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Τὸ Σάββατον 14 Ἰουλίου ἡ
Π.Ο.Ε. ἑώρτασε τήν μνήμην
τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, διότι τὸ ἕνα κλίτος τοῦ
Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου,
εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τὸν
Ἅγιον Νικόδημον. Τὸ ἐκκλη-
σίασμα πυκνό, ὅλα εἶχαν τὴν
«εὐωδίαν» τῶν Κολλυβάδων.
Οἱ εὐχὲς ἀπὸ τὸν Ἱερέα ἀπηγ-
γέλοντο κατανυκτικά, οἱ ψάλ-
τες λαμπροί, τὰ καντηλάκια
ὅλα ἀναμμένα, τὰ παπαδάκια
μὲ στολές, διακονοῦσαν ἀθό-
ρυβα. Ὑπῆρχε καὶ τὸ κόλλυ-

βον τοῦ Ἁγίου. Κατά τὴν Θεί-
αν Λειτουργίαν, προσηύχοντο
ὅλοι μὲ κατάνυξιν καὶ συναί-
σθησιν τοῦ μυστηρίου.

Εἰς τὸ ποτήριον τῆς ζωῆς
προσῆλθαν σχεδὸν ὅλοι. Τὸ
ἐγκώμιον πρὸς τὸν Ἅγιον ἐξαί-
ρετον. Ἕνα πνευματικὸν παιδὶ
τοῦ π. Μάρκου τὸ συνέταξε
καὶ τὸ ἀνέγνωσε μὲ πολὺ σε-
βασμὸν καὶ εὐγνωμοσύνην
πρὸς τὸν μέγαν θεοφώτιστον
διδάσκαλον τοῦ Γένους, τὸ
εὐωδέστατον ἄνθος τῆς ἀθω-

νικῆς γῆς, Ἅγιον Νικόδημον.
Μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν
παρετέθη λιτὸν κέρασμα.

Δοξάζομεν τὸν Ἅγιον Θεόν,
ποὺ ἐφώτισε τοὺς μακαρι-
στοὺς Πατέρας μας π. Χαρά-
λαμπον καὶ π. Μᾶρκον καὶ
ἀφιέρωσαν τὸ ἕνα κλίτος εἰς
τὴν μνήμην τοῦ μεγάλου
Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίου
Νικοδήμου. Ταπεινὰ ἀναφω-
νοῦμε.

Ἅγιε Νικόδημε, πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν

Ἀκολουθεῖ ἡ ὁμιλία διά τόν
Ἅγιον Νικόδημον:

Συμβολική ἐπιλογή
τιμωμένων Ἁγίων Ἱ. Ναοῦ

Ἁγ. Νεκταρίου
Οἱ Πατέρες μας κινούμενοι

ἀπό θεῖο φωτισμό ὅρισαν νά τιμ-
ᾶται ὁ καλαίσθητος αὐτός ἱερός

ναός στούς τρεῖς μεγίστους ἁγί-
ους τῶν νεωτέρων χρόνων, τόν
ἅγιο Νεκτάριο, τόν ἅγιο Κοσμᾶ
τόν Αἰτωλό καί τόν ἅγιο Νικόδη-
μο. Οἱ τρεῖς αὐτοί νεώτεροι ἅγιοι
ὄχι μόνον διακρίθηκαν γιά τίς
ἀρετές τους καί τήν ἀσκητική
βιοτή τους ἀλλά καί γιά τό σπου-
δαῖο θεολογικό τους ἔργο, ἀφοῦ
ὁ μέν ἅγιος Κοσμᾶς χαρακτηρί-
ζεται ἀπαράμιλλος γιά τόν προ-
φορικό του λόγο, τίς ὁμιλίες του,
οἱ δέ ἅγιοι Νεκτάριος καί Νικόδη-
μος παραλληλίζεται τό συγγρα-
φικό τους ἔργο ἐφάμιλλο μέ τό
ἔργο τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἔργο βασισμένο
στήν ἁγιογραφική καί πατερική
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Θά
μποροῦσε κάλλιστα νά θεωρηθῆ
ὅτι τό ἐκκλησιαστικό ἔργο καί
τῶν τριῶν αὐτῶν ἁγίων εἶναι κα-
θοριστικό γιά τόν νεοελληνισμό,
ἀφοῦ μέ τά ἔργα τους καί τούς
λόγους τους μπόρεσαν νά συμ-

βάλλουν καθοριστικά στήν ἀνα-
χαίτιση τῆς ἀλλαξοπιστίας τῶν
νεοελλήνων. Ἀλλά καί σήμερα,
μία ἐποχή ἰδιαίτερα κρίσιμη, ὁ
λόγος τους εἶναι ἐπίκαιρος καί
σύγχρονος, γιατί, ὅπως τονίζει
ἀκαδημαϊκός διδάσκαλος, «ὁ
ἄνεμος τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί
τῆς ἀνανέωσης, πού οὐσιαστικά
εἶναι ἀναπαλαίωση καί προσαρ-
μογή στά πάθη τῆς ἁμαρτίας,
ἐμφανίζεται πλέον ἀδιάντροπα
ὡς φυσική καί νόμιμη ἐπιλογή,
πνέει τώρα ἰσχυρότερος καί
γκρεμίζει παραδεδομένες ἀρχές
καί ἀξίες».

Διδασκαλίαι
    γνησίου Ὀρθοδόξου

φρονήματος
εἰς τήν σκλαβωμένην

Πατρίδα
Τό ὅλο συγγραφικό ἔργο τοῦ

ἁγίου Νικοδήμου προβάλλει τήν

διδασκαλία καί ὑπερασπίζεται
τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, συγχρόνως ὅμως
ἀντιμετωπίζει τά κακόδοξα φρο-
νήματα καί τίς διδασκαλίες τῶν
Προτεσταντῶν καί Παπικῶν, οἱ
ὁποῖες, ἀναφέρει ὁ ἅγιος Νεκτά-
ριος, «εἰσήχθησαν εἰς τάς κοινω-
νίας τῶν Χριστιανῶν, ἵνα κατα-
δουλώσωσιν αὐτούς καί καθυ-
ποτάξωσιν αὐτούς», διδασκα-
λίες οἱ ὁποῖες «ἀντιστρατεύονται
πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ
ἀπελευθερώσαντος ἡμᾶς».

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ἔζησε λί-
γο πρὸ τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστά-
σεως, ἀφοῦ γεννήθηκε τό 1749
καί κοιμήθηκε τό 1809, ἐποχή
κατά τήν ὁποία ὁ ὀρθολογισμός
καί ὁ διαφωτισμός τῆς Δύσεως
ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους στόν
ἑλλαδικό χῶρο μέσω τοῦ Ἀδα-
μάντιου Κοραῆ καί τῶν ἀκολού-
θων του, πού σκοπό εἶχαν νά

Κύριε Κουρουμπλῆ, εἶσθε
πειθήνιον ὄργανον τῆς Εὐρώπης;

Γράφει ὁ Μοναχός Νικόλαος Ἁγιορείτης
Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ὡς ἀνανεωτὴς τῆς Ὀρθοδόξου Διδασκαλίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Στροφὴ πρὸς τὸν Θεόν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας εἶναι νὰ τοὺς λυπᾶσαι, γιατί
ἔχουν πολλὲς περιττὲς βιοτικὲς μέριμνες καὶ βιώνουν σὲ μεγάλο
βαθμὸ τὸ ψυχοφθόρο ἄγχος. Δὲν ἱεραρχοῦν τὶς ἀναγκαῖες ἐργασίες
ποὺ καθημερινὰ πρέπει νὰ κάνουν, δὲν ἀπορρίπτουν τὶς μάταιες
καὶ ἀνωφελεῖς καὶ τὸ σπουδαιότερο δὲν βλέπουν τὰ διάφορα προ-
βλήματα καὶ τὶς ἀνεπιθύμητες καταστάσεις μὲ ψυχραιμία καὶ ὁδηγὸ
πάντα τὴ λογική.

Ἀλλὰ δὲν φτάνει αὐτό. Χρειάζεται νὰ γνωρίζουν τὸν τρόπο ἀξιο-
ποίησης τοῦ χρόνου. Νὰ ἔχουν πνευματικὲς μέριμνες, οἱ ὁποῖες ξε-
κουράζουν καὶ συγχρόνως ἀνυψώνουν. Ἡ μελέτη π.χ. θερμαίνει
τὴν καρδιὰ καὶ τὴν προετοιμάζει γιὰ τὴν προσευχή. Καὶ μὲ τὴν πρώ-
τη γεύση ὅλα παίρνουν ἄλλες διαστάσεις. Τὰ βιοτικὰ ὑποβαθμίζον-

ΜΕ ΕΚΘΡΟΝΙΣΙΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ

«Διατί τόσο σ’ ἀγάπησε
ὁ λαός, Γέροντα»;

Ἕνας νεαρός κληρικός ἐπεσκέφθη
τόν Μητροπολίτη Λαρίσης κυρό Θεολό-
γο, τό ἄκακο ἀρνίο, τόν ἅγιο Κληρικό,
τόν γλυκύ πατέρα. Ἡ συνάντησις πρα-
γματοποιήθηκε στό Ἐπισκοπεῖο Λαρί-
σης, τό ὁποῖο ὁ ἴδιος εἶχε ἀνεγείρει πρίν
ἀπό τήν βιαία ἐκθρόνισι καί ἐξορία.
Ἀλλά τώρα ἐδῶ εἶναι «Ἐλεύθερος Πο-
λιορκημένος». Μετά ἀπό ἀλλεπάλλη-
λες δικαιώσεις ἀπό τό Συμβούλιο Ἐπι-
κρατείας εἶναι κλεισμένος μέσα στό
Ἐπισκοπεῖο του, χωρίς ἀποκατάστασι
ἀπό τήν ἐπίσημο Ἐκκλησιαστική Ἀρχή.
«Ἐλεύθερος Φυλακισμένος».

Ὁ ἐπισκέπτης κληρικός ἤξερε τήν
ἀπάντησι, γιατί τόσο πολύ ὁ εὐσεβής
λαός ἀγάπησε αὐτόν τόν Ἐπίσκοπο.
Γιατί τόν ἀναγνώριζε γιά πραγματικά
ἅγιο καί ἄμεμπτο Ἐπίσκοπο. Ὁ λαός
ἔχει λεπτά αἰσθητήρια καί βλέπει, γνω-
ρίζει, ἀντιλαμβάνεται. Ὁ πύρινος λαός
ἀποτελεῖ τή δικογραφία τοῦ Θεοῦ
στόν κόσμο.

Παρ’ ὅλη τήν γνώμη του, ἠθέλησε
ὅμως νά διερευνήση αὐτή τή λαϊκή ἀγά-
πη στόν ἅγιο πού εἶχε μπροστά του. Νά
τόν βυθομετρήση καί νά τόν ζυγίση.

Ὅ,τι ἄκουγε γιά τόν Ἐπίσκοπο Λαρί-
σης Θεολόγο, ἤθελε νά πληροφορηθῆ,
ἐάν αὐτός εἶναι ἀνώτερος ἤ κατώτε-
ρος τῆς φήμης του.

Τοῦ ὑπέβαλε λοιπόν ἕνα «τέστ ἁγιό-
τητος», «διαγώνισμα ταπεινώσεως» καί
«ἔκθεσι ἀγάπης».

-Πές τε μου, σᾶς παρακαλῶ, σεβα-
σμιώτατε. Πῶς, μέ ποιά μέθοδο καί
ποῖο σύστημα ἐπιτύχατε, ὥστε νά σᾶς
ἀγαπᾶ τόσο πολύ ὁ λαός;

-Διαποιμάνατε αὐτή τήν Ἱ. Μητρόπο-
λι μόλις τέσσερα ἔτη. Τί συστήματα
ἐφαρμόσατε, ὥστε νά τά ἀκολουθή-
σουμε καί ἐμεῖς οἱ νεώτεροι κληρικοί,
γιά νά μᾶς ἀγαπᾶ ὁ λαός;

Μέ ἤρεμο λόγο καί γαλήνιο πρόσω-
πο ἔδωσε τήν ἀπάντησί του. Δέν
φούντωσε ἀπό τόν ἔπαινο τοῦ νεαροῦ
κληρικοῦ. Δέν ξαστέρωσε τό πρόσω-

22 ἔτη (31.07.1996) ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ Μητρ. Λαρίσης Θεολόγου

π. Ἐπιφάνιος: «Θά ἔχουμε τόν Θεολόγο
στὴν Κεχαριτωμένη πού εἶναι ἅγιος»

Δύο Ρῶσοι Ἐπίσκοποι νεκροὶ εἰς Χαλκιδικὴν καὶ Ἅγιον Ὄρος! Ἡ ἀπέλασις τῶν
Ρώσων Διπλωματῶν ἔχει στόχον τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ὄχι τὴν Ρωσίαν.

Εἰς συγκλονιστικάς ἀποκαλύψεις ἔχει προβῆ τὴν τελευταίαν διε-
τίαν ὁ μοναχός Ἀβέρκιος σχετικῶς μὲ τὴν σχέσιν τῆς μασονίας μὲ
«Ὀρθοδόξους» κληρικούς, μὲ τὸν παπισμὸν κ.ἄ. Τὰ πρόσφατα
ἄρθρα του προεκάλεσαν ἀντιδράσεις, καθὼς ὅποιος ἐγγίζει τὸ πο-
λιτικὸν παρασκήνιον τῆς πατρίδος μας δημιουργεῖ καὶ ἀντιπάλους.

Ἦλθαν ἐπιτέλους εἰς τὸ προσκήνιον, πρόσωπα, τὰ ὁποῖα
ἤσκουν πνευματισμόν, ὅπως ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογίας Νικόλα-
ος Λούβαρις, ὁ Πρωθυπουργὸς Ἐμμανουὴλ Τσουδερός, βασιλεῖς,
ἀεροπαγῖται κ.ἄ.

Βεβαίως οἱ πνευματισταὶ, διὰ νὰ προκαλέσουν σύγχυσιν, ἀλλὰ
καὶ νὰ παρουσιάσουν τοὺς ἑαυτοὺς των ὡς ἐργαζομένους τὸ
ἀγαθὸν, ἔφθασαν εἰς τὴν μεγαλυτέραν βλασφημίαν νὰ ἰσχυρίζων-
ται ψευδῶς ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἦτο ἕνας ἐξ αὐτῶν!
Θέτοντες μαζὶ τὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν καὶ τὸν Ἅγιον Νεκτά-
ριον ἐπιθυμοῦν τὸν μὲν Ἅγιον νὰ ἀμαυρώσουν, τὸν δὲ μασόνον

Ἀπίστευτοι αἱ ἀποκαλύψεις
τοῦ π. Ἀβερκίου διὰ τὸν πνευματισμόν!

«Οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν ἠνόμησαν εἰς ἐμέ,
καὶ ἐμίαναν οἱ ἄρχοντες τὰ ἅγιά μου, καὶ ἔδωκα ἀπολέσαι Ἰακὼβ καὶ
Ἰσραὴλ εἰς ὀνειδισμόν» (Ἡσ. ΜΓ, 27-28). (Καὶ αὐτοὶ οἱ πρόγονοί σας
πρῶτοι καὶ οἱ ἄρχοντές σας, διέπραξαν ἀπέναντί μου ἁμαρτίας καὶ
ἐμόλυναν οἱ ἄρχοντες τὸν ἅγιον ναόν μου. Διὰ τοῦτο παρέδωκα εἰς
ἀπώλειαν τοὺς Ἰσραηλίτας, εἰς καταφρόνησιν καὶ ἐξευτελισμόν).

«Προσαγάγετε, ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ἄρχοντες, ἀκουσάτω ἡ γῆ καὶ οἱ
ἐν αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ. διότι θυμὸς Κυρίου ἐπὶ
πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς

Ἀναμένομεν τὴν θείαν Δίκην;
Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου

Στὸν καταιγισμὸ τῶν ἀκραίων προκλήσεων τῶν ἡμερῶν μας,
ὅπως τῶν ψηφισθέντων νόμων γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου καὶ τὴν υἱο-
θεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, ὅπως τῆς ἐπιβολῆς τῶν νέ-
ων συγκρητιστικῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν ποικίλων νε-
οεποχίτικων συγκρητιστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπο-
γραφῆς γιὰ τὴν προδοτικὴ παράδοση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδο-
νίας σὲ γειτόνους, ποὺ μακροχρόνια καὶ μεθοδικὰ ἐπιβουλεύονται
τὴν ἀκαιριότητα τῆς πατρίδος μας, διακρίνεται πολὺ καθαρὰ ἡ ἀπα-
ξίωση τῆς ἀλήθειας, ἡ καταπάτηση τοῦ δικαίου, ἡ περιφρόνηση τῆς
Παραδόσεως, ἡ ὑποτίμηση τῆς Δημοκρατίας, ὁ αὐταρχισμός, ἡ
ἀξιοποίηση ὁλοκληρωτικῶν μεθόδων γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς θελήσε-
ως τῶν εὐνοουμένων μειοψηφιῶν καὶ πρὸ πάντων ἡ καύχηση γιὰ
τὴν διαστροφὴ καὶ ἡ ὡραιοποίηση τῆς πλάνης.

Καθημερινὰ γινόμαστε ἀποδέκτες τῆς ἄμετρης καυχησιολογίας
στοὺς προφορικοὺς καὶ γραπτοὺς λόγους ἀξιωματούχων τῆς πα-
τρίδος μας, ἀλλὰ καὶ κάποιων ἀκολούθων τους. Ὁμιλοῦν καὶ γρά-
φουν ὅτι τὰ προκλητικὰ ἐγχειρήματα τῆς πλάνης, τῆς ἀσεβείας καὶ
τῆς προδοσίας ἀποτελοῦν θαυμαστὰ ἐπιτεύγματα προόδου,
ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ μεγίστης ὠφελείας γιὰ τὴν κοινωνία τῶν
ἀνθρώπων. Συγχρόνως ντύνουν τὰ ἰδεολογήματά τους μὲ τὰ ὡραι-
ότερα λεκτικὰ στολίδια, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξωραΐζουν ἀκόμη
καὶ τὶς ἀποτυχίες τους.

Ἐνεργοῦν συντονισμένα καὶ ἀποφασιστικὰ νὰ ἀνατρέψουν ἀξίες

Ὡραιοποιοῦν τήν πλάνην,
ὅπως οἱ Ψευδοπροφῆται

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

Ἡ φετινή συνεδρίαση τῆς Λέσχης Bilder-
berg πραγματοποιήθηκε στό Τορίνο τῆς Ἰτα-
λίας μεταξύ 7-10 Ἰουνίου. Στήν συνάντηση
παραβρέθηκαν πλέον τῶν 131 γνωστῶν,
ἰσχυρῶν προσωπικοτήτων ἀπό τόν παγκό-
σμιο πολιτικό, οἰκονομικό, ἀκαδημαϊκό κό-
σμο ἀλλά καί τόν κόσμο τῶν μέσων ἐνημέ-
ρωσης, προερχόμενοι ἀπό εἴκοσι τρεῖς
χῶρες καί κυρίως ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολι-

τεῖες τῆς Ἀμερικῆς, τόν Καναδά καί τήν
Εὐρώπη. Μεταξύ τῶν συμμετεχόντων ἦσαν
διάφορροι ἀρχηγοί κρατῶν, ὅπως ὁ βασι-
λιάς τῆς Ὁλλανδίας, πρωθυπουργοί, τοῦ
Βελγίου, τῆς Σερβίας, ὁ ἀναπληρωτής πρω-
θυπουργός τῆς Τουρκίας, ὁ μελλοντικός,
ὅπως φαντάζεται Ἕλληνας πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, καθηγητές Πανε-
πιστημίων, τοῦ Cambridge, τοῦ Harvard, δι-

ευθυντές τραπεζῶν, ἀρχισυντάκτες ΜΜΕ,
τῶν The Economist, τοῦ The Wall Street Jou-
rnal, ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ, ὁ
ὑπέργηρος Χένρι Κίσσιγκερ, οἰκονομολόγοι,
διευθυντές πολυεθνικῶν κ.ἄ. Προσωπικό-
τητες πού σκοπό ἔχουν τήν προετοιμασία
τῶν συνθηκῶν ἐκείνων γιά τήν διακυβέρνη-

σης ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου ἀπό μία παγκό-
σμια κυβέρνηση, ἀποτελουμένη ἀπό παν-
τοδύναμους ἀριστοκράτες.

Καρδινάλιος εἰς μυστικὰς λέσχας
• Κατά τήν φετινή συνεδρίαση παραβρέ-

θηκε γιά πρώτη φορά μετά ἀπό ἑξῆντα ἕξι

χρόνια λειτουργίας τῆς Λέσχης Bilderberg
θρησκευτικός ἀπεσταλμένος καί μάλιστα ὁ
ὑπουργός ἐξωτερικῶν τοῦ Βατικανοῦ, ὁ
καρδινάλιος Pietro Parolin, ἕνας ἀπό τούς
ἰσχυρότερους ἀξιωματούχους τῆς Κουρίας,
τό δεύτερο πρόσωπο σέ σπουδαιότητα τοῦ
Βατικανοῦ μετά τόν Πάπα. Αὐτό πού εἶναι
ἄξιο προβληματισμοῦ δέν εἶναι μόνον ἡ πα-
ρουσία του, ἀλλά καί ὅτι τό Βατιανό ἐπέτρε-

ψε νά ἐμφανίζεται τό ὄνομα τοῦ καρδιναλί-
ου στήν λίστα τῶν συμμετεχόντων στήν συν-
εδρίαση. Ὁ καρδινάλιος, ὅπως ἀναφέρθηκε
στήν CATHOLIC HERALD, «θά βρῆ ἀνθρώ-
πους(σ.σ. στὶς συνεδριάσεις) πού ἐπιθυ-
μοῦν νά μιλήσουν μαζί του γιά τήν κοινωνι-
κή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλα θέματα
πού μπορεῖ νά προβληθοῦν θά εἶναι περι-

Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἱεροκήρυκος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τὰ περὶ συκοφαντίας τοῦ γέροντα Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ, ἀπὸ
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β΄, ποὺ ὡς οἰκεῖος Ἐπί-
σκοπος τότε στὴν Πάφο, ἔθεσε τὸ θέμα τῶν σοβαρῶν καταγγελιῶν
στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, δυστυχῶς θὰ συνε-
χίσουν καὶ μετὰ τὸν θάνατό του. Ἂν περιτρέξει κανεὶς καὶ στὸ
πλῆθος τῶν ἱστολογίων ποὺ μὲ μονομέρεια στηρίζουν τὸν π.
Ἰωσὴφ Βατοπαιδινό, θὰ δεῖ νὰ ἀναφέρονται μὲ πολὺ μένος γιὰ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β΄, μὲ ἀπαράδεκτους χαρα-
κτηρισμούς.

Ἡ ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τότε
στὶς 29 Δεκεμβρίου 1998, ἔκανε λόγο ἀποκλειστικὰ στὶς «καταγγε-
λίες ποὺ ἔκανε ὁ Πάφου Χρυσόστομος». Ὡς οἰκεῖος Ἐπίσκοπος,
ἔπρεπε νὰ ἐξετάσει τὶς σοβαρότατες καταγγελίες καὶ νὰ τὶς θέσει
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Τὸ νὰ ἀποδίδεται τὸ ἁμάρτημα τῆς συκοφαντίας, στὸν τότε Μη-

Ἀδίκως συκοφαντεῖται
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἡ Χώρα ποὺ ἐγέννησε τὴν δημοκρατίαν καὶ ἀποτελεῖ τὴν κοιτίδα
τῆς ἱεραποστολῆς, ἡ πατρίς μας, εὑρίσκεται σήμερον εἰς χειροτέ-
ραν κατάστασιν ἀπὸ τὰς τριτοκοσμικὰς χώρας. Ὁρίστε ἡ ἀπόδειξις:
τὸν γύρον τοῦ κόσμου κάνει ἡ εἴδησις ὅτι εἰς τὸ Περοὺ ἡ Κυβέρνη-
σις ἐπεδίωξε νὰ εἰσάγη τὰς ἐμφύλους ταυτότητας εἰς τὰ σχολεῖα,
ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ διαμαρτυρίαν 1.500.000 κόσμου ὀπισθοχώρησεν.
Ὁ δὲ πρόεδρος τῆς χώρας τοῦ Ἰσημερινοῦ ἐξεφράσθη λίαν ἀπα-
ξιωτικῶς διὰ αὐτὰς τὰς θεωρίας. Ἀπεναντίας εἰς τὴν «προηγμένην»
Χώραν μας τὸ Σάββατον 23ης Ἰουνίου ὡλοκληρώθη ἡ δευτέρα –ἡ
πρώτη ἔγινε εἰς τὸ «κλεινὸν ἄστυ»- παρέλασις τῆς διαστροφικῆς
ἀλαζονείας. Εἴμεθα μικρὴ χώρα ἀλλὰ ἐπαρκῶς μεγάλη, διὰ νὰ διεξ-
άγωνται δύο τοιαῦται παρελάσεις μὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Γραφείου
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἐπιτροπὴν καὶ
πρεσβείας ξένων κρατῶν. Ἐμεῖς ἐπιμένομεν ὅμως νὰ ὑποστηρίζω-
μεν τὴν «εὐρωπαϊκὴν πορείαν» τῆς Χώρας καὶ νὰ πανηγυρίζη ὁ
Πρωθυπουργός, διότι ἐπέτυχε κάποια μέτρα διὰ τὸ χρέος. Βεβαίως
πρῶτον μᾶς ἀφῂμαξαν καὶ τώρα ἔρχονται νὰ παρουσιασθοῦν ὡς

Η ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ;

Ἡ Κυβέρνησις ὑπαιτία
τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ: Μεγάλη Δύναμις ἐπεδίωξε τὴν ἀποπομπὴν Μητροπολίτου τῆς Ἑλλάδος!

ΥΠΕΞ Μεγάλης Δυνάμεως,
ἐπίεσε διά ἀπόλυσιν

Μητροπολίτου
Ἦταν παραμοναί τῶν μεγά-

λων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέν-
νων, τοῦ 2010. Τό τηλέφωνον
τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλά-
δος κτυπᾶ. Εἰς τήν ἄλλην ἄκρην
τῆς τηλ. Γραμμῆς, Ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν τῆς Μεγάλης Δυνά-
μεως. Τί ἔκτακτον; Τί συμβαίνει;
Τί ζητεῖ; Τήν ἀποπομπήν ἑνός
Μητροπολίτου, διά δηλώσεις
του, μή ἀρεστάς εἰς τήν ὑπερδύ-
ναμιν. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπε-
κοινώνησε μέ τόν Πάσης Ἑλλά-
δος Προκαθήμενον, καί τοῦ ἐζή-
τησεν ἐπιτακτικῶς τήν ἐκθρόνι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΛΕΣΧΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ

Τὴν 20ὴν Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Γκρακάνιτσας, Κοσ-
συφοπεδίου, Σερβία 1320.

Ὁ Ἀμερικανὸς Πρέσβυς κ. Πάιατ κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο ΘΕΣΒΙΤΗΣ

Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς
Μακρυγιάννης




