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Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίω-
σε καὶ ἐφέτος νὰ ἑορτάσουμε
καὶ νὰ τιμήσουμε πανηγυρικῶς
τοὺς ἁγίους Τρεῖς μεγάλους
Ἱεράρχας καὶ Οἰκουμενικοὺς Δι-
δασκάλους, Βασίλειον τὸν Μέ-
γαν, Γρηγόριον τὸν Θεολόγον
καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον.

Στὴν εὐαγγελικὴ περικοπή,
ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ὁ Χρι-
στός μας ἀπευθυνόμενος στοὺς
μαθητάς Του τοὺς λέγει, ὅτι εἶναι
τὸ φῶς τοῦ κόσμου: «Ὑμεῖς
ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Ὁ
Κύριος ἀποκαλεῖ τοὺς μαθητάς
Του «φῶς τοῦ κόσμου»1, διότι

μέσα στὶς καρδιές τους εἶχαν
αὐτὸν τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χρι-
στόν, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ γιὰ τὸν
ἑαυτό Του, ὅτι «ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς
τοῦ κόσμου»2. Αὐτὸς εἶναι τὸ
αὐτόφωτο Φῶς, ἡ πηγὴ τοῦ
ἀκτίστου φωτός, καὶ οἱ μαθηταί
του γίνονται δεύτερα φῶτα, ποὺ
ἀντλοῦν ἀπὸ αὐτὴν τὴν πηγὴ
τοῦ φωτός, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν
Χριστό, καὶ ἀντανακλοῦν αὐτὸ
τὸ θεϊκὸ φῶς γύρω τους.

Ὅπου εἶναι ὁ Χριστός, ἐκεῖ
εἶναι καὶ τὸ ἀληθινὸ Φῶς τοῦ κό-
σμου, καὶ ὅποιος ἔχει αὐτὸ τὸ
φῶς τοῦ Χριστοῦ μέσα του μπο-

ρεῖ νὰ «φαίνῃ πᾶσι», νὰ φωτίζη
ὅλους καὶ ὅλα. Συνέχεια τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων, ποὺ ἐφώτι-
σαν μὲ τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμά
τους καὶ τὰ θαυμαστὰ ἔργα τους
τὴν Οἰκουμένη, εἶναι οἱ ἅγιοι
Τρεῖς Ἱεράρχαι, Βασίλειος ὁ Μέ-
γας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, οἱ
«τρεῖς φωστῆρες τῆς τρισηλίου
Θεότητος»3.

Ἡ θεάρεστη ζωή τους εἵλκυσε
τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ· ἔγιναν θεοὶ
κατὰ Χάριν ἔγιναν καὶ αὐτοὶ τὸ
«φῶς τοῦ κόσμου».

Στὴν συνέχεια τῆς εὐαγγε-
λικῆς περικοπῆς ἀκούσαμε τὸν
Κύριο νὰ λέγη: «Οὕτω λαμψάτω
τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν
τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν
Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρα-
νοῖς»4.

Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι φανέ-
ρωσαν τὸν Χριστὸ στὸν κόσμο,

διότι μέσα στὶς καρδιές τους ζοῦ-
σε ὁ Χριστός. Ἔτσι τὰ λόγια τους
ἦσαν λόγια τοῦ Χριστοῦ, οἱ πρά-
ξεις τους ἦσαν Χριστοειδεῖς καὶ
οἱ λογισμοί τους ἦσαν πλήρεις
Πνεύματος Ἁγίου. Ἀντανακλο-
ῦσαν οἱ Ἅγιοί μας τὸ Φῶς τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ ἔφεραν μέσα στὶς
καρδιές τους. Καὶ ὁ κόσμος, ποὺ
ἔβλεπε τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ στὴν
ζωή τῶν Ἁγίων, δοξολογοῦσε
τὸν Θεὸ Πατέρα τὸν ἐν τοῖς
οὐρανοῖς. Καὶ ἡ δοξολογία ποὺ ὁ
κόσμος ἀπηύθυνε στὸν Θεὸ ἐγί-
νετο καὶ μὲ τὸ στόμα, μὲ λόγια
καὶ ὑμνῳδίες, ἀλλὰ κυρίως μὲ
ἔργα, διότι αὐτὸ ποὺ ὄντως δο-
ξάζει τὸν Θεὸ εἶναι ἡ ἐνάρετη
ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἡ μετάνοιά
τους καὶ τὰ θεάρεστα ἔργα τους.

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνή-
μη ἑνὸς ἑκάστου ξεχωριστά,
ἀλλὰ συνεορτάζει καὶ τοὺς τρεῖς
μαζὶ στὶς 30 Ἰανουαρίου. Ἡ
ἑορτὴ αὐτὴ καθιερώθηκε ἀπὸ τὰ

μέσα τοῦ 11ου αἰῶνος, γιὰ νὰ
φανερώση τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας
ὡς τοὺς κατ’ ἐξοχὴν ὑπερμά-
χους τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπὶ πλέον ἀπὸ
τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος (1843-
1844) καθιερώθηκε ἡ ἡμέρα τῆς
μνήμης τους καὶ ὡς ἑορτὴ τῶν
ἑλληνικῶν γραμμάτων, διότι
αὐτά, κυρίως μέσῳ τῶν ἁγίων
Τριῶν Ἱεραρχῶν, χρησιμοποι-
ήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ
νὰ πολεμηθοῦν οἱ αἱρέσεις καὶ
νὰ ἐκφρασθοῦν οἱ θεῖες ἀλήθει-
ές της.

Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι μᾶς
παρέδωσαν μία παιδεία, ἡ
ὁποία ἔχει ἄμεση σχέσι μὲ τὴν
πίστι στὸν Χριστὸ καὶ τὴν σωτη-
ρία μας. Χρησιμοποιώντας
καλῶς τὴν ἑλληνικὴ σκέψι καὶ
φιλοσοφία, μᾶς παρέδωσαν
ἀκαινοτόμητο τὸν Χριστὸ τοῦ
Εὐαγγελίου, κατὰ τὸν λόγο τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, «Ἰησοῦς

Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ
αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»5.
Στὴν θεολογία τῶν Ἁγίων ὁ
Χριστὸς δὲν ἀλλάζει, ἀλλὰ πα-
ραμένει ὁ αὐτὸς εἰς τοὺς
αἰῶνας, παρατεινόμενος ἀπὸ
γενεᾶς εἰς γενεάν. Οἱ Ἅγιοι δὲν
χρησιμοποίησαν τὴν πίστι ὡς
ὑπηρέτρια τῆς ἑλληνικῆς φιλο-
σοφίας, ὅπως ἀργότερα θὰ
συμβῆ κατὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ με-
σαίωνα, ἀλλὰ ἔθεσαν τὴν φιλο-
σοφία ὡς ὑπηρέτρια τῆς πίστε-
ως. Ὄντες ἄνδρες Θεοφόροι καὶ
πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου, μπό-
ρεσαν νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν σύ-
ζευξι τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν
Ὀρθόδοξο πίστι.

Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι εἶδαν
τὴν ἑλληνικὴ παιδεία ὡς χρησι-
μώτατο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν διάδοσι
τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος,
καὶ ἔτσι τὴν χρησιμοποίησαν.
Ἔγραψαν θαυμασιωτάτους λό-

Εἰς τούς Ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχας*
Τοῦ Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου

Ἁγ. Ὄρους Ἀρχ/του Χριστοφόρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Μὲ αἰσιοδοξίαν καὶ ταπείνωσιν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ ἀγωνιστές τῆς πνευματικῆς ζωῆς συχνά βυθίζονται στή μελαγ-
χολία καί τήν ἀπόγνωση, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι τά σκαλοπάτια τῆς
κλίμακας τῶν ἀρετῶν τούς εἶναι δύσκολα καί οἱ πτώσεις τους δέν
εἶναι σπάνιες. Δέν βλέπουν αὐτό πού ἐπιθυμοῦν καί νομίζουν ὅτι
βρίσκονται πάντα στήν ἀρχή τῆς ἀνοδικῆς πορείας.

Οἱ λογισμοί πού ἐμφανίζονται εἶναι καταθλιπτικοί καί δημιουρ-
γοῦν ἀφόρητη κατάσταση, πού πολλές φορές χρονίζει καί ἀποδυ-
ναμώνει κάθε περαιτέρω προσπάθεια. Οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν νά
πιστεύουν ὅτι δέν πρόκειται νά ἔχουν ἐπιτυχία καί ὑπάρχει ὁ κίνδυ-
νος νά στραφοῦν στόν κόσμο καί ἐκεῖ νά ἀναζητήσουν τίς ἐφήμερες
καί ἄδειες ἀπό κάθε πνευματικό περιεχόμενο χαρές. Ἡ πιθανή αὐτή
λιποταξία θά ἐπιδεινώσει τήν ψυχολογική τους κατάσταση, γεγονός
πολύ ἀνησυχητικό.

Στίς περιπτώσεις αὐτές εἶναι ἀναγκαία ἡ πνευματική στήριξη ἀπό

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Τὸ κρίσιμον ἐθνικὸν θέμα, τὸ
ὁποῖον ἀπασχολεῖ τὴν ἐπικαιρό-
τητα πέραν ἀπὸ τὰς πτυχάς,
ποὺ ἀφοροῦν εἰς τὴν πατρίδα
καὶ τὴν πολιτικὴν ἔχει φέρει εἰς
τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ἔχει ἀναδεί-
ξει ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεολογικὰ
προβλήματα. Τὰ δύο πρῶτα, τὰ
ὁποῖα καὶ ἐσχολιάσθησαν
ἐκτενῶς καὶ καταλλήλως ἀπὸ
ἀρθρογράφους τοῦ «Ο.Τ.»,
ἀφεώρων εἰς τὴν ἐκκλησια-
στικὴν κατάστασιν τῶν Σκοπίων

(μὲ τοὺς οὐνίτας καὶ τὴν ἐσφαλ-
μένως αὐτοαποκαλουμένην
«Μακεδονικὴν Ἐκκλησίαν»),
ὅπως ἐπίσης καὶ
τὸ δικαίωμα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, κατοχυρωμένον ὄχι
μόνον ἱστορικὰ ἀλλὰ καὶ πνευ-
ματικά, νὰ ἐκφέρη λόγον καὶ νὰ
ἐπεμβαίνη εἰς ζητήματα, τὰ
ὁποῖα ἀνησυχοῦν τὸ ποίμνιόν
της. Εἰς τὴν πορείαν τῶν ἐξελί-
ξεων -καὶ μετὰ βεβαίως καὶ ἀπὸ
τὴν μεγαλειώδη συγκέντρωσιν
διαμαρτυρίας εἰς τὴν συμπρω-
τεύουσαν τῆς Ἑλλάδος-, δύο
νέα ζητήματα ὀφείλουν νὰ ἀπα-
σχολήσουν τὴν προσεχῆ σύγ-
κλησιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθὼς
τὸ ἴδιον τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ
Θεοῦ τὰ θέτει μετ’ ἐπιτάσεως.

«Ἡμικέφαλος»
ἡ Βόρειος Ἑλλάς;

Τὸ πρῶτον εἶναι ἡ ἐκκωφαν-
τικὴ σιωπὴ τοῦ Πατριαρχείου
Κων/λεως. Ὁ Πατριάρχης πέ-
ραν τῶν δεκαετιῶν ἀγωνίζεται,
ὡς ὁ ἴδιος καυχᾶται, διὰ τὴν διά-

σωσιν τοῦ ποταμοῦ Ἀμαζονίου
τῆς Ν. Ἀμερικῆς, τὰς πολικὰς
ἄρκτους τοῦ Β. Πόλου κ.λπ.

Ἔχει διανύσει
χιλιάδες χιλιομέ-
τρων, διὰ νὰ

διακηρύξη αὐτὸ τὸ μήνυμα καὶ
ἔχει δώσει συνεντεύξεις εἰς κάθε
μέσον ἐνημερώσεως ἀνὰ τὴν
οἰκουμένην, ὥστε νὰ ὑπερα-
σπισθῆ ἕως ἐσχάτης πνοῆς του
τὸ περιβάλλον. Διὰ τὸ Σκο-
πιανὸν βεβαίως οὔτε «μισὴ
ἀράδα» οὔτε λέξις! Καμία ὑπε-
ράσπισις ἔστω καὶ ἔμμεσος.
Διατί; Ἂν τόσος μόχθος ἤξιζε,
διὰ νὰ λάβη τὸν τίτλον «Πράσι-
νος» Πατριάρχης, δὲν θὰ ἔπρε-
πε νὰ φείδεται κόπων καὶ θυ-
σιῶν διὰ τὸν τίτλον τοῦ «Πα-
τριώτου» Πατριάρχου. Μόνον ἡ
Ἴμβρος εἶναι πατρίς του;

Βεβαίως, θὰ προτάξουν κά-
ποιοι τὸ ἐπιχείρημα καὶ θὰ
εἴπουν ὅτι «εὑρίσκεται εἰς τὴν
Τουρκίαν καὶ δὲν δύναται νὰ λά-
βη ἐθνικὴν θέσιν». Ἂν συμβαίνη
αὐτό, τότε δικαιώνεται πλήρως
ἡ ἄποψις ὅτι καλῶς αἱ Ἱ. Μητρο-
πόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος, αἱ
κακῶς λεγόμεναι Νέαι Χῶραι,

ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος καὶ πρέπει νὰ ὑπα-
χθοῦν ὁλοκληρωτικῶς, διότι ἂν
ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ προκαλεῖ
φόβον εἰς τὸ Φανάρι, τότε ποῖος
μᾶς διασφαλίζει ὅτι ὁ ἴδιος φό-
βος δὲν θὰ ὠθοῦσε τὸν Πα-
τριάρχην νὰ προτείνη εἰς τοὺς
Ἀρχιερεῖς νὰ λάβουν ἀντεθνικὴν
στάσιν εἰς τὸ «Σκοπιανόν»;

Πρῶτος ὁ Πατριάρχης ὤφειλε
νὰ δώση τὸ σύνθημα τῆς ἀντι-
στάσεως εἰς διεκδικήσεις τῶν
Σκοπιανῶν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν
τῶν σχισματικῶν Ὀρθοδόξων
τῆς περιοχῆς, ἂν ἰσχυρίζεται ὅτι
ἡ Μακεδονία περιέχεται εἰς τὴν
δικαιοδοσίαν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ
Πατριαρχείου. Ἀντὶ διὰ τὸν περι-
πόθητον τίτλον τοῦ «πρώτου»,
θὰ λάβη τὸ προσωνύμιον «ὁ τε-
λευταῖος εἰς τοὺς ἀγῶνας». Ἐν
ἀνάγκῃ νὰ ἐπιλέξη τὸ μαρτυ-
ρικὸν τέλος τῶν πρὸ αὐτοῦ Πα-
τριαρχῶν, τῶν ὁποίων τελεῖ διά-
δοχος, οἱ ὁποῖοι ἐθεμελίωσαν
τὸν θρόνον εἰς τὸν ὁποῖον ἐπι-
κάθηται μὲ τὸ αἷμα των καὶ ὄχι
μὲ συνέδρια! Εἶναι εὔκολον;
Ἀπαντοῦμε: Εἶναι εὔκολον νὰ

Ἡ ἔνοχος σιωπὴ τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως
καὶ ἡ κατηγορία τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» διὰ ἀκροδεξιοὺς Ἱεράρχας

Ο ΛΑΟΣ ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΙΝ, ΟΜΟΨΥΧΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ

Ἡ ἑλληνικὴ ὀνομασία Μακεδονία στὸ Κρατίδιο τῶν Σκοπίων, δό-
θηκε ὡς “δῶρο” ἀπὸ τὸ ἀπάνθρωπο καὶ ἀντίθεο καθεστὼς τῆς τότε
κομμουνιστικῆς Γιουγκοσλαβίας, γιὰ νὰ τοῦ προσδώσει ἐθνικότητα.
Ἡ ὀνομασία Μακεδονία γιὰ ἄλλες σκοπιμότητες δόθηκε στὸ Κρατί-
διο τῶν Σκοπίων. Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ τότε κομμουνι-
στικοῦ καθεστῶτος, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν παραχάραξη τῆς
ἀδιαμφισβήτητης ἱστορικότητας τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος Μακεδο-
νία.

Τὴν ἱστορία μελέτησαν οἱ τότε κρατοῦντες τῆς κομμουνιστικῆς Γι-
ουγκοσλαβίας, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τόσες μελανὲς σελίδες στὴν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, μὲ τὶς ἀντίθεες καὶ ἀπάνθρωπες δικτα-
τορικὲς “ἐπιλογές” τους; Δὲν πρόσεξαν αὐτὸ ποὺ ὁ ἀρχαῖος ἐκεῖνος
Στράβων ἀναφέρει ὅτι “ἔστιν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία”;

Δὲν πρόσεξαν ὅτι ὁ ἀρχαῖος Σκύλαξ στὸ ἔργο του Περίπλους -

Διατί προσεδόθη ἡ ἑλληνικὴ ὀνομασία
“Μακεδονία” εἰς τὸ κράτος τῶν Σκοπίων;

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Μετὰ λύπης ἀνεγνώσαμεν κείμενον τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρω-
τοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τὸν
ὁποῖον σεβόμεθα καὶ τοῦ ὁποίου τοὺς ἀγῶνας ἀναγνωρίζομεν, μὲ τὸ
ὁποῖον «ἀντιπαρατίθεται» (ρῆμα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἴδιος) πρὸς τὸν
«Ο.Τ.», τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε συνεργάτης. Μᾶς προεξένησεν ἀλγεινὴν
ἐντύπωσιν ὄχι μόνον τὸ γεγονὸς ὅτι ἐδημοσίευσε τὸ κείμενόν του
πρὶν τὸ ἀποστείλη εἰς τὸν «Ο.Τ.» παρὰ τὴν δεοντολογίαν, ἀλλὰ κυ-
ρίως ὅτι ὅσα γράφει διὰ τὸν «Ο.Τ.» δὲν εἶναι ἀληθῆ.

Εἰς τὸ κείμενόν του καταγγέλλει τὸν «Ο.Τ.» διὰ «παραπληροφό-
ρηση καὶ παραπλάνηση», διὰ «ἀναληθὲς καὶ ἀνακριβὲς δημοσίευ-
μα», διὰ «ἐφησυχασμὸ καὶ στρουθοκαμηλισμό», ὅτι «τόση διαστρέ-
βλωση εἶναι ἀδικαιολόγητη (!!!)» καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιθυμοῦμε
νὰ ἀναφέρωμεν, διότι δὲν περιποιοῦν τιμὴν διὰ τὸ πρόσωπόν του.

Ἀλλὰ «φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια», κατὰ τοὺς
ἀρχαίους σοφούς, κατὰ δὲ τὴν θεόπνευστον ἁγιογραφικὴν διδα-
σκαλίαν πρέπει νὰ γνωρίζωμεν τὴν ἀλήθειαν, ἐπειδὴ ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώνει, καὶ πρέπει ἡ ἀγάπη νὰ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν ἀλή-
θειαν, νὰ «ἀγαπῶμεν ἐν ἀληθείᾳ», «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ», διότι
χωρὶς τὴν ἀλήθειαν ἡ ἀγάπη εἶναι ψευδοαγάπη καὶ ἀπάτη.

Ἀπόρριψις καὶ καταδίκη
Ἂς ἀποκαταστήσωμεν λοιπὸν τὴν ἀλήθειαν. Ὁ «Ο.Τ.» ἔγραψεν

εἰς τὸν ἐπίλογον τοῦ κεντρικοῦ ἄρθρου τῆς 15ης Δεκεμβρίου 2017:
«Τελικῶς ἠθελημένως ἢ ἀσυνειδήτως ἡ Ρωσία διέσωσε τὸ

κῦρος τῆς Ὀρθοδοξίας θέτουσα τὴν τελεσίδικον σφραγίδα εἰς
τὸ Κολυμβάριον, τὸ ὁποῖον ἐπισήμως ἀπερρίφθη ὄχι μόνον
ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον ἀπὸ τὰς Ἐκκλησίας
Ρωσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς
παρισταμένους Προκαθημένους ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων
Ἐκκλησιῶν. Μεγάλην νίκην κατήγαγον ὅλοι ὅσοι ἠγωνίσθησαν
ἀπὸ κάθε μετερίζι, διὰ νὰ καταδικασθῆ ἡ ὑποτιθεμένη “Σύνο-
δος”, ποὺ διήρεσε τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὁ νέος ὁρίζων ποὺ δια-
νοίγεται ἐνώπιόν μας, εἶναι ἡ ἐνημέρωσις τῶν πιστῶν διὰ τὴν
οἰκουμενιστικὴν θεολογίαν, ἡ ὁποία ἔχει ἀλλοιώσει τὸ φρόνη-
μα τῶν Ὀρθοδόξων. Εἰς αὐτὸ ὀφείλομεν ἀπὸ κοινοῦ νὰ συγ-
κροτήσωμεν ἑνιαῖον ἀδιάσπαστον μέτωπον».

Ὁ π. Θεόδωρος ἑρμήνευσε τὸν ἐπίλογον τοῦ ἄρθρου μας γρά-
φων τὰ ἑξῆς:

«Μακάρι νὰ ἦσαν ἔτσι τὰ πράγματα. Θὰ ἐπανηγύριζαν ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ γι’ αὐτὴν τὴν πανορθόδοξη καταδίκη τῆς
ψευδοσυνόδου».

Κατεδίκασαν οἱ Ὀρθόδοξοι
Προκαθήμενοι εἰς τὴν Μόσχαν

τὴν «Σύνοδον» τοῦ Κολυμβαρίου;

Μὲ μεγάλη μου λύπη ἐδιάβασα στὸ φύλ-
λο 2188 τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπον τὶς θέσεις
τοῦ «Πρωτειομανῆ», στὸ ἄρθρο «Διάλογος
μετὰ Πρωτειομανοῦς» τῆς πρώτης σελί-
δος, τοῦ ἰατροῦ κ. Γεωργίου Καραλῆ.

Ἐπιστήμονες Θεολόγοι καὶ κληρικοὶ ποὺ
θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ὡς Ὀρθοδό-
ξους, ἐπιμένουν νὰ ἀλλάξουν τὴν πίστη καὶ

τὴν παράδοση τῶν Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν. Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν οἱ ποιμένες νὰ γίνονται
λύκοι καὶ ἐμεῖς τὰ πρόβατα νὰ
τοὺς ἀκολουθοῦμε καὶ νὰ τοὺς προσαγο-
ρεύουμε "Παναγιώτατε," "Σεβασμιώτατε,"
"Θεοφιλέστατε," "Σεβαστοὶ Πατέρες," τίτλοι
ποὺ δὲν ἁρμόζουν σὲ αὐτοὺς ποὺ πολε-

μοῦν τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀπο-
στολικὴν Ἐκκλησίαν -τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκοῦμε ὁμιλίες
τους, νὰ ἀγοράζουμε βιβλία τους, ὅταν
ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες λύσανε

τὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς τους καὶ ὄχι τὰ
σημερινά; Λυποῦμαι πολύ, διότι αὐτοὶ οἱ
λεγόμενοι "νέοι πατέρες" ἀγνοοῦν ὅτι οἱ
Πατέρες ποὺ ἐμεῖς τιμοῦμε καὶ διαβάζουμε,
οἱ ἄγκυρες τῆς πίστεώς μας εἶναι "ἀστέρες

πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερε-
ώματος τῆς μυστικῆς Σιών, οἱ
ἀκαθαίρετοι πύργοι'', ὅπως
ἀποκαλοῦνται στὸ δοξαστικὸ

τῶν Πατέρων, ἦχος πλ. Δ.
Αὐτοὶ ἦσαν καὶ παραμένουν οἱ ἀσάλευ-

τοι Πατέρες, ποὺ δογμάτισαν τὴν πίστη
μας σὲ πολλὰ σύγχρονα θέματα π.χ.

ἐκτρώσεις, ὁμοφυλία, καύση νεκρῶν,
ἐνδυμασία (ροῦχα γιὰ ἄνδρες καὶ γυνα-
ῖκες) καὶ ἄλλα πάρα πολλὰ θέματα, ποὺ
σήμερα εἶναι στὴν μόδα.

Αὐτοὶ οἱ “νέοι πατέρες” ἰσχυρίζονται ὅτι
δὲν εἶναι ἀληθὴς ὁ ἰσχυρισμός μας ὅτι μό-
νον ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀποτελοῦμε τὴν

Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Πρωτοψάλτης Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Μητροπόλεως Detroit, Michigan U.S.A., Καθ. Παν/ου καὶ παγκόσμιος σύμβουλος ποιότητος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἀκούοντας τούς Δυτικούς, καί μάλιστα τόν κύκλο τῶν Διαφω-
τιστῶν καί Διανοουμένων, νά μιλοῦν ἐπαινετικά γιά τήν Ἑλλάδα,
ἒχουμε τήν ἐντύπωση ὃτι ὁ θαυμασμός αὐτός συμπεριλαμβάνει τόν
ἑλληνικό πολιτισμό σ’ ὃλη τήν ἱστορική συνέχειά του. Αὐτή τήν ἐντύ-
πωση ἒχουν οἱ Ἓλληνες, πού δέν γνωρίζουν καλά τή δυτική Δια-
νόηση καί τήν στάση της ἀπέναντι στήν Ἑλληνικότητα. Δεδομένου
ὃμως ὃτι Ἑλλάδα δέν εἶναι μόνον ἡ ἀρχαία καί προχριστιανική, ἀλλά
συνεχίζεται καί στήν χριστιανική περίοδο τῆς ἱστορίας της, ἀνανεω-
μένη μέ τήν ἐμπειρία καί τό πνεῦμα τῶν Ἁγίων της, ἀναδύεται τό
ἐρώτημα, ἂν στήν θαυμαζόμενη ἀπό τούς Ξένους, καί ἰδίως τούς
Εὐρωπαίους, Ἑλλάδα περιλαμβάνεται καί τό χριστιανορθόδοξο στοι-
χεῖο τῆς ταυτότητάς της. Εἶναι γεγονός, ὃτι μετά τό σχίσμα ἡ Δύση,
ὃταν ἀναφέρεται ἐπαινετικά στήν Ἑλλάδα, ἐννοεῖ κατά κανόνα τήν
ἀρχαία καί προχριστιανική ἑλληνικότητα. Ἡ χριστιανική, καί μάλιστα
ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, παραμένει γιά τήν Εὐρώπη, καί γενικότερα ὃλη
τήν Δύση, τό μεγάλο σκάνδαλο. Διότι ἡ ἁγιοπατερική Ὀρθοδοξία
ἀναιρεῖ αὐτόχρημα ὁλόκληρο τόν δυτικό πολιτισμό μετά τό σχίσμα.
Εἶναι δέ πέρα γιά πέρα ἀληθινό, ὃτι μόνο ὡς «ἀρχαία» ἢ «οὐνιτί-
ζουσα» μπορεῖ ἡ «χριστιανική» Δύση νά δεχθεῖ τήν Ἑλλάδα, ὃπως

Ποίαν Ἑλλάδα ἀποδέχονται
οἱ Δυτικοί καί οἱ Δυτικόφρονες;

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Μεγαλειώδης συγκέντρωσις ἐθνικῆς ἀνατάσεως

Γενικά περί
τοῦ συλλαλητηρίου

Τήν παρελθοῦσα Κυριακή 21
Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε
στήν Θεσσαλονίκη μεγαλειώδης
συγκέντρωση, ὅπου ὁ Ἑλληνι-
κός λαός διατράνωσε γιά ἄλλη
μία φορά τήν ἑλληνικότητα τῆς
Μακεδονίας. Σύμφωνα μέ δη-
λώσεις τῆς Ἀστυνομίας στό
συλλαλητήριο πῆραν μέρος
τουλάχιστον 500.000 Ἕλληνες,
οἱ ὁποῖοι προέρχονταν ἀπό κά-
θε ἡλικία νέοι, ἡλικιωμένοι, οἰκο-
γενειάρχες, μικροί,μεγάλοι.
Ὑπάρχουν δημοσιεύματα, τά
ὁποῖα κάνουν λόγο ὅτι οἱ συγ-
κεντρωμένοι ὑπερέβησαν τίς
700.000. Τό πλῆθος συγκεντώ-
θηκε στόν Λευκό Πύργο καί κα-
τέκλυσε ὅλη τήν παραλία τῆς
Θεσσαλονίκης ἀπό τήν μία ἕως
τήν ἄλλη ἄκρη της. Κατά κοινή
ὁμολογία ὁ κεντρικός πυρήνας
τῶν συγκεντρωμένων προερχό-
ταν ἀπό τήν πόλη τῆς Θεσσαλο-
νίκης, ὅμως ἑκατοντάδες ἦσαν
τά πούλμαν πού μετέφεραν κό-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί

• Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὀρθο-
δοξία. (Ἔκρηξις! – Κραυγὴ
ἀγωνίας…). Γράφει ὁ κ. Νι-
κόλαος Ζαχαριάδης. Σελ. 2

• «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ
φόβου». Γράφει ὁ Ἀρχιμ.
Χρίστος Κυριαζόπουλος.
Σελ. 3

• Νόμος ἡ «γενετήσια ἐλευθε-
ρία». Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος
Ν. Κορμπίλας. Σελ. 6

• Νέοι καὶ μόρφωσις κατά τούς
Τρεῖς Ἱεράρχας. Τοῦ κ. Ἰωάν-
νου Κωστάκη, θεολόγου.
Σελ. 7

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς Τρεῖς
Ἱεράρχας (Μέγαν Βασίλειον, Ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστο-
μον, Ἅγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον).
Ἀνωτέρω εἰκὼν διὰ χειρὸς Πέτρου Βαμβούλη.

Στιγμιότυπον ἐκ τοῦ μεγαλειώδους συλλαλητηρίου διά τό Σκοπιανόν εἰς Θεσσαλονίκην

ΟI TREIS IERARXAI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παρακαλοῦμε τοὺς ἀγαπητοὺς συνδρομητάς, ποὺ ἔστειλαν τὴν

συνδρομή τους μὲ τὸ σύστημα τῆς ταχυπληρωμῆς ἀπὸ 5/12/2017
καὶ ἐντεῦθεν καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν δεῖ στὴν ἐτικέττα τῆς ἐφημερί-
δος ἐνημερωμένη τὴν ἀνανέωσή τους, νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸ
γραφεῖο μας στὸ τηλ/νο: 2103816206, Fax: 2103828518 ἤ μέσῳ
e-mail στὸ poe10677@gmail.com, ὅπως διευθετήσουμε τὸ ἀνακῦ-
ψαν πρόβλημα, διὰ τὸ ὁποῖον τὴν ἀποκλειστικὴν εὐθύνην φέρει
τὸ τμῆμα ταχυπληρωμῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων, τὸ
ὁποῖο σὲ μία ἀναβάθμιση λογισμικοῦ, ποὺ πραγματοποίησε, χά-
θηκαν ἀρκετὰ στοιχεῖα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχουν ἐλλιπῆ ὀνο-
ματεπώνυμα συνδρομητῶν, γεγονός πού καθιστᾶ ἀδύνατον τὴν
ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς.

Ζητοῦμε τὴν κατανόησή σας καὶ παρακαλοῦμε πολὺ νὰ μᾶς
βοηθήσετε νὰ λυθῆ τὸ πρόβλημα.

Τέλος ἄν κάποιος συνδρομητὴς ἔχει κρατήσει τὴν ἀπόδειξη ἀπὸ
τὴν καταβολὴ τῆς συνδρομῆς θὰ κάνη πιὸ εὔκολη τὴ λύση τοῦ
προβλήματος.

ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα




