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Ἐν Ἀθήναις τῇ 18ῃ Μαρτίου
1959
Πρὸς τὴν Διεύθυνσιν τοῦ
Ἐθν. Ἱδρύματος Ραδιοφωνίας
ἐνταῦθα

Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσω
ὑμῖν ὅτι εὑρίσκομαι εἰς τὴν
ἀνάγκη νὰ διακόψω τὰς διὰ τοῦ
ραδιοφώνου θρησκευτικὰς ὁμι-
λίας μου, λόγῳ τῶν πολλαπλῶν
πνευματικῶν ἀπασχολήσεών
μου, ὡς τοῦτο μετὰ τὴν τρίτην
ὁμιλίαν μου, ἡ ὁποία θὰ μετα-
δοθῇ τὸ προσεχὲς Σάββατον.

Εὐχαριστῶ τὰ μέλη τῆς Ἐπι-
τροπῆς, ἡ ὁποία μὲ ἐτίμησε, κα-
ταλέξασά με μεταξὺ τῶν ὁμι-
λητῶν τοῦ Ραδιαφώνου, λαβοῦ-
σα μάλιστα τὴν σχετικὴν ἀπό-
φασιν χωρὶς τὴν ἐν καιρῷ ἐνη-
μέρωσίν μου.

Ὄντως, ἀπὸ καιροῦ, ἐκπρό-
σωποι τοῦ Ἱδρύματος μοῦ ἐξέ-
φρασαν εὐγενῶς τὴν ἐπιθυμίαν
νὰ μετάσχω τῶν ὁμιλιῶν αἵτινες
ἔχουν σκοπὸν νὰ διαπαιδαγω-
γήσωσι τοὺς ἀκροατάς, ἀλλ’
ἐγὼ ἠρνήθην, λόγῳ τῶν πνευ-
ματικῶν ἀσχολιῶν μου, ἀλλὰ

καὶ ἄλλων τινῶν αἰτίων. Ἕν ἐκ
τούτων εἶνε ἡ μικρὰ σημασία
ποὺ ἀποδίδεται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα
εἰς τὴν συνεργασίαν κάποιων
πνευματικῶν ἀνθρώπων, οἱ
ὁποῖοι εἶνε εἰς θέσιν νὰ εἴπουν
πράγματά τινα σημαντικὰ διὰ
τὴν ψυχὴν τοῦ λαοῦ μας, ἰδίᾳ
σχετικὰ μὲ τὴν παράδοσιν,
ἐθνικὴν καὶ θρησκευτικήν.

Ὡς ἐκ τούτου, παρὰ τὴν ἐπι-
μόνως ἐκφρασθεῖσαν κατὰ και-
ροὺς ζωηρὰν ἐπιθυμίαν ἐκ μέ-
ρους τοῦ Ἱδρύματος, νὰ δώσω
μίαν σειρὰν ὁμιλιῶν ἐπὶ θεμά-
των ζωτικῆς σημασίας, διὰ τὰ
ὁποῖα διψᾶ πράγματι ὁ λαός
μας, καὶ παρ’ ὅτι, ὡς εἶπον ἀνω-
τέρω, ἐδέχθην τὴν συνεργα-
σίαν, ἅπαξ αὕτη ἀπεφασίσθη
ἀπὸ τὴν ἐπὶ τῆς ὕλης Ἐπιτρο-
πήν, ἐν τούτοις ἐλαχίστη σημα-
σία ἐδόθη εἰς τὴν μετάδοσιν τῶν
ὁμιλιῶν αὐτῶν, καὶ εἰς ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴν ἐμφάνισιν αὐτῶν, τῇ

συνοδείᾳ ὀλίγης σοβαρᾶς βυ-
ζαντινῆς μουσικῆς, καὶ εἰς ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴν ὥραν καὶ τὸ πρό-
γραμμα τῆς μεταδόσεως. Πρά-
γματι, ὡς ὥρα μεταδόσεως ὡρί-
σθη ἡ πλέον ἴσως ἀκατάλληλος
διὰ θρησκευτικὰς ὁμιλίας, ἤτοι ἡ
4 καὶ 45 τοῦ Σαββάτου, ὥρα
κατὰ τὴν ὁποίαν ἐλάχιστοι
ἠμποροῦν ν’ ἀκούσουν τὸ ρα-
διόφωνον, λόγῳ τῶν ἀσχολιῶν
των τοῦ Σαββατόβραδου, μὴ
ἐξαιρουμένων οὔτε τῶν κλη-
ρικῶν, τῶν ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι
ἀκριβῶς ἐκείνην τὴν ὥραν εὑρί-
σκονται εἰς τοὺς ναούς, λόγῳ
τοῦ ἑσπερινοῦ.

Γίνεται λοιπὸν σαφὲς ὅτι δὲν
ἐνδιαφέρει τὴν ἐπιτροπὴν οὐδό-
λως ἡ τοιαύτη ἐργασία, οὔτε ἡ
ἐπίδρασις τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν
ἐπὶ τοῦ ἀκροατηρίου, ἀφοῦ ἡ
φωνὴ τοῦ ὁμιλητοῦ καθίσταται
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ
τὴν ἐνδιαφέρει ἴσως μόνον ἡ

διακοσμητικὴ ἀξία τοῦ ὀνόματος
τοῦ ὁμιλοῦντος.

Αὐτὰ εἶνε πολὺ λυπηρὰ συμ-
πτώματα, καὶ ὡς Ἕλλην θλίβο-
μαι βαθέως. Δὲν θλίβομαι βε-
βαίως διὰ τὴν ὑποτίμησιν τοῦ
ἑαυτοῦ μου (εἶμαι ἀπηλλαγμέ-
νος παιδιόθεν τοιαύτης ἀνοήτου
φιλοδοξίας), ἀλλὰ θλίβομαι διότι
περιφρονοῦνται ὅσα θὰ ἔπρεπε
ν’ ἀποτελοῦν τὸ κυριώτερον
ἔργον τοῦ Ἱδρύματός σας, ἄν
εἶχε τοῦτο συναίσθησιν τῆς
ἀποστολῆς του, ἅπαξ ὀνομάζε-
ται Ἐθνικόν.

Ὅ,τι συνεργεῖ εἰς τὸν φωτι-
σμόν, εἰς τὸν πνευματικὸν φρο-
νηματισμὸν καὶ εἰς τὴν οἰκο-
δομὴν τοῦ λαοῦ μας, παραθεω-
ρεῖται. Οἱ πνευματικοὶ ἐργάται
ποὺ πονοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ θέ-
λουν νὰ δώσουν εἰς τοὺς Ἕλλη-
νας τροφὴν ἁγίων καὶ καθαράν,
ἡ ὁποία θὰ δυναμώσει τὸ πνεῦ-

μα των, ὥστε νὰ εἶνε εἰς θέσιν ν’
ἀντιστοῦν εἰς τὰς καταστρο-
φικὰς ἐπιδράσεις τῶν δηλητη-
ρίων τοῦ σημερινοῦ ψυχικοῦ
ἐκφυλισμοῦ ἤ ἀγνοοῦνται, μ’
ὅλον ὅτι ἀναγινώσκονται ἀπλή-
στως ἤ ὡς ἀναγκαῖα κακά, το-
ποθετοῦνται εἰς τὰς ἀγόνους
Γραμμὰς τῆς Ραδιοφωνίας.
Ἀντιθέτως, τὴν πρωτεύουσαν
θέσιν κατέχουν οἱ ἀνεύθυνοι
πνευματικῶς ἄνθρωποι, οἱ
μῖμοι, οἱ ξενόπληκτοι κορύβαν-
τες καὶ οἱ ἄθλιοι ψυχαγωγοὶ
παντὸς τύπου καὶ γένους, οἱ
ἀπεργαζόμενοι τὸν πνευματικὸν
καὶ σαρκικὸν ἐκφυλισμὸν τοῦ
λαοῦ τούτου, τὴν ἀποκτήνωσίν
του, καὶ τὸν βέβαιον καταποντι-
σμόν του μέσα εἰς τὴν σκοτεινὴν
ἄβυσσον τῆς πνευματικῆς ἀνυ-
παρξίας, ποὺ ἔρχεται γοργὰ μὲ
τὸν ἀποχρωματισμόν του ἀπὸ

Προβληματισμὸς
διὰ τὰ μέσα ἐνημερώσεως

Μία ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ Φ. Κόντογλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΝΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΗ ΛΑΟΥΣ

Πῶς σχετίζονται τὸ κτῆμα
«Προμπονᾶ», τὸ Πατριαρχεῖον
Κων/λεως, τὸ ἵδρυμα Πατερικῶν
Μελετῶν καὶ ἡ Πεμπτουσία;

Παραδοχή ἀνικανότητος
Γνωρίζομεν ὅτι οἱ Ἄγγλοι

ἀρνοῦνται πεισμόνως καί ἀνοή-
τως νά ἐπιστρέψουν τά γλυπτά
τοῦ Παρθενῶνος. Εἰς τήν ἰδίαν
συχνότητα συντονίζονται καί
ἄλλοι μεγαλοκλέφται. Οἱ Γάλλοι
κατακρατοῦν ἀγάλματα: τήν Νί-
κην τῆς Σαμοθράκης, τήν Ἀφρο-
δίτην τῆς Μήλου κ.τ.λ. εἰς τό Πα-
ρίσι (Μουσεῖον τοῦ Λούβρου).
Ταυτόσημοι καί οἱ Γερμανοί, πού
ἐπιδεικνύουν προκλητικῶς εἰς τά
μουσεῖα τους, εἰς τό Βερολῖνον,
τά 12.000 κατακλεμμένα μνημει-
ακά ἔργα ἀπό τούς Ναζί κατά
τήν κατοχήν (1941-44).

Μέ τήν πρᾶξι τους αὐτή οἱ λε-
γόμενοι Πολιτισμένοι Εὐρωπαῖ-
οι, παραδέχονται ὅτι εἶναι ἐπίγο-
νοι κλεπτῶν, Βαρβάρων καί Να-
ζιστῶν. Χωρίς νά τό ἀντιλαμβά-
νωνται, υἱοθετοῦν τά βαρβαρικά
ἔργα τῶν προγόνων τους. Ἐπι-
βεβαιώνουν περίτρανα τά ἀκα-

τάλυτα λόγια τοῦ Κυρίου μας:
«ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι
υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων
τοὺς προφήτας» (Ματθ. κγ´
31).

Καί... κάτι σοβαρώτερον, πού
ὀφείλουν νά ἐπισημάνουν οἱ
πραγματικοί διανοούμενοι
αὐτῶν τῶν λαῶν. Μέ αὐτά τά
ἔργα, ἀποδέχονται ὅτι δέν ἔχουν
οἱ ἴδιοι δημιουργήσει Πολιτι-
σμόν καί ἐπιδεικνύουν μόνον τά
ἔργα ἄλλων ξένων λαῶν, κλεμ-
μένα καί ὑπεξαιρεθέντα.

Τό ἴδιον ἀκριβῶς συμβαίνει
καί μέ τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κων-
σταντινουπόλεως καί τάς ἄλλας
Μικρασιατικάς Μητροπόλεις.
Ἀντί νά ἐργασθοῦν εἰς τά ποίμνιά
των τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καί εἰς
τούς Κρυπτοχριστιανούς, ἀναζη-
τοῦν ἀντικανονικά δικαιώματα
εἰς ξένας Μητροπόλεις καί
Ἐκκλησίας τῆς Βορείου Ἑλλά-
δος καί τῆς Διασπορᾶς.

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον, παρα-
δέχονται ὅτι δέν ἐπιτελοῦν ἰδικά
των πνευματικά ἔργα καί δέν
καλλιεργοῦν τόν οἰκεῖον Ἀμπε-

λῶνα τοῦ Κυρίου. Τρέχουν μα-
ταίως διά τά οἰκολογικά ζητήμα-
τα καί εἰς τάς κηδείας, τά μνημό-
συνα καί τά πανηγύρια τῶν
Ἑλληνικῶν Μεγαλουπόλεων.

Ἀκουσίως, διακηρύττουν τήν
πνευματικήν τους χαλαρότητα
καί τήν ἐθνικήν τους ἀδιαφορίαν.

Ἡ Πεμπτουσία τῆς Ἱ. Μ. Βατο-
παιδίου διαφημίζει τὸ «Ἐπετει-
ακὸ Συμπόσιο Ἰωβηλαίου Πα-
τριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατε-
ρικῶν Μελετῶν» διὰ τὰ «50 Χρό-
νια Ἱστορίας καὶ Προσφορᾶς». Ἡ
Ἱ. Μονὴ φαίνεται πὼς διὰ ἀκόμη
μίαν φοράν ἐντὸς ὀλίγου χρονι-
κοῦ διαστήματος ἔχει ἀναλάβει
τὴν προώθησιν τῶν συνεδρίων
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως. Νὰ ὑπενθυμίσωμεν
ὅτι ἡ Ἱ. Μονὴ ὑπῆρξε χορηγὸς
καὶ εἰς τὸ συνέδριον διὰ τὸ Κο-
λυμβάριον, ποὺ διωργάνωσεν ἡ
Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλο-
νίκης καὶ εἰς τὸ οἰκολογικὸν συν-
έδριον εἰς Ὕδραν, ἐνῶ ἡ Πεμ-
πτουσία ἀνῆκεν εἰς τοὺς χορη-
γοὺς ἐπικοινωνίας.

Ἡ σχέσις τῶν τεσσάρων «Π»
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος

Συγκρίνατε μὲ τὸ ποιὸν καὶ τὴν στάσιν τῶν συγχρόνων
πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ…

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θεωρεῖ τὴν ἐν Χριστῷ παιδεία, τὴν
ὁποία ταυτίζει μὲ τὴν ἄσκηση, ὡς μετάληψη ἁγιότητος. Ὁ βαθύτατα
κριτικὸς πατὴρ τῆς κοινωνικῆς ἀκαταστασίας τῆς ἐποχῆς του, Ἅγ.
Γρηγόριος Νύσσης, ἀναζητώντας τὸ νόημα τῆς ἀληθοῦς δικαιοσύνης,
ξεπερνᾶ τὴν τότε κοινὴ ἀντίληψη , ἡ ὁποία εἶχε ἐνσωματωθεῖ καὶ στὸ
Ρωμαϊκὸ Δίκαιο καὶ ἡ ὁποία ἐθεώρει ὅτι δικαιοσύνη εἶναι ἡ ἱκανότητα
νὰ ἀποδίδει κάποιος σὲ ἕνα ἄλλο ἐκεῖνο ποὺ τοῦ ἀνήκει, jus suum qui-
que tribuere. Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος θεωρεῖ ὅτι ἡ δικαιοσύνη μὲ αὐτὸ τὸ πε-
ριεχόμενο εἶναι ἀναποτελεσματική, γιατί τὴν λυμαίνονται οἱ κενόδοξοι
καὶ οἱ καιροσκόποι, οἱ ὁποῖοι ἐνῷ μὲ τὰ λόγια τὴν ἐπαινοῦν στὴν πρά-
ξη τὸ μόνο ποὺ ἐφαρμόζουν εἶναι τὴν πλεονεξία καὶ τὴν ἀδικία. Ὁ
Ἅγιος πατὴρ δὲν ἐλέγχει μόνο τοὺς ἐφαρμοστὲς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς
δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ τὶς ψεύτικες διδασκαλίες τῶν θεωρουμένων ὡς
σοφῶν στὴν ἐποχή του, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦσαν μία λανθασμένη
περὶ δικαιοσύνης ἰδέα.

Στὸν Ἅγ. Γρηγόριο Νύσσης ἡ δικαιοσύνη ἔχει τριπλῆ σημασία: Α)
Εἶναι μία συγκεκριμένη ἀρετή, ἡ ὁποία κατευθύνει τὸν ἄνθρωπο στὸ
νὰ ἀναζητᾶ τὸ δίκαιο στὴ σχέση του μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Β)
Διευρύνει αὐτὴν τὴν ἰδέα καὶ περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου, ποὺ κατ’ οὐσία σημαίνει τὸν τέλειο Χριστιανό. Γ) Ἀπ’ τὴ

Ἡ ἄλλη πολιτικὴ
ὡς μετάληψις ἁγιότητος

Δημοσιεύομεν ἐπιστολὴν τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία ἀπεστάλη πρὸς τὸ περιοδικὸν «Σύν-
αξη» διά θέσεις τοῦ κ. Δημ. Μόσχου περί τοῦ διαλόγου μὲ
τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους, πού ἀνέδειξεν εἰς πρωτοσέλιδόν
του ὁ «Ο.Τ.».
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2018
Ἀγαπητέ κ. Παπαθανασίου,
Χριστὸς Ἀνέστη!

Στὸ τεῦχος 143/2017 τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξη» περιλαμβάνεται
τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Δημ. Μόσχου μὲ τίτλο «Ὁ διάλογος μὲ τὶς ἀρχαῖες
Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες ὡς κριτήριο ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας (μὲ
ἀφορμὴ μία ἔκδοση τῆς Κριστὶν Σαγιώ — Christine Chaillot)»- Σὲ
αὐτὸ ὑποστηρίζεται ὅτι τὰ πορίσματα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μὲ

Ὅταν οἱ Πανεπιστημιακοὶ
παρερμηνεύουν τοὺς Πατέρας

Ὁ πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ἕνας ἀπό
τούς µεγαλύτερους θεολόγους τοῦ 20οῦ αἰώνα. Εἶναι ἀπό τούς
πρώτους, ἄν ὄχι ὁ πρῶτος, πού ἤδη πρίν ἀπό τόν Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο διακήρυξε τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς ἐπιστροφῆς στούς Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας µέ πνεῦµα µαθητείας καί µέ σκοπό τόν ἐπαν-
Εὐαγγελισµό τοῦ κόσµου. Κεντρικός ἄξονας τῆς θεολογίας του εἶναι
ὁ τονισµός τῆς ἀξίας τῆς (Ἱερᾶς) Ἱστορίας, δηλαδή τῆς κρισιµότητας
τῆς συνέργειας τοῦ Ζῶντος Θεοῦ καί τῶν συγκεκριµένων ἀνθρώ-
πων, προκειµένου προoδευτικά («instatuviae») νά ἀνακεφαλαι-
ωθοῦν τά πάντα ἐν Χριστῷ. Ὡς ἐκ τούτου ἦρθε σέ σαφῆ καί ἀπο-
φασιστική ἀντίθεση µέ τό κυρίαρχο στόν 20ο αἰώνα –καί ὄχι µόνο-
ἰδεαλιστικό µεταφυσικό πνεῦµα πού διατεινόταν, κατά τή σχετική

Μαθητεία εἰς τόν π. Γεώργιον Φλωρόφσκυ

ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ;

«Ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς»

Ὁ Μ. Φώτιος κατισχύει
εἰς τούς «Μηδίσαντας» ἤ «Δυτικίσαντας»

Ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Μεγάλου Φωτίου,
ἐμφανίζεται ἕνας ἐσωτερικός ἐθνικοθρη-
σκευτικός διχασμός εἰς τήν Ἀνατολικήν Ρω-
μιοσύνην. Τό ἐρώτημα πού ἐτίθετο πάντοτε
εἰς Ἐθνικήν καί Ἐκκλησιαστικήν βάσιν πε-
ριελάμβανε τό ἀντίστοιχον δίλημμα: Νά σκύ-

βωμεν πολιτικῶς τό κεφάλι εἰς τούς δυτι-
κούς; Νά δεχώμεθα τὰς αἱρέσεις καί ἐξου-
σίας τοῦ Ἐπισκόπου, τότε, τῆς Ρώμης; Ὁ
Μέγας Φώτιος ἀπαντοῦσε ΟΧΙ, ὅπως καί
ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ἥρωές μας.

Οἱ δειλοί ἤ πουλημένοι ἀντίπαλοί του,
συντηροῦσαν παλαιοτέρα τὴν «Προδοτική
Ἀρχή» τῆς φυλῆς μας. Πάντοτε ἐγίνοντο

«θλιβεροί ὁδοιπόροι πρός τά Σοῦσα».
Ἦσαν οἱ περίφημοι τότε «Μηδίσαντες»,
πού ἀργότερα μετηλάχθησαν εἰς «Δυτικί-
σαντας» ἤ «Τουρκίσαντας».

Εἰς τόν «Τριπλόν διχασμόν», πού σύντο-
μα καταγράφομεν, οἱ πάντοτε ἡττημένοι
«Μηδίσαντες», ἀπατῶνται οἰκτρῶς νομίζον-

τες ὅτι τώρα θά κερδίσουν ὡς «Δυτικίσαν-
τες». Θά ἐπαναληφθῆ ἡ νίκη τοῦ Μεγάλου
Φωτίου μέ μεγαλυτέρα λαμπρότητα.

Ὁ κ. Τσίπρας χειρότερος
ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογκάν;

Εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια ὅτι ὁ μεγα-

λύτερος ἐχθρός τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Τουρ-
κία. Ἡ γενικὴ ἀστάθεια ποὺ προκαλεῖ εἰς τὴν
περιοχήν, ἡ κατοχὴ τῆς Κύπρου, αἱ συνεχεῖς
παραβάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου, αἱ προ-
κλητικαὶ παραβιάσεις τῶν θαλασσίων συνό-
ρων, ἡ παράνομος προώθησις προσφύ-
γων/ μεταναστῶν, ἡ ἄνευ κατηγοριῶν κρά-
τησις τῶν δύο Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ἡ
χρηματοδότησις τζαμιῶν εἰς τὰς χώρας, μὲ

τὰς ὁποίας συνορεύομεν, ἡ διεκδίκησις ρό-
λου εἰς τὸ Τέμενος τῶν Ἀθηνῶν καὶ πολλὰ
ἄλλα καθιστοῦν τὸν κ. Ἐρντογκάν τὸν πλέον
ἐπικίνδυνον διὰ τὴν πατρίδα μας.

Παραλλήλως ὅμως ἀποκαλύπτεται ἡ πο-
λυεπίπεδος ἀνικανότης τοῦ Πρωθυπουργοῦ
κ. Τσίπρα, χωρὶς βεβαίως νὰ εἶναι περισσό-

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ἐκ τοῦ ἀσκητηρίου τοῦ Φιλαδέλφου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Κύριε Διευθυντά, χαίρετε ἐν Κυρίῳ,
Διαβάζοντας εἰς τὸ φύλλον τοῦ «Ο.Τ.» Νο 2218, τῆς 29ης Ἰουνίου

2018 τὴν ἐπιφυλλίδα, μὲ τίτλον «Ἦτο ἀκραῖος ὁ Ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγε-
νικός;» ἐδοξάσαμε τὸν Πανάγιον Τριαδικὸν Θεόν, ποὺ καὶ εἰς τὰς
χαλεπὰς ἡμέρας, ποὺ ζοῦμε, ὑπάρχει ἡ γνησία φωνὴ τοῦ «ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» καὶ μέσα ἀπὸ τὰς στήλας του, προβάλλει ἕνα δυ-
στυχῶς λησμονησμένον ἅγιον.

Πόσοι Ἐπίσκοποι, πόσοι ἱερεῖς, πόσοι ἱεροδιάκονοι καὶ μοναχοί
μας γνωρίζουν ὅτι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν 23ην Ἰουνίου τιμᾶ τὴν
μνήμην τῆς κοιμήσεως τῆς ἡγετικῆς μορφῆς τοῦ ἀνθενωτικοῦ
ἀγῶνος, τοῦ Ἁγίου Μάρκου; Μάλιστα ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἁγίου, Ἰωάν-
νης, ἔχει γράψει τὴν ἀκολουθίαν του, ἀλλὰ δυστυχῶς εἰς τὰ Μηναῖα
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας δὲν ὑπάρχει ἡ ἀκολουθία, ἡ ὁποία ψάλ-
λεται τὴν 19ην Ἰανουαρίου καὶ τὴν 23ην Ἰουνίου, διότι ἐπιθυμοῦν νὰ
μὴ δοξάζεται ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, λόγῳ τῆς γενναίας καὶ ἐντίμου στά-
σεώς του, ἔναντι τῶν φιλενωτικῶν καὶ Δυτικῶν. Ὁ μοναδικὸς Ἱ Ναὸς

Μνήμη ἑνὸς λησμονημένου Ἁγίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ποιὰ ἡ εἶναι ἔννοια τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας - Κράτους, ἀφοῦ
οἱ διακριτοὶ ρόλοι ὑφίστανται, μὲ βάση τὸ συνταγματικὸ πλαίσιο;
Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ καθιστᾶ ἀδήριτη ἀνάγκη τὸν καλούμενο χω-
ρισμὸ Ἐκκλησίας - Κράτους; Ἐνοχλεῖ μήπως ἡ ποιμαντικὴ
ἔγνοια καὶ φροντίδα τῆς Ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς Ὀρθο-
δόξους πιστούς, ποὺ ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους, στὸ νὰ ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσή της σὲ θέμα-
τα τὰ ὁποῖα ἡ Πολιτεία προωθεῖ μὲ τὴ θέσπιση σχετικῶν νόμων,

Ὑφίστανται οἱ διακριτοὶ ρόλοι!
Ποία ἡ ἔννοια τοῦ “χωρισμοῦ’’;

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Οἱ Πολιτισμοί διαλύονται
ἀπό ἐσωτερικούς διχασμούς

Εἶναι σέ ὅλους μας γνωστό ὅτι οἱ πολιτισμοί καί τά Ἔθνη ἀφα-
νίζονται σχεδόν πάντοτε ἀπό ἐσωτερικά αἴτια. Καί αὐτόν τόν κίν-
δυνο διατρέχει ἡ Πατρίδα μας μέ τόν ἐσωτερικό διχασμό πού
προκαλοῦν οἱ νῦν ἐξουσιάζοντες.

Ὁ διακεκριμένος Βρεττανός Ἱστορικός Ἄρνολντ Τόϋμπη (Ar-
nold J. Toynbee, 1889-1975), μετά ἀπό πολλές μελέτες δια-
τυπώνει τήν ἄποψη ὅτι στό διάβα τῆς ἱστορίας κατέρρευσαν 21
Πολιτισμοί καί δέν ὑπάρχουν πλέον ἐπάνω στήν γῆ. Ἀπό αὐτούς
οἱ 19 κατέρρευσαν ἀπό ἐσωτερικά αἴτια (διαφθορά, προδοσίες,
διαμάχες κ.τ.λ.) καί μόνον 2 ἀπό ἐξωτερικούς ἐχθρούς.

Ἐπίσης, ἐμβαθύνει τήν ἄποψή του προσθέτοντας ὅτι, «οἱ Πο-
λιτισμοί, ὅταν χάνονται, εἶναι θύματα αὐτοκτονίας, ὄχι δολοφο-
νίας».

Μία παρατήρηση τραγικά ἐπίκαιρη, μέ ὅσα συμβαίνουν σήμε-
ρα στό Δυτικό μας κόσμο, πού αὐτοκτονεῖ, ἀλλά καί στήν Πατρί-
δα μας πού θέλει νά Συν-Αὐτοκτονήση μέ τήν Δύση!...

Ἄνομοι διχάζουν
τήν ψυχήν τοῦ Ἔθνους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τὰ Σκόπια δὲν εἶναι ὥριμα γιὰ νὰ ἀρθῇ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχίσμα!

Διὰ νὰ ἀξιολογήσῃ τις τὴν κα-
τάστασιν τῶν Σκοπίων εἰς ὅ,τι
ἀφορᾷ τὸ Σχίσμα τῆς ψευδομακε-
δονικῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ
γνωρίζῃ τὴν ἱστορίαν τοῦ Σκοπια-
νοῦ ζητήματος, ἵνα μὴ ὁδηγήσῃ
τὴν κοινὴν γνώμην εἰς ἐσφαλμέ-
να συμπεράσματα.

Τὰ Σκόπια τελοῦν σὲ σχίσμα
μὲ ὅλας τὰς ὀρθοδόξους Ἐκκλη-
σίας ἀπὸ τὸ ἔτος 1967, ὅτε ἀπε-
σχίσθησαν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον
τῆς Σερβίας.

Ἐχρησιμοποίησαν τὸ Ἐκκλη-
σιαστικὸν Σχίσμα, διὰ νὰ θεμε-
λιώσουν τὸ ψευδεπίγραφον Μα-
κεδονικὸν Ἔθνος καὶ προσέ-
κρουσαν εὐθέως πρὸς τὴν ἐν
Κων/πόλει Σύνοδον τοῦ 1872
μ.Χ., ἥτις κατεδίκασε τὸν ἐθνοφυ-
λετισμόν, ὡς βάσιν δημιουργίας
αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας καὶ κρά-
τους.

Ἐξεμεταλλεύθησαν τὴν ὀρθο-
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τριπλὸς διχασμὸς διπροσώπων πολιτικῶν

Κατά χρέος ἀγαθό, ἐπιβάλ-
λεται νά συγχαροῦμε τήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Τοπικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τόν
Ἀρχιεπίσκοπο κ. Εἰρηναῖο
καί τά Ἱεροσυνοδικά Μέλη,
κατ’ ὄνομα, τόν Γορτύνης κ.
Μακάριο, τόν Ρεθύμνης κ.
Εὐγένιο, τόν Κυδωνίας (Χα-
νίων) κ. Δαμασκηνό, τόν
Λάμπης καί Σφακίων κ. Εἰρη-
ναῖο, τόν Ἱεραπύτνης κ. Εὐγέ-
νιο, τόν Πέτρας κ. Γεράσιμο,
τόν Κισάμου καί Σελίνου κ.
Ἀμφιλόχιο, καί τόν Ἀρκαλο-
χωρίου κ. Ἀνδρέα, πού στήν
συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
των (στίς 2-7-18), διεκήρυξαν
ὅτι, «ἡ Μακεδονία εἶναι μία,
Ἑλληνική καί ἀδιαπραγμά-
τευτος». Ὑπενθύμισαν δέ
πώς, «ὁ Μακεδονικός ἀγών
κατέστη τό Ἱερό Εὐαγγέλιο
τής Ἑλληνικής Φυλῆς».

Δικαίως ἀναζητοῦμε εἰδή-
σεις, γιά τό τί ἔπραξαν οἱ
ἄλλες Ἱ. Σύνοδοι τῶν Δωδεκα-
νήσων καί τῆς Διασπορᾶς.

Συγχαίρομεν
τήν Ἱ. Σύνοδον

τῆς Κρήτης
διά τό «Μακεδονικόν»

Τὴν 14ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἀνωτέρω εἰκών τοῦ Ἁγίου προερχομένη ἐκ τοῦ χρω-
στῆρος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Παχωμαίων Ἁγίου Ὄρους.

Οἱ Σεβ. Διδυμοτείχου, Κοζάνης, Βεροίας, Καστορίας καὶ Κίτρους εἰς
τὸ πρόσφατον μεγαλειῶδες συλλαλητήριον εἰς Βεργίναν (09.07.2018)

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.


