
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
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4.4. Τά ἱερά λείψανα

(ὁλόσωμα λείψανα Ἁγίων).
Οἱ Ἅγιοι ἐπιτελοῦν θαύματα

Ἔχουμε ἱερά λείψανα Ἁγίων
πού δέν ἔχουν φθαρεῖ καί εἶναι
ὁλόσωμα, ὅπως λ.χ. τοῦ Ἁγίου
Γερασίμου στήν Κεφαλλονιά,
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου,
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν
Κέρκυρα καί ἄλλων. Εἶναι οἱ
βωβοί μάρτυρες τῆς ἀληθινῆς
καί ὁλοζώντανης ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς πίστης μας. Δέν

εἶναι τά κοινά κόκκαλα, τά ἱερά
λείψανα, ἀφοῦ εὐωδιάζουν καί
θαυματουργοῦν. Ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε ὅτι:
«οὐχί τά ὀστᾶ μόνον τῶν μαρ-
τύρων, ἀλλά καί οἱ τάφοι αὐτῶν
καί αἱ λάρνακες πολλήν βρύου-
σιν εὐλογίαν»[42].

Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές ὁ μα-
καριστός Μητροπολίτης πρ.
Φλωρίνης κυρός Αὐγουστῖνος
Καντιώτης μᾶς περιγράφει ἕνα
θαῦμα πού τό εἶδαν πολλοί μέ
τά μάτια τους καί ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Τί θαύματα, ἀγαπητέ, θέλεις ν'
ἀκούσεις τώρα; Ἐάν κάνεις τόν

κόπο νά ἐπισκεφθεῖς ἱερό προσ-
κύνημα, στό ὁποῖο φυλάσσον-
ται ἱερά λείψανα, πού ἔχουν τήν
χάρη νά κάνουν θαύματα, νά
ἐκδιώκουν δαίμονες, θ’ ἀκού-
σεις τούς ἀνθρώπους τῆς περι-
φέρειας, ὅπου εἶναι τό προ-
σκύνημα, νά διηγοῦνται τά θαύ-
ματα τοῦ ἁγίου. Τά ἐνθυμοῦνται
ὅλα μέ τίς λεπτομέρειές τους…
Ξέρεις, θά σοῦ ποῦν, ἐδῶ στόν
ἅγιο ἔφεραν ἕνα δυστυχισμένο
νέο. Φοβερή ἦταν ἡ ὄψη του. Τά
μάτια του ἄγρια. Τό στόμα του
ἔβγαζε ἀφρούς. Τά δόντια του
ἔτριζαν. Τό κορμί του σπαρτα-
ροῦσε. Δεμένος ἦταν, ἀλλά στόν
παροξυσμό τῆς κρίσεως ἔσπα-
γε τίς βαρειές ἁλυσίδες σάν νά
ἦταν κλωστές. Ἦταν ἄνθρω-
πος, ἀλλά φαινόταν θηρίο. Κάτι
χειρότερο. Ἦταν δαιμονι-
σμένος. Ἀλλ' ὅταν ἐνῶ ἔγινε ἡ
λιτανεία, καί τά ἅγια λείψανα πέ-
ρασαν ἀπό πάνω του, αὐτός

ἄρχισε νά φωνάζει τρομερά:
“Ἅγιε! Μ' ἔκαψες…!”. Καί ὕστε-
ρα ἀπό τίς φωνές καί τόν σπα-
ραγμό ὁ νέος ἦταν πλέον καλά.
Ἠρέμησε τελείως. Τό δαιμόνιο
εἶχε βγεῖ…» [43].

Ἔγινε χημική ἀνάλυση πού
ἀπέδειξε ὄντως ὅτι τά ἱερά λεί-
ψανα ἔχουν αὐτήν τήν εὐωδια-
στική χάρι καί δέν εἶναι ραντι-
σμένα μέ μύρο, ὅπως ἰσχυρί-
ζονταν κάποιοι. Δεν μυρίζουν
παραφίνη και φορμόλη, ὅπως
συμβαίνει μέ τίς μούμιες.

Στήν ἐφημερίδα «Ἑστία»
(20.10.2015, σελ. 1) δημοσιεύ-
θηκε ἡ ἀκόλουθη εἴδηση: «Ἔχε-
τε ἀναρωτηθεῖ ποτέ, γιατί ὁ Λέ-
νιν παραμένει φρέσκος-φρέ-
σκος;Ἡ ἀπάντησις εἶναι μία:Ἡ
μούμια του δέχεται συνεχῆ περι-
ποίηση ἐδῶ καί ἕνα αἰώνα. Μιά
ὁμάδα ἕξι ἀνατόμων, βιοχη-
μικῶν καί χειρουργῶν ἐργάζεται
ἀδιάκοπα, βάζοντας στόν Λένιν

τεχνητές βλεφαρίδες, ἀλλάζον-
τας περιοχές τοῦ δέρματος πού
ἔχουν πρόβλημα μέ φύλλα πλα-
στικοῦ, ἐνῶ τό ἐσωτερικό τοῦ
σώματος εἶναι γεμάτο στήν πα-
ραφίνη καί τήν γλυκερίνη καί
πολλά ἄλλα πού καλύτερα εἶναι
νά μή τά ξέρουμε … Γιατί δέν
τόν ἀφήνουν νά ἡσυχάσει;».

Τό ἄφθορον τῶν ἱερῶν λειψά-
νων, πῶς μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ
πάλι μέ τήν ἀνθρώπινη λογική;
Τό ὑπερφυσικό στοιχεῖο τοῦ θαύ-
ματος εἶναι ἐπιστημονικά κάτι
θαυμαστό, ὅπως φαίνεται
ἀκόμη καί στό παρακάτω παρά-
δειγμα τῆς Ἁγίας Θεοδώρας
(Ἀρκαδίας).

Οἱ ἅγιοι γενικά ἐπιτελοῦν θαύ-
ματα «ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ». Δηλαδή ὁ Θεός θαυμα-
τουργεῖ διά μέσου τῶν ἁγίων
του (θεραπεῖες ἀσθενῶν, κάθε
εἴδους βοήθεια καί ἀντίληψη
κ.λπ.).

Ἄν ρωτήσουμε πολλούς
ἀνθρώπους, ὅλοι σχεδόν θά
ἔχουν νά καταθέσουν κάποια
ἐμπειρία θαύματος στήν προ-
σωπική τους ζωή ἀπό κάποιον
ἅγιο.

Θά ἀναφερθοῦμε στήν Ἁγία
Θεοδώρα τῆς Ἀρκαδίας, τῆς
ὁποίας ὁ βίος εἶναι θαυμαστός.
Μοναδικός στό εἶδος του εἶναι
καί ὁ ἱερός ναός της στό Βάστα
Μεγαλοπόλεως. «Στόν τόπο τοῦ
μαρτυρίου της σέ πετρῶδες
ἐπίπεδο κτίσανε μικρό ἱερό ναό
πού διατηρεῖται καί εἶναι ἐξωκ-
κλήσι τοῦ χωριοῦ Βάστα Ἀρκα-
δίας. Τοῦτο ὅμως τό ναΐδριο δέν
ἔχει ὅμοιό του στήν ὑδρόγειο.
Πάνω στή σκεπή ὑπάρχουν 17
τεράστια δέντρα πού ξεπερνοῦν
σέ ὕψος τά 15 μέτρα. Ἀποτε-
λοῦν τή δικαίωση τῆς Θεο-
δώρας. Τό καταπληκτικό καί
ἀνεξήγητο λογικά: Πῶς φύτρω-

Λoγική, φυσικοὶ νόμοι καὶ θαύματα
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Π. Παλούκα, Ὀδοντιάτρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἐμπαιγμός τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ
Ἡπλήρηςἀναγνώρισιςτοῦαὐτοδιοικήτουκαί τοῦΚανονικοῦ
Δικαίου τῶν Παπικῶν τῆς Ἑλλάδος καί ἡ ἄνισος καί χαοτι-
κή κατάστασις ὡς πρός τό Ὀρθόδοξον ΚανονικόνΔίκαιον

Μέ τόν Νόμο 4301 τοῦ 2014 (ΦΕΚ Α 227\07.10.2014), ὁ ὁποῖος
ψηφίσθηκε ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή, κατοχυρώνεται ἡ ὀργάνωση
τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών
τους στήν Ἑλλάδα. Ἡ παράγραφος “13” τοῦ παρόντος Νόμου ἔχει
ὡς ἑξῆς꞉ «Ἀναγνώριση νομικῆς προσωπικότητας τῆς ἐν Ἑλλάδι Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας, λοιπῶν ὑφιστάμενων Ἐκκλησιῶν καί νομικῶν
προσώπων τους

1. Ἀναγνωρίζονται ὡς ἴδια νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου, χω-
ρίς καμία ἄλλη διατύπωση καί χωρίς τήν τήρηση τῶν διαδικασιῶν
πού ὁρίζονται στά ἄρθρα 3 καί 12, ἔστω καί ἄν δέν ὑφίστανται οἱ ἐλά-
χιστοι ἀριθμοί πιστῶν ἤ θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων πού
προβλέπονται στά προηγούμενα ἄρθρα, ὡς ἐκκλησιαστικό νομικό
πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου ἡ «Καθολική Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα»
πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα καί ἔχει ὡς ἀνώτατη ἀρχή τήν «Ἱερά Σύνο-
δο τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.)» καί ὡς θρησκευτι-
κά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου οἱ θρησκευτικές κοινότητες
(Ἐπισκοπές, Ἐνορίες, Μονές) μέ τίς κάτωθι ἐπωνυμίες, οἱ ὁποῖες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Εἰς τὴν ἐνημερωτικοῦ χαρα-
κτῆρος συνεδρίασιν τῆς ὁλο-
μελείας τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν
27ην Ἰουνίου 2017, Ἱεράρχαι
ἐπείσθησαν διὰ τὰ νέα θρη-
σκευτικὰ μετὰ τὴν εἰσήγησιν
τοῦ Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, ὁ
ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων εἶχεν
ὑποστηρίξει ὅτι συνεφώνησεν
ὁ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου, ἐκπρο-
σωπῶν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Κρήτης. Ἀρχικῶς τὸ Ἰνστιτοῦ-

τον Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς
(ΙΕΠ) διέψευσε μέρος τῆς
εἰσηγήσεως, ἔπειτα ὁ Σεβ.
Μεσογαίας διέψευσεν ἕτερον
μέρος καὶ μόλις πρὸ τῶν Χρι-
στουγέννων διευκρινίσθη καὶ
ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης, ἡ ὁποία διαφωνεῖ
πλήρως μὲ τὰ νέα θρησκευτι-
κά. Συγκεκριμένως εἰς τὸν
«Ο.Τ.» (φ. 2192/ 15.12.2017)
ἀπεμαγνητοφωνήσαμεν τὰ
ὅσα ἀπορριπτικὰ διὰ τὸ νέον
μάθημα εἶπε δημοσίως εἰς τη-
λεοπτικὸν δίαυλον ὁ Σεβ.
Κρήτης, ἐνῶ ἐν τῷ μεταξὺ
ἐδόθη εἰς τὴν δημοσιότητα
καὶ ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστει-
λεν ἡ Ἱεραρχία τῆς Κρήτης
πρὸς τὸν Ὑπ. Παιδείας
ἐκφράζουσα τὴν ὁμόφωνον
διαφωνίαν αὐτῆς σχετικῶς μὲ
τὸ νέον πρόγραμμα. Εὐστό-
χως τὸ χαρακτηρίζει ὡς προσ-
πάθειαν ἐπιβολῆς «θρησκευ-
τικοῦ συγκρητισμοῦ», ἡ
ὁποία προκαλεῖ «σύγχυση»,
καὶ τὸ κρίνει τόσον βλα-
πτικὸν, ὥστε νὰ ζητήση κατε-

πειγόντως ἀλλαγάς δι’ ὅσον
χρόνον ἀκόμη αὐτὸ δὲν ἔχει
ἀποσυρθῆ. Μάλιστα, ἐζήτησε
νὰ ἐνημερωθοῦν διὰ τὴν θέσιν
της ἄμεσα ὅλοι οἱ θεολόγοι
τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας
της.

Μετὰ ἑπομένως καὶ ἀπὸ
αὐτὸ εἶναι ἡλίου φαεινότερον
ὅτι ἡ θετικὴ εἰσήγησις τοῦ
Σεβ. Ὕδρας ἔχει καταπέσει
ἐντελῶς. Διὰ τοῦτο, λαμβανο-
μένου ὑπ’ ὄψιν καὶ τὸ ὅτι ἡ
Ἱεραρχία δὲν ἀπεφάνθη τὸν
παρελθόντα Ἰούνιον, πρέπει
νὰ συγκληθοῦν οἱ Σεβ. Μη-
τροπολῖται ἐκ νέου προκειμέ-
νου νὰ πληροφορηθοῦν τὰ
ἀληθῆ γεγονότα καὶ νὰ ψηφί-
σουν δι’ ἀδιαβλήτου μυστικῆς
διαδικασίας, ὥστε νὰ καταλή-
ξουν ἀβιάστως εἰς τὴν ὀρθὴν
ἀπόφασιν.

Ἀντεγράψαμεν τὴν βαρυσή-
μαντον ἐπιστολὴν τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Κρήτης καὶ τὴν πα-
ραθέτομεν ἀκολούθως:
«Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης
Ἀριθμ. Πρωτ. 841
Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου
2017
Πρὸς Τὸν Ἐλλογιμώτατον κ.
Ἰωάννην Λίλην, Πρόεδρον τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολό-
γων
Ἐνταῦθα.
Ἐλλογιμώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Ἐξ ὁμοφώνου Συνοδικῆς
Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, τῆς Τακτικῆς Συνεδρίας
Αὐτῆς τῆς 10ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.,
ἀποστέλλομεν συνημμένως τὸ
ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 809/15-11-
2017 Συνοδικὸν Γράμμα, τὸ
ὁποῖον ἐστάλη πρὸς τὸν Ἐξοχ.
κ. Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου,
Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευνας
καὶ Θρησκευμάτων, σχετικῶς
πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, καὶ προτρεπόμεθα διὰ
τὴν κοινοποίησιν αὐτοῦ εἰς τοὺς
θεολόγους τῆς Μεγαλονήσου

Διαφωνεῖ πλήρως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης
μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος διὰ τὰ νέα θρησκευτικά!

Ἀποτελεῖ σπουδαστήριον συγκρητιστικῶν
ὀλισθημάτων διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους νέους,

ἡ οἰκουμενιστικὴ «Κοινότητα Taize»
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ οἰκουμενιστικὴ «Κοινότητα Taize» ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ πα-
ράδειγμα διαχριστιανικοῦ συγκρητισμοῦ. Ἡ οἰκουμενιστικὴ «Κοινό-
τητα Taize» ὁλοένα ἐπεκτείνει τὰ οἰκουμενιστικὰ ὀλισθήματά της πα-
ρασύροντας καὶ ἀρκετοὺς Ὀρθοδόξους νέους. Σὲ τέτοιες συγκρητι-
στικὲς συνάξεις καθίσταται ἡ ἀλήθεια τῆς Πίστης δευτερεύουσα, χά-
ριν τῆς ἀνθρωπάρεσκης ἀγάπης. Εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ συμμετοχὴ
Ὀρθοδόξων σ΄αὐτὲς τὶς οἰκουμενιστικὲς συνάξεις.

Βασικὸ πρόβλημα τῶν οἰκουμενιστικῶν δραστηριοτήτων τῆς
«Κοινότητας Taize» εἶναι καὶ ὁ ἐκκλησιολογικὸς μηδενισμός. Καμιὰ
ἔννοια ἐκκλησιαστικότητας δὲν ἔχει θέση στὰ συγκρητιστικὰ ὀλισθή-
ματα τῆς οἰκουμενιστικῆς αὐτῆς κοινότητας. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ
παρατηρήσει κανεὶς τὸν ἐκκλησιολογικὸ μηδενισμὸ ποὺ ἐπιχειρεῖται

Διεθνῆ ἔκτασιν ἔχει πλέον λάβει λειτουργικὸν ζήτημα ποὺ ὑπεκινήθη
ἀπὸ εἰσαγωγὴν ὀθνείας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον λατρείαν πρακτικῆς.

Ἔχει παρέλθει ἑνάμισυ ἔτος ἀπὸ τὸ θέρος τοῦ 2016, ὅταν ὁ
«Ο.Τ.» ὀλίγον μετέπειτα ἀπὸ τὴν σύγκλησιν τοῦ Κολυμβαρίου
ἔγραφε: «Θὰ ἀποτελέση μεγίστην ἐπιτυχίαν τῶν Οἰκουμενιστῶν ἂν
τελικῶς μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρόπον ἀπομονωθοῦν ὅσοι ἔχουν
ὄντως τὴν δυνατότητα νὰ συνεισφέρουν εἰς τὸν ἀγῶνα». Ἂν κανεὶς
προβῆ σήμερον εἰς χαρτογράφησιν τοῦ στρατοπέδου τῶν ἀγω-
νιστῶν Ὀρθοδόξων θὰ παρατηρήση μὲ μεγάλην λύπην ὅτι ὄχι μό-
νον δὲν εἶναι ἑνιαῖον, ἀλλὰ καὶ ὅτι δυστυχῶς οἱ Οἰκουμενισταὶ ἐπέ-
τυχον τελικῶς τὴν περιθωριοποίησιν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δύναν-
ται νὰ ἀποτελέσουν κεφάλαια διὰ τὸ κοινὸν μέτωπον. Ὅμως σήμε-
ρα διανοίγεται μία νέα ἐλπιδοφόρος προοπτικὴ ἐνώπιον ὅλων μετὰ
τὴν ἐπίσημον στάσιν, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.
Οἱ 377 Ἀρχιερεῖς ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας της
κατέληξαν εἰς τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασιν μὴ ἀποδοχῆς τῶν ἀποφά-
σεων τοῦ Κολυμβαρίου, ἡ ὁποία ἐπεκυρώθη παρόντων τῶν Προ-

Ἑνότης καὶ κοινὸς βηματισμὸς
μετὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ Κολυμβαρίου

Οἱ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας ἔχουν πολλούς περισπασμούς.
Εἶναι καί αὐτοί, ὅπως καί οἱ κοσμικοί, βυθισμένοι στίς ἀτέλειωτες
βιοτικές μέριμνες, στίς μάταιες ἐπιδιώξεις, ἀλλά καί στά κινητά τους
τηλέφωνα. Καθημερινά τρέχουν καί δέν φτάνουν, γιά νά κάνουν τό
ὄνειρο τῆς εὐτυχίας πραγματικότητα. Κοπιάζουν ἐπίσης, γιά νά πε-
τύχουν μάταια καί ἀνωφελῆ πράγματα, πού ἱκανοποιοῦν τίς φιλο-
δοξίες ἀλλά δέν ἔχουν καμιά πνευματική ἀξία. Θά μποροῦσαν
ὅμως καί δίχως αὐτά νά ζήσουν, χωρίς κανένα πρόβλημα καί δίχως
πραγματικές στερήσεις.

Ἡ ἐσωτερικὴ γαλήνη
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Εὐχόμενος τὴν κατ’ ἄμφω ὑγείαν καὶ πλουσίαν τὴν χάριν τοῦ

Θεοῦ ἐφ’ ὑμᾶς καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτας ὑμῶν ἐπὶ τῇ ἐλεύσει
τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2018, ἐπιτρέψατέ μοι ὅπως ἐπιφορτίσω
τὰς στήλας τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας μὲ τὸ κατωτέρω ραβάσιον
ἡμῶν σημείωμα.

Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 2017 μὲ τὸ πάτριον ἡμερολόγιον ἐκοιμήθη
φιλοξενούμενος εἰς τὸ γηροκομεῖον τῆς ἡμετέρας Μονῆς ὁ αἰωνό-
βιος ἐξαρτηματικὸς ἡμῶν Ἱερομόναχος Γέρων Βαρθολομαῖος.
Οὗτος ὑπῆρξε κατὰ σάρκα υἱὸς τοῦ θρυλικοῦ Μακεδονομάχου
ὁπλαρχηγοῦ Ἰωάννου Παρλιάρη ἐκ Ταξιάρχου Χαλκιδικῆς, ὅν ὁ
Ἄθως ἐξυμνεῖ διὰ σχετικῶν στίχων, ἕνεκεν τῶν πολλῶν αὐτοῦ ἀγώ-
νων καὶ εὐεργεσιῶν πρὸς ἀπελευθέρωσίν του "ἐκ Τούρκων καὶ
Βουλγάρων".

Κατὰ τὴν ἐν Ἄθῳ 40ετῆ διαμονὴν μας ηὐτυχήσαμεν νὰ γνωρίσω-
μεν καὶ ἄλλους τοιούτους σεβαστοὺς Γέροντας, ἐκ στόματος τῶν
ὁποίων ἐμάθομεν διὰ τὰς σχέσεις των μὲ Μακεδονομάχους ὁπλαρ-
χηγοὺς καὶ τοὺς κοινοὺς ἀγῶνας τῶν παλαιῶν ἀοιδίμων Ἁγιο-
ρειτῶν πατέρων πρὸς διάσωσιν τῆς Μακεδονίας.

Εἰς τὰς ἡμέρας μας, δυστυχῶς, ἡ ἔνδοξος Μακεδονική χώρα τοῦ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἄλλων ἐπιφανῶν προ-
γόνων ἡμῶν εὑρίσκεται καὶ πάλιν εἰς τὸ προσκήνιον καὶ τὸ ὄνομα
αὐτῆς διακυβεύεται. Ἀπ’ ὅ,τι παρατηρῶ, καὶ οἱ ἡμέτεροι ἐν Ἄθῳ νέ-
οι ἀδελφοί μου ἔχουν ἀντιληφθῆ εἰς βάθος τὸ σπουδαῖον τοῦτο ζή-
τημα, δεδομένου ὅτι καὶ ὁ Ἱερὸς ἡμῶν Τόπος ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος
μέχρι σήμερον χαρακτηρίζεται καὶ εἶναι φυσικῷ τῷ τρόπῳ Μακεδο-
νικός ἢ διὰ τὴν ἀκρίβειαν Θρακομακεδονικός.

Ἐπειδὴ εἰς τὸ μέλλον ἅπασα ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία θὰ εὑρεθῆ
προφανῶς εἰς τὸ στόχαστρον καὶ ἄλλων ἀλυτρωτικῶν διεκδικήσε-
ων, καὶ ἡ μὴ ἀνάληψις εὐθυνῶν ἀπὸ μέρους ἡμῶν δι’ οἱανδήποτε
ἀνάλογον κίνησιν θέτει εἰς πειρασμὸν καὶ τὴν Ἀθωνικὴν ἡμῶν Πολι-
τείαν, ἐπισημαίνω ἐγκαίρως τὸν κίνδυνον τοῦτον ὑπομιμνήσκων
καὶ τὸ ρητόν, ὅτι "εἶναι προτιμότερον τὸ προλαμβάνειν ἀπὸ τὸ θε-
ραπεύειν".

Μὲ τιμὴν καὶ ἀγάπην Χριστοῦ
Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης

Τὸ «Σκοπιανὸν»
πειρασμὸς διὰ τὸν Ἄθω

Ποῖοι ὀφείλουν νά εἶναι οἱ Ἀρχιερεῖς
Ὁ Μέγας Βασίλειος σέ ἐπιστολή του

πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Νεοκαισαρείας ἀνα-
φερόμενος πρός τό ἱερό ὕψος ἀλλά καί τίς
βαρειές εὐθύνες τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώμα-
τος τόσο ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ ὅσο καί τῶν
ἀνθρώπων μεταξύ τῶν ἄλλων σημειώνει
ὅτι «Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος καί ἑδραί-
ωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς Χρι-
στόν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια, δυσμαχώ-
τατος τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ πατρώων
θεσμῶν, νεωτεροποιΐας ἐχθρός, ἐν ἑαυτῷ
δεικνύς τό παλαιόν τῆς Ἐκκλησίας σχῆμα,
οἷον ἀπό τινος ἱεροπρεποῦς εἰκόνος, τῆς

ἀρχαίας καταστάσεως, τό εἶδος τῆς ὑπ’
αὐτόν Ἐκκλησίας διαμορφῶν». Γιά τόν λό-
γο αὐτό συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τά
πρῶτα χρόνια τῆς ἱδρύσεώς της ἦταν νά
προάγωνται στό ἀνώτατο αὐτό ἱερατικό

ἀξιώμα οἱ πλέον ἄξιοι καί κατάλληλοι. Ἔτσι
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, γιά νά τονί-
ση τίς προϋποθέσεις πού ἰσχύουν, γιά νά
ἀναλάβη κάποιος τό μεγάλο ἀξίωμα τοῦ
ἐπισκόπου σημειώνει ὅτι «καθαρθῆναι δεῖ

πρῶτον, εἶτα καθᾶραι».
Ἐπίκεινται ἐκλογαὶ ΠΕΝΤΕ νέων

Προκαθημένων καί Ἀρχιεπισκόπων
Συγκλίνουσες πληροφορίες ἀπό πολλές

πλευρές θεωροῦν ὅτι στίς περισσότερες

ἀπό τίς Ὀρθόδοξες ἑλληνόφωνες Ἐκκλη-
σίες, κατά τό προσεχές ἐγγύς διάστημα,
ἐπίκειται ἐκλογή Προκαθημένου καί νέων
Ἀρχιεπισκόπων. Τήν στιγμή μάλιστα ὅπου
στήν μητροπολιτική Ἑλλάδα ἡ οἰκονομική

κρίση, ἀλλά κυρίως ἡ πνευματική καί ἡ ἠθι-
κή ὅλο καί παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις,
ἀλλά καί ὅταν οἱ σχέσεις τῆς Ἑλλάδος καί
τῆς Τουρκίας δοκιμάζονται καθημερινά καί
ἀπό ὅτι φαίνεται θά δοκιμασθοῦν ἰδιαίτερα
κατά τήν παροῦσα χρονιά. Ἔτσι, ἐκτός τῶν
δημοσιευμάτων πού ἀναφέρουν ὅτι ἐπίκει-
ται ἡ παραίτηση ἤ ἡ ἀναγκαστική ἐκδίωξη
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου,
τόν τελευταῖο καιρό γίνεται συχνά ἀναφορά
καί γιά ἐπικείμενη ἐκλογή νέου Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπίσης, στήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἄν καί δέν ἔχει τεθῆ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Μὲ ἀφορμὴ τῆς συμπληρώσεως ἑνὸς ἔτους τῆς «Συνόδου» τῆς
Κρήτης, τὴν λεγομένη ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστάς «Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδος», ὁ καθηγούμενος τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους
Τύχων, ἔγραψε κείμενο ποὺ ἐγκωμιάζει καὶ ἐπαινεῖ κατὰ κόρον τὴν
«Σύνοδο» αὐτή. Ἀλλὰ εἶναι μεγάλης ἀπορίας ἄξιον πῶς ὡς μέλος
τῆς πενταμελοῦς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, διέγνωσε ἡ πεν-
ταμελὴς ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν «Σύνοδο τῆς Κρήτης» πολλὲς ἀτέλειες
καὶ λάθη καὶ ψηφισθέντα κείμενα μὲ ἀμφίσημο τρόπο, καὶ εὔχονται
μία μελλοντικὴ Σύνοδος νὰ τὰ θεραπεύση ὅλα τὰ μὴ ὀρθόδοξα ψη-
φισθέντα κείμενα. Τί συνέβη λοιπὸν καὶ σήμερα ἐπαινοῦμε κατὰ κό-
ρον τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης; Μήπως ὁ διαρεύσας χρόνος τὰ ἐθε-
ράπευσε θαυματουργικά;! ἢ μὲ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Εὐχε-
λαίου; Ἐνῷ ὡς μέλος τῆς πενταμελοῦς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Κοινό-
τητος ἐπεσημάνατε πολλὰ ἀμφίσημα καὶ τρωτὰ σημεῖα τῶν κειμέ-
νων τῆς «Συνόδου», τὴν δὲ «Δήλωσιν Τορόντο», τὴν ὁποία ἡ «Σύν-
οδος» χαρακτήρισε ὡς «κεφαλαιώδους σημασίας διὰ τὴν ὀρθόδο-
ξον συμμετοχὴν εἰς τὸ Π.Σ.Ε.», ὀρθῶς κατεκρίνατε ὡς «θεολογικὸ
κείμενο μή ἀποδεκτό».

Στὸ δικό σας ὅμως κείμενο ὑποστηρίζετε ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα! Τὸ
διπλὸ πρόσωπο ποὺ δεικνύετε δὲν ἁρμόζει γιὰ τὴν θέση ποὺ κατέ-
χετε, καὶ ἰδιαίτερα ὅταν ἀναφέρεσθε σὲ θέματα πίστεως.

Ἡγούμενος Ἁγίου Ὄρους διὰ Κολυμβάριον:
«Μηδὲν ἀπὸ μηδέν, μηδέν»

Γράφει ὁ μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης
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Περὶ καθαγιασμοῦ πολλῶν Ἁγίων Ποτηρίων εἰς μίαν θείαν Λειτουργίαν

Ἐπανέρχομαι γιά τρίτη καί τε-
λευταία, ὅμως, φορά στό θέμα
τῆς Περιφορᾶς καί τοῦ Καθαγια-
σμοῦ πολλῶν Ἁγίων Ποτηρίων
σέ μιά Θ. Λειτουργία, ἀφοῦ ἡ Ἱ.
Μονή Βατοπαιδίου ἐπανῆλθε ἐπί
τοῦ θέματος καί μοῦ ξαναθέτει
ἐρωτήματα, στά ὁποῖα ἔχω ἤδη
λεπτομερῶς ἀπαντήσει.

Δέν θά ἀπεραντολογήσω, ὅσο
μέ προκαλεῖ ἡ ἀπάντηση τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου (στό
ἑξῆς Ι.Μ.Β.), ἀλλά θά μακρηγο-
ρήσω διότι, ἐνῶ τό θέμα εἶναι
ἁπλό καί λελυμένο, δέν πρέπει
νά μείνουν ἀναπάντητες οἱ αἰχ-
μές τῆς Μονῆς.

Θά ἀρχίσω ἀπό τήν διαμαρτυ-
ρία τῆς Ι.Μ.Β. ὅτι τήν κατηγόρη-
σα ἄδικα γράφοντας «“Μία πρώ-
τη καὶ γενικὴ παρατήρηση γιὰ τὸ
περιεχόμενο τῆς ἀπαντήσεως
τῆς Ἱ.Μ.Β. εἶναι ὅτι ἀποσιωπᾶ
ἐντελῶς τὸ κέντρο βάρους τοῦ
θέματος τοῦ ἄρθρου μου…[· τὴν]
πλάνη ὅτι δὲν κοινωνοῦμε Αἵμα-
τος Χριστοῦ, ἐὰν στὸ καθα-

γιασθὲν περιεχόμενο τοῦ ἁγίου
Ποτηρίου προστεθῇ μετὰ τὸν Κα-
θαγιασμὸ καὶ νέα ποσότης Νά-
ματος’’ Φαίνεται, ὅτι ξέφυγε τῆς
προσοχῆς τοῦ π. Βασιλείου
αὐτὸ ποὺ ὑπογραμμίζει ἡ Μονὴ
στὴν δεύτερη ἤδη παράγραφο·
“Μία σταγόνα θείου αἵματος δύ-
ναται νὰ καθαγιάσει, ἂν χρει-
αστεῖ, ὁλόκληρο πέλαγος νάμα-
τος, οἴνου δηλαδή. Πάλι σύμ-
φωνοι’’».

Ἐδῶ εἶναι πού ἀπορῶ μέ τό
πῶς διαβάζει τά γραφόμενά μου
ἡ Ἱ. Μονή! Βεβαίως καί δέν μοῦ
«ξέφυγε τῆς προσοχῆς» αὐτό
πού ὑπεγράμμισε ἡ Ι.Μ.Β.! Τό
ἀνέφερα, μάλιστα, σέ ἀντιδια-
στολή μέ τήν ἁπλούστευση
τοῦ θέματος πού ἔκαμε ἡ
Ι.Μ.Β. , μετακυλίοντάς το ἀπό
τήν Δογματική του διάσταση,
πού θέτουν ὅσοι ἀρνοῦνται ὅτι
καθαγιάζεται ὁποιαδήποτε πο-
σότητα οἴνου προστεθῆ μετά τόν

Καθαγιασμό τοῦ ἀρχικοῦ περιε-
χομένου τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου!
Ἐπαναλαμβάνω, λοιπόν, αὐτό
πού διευκρίνησα καί στήν προ-
ηγουμένη ἀπάντησή μου, ἀλλά ἡ
Ἱ. Μονή ἐπιμένει νά τό ἀγνοῆ:
Ὅτι γι’ αὐτούς καί μόνο ἔγρα-
ψα τό ἀρχικό μου κείμενο καί
ὄχι γιά τήν Ι.Μ.Β. Ποτέ δέν
φανταζόμουν ὅτι Κληρικοί
πού δέχονται αὐτό πού δήλω-
σε ὅτι δέχεται καί ἡ Ι.Μ.Β., ὅτι
“Μία σταγόνα θείου αἵματος δύ-
ναται νὰ καθαγιάσει, ἂν χρει-
αστεῖ, ὁλόκληρο πέλαγος νάμα-
τος, οἴνου δηλαδή», θά ἐφεύρι-
σκαν ἕνα τόσο πολύπλοκο καί
νεωτεριστικό τρόπο, γιά νά
αὐξήσουν τήν ποσότητα τοῦ
Παναγίου Αἵματος σέ μιά Θ.
Λειτουργία μέ πλῆθος κοινω-
νούντων πιστῶν!

Ἡ Ι.Μ.Β. μέ κατηγόρησε ὅτι
χρησιμοποίησα «τολμηρές
ἐκφράσεις», χαρακτηρίζοντας

πλάνη ἕνα τρόπο αὐξήσεως τῆς
ποσότητος τοῦ Ἁγίου Αἵματος,
ἐνῶ ἐχαρακτήρισα πλάνη τήν
κακοδοξία ἐκείνων πού πι-
στεύουν ὅτι δέν καθαγιάζεται ἡ
προσθήκη νάματος στό Ἅγιο
Ποτήριο μετά τόν Καθαγιασμό
του. Αὐτό τό ἐξήγησα ρητῶς
στήν προηγουμένη ἀπάντησή
μου καί ἐκπλήσσομαι γιά τήν
ἀνέλπιστη παρανόηση τόσο
ρητῆς καί σαφεστάτης ἐξηγή-
σεώς μου, πού μετετράπη,
μάλιστα, σέ κατηγορία εἰς βά-
ρος μου!

Τέλος πάντων! Ἐφ’ ὅσον, λοι-
πόν –ἔστω καί περιπετειωδῶς–
συμφωνήσαμε ὅτι δεχόμαστε
καί τά δύο μέρη πού συζητοῦμε
(ἡ Ι.Μ.Β. καί ὁ γράφων) πώς
“Μία σταγόνα θείου αἵματος
δύναται νὰ καθαγιάσει, ἂν
χρειαστεῖ, ὁλόκληρο πέλαγος
νάματος», ἡ λύση τοῦ θέματος
εἶναι ἁπλουστάτη καί γι’ αὐτό
ἀπορῶ μέ τήν παρατεινομένη
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ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Μεγάλαι αἱ εὐθῦναι τῶν παραδοσιακῶν Μητροπολιτῶν

• Νεοελληνικὸς Παγανισμὸς
καὶ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ κ.
Γεώργιος Θ. Ποντίκας. Σελ. 3

• «ΝΑΜΑΤΑ ΙΟΡΔΑΝΕΙΑ». Τοῦ
Ἀρχιμ. Κ. Χαραλαμποπού-
λου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ.
Κηφισίας. Σελ. 4

• Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης πλανᾶται; Τοῦ κ. Κον-
τοστάνου, δασκάλου. Σελ. 5

• Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐναντίον
τοῦ Σιωνισμοῦ. Τοῦ κ. Διο-
δώρου Ράμμου, ἱστορικοῦ –
ἀρχαιολόγου. Σελ. 7

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 6ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ Ἅγια
Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη


