ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ γεμίσει ἡ
ἀνθρωπότητα ἀπὸ ἀξιολύπητους
λάτρεις τοῦ Ἑωσφόρου, οἱ ὁποῖοι
δὲν ἀρκοῦνται στὴ λατρεία του,
ἀλλὰ καὶ ἐγκληματοῦν κατὰ τῆς
κοινωνίας, κατὰ παραγγελία του,
φυσικά. Δεῖτε μία ἀκόμα φρικτὴ
εἴδηση σατανιστικοῦ καννιβαλι-
σμοῦ: Ἕνα ζευγάρι σατανιστῶν
στὶς Η.Π.Α. σκότωσαν σὲ τελε-
τουργία δύο ἄνδρες καὶ στὴ συν -
έχεια τοὺς ἔφαγαν! «Πρόκειται
γιὰ τὸν 35χρονο Παζούζου Ἰλὰχ
Ἀλγκα ρὰντ καὶ τὴν 24χρονη σύν-
τροφό του, Ἄμπερ Νικὸλ Μπέρτς,
οἱ ὁποῖοι ἐπικαλούμενοι τὴν πίστη
τους στὸν Ἑωσφόρο σκότωσαν
τὸν 37χρονο Τζόσουα Γουέτζλερ
καὶ τὸν 36χρονο Τόμι Γουέλτς.
Καὶ δὲν σταμάτησαν ἐκεῖ, ἀφοῦ
τοὺς τεμάχισαν, μαγείρεψαν τὰ
μέλη τους καὶ στὴ συνέχεια ἔθα-
ψαν ἐπιφανειακὰ ὅτι ἀπέμειναν
ἀπὸ τὰ ἄτυχα θύματα. Οἱ σατα-
νιστὲς-καννίβαλοι συνελήφθη-
σαν ἀφοῦ ἐντο πίστηκαν οἱ σοροὶ
τῶν δύο ἀνδρῶν, ἐνῶ, ὅπως ἔγι-
νε γνωστό, οἱ γείτονες γνώριζαν
πὼς στὸ  σπίτι  τοῦ  τρόμου  πρα -
γματοποιοῦνταν σατανιστικὲς τε-
λετὲς καὶ θυσίες ζώων. Ὁ 35χρο-
νος ἔχει ἐπέμβει χειρουργικά,
ὥστε νὰ χωρίσει στὴ μέση τὴ
γλώσσα του, γιὰ νὰ θυμίζει αὐτὴ
τοῦ φιδιοῦ. […] Ὁ δράστης εἶχε
συλληφθεῖ στὸ παρελθὸν γιὰ τὴ
δολοφονία ἑνὸς 30χρονου, ἐνῶ
λέγεται πὼς ἔχει σκοτώσει καὶ
δύο ἱερόδουλες» (Πηγή: pontos-
news.gr)! Αὐτοὶ εἶναι οἱ «καρποὶ»
ποὺ ἄρχισε νὰ «δρέπει» ἡ ἀνθρω-
πότητα ἀπὸ τὴν ἕως τώρα προ-
κλητικὴ ἀνοχή της στὶς κατα-
στροφικὲς λατρεῖες καὶ ὁ συμβι-
βασμός της μὲ τὸν σατανᾶ!

«Ἀσήμαντος ραββῖνος»
ὁ Χριστός, συμφώνως
πρὸς καθηγητὴν θεολόγον!

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ἱστολόγια ἔφεραν
στὴν ἐπικαιρότητα τελευταῖα ὄχι
ἁπλὰ ἄστοχες ἐκφράσεις, ἀλλὰ
ἀπαράδεκτες, θεολόγου καθη-
γητῆ γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Χριστια-
νισμό. Ὁ λόγος γιὰ καθηγητὴ τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., σχε-
τικὰ μὲ συμμετοχή του σὲ ραδιο-
φωνικὴ ἐκπομπὴ στὸ Ρ/Σ τῆς
Ἐκκλησίας. Δεῖτε τί εἶπε: «Ὁ Χρι-
στιανισμὸς ἦταν μία πίστη, ἡ ὁ -
ποία διαδόθηκε ἀπὸ ἕνα Ραββῖνο
ἀσήμαντο, τὸν Ἰησοῦ. Ἕνα Ραβ -
βῖνο ὁ ὁποῖος ἔδρασε στὴν πιὸ
ἀσήμαντη γωνιὰ τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας. Ἅμα τὸ δεῖ κα-
νεὶς ἀπὸ ἱστορικῆς πλευρᾶς, δὲν
εἶναι τίποτε σημαντικὸ ὅλη αὐτὴ
ἡ Χριστιανικὴ Κίνηση: Μία προ-
σπάθεια ἑρμηνείας τῶν Ἑβραϊ -
κῶν Γραφῶν ἀπὸ κάποιον περι-
θωριακὸ Ραββῖνο στὴν Παλαιστί-
νη. Κι ὅμως, αὐτὴ ἡ Κίνηση κατά-
φερε νὰ ἀνατρέψει μία ὁλόκληρη
Αὐτοκρατορία. Καὶ χωρὶς νὰ ὑπό-
σχεται περισσότερα πράγματα
ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Ὁ Ἰσλαμικὸς Πα-
ράδεισος εἶναι καλύτερος ἀπὸ
τὸν δικό μας. Ἔχει πιλάφι, ἔχει
εὐχάριστες ἀπολαύσεις καὶ τὰ
λοιπά!» (Ἱστολόγιο: Ἀμέθυστος)!
Προσπαθοῦμε νὰ δοῦμε τὰ λόγια
τοῦ κ. Καθηγητοῦ ὡς τουλάχι-
στον «ἀτυχῆ», ἀλλὰ δὲν εἶναι
εὔκολο. Στὴν προσπάθειά του
προφανῶς νὰ μιλήσει ὡς «ἱστορι-
κός», ἀναιρέθηκε ὡς θεολόγος,
ἀποκαλώντας τὸν Κύριό μας
«ἀσήμαντο Ραββῖνο», ὁ Ὁποῖος,
κατ’ αὐτόν, «προσπαθοῦσε (!) νὰ
ἑρμηνεύσει τὶς ἑβραϊκὲς Γρα -
φὲς» καὶ τὸν Χριστιανισμὸ «ἀσή-
μαντη κίνηση». Κι ἀκόμα: χαρα-
κτηρίζοντας τὸν Ἰσλαμικὸ «παρά-
δεισο» «καλλίτερο ἀπὸ τὸν δικό
μας»! Ἂν λέει τέτοιες «κοτσά-
νες» καὶ στοὺς φοιτητές του, ἀλί-
μονο!

Ἡ σύγχρονος λατρεία
τῶν …ποντικῶν!

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ δημοσιογράφος,
συγγραφέας καὶ ἔνθερμος ἀγω-
νιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας κ. Ν. Χει-
λαδάκης ἀποκάλυψε μία φοβερὴ
πτυχὴ τῆς συγχρόνου διαθρη-
σκειακῆς κοινωνίας, τὴν ὁποία
προωθεῖ πυρετωδῶς ὁ οἰκουμενι-
σμός. Ἀποκάλυψε μία μορφὴ λα-
τρείας τοῦ Ἰνδουισμοῦ, λατρείας
…ποντικῶν, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ

Ἰνδουισμὸς εἶναι ὁμοτράπεζος
τοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ! Ἀναφέρθηκε σὲ ντοκι-
μαντὲρ τῆς γαλλικῆς τηλεοράσε-
ως δείχνοντας «ἕνα μεγάλο ναὸ
τῶν Ἰνδουιστῶν, ποὺ ἦταν ἀφιε-
ρωμένος στοὺς… ποντικούς. […]
ὁ ναὸς αὐτὸς εἶναι ὁ περίφημος

καὶ μεγαλοπρεπὴς ναός, Karni Ma-
ta Templ, ποὺ βρίσκεται στὸ μεγά-
λο ἰνδικὸ κρατίδιο τοῦ Ρατζαστάν,
στὴν βορειοδυτικὴ Ἰνδία. Στὸν
ναὸ αὐτὸ βρίσκονται καὶ ζοῦν περὶ
τά… 20.000 ποντίκια, ποὺ ὀνομά-
ζονται Kabbas. Τὰ ποντίκια αὐτὰ
θεωροῦνται ἱερὰ καὶ κυκλοφο-
ροῦν ἀνενόχλητα, ἐνῶ χιλιάδες
προσκυνητὲς ἔρχονται καὶ ἀπὸ
μάκρυνες ἀποστάσεις, γιὰ νὰ τὰ
προσκυνήσουν καθὼς καὶ πολλοὶ
“ἰνδόπληκτοι” τουρίστες ἀπὸ τὴν
Δύση. Ο μύθος λέει πὼς τὰ ποντί-
κια αὐτὰ ἦταν στρατιῶτες ἀπὸ κά-
ποια μάχη καὶ γιὰ νὰ σωθοῦν γιατί
τοὺς εἶχαν περικυκλώσει οἱ
ἐχθροί, ἡ θεὰ Karni Mata τοὺς ἔκα-
νε ποντίκια. Ὁ ναὸς τελείωσε στὶς
ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἀπὸ
τὸν Μαχαραγιὰ Ganga Singh τοῦ
Bikaner»! Μάλιστα ἀγαπητοί μας
ἀναγνῶστες, χιλιάδες Ἰνδοί, ἀλλὰ
καὶ δυτικοί, συρρέουν νὰ προσκυ-
νήσουν τὰ ποντίκια! Οἱ σύγχρονοι
οἰκουμενιστὲς ζητοῦν νὰ γίνουμε
καὶ ἐμεῖς λάτρεις τῶν ποντικῶν,
διά τῆς ἑνώσεως ὅλων τῶν θρη-
σκειῶν σὲ μία καὶ μαζί τους τὴν
λατρεία τῶν ποντικῶν! Μὲ αὐτὴ
τὴν ἀπόλυτα πρωτόγονη καὶ δει-
σιδαίμονα θρησκεία θέλουν νὰ
μᾶς ἑνώσουν οἱ οἰκουμενιστές,
μέσῳ τῆς ἐφιαλτικῆς πανθρη-
σκείας! Αὐτὴ τὴν ἕνωση συζήτησε
καὶ ὁ «ἀλάθητος» μὲ τὸν πρωθυ-
πουργὸ τοῦ Ἰσραήλ, πρὶν λίγο και-
ρό, γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ «Ο.Η.Ε.
τῶν θρησκειῶν»!

Λατρεία ποντικῶν καὶ
εἰς προτεσταντικὴν
«Ἐκκλησίαν»!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ὅμως τοῦ κ. Ν. Χει-
λαδάκη ἔχει καὶ φρικτὴ συνέχεια.
Ἀποκάλυψε ὅτι λατρεία ποντικῶν
γίνεται καὶ σὲ «χριστιανικὸ ναὸ»
στὴν Χάγη τῆς Ὁλλανδίας! Τὸ
«θέαμα» εἶδε μὲ τὰ ἴδια του τὰ
μάτια ὁ ἴδιος ὁ ἀρθρογράφος: Ξε-
ναγήθηκε σὲ προτεσταντικὸ ναὸ
νὰ δεῖ ἕνα «ἀξιοθέατο». Δεῖτε τί:

ὅταν εἰσῆλθε στὸ «ναὸ» ἔνοιωσε
ἀφόρητη βρώμα, ἡ ὁποία ἐρχόταν
ἀπὸ τὸ «ἱερὸ βῆμα». «Ἐκεῖ στὴν
ἄκρη τοῦ βράχου βρίσκονταν μία
φωλιὰ ἀπό… μικροὺς ποντικοὺς
ποὺ κυκλοφοροῦσαν ἀμέριμνοι,
σίγουρα καλοταϊσμένοι. Γύρισα
πίσω λίγο σοκαρισμένος καὶ ρώ-
τησα τὴν Ἑλένη (σ.σ. τὴ συνοδό
του στὸν «ναὸ») τί εἶναι αὐτό.
Ἐκείνη πρὸς νέα μου ἔκπληξη
δὲν φάνηκε παραξενεμένη καὶ
ὑποστήριξε πὼς αὐτὸ δείχνει
τὴν… ἱερότητα τοῦ “ἱεροῦ” βρά-
χου, ἀφοῦ οἱ ποντικοὶ κυκλοφο-
ροῦν χωρὶς κανένα φόβο. Ἄλλω-
στε σύμφωνα μὲ τὶς πεποιθήσεις
τῆς Ἑλένης, πρώιμης Ὁλλανδέ-
ζας, σὲ λίγα χρόνια ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες θὰ συγχωνευτοῦν σὲ μία
ὁμολογία καὶ ὅλοι οἱ ναοὶ θὰ εἶναι
τόποι λατρείας γιὰ ὅλους, σύμ-
φωνα μὲ τὴν νέα πανθρησκεία,
ποὺ θὰ «ἑνώσει» ὅλο τὸν κόσμο
κάτω ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ “Ἕνα”,
τοῦ μοναδικοῦ “Θεοῦ”»! Ἰδοὺ τί
κρύβει ὁ διαχριστιανικὸς καὶ δια-
θρησκειακὸς κυκεώνας, στὸν
ὁποῖο πασχίζουν νὰ μᾶς ρίξει ὁ
ἀντίχριστος οἰκουμενισμός. Νὰ
λατρεύουμε ἀκόμα καὶ τὰ ποντί-
κια στὴ θέση τοῦ Θεοῦ, ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ Θεό!

Τὰ «σχολεῖα
τῆς τζιχάντ» ἄνοιξαν!

ΤΟ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟ σχέδιο τῆς
πανθρησκείας προβλέπει τὴν
ἕνωσή μας καὶ μὲ τὸ Ἰσλάμ, τὴν
θρησκεία τῶν «ἀδελφῶν μας
μουσουλμάνων», κατὰ τὴν
ἔκφραση τῶν ἄλλων μεγαλόσχη-
μων (κληρικῶν καὶ λαϊκῶν) οἰκου-
μενιστῶν, οἱ ὁποῖοι (πάλι κατ’
αὐτούς), λατρεύουν τόν… ἴδιο
Θεὸ μὲ μᾶς! Μόνο ποὺ τὰ καλό-
παιδα «μαχητὲς τοῦ Ἀλλάχ», ἀκο-
λουθοῦν διαφορετικὸ τρόπο
«ἕνωσής» του μὲ μᾶς, διά τῆς
σπάθας! Γιὰ νὰ πετύχουν τὸ «θε-
άρεστο» ἔργο τους, ἐκπαιδεύουν
ὡς καὶ μικρὰ παιδιά, πῶς νὰ κό-
βουν τὰ λαρύγγια τῶν «ἀπίστων»
Χριστιανῶν! Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Τὴν ἀπόλυτη φρίκη τῶν «σχο-
λείων τῆς τζιχὰντ» φέρνει στὸ
φῶς δημοσίευμα τῆς βρετανικῆς
ἐφημερίδας Independent. Παιδιά,
ἀκόμα καὶ κάτω τῶν 10 ἐτῶν, ποὺ
ζοῦν σὲ περιοχὲς τῆς Συρίας καὶ
τοῦ Ἰράκ, οἱ ὁποῖες ἔχουν κατα-
ληφθεῖ ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές, δέ-
χονται καθημερινὴ πλύση ἐγκε-
φάλου ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς
ἰσλαμιστές, ἀναφέρει τὸ δημοσί-
ευμα στὴν ἱστοσελίδα τῆς Inde-
pendent. Τὰ νεαρὰ ἀγόρια ἀναγ-
κάζονται νὰ πηγαίνουν στὰ «σχο-
λεῖα τῆς τζιχάντ», ὅπου ἐκπαι-
δεύονται στὸ χειρισμὸ ὅπλων
ΑΚ47, ἐνῶ εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ
παρακολουθοῦν βασανιστήρια
καὶ ἀποκεφαλισμούς, γιὰ νὰ μα-
θαίνουν νὰ κάνουν τὰ ἴδια, ὅταν
μεγαλώσουν!» (Πηγή: new-
sbomb.gr)! Αὐτοὶ εἶναι οἱ «ἀδελφοί
μας μουσουλμάνοι» καὶ αὐτὰ
εἶναι τὰ «ἠθικὰ» καὶ «φιλάνθρω-
πα» διδάγματα τῆς θρησκείας
τους, μὲ τὴν ὁποία θέλουν συν -
εργασία καὶ ἐν τέλει ἕνωση, οἱ
«δικοί μας» οἰκουμενιστές! 

Κήρυγμα ὁμοφυλοφιλίας
εἰς παιδικὸν σταθμόν!

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ εἰδήσεων ἀπὸ
ὅλον τὸν κόσμο γιὰ τὴν καθιέρω-
ση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς «φυ-
σιολογικῆς ἐρωτικῆς ἐπιλογῆς»!
«Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ὅποιος διδά-
σκει τὰ παιδιά, εἴτε δάσκαλος στὸ
σχολεῖο, εἴτε γονιὸς στὸ σπίτι, ὅτι
ὁ γάμος εἶναι μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα
καὶ μίας γυναίκας... θὰ στιγματί-
ζεται ὡς «φανατικὸς» καὶ στὴν
πρώτη περίπτωση θὰ χάνει τὴν
δουλειά του καὶ στὴν δεύτερη, πι-
θανόν, τὰ παιδιά του! Δάσκαλος
σὲ παιδικὸ σταθμὸ τῶν ΗΠΑ εἶπε
σὲ ἡλικίας 3 ἐτῶν ἀγοράκι ὅτι
ὅταν μεγαλώσει, θὰ εἶναι σὲ θέση
νὰ παντρευτεῖ ἢ ἕνα ἀγόρι ἢ ἕνα
κορίτσι. Ἡ ταυτότητα τοῦ ἀγο-
ριοῦ προστατεύεται, ἀλλὰ ἕνας
ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, ἔγραψε μία
ἐπιστολὴ σὲ μία τοπικὴ ἐφημερί-
δα γιὰ τὸ περιστατικό. Ἂν ὁ «γά-
μος» τῶν ὁμοφυλόφιλων θεωρη-
θεῖ νόμιμος, τότε θὰ ὑπάρξει νο-
μικὴ ὑποχρέωση νὰ διδάσκεται
στὰ μαθήματα σεξουαλικῆς δια-
παιδαγώγησης ὅτι οἱ ὁμοφυλοφι-
λικὲς σχέσεις εἶναι φυσιολογικές,
ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ γάμοι μεταξὺ
ὁμοφυλοφίλων. Καὶ τὸ ἀμέσως
ἑπόμενο βῆμα εἶναι νὰ καταργη-
θοῦν οἱ ὅροι «μητέρα»-«πατέρας,
ἀλλὰ θὰ ἐπικρατήσουν οἱ ὅροι
«γονέας Α» καὶ «γονέας Β»! Κοι-
νωνία Σόδομα καὶ Γόμορρα! Αὐτὸ
τὸν πολιτισμὸ φέρνουν στὴν
Ἑλλάδα!» (Πηγή: Ἱστ. Ἀνεξήγη-
το). Ἐμεῖς ἁπλὰ προσθέτουμε:
ἔχουμε ἤδη ξεπεράσει τὴν κοινω-
νία τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρ-
ρων, ζοῦμε στὴν κοινωνία τῆς
ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὑποδοχὴ
τοῦ αἱρετικοῦ

ἀρμενίου «Πατριάρχου»
ὡς Ὀρθοδόξου!

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα ἐπι-
σκέφτηκε τὴ χώρα μας ὁ «Πα-
τριάρχης» τῶν Ἀρμενίων Ἀρὰμ
ὁ Β΄, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἐνθου-
σιωδῶς δεκτὸς ἀπὸ πολλοὺς
ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὡς νὰ ἦταν ὀρθόδοξος ἐπίσκο-
πος καὶ ἀρχηγὸς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἐπίσκοπος τῆς
Θράκης, στὴν ἐπίσημη ἀνακοί-
νωσή του, τὸν κατονόμασε ὡς
«Ὀρθόδοξο Πατριάρχη τῶν
Ἀρμενίων»! Στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀθηνῶν ἀνταλλάχτη-
καν προσφωνήσεις, ὡς νὰ ἦταν
Ὀρθόδοξος. Στὴ Θεσσαλονίκη
ὁδηγήθηκε στὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ
ἀσπάστηκε τὴν Ἁγία Τράπεζα
καὶ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὡς νὰ
ἦταν Ὀρθόδοξος. Ἡ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν τὸν ἀνακή-
ρυξε ἐπίτιμο διδάκτορα τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας, μὲ
τὴν παρουσία τεσσάρων ἐπι-
σκόπων μας! Κι ὅλα αὐτὰ τὴ
στιγμὴ ποὺ ὁ κ. Ἀρὰμ Β΄ δοξά-
ζει τὴν φοβερὴ αἵρεση τοῦ μο-
νοφυσιτισμοῦ, ἡ ὁποία καταδι-
κάστηκε ἀπὸ τὴν Δ΄ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδο καὶ ἐπαναλήφτη-
κε ἡ καταδίκη της καὶ ἀπὸ τὶς
ἑπόμενες Οἰκουμενικὲς Συνό-
δους! Ὁ κ. Ἀρὰμ δὲν ἦρθε ὡς
ὀρθόδοξος, ἀλλὰ ὡς ἀρχηγὸς
αἱρετικῆς «ἐκκλησίας», κατα-
δικασμένης ἐπὶ αἱρέσει, ἀπὸ
Οἰκουμενικὲς Συνόδους!
Ρωτᾶμε: πρὸς τί λοιπὸν αὐτὴ ἡ
ὑποδοχή; Δὲν θὰ ἀρκοῦσε μία
ἁπλὴ ἐθιμοτυπικὴ ὑποδοχή;
Πρὸς τί ἡ ἀνακήρυξή του ὡς
διδάκτορα τῆς Ὀρθοδόξου
Θεολογίας, ἀφοῦ ὁ ἴδιος,
ἐμμένοντας στὴν αἵρεση τοῦ
μονοφυσιτισμοῦ, θεωρεῖ καὶ
διδάσκει στὴν «ἐκκλησία» του,
ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι
αἵρεση; Ἰδού, ἀγαπητοί μας
ἀναγνῶστες, ἡ τεραστίων δια-
στάσεων ἄμβλυνση τῆς ὀρθο-
δόξου αὐτοσυνειδησίας τοῦ
λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος στὴν συν-
τριπτική του πλειοψηφία δὲ
γνωρίζει ὅτι ἡ «Ἀρμενικὴ
Ἐκκλησία» εἶναι αἱρετική.
Ἀκούγοντας καὶ βλέποντας
αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα, ἀποδέχε-
ται τὴν αἵρεση ὡς ὀρθοδοξία!
Καὶ μὴ χειρότερα!

Στίς 28 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ

Ἁγίου μάρτυρα Εἰρηνάρχου
καί τῶν σύν αὐτῷ ἑπτά Ἁγίων
γυναικῶν. Ὁ ἅγιος μάρτυς
Εἰρήναρχος καταγόταν ἀπό
τήν Σεβάστεια καί ἔζησε κατά
τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτο-
ρα Διοκλητιανοῦ. Σέ νεαρή
ἡλικία ἔγινε δήμιος κάτω ἀπό
τίς προσταγές τοῦ ἄρχοντα
τῆς πόλεως  Μάξιμου. Ἔτσι
ὑπηρετοῦσε στά βασανιστήρια
καί στούς διωγμούς κατὰ τῶν
χριστιανῶν. Ἐκείνη τήν περίο-
δο στήν Σεβάστεια βασανιζόν-
τουσαν γιά τήν πίστη τοῦ Χρι-
στοῦ ἑπτά χριστιανές. Βλέπον-
τας ὁ ἅγιος Εἰρήναρχος τήν
παρρησία καί τό ἀνδρεῖο φρό-

νημα αὐτῶν τῶν γυναικῶν φω-
τίστηκε ἡ ψυχή του ἀπό τό
Ἅγιο Πνεῦμα καί ὁμολόγησε
μπροστά στόν ἄρχοντα Μάξι-
μο μέ θάρρος ὅτι εἶναι καί
αὐτός χριστιανός. Γιά τόν λό-
γο αὐτό ὁδηγήθηκε σέ φρικτά
βασανιστήρια, στήν ἀρχή τόν
ἔριξαν στήν λίμνη Σεβάστεια,
ἐπειδή ὅμως μέ τήν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ ἐβγῆκε ζωντανός ὁ
ἄρχοντας διέταξε νά τόν ρί-
ξουν σέ ἀναμμένη κάμινο
ἀλλά καί πάλι ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ τόν διαφύλαξε ζωντανό
καί ἔτσι ἀποκεφαλίστηκε  μαζί
μέ τόν πρεσβύτερο Ἀκάκιο, ὁ
ὁποῖος τόν εἶχε βαπτίσει καί
ἀξιώθηκαν καί οἱ δύο τούς
στεφάνους τοῦ μαρτυρίου. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσ -
εχῆ Δευτέραν 1 Δεκεμβρίου
καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
κ. Λέων Μπράνγκ, μὲ θέμα:
«Τὸ κακὸ στὴν Ὀρθόδοξη Πα-

ράδοση».
Τὴν Δευτέραν 8 Δεκεμβρί-

ου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλή-
ση ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακό-
πουλος μὲ θέμα:
«Οὐρανοῦ κρίσις. Δὲν χρει-

άζονται οἱ διάλογοι. Τὸν “πά-
πα” ἀπορρίπτει ὁ οὐρανός».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ -
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτάς.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφημερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν -
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206,
ΦΑΞ 210 38 28 518. Ἐκδότης·
Ἰωάννης Καρατζένης, Παναγί -
ας Ἐλευθερωτρίας 51 Κη φισιά.
Διευθυν τὴς Συντάξεως· Γεώρ -
γιος Ζερβός, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υ πεύ θυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταν τῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
Δρο σιά. Τύποις «᾿Ορ  θο δό ξου
Τύ που» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981). 

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδρομεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ -
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐ θύ -
νην τῶν γραφομένων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι δύνανται νά

καταθέτουν τήν συνδρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τρά-
πεζαν εἰς τό ὄνομα «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαρια-
σμοῦ 129/296140-76.

Διά τούς ἀγαπητούς συνδρομητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ εἶναι:
GR 1201101290000012929 614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC)
ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς
του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τὰς συνδρομάς σας.
Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ὥπως μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς «Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι
τὸ Εὐαγγέλιον ἐφηρμοσμένον. Εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ ἐπα-
ναλαμβανομένη εἰς κάθε ἅγιον, ὀλίγον ἢ πολύ, κατὰ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον
τὸν τρόπον. Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων φανερώνουν σαφῶς καὶ ἀποδεικνύουν
ὅτι κάθε ἅγιος εἶναι ὁ Χριστὸς ἐπαναλαμβανόμενος». Ὁ Ἅγιος Πορφύ-
ριος ἔλεγε ὅτι ἀκολούθησα τὸν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, ὅταν διάβασα τὸν
βίο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο καὶ ὁ Γέροντάς μας
π. Χαράλαμπος ἄλλαξε τὴν ζωή του, ὅταν διάβασε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου τοῦ νέου.

Διαβάστε τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς πυξίδες πρὸς τὸν
Παράδεισο. Δῶστε στὰ παιδιά σας νὰ διαβάζουν Βίους Ἁγίων.

Γι᾽ αὐτὸ ἡ Π.Ο.Ε. προσφέρει τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων γραμμέ-
νους ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο στὴν τιμὴ τῶν 15€
ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 30€, ποὺ κοστίζουν.

1. Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ Λεβαδείας
2. Ὁ Μεγαλομάρτυς Ἀπόστολος ὁ Νέος
3. Ὁ Ἅγιος Πολύδωρος
4. Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ
5. Ὁ Ὁσιομάρτυς Νικήτας
6. Ὁ Ὁσιομάρτυς Ἀγαθάγγελος
7. Ἡ Μεγαλόχαρη τοῦ Λαγκᾶ
8. Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ
9. Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος
10. Ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ Νέος
11. Ἡ Ἁγία Ἁγνή
12. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
13. Οἱ δισμύριοι (20 χιλ.) Μάρτυρες
14. Ὁ Ἅγιος Ὑάκινθος
15. Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος ὁ Ἐσφιγμενίτης
16. Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος
17. Ὁ Ἅγιος Ἀλύπιος
18. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης
19. Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος
20. Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος
21. Οἱ Ἅγιοι Κλήμης Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθάγγελος
22. Ὁ Νεομάρτυς Ἀντώνιος
23. Ὁ Μάρτυς Λογγῖνος ὁ ἑκατόνταρχος
24. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ ἐν Λυκῷ
25. Οἱ Μάρτ. Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶς
26. Οἱ Ἅγιοι  Γουρίας, Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος
27. Ὁ Ἅγιος Λεόντιος
28. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
29. Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐλάμπιος καὶ Εὐλαμπία
30. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος

Εὐχετήριον μήνυμα τοῦ Πατριάρχου
Ρωσίας πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου

Συμφώνως πρὸς τὸν Ρωσικὸν δια-
δικτυακὸν ἱστότοπον «mospat.ru»:

«Διπλὸ εὐχετήριο μήνυμα ἀπέ-
στειλε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Κύριλλος στὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο.

Ἀναλυτικὰ τὸ μήνυμά του: «Τῷ
Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Νέας
Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κῳ
κῳ Χρυσοστόμῳ.

Μακαριώτατε καὶ πεφιλημένε ἐν
Κυρίῳ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ
ἡμῶν ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστη-
ρίου. Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις καὶ τῇ
ἐπετείῳ τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Ὑμῶν
ἐκλογῆς καὶ ἐνθρονίσεως εἰς τὴν
ἕδραν τῆς παλαιφάτου Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου προσφέρω τῇ Ὑμετέρᾳ
Ἁγιοσύνῃ τὰς ὁλοθύμους μου

εὐχάς καὶ προσρήσεις.
Ἐν τῇ ὑψηλῇ καὶ πολυευθύνῳ

Πρωθιεραρχικῇ διακονίᾳ Αὕτῃ,
ἐνδυναμουμένη ὑπὸ τῆς μεσιτείας
τοῦ οὐρανίου Αὐτῆς προστάτου
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
ἐπιδιώκει ὅπως κατὰ πάντα «τύπος
γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀνα-
στροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν
πίστει, ἐν ἁγνείᾳ» (Α´ Τιμ. 4.12).

Ἐν τῇ ἁγίᾳ ἡμέρᾳ ταύτῃ συγχαί-
ρων Ὑμῖν εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μα-
καριότητι τὸ πλήρωμα τῶν κατ᾽
ἄμφω δυνάμεων, ἄφθονα τὰ ἐλέη
παρὰ τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ,
ἐνῶ τῷ φιλοχρίστῳ Ὑμῶν ποιμνίῳ
εἰρήνην καὶ προκοπήν.

Μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Κυρίῳ
ἀγάπης διατελῶ».



(3ον)
Ε. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ15

Ἀνάμεσα στὶς ἀπόψεις τὶς ἑλλη-
νικῆς ἐπιστημονικῆς θεωρίας ποὺ
ἐπικαλεῖται τὸ Δικαστήριο16 ἀξίζει
νὰ ἐπισημανθοῦν οἱ ἑξῆς:

1. Ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἰ. Κονιδά-
ρη, καθηγητῆ Ἐκκλησιαστικοῦ Δι-
καίου, ὡς πρὸς τὴν ὑποχρεωτικό-
τητα τοῦ ΜτΘ, σύμφωνα μὲ τὸν
ὁποῖο τὸ μάθημα πρέπει νὰ ἐξακο-
λουθήσει νὰ διδάσκεται ὡς ὑπο-
χρεωτικό, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι «ἡ
Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ διάσταση
τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας,
εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἱστο-
ρία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, (καὶ)
ἀποτελεῖ ταυτόχρονα πολιτισμικὸ
μέγεθος»17.

2. Ἡ θέση τοῦ Ἀ. Μαρίνου, Ἀντι-
προέδρου ΣτΕ ἐ.τ., ὁ ὁποῖος τονίζει
ὡς πρὸς τὸν χαρακτήρα τοῦ ΜτΘ
ὅτι: «Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, λοιπόν, ἡ
πρόταση θρησκειολογικῆς διδα-
σκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὰ σχολεῖα εἶναι ἀντί-
θετη μὲ τὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συντά -
γματος τὸ ὁποῖο, ὡς ἔχει ἑρμηνευ-
θεῖ ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρα-
τείας, ἐπιβάλλει τὴν ὑποχρεωτικὴ
διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν κατὰ τὸ ὀρθόδοξο
χριστιανικὸ  δό γμα»18.

3. Ἡ ἄποψη τοῦ Γ. Κρίππα, Δικη-
γόρου - Διδάκτορος Νομικῆς, ὁ
ὁποῖος ἐπισημαίνει, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὴ δικαστηριακὴ πρακτικὴ γύρω
ἀπὸ τὴν ἀντιμετώπιση τόσο τῆς
ὑποχρεωτικότητας ὅσο καὶ τοῦ χα-

ρακτήρα τοῦ ΜτΘ, ὅτι: «ὁ ὅρος
“ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνειδή-
σεως” δὲν ἀποτελεῖ πλέον ἕνα
κενὸν γράμμα μίας συνταγματικῆς
διατάξεως, τὴν ὁποίαν διά νὰ ἑρμη-
νεύσουμε καὶ ἐφαρμόσουμε θὰ
ἔπρεπε νὰ προχωρούσαμε σὲ ἐκτε-
νεῖς ἑρμηνευτικὲς ἔννοιες, ποὺ κά-
ποιοι κακόπιστοι θὰ ἀμφισβη-
τοῦσαν. Ἡ διάταξη αὐτὴ τοῦ Συν-
τάγματος ἔχει ἑρμηνευθεῖ δεόν-
τως καὶ ἀναλυθεῖ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ
δικαιοσύνη καὶ μάλιστα τὴν ἀνωτά-

τη, (ὅπως εἶναι τὸ Συμβούλιο τῆς
Ἐπικρατείας). Ἐφεξῆς, λοιπόν,
οὐδείς δικαιοῦται πλέον (καὶ φυ-
σικὰ οὔτε τὸ ἴδιο τὸ κράτος, ἀλλὰ
οὔτε καὶ ἡ Βουλή), νὰ δώσει ἄλλην
ἑρμηνείαν ἢ ἄλλην ἔννοιαν εἰς τὸν
ὅρον αὐτόν, διότι ἄλλως θὰ παρε-
βίαζε βασικὲς καὶ καίριες ἀποφά-
σεις τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης καὶ
τέτοιο δικαίωμα τὸ κράτος δὲν
ἔχει, ἀφοῦ κατ᾽ ἄρθρον 87 τοῦ Συν-
τάγματος ἡ δικαιοσύνη ἀπονέμεται
μόνον ἀπὸ τὰ δικαστήρια καὶ ἀπὸ
κανέναν ἄλλον φορέα. Τέτοιο, βε-
βαίως, δικαίωμα δὲν ἔχει οὔτε καὶ
ἡ Βουλή, ἀφοῦ ἂν ἐξέδιδε ἀντίθε-
τον νόμο, ὁ νόμος αὐτὸς θὰ ἦταν
ἀντισυνταγματικὸς καὶ βάσει τοῦ
ἄρθρου 93 παρ. 4 τοῦ Συντάγματος
τὰ δικαστήρια ὑποχρεοῦνται νὰ μὴ
τὸν ἐφαρμόσουν»19.

ΣΤ. ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Ἑρμηνεύοντας τὶς παραπάνω δια-

τάξεις καὶ λαμβάνοντας ὑπόψη ὅσα
προαναφέρθηκαν, σὲ συνδυασμὸ μὲ
τὴν ἐπίκληση τοῦ πρόδηλου πρα γμα-
τικοῦ δεδομένου ὅτι «ἡ συντριπτικὴ
πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
πρεσβεύει τὴν Ὀρθόδοξη Χριστια-
νικὴ Θρησκεία»20, τὸ Δικαστήριο
ἀποδέχεται καὶ καταφάσκει τόσο γιὰ
τὴν ὑποχρεωτικότητα ὅσο καὶ γιὰ τὸ
χαρακτήρα τοῦ ΜτΘ τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς
συνείδησης: α) Παρέχεται τουλάχι-
στον σὲ ἐπαρκῆ βαθμό, δηλαδὴ μὲ

ἐπάρκεια ὡρῶν διδασκαλίας21. β)
Διέπεται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ
Ὀρθοδόξου   Χριστιανικοῦ   Δό -
γματος22. γ) Ὑφίσταται ὑποχρεω-
τικὴ διδασκαλία (τοῦ Ὀρθόδο-

ξου Χριστιανικοῦ Δόγματος)23. δ)
Προβλέπεται ὑποχρεωτικὴ παρακο-
λούθηση γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους μα-
θητές.

2. Τὸ ἰσχῦον ἑλληνικὸ Σύνταγμα
ἐπισφράγισε ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολι-
τισμὸς ἐξακολουθεῖ νὰ τελεῖ σὲ
ὀργανικὴ σχέση μὲ τὴν ὀρθόδοξη
παράδοση, ἀναγνωρίζοντας τὸν
ὑψηλὸ παιδαγωγικὸ ρόλο τοῦ ΜτΘ,
ἐφόσον μέσα ἀπὸ αὐτὸ προβάλλε-
ται στὸ χῶρο τῆς ἑλληνικῆς παιδεί-
ας τόσο ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικὸς
πολιτισμὸς ὅσο καὶ ὁ τρόπος ζωῆς
τῆς ζώσας, γιὰ ὅλους σχεδὸν τοὺς
Ἕλληνες, Ἐκκλησιαστικῆς Παρά-
δοσης. Στὴν κατάφαση αὐτὴ προ-
βαίνει τὸ Δικαστήριο μὲ τὸ σκε-
πτικὸ ὅτι ὁ συνταγματικὸς νομοθέ-
της οὐδεμία μεταβολὴ ἐπέφερε μὲ
τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἔτους 2001,
διατηρώντας ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τοῦ
ἔτους 1975 ἀνέπαφη τόσο τὴν ἐπί-
κληση τῆς “Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου
καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος” στὴν προ-
μετωπίδα τοῦ Συντάγματος, ὅσο
ἐπίσης καὶ τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου
3, καθὼς καὶ τὴν ἀναφορὰ -στὸ
ἄρθρο 16 παρ. 2- (μεταξὺ τῶν στό-
χων τῆς παιδείας) στὴν ἀνάπτυξη
τῆς «θρησκευτικῆς» συνείδησης.
Κατὰ συνέπεια, τὸ ἰσχῦον Σύντα -
γμα ἐπιβάλλει τὴν ὑποχρέωση καὶ
τὸ καθῆκον στὸ Κράτος νὰ ἐξα-
σφαλίζει στοὺς μαθητές, ἐκτὸς ἀπὸ
τὴ γενικὴ παιδεία, καὶ τὴν ἀνάπτυ-
ξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης
μὲ τοὺς ὅρους ποὺ προαναφέρθη-
καν (ὑπὸ 1).
Σημειώσεις:

15. Οἱ ἀναφορὲς ἀφοροῦν μόνο στὴν
ἐπιστημονικὴ θεωρία ποὺ περιλαμβάνε-
ται στὸ σκεπτικό της ἀπόφασης.

16. Ἡ ἀπόφαση παραπέμπει στοὺς:
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, «Ἡ συνταγματικὴ ἐπι-
ταγὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευ-
τικῆς συνειδήσεως», Σύναξη (65)
1998.37, ΜΑΡΙΝΟΣ, «Τὸ Συμβούλιο
τῆς Εὐρώπης, ἡ διδασκαλία τοῦ Μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ Δη-
μοκρατία», www@ecclesia.gr, ὁ ἴδιος,
«Περὶ Μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν», Τόλμη (12)2006.46 ἑπ., ὁ ἴδιος,
«Παρατηρήσεις στὸ Πρακτικὸ ἐπε-
ξεργασίας Ἀριθ. 347/2002, Τμ. Ε´ τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας», Νομο-
κανονικὰ (1)2003.161 ἑπ, ΚΡΙΠΠΑΣ,
«Τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ
ἀπόψεως νομικῆς καὶ ἐγκληματολο-
γικῆς», Κοινωνία (2)2011.162 ἑπ., ὁ
ἴδιος, «Ἡ συνταγματικὴ κατοχύρωσις
τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
παρ’ ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ», Θεο-
λογία (71)2001.211 ἑπ., ΧΡΥΣΟΓΟ-
ΝΟΣ, Ἀτομικὰ καὶ κοινωνικὰ δικαιώ-
ματα, ἔκδ. Νομικὴ Βιβλιοθήκη, Ἀθήνα
2006, σ. 275 ἑπ., ὁ ἴδιος, «Θρησκευτικὴ
ἐκπαίδευση καὶ ἐπικρατοῦσα θρη-
σκεία», ΤὸΣ 1999.993 ἑπ., ΓΡΙΖΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, «Ἡ Θρησκευτικὴ Ἐκπαί-
δευση (ΘΕ) καὶ τὸ Μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν (ΘΜ) στὶς χῶρες τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης», https://docs. goo-
gle.com/ document/d/ (προσπελάστηκε
03.03.2013).

17. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, «Ἡ συνταγμα-
τικὴ ἐπιταγὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς
θρησκευτικῆς συνειδήσεως», ὅ.π.

18. ΜΑΡΙΝΟΣ, Τὸ Συμβούλιο τῆς
Εὐρώπης, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ Δημο-
κρατία, ὅ.π.

19. ΚΡΙΠΠΑΣ, Τὸ Μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν ἐξ ἀπόψεως νομικῆς
καὶ ἐγκληματολογικῆς, ὅ.π.

20. Βλ. ΣτΕ 2176/1998, ὅ.π. καὶ ΣτΕ
3356/1995, ὅ.π. Πρβλ. ἐπίσης καὶ ΣτΕ
3533/1986, Ἀρμ 1987.244.

21. Πρβλ. ΣτΕ 2176/1998, ὅ.π. καὶ
ΣτΕ 3356/1995, ὅ.π.

22. Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 Σ
ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδη-
σης τῶν ὀρθόδοξων μαθητῶν προ-
εχόντως κατὰ τὴ χριστιανικὴ διδα-
σκαλία ὑπάγεται, σύμφωνα μὲ τὸ σκε-
πτικὸ τῆς ἀπόφασης, στὴν διακριτικὴ
εὐχέρεια τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν (περι-
θώριο ἐκτίμησης), μὲ τὴν προϋπόθεση
τὸ περιθώριο αὐτὸ νὰ συμβαδίζει μὲ
τὴν εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία καὶ νομο-
λογία.

23. Πρβλ. ΣτΕ 2176/1998, ὅ.π. καὶ
ΣτΕ 3356/1995, ὅ.π.
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«Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα»
Κατὰ τὴν σημερινὴν Κυριακὴν τῶν προπατόρων στοὺς Ἱ.

Ναοὺς διαβάζεται ἡ παραβολὴ τοῦ «μεγάλου δείπνου», ὅπως
τὴν κατέγραψε ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Ὁ Θεὸς Πατέρας ὡς
ἀγαθὸς οἰκοδεσπότης ἔχει ἑτοιμάσει γιὰ ὅλους ἐμᾶς ἕνα
πλούσιο δεῖπνο ἀγάπης καὶ θείας εὐλογίας, καὶ εἴμαστε ὅλοι
προσκεκλημένοι.

Ὁ Κύριος διηγεῖται τὴν σημερινὴν παραβολὴν χρησιμοποι-
ώντας τὴν εἰκόνα τοῦ μεγάλου δείπνου, γιὰ νὰ δείξει ὅτι τὸ
κάλεσμα στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μία πρόσκληση νὰ συμ-
μετάσχουμε στὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐφροσύνη του, νὰ εἴμαστε
μαζὶ μὲ τὸν Θεό. Ἡ πρόσκληση γίνεται ἀπὸ ἕνα σημαντικὸ
οἰκοδεσπότη, τὸν Θεό, καὶ ἡ ὁποιαδήποτε ἄρνηση ἐκ μέρους
μας, ἡ ἐκδήλωση περιφρόνησης ἢ ἀδιαφορίας ἔχει συνέπειες
γιὰ τὴν ψυχή μας στὴν αἰωνιότητα.

Ὁ Θεός, θέλοντας νὰ μεταδώσει στοὺς ἀνθρώπους τὴν
χαρὰν τῆς συνυπάρξεως μὲ τὸν Πατέρα στὸ Μέγα Δεῖπνο τῆς
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀπευθύνει τιμητικὴ πρόσκληση σὲ κάθε
ψυχή. Στὴν παραβολὴ ἐμφανίζεται ὁ Θεὸς Πατέρας ὡς φιλάν-
θρωπος, ποὺ καλεῖ σὲ δεῖπνο μέγα, δηλαδὴ καλεῖ τοὺς ἀνθρώ-
πους στὴν ἀνέκφραστον ἀπόλαυση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
καὶ καλεῖ πολλούς, πρωτίστως τὶς φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἦσαν
οἱ πρὸ τῶν ἐθνῶν κεκλημένοι ὡς λαὸς τοῦ Θεοῦ (Εὐθύμιος Ζι-
γαβηνός).

Ἡ πρόσκληση στοὺς ἀνθρώπους ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἀπο-
στολὴ τοῦ δούλου τοῦ πατρός, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος
ἐνηνθρώπησε λαβὼν δούλου μορφὴν καὶ ἀπεστάλη, γιὰ νὰ κα-
λέσει τοὺς ἀνθρώπους διά τοῦ Εὐαγγελίου νὰ μετάσχουν
στὴν χαρὰ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος, καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, προσ -
φέρεται ὡς ἡ πνευματικὴ τροφὴ τοῦ κόσμου, καὶ μᾶς καλεῖ μὲ
τοὺς λόγους Του νὰ λάβουμε μέρος στὴν πνευματικὴ τράπε-
ζα. Ὅσοι γεύονται τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἀξιώνονται
ζωῆς αἰωνίου. «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ἰω.
στ´ 54-56).

Τὸ δεῖπνο ποὺ μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς ἔχει αἰώνιες καὶ ἐσχατολο-
γικὲς διαστάσεις. Ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀγαλλίαση, ποὺ γεμίζει τὸν
πιστὸ ἀπὸ τὴν συμμετοχή του στὸ δεῖπνο τοῦ Κυρίου, στὸ μυ-
στήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, θὰ ὁλοκληρωθεῖ στὰ ἔσχατα,
ὅταν «ὀψόμεθα Αὐτὸν καθὼς ἔστι» (Α´ Ἰω. γ´ 20, ὅταν θὰ βλέ-
πουμε τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ μᾶς φωτίζει τὸ θεϊκὸ φῶς).

Ὁ Θεὸς μᾶς προσκαλεῖ σὲ χαρὰ καὶ ἑορτή. Ἐμεῖς ὀφείλου-
με νὰ προετοιμασθοῦμε καταλλήλως καὶ πνευματικῶς, ὥστε
ὅλη μας ἡ ζωή νὰ ἀποπνέει αὐτὴν τὴν αἴσθηση ὅτι ζοῦμε ἤδη
στὴν χαρὰ τοῦ Κυρίου. Ἄλλωστε, ἡ συμμετοχή μας στὴν Θεία
Εὐχαριστία ἀποτελεῖ μία πρόγευση τοῦ δείπνου στὴν βασιλεία
τῶν οὐρανῶν.

Ἐνῶ ὅμως ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ἑτοιμάσει μία τράπεζα γεμάτη
εὐλογίες, οἱ ἄνθρωποι προβάλλουν λόγους, γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν
τὴν πρόσκληση στὸ δεῖπνο. Οἱ προσκεκλημένοι τῆς παρα-
βολῆς ἐπικαλοῦνται προφάσεις, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν
ἄρνησή τους. Ὁ ἕνας ἀγόρασε ἀγρό, ὁ ἄλλος θέλει νὰ δοκι-
μάσει τὰ νέα ζεύγη βοδιῶν, ποὺ ἀγόρασε, ὁ τρίτος νυμφεύ-
θηκε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔλθει.

Ἡ ἄρνηση τῶν προσκεκλημένων περιγράφει τὴν στάση τῶν
Ἰουδαίων, τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαί-
ων, ποὺ περιφρόνησαν τὴν μεγάλη τιμή, ποὺ τοὺς ἔδειξε ὁ
Θεὸς καὶ ἐστράφησαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πρόχειρες δι-
καιολογίες, ποὺ προβάλλουν φανερώνουν ὅτι στὴν διάνοιά
τους τὰ πάθη τῆς φιλοκτημοσύνης καὶ τῆς φιληδονίας ἔχουν
προβάδισμα ἔναντι τῆς προσκλήσεως τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ καὶ πόσοι σήμερον δὲν ἐπικαλοῦνται ἀνάλογες δι-
καιολογίες! προφασίζονται φόρτον ἐργασίας καὶ ἔλλειψη χρό-
νου, γιὰ νὰ μὴ μελετοῦν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴ προσεύ-
χονται, ἐπικαλοῦνται ἐπείγουσες προσωπικὲς ἢ οἰκογενειακὲς
ὑποχρεώσεις, γιὰ νὰ μὴ ἐκκλησιάζονται καὶ νὰ μὴ κοινωνοῦν.

Εἶναι τραγικὴ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλει
νὰ συγκαλύψει τὴν ἀνυπακοή του στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πίσω
ἀπὸ ἐργασίες καὶ ὑποχρεώσεις. Ἀφήνει τὶς βιοτικὲς μέριμνες
νὰ τὸν ἀπορροφήσουν, ὥστε νὰ μὴ ἔχει χρόνο ἢ διάθεση νὰ
ἀνταποκριθεῖ στὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ὀχυρώνε-
ται πίσω ἀπὸ εὔλογες προφάσεις, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν
πνευματική του ἀδιαφορία. Ἔτσι ὅμως χάνει τὴν αἰωνιότητα
παραμένοντας τραγικὰ προσκολλημένος στὰ γήινα καὶ τὰ βιο-
τικά.

Ὅταν ὅμως οἱ ἀρχικῶς καλεσμένοι στὸ δεῖπνο ἀρνοῦνται
νὰ προσέλθουν, ἡ πρόσκληση ἀπευθύνεται εἰς πάντα τὰ ἔθνη,
στὴν οἰκουμένη. Ἡ πρόσκληση τῆς χάριτος ἀπευθύνεται ἀπὸ
τὸν Θεὸ πλέον στοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ
τυφλούς, στοὺς περιφρονημένους τῆς κοινωνίας, οἱ ὁποῖοι, ἐν
ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ἐκλεκτοὺς Ἰουδαίους, ἦσαν αὐτοὶ ποὺ
ἐδέχθησαν τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τελικῶς ἠξιώθησαν
τῆς μεγάλης τιμῆς νὰ παρακαθίσουν στὸ δεῖπνο τῆς βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ.

Ὀφείλουμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἔχουμε αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς ταπει-
νώσεως ὅτι, ἀνάξιοι ὄντες, εἴμαστε προσκεκλημένοι τοῦ
Θεοῦ, καὶ νὰ μὴ ἀφήσουμε τὶς καθημερινὲς ἀσχολίες νὰ μᾶς
ἀποσπάσουν ἀπὸ τὸ μεγάλο ζητούμενο, νὰ ἀνταποκριθοῦμε
στὴν κλήση τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ εὑρεθοῦμε ὁμοτράπεζοι τοῦ Κυ-
ρίου στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος
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Πνευματικά ἄνθη
ἀπό τήν Κλίμακα
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου

τοῦ Σιναΐτου
(24ον)

70. Οἱ ἑτερόδοξοι
δέν ἔχουν ταπείνωση

Στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι δέν
διακρίνονται γιά τήν εὐαισθησία
τους ἀπέναντι στά θέματα τῆς πί-
στεως καί τῆς ἠθικῆς. Δυστυχῶς
ἀγνοοῦν ὅτι «ἡ παραχάραξη τῆς
πίστεως σημαίνει καί παραχάραξη
τῆς ἠθικῆς. Παρέκκλιση ἀπό τό
ὀρθόδοξο δόγμα σημαίνει διάζευ-
ξη ἀπό τή γνήσια πνευματικότητα
πού ἑδράζεται ἐπάνω στήν ταπει-

νοφροσύνη», ὅπως ἐπισημαίνει ὁ
ἑρμηνευτής τῆς Κλίμακος ἀρχιμ.
Ἰγνάτιος. Ἐπιβάλλεται νά τονίζε-
ται αὐτή ἡ ἀλήθεια καί κυρίως νά
ἐπισημαίνεται ὁ μεγάλος πνευμα-
τικός κίνδυνος ἀπό τόν ἐπιπόλαιο
συγχρωτισμό τῶν Ὀρθοδόξων μέ
τούς ἑτερόδοξους, οἱ ὁποῖοι προ-
φανῶς εἶναι αἱρετικοί καί ἄς ἰσχυ-
ρίζονται οἱ οἰκουμενιστές τό ἀντί-
θετο.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης εἶναι ἀποκαλυ-
πτικός στό θέμα αὐτό: «Εἶναι ἀκα-
τόρθωτο νά προέλθει ἀπό τό χιόνι
φλόγα. Περισσότερο ὅμως ἀκατόρ-
θωτο εἶναι νά βρεθεῖ ταπείνωση
στούς ἑτερόδοξους, διότι τό κατόρ-
θωμα αὐτό ἀνήκει μόνο στούς πι-
στούς καί Ὀρθόδοξους καί μάλιστα
σέ ὅσους ἐξ αὐτῶν ἔχουν καθαρθεῖ

ἀπό τά πάθη» (ΚΕ΄, § 31).
*  *  *

71. Περί διακρίσεως
Ἡ ἀρετή τῆς διακρίσεως συμβα-

δίζει μέ τήν καθαρότητα τοῦ ἀν -
θρώπου. Ὅσο προοδεύει στήν πνευ-
ματική ζωή καί καταπολεμεῖ τά πά-
θη του ἐπιτυχῶς, τόσο ὁλοκληρώ-
νεται ἡ διάκριση. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης
λέει ὅτι διάκριση στούς ἀρχάριους
τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι «ἡ
ὀρθή ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ τους.
Γνωρίζουν τόν ἑαυτό τους καί
καθώς διαπιστώνουν τήν ἀναξιότη-
τά τους ταπεινώνονται. Στούς με-
σαίους διάκριση εἶναι «ἡ νοερή
αἴσθηση, μέ τήν ὁποία διακρίνουν
ἀλάνθαστα τό πραγματικό ἀγαθό
ἀπό τό φυσικό ἀγαθό καί ἀπό τό
ἀντίθετό του κακό». Ἡ ὁλοκληρω-
μένη ὅμως διάκριση παρατηρεῖται

στούς τέλειους καί εἶναι «ἡ γνώση
πού ἔχουν ἀπό θεϊκή ἔλλαμψη καί
ἡ ὁποία ἔχει τή δύναμη νά φωτίζει
πλήρως μέ τή λάμψη της καί ὅσα
σκοτεινά ὑπάρχουν μέσα στούς
ἄλλους» (ΚΣΤ΄, § 1).

*  *  *
72. Διάκριση: ἡ ἐκ Θεοῦ γνώση

Ὁ ὄντως πνευματικός ἄνθρωπος
ἔχει τήν ἀρετή τῆς διακρίσεως καί
μπορεῖ νά βοηθήσει κι ἐκείνους πού
τόν ἐμπιστεύονται. Εἶναι πλάνη νά
νομίζει κανείς ὅτι ἡ διάκριση ἔχει
ἄμεση σχέση μέ τήν κατά κόσμο σο-
φία ἤ εἶναι ἀποτέλεσμά της. Συνή-
θως οἱ διακριτικοί ἄνθρωποι δέν
ἔχουν πτυχία καί τίτλους οὔτε καί
καταφεύγουν στή σοφία τοῦ κό-
σμου. Τό ἐνδιαφέρον τους εἶναι
σταθερά στραμμένο στόν πνευμα-
τικό ἀγώνα καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης λέει ὅτι ὅταν λέ-
με διάκριση, ἐννοοῦμε «τήν ἀλάν-
θαστη γνώση καί ἀντίληψη τοῦ θεί-
ου θελήματος σέ κάθε καιρό καί τό-
πο καί περίπτωση, ἡ ὁποία συνήθως
ὑπάρχει στούς καθαρούς κατά τήν
καρδιά καί τό σῶμα καί τό στόμα.
Διάκριση σημαίνει συνείδηση ἀμό-
λυντη καί καθαρότητα τῶν αἰσθή-
σεων» (ΚΣΤ΄, § 1).

*  *  *
73. Ἁπλή

καί ἀπονήρευτη ἀγάπη
Πολλοί ἄνθρωποι θεωροῦν ὅτι ἡ

ἀγάπη εἶναι εὔκολο ἀπόκτημα καί
τή συγχέουν μέ τήν ἀδιαφορία. Πρό-
κειται γιά πλάνη, γιατί ἡ πραγματική
ἀγάπη εἶναι ζῶσα καί δραστήρια καί
ἐκδηλώνεται πρός τούς ἄλλους μέ
πολλούς τρόπους. Ἡ ἀγάπη ἀπορ-
ρίπτει τήν περιέργεια καί τήν κατά-

κριση. Δέν ἐξηγεῖ ἐπιπόλαια τά δύσ -
κολα προβλήματα τῶν ἄλλων οὔτε
καί συμπεραίνει μέ πονηριά καί κα-
κότητα. Εἶναι ἀνεκτική καί προσπα-
θεῖ νά ἐπουλώνει καί ὄχι νά ξύνει
πληγές. Ἰδιαίτερα ἀπέναντι στό σω-
ματικό πόνο τῶν ἄλλων, δηλαδή τίς
ἀσθένειες, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης
δέν προσπαθεῖ νά βρεῖ τίς αἰτίες,
ἀπό τίς ὁποῖες ὑποφέρουν οἱ ἀδελ-
φοί, κάτι πού εἶναι δύσκολο, ἄν ὄχι
ἀδύνατο, ἀλλά «τούς δέχεται μέ
ἁπλή καί ἀπονήρευτη ἀγάπη γιά νά
τούς θεραπεύσει σάν μέλη τοῦ σώ-
ματός του καί σάν συστρατιῶτες
του, πού πληγώθηκαν στόν πόλεμο»
(ΚΣΤ ,́ § 33), ἔχοντας πάντα στό νοῦ
του ὅτι «ἄλλες ἀσθένειες ἔρχονται
γιά νά καθαρίσουν τά πταίσματά
μας καί ἄλλες γιά νά ταπεινώσουν τό
φρόνημά μας» (ΚΣΤ΄, § 34).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Στίς ποικίλες μορφές καί
ἐκδηλώσεις λατρείας τῶν Νέο-
πεντηκοστιανικῶν – Χαρισμα-
τικῶν κινήσεων συναντᾶμε,
ἐκτός ἀπό τή μελέτη τῆς Βίβλου
καί τό κήρυγμα, τό ἐκστατικό
φαινόμενο τῆς γλωσσολαλιᾶς,
τό χτύπημα τῶν χεριῶν, λατρεία
μέ ἐνθουσιαστικές καί δυνατές
φωνές, τή χρήση μουσικῶν
ὀργά νων, τήν ὕψωση τῶν χε-
ριῶν, τήν κλίση γονάτων, τή χρή-
ση τῆς δεκάτης, χωρίς κατ’ ἀνάγ-
κη ὅλα αὐτά, νά γίνονται ἀποδε-
κτά ἀπό ὅλες τίς κινήσεις.

Στίς μορφές λατρείας καί στά
φαινόμενα τῆς νεώτατης Νεο-
πεντηκοστιανικῆς – Χαρισμα-
τικῆς κίνησης, πού εἶναι γνωστή
ὡς «Τρίτο Κῦμα», συναντᾶ κά-
ποιος μεταξύ τῶν ἄλλων παρά-
δοξων πρακτικῶν της καί τή λε-
γόμενη «πτώση στό ἔδαφος ὑπό
τήν ἐπίδραση θείας δυνάμεως»,
σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς
τους.

Οἱ ποιμένες καί οἱ ὀπαδοί τοῦ
«Τρίτου Κύματος» χαρακτηρί-
ζουν τό ἐκστατικό καί παράδοξο
αὐτό φαινόμενο ὡς ἔκφραση

εὐλογίας, ὡς παρουσία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος καί ὡς σωματική
ἀντίδραση στή δυναμική εἴσοδο
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό ἐσω-
τερικό τοῦ ἀνθρώπου.

Πρόκειται γιά φαινόμενο, τό
ὁποῖο, συνήθως, εἶναι καρπός
τῆς ἐπίθεσης τῶν χεριῶν τῶν
«χαρισματικῶν» παστόρων στά
κεφάλια τῶν ὀπαδῶν τους, πού
ζητοῦν τήν προσευχή τους, λ.χ.
γιά θεραπεία. Μέ τήν ἐναπόθεση
τῶν χεριῶν στό κεφάλι τοῦ χαρι-
σματικοῦ ὀπαδοῦ, αὐτός ὡς νά
ἔχει κεραυνοβοληθεῖ πέφτει στό
ἔδαφος.

Οἱ πτώσεις στό ἔδαφος συνο-
δεύονται ἀπό ἐκστατικοῦ χαρα -
κτήρα ἐνέργειες, ὁράματα, ἄλ -
λοτε ἀπό βίαιες κινήσεις, ρίγη,
μορφασμούς, ἄλλοτε κατάσταση
ἠρεμίας πού διακόπτεται ἀπότο-
μα, ἄλλοτε ἀκινησία καί σέ πολ-
λές περιπτώσεις μέ μορφολογι-
κά χαρακτηριστικά, πού θυμί-
ζουν ἐπιληπτικές ἐκδηλώσεις. Ἡ
«πτώση στό ἔδαφος ὑπό τήν ἐπί-
δραση θείας δυνάμεως» πολλές
φορές ἔχει μαζικό χαρακτήρα σέ
διάφορες Χαρισματικές κοινότη-

τες καί μπορεῖ νά διαρκέσει ἀπό
μερικά λεπτά μέχρι ὥρα.

Ὁ Νεοπεντηκοστιανικός – Χα-
ρισματικός χῶρος τοῦ «Τρίτου
Κύματος» παρουσιάζει καί χαρα-
κτηρίζει τό φαινόμενο αὐτό ὡς
ἐμπειρία θεϊκῆς εὐλογίας καί ὡς
ἀπόδειξη τῆς δυνάμεως καί τῆς
παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή
τῶν πιστῶν. Ἐντύπωση προκα-
λεῖ ἐπίσης τό γεγονὸς ὅτι στόν
ἴδιο χῶρο γίνεται ἀπόπειρα νά
τεκμηριωθεῖ ἁγιογραφικά ἡ πα-
ρουσία τοῦ ἐν λόγῳ φαινομέ-
νου. Ἡ προκρούστεια πρακτική
εἶναι πολύ λίγη μπροστά στίς
ἀσύληπτες ἁγιογραφικές ἑρμη-
νευτικές αὐθαιρεσίες πού ἐπι-
στρατεύουν οἱ ὀπαδοί τοῦ «Τρί-
του Κύματος».

Πῶς ἀξιολογεῖται ἡ «πτώση
στό ἔδαφος ὑπό τήν ἐπίδραση
θείας δυνάμεως» ἐξ ἐπόψεως
ὀρθοδόξου; Ἀναμφιβόλως, σύμ-
φωνα μέ τήν ὀρθόδοξη νηπτική
ἐμπειρία καί παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, ὄχι μόνο δέν μπορεῖ
νά θεωρηθεῖ ὡς ἔκφραση τῆς
θεϊκῆς παρουσίας, ἀλλά ἀποτε-
λεῖ μιά μορφή δαιμονοπληξίας.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Παράδοξα νεοπεντηκοστιανικά - χαρισματικὰ φαινόμενα
«Ἡ πτῶσις εἰς τὸ ἔδαφος»

Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Περὶ χειροτονίας
«Καί τοῦτο εἰπών ἐνεφύσησε καί λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον»

(Ἰωάν. 20,22). Καί ἀφοῦ εἶπε αὐτό, ἐνεφύσησε στά πρόσωπά τους, ὅπως
ἄλλοτε ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ, καί τούς εἶπε: Λάβετε Πνεῦμα
Ἅγιον.

Μέγα τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης. Ὁ χειροτονηθείς γίνεται ταμεῖον τῆς
θείας Χάριτος. «Ἡ θεία Χάρις, ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλεί-
ποντα ἀναπληροῦσα» δίδεται κατά τήν χειροτονία.

Δίδεται ἡ ἱερά παρακαταθήκη, πού δέν τήν ἔχουν ἄλλοι. «Λάβε τήν
παρακαταθήκην ταύτην καί φύλαξον αὐτήν ἕως τῆς δευτέρας τοῦ Κυρί-
ου παρουσίας» τονίζεται στόν χειροτονηθέντα.

Ἕνα παράδειγμα θείας ὅμως χειροτονίας εἶναι τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου,
πού ἑορτάζει 23 Νοεμβρίου.

Τό ἀντιγράφουμε ἀπό τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, ἐκδόσεων «Ὀρθο-
δόξου Τύπου», γραμμένο ἀπό τόν μακαριστό π. Χαράλαμπο Βασιλόπου-
λο:

«“Νὰ γίνης βοσκὸς λογικῶν προβάτων”
Κατὰ τὸ διάστημα, ποὺ ἀγωνιζόταν στὴν ἄσκηση, ἀπέθανε ὁ ᾿Επίσκο-

πος τοῦ ᾿Ικονίου, ὀνόματι ᾿Ιωάννης. Τότε ὁ προνοητὴς τῶν ἁπάντων, ὁ
Θεὸς, ἔστειλε ῎Αγγελο καὶ λέγει πρὸς τὸν ῞Αγιο· 

“᾿Αμφιλόχιε, πήγαινε στὴν Μητρόπολη τοῦ ᾿Ικονίου νὰ γίνης βοσκὸς
τῶν λογικῶν μου προβάτων”. 

῾Ο ῞Αγιος ἄκουσε μὲν τὴν θεία φωνή, ἀλλὰ ὡς ταπεινός, δὲν εἶχε προ-
θυμία νὰ ὑπάγη, γιατὶ ἐνόμιζε ὅτι δὲν ἦταν ἄξιος γιὰ ἕνα τόσο μεγάλο
ἀξίωμα. Καὶ τὴ δεύτερη νύχτα ἀκούει πάλι τὴν ἴδια φωνὴ τοῦ ᾿Αγγέλου.
Καὶ πάλιν ὅμως εἶχε ἀμφιβολία μήπως ἦταν ἀπάτη τοῦ δαίμονος. ᾿Αλλὰ
ἦλθε καὶ τὴν τρίτη νύχτα καὶ τοῦ λέγει·

“Μὴ ἐναντιώνεσαι στὸ θεῖο πρόσταγμα, ᾿Αμφιλόχιε,  διότι ἡ χάρις τοῦ
῾Αγίου Πνεύματος σὲ ἐψήφισε ᾿Επίσκοπο.

᾿Εὰν εἶσαι, λέγει ὁ Ἀμφιλόχιος, Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, μεῖνε νὰ κάνουμε
μαζὶ προσευχή”. Πράγματι ὁ ῎Αγγελος δέχθηκε. 

Τότε σηκώθηκε ὁ Ἀμφιλόχιος, ἔσκυψε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε· “῞Αγιος,
῞Αγιος, ῞Αγιος Κύριος Σαβαώθ καὶ τὰ λοιπά”. ῾Ο ῎Αγγελος ἐπῆρε ἀπὸ τὸ
χέρι τὸν ᾿Αμφιλόχιο καὶ ἐπῆγαν στὴν ᾿Εκκλησία, ὅπου οἱ πόρτες ἄνοιξαν
μόνες τους. Τότε ἔλαμψε ὁ Ναὸς ἀπὸ οὐράνιο φῶς καὶ πολλοὶ λευκοφο-
ρεμένοι μαζεύτηκαν. ᾿Επῆραν τὸν ᾿Αμφιλόχιο στὸ ἱερὸ καὶ τοῦ ἔδωσαν
ἕνα Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖον ἔφεραν μαζί τους καὶ τοῦ εἶπαν·

— ῎Ας εἶναι ὁ Θεὸς μετά σοῦ.
῞Ενας δὲ ἀπὸ αὐτούς, ποὺ φαινόταν ἀνώτερός τους, εἶπε πρὸς τοὺς

ἄλλους·
“῎Ας κάμωμεν προσευχή, γιὰ νὰ ἔλθη εἰς αὐτὸν ἡ Χάρις τοῦ ῾Αγίου

Πνεύματος”.
῞Οταν ἔκαμαν τὴν προσευχή, εἶπαν στὸν ᾿Αμφιλόχιο·
— Εἰρήνη σοι.
Τότε ἔφυγαν. ῏Ηταν μεσάνυχτα. ῾Ο ᾿Αμφιλόχιος ἔμεινε ἄναυδος.

᾿Εθαύμαζε γι᾽ αὐτὰ τὰ παράδοξα. ̓Εγονάτισε καὶ δὲν μποροῦσε νὰ μιλήση
καθόλου. Μόνο μὲ τὸ νοῦ προσευχόταν, καὶ σκεπτόταν, τὶ ἔκβαση θὰ εἶχε
αὐτὸ τὸ ὅραμα.

῞Οταν ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ ὄρθρου, ἐπῆγε ὁ ἐκκλησιάρχης στὸ κελλί τοῦ
῾Οσίου, νὰ πάρη συγχώρηση, γιὰ νὰ κτυπήση τὸ σήμαντρο. Ἀλλὰ δὲν τὸν
βρῆκε μέσα. Τὸ εἶπε στὸν ἀρχιμανδρίτη καὶ αὐτὸς τοῦ εἶπε νὰ κτυπήση. 

Στὴν ᾿Εκκλησία μαζεύτηκαν ὅλοι οἱ μοναχοὶ καὶ ἔψαλλαν. ῾Ο ῞Αγιος
ἦταν ἀκόμη γονατισμένος καὶ ἄφωνος. ῎Επειτα ἀπὸ μιὰ ὥρα, συνῆλθε
ἀπὸ τὴν ἔκσταση, φωτίστηκε ἀπὸ τὴ θεία λάμψη καὶ σηκώθηκε μὲ
πρόσωπο λαμπρισμένο ἀπὸ φῶς ἄρρητο καὶ θαυμάσιο. Κανένας ὅμως
ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς δὲν τολμοῦσε νὰ τὸν ἐρωτήση τὶ ἔπαθε. Μόνο ἔπε-
σαν στὰ πόδια του, ζητώντας τὴν εὐλογία του κατὰ τὴν συνήθεια.

῎Εφυγαν κατόπιν ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία. Στὸ δρόμο ὅμως καθὼς ἐπήγαι-
ναν πρὸς τὸ κελλὶ, τὸν ἀπάντησαν ἑπτὰ ᾿Επίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εἶδαν τὴν
ἴδια θεία ὀπτασία, μὲ τὴν ὁποίαν διατάχθηκαν νὰ χειροτονήσουν τὸν ̓Αμ-
φιλόχιο ᾿Επίσκοπο ᾿Ικονίου. ῞Οταν τὸν ἐπλησίασαν καὶ τὸν ἐχαιρέτησαν,
τὸν ἐρώτησαν·

“Σὺ εἶσαι ὁ ἀφιερωμένος στὸν Θεὸν ᾿Αμφιλόχιος;
— ᾿Εγώ, μὲ ταπεινὴ φωνὴ τοὺς ἀπαντᾶ, εἶμαι ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ

ἀνάξιος”.
Ἀμέσως τὸν πῆραν καὶ τὸν πῆγαν στὴν ᾿Εκκλησία, γιὰ νὰ ἐκτελέσουν

ἐκεῖνο, ποὺ τοὺς πρόσταξε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. ῞Οταν λοιπὸν ἐφόρεσαν
τὶς ἀρχιερατικὲς τους στολές, κατάλαβε ὁ ̔́ Αγιος τὶ ἤθελαν νὰ κάμουν καὶ
τότε τοὺς ὡμολόγησε μὲ ὅλη τὴν εἰλικρίνεια ὅτι Ἄγγελοι τὸν ἐχειροτόνη-
σαν τὴν νύχτα. “᾿Εν γὰρ τῇ νυκτὶ ταύτῃ  Ἄγγελοι Θεοῦ ἐχειροτόνησάν με
᾿Επίσκοπον ᾿Ικονίου”.

῞Οταν ἄκουσαν αὐτὰ οἱ ̓Επίσκοποι, ἔμειναν ἐκστατικοί, ἐθαύμασαν γιὰ
τὸ παράξενο αὐτὸ συμβάν καὶ κατάλαβαν ὅτι ἦταν θέλημα Θεοῦ ἡ χειρο-
τονία του.

Τότε ἐκάλεσαν ὅλους τοὺς ᾿Επισκόπους καὶ τοὺς κληρικοὺς τῆς
ἐπαρχίας καὶ ἐγνώρισαν τὴν ὑπόθεση σὲ ὅλους. ᾿Αμέσως ὅλοι μὲ μιὰ
γνώμη καὶ τὴν ψῆφο ὅλων τὸν ἀνέβασαν στὸν θρόνο ὡς ἄξιο. ῏Ηταν τὸ
ἔτος 373 κατὰ τοὺς χρόνους τῶν βασιλέων Οὐαλεντιανοῦ καὶ Οὐάλεντος.
῎Εφθασε δὲ μέχρι τῶν χρόνων τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου καὶ τῶν υἱῶν
αὐτοῦ».

Τοῦ κ. Σ. Μιχελουδάκη,
Δικηγόρου - Διδάκτορος Α.Π.Θ.

«Τὸ Ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικότητας καὶ τοῦ χαρακτήρα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς 115/2012 ἀπόφασης τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων»

«Κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα... καὶ
στήσω τὸν ὅρκον μου ὅν ὤμο-
σα... ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ
τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πά-
σης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας
εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος». (Γεν.
22,16-17, 26,3 & 32,13 – Ἑβρ.
6,16).

ΟΘΕΜΙΤΟΣ ὅρκος στὸ Ὄ -
νο μα τοῦ ἀληθινοῦ ζῶν τος
Θεοῦ, ἀπαντᾶται τόσο

στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅπου μάλι-
στα καὶ ἐπιβάλλεται, καὶ ἀπαγο-
ρεύεται μόνον ἡ κακὴ χρήση του,
«καὶ οὐκ ὀμεῖσθε(= ὁρκιστεῖτε) τῷ
ὀνόματι ἐπ’ ἀδίκῳ...» (Λευιτ. 19,
12, πρβλ. Ἔξδ. 22,7-8 & 22,11 -
Ἀριθ. 5,21), ὅσο καὶ στὴν Καινὴ
Διαθήκη, ὅπου ὁ Θεάνθρωπος
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν
ἀρνήθηκε τὸν ὅρκο, «καὶ ἀποκρι-
θείς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ,
ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ
ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπης εἰ σὺ εἶ ὁ
Χριστός ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Λέγει
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, σὺ εἶπας (= ναί, τὸ
εἶπες ἐσύ, ὅτι εἶμαι ὁ Χριστὸς ὁ
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ)». ( Ματθ. 26,63-
64). Ὁ Θρησκευτικὸς λοιπὸν
ὅρκος εἶναι, ἢ Βεβαιωτικὸς (=ἀνα -
 φέρεται στὸ παρελθὸν καὶ τὸ
παρὸν), ἢ ὑποσχέσεως (= ἀναφέ-
ρεται στὸ μέλλον).

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ:
1.-) Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ

Ἴδιος ὁ Θεὸς βεβαιώνει μὲ ὅρκο
τὶς ἐπαγγελίες του πρὸς τὸν
Ἀβραὰμ καὶ τοὺς Ἰσραηλίτες,
«Κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα καὶ οὐκ
ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου... Καὶ στήσω
τὸν ὅρκο μου ὅν ὤμοσα Ἀβραὰμ
τῷ πατρί σου... Ὤμοσε Κύριον τὸ
Δαυὶδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετή-
σει αὐτήν... Καὶ ἀνάξει ὑμᾶς ὁ
Θεὸς ἐκ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν
γῆν, ἥν ὤμοσεν ὁ Θεὸς τοῖς πα-
τράσιν ὑμῶν Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
καὶ Ἰακώβ... ». (Γέν. 22,16-17, 26,3
καὶ 50,24. Ἔξοδ. 32,13 Ψαλμ.
131,11). Καὶ οἱ Ἄγγελοι ὁρκίζονται
στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, «... Καὶ ὁ
Ἄγγελος... ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ
τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ
ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων...». (Ἀποκ.
10,5-6).

2΄.-) Στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ Θε-
άνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστὸς δὲν ἀρνήθηκε τὸν ὅρκο,
ὅταν τοῦ τὸν ἐπέβαλε ὁ ἀρχιερέ-
ας, ἀλλὰ τὸν ἐπιβεβαίωσε μὲ τὸ
«σὺ εἶπας» (Ματθ. 26,63-64, ἐνθ᾽
ἀν.). Ἐπίσης, καὶ ὅταν βεβαιώνει
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν ἀλήθεια
τῶν λεγομένων Του, μὲ τὸ «Ἀμὴν
– Ἀμὴν λέγω ὑμῖν», ὁρκίζεται
στὸν ἑαυτόν Του.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος ἐπανειλημμένως ἐπεκα-
λέσθη μάρτυρα, γιὰ τὴν ἀλήθεια
τῶν λεγομένων του, τὸ Θεό, τὸν
Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, καὶ
τὴν συνείδησή του, «ἀλήθειαν
λέγω, ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι,
συμμαρτυρούσης καὶ τῆς συνει-
δήσεώς μου ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ»
(Ρωμ. 1,9 καὶ 9,1 πρβλ. Β´ Κορ.
1,23. Γαλ. 1,20. Φιλιπ. 1,8. Α΄ Θεσ.
2,10, καὶ ἀλλαχοῦ).

3´.-) Καὶ οἱ ἅγιοι Οἰκουμενικοὶ

Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας, ἰδίως στὶς Συνόδους,
ἀναγκαζόντουσαν πολλὲς φορὲς
«νὰ βεβαιώνουν ἐνόρκως τὰ λε-
γόμενά τους, καὶ ἄλλοτε ἀπαι-
τοῦσαν ἔνορκες βεβαιώσεις ἀπὸ
τοὺς ἄλλους» (Παν. Χ. Δημητρό-
πουλος « ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-
ΚΗ ΗΘΙΚΗ» Σελ. 150 ). Ἡ ὀρθὴ
ἑρμηνεία τῆς σημασίας τοῦ ὅρ -
κου Βεβαίωσης ἔχει ὡς ἀπώτερο
σκοπό:

α΄.-) Νὰ ἐμποδίσει στὸ νὰ κατα-
λήξουν οἱ πιστοὶ νὰ ὁρκίζονται σὲ
ὀνόματα ψεύτικων θεῶν, καὶ
ὁπουδήποτε ἀλλοῦ.

β΄.-) Ὁ ὅρκος ποὺ δίνεται ἀπὸ
τὸν ὁρκιζόμενο στὸ ὄνομα τοῦ
ἀληθινοῦ Θεοῦ, νὰ φανερώνει
τὴν πίστη του στὸν ὁρκιζόμενο
ζῶντα Θεό, ὁ ὁποῖος, εἶναι ὁ
ἄγρυπνος ἐπόπτης τοῦ ἠθικοῦ
νόμου καὶ τῆς ἀλήθειας, ταυτό-
χρονα δὲ καὶ ὁ ἀδέκαστος τι-
μωρὸς κάθε ἀθέτησης αὐτοῦ.

Συνεχίζοντας ὁ Πανεπιστημια -
κὸς Καθηγητὴς κ. Παν. Χ. Δημη-
τρόπουλος γιὰ τὸν ὅρκο, ἀναφέ-
ρει μὲ κατηγορηματικότητα:
«Καθ’ ἑαυτὸν ὁ ὅρκος εἶναι ση-
μαντικός τῆς ἀξίας τὴν ὁποίαν κέ-
κτηται ἡ ἀλήθεια ὡς παράγων
ἁρμονίας καὶ τάξεως εἰς τὰς κοι-
νωνικάς τῶν ἀνθρώπων σχέσεις
χάριν τῆς ἐξακριβώσεως τῆς
ὁποίας καὶ ἐπιβάλλεται. Οὕτως,
εἰς πᾶσαν ἐποχὴν « οἱ ἄνθρωποι
κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι καὶ
πάσης αὐτῆς ἀντιλογίας πέρας
εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος» (ἐνθ’ ἀν.).
Ὁ ὅρκος ὑπάρχει, καὶ χρησιμο-
ποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἢ
ἀπὸ τὸ Θεὸ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώ-
πων, ἐξ αἰτίας τοῦ ψεύδους ποὺ
ἐπικρατεῖ στὶς κοινωνικὲς σχέ-
σεις τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς ἀπι-
στίας, ἢ τῆς σκληροκαρδίας, ἡ
ὁποία διακρίνει αὐτοὺς στὶς σχέ-
σεις τους μὲ τὸ Θεό.

4.΄-) Καὶ οἱ εὐχὲς καὶ τὰ διάφο-
ρα τάματα ποὺ ὑπόσχονται οἱ πι-
στοὶ στὸ Θεό, στὴν Παναγία μας,
καὶ σὲ κάποιον Ἅγιο, ἀλλὰ προσέ-
τι καὶ ἡ ὑπόσχεση τῶν Μοναχῶν
περὶ ἀγαμίας, ἀγγελικῆς ζωῆς,
ἀκτημοσύνης καὶ ἐγκατάλειψης
τοῦ κόσμου καὶ τῶν τοῦ κόσμου,
ἔχουν τὴν ἔννοια τοῦ ΟΡΚΟΥ.  

Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ Ἁγιο-
γραφικὰ καὶ ἄλλα ντοκουμέντα,
καὶ προσέτι ἀπὸ τὰ ὅσα ἀναφέρει
περὶ τοῦ Θρησκευτικοῦ ΟΡΚΟΥ
καὶ ὁ Πανεπιστημιακὸς Καθη-
γητὴς  κ. Γεώργιος Ἰ. Μαντζαρί-
δης: «Ἡ Χριστιανικὴ κοινωνία
ἐξακολουθεῖ νὰ ζῆ καὶ νὰ κινεῖται
ἐντός τοῦ πεπτωκότος τούτου
κόσμου καὶ νὰ ἔρχεται εἰς ἀμέ-
σους σχέσεις καὶ συναλλαγάς
μετὰ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων. Τὸ
φαινόμενο τοῦτο καθιστᾶ πράγ-
ματι συζητήσιμον τὴν χρησιμότη-
τα τοῦ ὅρκου, τουλάχιστον εἰς
τὰς σχέσεις τῶν πιστῶν μετὰ τοῦ
κόσμου. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς πρὸς
ἀλλήλους σχέσεις τῶν πιστῶν,
ἐφ’ ὅσον οὗτοι διατελοῦν ὑπὸ τὴν
ἐπήρειαν τοῦ πονηροῦ καὶ τὸν
πειρασμὸν τοῦ ψεύδους, θὰ ἠδύ-
νατο ἐπίσης νὰ θεωρηθεῖ ὡς
ἀναγκαία ἡ χρῆσις τοῦ ὅρκου εἰς

ἐξαιρετικάς περιπτώσεις...» (ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ σελ. 271), θε-
ωρῶ ὅτι ἀβίαστα πλέον ὁδηγού-
μεθα στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ χρή-
ση τοῦ Θρησκευτικοῦ ΟΡΚΟΥ
εἶναι μᾶλλον ὑποχρεωτικὴ στὶς
σχέσεις τῶν ἀνθρώπων γενικά,
καὶ κυρίως, στὸν ὅρκο Βεβαιώσε-
ως (= στὴ Δικαιοσύνη ), καὶ τὸν
Ὑποσχετικὸ (= στὸ Δημόσιο, καὶ
στὸν Μοναχισμὸ), ἐφ’ ὅσον δὲν
εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν διδα-
σκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «... κατ’
ἐμαυτοῦ ὤμοσα ... καὶ στήσω τὸν
ὅρκο μου ὅν ὤμοσα Ἀβραὰμ ...
ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μεί-
ζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς
ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ
ὅρκος». (Γέν. 22,16-17 – Ἑβρ.
6,16, καὶ ἀλλαχοῦ τῆς Γραφῆς,
ἒνθ’ ἀν.).

Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐπηρεάζει τὸ
Ἁγιογραφικὸ «... ἔστω δὲ ὁ λόγος
ὑμῶν ναὶ ναί, καὶ οὐ οὐ» ( Ματθ.
5,37 ), γιατί προβλέπει μιὰ ἐλπιζο-
μένη τέλεια ἐπὶ τῆς γῆς Χριστια-
νικὴ κοινωνία τῶν τέκνων τοῦ
ζῶντος Θεοῦ, «γενηθήτω τὸ θέ-
λημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ
τῆς γῆς» (Λουκ. 11,2), καὶ δὲν
ἀναφέρεται ποσῶς στὶς σημε-
ρινὲς ἀπάνθρωπες κοινωνίες,
ὅπου τὰ πάντα θυσιάζονται στὸ
βωμὸ τῆς βασιλείας τοῦ ψεύδους
καὶ τῆς ἀπάτης... Ὅσο γιὰ τὴν
ἀπαγόρευση τοῦ ὅρκου ἀπὸ τὸν
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, «ἐγὼ δὲ
λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως»
Ματθ. 5,33), τοῦτο δύναται νὰ
νοηθεῖ, μόνον ἐντὸς τοῦ γενικό-
τερου πνεύματος καὶ τοῦ σκοποῦ
τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν.

Συνεπῶς, θὰ πρέπει νὰ ἀπορρι-
φθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ὅρκου στὶς
ἔννοιες «συνείδηση καὶ τιμὴ», οἱ
ὁποῖες εἶναι ἔννοιες ἄκρως ὑπο-
κειμενικές, καὶ νὰ παραμείνει
ὑποχρεωτικὸς ὁ Θρησκευτικὸς
ὅρκος στὴν Δικαιοσύνη, στὸ Δη-
μόσιο, στὴν Ἠθικὴ δέσμευση, καὶ
γενικῶς στὶς ὅποιες δεσμεύσεις,
κατὰ τὸν Πανεπιστημιακὸ κ. Παν.
Χ. Δημητρόπουλο, «Ὀφείλομεν
νὰ ὁρκιζώμεθα μετὰ τῆς προση-
κούσης εὐλάβειας καὶ προσοχῆς,
ὥστε νὰ ἀληθεύωμεν πάντοτε,
ἵνα μὴ ἐνδεχομένως ὑποπέσω-
μεν εἰς τὸ ἁμάρτημα τῆς ψευ-
δορκίας ἢ τῆς ἐπιορκίας, γενό-
μενοι παραβάται τοῦ καθήκον-
τος ἡμῶν, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ
ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, καὶ σοβα-
ροτάτη ἠθικὴ ἡμῶν ζημία ». (ἒνθ’
ἀν. σελ. 152 ).

Ἑπομένως λοιπόν, κάθε ἄλλη
ἀστήρικτη καὶ ἐντελῶς ξεκρέμα-
στη ἄποψη – γνώμη, περὶ τῆς ἀπα-
γορεύσεως τοῦ Θρησκευτικοῦ
ὅρκου Βεβαιώσεως στὰ Δικαστή-
ρια, καὶ Ὑποσχέσεως σὲ Δημόσιο,
καὶ μάλιστα ἀπὸ ἄτομα, Ταγοὺς
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐκεί-
νου, «τυφλοὶ ὁδηγοὶ», ποὺ ἀγνο -
οῦν, ἐνσυνείδητα τὴν Ἁγία Γρα-
φή, προκειμένου νὰ νεωτερίσουν
καὶ νὰ γίνουν πρόσωπα τῆς ἡμέ-
ρας τῶν ΜΜΕ, τὰ λεγόμενά τους
αὐτὰ οἱ πιστοί, περὶ τοῦ Θρησκευ-
τικοῦ ΟΡΚΟΥ, νὰ τὰ ἀγνο οῦν
γράφοντάς τα, κατὰ τοὺς σοφοὺς
ἀρχαίους προγόνους μας «εἰς τέ-
φραν, ἢ εἰς ὕδωρ».

Ὑποχρεωτικὸς ὁ θρησκευτικὸς 
ὅρκος εἰς τὴν δικαιοσύνην καὶ τὸ δημόσιον

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ευσταθίου Κολλᾶ



Σελὶς 4η 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἡ ἱστορικὴ διακήρυξις τῶν ἕξ Σεβ. Μητροπολιτῶν, τῶν Καθηγουμένων Ἱ. Μονῶν,
τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν κατὰ τῶν ἐκκλησιολογικῶν παρεκτροπῶν τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἱστορικῆς διακηρύξεως ―Νέας Ὁμολογίας Πίστε-
ως― ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

Μέ θλίψη γίναμε ὅλοι μάρτυρες τῶν διαδραματισθέντων πρό ὀλίγων
μηνῶν στήν Ἁγία Γῆ. Μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος διατύπωσε στό πλαίσιο τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Πάπα Φραγ-
κίσκο στά Ἱεροσόλυμα στίς 25 Μαΐου τρ.ἔ. μία καινοφανῆ καί ἐντελῶς ξένη
πρός τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιολογία· ὡς ἡ χειρότερη ἔκφανση καί τό ἀποκο-
ρύφωμα μιᾶς παρεκκλίνουσας ἐκκλησιολογικῆς πορείας, πού ἔχει ἐκκινήσει
ἤδη ἀπό πολλοῦ, ἡ νέα αὐτή ἐκκλησιολογία, ἀπορρίπτει τό ἀκατάλυτον καί
ἄφθαρτον τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί Αὐτή, κατά τούς ἁγίους Πατέρες, εἶναι «ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός παρατεινόμενος εἰς ὅλους τούς αἰῶνας καί εἰς ὅλην
τήν αἰωνιότητα. Διά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει “σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοι-
ούτων”»1. Ἀντιθέτως, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἐκκλησία, πα-
ρά τό θέλημα τοῦ Παντοδυνάμου Χριστοῦ, ἔχει διασπασθῆ:

1. Διατυπώσεις τῆς ἐκκλησιολογίας
τῆς «διεσπασμένης ἐκκλησίας»

«Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπό τοῦ ἐν
“ἀρχῇ Λόγου”, τοῦ “ὄντος πρός τόν Θεόν”, καί “Θεοῦ ὄντος” Λόγου, κατά
τόν εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης, δυστυχῶς κατά τήν ἐπί γῆς στρατείαν αὐτῆς,
λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καί τοῦ πεπερασμένου
θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, διεσπάσθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεμορφώθη-
σαν καταστάσεις καί ὁμάδες ποικίλαι, ἐκ τῶν ὁποίων ἑκάστη διεκδικεῖ
“αὐθεντίαν” καί  “ἀλήθειαν”. Ἡ Ἀλήθεια ὅμως εἶναι Μία,  ὁ Χριστός, καί ἡ
ἱδρυθεῖσα ὑπ  ̓Αὐτοῦ Μία Ἐκκλησία».

«Ἀτυχῶς, ὑπερίσχυσεν ὁ ἀνθρώπινος παράγων, καί διά τῆς συσσωρεύ-
σεως προσθηκῶν “θεολογικῶν”, “πρακτικῶν” καί “κοινωνικῶν” αἱ κατά τό-
πους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς
ἀπομόνωσιν, ἐξελιχθεῖσαν ἐνίοτε εἰς ἐχθρικήν  πολεμικήν»2. 

Ἡ θέση αὐτή δέν εἶναι παντελῶς νέα· ἤδη πολύ ἐνωρίς ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης εἶχε ἐκφράσει τήν ἄποψή του ὑπέρ τῆς ἰσότητος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καί τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ:

«Μιά κοινή μυστηριακή κατανόηση τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀναδυθεῖ, διατη-
ρηθεῖ καί μεταδοθεῖ διαχρονικῶς ἀπό τήν ἀποστολική διαδοχή [...] ἡ Μεικτή
Ἐπιτροπή ἔχει δυνηθεῖ νά διακηρύξει, ὅτι οἱ Ἐκκλησίες μας ἀναγνωρίζουν ἡ
μία τήν ἄλλη ὡς Ἀδελφές Ἐκκλησίες, ἀπό κοινοῦ ὑπεύθυνες γιά τή διαφύ-
λαξη τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, μέ πιστότητα πρός τό θεῖο σχέδιο, καί μέ
ἕνα τελείως ἰδιαίτερο τρόπο ὅσον ἀφορᾷ στήν ἑνότητα [...] Μέ αὐτήν τήν
προοπτική παρακινοῦμε τούς πιστούς μας, Καθολικούς καί Ὀρθοδόξους, νά
ἐνισχύσουν τό πνεῦμα τῆς ἀδελφοσύνης, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τό ἕνα
Βάπτισμα καί ἀπό τή συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή»3. 

«Διά τήν συνειδητοποίησιν τῶν ἐπιβλαβῶν στοιχείων τῆς παλαιᾶς ζύμης,
ἥτις ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν τῆς ἀληθοῦς καί σῳζούσης μετανοίας, ὠφελιμό-
τατος εἶναι ὁ διάλογος [...] Ἐφ’ ὅσον δηλονότι μία Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι
ἄλλη τις Ἐκκλησία εἶναι ταμιοῦχος τῆς θείας χάριτος καί ἀρχηγός τῆς σωτη-
ρίας, ἀποκλείεται, ὡς ἀντιφάσκουσα εἰς τήν παραδοχήν ταύτην, ἡ προσ-
πάθεια ἀποσπάσεως πιστῶν ἀπό τῆς μιᾶς καί προσαρτήσεως αὐτῶν εἰς τήν
ἑτέραν. Διότι ἑκάστη τοπική Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀνταγωνίστρια τῶν ἄλλων
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ΄ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῶν καί ἐπιθυμεῖ τήν βίωσιν τῆς
ἑνότητος αὐτῆς ἐν Χριστῷ, τήν ἀποκατάστασιν δηλονότι αὐτῆς, διαταρα -
χθείσης κατά τό παρελθόν, καί ὄχι τήν ἀπορρόφησιν τῆς ἄλλης»4.

Ἡ παράδοξη αὐτή διεύρυνση τῆς Ἐκκλησίας δέν ἄφησε ἐκτός τοῦ περι-
βόλου της τούς αἱρετικούς Προτεστάντες· περί τῆς 9ης Γενικῆς Συνελεύ-
σεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Πόρτο Ἀλέγκρε τῆς
Βραζιλίας (Φεβρουάριος 2006), ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐδήλωσε τό ἔτος 2008:

«Ἀπηλλαγμένοι λοιπόν τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντος καί ἀποφα-
σισμένοι νά παραμείνωμεν ἡνωμένοι καί νά ἐργασθῶμεν ἀπό κοινοῦ, ἐθέσα-
μεν, πρό δύο ἐτῶν, κατά τήν διάρκειαν τῆς Θ’ Συνελεύσεως ἐν Porto Alegre
Βραζιλίας, τάς βάσεις μιᾶς νέας περιόδου εἰς τήν ζωήν τοῦ Συμβουλίου»5.

Πρός κοινή ἔκπληξη, τό τελικό κείμενο τῆς Συνελεύσεως ἐκείνης διακη-
ρύσσει περί τῶν «ἐκκλησιῶν» τοῦ Π.Σ.Ε.: 

«Κάθε ἐκκλησία εἶναι ἡ Καθολική Ἐκκλησία, ἀλλά ὄχι ἡ ὁλότητά της. Κάθε
ἐκκλησία ἐκπληρώνει τήν καθολικότητά της, ὅταν εἶναι σέ κοινωνία μέ τίς
ἄλλες ἐκκλησίες [...] Ὁ ἕνας χωρίς τόν ἄλλο εἴμαστε πτωχευμένοι»6. 

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης (Ζηζιούλας), θεολογικός σύμβουλος
τοῦ Πατριάρχου, ἐπίσης θεωρεῖ ὡς ἐντός «ἐκκλησίας» ὅσες (δι)αιρέσεις καί
σχίσματα ἐφαρμόζουν ἕνα ὁποιοδήποτε «βάπτισμα»:

«Τό βάπτισμα δημιουργεῖ ἕνα ὅριο στήν Ἐκκλησία. Τώρα μέ αὐτό τό βαπτι-
στικό ὅριο εἶναι κατανοητό νά ὑπάρξει διαίρεση, ἀλλά ὁποιαδήποτε διαίρεση
μέσα σέ αὐτά τά ὅρια δέν εἶναι τό ἴδιο μέ τήν διαίρεση πού ὑπάρχει μεταξύ
τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτῶν πού βρίσκονται ἔξω ἀπό αὐτό τό βαπτιστικό ὅριο
[...] Ἐντός τοῦ βαπτίσματος, ἀκόμη καί ἄν ὑπάρχει μία διάσπαση, μία διαίρεση,
ἕνα σχίσμα, ἀκόμη μπορεῖς νά μιλᾶς γιά Ἐκκλησία»7.

Διευρύνοντας αὐθαιρέτως τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας, ὁ κ. Ἰωάννης περιόρισε
τό ἐπ’ αὐτῷ καί τό πεδίο τῶν αἱρέσεων· κατ’ αὐτόν «ἐκκλησιαστικοποιεῖται»
κάθε αἵρεση ἡ ὁποία δέν ἀντιπίπτει ἐκπεφρασμένως στό Σύμβολον τῆς Πί-
στεως, ὅπως δηλαδή ὁ Μονοφυσιτισμός-Μονοθελητισμός (τῶν λεγομένων
«προχαλκηδονίων»), ἡ Εἰκονομαχία, ὁ ἀντι-ησυχασμός, ὁ ἐθνοφυλετισμός
κ.λπ.: 

«Ἡ αἵρεση, δηλαδή ἡ ἀπόκλιση ἀπό αὐτό πού πιστεύει καί ὁμολογεῖ μέ τό
Σύμβολο τῆς πίστεώς της ἡ Ἐκκλησία, ὁδηγεῖ αὐτομάτως ἐκτός τῆς Ἐκκλη-
σίας. Τό πρόβλημα ὅμως ἀρχίζει ἀπό τή στιγμή πού ἡ ὀπτική αὐτή γωνία ἀπο-
λυτοποιεῖται [...]»8.

Ὅλα τά παραπάνω φαίνονται ὡς προβολή καί προέκταση τῆς παλαιᾶς προ-
τάσεως τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, μέντορος τῶν μετά ταῦτα πρωτερ-
γατῶν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ:

«Εἰς τήν κίνησιν πρός ἕνωσιν, δέν πρόκειται ἡ μία Ἐκκλησία νά βαδίσῃ
πρός τήν ἄλλην, ἀλλ’ ὅλαι ὁμοῦ νά ἐπανιδρύσωμεν τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθο-
λικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἐν συνυπάρξει εἰς τήν Ἀνατολήν καί τήν
Δύσιν, ὅπως ἐζῶμεν μέχρι τοῦ 1054, παρά καί τάς τότε ὑφισταμένας θεολο-
γικάς διαφοράς»9.

2. Ἔμπρακτη ἐφαρμογή διαχρονικῶς
τῆς νέας ἐκκλησιολογίας 

Οἱ πεποιθήσεις αὐτές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἔχουν ἐμπράκτως
βεβαιωθῆ μέ διάφορες παλαιότερες ἐκδηλώσεις τοῦ οἰκουμενιστικοῦ γίγνε-
σθαι: ἐπί παραδείγματι, μέ τήν παρουσία ἤ καί συμπροσευχή τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου σέ ἑσπερινό τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς τῆς Ρώμης (Ἰούνιος
1995), στήν κηδεία τοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου Β  ́(Ἀπρίλιος 2005), σέ παπική
λειτουργία στό Βατικανό (Ἰούνιος 2008), σέ συνεδρία τῆς Συνόδου τῶν Κα-
θολικῶν Ἐπισκόπων (Ὀκτώβριος 2008) καί στήν πρώτη ἐπίσημη λειτουργία
τοῦ Πάπα Φραγκίσκου (Μάρτιος 2013), μέ τήν ἀπό κοινοῦ εὐλόγηση τῶν
ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπό τόν κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Καρδινάλιο Cassidy (Φα-
νάρι, Θρονική Ἑορτή 1992), καθώς καί μέ τή συμμετοχή τοῦ Πάπα Βενε-
δίκτου ΙΣΤ  ́σέ Πατριαρχική Λειτουργία στό Φανάρι (Νοέμβριος 2006), ὅπου ὁ
Πάπας, φορώντας ὠμοφόριο, ἀπήγγειλε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί τοῦ ἐψάλη Πο-
λυχρόνιον! Μέ τήν πρόσφατη (Μάϊος 2014) συμπροσευχή στήν Ἱερουσαλήμ,
ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἀκόμη, μέ τήν ἐπίδοση ἁγίου Ποτηρίου ὡς
δώρου στόν νεοεκλεγέντα οὐνίτη (ἐν Ἀθήναις) ἐπίσκοπο «Καρκαβίας», Δη-
μήτριο Σαλάχα (Μάϊος 2008). Μέ τή συμμετοχή ἐπίσης τοῦ παπικοῦ ἐπισκό-
που Louis Pelâtre στόν ἑσπερινό τῆς ἀγάπης στό Φανάρι τό Πάσχα τοῦ 2009,
ἔθος πού συνεχίσθηκε καί τά ἑπόμενα ἔτη, μέ εἴσοδο τῶν ἑτεροδόξων στό
ἱερό Βῆμα διά τῆς Ὡραίας Πύλης. Μέ τή συμμετοχή τοῦ κ. Βαρθολομαίου
στή Σύνοδο τῶν Ἀγγλικανῶν στό Labeth Palace (Νοέμβριος 1993). Ὅλα αὐτά
καί πολλά ἄλλα, διανθίσθηκαν μέ συμπροσευχές, προσφωνήσεις ἤ καί κοινές
ἐκκλησιολογικές δηλώσεις. Στό πλαίσιο τῆς οἰκουμενιστικῆς στοχεύσεώς
του ὁ κ. Βαρθολομαῖος δέν παρέλειψε νά παροτρύνει καί τόν νέο Πατριάρχη
Βουλγαρίας, Μακαριώτατο κ. Νεόφυτο, νά ἐπανέλθει τό Πατριαρχεῖο Βουλ-
γαρίας στήν οἰκουμενική κίνηση ἀπ ̓ὅπου ἀπεχώρησε τό 199810. 

3. Ἄρνηση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως,
πίστεως «εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν»

Οἱ ὡς ἄνω δηλώσεις καί τά γεγονότα προσδιορίζουν τή σταθερή ἐκκλησιο-
λογική γραμμή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ἡ πρόσ-
φατη ἐν Ἱεροσολύμοις δήλωσή του, ἀναδεικνύει σαφῶς καί τήν προφανῆ
ἀντιφατικότητα ἤ τή διγλωσσία τῆς ἐκκλησιολογίας αὐτῆς, χαρακτηριστικές
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καθώς προβάλλει μέν τήν Μίαν Ἐκκλησίαν, ἀλλ’ ὡς «διε-
σπασμένην ἐν χρόνῳ». Ἐν προκειμένῳ τό πατριαρχικό κείμενο δημιουργεῖ
σύγχυση καί σαφῶς δέν ὑπαγορεύεται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο εἶναι
Πνεῦμα «εὐθές»11. Εἶναι ἀκόμη εὐνόητο, ὅτι ἡ θέση αὐτή συνιστᾷ συνειδητή
ἄρνηση τοὐλάχιστον τῆς ἑνότητος τῆς «Μιᾶς» Ἐκκλησίας ὡς ἰδιότητος καί
ὀντολογικοῦ Της δεδομένου. Ἡ συμπερίληψη τῆς ἰδιότητος αὐτῆς στό
ἐκκλησιολογικό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἀποτελεῖ τήν ἔκφραση
τῆς αὐτοσυνειδησίας καί ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας καί κατά
συνέπειαν ὅποιος – κληρικός ἤ λαϊκός - ἀμφισβητεῖ συνειδητῶς ἤ ἀπορρρί-
πτει τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή ὁριοθετεῖται μέ κάθε ἀκρίβεια
στούς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως στά μονοσήμαντα
ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, εὐλόγως ἐκπίπτει ἀπό τό Σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας, ὑποκείμενος σέ καθαίρεση ἤ ἀφορισμό κατά τίς Οἰκουμενικές
Συνόδους12.

4. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αἰωνίως ἀκατάλυτη,
ἡ ἑνότητα Χριστοῦ καί πιστῶν ἀδιάσπαστη

Ἡ σαφής ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου, ὅτι «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσι»13 τῆς

Ἐκκλησίας, πολλῷ μᾶλλον ἐπειδή «τό μωρόν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν
ἀνθρώπων ἐστίν καί τό ἀσθενές τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων
ἐστί»14, καταρρίπτει κάθε ἰσχυρισμό τοῦ Πατριάρχου, ὅτι «ὑπερίσχυσεν ὁ
ἀνθρώπινος παράγων» στή β  ́χιλιετία τῆς ἱστορίας Της! Εἶναι σαφεῖς ἐν προ-
κειμένῳ οἱ διαπιστώσεις τῶν ἁγίων Πατέρων: γιά τόν Μ. Βασίλειο ὁ Χριστός
«ἐν μέσῳ» τῆς Ἐκκλησίας «ἐγένετο, χαριζόμενος αὐτῇ τό μή σαλεύε-
σθαι»15· ὁ Θεολόγος Γρηγόριος ὀνομάζει τήν Ἐκκλησία «κληρονομίαν Χρι-
στοῦ μεγάλην καί οὐ παυσομένην, ἀλλ’ ἀεί βαδιουμένην», ὁ δέ Χρυσόστο-
μος Ἰωάννης διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζεται ἀπό τήν Γραφή «ὄρος,
διά τό ἀπερίτρεπτον καί πέτρα, διά τό ἄφθαρτον»16. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὁ
Πενταπόλεως, ὁμόφωνος μέ τήν ὁμολογία πάντων τῶν ἁγίων Πατέρων, βε-
βαιώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία «μόνη ἐστίν ὁ στύλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθεί-
ας17, διότι τό Πνεῦμα τό παράκλητον μένει ἐν αὐτῇ εἰς τόν αἰῶνα»18. Ἡ συν -
εχής παρουσία τοῦ Πνεύματος διασφαλίζει τήν Ἐκκλησία, καί γἰ  αὐτό εἶναι
ὁλοκληρωμένο, «περατωθέν», τό
ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἔργον
ἐκπεράνας εὔφρανε φίλους»19.

Στήν Ἐκκλησία πιστεύουμε ὡς εἰς
αἰώνιο θεανθρώπινο καθίδρυμα τό
ὁποῖον «οὐ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης
ἐκταθήσεται μόνον, ἀλλά καί παντα-
χοῦ τοῦ αἰῶνος»20 καί συνεπῶς δέν
ἡττᾶται ἤ παρέρχεται· εἶναι πασιφα-
νές, ὅτι αὐτή ἡ χωροχρονική ἔκταση
δέν ἀφορᾷ μιά νοητή «ἄχρονη»
Ἐκκλησία, ἀλλά τήν «ἐν χρόνῳ» στρα-
τευομένη, ἡ ὁποία εἶναι καί ἱστορικῶς
ἐμφανέστατη ὡς ἑνότητα-κοινωνία
πιστῶν21, διότι εἶναι «πόλις ἐπάνω
ὄρους κειμένη» καί «οἶκος τοῦ Θεοῦ
περίοπτος τοῖς ἁπανταχοῦ»22.

Ἡ ὑπερφυής ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας ὡς Σώματος Χριστοῦ εἶναι κάτι τό
δεδομένο, ἀπολύτως καί ἀμετακλήτως διασφαλισμένο ἀπό τήν Κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας23, τόν Χριστό, μέ τή συνεχῆ παρουσία τοῦ Παρακλήτου Πνεύμα-
τός Του σ’ Αὐτήν24, ἕως τῆς συντελείας, ἤδη ἀπό τήν Πεντηκοστή. Οἱ πιστοί,
ὡς τό Σῶμα τῆς Κεφαλῆς, τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπαραίτητο συμπλήρωμά Της,
«τό πλήρωμα τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» Χριστοῦ25, γι᾽ αὐτό δέν
μπορεῖ νά νοηθεῖ ἡ Μία Ἐκκλησία «ἐκτός χρόνου», δηλαδή χωρίς ἐπί γῆς πι-
στούς· γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἔνθα γάρ ἡ κεφαλή, ἐκεῖ
καί τό σῶμα· οὐδενί γάρ μέσῳ διείργεται ἡ κεφαλή καί τό σῶμα· εἰ γάρ δι-
είργετο, οὐκ ἄν εἴη σῶμα, οὔκ ἄν εἴη κεφαλή [...] Ὅρα πῶς αὐτόν κοινῇ πάν-
των χρῄζοντα εἰσάγει [...] Διά πάντων οὖν πληροῦται τό σῶμα αὐτοῦ. Τότε
πληροῦται ἡ κεφαλή, τότε τέλειον σῶμα γίνεται, ὅταν ὁμοῦ πάντες ὦμεν συν -
ημμένοι καί συγκεκολλημένοι»26. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός δοξάζεται καί ἐν
Χριστῷ καί ἐν τῷ Σώματι τοῦ Χριστοῦ, τῇ Ἐκκλησίᾳ, τῆς ὁποίας μόνης εἶναι
Σωτήρ ὁ Θεάνθρωπος27, ὁ ὁποῖος «ἐκτρέφει καί θάλπει αὐτήν»28. Ὅποιος
δέν πιστεύει στή συνέχεια τῆς Ἐνσαρκώσεως, τήν Ἐκκλησία, δέν πιστεύει
στόν Χριστό· ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἐντός τοῦ χρόνου Σαρκώσε-
ως. Καί ὅπως ὁ Κύριός μας ἐθεάθη, ψηλαφήθηκε καί προσκυνήθηκε ἐν σαρ-
κί, ἐν χρόνῳ, ἔτσι ἐπίσης συνεχίζει νά συμβαίνει καί μέ τό Σῶμα Του, τήν
Ἐκκλησία - ἑνωμένη καί ἁγία - ἐν χρόνῳ. Ἄν θά δεχόμασταν τή διαίρεση τῆς
Ἐκκλησίας, θά δεχόμασταν λοιπόν τήν ἐκμηδένιση τῆς Ἐνσαρκώσεως καί
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου29.

5. Ἐπειδή ὁ Χριστός «οὐ μεμέρισται»,
ἡ ἑνότητα εἶναι δεδομένον «κτῆμα» τῆς Ἐκκλησίας 

Ἡ Ἐκκλησία ἔχοντας ὡς ὀντολογικό Της δεδομένο τήν ἑνότητα, δέν τήν
ἐπιζητεῖ, ἁπλῶς τήν διατηρεῖ -«τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ
συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης»30-, εἶναι δέ αὐτή οὐσιῶδες χαρακτηριστικό Της,
καθ΄ ὅσον «τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλ΄ ἑνώσεώς ἐστι καί
συμφωνίας ὄνομα»31. Ἐκκλησία διῃρημένη καί διεσπασμένη εἶναι τραγέλα-
φος καί ψιλή φαντασία. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης ὁ Θαυματουργός στρε-
φόμενος κατά τῆς προτεσταντικῆς θεωρίας περί «ἀοράτου Ἐκκλησίας»
φαίνεται νά ἐρωτᾷ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη: «Πρός τί καί τό ὄνομα
Ἐκκλησία, ἀφοῦ τά μέλη εἰσί μεμονωμένα καί πρός ἄλληλα ἄγνωστα, καί
δέν ἀποτελοῦν ὀργανικόν τι σύστημα οὐδ’ ἕνωσιν ἀδιάσπαστον κατά τήν
ἀληθῆ σημασίαν τοῦ ὀνόματος αὐτῆς;»32

Ἡ ἑνότης τῆς δογματικῆς πίστεως εἶναι λοιπόν ἐπίσης δεδομένον τῆς
Ἐκκλησίας· διότι καθώς ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός δέν μπορεῖ νά
διασπασθεῖ -«οὐ μεμέρισται ὁ Χριστός»33-, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία ὑφίσταται
«εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα»34 καί ὄχι δογματική πολυφωνία· ἡ Ἐκ-
κλησία διαμορφώνει ἑνιαία πίστη στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, «κατά μίαν

τῆς πίστεως καί χάριν καί κλῆσιν τούς πιστούς ἀλλήλοις ἑνοειδῶς συνά-
πτουσα»35.

6. Ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν δέν βλάπτει τήν Ἐκκλησία
Ὅποιος ἐκπίπτει ἀπό τήν ὁμοφωνία τῆς θεολογικῆς ὁμολογίας, καί καθί-

σταται λοιπόν ξηρό κλῆμα πού ἀπεκόπη ἀπό τήν Ἄμπελο36, εἶναι ὁ ἴδιος
ὑπεύθυνος, καθώς σαφῶς προειδοποιεῖ ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάννης: «Μένε
εἰς Ἐκκλησίαν καί οὐ προδίδοσαι ὑπό τῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν δέ φύγῃς ἀπό
Ἐκκλησίας, οὐκ αἰτία ἡ Ἐκκλησία [...] Ἐάν δέ ἐξέλθῃς ἔξω, θηριάλωτος γίνῃ·
ἀλλ’ οὐ παρά τήν μάνδραν τοῦτο, ἀλλά παρά τήν σήν μικροψυχίαν [...]
Ἐκκλησία γάρ οὐ τοῖχος καί ὄροφος, ἀλλά πίστις καί βίος»37.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν Λατίνων καί ἡ ἀπου-
σία τῶν αἱρετικῶν Προτεσταντῶν ἀπό τή Μία καί Καθολική Ἐκκλησία δέν
Τήν ἔβλαψε («οὐ προδίδοσαι ὑπό τῆς Ἐκκλησίας») καί οὔτε θά μποροῦσε νά

τήν βλάψει· σαφέστατα δηλώνουν οἱ
Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες σέ Σύνοδο
τοῦ 18ου αἰῶνος τήν θεανθρώπινη
ἀρτιμέλεια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν
ἔκπτωση τῶν Λατίνων ἐξ ὑπερηφανεί-
ας τοῦ Πάπα: «Ὕστερον μέντοι πρό
χρόνων τινῶν ἐπηρείᾳ τοῦ πονηροῦ ὁ
Ῥώμης πάπας ἀποσφαλείς καί εἰς
ἀλλόκοτα δόγματα καί καινοτομίας
ἐμπεσών, ἀπέστη τῆς ὁλομελείας τοῦ
σώματος τῆς εὐσεβοῦς Ἐκκλησίας καί
ἀπεσχίσθη [...] Νῦν δέ τά μέν τέσσαρα
μέρη τοῦ ῥηθέντος ἱστίου ἐνέμειναν
κατά χώραν συνημμένα τε καί συνε-
ραμμένα, δι’ ὧν εὐχερῶς ἡμεῖς διαπλέ-
ομεν καί ἀκυμάντως τό τοῦ βίου τού-
του πέλαγος [...]. Οὕτως οὖν ἡ καθ’
ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ εὐσεβής Ἐκκλησία
ἐπί τέσσαρσιν νῦν ἐρείδεται στύλοις,
τοῖς τέσσαρσι δηλαδή Πατριάρχαις,

καί μένει ἀδιάσειστος καί ἀκλόνητος»38.
Βεβαίως, ἡ αἵρεση δέν εἶναι μόνον ἡ εἰς τά καίρια βλάβη τῆς ἐκκλησια-

στικῆς πίστεως, ἀλλά καί στά ἐλάχιστα, τά ὁποῖα πάντοτε ἐξελίσσονται ἐπί τά
χείρω. Μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἁγίους ὁ Πατριάρχης ΚΠόλεως ἅγιος Ταρά-
σιος παρατηρεῖ: «Τό γάρ ἐπί δόγμασιν εἴτε μικροῖς εἴτε μεγάλοις ἁμαρτά-
νειν, ταὐτόν ἐστι· ἐξ ἀμφοτέρων γάρ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἀθετεῖται»39. Καί ὁ
μέγας Πατριάρχης ΚΠόλεως Γεννάδιος Β  ́Σχολάριος συμφωνεῖ: «Εἴτε γοῦν
ἐν μείζονι εἴτε ἐν ἐλάττονι διαμαρτάνοι τις τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως, αἱρε-
τικός ἐστιν»40. 

7. Ἔχει καταλυθῆ ἡ Ἱερωσύνη τῶν Ἐπισκόπων;
Συνεπής ἑρμηνεία τῆς νέας αὐτῆς ἐκκλησιολογίας, καθιστᾷ τόν Πατρι-

άρχη καί ἅπαντες τούς Ἐπισκόπους «ἐλλιπεῖς» ὡς πρός τήν πραγματική
Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ καί συνεπῶς τοποτηρητές, ἀλλ  ́ὄχι διαδόχους τῶν
Θρόνων τους, καί ἐπόπτες, ἀλλ’ ὄχι τελειωτές τῶν θείων Μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας. Οἱ Ἐπίσκοποι δέν μετέχουν στό πλήρωμα τῆς Ἱερωσύνης τῆς
Ἐκκλησίας, ἄν ἀληθεύει ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Ἄν διεσπάσθη ἐν χρόνῳ ἡ Μία
Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία, ἡ ὁποία
εἶναι ἐν Πνεύματι κοινωνός τῆς ἐπουρανίου Ἱεραρχίας κατά τόν ἅγιο Μάξι-
μο41, ἔχει «θρυμματισμένο» τόν φωτισμό τῆς Ἱερωσύνης, διότι «θεοπτικῶς
ὁ ἱεράρχης πρῶτον ἐλλάμπεται, εἶτα μεταδίδωσι τοῖς ὑπ  ́αὐτόν, εἶτα τελειοῖ
τούτοις, οἷς μεταδίδωσι τῆς ἐλλάμψεως»42.

Ἀπό τίς παραπάνω σύντομες, κατά τό δυνατόν περιεκτικές, δογματικές
διαπιστώσεις καθίσταται ἡλίου φαεινοτέρα ἡ ἀπόσταση τῶν κατά καιρούς
πατριαρχικῶν δηλώσεων ἀπό τήν Ὀρθοδοξία: ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαῖος πιστεύει σέ μία «διευρυμένη καί διῃρημένη» Ἐκκλησία· δι-
ευρυμένη, διότι θεωρεῖ τούς αἱρετικούς ὡς ἀνήκοντες σέ αὐτήν δυνάμει
ὁποιουδήποτε «βαπτίσματος», παρά τά αἱρετικά τους δόγματα καί τό σχίσμα
τῆς ἀκοινωνησίας, διῃρημένη δέ, διότι δέν ὑπάρχει «διακοινωνία» ὀρθοδό-
ξων καί αἱρετικῶν. Μολονότι διῃρημένη «ἐντός τῆς ἱστορίας», ἡ Μία Ἐκκλη-
σία συνεχίζει νά ὑφίσταται «κάπου-κάπως», κατά τόν κ. Βαρθολομαῖο. Εἶναι
ὅμως καταφανές στήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ ἑνότητά Της εἶναι ὀντο-
λογικό καί ἀναφαίρετο γνώρισμά Της, διότι Αὐτή εἶναι Σῶμα τοῦ ἀδιαιρέτου
καί Παντοδυνάμου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί ὁλοκλήρωση
τοῦ ἔργου Του, ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ, διότι αὐτό εἶναι κατά-
λυσή Της καί «ἧττα» τῆς Θεότητος, οὔτε μπορεῖ νά παύσει νά ὑφίσταται,
διότι Αὐτή ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν τῆς αἰωνίου ἐπί γῆς σωτη-
ρίας. Ἡ ἑνότητα τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζεται μεταξύ ἄλλων καί
στήν ἑνιαία δογματική πίστη, ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ὁποίας συνιστᾷ αἵρεση,
ἀμφισβήτηση τῶν προϋποθέσεων τῆς σωτηρίας μας. Ὁ Χριστός ἀπεφάνθη

ὅτι ὅποιος χωρισθεῖ ἀπό τήν Ἄμπελο, δηλ. τόν Ἴδιο, ξηραίνεται ὡς τό κλῆμα
καί ἀπόλλυται43. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος θεωρεῖ ὅτι ἡ Ζῶσα καί εὔχυμος Ἄμπε-
λος τοῦ Κυριακοῦ Σώματος χωρίς τά ξηρά κλήματα, πού μέ δική τους εὐθύ-
νη ἀπεκόπησαν εἶναι ἐλλιπής, «διεσπασμένη», καί πρέπει ὁπωσδήποτε νά τά
«ἐγκεντρίσουμε» σέ Αὐτήν ἐκ νέου, νεκρά ὄντα, στό ἐκκλησιαστικό Σῶμα
τῆς ὄντως Ζωῆς, τοῦ Ζῶντος Χριστοῦ.

8. Ἡ παλαιά ἀντίδραση μέ διακοπή μνημονεύσεως
τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα

Ἡ καινοτόμος ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθο-
λομαίου ἔχει προωθήσει τόν Οἰκουμενισμό ἀπό τό σημεῖο τῆς ἀπαξιώσεως
τῶν δογμάτων, ἴδιον τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στήν παροῦσα φοβερή
διαστρέβλωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως· προφανῶς ἡ διακήρυξη «διαλύσε-
ως» τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Οἰκουμενισμό, ὥστε ἡ
«νέα-ἐκκλησία» νά «ἐπανιδρυθεῖ» σέ ἁρμονία μέ τίς οἰκουμενιστικές προ-
διαγραφές. 

Ἐπί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, τό Ἅγιον Ὄρος σύσσωμο εἶχε ἀντιδράσει
στά οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα. Τρεῖς Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἐφάρμοσαν τήν προβλεπόμενη ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί τούς
ἱερούς Κανόνες, τόν 31ον Ἀποστολικό καί τόν 15ον τῆς Πρωτοδευτέρας,
νόμιμη ἐκκλησιαστική ἀντίσταση διά τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου. Τό ἴδιο
ἔπραξαν καί ὀκτώ ἀθωνικές ἱερές Μονές: «διά τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐκτά-
κτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως, Συνεδρίᾳ ΝΒ΄ τῆς 13ης Νοεμβρίου 1971, [...]
ἑκάστη Ἱερά Μονή, ὡς αὐτοδιοίκητος, ἀφέθη ἐλευθέρα νά πράττη κατά συν -
είδησιν εἰς τό θέμα τοῦτο»44. Ἡ διακοπή ἐκείνη τοῦ μνημοσύνου, χωρίς πε-
ραιτέρω ἀποτείχιση ἤ παντελῆ ἀκοινωνησία, ἀποτελοῦσε ἐπαινετή στάση,
διότι καθώς ὁρίζει ὁ 15ος ἱερός Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας45 (ἔτους 861),
ὅσοι ἀμύνονται ἔτσι «οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον,
ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι»· ὅσοι
μέ τέτοια πρόθεση διακόπτουν τό μνημόσυνον Ἐπισκόπων ἑτεροφρόνων,
«οὐκ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνω-
σαν» καί γί  αὐτό «οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται [...] ἀλλά
καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται»46. Λυπούμεθα, διό-
τι ἡ πορεία τῶν πραγμάτων δέν ἐμπνέει αἰσιοδοξία γιά ἀλλαγή πλεύσεως
τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Στήν προσεχῆ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό
Φανάρι, γιά τή Θρονική Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στά τέλη τοῦ ἐρχομένου
Νοεμβρίου καί πάλιν ἀναφαίνεται στόν ζοφερό ὁρίζοντα τυπικόν αὐξημένης
λειτουργικῆς συμμετοχῆς τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα στήν Ὀρθόδοξη Θεία Λει-
τουργία, φοροῦντος ὠμοφόριο, μέ λειτουργικό ἀσπασμό πρός αὐτόν (πού
δέν προβλέπεται γιά ὅσους δέν λειτουργοῦν ἀλλά παρίστανται μόνον), μέ
ἀπαγγελία ἀπό αὐτόν τοῦ «Πάτερ ἡμῶν», προσευχῆς μέ σαφῆ εὐχαριστιακή
ἀναφορά («τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον») καί πού πρέπει νά ἀπαγγέλλεται
ἀπό τόν Προεστῶτα ἐκ μέρους τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ· ἀκόμη μέ θυμιάτιση
τοῦ Πάπα καί μέ παραχώρηση σέ αὐτόν τοῦ ἄμβωνος, γιά νά κηρύξει. Ὅλα
αὐτά δέν εἶναι ἁπλῆ συμπροσευχή, διότι ἀσφαλῶς, ἡ Θεία Λειτουργία δέν
ἄρχεται ἀπό τό «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε», ἀλλά
ἀπό τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία»47. Κατά τόν π. Ἀλέξανδρο Σμέμαν «ἀπό τήν
πλευρά τῆς Παραδόσεως, ὁ μυστηριακός χαρακτήρας τῆς Εὐχαριστίας δέν
μπορεῖ τεχνητῶς νά περιορισθεῖ σέ μία πράξη, σέ μία στιγμή τοῦ ὅλου τυπι-
κοῦ. Ἔχουμε μία “τάξη” στήν ὁποία ὅλα τά μέρη καί ὅλα τά στοιχεῖα εἶναι
ἀναγκαῖα, εἶναι ὀργανικῶς συνδεδεμένα μετ΄ ἀλλήλων σέ μία μυστηριακή
δομή. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Εὐχαριστία εἶναι μυστήριο ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους
καί ἡ ἐκπλήρωση ἤ ὁλοκλήρωσή της “καθίσταται ἐφικτή” ἀπό ὅλη τή Λει-
τουργία»48. 

Εὐχόμεθα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος νά ἀναλογισθεῖ
τή μέγιστη εὐθύνη του ἔναντι ἐκείνων τούς ὁποίους ὁδηγεῖ στήν πλάνη καί
τήν ἀπογύμνωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν «χιτῶνα τῆς ἀληθείας, τόν ὑφαν-
τόν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας»49. Τίποτε ἀπό τά ὀρθόδοξα δόγματα δέν θά ἐκπέ-
σει ποτέ. Τίποτε δέν θά μεταβληθεῖ ποτέ. Καί ποτέ δέν θά προστεθεῖ καμμία
ἀπόφαση νέα πού νά ἀλλοιώνει τίς παλαιές. Δογματική ἐξέλιξη δέν εἶναι δυ-
νατόν νά ὑπάρξει καμμία, κανενός εἴδους50. 

«Ὁ δέ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τό κρῖμα, ὅστις ἄν ᾖ»51
Σημείωση: Ὅσοι ἐκ τῶν κληρικῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν ἐπιθυμοῦν
νά συμμετάσχουν στήν μικρή αὐτή κατάθεση ὀρθοδόξου ὁμολογίας ἠμποροῦν νά
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σιολογίας τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου” καί προσυπογράφω». Νά ἀποστεί-
λουν δέ τήν δηλωση μέ τό ὄνομά τους καί τήν κληρική, μονα στι κή ἤ ἐπαγγελματική
τους ἰδιότητα στή διεύθυνση: Περιοδικό «Θεοδρομία», Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσ-
σαλονίκη, Fax: 2310.276590 καί e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
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μόναχος Ἀθανάσιος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους. Ἱερο-
μόναχος Νικόδημος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους. Ἱερο-
μόναχος Νήφων, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους. Ἱερομό-
ναχος Γρηγόριος Μεϊμάρογλου, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σο-
χοῦ. Ἱερομόναχος Θεολόγος Κωστόπουλος, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Γα-
τζέας. Ἱερομόναχος Ἰάκωβος Γιαλούρης, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος Σοχοῦ. Ἱερομόναχος Παΐσιος Serbu, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος Σοχοῦ. Ἱερομόναχος Μάξιμος, Λαυρεωτικόν Κελλίον Ἁγίου Ἀντω-
νίου, Κρύα Νερά. Ἱερομόναχος Νικηφόρος Νίκου, Βόλος. Ἱερομόναχος
Ὀνούφριος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου
Ὄρους. Ἱερομόναχος Ρωμανός, Λαυρεωτικόν Κελλίον Ἁγίου Ἀντωνίου,
Κρύα Νερά. Ἱερομόναχος Χρύσανθος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη
Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους. Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνᾶς, Συντα-
ξιοῦχος, Λουτράκι Κορινθίας. Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης,
Ἐκπαιδευτικός, Κόνιτσα. Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος, Ἐφη-
μέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς. Πρωτο-
πρεσβύτερος Ἐλευθέριος Παλαμᾶς, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χριστο-
φόρου, Πτολεμαΐδα. Πρωτοπρεσβύτερος Φώτιος Βεζύνιας Μαθηματικός
Θεσσαλονίκη. Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Μπουσδέκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν.
Ἁγίου Νικολάου Νικαίας. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κοκολάκης, Ἐφη-
μέριος Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ. Πρωτοπρεσβύτερος Νικό-
λαος Μανώλης, Θεσσαλονίκη. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μέμος, Ἱερο-
διδάσκαλος, Κόνιτσα. Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Χίρς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν.
Προφήτου Ἠλιού, Πετροκέρασα Χαλκιδικῆς. Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος
Ἀγγελακόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Καλλιπόλεως Πει-
ραιῶς. Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν. Πρεσβύτερος Ματθαῖος Βουλκανέσκου, Ἐφημέ-
ριος Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Βῶκος Πειραιῶς. Πρεσβύτερος
Ἰωάννης Πάλμερ, PhD - Ἐφημέριος, St. John's Newfoundland, Canada. Πρε-
σβύτερος Τύχων Σκιαδᾶς, Ἀγρίνιο. Ἱερεύς Δημήτριος Ψαρρῆς, Βόλος.
Ἱερεύς Εὐθύμιος Ἀντωνιάδης, Λάρισα. Ἱερεύς Θεοφάνης Μανούρας, Βελε-
στίνο. Ἱερεύς Ἰωάννης Σταματιάδης, Θεσσαλονίκη. Ἱερεύς Κωνσταντῖνος
Καραστέργιος, Λάρισα. Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Χατζημιτούλιας, Βόλος.
Ἱερεύς Πασχάλης Γκιανούδης, Κοιλάδα Λαρίσης. Ἱερεύς Γεώργιος Παπαγε-
ωργίου, Βόλος. Ἱερεύς Γεώργιος Σταύρου, Βόλος. Ἱεροδιάκονος Εὐλόγιος

Ἀθανασιάδης, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ. Ἱεροδιάκονος
Χερουβείμ Τσίνογλου, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ.

Β  ́ΜΟΝΑΧΟΙ
Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ὁσίου Χριστο-
δούλου, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος. Γέρων Θεόληπτος Μοναχός, Καλύβη Τιμίου
Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους. Γέρων Ἱλαρίων Μοναχός,
Κάθισμα Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος. Γέρων Δανιήλ Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ.
Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους. Γέρων Ἀκάκιος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ.
Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους. Γέρων Στέφανος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ.
Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους. Γέρων Νικόδημος Μοναχός, Ἱερόν
Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Καρυές. Γέρων Σάββας Μοναχός, Ἱερά
Μονή Μεγίστης Λαύρας. Γέρων Νεκτάριος Μοναχός, Ἱερά Καλύβη Ζωοδό-
χου Πηγῆς, Σκήτη Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἅγιον Ὄρος. Γέρων  Χερουβείμ
Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.
Γέρων Βλάσιος Μοναχός, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Βίγλα. Γέρων Γεώργιος Μο-
ναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίων Ἰωάσαφ καί Βαρλαάμ, Βίγλα. Γέρων Ζηνόβιος
Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίων Ἀναργύρων, Καψάλα. Γέρων Παντελεήμων
Μοναχός, Λαυρεωτικόν Κελλίον Ἁγίου Ἀντωνίου, Κρύα Νερά. Γέρων Συμεών
Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Παναγίας Καζάν, Καψάλα. Μοναχός Ἀρσένιος
Βλιαγκόφτης, Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Χαλκιδική. Μονα-
χός Ἠσαΐας, Ἱερόν Κελλίον Παναγούδας, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου
Ὄρους. Μοναχός Νικόδημος, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας
Ἄννης Ἁγίου Ὄρους. Μοναχός Μάξιμος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια
Ἁγίου Ὄρους. Μοναχός Γερόντιος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου
Ὄρους. Μοναχός Μόδεστος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου
Ὄρους. Μοναχός Παΐσιος, Ἱερόν Κελλίον Ἀρχαγγέλων (Σαββαίων) Καρυές.
Μοναχός Παΐσιος, Κάθισμα Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους. Μοναχός Δοσί-
θεος, Κάθισμα Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους. Μοναχός Πρόδρομος, Καλύ-
βη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους. Μοναχός Σερα-
φείμ, πρώην Ἁγιοταφίτης (Σαββαΐτης), Θεσσαλονίκη. Μοναχός Δοσίθεος Γιο-
ρετσίδης, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ. Μοναχός Ἀκάκιος
Ποταμιάνος, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ. Μοναχός Εὐδό-
κιμος Χουντρῆς, Ἱ. Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἑορδαίας. Μονα-
χός Θεόδωρος Φατσῆς, Βόλος. Μοναχός Πορφύριος Μαρκούλης, Ἱερά Μο-
νή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ. Μοναχός Παῦλος Marvis, Ἱερά Μονή
Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ. Δόκιμος Μοναχός Κωνσταντῖνος Νικολά-
ου, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ. Μοναχή Χριστονύμφη
Μπαντέκα, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Ἰωάν-
να, Καθηγουμένη Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παρα-
μυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Μαριάμ, Καθηγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Λαυ-
ρεντίου, Βόλος. Μοναχή Γαληνή Παστουρματζῆ, Καθηγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς
Εἰσοδίων Θεοτόκου Ὄσσης Λαγκαδᾶ. Γερόντισσα Χριστονύμφη Μοναχή,
Λαμία. Μοναχή Θεοτέκνη Μητσικώστα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων.
Μοναχή Μαρίνα Φαμίση, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Νε-
κταρία Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Φιλοθέη
Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Θέκλα Μπάρκα, Ἱ. Μ.
Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Ἀγαθοκλήτη Ἀθανάτου, Ἱ. Μ. Ἁγίου
Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Συγκλητική Ρέκατα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου
Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Μακρίνα Παππᾶ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώ-
ρων. Μοναχή Εὐφημία Διονυσοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώ-
ρων. Μοναχή Στεφανία Τέσια, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή
Χαραλαμπία Μαστοράκη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Δο-
σιθέα Τζίτζιρα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Σιλουανή Φίλ-
λιπς, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Φεβρωνία Δάλλα, Ἱ. Μ.
Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Νικοδήμη Σιαχούλη, Ἱ. Μ. Ἁγίου
Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Ἀγάθη Παΐλα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ.
Μετεώρων. Μοναχή Γρηγορία Καραμίχου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώ-
ρων. Μοναχή Προδρόμη Καπέτη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μο-
ναχή Θεοδοσία  Μπούμπα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή
Ἀλεξία Πέππα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Θεολογία Πα-
παδάκη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Χρυσοστόμη Πολύ-
ζου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Βησσαρία Λάσκου, Ἱ. Μ.
Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Θεοφανία Κυριαζοπούλου, Ἱ. Μ.
Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Ἐμμανουηλία Σεκριέμ, Ἱ. Μ. Ἁγίου
Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Ἀθανασία Κυριαζοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγίου
Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Μοναχή Νεκταρία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γε-
ωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Νικοδήμη, Ἱερόν Ἡσυ-
χαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή
Χρυσοστόμη, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυ-
θίας Ἀνύδρου. Μοναχή Ἀμβροσία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί
Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Σιλουανή, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον
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Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Προδρόμη,
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου.
Μοναχή Μεθοδία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παρα-
μυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Ἀναστασία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου
καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Ραφαηλία, Ἱερόν Ἡσυχαστή-
ριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Μαριάμ,
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου.
Μοναχή Παραμυθία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Πα-
ραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Τροπαιοφόρα, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γε-
ωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Παντάνασσα, Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή
Νεκταρία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας
Ἀνύδρου. Μοναχή Θαβωρία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Πανα-
γίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Μακρίνα, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου
Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου. Μοναχή Λαυρεντία, Ἱ. Μ. Ἁγ.
Λαυρεντίου-Βόλου. Μοναχή Χριστονύμφη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Λαυρεντίου-Βόλου. Μο-
ναχή Θεοκλήτη Γεωργουδάκη, Ἱερά Μονή Ἁγίου Ραφαήλ, Μυτιλήνη. Μοναχή
Ρόδη, Ἀριδαία. Μοναχή Κυράννα Ἀθανασιάδου, Ἱερά Μονή Εἰσοδίων Θεοτό-
κου Ὄσσης Λαγκαδᾶ. Μοναχή Μαριάμ Δημοπούλου, Ἱερά Μονή Εἰσοδίων
Θεοτόκου Ὄσσης Λαγκαδᾶ. Δόκιμη Μοναχή Εὐδοκία Σακέρογλου, Ἱ. Μ. Ἁγί-
ου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων. Δόκιμη Μοναχή Εἰρήνη Βρύου, Ἱερά Μονή
Εἰσοδίων Θεοτόκου Ὄσσης Λαγκαδᾶ.

Γ´ ΛΑΪΚΟΙ
Ἀβγενάκη Βαρβάρα, Μικροβιολόγος, Σέρρες. Ἀβραμίδου Μ., δημόσιος

ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Ἀγάλος Νικόλαος, φοιτητής νοσηλευτικῆς, Βόλος.
Ἀγγελάκη Ἀθηνᾶ, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα. Ἀγγελάκη Ἕλενα, φιλόλο-
γος, Ἰωάννινα. Ἀγγελάκη Ἑλένη, ἐπιχειρηματίας, Ἰωάννινα. Ἀγγελάκης Δη-
μήτριος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα. Ἀγγελάκης Κωνσταντῖνος, δημόσιος
ὑπάλληλος, Ἰωάννινα. Ἀγγελάκης Χρῆστος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα.
Ἀγγελίδης Νικόλαος, μεταφραστής, Θεσσαλονίκη. Ἁγιοντόντη Μαρία, συντα-
ξιοῦχος, Ἄνω Λεχώνια, Βόλος. Ἀγραφιώτη Μαρία, οἰκιακά, Λάρισα. Ἀγραφιώ-
της Ἰωάννης, φοιτητής, Λάρισα. Ἀγρίμη Ἑλένη, ἀγρότης, Ἐπανομή. Ἀγρίμης
Μόσχος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἐπανομή. Ἀδάμος Κωνσταντῖνος, ζωγράφος,
Καλαμπάκα. Ἀδάμου Βασιλική, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Ἀδάμου Παγώνα, λο-
γίστρια, Βόλος. Ἀθανασίου Λαυρεντία, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος.
Ἀθάνατος Κωνσταντῖνος, γεωργός, Τρίκαλα. Ἀθάνατος Ραφαήλ, μαθητής, Τρί-
καλα. Ἀθάνατος Χρῆστος, ἀγρότης, Τρίκαλα. Ἀθανάτου Παρασκευή, ἐλεύθε-
ρος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα. Ἄϊτα Γεωργία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη.
Ἄϊτας Δημήτριος, στρατιωτικός, Θεσσαλονίκη. Αἰχμαλωτίδου Παρθένα, οἰκια-
κά, Πεντάβρυσος. Ἀκριβοῦ Παναγιώτα, συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός, Θεσσα-
λονίκη. Ἀκριβογιάννη Εὐτ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Ἀλβανούδη
Ἀλεξ., συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Ἀλβανούδης Γεώργιος, συνταξιοῦχος,
Θεσσαλονίκη. Ἀλεξανδράκη Δήμητρα, οἰκιακά, Ν. Ἰωνία, Βόλος. Ἀλεξανδρά-
κη Ὀρθοδοξία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Ἀλεξανδρίδης Δημήτριος, συντα-
ξιοῦχος, Πτολεμαΐδα. Ἀλεξιάδου Μαγδαληνή, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Ἀλεξί-
ου Ἰωάννης, ὁδηγός, Βόλος. Ἀλεξίου Κωνσταντίνα, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα.
Ἀλεξοπούλου Αὐγουστίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Ἀλεξούδη Ἑλένη, κα-
θηγήτρια, Θεσσαλονίκη. Ἀλετρᾶς Νικόλαος, φοιτητής μηχανολόγων μηχα-
νικῶν, Χίος. Ἀλμπανίδου Σοφία, οἰκιακά, Βέροια. Ἀμαραντίδης Νικόλαος, φοι-
τητής, Θεσσαλονίκη. Ἀμαραντίδου Σοφία, κατηχήτρια, Φλώρινα. Ἀμοργιανιώ-
τη Παναγιώτα, οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Ἀμοργιανιώτης Λάμ-
προς, ἀγροφύλακας, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Ἀμπατζῆ Ἐλευθερία,
οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Ἀμυγδαλιὰ Ἀποστολία, Βόλος. Ἀναγνωστόπουλος Ἀχιλ-
λέας, διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ, Λάρισα. Ἀναγνωστόπουλος Ἰσίδωρος, ἰδιωτι-
κός ὑπάλληλος, Λάρισα. Ἀναγνωστοπούλου Γεωργία, νηπιαγωγός, Τρίκαλα.
Ἀναγνωστοπούλου Ἐλευθερία, καθηγήτρια, Λάρισα. Ἀναγνωστοπούλου Καλ-
λιόπη, δημόσιος Ὑπάλληλος, Λάρισα. Ἀναγνωστοπούλου Μακρίνα, βρεφονη-
πιοκόμος, Λάρισα. Ἀναγνωστοπούλου Σοφία, νηπιαγωγός, Λάρισα. Ἀναγνώ-
στου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Ἀναγνώστου Λάμπρος, ἰδιωτι-
κός ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Ἀνανιάδου Δανάη, οἰκιακά, Βέροια. Ἀναστασίου Γε-
ώργιος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Ἀναστασίου Δημήτριος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα.
Ἀναστασίου Ἰωάννα, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Ἀναστασίου Νικολέττα, ὑπάλληλος,
Τρίκαλα. Ἀναστασίου Φίλιππος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Ἀναστασόπουλος Δημή-
τριος, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Ἀναστασοπούλου Σταυρούλα, οἰκιακά, Λάρισα.
Ἀνδρέου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Ἀνδρέου Μαγδαληνή, οἰκιακά,
Φλώρινα. Ἀνδρέου Παντελῆς, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Ἀνδρέου Παῦλος, συν-
ταξιοῦχος, Φλώρινα. Ἀνδρικάκη Κυβέλη, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Ἀνδρικάκης
Ἀλέξανδρος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Ἀντανάκου Ἀναστασία, οἰκιακά, Ἀθήνα.
Ἄντσος Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος Χημικός, Θεσσαλονίκη. Ἀντωνάκος Θεό-
δωρος, χημικός, Ἀθήνα. Ἀντωνιάδης Βασίλειος, ΔΕΗ, Ἀχλάδα. Ἀντωνιάδης
Δημήτριος, γεωπόνος, Βόλος. Ἀντωνιάδου Ἀθηνᾶ, συνταξιοῦχος, Ἀχλάδα.
Ἀντωνιάδου Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Ἀντωνιάδου Μαρία, οἰκιακά, Ν.
Ἰωνία, Βόλος. Ἀντωνίου Ἀθανάσιος, ἁλιεύς, Βόλος. Ἀντωνίου Αἰκ., ἔμπορος,
Θεσσαλονίκη. Ἀντωνίου Δήμητρα, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Ἀντωνίου Δημή-
τριος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Ἀντωνίου Πέτρος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα.
Ἀντωνίου-Ἐξάρχου Μαρία, φιλόλογος, Ἰωάννινα. Ἀντωνόπουλος Δημ., συν-
ταξιοῦχος, Βόλος. Ἀνυφαντῆ Φωτεινή, νοσηλεύτρια, Καρδίτσα. Ἀνυφαντής
Σωτήριος, ἰατρός, Καρδίτσα. Ἀποστόλου Κατερίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ν.
Ἰωνία, Βόλος. Ἀπόχα Λεμονιά, φοιτήτρια γεωπονίας, Καλαμπάκα. Ἀπόχας Θε-
όδωρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Ἀραμπατζῆ Σταυρούλα, ἰδιωτική
ὑπάλληλος, Βόλος. Ἀραμπατζῆς Ἀναστάσιος, μαθητής, Βόλος. Ἀραμπατζῆς
Βάϊος, φοιτητής, Βόλος. Ἀραμπατζῆς Ἐλευθέριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βό-
λος. Ἀραμπατζῆς Π., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βελεστίνο. Ἀραπογιάννη Βασιλική,
συνταξιοῦχος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Ἀραπογιάννη Εὐαγγελία, οἰκια-
κά, Ἀγρίνιο. Ἀραπογιάννης Κωνσταντῖνος, ὁδηγός ταξί, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοα-
καρνανίας. Ἀργύρης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα. Ἀργυροπούλου
Ἀλεξία, λογίστρια, Φλώρινα. Ἀρμούτση Αἰκατερίνη, θεολόγος, Θεσσαλονίκη.
Ἀρνῆ Βαΐα, οἰκιακά, Λάρισα. Ἀρνῆ Σοφία, οἰκιακά, Λάρισα. Ἀρσενίου Πολύβιος,
φοιτητής Ἰατρικῆς, Καρδίτσα. Ἀσανάκη Αὐγουστίνα, Πτολεμαΐδα. Ἀσανάκη
Μαρία, Πτολεμαΐδα. Ἀσανάκης Γεώργιος, Πτολεμαΐδα. Ἀσανάκης Στυλιανός,
Πτολεμαΐδα. Ἀσδεράκης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Ἀσκητής Ἀθανά-
σιος, ἔμπορος, Τρίκαλα. Ἀσλανίδου Καλλιόπη, οἰκιακά, Βέροια. Αὐξωνίδης
Εὐάγγελος, τραπεζικός, Θεσσαλονίκη. Αὐξωνίδης Κωνσταντῖνος, συντα-
ξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Ἀφορόζη Εἰρήνη, οἰκιακά, Φλώρινα. Βαβαρούτσου
Εἰρήνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Βαγδούτη Ἑλένη, οἰκιακά, Βόλος. Βαγδούτη
Κατερίνα, πολιτικός μηχανικός, Μυτιλήνη. Βαγδούτης Ἀντώνης, ἐργοδηγός,
Βόλος. Βαγενᾶ Ἀλεξία, Νοσηλεύτρια, Τρίκαλα. Βαγενᾶ Κωνσταντίνα, αἰσθητι-
κός, Τρίκαλα. Βαγενᾶ Κωνσταντίνα, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Βαγενάς Δημή-
τριος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Βαδεβούλης Κωνσταντῖνος, κτηνοτρόφος, Μέ-
τσοβο. Βαδιάκας Σωτήριος, δάσκαλος, Βόλος. Βάϊλας Θωμᾶς, πυροσβέστης,
Κοζάνη. Βάϊλας Νικόλαος, ἠλεκτρολόγος, Κόνιτσα. Βαϊνάς Δημήτριος, φοιτη-
τής μαθηματικός, Κατερίνη. Βαΐου Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Βαΐου
Κωνσταντίνα, οἰκιακά, Λάρισα. Βαΐου Φρειδερίκη, οἰκιακά, Τρίκαλα. Βαϊράμη
Εὐρώπη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Βάκος Γιώργιος, ἄνεργος, Θεσ-
σαλονίκη. Βαλκανιώτη Σοφία, δασοπόνος, Καλαμπάκα . Βαλτίδου Δέσποινα,
οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Βαμβακᾶ Γεωργία, φιλόλογος, Φλώρινα. Βαμβακίδης
Ἀναστάσιος, τεχνίτης, Θεσσαλονίκη. Βαμβακίδης Στέφανος, τεχνίτης, Θεσ-
σαλονίκη. Βαμβακίδου Παρθένα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Βαμβάκου Χ., συντα-
ξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Βαρβαρέζου Ὄλγα, Φαρμακοποιός, Θεσ-
σαλονίκη. Βαρδάρη Εἰρήνη, οἰκιακά, Φλώρινα. Βαρελογιάννη Ὄλγα, οἰκιακά,
Τρίκαλα. Βαρελογιάννης Ἐλευθέριος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Βαρσάνη Βασιλι-
κή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Βαρσάνη Ἑρμιόνη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Βαρσάνη Ζωή,
οἰκιακά, Μέτσοβο. Βαρσάνη Μαρία, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Βαρσά-
νη Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Βαρσάνης Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο.
Βαρσάνης Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Βαρσάνης Ἰωάννης, ὑπάλληλος,
Ἰωάννινα. Βαρσάνης Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Βαρσάνης Λά-
ζαρος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Βασάλος Δημήτριος, Ἰδιωτικός Ὑπάλληλος, Κό-
νιτσα. Βασιλείου Μεταξία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Βασιλείου Νικόλαος, ὑπάλ-
ληλος, Καλαμπάκα. Βασιλείου Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Βασι-
λόπουλος Ἐμμανουήλ, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Βασιλόπουλος Θεόδωρος, συν-
ταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Βασιλοπούλου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος, Λάρισα.
Βασιλοπούλου Ὀλυμπιάδα, οἰκιακά, Λάρισα. Βάσκου Βασιλική, οἰκιακά, Φλώ-
ρινα. Βάσση Μαρία, ὑπάλληλος, Ἀγρίνιο. Βδελίδης Ἀλέξανδρος, φοιτητής,
Φλώρινα. Βεζύνιας Γεώργιος, φαρμακοποιός, Θεσσαλονίκη. Βεζύρη Εὐαγγε-
λία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Βενετάκης Βασίλειος, ἐκπαιδευτικός, Θεσ-
σαλονίκη. Βεντούρη Δήμητρα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἐλευσίνα. Βέντσιος Ἐλευ-
θέριος, Ἀθήνα. Βέντσιου Παγώνα, οἰκιακά, Ἀσπροβάλτα. Βεττᾶ Μελάνη, οἰκια-
κά, Φλώρινα. Βιολιτζῆ Δέσποινα, Θεσσαλονίκη. Βλάση Σταυρούλα, οἰκιακά,
Πτολεμαΐδα. Βλαχάκη Καλλιόπη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Βλαχοκώστα Ε.
συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Βλαχοκώστα Εὐτυχία, Μαθήτρια, Τρίκαλα. Βλαχοκώ-
στας Ἰωάννης, τελωνειακός, Τρίκαλα. Βλαχόπουλος Βασίλειος, φοιτητής, Θεσ-
σαλονίκη. Βλαχόπουλος Δημήτριος, Ἄνεργος, Θεσσαλονίκη. Βλαχόπουλος
Δημήτριος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη. Βλαχοπούλου Δωροθέα, Μαθήτρια, Θεσ-
σαλονίκη. Βλάχος Ἀλεξ. στρατιωτικός, Βόλος. Βλάχου Ἀργυρή, συνταξιοῦχος,
Φλώρινα. Βλαχοῦτσος Ἀθ., συνταξιοῦχος, Πορταριά. Βογιατζόγλου Θρασύ-
βουλος, τυπογράφος, Τρίκαλα. Βόντζου Ἀνδρονίκη, οἰκοκυρά, Βόλος. Βούλ-
γαρη Ἑλένη, μεταφράστρια, Λάρισα. Βουλκανέσκου Λάουρα, οἰκιακά, Πει-
ραιᾶς. Βουτσελᾶ Βασιλική, ἐλεύθερη ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα. Γαζέας Ἰορδά-
νης, ἔμπορος, Φλώρινα. Γαϊτατζῆς Ἰωάννης, ἀγρότης, Θεσσαλονίκη. Γάκη Σ.,
οἰκιακά, Βόλος. Γάκη Σπυριδούλα, οἰκιακά, Βόλος. Γαλάνη Αἰκατερίνη, ἰδιωτ,
ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Γαλάνη Μαρία, νοσηλεύτρια, Τρίκαλα. Γαλάνη Παρα-
σκευή, ἐφοριακός, Τρίκαλα. Γαλάνης Εὐθύμιος, ὁδηγός, Τρίκαλα. Γαλάνης
Λάμπρος, κομμωτής, Τρίκαλα. Γαλανόπουλος Ἀλέξανδρος, ἰδιωτικός ὑπάλλη-
λος, Βερολίνο, Γερμανία. Γαντζοπούλου Αἰκατερίνη, φαρμακοποιός, Ν. Ἡρά-
κλεια Χαλκιδικῆς. Γανωτή Βασιλική, ἔμπορος, Βόλος. Γανωτής Νικόλαος,
ἔμπορος, Βόλος. Γανωτής Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Γαραντζιώτης Νι-
κόλαος, φοιτητής ἰατρικῆς, Ἀθήνα. Γάρδα Ἑλένη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Γάρ-
δας Πέτρος, γεωργός, Ἅγιος Πέτρος. Γάτσιου Παρασκευή, ἄνεργη, Καστρά-
κι. Γεράκης Ἰωάννης, ἰατρός, Θεσσαλονίκη. Γερογιάννης Ἰωάννης, ὑπάλλη-
λος, Ἀθήνα. Γεροδῆμος Κώστας, ἀγρότης, Βόλος. Γετερίδης Σωτήριος, ὑπάλ-
ληλος, Τρίκαλα. Γεωργάκης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Γεωργατζᾶς
Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Γεωργατζῆ Ζαφειρία, οἰκιακά, Βόλος. Γε-
ωργιάδης Εὐάγγελος, νοσηλευτής, Σέρρες. Γεωργιάδης Ἠλίας, θεολόγος -
νομικός, Σέρρες. Γεωργιάδης Κυριάκος, φιλόλογος, Σέρρες. Γεωργιάδης Πα-
ναγιώτης, κτηνίατρος, Σέρρες. Γεωργιάδης Παντελῆς, ξενοδοχοϋπάλληλος,
Ἰωάννινα. Γεωργιάδου Ἀθηνᾶ, δικηγόρος, Σέρρες. Γεωργιάδου Αἰκατερίνη,
συνταξιοῦχος, Βόλος. Γεωργιάδου Ἀναστασία, καθηγήτρια ἀγγλικῆς φιλολο-
γίας, Σέρρες. Γεωργιάδου Ἀναστασία, κτηνίατρος, Σέρρες. Γεωργιάδου Ἀργυ-
ρώ, θεολόγος, Σέρρες. Γεωργιάδου Δ., οἰκιακά, Πτολεμαΐδα. Γεωργιάδου Ἑλέ-

νη, οἰκιακά, Βόλλος. Γεωργιάδου Εὐμορφία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας.
Γεωργιάδου Εὐπραξία, οἰκιακά, Φλώρινα. Γεωργιάδου Ἱεροθέη, ἀπόφοιτος λυ-
κείου, Φλώρινα. Γεωργιάδου Κυριακή, νοσηλεύτρια, Σέρρες. Γεωργιάδου Μ.,
οἰκιακά, Βόλος. Γεωργούδας Γεώργιος ἐκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη. Γεωρ-
γούδη Μ., οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος. Γεωργούλα Σταυρούλα, δημόσιος ὑπάλλη-
λος, Τρίκαλα. Γεωργούλη Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Γιάκου Πολυξέ-
νη, θεολόγος, Φλώρινα. Γιαννακίδου Βασιλική, ὑπάλληλος, Φλώρινα. Γιαννα-
κίδου Ἑλένη, Ι.Κ.Α., Φλώρινα. Γιαννακίδου Πραξιθέα, συνταξιοῦχος, Φλώρινα.
Γιαννακίδου Σοφία, Ἄνεργη, Φλώρινα. Γιαννακοπούλου Βασιλική, Ἔμπορος,
Πύργος. Γιαννάκου Κατερίνα, καθηγήτρια γερμανικῶν, Ναύπλιο. Γιαννάκου-
λη Μαρία, οἰκιακά, Ἄργος. Γιαννούλης Παναγιώτης, Ἄνεργος, Ἀθήνα. Γιάνω-
τη Μαρία, οἰκιακά, Ἄ. Λεχώνια. Γιάτος
Κωνσταντῖνος, ἀξιωματικός, Βόλος. Γιά-
τσος Γεώργιος, ἐκπαιδευτικός, Βόλος.
Γιούρση Φρειδερίκη, συνταξιοῦχος,
Φλώρινα. Γιώγια Ἑλένη, οἰκοκυρά, Βό-
λος. Γιώγιας Γεώργιος, συνταξιοῦχος,
Βόλος. Γιώτας Ἀνάργυρος, ὑδραυλικός,
Καλαμπάκα. Γκαβανούδη Ἐλένη, ἐκπαι-
δευτικός, Λάρισα. Γκαϊντατζῆ Θεοδώρα,
συνταξιοῦχος, Βέροια. Γκαϊντατζῆ Λου-
κία, οἰκιακά, Βέροια. Γκαλαΐτσης Γεώρ-
γιος, μηχανολόγος μηχανικός, Θεσσα-
λονίκη. Γκαλιμάνα Βασιλική, οἰκιακά,
Μέτσοβο. Γκαλιμάνας Ἀπόστολος,
ἀρτοποιός, Μέτσοβο. Γκαλιμάνας Γε-
ώργιος, Η/Υ, Μέτσοβο. Γκαλιμάνας
Κωνσταντῖνος, ἀρτοποιός, Μέτσοβο.
Γκανάκος Μιχαήλ, ὑπάλληλος, Λάρισα.
Γκανάκος Νικόλαος, ὑπάλληλος, Λάρι-
σα. Γκάντζιου Παναγιώτα, γεωπόνος,
Τρίκαλα. Γκαραβέλλα Ἀντιγόνη, ὑπάλ-
ληλος, Καλαμπάκα. Γκιάντζιου Εὐαγγε-
λία, οἰκονομολόγος, Τρίκαλα. Γκιόκας Δημήτριος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη.
Γκιώνη Φωτεινή, συνταξιοῦχος ΟΓΑ, Βόλος. Γκιώνη Φωτεινή, συνταξιοῦχος,
Βόλος. Γκιώνης Χρῆστος, συνταξιοῦχος ΟΓΑ, Βόλος. Γκιώνης Χρῆστος, συν-
ταξιοῦχος, Βόλος. Γκλέτσος Ἰωάννης, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Γκλέτσου Ἀμα-
λία, δασκάλα, Βόλος. Γκλέτσου Εὐσεβία, οἰκιακά, Βόλος. Γκόμας Εὐάγγελος,
φιλόλογος, Βόλος. Γκουΐος Ἰωάννης, ἄνεργος, Φλώρινα. Γκουΐου Μόνικα,
οἰκιακά, Φλώρινα. Γκουΐου Χριστίνα, οἰκιακά, Φλώρινα. Γκραμόζης Νίκος,
Ὑδραυλικός, Θεσσαλονίκη. Γολπῖνος Κωνσταντῖνος, Ἰδιωτικός Ὑπάλληλος,
Βόλος. Γούλας Γεώργιος, αὐτοκινητιστής, Τρίκαλα. Γουναρίδης Χρῆστος, συν-
ταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Γουναρίδου Σταματία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Γουρ-
γουλέτης Γεώργιος, χημικός, Ἀθήνα. Γούσιος Ντῖνος, τυπογράφος, Τρίκαλα.
Γραμμένος Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Γραμμένος Ἐλευθέριος, συντα-
ξιοῦχος, Βόλος. Γραμμένου Σταυρούλα, νοσηλεύτρια, Βόλος. Γραμμόζη Σο-
φία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Γρασδάκης Ἀθανάσιος, ἀστυνομικός,
Φλώρινα. Γράτζα Ἀναστασία, νηπιαγωγός, Βόλος. Γρατσία Ἀργυρώ, οἰκιακά,
Φλώρινα. Γρατσίας Ἐλευθέριος, συνταξιοῦχος ΑΤΕ BANK, Φλώρινα. Γραφα-
νάκη Ἀρετή, οἰκιακά, Βόλος. Γραφανάκη Μαρία, ἔμπορος, Βόλος. Γραφανάκης
Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Γραφανάκης Δημ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος,
Βόλος. Γραφανάκης Μιχ., συνταξιοῦχος, Βόλος. Γρέζου Μάρθα, ἰδιωτική
ὑπάλληλος, Φλώρινα. Γρηγοριάδου Μαργαρίτα, νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη.
Γρούϊος Δημήτριος, κτηνοτρόφος, Κέλλη. Γρούϊου Ἐλπινίκη, οἰκιακά, Κέλλη.
Γρούϊου Χρυσάνθη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα. Γρούτα Εὐαγγελία, ἀσφα-
λίστρια, Θεσσαλονίκη. Γρούτας Νικόλαος, ἀσφαλιστής, Θεσσαλονίκη. Δάγκας
Δημήτριος, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα. Δαδάνη Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Ἀγριά,
Βόλος. Δαδάνη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος. Δαδαντζίδου Κωνσταντία, συν-
ταξιοῦχος, Βόλος. Δαλακούρας Ἀθανάσιος, πυροσβέστης, Βόλος. Δαλῆς Γε-
ώργιος, ἰατρός, Θεσσαλονίκη. Δάλλα Μαρία, ξενοδόχος, Μέτσοβο. Δάλλα Πα-
ρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Δάλλα Σταυρούλα, οἰκιακά, Μέτσοβο. Δάλλας
Ἀπόστολος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Δάλλας Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Μέ-
τσοβο. Δάλλας Ἰωάννης, ἄνεργος, Μέτσοβο. Δάλλας Ἰωάννης, ὑπάλληλος,
Μέτσοβο. Δάλλας Τριαντάφυλλος, ἄνεργος, Μέτσοβο. Δαμιανίδης Πέτρος,
συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Δασκαλάκη Γεωργία, οἰκιακά, Λάρισα. Δασκαλόπου-
λος Δημήτρης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Δασκαλοπούλου Χριστίνα, δικη-
γόρος, Ἀθήνα. Δασούλα Ζωή, νοσηλεύτρια, Τρίκαλα. Δασούλα Ἑλένη, ἐπιχει-
ρηματίας, Μέτσοβο. Δασούλα Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Δασούλα Ἐλευθε-
ρία, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Δασούλα Χάιδη, οἰκιακά, Ἰωάννινα. Δασούλας
Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Δασούλας Σπυρίδων, ἐπιχειρημα-
τίας, Μέτσοβο. Δεληγιώργης Ἐμμανουήλ, συνταξιοῦχος, Βέροια. Δέλπα Χρυ-
σούλα, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Δεκλιώμης Ἰωάννης, ἐκπαιδευτικός,
Θεσσαλονίκη. Δερμίσης Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρηματίας, Τρίκαλα. Δημάκης Γε-
ώργιος, στρατιωτικός, Ἰωάννινα. Δημηρέλη Θάλ., συνταξιοῦχος, Βόλος. Δη-
μητριάδης Ἀλέξανδρος, ἔμπορος, Θεσσαλονίκη. Δημητριάδης Ἀριστοτέλης,
ξενοδόχος, Κόνιτσα. Δημητριάδης Βασίλειος, προπονητής, Φλώρινα. Δημη-
τριάδης Πέτρος, ταξιτζής, Φλώρινα. Δημητριάδης Σταμάτης, ἔμπορος, Θεσ-
σαλονίκη. Δημητριάδης Φραγκίσκος, φοιτητής, Φλώρινα. Δημητριάδης
Χρῆστος, ἠλεκτρολόγος, Φλώρινα. Δημητριάδου Γρηγορία, κομμώτρια, Φλώ-
ρινα. Δημητρίου Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Δημόπουλος Λεωνίδας,
ἐκπαιδευτικός, Ν. Ἰωνία, Βόλος. Δημουλᾶ Ἑλένη, οἰκοκυρά, Κύμινα Θεσσα-
λονίκης. Δημουλιοῦ Εὐπραξία, ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα. Διαμάντης Παῦλος,
ἐργάτης, Κόνιτσα. Διαμαντοπούλου, συνταξιοῦχος Ἅγ. Χριστόφορος. Διανᾶς
Δημήτριος, στρατιωτικός, Βόλος. Διαννῆ Γεωργία, μαθήτρια, Βόλος. Διαννῆ
Δήμητρα, φοιτήτρια, Βόλος. Διαννῆ Ἐλεονώρα, στρατιωτικός, Ἀθήνα. Διαννῆς
Σπύρος, μαθητής, Βόλος. Διασυνοῦ Νεκταρία, πτυχιοῦχος θεολογίας, Φλώρι-
να. Διβάνη Δήμητρα, οἰκιακά, Βόλος. Διβάνης Ἰωάννης, δημόσιος ὑπάλληλος,
Βόλος. Δίσκος Γεώργιος, ἐργάτης, Πτολεμαΐδα. Δῆμος Κωσταντῖνος, μηχανι-
κός, Καλαμπάκα. Δῆμος Μιχαήλ, ἀγρότης, Τρίκαλα. Δοβίσης Βλαδίμηρος,
Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Δούκα Παναγιώτα, οἰκιακά, Φλώρινα. Δουλ-
γέρη Παρασκευή, οἰκιακά, Φλώρινα. Δούρδας Νικόλαος, Φλώρινα. Ἐλευθε-
ριάδου Ἑλένη, δασκάλα, Φλώρινα. Ἐμμανουήλ Ἐμμανουήλ, Ἐργάτης, Βόλος.
Ἔξαρχος Γεώργιος, κλασσικός φιλόλογος, Ἰωάννινα. Ἐρευνίδου Ἄννα, οἰκια-
κά, Θεσσαλονίκη. Εὐαγγελινοῦ Μαγδαληνή, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος.
Εὐαγγελινός Ἀναστάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Εὐαγγελίου Εὔα, οἰκια-
κά, Βόλος. Εὐαγγέλου Ἀναστάσιος, ἀγρότης, Μακρυρράχη. Εὐαγγέλου Ἀντω-
νία, ἔμπορος, Μακρυρράχη. Εὐαγγέλου Ἐμμανουήλ, Μακρυρράχη. Εὐθυμιά-
δης Μιχαήλ, ὑπάλληλος Δ.Ε.Η, Φλώρινα. Εὐθυμιάδου Μαρία, μαθήτρια, Φλώ-
ρινα. Εὐθυμίου Χριστίνα, μαθήτρια Γ  ́Λυκείου, Νεοχώρι Μεσολογγίου. Εὐστα-
θίου Ἠλίας, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Ζαλακώστα Εὐαγγελία, συντα-
ξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Ζαμπαλῆ Μ., οἰκιακά, Βόλος. Ζαμπούρας Χρῆστος, κτη-
νοτρόφος, Καρδίτσα. Ζαπριάνος Λεωνίδας, Ν-Μ μηχανικός, Θεσσαλονίκη. Ζαρ-
κάδη Εὐδοκία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Ζαρκάδης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Μέτσο-
βο. Ζαρκαδούλας Ἰωάννης, ἀστυνομικός, Ἀγρίνιο. Ζαφειρίου Κωνσταντίνα,
οἰκιακά, Βέροια. Ζαχαρίου Στυλιανός, ψάλτης, Θεσσαλονίκη. Ζάχος Δ. ἐλεύ-
θερος ἐπαγγεματίας, Τρίκαλα. Ζάχος Εὐάγγελος, ἄνεργος, Φλώρινα. Ζάχος
Χρήστος, ἀγρότης, Τρίκαλα. Ζάχου Βάσω, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Ζάχου Γεωρ-
γία, καταστηματάρχης, Τρίκαλα. Ζάχου Δόξα, οἰκιακά, Τρίκαλα. Ζάχου Ἐ. οἰκια-
κά, Τρίκαλα. Ζάχου Εὐφροσύνη, οἰκιακά, Τρίκαλα. Ζάχου Μαρίνα, συντα-
ξιοῦχος, Τρίκαλα. Ζάχου Παρασκευή, οἰκιακά, Τρίκαλα. Ζάχου Χ. οἰκιακά, Τρί-
καλα. Ζήση Ἑλένη, οἰκιακά, Φλώρινα. Ζησίδου Συγκλητική, πτυχιοῦχος θεο-
λογίας, Φλώρινα. Ζιώγα Ἀγλαΐα, νοσηλεύτρια - δασκάλα, Φλώρινα. Ζιώγας Στέ-
φανος, συνταξιοῦχος δάσκαλος, Θεσσαλονίκη. Ζοῦμπος Ἰωάννης, ἰατρός,
Φλώρινα. Ζουλάκης Σταῦρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Ζωγράφος
Ἰωάννης, λογιστής, Ζαγκλιβέρι. Ζωγράφου Ἀναστασία, οἰκιακά, Ἐπανομή. Ζω-
γράφου Βασιλική, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Ζωγράφου Ἐλισάβετ, στρατιωτικός
ἐ.ἀ., Θεσσαλονίκη. Ζωγράφου Λευκοθέα, Φάρσαλα. Ἠλιάδη Ἀναστασία, ἀρχι-
τέκτων, Θεσσαλονίκη. Ἠλιάδης Ἠλίας, δημοτικός ὑπάλληλος, Σέρρες. Ἠλιά-
δης Θεοφάνης, βιοτέχνης, Θεσσαλονίκη. Ἠλιάδης Ἰωάννης, φοιτητής, Θεσ-
σαλονίκη. . Θανόπουλος Χρῖστος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Θεάκος Γε-
ώργιος, Βόλος. Θεάκου Δήμητρα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος. Θέμελη Μα-
ρία, φαρμακοποιός, Βόλος. Θέμελης Ἰωάννης, ἠλεκτρολόγος, Καλαμπάκα. Θε-
οδωρίδου Γεωργία, νηπιαγωγός, Φλώρινα. Θεοδωρίδου Ε. συνταξιοῦχος, Φλώ-
ρινα. Θεοδωροπούλου Εὐτυχία, οἰκιακά, Τρίκαλα. Θεοδώρου Βασιλική, ἐκπαι-
δευτικός, Τρίκαλα. Θεοδώρου Πολυμένης, συνταξιοῦχος Ἔμπορος, Θεσσα-
λονίκη. Θεολόγου Σταμ., συνταξιοῦχος, Βόλος. Θεοχάρη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀθή-
να. Θεοχάρης Γεώργιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Θεοχάρης Ἰωάννης,
συνταξιοῦχος, Ἀθήνα. Θεοχάρης Φώτιος, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα. Θουκυδίδης
Παρασκευᾶς, φοιτητής ἰατρικῆς, Θεσσαλονίκη. Ἴνδου Παναγιώτα, συντα-
ξιοῦχος, Φλώρινα. Ἰντζεβίδου Ἐλισάβετ, οἰκιακά, Βέροια. Ἰτούδης Ἐμμανουήλ,
τραπεζικός ὑπάλληλος, Βόλος. Ἰωαννίδης Νικόλαος, ἀρτοποιός, Θεσσαλονίκη.
Ἰωαννίδης Συμεών, ἀρτοποιός, Θεσσαλονίκη. Ἰωαννίδου Ὄλγα, ἀρτοποιός,
Θεσσαλονίκη. Καβανόζης Βασίλειος, θερμοϋδραυλικός, Ἀλεξανδρούπολη.
Καββαδίας Πλάτων, ὑπάλληλος, Ἀγρίνιο. Καβύλη Ἀρετή, πτυχιοῦχος παιδα-
γωγός, Φλώρινα. Καζάνη Σεβ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Καζαντζῆ
Ἀλεξάνδρα, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Καζαντζίδου Σόνια, συνταξιοῦχος
δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Καζίλας Σεραφείμ, φοιτητής ὀχημάτων,
Ἀθήνα. Καϊσίδου Χρυσούλα, συνταξιοῦχος δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονί-
κη. Κακάλη Ἀναστασία, ἐκπαιδευτικός - σχολική σύμβουλος, Θεσσαλονίκη. Κα-
καλιάγκος Ἠλίας, ξενοδόχος, Βόλος. Κάκαρη Ἑλένη, οἰκιακά, Βέροια. Κακοῦ
Βαλέρια, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Καλαϊτζόγλου Ἀθηνᾶ, φιλόλογος, Ν. Ἰωνία Μα-
γνησίας. Καλαϊτζόγλου Δομνίκη, συνταξιοῦχος, Βόλος. Καλαϊτζόγλου
Χρῆστος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Καλαϊτζόπουλος Σάββας, ὑπάλληλος
ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα. Καλαμάρα Μαρκέλλα, Δ/κός Π.Ε. Τρίκαλα. Καλδάρα Βασι-
λική, κομμώτρια, Μέτσοβο. Καλημεράκη Καθολική, ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Κα-
λιντέρη Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Καλλιαντζῆ Σουλτάνα, οἰκιακά, Θεσ-
σαλονίκη. Καλλίνη Ἁγνή, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα. Καλλίνη Γεωργία,
ἐργάτρια, Μελίτη. Καλλίνης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Μελίτη. Καλλίνης
Χρυσοβαλάντης, ὑπάλληλος, Φλώρινα. Καλλιντέρης Νικόδημος, νομικός, Θεσ-
σαλονίκη. Καλογήρου Ἀλέξ., Βόλος. Καλοφύρη Ἀργυρώ, οἰκιακά, Μέτσοβο.
Καλοφύρη Γιαννούλα, οἰκιακά, Μέτσοβο. Καλοφύρης Γεώργιος, ἐπιχειρημα-
τίας, Μέτσοβο. Καλοφύρης Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Καλύβας Γρη-
γόριος, ὑπάλληλος ΕΤΕ, Καλαμπάκα. Καμάκα Εὐφροσύνη, φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε.,
Λάρισα. Καμηλούδη Δέσποινα, ἄνεργη, Ν. Μοναστήρι. Καμπουκίνης Α. Δ/κός
Π.Ε., Τρίκαλα. Κανάκης Θεοφάνης, ἔμπορος ἐπίπλων, Θεσσαλονίκη. Κανάλη
Ἰωάννα, θεολόγος, Ἀθήνα. Καναρᾶ Αἰκατερίνη, ἀρχιτέκτων, Βόλος. Καναρᾶς
Ἀπόστολος, στρατιωτικός, Βόλος. Καναρᾶς Ἀπόστολος, στρατιωτικός, Μυτι-

λήνη. Κανδυλιώτου Ἀντωνία, Ἅγιος Χριστόφορος. Κανελλιά Ἕλλη, συντα-
ξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Κανούτα Μαρία, οἰκοκυρά, Βόλος. Καντάκου Ἀνδρ.,
ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Καντζιλίδης Ἀναστάσιος, ὑδραυλικός, Θεσσα-
λονίκη. Καντζιλίδου Μερόπη, μοδίστρα, Θεσσαλονίκη. Καντζιλίδου Στέλλα, πω-
λήτρια, Θεσσαλονίκη. Καπέτη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Καπέτη Καλ-
λιόπη, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Καπέτης Κυριάκος, συνταξιοῦχος, Μέ-
τσοβο. Καπλάνη Μαρία, οἰκιακά, Καστράκι. Καπλάνης Ἀθανάσιος, ἰδιωτικός
ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Καπλάνογλου Ἀνδρονίκη, ἐκδότης, Κοζάνη. Καπλάνο-
γλου Ἐλισάβετ, οἰκιακά, Κοζάνη. Καπλάνογλου Εὐαγγελία, γεωπόνος, Νεάπο-
λη Κοζάνης. Καπνιάρης Σπύρος, ἀγρότης, Ἀγρίνιο. Καποδίστρια Ἀρ., συντα-
ξιοῦχος, Βόλος. Καποδίστρια Μαρία, οἰκιακά, Ἀργαλαστή. Καποδίστριας Κων-

σταντῖνος, ἀρτοποιός, Ἀργαλαστή. Κα-
πουκρανίδης Γεώργιος, νυχτοφύλακας
Θεσσαλονίκη. Καπουκρανίδης Κύρος,
Θεσσαλονίκη. Καπουκρανίδου Φανή,
οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Καραβασιλει-
άδης Ἰάκωβος, συνταξιοῦχος ἐκπαιδευ-
τικός, Βέροια. Καραβασιλειάδου Ἀλε-
ξάνδρα, οἰκοκυρά, Βέροια. Καραβασι-
λειάδου Ἀραβέλλα, ἄνεργη, Βέροια. Κα-
ραβασιλειάδου Ἐλισάβετ, συντα-
ξιοῦχος, Βέροια. Καραβασιλείου Ἀρα-
βέλλα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βέροια. Κα-
ραβασιλείου Μαγδαληνή, συντα-
ξιοῦχος, Βέροια. Καραβασίλη Σοφία,
συνταξιοῦχος, Ἀθήνα. Καραγασλῆ Δια-
μαντῆ, Βέροια. Καραγεῶργος Κων-
σταντῖνος, πωλητής, Βόλος. Καραγε-
ωργίου Κωνσταντῖνος, ἰδιωτικός ὑπάλ-
ληλος, Βόλος. Καραγεωργίου Ἀσημίνα,
φοιτήτρια, Βόλος. Καραγεωργίου Χρ.,
ὑπάλληλος, Βόλος. Καραγιάννη Χρυσή,
τραπεζική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη.

Καραγιάννης Ἰ., στρατιωτικός, Βόλος. Καραγιαννίδης Δημήτριος, ἐκπαιδευτι-
κός, Θεσσαλονίκη. Καραγιῶργος Ἀθανάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο.
Καραγιῶργος Ἠλίας, οἰκοδόμος, Μέτσοβο. Καραγιώργη Παναγιώτα, νοση-
λεύτρια, Φλώρινα. Καραγιώργου Χρυσούλα, οἰκιακά, Βέροια. Καραγκιοζάκη
Ἀργυρή, οἰκιακά, Φλώρινα. Καράδαγλη Γραμματική, λογίστρια, Θεσσαλονίκη.
Καραδημητρός Ν., ἀπόστρατος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Καρακαστανιά Μα-
ρία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος. Καρακαστανιά Ὄλγα, Βόλος. Καρακατσάνη
Κική, καθηγήτρια, Κ. Λεχώνια, Βόλος. Καρακατσάνης Σταμάτης, ἠλεκτρολό-
γος, Κ. Λεχώνια, Βόλος. Καρακώστα Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βόλος. Καρακώ-
στας Παν., ταξιτζής, Βόλος. Καραλιόλιος Δημήτριος, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα.
Καραμάνη Βασιλική, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα. Καραμανιόλα ̓Ανδρομά-
χη, ἀγρότισσα, Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου. Καραμανιόλα Ἑλένη, οἰκιακά, Μα-
κρυράχη. Καραμήτρου Ἀνδρονίκη, οἰκιακά, Βέροια. Καραμήτσιου Μαρία,
ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Καραμίντζιος Δημήτριος, ἐκπαιδευτικός, Τρίκα-
λα. Καραμίντζιου Ἀθανασία, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα. Καραμιχάλη Ἀναστασία,
συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Καραμιχάλη Βασιλική, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Κα-
ραμιχάλη Στυλιανή, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Καραμίχας Μιχαήλ,
ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Καραμπότα Ζαφειρούλα, οἰκιακά, Λάρισα. Καραμπότας
Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Καρανάσιος Ἀντώνιος, συνταξιοῦχος, Βό-
λος. Καρανάσιος Δημήτριος, ἔπιπλα, Βόλος. Καρανάσιου Ἀποστολία, τραπεζι-
κός, Τρίκαλα. Καρανζιᾶ Μ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος. Καρανίκα Ἀνδρονίκη,
συνταξιοῦχος, Λάρισα. Καρανίκας Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμ-
πάκα. Καραντζᾶς Γ., συνταξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Καραποστόλη
Ζωή, Βόλος. Καραποστόλης Ἀπόστολος, Βόλος. Καρασαρλῆ Περσεφόνη, συν-
ταξιοῦχος, Βέροια. Καρασαρλῆς Ἀναστάσιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Βέροια .
Καρασαρλῆς Ἐμμανουήλ, μαθητής, Βέροια. Καραστογιάννη Στεργιανή, νο-
σοκόμα, Φλώρινα. Καρατάσιου Σοφία, μαία, Θεσσαλονίκη. Καρκατσόλης Φώ-
της, ἀγρότης, Γλαφυραί, Βόλος. Καρκατσούλας Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλ-
ληλος, Καρδίτσα. Καρόζα Μαρία, πωλήτρια, Βέροια. Καροτσέρη Σωτηρία,
ἔμπορος, Βέροια. Καροτσέρης Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Βέροια. Καροῦτσος
Ἐλευθέριος, Βόλος. Καροῦτσος Ἠλίας, Βόλος. Καρούτσου Μαρία, οἰκιακά,
Βόλος. Καρούτσου Μαρία, οἰκιακά, Λεχώνια Βόλου. Καρούτσου Σταματία,
οἰκιακά, Βόλος. Καρπουζᾶ Ἐλευθερία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Καρ-
τσιδήμα Σταυρούλα, κοινωνική λειτουργός, Κ. Λεχώνια. Κάσσα Μαρία, οἰκια-
κά, Λάρισα. Κάσσας Κωνσταντῖνος, χρυσοχόος, Λάρισα. Καταπόδη Ἑλένη, συν-
ταξιοῦχος, Βέροια. Καταπόδη Παρασκευή, οἰκιακά, Βέροια. Καταρίκου Ἄννα,
οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Κατσαβοῦ Ἀθηνᾶ, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Κατσανάκη
Εἰρήνη, φοιτήτρια Μεταφραστῶν, Ἀγρίνιο. Κατσουγιάννη Ἀνθή, οἰκιακά, Μέ-
τσοβο. Κατσούδα Παρασκευή, ἄνεργη, Ἀγρίνιο. Κατσούλη Κλεοπάτρα, φοιτή-
τρια θεολογίας, Θεσσαλονίκη. Καφίδα Ἄννα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος. Κα-
ψάλη Μαρία, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη. Κεμαλίδης Χαράλαμ-
πος, φοιτητής Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη. Κεσίδη Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσα-
λονίκη. Κεσίδης Κωνσταντίνος, Ὑδραυλικός, Θεσσαλονίκη. Κετσίδης Παν-
τελῆς, δάσκαλος, Φλώρινα. Κετσιμπάσης Ἰορδάνης, στρατιωτικός, Δράμα. Κια-
ζίμ Αὐγουστίνος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Φλώρινα. Κιαζίμ Γεωργία, οἰκια-
κά, Φλώρινα. Κιαζίμ Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα. Κικιρίδου Ἑλένη, Ἰδιωτική Ὑπάλ-
ληλος, Θεσσαλονίκη. Κισκίνη Φωτεινή, Φαρμακοποιός, Θεσσαλονίκη. Κίσσα
Ἀγγελική, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Κίσσας Βασίλειος, συνταξιοῦχος δά-
σκαλος, Διμήνι Βόλου. Κίσσας Δημήτριος, τυροκόμος, Τρίκαλα. Κοκκινίδης
Ἰωάννης, Πτολεμαΐδα. Κοκκινίδης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Πτολεμαΐδα. Κοκ-
κινίδου Σταυρούλα, οἰκιακά, Πτολεμαΐδα. Κοκκινίδου Σταυρούλα, Πτολεμαΐ-
δα. Κοκκοβίδης Ἰωάννης, καθηγητής πληροφορικῆς, Ἱεροσόλυμα. Κοκκώνη
Στεργιανή, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Κοκονοῦ Παρασκευή, ἀπόφοιτος Λυ-
κείου, Εὔβοια. Κοκοτᾶς Θανάσης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Βόλος. Κολαρ-
γιοῦ Βασιλεία, φοιτήτρια θεολογίας, Θεσσαλονίκη. Κολέτσου Εὐθυμία, οἰκια-
κά, Βόλος. Κολέτσου Φωτεινή, Ὑπάλληλος Πρακτορείου Ταξιδίων, Θεσσαλο-
νίκη. Κολιός Σταῦρος, δημόσιος ὑπάλληλος, Κόνιτσα. Κόλλια Β. Εὐτυχία, Πτο-
λεμαΐδα. Κόλλια Ἰ. Εὐτυχία, Πτολεμαΐδα. Κόλλιας Ἀθανάσιος, ἄνεργος, Τρίκα-
λα. Κόλλιας Βασίλειος, Πτολεμαΐδα. Κόλλιας Νικόλαος, Πτολεμαΐδα. Κολοκο-
τρώνη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀθήνα. Κολύδης Παῦλος, φοιτητής θεολογίας, Ἀλε-
ξανδρούπολη. Κολυμβάση Παρασκευή, οἰκιακά, Λεχώνια. Κολυμβάσης Στέ-
φανος, συνταξιοῦχος, Λεχώνια. Κολώνια Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη.
Κόμνου Συνοδή, τραπεζική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Κονδίλη Ἀγγελική, ἔμπο-
ρος, Πύργος. Κοντογιάννη Εὐφροσύνη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Κοντο-
γιάννης Ἀλέξιος, ἀγρότης, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Κοντογιάννης Παν., συν-
ταξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Κοντομίσιος Κωνσταντῖνος, Πτολεμαΐ-
δα. Κορομπίλια Κυριακή, οἰκιακά, Λάρισα. Κορομπίλια Φρειδερίκη, οἰκιακά, Καρ-
δίτσα. Κορομπίλιας, Νικόλαος, γυμναστής, Λάρισα. Κορτσινόγλου Βασίλειος,
φοιτητής μαθηματικῶν, Ἰωάννινα. Κορτσινόγλου Ἀλίκη, θεολόγος, Κόνιτσα.
Κορτσινόγλου Ἰωάννης, τραπεζικός, Κόνιτσα. Κοσμᾶ Ἑλένη, οἰκιακά, Ἄργος.
Κοσμαρᾶ Καλλιόπη, οἰκιακά, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Κοσμαρᾶ Ἐλεονώρα, κομ-
μώτρια, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Κοσμαρίκου Δήμητρα, φοιτήτρια θεολο-
γίας, Θεσσαλονίκη. Κοσμίδης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Λευκόβρυση Κοζάνης.
Κοσμίδης Ἐλευθέριος, Φυσικός, Θεσσαλονίκη. Κοσμίδου Ἀναστασία, οἰκιακά,
Λευκόβρυση Κοζάνης. Κοσμίδου Κωνσταντία, μαθήτρια, Θεσσαλονίκη. Κο-
σμίδου Μαρία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Κοσπαντσίδου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος
ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Κοτζαΐτση Μαρία, οἰκιακά, Κοζάνη. Κοτζα-
φίλιου Χρυσοστόμη, πτυχιοῦχος θεολογίας, Φλώρινα. Κοτόπουλος Ἀνδρέας,
φοιτητής δασολογίας, Βόλος. Κοτούλα Ἀλεξάνδρα, δημόσιος ὑπάλληλος,
Θεσσαλονίκη. Κοτούλας Ἀθανάσιος, ἔμπορος, Θεσσαλονίκη. Κουβάτης Σάβ-
βας, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Κουγιουμτζόγλου Θεοδώρα, Φλώρινα.
Κούγκουλα Ἀν., μαθήτρια, Βόλος. Κούγκουλα Εὐγ., ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βό-
λος. Κούγκουλα Μάγδα, μαθήτρια, Βόλος. Κούγκουλας Δημ., μαθητής, Βό-
λος. Κούγκουλας Ἰωάννης, ἀστυνομικός, Βόλος. Κουδικέλης Διονύσιος, ἄνερ-
γος, Θεσσαλονίκη. Κούκλα Ἰφιγένεια, κοινωνιολόγος, Τρίκαλα. Κούλη Σταυ-
ρούλα, ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα. Κουκουμπίκης Θεοχάρης, ἄνεργος, Θεσσα-
λονίκη. Κούλης Βασίλειος, ὑπάλληλος Κ.Ε.Π., Φλώρινα. Κουλίδης Ἰωάννης,
ἔμπορος, Θεσσαλονίκη. Κουλιρνός Ἀθανάσιος, ἐργάτης, Μηλοχώριον. Κουμ-
πάρος Ἀνδρόνικος, τραπεζικός, Βόλος. Κουμπάρος Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρη-
ματίας, Βόλος. Κουμπάρου Φωτεινή, οἰκιακά, Βόλος. Κουντάκη Ἀνδρομάχη,
ὑπάλληλος, Βόλος. Κουρκουτμάνος Συμεών, Πτολεμαΐδα. Κουρούπα Ἑλένη,
λογίστρια, Φλώρινα. Κουτῆ Ἀλεξάνδρα, φοιτήτρια, Τρίκαλα. Κουτῆ Νίκη-Μαρ-
κέλλα, καθηγήτρια πληροφορικῆς, Τρίκαλα. Κουτῆ Τριανταφυλλιά, φοιτήτρια,
Τρίκαλα. Κουτής Χρῆστος, τεχνικός αὐτοκινήτων, Τρίκαλα. Κουτρολός Ἰωάν-
νης, κτηνοτρόφος, Ἀγρίνιο. Κουτρολοῦ Ἑλένη, ἐκπαιδευτικός, Ἀγρίνιο. Κου-
τσαμάμη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο. Κουτσαμάνη Αἰκατερίνα, οἰκιακά, Μέ-
τσοβο. Κουτσαμάνη Βασιλική, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Κουτσαμάνη Ἑλένη,
οἰκιακά, Μέτσοβο. Κουτσαμάνη Εὐδοκία, φιλόλογος, Μέτσοβο. Κουτσαμάνη
Εὐρυδίκη, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Κουτσαμάνη Θωμαή, ἐπιχειρηματίας, Μέ-
τσοβο. Κουτσαμάνη Μαρία, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Κουτσαμάνη Σταματία,
ἄνεργη, Μέτσοβο. Κουτσαμάνης Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Κου-
τσαμάνης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Κουτσαμάνης Δημήτριος, ἐπι-
χειρηματίας, Μέτσοβο. Κουτσαμάνης Ἰωάννης, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο.
Κουτσαμάνης Παντελής, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Κούτση Εὐαγγελία, Φλώ-
ρινα. Κουτσοῦκος Χαράλαμπος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Κουτσούκου Πα-
ρασκευή, οἰκιακά, Βόλος. Κριαρᾶ Ἀθηνᾶ, νηπιαγωγός. Κρίκος Ἀπόστολος, συν-
ταξιοῦχος, Ἁγία Τριάδα. Κρίκος Ἀριστείδης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Κρί-
κος Ἀριστείδης, ἄνεργος, Ἁγία Τριάδα. Κρίκου Εὐαγγελία, Βόλος. Κρίκου Σο-
φία, οἰκιακά, Βόλος. Κρομμύδα Ελ., οἰκιακά, Βόλος. Κρομμύδας Ἰ., συντα-
ξιοῦχος, Βόλος. Κρομμύδας Ἰωάννης, δημόσιος ὑπάλληλος, Λεχώνια Βόλου.
Κρομμύδας Πέτρος, Βόλος. Κυβερνήτης Ἀλκιβιάδης, στρατιωτικός, Θεσσα-
λονίκη. Κυριαζῆ Ἑλένη, συνταξιοῦχος νοσηλεύτρια, Φλώρινα. Κυριαζῆ Εἰρή-
νη, συνταξιοῦχος δασκάλα, Φλώρινα. Κυριαζῆ Χρυσάνθη, οἰκιακά, Φλώρινα.
Κυριαζῆς Ἀναστάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Κυριαζοπούλου Ἰωάννα,
νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη. Κυριακίδης Γεώργιος, ἐργάτης, Βέροια. Κυριακί-
δης Ἰωάννης, τραπεζικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Κυριακόπουλος Παῦλος,
Φλώρινα. Κυριακοπούλου Μαρία, οἰκοκυρά, Μελίτη. Κυριακούλης Δημήτριος,
ἔμπορος, Καρδίτσα. Κυρίτσης Παναγιώτης, ξυλογλύπτης, Καλαμπάκα. Κύρκος
Δημήτριος, οἰκονομολόγος, Θεσσαλονίκη. Κύρτσου Τραϊανή, ὑπάλληλος ξε-
νοδοχείου, Φλώρινα. Κωνσταντέλια Γεωργία, οἰκιακά, Λάρισα. Κωνσταντέλια
Εὐαγγελία, οἰκιακά, Βόλος. Κωνσταντέλια Ἰωάννα, Ὑπάλληλος, Βόλος. Κων-
σταντέλιας Ἰωάννης, Μηχανικός, Βόλος. Κωνσταντινίδου Θεολογία, συντα-
ξιοῦχος, Βέροια. Κωνσταντινίδου Φωτεινή, συνταξιοῦχος, Βέροια. Κωστακά-
κη Γιάννα, οἰκιακά, Φλώρινα. Κωστακάκης Χρῆστος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος,

Φλώρινα. Κωστάκη Αἰκατερίνη, κομμώτρια, Μέτσοβο. Κωστάκη Ἄννα, οἰκιακά,
Μέτσοβο. Κωστάκη Γεωργία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Κωστάκη Μαρία, οἰκιακά, Μέ-
τσοβο. Κωστάκης Γεώργιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Κωστάκης Γεώργιος, φοι-
τητής, Μέτσοβο. Κωστάκης Ἀναστάσιος, ἐπιπλοποιός, Μέτσοβο. Κωστάκης
Δημήτριος, ἰδιωτ. ὑπάλληλος, Βόλος. Κωστάκης Ἰωάννης, ἐπιπλοποιός, Μέ-
τσοβο. Κωσταμένα Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Κωσταμένα Θεοδώρα, οἰκιακά,
Μέτσοβο. Κωσταμένας Ἄγγελος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Κωσταμένας Δημή-
τριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Κωσταμένας Φ., ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Κωστό-
πουλος Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Βόλος. Κωστοπούλου Εὐαγγελία, Οἰκοκυρά,
Βόλος. Κωστοπούλου Μαρία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Κωστούδη Ἄννα, στρα-
τιωτικός,. Κωστούδη Μαγδαληνή, χημικός. Κωστούδη Σταυρούλα, χημικός.
Κωστούδης Σταῦρος, λοχαγός. Κωστούλα Εἰρήνη, λογίστρια, Βόλος. Κω-
στούλα Παρασκευή, οἰκιακά, Τρίκαλα. Κωτανίτσης Κωνσταντῖνος, οἰνολόγος,
Μέτσοβο. Λαζαρίδου Δόμνα, δασκάλα, Φλώρινα. Λαζαρίδου Μαρία, δασκάλα,
Φλώρινα. Λάζου Ἑλένη, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Λαμπριανίδου
Μακρίνα, πτυχιοῦχος θεολογίας, Φλώρινα. Λαμπρινίδου Ἄννα, δημόσιος ὑπάλ-
ληλος, Θεσσαλονίκη. Λάμπρου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Λαρυγγά-
κη Μαγδαληνή, οἰκιακά, Βόλος. Λασκάρογλου Ἐμμανουήλ, συνταξιοῦχος
ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα. Λάσκος Βάιος, ἰδιωτ. ὑπάλληλος, Τρίκαλα . Λάσκος Βάιος,
συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Λάσκος Δημήτριος, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα. Λάσκος
Στυλιανός, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα. Λάσκου Ἄννα, οἰκιακά, Τρίκαλα. Λάσκου
Ἑλένη, φοιτήτρια, Τρίκαλα. Λάσκου Κωνσταντία, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα. Λέκ-
κα Καλλιρόη, μοδίστρα, Πτολεμαΐδα. Λέλεκα Ἀθανασία ἔμπορος, Θεσσαλονί-
κη. Λέλεκα Διαλεχτῆ, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Λεονταρᾶς Γεώργιος, ἰδιω-
τικός ὑπάλληλος, Βόλος. Λέτσιος Εὐάγγελος, Καθηγητής, Θεσσαλονίκη. Λέ-
τσιου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Λέτσιου Μαρία, Καθηγήτρια, Θεσσα-
λονίκη. Λιάκος Ἀπ., συνταξιοῦχος, Βόλος. Λιάκου Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βό-
λος. Λιάκου Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Λιάκου Μαρία, ἐκπαιδευτι-
κός, Θεσσαλονίκη. Λιάκου Χρυσ., λογίστρια, Βόλος. Λιναριτάκης Ἐμμανουήλ,
καθηγητής, Βόλος. Λίνος Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Λορ-
θόπουλος Κωνσταντῖνος, ἄνεργος, Βόλος. Λοῦγγος Βασίλειος, βαφέας, Τρί-
καλα. Λοῦγγος Γεώργιος, μαθητής Λυκείου, Τρίκαλα. Λοῦγγος Ἰωάννης, μα-
θητής Λυκείου, Τρίκαλα. Λοῦγγος Θεόδωρος, ἔμπορος, Τρίκαλα. Λοῦγγος
Λουκᾶς, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Λοῦγγος Νικόλαος, ἔμπορος, Τρίκα-
λα. Λούγγου Δάφνη, οἰκιακά, Τρίκαλα. Λούγγου Μαρία, βρεφονηπιοκόμος, Τρί-
καλα. Λουκίδης Ἀ., ὑπάλληλος ΟΣΕ, Θεσσαλονίκη. Λουκίδης Ἠλίας, ὁδηγός,
Βέροια. Λουκίδου Βηθλεέμ, δημόσιος ὑπάλληλος, Βέροια. Λουκίδου Εὐστρα-
τία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Λουκίδου Λ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
Λουκίδου Μαρία, ἀγρότης, Βέροια. Λουκίδου Παρέσα, συνταξιοῦχος, Βέροια.
Λούρη Ἰουλία, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Λυκοδήμου Κ., ἄνεργος,
Βόλος. Λυρίτση Δήμητρα, ὀδοντοτεχνίτης, Ἀθήνα. Λυρίτση Εὐλαμπία, οἰκια-
κά, Βόλος. Λυρίτση Φιλίτσα, οἰκιακά, Βόλος. Λυρίτση Φιλίτσα, οἰκιακά, Βόλος.
Λυρίτσης Ἠλίας, συνταξιοῦχος, Βόλος. Λυρίτσης Παναγιώτης, ὑδραυλικός,
Βόλος. Λυσίκατος Σωτήριος, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Λυσικάτου Ἑλένη,
καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη. Μάγγου Ἀνδρομάχη, οἰκιακά, Φλώρινα. Μαγερία
Βιργινία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μαγειρία Εἰρήνη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μάγκα Ἑλέ-
νη, φιλόλογος, Ἰωάννινα. Μάγκου Ἐλπίδα, Φλώρινα. Μαζιώτη Χαρίκλεια, κομ-
μώτρια, Κόρινθος. Μακαρατζῆ Πόπη, οἰκιακά, Βόλος. Μακρῆ Δέσποινα, οἰκια-
κά, Θεσσαλονίκη. Μακρῆ Χριστίνα, οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας.
Μακρυβέλη Μαρία, συνταξιοῦχος, Βόλος. Μακρυγιάννη Κυριακή, μαία, Θεσ-
σαλονίκη. Μάλιακας Βασίλειος, θεολόγος - ἀκτινολόγος, Κόνιτσα. Μάλιακας
Χρίστος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Κόνιτσα. Μαλλιοπούλου Ἐλευθερία,
Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Μαλλιοπούλου Σοφία, Ἅγιος Χριστόφορος
Ἐορδαίας. Μαναοῦ Μαρία, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα. Μανδανίδου
Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτικός, Λάρισα. Μανιώτου Χριστίνα, δημόσιος ὑπάλληλος,
Φλώρινα. Μάνος Παναγιώτης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Μάνος Ἀργ., ἀπό-
στρατος, Βόλος. Μάνου Ἐλισάβετ, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος. Μαργαρίτη
Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μαργαρίτη Γεωργία, νοσηλεύτρια, Κ. Λεχώνια.
Μαργαρίτη Δήμητρα, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μάρης Κωνσταντῖνος, ἰδιοκτήτης
κέντρου διασκέδασης, Ἀγρίνιο. Μαρίδου Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα. Μαρκᾶ Χα-
ρίκλεια, οἰκιακά, Βόλος. Μαρκαντάς Γεώργιος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Μαρκαν-
τάς Ἀριστείδης, ἀστυνομικός, Τρίκαλα. Μαρκοπούλου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Με-
λίκη Ἡμαθίας. Μάρκου Ἀντώνιος, θεολόγος, Πάτρα. Μάρκου Πανωραία, γυ-
μνάστρια, Θεσσαλονίκη. Μάρκου Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Μαρκού-
δης Χρήστος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Λάρισα. Μαρκᾶς Ἰωάννης, ἀστυνο-
μικός, Θεσσαλονίκη. Μαρκᾶς Παναγιώτης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Μα-
νώλη Ἄννα, φαρμακοποιός, Ἀθήνα. Μάρτος Στέφανος, φοιτητής τοπογρα-
φίας, Σέρρες. Μαστοράκη Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Καλαμπάκα. Μάστορας Πανα-
γιώτης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Ματσούκας Νικόλαος, πυροσβέστης, Βό-
λος. Μαυρίδης Δημ., μαθηματικός, Θεσσαλονίκη. Μαυρίδης Ἀνδρέας, πληρο-
φορικός, Θεσσαλονίκη. Μαυρίδου Ὄλγα, τοπογρ. μηχανικός, Θεσσαλονίκη.
Μαυρίδου Μαρία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Μαυρίδου Πελαγία, στρατιωτική
ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Μαυρογιῶργος Μιχαήλ, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέ-
τσοβο. Μαυρογιῶργος Τριαντάφυλλος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Μαυ-
ρογιώργου Αἰκατερίνα, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μαυρογιώργου Σταματία, οἰκιακά,
Μέτσοβο. Μαυρομμάτης Κωνσταντῖνος, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος. Μαυ-
ροπεραστῆς Θεμιστοκλῆς, τηλεοπτ. παραγωγός, Θεσσαλονίκη. Μαυρόφτα
Αἰμιλία, οἰκιακά, Βόλος. Μαυρόφτα Καλλιόπη, οἰκιακά, Βόλος. Μαυρόφτα Καλ-
λιόπη, οἰκιακά, Ἀθήνα. Μαυρόφτας Σπύρος, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα. Μεγαδή-
μου Βασ., ἰατρός, Βόλος. Μεγαδήμου Βασιλική, ὑπάλληλος, Βόλος. Μεγαδή-
μου Καλ., συνταξιοῦχος, Βόλος. Μεγαδήμου Ἀνδρομάχη, οἰκιακά, Βόλος. Με-
γαδῆμος Γεώργιος, σπουδαστής, Βόλος. Μεγαδῆμος Δημήτριος, ναυτικός,
Βόλος. Μεγαδῆμος Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Μεγαδῆμος Ν., ναυτι-
κός, Βόλος. Μειτονίδου Ζωή, τ. δικηγόρος, Θεσσαλονίκη. Μελαχρινάκη Στα-
ματία, ἀνεπάγγελτος, Βόλος. Μελίδου Ἐλευθερία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλο-
νίκη. Μέμος Ἰωάννης, φοιτητής θεολογίας, Θεσσαλονίκη. Μέμος Σεβαστια-
νός, μαθητής, Κόνιτσα. Μέμου Μαρία, Τεχνικός Η/Υ, Πάτρα. Μέμου Παναγιώ-
τα, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἅγιος Νικόλαος, Κρήτη. Μέμου Παρασκευή, φοιτή-
τρια πληροφορικῆς, Κέρκυρα. Μέμου-Μανώλη Βασιλική, οἰκιακά, Κόνιτσα.
Μέρμηγκας Γεώργιος, ἀπόστρατος, Τρίκαλα. Μέρμηγκας Ἀλέξανδρος, ἔμπο-
ρος, Τρίκαλα. Μήλιος Γεώργιος, ἔμπορος, Καλαμπάκα. Μηλοπούλου Εὐθυμία,
οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Μηνᾶς Ἀρσένης, Πτολεμαΐδα. Μήνογλου Δέσποινα, Δρ.
δασολόγος - δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Μητροπούλου Ἄννα, ἐλεύ-
θερη ἐπαγγελματίας, Φλώρινα. Μητρούδη Ἑλένη, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονί-
κη. Μιχαήλ Βαγδούτης, μαθητής, Βόλος. Μιχαηλίδης Βασίλειος, συντα-
ξιοῦχος, Βόλος. Μιχαηλίδης Εὐθύμιος, ἐργάτης Βόλος. Μιχαηλίδης Μιχαήλ,
σπουδαστής, Βόλος. Μιχαηλίδης Χρυσοβαλάντης, σπουδαστής, Βόλος. Μι-
χάλη Μέλλω, ἀγρότισσα, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος,. Μιχάλης Ἀπόστολος,
ἀγρότης, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Μιχαλόπουλος Κ. συνταξιοῦχος, Βόλος.
Μιχαλόπουλος Κωνσταντῖνος, ἄνεργος, Βόλος. Μιχαλόπουλος Ἀπ., ἄνεργος,
Βόλος. Μιχαλοπούλου Ἀγάπη οἰκιακά, Βόλος. Μιχμίζου Δέσποινα, καθηγήτρια
ἀγγλικῶν, Φλώρινα. Μιχόπουλος Μ., Βόλος. Μόκα Ἑλένη, καθαρίστρια, Κα-
λαμπάκα. Μόκα Ἕλλη, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα. Μόκας Ἀχιλέας, συντα-
ξιοῦχος, Καλαμπάκα. Μόκας Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα.
Μόκκα Παναγιώτα, καθαρίστρια, Καλαμπάκα. Μόκκα Χριστίνα, κομμώτρια,
Ἄνω Λεχώνια, Βόλος. Μόκκας Στέφανος, συνταξιοῦχος, Ἄνω Λεχώνια, Βό-
λος. Μόνια Νικολέττα, φοιτήτρια Π.Τ.Ν, Θεσσαλονίκη. Μορένου Ἑλένη, λογί-
στρια, Θεσσαλονίκη. Μορίκη Νίκη, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Μορφίδου Γαρυ-
φαλλιά, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Μοσχανδρέου Ἄγγελος, ἐκπαιδευτικός, Βό-
λος. Μοσχανδρέου Στυλιανή, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Μοσχονᾶς Ἀπόστολος,
ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Μουζακίτης Νικόλαος, συνταξιοῦχος τηλεφω-
νητής, Θεσσαλονίκη. Μούντζιας Ἀντώνιος, γεωπόνος, Θεσσαλονίκη. Μουρά-
βα Μαρία, οἰκιακά, Βόλος. Μουράβος Ἡρακλῆς, ἰατρός, Κ. Λεχώνια, Βόλος.
Μουσελεμίδης Γεώργιος, φοιτητής λογιστικῆς, Δράμα. Μουσώνης Εὐριπίδης,
ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Μπάδρα Ἀναστασία, ὀδοντίατρος, Βόλος.
Μπάδρας Λεωνίδας, ἰατρός, Βόλος. Μπακάλη Ἀγγελική, ἰδιωτική ὑπάλληλος,
Πτολεμαΐδα. Μπακάλη Εὐδοκία, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος. Μπακάλη Μαρία,
Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Μπακάλη Σταυρούλα, Πτολεμαΐδα. Μπακάλη
Στέλλα, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος. Μπακάλης Γεώργιος, Πτολεμαΐδα. Μπα-
κάλης Ἀλέξανδρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἅγιος Χριστόφορος. Μπακάλης
Θωμᾶς, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Μπακάλης Ἰωάννης, Πτολεμαΐδα.
Μπακάλης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Ἅγιος Χριστόφορος. Μπακάλης
Σταῦρος, Ἅγιος Χριστόφορος. Μπαλαμπέκου Χάιδω, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μπα-
λαντάνη Δήμητρα, οἰκιακά, Ἰωάννινα. Μπαλαντάνης Ἀναστάσιος, ὑπάλληλος,
Ἰωάννινα. Μπαλατσούκα Ἐ., οἰκιακά, Μέτσοβο. Μπαλκάμος Χαράλαμπος, ἀνε-
πάγγελτος, Θεσσαλονίκη. Μπαλοῦτσος Κοσμᾶς, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας,
Τρίκαλα. Μπαλοῦτσος Κωνσταντῖνος, μαθητής γυμνασίου, Τρίκαλα. Μπα-
λοῦτσος Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Μπαλούτσου Ζωή, μαθήτρια
γυμνασίου, Τρίκαλα. Μπαλούτσου Σοφία, μαθήτρια λυκείου, Τρίκαλα. Μπα-
λούτσου Σοφία, οἰκιακά, Τρίκαλα. Μπαντέκα Μαρία, συνταξιοῦχος δασκάλα,
Καλαμπάκα. Μπαντέκα Ὄλγα, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Μπαντέκας Εὐθύμιος,
μηχανικός, Ξάνθη. Μπαντούλας Στέφ., ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Μπάρδο Εὐφρο-
σύνη, οἰκιακά, Φλώρινα. Μπασιούρη Μαρία, οἰκιακά, Τρίκαλα. Μπασιούρη Στυ-
λιανή, οἰκιακά, Τρίκαλα. Μπασιούρης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα.
Μπαταλογιάννη Χαρίκλεια, ἔμπορος, Καστράκι. Μπατζιάκα Βάγια, οἰκιακά, Βέ-
ροια. Μπατζογιάννης Γεώργιος, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Μπάτσιου Παναγιώ-
τα, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Μπεκιάρης Ἄγις, φοιτητής, Θεσσαλονίκη.
Μπέλλος Λεωνίδας, μάγειρας, Τρίκαλα. Μπελλῆς Χρῆστος, ἐπιπλοποιός, Φλώ-
ρινα. Μπέσας Εὐάγγελος, μάγειρας, Τρίκαλα. Μπέσας Χρῆστος, ἀστυνομικός,
Βόλος. Μπέτσιος Νικόλαος, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Μπέτσιου Εἰρή-
νη, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Μπίμπη Ἀκυλίνα, Νοσοκόμα, Φλώρινα.
Μπίρκος Λάμπρος, Ἀπόφοιτος Ε.Π.Α.Λ. - Ἄνεργος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρ-
νανίας. Μπίσα Βασιλική, φιλόλογος, Μέτσοβο. Μπίσα Ἀγγελική, δικηγόρος,
Μέτσοβο. Μπίσα Ἀγγελική, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μπίσα Οὐρανία, οἰκιακά, Μέ-
τσοβο. Μπίσας Γεώργιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Μπίσας Δημήτριος,
μηχανικός, Μέτσοβο. Μπίσας Εὐάγγελος, γεωπόνος, Μέτσοβο. Μπίσας Νικό-
λαος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Μπλατζούκα Ἀγόρω, συνταξιοῦχος, Πραντικό
Αἰτωλοακαρνανίας. Μπλατζούκα Ἰφιγένεια, Ἀγρίνιο. Μπλατζούκα Φωτεινή,
οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Μπλατζούκα-Μάρη Ἀγόρω, οἰκιακά,
Ἀγρίνιο. Μπλατζούκα - Νταλαπέρα Ἀγγελική, οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοα-
καρνανίας. Μπλατζούκας Ἀθανάσιος, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρ-
νανίας. Μπλατζούκας Ἀθανάσιος, φοιτητής θεολογίας, Θεσσαλονίκη. Μπλα-
τζούκας Κωνσταντῖνος, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Μπλα-
τζούκας Ἠλ. Ἀθανάσιος, τεχνικός μαγειρικῆς τέχνης, Γαλαξίδι. Μπλατζούκας
Ἀλέξανδρος, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Μπλατζούκας
Ἠλίας, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Μπλα-
τζούκας Ἰωάννης, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας. Μπλατζού-
κη Φωτεινή, μαθήτρια, Ἀγρίνιο. Μπλέτσος Βασίλειος, ἐπιπλοποιός, Μέτσοβο.
Μπλέτσος Θεόδωρος, ἰδιωτ. ὑπάλληλος, Ἰωάννινα. Μπλέτσου Μαρία, φαρμα-
κοποιός, Ἰωάννινα . Μπλέτσου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μπλέτσου Σπυ-
ριδούλα, φαρμακοποιός, Ἰωάννινα. Μπόγδη Ρόζα, οἰκιακά, Φλώρινα. Μπόγδης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 4ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ὑπογραφαὶ κληρικῶν – μοναχῶν – λαϊκῶν 



Σελὶς 6η 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ὑπογραφαὶ κληρικῶν – μοναχῶν – λαϊκῶν 

Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Μποτζέ Πόπη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη.
Μπούγα Βαΐα, γεωπόνος, Τρίκαλα. Μπούγα Εὐθυμία, οἰκιακά, Φαρκαδώνα.
Μπούγα Ζωή, οἰκιακά, Τρίκαλα. Μπούγας Ἀ. ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρί-
καλα. Μπούγας Γ. ὑδραυλικός, Τρίκαλα. Μπουγᾶς Κυριάκος, στρατιωτικός,
Βόλος. Μπουγᾶς Κυριάκος, στρατιωτικός, Ν. Ἰωνία, Βόλος. Μπουκουβάλα Βα-
σιλική, συνταξιοῦχος ΟΣΕ, Βόλος. Μπουλάκη Ἀνδριάνα, Μηχανικός, Ξάνθη.
Μπουλάκη Μαρία, συνταξιοῦχος ὀδοντίατρος, Ἐπανομή. Μπουλασίκη Χρυ-
σοπηγή, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Μπούμπα Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μπούμ-
πα Ἀθηνᾶ, οἰκιακά, Μέτσοβο . Μπούμπα Ζωή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μπούμπα
Ἰωάννα, θεολόγος, Μέτσοβο. Μπούμπα Κωνσταντίνα, οἰκιακά, Μέτσοβο.
Μπούμπα Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Μπούμπα Οὐρανία, οἰκιακά, Μέτσοβο.
Μπούμπα Σταματία, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Μπούμπα Χαρίκλεια, φιλόλογος,
Μέτσοβο. Μπούμπας Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Μπούμπας
Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Μπούμπας Δημήτριος, μηχανικός αὐτο-
κινήτων, Μέτσοβο. Μπούμπας Ἰωάννης, ὑδραυλικός, Μέτσοβο. Μπούμπας
Παντελῆς, ξενοδόχος, Μέτσοβο. Μπούμπας Σωτήριος, ὑδραυλικός, Μέτσο-
βο. Μπούμπας Χρῆστος, Μέτσοβο. Μπούμπας Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Μέ-
τσοβο. Μπουρδούβαλης Χρῖστος, ἀρχιτέκτων, Θεσσαλονίκη. Μπουρλιός,
ἀγρότης, Τρίκαλα. Μπουρλιός Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Μπουρλιοῦ
Θεοδώρα, οἰκιακά, Τρίκαλα. Μπουρογιάννης Βασίλειος, ἐκπαιδευτικός, Θεσ-
σαλονίκη. Μπουρσανίδης Κ., ἀγρότης, Θεσσαλονίκη. Μπουρσανίδου Εὐγ.,
ἀγρότισσα, Θεσσαλονίκη. Μπουρτσέλη Ζωή, συνταξιοῦχος, Βόλος. Μπούσιος
Ἰωάννης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Μπούσιου Θεοπέμπτη, οἰκιακά,
Θεσσαλονίκη. Μπούσκου Ἄννα, οἰκιακά, Φλώρινα. Μπουτιώνα Κατερίνα, οἰκια-
κά, Θεσσαλονίκη. Μπούτσιας Σπυρίδων, γυμναστής. Μυλωνᾶς Ἀντώνιος, του-
ριστικές ἐπιχειρήσεις, Δράμα. Μυλωνᾶς Παναγιώτης, τεχνικός, Βόλος. Μυ-
ρωνίδης Νικόλαος, ὑπάλληλος πανεπιστημίου ΔΜ, Φλώρινα. Μυρωνίδου Ἑλέ-
νη, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Μυρωνίδου Ταβιθά, δασκάλα, Φλώρινα. Μωραΐτη
Μαγδαληνή, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Μωραϊτίδου Γεωργία, φιλόλογος, Ἀθήνα.
Μωραΐτου Πηνελόπη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Νάκα Βαῒα, δικηγόρος, Τρίκαλα.
Νάκα Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Νάκα Ἐλευθερία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Νάκα
Κλεονίκη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Νάκας Ἀναστάσιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέ-
τσοβο. Νάκας Ἰωάννης, ὑδραυλικός, Μέτσοβο. Νάκας Μιχαήλ, μηχανικός
αὐτοκινήτων, Μέτσοβο. Νάκος Γεώργιος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Νάκος
Δημήτριος, ἀγρότης, Καρδίτσα. Ναλμπάντη Αἰκατερίνη, καθηγήτρια ἀγγλικῶν,
Πτολεμαΐδα. Ναλμπάντη Ζαφειρία, Πτολεμαΐδα. Ναλμπάντης Εὐθύμιος, Πτο-
λεμαΐδα. Ναλπαντίδης Χαράλαμπος, θεολόγος, Φλώρινα. Νάνης Λυκοῦργος,
ἰατρός, Φλώρινα. Νάσσιου Χαρούλα, Βόλος. Νάστου Θεοδότα, οἰκιακά, Φλώ-
ρινα. Ναστούδη Μαρία, ἀγρότης, Ν. Μοναστήρι Λαρίσης. Ναστούδη Μαρία,
συνταξιοῦχος, Μ. Μοναστήρι. Ναστούδης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Μ. Μονα-
στήρι. Νάτση Μαρία, οἰκιακά, Κόνιτσα. Νάτση Μαριάνθη, οἰκιακά, Κόνιτσα. Νά-
τσης Ἠλίας, ἄνεργος, Κόνιτσα. Νάτσης Μιχαήλ, κτηνοτρόφος, Κόνιτσα. Να-
τσιός Δημήτριος, δάσκαλος, Κιλκίς. Νέλλα Χαρίκλεια, ἰδιωτική ὑπάλληλος,
Καρδίτσα. Νένζα Ἀναστασία, οἰκιακά, Πτολεμαΐδα. Νιζάμη Χρυσούλα, οἰκιακά,
Βόλος. Νιζάμης Εὐάγγελος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Νικηφόρου Μ., οἰκιακά, Βό-
λος. Νικολαΐδης Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Νικολαΐδης Χρυ-
σόστομος, κτηνοτρόφος, Ἀρίστη. Νικολαΐδου Χρυσή, μανάβισσα, Θεσσαλονί-
κη. Νικολάου Ἀθανάσιος, μαθητής, Φλώρινα. Νικολάου Ἀθανάσιος, συντα-
ξιοῦχος, Φλώρινα. Νικολάου Γεώργιος, ὁδηγός, Φλώρινα. Νικολάου Δημή-
τριος, ξυλουργός, Βέροια. Νικολάου Εὐαγγελία, μαθήτρια, Φλώρινα. Νικολά-
ου Μόνικα, φοιτήτρια, Φλώρινα. Νικολάου Σταῦρος, φοιτητής, Βέροια. Νικο-
λάου Σωτηρία, φοιτήτρια, Βέροια. Νικολάου Φλώρα, ἄνεργη, Φλώρινα. Νικο-
λάου Φλώρα, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Νικολάου Χριστίνα, οἰκιακά, Φλώρινα.
Νικολάου Χρυσούλα, οἰκιακά, Βέροια. Νιτσάγια Φιλοθέη ἁγιογράφος - λογί-
στρια, Φλώρινα. Νόττας Δημήτριος, φοιτητής ἀγγλικῆς φιλολογίας, Σέρρες.
Νταζρέ Κ. συνταξιοῦχος, Βόλος. Νταῆ Μαρία, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Βό-
λος. Νταϊλιάνης Ἀθανάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Ντάλα Μαρία, συν-
ταξιοῦχος, Καλαμπάκα. Νταλαπέρας Σωτήριος, φοιτητής ἱστορικό - ἀρχαιολο-
γικό, Ρέθυμνο. Ντάλλιος Ἀθανάσιος, συν. στρατιωτικός, Βόλος. Ντάνη Ἄννα,
οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Ντάνη Ἐλευθερία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
Ντάνη Θεοκρίτη, αἰσθητικός, Θεσσαλονίκη. Ντάνη Ροδούλα, οἰκιακά, Θεσσα-
λονίκη. Ντάνης Ἰωάννης, νομικός, Θεσσαλονίκη. Ντάνης Κωνσταντῖνος, φυ-
σιοθεραπευτής, Θεσσαλονίκη. Ντάρδα Βικτωρία, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα.
Ντάρδας Κωσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα. Νταφοπούλου Ἐ. οἰκιακά,
Τρίκαλα. Ντίνα Ἀφροδίτη, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Ντίνος Βασίλειος, συντα-
ξιοῦχος, Λάρισα. Ντιούδη Γεθσημανῆ οἰκιακά, Λάρισα. Ντιούδης Σιδέρης, συν-
ταξιοῦχος, Λάρισα. Ντόβα Ἀλεξάνδρα, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Ἀγρίνιο. Ντόβα
Βασιλική, κομμώτρια, Ἀγρίνιο. Ξάνθη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο. Ξάνθη Μα-
ρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Ξανθοπούλου Γλυκερία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Ξυνοῦ
Εἰρήνη, συνταξιοῦχος Δασκάλα, Βόλος. Ξυνός Α., συνταξιοῦχος, Βόλος. Ξυ-
πολυτᾶς Ἰωάννης, ὀδοντίατρος, Καμμένα Βοῦρλα. Οἰκονόμου Βασιλική, οἰκια-
κά, Τρίκαλα. Οἰκονόμου Νικόλαος, ἀγρότης, Τρίκαλα. Ὀκουτσίδου Ἑλένη,
Φλώρινα. Ὀξυδίδης Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Wuppertal, Γερμανία.
Οὐρεϊλίδη Βενετία - Μαρία, φοιτήτρια, Λάρισα. Οὐρεϊλίδη Εἰρήνη, μαθήτρια,
Λάρισα. Οὐρεϊλίδης Ἀντώνιος, στρατιωτικός, Λάρισα. Οὐρεϊλίδης Γεώργιος,
ἄνεργος, Λάρισα. Οὐρεουλίδης Γεώργιος, φοιτητής, Ἀθήνα. Οὐρεουλίδης Π.,
φοιτητής, Ἀθήνα. Παγώνη Ἄννα, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Παζαρλόγλου
Ἰορδάνης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Παΐλα Βαΐτσα, οἰκιακά, Μέτσοβο. Παΐ-
λα Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Παΐλα Κωσταντῖνα, οἰκιακά, Μέτσοβο. Παΐ-
λα Φανή, οἰκιακά. Μέτσοβο. Παΐλα Χάιδω, οἰκιακά, Μέτσοβο. Παΐλας Δημή-
τριος, ἐργάτης, Μέτσοβο. Παλαμᾶ Εἰρήνη, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος. Πα-
λαμᾶς Γρηγόριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἐλευθέρια. Παλέογλου Ἀγγελική, δη-
μόσιος ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Πάλλα Ἀγγελική, οἰκιακά, Καλαμπάκα. Πάλλα Δή-
μητρα, ἐκπαιδευτικός, Καλαμπάκα. Πάλλας Φώτιος, ἐκπαιδευτικός, Καλαμπά-
κα. Πάλμερ Κωνσταντίνα, Πρεσβυτέρα, MA, St. John's Newfoundland, Canada.
Πανάγιος Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Πανάγιος Ἰωάννης, δημόσιος
ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Πανάγιος Στέφανος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Πανάγι-
ου Ἑλένη, φιλόλογος, Μέτσοβο. Πανάγιου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Πα-
νάγιου Σωτηρία, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Παναγιωτίδου Ἐλευθερία, Ἅγιος
Χριστόφορος Ἐορδαίας. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Οἰκοδόμος, Βόλος.
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, ἄνεργος, Βόλος. Παναγιωτόπουλος Στέ-
φανος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Καρδίτσα. Παναγιωτοπούλου Εὔα, Βέροια.
Παναγιωτοπούλου Εὐθυμία, μαθήτρια, Βόλος. Πανάγου Ἀνδρομάχη, τραπεζι-
κή ὑπάλληλος, Πειραιᾶς. Πανταζῆ Αἰκατερίνη, συνταξιοῦχος, Βόλος. Πανταζῆ
Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος. Πανταζῆς Χρυσ., δημόσιος ὑπάλληλος,
Βόλος. Παντελίδης Γιάννης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Παντελίδης Ἰωσήφ,
συνταξιοῦχος, Βέροια. Παντελίδου Ἰωάννα συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Πα-
παβασιλείου Ὀρέστης, καθηγητής πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη. Παπαγάννη
Σταματία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Παπαγγέλη Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Πα-
παγγέλης Ἀ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Παπαγγέλης Β., ὑπάλληλος, Μέ-
τσοβο. Παπαγγέλης Εὐάγγελος, ἄνεργος, Μέτσοβο. Παπαγγελῆς Γεώργιος,
ὁδηγός, Βόλος. Παπαγεωργίου Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Κοζάνη. Παπαγεωρ-
γίου Δημ., καθηγητής, Θεσσαλονίκη. Παπαγεωργίου Εὐάγγελος, φοιτητής,
Βόλος. Παπαγεωργίου Κωνσταντῖνος, Πτολεμαΐδα. Παπαγεωργίου Ἀναστα-
σία, οἰκιακά, Κοζάνη. Παπαγεωργίου Ἰωάννα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος. Πα-
παδάκη Δημ., δημόσιος ὑπάλληλος, Βελιστίνο. Παπαδάκη Χρυσούλα, οἰκιακά,
Τρίκαλα. Παπαδάκης Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Παπαδημητρίου Βα-
σίλειος, τραυματιοφορεύς ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκη. Παπαδημούλης Π., Καθηγη-
τής, Λάρισα. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Ἰωάννι-
να. Παπαδόπουλος Παῦλος, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα. Παπαδόπουλος
Ρ., Ὁδηγός, Βόλος. Παπαδόπουλος Στυλιανός, συνταξιοῦχος, Βέροια. Παπα-
δοπούλου Ἀναστασία, δημόσιος ὑπάλληλος, Λάρισα. Παπαδοπούλου Ἄννα,
οἰκιακά, Τρίκαλα. Παπαδοπούλου Γεωργία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα. Πα-
παδοπούλου Εὐαγγελία, οἰκιακά, Ἰωάννινα. Παπαδοπούλου Παναγιώτα, οἰκια-
κά, Φλώρινα. Παπαδοπούλου Προδρόμη, κομμώτρια, Φλώρινα. Παπαθανασίου
Παναγιώτα, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα. Παπαθεοδώρου Ἄννα, ἀπόφ. λυκείου,
Τρίκαλα. Παπακώστας Ἀνδρέας, στρατιωτικός, Λάρισα. Παπαλαζάρου Νίκη,
νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη. Παπαμιχάλη Ἀσπασία, νηπιαγωγός, Βόλος. Παπα-
ναστασίου, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος. Παπαναστασίου Ἀ., συνταξιοῦχος,
Βόλος. Παπαναστασίου Εὐαγγελία, οἰκιακά, Βόλος. Παπανικολάου Ἀγαθή, κα-
θηγήτρια, Ἀγρίνιο. Παπανικολάου Αἰκατερίνη, συνταξιοῦχος ΟΤΕ, Ἀγρίνιο. Πα-
πανικολάου Ἰουλία, νηπιαγωγός, Ἀγρίνιο. Παπανικολάου Μαλαματή, φιλόλο-
γος, Θεσσαλονίκη. Παπαποστόλου Βασίλειος, Ὑπάλληλος, Λάρισα. Παπαπο-
στόλου Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα. Παπαποστόλου Μαρία, οἰκιακά, Λάρισα. Πα-
παρίζου Βερονίκη, κεντήτρια, Φλώρινα. Παπασταματάκη Ἑλένη, διοικητικός
ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Παπαστεργίου Βασίλης, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Πα-
παστεργίου Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα. Παπαχρήστου Βασιλική, Δημοτικός Ὑπάλ-
ληλος, Θεσσαλονίκη. Παπουτσῆ Ἀσπασία, οἰκιακά, Βόλος. Παππᾶ Ἀφροδίτη,
Νηπιαγωγός, Ἀμύνταιο. Παραδείση Εὐδοκία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Παραδεί-
σης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Παρασκευᾶς Ἀναστάσιος, ἄνερ-
γος, Καμμένα Βοῦρλα. Παραστατίδου Σοφία, οἰκοκυρά, Βέροια. Παρλάκογλου
Δημήτρης, ὀδοντοτεχνίτης, Ἀθήνα. Παρώνη Ἐμμανουέλα, τεχνικός ὑπολο-
γιστῶν, Καλαμπάκα. Παρώνη Ζαχαρούλα, συγγραφέας, Καλαμπάκα. Παρώνης
Βασίλειος, τεχνικός ὑπολογιστῶν, Καλαμπάκα. Παρώνης Δημήτριος, γλύπτης,
Καλαμπάκα. Παρώνης Μόδεστος, γλύπτης, Καλαμπάκα. Πασόη Ἐριφύλλη,
ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα. Πασχάλης Γεώργιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρι-
να. Πασχαλίδου Σταυρούλα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βέροια. Πάτσα Φωτεινή,
συνταξιοῦχος δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Πατσινακίδης Ἠλίας, Πτο-
λεμαΐδα. Πατσινακίδου Παναΐλα, Πτολεμαΐδα. Πατσινακίδου Παρθένα, Πτολε-
μαΐδα. Πατσινακίδου Πολυξένη, Πτολεμαΐδα. Πατσούρης Ἀλέξανδρος, Τρα-
πεζικός, Φλώρινα. Παύλη Στέλλα, ἐπιχειρηματίας, Τρίκαλα. Παυλίδου Πε-
τρούλα, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος. Πάφη Ἀνθή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Πάφη
Ἀφρούλα, δημόσιος ὑπάλλουλος, Μέτσοβο. Πάφη Γεωργία, οἰκιακά, Μέτσο-
βο. Πάφη Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Πάφη Σοφία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Πάφη Χάι-
δω, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Πάφη Χαρίκλεια, οἰκιακά, Μέτσοβο. Πάφης Κυ-
ριάκος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Πέϊος Μηνᾶς, Ἅγιος Χριστόφορος. Πέκος
Μιχαήλ, Ἅγιος Χριστόφορος. Πεντερίδου Γεωργία, δασκάλα, Φλώρινα. Πεν-
τερίδου Ἐλισάβετ, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Πέππα Ἑλένη, οἰκιακά, Μάνδρα
Ἀττικῆς. Πέππας Σπυρίδων, συνταξιοῦχος, Μάνδρα Ἀττικῆς. Περιστερόπου-
λος Ἀθανάσιος, φοιτητής, Στεφανοβίκειο, Βόλος. Περιστερόπουλος Ἀλκιβιά-
δης, δημόσιος ὑπάλληλος,  Στεφανοβίκειο, Βόλος. Περιστεροπούλου Βασιλι-
κή, οἰκιακά, Στεφανοβίκειο, Βόλος. Περιστεροπούλου Γλυκερία, ἰδιωτική ὑπάλ-
ληλος, Βόλος. Πετκάνη Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα. Πέτρη Ἑλένη, ἐπιχειρημα-
τίας, Μέτσοβο. Πέτρη Μαρία, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Πέτρης Γεώργιος, ἐπι-
χειρηματίας, Μέτσοβο. Πέτρης Δημήτριος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Πετρό-
πουλος Πασχάλης, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Πετροπούλου Αἰκατερίνη,

οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος. Πεχλιβανίδης Ἀνέστης ἔμπορος, Θεσσαλονίκη. Πεχλι-
βανίδου Εὐφροσύνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Πήττας Ἰωάννης, ἔμπορος, Θεσ-
σαλονίκη. Πιάζα Βαΐα, ἐλεύθερη ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα. Πιάζα Κασσιανή,
ἐλεύθερη ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα. Πιπέρη Χρυσή, οἰκιακά, Τρίκαλα. Πιπερί-
δου Δανιέλλα, ἁγιογράφος, Θεσσαλονίκη. Πιτσούλης Δημήτριος, συντα-
ξιοῦχος, Βόλος. Πλαγιαρᾶ Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα. Πλαγιαρᾶς Κωνσταντῖνος,
δημόσιος ὑπάλληλος, Λάρισα. Πλαγιαρᾶς Μιχαήλ, δημόσιος ὑπάλληλος, Λά-
ρισα. Πλαγκανάρη Χρυσούλα, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Πλαστάρας Ἀλέξ., τε-
χνικός σύμβουλος, Βόλος. Πλαστήρα Δήμητρα, μαθήτρια, Βόλος. Πλασώτη
Ζαφείρω, οἰκιακά, . Πλησιώτης Σωτήριος, γεωπόνος, Καλαμπάκα. Πλιάσσας
Δημήτριος, κρεοπώλης, Καρδίτσα. Πλιάτσικας Ἄγγελος, φοιτητής ΑΕΔΘ, Τρί-
καλα. Πλιάτσικας Νικόλαος, γραφεῖο τελετῶν, Τρίκαλα. Ποδάρα Ἀριάνδη,
οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Πολύζος Εὐθύμιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Πο-
λύζος Ἰωάννης, οἰκοδόμος, Τρίκαλα. Πολύζος Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος,
Τρίκαλα. Πολύζος Νικόλαος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Πολυμέρου Ἐλευ-
θερία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Πολυμέρου Ἰφιγένεια, καθηγήτρια, Θεσσαλονί-
κη. Πολύση Δήμητρα, οἰκιακά, Τρίκαλα. Πομάκης Π., ἰδιωτικός ὑπάλληλος,
Θεσσαλονίκη. Πούλακας Στέφανος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Πούλιος Ἀριστεί-
δης, κομμωτής, Τρίκαλα. Πούλιου Αἰκατερίνη, διοικητικός ὑπάλληλος, Θεσ-
σαλονίκη. Πούλκας Στέφος, Ἁγία Τριάδα. Πούρικα Ἀναστασία, οἰκιακά, Φλώ-
ρινα. Πουτουρούδη Μαρία, οἰκιακά, Ν. Μοναστήρι Λαρίσης. Πουτουρούδη Μα-
ρία, συνταξιοῦχος, Βόλος. Πουτουρούδη Ἀναστασία, οἰκιακά, Ν. Μοναστήρι
Λαρίσης. Πουτουρούδη Ἀναστασίαα, συνταξιοῦχος, Βόλος. Πραβῆτα Μαριάμ,
οἰκιακά, Φλώρινα. Πραπαβέση Εὐστρατία, οἰκιακά, Βέροια. Πρέκα Σοφία, Ἰδιω-
τική Ὑπάλληλος, Βόλος. Πρέκα Χρ. οἰκιακά, Βόλος. Πρέκα Χριστίνα, μαθήτρια,
Βόλος. Πρέκας Κλ. μαθητής, Βόλος. Πρέκας Κλέαρχος, μαθητής, Βόλος. Πρέ-
κας Λάμπρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Πρίφτη Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα.
Πρόϊος Βασίλειος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Κέλλη. Πρόϊος Ἰωάννης, κτηνοτρό-
φος, Κέλλη. Προΐου Ἑλένη, οἰκιακά, Κέλλη. Προΐου Ἐλπινίκη, νοσηλεύτρια,
Κέλλη. Προΐου Ἰσμήνη, ἀκτινολόγος, Κέλλη. Προΐου Μαρία, οἰκιακά, Κέλλη.
Προύσαλη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βόλος. Προύσαλης Δημ., συνταξιοῦχος, Βό-
λος. Προύση Χρυσούλα, οἰκιακά, Φλώρινα. Ράλλη Μαίρη, οἰκοκυρά, Φλώρινα.
Ράμμου Ἑλένη, συνταξιοῦχος ΟΤΕ, Θεσσαλονίκη. Ράπος Ἰωάννης, ἐλεύθε-
ρος ἐπαγγελματίας, Φλώρινα. Ράπος Δημήτριος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας,
Φλώρινα. Ράπος Σταῦρος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Φλώρινα. Ράπτη Ἀγγε-
λική, λογίστρια, Κόρινθος. Ράπτη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Ράπτης
Χρῆστος, φοιτητής ΤΕΦΑΑ, Νεοχώρι Μεσολογγίου. Ρεγκούζα Ἀγγελική, συν-
ταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Ρεγκούζα Ἑλένη, δημόσιος ὑπάλλη-
λος, Θεσσαλονίκη. Ρεπάκης Δημήτριος, ὑπάλληλος, Ν. Ἰωνία, Βόλος. Ρηγά-
κης Γρηγόριος, φοιτητής φυσικῆς, Θεσσαλονίκη. Ρηγάκης Εὐστάθιος, Ἅγιος
Λαυρέντιος, Βόλος. Ρίζος Ἀθανάσιος, φύλακας φυλακῶν, Θεσσαλονίκη. Ρί-
ζου Ἑλένη, οἰκιακά, Φλώρινα. Ριλέεβα Κύρα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Ροδίου Νι-
κόλαος, ἐργάτης, Βόλος. Ρόζου Ἄννα, νηπιαγωγός, Μέτσοβο. Ρόμπα Θεοδώ-
ρα, καθηγήτρια, Φλώρινα. Ρούζης Παναγιώτης, συνταξιοῦχος ΤΕΒΕ, Θεσσα-
λονίκη. Ὀρφανίδου Ἐλπινίκη, Βέροια. Σάββα Ἀργυρή, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη.
Σαββοπούλου Φιλοθέη, δασκάλα, Φλώρινα. Σαγάνη Ἄννα, θεολόγος, Καλαμ-
πάκα. Σαϊνατούδη Βασιλική, οἰκιακά, Σέρρες. Σακέρογλου Γεώργιος, ἀπό-
στρατος, Κῶς. Σακέρογλου Ἑλένη, φοιτήτρια, Κοζάνη. Σαλαβάτη Εὐανθία,
οἰκιακά, Λάρισα. Σαλαβάτης Βασίλειος, ἔμπορος, Λάρισα. Σαλαβάτης Ἰωάννης,
λογιστής, Λάρισα. Σαλαβάτης Σπυρίδων, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Σαλαβάτης
Χρήστος, φοιτητής, Λάρισα. Σαλακίδου Θεοδώρα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Σάλ-
τα Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Σαλταγιάννη Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα.
Σαμανζίδης Θεοχάρης, ταχυδρομικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Σαμαρᾶ
Ἐλευθερία, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Σαμαρᾶς Γεώργιος, στρατιωτικός, Βό-
λος. Σαμαρᾶς Φώτιος, φοιτητής, Σοχός. Σαμαρτζίδου Θεοδ., ὀδοντοτεχνίτρια,
Θεσσαλονίκη. Σαπαρδάνης Νικόλαος, Ἄνω Κλεῖνες. Σαπρανίδης Ἰωάννης,
ἀστυνομικός, Φλώρινα. Σαργιώτου Θεοδώρα, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Σαρηκε-
χαγιᾶ Ἀρσενία, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Φλώρινα. Σαρηκεχαγιᾶ Μαρία, καθηγή-
τρια ἀγγλικῶν - ἁγιογράφος, Ἀθήνα. Σαρηκεχαγιᾶ Χρυσούλα, οἰκιακά, Ἀθήνα.
Σαρηκεχαγιά - Μυρωνίδου Ἐλισάβετ, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Φλώρινα. Σαρη-
κεχαγιᾶς Μιχαήλ, ἐπιπλοποιός, Ἀθήνα. Σαρκατζῆ Μαρία, οἰκιακά, Βέροια. Σαρ-
λαντζῆ Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Σαρλαντζῆ Μαρία, καθηγήτρια, Θεσ-
σαλονίκη. Σαρλαντζῆς Ἀθανάσιος, ἰατρικός ἐπισκέπτης, Θεσσαλονίκη. Σαφᾶ
Ἀθηνᾶ, Πήλιο. Σγούρα Ἑλένη, Οἰκοκυρά, Βόλος. Σγούρα Εὐαγγελία, ὑπάλλη-
λος, Βόλος. Σγούρα Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Βόλος. Σγούρας Ἀπόστολος,
ὑπάλληλος, Βόλος. Σγούρας Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Σγουρομάλλης
Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Ν. Ἰωνία, Βόλος. Σδρόλια Ἑλένη, συνταξιοῦχος,
Βόλος. Σδρόλια Χαρούλα, συνταξιοῦχος, Βόλος. Σδρόλιας Λάμπρος, ἄνεργος,
Βόλος. Σδρόλιας Ἱπποκράτης, συνταξιοῦχος, Βόλος. Σημαδόπουλος Χρῆστος,
Θεσσαλονίκη. Σημιτσῆ Μαρία, οἰκιακά, Τρίκαλα. Σιάμος Θεόδωρος, δημόσιος
ὑπάλληλος, Ἐπανομή. Σιάμου Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἐπανομή. Σιαπανί-
δου Ἑλένη, φοιτήτρια θεολογίας, Θεσσαλονίκη. Σιατήρας Κωσταντῖνος, ἀγρό-
της, Καρδίτσα. Σιατραβάνη Σοφία, ἄνεργη, Βόλος. Σιαχούλη Βασιλική, νηπια-
γωγός, Κῶς. Σιαχούλη Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα. Σιαχούλης Ἀναστάσιος, ἀξιω-
ματικός ἀεροπορίας, Λάρισα. Σιαχούλης Παῦλος, ἀπόστρατος, Λάρισα. Σιγαλός
Ἰωάννης, στρατιωτικός, Κύμινα Θεσσαλονίκης. Σιγαλοῦ Αἰκατερίνη, οἰκοκυ-
ρά, Κύμινα Θεσσαλονίκης. Σιγαλοῦ Χριστίνα, οἰκοκυρά, Κύμινα Θεσσαλονίκης.
Σιδηρόπουλος Ἀντώνιος, θεολόγος-φιλόλογος, Φλώρινα. Σιδηρόπουλος Βα-
σίλειος, ἀγρότης, Βέροια. Σιμόπουλος Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Σίμου
Θέκλα, Δημοτική Ὑπάλληλος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Σίμου Κατερίνα,
οἰκιακά, Βόλος. Σίμου Χαρ., συνταξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Σιμωνί-
δης Ἰωάννης, φοιτητής Δασολογίας, Θεσσαλονίκη. Σιούτα Καλλιόπη, φοιτή-
τρια, Μέτσοβο. Σιούτα Χριστίνα, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σιούτας Ἀπό-
στολος, φοιτητής, Μέτσοβο. Σιούτας Βασίλειος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Σι-
χλιμοίρη Ἀφροδίτη, μαθηματικός, Ἰωάννινα. Σιχλιμοίρης Κωνσταντῖνος, ἔμπο-
ρος, Ἰωάννινα. Σιχλιμοίρης Σεβαστιανός, μαθητής, Ἰωάννινα. Σιχλιμοίρης Χρύ-
σανθος, ὀδοντίατρος, Ἰωάννινα. Σιῶζος Γεώργιος, σερβιτόρος, Ἰωάννινα.
Σκαρλάτος Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Σκαρλάτου Αἰκ., καθηγήτρια,
Θεσσαλονίκη. Σκαρλάτου Κυρ., ὀπτικός, Θεσσαλονίκη. Σκαρλάτου Μαρία,
ἐμποροϋπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Σκεντερίδου Σουλτάνα, Πτολεμαΐδα. Σκο-
τεινός Βασίλειος, πυροσβέστης, Βόλος. Σκουμή Θωμαή, συνταξιοῦχος, Λάρι-
σα. Σκουμής Ἀριστείδης, συνταξιοῦχος, Λάρισα. Σκραδάκης Ἰωάννης, δάσκα-
λος, Βόλος. Σκρέκος Βασίλειος, ἀγρότης, Καρδίτσα. Σκρέκου Αἰκατερίνη,
οἰκιακά, Καρδίτσα. Σκρουμπέλα Μαριάνθη, οἰκιακά, Βόλος. Σκρουμπέλος
Ἰωάννης, ἔπιπλα, Βόλος. Σκυλοδῆμος Ἠλίας, ἀξιωματικός ΕΑ, Πύλη. Σόρκου
Μαρίνα, οἰκιακά, Βόλος. Σόρκου Μαρίνα, οἰκιακά, Βόλος. Σουλιώτης, ἰδιωτι-
κός ὑπάλληλος, Βόλος. Σουλτάνη Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Σουφλής
Ἰωάννης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα. Σουφλής Σωτήριος, βιολόγος,
Τρίκαλα. Σπανόπουλος Δημήτριος, συνταξιοῦχος τραπεζικός, Θεσσαλονίκη.
Σπύρου Σοφία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη. Σταθόπουλος Γεώργιος, φοιτη-
τής νοσηλευτικῆς, Φλώρινα. Σταϊκούδη Κυρατσώ, συνταξιοῦχος, Βόλος. Σταϊ-
κούδη Σταματία, νοσηλεύτρια, Βόλος. Σταϊκούδης Δημήτρης, συνταξιοῦχος,
Βόλος. Σταϊκούδης Νικόλαος, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Σταμούλη Ἀθηνᾶ, ἐκπαι-
δευτικός, Μέτσοβο. Σταμούλη Ἀθηνᾶ, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Σταμούλη Διο-
νυσία, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σταμούλης Βασίλειος, ἰδιωτ. ὑπάλλη-
λος, Μέτσοβο. Σταμούλης Νικόλαος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σταμ-
πουλῆ Συρματή, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Σταμπουλῆς Κωνσταντῖνος,
ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Σταμπουλίδου Ἀναστασία, φιλόλογος,
Φλώρινα. Σταυράκη Αἰκατερίνα, οἰκιακά, Μέτσοβο. Σταυράκη Ἑλένη, οἰκιακά,
Μέτσοβο. Σταυράκη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Σταυράκη Ρ., οἰκιακά,
Μέτσοβο. Σταυράκης Γεώργιος, ξυλογλύπτης, Μέτσοβο. Σταυράκης Κω-
σταντῖνος, ἐργάτης, Μέτσοβο. Σταυράκης Μιλτιάδης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος,
Μέτσοβο. Σταυράκης Σπυρίδων, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σταυρίδης
Παν., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Σταυρίδου Βασιλική, οἰκιακά, Θεσσαλονί-
κη. Σταυρίδου Εὐπραξία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Σταυρίδου Φωτεινή, συντα-
ξιοῦχος, Βόλος. Σταυρόπουλος Πέτρος, ζαχαροπλάστης, Φλώρινα. Σταύρου
Ἀναστασία, γεωπόνος, Μέτσοβο. Σταύρου Ἀπόστολος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο.
Σταύρου Βασίλειος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σταύρου Γρηγόριος,
ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σταύρου Διονυσία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Σταύρου Ἰωάν-
νης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σταύρου Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Σταύρου
Λαμπρινή, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Σταύρου Μιχαήλ, ὑπάλληλος, Μέτσοβο.
Σταύρου Ὀλυμπία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Σταύρου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσο-
βο. Σταύρου Φανή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Σταύρου Χρῆστος, ὑπάλληλος, Μέτσο-
βο. Σταφυλάς Θωμάς, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα. Στερβίνη Ἀναστασία, Πτολε-
μαΐδα. Στέφος Εὐάγγελος, ἀπόστρατος, Τρίκαλα. Στογιαννίδης Ἀθανάσιος,
συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Στογιαννίδου Ἀγγελική, ἐλεύθερος ἐπαγγελμα-
τίας, Θεσσαλονίκη. Στογιαννίδου Δήμητρα, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Στο-
γιαννίδου Ἀριάδνη, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη. Στοΐου Φωτεινή,
ἁγιογράφος, Φλώρινα. Στουφοῦ Ἄννα, Φλώρινα. Στράγκας Τρύφων, στρα-
τιωτικός, Βόλος. Στράκας Ἀριστόδουλος, ἐφοριακός, Ἰωάννινα. Στριπέλης
Ἰωάννης, αὐτοκινητιστής, Μέτσοβο. Στρωματάς Σ. Ἐλεύθερος Ἐπαγγελμα-
τίας, Τρίκαλα. Σωκλαρίδου Μαρία, Νοσηλεύτρια, Φλώρινα. Σῶρος Ἰωάννης,
συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Σώρου Πολυξένη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη.
Σωτηρίου Κωνσταντίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἀθήνα. Σωτηροπούλου Βαΐα,
ἐκπαιδευτικός, Καρδίτσα. Σώχου Θεανώ, τραπεζική Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
Ταγταλιανίδου Μαρία, λογίστρια, Θεσσαλονίκη. Τάλαρου Δήμητρα, οἰκιακά,
Θεσσαλονίκη. Τάμπα Γεωργία, οἰκιακά, Καλαμπάκα. Τάμπα Ἑλένη, κοινωνική
λειτουργός. Ταμπακά Ὄλγα, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα. Ταμπάκη Μαρία, συντα-
ξιοῦχος, Φλώρινα. Τάμπας Παντελῆς, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα. Τάνος Ἀθα-
νάσιος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τάντση Ἀλεξία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώ-
ρινα. Τάντση Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Τάντση Ἰωάννα, νηπιαγω-
γός, Φλώρινα. Τάντσης Πανταζῆς, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Ταρταρᾶ Φανή,
συνταξιοῦχος, Μελίκη. Τασίδου Ἀλεξάνδρα, Ἰδιωτική Ὑπάλληλος, Θεσσαλο-
νίκη. Τασιούλα Ἐλευθερία, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα. Τασιούλας Γεώργιος, συν-
ταξιοῦχος, Τρίκαλα. Τασιούλας Νικόλαος, αὐτοκινητιστής, Τρίκαλα. Τασιού-
λας Στέφανος, ξυλουργός, Τρίκαλα. Τάτση Ἀθηνᾶ, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα.
Τάτσης Ἰωάννης, θεολόγος, Ἰωάννινα. Τάχου Ἀντωνία, συνταξιοῦχος, Τρίκα-
λα. Ταχτσῆ Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Ταχτσῆ Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλ-
ληλος, Θεσσαλονίκη. Τεγοπούλου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Βόος. Τελλίδου Εἰρή-
νη, ἄνεργη, Θεσσαλονίκη. Τελλίδου Σοφία, ἄνεργη, Θεσσαλονίκη. Τέσια
Ἀθηνᾶ, φιλόλογος, Μέτσοβο. Τέσια Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Τέσια
Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τέσια Στυλιανή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τέσιας Δημή-
τριος, βαρελοποιός, Ἰωάννινα. Τέσιας Δημήτριος, ὁδηγός αὐτοκινήτου, Μέ-
τσοβο. Τέσιας Παναγιώτης, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Τέσιας Στέργιος, συν-
ταξιοῦχος, Μέτσοβο. Τέτσιος Σπυρίδων, μάγειρας, Μέτσοβο. Τζάλα Ὀλυμπία,
οἰκιακά, Τρίκαλα. Τζανιδάκης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Τζάνου Καλ-
λιόπη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τζάρου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο.

Τζαρούχης Ἀλέξιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Τζαφέα Ὄλγα, οἰκιακά, Μέτσοβο.
Τζεβελέκη Ἀναστασία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Τζίμας Εὐθύμιος, μάγειρας,
Ἰωάννινα. Τζιμόπουλος Γεώργιος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Τζιμοπούλου Ἄννα,
οἰκιακά, Τρίκαλα. Τζουβάρα Ἀθηνᾶ, οἰκιακά, Ἰωάννινα. Τζουβάρα Γεωργία,
οἰκιακά, Ἰωάννινα. Τζουβάρα Σταματία, οἰκιακά, Ἰωάννινα. Τζουβάρας Κων-
σταντῖνος, συνταξιοῦχος, Βόλος. Τζουβάρας Μιχαήλ, ὑπάλληλος, Ἰωάννινα.
Τζουβάρας Νικόλαος, ὑπάλληλος, Ἰωάννινα. Τζουραντζόγλου Ἀπόστολος,
ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Τζωαννόπουλος Παῦλος, λυκειάρχης,
Θεσσαλονίκη. Τζωαννοπούλου Ἀφρατή, φιλόλογος, Θεσσαλονίκη. Τζώκου
Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τζώκου Σοφία, οἰκιακά Θεσσαλονίκη. Τί-
κος Θεοφάνης, ἠλεκτρονικός, Τρίκαλα. Τίκου Στέλλα, συνταξιοῦχος, Τρίκα-
λα. Τόδη Ζωή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τόδη Ἰουλία, νοσηλεύτρια, Μέτσοβο. Τόδη
Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τόδης Ἰωάννης, ἔμπορος, Μέτσοβο. Τόϊτου Χρυ-
σούλα, Νοσηλεύτρια, Φλώρινα. Τόκα Μάρθα, οἰκιακά, Φλώρινα. Τόλιου Γεωρ-
γία, οἰκιακά, Τρίκαλα. Τοπάλογλου Κατερίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονί-
κη. Τόπη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τόπη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο.
Τόρος Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα. Τόρος Σωτήριος, ἀστυνομικός,
Φλώρινα. Τοψτερίδης Κωνσταντῖνος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Τραϊανό-
πουλος Ἀθανάσιος, φοιτητής, Φλώρινα. Τραϊανόπουλος Ἀνδρέας, συντα-
ξιοῦχος, Φλώρινα. Τραϊανοπούλου Ζωή, νηπιαγωγός, Φλώρινα. Τραϊανοπού-
λου Χριστίνα, νηπιαγωγός, Φλώρινα. Τραϊκάτης Ἀδάμ, ἐπιχειρηματίας, Μέ-
τσοβο. Τράϊκος Χρήστος, ἰδιωτικός Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Τριανταφύλ-
λου Γ., Κοζάνη. Τρικάλης Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Τρι-
καλιώτου Φρίντα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Τρύφων Βασίλειος, ἄνεργος, Φλώρι-
να. Τσαβδαρίδου Εὐδοκία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Τσαγάνη Φωτεινή, Δασκά-
λα, Καβάλα. Τσαγκάρης Χριστόφορος, γυμναστής, Κύπρος. Τσαγκούλη Κων-
σταντίνα καθηγήτρια, Βόλος. Τσαγκούλη Μαρία, συνταξιοῦχος ΙΚΑ, Βόλος.
Τσακίρη Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τσακιρίδης Ἐλευθέριος, φοιτη-
τής θεολογίας, Θεσσαλονίκη. Τσακμάκη Ζωή, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα.
Τσανᾶ Βανέσα, ἀπόφοιτος ΤΕΙ, Λάρισα. Τσανά Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα. Τσα-
νάς Εὐθύμιος, στρατιωτιός, Λάρισα. Τσανάς Στυλιανός, συνταξιοῦχος, Λάρι-
σα. Τσαντήλα Ἀχιλλέας, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Τσάτας Βασίλης, Βόλος. Τσέκου
Δήμητρα, συνταξιοῦχος ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἀχαρναί Ἀττικῆς. Τσέκου Σοφία,
ἐκπαιδευτικός, Κόρινθος. Τσεκούρας Γεώργιος, ὑπάλληλος, Λάρισα. Τσελεγ-
γίδης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Τσε-
λέπη Ζωή, Ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βελεστίνο. Τσενεκλίδου Ἀθηνᾶ, οἰκιακά, Θεσ-
σαλονίκη. Τσεργούλα Μαρία, ἐπαγγελματίας, Βόλος. Τσεργούλας Γεώργιος,
ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος. Τσιακατερές Ἀπόστολος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βό-
λος. Τσιακατήρη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου. Τσιάνας Στυλια-
νός, δημόσιος ὑπάλληλος, Λάρισα. Τσιαντούλη Εὐαγγελία, ἰδιωτικός ὑπάλλη-
λος, Τρίκαλα. Τσιάρας Παναγιώτης, λογιστής, Βόλος. Τσιάρας Περικλῆς, μα-
θητής Α  ́Γυμνασίου, Βόλος. Τσιαχτῆ Α., συνταξιοῦχος, Βόλος. Τσιαχτῆ Δ., ἰδιω-
τική ὑπάλληλος, Βόλος. Τσιβγούλη Νίκη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τσι-
βγούλη Σοφία, φοιτήτρια, Θεσσαλονίκη. Τσιβγούλης Ἀπόστολος, συντα-
ξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τσιδμαντάνης Κωνσταντῖνος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος,
Βόλος. Τσικέλη Ἕλενα, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Τσικέλη Ἑλένη, ὑπάλληλος,
Καλαμπάκα. Τσικέλη Ἄρτεμις, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Τσικέλης Ἰωάννης,
ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Τσικέλης Ἰωάννης τοῦ Κωνσταντίνου, ὑπάλληλος,
Καλαμπάκα. Τσικέλης Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα. Τσικρικά Εὐθα-
λία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος. Τσίλη Ἀνθούλα, ἄνεργη, Βέροια. Τσιμπερίδης
Β., συνταξιοῦχος, Βόλος. Τσίμπος Γεώργιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Τσίμπος
Γεώργιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Τσίμπος Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο.
Τσίμπος Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Τσίμπος Νικόλαος, ὑπάλληλος, Μέ-
τσοβο. Τσίμπου Γεωργία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσίμπου Λιλίνα, ὑπάλληλος, Μέ-
τσοβο. Τσίμπου Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσιμτερίδης Ἰωάννης, δημόσιος
ὑπάλληλος, Βόλος. Τσιντάρη Καλλιόπη, οἰκιακά, Βόλος. Τσιομπίκας Θεόδω-
ρος, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα. Τσιομπίκη Λεμονιά, συνταξιοῦχος, Καλαμπά-
κα. Τσιούμας Χαράλαμπος, δάσκαλος, Καλαμπάκα. Τσίρλη Ἀθηνᾶ, συντα-
ξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τσιρογιάννη Τατιανή, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Τσίρος
Βασ., ἀγρότης, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Τσίρος Κυρ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος,
Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος. Τσίρου Ἀναστασία, ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα. Τσι-
ρώνη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος. Τσιρώνη Δήμητρα, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυ-
ρέντιος Πηλίου. Τσιρώνης Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀγριά, Βόλος.
Τσιρώνης Δαμιανός, μαθητής, Ἀγριά, Βόλος. Τσιτρούλη Εἰρήνη, δασκάλα, Λά-
ρισα. Τσίτσαρης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Τσιτσιπάλης Γεώρ-
γιος, ὀδοντοτεχνίτης, Θεσσαλονίκη. Τσίτσος Δημήτριος, θερμοϋδραυλικός,
Θεσσαλονίκη. Τσιφοπούλου Ἀμαλία, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα. Τσόδουλος Δη-
μήτριος, ἰατρός, Μέτσοβο  . Τσόδουλος Ἰωάννης, ἰατρός, Μέτσοβο. Τσόδου-
λου Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσόδουλου Παρασκευή, φιλόλογος, Μέτσοβο.
Τσολαρίδου Δέσποινα, οἰκιακά, Βέροια. Τσούκα Χρυσή, οἰκιακά, Βέροια. Τσου-
λιάη Ἀφροδίτη, γυμνάστρια, Μέτσοβο. Τσουλιάη Ἀφροδίτη, οἰκιακά, Μέτσοβο.
Τσουλιάη Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσουλιάη Ἑλένη, φοιτήτρια, Μέτσοβο.
Τσουλιάη Λεοντία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσουλιάης Ἀποστόλης, ζαχαροπλάστης,
Μέτσοβο. Τσουλιάης Βασίλειος, δάσκαλος, Μέτσοβο. Τσουλιάης Γεώργιος,
ζαχαροπλάστης, Μέτσοβο. Τσουλιάης Γεώργιος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο.
Τσουλιάης Θεοφάνης, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Τσουλιάης Θεοφάνης, φοι-
τητής, Μέτσοβο. Τσουμάκα Μερόπη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη. Τσουρέκα Ἀθηνᾶ,
οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσουρέκα Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσουρέκα Ἑλένη,
συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Τσουρέκα Χαϊδή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Τσουρέκας Δη-
μήτριος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Τσουρέκας Χαράλαμπος, ὑπάλληλος, Μέ-
τσοβο. Τσωνά Φανή, νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη. Τσώνου Μαγδαληνή -Ἴρις,
εἰδική παιδαγωγός, Θεσσαλονίκη. Τσώρης Ἀθανάσιος, λογιστής, Κόρινθος.
Τσώρης Πολυχρόνης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Κόρινθος. Ὑφούλης Ἀγα-
θοκλῆς, συνταξιοῦχος καθηγητής, Θεσσαλονίκη. Φακίνος Παῦλος, συντα-
ξιοῦχους, Καμμένα Βοῦρλα. Φακίνου Ἀφροδίτη, συνταξιοῦχος, Καμμένα
Βοῦρλα. Φαρμάκης Ἀθανάσιος, κτηνοτρόφος, Ἀγρίνιο. Φαρμάκης Θεόφιλος,
μηχανολόγος μηχανικός, Ἀγρίνιο. Φαρμάκης Ἰωάννης, κτηνίατρος, Ἀγρίνιο.
Φάσουλα Εἰρήνη, λογίστρια. Φάσουλα Θεοδώρα, μαθήτρια. Φάσουλα Σοφία,
ἰδιωτική ὑπάλληλος. Φάσουλας Νικάνωρ, ἐργάτης. Φιλιμίδης Γεώργιος, φοι-
τητής Μαθηματικῶν, Δράμα. Φιλιππόπουλος Φώτιος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη.
Φιλίππου Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος. Φιλίππου Ἰωάννης, δημόσιος
ὑπάλληλος,  Ἀγριά, Βόλος. Φλώρου Εὐρυδίκη, καθηγήτρια γαλλικῶν, Ἄργος.
Φοντουνάσιος Νικόλαος, ὑπάλληλος Μ.Β.Π., Θεσσαλονίκη. Φούφα Ἀφροδίτη,
οἰκιακά, Μέτσοβο. Φούφα Ἑλένη, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Φούφας Δημή-
τριος, ὁδηγός, Μέτσοβο. Φούφας Μιχαήλ, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο. Φραγ-
κιαδάκη Μαριάννα, οἰκιακά, Λάρισα. Φραγκογιός Δημήτριος, στρατιωτικός, Ν.
Ἰωνία, Βόλος. Φράγκος Παῦλος, κτηνοτρόφος, Ἀγρίνιο. Φραγκούλης Δημή-
τριος, φοιτητής, Βελεστίνο. Φραγκούλης Ἀντώνιος, ἐκπαιδευτικός, Βελεστί-
νο. Φύκατας Δημήτριος, μελισσοκόμος, Βέροια. Φωτόπουλος Γεώργιος, στρα-
τιωτικός, Λάρισα. Φωτόπουλος Γεώργιος, στρατιωτικός, Λάρισα. Φωτόπουλος
Χρ., ἁγιογράφος, Θεσσαλονίκη. Φωτοπούλου Ἀγγελική, οἰκιακά, Λάρισα. Φω-
τοπούλου Βασιλική, οἰκιακά, Λάρισα. Φωτοπούλου Εὐδοξία, ἐκπαιδευτικός,
Θεσσαλονίκη. Χαβιᾶς Γεώργιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος. Χαλαστάρας Ε.,
σχεδιαστής, Βόλος. Χαμονικολάου Ἀθανάσιος, ἁλιεύς, Βόλος. Χαμονικολάου
Δήμητρα, οἰκιακά, Βόλος. Χαμονικολάου Ὄλγα, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας,
Βόλος. Χαμπέρη Αἰκατερίνη, ἔμπορος, Γλαφυραί, Βόλος. Χαραλαμπίδης Λεω-
νίδας, ψυκτικός, Θεσσαλονίκη. Χαρανᾶ Δήμητρα, οἰκιακά, Λεχώνια, Βόλος.
Χαρανᾶς Δημήτριος, φορτηγά, Βόλος. Χαριτοπούλου Εὐρώπη, οἰκιακά, Ἀλε-
ξανδρούπολη. Χαριτοπούλου Μαρία, τραπεζικός, Θεσσαλονίκη. Χαρίτωνος Δη-
μήτριος, ἀστυνομικός, Θεσσαλονίκη. Χαρμπῆς Δημ. ἀγρότης, Φάρσαλα. Χα-
ρουπιάδου Ἔφη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Χαρχαλάκη Ἀναστασία, οἰκια-
κά, Βόλος. Χαρχαλάκης Νικ., συνταξιοῦχος, Βόλος. Χασιώτη Εὐαγγελία, οἰκια-
κά, Μέτσοβο. Χασιώτη Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο. Χατζῆ Μελπομένη, οἰκιακά,
Φλώρινα. Χατζηγεωργίου Ἀναστάσιος, ἐκπαιδευτικός, Βόλος. Χατζηϊωάννου
Χ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη. Χατζημάρκου Γ., ἐκπαιδευτικός, Βό-
λος. Χατζηνικολάου Μιχαήλ, ἠλεκτρολόγος μηχανικός, Βόλος. Χατζησαββί-
δου Ἀναστασία, οἰκιακά, Πτολεμαΐδα. Χατζησαββίδου Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτι-
κός, Πτολεμαΐδα. Χατζόπουλος Μαργαρίτης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη. Χα-
τζούκα Βασιλική, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Πήλιο. Χειμωνάκη Μελίνα, Ἰδιω-
τική Ὑπάλληλος, Βόλος. Χειμωνάκης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Βόλος. Χεράκη
Ἀλεξία, οἰκιακά, Τρίκαλα. Χεράκη Θεοδώρα, οἰκιακά, Τρίκαλα. Χεράκης Νικη-
φόρος, ὑδραυλικός, Τρίκαλα. Χήτα Δανάη, οἰκιακά, Μέτσοβο. Χήτα Ζωή, οἰκια-
κά, Μέτσοβο. Χήτα Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο. Χήτας Δημήτριος, ὑπάλ-
ληλος, Μέτσοβο. Χήτας Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Χήτας Ἰωάννης,
ὑπάλληλος, Μέτσοβο. Χλάπανα Βασιλική, νεοκώρος, Ἀθήνα. Χλιάρα Δήμητρα,
γυμνάστρια, Φλώρινα. Χορδάκη Ἁγνή, οἰκιακά, Ἄνω Κλειναί. Χορευταρῆς
Ἠλίας, σκηνοθέτης, Τοῦμπα Θεσσαλονίκης. Χούσιου Σ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυ-
ρέντιος, Βόλος. Χουχουτᾶς Δημήτριος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Θεσσα-
λονίκη. Χριπογιάννης Γ., δικηγόρος, Βόλος. Χριστοδουλοπούλου Ἀλεξάνδρα,
οἰκιακά, Βόλος. Χριστόπουλος Γεώργιος, ἐκμεταλλευτής ταξί, Πύργος. Χρι-
στοφορίδης Κωνσταντῖνος, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Χριστοφορίδης
Παναγιώτης, Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Χριστοφορίδου Σπυριδούλα,
Ἅγιος Χριστόφορος Ἐορδαίας. Χριστοφόρου Βασιλική, ἰδιωτική ὑπάλληλος,
Ἀγριά, Βόλος. Χριστοφῆς Ἰωάννης, Ἅγιος Χριστόφορος. Χρόνη Διονυσία, συν-
ταξιοῦχος, Μέτσοβο. Χρόνη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο. Χρῆστος Σωτή-
ρης, στρατιωτικός, Βόλος. Χρυσῆ Παν. σχεδιάστρια, Βόλος. Χρυσικοῦ Εὐμορ-
φίλη, οἰκιακά, Τρίκαλα. Χρυσικός Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα. Χρυσο-
χοΐδη Ἀργυρούλα, οἰκοκυρά, Θεσσαλονίκη. Χρυσοχοΐδης Μιλτιάδης, στρα-
τιωτικός, Θεσσαλονίκη. Ψαθᾶς Θεόδωρος, δασοπόνος, Καλαμπάκα. Ψαρολό-
γος Ἀντ., συνταξιοῦχος, Βόλος. Ψωμᾶς Δημήτριος, ἄνεργος, Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 5ης ΣΕΛ.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φθιώτιδος 
διὰ τὸν ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα

Ἡ ἐνίσχυσις τοῦ γραφείου ἀντι-
αιρετικοῦ ἀγῶνος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, οἱ στόχοι
τῆς γίογκα, ἡ ὁποία ἐξαπλώνεται
εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἡ σημασία τοῦ
Ἐράνου τῆς ἀγάπης κλπ. ἀπησχό-
λησαν τὴν Ἱερατικὴν Σύναξιν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἡ
ὁποία συνῆλθε τὴν 17ην Νοεμβρί-
ου. Εἰς ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως ἐπισημαίνονται μεταξὺ
ἄλλων τὰ ἑξῆς:

«Τέλος ἔγινε εὐρεῖα ἀνάλυση
τοῦ ἐπιμάχου θέματος τῆς Γιόγκα,
ἡ ὁποία εὐκαίρως ἀκαίρως χρησι-
μοποιεῖται ἀπὸ γυμναστήρια καὶ
διάφορα κέντρα, προβάλλεται δὲ
μόνο ὡς γυμναστικὴ ἐνῶ στὴν
οὐσία εἶναι θρησκευτικὴ μέθοδος
ἰνδουιστικοῦ περιεχομένου καὶ
προελεύσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε
τὴν ἀναβάθμιση καὶ περαιτέρω
δραστηριοποίηση τῆς δράσεως
τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Γραφείου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε ἡ ἀντι-
αιρετικὴ ποιμαντικὴ διακονία, νὰ
φθάσει παντοῦ μέσῳ τῶν Ἀρχιε-
ρατικῶν Ἐπιτρόπων καὶ τῶν Ἐφη-
μερίων.

Μετὰ τὸ διάλειμμα στὸ δεύτερο
μέρος τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως
ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώ-
τατο ἡ ἔναρξη τοῦ Ἐράνου Ἀγά-
πης, τόσο χρησίμου στὴν ἐποχὴ

τῆς κρίσεως, τὴν ὁποία διανύουμε
καὶ προσεκλήθησαν ἐπίσης οἱ
Ἱερεῖς καὶ μέσῳ αὐτῶν ὁ λαὸς νὰ
συμμετάσχουν στὸ πνευματικὸ
Μνημόσυνο γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ
τὴ γέννηση τοῦ ἀειμνήστου Μη-
τροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Δα-
μασκηνοῦ Παπαχρήστου.

Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε
σύσταση οἱ ναοί μας νὰ διατηροῦν
τὸ κῦρος καὶ τὴν ἱεροπρέπειά τους
κατὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυ-
στηρίων καὶ νὰ μὴ μεταβάλλονται
σὲ παιδικὲς χαρές, ἀνθόκηπους
καὶ στούντιο φωτογραφίας. Τέλος
δόθηκαν ὁδηγίες σὲ ἄλλα θέματα
ποιμαντικῆς καὶ διοικητικῆς φύσε-
ως καὶ διενεμήθη ἔντυπο ὑλικό.

Ἰδιαίτερη αἴσθηση καὶ εὐφροσύ-
νη δημιούργησε στὶς καρδίες
ὅλων ἡ ἔκφραση θερμῶν εὐχῶν
ἀπὸ τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρι-
στοφόρο Κολοκυθά, ὁ ὁποῖος ἐκ
μέρους ὅλων τῶν ἱερέων εὐχήθη-
κε στὸν Σεβασμιώτατο τὰ ἄριστα
γιὰ τὴν 18η ἐπέτειο τῆς Ἐνθρονί-
σεώς του, ἡ ὁποία πραγματοποι-
ήθηκε στὴ Λαμία στὶς 17 Νοεμβρί-
ου τοῦ 1996.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
πρωτίστως τὸ Θεό, τὸν π. Χριστο-
φόρο καὶ ὅλους τούς Ἱερεῖς κάνον -
τας μία μικρὴ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ
τῆς πορείας του μέχρι τὴν ἱστο-
ρικὴ πόλη τῆς Λαμίας καὶ τήν Ἱερὰ
Μητρόπολη Φθιώτιδος».

Ἐφικτὴ ἡ ἕνωσις
μετὰ τῶν Παπικῶν;

ιδ) ἡ τέλεση πολλῶν Λειτουργιῶν
ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἱερέως τὴν αὐτὴν ἡμέ-
ρα, ιε) ἡ τροποποίηση τοῦ θεσμοῦ
τῆς νηστείας κατὰ παράβασιν τῶν
ἱερῶν κανόνων καὶ πολλὲς ἄλλες.

Οἱ ἀνωτέρω αἱρέσεις συνιστοῦν
τὴν ἀναβίωση τῶν παλαιῶν αἱρε-
τικῶν δοξασιῶν τῶν αἱρεσιαρχῶν
Ἀρείου, Μακεδονίου, Νεστορίου
κ.ἄλ. Τοιουτοτρόπως τὸ consensus
Patrum καταδικάζει τὸν Παπισμὸ ὡς
αἵρεση, καταγγέλλοντας τὶς αἱρε-
τικὲς δοξασίες του, ὅσο κι ἂν ἐπιμέ-
νουν οἱ προαναφερθέντες ἐκ κλη-
σιαστικοὶ ταγοί, ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν
εἶναι αἵρεση καὶ ὅτι εἶναι ἁπλῶς σχί-
σμα. Ὁ Μ. Βασίλειος στὴν Α´ κανο-
νική του ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀμφι-
λόχιο Ἰκονίου γράφει ὡς πρὸς τὸ
θέμα αὐτό: «Αἱρέσεις μὲν τοὺς παν-
τελῶς ἀπεῤῥηγμένους καὶ κατ᾽
αὐτὴν τὴν πίστιν ἀπηλλοτριωμέ-
νους, σχίσματα δὲ τοὺς δι᾽ αἰτίας
τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα
ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέν-
τας...» (PG 32, 665).

Πῶς, λοιπόν, εἶναι δυνατὸν νὰ
ὑπάρξη ἕνωση καὶ κοινωνία τῆς
ἀληθείας μετὰ τοῦ ψεύδους, τοῦ
σκότους μετὰ τοῦ φωτός;

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
προέβαιναν στὴν ἀποκοπὴ τῶν
αἱρετικῶν ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Μίας,
Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας. Μὲ τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ
διεφύλασσαν τὴν ὑγεία τοῦ ὅλου
Σώματός της.

Πῶς Σεῖς, Ἅγιοι Πατέρες, πι-
στεύετε καὶ κηρύσσετε ὅτι ὑπάρχει
δυνατότητα ἑνώσεως μετὰ τοῦ Πα-
πισμοῦ; Ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι πλέ-
ον Ἐκκλησία, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἀπε-
κόπη ἀπὸ τὴν ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ
καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ποὺ
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ
ὡς ἐκ τούτου στερεῖται τῆς ἁγια-
στικῆς χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν λύτρω-
ση καὶ τὴν σωτηρία.

Μήπως πρέπει νὰ κατανοήση καὶ
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὅτι
εἶναι μεγίστη πλάνη νὰ ἀποδέχεται
τοὺς Παπικοὺς ὡς ἐκκλησία, ἀπο-
δεχόμενος τὴν θεωρία τῶν κλά-
δων;

Ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἰῶνες ὁ
Παπισμὸς κινεῖται στὸν χῶρο τοῦ
ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Ἐμμένει
ἀμετανόητα στὶς αἱρετικὲς δοξα-
σίες καὶ πλάνες, χρησιμοποιώντας
τελευταίως τὸν θεολογικὸ διάλογο
γιὰ τὴν πλήρη ὑποταγὴ τῆς Ὀρθο-
δοξίας σ᾽αὐτόν. Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ

πρέπει νὰ τοῦ πῆ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία μέσῳ τῶν ἐκπροσώπων της
εἶναι τὸ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν
Παύλου: «Αἱρετικὸν ἄν θρωπον
μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν
παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ
τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτο-
κατάκριτος» (Τίτ. 3, 10-11).

Μερικοὶ ἴσως διερωτηθοῦν: Καὶ ἡ
ἀγάπη; Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη; Ἡ ἀγάπη
εἶναι ὀντολογική, ὅταν συναντᾶται
μὲ τὴν ἀλήθεια. Ὅταν προσφέρης
τὴν ἀγάπη στὸ ψεῦδος καὶ τὴν αἵρε-
ση, παραβλέποντας τὴν ἀλήθεια,
τότε τὸ μόνο ποὺ κατορθώνεις
εἶναι νὰ βοηθᾶς τὸν αἱρετικὸ νὰ πα-
ραμείνη στὶς αἱρετικὲς θέσεις του
καὶ ἄρα δὲν τὸν ἀγαπᾶς.

Ἡ οἰκουμενικὴ κίνηση διατείνε-
ται ὅτι εἶναι μία προσπάθεια ὑπερ-
βάσεως τῆς χριστιανικῆς διαιρέσε-
ως, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν inter-
communio. Πρέπει, ὅμως, νὰ κατα-
νοήσουν οἱ πάντες ὅτι προηγεῖται ἡ
κοινωνία πίστεως καὶ ἕπεται ἡ κοι-
νωνία ἐν τῷ Ἁγίῳ Ποτηρίῳ. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ ἐμμένουμε στὴν ἀπάν-
τηση, τὴν ὁποία ἔδωσε ἡ ἐν Κων-
σταντινουπόλει Σύνοδος τοῦ 1895
πρὸς τὸν Πάπα Λέοντα ΙΓ´: «Ἡ φυ-
σικωτέρα ὁδὸς πρὸς τὴν ἕνωσίν
ἐστιν ἡ ἐπάνοδος τῆς Δυτικῆς
Ἐκκλησίας εἰς τὸ ἀρχαῖον δογμα-
τικὸν καὶ διοικητικὸν καθεστώς».

Ὁ καταδικασμένος Παπισμὸς ἀπὸ
τὶς δύο προαναφερθεῖσες Συνό-
δους (879 καὶ 1341) [σημειωτέον ὅτι
καὶ οἱ δύο πρέπει νὰ ὀνομασθοῦν
Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι], ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τὶς ἑπτὰ Οἰκουμενικὲς Συνό-
δους τῶν πρώτων αἰώνων, βάσει
τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν του, εἶναι
αἵρεση καὶ μάλιστα «παναίρεση»,
ὅπως ἔχει λεχθῆ. Ὡς ἐκ τούτου οἱ
ἀτέρμονες συζητήσεις καὶ οἱ ἄκαρ-
ποι διάλογοι εἶναι περιττοί. Ὁ Μ.
Βασίλειος γράφει σὲ μιά του ἐπι-
στολή: «Ἐὰν μὲν οὖν πεισθῶσί σοι,
ταῦτα ἄριστα. Εἰ δὲ μή, γνωρίσατε
τοὺς πολεμοποιοὺς καὶ παύσασθε
ἡμῖν τοῦ λοιποῦ περὶ διαλλαγῶν ἐπι-
στέλλοντες» (PG 32, 557).

Πρέπει, λοιπόν, νὰ συνειδητοποι-
ήση καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης καὶ ὅλοι ὅσοι συμπορεύονται
μετ᾽ αὐτοῦ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -
κλησία εἶναι ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙ-
ΚΗ καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καὶ
ὁ Παπισμὸς εἶναι αἱρετικὸ κομμάτι,
ποὺ ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτήν. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ εἶναι καιρὸς νὰ ἀκούσω-
με τὰ λόγια τοῦ G. Florofsky: «Ἡ
ἕνωση τῶν Χριστιανῶν, γιὰ μένα,
σημαίνει ἀκριβῶς τὴν παγκόσμια
ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἰσλαμοχριστιανική τερατογένεσις
εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον
βάλλουν τοὺς καθηγητὲς, ποὺ
ἐκεῖνες θέλουν μὲ κριτήρια μὴ ἐλεγ-
χόμενα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ
ἀναγκάσουν τοὺς Ὀρθοδόξους κα-
θηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς νὰ
αὐτολογοκρίνονται καὶ νὰ μὴ διδά-
σκουν τὴ Δογματική τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, γιὰ νὰ μὴ προκαλέσουν τὴν
ἀντίδραση τῶν μουσουλμάνων φοι-
τητῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ παρακολουθοῦν
ἕνα μίγμα ἰσλαμικῶν καὶ χριστια-
νικῶν μαθημάτων.

Τὸ Ἰσλαμικὸ Πρόγραμμα θὰ ἐντα -
χθεῖ στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ,
ἐνῶ τὸ συγγενὲς Τμῆμα Ποιμαν-
τικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θελογίας ἀντέ-
δρασε ἐντόνως. Δημιουργεῖται καὶ
τὸ ἐρώτημα πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀπαιτεῖ ἡ Πολιτεία τὴν ἀξιολόγηση
τῶν Πανεπιστημιακῶν Τμημάτων μὲ
αὐστηρὰ καὶ διεθνῶς ἀνταγωνιστικὰ
κριτήρια καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ
κυοφορεῖται ἕνα Ἰσλαμικὸ Τμῆμα
χωρὶς ἐπαρκεῖς διδάσκοντες καὶ
χωρὶς οἰκονομικὴ αὐτοδυναμία. 

Οἱ ἐθνικὲς συνέπειες εἶναι ὁρα τὲς
κι ἐπεκτείνονται σὲ πολλοὺς τομεῖς.
Μέχρι σήμερα ἑκατοντάδες Ἱεράρ-
χες καὶ Πατριάρχες Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν σπουδάζουν ἢ ἀποκτοῦν
διδακτορικὰ ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ Θεσσαλονίκης μεταφέρον-
τας στὴ χώρα τους ἕνα πνεῦμα ἰσχυ-
ροῦ φιλελληνισμοῦ. Χαρακτηριστικὰ
παραδείγματα ὁ ἐμπερίστατος Πα-

τριάρχης Ἀντιοχείας  Ἰωάννης Ι΄, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης,
ποὺ φυλακίσθηκε ἀπὸ τὴ σκοπιανὴ
κυβέρνηση καὶ ἄλλοι. Τώρα οἱ ἄλλες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔστειλαν μη-
νύματα ὅτι θὰ παύσουν νὰ ἀποστέλ-
λουν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσα-
λονίκης τὰ στελέχη τους,  διότι ἐνο-
χλοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνάμιξη Ὀρθοδο-
ξίας καὶ Ἰσλάμ. Μὴ ξεχνοῦμε ὅτι οἱ
Ὀρθόδοξοι τοῦ Πατριαρχείου
Ἀντιοχείας σφάζονται ἀπὸ Ἰσλαμι-
στές, οἱ Σέρβοι βλέπουν τὰ  μονα-
στήρια τοῦ Κοσσυφοπεδίου γκρεμι-
σμένα ἀπὸ φανατικοὺς Ἀλβανοὺς
Μουσουλμάνους κλπ. Τὸ Ἰσλαμικὸ
Πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης θὰ
ἀποστερήσει τὴ χώρα μας ἀπὸ πολ-
λοὺς καὶ πολύτιμους πρεσβευ τὲς
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Οἱ ἁπανταχοῦ
Ὀρθόδοξοι θὰ στραφοῦν στὶς Θεο-
λογικὲς Σχολὲς τῆς Ρωσίας. 

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θὰ
ζημιωθεῖ ἀπὸ τὸ Ἰσλαμικὸ Πρόγραμ-
μα τοῦ Τμήματος Θεολογίας. Οἱ
Τοῦρκοι θὰ σβήσουν κάθε ἐλπίδα
γιὰ τὴ Χάλκη λέγοντας: Ἀφοῦ μία
Ὀρθόδοξη Σχολὴ ἐκπαιδεύει μου-
σουλμάνους, τότε καὶ μία Ἰσλαμικὴ
Σχολὴ θὰ ἐκπαιδεύει Ὀρθοδόξους
κληρικούς! Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ
Πατριαρχείου θὰ καταντήσει τμῆμα
μίας Ἰσλαμικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
Τὰ ἔχουν σκεφθεῖ ὅλα αὐτὰ οἱ ὀπα-
δοὶ τοῦ Προγράμματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Ἅγιος Νεκτάριος: Ὁ Πάπας
ἐξώρισε τὸν Χριστὸν

ἀπὸ τὴν Δυτικὴν «Ἐκκλησίαν»
πο Ρώμης μόνο, καὶ ὄχι τῆς οἰκου-
μένης ὅλης.

Ἐὰν ὁ θάνατος τοῦ Πέτρου ἔδω-
σε τέτοιο προνόμιο στὸν Πάπα νὰ
εἶναι κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μο-
νάρχης ἐπάνω σὲ ὅλους τοὺς ἀρχιε-
ρεῖς καὶ εἰς τὰς Συνόδους, πολὺ πε-
ρισσότερον πρέπει νὰ ἔχει αὐτὰ τὰ
προνόμια ὁ Ἱεροσολύμων διὰ τὸν
θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Λέγοντας ὁ
Πάπας πὼς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας, ἐξώρισε ἀπὸ τὴν δυτικὴ
Ἐκκλησία τὸν Δεσπότη πάντων Χρι-
στόν, καὶ ἔτσι ἔμεινε ἡ δυτικὴ Ἐκ -
κλησία χήρα ἀπὸ τὸν Χριστό.

Ὅταν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου ζήτη-
σαν ἀπὸ τὸν Χριστὸ πρωτοκαθεδρία,
νὰ καθήσουν ὁ ἕνας δεξιά του καὶ ὁ
ἄλλος ἀριστερά του (Μᾶρκ. ί 35-38),
ὁ Κύριος δὲν τοὺς εἶπε ὅτι αὐτὸ
εἶναι ἀδύνατον, διότι τὴν πρωτοκα-
θεδρία τὴν ἔχω δώσει στὸν Πέτρο,
ἀλλά, ὅτι...

“ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν
ὑμῖν, ἔσται διάκονος ὑμῶν, καὶ ὃς
ἐὰν θέλῃ γενέσθαι πρῶτος, ἔστω
πάντων δοῦλος”.Ὅταν οἱ ἀπόστολοι
κατὰ τὸν μυστικὸν Δεῖπνον ἔπεσαν
σὲ φιλονικία, διὰ τὰ πρωτεῖα, ὁ Κύ-
ριος δὲν τοὺς εἶπε πὼς ὁ Πέτρος
εἶναι ὁ μεγαλύτερος, ἐπειδὴ αὐτὸν
ἀφήνω ἐπίτροπον εἰς τὸ ποίμνιον,
αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλὴ ὅλων σας.
(Λουκ. κβ  ́24-26). Ἀλλὰ τοὺς εἶπε ὅτι
“οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν
αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν
εὐεργέται καλοῦνται, ὑμεῖς δὲ οὐχ
οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γενέ-
σθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ ἀνακείμε-
νος ὡς ὁ διακονῶν”. Ἔφερε καὶ πα-
ράδειγμα ὁ Κύριος τοὺς Φαρισαί-
ους, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους νὰ λέγονται Ραββί,
ὅμως ἐσεῖς, οἱ δικοί μου μαθηταὶ μὴ
πέσετε στὸ πάθος αὐτό, μὴ ζητῆτε
τὸ πρωτεῖον αὐτό, ὑμεῖς μὴ κληθῆτε
καθηγηταί, “εἷς γάρ ἐστιν ὁ καθη-
γητὴς Χριστός, καὶ πατέρα μὴ καλέ-
σητε ἐπὶ τῆς γῆς. Εἷς ἐστιν ὁ Πατὴρ
ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὑμεῖς δὲ
πάντες ἀδελφοὶ ἐστέ”.Οἱ Ἀπόστολοι
ἔπεμψαν τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάν-
νην στὴν Σαμάρεια, ὅταν ἄκουσαν
πὼς ἐδέχθη τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ,
ἐὰν ὁ Πέτρος ἦταν κεφαλὴ καὶ
ἄρχων πάντων, πῶς πέμπεται ἀπὸ
τοὺς ἄλλους; πρᾶγμα ποὺ δὲν τὸ δέ-
χεται οὔτε ἡ συνήθεια οὔτε τὸ δί-
καιον; Εἶναι λοιπὸν φανερὸ ὅτι
τοῦτοι οἱ καπνοὶ τῆς φιλοδοξίας, καὶ
πρωτοκαθεδρίας δὲν ἐχώρησαν μέ-
σα εἰς τὰς θεοφόρους κεφαλὰς τῶν
Ἀποστόλων, ἀλλ᾽ ὅλοι ἦταν ὁμοτα-
γεῖς, ἀδελφοὶ κατὰ τὴν διδασκαλία
τοῦ Κυρίου, ἐπίσης διδάσκαλοι πά-
σης τῆς οἰκουμένης. Ὄχι διῃρημέ-
νως ὁ ἕνας στὴ Ρώμη, ὁ ἄλλος ἀλλα-
χοῦ, ἀλλὰ πανταχοῦ καθ᾽ ἕνας τὴν
αὐτὴ ἐξουσία εἶχε καὶ τὸ αὐτὸ Ἀπο-
στολικὸ προνόμιο.Ἔτσι ὁ Πάπας διὰ
νὰ στήση τὴν κεφαλήν του, ὄχι μό-
νον συκοφαντεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ
καταφρονεῖ καὶ τὸν μακάριο Πέτρο
σμικρύνοντάς του τὸ Ἀποστολικόν
του προνόμιο, ἐπειδὴ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ
ἦταν χειροτονημένος διδάσκαλος
πάσης τῆς οἰκουμένης καθὼς καὶ οἱ
λοιποὶ Ἀπόστολοι, αὐτὸς τὸν περι-
κλείει εἰς τὴν Ρώμην. Ἐὰν ὁ Πέτρος
ἦταν κεφαλὴ καὶ ἀρχή, πῶς ὁ
Παῦλος ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν ἀπὸ τοὺς
δώδεκα ἀντεστάθη κατὰ πρόσωπον
εἰς τὸν Πέτρον; Πῶς τὸν ἐλέγχει
καθὼς ὁ ἴδιος γράφει στὴν πρὸς Γα-
λάτας ἐπιστολήν του; “ὅτε ἦλθε Πέ-
τρος εἰς Ἀντιόχειαν κατὰ πρόσωπον
αὐτοῦ ἀντέστην” (Γαλατ. β΄11).Ἐὰν
ὁ Πέτρος ἦταν πρῶτος πῶς εἰς τὴν
Ἀποστολικὴν Σύνοδον δὲν ἀποφασί-
ζει ὁ Πέτρος ὡς κεφαλὴ πάντων,
ἀλλὰ ὁ Ἰάκωβος; (Πράξ. ιε΄10-28). Οἱ
Ἀπόστολοι ἦσαν οἰκουμενικοὶ διδά-
σκαλοι, καὶ ἰσότιμοι πάντες, καὶ
οὐδένας εἶχε διωρισμένον θρόνον.
Οἱ Ἀπόστολοι χειροτονοῦσαν παν-
τοῦ Ἀρχιερεῖς, καὶ ἔδιδαν εἰς
αὐτοὺς τέσσαρα χαρίσματα: πρῶτον

τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, δεύτε-
ρον τὴν Ἱερωσύνην, τρίτον τὴν χει-
ροτονίαν, τέταρτον τὴν ἐξουσίαν
τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν. Καὶ αὐτὰ με-
ρικῶς, καὶ ὄχι οἰκουμενικῶς, ἀλλὰ
καθένας εἰς τὴν ἐπαρχίαν του ἐκή-
ρυττε τὸ Εὐαγγέλιο, ἐνεργοῦσε τὰ
τῆς Ἱερωσύνης, ἔπραττε τὰ τῆς χει-
ροτονίας, ἐτέλει τὰ τοῦ δεσμεῖν καὶ
λύειν. Ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν του
οὐδείς. Ἐπειδὴ αὐτὸ ἦταν ἀποστο-
λικὸ χάρισμα. Οἱ Ἀπόστολοι Ἀρχιε-
ρεῖς χειροτονοῦσαν, καὶ ὄχι Ἀπο-
στόλους. Οὐδεὶς τῶν χειροτονη-
θέντων ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ἔγινε
διάδοχος καὶ τοῦ ἀποστολικοῦ ἀξιώ-
ματος. Δόγμα τῶν Παπικῶν εἶναι “τὸ
μὴ πιστεύειν εἰς τὸν Πάπαν, ταυτὸν
ἐστὶ τὸ μὴ πιστεύειν εἰς τὸν Χρι-
στόν”, ὡσὰν νὰ ἦταν ὁ Πάπας καὶ ὁ
Χριστὸς ἓν κατὰ τὴν οὐσίαν, δηλαδὴ
θεοποιεῖ τὸν ἑαυτόν του. Ὁ Πάπας
εἶναι κτίσμα, καὶ ἐπειδὴ ζητεῖ προνό-
μιον ὁπού τὸ ἔχει μόνος ὁ Θεός, τὸ
νὰ πιστεύουν εἰς αὐτὸν τὰ κτίσματα,
εἶναι ἱερόσυλος, καὶ παντάπασι τυ-
φλός, ὅταν θέλει νὰ εἶναι ἀνώτερος
τῶν Συνόδων; ὅταν φαντάζεται πὼς
εἶναι ἀναμάρτητος; τί ἄλλο ὅταν δι-
δάσκει πὼς εἶναι μονάρχης τῶν
Ἐκκλησιῶν; παρὰ τὸ ὅτι εἶναι Θεός;
καὶ διὰ τοῦτο μὲ ἀναίσχυντον καὶ
ἄθεον ἀπόφασιν θέλει νὰ προσ -
κυνῆται καὶ νὰ πιστεύεται ὡς Θεός;
Τοῦτο τί ἄλλο εἶναι παρὰ φαντασία
ἀθεΐας, τύφλωσις νοὸς εἰδωλολά-
τρου; Ὁ 35ος Ἀποστολικὸς κανὼν
βοᾶ: “Εἴ τις Ἐπίσκοπος τολμήσειε
χειροτονίαν ποιῆσαι ἐν ταῖς μὴ ὑπο-
κειμέναις αὐτῷ χώραις καὶ πόλεσι,
παρὰ γνώμην τῶν κατεχόντων
αὐτάς, καθαιρείσθω, ὅ τε χειροτο-
νήσας καὶ χειροτονηθείς”.

Ἐὰν ἦταν ὁ Ρώμης πρῶτος, πῶς
αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Κλήμης ἔγραφε τὸν
Ἀποστολικὸ κανόνα ποὺ λέει: “Τοὺς
Ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους, εἰδέ-
ναι χρὴ τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον, καὶ
ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλήν, καὶ μη-
δέν τι πράττειν ἄνευ τῆς ἐκείνου
γνώμης. Ἐκεῖνα δὲ πράττειν ἕκα-
στον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπι-
βάλλει καὶ ταῖς ὑπ᾽ αὐτὴν χώραις.
Ἀλλὰ μηδὲ ἐκεῖνος ἄνευ τῆς πάντων
γνώμης ποιείτω τι. Οὕτω γὰρ ὁμό-
νοια ἔσται, καὶ δοξασθήσεται ὁ Θε-
ός”. Ἀλλ᾽ ἡ φιλαρχία τοῦ Πάπα καὶ
τοῦτον τὸν κανόνα καθὼς καὶ
ἄλλους πολλοὺς καταπάτησε (9ον
τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου). Ὁ Πά-
πας ἀπὸ κενὴ φιλοδοξία, διὰ νὰ
στήσῃ τὴν μοναρχικὴ ἐξουσία, ἰδιο-
ποιῆται τὰ Ἀποστολικὰ χαρίσματα. Ἡ
φιλοδοξία τοῦ Πάπα τὸν ἔφερε σὲ
τέτοιο σημεῖο νὰ λέῃ ὅτι “τὸ μὴ πι-
στεύειν εἰς τὸν Πάπα, ταυτὸν ἔστι τὸ
μὴ πιστεύειν εἰς τὸν Χριστόν, ὡσὰν
νὰ ἦταν ὁ Πάπας καὶ ὁ Χριστὸς ἓν
κατὰ τὴν οὐσίαν”. Θεοποιεῖ τὸν ἑαυ-
τό του. Αὐτὸς ὁ ὑπερβολικὸς τῦφος
τοῦ Πάπα, αὐτὴ ἡ μοναρχομανία του
ἐγέννησε τόσας αἱρέσεις. Ποῦ ἡ
χρυσὴ παραγγελία ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ
Κύριος, “μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾷός
εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς
ὑμῶν”; Ποῦ ὁ μακαρισμὸς “μακάριοι
οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι”, δηλαδὴ οἱ
ταπεινοί; Ποῦ τόσα καὶ τόσα παρα-
δείγματα χρυσὰ καὶ λαμπρά τῆς τα-
πεινοφροσύνης;

Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἄρνησις τῆς
ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, μίμησις τοῦ δια-
βόλου, διότι οἱ ἀποστατικὲς δυνά-
μεις, καθὼς ἔλεγε ἡ μακαρία Συγ-
κλητική, τὶς ἄλλες ἀρετὲς δύνανται
κατά τινα τρόπον, νὰ μιμηθοῦν, τὴν
δὲ ταπεινοφροσύνη οὐδέποτε. Ἡ
ταπεινοφροσύνη εἶ ναι γεννήτρια
τροφὸς πασῶν τῶν ἀρετῶν, μίμησις
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παπικὴ
ἐκκλησία εἶναι νόθος ὀργανισμός.
Σὲ ἕνα θνητὸν καὶ ἁμαρτωλὸν
ἄνθρωπον συγκεντρώθηκε ἡ ἀπό-
λυτη ἐξουσία καὶ τὸ ἀλάθητο. Ἡ πα-
πικὴ ἐκκλησία δὲν εἶναι Χριστοκεν-
τρικὴ ἀλλὰ Παποκεντρική. Ὁ Πάπας
ὑπέκυψε στὸν τρίτο καὶ τελευταῖο
πειρασμὸ τοῦ Κυρίου στὴν ἔρημο».

Πῶς ἐνομοθέτουν κάποτε οἱ Ὀρθόδοξοι Κυβερνῆται!
νίαν, εἰς ἣν εὑρίσκονται Νόμοι, ἡ
ἐλευθερία εἰς οὐδὲν ἄλλο ὑφίστα-
ται, πάρεξ εἰς τὸ νὰ δύναται ἕκα-
στος νὰ πράττῃ ἐκεῖνο ὁποῦ πρέπει
νὰ θέλῃ, καὶ εἰς τὸ νὰ μὴ καταναγ-
κάζεται νὰ πράττῃ ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν
πρέπει νὰ θέλῃ».

Στίς σύγ χρο νες  κοι νω νί ες οἱ πο -
λῖ τες ἀ ναγ κά ζον ται νά μή πράτ τουν
ἐ κεῖ να πού πρέ πει νά θέ λουν, για τί
μέ τό ‘’ἔ τσι θέ λω’’ τό ἐ πι βάλ λουν οἱ
δυ να μι κές μει ο ψη φί ες πού κυ ρι αρ -
χοῦν, ὅ πως μέ τό νά ἐμ πο δί ζον ται
στίς ἀ περ γί ες νά προ σέλ θουν στίς
ἐρ γα σί ες τους ὅ σοι  πο λῖ τες τό ἐ πι -
θυ μοῦν καί οἱ μα θη τές στά Σχο λεῖ α
τους.  Ὅ μως, πο λι τι κή ἐ λευ θε ρί α
δέν ση μαί νει ἀ συ δο σί α, γι’ αὐ το
«εἶναι ἀναγκαῖον νὰ εἰδοποιηθῇ ὁ
Νοῦς ἑκάστου μίαν ἰδέαν ἐναργῆ
καὶ ἠκριβωμένην τῆς ἐλευθερίας. Ἡ
ἐλευθερία εἶναι, ἡ ἄδεια εἰς τὸ νὰ
πράττῃ ἕκαστος ἐκεῖνο ὁποῦ συγ-
χωροῦσιν οἱ Νόμοι. Καὶ ἄν ὁ Πολί-
της ἠδύνατο νὰ πράττῃ ἐκεῖνο ὁποῦ
οἱ Νόμοι ἀπαγορεύουσι, τότε δέν
ἔμενε πλέον ἡ ἐλευθερία: ἐπειδὴ
καὶ οἱ λοιποὶ ἤθελαν ἔχουν ἐπίσης
τὴν αὐτὴν δύναμιν.  Ἡ λύ ση εἶ ναι ἁ -
πλῆ καί φέρ νει τήν εἰ ρή νη καί τήν
γα λή νη στό Κρά τος: «Ἡ πολιτικὴ
ἐλευθερία τοῦ Πολίτου, εἶναι ἐκεί-
νη ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς, ἥτις προ-
έρχεται εἰς ἕνα ἕκαστον ἀπὸ τὴν
τῆς ἰδίας ἑαυτοῦ ἀσφαλείας ὑπόλη-
ψιν. Καὶ διὰ νὰ σώζεται ἡ ἐλευθερία
αὕ τη, πρέπει ἡ Διοίκησις τοιαύτη νὰ
εἶναι, ὁποῦ ὁ ἕνας Πολίτης νὰ μὴ
ἔχῃ νὰ φοβῆται τὸν ἄλλον, ἀλλὰ
σύμπαντες ὁμοῦ νὰ φοβοῦνται
τοὺς Νόμους» (Ἄρ θρο 39). Ἄν ἐ -
φαρ μό ζον ταν αὐ τά σή με ρα, δέν θά
κυ ρι αρ χοῦ σε ἡ τρο μο κρα τί α καί ἡ
ἀ να σφά λει α τῶν πο λι τῶν. Αὐ τά, ὅ -
μως, ἀ παι τοῦν πι στούς στόν Θε ό
κυ βερ νῆ τες!
Καλ λι έρ γει α ἑ νός πνεύ μα τος,

πού θά μορ φώ νη 
καί θά «πο λι τα γω γῆ»

Ἀ πα ραί τη τη σέ ἕ να Κρά τος εἶ ναι
ἡ καλ λι έρ γει α ἑ νός πνεύ μα τος πού
θά μορ φώ νη καί θά «πο λι τα γω γῆ»  -
κα τά τήν ἔκ φρα ση τῆς Μ. Αἰ κα τε ρί -
νης- τούς πο λῖ τες. Αὐ τά εἶ ναι «ἡ
Θρησκεία, τὸ Κλῖμα, οἱ Νόμοι, αἱ τῆς
Ἡγεμονίας Γνῶμαι, τὰ Παραδείγμα-
τα τῶν προγεγονότων, τὰ Ἤθη, τὰ
Ἔθιμα». Πρῶ το καί κυ ρί αρ χο ἡ
Θρη σκεί α. Ἀ πό αὐ τήν πρέ πει νά ἀ -
πορ ρέ ουν οἱ Νό μοι, ἡ ζω ή καί ἡ ἱ -
στο ρί α τῶν προ γό νων, τά Ἤ θη καί
τά Ἔ θι μα». Ἄν δέν ἀ πορ ρέ ουν ἀ πό
τόν Θε ό ὅ λα αὐ τά, δη λα δή ὁ λό κλη -
ρη ἡ ζω ή, τό τε ἡ μό νη λο γι κή συ νέ -
πει α εἶ ναι ἡ ἀ ναρ χί α, ἀ φοῦ δέν εἶ ναι
δυ να τόν νά ἀ νε χθῆ ὁ ἄν θρω πος κα-
νέ να ἀν θρώ πι νο ‘’ἀ φεν τι κό’’ στό κε-
φά λι του, πα ρά μό νο δι ά τῆς βί ας.
Αὐ τό, ὅ μως, τό μό νο λο γι κό καί αὐ -
το νό η το, εἶ ναι ἀ κα τα νό η το γιά τούς
ση με ρι νούς Κυ βερ νῆ τες, οἱ ὁ ποῖ οι,
ἀ φοῦ γκρέ μι σαν τόν Θε ό ἀ πό τίς
ψυ χές τῶν ἀν θρώ πων, προ σπα θοῦν
(ὤ τῆς ἀ νο η σί ας τό μέ γε θος) νά πεί-
σουν τούς ἀν θρώ πους νά πει θαρ -
χή σουν στά δια τάγμα τά τους!

Ἄν δέν ἀ πορ ρέ η ἀ πό τόν Θε ό ὁ -
λό κλη ρη ἡ ζω ή, τό τε ἡ ζω ή τοῦ ἀν -
θρώ που κα τα κερ μα τί ζε ται,  καί ἡ
κα τα κερ μα τι σμέ νη ζω ή δέν εἶ ναι ἀ -
νε κτή ἀ πό ὅ λους  τούς ἀν θρώ πους,
ἀλ λά μό νο ἀ πό ἐ κεί νους πού ἔ χουν
λί γες πνευ μα τι κές ἀ παι τή σεις ἀ πό
τήν ἐ πί γει α ζω ή τους καί ἔ χουν συρ-
ρι κνώ σει τό πνεῦ μα τους στίς  βι ω -
τι κές καί ἐγ κε φα λι κές τους ἐ να -
σχο λή σεις.

Αὐ τός ὁ κα τα κερ μα τι σμός, προ έ -
κυ ψε σάν ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἀ το μι κῆς
φι λο σο φί ας γιά τή ζω ή. Στόν Πύρ γο
τῆς Βα βέλ ὁ Θε ός ἔ βα λε δι α χω ρι -
στι κές γραμ μές, ἀ πο μο νώ νον τας
κά θε κα τα κερ μα τι σμέ νη με ρί δα ἀ -
πό τίς ἄλ λες, συγ χέ ον τάς τους τήν
γλῶσ σα, γιά νά δο θῆ ἡ δυ να τό τη τα
στόν κά θε ἄν θρω πο νά το πο θε τη θῆ
ὑ πεύ θυ να ὡς πρός τό πῶς θέ λει νά
ζή ση. Δέν ξε χώ ρι σε Ἔ θνη στή Βα-
βέλ ὁ Θε ός, ἀ φοῦ Ἔ θνη δέν ὑ πῆρ -
χαν. Ἕ να ἦ ταν τό Γέ νος τῶν ἀν -
θρώ πων. Ξε χώ ρι σε ὁ μά δες ὁ μο -
φρό νων ἀν θρώ πων, οἱ ὁ ποῖ οι, καί
μό νο αὐ τοί, κα τα λά βαι ναν τή γλῶσ -
σα τῶν ὁ μο φρό νων τους καί κα νείς
ἄλ λος. Ἔ τσι, μέ τό νά ἀ φή ση ὁ Θε-
ός κά θε ἀν θρώ πι νο χα ρα κτῆ ρα νά
ἀ νή κη ἐ κεῖ πού ἐ πέ λε ξε, δη μι ουρ -
γή θη καν τά δι ά φο ρα Ἔ θνη, ἀ παρ τι -
ζό με νο τό κα θέ να ἀ πό ὁ μοι ο γε νεῖς
ἀν θρώ πους στόν τρό πο τοῦ σκέ πτε-
σθαι καί τοῦ ζῆν. 

Βε βαί ως κα νέ να Ἔ θνος δέν
μπο ρεῖ νά καυ χη θῆ ὅ τι ἔ χει μό νο ἀ -
ρε τές καί ὄ χι ἐ λατ τώ μα τα, ἐφ’ ὅ σον
«οἱ διάφοροι χαρακτῆρες τῶν
Ἐθνῶν εἶναι ἀνάμικτοι ἐξ ἀρετῶν
καὶ ἐλαττωμάτων· ἐξ ἰδιωμάτων καὶ
ἀγαθῶν, καὶ κακῶν» (Ἄρ θρο 52).

Ὁ ὅρ κος ἐ νώ πι ον 
τῶν Δη μο σί ων Ἀρ χῶν
Ὁ ὅρ κος ἐ νώ πι ον τῶν Δη μο σί ων

Ἀρ χῶν  στή Ρωσ σί α ἐ δί δε το μέ ἀ -
σπασμό τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ. Συ νι -
στᾶ ται νά μή γί νε ται κα τά χρη σή
του, για τί «ἐὰν ὁ ὅρκος κατασταθῇ
πρόχειρος καὶ κοινός, ἐξασθενεῖ καὶ
διαφθείρεται ἡ δύναμὶς του. Ὁ
πολλὰ τοῦ Σταυροῦ ἀσπασμός δὲν
πρέπει νὰ ἐπιτρέπεται, εἰμὴ ὅταν ὁ
ὁρκιζόμενος εἶναι ἔξω τοῦ ἰδίου καὶ
προσωπικοῦ συμφέροντος, καθὼς
οἱ Κριταὶ καὶ οἱ εἰσαγόμενοι μάρτυ-
ρες».

Στήν Πα τρί δα μας τά τε λευ ταῖ α
χρό νι α γί νε ται ζω η ρός λό γος γιά
τήν κα τάρ γη ση τοῦ ὅρ κου ἐ νώ πι ον
τῶν Δη μο σί ων Ἀρ χῶν καί, δυ στυ -
χῶς, πρω το στατοῦν σ’ αὐ τό καί κά-
ποιοι Ἐ πί σκο ποι, οἱ ὁ ποῖ οι δέν δι α -
βά ζουν σω στά τήν Ἁ γί α Γρα φή γιά
τό θέ μα αὐ τό, οὔ τε τήν ὑ περ χι λι ό -
χρο νη Ἱ στο ρί α τῆς Ρω μι ο σύ νης. Ἔ -
τσι, χω ρίς νά τό κα τα λα βαί νουν, συν -
η γο ροῦν μέ τούς ἐ χθρούς τῆς Πί-
στε ως πο λι τι κούς, οἱ ὁ ποῖ οι, βε βαί -
ως, δέν ἐ πι δι ώ κουν τήν κα τάρ γη ση
τοῦ Ὅρ κου ἀ πό σε βα σμό στήν Ἁ γί -
α Γρα φή, ἀλ λά γιά νά κερδίσουν ἕ -
να ἀκόμη  βῆ μα γιά τήν ἐ ξά λει ψη
τῆς Πί στε ως ἀ πό τήν Δη μό σι α ζω ή.

Ἡ Φύσις κά θε λα οῦ
Εἶ ναι ἐκ πλη κτι κές οἱ πα ρα τη ρή -

σεις τῆς Μ. Αἰ κα τε ρί νης   γιά τή  φύ-
ση κά θε λα οῦ, ἰ δι αι τέ ρως χρή σι μες
γιά κά θε Κυ βερ νή τη, πού πρέ πει νά
γνω ρί ζη τήν ἰ δι ο προ σω πί α τοῦ λαοῦ
του ἀ λλά καί κά θε λα οῦ, ἀ φοῦ  γιά
τούς κυ βερ νῶν τες σή με ρα, ἡ συ ν -
αλ λα γή μέ ὅ λους τούς λα ούς εἶ ναι
ἐ πι βε βλη μέ νη:

«Ἡ Φύσις καὶ τὸ Κλῖμα κυριεύου-
σι τοὺς ἀγρίους, καὶ μήπω ἡμερω-
θέντας ἀνθρώπους. Τὰ ἔθη διϊθύ-
νουσι τοὺς Κινέζους. Οἱ Νόμοι τυ-
ραννοῦσι τοὺς Ἰαπωνίτας. Τὰ Ἤθη
ἔδιδον ἄλλοτε τὸν τόνον εἰς τοὺς
Λακεδαίμονας. Αἱ Γνῶμαι τῆς Ἡγε-
μονίας, καὶ τὰ ἤθη τὰ παλαιά, τὸν
ἔδιδον εἰς τὴν Ῥώμην». Αὐ τό σή με -
ρα πα ρα τη ρεῖ ται στήν Ἀγ γλί α.

«Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Ἱσπανῶν
ἦτον ἀνέκαθεν διὰ παντὸς θρυλου-
μένη. Ἡ Ἱστορία μᾶς διηγεῖται πό-
σον αὐτοὶ ἦσαν πιστοὶ εἰς τὰ αὐτοῖς
παρακατατιθέμενα. Συχνάκις ὑπέ-
μειναν τὸν θάνατον, διὰ νὰ τὰ φυ-
λάξουν ἀπόῤῥητα· καὶ ἡ τοιαύτη πί-
στις τὴν ὁποίαν αὐτοὶ ἔκπαλαι εἶχον,
σώζεται παρ’ αὐτοῖς μέχρι τῆς σή-
μερον. Ὅλα τὰ Ἔθνη ὁποῦ πρα γμα-
τεύονται εἰς Γάδιτζ, ἐμπιστεύονται
τὴν αὐτῶν περιουσίαν εἰς τοὺς
Ἱσπανούς, καὶ οὐδέποτε μετενόη-
σαν. Ἀλλ’ ὅμως τοῦτο τὸ ἀξιάγα-
στον ἰδίωμα, ἑνωμένον μὲ τὴν
αὐτῶν ῥαθυμίαν, ἀπογεννᾷ ἕνα
μῖγμα ἐξ οὗ προέρχονται τινὰ ἀπο-
τελέσματα εἰς αὐτοὺς ὀλέθρια. Τὰ
Ἔθνη τῆς Εὐρώπης κάνουν ἔμπρο-
σθεν εἰς τὰ ὀμμάτιά των, ὅλην τὴν
πραγματείαν τῆς Μοναρχίας των».
Ἔ τσι ἐ ξη γεῖ ται τό πῶς καί σή με ρα ἡ
Ἱ σπα νί α ἔ γι νε οἰ κο νο μι κό θῦ μα τῆς
Εὐ ρώ πης.

«Ὁ χαρακτὴρ τῶν Κινέζων συ-
σταίνει ἓν ἄλλον μῖγμα ὅλον ἐναν-
τίον τοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱσπανῶν.
Ἡ ζωὴ ἐκείνων, ἡ, διὰ τὴν Φύσιν τοῦ
Κλίματος καὶ τῆς Γῆς, ἐνδεὴς καὶ
ἐπίπονος, ἐναπογεννᾷ εἰς αὐτοὺς
μίαν δραστηριότητα θαυμασίαν, καὶ
μίαν  φιλοκέρδειαν   τόσον   ὑπερ-
 βολικήν, ὁποῦ κανένα ἐμπορικὸν

Ἔθνος δὲν ἠμπορεῖ νὰ τοὺς ἐμπι-
στευθῇ. Ἡ γνωστὴ καὶ ἤδη πασίδη-
λος αὐτῶν ἀπιστία, διεφύλαξεν εἰς
αὐτοὺς τὴν ἐμπορίαν τῆς Ἰα πω -
νίας». Ἡ «πασίδηλος αὐτῶν ἀπι-
στία» ἔ χει λη σμο νη θῆ στίς μέ ρες
μας ἀ πό τούς πο λι τι κούς, σάν νά ἔ -
χη ἀλ λά ξει ὁ λα ός αὐ τός μέ τά χρό-
νι α, παρ’ ὅ τι ἱ στο ρι κά «οὐδεὶς τῶν
ἐν Εὐρώπῃ πραγματευομένων δὲν
ἐρριψοκινδύνευσε π ο τ ὲ  νὰ  πρα -
γματευθῇ ὡς ἐξ ὀνόματος ἐκείνων·
ἀγκαλὰ ἡ ἐπιχείρησις ἤθελεν εἶναι,
διὰ τῶν παραθαλασσίων τῆς Κίνας
Ἐπαρχιῶν εὐκολωτάτη»!

Γνωρίζουν, ἆραγε, οἱ Κυβερνῆ -
τες μας τίς ἰδιαιτερότητες αὐτές ἤ
θεωροῦν πώς οἱ λαοί ἀλλάζουν χα-
ρακτῆρα μέ τά χρόνια καί τίς κοινω-
νικές ἐξελίξεις, χωρίς πραγματική
ἀλλαγή στόν πνευματικό τους προσ -
ανατολισμό;
«Ὅλα τὰ πολιτικὰ ἐλαττώματα,

δὲν εἶναι ἐλαττώματα 
Ἠθικά· οὐδὲ ἀνάπαλιν

τὰ ἐλαττώματα τὰ Ἠθικά, 
ἐλαττώματα πολιτικά»

Ση μαν τι κές, ἐ πί σης, εἶ ναι οἱ ὑ πο -
γραμ μί σεις τῆς Μ. Αἰ κα τε ρί νης: α)
«ὅτι ὅλα τὰ πολιτικὰ ἐλαττώματα,
δὲν εἶναι ἐλαττώματα Ἠθικά· οὐδὲ
ἀνάπαλιν τὰ ἐλαττώματα τὰ Ἠθικά,
ἐλαττώματα πολιτικά. Καὶ τοῦτο
εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν ἔπρεπε νὰ
ἀγνοοῦσιν οἱ Νομοθετοῦντες, διὰ
νὰ μὴ θεσπίζωσι Νόμους εἰς τὸ κα-
θόλου πνεῦμα τοῦ Ἔθνους ἀντι-
κρούοντας» καί β) ὅτι «ὅσῳ περισ-
σοτέραν συγκοινωνίαν ἔχουσιν οἱ
λαοὶ πρὸς ἀλλήλους, τόσῳ εὐκολώ-
τερα μεταβάλλουσι τὰ Ἔθη τὰ ἴδια»
(πρβλ. «φθεί ρου σιν ἤ θη χρη στά ὁ -
μι λί αι κα καί»). 

Σήμερα, αὐ τή καθ’ ἑαυ τήν ἡ Παγ-
κο σμι ο ποί η ση εἶ ναι ἡ πη γή τοῦ κα-
κοῦ καί ἡ αἰ τί α τῆς παγ κο σμί ου δι α -
φθο ρᾶς τῶν ἠ θῶν. 

«Διὰ τῶν Νόμων
ρυθμίζονται  τὰ διωρισμένα

ὑπὸ τῶν Νόμων,
διὰ δὲ τῶν Ἐθῶν

τὰ ὑπὸ τῶν Ἐθῶν!»
Γιά τίς ἀ ναγ καῖ ες καί πολ λές φο-

ρές ρι ζι κές με ταρ ρυθ μί σεις, προ-
βάλ λει ἡ «Εἰ σή γη σις» ἕ να «χρυ-
σοῦν» κα νό να, ὁ ὁ ποῖ ος βο η θεῖ τήν
πο λι τει α κή τε λει ο ποίη ση χω ρίς νά
ἀ να στα τώ νη τά ἤ θη τῶν πο λι τῶν:
«ὅταν τύχῃ ἀνάγκη νὰ γένουν με-
γάλαι μεταβολαὶ εἰς ἓν Ἔθνος πρὸς
μείζονα αὐτοῦ εὐπραγίαν, πρέπει νὰ
μεταῤῥυθμίζωνται διὰ μὲν τῶν Νό-
μων τὰ διωρισμένα ὑπὸ τῶν Νόμων,
διὰ δὲ τῶν Ἐθῶν τὰ ὑπὸ τῶν Ἐθῶν.
Εἶναι ἕνα πολιτικὸν πολλὰ ἀδόκιμον,
τὸ νὰ θέλῃ νὰ μεταβάλῃ τὶς διὰ Νό-
μων, ἐκεῖνο ὁποῦ διὰ τῶν Ἐθῶν
πρέπει νὰ λάβῃ τὴν μεταῤῥύθμι-
σιν».

Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς  Αὐτο-
κρατόρισσας, ποὺ εἶναι καὶ τὸ
πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ
ἦταν ἀδιανόητο νὰ ἐκδοθῆ ποτὲ ὁ
διαβόητος «Ἀντιρατσιστικὸς Νό-
μος», ποὺ ἀνατρέπει ὁλοσχερῶς τὸ
ἦθος τοῦ Γένους μας, ἀφοῦ ―συμ-
φώνως πρὸς τὸ κατὰ Θεὸν νομοθε-
τεῖν― τὰ ἤθη δὲν καθορίζονται μὲ
Νόμους τοῦ Κράτους, ὅταν τὸ Κρά-
τος θέλει τὴν πραγματικὴ προκοπὴ
τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι τὴν ἠθικὴ ἐξα-
θλίωσή τους, ὅπως ἐπιδιώκουν τὰ
σύγχρονα Πολιτεύματα. Αὐτό, δη-
λαδή, ποὺ  ἡ Μ. Αἰκατερίνη χαρα-
κτηρίζει «πολιτικὸν πολλὰ ἀδόκι-
μον» ἡ σύγχρονη πολιτικὴ γραμμὴ
τὸ χαρακτηρίζει «πολιτικῶς ὀρθὸν»
καί, μάλιστα, ἐπιβεβλημένο! «Ο
Tempora, o mores»!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν
τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπὸ τὰ ἀνταποδοτικὰ τέλη τῶν Ο.Τ.Α.
Τοὺς ὅρους καὶ τὰς προϋποθέσεις

διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν Ἱερῶν Ναῶν ἀπὸ
τὰ ἀνταποδοτικὰ τέλη τῶν Ὀργα-
νισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως
(Ο.Τ.Α.) διευκρινίζει σχετικὴ ἐγκύ-
κλιος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Μὲ τὴ νέα διάταξη τοῦ ἄρθρου 46
παρ. 2 τοῦ Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄
223/7.10.2014) οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ ἀπαλλάσ-
σονται, ἐν ὄψει τῆς μικρῆς ἐπιβαρύν-
σεως τῶν Ο.Τ.Α. ἀπὸ τὴν λειτουργία
τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀπὸ τὰ διάφορα
ἀνταποδοτικὰ τέλη (φωτισμοῦ, καθα-
ρισμοῦ, ἀποχετεύσεως κ.λπ.), τὰ
ὁποῖα οἱ Ὀργανισμοὶ Τοπικῆς Αὐτοδι-
οικήσεως ἔχουν καθορίσει σὲ βάρος
τῶν δημοτῶν τους δυνάμει κανονι-
στικῶν τους ἀποφάσεων. Κατὰ τὴν
οἰκεία διάταξη προβλέπεται ὅτι: 

“2. Στὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 82 τοῦ
β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α  ́ 171), ὅπως
ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ ἄρθρο 60 τοῦ
ν. 1416/1984 (Α  ́18) ἀπαλείφεται ἡ πε-
ρίπτωση β.”.

Οἱ ἐπίμαχες διατάξεις τοῦ ἄρθρου
82 παρ. 1 καὶ 2 τοῦ Βασιλικοῦ Διατά -
γματος τῆς 24.9/20.10. 1958 (ΦΕΚ Α΄
171/20.10.1958), ὅπως ἀντικαταστά-
θηκαν διά τοῦ ἄρθρου 60 τοῦ ν.
1416/1984 (Α  ́18), στὶς ὁποῖες ἀφορᾶ ἡ
παραπάνω νέα διάταξη, ὅριζαν ὅτι:

“1. Ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε δημο-

τικὸ ἢ κοινοτικὸ φόρο, τέλος, δικαίω-
μα καὶ εἰσφορά: α) τὸ ἑλληνικὸ δημό-
σιο καὶ οἱ ὀργανισμοὶ τοπικῆς αὐτοδι-
οίκησης, β) οἱ ἱεροὶ ναοὶ καὶ γ) ἐκεῖνοι
οἱ ὁποῖοι ἔχουν φορολογικὲς ἀπαλ-
λαγὲς καὶ συμβάσεις ποὺ ἔχουν συν -
άψει μὲ τὸ δημόσιο, ἐφόσον οἱ συμ-
βάσεις αὐτὲς κυρώθηκαν μὲ νόμο καὶ
ἀναφέρουν ρητὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
δημοτικοὺς καὶ κοινοτικοὺς φόρους,
τέλη, δικαιώματα καὶ εἰσφορές.

2. Ἀπὸ τὰ ἀνταποδοτικὰ τέλη, ποὺ
ἐπιβάλλουν οἱ δῆμοι καὶ οἱ κοινότη-
τες, δὲν ἀπαλλάσσονται αὐτοὶ ποὺ
ἀναγράφονται στὶς περιπτ. β  ́καὶ γ΄
τῆς προηγούμενης παραγράφου
καθὼς καὶ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἀπὸ
τὸ τέλος ὕδρευσης”.

Μὲ τὴν ἀπαλοιφὴ τῆς περιπτώσε-
ως β  ́ ἀπὸ τὴν παράγραφο 2 τοῦ
ἄρθρου 82 τοῦ ἀνωτέρω Βασιλικοῦ
Διατάγματος, παύουν νὰ ἐξαιροῦνται
οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ ἀπὸ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
τὰ ἀνταποδοτικὰ τέλη. 

Σημειώνεται ὅτι ἡ ἀπαλλαγὴ αὐτὴ
ἀφορᾶ στὸ ἐμβαδὸν τῶν Ἱερῶν Ναῶν
μὲ τοὺς ὑποστηρικτικοὺς χώρους
τοῦ Ναοῦ, (οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἑνιαῖο
ἀρχιτεκτονικὸ σύνολο μὲ τὸν Ναό),
ἀνεξαρτήτως τῆς νομικῆς μορφῆς,
τὴν ὁποία ἔχει τὸ νομικὸ πρόσωπο,
στὸ ὁποῖο ἀνήκει ὁ Ἱερὸς Ναός. 

Συνεπῶς ἀπαλλάσσονται: Οἱ Ἱ.
Ναοὶ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων, οἱ Ἱ. Ναοὶ
τῶν Ἐνοριῶν (Ἐνοριακοί, Παρεκκλή-

σια – ἐντὸς σχεδίου πόλεως ἢ οἰκι-
σμοῦ, Ἐξωκκλήσια – Ναοὶ ἐκτὸς σχε-
δίου πόλεως ἢ οἰκισμοῦ), οἱ Ἱ. Ναοὶ
τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ τῶν Ἱερῶν
Ἡσυχαστηρίων, οἱ Ἱ. Ναοὶ τῶν Ἱερῶν
Προσκυνημάτων, οἱ Ἱ. Ναοὶ τῶν ἐκ -
κλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, οἱ Ἱ. Ναοὶ
τῶν ἐκκλησιαστικῶν Μουσείων.

Πρέπει συνεπῶς νὰ ὑποβληθεῖ
σχετικὴ αἴτηση τοῦ οἰκείου ἐκκλη-
σιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου πρὸς
τὴν ὑπηρεσία δημοτικῶν προσόδων
τοῦ οἰκείου Ο.Τ.Α., ὥστε νὰ τύχει
ἀπαλλαγῆς ὁ Ἱερὸς Ναός. 

Ἐπιπλέον, ὑπενθυμίζεται, πρὸς διε-
νέργεια σχετικοῦ ἐλέγχου στοὺς λο-
γαριασμοὺς ΔΕΗ, ὅτι μέχρι σήμερα
κατὰ νόμον ἀπαλλάσσονται τοῦ Τέ-
λους Ἀκίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
δυνάμει τοῦ ἄρθρου 24 παρ. 7 τοῦ Ν.
2130/1993 (ΦΕΚ Α  ́62/23.4.1993): α) τὰ
Ν.Π.Δ.Δ. (ἑπομένως, ὅλα τὰ νομικὰ
πρόσωπα δημοσίου δικαίου τοῦ
ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977, Μη-
τροπόλεις, Μονές, Ἐνορίες κ.λπ.), β)
τὰ “Θρησκευτικὰ γενικὰ ἱδρύματα”, γ)
τὰ νομικὰ πρόσωπα ποὺ δὲν ἔχουν
κερδοσκοπικὸ χαρακτήρα, ἐφ’ ὅσον
ἐπιδιώκονται ἀπὸ αὐτὰ ἀποδεδειγμέ-
να σκοποὶ ἐθνωφελεῖς ἢ θρησκευτι-
κοὶ ἢ σὲ εὐρύτερο κύκλο φιλανθρω-
πικοὶ ἢ ἐκπαιδευτικοὶ ἢ καλλιτεχνικοὶ
ἢ κοινωφελεῖς ἢ ἐκκλησιαστικοὶ (ἑπο -
μένως, ἐκκλησιαστικὰ Ἱδρύματα,
Προσκυνήματα καὶ Μουσεῖα)».

Συναντήσεις
μὲ Ἱεράρχας

τῆς Περιφερειάρχου
κας Δούρου

Ἡ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κα
Δούρου συνηντήθη (εἰς διαφορε-
τικὴν ἡμέραν) μετὰ τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν Κηφισίας - Ἀμαρουσί-
ου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου καὶ Νέ-
ας Ἰωνίας - Νέας Φιλαδελφείας κ.
Γαβριὴλ καὶ συνωμίλησαν διά τὴν
ἀντιμετώπισιν τῆς ἀνθρωπιστικῆς
κρίσεως εἰς τὰς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεις των: Ἡ κα Δούρου φέρεται ὅτι
θὰ ἔχη συναντήσεις καὶ μὲ τούς
ἄλλους Ἱεράρχας τῆς Ἀττικῆς.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
εἰς τὴν Γερμανίαν 

διά ἰατρικάς ἐξετάσεις
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.

Ἱερώνυμος ἀνεχώρησε διά τὴν
Γερμανίαν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ὑπο-
βληθῆ εἰς ἰατρικάς ἐξετάσεις καὶ
φυσιοθεραπείας. Εἰς τὴν Γερμα-
νίαν θὰ παραμείνη ἕως τὴν 4ην
Δεκεμβρίου. Εἰς ἀνακοίνωσιν τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τονίζεται ὅτι αἱ
ἐξετάσεις, εἰς τὰς ὁποίας θὰ ὑπο-
βληθῆ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀφοροῦν
μυοσκελετικά προβλήματα, τὰ
ὁποῖα ὀφείλονται εἰς ὀρθοπεδικάς
ἐπεμβάσεις τοῦ παρελθόντος.

Σεβ. Μεσογαίας: Διατὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὡς καρδίαν
τῆς θεολογίας της τὴν καθαρότητα τῆς Θεοτόκου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαί-
ας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος
ἐξέδωσε τὴν 19ην Νοεμβρίου τὸ
ἀκόλουθον μήνυμα, διά τὴν ἑορτὴν
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου:

«ΣΤΟ ξεκίνημα τῆς νηστείας τῶν
Χριστουγέννων, στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ
τοῦ σαρανταημέρου, παρουσιάζεται
ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου ἡ ὁποία προεικονίζει τὸ γε-
γονὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου καὶ
τῆς Θείας Οἰκονομίας. Εἶναι μιὰ
γιορτὴ ποὺ δὲν ἐμφανίζεται ὡς γε-
γονὸς μέσα στὴν Ἁγία Γραφή, ἀλλὰ
ἡ Ἐκκλησία μας ἀντλεῖ τὶς πληρο-
φορίες της ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἀπό-
κρυφα εὐαγγέλια. Εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς
λίγες ἐξαιρέσεις ποὺ κάνει.

Παρουσιάζεται ἡ Θεοτόκος νὰ
προσφέρεται στὸν ναὸ σὲ ἡλικία
τριῶν ἐτῶν. Τί θὰ εἶχε νὰ πεῖ ἕνα τέ-
τοιο γεγονὸς καὶ γιατί νὰ εἶναι τόσο
σημαντικὸ στὴν ἀντίληψη τῶν Πα-
τέρων, οἱ ὁποῖοι τὸ προσφέρουν μέ-
σα ἀπὸ τὴν δική τους γραφίδα καὶ
τὸν δικό τους λόγο ὡς τροφὴ στοὺς
πιστοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία; Εἶναι μιὰ
ἁπλὴ ἱστοριούλα ἢ μήπως ἕνα θεο-
λογικὸ γεγονὸς, ποὺ ἔχει καὶ κάποια
ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὸν κάθε ἕνα
μας;

Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν θησαυρὸ καὶ
τὴν περιουσία τῆς Θεοτόκου δὲν
τὸν ἔχει μόνο, γιὰ νὰ τὴν ἐπικαλού-
μαστε μηχανικά, ἀλλὰ τὸν ἔχει το-
ποθετημένο στὴν καρδιά τῆς θεο-
λογίας της, δηλαδὴ στὴν καρδιά
τοῦ μυστηρίου τῆς ἀληθείας της,
καὶ τὸ προσφέρει πρὸς οἰκοδομὴ
ὅλων μας.

Τὸ γεγονὸς τῆς ἐκ παρθένου γεν-
νήσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ἐξαιρε-
τικῆς σπουδαιότητας. Ὁ Κύριος δὲν
ἦρθε σὲ αὐτὸν τὸν κὸσμο μὲ τὸν
φυσιολογικὸ τρόπο ποὺ ὅλοι ἐμεῖς
ἔχουμε ἔρθει, ἀλλὰ ἔχει ἔρθει μὲ
κάποιον μυστηριακὸ καὶ θαυμα-
τουργικὸ τρόπο• προέρχεται ἀπὸ
παρθενικὴ μήτρα.

Ἡ ὑπογράμμιση τῆς παρθενικό-
τητος τῆς προελεύσεως τοῦ Κυρίου
ἔχει δυὸ βασικὰ στοιχεῖα. Τὸ ἕνα
εἶναι ὅτι ἔπρεπε μὲ θαῦμα νὰ ἔρθει
ὁ Κύριος, μὲ ὑπερφυσικὸ δηλαδὴ
τρόπο, καὶ τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι
ἔπρεπε νὰ ἔρθει μὲ πεντακάθαρο
τρόπο. Ἡ ἔννοια, λοιπόν, τῆς παρ-
θενικῆς γεννήσεως ἀφενὸς μὲν ση-
μαίνει τὸ μὴ φυσιολογικὸ ἀλλὰ
ὑπερφυσικό, καὶ ἀφετέρου τὸ κα-
θαρό, τὸ ἀμόλυντο. Καὶ τὰ δυὸ αὐτὰ
συναντῶνται στὸ πρόσωπο τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Αὐτὸ ἡ
Ἐκκλησία δὲν τὸ συζητᾶ. Εἶναι μυ-
στήριο• δὲν τὸ διαπραγματεύεται.

Στὴν σημερινὴ ἐποχὴ μὲ ὅλον
αὐτὸν τὸν ὀρθολογισμὸ ποὺ ὅλα τὰ
ἀμφισβητεῖ, ἡ Ἐκκλησία μὲ μεγάλη
σταθερότητα, λιτότητα καὶ σαφή-
νεια τὸ προσφέρει γιὰ ὅλους μας
αὐτὸ τὸ γεγονός ὡς ἀλήθεια, τὴν
ὁποία καλούμαστε νὰ δεχθοῦμε
στὴν ψυχή μας καὶ νὰ τὴν μεταμορ-
φώσουμε σὲ πνευματικὴ ἐμπειρία.

Τά στοιχεῖα
τῆς καθαρότητος

Ἡ γιορτὴ αὐτή, λοιπόν, εἶναι ἀφιε-
ρωμένη στὴν καθαρότητα τῆς Θεο-
τόκου καὶ προκαλεῖ τὸν κάθε ἕνα
μας σὲ μιὰ καθαρότητα βίου. Ἀλλὰ
μήπως θὰ πρέπει λίγο νὰ καταλά-
βουμε ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πολυδιά-
στατη καθαρότητα τῆς Θεοτόκου;

ΤΟ ΠΡΩΤΟ στοιχεῖο ποὺ ἔχει ἡ
Παναγία εἶναι ἡ καθαρότητα

στὴν προέλευση. Καὶ ἡ δική της γέν-
νηση ἦταν κατὰ τὸ δυνατὸν ἡ πιὸ
καθαρὴ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.
Αὐτὸ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι οἱ γονεῖς της ἦταν στεῖροι καὶ
«ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς
ἡμέραις αὐτῶν» (Λουκ. α΄ 7), δη-
λαδὴ δὲν εἶχαν μπορέσει νὰ κάνουν
παιδὶ καὶ εἶχαν γεράσει οἱ ἄνθρωποι.
Καὶ αὐτὴ ἔρχεται μὲ ὑπερφυσικὸ
τρόπο, διότι δὲν εἶναι φυσικὸ δυὸ
γέροντες νὰ γεννήσουν ἕνα παιδί.
Ἔρχεται στὸν κόσμο καὶ μὲ καθαρὸ
τρόπο, διότι πλέον ἡ γέννησή της
ἀπὸ ἡλικιωμένους γονεῖς δὲν εἶναι
καρπὸς ἐπιθυμίας πρὸς ἡδονὴ ἀλλὰ

καρπὸς ἐπιθυμίας πρὸς τεκνογονία,
γιὰ νὰ γεννηθεῖ ἕνα παιδὶ καὶ μόνο.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λὸγο ἡ προέλευση
τῆς Θεοτόκου εἶναι ἐκ γονέων οἱ
ὁποῖοι ἦταν στεῖροι καὶ γέροντες.

Δὲν ἔχει ὅμως μόνο τὴν καθαρό-
τητα στὴν προέλευσή της. Ἔχει τὴν
καθαρότητα στὸν λόγο της. Ἂν
ἀνοίξει κανεὶς τὰ εὐαγγέλια, δὲν θὰ
δεῖ φλυαρίες ἀπὸ τὸ στόμα τῆς Παν -
αγίας, δὲν θὰ συναντήσει διαλέξεις
καὶ διδασκαλίες. Ἡ διδασκαλία ἀνή-
κει μόνο στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου
καὶ ἡ ὁμολογία στὰ χείλη τῶν ἀπο-
στόλων• καὶ ἀπὸ τὴν Παναγία μόνο
λίγες λέξεις σὲ τρεῖς περιστάσεις. Ἡ
μιὰ συνδέεται μὲ τὴν συνάντησή
της μὲ τὴν Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία στὴν
οὐσία εἶναι μιὰ ἀποκάλυψη τοῦ μυ-
στηρίου τοῦ Θεοῦ. Ἡ δεύτερη εἶναι
ἡ συνάντησή της μὲ τὸν Κύριο στὸν
ναὸ, ὅταν ἦταν δωδεκαετὴς καὶ χά-
θηκε. Ἐκεῖ ἐκφράζει τὴν ἀνησυχία
της προκαλῶντας τὸν Κύριο νὰ τῆς
πεῖ ὅτι πατέρας καὶ μητέρα μου δὲν
εἶστε ἐσεῖς, οἱ βιολογικοὶ ἴσως γο-
νεῖς μου, ἀλλὰ πατέρας μου εἶναι ὁ
ἐν οὐρανοῖς Πατέρας. Καὶ τρίτον,
χρησιμοποιεῖ τὰ λόγια της, γιὰ νὰ
προκαλέσει τὸ θαῦμα τῆς Κανᾶ. Λέ-
ει στὸν Υἱό της «οἶνον οὐκ ἔχουσι»
(Ἰω. β΄ 3), τέλειωσε τὸ κρασί, καὶ
ἀμέσως ὁ Κύριος κάνει τὸ θαῦμα.
Τρεῖς καὶ μόνο φορές. Δὲν χρησι-
μοποιεῖ πολύ τὸ στόμα της, ὅπως
ἐμεῖς συνήθως κάνουμε δυστυχῶς
καὶ περισσότερο ἁμαρτάνουμε μὲ
τὸ στόμα παρὰ ἐξαγιάζουμε τὸν λό-
γο μας.

ΤΡΙΤΗ καθαρότητα• δὲν δέχθηκε
τὸν μολυσμό τῆς θύραθεν κο-

σμικῆς γνώσεως. Ἐμεῖς, ἂν τὸ παιδί
μας πάει στὰ πανεπιστήμια, ἂν ἔχει
πάρει διπλώματα, καμαρώνουμε.
Λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
ὅτι ἡ Παναγία μὲ τὸ νὰ πάει τριῶν
ἐτῶν στὸν ναὸ μετεμόρφωσε τὸν
ναὸ σὲ σχολεῖο της, σὲ δικό της
ἐκπαιδευτήριο. Δὲν δέχθηκε τὸν
μολυσμό τῆς ἐγκόσμιας, φυσικῆς,
παχυλῆς γνώσεως. Ἀπέκτησε ὅμως
τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν
ναό.

Ἀνετράφη καὶ μεγάλωσε μὲ αὐ -
τὴν τὴν ἀδολότητα καὶ ἀθωότητα.
Ὂχι ὅτι εἶναι κακὸ νὰ μαθαίνουμε
γράμματα, ἀλλὰ εἶναι μεγάλο αὐτὸ
ποὺ συνέβη στὸ πρόσωπο τῆς Θεο-
τόκου: ὅτι ἡ γνώση της, ὁ κόσμος
της ὅλος, ἦταν τὸ μυστήριο τοῦ
Θεοῦ ποὺ τὸ ἔμαθε μέσα στὸν ναὸ
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Τὸ τρίτο λοιπὸν γνώρισμα εἶναι ἡ
καθαρότητα τῆς διάνοιας καὶ τῆς
σκέψης.

ΤΕΤΑΡΤΟ στοιχεῖο· ἡ καθαρότητα
τῆς καρδιᾶς. Δὲν εἶχε καρδιὰ λε-

ρωμένη ἀπὸ ἐπιθυμίες, ἀπὸ ἀπαιτή-
σεις, ἀπὸ ἐσωτερικές, ψυχολογικὲς
ἀνάγκες. Αὐτὸ φαίνεται στὸ γε-
γονὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐνῶ τῆς
προτείνει ὁ ἄγγελος τὸ μυστήριο
τῆς ἐξ αὐτῆς γεννήσεως τοῦ Κυρί-
ου παρθενικῶς, αὐτὴ ἡ ἴδια τα-
πεινῶς ὑποτάσσεται στὴν δική του
ἐπιμονὴ λέγοντας: «ἰδοὺ ἡ δούλη
Κυρίου• γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά
σου» (Λουκ. Α΄ 38). «Δὲν καταλαβαί-
νω γιατί σὲ ἐμένα καὶ δι᾿ ἐμοῦ τὸ μυ-
στήριο, ἀλλὰ ἀφοῦ τὸ λὲς κάτι πα-
ραπάνω ξέρεις ἀπὸ ἐμένα, ἂς γίνει
σύμφωνα μὲ τὸν λόγο σου». Αὐτὸ
δὲν λέγεται εὔκολα ἀπὸ καρδιὲς
ποὺ ἔχουν ὀρθολογισμό. Αὐτὸ δὲν
λέγεται εὔκολα ἀπὸ καρδιὲς ποὺ
εἶναι μολυσμένες ἀπὸ φιλοδοξίες,
ἀπὸ προσωπικὲς ἐπιθυμίες, ἀπὸ
ἄκρατα θελήματα. Ἐλεύθερη ἀπὸ
αὐτὰ μᾶς τὸ πιστοποιεῖ μὲ τὸν λόγο
της καὶ τὴν καθαρότητα τῆς καρ-
διᾶς της.

Βέβαια θὰ ἦταν παράλειψη ἂν
δὲν ὑπογραμμίζαμε καὶ τὴν καθα-
ρότητα τοῦ σώματος, αὐτὴν τὴν
ἁγνότητα γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ἡ
Ἐκκλησία, ποὺ ἦταν βασικὴ καὶ ἀπα-
ραίτητη προϋπόθεση, γιὰ νὰ μπορέ-
σει ἀπὸ τὸ ἴδιο σῶμα νὰ δώσει φυ-
σικὴ καὶ βιολογικὴ ὑπόσταση στὸν
Κύριο.

Τό ἀειπάρθενον
Θὰ κλείσω καὶ μὲ μιὰ ἕκτη καθα-

ρότητα ἡ ὁποία εἶναι λίγο δύσκολο
νὰ τὴν καταλάβουμε, ἁπλῶς ὅμως
θὰ τὴν ἀναφέρω. Ἡ Παναγία ὀνο-
μάζεται «ἀειπάρθενος», ποὺ σημαί-
νει ὅτι τὴν παρθενικότητά της δὲν
τὴν ἔχασε μὲ τὸν χρὸνο, δὲν ἦταν
παρθενικὴ μόνο, γιὰ νὰ γεννήσει
τὸν Κύριο ἡ μήτρα της, ἀλλὰ παρέ-
μεινε παρθενικὴ καὶ στὸ σῶμα καὶ
στὴν ψυχή της διὰ παντός. Αὐτὸ θὰ
πεῖ ἀειπάρθενος, πάντοτε παρθέ-
νος. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶχε καὶ τὴν
καθαρότητα τοῦ χρόνου. Δὲν εἶχε
τοὺς λεκέδες, ποὺ ἀφήνει ὁ χρό-
νος πάνω στὴν πορεία ἑνὸς ἀνθρώ-
που. Πολλὲς φορὲς ζοῦμε μιὰ
ἐμπειρία, ἔχουμε μιὰ ἔξαρση, ἡ
καρδιά μας λειτουργεῖ σὲ κάποια
χαρὰ πνευματικὴ καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο
ἔρχονται τὰ γεγονότα, διαδέχονται
οἱ καταστάσεις ἡ μία τὴν ἄλλη καὶ
οἱ λεκέδες τοῦ χρόνου μπαίνουν
πάνω στὴν ζωή μας σὰν σφραγίδες,
ποὺ δὲν βγαίνουν μετά.

Τί καθαρότητα λοιπὸν γενικευ-
μένη δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ συναν-
τήσει στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου! Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὴν ἀξιώνει
ὁ Κύριος νὰ ἔχει ἄλλα τέσσερα χα-
ρακτηριστικά. Ἔχει τέσσερα ὀνό-
ματα ποὺ τὰ ἀκοῦμε νὰ ἐπαναλαμ-
βάνονται στοὺς θεομητορικοὺς
ὕμνους.

Εἶναι πρῶτον ἡ πύλη του οὐρα-
νοῦ• εἶναι πόρτα μέσα ἀπὸ τὴν
ὁποία εἰσέρχεται κανεὶς στὸ μυ-
στήριο τοῦ Θεοῦ. Σὲ ἕνα χῶρο δὲν
μπαίνεις ἀπὸ τὸν τοῖχο. Χρειάζεται
νὰ μπεῖς ἀπὸ μιὰ πόρτα. Καὶ τὸ μυ-
στήριο τοῦ Θεοῦ σὰν κυρία εἴσοδό
του ἔχει τὸ πρόσωπο τῆς Θεοτό-
κου. Εἶναι ἡ πύλη τοῦ μυστηρίου
τοῦ Θεοῦ.

Δεύτερον• ἔγινε κατοικητήριο
τοῦ Θεοῦ, χῶρος ποὺ φανερώνει ὁ
Θεός τὰ μυστικά του, χῶρος ὁ
ὁποῖος γνωρίζει τὸν Θεὸ στοὺς
ἀνθρώπους. Κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς,
ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκαταστήσει μιὰ
πνευματικὴ σχέση καὶ ἐπικοινωνία
μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου,
γνωρίζει ὄχι τὴν Θεοτόκο μόνον,
κυρίως γνωρίζει τὸν Θεό.

Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ εἶναι καὶ
σκηνή τοῦ Θεοῦ, τόπος ἀναπαύσε-
ως τοῦ Θεοῦ, τόπος ὅπου ὁ Θεὸς
πραγματικὰ εὐηρέστησε, τόπος
ὅπου ὁ Θεὸς πραγματικὰ θεωρεῖ
ὅτι ὑπάρχει κοινωνία μαζί Του.
Ἒτσι εἶναι ἡ Παναγία μας.

Καὶ τέλος, εἶναι καὶ ναός τοῦ
Θεοῦ. Εἶναι ὁ τόπος ποὺ φανερώ-
νει τὰ θαύματα τοῦ Θεοῦ, αὐτὰ
ποὺ ξεπερνοῦν τὴν λογική μας,
αὐτὰ ποὺ καταργοῦν τὴν παχύτητα
καὶ τὴ μικρότητά μας, αὐτὰ ποὺ
ἐξαφανίζουν τὴν λογική μας καὶ
φανερώνουν τὴν ἄλλη λογική•
αὐτὰ ποὺ ἀποκαλύπτουν τὴν ἄλλη
ζωή, καταδεικνύουν ἕνα ἄλλον κό-
σμο, τὸν πραγματικὸ κόσμο, τὸν
κόσμο στὸν ὁποῖον καλεῖται ὁ κα-
θένας μας νὰ μπεῖ μέσα καὶ νὰ ζή-
σει.

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόσωπο τῆς Θεο-
τόκου. Εἶναι πεντακάθαρο, εἶναι
ναός, εἶναι σκηνή, εἶναι κατοικητή-
ριο, εἶναι πύλη στὸ μυστήριο τοῦ
Θεοῦ, εἶναι ὁδός, γιὰ νὰ ζήσουμε ὁ
καθένας μας τὸ μυστήριο τοῦ
Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν χαίρεται
αὐτὴν τὴν γιορτή, τὴν πανηγυρίζει
καὶ θέλει σὲ αὐτὴν τὴν χαρά, σὲ
αὐτό τὸ πανηγύρι νὰ συμμετέχου-
με ὅλοι ἀνεξαιρέτως.

Εὔχομαι νὰ δώσει ὁ Θεὸς μὲ τὸ
παράδειγμα τῆς καθαρότητος τοῦ
προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου, μέσα ἀπὸ τὴν δική της πύλη νὰ
εἰσοδεύσουμε ὅλοι στὸ μυστήριο
τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μπορέσουμε
ὕστερα ἀπὸ ἕνα μήνα νὰ τὸν συν -
αντήσουμε κι ἐμεῖς «μεθ᾿ ἡμῶν»,
μαζί μας, μέσα στὴν καρδιά μας,
τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων καὶ
νὰ κρατήσουμε διαρκῶς αὐτὸν τὸν
θησαυρὸ στὴν πορεία μας σ᾽ αὐτὴν
τὴν ζωή, ἕως ὅτου ὑπό τελείαν
ἔννοιαν καὶ ὄχι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν
αἰνίγματι, ἀλλὰ πρόσωπο πρὸς πρό-
σωπο, νὰ Τὸν ἀντικρύσουμε στὴν
Βασιλεία Του. Ἀμήν».

Ὅλας τὰς πτυχὰς τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος ἐξήτασε
κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν νῆσον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ.
Δημήτριος κατὰ τὴν ἐπίσημον ἐπί-
σκεψίν του εἰς τὴν Κύπρον ἐζήτα
ὅλας τὰς πτυχάς τοῦ Κυπριακοῦ
οὕτως ὥστε νὰ προβαίνη εἰς ἀπο-
τελεσματικάς παρεμβάσεις πρὸς
τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἐπιλύσεώς
του. Ὡς μετέδωσεν ὁ ἔγκριτος δη-
μοσιογράφος κ. Ἀριστείδης Βικέ-
τος, ὁ ὁποῖος συνεργάζεται καὶ μὲ
τὸν   ἐκκλησιαστικὸν ἱστότοπον
amen.gr:

«Τὴν συγκλονιστικὴ ἐμπειρία νὰ
ἀντικρίσει ὀστᾶ Ἑλληνοκυπρίων
καὶ Τουρκοκυπρίων ἀγνοουμένων
εἶχε  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς
Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μετέβη στὸ
Ἀνθρωπολογικὸ Ἐργαστήριο τῆς
Ἐπιτροπῆς γιὰ τοὺς Ἀγνοουμέ-
νους (CMP).

Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνοκυ-
πριακῆς καὶ τῆς Τουρκοκυπριακῆς
πλευρᾶς, Νέστορας Νέστορος καὶ
Γκιουλντὲν Πλουμὲρ Κιουτσοὺκ ,
ἐνημέρωσαν τὸν κ. Δημήτριο καὶ
τὴν συνοδεία του γιὰ τὸ πρόγραμ-
μα τῆς Ἐπιτροπῆς , ποὺ περιλαμ-
βάνει τὴν Ἀρχαιολογικὴ Φάση, ἡ
ὁποία ἀφορᾶ στὴν ἐκταφὴ λειψά-
νων ἀγνοουμένων, τὴν Ἀνθρωπο-
λογικὴ Φάση, ἡ ὁποία σχετίζεται
μὲ τὴν ἀνθρωπολογικὴ ἀνάλυση
τῶν λειψάνων στὸ Ἀνθρωπολο-
γικὸ Ἐργαστήριο , τὴν Γενετικὴ
Φάση, ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ τὴ γε-
νετικὴ ἀνάλυση καὶ ταυτοποίηση,
καὶ τέλος τὴν ἡ Φάση Ἐπιστροφῆς
Λειψάνων στοὺς συγγενεῖς, ἡ
ὁποία ἔχει σκοπὸ τὴν παροχὴ βοή-
θειας στὶς οἰκογένειες τῶν ἀγνο-

ουμένων ἀπὸ τὶς δύο κοινότητες,
γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀπώ-
λεια τῶν ἀγαπημένων τους προ-
σώπων. Ἐπίσης, ὁ κ. Δημήτριος
συνομίλησε μὲ Ἑλληνοκύπριους
καὶ Τουρκοκύπριους ἐπιστήμονες
τῆς Ἐπιτροπῆς. 

Τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς, δήλωσε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος «εἶναι
μεγάλο καὶ ἐντυπωσιακό, λόγῳ
τῆς δυσκολίας ποὺ ὑπάρχει νὰ γί-
νουν ἐκταφὲς καὶ νὰ ἀνασυρθοῦν
τὶς περισσότερες φορὲς ἀποσυν-
τεθημένα ἀνθρώπινα λείψανα» . Ἡ
ἐπιτελούμενη ἐργασία, ἐπεσήμα-
νε, ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ μεγάλη
εὐθύνη, διότι, σημείωσε , δὲν μπο-
ροῦν νὰ δοθοῦν ὀστᾶ, ἂν οἱ ἐπι-
στήμονες δὲν εἶναι ἀπολύτως βέ-
βαιοι γιὰ τὸ πρόσωπο στὸ ὁποῖο
ἀνήκουν. Ἐπίσης, πρόσθεσε,
ὑπάρχει φροντίδα ἡ παράδοση
τῶν ὀστῶν στοὺς συγγενεῖς νὰ γί-
νεται κατὰ τὸ δυνατὸν μὲ τὸν πιὸ
ἀνώδυνο τρόπο.

Ὁ κ. Δημήτριος τόνισε τὴν ση-
μασία τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἐργα-
σία γίνεται ἀπὸ Ἑλληνοκυπρίους
καὶ Τουρκοκυπρίους καὶ ἐξέφρασε
τὴν ἐκτίμηση ὅτι «τὸ ἔργο τῆς Ἐπι-
τροπῆς συνδέει τὶς δύο κοινότη-
τες».

Προηγουμένως, ὁ κ. Δημήτριος
εἶχε συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ
Παιδείας, Κώστα Καδή, ὁ ὁποῖος
ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχι -
επισκόπου στὸ Ὑπουργεῖο δὲν
ἔχει μόνο συμβολικὸ χαρακτήρα,
ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικό, «διότι ἀνα-
δεικνύει τοὺς στενοὺς δεσμοὺς
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τὸν

Ἑλληνισμὸ τῆς ὁμογένειας στὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμε-
ρικῆς καὶ τὴν πρόθεση γιὰ μία
οὐσιαστικὴ ἀναβάθμιση καὶ βελ-
τίωση τῶν ὑφιστάμενων προγραμ-
μάτων, τὰ ὁποῖα ἤδη ἀξιολο-
γοῦνται πολὺ θετικὰ ἀπὸ τοὺς
ὁμογενεῖς ἐκπαιδευτικούς».

Ὁ πρέσβης τῆς Ἑλλάδος , Βασί-
λης Παπαϊωάννου, ὁ ὁποῖος παρέ-
θεσε γεῦμα πρὸς τιμὴ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Δημητρίου, τόνισε ὅτι ἐπι-
τελεῖ σημαντικὸ ἐθνικὸ καὶ πνευ-
ματικὸ ἔργο στὶς ΗΠΑ. Σημειώνον-
τας ὅτι ἡ πρεσβεία τῆς Ἑλλάδος
βρίσκεται πάνω στὴ γραμμὴ ἀντι-
παράταξης , ὁ πρέσβης διαβεβαί-
ωσε τὸν κ. Δημήτριο ὅτι ἡ Ἑλλάδα
ἐργάζεται ὅσο πιὸ ἀποτελεσματικὰ
μπορεῖ γιὰ τὴν βιώσιμη καὶ λει-
τουργικὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ.

Ἀπαντώντας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Δημήτριος, στὴν παρουσία τοῦ
πρέσβη τῶν ΗΠΑ, Τζὸν Κόνιγκ , καὶ
τῆς εἰδικῆς ἀντιπροσώπου τοῦ γ.γ.
τοῦ ΟΗΕ, Λίζας Μπάντεχαϊμ , τόνι-
σε ὅτι «σαράντα χρόνια κατοχῆς
τῆς Κύπρου εἶναι πολλά». Ἐπεσή-
μανε ὅτι ἡ ὁμογένεια στὶς ΗΠΑ
ἀγωνίζεται νὰ κρατᾶ τὸ θέμα
ἀνοιχτὸ καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα
ὅτι «ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης, τῆς
ἀλήθειας, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς
εἰρήνης θὰ δώσει βιώσιμη λύση,
γιὰ νὰ λυτρωθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι
τοῦ νησιοῦ».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος
εἶχε ἐπίσης χωριστὲς συναντήσεις
μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρέσβη καὶ τόν
Ἐπίτροπο Ἀνθρωπιστικῶν Θεμά-
των, Φώτη Φωτίου».

ΟΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Χαράλαμ-
πος Βασιλόπουλος, εἰς τὸ βι-
βλίον του «Ὁ Ἅγιος Νεκτά-

ριος» (τῶν ἐκδόσεων τοῦ ‘’Ὀρθο-
δόξου Τύπου’’), διασώζει ἕνα περι-
στατικὸ μὲ τὸν Πατριάρχη Μελέτιο
Μεταξάκη καὶ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο.
Τὸ φιλομόναχο καὶ ἀσκητικὸ φρό-
νημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, προσέ-
κρουσε στὴν ἐκκοσμικευμένη στά-
ση τοῦ  Πατριάρχη Μελέτιου Μετα-
ξάκη, στὴν ὁλοκλήρωση  τοῦ κτισί-
ματος  τοῦ ἐρειπωμένου Μοναστη-
ριοῦ, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν
Αἴγινα. Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι
τὸ Μοναστήρι αὐτὸ στὴν Αἴγινα,
ἦταν καὶ τὸ μόνο ποὺ ὑπῆρχε. 

Τότε λοιπὸν ὁ Πατριάρχης Μελέ-
τιος Μεταξάκης, εἶχε μεταβεῖ στὴν
Αἴγινα, γιὰ νά ἀποτρέψει τὸν Ἅγιο
Νεκτάριο, νὰ ὁλοκληρώσει τὸ κτίσι-
μο τοῦ Μοναστηριοῦ.  Χαρακτηρι-
στικὴ ἦταν καὶ παρατήρηση - ὑπό-
δειξή του, γιὰ νὰ σταματήσει τὸ κτί-
σιμο : «Τί κάνεις ἐδῶ;  Μοναστήρι
κτίζεις τώρα;  Δὲν βλέπεις ὅτι τόσα
ἐξωκκλήσια γύρω ἐδῶ ἐρήμωσαν;
Δὲν εἶναι γιὰ Μοναστήρια στὴν ση-
μερινὴ ἐποχή». Ἡ τελευταία παρα-
τήρησή του «Δὲν εἶναι γιὰ Μονα-
στήρια στὴν σημερινὴ ἐποχή»,
ἐμφανῶς καταδεικνύει τὸ ὀλίσθημα
τῆς ἐκκοσμίκευσης. 

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ «ἔνθεος
θεράπων Χριστοῦ», ὅπως χαρακτη-
ριστικὰ ἀναφέρει τὸ Ἀπολυτίκιόν
του, τὴν ἐκκοσμικευμένη ὑπόδειξη
ἀγνόησε καὶ συνέχισε τὴν ὁλοκλή-
ρωση τοῦ Μοναστηριοῦ.  Ὁ   Ἅγιος
Νεκτάριος  ἀναστήλωσε τὴν ἐρει-
πωμένη ἀπὸ τὸ ἔτος 1834 «ἀπὸ τότε
ποὺ οἱ Βαυαροὶ μαγαρίσαν τὶς

Ἐκκλησίες καὶ τὰ Μοναστήρια»
κατὰ τὸν Μακρυγιάννη, Μονὴ τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ὁποία μετὰ τὴν
ἀναστήλωσή της ἀφιερώθηκε στὴν
Ἁγία Τριάδα.   Θὰ πρέπει νὰ προσ -
θέσομε ὅτι ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση
τῆς Μονῆς ἔγινε μετὰ τὴν κοίμηση
τοῦ Ἁγίου στὶς 15 Μαΐου 1924.
Πρὸς τοῦτο ἡ εὐγνωμονοῦσα
Ἐκκλησία, εἰς τὰ Προσόμοια τοῦ
Ἑσπερινοῦ, ‘’Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπε-
ρινῷ’’ ψάλλει «Τὴν Μονὴν ἥν ἀνή-
γειρας  καὶ κανόσι τετείχικας, εἰς
ψυχῶν Νεκτάριε περιποίησιν…» καὶ
«ὅθεν ἐν Αἰγίνῃ, θεοφρόνως ἐγεί-
ρεις, Μονὴν σεπτὴν Ὅσιε».

Κατὰ τὸν λόγο τοῦ Προφήτη
Ἰωὴλ «ἐζήλωσε Κύριος τὴν γῆν
αὐτοῦ καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ
αὐτοῦ» (Ἰωὴλ 2,18) καὶ ὄντως Ἅγιον
Ἱεράρχην «τὸν νεοφανῆ φωστῆρα
τῆς Ἐκκλησίας» (Δοξαστικὸ Μικροῦ
Ἑσπερινοῦ) ἀνέδειξε «ἐν ἐσχάτοις
χρόνοις».  Ὅπως εἶχε προειπεῖ ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος, «ἡ Αἴγινα θὰ γί-
νει, τὸ Ἅγιον Ὄρος τῶν Μονα-
ζουσῶν», ἔτσι καὶ ἔγινε.  Περὶ τὰ δέ-
κα γυναικεῖα Μοναστήρια λειτουρ-
γοῦν στὴν Αἴγινα. 

Τὸ ἐπακόλουθο γιὰ τὸν Ἅγιο Νε-
κτάριο, τὸν «ἐν ὁσιότητι καὶ ἀλη-
θείᾳ θεοπρεπῶς πολιτευσάμενον»
(Δοξαστικὸ Μικροῦ Ἑσπερινοῦ) καὶ
«Ὀρθοδόξων δογμάτων ἑρμη-
νευτὴν» (Κάθισμα Ὄρθρου), ἡ
ἁγιοκατάταξή του καὶ τὸ πλῆθος
τῶν θαυμάτων του, ἐνῶ γιὰ  τὸν Πα-
τριάρχη  Μελέτιο  Μεταξάκη, ἡ
πληθὺς τῶν θεολογικῶν ἐνστάσε-
ων καὶ οἱ πάμπολλες ἐκφράσεις λύ-
πης, γιὰ τὶς ἐκπτώσεις ἀληθείας
στὶς ὁποῖες ὑπέπεσε.

Ἡ ἐκκοσμικευμένη ὑπόδειξις 
τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη 

πρὸς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον
Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου



Σελὶς 8η

Κατεδικάσθησαν, διότι ἐνέπλεξαν 
Σεβ. Μητροπολίτην εἰς σκάνδαλον
Συμφώνως πρός πληροφορίας,

τῆς 18ης Νοεμβρίου:
«Μὲ ἐξαγοράσιμη ποινὴ φυλάκι-

σης τιμωρήθηκαν ὁ ἐκδότης καὶ ὁ
διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας «Ἀκρό -
πολη», ἔπειτα ἀπὸ μήνυση ποὺ
εἶχαν καταθέσει στὰ τέλη τοῦ προ-
ηγούμενου ἔτους ἡ Ἱερὰ Σύν οδος
καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπή.

Ἀφορμὴ ἦταν δημοσίευμα τῆς
ὡς ἄνω ἐφημερίδας, ποὺ ἐνέπλε-
κε Μητροπολίτη σὲ ἀνήθικες πρά-
ξεις, ἐνῶ ὑπῆρχε ἀναφορὰ καὶ στὸ
πρόσωπον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
Με τὰ ἀπὸ μία ἀναβολὴ τὴν ὁποία
εἶχε πάρει ἡ ὑπόθεση, χθές, ἐκδι-
κάστηκε καὶ ἐλήφθη ἀπόφαση, μὲ

τὴν ὁποία ἐπιβλήθηκε στοὺς κα-
τηγορουμένους ποινὴ φυλάκισης
ἐν νέα μηνῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἐξαγο-
ράσιμη, ὅπως ἀνέφεραν στελέχη
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μὲ τὰ ὁποῖα
ἐπικοινώνησε τὸ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ.

Νὰ σημειωθεῖ, πὼς ἡ ἐφημερίδα
ζήτησε συγγνώμη μετὰ τὴ δημοσί-
ευση τῶν ἄρθρων, ἐνῶ κάτι ἀνά-
λογο συνέβη καὶ χθὲς στὸ πλημμε-
λειοδικεῖο Ἀθηνῶν ὅπου τὸ παρὼν
ἔδωσε ὁ δημοσιογράφος, ἐνῶ ὁ
ἐκδότης ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν
δικηγόρο του.

Πλέον, ἐκκρεμεῖ ἡ ἀγωγὴ ποὺ
ἔχει κατατεθεῖ γιὰ ἠθικὴ βλάβη».

Ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης ἐναντίον τῆς Εὐρώπης,
διότι πολεμᾶ τὴν παράδοσίν μας

Εἰς μεγάλην συγκέντρωσιν, εἰς τὸ
Βελλίδειον Συνεδριακὸν Κέντρον
(16ην Νοεμβρίου), ἡ ὁποία ἔγινεν ἐπὶ
τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τῶν Κα-
τηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος, ἐτόνισε
μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: 

«Ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος εἶπε
πὼς ἦταν μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες
συνάξεις, ἡ ὁποία ἔχει σημασία,
ἐπειδὴ εἶναι γιὰ τοὺς νέους. Προει-
δοποίησε δὲ πὼς "ὑπάρχουν τάσεις
μέσα στὴν Εὐρώπη ποὺ μᾶς θέλουν
νὰ χανόμαστε καὶ νὰ χάνουμε τὸν
πολιτισμό μας καὶ τὴν παράδοσή
μας. Ἂν ἐμεῖς εἴμαστε ἄξιοι ὅσων

παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς προγόνους
μας, ἂν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ βοηθήσουν,
ἂν τὰ κατηχητικὰ βοηθήσουν, ἂν οἱ
ἄνθρωποι ποὺ διαχειρίζονται τὶς πε-
ριώνυμες τηλεοράσεις δείξουν κάτι-
κάπου κάπου ὑπάρχουν καί κάποιες
καλὲς ἐκπομπὲς-σὲ σχέση μὲ τὸ δη-
μοτικὸ τραγούδι καί τό χορό, τότε
ὑπάρχει αἰσιοδοξία πὼς κάτι θὰ κα-
ταφέρουμε".

Σημείωσε ἀκόμη πὼς "κουράστη-
κε τὸ κεφάλι μου νὰ ἀκούω στὶς
εἰδήσεις γιὰ τὰ κεφάλαια, τοὺς τό-
κους καὶ τὰ δάνεια καὶ τὶς προσαυ-
ξήσεις. Ὅλα αὐτὰ ἀκόμη δὲν ἔχουν
ἐπιλυθεῖ"... Κατέληξε λέγοντας:
"Χωρὶς τὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει
σωτηρία"».

Ὁ κ. Λοβέρδος ὑπεσχέθη διδασκαλίαν
τῆς Ἀλβανικῆς γλώσσης εἰς τὰ σχολεῖα

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Λοβέρ-
δος ἐπεσκέφθη τὴν Ἀλβανίαν.
Συμφώνως πρὸς δημοσίευμα ἡμε-
ρησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων
τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τὴν συνάντησίν
του μὲ τὸν ὁμόλογόν του
ὑπουργὸν ὑπεσχέθη τὴν καθιέρω-
σιν τῆς Ἀλβανικῆς Γλώσσης ὡς
δευτέρας γλώσσης εἰς τὰ Ἑλλη-
νικὰ Σχολεῖα. Εἰς τὰ δημοσιεύμα-
τα δὲν ἀναφέρεται, ἐὰν ὁ ὑπουρ -
γὸς ἔθεσε τὸ θέμα τῶν Ἀλβανικῶν
βιβλίων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν
τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, τὴν

Ἤπειρον καὶ τὴν Κέρκυραν ὡς
Ἀλβανικάς ἐδαφικάς περιφερείας,
αἱ ὁποῖαι εἶναι ὑποδουλωμέναι,
ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος. 

Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων
καὶ πάσης Ἀλβανίας ὁ κ. Λοβέρδος
συνηντήθη μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που κ. Ἀναστασίου καὶ συνεζήτη-
σαν διά τὸ ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἰς τὴν Χώραν. Ὁ κ.
Λοβέρδος καὶ ἡ συνοδεία του ἐπε-
σκέφθη τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἀνα-
στάσεως.

Ἱερατικὴ Συνάξις μὲ θέμα
τοὺς κρυπτοχριστιανοὺς τοῦ Πόντου
Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν

ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἱ. Μητρόπολης
Νεαπόλεως (19ην Νοεμβρίου):

«Οἱ κρυπτοχριστιανοὶ τοῦ Πόντου
ἦταν τὸ θέμα τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε, μὲ
καταπληκτικὴ ἐνάργεια καὶ συγκινη-
σιακὴ φόρτιση ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος,
τὴν Τρίτη 18 Νοεμβρίου σὲ Ἱερατικὴ
Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβας παρουσιάζοντας τὸ Σε-
βασμιώτατο κ. Παῦλο ἀναφέρθηκε
μὲ νοσταλγία στὰ χρόνια ποὺ ἦταν
ἱεροσπουδαστὲς στὴν Ἐκκλησια-
στικὴ Σχολὴ τῆς Λαμίας καθὼς καὶ
στὴ θεοφιλῆ διακονία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου στὴ Μονὴ τῆς Παναγίας
Σουμελᾶ στὸ Βέρμιο.

«Ὁ κρυπτοχριστιανισμός, εἶπε ὁ
ἅγιος Δράμας, ἀποτελεῖ τὸ φαινόμε-
νο συντήρησης τοῦ Γένους στὰ δύ-
σκολα χρόνια τῆς Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας.

Ἡ ρίζα τῆς λέξης κρυπτοχριστια-
νός, ἀλλιῶς κλωστός, εἶναι τὸ ρῆμα
κλώσκομαι τό ὁποῖο στὴν Ποντιακὴ
διάλεκτο σημαίνει γυρίζω, μὲ τὴν
ἔννοια τοῦ ἐπιστρέφω.

Ἄρα οἱ κρυπτοχριστιανοὶ εἶναι
ὅσοι γύρισαν, ἐπέστρεψαν στὴν Πί-
στη τῶν Πατέρων τους.

Ὁ Τραπεζούντιος ἱστορικὸς Πε-
ρικλῆς Τριανταφυλλίδης σημειώνει
πὼς οἱ Ἕλληνες χριστιανοὶ τοῦ Πόν-
του διακρίνονταν σὲ 4 κατηγορίες:

1η Ἕλληνες χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι
διατηροῦσαν τὴ θρησκεία καὶ τὴ
γλώσσα τους,

2η Ἕλληνες χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι
ἐξισλαμίστηκαν καὶ διατήρησαν τὴν
ἐθνικὴ γλώσσα,

3η Ἕλληνες χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι
ἐξισλαμίστηκαν καὶ ἀπώλεσαν τὴ
γλώσσα καὶ τέλος

4η Ἕλληνες χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι
ὑπέκυψαν στὴ βία, δέχτηκαν τὸ
μωαμεθανισμὸ ἀλλὰ στὰ κρυφὰ
ἔμειναν χριστιανοί.

Αὐτοὶ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ τῆς πο-
λυτραγουδισμένης Κρώμνης, τῆς
Ματσούκας, τῶν Σούρμενων βάπτι-
ζαν τὰ παιδιά τους σὲ ὑπόγειους
Ναοὺς, οἱ ὁποῖοι ἦταν χτισμένοι κά-
τω ἀπὸ τζαμιὰ καὶ στάβλους.

Αὐτοὶ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ πέρα-
σαν μία ζωή μέσα στὸ φόβο καὶ τὴν
ἀγωνία. Φόβο μήπως ἀποκαλυ-
φθοῦν. Φόβο μήπως τοὺς λογιστεῖ
ἁμαρτία ὁ ἐξισλαμισμός τους.

Αὐτοὶ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ ἀποτε-
λοῦν καὶ σήμερα τὴ μικρὰ ζύμη ἡ
ὁποία «ζυμοῖ ὅλο τὸ φύραμα».

Αὐτοὶ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ ἀδελ-
φοί μας!».

ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς καὶ τὸ πρωτεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
συμφώνως πρὸς τὸν «Πατριαρχικὸν» Ἀρχιμανδρίτην Παντ. Μανουσάκην
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Ὁ φιλο-Φαναριώτης Ἀρχιμανδρί-
της κ. Παντελεήμων Μανουσάκης,
καθηγητὴς φιλοσοφίας, ἐδημοσίευ-
σεν - ἀνήρτησεν εἰς τὴν ἐκκλησια-
στικὴν φιλο- Πατριαρχικὴν εἰδησεο-
γραφικὴν ἱστοσελίδα «amen.gr»
ἀνάλυσιν, μὲ τὴν ὁποίαν ἀπαντᾶ εἰς
τὰς κατηγορίας τοῦ «ὑπουργοῦ Ἐξω-
τερικῶν» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας
Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ
κ. Ἱλαρίωνος (Σχετικὸν πρωτοσέλι-
δον δημοσίευμα τοῦ «Ο.Τ.» εἰς τὸ
προηγούμενον φύλλον), συμφώνως
πρὸς τὰς ὁποίας τὸ Πατριαρχεῖον
Κωνσταντινουπόλεως μεθοδεύει τὴν
μεταβολὴν ἀποφάσεων Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου ὡς πρὸς τὸ πρωτεῖον
τιμῆς εἰς πρωτεῖον ἐξουσίας, μὲ
σκοπὸν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαῖος νὰ καταστῆ ὁ
«Πάπας τῆς Ἀνατολῆς». Ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης καὶ καθηγητὴς φιλοσο-
φίας δίδει τὴν ἰδικὴν του ἑρμηνείαν
ὑπερασπιζόμενος τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον. Ἡ ἀνάλυσίς του
ἀνηρτήθη εἰς τὸ «amen.gr» τὴν
22αν Νοεμβρίου καὶ ἔχει ὡς ἀκολού-
θως:

«Καθὼς πλησιάζει ἡ θρονικὴ ἑορ -
τὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
εἰδικὰ φέτος ὅπου ἡ ἑορτὴ λαμπρύ-
νεται μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἁγιωτά-
του Πάπα Ρώμης, πληθαίνουν οἱ
κραυγὲς τῶν ὀρθοδόξων διαμαρτυ-
ρομένων τῶν ὀχλουμένων τόσο ἀπὸ
τὸ πρωτεῖο τοῦ Ρώμης ὅσο καὶ τοῦ
τὰ ἴσα πρεσβεῖα φέροντος πρωτεῖο
τοῦ Κωνσταντινουπόλεως.

Μὲ κίνδυνο νὰ γίνω κουραστικὸς
ἐπανέρχομαι, λοιπόν, στὸ θέμα τοῦ
πρωτείου, ἀφοῦ οἱ προηγούμενες
δημοσιευμένες ἐπεξηγήσεις μου
(ἐδῶ καὶ ἐδῶ) δὲν ἔπεισαν ὅσους
δὲν ἤθελαν νὰ πεισθοῦν, ἀλλὰ καὶ
ἀφοῦ ὁ διάλογος συνεχίζεται μὲ τε-
λευταία συμβολὴ αὐτὴ τοῦ Μητρο-
πολίτου Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνος, ὁ
ὁποῖος στὴν ἀρχὴ τοῦ τρέχοντος μή-
να ἔδωσε διάλεξη στὴν Θεολογικὴ
Σχολὴ τοῦ Ἁγ. Βλαδιμήρου μὲ θέμα
«Primacy and Synodality from an Ortho -
dox Perspective».

Θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ, καὶ ἰδιαιτέ-
ρως πρὸς ὅσους δυσανασχετοῦν μὲ
τὴν συζήτηση αὐτὴ θεωρώντας την
ἐπουσιώδη, πὼς τὸ θέμα τοῦ πρω-
τείου δὲν εἶναι ζήτημα ἐθιμοτυπίας,
δὲν ἀφορᾶ τὶς πρωτοκαθεδρίες οὔτε
ὑπηρετεῖ τὴν προσωπικὴ ματαιοδο-

ξία τῶν προκαθημένων. Τὸ πρωτεῖο
εἶναι ζωτικὸ ἐκκλησιολογικὸ θέμα,
ποὺ ἀφορᾶ ὄχι μόνον τὸ εὖ εἶναι τῆς
Ἐκκλησίας, τὴν εὔρυθμη δηλαδὴ
λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πο-
λιτεύματος, ἀλλὰ τὸ ἴδιο της τὸ εἶναι,
καὶ γιὰ αὐτὸ ἡ ἐξέταση τοῦ ζητήμα-
τος μόνον ἐξ ἀπόψεως ἱστορικῆς ἢ
κανονικῆς τὸ ἀδικεῖ. Τὸ πρωτεῖο
εἶναι θέμα οὐσιωδῶς θεολογικὸ καὶ
ἄρα ἡ ἁρμόζουσα συζήτησή του
ὀφείλει νὰ διεξαχθεῖ ἐντός τοῦ θεο-
λογικοῦ πλαισίου.

Στὸ παρὸν σημείωμα, ὡστόσο, δὲν
σκοπεύω νὰ ἐπανέλθω στὶς θεολο-
γικὲς ἀρχὲς τοῦ πρωτείου (αὐτὲς
ἔχουν διατυπωθεῖ ἤδη μὲ ἀκρίβεια
σὲ σειρὰ δημοσιεύσεων τοῦ Μητρο-
πολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου,
καθὼς καὶ στὴν διδακτορικὴ ἐργασία
τοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μα-
ξίμου), ἀλλὰ στὴν διευκρίνηση μίας
παρεξηγήσεως, τὴν ὁποία ἐπανέλα-
βε ὡς ἐπιχείρημα καὶ στὴν προρρη-
θεῖσα διάλεξή του ὁ Μητροπολίτης
Ἱλαρίων. Ἡ παρεξήγηση ἀφορᾶ τὴν
σημασία τῆς φράσης «πρεσβεῖα
τιμῆς», τὴν ὁποία ἀναφέρει ὁ 3ος κα-
νόνας τῆς Δευτέρας Οἰκουμενικῆς
Συνόδου (381). Πολλὰ φαίνεται νὰ
διακυβεύονται ἀπὸ τὸ πῶς θὰ μετα-
φράσει κανεὶς τοῦτες τὶς δύο λέξεις.
Τί σημαίνει ὁ Ὅρος πρεσβεῖα καὶ
πῶς ἐννοοῦμε τὰ πρεσβεῖα τιμῆς;
Μᾶλλον, τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσαν οἱ
Πατέρες τῆς Συνόδου ὅταν ἀπέδι-
δαν τὰ πρεσβεῖα τιμῆς στὸν θρόνο
τῆς Κωνσταντινουπόλεως;

Ἡ παρερμηνεία εἶναι δικαιολογη-
μένη εἰδικὰ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες,
στοὺς ὁποίους ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα
ἔχει κληροδοτήσει εἴτε λέξεις ποὺ
παραμένουν ἀναλλοίωτες, ἐνῶ ἡ ση-
μασία τους ἔχει μεταβληθεῖ (διαχρο-
νικὴ πολυσημία), εἴτε ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ
λεκτικὸ σημαῖνον μὲ πολλαπλὰ ση-
μαινόμενα (συγχρονικὴ πολυσημία).
Ἔτσι, βλέπουμε τὴν λέξη τιμὴ καὶ
σπεύδουμε ἀμέσως καὶ ἀνεξέταστα
νὰ καταλάβουμε αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς σή-
μερα ἐννοοῦμε στὴν καθημερινὴ
χρήση τῆς λέξης. Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς
μεταφράζονται σὲ τιμητικὰ πρε-
σβεῖα, δηλαδὴ σὲ κάτι δίχως οὐσια-
στικὸ ἀντίκρισμα, κάτι τὸ ὁποῖο
ἀφορᾶ μόνον τελετές, κ.λπ. Φαντα-
ζόμαστε, δηλαδή, τὰ πρεσβεῖα τιμῆς
περίπου ὅπως τὴν ἀπονομὴ ἑνὸς τι-
μητικοῦ τίτλου, ἑνός ἐπίτιμου δι-
πλώματος.

Πῶς, ὅμως, μία τέτοια κατανόηση
τοῦ ὅρου τιμὴ θὰ μᾶς βοηθοῦσε νὰ

διαβάσουμε τὴν Πλατωνικὴ Ἀπολο-
γία, γιὰ παράδειγμα, ὅταν ὁ Σωκρά-
της ἐξισώνει τὶς πολιτειακὲς τιμὲς μὲ
τὶς ἀρχὲς (ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς
ἄλλαις τιμαῖς, 35b2); Ἤ, ὅταν, ἀκόμα
σαφέστερα, ὁ Ἀριστοτέλης ἐπεξηγεῖ
πῶς τιμάς λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχὰς
(Πολιτικά, 1281a3); Ἡ πολιτικὴ ἀρχὴ
ἀσφαλῶς καὶ δὲν εἶναι ἁπλῶς τιμητι-
κή, ἀλλὰ ἐπιφέρει συγκεκριμένα δι-
καιώματα καὶ ὑποχρεώσεις. Ὑποδη-
λώνει μάλιστα τὸν ἔχοντα ἐξουσία
νὰ ἀσκεῖ τὴν διακυβέρνηση τῆς πό-
λεως, ἤτοι τὸν ἄρχοντα ποὺ ἄρχει
ὡς κυριάρχης ἐπὶ τῆς ἱεραρχικῆς
δομῆς τῆς πόλεως. Ἴσως, λοιπόν, τὰ
πρεσβεῖα τιμῆς νὰ εἶχαν μία διαφο-
ρετικὴ σημασία γιὰ τοὺς συντάκτες
τοῦ κανόνα τὸν 4ον αἰώνα ἀπ᾽ ὅτι
ἔχει γιὰ τοὺς ἐπιπόλαιους ἑρμη-
νευτὲς τοῦ σήμερα.[1]

Ἄλλωστε καὶ ἡ λέξη πρεσβεῖα
χρήζει μίας κάποιας ἑρμηνευτικῆς
προσεγγίσεως. Ἡ φράση, γιὰ παρά-
δειγμα πρεσβεῖα διδόναι τινὶ δὲν ση-
μαίνει γιὰ τὴν κλασικὴ γραμματεία
τὴν τιμητικὴ παραχώρηση τοῦ προ-
βαδίσματος, ἀλλὰ τὴν ἐκχώρηση δι-
καιώματος. Ἔτσι ὁ Θησέας (στὴν
ἀπωλεσθεῖσα τραγωδία τοῦ Σοφο-
κλέους Αἰγεὺς) ἐξηγεῖ πῶς ὁ πάτε-
ρας του τοῦ ἐκχώρησε τὸ κυριαρ-
χικὸ δικαίωμα ἐπὶ τῆς Ἀθηναϊκῆς γῆς
μὲ τὶς λέξεις: πρεσβεῖα νείμας τῆσδε
γῆς (fr. 24).

Βλέπουμε, λοιπόν, πὼς στὴν σύν-
τομη αὐτὴ ἐπισκόπηση τῶν ὅρων ἡ
φράση-κλειδὶ τοῦ 3ου κανόνος πρε-
σβεῖα τιμῆς δὲν σημαίνει καθόλου
αὐτὸ ποὺ νομίζουν ὅσοι τὴν ἐπικα-
λοῦνται, γιὰ νὰ ἀντιτάξουν στὰ πρε-
σβεῖα ἐξουσίας τὰ «πρεσβεῖα τιμῆς»
(= τιμητικὰ πρεσβεῖα). Ἂν ὁ κανόνας
ἐνδιαφερόταν νὰ ἀποδώσει μόνον
τιμητικὰ πρεσβεῖα στὸν Κωνσταντι-
νουπόλεως τότε μία τέτοια παρερ-
μηνεία θὰ κατηγοροῦσε ἐμμέσως
τοὺς ἐν ἁγίῳ πνεύματι συνηγμένους
Πατέρες τῶν Συνόδων ὡς ἀργόσχο-
λους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τίποτα τὸ
οὐσιαστικότερο νὰ κάνουν ἀπὸ τὸ νὰ
ἐκδίδουν κανόνες γιὰ θέματα ἐκ -
κλησιαστικῆς ἐθιμοτυπίας. Ἄπαγε
τῆς βλασφημίας!

Ἂν ἦσαν βεβαίως τὰ πράγματα
ἔτσι δὲν θὰ εἶχε ἀσχοληθεῖ οὔτε ἡ Δ´
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος μὲ τὴν διασά-
φηση τοῦ 3ου κανόνα, ὅπως διατυ-
πώθηκε στὸν δικό της 28ον κανόνα.
Ἐπὶ μία ὁλόκληρη ἡμέρα (29 Ὀκτω-
βρίου τοῦ 451) ἀπασχόλησε τὴν Σύν -
οδο τῆς Χαλκηδόνος ἡ ἑρμηνεία

τῶν πρεσβείων τιμῆς τοῦ Κωνσταν-
τινουπόλεως, διατυπώνοντας συγ-
κεκριμένα προνόμια δικαιοδοσίας
ἤτοι: α) τὸ δικαίωμα ἐκλογῆς καὶ χει-
ροτονίας τῶν μητροπολιτῶν τῶν θε-
μάτων Πόντου, Ἀσίας, καὶ Θράκης,
β) τὸ δικαίωμα ἐκλογῆς καὶ χειροτο-
νίας τῶν ἱεραποστολικῶν ἐπαρχιῶν
(«ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς»), καὶ γ) τὸ δι-
καίωμα νὰ ἐκδικάζει τὶς προσφυγὲς
ἄλλων ἀρχιερέων στὶς μεταξὺ των
διενέξεις (ἔκκλητον). Στὴν γλώσσα
τῶν Πατέρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου τοῦτα τὰ προνόμια, τὰ
ὁποῖα ἀπέδιδαν στὸν Κωνσταντινου-
πόλεως ἐξ αὐθεντίας ἐξουσίαν[2]
δὲν ἀποτελοῦσαν μία καινοτομία,
ἀλλὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ κανόνος ποὺ
εἶχαν ἤδη θεσπίσει ἑβδομήντα χρό-
νια πρὶν οἱ Πατέρες τῆς Δευτέρας
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (τοῖς τῶν
ἁγίων πατέρων ὅροις ἑπόμενοι καὶ
τὸν ἀρτίως ἀναγνωσθέντα κανόνα
τῶν ρν/ θεοφιλεστάτων ἐπισκό-
πων...ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέ-
ρει τὸ προοίμιο τοῦ 28ου κανόνος[3])
καθὼς καὶ τὴν ἀναγνώριση μίας πά-
γιας πρακτικῆς.

Ὁ ἄρτι ἀναγνωσθείς κανόνας
εἶναι φυσικὰ ὁ 3ος τῆς Δευτέρας.
Ὅταν τὸν ἕκτο αἰώνα, ὁ διάκονος
Rusticus διορθώνει τὰ πρακτικὰ τῆς
συνόδου μεταφράζει τὴν φράση
πρεσβεῖα τιμῆς, τὴν ὁποία συναντᾶ
κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ 3ου κανόνα
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 17ης συνε-
δρίας τῆς Συνόδου ὡς primatus ho-
norem (τιμὴν τοῦ πρωτείου).[4] Ἡ με-
ταφραστικὴ ἐπιλογὴ εἶναι ἄκρως
ἀποκαλυπτική: ἀπὸ τὴν μία ἐπικυρώ-
νει τὴν ἑρμηνεία τῶν πατέρων τῆς
Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
ποὺ εἶδαν στὰ πρεσβεῖα τιμῆς τὴν ἐξ
αὐθεντίας ἐξουσίαν τοῦ Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἀπὸ τὴν ἄλλη, μᾶς ἐπι-
τρέπει νὰ δοῦμε πὼς στὸ νοῦ ἑνὸς
σύγχρονου τῶν πατέρων τὰ πρε-
σβεῖα τιμῆς δὲν σήμαιναν τίποτα
ἄλλο παρὰ τὴν τιμὴ τοῦ πρωτείου.
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μὲ βάσιν τὴν ψευδοσύνοδον τῆς Φερράρας- Φλωρεντίας;
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ «ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ» ΟΜΩΣ ΑΝΕΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Αὐστηράν θεολογικὴν καὶ ἐκκλη-

σιαστικὴν κριτικὴν εἰς τὸν Οἰκουμε-
νικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον
ἤσκησε τὸ Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσε-
ων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς,
(20ήν Νοεμβρίου), ἐξ ἀφορμῆς τῆς
δηλώσεως - σὸκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου εἰς Αὐστριακὴν ἐφημε-
ρίδα ὅτι σχεδιάζεται ἡ ἀποκατάστα-
σις τῆς «διάσπασης καὶ ἐπανένωσης
τῆς Ἐκκλησίας (Παπικῶν- Ὀρθοδό-
ξων)» μὲ βάσιν τὰ συμφωνηθέντα
ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου
ἀλλὰ καὶ τὴν ἑνωτικὴν συμφωνίαν
τῆς ψευδοσυνόδου Φερράρας -
Φλωρεντίας (1438 - 1439). Αἱ δηλώ-
σεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
ὡς ὑποστηρίζει τὸ προαναφερόμε-
νον Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ
Παραθρησκειῶν, ἐδημοσιεύθησαν
εἰς τὴν ἐφημερίδα «Κουρὶρ» τῆς
Αὐστρίας καὶ ἀνεδημοσιεύθησαν
ὑπὸ τοῦ ἱστολογίου Defencenet. Ἡ
ἀνακοίνωσις τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν
Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἔχει
ὡς ἀκολούθως: 

Αἱ δηλώσεις 
«Μὲ μεγάλη θλίψη καὶ πόνο ψυ -

χῆς ἀναγνώσαμε στὸν ἠλεκτρονικὸ
τύπο πρωτοφανεῖς δηλώσεις τοῦ
Παν. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίουστὴν αὐ στριακὴ ἐφη-
μερίδα «Κουρίρ», κατὰ τὴν πρόσφα-
τη ἐπίσκεψή του στὴν Αὐστρία.
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ εἰδησεο-
γραφικὸ ἱστολόγιο Defencenet: «Σὲ
ἐπιστροφὴ στὴ Συμφωνία τῆς Φερ-
ράρας - Φλωρεντίας καὶ στὴν Ἕνω-
ση τῶν δύο μεγάλων Ἐκκλησιῶν τῆς
Χριστιανοσύνης, τῆς Ὀρθόδοξης
καὶ τῆς Καθολικῆς, θέλει νὰ προχω-
ρήσουμε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης κ. Βαρθολομαῖος σὲ συνέντευ-
ξή του στὴν αὐστριακὴ ἐφημερίδα
“Κουρίρ”. Στὴν ἴδια συνέντευξη,
ὅταν ἐρωτᾶται γιὰ τὸ Σχίσμα τοῦ
1054, (ποὺ διαίρεσε τὸν Χριστιανισμὸ
σὲ Καθολικισμὸ καὶ Ὀρθοδοξία), ὁ κ.
Βαρθολομαῖος σημειώνει πὼς ἡ ἀπο-
κατάσταση τῆς διάσπασης καὶ ἡ ἐπα-
νένωση τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ με-
γάλο καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας καὶ
παραπέμπει στὰ πρῶτα βήματα ποὺ
ξεκίνησαν σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση
πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια ὁ Πάπας Παῦλος
ὁ Ἕκτος καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης Ἀθηναγόρας, ἐνῶ, ὅπως
παρατηρεῖ, ὁ ἐπίσημος Θεολογικὸς
Διάλογος ἀνάμεσα στὶς Ἐκκλησίες
βοήθησε νὰ ἐξαλειφθοῦν παρεξηγή-
σεις καὶ διαφορὲς ἀπόψεων!».Θεω-
ρήσαμε καθῆκον μας νὰ σχολιάσου-
με τὴν εἴδηση - τὶς δηλώσεις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, μὲ σκοπὸ
τὴν ἐνημέρωση καὶ ἐπαγρύπνηση
τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Μὲ τὶς παρὰ πάνω δηλώσεις του ὁ
Παν. κ. Βαρθολομαῖος, χωρὶς τὸν πα-
ραμικρὸ δισταγμό, φαίνεται νὰ βαδί-
ζει ἀκάθεκτος πρὸς τὴν ἕνωση τῆς
ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας μας μὲ τὴν
παρασυναγωγὴ τοῦ Παπισμοῦ, δια-
γράφοντας μὲ μία μονοκονδυλιὰ
Ὀρθοδόξους Συνόδους καὶ ἁγίους
Πατέρες αἰώνων. Τὸ ἐρώτημα εἶναι
ποιὸ μοντέλο θὰ ἀκολουθήσει ἐφ’
ὅσον ὁ ἀμετανόητος Παπισμὸς μένει
ἀμετακίνητος πεισματικὰ στὶς κακο-
δοξίες του; Τὸ μόνο μοντέλο ποὺ
ὑφίσταται ἱστορικά, εἶναι ἡ ἑνωτικὴ
συμφωνία τῆς Ψευδοσυνόδου Φερ-
ράρας – Φλωρεντίας (1438-1439),
τὴν ὁποία ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς πε-
ριβάλλει μὲ τὸ κῦρος «Οἰκουμενικῆς
Συνόδου» καὶ τὴν ὁποία, ὡς γνω-
στόν, ἀπέρριψαν καὶ καταδίκασαν
μία πλειάδα Ὀρθοδόξων Συνόδων
καὶ ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας. 

Τὸ παρελθὸν
τοῦ Φαναρίου

Ἀλλὰ ποιὰ ἀξία μπορεῖ νὰ ἔχουν γι’
αὐτὸν οἱ ἅγιοι αὐτοὶ Πατέρες, ποὺ
συγκρότησαν τὶς ἐν λόγῳ Συνόδους,
ἢ ὁμίλησαν κατὰ τοῦ Παπισμοῦ,
ἀφοῦ ἀποτελοῦν «θύματα τοῦ ἀρχε-
κάκου ὄφεος καὶ εὑρίσκονται ἤδη
εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ»;1
Ὁ κ. Βαρθολομαῖος θεωρεῖ προ-
φανῶς χρέος του νὰ ἐπανορθώσει
«τὰ σφάλματα ἐκείνων» καὶ νὰ προ-
χωρήσει στὴν πολυπόθητη ἕνωση, ἡ
ὁποία σύμφωνα μὲ τὴν παρὰ πάνω
δήλωσή του «συνιστᾶ μεγάλο
καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας». Πιὸ ξεκά-
θαρη δήλωση ἀπὸ αὐτὴ δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ὑπάρξει. Μία δήλωση ποὺ
ἔρχεται «βούτυρο στὸ ψωμὶ» στὶς
μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ὑβριστικὲς
καὶ ταπεινωτικὲς δηλώσεις τοῦ Πά-
πα, σχετικὰ μὲ τὴν δῆθεν «ἀσθέ-
νεια»τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας. 
Τί ἔγινεν εἰς τὴν Φερράραν
Τί εἴδους ὅμως ἕνωση ἦταν αὐτή,

ποὺ ἐπιχειρήθηκε στὴν Ψευδοσύνο-
δο Φερράρας – Φλωρεντίας; Μὲ
ἁπλὰ λόγια ἦταν μία οὐνιτικοῦ τύπου
ἕνωση. Καὶ ἄλλη φορά στὸ παρελθὸν
ἀσχοληθήκαμε μὲ τὴν Ψευδοσύνο-
δο αὐτή. Ἐδῶ θὰ ὑπενθυμίσουμε με-
ρικὰ μόνο στοιχεῖα αὐτῆς πρὸς ἐνη-
μέρωση τῶν ἀναγνωστῶν μας.

Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ σημει-
ώσουμε εἶναι, ὅτι ὁ προδοτικὸς
«Ὅρος» τὸν ὁποῖον ὑπέγραψε ἡ
Ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπία δὲν
ὑπῆρξε καρπὸς ἐλευθέρας θεολο-
γικῆς συζητήσεως, ἀλλὰ καρπὸς
ἀφορήτων πιέσεων καὶ πολιτικῆς
σκοπιμότητος. Καὶ γι’ αὐτὸ πολὺ
ὀρθὰ θεωρήθηκε ἄκυρος. Δὲν μπο-
ρεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ φαντασθεῖ,
ποιὲς δόλιες μεθοδεύσεις ἐπιχειρή-
θηκαν, τί εἴδους ραδιουργίες καὶ
ποιά σκοτεινά παρασκήνια ἔλαβαν

χώρα στὸ «Καϊαφαϊκὸ» ἐκεῖνο «συν -
έδριο»2, ὅπως τὸ χαρακτήρισε ὁ
ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῶν παπικῶν. Τὶς δωροδο-
κίες, τοὺς ἐκβιασμοὺς καὶ τὶς κατα-
πιέσεις (ποὺ ἔφθασαν μέχρι στερή-
σεως τροφῆς), τὶς ὁποῖες ὑπέστησαν
ὅλα τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἀντι-
προσωπίας ἐκ μέρους τοῦ Πάπα καὶ
ἰδίως ὁ ἅγιος Μᾶρκος, προκειμένου
νὰ κάμψουν τὸ φρόνημα τῶν Ὀρθο-
δόξων, ὥστε νὰ ὑπογράψουν τὸν
«Ὅρο» τῆς συνόδου μὲ τὰ παπικὰ
δόγματα.Ὅπως μαρτυρεῖ στὰ ἀπο-
μνημονεύματά του ὁ Σύλβεστρος
Συρόπουλος, αὐτόπτης μάρτυς τῶν
γεγονότων, ὅταν ἔπαυσαν οἱ δημό-
σιες συζητήσεις «κρύφα καὶ συνε-
σκιασμένως πάντα ἐγίνοντο». Ὁ βα-
σιλεὺς μὲ μικράν μόνον ὁμάδα «ἰδίᾳ
καὶ μυστικῶς ἐλάλει μετὰ τοῦ πά-
πα»3. Οἱ Ἕλληνες ὑπέγραψαν τελικὰ
«στένοντες καὶ τρέμοντες», «ἐθε-
λοακουσίως»4, δεχόμενοι ἀφόρητες
πιέσεις τόσον ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα,
ὅσον καὶ ἀπὸ τὸν πάπα. Μέσα ἀπὸ τὶς
περιγραφὲς αὐτὲς τοῦ Συρόπουλου,
μπορεῖ κανεὶς νὰ πάρει μία ἰδέα τοῦ
τί ἐστὶ παπικὴ διπλωματία, παπική
ἀδιαλλαξία, παπικὴ θηριωδία. Καὶ ἂς
μὴ νομίσει κανεὶς ὅτι σήμερα ἔχουν
ἀλλάξει οἱ Παπικοί, ὅτι ἔχουν γίνει
καλύτεροι. Ὄχι. Ἀπεναντίας μάλιστα
κατάντησαν ἀκόμη πιὸ πονηροί,
σκληροὶ καὶ ἀδιάλλακτοι.

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ λαοῦ
Ἀξίζει ἐπίσης νὰ ἀναφέρομε καὶ

ὀλίγα τινὰ ἀπὸ τὴν στάση τοῦ λαοῦ
μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Ὅρου»
ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν ἱεραρχῶν
καὶ τὴν ἐπιστροφὴ των στὴν Κων-
σταντινούπολη, γιὰ νὰ φανεῖ καὶ ὁ
οὐσιαστικὸς ρόλος, τὸν ὁποῖον ἔπαι-
ξε στὴν ἐν τῇ πράξει ἀποκήρυξη τῆς
Ψευδοσυνόδου: Ὅταν οἱ ἀρχιερεῖς
ἀποβιβάσθηκαν ἀπὸ τὰ πλοῖα, ὁ λαὸς
τοὺς ἐρωτοῦσε:

-«“Πῶς τὰ ὑμέτερα; Πῶς τὰ τῆς
συνόδου”; (πῶς πῆγε ἡ Σύνοδος;) “εἰ
ἄρα ἐτύχομεν τὴν νικῶσαν;” (πετύ-
χαμε τὴ νίκη;)

Οἱ ἀρχιερεῖς ἀπαντοῦσαν ντρο-
πιασμένοι καὶ μετανοημένοι:

-“Πεπράκαμεν (ἐπωλήσαμεν) τὴν
πίστιν ἡμῶν, ἀντηλλάξαμεν τῇ ἀσε-
βείᾳ τὴν εὐσέβειαν (ἀνταλλάξαμε
τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸν Παπισμό),
προδόντες τὴν καθαρὰν θυσίαν
ἀζυμῖται γεγόναμεν” (ἀπορρίψαμε
τὴν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία καὶ
δεχθήκαμε τὴν «θεία λειτουργία»
τῶν παπικῶν μὲ ἄζυμο ἄρτο). 

-“Καί διατὶ ὑπεγράφετε;” Αὐτοὶ
ἀπαντοῦσαν:

- “Φοβούμενοι τοὺς Φράγκους”.
Καὶ πρόσθεταν: 

- “Ἡ δεξιὰ αὕτη ὑπέγραψε, κοπή-
τω (τὸ χέρι αὐτὸ ποὺ ὑπέγραψε, ἂς
κοπεῖ). Ἡ γλῶσσα ὁμολόγησεν, ἐκρι-
ζούσθω” (ἡ γλώσσα αὐτὴ ποὺ ὁμο-
λόγησε τὴν πλάνη τῆς αἱρέσεως, ἂς

ξεριζωθεῖ)»5. 
Γενικὰ οἱ ἀποφάσεις τῆς Ψευδο-

συνόδου δὲν ἐφαρμόσθηκαν στὴν
πράξη, διότι «οὔτε ὁ Πάπας ἐμνη-
μονεύετο οὔτε ὁ “Ὅρος” ἀνεγνώ-
σθη, ἢ ἕτερόν τι ἐκαινοτομήθη»,6
χάρις στὴ γενναία ἀντίσταση τοῦ
κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὁ
ὁποῖος παρέμενε πιστὸς στὴν
Ὀρθόδοξη πίστη, παρ’ ὅλο ποὺ ἐδέ-
χετο ἀπειλὲς καὶ πιέσεις. Ἡ πρώτη
ἐπίσημη συνοδικὴ καταδίκη τῆς
Ψευδοσυνόδου ἔγινε τὸ 1443,
στὴν Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων,
στὴν ὁποία οἱ Πατριάρχες Ἱεροσο-
λύμων Ἰωακείμ, Ἀλεξανδρείας Φι-
λόθεος, Ἀντιοχείας Δωρόθεος καὶ
ὁ Μητροπολίτης Καισαρείας Ἀρσέ-
νιος χαρακτήρισαν τὴν Ψευδοσύ-
νοδο «συναθροισθεῖσαν κουστω-
δίαν, ἤτοι μιαράν σύνοδον»7. Στὴ
συνέχεια ἐπακολούθησαν οἱ Σύνο-
δοι τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ
1450 καὶ τοῦ 1482, οἱ ὁποῖες ἐπανέ-
λαβαν τὴν ἴδια καταδίκη. Ἀλλὰ καὶ
ὅλες οἱ μεταγενέστερες Ὀρθόδο-
ξοι Σύνοδοι, ποὺ καταδίκασαν τὸν
Παπισμό, θεωροῦσαν πλέον ὡς δε-
δομένη καὶ αὐτονόητη τὴν καταδί-
κη τῆς ἐν λόγῳ Ψευδοσυνόδου. 

Οἱ... «ξενοδόχοι»
Φαίνεται ὅτι ὁ Προκαθήμενος τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς
εὐσεβοῦς πηγῆς τοῦ Γένους, καθὼς
συνειδητοποιεῖ καὶ ὁ ἴδιος, ὅτι οἱ Διά-
λογοι μὲ τὸν Παπισμὸ «δὲν πᾶνε
ἄλλο», ἀλλὰ ἔχουν βαλτώσει γιὰ τὰ
καλά, δὲν βλέπει ἄλλη διέξοδο γιὰ
τὴν ἕνωση παρὰ μόνο τὴ λύση τῆς
Φερράρας- Φλωρεντίας. Λογαριάζει
ὅμως χωρὶς τὸν «ξενοδόχο», ἢ
μᾶλλον τοὺς «ξενοδόχους». Καὶ ὁ
ἕνας «ξενοδόχος», ὁ πιστὸς λαὸς
τοῦ Θεοῦ, ὅπως τότε ἀγωνίστηκε,
ἔτσι καὶ σήμερα θὰ ἀγωνιστεῖ καὶ δὲν
πρόκειται νὰ δεχθεῖ, ἀλλὰ θὰ κηρύ-
ξει ἄκυρη μία νέα Ψευδοσύνοδο τύ-
που Φερράρας - Φλωρεντίας. Ὁ δὲ
ἄλλος «ξενοδόχος», ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ρωσίας, μὲ τὴν μόλις πρὶν ἀπὸ μερι-
κοὺς μῆνες ἀπόρριψη τοῦ κειμένου
τῆς Ραβέννας, ἔστειλε σαφὲς μήνυ-
μα στὸ Φανάρι, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ
δεχθεῖ καμιᾶς μορφῆς πρωτεῖο, εἴτε
αὐτὸ εἶναι Φαναριώτικο, εἴτε Παπι-
κό».
Σημειώσεις:

1. Βλ. «Ἐπίσκεψις» ἀρ. 563,
30.11.1998, σελ. 6. 2. Νικολάου Βασι-
λειάδη, Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγε-
νικὸς καὶ ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν,
Ἐκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων ὁ «Σω-
τήρ», Ἀθῆναι 2007, σελ 178. 3. S.
Sguropulym, εκδ. R. Creyghton, τόμ. Χ,
κεφ. ιη ,́ σελ.310. 4. Βλ. Γ. Σχολαρίου,
Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα…Τόμ. ΙΙΙ,
σελ.45,80. 5. Δούκα, Ἱστορία Βυζαν-
τινή, σελ.216Α. 6. S. Syropoulos, ἔκδ.
V. Laurent, Τμ. ΧΙΙ, κεφ. 2, σελ. 546-
548. Κεφ. 3, σελ. 548 (18-19). 7. Χρ.
Παπαδοπούλου, Τὸ πρωτεῖον τοῦ
Ἐπισκόπου Ρώμης, σελ. 283».

Μετὰ «Βαΐων καὶ Κλάδων»
θὰ ὑποδεχθῆ τὸ Οἰκουμενικὸν

Πατριαρχεῖον τὸν Πάπαν
Συμφώνως πρὸς τὸν κ. Νικόλαον

Χειλαδάκην, δημοσιογράφον, συγ-
γραφέα καὶ Τουρκολόγον:

«Μεγαλοπρεπῆ ὑποδοχὴ ἑτοιμά-
ζει τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινού-
πολης στὸν Πάπα Φραγκίσκο, ποὺ
θὰ ἔρθει στὴν Πόλη στὶς 29-30 Νο-
εμβρίου σὲ μία ἐπίσκεψη ἡ ὁποία,
ὅπως χαρακτηρίζεται καὶ ἀπὸ τὸ Βα-
τικανό, θὰ εἶναι ἱστορικὴ καθὼς θὰ
ἐξαλείψει καὶ τὰ τελευταῖα ἐμπόδια
γιὰ τὴν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν. Εἶναι
χαρακτηριστικὸ πὼς κανεὶς δὲν
θυμᾶται νὰ ὑπῆρξαν στὸ παρελθὸν
ἀνάλογες προετοιμασίες γιὰ ὑπο-
δοχὴ ἐπισήμου προσώπου στὸ Πα-
τριαρχεῖο.

Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ ἔχει πάρει με-
γάλη ἔκταση καὶ στὸν τουρκικὸ τύ-
πο καὶ εἶναι πολὺ ἐνδεικτικὰ τὰ ρε-
πορτὰζ, ποὺ δημοσιεύονται γιὰ τὶς
προετοιμασίες τοῦ Φαναρίου γιὰ
τὴν ἱστορική, ὅπως χαρακτηρίστηκε
αὐτὴ μέρα ποὺ ὁ Πάπας θὰ πατήσει
τὸ πόδι του στὸ Φανάρι. Εἶναι χαρα-
κτηριστικὸ τὸ ρεπορτὰζ τῆς τουρ-
κικῆς ἐφημερίδας, Sabah, σχετικὰ
μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸ Πα-
τριαρχεῖο καὶ γιὰ τὴν συνάντησή
του μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολο-
μαῖο. Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ τουρ-
κικὴ ἐφημερίδα, μεγάλος ὀργασμὸς
ἔργων παρατηρεῖται αὐτὲς τὶς μέ-
ρες στὸν χῶρο τοῦ Πατριαρχείου
ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα.
Κηπουροὶ ἐργάζονται ἐντατικὰ ἀπὸ
τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ, γιὰ νὰ πα-
ρουσιάσουν ἕνα ἀνθοστόλιστο πε-
ρίγυρο στὸν Πάπα, μπογιατζῆδες
ἔχουν πιάσει δουλειὰ καὶ βάφουν
τοὺς γύρω χώρους ἀκόμα καὶ τὶς
πόρτες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου
θὰ τελεστεῖ ἡ λειτουργία παρουσίᾳ
τοῦ Πάπα, οἱ γύρω χῶροι καθαρί-
ζονται ἐντατικὰ καὶ τοποθετοῦνται
γλάστρες καὶ ἄλλα καλλωπιστικὰ
στοιχεῖα, ποὺ θὰ διακοσμήσουν ὅλο
τὸν περίγυρο, γιὰ νὰ «εὐφρανθεῖ»,
ὁ Πάπας, ὅταν θὰ φτάσει στὸ Φανά-
ρι. Ὁ ἴδιος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριαρχείου, ὁ γνωστὸς ἀρχιμανδρί-
της Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος,
σὲ δηλώσεις του στὸν τουρκικὸ τύ-
πο ἀνέφερε ὅτι οἱ προετοιμασίες
ἔχουν ἐντατικοποιηθεῖ ἔτσι ὥστε νὰ
δοθεῖ μία πολὺ ὄμορφη εἰκόνα στὸν
Πάπα τῆς Ρώμης, ὅταν θὰ φτάσει
στὸ Φανάρι, ποὺ θὰ τὸν ὑποδεχτεῖ
μετὰ «βαΐων καὶ κλάδων» ὁ ἴδιος ὁ
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
Βαρθολομαῖος. Ὁ ἀρχιμανδρίτης
Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος τόνι-
σε πὼς ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ ἔχει πολὺ

μεγάλη σημασία καὶ οἱ δύο προκα-
θήμενοι θὰ παρακαθίσουν στὴν λει-
τουργία, ποὺ θὰ τελεστεῖ στὸν ἱερὸ
ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τὸ πρό-
γραμμα τοῦ Πάπα, σύμφωνα μὲ τὸν
ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριάρχη, περιέ-
χει ἐπίσκεψη στὴν Ἁγία Σοφία, στὸ
τζαμὶ τοῦ Σουλτάν Ἀχμὲτ ποὺ βρί-
σκεται πλησίον τῆς Ἁγίας Σοφίας
καὶ στὴν παπικὴ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στὴν περιοχὴ τοῦ Harbi-
ye. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα θὰ ὁλο-
κληρωθεῖ στὶς 30 Νοεμβρίου μετὰ
ἀπὸ ἐπίσημο γεῦμα, ποὺ θὰ τοῦ πα-
ραθέσει ὁ Πατριάρχης ἐπὶ τῇ ἑορτῇ
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἱδρυτῆ τῆς
ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης
καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἀναχωρήσει
ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ρώμη. Ἄλλο
ἕνα χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο ἀπὸ
τὴν ἀναμενόμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πά-
πα στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶναι
καὶ τὸ μεγάλο πανὸ ποὺ ἔχει ἀναρ-
τηθεῖ στὴν εἴσοδο τῆς παπικῆς
ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου μὲ
τὴν ἐπιγραφή, «Καλῶς Ἦρθες»,
στὰ ἀγγλικὰ καὶ στὰ τουρκικά, (Hos-
geldiniz).

Ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς προ-
ετοιμασίες, ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ τοῦ
Πάπα κρίνεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸν Πα-
τριάρχη σὰν ἱστορικῆς καὶ μεγάλης
θρησκευτικῆς σημασίας, γι’ αὐτὸ
καὶ οἱ προετοιμασίες ποὺ γίνονται
εἶναι πρωτοφανεῖς, καθὼς γιὰ πρώ-
τη φορά ὑπάρχει τόσο μεγάλη κινη-
τοποίηση ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψης
τοῦ προκαθημένου τοῦ Βατικανοῦ
στὸ Ἑλληνορθόδοξο Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης.

Σὲ ὅλο ὅμως αὐτὸ τὸ «ὡραῖο»
κλῖμα τῆς ἀναμενόμενης μεγαλο-
πρεπὴς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸ Φανάρι
τοῦ Πάπα, εἶναι πρόδηλη ἡ ἀδιαφο-
ρία γιὰ τὴν ἀγωνία τοῦ συνειδητοῦ
ποιμνίου, τὸ ὁποῖο ἀγωνιᾶ γιὰ τὶς
ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς ἐπίσκεψης,
ποὺ εἶχε προβληθεῖ καὶ ἀπὸ τὶς δύο
πλευρὲς σὰν ἡ τελικὴ φάση τῆς
ἕνωσης τῶν ἐκκλησιῶν, (;) καὶ γιὰ
τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει στὴν ἴδια
τὴν Ὀρθοδοξία, σὲ μία ἀπὸ τὶς πιὸ
κρισιμότερες περιόδους τῆς ἱστο-
ρίας της. Ἂς ἀναλογιστοῦν τὶς
εὐθύνες τους οἱ ποιμενάρχες κα-
θώς, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα,
οἱ ἐξελίξεις ἐπιταχύνονται καὶ τὸ νὰ
κρύβεται κανείς πίσω ἀπὸ «προφά-
σεις ἐν ἁμαρτίαις», δὲν ἀποτρέπει
πλέον τίποτα μπροστὰ στὴν ἀναμε-
νόμενη «θύελλα», ποὺ ἔρχεται μὲ
πολλὰ σημάδια καὶ πολλά…μποφόρ.

Ἀλλοίμονό μας!».

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ δήλωσις
ὅτι εἶναι καθῆκον ἡ ψευδοένωσις

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος ἐδήλωσε προσφά-
τως ὅτι ἀποτελεῖ καθῆκον καὶ ὑπο-
χρέωσιν ἡ ἐπανένωσις τῶν Ἐκκλη-
σιῶν (ἐννοεῖ τὴν ἐπανένωσιν μετὰ
τοῦ Βατικανοῦ). Ὅλοι ἐπιθυμοῦ μεν
τὴν ἐπανένωσιν. Ὄχι ὅμως μὲ τὸν
τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον τὴν μεθο-
δεύει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.
Ἡ «γραμμὴ» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου εἶναι ἐκτὸς Πατερικῆς
Θεολογίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Παπικοὶ
εἶναι σχισματικοὶ καὶ αἱρετικοί. 

Ὁ Παπισμὸς διατηρεῖ ὅλας τὰς
αἱρέσεις καὶ τὰς κακοδοξίας του
ἀναλλοιώτους ἀπὸ τοῦ σχίσματος
τοῦ 1054. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης ἐδήλωσεν ὅτι ἔχουν γίνει βήμα-
τα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀμβλύνει τὰς
διαφοράς. Ποῖα εἶναι ὅμως τὰ βήμα-
τα αὐτὰ ἀπὸ μέρους τοῦ Παπισμοῦ.
Διότι ὁ ὑπεύθυνος διά τὴν ἑνότητα
τοῦ Βατικανοῦ (ὁ σημερινὸς) ἔχει
δηλώσει ὅτι ὁ διάλογος ἔχει ναυα-
γήσει καὶ ὅτι διατηρεῖται ζωντανὸς
χάρις εἰς τὰς πρωτοβουλίας καὶ τὴν
ἐπιμονὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου. Ὅταν ὑπάρχη τοιαύτη
ὁμολογία ἐκ μέρους τοῦ Παπισμοῦ
πῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
δηλώνει ὅτι ἔχουν γίνει βήματα
πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀμβλύν-
σεως τῶν διαφορῶν. Ἀπό ὅτι γνωρί-
ζομεν ὁ Πάπας καὶ ὁ Παπισμὸς εἶναι
ἀμετανόητοι εἰς τὰς αἱρέσεις καὶ εἰς
τὰς κακοδοξίας των. Ἀντιθέτως οἱ
Ὀρθόδοξοι ὑποχωροῦν καὶ συμβι-
βάζονται, διαπραγματεύονται τὰ
ἀδιαπραγμάτευτα τῆς πίστεως μὲ
ἀποτελέσμα τὴν καταφρόνησιν τῶν
Ἱερῶν Κανόνων, τῶν διατάξεων

τῶν Οἰκουμενικῶν Συν όδων, τὴν
νόθευσιν τῶν μυστηρίων, τὴν ἀνα-
γνώρισιν τῶν «Ἐκ κλησιῶν» τῶν
ἑτεροδόξων κλπ. Ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Ἀρχιε-
ρεῖς ἀναγνωρίζουν τὸν Πάπαν ὡς
κανονικὸν μέλος τῆς Ἐκκλησίας,
ὅταν τοῦτο δὲν εἶναι ἀποδεκτὸν
ἀπὸ τὰς σελίδας τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἱστορίας, τὸν ἔντιμον
κλῆρον καὶ πιστὸν λαόν. Ἐπίσης ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς πρόσ -
φατον ἐπιστολήν του πρὸς τὸν Πά-
παν ὑπεστήριζεν ὅτι ὑφίσταται διαί-
ρεσις τῶν Ἐκκλησιῶν (Παπισμοῦ καὶ
Ὀρθοδοξίας) ἐνῶ ὅλοι γνωρίζομεν
ὅτι ὑπάρχει σχίσμα καὶ αἵρεσις. Τέ-
λος εἰς τὴν κοινὴν διακήρυξιν τῶν
Ἱεροσολύμων (κατὰ τὴν συνάντησιν
τοῦ Πάπα μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πα-
τριάρχην) τονίζεται ὅτι ὅλαι αἱ
Ἐκκλησίαι (Ὀρθόδοξος καί παπικὴ)
ἐκφράζουν μέρος τῆς ἀληθείας τῆς
Πίστεως, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι διακη-
ρύττομεν ὅτι ἐκφράζομεν ὁλόκλη-
ρον τήν ἀλήθειαν τῆς Πίστεως, καὶ
διατυπώνεται αὐτὴ ἡ βεβαιότης καὶ
εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως. Διά
ποῖα θετικὰ βήματα κατὰ συνέπειαν
ὁμιλεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης,
ὁ ὁποῖος ἄφησεν ἀναπάντητον καὶ
τὴν προκλητικὴν δήλωσιν τοῦ Πάπα,
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι
μεταξὺ τῶν Ἐκ κλησιῶν ποὺ ἀσθε-
νοῦν; Εἰς τὴν πολιτικὴν αἱ ἀναπάν-
τητοι προκλήσεις ἰσοδυναμοῦν μὲ
παθητικὴν στάσιν καὶ ἀποδοχὴν τῆς
προκλήσεως. Ἀλήθεια ἀποδέχεται
τὴν Παπικὴν πρόκλησιν ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης, ὅτι ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία εἶναι ἀσθενής;

Γ.Ζ.  

Ἡ Ἱ. Μ. Ζακύνθου ζητεῖ τὴν παρέμβασιν
τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου
Συμφώνως πρὸς δημοσιεύματα

ἡμερησίων ἐφημερίδων καὶ τοῦ
διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου «the-
toc.gr»:

«Τὴν παρέμβαση τῆς εἰσαγγελέ-
ως τοῦ Ἀρείου Πάγου ζητοῦν ἡ
Μητρόπολη Ζακύνθου καὶ ἡ Μονὴ
Ἁγίου Γεωργίου τῶν Κρημνῶν γιὰ
τὴν ὑπόθεση τῆς ἀγοραπωλησίας
15.000 στρεμμάτων στὴ περιοχὴ
«Ναυάγιο» στὴ Ζάκυνθο.

Ζητοῦν παρέμβασιν 
διὰ κακουργηματικὴν ἀπάτην

Μὲ τὴ μηνυτήρια ἀναφορὰ ποὺ
κατατέθηκε ἐνώπιον τῆς Εἰσαγγε-
λέως, ζητεῖται νὰ διερευνηθεῖ ἡ
διάπραξη τῶν ἀδικημάτων τῆς κα-
κουργηματικῆς ἀπάτης σὲ βάρος
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώ-
πων (Ν.Π.Δ.Δ.), τῆς ψευδοῦς βε-
βαίωσης, τῆς παράβασης καθήκον-
τος κ.λ.π.

Ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Ἀξιο -
σημείωτο εἶναι πώς, σὲ μηδενικὸ
χρόνο ὁ ἁρμόδιος Ἔφορος ἐκτί-
μησε τὴν ἀξία τοῦ ἐπιλήψιμου συμ-
βολαίου σὲ ἐπίπεδα συμβολικὰ κι
ἄνευ οὐδεμιᾶς ἔρευνας περὶ τῆς
φύσεως καὶ νομιμότητας τοῦ πω-
λουμένου κι ὁ ἁρμόδιος Ὑποθηκο-
φύλακας μὲ τὴν ἴδια σπουδὴ τὸ με-
τέγραψε».

Ποῖος εὐθύνεται 
διὰ τὴν πώλησιν 

τῶν 14.387 στρεμμάτων 
εἰς τὸ Ναυάγιον

Σύμφωνα μὲ τὸ πωλητήριο συμ-
βόλαιο, στὶς 7 Μαΐου 2014 πωλήθη-
κε τεράστια δασικὴ παραθαλάσσια
ἔκταση 14.387 στρεμμάτων -ἡ
ὁποία εἶναι ἐκτὸς σχεδίου καὶ βρί-
σκεται στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς Ζα-
κύνθου- ἀπ’ τὸν συνταξιοῦχο Γε-
ώργιο Χάρο στὴν ἑταιρεία real esta-
te ξένων συμφερόντων, μὲ τὴν
ἐπωνυμία «PIMANA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Ὅπως ἀνα-

φέρεται στὴν μηνυτήρια ἀναφορά,
κύριος μέτοχος μὲ ποσοστὸ συμ-
μετοχῆς ἄνω τοῦ 95% στὴν ἑται-
ρεία αὐτή, ἐμφανίζεται ὁ Κριστιάν
Κομὲρ κάτοικος Λιβάνου, ὁ ὁποῖος
εἶναι ἐπίσης κύριος μέτοχος μεγά-
λου ἀριθμοῦ ἑταιρειῶν, ποὺ
ἑδρεύ ουν στὴ χώρα μας.

Μάλιστα, γίνεται ἀναφορὰ καὶ
στὶς φῆμες ὅτι ἀγοραστὴς εἶναι ὁ
Ἐμίρης τοῦ Κατὰρ καὶ στὴν διά-
ψευσή τους ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πρε-
σβεῖα τοῦ Κατὰρ στὴν Ἀθήνα.

Ἐπικαλεῖται διάταγμα σὲ ἑνετικὴ
διάλεκτο, ποὺ τὸ ΥΠ. ΕΞ. δὲν μπό-
ρεσε νὰ μεταφράσει

Ὁ φερόμενος ὡς ἰδιοκτήτης καὶ
πωλητὴς τοῦ τεράστιου φιλέτου,
ἐπικαλεῖται διάταγμα τῆς Ἑνετικῆς
Πολιτείας τοῦ ἔτους 1783 σὲ πρό-
γονό του. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ
γεγονὸς ὅτι τὸ κείμενο τοῦ δια-
τάγματος αὐτοῦ, γραμμένο στὴν
τότε χρησιμοποιούμενη Ἑνετικὴ
διάλεκτο, δὲν κατάφεραν νὰ μετα-
φράσουν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουρ-
γείου Ἐξωτερικῶν.
Πῶς τὰ 2.000 στρέμματα 

ἔγιναν 14.000;
Ἡ Μητρόπολη Ζακύνθου ἀπὸ

τὴν πλευρὰ της ἐπικαλεῖται ἔγγρα-
φο ἀπογόνων καὶ τῆς ἴδιας οἰκογέ-
νειας ποὺ προσδιορίζουν τὸ σύνο-
λο τῆς ἔκτασης, τὸ πολύ, στὰ 2.000
στρέμματα. Σημειώνεται, μάλιστα
στὴ μηνυτήρια ἀναφορὰ ὅτι
«ὑπῆρξε ἀρχῆθεν καὶ μέχρι σήμε-
ρα, κατὰ τὸ μέγιστο τμῆμα της, δά-
σος ἢ δασική».

Ὡς «κορωνίδα τῆς ἀδηφάγου κι
ἀλόγιστης αὐτῆς συμπεριφορᾶς»,
χαρακτηρίζεται στὴν μηνυτήρια
ἀναφορὰ τὸ γεγονὸς ὅτι συμπεριε-
λήφθη στὴν πρὸς πώληση ἔκταση
καὶ τὸ παλαιὸ κτίριο τῆς Ἱ. Μο -
νῆς,ποὺ βρίσκεται στὸ νότιο ἀκρω-
τήριο τοῦ Ναυαγίου καὶ στὸ ὁποῖο
μετὰ ἀπὸ προέκτασή του στὶς
ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα, πρωτοεγ-
καταστάθηκε ἡ Μονή».
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Νέα διαμαρτυρία ὑπὸ τοῦ ΙΣΚΕ
διὰ τὴν κατάργησιν τοῦ κληρικοσήμου

Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-
κτυακὸν ἱστότοπον «ierovima.
gr»: 

«Παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις
τῶν κληρικῶν γιὰ τὴν κατάργηση
τοῦ κληρικόσημου, δηλαδὴ τῶν
ἐνσήμων τοῦ Ταμείου Προνοίας
Ὀρθοδόξου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Ἑλλάδος, ποὺ ὑπάγεται στὸ Ταμεῖο
Προνοίας Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ἡ
κυβέρνηση ἐπιμένει στὴν κατάργη-
σή του ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Ἱερὸς Σύν-
δεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδας μὲ ἐπι-
στολὴ πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ἐργασίας,
Γιάννη Βρούτση ζητοῦσε τὴν μὴ κα-
τάργηση τοῦ κληρικόσημου, ἀλλὰ
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ.

"Ἡ κατάργηση τοῦ κληρικοσή-

μου, - ποὺ σήμερα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ
τὶς κυριότερες πηγὲς ἐσόδων τοῦ
ταμείου τῶν Κληρικῶν γιὰ τὴν πα-
ροχὴ τοῦ ἐφ᾽ ἅπαξ βοηθήματος
πρὸς αὐτοὺς εἴτε τῶν συνταξιοδο-
τουμένων εἴτε τῶν περιπτώσεων
τοῦ ν. 3232/2004- δημιουργεῖ τερά-
στιο πρόβλημα γιὰ τὴν ἀπὸ 1-1-2015
περίοδο, ὁπότε καὶ θὰ ἰσχύσει ἡ ὡς
ἄνω κατάργηση. Τὸ ταμεῖο τῶν κλη-
ρικῶν θὰ ἀδυνατεῖ νὰ καταβάλει τὰ
ὡς ἄνω ἐφ᾽ ἅπαξ βοηθήματα μὲ τὴν
σημερινή τους μορφή». Αὐτὰ ἀνέ-
φερε μεταξὺ ἄλλων ὁ ΙΣΚΕ στὴν
ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὸν
ὑπουργὸ Ἐργασίας.

Δυστυχῶς οἱ κληρικοί, γιὰ τοὺς
κυβερνῶντες, γιὰ πολλοστὴ φορά,
εἶναι τὰ εὔκολα θύματα…Εἶναι λυ-
πηρό!».


