ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Εὐσεβίου Ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος καί Ζηνᾶ Μαρτύρων, Πομπιανοῦ Μάρτυρος, Ἡσυχίου ἡγουμένου Σινᾶ
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Ἀπό τά Βαλκάνια ξεκίνησαν δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι

Ο ΘΕΟΣ ΜΟΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟN

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
«ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΣΙΟΝ»!
Κανείς ἀσεβής δέν θά διέλθη
ἀπό τήν Χρυσήν Πύλην
τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μακεδονίας

Ὁ Γερμανός αὐτοκράτορας Κάϊζερ Γουλιέλμος, κατά τόν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
(1914-18) σχεδίαζε νά καταλάβη τήν Ἱερου-

σαλήμ, καί νά διανοίξουν τήν «Ὀγδόη Πύλη», τήν «Κεκλεισμένη», «Χρυσή πύλη», γιά
νά περάση ὁ ἴδιος, ἐνῶ, κατά τίς Ἱερές Προφητεῖες μόνον ὁ Μεσσίας θά διήρχετο .
Γι’ αὐτήν τήν Πύλη ὁ Ἰεζεκιήλ τό 574 π.Χ.
προφητεύει:
«Καὶ ἐπέστρεψέν με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης

τῶν ἁγίων Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου λεύσεται δι΄
τῆς ἐξωτέρας
αὐτῆς͵
καὶ
τῆς βλεπούσης κατ΄ ἀνατολάς͵ καὶ αὕτη ἦν ΚΕ- ἔσται κεκλεισμένη·» (Ἰεζ. μδ’ 1-2).
ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ. καὶ εἶπεν κύριος πρός με.
Τό 1543 μ.Χ., μετά τήν ἀποκατάσταση τῶν
Ἡ ΠΥΛΗ αὕτη κεκλεισμένη ἔσται͵ οὐκ τειχῶν ἀπό τόν Σουλτάνο Σουλεϊμάν, ἡ
ἀνοιχθήσεται͵ καὶ ΟΥΔΕΙΣ μὴ διέλθῃ δι΄ «Χρυσή Πύλη» κατασκευάσθηκε μέ τά τόξα
αὐτῆς͵ ὅτι κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραηλ εἰσε- της καί τά στολίδια της, σάν πύλη, ἀλλά, πα-

ραδόξως νά εἶναι «Κεκλεισμένη». Ἀντί νά
κτισθῆ ἕνας ἁπλός τεῖχος στή θέση της, φιλοτεχνήθηκε ἡ «Ὀγδόη Κεκλεισμένη Πύλη»,
αὐτή πού ὑπάρχει μέχρι σήμερα.
Προφανῶς, ὁ ὑπερόπτης Γερμανός Κάϊζερ, νόμιζε ὅτι θά μποροῦσε νά παίξη καί νά
ἀγνοήση τίς προφητεῖες. Καί μάλιστα νά τίς

«Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, θεωρεῖτε ὅτι δὲν ἔχετε εὐθύνη διὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν;»

Ἡ ἀπομόνωσίς μας,
ἔξω τοῦ σύμπαντος τοῦ οὐρανοῦ!

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Ἀκοῦμε ὅλοι μας ἀνθρώπους νά ζητοῦν ἐπίμονα ἀπαντήσεις καί
λύσεις στά ἀλλεπάλληλα ἀδιέξοδα τῆς ἐποχῆς μας, πού ὅλο καί
περισσότερο πληθαίνουν καί σάν ἁλυσίδες μᾶς σφίγγουν, ὅπως οἱ
ἁμαρτίες μας. Ζητοῦν ἔστω καί μιά ἀπάντηση στό γιατί πληθαίνει
καθημερινά τόσο πολύ ὁ παραλογισμός καί γίνεται περίπλοκη ἀκόμη καί μιά ἁπλῆ συνεννόηση.
Οὐσιαστικά, βέβαια, εἶναι ρητορικές οἱ διερωτήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ δέν εἶναι διατεθειμένοι –τοὐλάχιστον οἱ περισσότεροι–
νά ἀκούσουν ἤ νά προβληματισθοῦν σοβαρά, ἀλλά μόνο γιά νά διαμαρτυρηθοῦν καί νά ζητήσουν εὐθύνες, κυρίως ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν, ἀκόμη καί ἀπ’ τόν Ἴδιο τόν Θεό! Ἄραγε, δέν γνωρίζουν τήν
ἀπάντηση ἐκεῖνοι, πού ἐνῶ ἔχουν βγάλει τελείως τόν Θεό ἀπό τή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἕλληνες, ξυπνῆστε,
μᾶς προδίδουν οἱ ἄρχοντές μας

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Κ. Τσίρκας,
πτ. Θεολογίας - Παντείου

Διαβάζοντας στὸ ὑπ’ ἀριθ. 2214/1/6/18 φύλλο τῆς Ἐφημερίδος
μας τὸ ἄρθρο: «ΠΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ...», θυμήθηκα ὅτι
παλαιότερα, ὅταν τὴν Ἑλλάδα μας τὴν διηύθυναν ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ
ὄχι ἀνθέλληνες ἤ μισέλληνες ἤ ὑποτακτικοὶ ἤ δειλοὶ καὶ μειοδόται,
στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπῆρχε Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν, ὁ
ὁποῖος προήρχετο ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν ἐπιτυχημένων Πρέσβεων.
Ὅταν «ἐνέσκυψε» ἡ «ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας», ὁ ἑκάστοτε Πρωθυπουργὸς (Ἀρχηγὸς Κόμματος), γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει
τὶς δικές του βλέψεις καὶ συμφέροντα, τοποθέτησε στὸ ΥΠΕΞ τὸ
δικό του «τσιράκι», γιὰ νὰ εἶναι ὑπάκουος στὰ κελεύσματά του καὶ
γι’ αὐτὸ πᾶμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.
Ὅταν οἱ Σκοπιανοὶ ζήτησαν νὰ λέγωνται ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, τότε ἤθελα νὰ γράψω στοὺς Ἄρχοντές μας ὅτι ἦταν εὐκαιρία νὰ ζητήσουν
καὶ νὰ ποῦν «πράγματι εἴσαστε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ἑπομένως πρέπει νὰ
ἐπανέλθετε στὴ ΜΑΝΑ ΠΑΤΡΙΔΑ. Ἔχουμε ὅλα τὰ δεδομένα, ἀπὸ
τοὺς Ἀρχαίους Μακεδόνες, τοὺς Φιλοσόφους, τοὺς Στρατηγούς, τὸ
Βυζαντινὸ πολιτισμὸ καὶ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (τοὺς Ναούς),
τὶς Ἅγιες Εἰκόνες μὲ τὶς Ἑλληνικὲς ἐπιγραφές. Ἔχουμε τὸν Κύριλλο
καὶ τὸν Μεθόδιο, οἱ ὁποῖοι δὲν πῆγαν νὰ ἐκχριστιανίσουν τοὺς Μακεδόνες, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Ἀπόστολος ΠαΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἀμείωτος ἀγὼν διὰ
τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τίποτα δὲν εἶναι σταθερὸ στὴν καθημερινὴ ζωή τῶν ἀνθρώπων.
Σήμερα ἥλιος καὶ αὔριο συννεφιά. Σήμερα εὐχάριστη ψυχικὴ διάθεση καὶ αὔριο δυσάρεστη καὶ ἀνυπόφορη. Σήμερα ἱκανοποίηση ἀπὸ
τὴν ἐπαγγελματικὴ ἀπασχόληση καὶ αὔριο βαρυθυμία καὶ ἀγανάκτηση. Ἡ χαρὰ καὶ ἡ λύπη ἐναλλάσσονται. Ὅπως καὶ ἡ ἐλπίδα μὲ
τὴν ἀπελπισία. Ἀπέναντι σὲ αὐτὲς τὶς μεταβολὲς ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶναι ψύχραιμος, σταθερὸς στὴν ἀντιμετώπισή τους, χωρὶς
ὑπερβολὲς καὶ συνεχῶς νὰ ἐργάζεται γιὰ τὸ καλύτερο. Ἡ ρᾳθυμία
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ ἀπίστευτος δρᾶσις τοῦ Σκοτεινοῦ Παρασκηνίου εἰς τὴν Πατρίδα μας

3ον

Ὅπως διελάβαμε στὸ προηγηθὲν ἐδῶ πονημάτιό μας, ὁ μοναχὸς
Θεοδόσιος Ἁγιοπαυλίτης στὸ βιβλίο του ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ πνευματισμός, τὸ βδέλυγμα τῆς Ἐρημώσεως» καταλογίζει εὐθύνες σὲ συγκεκριμένους πνευματιστὲς γιὰ τὴν καταστροφή μας, τὸ 1922, στὴ
Μικρὰ Ἀσία. Εὐθύνες μὲ τὴν ἔννοια ὅτι οἱ «Προρρήσεις», τὶς ὁποῖες
διατύπωναν οἱ πνευματιστὲς τότε πὼς ὁ Στρατός μας θὰ ἦτο τελικὰ
ὁ νικητής, ἦταν βλαπτικὰ παροδηγητικές. Βλαπτικὰ παροδηγητικές, διότι προήρχοντο ἀπὸ πνεύματα πονηρά, ἀφοῦ τόσο καταστροφικὰ γιὰ τὴν Πατρίδα μας διαψεύσθηκαν!
Στὸ κατὰ τοῦ πνευματισμοῦ ὅμως ἐκεῖνο βιβλίο του ὁ Θεοδόσιος
Ἁγιοπαυλίτης μᾶς ἀποκαλύπτει σχετικῶς καὶ ἄλλα: ὅτι οἱ ἴδιοι πνευματιστές, τῆς ἴδιας οἰκογένειας, εἶχαν προσεγγίσει ἐπίσης κατὰ τὶς
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

H GENNHSIS TOY AGIOY IVANNOY TOY ΠRODROMOY

«Ὀρθόδοξε Ἑλληνικὲ λαέ! Φταῖς, καὶ μὴν ἐκπλήττεσαι γι' αὐτό, διότι ἂν αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, βρίσκονται ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται … ἐσὺ τοὺς ἔβαλες! Ἀντίδρασε καὶ δεῖξε τὸ ἀνάστημά σου. Δὲν εἶσαι μικρός ... Εἶσαι τεράστιος καὶ νὰ ξέρης ὅτι σὲ ... ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ!»
Τοῦ Ἀρχιμ. Τιμοθέου Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός

ἐπιπλήξουν καὶ νὰ μὲ ἀπειλήσουν. Σ’ αὐτοὺς τοὺς τελευταίους,
ἀπάντησα πρῶτον μέν, μὲ τὴν περιφρόνησή μου καὶ δεύτερον, μὲ
τὸ νὰ κρατῶ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή μου, ἐπὶ δέκα καὶ πλέον
ἡμέρες σὲ “πρῶτο πλάνο”, στὴν ἠλεκτρονική μου σελίδα καὶ νὰ
ὑπάρχῃ ἀκόμη μέχρι σήμερα, σὲ περίοπτη θέση καὶ νὰ μπορῇ ὁ καθένας νὰ τὴν “ἀνοίξῃ”. Τὶς ἀπειλές τους - τοὺς τὸ εἶπα
ἄλλωστε καὶ τοὺς τὸ ἐπαναλαμβάνω, νὰ πᾶνε νὰ τὶς κάνουν ὅπουδήποτε ἀλλοῦ καὶ ὄχι σὲ μένα. Ἂν θίγωνται
ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, ... ὑπάρχει καὶ εἰσαγγελέας! Δὲν
πρόκειται νὰ δεχτῶ ἐκ νέου, ὑποδείξεις καὶ παρατηρήσεις καὶ τοὺς τὸ ἐπαναλαμβάνω, ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΖΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ καὶ ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ
ΘΕΟΝ καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ καὶ κανείς, νὰ μοῦ ... ὑπαγορεύῃ τὸ τί θὰ λέγω, τὸ τί θὰ γράφω καὶ κυρίως τὸ τί θὰ
σκέφτωμαι. Ἂς μὴ σπεύσουν ... λοιπόν!
Πόσα κακὰ καὶ φοβερὰ δὲν συνέβησαν τὶς τελευταῖες
ἡμέρες!
1. Ἡ σαρκικὴ διαστροφή, “σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο”!
Διαφημίστηκε, μάλιστα, μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς
ἐνημέρωσης, μὲ κάθε βρωμερὴ καὶ σιχαμερὴ λεπτομέρεια! Τὰ περισσότερα πολιτικὰ κόμματα καὶ δὴ τὰ πρωτεύοντα στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, ἀκόμη δὲ χειρότερα, ἐκεῖνα ποὺ ἀνέκαθεν ἀνῆκαν στὰ λεγόμενα “συντηρητικά”, συμπορεύτηκαν καὶ στήριξαν ὅλη αὐτὴ τὴν ἐμετικὴ ἐκδήλωση. Ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ Ἀστυνομία, ποὺ καΣύσσωμοι συμμετεῖχαν καὶ ὡμίλησαν οἱ Ἱεράρχαι τῆς Δ. Μακεδονίας εἰς τὸ συλλα- λεῖται νὰ ἐπιβάλλῃ τὸν νόμο καὶ τὴν τάξη καὶ ποὺ πρὶν
λητήριον τῶν Πρεσπῶν. Ὁ Σεβ. Καστορίας ἐτόνισε: «Ξέρετε τί εἶπε ὁ Πρωθυ- ἀπὸ κάποια χρόνια ἐθεωρεῖτο “προπύργιον” ἠθικῆς καὶ
Ὅταν πρὶν ἀπὸ κάποιους μῆνες, ἔγραψα τὴν “ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΔΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ”, ἔσπευσαν πολλοί, ἄλλοι νὰ
μὲ συγχαροῦν, - τοὺς ὁποίους εὐχαρίστησα καὶ εὐχαριστῶ - ἄλλοι
νὰ μοῦ τονίσουν τὸ “ἐπικίνδυνον τοῦ ἀτοπήματος“ καὶ ἄλλοι νὰ μὲ

πουργὸς τῶν Σκοπίων πρὶν ἀπὸ λίγο; «Ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες καὶ ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες»!

Νὰ μεταφερθῆ ἡ πρωτεύουσά μας
εἰς τὴν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ!!!

Γράφει ὁ κ. Μιχαὴλ Ζῶρζος,
Δάσκαλος Γενικῆς καὶ Εἰδικῆς Ἀγωγῆς

Οἱ Σκοπιανοὶ μὲ τὴν μισαλλοδοξία τους, μᾶς ἔλυσαν τὰ χέρια.
Τὸ «Μακεδονικὸ» πρόβλημα,
ὅπως ἐπαίσχυντα τὸ διαμόρφωσαν οἱ ἀνάξιες πολιτικὲς ἡγεσίες
μας τὰ τελευταῖα ἑβδομήντα πε-

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

• Περὶ τῆς καύσεως τῶν
νεκρῶν. Γράφει ὁ πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς.
Σελ. 3
• Περὶ τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα, μὲ καίριον λόγον τοῦ
σοφοῦ Ἠλιοὺ Μηνιάτου.
Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα. Σελ. 5
• Προδοσία καὶ ἀπάτη. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος. Σελ. 7
• Ὅταν μᾶς διδάσκουν οἱ νέοι. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ.
Στεργιούλη. Σελ. 7

ρίπου χρόνια, μᾶς τὸ ἔλυσαν
(«κρίμασιν οἷς οἶδε Κυριος») οἱ
Σκοπιανοί! Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἔδειξαν τὰ δόντια τους καὶ
τὶς ἀνόσιες διεκδικήσεις τους.
Ἂς πείσει τώρα ὁ Ἕλληνας
Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ διεφθαρμένη πολιτικὴ μας ἡγεσία,
σχεδὸν ἐν τῷ συνόλῳ της, τὸν
ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὶς κινήσεις τους
πάνω στὸ φλέγον αὐτὸ ἐθνικὸ
ζήτημα.
Μία εἶναι ἡ ΞΕΚΑΘΑΡΗ καὶ
εἰλικρινὴς καὶ ἔντιμη λύση, ἂν
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀκόμη
μέσα τους τὴν ἐλάχιστη ἐθνικὴ
συνείδηση, ἂν μέσα τους ρέει καὶ
ὑποτυπωδῶς ἑλληνικὸ αἷμα:
Νὰ μεταφερθεῖ ΑΜΕΣΑ ἡ
πρωτεύουσά μας στὴν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!
Τότε, ΠΑΡΑΥΤΑ καὶ χωρὶς ν’
ἀνοίξει μύτη λύνεται τὸ (δῆθεν)
πρόβλημα.

Προσπάθειαι προσεγγίσεως τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς
Διατὶ ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ
21ης Ἀπριλίου 1967 εἰς τὸν Πνευματισμόν!
Τὸ «Πνεῦμα» τοῦ Ἰω. Μεταξᾶ συμβουλεύει... ὀνομασθοῦν «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος»;
Ὁ Καλόγηρος ποὺ προειδοποιεῖ σχετικῶς τὸν δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλον

παραβιάση μέ τήν δυναμη τῶν ὅπλων. Τί
προέκυψε; Ὅλοι τό γνωρίζουμε, ἀλλά λίγοι
τό κατέχουμε καί τό ἑρμηνεύουμε. Ἔχασε
τόν πόλεμο, καί κατεστράφηκε ὁ ἴδιος, καί τό
κράτος τῆς Γοτθίας.
Προφανῶς, τήν χρυσή Πύλη τῆς Ἑλλάδος

Γράφει ὁ κ. Γιάννης Ναστούλης

Τὶς τελευταῖες μέρες ἦρθε στὴ
δημοσιότητα ἡ ὕπαρξη ἐπιστολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων (ΠΓΔΜ) πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, μὲ τὴν ὁποία
ζητᾶ νὰ γίνει αὐτοκέφαλη μὲ τὸ
ὄνομα «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας
καὶ Πρώτης Ἰουστινιανῆς». Ἡ
ἑκούσια ἐγκατάλειψη τοῦ ὅρου
«μακεδονικὴ» ἀπὸ τὴ σημερινή
της ὀνομασία (Μακεδονικὴ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας), ὑποκινεῖ ἕνα
πολύπλοκο νομοκανονικὸ ὅσο
καὶ ἀκανθῶδες πολιτικὸ ζήτημα,
ποὺ θὰ δοκιμάσει τὶς ἀντοχὲς

τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας, καθόσον τὰ Σκόπια στὸ κρισιμότερο σημεῖο τῆς διαπραγμάτευσης γιὰ τὸ «ὄνομα» ἐμπλέκουν
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, μὲ
κανονικῶς ἐπιλήψιμο τρόπο –
ἀνήκουν στὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀνεξαρτητοποιήθηκαν πραξικοπηματικὰἐξασφαλίζοντας ἔμμεση ἀναγνώριση ἱστορίας χιλίων ἐτῶν,
σφετεριζόμενα τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας, ἡ ὁποία ἦταν
ἱδρυτικῶς ἑλληνική, μὲ Ἕλληνες
Μητροπολίτες καὶ Ἐπισκόπους
καὶ ἐθνολογικῶς μικτή. Μάλιστα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Διατί δὲν παραιτεῖται
ὅλη ἡ ἀντιπολίτευσις;

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
ἐνῷ ἡ προδοτικὴ συμφωνία
ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν μισέλληνα
πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ.
Μητσοτάκης... ὑποβάλλει πρόταση μομφῆς γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου (τὸ μόνο ἁπτὸ ἀποτέλεσμα
αὐτῆς εἶναι τὸ οὕτως ἢ ἄλλως δεδομένο ξεγύμνωμα τοῦ κ. Καμμένου). Γιατί δὲν παραιτεῖται, νὰ τὸν
ἀκολουθήσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα
κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης καὶ
νὰ ξεκινήσει ἀνένδοτο; Γιατί, ὅπως
τὸ ἔχουμε ξαναγράψει, ὁ Μητσοτάκης εἶναι ἐξίσου ἀνθέλληνας μὲ
τὸν κ. Τσίπρα (θυμίζω ὅτι ἄλλο μέλος τῆς οἰκογένειας, ἡ Ντόρα πίεζε τὸν κ. Καραμανλὴ νὰ ὑπογράψει στὸ Βουκουρέστι καὶ νόμιζε ὅτι
θὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνατροπή του γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο, ἀλλὰ τὴν πρόλαβε ὁ κ. Σαμαρᾶς) καὶ βεβαίως καὶ ὁ ἴδιος θέλει τὴν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος
τῆς Μακεδονίας, καθὼς οἱ σύμβουλοί του τοῦ ἔχουν ἐξηγήσει
καλὰ τὰ ἑπόμενα βήματα στὸ Σκο-

ἡ ἐργαλειοποίηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ
ἐμπλοκή του, ἐμμέσως, στὶς γεωπολιτικὲς συμπληγάδες ΗΠΑ
– Ρωσίας προοιωνίζεται περιδινήσεις σὲ ἀχαρτογράφητα νερὰ
γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία
καὶ τὰ Βαλκάνια…
Παρὰ τὴ σύγκλιση ὅλων τῶν
γεωγράφων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Κλαύδιου Πτολεμαίου μέχρι τὸν
Διαφωτισμό, ὅτι ἡ Μακεδονία
εἶναι μία ἐπαρχία τῆς Ἑλλάδας,
τοῦτο δὲν ἀπηχεῖται μὲ τὴν ἴδια
ὁμοιογένεια στὶς «γεωγραφίες»
Ἑλλήνων συγγραφέων τοῦ
18ου καὶ 19ου αἰώνα. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πολιτικῶς ζητούμενο ἦταν μία Μακεδονία ἐντὸς
Ἑλλάδος δημιουργοῦσε προβλήματα, ἀφοῦ ἐνέπλεκε τοὺς
ἐπίδοξους γεωγράφους σὲ μία
ὁριοθέτηση δύο ἐπιπέδων, τὴν
παλαιὰ καὶ τὴ νέα, ἡ σύγκριση
τῶν ὁποίων κατέληγε στὴ δημι-

πιανό. Ποιὰ εἶναι αὐτά;
Καταρχὰς νὰ ποῦμε ὅτι ἡ συμφωνία καθεαυτὴν ἔχει πολὺ μικρὴ
σημασία καὶ πολὺ μικρὸ χρονικὸ
εὖρος ἐφαρμογῆς. Ἡ συμφωνία
χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν κ. Τσίπρα ὡς ἄλλοθι, γιὰ νὰ ἄρει τὸ βέτο γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπίων
στὸ ΝΑΤΟ καὶ μετὰ στὴν ΕΕ. Ἡ
οὐσία τοῦ πράγματος καὶ ὁ λόγος
γιὰ τὸν ὁποῖον τὰ Σκόπια γιὰ 25
χρόνια παρακαλᾶνε τὴν Ἑλλάδα
νὰ συμφωνήσει, εἶναι ὅτι δὲν μποροῦν νὰ μποῦν σὲ αὐτοὺς τοὺς
δύο ὀργανισμούς. Δὲν ἔχουν
ἀνάγκη τὸ ὄνομα, αὐτὸ ἔτσι καὶ
ἀλλιῶς τοὺς τὸ ἀναγνωρίζουν οἱ
περισσότεροι τρίτοι. Ἐκεῖνο ποὺ
ἔχουν ἀνάγκη εἶναι ἡ συγκατάθεση τῆς Ἑλλάδας, γιὰ νὰ γίνουν μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΕ. Γιὰ αὐτὸ
καὶ δὲν ἔχει καμία σημασία, ἐὰν ἡ
συμφωνία τελικὰ δὲν ἐπικυρωθεῖ.
Ἐφόσον θὰ ἔχουν γίνει μέλη τοῦ
ΝΑΤΟ καὶ θὰ ἔχουν ἀρχίσει τὶς
διαπραγματεύσεις μὲ τὴν ΕΕ, δὲν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ουργία ἀρνητικοῦ ἐδαφικοῦ ἰσοζυγίου γιὰ τὸ παρόν, ἐφόσον
κάποια στιγμὴ στὸν χρόνο καὶ οἱ
ἄλλες βαλκανικὲς περιοχὲς
εἶχαν μεγαλύτερη ἔκταση ἀπὸ
αὐτὴν τῶν πολιτικῶν διαιρέσεων τῆς ἐποχῆς αὐτῆς (19ος)…
Παρότι ἡ Μακεδονία παρέμενε γιὰ τοὺς Σέρβους ἕνας ἐλάχιστα γνωστὸς χῶρος, ἡ ἵδρυση
τῆς βουλγαρικῆς ἐξαρχίας
(1878) καὶ κατόπιν τὸ φάσμα
τῆς Βουλγαρίας τοῦ Ἁγίου Στεφάνου κατέδειξαν τὸν κίνδυνο
ποὺ ἀντιπροσώπευε ἡ βουλγαρικὴ ἐθνικὴ κίνηση γιὰ τὰ σερβικὰ συμφέροντα στὴν περιοχή.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ πολιτικὴ σκοπιμότητα κατεύθυνε τὸ ἀλυτρωτικὸ πρόγραμμα τῆς Σερβίας
πρὸς τὸ νότο. Ἡ ὑπογραφὴ τῆς
«Ἀπόρρητης Συμφωνίας» μὲ
τὴν Αὐστροουγγαρία (1881) καὶ
ἡ δέσμευση τοῦ Βελιγραδίου νὰ
μὴν ἐνθαρρύνει διεκδικήσεις

Τὴν 24ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τό γενέθλιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἀνωτέρω
εἰκών ἐκ τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἰκου τῶν Παχωμαίων.

Τὰ δόγματα ἀλλάζουν;
(Κριτικὴ εἰς τὸν Σεβ. Περγάμου)

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Ἀναγνωστόπουλος,
Καθηγητὴς Πολυτεχνείου Θρᾴκης

Στὰ πλαίσια τῶν διαλόγων ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι συμμερίζονται, περισσότερο ἢ λιγότερο, μία συγκρητιστικὴ προβληματική, ὅπως ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ τὸν προτεσταντισμὸ (ΠΣΕ, Culmann, Kung) καὶ τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ (Congar, Fries-Rahner).
Ἑπομένως, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐξετάσουμε προσεκτικὰ καὶ νὰ διορθώσουμε, ἂν ἀποδειχθεῖ ὅτι χρειάζεται, τὶς προϋποθέσεις τῆς παρουσίας τῶν Ὀρθοδόξων στοὺς ἀνωτέρω διαλόγους…
Σὲ ποιὸ βαθμὸ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα πνεῦμα ἐλεύθερου διαλόγου γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία τοῦ 21ου αἰώνα μετὰ τὴν
λεγόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο», ὅταν (α) ὡς σημαντικότερη
ἐπιτυχία τῆς Συνόδου ποὺ ἀναδείχθηκε, τόσο ἀπὸ τοὺς ὑποστηΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τὸ πρωτεῖον πρέπει νὰ συζητῆται μαζὶ
μὲ τὴν διαστροφὴν τοῦ «ἀλαθήτου»

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἄρχισε ὁ διάλογος Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν, μὲ θέμα “πρωτεῖο
καὶ συνοδικότητα στὴ δεύτερη χιλιετία καὶ σήμερα”, ποὺ ἀποτελεῖ
συνδιοργάνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Βατικανοῦ,
ὑπὸ τὴν φιλοξενία τῆς Μητρόπολης Πέτρας καὶ Χερρονήσου.
Θὰ πρέπει κατ’ ἀρχὴ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι καὶ μόνη ἡ συζήτηση περὶ “πρωτείου καὶ συνοδικότητας”, ἀφήνει νὰ διαφανεῖ τὸ γεγονὸς τῆς παρερμηνείας τοῦ πρωτείου τιμῆς ἀπὸ τοὺς παπικούς,
μὲ τὶς ἀρνητικότατες ἐπιπτώσεις του στὴ συνοδικότητα. Ἐὰν δὲν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος
καί Πάσης Μακεδονίας!

Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα
Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

στὴ Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη διοχέτευσαν τὴ σερβικὴ ἐθνικὴ κίνηση στὶς τουρκοκρατούμενες περιοχὲς τοῦ νότου. Ἄλλωστε ἡ
Σερβία συγκαταλεγόταν μεταξὺ
τῶν λιγοστῶν περιοχῶν ποὺ
δὲν εἶχαν ἔξοδο στὴ θάλασσα,
κάτι ποὺ στὴ διεθνολογικὴ σκέψη τῆς ἐποχῆς ἐθεωρεῖτο σοβαρὸ μειονέκτημα γιὰ τὴν ἐπιβίωση ἑνὸς κράτους. Ἐφόσον
λοιπὸν ἡ ἔξοδος πρὸς τὴν
Ἀδριατικὴ ἦταν ἀποκλεισμένη, ὁ
πολιτικὸς ὀρθολογισμὸς ἐπέβαλε τὴν ἔνταξη τμήματος τῶν μακεδονικῶν περιοχῶν στὸ μελλοντικὸ σερβικὸ κράτος…

Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα

…Ἀπὸ τὸ 1941 κιόλας οἱ
Βούλγαροι εἶχαν καταλάβει τὴ
νότια Γιουγκοσλαβία καὶ ἀντικαταστήσει τοὺς Μητροπολίτες
Σκοπίων, Ζλέτοβου-Στρώμνιτσας καὶ Ἀχρίδος-Μοναστηρίου
μὲ Βούλγαρους ἐξαρχικοὺς μὲ

τὴ συνδρομὴ μερίδας αὐτοχθόνων ἱερέων. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τὸ ΚΚΓ (Κομμουνιστικὸ
Κόμμα Γιουγκοσλαβίας) δείχνοντας ἐντυπωσιακὴ «εὐελιξία», στὰ ὅρια τῆς πολιτικῆς
«σπέκουλας», εὐλόγησε τὰ τετελεσμένα τῆς φασιστικῆς κατοχῆς, ἀναβαθμίζοντας τοὺς
«ἀπείθαρχους» ἱερεῖς στὸ κληρικὸ-κρατικὸ ὑβρίδιο, τὸ ὁποῖο
ὀνομάστηκε «Ἐπιτροπὴ Πρωτοβουλίας γιὰ τὴν Ὀργάνωση
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Μακεδονίας» καὶ ὑποκατέστησε de
facto ὁλόκληρο τὸ εὖρος τῶν
κανονικῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ
σερβικοῦ Πατριαρχείου. Τὸ
1945 ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ μὲ τὴν
ὑποστήριξη τοῦ καθεστῶτος
συνεκάλεσε στὰ Σκόπια τὴν
πρώτη κληρικολαϊκὴ «Μακεδονικὴ» συνέλευση, ἡ ὁποία ἀποφάσισε τὸ πρῶτο ἐκκλησιαστικὸ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

