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3ον- Τελευταῖον
Τὸν βαθύτερο λόγο τῆς τόσης

σπουδῆς τοῦ Ἀποστόλου, ποὺ
τὸν ἀνάγκαζε νὰ παρακάμπτει
«ἀγρούς», ποὺ περίμεναν καρ-
τερικὰ τὴν ὥρα τοῦ πνευματικοῦ
θερισμοῦ, γιὰ νὰ εἶναι ἐγκαίρως
στὴν Ἱερουσαλήμ, ἐπεξηγεῖ
πολὺ ἐπιτυχῶς ὁ διαπρεπὴς θε-
ολόγος καὶ Ἀρχιεπίσκοπος Νι-
κηφόρος Θεοτόκης (1731-
1800) στὸ Κυριακοδρόμιό του:
«Διότι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εὑρί-
σκοντο ἐκεῖ πολὺ πλῆθος Ἰου-
δαίων διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πά-
σχα καὶ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐπε-
θύμει δὲ ὁ τρισμακάριος, ἵνα, εἰς

τὸν αὐτὸν τόπον, ὅπου πρότε-
ρον ἐδίωξε τὴν Ἐκκλησίαν, κη-
ρύξῃ ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλή-
θους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνο-
μα»32. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ
μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς Χάριτος
τοῦ Θεοῦ ἱεραρχοῦσε τὶς ἐνέρ-
γειές του μὲ κριτήριο πάντα ὄχι
τὴν προσωπική του ἄνεση καὶ
προβολή, ἀλλὰ τὴ μέγιστη ὠφέ-
λεια τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ τὸ κα-
τανοοῦμε καλύτερα διαβάζοντας
τὰ παρακάτω συγκινητικὰ λόγια
του ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμ-
πους Βασιλοπούλου: «Ὁ μέ-
γας ἀγωνιστής, ὁ Ἀπ. Παῦλος
βαδίζει "δεδεμένος τῷ πνεύμα-
τι" πρὸς Ἱεροσόλυμα,… Ἐκεῖ

τὸν ἀναμένουν θλίψεις καὶ βά-
σανα καὶ δεσμά»33.

Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τὸ πέ-
ρασμα τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου ἀπὸ τὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου
καὶ ἀνοικτὰ τῶν Ἀνατολικῶν
παραλίων τῆς Χίου, πρέπει
ὡς ἱστορικὸ γεγονὸς νὰ τὸ το-
ποθετήσουμε καὶ χρονικά. Ὁ
μακαριστὸς καθηγητὴς Θεο-
λογίας Στέργιος Σάκκος, σχο-
λιάζοντας ἑρμηνευτικὰ τὸ 20ό
κεφάλαιο τῶν «Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων» γράφει: «Ἀπὸ τὸν
πρῶτο στίχο τῆς περικοπῆς
(Πρξ. 20,16) καὶ ἀπὸ τὶς ἡμέρες
τοῦ ταξιδιοῦ, τὶς ὁποῖες ὑπολογί-
ζει κανεὶς εὔκολα, φαίνεται ὅτι
τὰ γεγονότα τῆς περικοπῆς
διαδραματίζονται τὸν Ἀπρίλιο
μήνα, λίγο μετὰ ἀπὸ τὸ ἰου-
δαϊκὸ Πάσχα»34. Ὡς προαιτά-
τη χρονολογία ὁρίζει ὁ Σ.
Σάκκος35 τὸ 57 καὶ ὡς βραδυ-
τάτη τὸ 58. Ἀντιθέτως προγε-

νέστερη χρονολογία ὁρίζουν ὁ
Γ. Ζολώτας36 καὶ ὁ Ν. Διαμαντί-
δης37, οἱ ὁποῖοι τὸ τοποθετοῦν
τὸ 54 μ. Χ.

Ὁ Σάββας Ἀγουρίδης38 καὶ ὁ
Ἀπ. Γλαβίνας39 τὸ τοποθετοῦν
τὸ 57. Μαζί τους συμφωνεῖ καὶ ὁ
Γ. Κονιδάρης40 ὁ ὁποῖος προσ-
θέτει ὅτι συνέβη τὴν ἄνοιξη τοῦ
ἔτους αὐτοῦ. Ὁ Ἰωάννης Καρα-
βιδόπουλος41, Καθηγητὴς τοῦ
ΑΠΘ, ἐντάσσει τὸ τέλος τῆς τρί-
της ἱεραποστολικῆς περιοδείας
τὸ 57 καὶ τὴν ἐπιστροφή του στὰ
Ἱεροσόλυμα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 57
- 58.

Ὁ Γεώργιος Στογιόγλου42

Καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ τὸ τοποθε-
τεῖ τὴν ἄνοιξη τοῦ 58. Τὴν ἴδια
χρονολογία ἀναφέρουν καὶ ὁ
Χρίστος Κρικώνης43 καὶ ὁ Γ.
Κωνσταντίνου44. Ἐνῷ ὁ J.
Holzner45 καὶ ὁ Γ. Γαλίτης46

προσθέτουν ὅτι συνέβη τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 58. Ὁ Π. Τρεμπέ-

λας47 προσδιορίζει ὡς ἔτος συγ-
γραφῆς τῆς Πρὸς Ρωμαίους
Ἐπιστολῆς περίπου τὸ ἔτος 58,
δηλαδὴ «μῆνάς τινας πρὶν εἰ
συλληφθῆ οὗτος (ὁ Παῦλος) ἐν
Ἱεροσολύμοις», τὸ ἴδιο καὶ ὁ πα-
λιὸς Καθηγητὴς Ἑρμηνείας τῆς
Καινῆς Διαθήκης Βασίλειος
Ἰωαννίδης48. Ἡ δική μας ἄπο-
ψη εἶναι ὅτι πρέπει νὰ συνέβη
μεταξὺ τῶν ἐτῶν 56 – 58 μ. Χ. ,
ἀλλὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος
ἄρθρου θέμα νὰ ἐξηγήσουμε τὸ
γιατί.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἦταν πα-
ράλειψη ἂν δὲν ἀναφέραμε καὶ
τὴν ἄποψη τοῦ γνωστοῦ
ἁγιογράφου καὶ ἑνὸς ἀπὸ
τοὺς σπουδαιότερους νεοέλ-
ληνες συγγραφεῖς, τοῦ Φωτί-
ου Κόντογλου. Ὁ Κόντογλου
μὲ βάση τὸν προαναφερθέντα
στίχο τῶν «Πράξεων τῶν Ἀπο-
στόλων»: «κατηντήσαμεν
ἀντικρὺ Χίου». (Πρξ. 20, 15)

διατύπωσε τὴ γνώμη ὅτι ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος διανυκτέρευ-
σε μὲ τὸ πλοῖο ποὺ τοὺς μετέ-
φερε στὸν μικρὸ ἀπάνεμο
ὅρμο Τσελεπὴ ἢ Ἀρχοντολί-
μανο τῶν Οἰνουσσῶν, στὴν
πλευρὰ ποὺ τὸ νησὶ ἀντικρύ-
ζει τὴ Χίο, σὲ μικρὴ ἀπόσταση
ἀπὸ τὴ σημερινὴ Ἱ. Μονὴ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μάλι-
στα ὁ Φ. Κόντογλου ἁγιογράφη-
σε καὶ σχετικὴ εἰκόνα ποὺ παρι-
στάνει τὸν Ἀπόστολο Παῦλο κα-
θισμένο, νὰ γράφει μὲ προσοχὴ
μία ἀπὸ τὶς Θεόπνευστες ἐπι-
στολές του, ἔχοντας ὡς βάθος
τῆς εἰκόνας τὸν ὅρμο τῶν
Οἰνουσσῶν, ὅπου ἀγκυροβόλη-
σε τὸ πλοῖο του.

Καμία ἄλλη μαρτυρία δὲν
ὑπάρχει γιὰ πέρασμα ἢ καὶ πα-
ραμονὴ στὴ Χίο ἄλλου Ἀποστό-
λου ἢ συνεργάτη του, ἀπὸ τοὺς
ἀναφερόμενους στὴν Καινὴ Δια-

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἀνέχονται κάθε διαστροφήν
καί ἁμαρτίαν, ἐνῷ πολεμοῦν

τό Ὀρθόδοξον φρόνημα καί ἦθος
Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου

Φιλικήν ἐπικοινωνίαν μόνον
μέ τούς ὁμόφρονας καί τούς αἱρετικούς

Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰερεμίας Β΄ ὁ Τρανός στήν
ἀλληλογραφία πού εἶχε μέ τούς Προτεστάντες καθηγητές τοῦ Πανε-
πιστημίου τῆς Τυβίγγης σχετικά μέ τήν διδασκαλία τῶν μεταρρυθ-
μιστῶν στήν τρίτη ἐπιστολή πού τούς ἔστειλε τό 1581, ἐπειδή ἐπέ-
μεναν στίς δογματικές καινοτομίες, στούς νεωτερισμούς καί στίς
ἑτεροδοξίες τους, τούς ὑπεδείκνυε ὅτι ἀπό ἐδῶ καί πέρα νά μή
στέλνουν ἐπιστολές, πού θά θίγουν θέματα δογματικῆς διδασκα-
λίας, ἀλλά ἐάν ἐπιθυμοῦν νά συνεχίζουν νά γράφουν ἡ ἀλληλογρα-
φία νά γίνεται γιά λόγους καθαρά φιλικῆς ἐπικοινωνίας. Νά σημει-
ώσουμε ὅτι στίς δύο ἐπιστολές πού εἶχαν προηγηθῆ τούς εἶχε ὑπο-
δείξει τίς δογματικές διαφορές, πού ὑφίστανται μεταξύ τῆς Ὀρθοδό-
ξου πίστεως καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τούς ἐπισήμανε νά ἐπι-
στρέψουν χωρίς ὅρους στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θά τούς

ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

Ἡ ἐπαναγραφὴ
τῆς Θεολογίας ἀπὸ μὴ
θεωμένους δημιουργεῖ

πλῆθος αἱρέσεων
2ον

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Προσπά-
θησε λοιπὸν νὰ μᾶς ἐξηγή-
σεις τὴν ὀντικὴ καὶ ὀντολο-
γικὴ ἐκδοχὴ τοῦ εἶναι, γιατί
ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶνε ὅλες οἱ
διατυπώσεις σας καὶ οἱ πα-
ρεκκλίσεις σας ἀπὸ τοὺς Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας.

ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ. «Ἡ
ὀντικὴ ἐκδοχὴ θεωρεῖ τὸ εἶναι
ὡς ὄν. Συνοψίζουμε αὐτὴν τὴν
ἐκδοχὴ στὸ ἐρώτημα: Τί εἶναι
αὐτὸ ποὺ κάνει τὰ ὄντα νὰ
εἶναι; Ὁ τρόπος ποὺ θέτουμε τὸ
ἐρώτημα μᾶς δεσμεύει νὰ ἀνα-
ζητήσουμε τὸ εἶναι ὡς κάτι τί, a
priori βέβαια. Μᾶς δεσμεύει νὰ
ἀναζητήσουμε αὐτό, ποὺ κάνει
τὰ ὄντα νὰ εἶναι. Μᾶς δεσμεύει
νὰ ἀναζητήσουμε ἕνα συγκε-
κριμένο φορέα, ποὺ κάνει τὰ
ὄντα νὰ εἶναι. Ὁ συγκεκριμένος
αὐτὸς φορέας εἶναι ἡ συγκεφα-
λαίωση τῶν καθολικῶν δυνατο-
τήτων τοῦ εἶναι, τὸ καθ’ ἑαυτὸ
εἶναι. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ὄντα
μετέχουν αὐτοῦ τοῦ φορέα, με-
τέχουν στὸ εἶναι, δηλαδὴ συνι-
στοῦν οὐσίες”, γιατί δὲν πρέπει
ποτὲ νὰ ξεχνᾶμε ὅτι στὴν ἑλλη-
νικὴ γλώσσα τὸ ὂν εἶναι ἡ με-
τοχὴ τοῦ ρήματος εἶναι. « Ὁ
συγκεκριμένος αὐτὸς φορέας
εἶναι αὐτὸς ποὺ κάνει τὰ ὄντα
νὰ εἶναι καὶ εἶναι ἡ αἰτία τῶν
ὄντων. Διαστέλλουμε λοιπὸν τὸ

εἶναι καθ’ ἑαυτὸ ἀπὸ τὰ ὄντα
ποὺ μετέχουν, ὅπως διαστέλ-
λουμε τὴν αἰτία ἀπὸ τὸ ἀποτέ-
λεσμα. Τὰ ὄντα λοιπὸν εἶναι,
γιατί ὑπάρχει ἕνας ζητούμενος
παράγοντας ποὺ τὰ κάνει νὰ
εἶναι. Βέβαια τὸ εἶναι καθ’ ἑαυτὸ
ἀξιολογικὰ ὑπερέχει ἀπὸ τὰ
ὄντα ποὺ μετέχουν. Ἑπομένως
αὐτὸ ποὺ κάνει τὰ ὄντα νὰ εἶναι
παίρνει τὴν θέση τοῦ ἀνώτατου
ὄντος ἢ ὅπως λέει ὁ Ἀριστοτέ-
λης «ὂν ἀκρότατον θεῖον, γένος
τιμιώτατον».

«Γιὰ νὰ εἶναι λοιπὸν κάτι πρέ-
πει νὰ ἔχει δεδομένη καὶ ὁρι-
στικὴ ὀντότητα. Ὀντότητα ση-
μαίνει δεδομένες ἰδιότητες ποὺ
ὁρίζουν τὸ ὄν, τὸ κάνουν νὰ
εἶναι κάτι. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς
ἰδιότητες εἶναι καὶ τὸ ὑπάρχειν
ποὺ ἔχει τὴν αἰτία του σὲ μία
ἀφετηριακὴ ὀντότητα προικι-
σμένη μὲ τὴν ἰδιότητα νὰ μετα-
δίδει τὴν ὕπαρξη, δηλαδὴ νὰ
δημιουργεῖ τὰ ὄντα. Ἔτσι στὴν
ὀντικὴ ἐκδοχὴ τοῦ εἶναι οὐσία

καὶ ὀντότητα ταυτίζονται. Οὐσία
δὲν εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς με-
τοχῆς στὸ εἶναι, τὸ δυναμικὸ γί-
γνεσθαι τῆς ὕπαρξης. Οὐσία
εἶναι ἡ ὁριστικὴ ταυτότητα ποὺ
προκύπτει ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν
ἰδιωμάτων, ποὺ καθορίζουν τὴν
κάθε ὀντότητα. Αὐτὰ τὰ ἰδιώμα-
τα μπορεῖ νὰ εἶναι φυσικὰ ἢ
ὑπὲρ-φυσικά, ἀλλὰ καὶ στὶς δύο
περιπτώσεις αὐτὰ συνιστοῦν
τὴν πραγματικότητα τῆς καθο-
ριζόμενης οὐσίας. Ἑπομένως
στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχουν περι-
θώρια ἐλευθερίας καὶ ἑτερότη-
τος. Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς καθορίζεται
ἀπὸ τὴν οὐσία του, ἀπὸ τὰ
ἰδιώματα ποὺ συνιστοῦν τὴν
πραγματικότητά του (Ἰδιώματα
αὐτοαιτίας, αἰτίας ὄντων, κα-
θαρῆς ἐνέργειας) καὶ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ μὴν εἶναι ἢ νὰ εἶναι κάτι
ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἡ νοητικὴ
σύλληψη καὶ ἀναγκαιότητα ἐπι-
βάλλει νὰ εἶναι Θεός. Ἡ ὕπαρξη
εἶναι ἀπόλυτα προκαθορισμένη
ἀπὸ τὴν οὐσία της. Ἡ ὀντικὴ

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

Εὐθεῖα ἐπίθεσις -καὶ Ὑπουργῶν- μὲ ὑπονοούμενα ἀκόμη καὶ διὰ τὸν ρόλον τῆς Ἐκκλησίας κατά τὴν
Kατοχήν, ἐπειδὴ ἀποτελεῖ ἐμπόδιον εἰς τὰ διεθνιστικὰ σχέδιά των διὰ τὸ Σκοπιανὸν καὶ τὰ Θρησκευτικά.

«Εἶναι ἀπολύτως ἀνώφελο νὰ καταπονεῖται ὁ ἄνθρωπος
μὲ τὶς ἀποδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἢ ἀκόμα

νὰ κουράζεται νὰ ἀποδείξει τὴν ἀνυπαρξία του».
Ὁ κρυπτόμενος Θεὸς

Ἑκατοντάδες χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε ποὺ κάποιοι θέλοντας νὰ
φιγουράρουν ὡς «ἐλεύθερα πνεύματα» λυσσομανοῦσαν, γιὰ νὰ δο-
λοφονήσουν τὸ Χριστό. Καθένας τὸ ἐπιχειροῦσε στὴν ἐποχή του, μὲ
τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους ποὺ διέθετε. Κι’ ἀκόμα σήμερα, εἶναι πολλοὶ
ὅσοι, ἐπιδιώκουν μὲ ὕπουλους καὶ ἀνέντιμους τρόπους νὰ τὸν σκο-
τώσουν στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὰ φαντασμένα μυαλά τους,
καβάλα στὸ «ἀερόστατο τῆς φιλοσοφίας» τους, πίστεψαν, κι’ ἀκόμα
πιστεύουν, πὼς θὰ φτάσουν στὸν οὐρανὸ τῶν ἰδεοληψιῶν τους.

Μὲ ἀσύστολες ψευδολογίες, ἀποκυήματα ἄρρωστης φαντασιο-
πληξίας ἐπιχειροῦν, διαχρονικά, νὰ ἀνοίξουν λάκκο, στὸν ὁποῖο φι-

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΣΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ἰσχυρά Ἐκκλησία = Ἰσχυρόν Κράτος

Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη

Στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου πολλές φορές ἐμφανίζεται ἡ λύπη γιά
διάφορα γεγονότα, ὁ πόνος ἀπό πολλές αἰτίες, οἱ δυσάρεστες κα-
ταστάσεις ὡς ἐπακολούθημα δύσκολων προβλημάτων καί τό πέν-
θος ἀπό τό θάνατο προσφιλῶν προσώπων. Ἀπέναντι σ᾿ ὅλα αὐτά
χρειάζεται γενναία στάση, τήν ὁποία ὅμως δέν μποροῦν ὅλοι νά τη-
ρήσουν. Οἱ περισσότεροι εἶναι δειλοί, φοβισμένοι, διαταραγμένοι
ψυχικά, χωρίς νά μποροῦν νά ἐξηγήσουν τό παραμικρό, νά δώ-
σουν ἀπάντηση στό «γιατί», νά παραδεχτοῦν τήν ἀδυναμία τους νά
τά προλάβουν καί φυσικά δέν πιστεύουν στό Θεό οὔτε καί ζητοῦν

Ἀπέναντι εἰς τὰ δυσάρεστα τῆς ζωῆς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Φθόνος διαβολικὸς καὶ χέρι πειρασμικόν, ἐπέπεσε κατὰ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκεῖνα τὰ δύστυχα χρόνια τῶν δοκιμασιῶν
τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (1919 - 1924).
Δὲν ἔφταναν οἱ ἐθνικὲς συμφορές, οἱ πολλὲς ἀπώλειες εἰς ἔμψυχον
ὑλικὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ - Στρατοῦ κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους
(1912 - 1913) κατὰ Τούρκων καὶ Βουλγάρων, οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ
σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων Μικρασιατῶν, στὶς πόλεις Φώκαιαν, Κρήνην,
Ἀϊδίνιον καὶ ἄλλες (1914), οἱ σφαγὲς τῶν Ποντίων (1920 - 22) καὶ
γενικὰ ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ (1922), ἦρθε νὰ προστεθεῖ καὶ
στὴν ζωὴ τῶν ἐπιβιωσάντων Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,
ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς τραγωδίες καὶ συμφορὲς καὶ ἡ διαίρεσις ποὺ ἐνέ-
σκυψε, μὲ τὶς προδοσίες Ἐκκλησιαστικῶν Ἡγετῶν, στὸν θρησκευτι-
κόν - πνευματικὸν τομέα.

Γιὰ πρώτη φορὰ εἰσχωροῦσεν ἐπίσημα στὸν Οἰκουμενισμὸ τὸ
Ὀρθόδοξον Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1920,
μὲ τὴν περίφημον ἐκείνην ἐγκύκλιον μὲ τίτλον: «Πρὸς τὰς ἁπαντα-
χοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», ἀφοῦ πρῶτα δέχτηκε τὸ αὐτὸ Πα-
τριαρχεῖο τὴν ἀντιπροσωπία τῶν δύο προτεσταντικῶν ἐκκλησιῶν
(Αἱρετικῶν Κοινοτήτων) τῆς Ἀγγλικανικῆς τῆς Ἀγγλίας καὶ Σκοπε-
λιανῆς τῆς Ἀμερικῆς τὸ 1919 ἔτος, διὰ τῆς ὁποίας ἀποδεχόταν τὴν
πρόταση τούτων, ὅπως ἀποσταλῶσιν ἀντιπρόσωποι τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας στὸ προπαρασκευαστικὸ «Συνέδριον τῆς Κινήσεως

Τὰ 3 μεγάλα δεινὰ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
κατὰ τὴν 5ετίαν 1919 - 1924

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Βλάσιος

Ἡ «ρίζα τοῦ κακοῦ», ὡς εἴθισται νὰ λέμε, τῶν προβλημάτων τῆς
Ἐκκλησίας εὑρίσκεται εἰς τὴν δυσλειτουργίαν τοῦ συνοδικοῦ συστή-
ματος. Ἐπίσκοποι, λοιπὸς κλῆρος καὶ λαὸς ἀντιλαμβάνονται τὸ συν-
οδικὸν σύστημα μέσῳ τοῦ ἐσόπτρου τῶν στρεβλώσεων, αἱ ὁποῖαι
ἔχουν ἐπικαθίσει εἰς αὐτό. Παρατηροῦμεν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν νὰ
ὑπάρχη: ἑξαμηνιαία σύνοδος μὲ ἐναλλασσόμενα μέλη, πολλὰ ἐκ
τῶν ὁποίων δὲν ἔχουν καὶ ποίμνιον, εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως,
σύνοδος ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ μέλη ἁγιοταφικῆς ἀδελφότητος, τὰ
ὁποῖα ταυτοχρόνως ὀφείλουν ἄκριτον ὑπακοὴν εἰς τὸν Πατριάρχην
Ἱεροσολύμων, σύνοδος εἰς τὴν ὁποίαν ὁ πρόεδρος ἀντικαθιστᾶ τὰ
μέλη καὶ τὰς ὑπογραφάς των, ὅταν αὐτὰ διαφωνοῦν εἰς τὴν Κύπρον
καὶ σύνοδοι ποὺ ἀπαρτίζονται ἀπὸ ἐπισκόπους ἐθνοτήτων, ὡς
συμβαίνει εἰς τὴν διασποράν. Πρόκειται περὶ ἀπαραδέκτου κατα-
στάσεως!

Εἰς τὴν Ἑλλάδα καίτοι ἡ κατάστασις εἶναι καλυτέρα, παρατηρεῖται
τὸ νοσηρὸν φαινόμενον ὅλοι νὰ «κρέμονται ἀπὸ τὰ χείλη» τοῦ Προ-
καθημένου. Ἀναμένουν ὅλοι, ὡς ἀκούομεν καὶ διαβάζομεν εἰς τὰ
μέσα ἐνημερώσεως, νὰ λάβουν γραμμὴν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον!
Ἂν λάβη σωστὴν ἀπόφασιν τὸν ἐπευφημοῦν καὶ ἂν λάβη λάθος τὸν
ἐπικρίνουν. Βεβαίως καὶ ἔχει εὐθύνην ὁ Ἀρχιεπίσκοπος βαρυτάτην,
ὅμως οἱ ἄλλοι 80 Ἱεράρχαι εἶναι ἄμοιροι εὐθυνῶν; Ἔχει περισσότε-
ρον Ἅγιον Πνεῦμα ὁ «πρῶτος»;Δὲν συναποφασίζουν; Δὲν ἔχει
αὐτὸς μίαν ψῆφον ὅπως καὶ κάθε ἕνας των;

Ὑπῆρξε λυπηρὰ ἡ διαπίστωσις περὶ τοῦ Κολυμβαρίου ὅτι οἱ συμ-

Λειτουργεῖ ὀρθῶς ἡ Ἱ. Σύνοδος;
Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας

Τή δεκαετία τοῦ ’60, ὅταν σχεδόν κανείς
δέν ἔκανε λόγο γιά τή δημογραφική κρίση,
πού μέ ἀργούς ρυθμούς εἶχε ἀρχίσει νά
διαφαίνεται, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ἰδιαίτερα ὁ μα-
καριστός Ἱδρυτής της Ἁγιορείτης Μονα-
χός π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014),

ἔκρουε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Μέ
ἄρθρα στό Περιοδικό τοῦ Συλλόγου
«Πολύτεκνη Οἰκογένεια» (ἀπό τό 2003
«Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια»),
μέ συνεντεύξεις καί ὁμιλίες παρουσίαζε τίς
κοινωνικές, οἰκονομικές, ἐθνικές, ἀλλά

πρωτίστως τίς πνευματικές ἐπιπτώσεις τοῦ
Δημογραφικοῦ Προβλήματος τῆς Χώρας
μας. Μάλιστα, συνεργαζόταν μέ σπουδαί-

ους δημογράφους, ὅπως ὁ μακαριστός Κα-
θηγ. Πολυτεχνείου Γεώργιος Τζιαφέττας, ὁ
σεβαστός πρώην Ὑπουργός καί Καθηγη-

τής ΑΣΟΕΕ κ. Μανόλης Δρεττάκης κ.ἄ.
Ἤδη ἀπό τό 1993 τά δημογραφικά

στοιχεῖα ἦταν ἀνησυχητικά καί ἀπαισιό-
δοξα καί αὐτό ἀποτυπωνόταν γλαφυρά
στούς πηχυαίους τίτλους τῶν σχετικῶν

ἄρθρων στά ΜΜΕ. Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων
πιεζόμενη ἀπό τήν ὁρατή διόγκωση τοῦ
προβλήματος συνέστησε Διακομματική Κοι-
νοβουλευτική Ἐπιτροπή «γιά τή μελέτη τοῦ
Δημογραφικοῦ Προβλήματος τῆς Χώρας καί

Tοῦ κ. Ἰωάννου Γ. Θαλασσινοῦ, μαθηματικοῦ, Ἀντιπροέδρου
τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) [1]

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὴν Τρίτην 13ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν
ἐτελέσθη ἱερὸν μνημόσυνον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου τῆς Π.Ο.Ε., εἰς Ν. Ἐρυθραίαν, τοῦ μακαριστοῦ πνευματικοῦ μας
Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει
τριάκοντα ἕξ ἐτῶν ἀπὸ τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας του.

Ὁ π. Χαράλαμπος, ἱδρυτὴς τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσε-
ως καὶ κτίτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὑπῆρξε φλογερὸς
Ἱεροκήρυξ καὶ πνευματικὸς χιλιάδων ἀνθρώπων.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον δημοσιεύομεν τὸν πρόλογον τοῦ πρὸς
ἔκδοσιν βιβλίου ἀφιερωμένου εἰς τὸν βίον καὶ τὸ Ἱεραποστολικὸν
ἔργον τοῦ μακαριστοῦ πνευματικοῦ μας, τὸν ὁποῖον ἔγραψεν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Δοξάζω τὸν Τριαδικὸ Θεό μας γιὰ τὴν μεγάλη εὐλογία ποὺ μοῦ

χάρισε στὴ ζωή μου, τὸ νὰ γνωρίσω καὶ νὰ ἀκούσω τὸν μεγάλο, τὸν
φλογερό, τὸν ἅγιο, τὸν γίγαντα τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, ἀείμνηστο
π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο.

Ἐμεῖς, οἱ νεώτεροι κληρικοὶ καὶ διάκονοι, τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου,
δὲν μποροῦμε νὰ πλησιάσουμε, νὰ κατανοήσουμε, πολὺ δὲ περισ-

36 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεως
τοῦ π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Θὰ δοῦμε ἂν συμφωνοῦμε ἢ δὲν συμφωνοῦμε…» μὲ τὰ νέα συγκρητιστικὰ θρησκευτικά!

Προεκάλεσε δυσμενεῖς ἐντυ-
πώσεις εἰς τὸ πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ βρά-
βευσις τοῦ Προκαθημένου
αὐτῆς ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας. Τυγ-
χάνει ἀνούσιον νὰ ἐπιβραβεύε-
ται κάποιος, ἐπειδὴ εὑρίσκεται
ἁπλῶς εἰς μίαν θέσιν καὶ συνά-
μα ἀντιπαραδοσιακόν, καθὼς
κανεὶς ἐκ τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας δὲν θὰ ἐδέχετο βρα-
βεῖα, παρὰ μόνον «στέφη οὐρά-
νια».

Τὰ τελευταῖα ἔτη παρατηροῦ-
μεν ὅτι Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπί-
σκοποι περιέρχονται τὰ πέρατα
τῆς γῆς, διὰ νὰ λάβουν διακρί-
σεις ἀπὸ φορεῖς, οἱ ὁποῖοι βε-
βαίως εἶναι κατώτεροι τῶν ἀξιω-
μάτων τους, ὑποτιμῶντες τοιου-
τοτρόπως τὴν διακονίαν τους
καὶ ἐκθέτοντες τὸν θεσμὸν τὸν
ὁποῖον ἐκπροσωποῦν. Εἰς τὰς
περισσοτέρας περιπτώσεις
ὑποκρύπτονται σκοπιμότητες,
ὅπως ἡ πρὸ ἔτους βράβευσις
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ τὸ Τμ.
Θεολογίας τῆς Θεσσαλονίκης
μὲ μοναδικὸν στόχον νὰ ἐξαγο-
ράσουν τὴν συνείδησίν του,

μετὰ τὰς εὐθείας δηλώσεις του
κατὰ τοῦ μαθήματος τῶν συγ-
κρητιστικῶν θρησκευτικῶν.

Ὅσοι ὅμως γνωρίζουν ἢ
ἔχουν παρακολουθήσει ἀπὸ πα-
λαιὰ τὴν πορείαν τοῦ κ. Ἱερωνύ-
μου ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ βρά-
βευσίς του ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν
δὲν συνέβη τυχαῖα. Τὸ νὰ ἑρμη-
νεύση κανεὶς ἀποκλειστικῶς μὲ
κριτήριον τὴν προσωπικὴν μα-
ταιοδοξίαν τὴν βράβευσιν
αὐτήν, σημαίνει ὅτι ἀγνοεῖ τοὺς
ὅρους τῆς ἐκκλησιαστικοπολι-
τικῆς σκακιέρας. Συμβαίνει μάλι-
στα τὸ ἑξῆς παράδοξον: αὐτοὶ
ποὺ τὸν ἀποκαλοῦν «πονηρὸ
ἀρβανίτη» μὲ σχεδιασμένας κι-
νήσεις, νὰ τὸν ἐγκαλοῦν δι’ ἐπι-
πολαιότητα! Σχεδίασεν ἤ ὄχι τὴν
βράβευσιν; Ποῖος ἦτο ὁ πραγμα-
τικὸς σκοπὸς τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που; Ἀποδοκιμάζομεν πλήρως
καὶ ἐμεῖς τὴν βράβευσιν, ἀλλὰ
αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ. Ἂν δὲν διεισδύ-
σωμεν βαθύτερα, δὲν θὰ ἐννοή-
σωμεν τί πραγματικὰ συμβαίνει.

Τί συνέβη; Καταλυτικὸν ρόλον

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

« Τ Α Φ Ε Ρ Ε Τ Ρ Α Ε Ι Ν Α Ι Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Α Α Π Ο Τ Ι Σ Κ Ο Υ Ν Ι Ε Σ » !

Τό Δημογραφικόν Πρόβλημα ἀπειλεῖ τήν Ἑλλάδα

• Προϋποθέσεις τελέσεως
θρησκευτικοῦ Γάμου.
Τοῦ Σεβ. Κηφισίας, Ἀμαρου-
σίου και Ὠρωποῦ κ. Κυρίλ-
λου. Σελ. 5.

• Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή. Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμαν-
δρίτου Κων/νου Γ. Χαραλαμ-
ποπούλου, Πρωτοσυγκέλ-
λου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμα-
ρουσίου καὶ Ὠρωποῦ. Σελ. 5.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Κυριακή τῆς Τυρινῆς. «Ἀνάμνησις τῆς ἀπό τοῦ
παραδείσου ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας».
Διά χειρός Φωτίου Κόντογλου.

Ὁ Ὑπ. Θρησκευμάτων ἐπέλεξε νὰ μὴ παραστῆ εἰς τὴν
βράβευσιν τῆς Ἱεραρχίας, ἀλλὰ νὰ μεταβῆ εἰς τὸ Φανάρι.

ΗΕΞΟΡΙΑ ΤΟΥΑ∆ΑΜΚΑΙ ΤΗΣΕΥΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος


