
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Θωμᾶ Ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος Μάρτυρος, Κενδέα Ὁσίου, Μακαρίου Ὁσιομάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΖ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2182

4ον- Τελευταῖον
Ὁ τότε πρεσβευτής τῶν ΗΠΑ

Henry Morgenthau ἔχει προσ-
θέσει τή δική του μαρτυρία γιά
τήν τραγωδία τῶν χριστιανῶν
Μικρᾶς Ἀσίας καί Θράκης. Ἡ
μαρτυρία αὐτή δέν πρέπει νά
ὑποτιμᾶται ἀπό κανένα. Τό ὑπο-
γραμμίζω αὐτό, διότι ἤδη ἔχω
ἀκούσει ἀφελεῖς ἐρωτήσεις τοῦ
τύπου "καί πῶς εἶναι δυνατόν
νά γνώριζε ὁ πρέσβυς ὅλα
αὐτά, ἀφοῦ συνέβαιναν ἑκατον-
τάδες χιλιόμετρα μακριά ἀπό
τήν ἕδρα του;" Ἡ ἀπάντηση σέ

ἐρωτήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου
εἶναι: ὁ πρέσβυς, καί μάλιστα
μιᾶς μεγάλης δυνάμεως καί μά-
λιστα σέ περίοδο πολέμου, ἔχει
στήν ὑπηρεσία του ὀργανωμένο
δίκτυο παροχῆς πληροφοριῶν,
τίς ὁποῖες διοχετεύει στό
ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν στό
ὁποῖο ὑπάγεται, ἐξ ἄλλου λαμ-
βάνουν οἱ πρεσβεῖες καί τά προ-
ξενεῖα αὐθόρμητες ἀναφορές
καί καταθέσεις ἀκόμη καί
ἁπλῶν ὑπηκόων τῶν κρατῶν
στά ὁποῖα ἀνήκουν καί τίς ὁποῖ-
ες ἀξιοποιοῦν ἀνάλογα. Λέγει

λοιπόν ὁ πρέσβυς κατά τό τέλος
τοῦ βιβλίου του, ἀφοῦ πρῶτα
ἔχει περιγράψει ἀρκετές λεπτο-
μέρειες ἀπό τά τραγικά αὐτά γε-
γονότα:

"Μοναδικός σκοπός γιά τόν
ὁποῖο ἐπιμένω σ΄ αὐτά τά φρι-
κιαστικά γεγονότα εἶναι ὅτι χω-
ρίς αὐτές τίς λεπτομέρειες τό
ἀγγλόφωνο ἀναγνωστικό κοινό
δέν θά μποροῦσε νά σχηματίσει
ἀκριβῆ ἰδέα γιά τό ἔθνος πού
ἀποκαλοῦμε Τούρκους. Ἔχω
παραλείψει τίς πιό φρικτές λε-
πτομέρειες, γιατί μία πλήρης
ἐξιστόρηση τῶν σαδιστικῶν
ὀργίων, θύματα τῶν ὁποίων
ὑπῆρξαν οἱ Ἀρμένιοι, ἄντρες καί
γυναῖκες, δέν θά ἦταν δυνατό νά
δημοσιευθεῖ στήν Ἀμερική.
Ἐγκλήματα πού μόνο τό πιό διε-
στραμμένο ἔνστικτο μπορεῖ νά
φανταστεῖ, μέθοδοι βασανι-
σμοῦ, πού μόνο ἡ πιό μοχθηρή
φαντασία μπορεῖ νά συλλάβει,

ἔπλητταν καθημερινά αὐτόν τό
ἄτυχο λαό. Εἶμαι πεπεισμένος
ὅτι ἡ παγκόσμια ἱστορία δέν ἔχει
νά ἐπιδείξει πιό φρικτό ἐπεισό-
διο. [...] Οἱ Ἀρμένιοι δέν ἦταν ὁ
μόνος λαός πού ἐπλήγη ἀπό τό
δόγμα: "Ἡ Τουρκία στούς Τούρ-
κους". Τά ὅσα διηγήθηκα θά
μποροῦσαν νά εἰπωθοῦν, μέ
μερικές τροποποιήσεις καί γιά
τούς Ἕλληνες καί γιά τούς Σύ-
ρους. Στήν πραγματικότητα οἱ
Ἕλληνες ὑπῆρξαν τά πρῶτα θύ-
ματα τοῦ σχεδίου τουρκοποί-
ησης." (Henry Morgenthau, Τά
μυστικά τοῦ Βοσπόρου, Α΄ Παγ-
κόσμιος Πόλεμος - Ἐκστρατεία
Καλλίπολης - Διωγμοί Ἑλλήνων
- Γενοκτονία Ἀρμενίων, μετάφρ.
Ἰ. Κασεσιάν, ἐκδ. Τροχαλία,
Ἀθήνα ἄ.ἔ. σ. 236-238.)

Ὥστε λοιπόν, ὅσα τρομερά
περιγράφει στό βιβλίο του δέν
εἶναι καί τά τρομερότερα, τά
ὁποῖα παρέλειψε, ἐπειδή τά

ἀμερικανικά ἤθη τῆς δεκαετίας
τοῦ 1920 δέν ἐπέτρεπαν τή δη-
μοσίευσή τους! Κι ὅμως ἐμφανί-
ζονται μερικοί, οἱ ὁποῖοι ὅταν
ἀκούουν τέτοιου εἴδους φρικια-
στικές μαρτυρίες ἀντιτείνουν ὡς
ἐπιχείρημα τήν ἀπίστευτου με-
γέθους βλακεία τους καί λέγουν:
«αὐτά πάντα γίνονται στούς πο-
λέμους». Ἀλλά στίς 6 καί 7 Σε-
πτεμβρίου 1955 δέν ὑπῆρχε
ἐμπόλεμη κατάσταση. Παρ΄ ὅλα
αὐτά σέ προμελετημένα καί κα-
λά σχεδιασμένα μέχρι τήν τε-
λευταία λεπτομέρεια ἐπεισόδια,
τά ὁποῖα διήρκεσαν μόλις ὀκτώ
ὧρες, συνέβησαν τά ἑξῆς ἀπο-
τρόπαια γεγονότα: α) δολοφο-
νήθηκαν 37 Ἕλληνες (Σπύρος
Βρυώνης, Ὁ μηχανισμός τῆς
καταστροφῆς, Τό τουρκικό πογ-
κρόμ τῆς 6ης - 7ης Σεπτεμβρίου
1955 καί ὁ ἀφανισμός τῆς ἑλλη-
νικῆς κοινότητας τῆς Κωνσταντι-
νούπολης, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον

τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2007, σ.
677-678). β) βιάσθηκαν καί κα-
κοποιήθηκαν φρικτά τοὐλάχι-
στον 200 Ἑλληνίδες ἡλικίας ἀπό
6 ἕως καί 80 ἐτῶν, Ὑπῆρξε μά-
λιστα ἡ φήμη, ὅτι οἱ βιασμοί
ἀνῆλθαν στούς 2.000. Ἡ ἀλή-
θεια εἶναι, ὅτι κατέστη ἀδύνατον
νά ὑπάρξει ἐπίσημη καί ἀξιόπι-
στη καταμέτρηση τῶν θυμάτων
τῆς συγκεκριμένης ἐγκλημα-
τικῆς πράξεως, διότι ὁ βιασμός
ἦταν, τότε ἀλλά συχνά καί τώρα,
τό μοναδικό ἔγκλημα γιά τό
ὁποῖο τό θῦμα ντρέπεται καί
αἰσθάνεται ἐξευτελισμένο καί γι΄
αὐτό προτιμᾶ νά μή τόν καταγ-
γείλει. Ἄλλωστε πῶς νά ὑποβά-
λει καταγγελία στίς ἀρχές ἑνός
κράτους, τό ὁποῖο προκάλεσε
τέτοιου εἴδους ἐγκλήματα! γ)
ἑκατοντάδες ἀνύποπτοι Ἕλλη-
νες ξυλοκοπήθηκαν ἀπό μανια-
σμένους ὄχλους χωρίς νά γνω-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ

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.

Ἡ δύναμις τῶν ἐναρέτων
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Στὴ δύσκολη ἐποχή μας σχεδόν κανείς δέν εἶναι εὐχαριστημένος
ἀπό τή ζωή του, ἀλλά καί ἀπό τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν
κοινωνία. Ὅλοι ζητοῦν κάτι ἄλλο, διαφορετικό, πού νά ἱκανοποιεῖ τίς
ἐπιθυμίες τους καί νά καλύπτει τίς ἀνάγκες τοῦ σώματός τους. Τά
αἰτήματα εἶναι κοινά. Ὅλοι τά ἴδια ἐπιθυμοῦν καί διαφωνοῦν μόνο
στόν τρόπο ἱκανοποίησής τους, δηλαδή ποιός θά ἀναλάβει τήν πο-
λιτική πρωτοβουλία καί θά σκορπίσει παντοῦ τήν εὐημερία καί κατ᾿
ἐπέκταση τήν κοσμική εὐτυχία. Ὁ ἕνας θέλει τό δεξιό κόμμα, ὁ ἄλλος

Ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΚΛΗΤΕΥΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871 καὶ τηλε-
ομ. 2310-229.861.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 15.09.2017
Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον
π. Θεόδωρον Ζήσην τοῦ Νικολάου
Ὁμότιμον Καθηγητὴν Πανεπιστημίου
Κληρικὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
18ον χλμ. Θεσσαλονίκης Περαίας
570 19 Περαίαν Θεσσαλονίκης

Αἰδεσιμολογιώτατε,
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει:

➢ Τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 599/15.09.2017 ἔγγραφον τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου δι’ οὗ ὡρίσθημεν Ἀνα-
πληρωτὴς Πρόεδρος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης,

➢ Τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 553/439/4-3-2015 ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περὶ τοῦ διορισμοῦ διὰ τὴν
τριετίαν 1-2-2015 ἕως 31-1-2018 τοῦ πανοσιολ. ἀρχιμανδρίτου π.
Ἰακώβου Ἀθανασίου καὶ τοῦ αἰδεσιμολ. πρωτ/ρου π. Νικολάου
Χαμαμτζόγλου ὡς Τακτικῶν Μελῶν τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστη-
ρίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης βάσει

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
18ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας
570 19 Ν. Ἐπιβάται
ΤΗΛ.: 23920.24865 FAX: 23920.27402

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου 2017

Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Στέφανον Τόλιον
Ἀναπληρωτὴν Πρόεδρον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἐνταῦθα
Πανοσιολογιώτατε π. Στέφανε,

Ἔλαβα χθές (25.09.2017) τὸ συνταχθὲν πρὸ δέκα ἡμερῶν
(15.09.2017), μὲ ἀριθμὸ πρωτοκόλλου 2, δικαστικὸ διωκτικὸ ἔγγρα-
φο, ποὺ ὑπογράφετε σεῖς ὡς ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τοῦ Ἐπισκο-
πικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διὰ τοῦ
ὁποίου μὲ καλεῖτε νὰ παραστῶ «ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικα-
στηρίου τὴν Πέμπτην 28ην Σεπτεμβρίου 2017, περὶ ὥραν 12.00 μ.
ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπὶ τῆς
ὁδοῦ Βογατσικοῦ 7 καὶ ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Πρωτοσυγκελλίας, ὄρο-
φος 1ος, γραφεῖον ἀριθμ. 6, ἵνα δικασθῶ διὰ τὰ εἰς ἃ ὑπέπεσα κα-
νονικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα τὰ ὑπὸ τῶν θείων καὶ
ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν κειμένων νόμων προβλεπόμενα».

Ὁ π. Θ. Ζήσης σύρεται εἰς τό ἐδώλιον!

Τόσην ἔμφασιν καί σημασίαν δίδει ἡ Ἐκκλησία μας εἰς τήν Εἰρήνην, καί τόσον φρικτήν θε-
ωρεῖ τήν διάσπασιν καί τά σχίσματα μεταξύ τῶν πιστῶν, ὥστε θεωρεῖ προτιμοτέραν τήν
ἀνοχήν ἐκ μέρους τῶν Κληρικῶν ἀκόμη καί τῶν ἀποδεδειγμένως αἱρετικῶν Ἐπισκόπων!

Ὁ «Ο.Τ.» προέβη εἰς μεγάλην δημοσιογραφικὴν ἔρευναν σχετικῶς μὲ
τὴν ἐκλογὴν τοῦ κ. Στ. Γιαγκάζογλου εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἐπικούρου Καθη-
γητοῦ τῆςΔογματικῆς, καθὼς μᾶς προβλημάτισε τὸ γεγονὸς ὅτι στηρίζει
ἀπολύτως τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἔργον τοῦ Σεβ. Περγάμου, τὸ ὁποῖον
βρίθει κακοδοξιῶν.

Τὴν 18ην Σεπτεμβρίου συνεγκεντρώθησαν διὰ τὴν ἐκλογὴν οἱ Καθη-
γηταί: Θωμᾶς Ἰωαννίδης, Κωνσταντῖνος Λιάκουρας, Χρῆστος Καρακό-
λης, Κωνσταντῖνος Κορναράκης, Χρυσόστομος Σταμούλης, π. Πορφύ-
ριος Γεώργη, Ἀθανάσιος Βλέτσης καὶ Ἰωάννης Κουρεμπελές. Ἀπουσία-
σαν οἱ Καθηγηταὶ Βασίλειος Τσίγκος, Ἐπίσκοπος Midic Ignatios καὶ ὁ π.
Ἐμμανουὴλ Κλάψης. Ὁ τελευταῖος ἐνημέρωσεν ὅτι δὲν θὰ παραστῆ καὶ
εἰδοποιήθη ὁ κ. Χρῆστος Ἀραμπατζῆς, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἐνεφανίσθη.

Ὑποψήφιοι ἀρχικῶς διὰ τὴν θέσιν ἦσαν οἱ: Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος,
Μιχαὴλ Γαλενιανός, Εἰρήνη Ἀρτέμη, Σταῦρος Γιαγκάζογλου, Στέφανος
Ἀθανασίου καὶ π. Δημήτριος Μπαθρέλλος. Ἐνῶ ὁ π. Δ. Μπαθρέλλος
ἐθεωρεῖτο ἐπικρατέστερος, αἰφνιδίως παρητήθη ἑπτὰ μῆνας μετὰ τὴν
αἴτησίν του διὰ ὑποψηφιότητα καὶ δύο μόλις μῆνας πρὶν τὴν διεξαγωγὴν
τῆς διαδικασίας. Προειδοποιήθη ὅτι θὰ ἐξελέγετο ὁ κ. Γιαγκάζογλου; Μή-

Πῶς ἐξελέγη Καθηγητὴς ὁ κ. Γιαγκάζογλου;

Μὴ ὁμολογιακὸν χαρακτηρίζει ὁ Σεβ.
Σιδηροκάστρου καὶ οἱ σύλλογοι γονέων
καὶ κηδεμόνων τὸ νέον μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν! Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διαφω-
νοῦμεν μὲ τὰς διώξεις, θὰ ἦτο λίαν ἐπι-
τυχές, ἐὰν ἐτήρουν τὴν αὐτὴν στάσιν
διὰ τὰ Θρησκευτικὰ ὅλαι αἱ Μητροπό-
λεις. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
29ης Σεπτεμβρίου 2017:

«Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γενικοῦ θορύβου ποὺ
προξενήθηκε ἀπὸ τὰ νέα σχολικὰ βιβλία
τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ προσ-

ανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος τὸ ὁποῖο με-
ταβλήθηκε σὲ μάθημα συγκρητιστικὸ καὶ
ὄχι ὁμολογιακό, τὸ ὁποῖο κάνει ἀναφορὰ σὲ
ὅλες τὶς θρησκεῖες, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνησυχίας
τὴν ὁποία ἐκφράζουν πολλοὶ γονεῖς, οἱ
ὁποῖοι δέχονται καὶ τὶς ἀντιρρήσεις καὶ τὴν
κριτικὴ τῶν παιδιῶν τους γιὰ τὸ μάθημα,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στὰ γραφεῖα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου
ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακαρίου
καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν γονέων –
μελῶν τῶν Συλλόγων γονέων καὶ κηδεμό-

νων τῶν Δημοτικῶν καὶ Γυμνασίων καὶ Λυ-
κείων τοῦ Σιδηροκάστρου.

Μετὰ ἀπὸ εὐρεῖα συζήτηση ἀποφασίστη-
κε νὰ διανεμηθεῖ σὲ ὅλους τοὺς γονεῖς
ἔντυπο – δήλωση ἐπιστροφὴ τοῦ «φακέ-
λου τοῦ μαθητῆ», τὸ ὁποῖο ὅσοι γονεῖς ἐπι-
θυμοῦν, μποροῦν νὰ ὑπογράψουν καὶ νὰ
παραδώσουν στὰ σχολεῖα ἐπιστρέφοντας
τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δὲν ζητοῦν οἱ γονεῖς
νὰ ἀπέχει τὸ παιδί τους ἀπὸ τὸ μάθημα,
ἀλλὰ ζητοῦν νὰ ἐπανέλθει τὸ μάθημα στὴν
προηγούμενή του ὁμολογιακὴ διάσταση».

Ἀξιότιμοι κ. κ. Βουλευταί,
Ἀπό δημοσιεύματα πληροφορηθήκαμε

ὅτι κατατέθηκε πλέον στή Βουλή νομοσχέ-
διο γιά τήν ἀλλαγή φύλου μέ μία ἁπλῆ αἴτη-
σι (protothema.gr 18-9-2017 /- iefimerida.gr
18-09 /- inewsgr.com /- Newsroom, CNN
Greece).

Εἶναι δυνατόν τέτοια νομοσχέδια νά ψηφί-
ζωνται σέ αὐτήν τήν μαρτυρική πατρίδα τῶν
ἁγίων καί τῶν ἡρώων;

Προάγετε νομοσχέδιο πού ἀρνεῖται τό Δη-
μιουργό Τριαδικό Θεό καί Τόν βλασφημεῖ,

ἀρνεῖται τή φύσι, ὑποβιβάζει τήν ψυχοσω-
ματική ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου, φέρει σω-
ματική καί ψυχική διαταραχή στήν εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, καλλιεργεῖ τήν διαστροφή καί
ἐμποδίζει τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός
τόν ἁγιασμό του καί τήν κατά χάριν θέωσί
του.

Ἀπευθύνομαι σέ Σᾶς, τούς ἐκπροσώπους
τοῦ γενναίου καί ἡρωικοῦ λαοῦ τῆς Αἰτωλίας
καί Ἀκαρνανίας, καί ὡς πνευματικός πατέ-
ρας του, Σᾶς παρακαλῶ νά ζητήσετε τήν
ματαίωσι τῆς ψηφίσεως τοῦ ἐπαισχύντου
αὐτοῦ νομοσχεδίου.

Σᾶς ἐκτιμῶ καί γνωρίζω ὅτι ἐπανειλημμέ-
νως ἐκφρασθήκατε ὑπέρ τῶν ἀξιῶν καί τῶν
ἰδανικῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Πατρίδος
μας.

Εἶναι καιρός, τώρα ἐμπράκτως, νά προ-
ασπίσετε τήν ἀξία καί τήν τιμή τῆς προσωπι-
κότητος τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὥρα νά δια-
σώσετε τήν σωματική καί τήν ψυχική ὑγεία
τοῦ λαοῦ μας.

Τρίζουν τά κόκκαλα τῶν ἁγίων καί τῶν
ἡρώων τῆς Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Κλαίει
ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ μεγάλος ἐλευθερωτής

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τὸ σημερινό μας ἄρθρο, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται, θὰ ἀρχίσωμε μὲ τὰ
ἑξῆς τρία ὑποθετικὰ ἐρωτήματα:

1. Ἐὰν μία ἑλληνικὴ ὁμάδα ποδοσφαίρου ἢ καλαθοσφαίρισης ἀγω-
νιζόταν ἐκτὸς Ἑλλάδος κατὰ μιᾶς ὁμάδος ἄλλης χώρας, κατόπιν δὲ
ἀπογοητευτικῆς ἐμφανίσεως ὑφίστατο βαρειὰ καὶ ἐξευτελιστικὴ
ἧττα,κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ δὲ στὸ ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος»,
ὁ προπονητής,οἱ ἀθληταὶ καὶ διάφοροι παράγοντες τῆς ἑλληνικῆς ὁμά-

Ἐδοκιμάσθη, ἀλλ’ ἀπεδοκιμάσθη!
Η ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΑΓΙΑ

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΩΣ ANTIKANONIKHN

ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Εἶναι ἀναγκαῖον νά ὁμιλοῦμε πλέον διά τήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὄχι μέ τό χαϊδευτικόν αὐτό ὄνομά του, ἀλλά μέ τό Ὀνοματεπώνυμον, πού ἔχουν ὅλαι αἱ μεγάλαι αἱρέσεις!

Γιά τόν Οἰκουμενισμό ἔχουν
γραφεῖ καί ἐξακολουθοῦν νά
γράφονται πολλά καί ἀξιόλογα,
ἰδίως ἀπό τοῦ ἔτους 1961 –
πού ἄρχισε νά ἐκδίδεται ὁ
Ὀρθόδοξος Τύπος– μέχρι σή-
μερα. Ἔγινε καί γίνεται, ἀναμ-
φισβήτητα, ἕνας κραταιός
ἀγώνας πιστῶν Ὀρθοδόξων –
Κληρικῶν καί Λαϊκῶν– ἐναν-
τίον ἐκείνων πού ἐπιδιώκουν
νά ὑποβιβάσουν τήν ἀποστο-
λή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό «Ἐργα-
στήριον Ἁγίων» αἰωνίου
Ζωῆς σέ ἐπιγείου ζωῆς μορ-
φωτικό Κολλέγιο γιά «τήν βελ-
τίωση τοῦ ἤθους τῶν ἀν-
θρώπων» (!), ὅπως ἀκούσαμε
μέ φρίκη πρόσφατα νά διακη-
ρύττουν ἀρχιερατικά χείλη!

Σ’αὐτόν τόν ἀγώνα δέχθηκε
καί ἐμένα ἀπό τήν νεαρή μου
ἡλικία ὁ ἁγιώτατος π. Μᾶρκος
Μανώλης, πρός τόν ὁποῖον

αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη εὐγνωμο-
σύνη, γιατί φιλοξένησε ἀπό
τοῦ ἔτους 1979 κείμενα καί τῆς
δικῆς μου ἰσχνῆς ἀλλά καί ὁλό-
θερμης μαρτυρίας στόν ἀγωνι-
στικό «Ὀρθόδοξον Τύπον»
καί μέ κατέστησε –στά 42 χρό-
νια τῆς πνευματικῆς μας ἐπι-
κοινωνίας– κοινωνόν τοῦ
πνευματικοῦ του θησαυροῦ,
τῶν σκέψεων καί ὁραμα-
τισμῶν του, ἀλλά καί τῆς θλί-
ψεώς του γιά τήν σκανδαλίζου-
σα ποιμαντική πολλῶν Κλη-
ρικῶν, ἰδίως δέ, Ἱεραρχῶν.

Πρίν, ὅμως, προχωρήσω
στό θέμα μου, παρακαλῶ τούς
ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά
δώσουν προσοχή καί νά κρί-
νουν αὐτά καθ’ ἑαυτά τά γρα-
φόμενα, γιατί, δυστυχῶς, πολ-
λοί δίδουν μεγαλύτερη ἔμφαση
στούς τίτλους καί στήν προβο-
λή τοῦ προσώπου πού γράφει

καί ὄχι στό τί γράφει! Θά πα-
ρακαλέσω, ἐπίσης, νά μή
ἐκλαμβάνονται τά κείμενά μου
ὡς “χάραξη γραμμῆς” ἀλλά
ΜΟΝΟ σάν προσωπική μου
θεώρηση καί μαρτυρία. Παι-
διόθεν ἐκφράζω τήν γνώμη
μου, ποτέ, ὅμως, δέν ἐπε-
δίωξα νά “χαράξω γραμμή”,
γιά νά δημιουργήσω ὀπα-
δούς, ἀλλ’οὔτε, βεβαίως,
ἀπέτρεψα ποτέ κάποιον
ἀπό τό νά ἀσπασθῆ τίς ἀπό-
ψεις μου.

Αὐτό τό τελευταῖο, πρέπει νά
τό προσέξουν πολύ ἐκεῖνοι
πού εὐθέως ἤ μέ ὑπονοούμε-
να μέ συκοφαντοῦν, θεω-
ροῦντες ὅτι τό νά ἀσπαζεται
κάποιος τίς ἀπόψεις σου, ση-
μαίνει ὅτι ἐσύ ἐπιδιώκεις τήν
δημιουργία «τάσεως», ὅπως
συνέβη μέ τήν ἀντιμετώπιση
τοῦ ἄρθρου μου «Ἡ Περιλά-

λητος Σύνοδος τῆς Κρήτης
ἀπέθανε καί ἐτάφη» (Ο.Τ. 22-
7-2016). Χωρίς νά κάνουν τόν
κόπο νά παρουσιάσουν στούς
ἀναγνῶστες τους τά κατά τή
γνώμη τους ἐπιλήψιμα σημεῖα
τοῦ ἄρθρου μου, ἐσκύλευσαν

τόν τίτλο του καί ἐνόμισαν πώς
ἐξουδετέρωσαν τά γραφόμενα
καί τήν «τάση», πού, κατά τή
γνώμη τους, εἶχε δημιουργηθεῖ
ἀπό αὐτά!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου: Ἐπιστρέψατε τὰ βιβλία! Σεβ. Αἰτωλίας: Ἀπαξίωσις τοῦ φύλου!

Τὴν 12ην Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Εἰς τήν παναίρεσιν τοῦ Ἀθηναγορισμοῦ ἀντεστάθησαν σθεναρῶς
καί οἱ Ἅγιος Πορφύριος καί π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. διὰ τὰ
Θρησκευτικὰ εἰς τὰ Σχολεῖα

Γράφει ὁ κ. Ἰ. Θ. Χαΐνης, Ὁμ. Καθηγητὴς Ε.Μ. Πολυτεχνείου
ΒΛΕΠΕ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη


