
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
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ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20
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Ὅπως ἔχει διαπιστωθεῖ ἡ με-
μονωμένη ἐξέταση τῶν ρημά-
των ἐκπορεύεται (τοῦ Ἰω. 15,26:
«ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύε-
ται» καί τοῦ Συμβόλου τῆς Πί-
στεως: «τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπο-
ρευόμενον») καί τοῦ procedere
(στά λατινικά) δέν βοηθάει ἀπο-
φασιστικῶς στήν κατανόηση καί
λύση τοῦ προβλήματος τοῦ Fi-
lioque μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύ-
σεως. Καί τοῦτο, γιατί καί τά δύο
αὐτά ρήματα (ἐκπορεύεσθαι καί
procedere) μποροῦν νά πάρουν
καί τήν εἰδική ἔννοια τοῦ πηγά-

ζειν, ἀλλά καί τή γενική ἔννοια
τοῦ προέρχεσθαι, τοῦ ἐξέρχε-
σθαι.

Γιά τήν καλή κατανόηση καί
ἀπόδοση τῶν ρημάτων αὐτῶν
καί τῶν σχετικῶν κειμένων καί
μεταφράσεων, στά ὁποῖα βρί-
σκονται, εἶναι ἀπαραίτητο νά
ληφθοῦν ὑπ‘ ὄψη καί νά συνε-
ξετασθοῦν καί οἱ συνοδεύουσες
αὐτά προθέσεις. Αὐτές εἶναι οἱ
προθέσεις παρά, ἐκ καί ἀπό στά
ἑλληνικά κείμενα καί οἱ ἀντίστοι-
χες ex καί a (ab) στά λατινικά
κείμενα.

Οἱ προθέσεις παρά καί ἐκ ση-
μαίνουν μία ἄμεση προέλευση
καί καταγωγή κάποιου, τήν ἀφε-
τηρία του (τ. ἔ. τό ἐκ μέρους, τό
ἀπό τούς κόλπους τινός). Ἔτσι
δίνουν στό ἐκπορεύεσθαι τήν
ἔννοια τοῦ πηγάζειν. Ἀντιθέτως
ἡ πρόθεση ἀπό σημαίνει (μι-
λᾶμε γιά τήν ἀρχαία-κοινή ἑλλη-
νική) τήν ἔμμεση καταγωγή καί
προέλευση (Πρβλ. Ἀ. Τζάρτζα-
νος, Κ. Κατεβαίνης, Συντακτικόν
κ.ἄ.). Ἔτσι αὐτή δίνει στό ἐκπο-
ρεύεσθαι τή γενικότερη ἔννοια
τοῦ προέρχεσθαι-ἐξέρχεσθαι.

Κάτι τό ἀνάλογο ἰσχύει καί μέ
τίς λατινικές προθέσεις: Ἡ ex
σημαίνει τήν ἄμεση καταγωγή
καί προέλευση, ἐνῶ ἡ a (ab-
πρό φωνήεντος) σημαίνει τήν
ἔμμεση καταγωγή καί προέλευ-
ση. Ἔτσι μέ τήν πρόθεση ex τό
ρῆμα procedere παίρνει τήν
ἔννοια τοῦ πηγάζειν, ἐνῶ μέ τήν
a παίρνει τήν ἔννοια τοῦ προέρ-

χεσθαι- ἐξέρχεσθαι.
Σημ.: Ἐδῶ πρέπει νά σημει-

ώσουμε ὅτι δυστυχῶς γιά τήν
ἑλληνική πρόθεση παρά δέν
ὑπάρχει στά λατινικά ἀντίστοιχη
πρόθεση. Ἔτσι ὅταν μεταφρά-
στηκε τό χωρίο τοῦ Ἰω. 15,26
(«ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπο-
ρεύεται») στά λατινικά τέθηκε
στή Βουλγάτα ἀνεπιτυχῶς ἡ
πρόθεση a («qui a Patre proce-
dit»), καί ὄχι ἡ ex. Αὐτό εἶχε ὡς
ἀποτέλεσμα νά ἀλλοιώνεται
εὐχερῶς τό νόημα τοῦ χωρίου.
Αὐτό ἔδινε καί δίνει ἀφορμή —
τό δικαίωμα — στόν ἀναγνώστη
νά διευρύνει τήν ἔννοια τοῦ
ἐκπορεύεσθαι καί μέ τό προέρ-
χεσθαι.

Ἔτσι μποροῦσε ὁ ἀναγνώ-
στης νά ὑπονοεῖ καί τήν ἔμμεση
καταγωγή καί προέλευση. Αὐτή
ἡ ἐξέλιξη εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὁ
ἀναγνώστης νά ὁδηγεῖται στήν
ἔννοια ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα

ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό.
Ἄν ὅμως εἶχε τεθεῖ ἐξ ἀρχῆς
(π.χ. στή Βουλγάτα) ἡ πρόθεση
ex δέν θά ὑπῆρχε χῶρος γι’
αὐτήν τήν παρεκτροπή.

Εὐτυχῶς ὡστόσο πού οἱ Πα-
τέρες τῶν πρώτων Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων στό λατινικό
Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὁδηγού-
μενοι καί ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα,
δέν παρεσύρθηκαν, δέν παρα-
πλανήθηκαν καί δέν ἔθεσαν τήν
πρόθεση a, ἀλλά τήν ex. Δέν
εἶπαν δηλ. qui a Patre procedit
(ἤ a Patre procedentem), ἀλλά
εἶπαν qui ex Patre procedit (ἤ
ex Patre procedentem). Ἔτσι
ἀπέδωσαν ὀρθῶς καί τήν πρό-
θεση παρά τοῦ Ἰω. 15,25 καί
τήν πρόθεση ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Ὅμως σ’ αὐτή τήν ἐπιτυχημέ-
νη τοποθέτηση τοῦ λατινικοῦ
Συμβόλου δέν δόθηκε ἡ δέουσα
προσοχή οὔτε ἡ ἐπιβεβλημένη

βαρύτητα καί γι’ αὐτό συνέχισαν
πολλοί δυτικοευρωπαῖοι νά ἐπη-
ρεάζονται ἀπό τήν πρόθεση a
πού εἶχε τεθεῖ παλαιόθεν στή
Βουλγάτα καί ἐν συνεχείᾳ στίς
ἄλλες μεταφράσεις ἐσφαλμέ-
νως.

Ἔτσι μέ τό εὐχερῶς ὑπονο-
ούμενο Filioque παρασυρόμε-
νοι οἱ ἀνωτέρω καί ἀπό νεότε-
ρους καί μή γνωρίζοντες τά θεο-
λογικά καί φιλολογικά δεδομένα
πρόσθεσαν καί αὐτό (τό Filio-
que) στό λατινικό Σύμβολο τῆς
Πίστεως ἐσφαλμένως καί βεβια-
σμένως, λέγοντες «ex Patre Fi-
lioque procedentem». Λέμε βε-
βιασμένως καί ἐσφαλμένως,
γιατί, ἀφοῦ διατήρησαν στό
Σύμβολο τό ex (πού σημαίνει
τήν ἄμεση καταγωγή) δέν μπο-
ροῦσαν νά προσθέσουν τό Fi-
lioque, ἀφοῦ ἰσχύει ἡ ἄμεση
προέλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-

Ρομποτοποίησις τῶν ἐργαζομένων,
χριστιανικὴ ἐργονομία καὶ δυνατότης

ἡσυχαστικοποιήσεως τῶν τεχνολογιῶν
Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

Ἡ δημιουργία καὶ ἡ λύσις
τοῦ προβλήματος τοῦ Filioque

Γράφει ὁ κ. Παν. Ἰ. Μπούμης, Ὁμ. Καθ. Παν/μίου Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὸ παρατεινόμενον Σχίσμα τῆς λεγομένης
“Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας’’, καθιστᾶ

καὶ τὸν κίνδυνον τῆς Οὐνίας μεγαλύτερον
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τὸ παρατεινόμενο Σχίσμα, τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκο-
πίων, ποὺ ἀνεπίτρεπτα καὶ ἀνιστόρητα αὐτοαποκαλεῖται “Μακεδο-
νικὴ Ἐκκλησία”, καθιστᾶ καὶ τὸν κίνδυνο τῶν αἱρετικῶν Οὐνιτῶν
τῶν Σκοπίων, ἀκόμα πιὸ μεγάλο. Δυστυχῶς ἡ παραβίαση τῆς νο-
μοκανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας ἀπὸ τὴν σχι-
σματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, λειτούργησε καὶ πρὸς ὄφελος
τῶν Οὐνιτῶν τῶν Σκοπίων.

Τὸ πρόβλημα τῆς Οὐνίας στὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, εἶναι ἕνα
πολὺ μεγάλο πρόβλημα, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ ὀξύτερο τὸ πρό-
βλημα τῆς ἀντικανονικῆς αὐτῆς αὐθαιρεσίας τῆς σχισματικῆς
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, ποὺ ἀνεπίτρεπτα αὐτοαποκαλεῖται “Μα-
κεδονικὴ Ἐκκλησία”.

Ἡ παρουσία τῆς οὐνιτικῆς κοινότητας στὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων,

43% ΕΙΣ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΩΜΙΟΙ

Πρὸ ἑξαμήνου ἀποκλειστικὴ
ἔρευνα τοῦ «Ο.Τ.» εἶχε σκοπόν
νὰ φέρη εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἕνα
ἄγνωστον ζήτημα σχετικῶς μὲ
τὰς ἐγγραφάς εἰς τὸν κατάλογον
πρὸς ἀρχιερατείαν. Τὸ ζήτημα
ἀφορᾶ ἐγγραφάς προσώπων,
διὰ τὰ ὁποῖα ἐκκρεμοῦν εἰς βά-
ρος τους δικογραφίαι εἰς τὴν δι-
καιοσύνην. Δυστυχῶς κατὰ τὸ
διάστημα ποὺ παρῆλθε καὶ ἐνῷ
συνεδρίασε δὶς ἡ ὁλομέλεια τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος διεπιστώσαμεν ὅτι δὲν

ἐλήφθη κανένα μέτρον οὔτε ἐτέ-
θη εἰς κίνησιν κάποια διαδικασία
ἐλέγχου. Ἡ ὑπόθεσις ὅμως ἀπο-
βαίνει κατεπείγουσα, τόσον διότι
ἤδη ἐκκρεμεῖ ἡ πλήρωσις τῆς κε-
νωθείσης θέσεως τῆς Ἱ. Μ. Μά-
νης μετὰ τὴν εἰς Κύριον ἐκδη-
μίαν τοῦ μακαριστοῦ Χρυσοστό-
μου, ἡ ὁποία ἀναμένεται κατά
τήν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς
7ης καί 8ης Φεβρουαρίου 2018
μαζί μὲ ἐκλογάς Βοηθῶν Ἐπι-
σκόπων, ὅσον καὶ ἐπειδὴ ἡ Κυ-
βέρνησις δεχομένη πιέσεις ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησίαν διὰ ἀντιευαγγε-
λικὰ νομοθετήματα καί τό «Σκο-
πιανόν» εἶναι πιθανὸν νὰ ἀνακι-
νήση διὰ τοῦ φίλα διακειμένου
πρὸς αὐτὴν τύπου γεγονότα
ὑπὸ πηχυαίους τίτλους «ΣΚΑΝ-
ΔΑΛΑ» προκειμένου νὰ ἐπιτύχη
τοὺς σκοποὺς της ἐν ὄψει καὶ
τῆς θρυλουμένης ἐπικειμένης
συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, εἴμεθα
ὑποχρεωμένοι νά γίνωμεν πε-
ρισσότερον συγκεκριμένοι:

Μία ἐκ τῶν περιπτώσεων τὰς
ὁποίας ὀφείλει καθηκόντως νὰ
ἐξετάση ἡ Ἱεραρχία εἶναι ἡ πρόσ-

φατος ἐγγραφὴ τοῦ Ἀρχιμ. Φι-
λοθέου Δέδε, πρ. Πρωτοσυγ-
κέλλου τῆς Ἱ. Μ. Ἰωαννίνων.
Κατηγορητήριον τῆς 16ης Ὀκτω-
βρίου 2017 διὰ «συκοφαντικὴ
δυσφήμηση καὶ ἠθικὴ αὐτουργία
σὲ συκοφαντικὴ δυσφήμηση
κατὰ συρροὴ» ἔχει κατατεθῆ εἰς
τὴν Εἰσαγγελίαν Πρωτοδικῶν
Ἰωαννίνων διὰ πέντε κατηγορου-
μένους μὲ πρῶτον ἐξ αὐτῶν τὸν
Ἀρχιμ. Φιλόθεον Δέδε, καθὼς
ἐπίσης καὶ δύο Ἀρχιμανδρίτας.
Συνωμιλήσαμεν μὲ τὸν παν/τα-
τον Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον
Δέδεν, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσεν ὅτι
δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ τοποθετηθῆ δη-
μοσίως καὶ ἀναμένει τὴν ἐκδίκα-
σιν τῆς ὑποθέσεως περὶ τὰ τέλη
τοῦ Φεβρουαρίου 2018.

Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 18
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «πα-
ραπομπὴ ἐπὶ τινι τῶν ἀνωτέρω
πράξεων ἢ μὴ ἀμετάκλητος κα-
ταδίκη ἐπ’ αὐτῇ ἐμποδίζει τὴν
ἐν τῷ καταλόγῳ ἐγγραφὴν μέ-
χρι τῆς ἐκδόσεως ἀμετακλήτου
ἀθωωτικῆς ἀποφάσεως ἢ
ἀπαλλακτικοῦ βουλεύματος».

Βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν
τὴν Ἱεραρχίαν νὰ συνειδητοποι-
ήσῃ ὅτι ἡ περίπτωσις αὐτὴ
ἐμπίπτει εἰς τὴν παροῦσαν διά-
ταξιν καὶ ἀναλόγως νὰ πράξη ὡς
ὁρίζεται. Εἶναι ἀναγκαῖον, λοιπόν,
ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία νὰ ἐξαιρέση
τὸν συγκεκριμένον Ἀρχιμαν-
δρίτην καθὼς καὶ ὅποιον ἄλλον
ἀπὸ τὸν κατάλογον πρὸς ἀρχιε-
ρατείαν, ἕως ὅτου τελεσιδικήσουν
αἱ οἱαιδήποτε ἐκκρεμότητες μὲ τὴν
δικαιοσύνην. Δεδομένου, ὅτι εἰς
τήν περίπτωσιν τοῦ Ἀρχιμ. Φιλο-
θέου Δέδε ἠγνοήθησαν δύο κατη-
γορητήρια διά ἔγκλημα χαρακτη-
ριζόμενον ἀπό τό ἄρθρον 363 τοῦ
Ποινικοῦ Κώδικος ὡς «ἀτιμωτικό».

Ἐάν κωφεύσῃ ἡ Σεπτή Ἱεραρ-
χία εἰς τά τά ὑπό τοῦ Καταστατι-
κοῦ Χάρτου (ὁ ὁποῖος εἶναι καί
Νόμος τοῦ Κράτους) ὁριζόμενα,
τότε ἀνοίγεται ἡ ὁδός τῶν προσ-
φυγῶν εἰς τό Συμβούλιον τῆς
Ἐπικρατείας, πρᾶγμα τό ὁποῖον
– ὡς μᾶς πληροφοροῦν– πολλοί
εἶναι ἐκεῖνοι πού θά πραγματο-
ποιήσουν προσφεύγοντες, χρώ-
μενοι τοῦ ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου δικαιώματός των.

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 590/77) ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΙΖΕΙ
ΠΟΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ!

Προσοχή εἰς τήν περίπτωσιν ἐγγραφῆς τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Δέδε
«Δέν ἀνήκουν οἱ Μακεδόνες στήν
ποιμαντορία τοῦ Μακαριωτάτου;»
Τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου, Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἁγ. Ὄρους
Τὸ ἔχω πεῖ καὶ ἄλλες φορές, πὼς αὐτὴ ἡ σημερινὴ κυβέρνηση

δὲν εἶναι πολιτικὸ κυβερνητικὸ κόμμα, ἀλλὰ ἐγκληματικὴ ὀργάνω-
ση καὶ αὐτὸ τὸ ἀπέδειξε ἡ ἴδια, μὲ τὰ ἐγκληματικὰ νομοσχέδια ποὺ
ψήφισε στὴν Βουλή. Ἂς μᾶς ποῦν οἱ κυβερνῶντες, ποιοὺς ρωτή-
σανε καὶ ψηφίσανε τὸ νομοσχέδιο τῆς ἀλλαγῆς φύλου; Αὐτὸ δὲν
εἶναι ἔγκλημα πρὸς τὴν νεολαία μας; Τώρα μάλιστα, ἔχουν ἀπο-
θρασυνθεῖ πάρα πολὺ καὶ θέλουν νὰ μᾶς ντροπιάσουν τὴν Μακε-
δονία μας, δίνοντας τὸ ἱερὸ αὐτὸ ὄνομα, σὲ ἕνα γύφτικο κρατίδιο,
ποὺ λέγεται Σκόπια. Ποιὸν ρωτήσανε; Κάνανε δημοψήφισμα, νὰ
δοῦνε τί θέλει ὁ ἑλληνικὸς λαός, ποὺ τοῦ ἀνήκει ἡ Μακεδονία; Μή-

Εἰς ποίαν ἐθνότητα ἀνήκει ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος»
τῶν Σκοπίων; Μία τολμηρὰ πρότασις πρὸς τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος διὰ παρεμπόδισιν τῆς Βουλγαρίας.

Τό πρόβλημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων εἶχε σάν ἀποτέλεσμα
νά διαταραχθοῦν γιά ἄλλη μία φορά οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μέ
τήν Πολιτεία. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σέ ἐπιστολή πού ἀπέστειλε στόν
πρωθυπουργό τῆς Χώρας, σχετικά μέ τό ζήτημα αὐτό, τόνισε ὅτι
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρίς νά ἐπιθυμεῖ τήν ὁποιαδήποτε
ἀνάμειξή της στίς ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, χωρίς
ταυτόχρονα νά ἀπεμπολεῖ τή διαχρονική μαρτυρία λόγου καί αἵμα-
τος τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ της ὑπέρ τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Μα-
κεδονίας, ἡ ὁποία τῆς ἀπαγορεύει νά ἀποδεχθεῖ τή χρήση τοῦ
ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον, ἀποφάσισε
στή συνεδρία της τῆς 9ης Ἰανουαρίου τ.ἔ., νά ἐπισημάνει τόν κίν-

Τό Σκοπιανόν ἀποκαλύπτει
τά ὑποκριτικά διλήμματα τῶν διακριτῶν

ρόλων Ἐκκλησίας - Πολιτείας
Ἀνταλλαγή ἐπιστολῶν Προκαθημένου καί Πρωθυπουργοῦ

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Μέ πολλή προθυμία οἱ πνευματικοί ἀπαντοῦν σέ ἐρωτήσεις τῶν
πιστῶν πού προσέρχονται γιά ἐξομολόγηση καί δίνουν συμβουλές
γιά τήν ἀντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων πού ἀντιμετωπίζουν.
Τό ἔργο τους εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό καί κανείς δέν μπορεῖ νά τό
ἀμφισβητήσει.

Ὡστόσο, χρειάζεται προσοχή καί διάκριση, τόσο ἀπό τή μεριά
τῶν πνευματικῶν ὅσο καί ἀπό τή μεριά ἐκείνων πού καταφεύγουν
σ᾿ αὐτούς. Καί ἐξηγοῦμαι. Πολλοί κληρικοί ἔχουν μιά σταθερή
γραμμή, τήν ὁποία τηροῦν πρός ὅλους γενικά τούς ἐξομολογούμε-
νους, χωρίς νά ἐξετάζουν τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ καθενός. Ἔχουν γιά

Ὑπερβολαὶ λαϊκῆς εὐσεβείας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι φυσικὸ καὶ πνευματικὸ τμῆμα τῆς Μακεδο-
νίας, καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀγωνίσθηκε ἐνάντια στὴν θέλη-
ση μεγάλων δυνάμεων προκειμένου νὰ παραμείνει μέρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς ἐπικράτειας. Ἔχει λοιπὸν λόγο νὰ παρεμβαίνει σὲ πολιτικὰ
δρώμενα ποὺ θίγουν ὅσα οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι
τοῦ Ἀλεξάνδρου Μακεδόνες κατόρθωσαν στὴν νεώτερη ἱστορία.
Ἔτσι, μὲ ἀφορμὴ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μὲ
τὰ Σκόπια γιὰ τὴν ἀναγνώριση ὀνομασίας τους, ἡ Μονή μας προβαί-

Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου: Ἀναγνώρισις
ὡς «Μακεδονία» θὰ τροφοδοτήση

τὸν ἀλυτρωτισμόν!
Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἀρχιμ. Χριστοδούλου

Ἐπειδὴ καὶ πάλιν πολὺς λόγος γίνεται εἰς
τὰς ἡμέρας μας περὶ Μοναχισμοῦ, καλὸν
εἶναι ἡ τελευταία ὁμιλία μας νὰ ἀφιερωθῆ εἰς
τὸ σπουδαῖον αὐτὸ θέμα.

Οἱ κοσμικοὶ δημοσιογράφοι ἔγραψαν καὶ

γράφουν πολλά. Καὶ παράλληλα μὲ τὰ
γυμνὰ καὶ τὰ διάφορα πορνογραφήματα, εἰς
τὰς ἐφημερίδας δημοσιεύονται ὀκτάστηλα
ρεπορτάζ, ἄρθρα, σχόλια, χρονογραφήματα
καὶ σκίτσα προκειμένου νὰ διασυρθῆ ὁ

ὀρθόδοξος μοναχισμὸς καὶ μάλιστα ὁ Ἁγιο-
ρειτικός. Ὑπῆρξαν ὅμως καὶ αἱ ἐξαιρέσεις.
Εἰς σοβαρὰν ἀπογευματινὴν ἐφημερίδα
ἐγράφησαν κατ’ ἐπανάληψιν σχόλια, ἄρθρον

καὶ ἐπιστολαί, ποὺ ὑπερησπίζοντο τὸν Μο-
ναχισμόν. Προχθὲς δὲ ἕνας δημοσιογράφος
κοσμικὸς καὶ οἰκουμενιστὴς μάλιστα, ἔγρα-
ψε ἕνα ἄρθρον εἰς μεγάλην ἡμερησίαν ἐφη-

μερίδα, μὲ τὸ ὁποῖον ὑπεραπολογεῖται τοῦ
Μοναχισμοῦ καὶ ἀνατρέπει ἕνα πρὸς ἕνα
ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἐχθρῶν του.

Ἀξίζει νὰ παρουσιάσωμεν εἰς τὴν ἀγάπην
σας τὸ ἄρθρον αὐτό. «Ἀφήσαμε, γράφει ὁ

κοσμικὸς δημοσιογράφος, νὰ περάσει λίγο
ὁ θόρυβος γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς «στρατο-
λογίας» νεαρῶν στὰ μοναστήρια, ποὺ ξεση-
κώθηκε ἀπὸ τὴν πρόθεση πέντε παιδιῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Εὑρισκόμεθα πρὸ σπουδαίων ἐκκλησιαστικῶν καὶ γεωπολιτικῶν
ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι πρόκειται νὰ μᾶς ἐπηρεάσουν τὰς ἑπομένας
δεκαετίας. Ἡ προσπάθεια ἐπιλύσεως τοῦ ζητήματος τῆς ὀνομα-
σίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων ἔθεσε εἰς κίνησιν τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι
αὐτοαποκαλοῦνται «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», νὰ προβοῦν εἰς δια-
φόρους ἐνεργείας. Οἱ μὲν σχισματικοὶ ἐτέθησαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν
τοῦ κράτους των, κινούμενοι μὲ διπλωματικὸν τρόπον δι’ ἀναγνώ-
ρισίν τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Βουλγαρίας, κάτι τὸ ὁποῖον θε-
ωροῦν ἄμεσα ἐφικτόν, καθὼς κατὰ βάθος ἀπευθύνονται καὶ ἀνα-
μένουν ἔγκρισιν ἀπὸ τὸ συλλογικὸν ἀσυνείδητον τῶν ἐπεκτατικῶν
βλέψεων τῆς «Μεγάλης Βουλγαρίας». Ἡ δὲ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος ἀνέλαβε διὰ τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς 10ης Ἰανουαρίου καὶ πά-
λιν μέρος τοῦ ἐθναρχικοῦ της ρόλου, διὰ τὸν ὁποῖον δέχεται ἐπι-
κρίσεις. Τὸ ἐρώτημα ποὺ πλανᾶται εἶναι «ἐμπίπτει εἰς τὴν ἁρμο-
διότητα τῆς Ἐκκλησίας ἡ παρέμβασις εἰς τὰ ἐθνικὰ ζητήματα;».

Ἡ θεολογικὴ κριτικὴ
Τὸ ἐρώτημα τίθεται τόσον ἀπὸ θεολογικὴν ὅσον καὶ ἀπὸ πολιτικὴν

σκοπιάν. Οἱ θεολόγοι ποὺ ἐγείρουν αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τὸ θέτουν ὑπὸ

ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ;
Ἡ δικαιωματική παρέμβασις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΟΧΙ εἰς τὴν ἀπονομὴν τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου Κράτους!

«Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης·
κακεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν,
καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς Ποιμὴν» (Ἰωάνν. ι΄ 16).

Αἴτιον δημιουργίας τοῦ Σκοπιανοῦ ζητήματος
Ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἱδρύθη τὸ λεγόμενο «Κράτος τῶν Σκοπίων».

Αὐτὸ ἦτο δημιούργημα τοῦ κομμουνιστοῦ Γιόσιπ Μπρὸζ Τίτου, μὲ τὸ
ψευδεπίγραφο ὄνομα «Μακεδονία», ὥστε νὰ ἀποτελέση τὸ ὄχημα
ἐξόδου τῆς Γιουγκοσλαβίας πρὸς τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Θεσσαλονίκη.

Ὁ «Πνευματικὸς Νόμος»
Οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες πάντοτε τονίζουν τὴν διαχρονικὴ ἰσχὺ καὶ

ἐφαρμογὴ τοῦ «Πνευματικοῦ Νόμου». Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸν ἀδήριτο
νόμο, οἱ παραβάσεις καὶ παρεκτροπὲς τῆς ἠθικῆς τιμωροῦνται πάντο-
τε σὲ πραγματικό, ἄλλα ἄγνωστο στὴ διάρκειά του χρόνο. Ἔτσι, ὁ
«Πνευματικὸς Νόμος» κάνει πάντοτε κύκλους μὲ χρονικὴ διάρκεια
ποὺ ρυθμίζει μόνον ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ διοικῶν τὸν κόσμον.

Αὐτὸς ὁ νόμος ἐξεπληρώθη μὲ τὴν περίπτωσι τοῦ «Κράτους τῶν
Σκοπίων». Οἱ Γιουγκοσλάβοι ἔκτισαν ἕνα Ὁμόσπονδο Κρατίδιο μὲ
σκοπό, νὰ κατακτήσουν καὶ μέρος τῆς Μακεδονίας ἐντὸς τῶν Ἑλλη-
νικῶν γεωγραφικῶν συνόρων. Ἀλλά, τὰ πράγματα κατέληξαν στὴ διά-
λυσι τοῦ κράτους τῆς Γιουγκοσλαβίας εἰς ἕξη (6) Ἀνεξάρτητα Κράτη ἢ
Κράτη-Προτεκτοράτα. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὄχι μόνον δὲν ἐκέρδισαν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ Π. ΜΑΡΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ, ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Οἱ ἄθεοι περιφρονοῦν τόν μοναχισμόν, διότι ἐλέγχονται*

• Τὰ ὡροσκόπια καί ἡ ἀστρο-
λογία ἐξαπατοῦν τόν ἁπλό
λαό. Γράφει ὁ Μητροπολίτης
Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλα-
σίου Ἱερόθεος. Σελ. 3

• «Θεολογικὴ ἀνασκόπησις
τοῦ 2017». Γράφει ὁ κ. Εὐάγ-
γελος Ἀποστόλου. Σελ. 4

• Ἡ Μακεδονία Πόλις-Κράτος
εἶναι Ἑλλάς καὶ μάρτυς τού-
του εἶναι ἡ παγκόσμιος Ἱστο-
ρία, Γράφει ὁ Πρεσβύτερος
π. Εὐστάθιος Κολλᾶς. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 25ηνἸανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Πάτμος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

Τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πειραιῶς


