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

Ἡ πλαστογράφησις τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μακεδόνων καὶ ἡ προδοτικὴ συμφωνία Τσίπρα

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 19.6.2018
Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ἐπιχειρεῖτε νὰ ἐξαπατήσητε, δίκην ἀρχεκάκου ὄφεως, καὶ δίκην
κοινῶν ἀπατεώνων, τὸν Ἑλληνικὸν λαόν,
ἀναφορικῶς μὲ τὸ Σκοπιανὸν ζήτημα, καθὼς
ἐπράξατε καὶ διὰ τὰ περίφημα μνημόνια, παρουσιάζοντες, ὡς ἐπιτυχίαν τὴν συμφωνίαν.
Μὲ μίαν πρώτην ἀνάγνωσιν τῆς συμφω-

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Πέτρου καί Παύλου Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων

νίας διαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης, ἀκόμη καὶ ὁ
μὴ εἰδικὸς εἰς τὰ Νομικά, ὅτι δημιουργεῖτε τὰς
προϋποθέσεις μιᾶς νέας καταργήσεως τῆς
Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, μία συνεχῆ
ἐπέμβασιν τοῦ διεθνοῦς παράγοντος
ἀναμίξεως εἰς τὰς σχέσεις τῶν δύο
χωρῶν. Ἐξισώνετε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν σφετεριστὴν ἐθνικῶν ὀνομάτων καὶ πολιτισμοῦ
μας, τὸν νοικοκύρην μὲ τὸν κλέπτην.

ΕΤΟΣ ΝΗ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2218

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός, Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου

Ἔχετε τὴν αἴσθησιν, ὅτι τὰ Σκόπια θὰ τηρήσουν τὴν συμφωνίαν, δίκην ἑνὸς δούλου
πρὸς τὸν Κύριόν Του; Εἶσθε γελασμένοι.
Αὐτὸ ἀκριβῶς θέλουν καὶ οἱ Ἑβραιοκρατούμενοι Ἀμερικανοὶ μὲ τοὺς Γερμανούς· νὰ
ἔχουν ἀφορμὰς ἀναμίξεως εἰς τὸ νὰ ἐπεκτείνουν τὸ κράτος αὐτό, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Ὅσον σέβεται ἡ Τουρκία τὰς διεθνεῖς συνθήκας, ἄλλο τόσον θὰ τὰς σεβασθοῦν καὶ τὰ
Σκόπια, κατὰ τὰς ἐναλλάξεις τῶν Κυβερνήσεών των.
Ἡ εἴσοδος τῶν Σκοπίων εἰς τὸ ΝΑΤΟ θὰ
εἶναι ἐπιζήμιος διὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅσον εἶναι
καὶ ἡ Τουρκία. Θὰ ἐξυπηρετήσῃ μόνον τὰ

Ἀμερικανικὰ συμφέροντα.
Ὡσαύτως ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν
Ἕνωσιν θὰ διευκολύνῃ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς
πληθυσμιακῆς ὁμοιογενείας τῆς Μακεδονίας μας, ἐξ αἰτίας τῆς ἐλευθέρας ἐγκαταστάσεως.
Ἡ συμφωνία ἐξυπηρετεῖ μόνον τὰ Σκόπια, τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὴν Γερμανίαν.
Ὡς ἐκ τούτου εἶναι προδοτική.

ΟΛΕΘΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Οἱ σημερινοὶ νοσταλγοὶ τῆς 70χρονης ἀθεΐας πωλοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ περιθωριοποιοῦν τὴν Ἐκκλησίαν

Ἀπό τό Κολυμπάρι εἰς τούς Ψαράδες

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Ἀρθρογράφου - Συγγραφέως

Κολυμπάρι καὶ Ψαράδες. Δύο ἑλληνικὰ χωριά, ἐλάχιστα γνωστὰ
πρὶν ἀπασχολήσουν τὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ ἐπικαιρότητα μὲ τὰ γεγονότα ποὺ ἐφιλοξένησαν, γεγονότα βαρυσήμαντα καὶ καθοριστικὰ
γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. Στὸ νότιο ἄκρο τῆς
Πατρίδος μας καὶ σὲ μία γραφικὴ παραθαλάσσια τοποθεσία κτισμένο
τὸ πρῶτο, μόλις 15 χιλ. μακριὰ ἀπὸ τὰ Χανιά, στὴ βόρεια ἄκρη τῆς
Ἑλλάδος, στὶς ὄχθες τῆς λίμνης «Μεγάλη Πρέσπα», πολὺ κοντὰ στὴ
Φλώρινα εὑρισκόμενο τὸ δεύτερο.
Τὸ πρῶτο χωριὸ ἐφιλοξένησε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 τὴν «Ἁγία καὶ
Μεγάλη» (κατὰ τοὺς διοργανωτές της), κακόδοξη, ὅμως, καὶ ληστρικὴ (κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση) ψευδοσύνοδο ἀρχιερέων, ἡ ὁποία ἀπεφάνθη ὅτι ὅλες οἱ αἱρετικὲς κοινότητες ἀποτελοῦν
χριστιανικὲς ἐκκλησίες! Πρόκειται περὶ τῆς μεγαλυτέρας αἱρέσεως
ποὺ ἐκήρυξαν συνοδικῶς (!) «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ὀρθόδοξοι (ὅπως
νομίζουν) ἐπίσκοποι. Μόνον αἵρεση; Ἐσχάτη θεολογικὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ προδοσία ἦταν, ἐὰν θέλουμε νὰ ἀκριβολογήσουμε.
Τὸ δεύτερο χωριὸ ἐφιλοξένησε προσφάτως τὴν ἱστορικὴ (κατὰ
τοὺς διοργανωτές), προδοτική, ὅμως, (γιὰ τὴν Ἀντιπολίτευση καὶ τὴν
συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ) τελετὴ ὑπογραφῆς τῆς
περιβόητης Συμφωνίας Ἑλλάδος καὶ ΠΓΔΜ γιὰ τὴν παράδοση
οὐσιαστικῶς στοὺς Σκοπιανοὺς τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» μὲ ὅ,τι
ἀρνητικὸ γιὰ τὴν Χώρα μας αὐτὸ συνεπάγεται! Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τὸ ἕνα, ἐθνικὸ τὸ ἄλλο. Καὶ ὅμως, ἀμφότερα ἐντάσσονται στὸ ἴδιο

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος

Τὸ πλέον ἐπιζήμιον διὰ ἕνα ἀληθινὰ πιστὸν δὲν εἶναι ἡ αἵρεσις,
διότι αὐτὴν δύναταί τις νὰ τὴν ἐντοπίση εὐκόλως καὶ νὰ τὴν ἀπορρίψη, ἀλλὰ ἡ ἀνάμειξις ἀληθείας καὶ ψεύδους. Ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου ἔχει ἐπεκταθῆ τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς πολλὰ πεδία, τὰ ὁποῖα δὲν
δύναται νὰ ἐλέγχη ἐπαρκῶς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐγείρη θεολογικὰ
ζητήματα. Δὲν παρῆλθε καιρὸς ἀπὸ τὰ ὅσα ἀνεγνώσαμεν διὰ τὸν
ἀθεολόγητον καθαγιασμὸν δύο ἁγίων ποτηρίων καὶ προέκυψεν ἡ
ἔκδοσις βιβλίου, συνοδευομένου ἀπὸ ποικίλας μεγαλοπρεπεῖς
ἐκδηλώσεις, διὰ τὸν γέροντα Ἰωσὴφ τῆς αὐτῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ ὁποῖος
εἶχεν ἐκφράσει λίαν προβληματικὰς θεολογικὰς θέσεις.
Ἐμεῖς ἐρευνήσαμεν τὸν κολοσσὸν τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, τὴν
«Πεμπτουσίαν», τὸν διαδικτυακὸν τόπον ποὺ περιλαμβάνει ποικίλου περιεχομένου ἀναρτήσεις διὰ τὸν πολιτισμόν, τὸν χριστιανιΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἰς τὴν «Σύνοδον τῆς Κρήτης»

Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς συνοδικῆς διαδικασίας τῆς
Πανορθοδόξου Συνόδου τῆς Κρήτης, ποὺ θύμισε τὴ συνοδικὴ
πρακτική τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἦταν ἡ ἀρχικὴ συμβολὴ καὶ παρουσία τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἡ Ἑλλαδικὴ ἀντιπροσωπία ἀκολουθώντας τὴν πράξη
καὶ πρακτική τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας κατὰ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους προσκόμισε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ΟΜΟΦΩΝΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ἐπὶ τῶν ζητημάτων, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπασχολοῦσαν τὴν Πανορθόδοξη. Ἡ συνοδικὴ αὐτὴ ἀπόφαση ἦταν ἀποτέλεσμα πολύμηνων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Σεβασμός εἰς τήν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θέλουν τὴν ἐλευθερία τους. Νὰ ζοῦν ἐλεύθερα,
νὰ σκέφτονται ἐλεύθερα, νὰ ἀποφασίζουν ἐλεύθερα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι
πρέπει νὰ τὴν προστατεύουν καὶ νὰ τὴ σέβονται στοὺς ἄλλους. Ἡ
ἐλευθερία εἶναι μεγάλο ἀγαθό, ἀλλὰ καὶ εὐαίσθητο. Χρειάζεται νὰ
ἔχει ὁ ἄνθρωπος παιδεία, πραγματικὴ ἀγάπη καὶ καθαρὴ σκέψη.
Γιατί στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας διαπράττονται καθημερινὰ στὴν κοινωνία μας, καὶ ὄχι μόνο σ’ αὐτή, μύριες ἐγκληματικὲς πράξεις.
Ὁ στραγγαλισμὸς τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἔγκλημα καὶ δὲν πρέπει νὰ
διευκολύνεται. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὰ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὸ «πνεῦμα» τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ «ὁμιλεῖ» διὰ τὴν 21ην
Ἀπριλίου 1967;Οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν πνευματιστῶν
διὰ μερικοὺς βασιλεῖς τῆς Ἑλλάδος

Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΟI ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

Ἡ Κυβέρνησις ἔχει μόνον ἕνα πρόγραμμα -καθὼς εἰς τὰ ὑπόλοιπα ἀκολουθεῖ πειθηνίως
τὴν Εὐρώπην- αὐτὸ τοῦ ἀναχρονιστικοῦ σταλινισμοῦ, τῆς ἐκθεμελιώσεως τῆς Πίστεως!
Ὅ,τι συνέβη ἐπὶ κομμουνισμοῦ εἰς τὴν Ρωσίαν, ἐφαρμόζεται τώρα εἰς τὴν Πατρίδα μας!
«Μνήσθητι ταύτης ἐχθρὸς
ὠνείδισε τὸν Κύριον καὶ λαὸς
ἄφρων παρώξυνε τὸ ὄνομά σου
(Ψαλμ. 73, 18). Δηλ. Ἐνθυμήσου, Κύριε, τοῦτο· ὅτι ὁ ἐχθρὸς
ἄνθρωπος ὕβρισε καὶ ἐχλεύασε
τὸν Κύριο, καὶ λαός, ἐξ αἰτίας

τῆς ἀσεβείας του ἄμυαλος,
ὕβρισε ἐξοργιστικὰ τὸ Ὄνομά
σου. Καὶ παρακάτω «μὴ ἐπιλάθῃ τῆς φωνῆς τῶν ἱκετῶν
σου· ἡ ὑπερηφάνεια τῶν μισούντων σε ἀνέβη διὰ παντός»
(Ψαλμ. 73, 23). Δηλ. Μὴ λησμο-

νήσεις, Κύριε, τὴν φωνὴ αὐτῶν,
οἱ ὁποῖοι τώρα σὲ ἱκετεύουν. Ἡ
ἀλαζονεία ἐκείνων, ποὺ σὲ μισοῦν, ἐξεπέρασε κάθε ὅριο καὶ
διαρκῶς ἀνεβαίνει ἐξοργιστικὴ
μέχρις αὐτοῦ τοῦ οὐρανίου θρόνου σου.

Δυστυχῶς ὑπάρχουν σήμερα
νοσταλγοὶ τοῦ ἀθεϊστικοῦ Μαρξιστικοῦ καθεστῶτος τοῦ τέως
«ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ», ποὺ
πολεμοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου
καὶ θέλουν νὰ ἀναβιώσουν τὸν
«ἐπίγειο παράδεισο», ποὺ εἶχαν
ὑποσχεθῆ στὸ ρωσικὸ λαὸ οἱ
τότε ἄθεοι «ἐπαναστάτες» τοῦ
1917. Ἕνας πόλεμος ποὺ καθαρὰ ἀπέβλεπε στὴν ἐξαφάνιση
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ
στὴν ταλαιπωρία τοῦ ρωσικοῦ
λαοῦ.
Νὰ μᾶς ποῦν οἱ σημερινοὶ νοσταλγοὶ ποιὸ παράδεισο ἔζησε
αὐτὰ τὰ μαρτυρικὰ χρόνια ὁ Ρωσικὸς λαὸς καὶ θέλουν αὐτὸν νὰ
ἐφαρμόσουν καὶ στὴν Πατρίδα
μας;

Διάλυσις τῆς οἰκογενείας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἡ «πεμπτουσία» τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Πάντα ταῦτα θὰ εἴχατε ἀποφύγει, ἐὰν αἱ
διαπραγματεύσεις ἐγένοντο ὑπὸ τὴν αἰγίδα μιᾶς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπίας ὅλου τοῦ
πνευματικοῦ καὶ πολιτικοῦ κόσμου τῆς
Ἑλλάδος, ὥστε, ἕκαστος νὰ καταθέσῃ τὴν
σοφίαν του καὶ τὰς παρατηρήσεις του.
Θὰ εἴχατε ἐθνικὴν συναίνεσιν.
Ἐνεργήσατε ὅμως ἐγωϊστικῶς καὶ μὲ Σα-

Διώκονται Ἱεράρχαι χάριν τῆς Πατρίδος, ἐνῶ ἀπολαμβάνουν ἀσυλίας οἱ παραποιοῦντες τὴν Ἑλληνικὴν Σημαίαν ἀλλὰ καὶ ὁ κ. Ν. Βούτσης ποὺ ἠμαύρωσε τὸν «Ἄγνωστον Στρατιώτην», προβάλων ἐπὶ τῆς Βουλῆς τὸ ἔμβλημα τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Ἐρωτήματα πρὸς τὸν κ. Κοτζιᾶν

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου

Γνωρίζω βέβαια ὅτι οἱ “ἄσπονδοι φίλοι” θὰ μοῦ κολλήσουν
ταμπέλες. Στηρίζομαι ὅμως στὰ
λόγια τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας
στὴ δημόσια τηλεόραση, ὅτι σέβεται «βαθειὰ τὸ συναίσθημα
τῆς ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας» τῶν
Ἑλλήνων, καὶ στὶς πρόσφατες
δηλώσεις τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς
κυβέρνησης στὴν Βουλή, ὅτι «ἡ
διπλωματία εἶναι ὑπόθεση τῶν
ἴδιων τῶν λαῶν». Γι’ αὐτὸ
ἐρωτῶ:
1. Γιατί στὸ προοίμιο τῆς συμφωνίας ἀποσιωπᾶται πλήρως ἡ
ὀνομασία FYROM; Ἐνῶ παρατίθεται τὸ ὄνομα τοῦ Πρώτου Μέρους («ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία»), γιὰ τὸ Δεύτερο Μέρος γράφεται: «ποὺ ἔγινε δεκτὸ στὰ
Ἡνωμένα Ἔθνη σύμφωνα…».
Πρὸς τί αὐτὴ ἡ ἀποσιώπηση;
2. Κατὰ τὸ ἄρθρο 1, παρ. 3β, ἡ
ἰθαγένεια τοῦ «Δεύτερου Μέρους» θὰ εἶναι «Μακεδονικὴ/πολίτης τῆς Δημοκρατίας τῆς Βό-

ρειας Μακεδονίας». Ἀναγνωρίζεται ναὶ ἢ ὄχι ἡ ταυτότητά τους
ὡς μακεδονική;
3. Στὸ ἄρθρο 1, πάρ. 3γ, ἀναγνωρίζεται ὡς «ἐπίσημη γλώσσα τοῦ Δεύτερου Μέρους ἡ Μακεδονικὴ γλώσσα», μὲ τὴν αἵρεση τοῦ ἄρθρου 7, παρ. 4, ὅτι
αὐτὴ ἡ γλώσσα «ἀνήκει στὴν
ὁμάδα τῶν Νότιων Σλαβικῶν
γλωσσῶν». Γιὰ νὰ καταλάβουμε: Ἐφόσον αὐτὴ ἡ γλώσσα ἀναγνωρίζεται ὡς μακεδονική, ἡ
γλώσσα ποὺ μίλησε ὁ Μ. Ἀλέξανδρος στοὺς ὑπασπιστές του,
«Μακεδονιστὶ» (Πλούταρχος,
Ἀλέξανδρος-Καῖσαρ 51, 6), ἀνήκει στὶς νοτιοσλαβικὲς γλῶσσες;
Ἀσφαλῶς, ΟΧΙ. Τὰ ἄμικτα μιγνύειν. Ἄσχετα μὲ τὸ τί λέτε παρακάτω, ὅτι «ἡ ἐπίσημη γλώσσα
καὶ τὰ ἄλλα χαρακτηριστικὰ τοῦ
Δεύτερου Μέρους δὲν ἔχουν
σχέση μὲ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ
πολιτισμό, τὴν ἱστορία, τὴν κουλτούρα καὶ τὴν κληρονομιὰ τῆς

Ἦτο ἀκραῖος ὁ Ἁγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός;

Τὴν 23ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τὴν μνήμην τῆς κοιμήσεως τοῦ προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Τήν 19ην Ἰανουαρίου ἔχει
ὁρισθῆ μὲ συνοδικήν πρᾶξιν τὸ
1456 ἐπὶ Πατριάρχου Γενναδίου
Σχολαρίου νὰ ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρκου καὶ νὰ
ψάλλεται ἡ συνταχθεῖσα ἤδη
ἀπὸ τότε ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου,
τὴν ὁποίαν συνέταξεν ὁ ἀδελφός
του Ἰωάννης. Ἐπιβεβαιώνεται
ἔτσι ὅτι ὁ Ἅγ. Μᾶρκος συγκαταλέγεται εἰς τήν χορείαν τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας,
ἀφοῦ ὁ μήνας Ἰανουάριος εἶναι
κυρίως ὁ μήνας τῶν μεγάλων

Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως
ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκταρίου Ν. Ἐρυθραίας τῆς
Π.Ο.Ε. ἰδιαιτέρως τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρκου, προστάτου τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ». Μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ἕνα πνευματικὸν παιδὶ τοῦ
π. Μάρκου, ἐδιάβασεν ὁμιλίαν ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Μᾶρκον
τὸν Εὐγενικὸν καὶ ἀκολούθως
ἔγινε μνημόσυνον τοῦ πνευματικοῦ μας. Παραθέτομεν τὴν ὁμιλίαν - ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον
Μᾶρκον, πρὸς ψυχικὴν ὠφέλει-

Οἱ τότε ἐθνοπατέρες ξεκίνησαν τὸν ἐπίγειο παράδεισο, ποὺ
εἶχαν ὑποσχεθῆ στὸ ρωσικὸ
λαὸ μὲ ἐπιδέξιο καὶ σατανικὸ
τρόπο καὶ πρῶτα μὲ τὴν διάλυση τῆς οἰκογενείας.
Ἡ παλαιὰ παραδοσιακὴ οἰκογένεια καταστρέφεται. Παύει νὰ
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ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Ο ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὄχι ὑποκατάστασις
Οἰκουμενικῶν Συνόδων

βόρειας περιοχῆς τοῦ Πρώτου
Μέρους», ἐφόσον χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «μακεδονική», δὲν
ἀπαλλάσσεσθε τῆς ἱστορικῆς
εὐθύνης ποὺ ἐπωμίζεσθε. Τὸ
ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅσα λέγονται
στὸ ἄρθρο 7, παρ. 1, ὅτι οἱ ὅροι
«Μακεδονία» καὶ «Μακεδόνας»
ἀναφέρονται σὲ «διαφορετικὸ
ἱστορικὸ πλαίσιο καὶ πολιτιστικὴ
κληρονομιά». Τὸ ὄνομα τὸ δώσατε. Δὲν μπορεῖτε νὰ ἐμπαίζετε
κανένα.
4. Στὸ ἄρθρο 1, παρ. 4ζ, γράφεται ὅτι, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση ὅλων τῶν προβλεπόμενων διαδικασιῶν, γιὰ νὰ ἰσχύει ἡ
συμφωνία, τὸ Πρῶτο Μέρος, δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα, «θὰ κυρώσει
χωρὶς καθυστέρηση τὴν παροῦσα συμφωνία». Ποῦ πάει ἡ περιβόητη ἐπικύρωση ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή; Μᾶς ἔχετε δέσει
“χερσὶ καὶ ποσί”;
5. Φιμώνεται ναὶ ἢ ὄχι ἡ ἀντί-

Οὐδείς ἀμφιβάλλει πώς, ἡ
λεπτότης ἀποτελεῖ τό ἄνθος
τοῦ ταπεινοῦ φρονήματος. Ἡ
εὐγένεια δέ λογίζεται ὡς ἡ πιό
εὐαίσθητος τέχνη. Ἐκ παραλλήλου, ἡ εἰρωνεία συνιστᾶ
ἀποτελεσματικό καί ἀκαταμάχητο ὅπλο καί ἴδιο τῶν
Ἡγετῶν. Καί ἰδού ἐπίκαιρο περιστατικό.
Στίς 26-6-18, ὁ ἐπικεφαλῆς
τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν
Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων, ἐπεσκέφθη τὸν Προκαθήμενο τῆς
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο και συζήτησαν διάφορα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, κυρίως γιά
τό ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Τό πρᾶγμα φανερώνει τήν βαρύτητα πού ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖο
Μόσχας
στήν

άν μας καὶ τιμὴν πρὸς τὸν
ἄτλαντα τῆς Ὀρθοδοξίας Ἅγιον
Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν:
«Ὁ Ἅγ. Μᾶρκος σπανίως ὁμιλεῖ περὶ τοῦ ἑαυτοῦ του. Κανένα
αὐτοχαρακτηρισμὸν δὲν εὑρίσκομεν εἰς τὰ ἔργα του. Ἐμμέσως ὅμως ἠμποροῦμεν νὰ συμπεράνωμεν πολλὰ περὶ τοῦ χαρακτῆρος του, ἀπὸ τὰ ὀλίγα
γραπτά του ἀφ’ ἑνὸς καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἀπὸ τὴν πολεμικὴν ποὺ
ἤσκησαν ἐναντίον του οἱ ἀντίπαλοί του καὶ τὴν στάσιν, ποὺ
ἔλαβεν ἀπέναντί των ὁ γενναῖος
Ἱεράρχης.
Ὁ Ἐφέσου δὲν ἦτο ἀπὸ συστήματος καὶ ἕξεως ἀδιάλλακτος καὶ ἀμετάπειστος. Δὲν ἦτο
μισαλλόδοξος. Ἀντιθέτως ἦτο
κεκηρυγμένος ὑπὲρ τῆς εἰρήνης
καὶ τῆς ἐν Χριστῷ συνδιαλλαγῆς. Διὰ τοῦτο ὅταν μετέβη
εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἀπὸ τὰς πρώτας
ἤδη συζητήσεις μὲ τοὺς Λατί-

νους, ἐτόνιζεν ὅτι ἔπρεπε νὰ λυθοῦν αἱ διαφοραὶ εἰρηνικῶς, μὲ
ἀγάπην, καὶ συμφώνως πρὸς τὸ
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἡ ἀπαρασάλευτος προσήλωσίς του εἰς τὸ Ὀρθόδοξον
δόγμα καὶ ἡ ἐμμονή του εἰς ὅσα
ἡ Ἐκκλησία ἐδίδαξεν ἀπ’ ἀρχῆς
καὶ οἱ Πατέρες διετύπωσαν καὶ
παρέδωσαν τὸν ἔκαμναν ὥστε
νὰ πολεμῇ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας
στερρῶς, μὲ ἅγιον πεῖσμα. Ἀλλ’
οὐδέποτε κατήρχετο εἰς ὕβρεις.
Διότι εἶχε τὸ δίκαιον μὲ τὸ μέρος τους. Καὶ τὸ δίκαιον δὲν
ὑβρίζει.
Ὅταν ὁ θεῖος Μᾶρκος χαρακτηρίζῃ τοὺς ἐνδώσαντας εἰς
τὸν Λατινισμὸν «χριστοκαπήλους» καὶ «χριστεμπόρους» καὶ
συνιστᾷ «φευκτέον αὐτοὺς ὡς
φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως», ἐφαρμόζει τὴν ἐντολὴν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος τὴν
ἀλήθειαν τῆς πίστεως ἔθετεν
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Τὴν 29ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον. Ἀνωτέρω εἰκών
ἐκ τῆς Συλλογῆς Ἀνδρεάδη.

Ἡ ἔγκρισις τοῦ φασισμοῦ εἶναι λύσις;

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2018
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί
Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Μετά τήν «λύση» τοῦ σκοπιανοῦ ζητήματος, ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε δυστυχῶς στούς Σκοπιανούς τήν ἐθνικότητα καί τήν γλῶσσα,
ἀκούγεται μετ’ ἐπιτάσεως, ὅτι ἡ Κυβέρνηση θά προχωρήση στήν «λύση» καί τοῦ «ἀλβανικοῦ». Ἔχει γραφῆ δέ καί στόν Τύπο, ὅτι πρόκειται νά γίνῃ ἡ ἄρση τοῦ «ἐμπολέμου» μέ τήν Ἀλβανία καί ὅτι ἄν ἐμεῖς
σταματήσουμε νά χρησιμοποιοῦμε τόν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος», θά
παύσουν καί οἱ Ἀλβανοί νά μιλᾶνε γιά «Τσαμουριά».
Δέν γνωρίζουμε ἄν αὐτά ἀληθεύουν. Καί τό νά μᾶς δώσῃ ἡ Ἀλβανία τά 12 ναυτικά μίλια εἶναι χρέος της καί δέν ἔχει νά κάνῃ μέ τήν
ἄρση τοῦ ἐμπολέμου. Ἀλλά ἡ Βόρειος Ἤπειρος τί σχέση ἔχει μέ τήν
«Τσαμουριά»; Ἡ «Τσαμουριά» εἶναι ἡ Ἑλληνικώτατη Θεσπρωτία ἀπό
τά πανάρχαια χρόνια. Καί εἶχε τήν προσωνυμία «Τσαμουριά», κατά
παραφθορά τοῦ «Θύαμις», πού ἦταν τό ἀρχαῖο ὄνομα τοῦ ποταμοῦ
Καλαμᾶ. Οἱ «Τσάμηδες» εἶχαν συμμαχήσει, στά χρόνια τῆς Κατοχῆς,
πρῶτα μέ τούς φασίστες Ἰταλούς καί μετά μέ τούς ναζιστές Γερμανούς, καί διέπραξαν ἀνήκουστα κακουργήματα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Θεσπρωτίας, μέ κορυφαῖο τήν δολοφονία τῶν 49 Προκρίτων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ συνεορτασμὸς τῶν Πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων, δὲν χωρεῖ τὰς ἐξουσιαστικὰς
παρερμηνείας τῶν Παπικῶν

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος
καὶ o Ἀπόστολος Παῦλος νὰ συνεορτάζονται στὶς 29 Ἰουνίου. Ἡ
Ἐκκλησία μας στὴν Ὑμνολογία της, ὀρθὰ τοὺς καλεῖ πρωτόθρονους
τῶν Ἀποστόλων καὶ ὡς τέτοιους τοὺς τιμᾶ. Κατὰ τὴν Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία, τῆς Ἑορτῆς τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ
Παύλου ψάλλομε, «Ἔδωκας καυχήματα, τῇ Ἐκκλησίᾳ φιλάνθρωπε,
τοὺς σεπτοὺς Ἀποστόλους σου», «Ἔδωκας ὑπόδειγμα ἐπιστροφῆς
ἁμαρτάνουσι, τοὺς διττοὺς Ἀποστόλους σου», «Ἔδωκας στηρίγμαὑπεράνω τῆς ἀγάπης καὶ συνίστα εἰς τοὺς Χριστιανούς: «Εἴ τις
ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην
τὴν διδαχὴν οὐ φέρει (τὴν ὀρθὴν
καὶ γνησίαν διδαχὴν τῆς πίστεως), μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς
οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε» (Β΄ Ἰωάν. 10). Διότι ἐκεῖνος,
ποὺ χαιρετᾷ τὸν αἱρετικόν, γίνεται συγκοινωνὸς πρὸς τὰ πονηρά του ἔργα, ἐπειδὴ μὲ τὰς σχέσεις, ποὺ διατηρεῖ μαζί του καὶ
τὸν χαιρετισμόν, ποὺ τοῦ ἀπευθύνει, τὸν ἐνθαρρύνει εἰς τὸ νὰ
ἐμμένῃ εἰς τὴν πλάνην καὶ τὴν
αἵρεσιν.
Ἐὰν πάλιν εἴπῃ κανεὶς ὅτι
κακῶς ὁ θεῖος Μᾶρκος γράφει·
«πέπεισμαι ὅτι ὅσον ἀποδιΐσταμαι τούτου καὶ τῶν τοιούτων
(τοῦ ἑνωτικοῦ Πατριάρχου Μητροφάνους καὶ τῶν λατινοφρόνων γενικῶς) ἐγγίζω τῷ Θεῷ
καὶ πᾶσι τοῖς πιστοῖς καὶ ἁγίοις
πατράσι· καὶ ὥσπερ τούτων
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χωρίζομαι, οὕτως ἑνοῦμαι τῇ
ἀληθείᾳ καὶ τοῖς ἁγίοις πατράσι
τοῖς θεολόγοις τῆς Ἐκκλησίας»,
καὶ πάλιν ἀδικεῖ τὸν ὅσιον. Τὸν
ἀδικεῖ, διότι ἀγνοεῖ τὴν ἀποστολικὴν Παράδοσιν. Μήπως
αὐτὸς οὗτος ὁ Εὐαγγελιστὴς
τῆς ἀγάπης, ὁ ἀπόστολος
Ἰωάννης, δὲν ἐγκατέλειψε τὸ
λουτρόν, ὅταν ἀντελήφθη, ὅτι
εἰς τὸν ἴδιον χῶρον καὶ παραπλεύρως του εὑρίσκετο ὁ αἱρετικὸς Κήρινθος; Ἐξῆλθε μάλιστα ὁ ἠγαπημένος τοῦ Κυρίου
μαθητὴς «μὴ λουσάμενος»,
καλῶν καὶ τοὺς ἄλλους νὰ κάμουν τὸ ἴδιον.
Ἐὰν ὁ Ἐφέσου ἐνήργει διαφορετικὰ ἦτο ὡς νὰ προσεπάθει νὰ ὑπερακοντίσῃ ὡς ἄλλος
ὑπεραπόστολος, τὸν ἀπόστολον τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἔδωσε «ἐμπράκτως ὑπόδειγμα
πιστῆς τηρήσεως τῶν λόγων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

