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1ον
Προφανῶς δέν ὑπάρχει κανέ-

νας ὁ ὁποῖος νά φαντάζεται ὅτι
δέν ἔγινε τό φρικιαστικό ἱστορι-
κό γεγονός, τό ὁποῖο ἔχουμε
συνηθίσει νά ὀνομάζουμε "μι-
κρασιατική καταστροφή" καί πε-
ριλαμβάνει τή σφαγή μεγάλου
μέρους τῶν χριστιανῶν τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Ἀνατο-
λικῆς Θράκης, Ἑλλήνων, Ἀρμε-
νίων, Ἀσσυρίων, τήν ἀπαγωγή
καί ἐξισλαμισμό ἀρκετῶν γυ-
ναικῶν καί κοριτσιῶν, τήν κακο-
ποίηση, καταλήστευση καί

ἐκδίωξη τῶν περισσοτέρων ἀπό
τούς ὑπολειπομένους. Παρ’ ὅλα
αὐτά ὑπάρχουν κάποιοι, δέν θά
ἀναφερθοῦμε σέ ὀνόματα, διότι
δέν θέλουμε νά νομισθεῖ ὅτι
προβαίνουμε σέ προσωπικές
ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν
νά διαδίδουν ἀστήρικτες θεω-
ρίες ὅσον ἀφορᾶ τό ἄν πρέπει ἤ
δέν πρέπει νά θυμόμαστε καί ἄν
πρέπει καί πῶς πρέπει νά διδά-
σκουμε τό φρικτό αὐτό γεγονός
στά παιδιά μας.

Ἐλπίζουμε δέ, πώς κανένας
δέν ἐπιχειρεῖ νά δικαιολογήσει

τούς δολοφόνους τῶν χρι-
στιανῶν τῆς Ἀνατολικῆς Θρά-
κης καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἰσχυ-
ριζόμενος ὅτι ἡ σφαγή τοῦ ἀμά-
χου πληθυσμοῦ εἶχε ὡς αἰτία
τήν τριετῆ παρουσία τοῦ ἑλληνι-
κοῦ στρατοῦ στή Μικρά Ἀσία.
Τέτοιος ἰσχυρισμός θά ἦταν ὄχι
ἁπλῶς ἀνιστόρητος, ἀλλά ἐξ
ὁλοκλήρου σχιζοφρενικός!!! Διό-
τι: α) Οἱ σποραδικές δολοφονίες
ἀμάχων χριστιανῶν Μικρᾶς
Ἀσίας καί Ἀνατολικῆς Θράκης
ξεκίνησαν τό 1913. β) Ἡ συστη-
ματική σφαγή τῶν χριστιανῶν
ξεκίνησε ἀπό τήν νεοτουρκική
ἡγεσία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο-
κρατορίας λίγο πρίν τήν ἔναρξη
τοῦ Α΄ παγκοσμίου πολέμου,
ἐντάθηκε κατά τή διάρκειά του
καί διήρκεσε ἕως καί τή λήξη
του, γ) Οἱ σποραδικές δολοφο-
νίες χριστιανῶν δέν ἔπαυσαν
καί μετά τή λήξη τοῦ πολέμου,
δ) Ὁ διάδοχος τοῦ νεοτουρκικοῦ

καθεστῶτος καί ἱδρυτής τῆς
Τουρκικῆς Δημοκρατίας Μου-
σταφά Κεμάλ προερχόταν ἀπό
τόν κύκλο τῶν Νεοτούρκων εἶχε
ἔτσι καί ἀλλιῶς πρόγραμμα νά
συνεχίσει τό δολοφονικό ἔργο
τῶν προκατόχων του Ταλαάτ,
Ἐμβέρ καί Τζεμάλ. ε) Θύματα
τῶν προμελετημένων καί συ-
στηματικῶν σφαγῶν ὑπῆρξαν
καί οἱ Ἀρμένιοι καί Ἀσσύριοι χρι-
στιανοί, πολύ πρίν, ἀλλά καί με-
τά τήν ἄφιξη τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ στή Μικρά Ἀσία. Μή-
πως ὑπῆρξε ποτέ Ἀρμενικός ἤ
Ἀσσυριακός ἀπελευθερωτικός
στρατός καί ἡ παρουσία του στή
Μικρά Ἀσία ἔγινε αἰτία σφαγῶν
καί δέν τό γνωρίζουμε; στ) Ὁ
ἑλληνικός στρατός δέν ἔφθασε
ποτέ στίς περιοχές τοῦ Πόντου,
παρ΄ ὅλα αὐτά ὅμως ἐξοντώθη-
κε ὁ μισός χριστιανικός πληθυ-
σμός, τόσο ἐπί Ταλαάτ, Ἐμβέρ
καί Τζεμάλ, ὅσο καί ἐπί Κεμάλ.

ζ) Ἡ ἐκστρατεία τῆς Ἑλλάδος
στή Μικρά Ἀσία ὄχι μόνο δέν
προκάλεσε, ἀλλά καθυστέρησε
ἐπί τρία ἔτη τήν προαποφασι-
σμένη σφαγή, τούς φρικτούς
βασανισμούς, ὅσο καί τήν κατα-
λήστευση καί ἐκδίωξη τοῦ ἐνα-
πομείναντος ἄμαχου χριστιανι-
κοῦ πληθυσμοῦ. Ὑπῆρξε ἐν τέ-
λει ἁμάρτημα τῆς Ἑλλάδος τό
γεγονός ὅτι δέν εἶχε ἱκανούς
ἡγέτες οὔτε ἐξασφάλισε ἀληθι-
νούς συμμάχους. Γι’ αὐτό καί
δέν κατάφερε νά ἀποτρέψει τό
προμελετημένο ἔγκλημα.

Οἱ ἐγκληματικές ἐπιχειρήσεις
ξεκίνησαν ἀπό τήν Ἀνατολική
Θράκη. Τίς περιγράφει σέ ἐπί-
σημη ἐπιστολή του ἀπευθυνό-
μενη σέ ὅλες τίς αὐτοκέφαλες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης Γερμανός
στίς 29 Μαΐου 1914:

«Ἐπέπρωτο, ὡς δοκεῖ, μετά
τάς δαψιλεῖς ἀκριβῶς καί ἀφει-

δεῖς τελευταίας ταύτας ἐπαγγε-
λίας περί ἰσότητος, δικαιοσύνης,
ἐλευθερίας καί ἀδελφότητος
πάντων τῶν πολιτῶν καί δή τῶν
χριστιανῶν, τῶν οὐδέποτε
ἀσφαλείας βεβαίας ἐν τῷ Κράτει
τούτῳ ἀπολαυσάντων καί τοσά-
κις ἐν ταῖς ἐλπίσι καί προσδο-
κίαις ἀπατηθέντων, ἐπέπρωτο,
λέγομεν, νέας πικροτάτας καί
δεινοτάτας ἄρξασθαι τοῖς χρι-
στιανοῖς δοκιμασίας καί συμφο-
ράς, οἷαι οὐδέ ἐν τοῖς ζοφεροτέ-
ροις χρόνοις ἐσημειώθησαν τῆς
δουλείας αὐτῶν. Τά γάρ ἐν τῇ
πολυπαθεῖ Θράκῃ ἀπό μηνῶν
ἤδη κακούργως καί λῃστρικῶς
κατά τοῦ φιλησύχου καί ἀθῴου
χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῇ
ἐνοχῇ τῶν ἀρχῶν διαδραματιζό-
μενα, αἱ φρίκης καί ἀγριότητος
καί βαρβαρότητος ἔμπλεοι βι-
αιοπραγίαι, καταλῃστεύσεις, ἀτι-
μώσεις καί διωγμοί, καί ὁ μετά

Αὔγουστος 1922: Ἡ κορύφωσις
τῆς τραγωδίας τῶν χριστιανῶν τῆς Μ. Ἀσίας

Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός,
Σχολ. σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Κατακόμβαι: Πηγὴ Ἀναγεννήσεως
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας. Μέσα στήν Ἐκκλη-
σία οἱ πιστοί μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν τήν παροῦσα ζωή μέ
ὑπομονή, καρτερία, αἰσιοδοξία, διαρκῆ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, μέ
ἔμπρακτη ἀγάπη καί εὐγενικές φιλοδοξίες, μέ μετάνοια καί βαθιά
ταπείνωση. Παράλληλα ἔχουν σταθερό προσανατολισμό καί
ὀρθές ἐπιλογές, πάντα μέ βάση τήν πνευματική πορεία πού κατα-

Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ;

Εὐχαριστῶ πολύ τήν Ἁγιορει-
τική Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου γιά τήν
προσοχή πού ἔδειξε στό ἄρθρο
μου «ΠΛΑΝΗ Ο ΚΑΘΑΓΙΑ-
ΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΓ. ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ
ΜΙΑΝ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ» («Ὀρ-
θόδοξος Τύπος» 3-2-2017),
ἔστω καί ἄν αὐτή ἡ προσοχή της
–ὅπως σημειώνει– δέν ὀφείλεται
σέ αὐτό καθ’ἑαυτό τό σκεπτικό
τοῦ ἄρθρου μου ἀλλά στό ὅτι δη-
μοσιεύθηκε «στήν δημοφιλῆ
ἐφημερίδα “Ὀρθόδοξος Τύ-
πος”», ἀδυνατῶ, ὅμως νά τήν
ἐπαινέσω γιά τόν τρόπον πού
ἐπέλεξε νά ἀπαντήση στό κείμε-
νό μου, ἰδίως δέ γιά τό περιε-

χόμενο τῆς ἀπαντήσεώς της.
Ἐξηγοῦμαι εὐθύς:
Α) Ὡς πρός τόν τρόπον:
1. Ἡ Ἱ. Μονή ἔκρινε γιά δικούς

της λόγους –παρά τήν δεοντο-
λογία– ὅτι δέν ἔπρεπε νά δημο-
σιεύση τήν πρός ἐμένα ἀπάντη-
σή της στόν «Ὀρθ. Τύπον» ἤ
στήν «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»,
ἔντυπα τά ὁποῖα εἶχαν δημοσιεύ-
σει τό ἄρθρο μου καί οἱ ἀνα-
γνῶστες εἶχαν γνώση τοῦ περιε-
χομένου του καί ἦσαν εἰς θέσιν
νά ἀξιολογήσουν καί τό ἀπαντη-
τικό ἁγιορειτικό κείμενο, οὔτε τό
παρέθεσε ὁλόκληρο στούς δι-
κούς της ἀναγνῶστες, γιά νά κρί-
νουν ἀμερόληπτα, ἀλλά τό
ἀνήρτησε στό διαδίκτυο(!) στήν
δική της ἱστοσελίδα «ΠΕΜ-
ΠΤΟΥΣΙΑ», στίς 17 Αὐγούστου
2017, ἕξι ὁλόκληρους μῆνες
μετά τήν δική μου δημοσίευ-
ση, χωρίς νά μοῦ κοινοποιήση
τό περιεχόμενο τῆς ἀναρτήσεώς
της, ἐνῶ ἐμμέσως στό κείμενό
της μέ καλεῖ νά προσκομίσω
ἀναιρετικά ἐπιχειρήματα τῆς κρι-
τικῆς της! Εὐτυχῶς, κάποιο
πνευματικό μου παιδί μέ πληρο-

φόρησε γιά τήν ἀνάρτηση καί
ἔτσι ἔλαβα γνώση στό τέλος
Αὐγούστου(!), ἀλλά δέν εἶχα
χρονικά περιθώρια νά ἀπαντή-
σω ἀμέσως λόγω ἑτοιμασίας
ἄλλων ἄρθρων μου, πού εἶχαν
προτεραιότητα

2. Ἡ Ἱ. Μονή παρουσιάζεται
στήν ἀπάντησή της ὡς βαρύτα-
τα θιγομένη ἀπό τίς (ὅπως γρά-
φει) «τολμηρές καί πρόχειρες
ἐκφράσεις» τοῦ ἄρθρου μου,
καί σπεύδει νά προστατεύση μέ
τήν ἀπάντησή της τούς πιστούς
«ώστε να μην οδηγούνται οι πι-
στοί σε πραγματική πλάνη και να
βασανίζονται οι συνειδήσεις των
αδυνάτων»! (Σημ.: παραθέτω
τίς παραπομπές μου στό κεί-
μενο τῆς Μονῆς σέ μονοτονι-
κό, ὅπως ἐκείνη τό ἀνήρτησε
στό διαδίκτυο).

Τό κείμενό μου, ὅμως, δέν
ἐγράφη γιά τήν Ἱ. Μονή Βατο-
παιδίου (στό ἑξῆς Ι.Μ.Β.), ἀφοῦ
δέν ἐγνώριζα κἄν ὅτι ἐφαρμό-
ζει αὐτήν τήν πρακτική, ἀλλά
ἐγράφη γιατί πράγματι οἱ συνει-
δήσεις τῶν πιστῶν ἐταράσσοντο
μέ τήν ἀπροσδόκητη καινοτομία
τῆς εὐλογήσεως δύο καί πλέον

Ποτηρίων σέ μία Θ.Λειτουργία,
πού ἄρχισαν νά παρουσιάζουν
καί ἐνοριακοί Ναοί τῶν Ἀθηνῶν,
ἐπηρεασμένοι ἀπό ἕνα ἤ περισ-
σοτέρους Ἐπισκόπους πού
“ἐλάνσαραν” ἐσχάτως αὐτή τή
μόδα. Συνέπεσε δέ, κατά τό ἴδιο
διάστημα νά ἐκδοθῆ “ὁδηγία”
ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί
τῆς Θ.Λατρείας, ἡ ὁποία ἀπήν-
τησε θετικά σέ Μητροπολίτη, ὁ
ὁποῖος, βλέποντας σέ φωτογρα-
φία συνάδελφόν του Μητροπολί-
τη νά λειτουργῆ μέ πλέον τοῦ
ἑνός ἅγια Ποτήρια, ἔθεσε στήν
ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή γραπτῶς
σχετικό ἐρώτημα, ἀπορημένος
ἀπό τήν ξαφνική Τελετουργική
ἀλλαγή!

Τό ἄρθρο μου, λοιπόν, ἐγρά-
φη γι’αὐτόν τόν λόγο. Ἀπεσιώ-
πησα, ὅμως, τήν ἐσφαλμένη
γνωμοδότηση τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς γιά λόγους σεβα-
σμοῦ καί ἀρκέσθηκα νά ἀναιρέ-
σω τό σκεπτικό τῆς ἐπιχειρημα-
τολογίας της. Τώρα, ἀπό τήν
ἐπίκριση τοῦ ἄρθρου μου, γίνε-
ται πιά φανερό ὅτι μία πηγή ἀπό
τήν ὁποία ἀντέγραψαν –κάποιος

Ἀπάντησις εἰς τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης

Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀναζητεῖ ἡγέτας ὄχι διεκ-
περαιωτάς καί τελετάρχας. «Ἀρκεῖ εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρω-
μένος, ὁλόκληρον διορθώσασθαι δῆμον» (Ἱερός Χρυσόστομος)

Ἕνας εἰκοσαετὴς νέος ἀπὸ τὴ Φιλλανδία ἐπισκέφθηκε τελευταί-
ως - κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου - τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ
ὁποῖος μᾶς διηγήθηκε τὴν ζωή του καὶ πῶς ὁ Θεὸς τὸν ὁδήγησε νὰ
γνωρίσει τὴν Ὀρθοδοξία.

Ἡ καταγωγή του
Ὁ Ἰοῦστος (αὐτὸ ἦταν τὸ προτεσταντικὸ ὄνομά του) γεννήθηκε τὸ

ἔτος 1997 στὴν πόλη Χὰμ Ἐλνίνα τῆς Φιλλανδίας. Οἱ γονεῖς του,
πατέρας Σάμι καὶ μητέρα Χέϊνι, εἶναι πολύτεκνοι. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
Ἰοῦστο, ἔχουν ἀκόμα 7 παιδιά:Τὸν Ἰωανάθαν, τὸν Ἰωακεὶμ (ποὺ
παντρεύτηκε τὴν Σωσάννα), τὸν Κασμίρ, τὸν Ἰωάννη, τὸν Ἔρασμο,
τὴν Σάρα- Λίνα καὶ τὴν Βερονίκη. 6 ἀγόρια καὶ 2 κορίτσια.

Ὅταν πρὶν 8 χρόνια, ἡ Προτεσταντικὴ «Ἐκκλησία» (παρασυνα-

Συγκλονιστικὴ ἀφήγησις πρώην
Προτεστάντου Φιλλανδοῦ

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Βλάσιος

Κύριε Διευθυντὰ,
Ἡ Καθηγήτρια κ. Εὐαγγελία Νικολαΐδου στὸ ὑπ’ ἀριθ. 2140/16-12-

2016 φύλλο τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου, ἔγραψε ἐπιστολὴ μὲ τίτλο «Αἱρε-
τικαὶ εἰκόνες εἰς Ὀρθοδόξους Ναούς».

Εἰς τὴν ἐπιστολὴ της αὐτή, ἀπήντησε μὲ ἄρθρο του ὁ κ. Στέφανος
Κοντοστάνος, εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 2167/2-6-2017 φύλλο τῆς αὐτῆς ἐφημε-
ρίδας μὲ τίτλο: «Ἡ ἀπόφασις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περὶ τῆς
εἰκόνας τῆς Ἁγίας Τριάδος».

Πρόκειται, ὅπως γράφει περὶ τῆς εἰκόνας ποὺ παρουσιάζει τὸν Πα-
τέρα, ὡς «παλαιὸν τῶν ἡμερῶν» καὶ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καθήμενον ἐκ
δεξιῶν τοῦ Πατρὸς κρατῶν τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐν
εἴδει περιστερᾶς, καὶ ποὺ πολλοί, ὡς οἱ παλαιοημερολογῖται ἰσχυρί-
ζονται ὅτι αὐτὴ εἶναι αἱρετική».

Γιὰ νὰ ἀποδείξει τὸ ἀντίθετο ὁ κ. Κοντοστάνος ἰσχυρίζεται ὅτι «Ἡ Ζ΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἀποφάσισε ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ ἁγιογραφεῖται ἡ
Ἁγία Τριὰς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ ἑπομένως ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶναι
ὀρθόδοξη καὶ πρέπει νὰ προσκυνεῖται».

Ὁ ἰσχυρισμὸς σας αὐτὸς ὅμως, ἀγαπητὲ κ. Κοντοστάνο δὲν ἀποτε-

Περί τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγ. Τριάδος
Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, Θεολόγου- Ἁγιογράφου

Ἀναστάτωσιν προεκάλεσαν τὸ τελευταῖον
διάστημα δημοσιεύματα ἐφημερίδων εὐρεί-
ας πανελλαδικῆς κυκλοφορίας, ὅπως τῆς
«Καθημερινῆς», τὰ ὁποῖα ἔκαναν λόγον διὰ
ἰμάμηδες εἰς μουσουλμανικοὺς χώρους λα-
τρείας τῶν Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέθαλπον
τὸν φανατισμόν. Συγκεκριμένα τὰ ἄρθρα
ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἐπεκα-
λοῦντο ἀπορρήτους ἐκθέσεις ἢ πληροφορίας

ἀπὸ εἰδικοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ
ἀνεφέροντο εἰς ἱεροκήρυκας τοῦ Ἰσλάμ, οἱ
ὁποῖοι προέτρεπον πιστοὺς εἰς μεταχείρισιν
βίας ἢ ἐπέτρεπον εἰς παρισταμένους νὰ
ἐπευφημοῦν τὸν ISIS καὶ νὰ ἐπιδοκιμάζουν
τὰς αἱματηρὰς τρομοκρατικὰς ἐπιθέσεις εἰς
διαφόρους χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.
Πλέον ἀνησυχητικαὶ ἦσαν αἱ διαδόσεις διὰ
διασυνδέσεις ἰμάμηδων μὲ δίκτυα διακινήσε-

ως ἰσλαμιστῶν τρο-
μοκρατῶν, ἀλλὰ καὶ
ἐπαφᾶς μὲ ἑνώσεις
καὶ ὁμάδας ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων εἰς
Αἴγυπτον, Ἰράκ, Συρία κ.ἄ. Ἐπραγματοποι-
ήθη τελικῶς μία προσαγωγὴ ἰμάμη, διὰ τὴν
ὁποίαν ὅμως ἀναφέρεται μόνον κήρυγμα
κατὰ τῆς Δύσεως, καὶ πέντε ἀτόμων, τὰ
ὁποῖα ἀφέθησαν ἐλεύθερα.

Ἂν καὶ τίποτε ἐκ
τῶν βαρέων κατη-
γοριῶν δὲν ἐπεβε-

βαιώθη ἐπισήμως, ταραχὴ ἐπικρατεῖ εἰς τὰς
συνοικίας τῆς πρωτευούσης καθὼς ἡ αὔξη-
σις τῶν χώρων προσευχῆς εἶναι ἐμφανής.
Μὲ ἄδηλον μάλιστα τὴν πορείαν τοῦ μετα-
ναστευτικοῦ ἐπικρατεῖ ὁ φόβος τῆς ραγδαί-
ας αὐξήσεως τοῦ ἰσλαμικοῦ στοιχείου. Εἶναι

χαρακτηριστικὸν ὅτι εἰς τὰ τέλη τῆς δεκαε-
τίας τοῦ ’90 ὑπῆρχαν μόνο 18 ἄτυπα Τζαμιά,
ἐνῶ σήμερα ὑπολογίζονται περὶ τὰ 100, εἰς
κάθε γωνιὰ τῆς πρωτευούσης ὅπως εἰς Γου-
δί, Μεταξουργεῖον, Νέον Κόσμον, Π. Ψυχι-
κόν, Ἀμπελοκήπους, Κάτω Πατήσια, Κυψέ-
λην, Καλλιθέαν, Μοσχάτον, Πλ. Ἀμερικῆς,
Κολωνόν, Πλ. Κολιάτσου, Ὁμόνοιαν, Κάτω
Πετράλωνα, Πλατεῖα Βικτωρίας κ.ἀ.

Συμφώνως μάλιστα πρὸς πληροφορίας
τῆς ἐφημερίδος «Πρῶτο Θέμα» τῆς 13ης
Αὐγούστου, πραγματοποιοῦνται συνεχῶς
ἀγοραί, διὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς χῶροι
λατρείας. Ἡ κοινότης τῶν Μπαγκλαντε-
σιανῶν ἀπέκτησε ἕνα παλαιὸν κτήριον εἰς
τὴν Αἰσχύλου ἀξίας 500.000 εὐρώ, ἄτυπον
τζαμὶ ἔχει ἀγορασθῆ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ «Ο.Τ.» ἐσύρθη εἰς τά δικαστήρια ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Α´ διά τούς νεωτερισμούς του!

Τό παρελθόν ἑξάμηνον ἀπησχόλησε τήν δημοσιότητα
ἡ ποιμαντορία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Κοτσώνη. Τόν Φεβρουά-
ριον ὁ Σεβ. Καλαβρύτων ἐπανεδημοσίευσε τήν ἀπό τεσ-
σαρακονταετίαν μελέτην του «Ἡ ἀλήθεια διά τό ἐκκλη-
σιαστικόν ζήτημα», περίπου ἕνα ἔτος ἀφ᾽ ὅτου ἔφερεν
εἰς τό φῶς ὁ Σεβ. Φθιώτιδος τήν «ἀπολογίαν» τοῦ μα-
καριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου (Ο.Τ. φ. 2101/22.01.2016). Ὁ
Σεβ. Φθιώτιδος ἀρθρογράφησεν ἐκ νέου. Κατόπιν ἐξε-
δόθη ἡ διατριβή τοῦ κ. Χ. Ἀνδρεοπούλου διά τήν
Ἐκκλησίαν κατά τήν περίοδον τῆς δικτατορίας καί μετ᾽
ὀλίγον ἐδημοσιεύθη εἰς τήν «Καθημερινήν» ἄρθρον
τοῦ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου μέ τίτλον «Ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος καί ἡ χούντα». Ἔκτοτε δέν ἔχουν σταματήσει
διάφορα πρόσωπα εἰς τόν ἔντυπον καί ἠλεκτρονικόν
τύπον νά ἐπικρίνουν ἤ νά συνηγοροῦν εἰς τά ὅσα ἐγρά-
φησαν.

Τό ζήτημα παρουσιάζεται ἐσφαλμένως ὡς ἱστορικόν,
ἐνῶ ἀφορᾶ εἰς τήν χάραξιν τῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος σήμερα. Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος μακαριστός Ἱερώ-
νυμος Α´ προέβη εἰς ἀντορθοδόξους καινοτομίας καί
ἔκανε νεωτεριστικά ἀνοίγματα, τά ὁποῖα κατήγγειλεν ὁ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Μουσουλμάνοι: «Οἰκουμενιστικὸν τὸ Τζαμὶ τῶν Ἀθηνῶν»!

• Δὲν ἀπήχθησαν οἱ Ἐπίσκο-
ποι ἀπὸ τὸν ISIS. Σελ. 5

• Ἡ μειονότης τῆς Χιμάρας εἰς
τὴν Βόρειον Ἤπειρον διώ-
κεται καὶ πάλιν. Σελ. 8

• Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως ἐξομοιώνει τὰ
Ὀρθόδοξα μὲ τὰ Παπικὰ Μο-
ναστήρια! Σελ. 8

• Μὲ λόγχην ἀντὶ Σταυροῦ ἡ
ὑποδοχὴ Μακρόν. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 15ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Ἐπισκόπου Λαρίσης.

Ὁ μακαριστός ἱδρυτής τῆς Π.Ο.Ε. Ἀρχιμ. Χ. Βασιλόπουλος μετά
τοῦ Δ.Σ. εἰς τό Στρατοδικεῖον τήν 31ην Μαρτίου 1971.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

Ἡ ἐφημερίς, ποὺ κρατᾶτε εἰς τὰ χέρια σας, μὲ τὴν βοήθει-
αν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συμπαράστασιν τῶν ἀναγνωστῶν της,
συνεχίζει τὸν ἀντιαιρετικὸν καὶ πνευματικὸν ἀγῶνα της εἰς
τὰς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ εἶναι μιὰ φωνή, ποὺ χρει-
άζεται ἰδιαιτέρως τώρα, ποὺ ἡ ἐποχή μας καὶ ὁ τόπος μας
κλυδωνίζεται ἀπὸ τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν σύγχυσιν καὶ ἀπὸ
τοὺς διεθνεῖς ἀνέμους, ποὺ λυσσομανοῦν καὶ τείνουν νὰ ξε-
θεμελιώσουν ὅ,τι ἔμεινε ὄρθιον.

Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» κάνει ἔκκλησιν πρὸς ὅλους τοὺς
ἀναγνώστας του νὰ συμβάλουν ὅσον καὶ ὅπως μποροῦν,
εἰς τὸ ἔργον του, διότι πάντοτε ὑπάρχουν ἀνάγκες καὶ δυσ-
κολίες καὶ διὰ τὰ ἔξοδα ἐκδόσεως καὶ διανομῆς του καὶ διά
τὴν ἀντιμετώπισιν πολλῶν ἄλλων συναφῶν προβλημάτων.

Περισσότερον ὅμως ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ κυκλοφορήση
εὐρύτερα καὶ ἡ φωνή του νὰ ἀκουσθῆ μακρύτερα καὶ ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ, ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ φθάση εἰς τὰ σπί-
τια, εἰς τὰ αὐτιὰ καὶ τὶς καρδιὲς ἐκείνων, ποὺ ἔχουν ἀπομα-
κρυνθῆ, λίγο ἤ πολὺ ἀπὸ τὴν Πίστιν. Κάνουμε λοιπὸν
ἔκκλησιν θερμὴν πρὸς τὸν καθένα, ποὺ διαβάζει αὐτὲς τὶς
γραμμές, νὰ θεωρήση προσωπικόν του καθῆκον τὴν διάδο-
σιν τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἐξόρμησις δὲν εἶναι δύσκολη. Ἄς μι-
λήσουμε διὰ τὸν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ» καὶ εἰς ἄλλους. Ἄς
προσπαθήσουμε ὅλοι, ἄς προσπαθήση ὁ καθένας μας νὰ
ἐγγράψη ΕΝΑ ΝΕΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ. Αὐτὸ θὰ εἶναι μιὰ με-
γάλη προσφορὰ πρὸς τὸν πνευματικὸν αὐτὸν ἀγῶνα, ποὺ
εἶναι κοινὸς δι’ ὅλους μας. Κάθε ἀναγνώστης ἄς ἐγγράψη
ἕνα νέον συνδρομητὴν εἰς τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» καὶ ἄς
εἶναι βέβαιος ὅτι βοηθᾶ σημαντικὰ πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν σωτηρίαν ψυχῶν.

Ἄς κάνουμε σήμερα τὸ πρῶτον βῆμα καὶ ἄς πυκνώσουμε
τὶς τάξεις ἐκείνων, ποὺ πιστεύουν ἀληθινὰ καὶ μὲ ἔργα τὴν
Ὀρθοδοξίαν. Ἄς δείξουμε ὅτι ἀγαποῦμε τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἄς
δείξουμε ὅτι ἀγαποῦμε ἀληθινὰ τὸν Χριστὸν καὶ τὸν ὑπηρε-
τοῦμε πρόθυμα. Καὶ ἂς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ εὐλογία τοῦ
Θεοῦ θὰ ἔλθη πλουσία εἰς τὶς ψυχές μας.

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπην
Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Ἐξόρμησις διὰ τὴν κυκλοφορίαν
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Καὶ σὺ τέκνον Βροῦτε; (Συγγνώμη Βούτση ἤθελα νὰ πῶ).
Καὶ σεῖς ὡς θεματοφύλακας τοῦ Ἔθνους ποὺ εἶστε, ἐπιτίθεστε

κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ πιάνεστε τόσο ἀδιάβαστος;
Παίρνετε τὴν σκυτάλη αὐτὴ – τὸ σκῆπτρο τῆς διχόνοιας – ἀπὸ τοὺς
κ.κ. Φίλη καὶ Γαβρόγλου (Ὑπ. Παιδείας) καὶ συνεχίζετε τὸ ντελίριο
σὲ βάρος τῶν πιστευμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους;
Ἀντὶ νὰ στηρίζετε τοὺς θεσμοὺς ποὺ συνέχουν τὴν κοινωνία μας καὶ
ποὺ ζυμώθηκε μ’ αὐτούς, τοὺς πολεμᾶτε μὲ ἔκδηλη ἀπέχθεια; Ἀντὶ
νὰ ἐκφράζετε τὴν εὐγνωμοσύνη σας πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας ποὺ

«Καὶ σὺ τέκνον Βροῦτε;»
Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρον

τῆς Βουλῆς κ. Νικ. Βούτσην
Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ε. Μερτζεμέκης, Νομικὸς – Οἰκονομολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τὴν Κυριακὴν 3 Σεπτεμβρίου 2017 ἡ Ἐκκλησία μας ἑώρτασε τὴν
ἀνακομιδὴν τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πεντα-
πόλεως, τοῦ «Ἁγίου τοῦ 20οῦ αἰῶνος», ὅπως προσφυῶς ἔχει ἀπο-
κληθῆ. Λαμπρὰ ἦτο ἡ πανήγυρις, ἡ ὁποία διωργανώθη εἰς νῆσον
Αἴγιναν ἕως τῆς στιγμῆς ποὺ ἀμαυρώθη ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Σεβ.
Ὕδρας.

Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τὸν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ.
Ἄρτης, ὁ ὁποῖος πολὺ διδακτικὰ ἀνεφέρθη εἰς τὸν στίχον τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου «Ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».
Ὡστόσο ὁ Σεβ. Ὕδρας διεκατήχετο ἀπὸ σφοδρὰν ἐπιθυμίαν νὰ

Σεβ Ὕδρας: «Οἰκουμενικὴ
ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμβαρίου»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.


