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2ον
Τὸ φευγαλέο πέρασμα «ἐκ

Μυτιλήνης καὶ Σάμου, χωρὶς νὰ
παραμείνη ἐκεῖ», υἱοθετεῖ ὁ πα-
λιὸς Καθηγητὴς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἱστορίας τῆς Θεολογικῆς
Ἀθηνῶν Γεράσιμος Κονιδά-
ρης παραλείποντας κάθε ἀνα-
φορὰ στὴ Χίο, προφανῶς γιατί
ἀπορρίπτει ἀκόμα καὶ τὴν ὀλι-
γόωρη παραμονὴ σὲ αὐτήν15.
Ἐπίσης τὴν ἐκδοχὴ τῆς ἁπλῆς
διὰ θαλάσσης διελεύσεως
ἀνοικτὰ τῶν ἀκτῶν τοῦ νησιοῦ
φαίνεται νὰ ἀποδέχεται καὶ ὁ
διακεκριμένος παλαιὸς Καθη-
γητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν Παναγιώτης Τρεμπέ-

λας: «ἐφθάσαμεν ἀπέναντι τῆς
Χίου»16 καὶ παρομοίως καὶ ὁ
Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς τοῦ
Α.Π.Θ. Ἀπόστολος Γλαβίνας:
«Ἀπὸ τὴν Ἄσσο ὅλοι μαζὶ
πῆγαν στὴ Μυτιλήνη, πέρασαν
ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Χίο, σταμάτη-
σαν στὴ Σάμο…»17.

Ὁ Γάλλος θεολόγος καὶ Ρω-
μαιοκαθολικὸς μοναχὸς τοῦ
Τάγματος τῶν Δομινικανῶν Μι-
χαὴλ Λεκιὲν (Michel Le Quien
1661-1733) στὸ ἔργο του Χρι-
στιανικὴ Ἀλήθεια καὶ συγκεκρι-
μένα στὸ κεφάλαιο περὶ Χίου
(Προοίμιο - τόμος Α΄) γράφει
ὅτι: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
κατὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπ’ τὴν

Ἰλλυρικὴ χώρα, προσήγγισε
στὴ Χίο, ἀλλὰ δὲν ἀποβιβάσθη-
κε σὲ αὐτή»18. Ὁ Βρεττανὸς Με-
θοδιστής, Καθηγητὴς τοῦ Πανε-
πιστημίου τοῦ Durham, Char-
les Kingsley Barrett ἑρμη-
νεύει τὸ «ἀντικρὺ Χίου» ὡς
πλέοντας μεταξὺ τῆς ἠπειρω-
τικῆς χώρας καὶ δεξιὰ τῆς νή-
σου Χίου19.

Ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας Γ.
Κωνσταντίνου ἀντιθέτως
πρὸς ὅλους τοὺς παραπάνω
γράφει: «Ταύτην τὴν νῆσον ὑπὸ
τοὺς Ρωμαίους διατελοῦσαν,
ἐπεσκέψατο πότε ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, καὶ παρῆλθε»20. Ἐπί-
σης ὁ ἱστορικὸς Νικόλαος
Διαμαντίδης ἀναφέρει: «Ὁ
Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος
ἐπισκέφθηκε τὴ Χίο, παρὰ τὶς
ἀντίθετες ἀπόψεις ἐνίων ἱστο-
ρικῶν, τὸ 54 μ. Χ. ἐπὶ αὐτοκρά-
τορος τοῦ ἀγαθοῦ καὶ σώφρο-
νος Κλαυδίου – Γερμανικοῦ»21.

Παράλληλα ὁ ὁμότιμος Καθη-
γητὴς τῆς Θεολογικῆς τοῦ
Α.Π.Θ. Χρίστος Κρικώνης
γράφει γιὰ τὸν Παῦλο καὶ τοὺς
συνεργάτες του: «…πῆγαν ὅλοι
μαζὶ στὴ Μυτιλήνη καὶ στὴ συ-
νέχεια ἔφθασαν τὴν ἑπομένη
στὴ Χίο. Καὶ τὴν ἄλλη κατέλη-
ξαν στὴ Σάμο»22. Ὁ Προτεστάν-
της Καθηγητὴς στὸ South Ha-
milton, Massachusetts τῶν
Η.Π.Α., Eckhard J. Schnabel,
ὑποστηρίζει ὅτι τὸ πλοῖο ποὺ
μετέφερε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο
προσέγγισε τὸ νησὶ «πιθανῶς
γιὰ νὰ βρεθεῖ στὴν κύρια πόλη
τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς ποὺ ὀνο-
μάζεται ἐπίσης Χίος»23.

Ὁ Γερμανὸς θεολόγος Jo-
seph Holzner διατυπώνει τὴν
ὑπόθεση ὅτι τὸ πλοιάριο μὲ τὸ
ὁποῖο ταξίδεψε ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ἀπὸ τὴν Ἄσσο μέχρι τὰ
Πάταρα δὲν ἦταν ἕνα τυχαῖο
πλοῖο στὸ ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος

καὶ οἱ συνεργάτες του ἐπιβιβά-
στηκαν ὡς ἁπλοὶ ἐπιβάτες.
Ἀλλὰ πλήρωμα καὶ ἐπιβάτες
ἦταν ὅλοι μέλη τῆς Ἐκκλησίας,
ἔτσι ὥστε νὰ ρυθμίζουν ἐκεῖνοι
ἀποκλειστικὰ τὸ δρομολόγιο
τοῦ πλοιαρίου, γλυτώνοντας
χρόνο ἀπὸ περιττοὺς σταθ-
μούς, ἐπιβιβάσεις, φορτώσεις
κ.λπ. Ἔτσι πετύχαιναν νὰ συν-
τομεύσουν δραστικὰ τὸν ἀπαι-
τούμενο χρόνο τοῦ ταξιδιοῦ,
κάτι ποὺ συνάδει μὲ τὴν ἀγωνία
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νὰ
φθάσει στὰ Ἱεροσόλυμα μίαν
ὥρα ἀρχύτερα πρὶν ἀπὸ τὴν
ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, καθὼς
καὶ νὰ εἶναι ἀσφαλεῖς ἀπὸ κιν-
δύνους ἀπὸ ἄγνωστους συντα-
ξιδιῶτες ἐκεῖνοι καὶ ἡ «λογία»
ποὺ μετέφεραν. Ὁ Δρ. Holzner
γράφει: «Ἦταν τὸ πρῶτο χρι-
στιανικὸ πλοῖο, μὲ προσκυ-
νητὰς γιὰ τὰ Ἱεροσόλυμα. Τὸ
βράδυ, τραβοῦσαν τὸ πλοι-

άριο στὴν ξηρὰ καὶ περνο-
ῦσαν τὴ νύχτα εἴτε μέσα σ'
αὐτὸ εἴτε σὲ καμιὰ καλύβα
ψαράδων»24.

Ἡ ἄποψη αὐτὴ - ἂν εὐστα-
θεῖ - ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει
τὴν χιακὴ προφορικὴ παρά-
δοση γιὰ παραμονὴ τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, ἔστω
καὶ ὀλιγόωρη, στὸ νησί. Δυσ-
τυχῶς ὅμως ὁ ἰσχυρισμὸς
αὐτὸς περὶ «χριστιανικοῦ πλοί-
ου» δὲν τεκμηριώνεται περεταί-
ρω μὲ ἄλλα ἐπιχειρήματα καὶ
ἀποδείξεις, ὥστε νὰ καταστεῖ
ἀναντίρρητος. Ἐπίσης ἡ σχε-
τικὴ ἀναφορὰ τοῦ ἀνωτέρω
συγγραφέα γιὰ τὸ πέρασμα
ἀπὸ τὴ Χίο εἶναι λακωνικότατη
περιοριζόμενη στὰ ἑξῆς: «Καὶ
τὴν ἄλλη μέρα ἔφθασαν στὴν
μοσχοβολημένη ἀπ' τὰ ἄνθη
Χίο»25.

Ἀντιθέτως γιὰ τὴ μὴ παρα-

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἡ Χίος
Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Γ. Βοξάκης, Θεολόγος καθηγητής

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Αἱ ἐνστάσεις τοῦ Πατριαρχείου
Βουλγαρίας, καταδεικνύουν

τὴν μὴ ἀποδοχὴν τοῦ Κολυμβαρίου
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Γιατί ὁμιλοῦν γιὰ πραγμάτωση τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς
Κρήτης ἀγνοώντας τὶς θεολογικὲς ἐνστάσεις τῶν Πατριαρχείων
Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας; Γιατί οἱ στηρίζοντες ὅλα ὅσα ἀποφασί-
στηκαν κατὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, θεωροῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει
ἀποδεχθεῖ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἀγνοώντας τὶς θεολογικὲς αὐτὲς
ἐνστάσεις; Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας καὶ τὸ
Πατριαρχεῖο Γεωργίας προβάλλουν Ὀρθόδοξες θεολογικὲς ἐνστά-
σεις γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, γιατί ὁμιλοῦν γιὰ τὴ Σύνοδο αὐτή,
ὡς μία Σύνοδο ποὺ τὴν ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ Ἐκκλησία; Ἀπὸ ποῦ ἐρεί-
δεται ἡ τόση ἐπιμονή τους;

Ὅταν οἱ Ἐκκλησίες αὐτὲς ἐπεξήγησαν θεολογικῶς τὴ στάση
τους, γιατί ἀκόμα ὁμιλοῦν περὶ ἐθνοφυλετικῆς στάσης, τῶν δύο
αὐτῶν Ἐκκλησιῶν; Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἀποδίδεις ψευδεῖς αἰτιά-
σεις. Ὅταν οἱ θεολογικὲς ἐνστάσεις ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται,
πῶς μποροῦν νὰ ὁμιλοῦν ὡσὰν νὰ πρόκειται περὶ ἀποφάσεων ποὺ

ΤΟ ΑΠΥΘΜΕΝΟΝ «ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ»
ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ἩἐπαναγραφὴτῆςΘεολογίας
ἀπὸμὴθεωμένουςδημιουργεῖ

πλῆθοςαἱρέσεων
1ον

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ: Ἀποδείξαμε
στὸν προηγούμενό μας διάλογο

ὅτι ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ προ-
σώπου καὶ ἀτόμου εἶναι ἕνα θε-
ωρητικὸ σχῆμα ποὺ δὲν ἔχει
καμμία σχέση μὲ τὴν πραγματι-
κότητα. Ἰσχυριζόσουν ὅτι τὸ
ἄτομο εἶναι ἐντελῶς ἀπομονω-
μένο καὶ τὸ πρόσωπο βρίσκεται
σὲ κοινωνία. Γιὰ σένα λοιπὸν τὸ
κάθε ἄτομο θὰ πρέπει νὰ γίνει
πρόσωπο, γιὰ νὰ βρεθεῖ σὲ προ-
σωπικὴ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους.
Ἀλλὰ ὅπως εἴδαμε στὸν προ-
ηγούμενό μας διάλογο αὐτὸς ὁ
διαχωρισμὸς εἶναι ἀνύπαρκτος
γιὰ τὸν ἁπλούστερο λόγο ὅτι τὸ
κάθε πρόσωπο ἢ ἄτομο δὲν
ὑπάρχει ἀπὸ μόνο του, ἀλλὰ
διαθέτει μία φύση ποὺ τὸ φέρνει
σὲ κοινωνία. Σὲ ὅποια κατάστα-
ση καὶ νὰ βρεθεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ
τὴν ἁμαρτία δὲν μπορεῖ μὲ κα-
νένα τρόπο νὰ καταργήσει τὴν
φύση του ποὺ πάντοτε θὰ τὸν
φέρνει σὲ κοινωνία μὲ τοὺς
ἄλλους. Εἴδαμε ὅτι καὶ οἱ δαί-
μονες βρίσκονται σὲ κοινωνία
καὶ οἱ πονηροὶ κοινωνοῦν μετα-
ξύ τους καὶ μὲ τοὺς δαίμονες.
Μποροῦν νὰ δημιουργήσουν δί-
κτυο σχέσεων, γιατί ἡ φύση
τους τοὺς ὁδηγεῖ σὲ κοινωνία
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ποτὲ
κοινωνία προσώπων ἄνευ φύσε-
ως καὶ ἐνεργειῶν αὐτῆς.

ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ: Αὐτὸ
ὅμως ἐσὺ ποὺ ἀποκαλεῖς φύση

τόσο προκλητικὰ δὲν εἶναι ἡ
πραγματικὴ ὕπαρξη. Δὲν θέλω
νὰ ἰσχυριστῶ ὅτι καταργεῖται,
ἁπλῶς δὲν εἶναι τὸ εἶναι καθε-
αυτό. Τὸ εἶναι καθεαυτὸ εἶναι τὸ
πρόσωπο καὶ ἡ φύση συνάγεται
ὡς προσδιορισμὸς τῆς ὁμοεί-
δειας τῶν ὑποστάσεων. “Μέ
ἄλλα λόγια ἡ φύση δὲν ἔχει
ὀντολογικὴ προτεραιότητα, δη-
λαδὴ δὲν προκαθορίζει αὐτὴ ὡς
δεδομένος καὶ ἀναγκαῖος λόγος
τὸν ὑπαρκτικὸ χαρακτήρα καὶ τὸ
γεγονὸς τῆς ὑπόστασης, ἀλλὰ
εἶναι ἡ ὑπόσταση ποὺ προηγεῖ-
ται ὀντολογικὰ καὶ ἑπομένως ἡ
φύση γίνεται προσιτὴ μόνο μὲ
τὴν ἐμπειρία τῆς ἱστορικῆς φα-
νέρωσης τοῦ ὑπαρκτικοῦ γεγο-
νότος. Ἡ δεδομένη οὐσία δὲν
συνιστᾶ τὸ εἶναι ἑπομένως καὶ
τὸ ὑποστατικὸ, δηλαδὴ τὸ
πραγματικὸ χαρακτήρα τῶν ἐπι-
μέρους ὑποστάσεων, ἀλλὰ ἀντί-
θετα εἶναι ἡ ὑπόσταση, δηλαδὴ
ἡ συγκεκριμένη ὕπαρξη ποὺ κά-
νει πραγματικότητα τὸ εἶναι. Καὶ
οὐσία λοιπὸν σημαίνει τὸν κοινὸ
τρόπο ὑπάρξεως τῶν ὁμοειδῶν
ὑποστάσεων. Τὸ πρόσωπο
ἑπομένως δὲν ἀντλεῖ τὴν πρα-
γματικότητά του ἀπὸ τὴν μετοχὴ
στὸ δεδομένο εἶναι, δὲν προ-
ηγεῖται ὀντολογικὰ τὸ γεγονὸς
τῆς μετοχῆς στὸ εἶναι (ἤ οὐσία),
καθορίζοντας τὴν ὀντότητα τὴν

πραγματικὴ ὕπαρξη τοῦ προ-
σώπου. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ πρόσω-
πο ὁρίζει καὶ ἐξαντλεῖ τὸ εἶναι
δηλαδὴ τὰ πρόσωπα κάνουν τὸ
εἶναι ὑποστατικὴ πραγματικότη-
τα. Ἂν θέλεις νὰ στὸ πῶ μὲ πιὸ

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς
Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ Ἰατροῦ

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι «μικρὰ» τὰ Σκόπια ἑτεροκατευθύνονται, δι᾽ αὐτὸ καὶ κινδυ-
νεύομεν. Δὲν ὑπάρχει ὄνομα χώρας μὲ προσδιορισμὸν χωρὶς ἐθνικὸν προσδιορισμόν.

Ἡ ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλληνικῶν Σκοπίων
Ἡ περιοχὴ τῶν Σκοπίων ἐκατοικεῖτο ἀπὸ Ἰλλυριούς, Δαρδανοὺς

καὶ Παίονες ἤδη ἀπὸ τὸ 1.000 π.Χ. Ἑπομένως ἡ παρουσία τοῦ ἑλλη-
νικοῦ στοιχείου εἰς τὴν περιοχὴν εἶναι ἀδιαμφισβήτητος. Ἐπὶ Ἁγίου
Μεγάλου Κωνσταντίνου (†337) ἤδη ὑπῆρχαν χριστιανοὶ καὶ τὰ Σκό-
πια κατέστησαν ἕδρα Ἐπισκοπῆς. Ὁ Ἱεροκλῆς ὁ Γραμματικὸς εἰς τὸν
«Συνέκδημόν» του περιλαμβάνει τὰ Σκόπια εἰς τὴν Ἐπαρχίαν τῆς
Δαρδανίας καὶ μάλιστα ὡς Μητρόπολιν. Τρεῖς εἶναι οἱ πρῶτοι γνω-
στοὶ Μητροπολῖται ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματα Παρηγόριος, Οὐρσίλιος
καὶ Ἰωάννης. Τὸ 494 μ.Χ. ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ἀπε-
σπάσθη ἀπὸ τὴν Ρώμη καὶ ὑπήχθη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, οἱ
Ἱεράρχαι τῆς Δαρδανίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἰωάννην ἀνεγνώρισαν
τὴν περιοχὴν ὡς ἄμεσον δικαιοδοσίαν τοῦ πάπα Γελασίου Α΄.

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΤΟ ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ

Μία νέα λύσις διά τήν σχισματικήν
Ἐκκλησίαν τῶν Σκοπίων

Ἀγώνας καί ζωή. Ὁ πρῶτος ἐξασφαλίζει τήν ποιότητα τῆς ζωῆς.
Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τά ἀποτελέσματά του πάντα ἐξασφαλίζουν
τήν ποιότητα. Ὄχι. Ὑπάρχουν ἀγῶνες καί ἀγῶνες. Πολλοί ἀγωνί-
ζονται χωρίς νά ἐξετάζουν τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν. Τούς ἐνδια-
φέρει τό ἀποτέλεσμα καί ἀδιαφοροῦν γιά τά μέσα. Ὅλα ἐπιτρέπον-
ται. Τά μεγάλα ἐμπόδια προσπαθοῦν μέ δόλιους τρόπους νά τά
παρακάμψουν. Καί τίς περισσότερες φορές τό πετυχαίνουν. Ἐπί-
σης ὁ ἀγώνας τους γιά τή ζωή εἶναι μανιώδης καί ἔχει κλειστό ὁρί-
ζοντα. Δέν βλέπουν πέρα ἀπό τήν αὐλή τους, θά ἔλεγα. Κλείνονται

«Περνᾶμε καλά!»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας, ὡς οἰκουμενικὸς-καθολικός, μπορεῖ νὰ
ὑπερηφανεύεται γιὰ τὴν πατρίδα του; Μπορεῖ νὰ διατείνεται ὅτι εἶναι
Ἕλληνας Ὀρθόδοξος, ὅτι ζεῖ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος;

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ χείλη πολλῶν Ὀρθοδόξων
Ἑλλήνων.

Ἡ ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ ἐρωτήματος φανερώνει ἀφενὸς μὲν ἄγνοια
τοῦ θελήματος Τοῦ Θεοῦ, ἀφετέρου ὄχι σωστὴ ἑλληνικὴ παιδεία.

Ἐνῷ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες γίναμε φανατικοὶ ἀμερικανόφιλοι, γερμανό-
φιλοι, γαλλόφιλοι, ἀγγλόφιλοι, ρωσόφιλοι, χάσαμε τὴ φιλία μας μὲ τὴν

Ὑπάρχουν ὅρια Ἐθνῶν;
Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου,

ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Θεολογίας

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 30.1.2018
Ἀριθμὸς πρωτ. 69
Ἐξοχώτατον κύριον Προκόπιον Παυλό-

πουλον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-
κρατίας

«Ὁ Ἀλέξανδρος ἔφη πρὸς τὸν Δαρεῖον:
«Οἱ Ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς Μακε-
δονίαν καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα, κακῶς ἐποί-

ησαν ἡμᾶς, οὐδὲν
προηδικημένοι ˙
ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμὼν κατασταθεὶς
καὶ τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας,
διέβην εἰς τὴν Ἀσίαν…» (Ἀρριανός, ΙΙ, 14, 4)

«…τίνος καὶ πηλίκης δεῖ τιμῆς ἀξιοῦσθαι
Μακεδόνας, οἵ τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον,
οὐ παύονται, διαγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς

βαρβάρους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀσφα-
λείας». (Πολύβιος ΙΧ, 34, 1 ἕξ)
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Τὸ νέον Ἑλληνικὸν Κράτος ἐδημιουργήθη
μὲ τὰς θυσίας τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας,
οἱ ὁποῖοι ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν ἱστορίαν μας,

τὸν πολιτισμόν μας καὶ τὴν ὀρθόδοξον χρι-
στιανικὴν πίστιν, Ἑλληνισμὸν καὶ Χριστιανι-
σμόν, καθώρισαν τὰ νομικά, πολιτιστικὰ καὶ
θρησκευτικὰ ὅριά του, τὰ ὁποῖα ἀπετύπω-
σαν εἰς τὸ πρῶτον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος,
τὴν βασικὴν φιλοσοφίαν τοῦ ὁποίου ἐσεβά-
σθησαν μέχρι σήμερον ἅπασαι αἱ κατὰ και-

ροὺς Συντακτικαὶ καὶ
Ἀναθεωρητικαὶ Βου-

λαὶ τῶν Ἑλλήνων.
Τὸ πολίτευμά μας, ὡς δημοκρατικόν, δίδει

τὸ δικαίωμα εἰς ἅπαντας τοὺς πολίτας, ἀπὸ
τὸν ἀνώτατον Ἄρχοντα, μέχρι τὸν τελευταῖ-
ον πολίτην, νὰ ἐκφράζῃ δημοσίως τὴν γνώ-
μην του, καὶ τοιουτοτρόπως συμβάλλει εἰς

τὴν διαμόρφωσιν τῶν πολιτικῶν ἀποφάσε-
ων καὶ ἐνεργειῶν τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἐπὶ
τό λυσιτελέστερον.

Γι’ αὐτὸ ὑπάρχουν ῥαδιόφωνα, ἐφημερί-
δες καὶ τηλεοράσεις, αἱ ὁποῖαι, ὅταν δὲν εἶναι
ὄργανα μεμονωμένων ἀτόμων ἢ ὁμάδων, ἢ
ὠργανωμένων συμφερόντων, συμβάλλουν

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος π. Δαμασκηνὸς, τ. Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀγαπητὲ κ. Διευθυντά, χαίρετε πάντοτε!
Σᾶς ἀπευθύνω αὐτὴν τὴν ἐπιστολή, γιὰ νὰ ἐκφράσω τὴν ἀπορία

μου ἀλλά, συνάμα, καὶ θλίψη, γιὰ τὴν ἀπάλειψη τοῦ ὀνόματος τοῦ
Συλλόγου μας, "ΕΝΟΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑ-
ΚΟΗΣ", ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν Χριστιανικῶν Συλλόγων, ποὺ ἀνα-
κοινώθηκε (καὶ ἐδημοσίευσε καὶ ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος") ὅτι θὰ λά-
βουν μέρος στὸ συλλαλητήριο τῆς 4ης Φεβρουαρίου γιὰ τὴν προ-
άσπιση τῆς Μακεδονίας μας.

Εἶναι ἡ ἀπορία καὶ ἡ πικρία μας μεγάλη, διότι μόλις ἐρωτηθήκαμε
ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ. ἂν θὰ συμμετάσχουμε καὶ ἂν θέλουμε νὰ
συμπεριληφθοῦμε στὸν Κατάλογο, ἀπαντήσαμε ἀνεπιφυλάκτως κα-
ταφατικά, προφορικῶς καὶ γραπτῶς καί, ἀκολούθως, ἡ Π.Ε.Θ. μᾶς
ἐπληροφόρησε μὲ e-mail ὅτι κατέθεσε τὴν αἴτηση συμμετοχῆς μας
γραπτῶς, κοινοποιώντας μας τὴν ἀλληλογραφία της. Ἐν συνεχείᾳ,
λάβαμε τηλεφώνημα ἀπὸ χριστιανικὸ Σύλλογο, στὸ ὁποῖο μᾶς ἐρώ-
τησαν ἐὰν ὁ Ναός μας ἔχει χωρητικότητα, ἐκτὸς τῶν ἐνοριτῶν μας,
καὶ γιὰ 350 ἀνθρώπους ἐπὶ πλέον ποὺ θὰ ἔλθουν γιὰ τὸ συλλαλη-
τήριο μὲ 8 ποῦλμαν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκκλη-
σιασθοῦν, τὸ ὁποῖο καὶ πραγματοποιήθηκε. Ἐκτὸς τῶν ἐνοριτῶν
μας, μετὰ τὴν Ὁμιλία στὴν Πνευματική μας Ἑστία, 200 καὶ πλέον
ἄτομα ἀπὸ τὴ Σύναξή μας προσέτρεξαν στὸ συλλαλητήριο.

Εἶναι, λοιπόν, θλιβερὴ ἡ ἀντιμετώπιση ποὺ ἐπεφυλάχθη στὸν
Ὀρθόδοξο Σύλλογό μας, ἀναιτιολογήτως καὶ ἀναιτίως, χωρὶς νὰ
ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ἡ 30ετής ἱεραποστολικὴ καὶ πνευματικὴ δράση του,

Διαμαρτυρία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ Ἱστορική γνῶσις εἶναι ἀναγκαία δι’ ἅπαντας τούς λαούς καί δή
διά τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνας, Ἑλληνογενεῖς καί Ἑλληνί-
ζοντας. Ἡ γνῶσις αὕτη πρέπει νά εἶναι ἀληθής, ἀντικειμενική, ἐπι-
στημονική καί οὐχί ἡ τοιαύτη τῆς πλάνης, τῆς παραπληροφορήσε-
ως, τῆς ἐξαπατήσεως καί πρό παντός τῆς ἐπιβαλλομένης ἀγνοίας.
Ἡ παιδεία μας, ἡ πολιτεία μας, ὁ λαός μας καί πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά,
ἡ πνευματική καί πολιτική ἡγεσία τῆς Χώρας μας πρέπει νά γνω-
ρίζῃ εἰς βάθος καί ἀπολύτως τήν ἀλήθειαν καί νά τήν ὑπερασπίζε-
ται, νά τήν διακηρύττῃ καί διατί ὄχι, νά τήν ἐπιβάλλῃ μέ πᾶν μέσον
εἰς τούς ἀγνοοῦντας ταύτην καί εἰς τούς ἀγνωστικιστάς.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι χώρα μοναδική εἰς τήν ἀνθρωπίνην Ἱστορίαν καί ὁ
ρόλος της ἀνθρωποκεντρικός, πανανθρώπινος, σωτηριώδης καί
θεῖος, κατευθυνόμενος ὑπό τῆς θείας Προνοίας καί τοῦ σχεδίου τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό θά πρέπει πρῶτοι νά τό γνωρίζουν οἱ ἐκκλησιαστικοί
καί οἱ πολιτικοί ἄρχοντές μας. Ἡ χώρα αὐτὴ λόγῳ θείας ἐπιλογῆς,
κατέστη τό θεμέλιον τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ καί παιδείας. Ἡ
ἠθική της φιλοσοφία, θείᾳ χάριτι, ὁ πολιτισμός της καί ἡ γλῶσσά
της ἐξηπλώθη ὑπό τοῦ ἐπιλελεγμένου τέκνου της, τοῦ Ἕλληνος
στρατηλάτου, Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου[1] καί κατέστη ἡ γλῶσσα
τῆς μεταφράσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῆς Ἀποκαλύψεως, δι’

Μακεδονία ἡ Κοιτίς τοῦ Βυζαντινοῦ
καί Παγκοσμίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ

Τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου,
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀπάτη «Γεωγραφικoῦ», «Χρονικοῦ», «Ἱστορικοῦ» «Προσδιορισμοῦ» τῶν Σκοπίων

«Ὑμέων δ’ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει, /
σύμπασιν δ’ ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος» (= χώρια ὁ καθέ-
νας μας ἴδια ἀλεπού, / κι ὅλοι μαζὶ κουφιοκεφαλάκηδες)
(Σόλων). «Ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκε-
ψις» (Σωκράτης).

Τακτικὸν λάθος
τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ μέγιστος καὶ τῶν Πολιτικῶν,
ἀσκώντας μεγαλόπνοο πολιτικὴ ἑνοποιήσεως καὶ ἐκπολι-
τισμοῦ τῆς ἀχανοῦς Αὐτοκρατορίας του, ὑπέπεσε κάποτε
σὲ ἕνα Τακτικὸ λάθος.

Ἐμπιστεύθηκε στὸν Σατράπη Σατιβαρζάνη τὴν συνέ-
χιση τῆς διοίκησης τῆς Ἐπαρχίας, ποὺ πρὶν κατεῖχε.
Αὐτὸς ὅμως, ὅταν ἀπεμακρύνθη ὁ Ἀλέξανδρος, ἐφόνευ-
σε τὴν Μακεδονικὴ φρουρὰ ποὺ εἶχε ἐγκαταστήσει ἐκεῖ-
νος.

Ἀμέσως ὁ Ἀλέξανδρος προσέτρεξε νὰ ἐπανορθώση τὸ
Τακτικὸ λάθος ποὺ εἶχε διαπράξει, μὲ τὸ νὰ ἐμπιστευθῆ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Μ. Ἀλέξανδρος καὶ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, Ἑλλάς, ΝΑΤΟ καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις

Τὴν 10ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

Σχολεῖον Ἑλλήνων Μαθητῶν εἰς Μοναστήριον ἀρχὰς 20οῦ αἰῶνος

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τριετές μνημόσυνον
Γεωργίου Ζερβοῦ

Τό Σάββατον 17ην Φε-
βρουαρίου ἐ.ἔ. εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νεκταρίου τῆς Π.Ο.Ε (Λ. Θησέ-
ως 25, Ν. Ἐρυθραία) μετὰ τὴν
θείαν Λειτουργίαν θὰ τελεσθῆ
τὸ τριετές μνημόσυνον ὑπὸ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηφι-
σίας κ. Κυρίλλου ὑπὲρ ἀνα-
παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακα-
ριστοῦ ἀδελφοῦ μας Γεωργίου
Ζερβοῦ, Διευθυντοῦ Συντάξε-
ως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Μνημόσυνον
τοῦ Γέροντός μας

Τήν Τρίτην, 13ην Φεβρουαρί-
ου ἐ.ἔ μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν
θὰ τελεσθῆ μνημόσυνον τοῦ μα-
καριστοῦ Γέροντός μας, Ἀρχ. Χα-
ραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου (†
14.2.1982), ἱδρυτοῦ τῆς «Π.Ο.Ε.»
καὶ τοῦ «Ο.Τ.», ἐπί τῇ συμπλη-
ρώσει 36 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσε-
ώς του, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Νε-
κταρίου (Λεωφ. Θησέως 25, Νέα
Ἐρυθραία), τηλ. 210.8134951.

Γράφει ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης,
Ἱεροκήρυξ Ἱ.Μ. Πειραιῶς


