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Ὅσα διά τῆς παρακοῆς ἀπώλεσεν ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ Ἐδέµ, τόσα κατ᾽ ὑπερµεγέθη
τρόπον ἀνεπλήρωσεν ὁ Θεός διά τῆς ἐπιδηµίας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐν τῷ ὑπερώῳ
τήν ἡµέραν τῆς Πεντηκοστῆς. Ὅ,τι ἀπεδίωξεν ἐκ τῆς κτίσεως ἡ προπατορική ἁµαρ-
τία, τοῦτο ἐξεχύθη Θεοπρεπῶς τήν ἡµέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ἐπί πᾶσαν σάρκα, ἐκ
τοῦ Μεγάλου Ἐλέους τοῦ Θεοῦ Πατρός, διά τῆς
Θυσίας τοῦ Σαρκωθέντος, Σταυρωθέντος, Ἀνα-
στάντος καί Ἀναληφθέντος Μονογενοῦς Υἱοῦ,
ἐν τῇ Παρακλήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. 

Κατά τήν Ἡµέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἐξε-
χύθη ἐπί τῆς γῆς ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πα-
τρός καί ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Οὕτω ἡ ἐπί γῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
κατέστη Οὐρανός πολύφωτος, ἑνιαῖον µετά
τῆς Θριαµβευούσης Ἐκκλησίας Σῶµα.

Ἱµάτιον τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας, τό
Πνεῦµα τό Ἅγιον. Στολή τῆς Νύµφης τοῦ Χρι-
στοῦ, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. ∆ακτύλιον
τῆς Νύµφης, ὁ ὑπό τοῦ Πνεύµατος Ἁγιασµός.
Στέφανος τῆς Νύµφης, ἡ µετά τοῦ Πατρός διά
τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι Ἑνότης. Ψυχή τῆς
Ἐκκλησίας, τό Πνεῦµα τό Ἅγιον.

Οὐδέν γυµνόν τῆς Ἀκτίστου Θείας Χάριτος
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Οὐδέν ἄσεµνον ἐν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ, οὐδέν τετραχηλισµένον. Πάντα ταῦτα ἐκτός
τῆς Ἐκκλησίας τυγχάνουσιν. Ἐν δέ τῇ Ἐκκλησίᾳ
ἅπαντα κεκοσµηµένα καί πεποικιλµένα τῇ δια-
χρύσῳ Ἐνεργείᾳ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἅπαντα
ἰσχυρά διά τῆς ἐνοικούσης ∆υνάµεως τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Ἅπαντα ἐνδεδυµένα τῇ πρώτῃ τῶν Προπατόρων κεχαριτωµένῃ στολῇ.

Ἡ Χάρις καί τό Ἔλεος τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, ἡ Ἁγιότης καί ἡ ∆ικαιοσύνη
τῆς Τρισηλίου Θεότητος, ἡ Ἑνότης καί τό Μέγεθος τῆς Ἁγίας Τριάδος, ταῦτα πάντα
ἐκ τῆς ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ τῆς Ἐκκλησίας ἐνεργεῖται ἐν τῷ Σώµατι τῆς Ἐκκλη-
σίας καί Ἁγιάζει καί Ζωοποιεῖ καί Κυβερνᾶ καί ἑνώνει καί µεγαλύνει Αὐτήν.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ  ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ  ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ
ΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ∆ΗΜΙΑΝΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ∆ΗΜΙΑΝ

Ἡ Πεντηκοστή, φορητή εἰκών εἰς Ἱεροσόλυμα
«Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυ-
μαδόν . . . σύν γυναιξί καί Μαρίᾳ τῇ Μητρί τοῦ
Ἰησοῦ. . . . Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν
τῆς Πεντηκοστῆς . . . . ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ

οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ
ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι ·
καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι
ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ ̓ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ̔ Αγίου, καὶ
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα
ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. Α  ́14, Β  ́1-3).
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Εἰ καί τό Σῶµα τῆς Ἐκ-
κλησίας ἐκ κτισµάτων συντί-
θεται, Θεϊκῶς συντίθεται, διά
τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τῆς
Θεϊκῆς Κεφαλῆς συντίθεται,
εἰς Μίαν Κοινωνίαν Θεαν-
θρώπινον συντίθεται. ∆ιό ἡ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ ἐστί
καί Ἁγία ἐστί καί Ἀληθής ἐστί
καί οὐκ ἔστι ψεῦδος ἐν Αὐτῇ.

Αὕτη ἡ Θεία κοσµιότης,
Εἰρήνη βαθεία τῆς Ἐκκλησίας.
Αὕτη ἡ Θεία Ἁγιότης, Εὐφρο-
σύνη αἰώνιος τῆς Ἐκκλησίας.
Αὕτη ἡ Θεία Ἀλήθεια, Ζωή
ἀκήρατος τῆς Ἐκκλησίας. Αὕτη
ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἐστίν ἡ Μία
Εὐλογηµένη ΒΑΣΙΛΕΙΑ τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος ἐν Οὐρανῷ καί ἐπί γῆς.

Ἔργον Οὐρανοῦ ἐργάζεται ἐπί τῆς
γῆς ἡ Ἐκκλησία. Καί ὡς ὁ Θεός Πατήρ,
ὁ ΩΝ, ἐστίν Ἀρχή πάντων τῶν ὄντων,
ἀχρόνως καί ἀναλλοιώτως Ὀντότητα
ἐκπηγάζων, οὕτω καί ἡ Ἁγία Ἐκκλησία
Του, ἐστίν ἡ Μήτηρ πάντων τῶν σε-
σωσµένων, πάντοτε ἐν παρθενίᾳ τέκνα
γεννῶσα τῷ Θεῷ, διά τῶν Μυστικῶν τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος ∆ωρεῶν ἐν τῇ Θείᾳ
Πίστει, διά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος ἐν τοῖς Ἱεροῖς Μυστηρίοις, διά
τῶν Ἀκτίστων Θεϊκῶν Ἐνεργειῶν τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος ἐν τῷ βίῳ τῆς µετα-
νοίας καί ἀρετῆς.

Αἱ τοῦ κόσµου ἐκκλησίαι στεροῦνται
πάντων τούτων τῶν Θείων ∆υνάµεων
τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ   ΤΟΥ  ΘΕΟΥ. Αἱ τοῦ
κόσµου θρησκευτικαί συναγωγαί εἶναι
ἑνώσεις ἀνθρώπων χωρίς Θεόν, ὁµάδες
γυµναί πασῶν τῶν Θείων ∆ωρεῶν καί

∆ικαιωµάτων. Αἱ τῶν Αἱρετικῶν καί
Σχισµατικῶν ἐκκλησίαι ἔρηµοι τῆς Θείας
Χάριτος τυγχάνουσιν καί Βλάσφηµοι
κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καί
ἀσυγχώρητοι εἰς τόν αἰῶνα. 

Ὅλα τά τοῦ κόσµου θρησκεύµατα,
εἶναι ἀνθρώπων κατασκευάσµατα, φαν-
τασίας µυθεύµατα καί δαιµόνων ἀνυπό-
στατα χαλκεύµατα. Ἡ Ἀληθής Θρησκεία,
ἡ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Πίστις,
εἶναι ἀποκάλυψις Θεοῦ, ἐπιδηµία τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, φυλασσοµένη ἀκραι-
φνῶς εἰς τήν Ἁγίαν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ  ἥτις
ἐστί Σῶµα ΧΡΙΣΤΟΥ. 

∆ιά τῆς ἐπιδηµίας τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος, Πεντήκοντα ἡµέρας µετά τήν
Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀληθής λα-
τρεία τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἐξη-
πλώθη εἰς πᾶσαν τήν γῆν. Οὐ µόνον εἰς
ἕνα Ναόν πλέον, εἰς τήν Ἱερουσαλήµ,
συγκλείεται ἡ Θεία Λατρεία. Οὐ µόνον,

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Μάϊος - Αὔγουστος ᾽09 – ἀρ. τεύχ.  39-40- 36-

Ἡ Πεντηκοστή. Μικρογραφία ἐπί Συριακοῦ χειρογρά-
φου Εὐαγγελίου τοῦ γραφέως Ραββουλᾶ, 586 μ.Χ.
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ὡς ἠρέθη ποτέ τοῖς Ἰουδαίοις «τρεῖς και-
ρούς τοῦ ἑνιαυτοῦ ἑορτάσατέ µοι. .. .τρεῖς
καιρούς τοῦ ἑνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσε-
νικόν σου ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου »
(Ἐξ. ΚΓ´ 14-17). Ἀλλ᾽ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
ἡµεῖς, διεσπαρµένοι ὄντες, Μίαν Πόλιν
οἰκοῦµεν ἅπαντες, Μιᾶς ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ἐσµέν πολῖται, τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τόν
ΕΝΑ Θεόν λατρεύοντες ἐν Πνεύµατι καί
Ἀληθείᾳ, ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ. 

Ἀεί γάρ ἡµῖν ἐστίν ἑορτή. Ὁ Θεός µεθ᾽
ἡµῶν ἐπί τῆς γῆς πάσας τάς ἡµέρας, ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Τό Πνεῦµα
τῆς Ἀληθείας πρός ἡµᾶς καί µεθ' ἡµῶν
εἰς τόν αἰῶνα. ∆υνάµεθα οὖν ἀεί πεντη-
κοστήν ἐπιτελεῖν. Οὐ καιρός οὐδέ τόπος
ποιεῖ Ἑορτήν, ἀλλά συνείδησις καθαρά,
συνείδησις πράξεων ἀγαθῶν, συνείδησις
παρουσίας Πνεύµατος Ἁγίου, εὐφροσύνη
πνευµατική καί νοερά, βίος Ἀγγέλων ἐν
ἀνθρωπίνοις σώµασιν. 

Ἀναληφθέντος πρό δέκα ἡµερῶν τοῦ
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀνθρω-
πίνη φύσις ἀνέβη εἰς τόν Θρόνον τόν
Βασιλικόν τόν Ὑπερουράνιον. Κατελ-
θόντος σήµερον τοῦ Πνεύµατος τοῦ
Ἁγίου πρός τήν ἡµετέραν φύσιν, διανέ-

µονται τά ∆ῶρα τῆς πρός τόν Πατέρα
καταλλαγῆς, ἡ ἄφεσις τῶν ἁµαρτηµά-
των τῆς ἡµετέρας ἀτιµίας, τό χάρισµα
τῆς ∆ικαιοσύνης, τό χάρισµα τῆς ∆όξης,
τό χάρισµα τῆς Ἑνώσεως µετά τοῦ Θεοῦ,
τό χάρισµα τῆς Υἱοθεσίας.

«Ἔλαβε τήν ἀπαρχήν τῆς φύσεως
τῆς ἡµετέρας ὁ Χριστός, καί ἀντέδωκεν
ἡµῖν τοῦ Πνεύµατος τήν χάριν» (Ἅγιος
Ἰωάννης Χρυσόστοµος, P.G. 50, 461).

∆ιό γηθοσύνως βοῶντες, «Ἔλαµψεν
ἡ Χάρις Σου, Λόγε τοῦ Ζῶντος Θεοῦ»,
προσκυνοῦµεν ἀµερίστως Πατέρα, Υἱόν
καί Ἅγιον Πνεῦµα, καί εὐχαριστοῦµεν
τήν Ὁµοούσιον Ὑπεραγίαν Τριάδα, τόν
Ἕνα Ἀδιαίρετον Θεόν, διά τήν ἄφατον
Αὐτοῦ ἀγαθότητα, τήν ὑπέρ ἡµῶν Οἰκο-
νοµίαν, τήν ἄκραν συγκατάβασιν καί
τό Μέγα Αὐτοῦ πρός ἡµᾶς Ἔλεος.

Εἰκών τῆς Πεντηκοστῆς 
Τοιχογραφία τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Παναγίας 
Σουμελᾶ εἰς τήν Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου

φθαρεῖσα ἐν τῷ χρόνῳ ὑπό ἀνόμων ἀνθρώπων

Ἡ Πεντηκοστή
Φορητή εἰκών εἰς τήν Μονήν Παναγίας 
Πευκοβουνοϊατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς

διά χειρός μοναχῆς Ὀνουφρίας, 1984
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f�πόλεµος�κατά τ^ς�Bπεικονίσεως�τοa�Θεοa�Πατρός�καί�κατά τ^ς�ΕNκόνος�τ^ς�Fγίας
Τριάδος,�Πατρός καί Υ:οD καί 5γίου Πνεύµατος, στερούµενος� dκκλησιαστικbν,
Fγιογραφικbν,�Fγιοπατερικbν�καί�Θεολογικbν�Hρεισµάτων,�πολλάκις�Hζήτησε�στήριγµα
εNς�τήν�αVθεντίαν�τοa�Cγιογράφου�Φωτίου�Κόντογλου,�καί�κατέφυγε�κατ\�Hπανάληψιν�εNς�Iν
Hπιχείρηµα�τοa�εPδους:�«V Κόντογλου τήν Φιλοξενίαν τοa @βραάµ Dφιλοτέχνησεν [ς εMκόνα
τ_ς Aγίας Τριάδος, καί Tχι τό Σύνθρονον τοa Πατρός [ς Παλαιοa τbν Lµερbν, τοa ΥNοa,
[ς Dσαρκώθη, καί τοa Aγίου Πνεύµατος, [ς Dφάνη Dν εOδει Περιστερ]ς εMς τόν Pορδάνην».
ΑVτοa� τοa� εPδους� K� Hπιχειρηµατολογία� µπορε`� νά� κερδίζ]� πρός� στιγµήν� τάς

Hντυπώσεις�µεταξύ�τbν�περιστασιακbν�καί�Cπλοϊκbν�Bκροατbν,�Bλλά�δέν�κατέχει�οXτε
θεολογικόν�βάρος,�οXτε�λογικόν�Jδαφος,�οXτε�Oστορικήν�Bλήθειαν.
Κατ\�Bρχάς,�χωρίς�δι\�αVτοa�νά�µειώνεται�τό�κaρος�τοa�γνωστοa�Cγιογράφου,�εQναι

γεγονός Tτι�S�Φώτιος�Κόντογλου,�οXτε�Wπεράνω�τ^ς�dκκλησίας�δύναται�νά�τοποθετηθ_,
οXτε� Wπεράνω� τ^ς�Fγίας�Γραφ^ς� εQναι,� οXτε�Bνώτερος� τ^ς�Fγίας�Ζc�ΟNκουµενικ^ς
Συνόδου� δύναται� νά� λογισθ_,� οXτε� µετά� τbν� Θεοφόρων� Πατέρων� δύναται� νά
καταµετρηθ_,�οXτε�δυστυχbς�µεταξύ�τbν�µελbν�τ^ς�Μι[ς,�Fγίας,�Καθολικ^ς�καί�Eπο-
στολικ^ς�dκκλησίας�δύναται�νά�µνηµονευθ_,�καθότι�Bν^κεν�εNς�τήν�Σχισµατοαιρετικήν
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Ἀριστερά: Ἡ παρατι-
θεμένη Εἰκών τῆς Ἁγίας
Τριάδος εἶναι μία μο-
ναδικῆς σημασίας ἁγιο-
γραφία τοῦ ΦΩΤΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ. Χρονο-
λογεῖται ἀπό τό 1955
καί εὑρίσκεται εἰς τό δε-
ξιόν ἄκρον τοῦ τέμπλου
τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ
Μετοχίου τῆς Μονῆς
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου
τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ εἰς τό
Λιτόχωρον Πιερίας. 

Δεξιά: Ἄνω, ἡ ἐπί τῆς
εἰκόνος ὑπογραφή τοῦ
ἁγιογράφου Φωτίου
Κόντογλου, Μέσον, ὁ
Ναός τοῦ Ἁγίου Διονυ-
σίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ,
ὅπου ὑπάρχει ἡ Ἱερά
Εἰκών, καί Κάτω
εὐλαβής προσκυνητής
ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς
ταύτης Εἰκόνος. 

ΕΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣΕΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ
ΔΙΑ  ΧΕΙΡΟΣ  ΦΩΤΙΟΥ  ΚΟΝΤΟΓΛΟΥΔΙΑ  ΧΕΙΡΟΣ  ΦΩΤΙΟΥ  ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
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dκκλησίαν�τοa�Νέου�eµερολογίου.�hς�Hκ�τούτου,�Tποια�καί�νά�Mτο�K�προσωπική�Dπο-
ψις�τοa�Κόντογλου�περί�τ^ς�εNκόνος�τ^ς�Fγίας�Τριάδος,�Wποχρέωσις�τbν�gρθοδόξων
Χριστιανbν�εQναι�K�πειθαρχία�εNς�τάς�Hντολάς�τ^ς�dκκλησίας�καί�Uχι�εNς�τήν�γνώµην�τοa
Κόντογλου.�ΕQναι�δηλαδή,�καί�θεολογικbς�καί�λογικbς�3νίσχυρον τό�Hπιχείρηµα�τbν�πο-
λεµούντων�τήν�συµβολικήν�εNκόνα�τοa�Θεοa�Πατρός.�
Κυρίως�δέ,�εQναι�καί�Oστορικbς�ψευδής�S�Nσχυρισµός�Tτι�S�Φώτιος�Κόντογλου�δέν

Bπεικόνισε�τόν�Gναρχον�Πατέρα�L�Tτι�δέν�Hφιλοτέχνησε�τό�Σύνθρονον�Πατρός�καί�ΥOοa
καί�Fγίου�Πνεύµατος�Yς�εNκόνα�τ^ς�Fγίας�Τριάδος.�

Πρώτη 3νατροπή α?τοD τοD ψεύδους εQναι�8 Ε9κών τBς 5γίας Τριάδος K�Sποία�παρα-
τίθεται εNς�τήν�παραπλεύρως�σελίδα�καί�εNς�τό�Rπισθόφυλλον�τοa�παρόντος�περιοδικοa,
εNκών�τήν�Sποίαν�οO�Νεοεικονοµάχοι�θεωροaν�Βλάσφηµον�καί�ΑOρετικήν,�Λατινίζουσαν
καί�ΕNδωλολατρικήν.�ΑAτη 8 ε9κών τBς 5γίας Τριάδος, ε@ρισκοµένη ε9ς τόν παλαιόν
Ναόν τοD Μετοχίου τBς ΜονBς τοD 5γίου ∆ιονυσίου τοD 6ν =λύµπE ε9ς τό Λιτόχωρον
Πιερίας, 3ποτελεC 7ργον τοD Φωτίου Κόντογλου καί�Hφιλοτεχνήθη�τό�1955, Tταν�S�Cγιο-
γράφος�Mτο�εNς�τήν�Zριµον�Kλικίαν�τbν�60 Hτbν.�

∆ευτέρα 3νατροπή α?τοD τοD ψεύδους εQναι�8 πρακτική
καθοδήγησις τήν�Sποίαν�δίδει�S�Φώτιος�Κόντογλου�διά τήν
4γιογράφησιν τοD ΘεοD Πατρός. ΕNς�τό�Rγκbδες�τεχνολογι-
κόν� καί� εNκονογραφικόν� σύγγραµµά� του,� «Hκφρασις τ_ς
Uρθοδόξου ΕMκονογραφίας», τόµος�πρbτος�(Hκδοτικός�οQκος
Eστήρ,�Eθ^ναι� 1960),� S� Cγιογράφος� περιωπ^ς� διδάσκει:
«Bνωθεν τ_ς κόγχης τ_ς Προθέσεως εMκονίζεται R Παλαιός
τbν Lµερbν, Jγουν R ΑΝΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΗΡ εMς τύπον Παν-
τοκράτορος, µέ λευκήν γενειάδα κοντήν καί σφηνοειδ_,
κρατbν εMς τήν ?ριστεράν χε`ρα τό Cγιον Πνεaµα, καί φέρων
Dπιγραφήν  Ο  ΠΑΛΑΙΟΣ  ΤΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ» (σελ.�141).�ΕNς
Dλλην�σελίδα�γράφει:�«Gάν Xπάρχ^ µικρός τροaλλος εMς τήν
Πρόθεσιν ζωγράφισε τόν ΑΝΑΡΧΟΝ  ΠΑΤΕΡΑ εMς τύπον
Παντοκράτορος, µέ χαρακτ_ρα πολιοa γέροντος Fχοντας
κοντόν καί Qξύ γένειον καί βαστbντας χαρτί µισοτυλιγµένον,
Sπου γράφει: «Gγώ εMµί R \ν». Περί τοa Παλαιοa τbν
Lµερbν προεγράψαµεν. 

»ΟZτος R τύπος τ_ς εMκόνος τοa ΑΝΑΡΧΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ φαί-
νεται Sτι Fχει τήν προέλευσίν του εMς τά λεγόµενα Xπό ∆ανιήλ τοa Προφήτου, λέγοντος:
«Gθεώρουν Dν Rράµατι τ_ς νυκτός καί Mδού µετά τbν νεφελbν τοa οWρανοa [ς ΥNός ?νθρώ-
που Dρχόµενος Kν καί Eως τοa ΠΑΛΑΙΟΥ τbν  ΗΜΕΡΩΝ Fφθασε» (∆αν. Ζc 13). Hχει δέ
I εMκών αYτη τήν Dπιγραφήν: Ο  ΠΑΛΑΙΟΣ  ΤΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ» (αVτόθι,�σελ.�143).
ΟO�ΑOρετικοί�Νεοεικονοµάχοι,�Tταν�Hπικαλοaνται�τόν�Κόντογλου,�Tτι�δ^θεν�∆ΕΝ

εNκονογράφησε�τόν�Θεόν�Πατέρα�οXτε�τήν�Fγίαν�Τριάδα,�ψεύδονται�Hν�πλήρει�Hπιγνώ-
σει,�Sρµούµενοι�Hκ�τοa�πάθους�τ^ς�ψυχικ^ς�διαστροφ^ς�καί�τ^ς�ψευδολογίας,�Tπως�χαλ-
κεύσουν�Bνύπαρκτα,�Bνιστόρητα�καί�Bνυπόστατα�Hπιχειρήµατα�πρός�παραπλάνησιν�τbν
Cπλουστέρων�καί�στήριξιν�τ^ς�ΑOρέσεώς�των.�

> Φώτιος Κόντογλου 3ποδεικνύει τούς Νεοεικονοµάχους :στορικFς ψεύστας καί
διαστροφεCς, διότι < ;διος καί ε9κονογράφησε καί 6δίδαξε τήν ε9κονογράφησιν τοD ΘεοD
Πατρός καί τBς 5γίας Τριάδος.
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Σχέδιον εἰκόνος διά τοῦ ὁποίου
διδάσκεται ἡ ἁγιογράφησις
τοῦ Θεοῦ ΠΑΤΡΟΣ ὡς Πα-
λαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, Φώτιος
Κόντογλου, «Ἔκφρασις τῆς
Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας»,
τ. Α´, σελ. 143.
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Ἐπιμνημόσυνοι Δεήσεις ὑπὲρ Ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κυροῦ Ματθαίου ἐτελέσθησαν τὴν 10ην καὶ 25ην
Μαΐου 2009, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστό-
μου, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας καὶ
εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου εἰς Ντάρδεζαν Κερατέας Ἀττικῆς.
Παρευρέθησαν μετὰ τοῦ ἐκκλησιάσματος καὶ Μοναχαὶ προσελθοῦσαι ἐκ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνοϊατρίσσης Κερατέας.

Τὰ ὀκτὼ ἔτη ἀπὸ τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Ματθαίου ἐφανέρωσαν διὰ τῆς ἀπουσίας τὴν βαρύτητα τὴν ὁποίαν εἶχεν ἡ Ποι-
μαντικὴ καὶ Πνευματικὴ παρουσία του εἰς τὴν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν. Ἦτο
ὁ συνεκτικὸς Διοικητικὸς κρίκος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπιβλητικὴ βουλὴ ἑνότη-
τος, τὸ πνεῦμα ἀποφασιστικότητος τὸ ὁποῖον δὲν ἐπέτρεπε πρακτικὰ κενά. 

Ἅμα τῇ μεταβάσει του εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν, λύκοι βαρεῖς ἐπέδρα-
μον νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸ μέγα κενὸν ἐκ τῆς ἀπουσίας τῆς στιβαρᾶς ράβδου του,
βουλεύοντες κενὰ, ἐνσπείροντες Αἱρετικὰ φρονήματα κατὰ τῆς ΘΕΪΚῆ� Σ ΚΕΦΑ-
ΛῆΣ τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τῆς Προαιωνιότητος τοῦ Προσώπου τοῦ Κ.ῆ.Ι.Χ., καὶ
κατὰ τῆς Ἀδιαιρέτου καὶ Ἀναλλοιώτου Ἁγίας Τριάδος. Λύκοι βαρεῖς κατεπανουρ-
γεύσαντο ἀνιέρους πραξικοπηματικὰς χειροτονίας ἐπισκόπων καὶ Θεοστυγὲς Σχί-
σμα, στηρίζοντες αὐτὰς εἰς Σατανικὰς καὶ Οἰκουμενιστικὰς Ἀντιχρίστους Αἱρέσεις.  

Ἡ Ὀρθόδοξος στάσις καὶ ἡ ὅλη βιωτὴ τοῦ μακαριστοῦ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος
Ματθαίου ἦτο ἑδραιωμένη εἰς τήν αὐτοσυνειδησίαν ὅτι ἀνῆκεν εἰς τὴν ΕΚΚΛῆ-
ΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ, ὅτι εἶχεν ἀνόθευτον τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚῆΝ  ΠΙΣΤΙΝ, ὅτι ἦτο

ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΤΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ἔχων ἀληθῆ
Ἀρχιερωσύνην, ἀκεραίως ἑλκομένην ἐκ τῶν χει-
ροτονιῶν τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου τό 1948.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ Μνήμη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ  ΥΠΕΡ  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  
ΤΟΥ  ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ  ΙΕΡΑΡΧΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ κυροῦ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΜΑΚΡΗ)
(16/2/1926  ἕως  19/4/2001)

Στιγμιότυπα μετὰ τὰς ἐπιμνημοσύνους δεήσεις ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀττικῆς
καὶ Μεγαρίδος κυροῦ Ματθαίου, διακρίνονται ὁ Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος, ὁ μοναχός
Σπυρίδων καί αἱ μονάζουσαι ἀδελφαί Εὐαγγελία, Εὐπραξία, Δαρεία, Ἀβερκία, καί Ξένη.
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Ὁ Ἀπόστολος Μακράκης (1831-1905), παρά τάς
μακράς του σπουδάς εἰς τήν Θεολογίαν καί τήν Φι-
λοσοφίαν, δέν εὐδοκίμησεν εἰς τά Χριστιανικά Δόγ-
ματα καί τόν Ἐκκλησιαστικόν βίον, ἀλλ᾽ ἐξέκλινεν
οἰκτρῶς τοῦ ὀρθοῦ λόγου τῆς Ἀληθείας, ἀνεδείχθη
πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας, καί ἀπεδείχθη ἑτεροδι-
δάσκαλος μᾶλλον καί κήρυξ Αἱρέσεων παρά διδά-
σκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ πολυγραφότατος λογο-
κόπος, ἐπεδόθη εἰς μίαν ἔντονον Ἑλληνοχριστιανι-
κήν δρᾶσιν, ἡ ὁποία, φεῦ, ἐστήριζεν μαχητικῶς μετά
μανίας πολλαπλᾶς Αἱρέσεις καί, ὅπως διαφαίνεται,
οὔτε εἰς τήν ἀνθρωπίνην λογικήν ἐστηρίζετο, οὔτε ἐξ
ἑνός «ἐντίμου» ἤ «ἀθώου» λάθους ἐπήγαζεν, ἀλλά
τήν οἰκείαν φρενοβλάβειαν, μεγαλομανίαν καί ψυ-
χοπάθειαν τοῦ ἀνδρός δημοσίως κατεμαρτύρει.

Ὁ Ἀπόστολος Μακράκης ἀνεκίνησε τό θέμα τοῦ Χιλιασμοῦ, ἤτοι, τῆς ἐπί
γῆς ἱδρύσεως μιᾶς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία κατ᾽ οὐσίαν δέν εἶναι
Σῶμα Χριστοῦ ἀλλά Σωματεῖον Χριστιανῶν. 

Ὁ Ἀπόστολος Μακράκης ἐπεχείρησε τήν ἀνασύστασιν μιᾶς «καθαρᾶς»
Ἐκκλησίας, καί τήν ἀνασυγκρότησιν τῆς ἀνθρωπότητος διά τῆς κακεκτύπου
μιμήσεως τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος. Ἐκήρυξεν ἀτυχῶς καί ὡς οὐκ ἔξε-
στι τήν θεωρίαν τῆς συχνῆς Θείας Μεταλήψεως, ἀπορρίπτων τήν προ-
ηγουμένην νηστείαν καί ἐξομολόγησιν, καί ἐγείρων οὕτω θέμα περί τοῦ
Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς πρό αὐτῆς Νηστείας.

Ὁ Ἀπόστολος Μακράκης ἐκήρυξεν ὅτι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἐπλάσθη
ἐκ τοῦ χοός (=χώματος) καί πάλιν εἰς τόν χοῦν ἐπιστρέφει καθώς καί ἡ τῶν
κτηνῶν, μή οὖσα νοερά καί λογική, ἀλλά ἄλογος καί ἀδρανής, ὁδηγηθείς
οὕτω νά διδάξῃ τό Τρισύνθετον τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι, ὅτι ὁ ἄνθρωπος συνί-
σταται ἐκ τριῶν οὐσιῶν, σώματος, ψυχῆς καί πνεύματος, τό ὁποῖον τρίτον
συστατικόν εἶναι ἐκ τῆς Οὐσίας τοῦ Θεοῦ.( ! ! ! )  

Ἐπί πλέον ἀπεφάνθη ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐπλανήθησαν εἰς τό
περί ψυχῆς ζήτημα καί ἔσφαλον εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς περί
τοῦ τριμεροῦς τοῦ ἀνθρώπου. Μή ἀρκούμενος δέ εἰς αὐτήν τήν Ἁγιομα-
χίαν, ἀπετόλμησεν καί τήν Χριστομαχίαν, διδάσκων ὅτι ὁ Θεάνθρωπος
Ἰησοῦς ἦτο ἀτελής πρό τοῦ Βαπτίσματος!
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Καίτοι αἱ ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν διΐστανται περί τοῦ ἐάν ἡ Αἵρεσις εἶναι
προϊόν φρενοβλαβίας ἤ τό ἀντίστροφον, δηλαδή, ἡ φρενοβλάβια εἶναι προϊόν
Αἱρέσεως, ἤ ἐάν, κατά τρίτην ἐκδοχήν, Αἵρεσις καί Φρενοβλάβια εἶναι συμφυῆ,
ἀναμφισβήτητον παραμένει ὅτι τά δύο αὐτά φαινόμενα συμπίπτουν καί συνυ-
πάρχουν κατά τήν γνώμην πολλῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εἰς ὅλους
τούς Αἱρετικούς. Τό αὐτό συμβαίνει καί εἰς τόν Ἀπόστολον Μακράκην.

Ἰδού μερικαί ἀποδείξεις τῆς φρενοβλαβίας του, ὡς ἐκ τῶν ἔσω κατα-
φαίνονται. Ἔγραφε περί ἑαυτοῦ ὁ Αἱρετικός Ἀπόστολος Μακράκης: 
- Ὅτι εἶναι Θεόθεν ἐκλελεγμένος νά ἀναμορφώσῃ ἐν Χριστῷ πᾶσαν τήν
ἐπί γῆς ἀνθρωπότητα («Ἡ Πόλις Σιὼν ἢ Ἡ ἐπὶ τῆς πέτρας οἰκοδομη-
θεῖσα Ἐκκλησία, ἤτοι ἡ ἀνθρώπινος κοινωνία ἐν Χριστῷ», ἐν Ἀθήναις
1967, σελ. 15-16, Α΄ ἔκδοσις, Κωνσταντινούπολις 1860). 
- Ὅτι ἔλαβε πεῖραν τοῦ ἔργου τῆς Θεώσεως («Ἡ Χριστιανική Φιλοσοφία
ἤ Δίκη ἀναμέσον τῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐκείνης τῶν τῆς Δύ-
σεως Σχολῶν», ἐν Ἀθήναις 1968, σελ. 87, Α´ δημοσίευσις εἰς τήν ἐφημερίδα
«Λόγος», ἀρ. 33-72 τῶν ἐτῶν 1868-1869). 
- Ὅτι ἔχει ἐν ἑαυτῷ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί λαλεῖ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ
(«Λογικός Ἔλεγχος», ἐν Ἀθήναις 1964, σελ. 82, Α´ ἔκδοσις, Ἀθῆναι 1869). 
- Ὅτι δέν ἔχει πλέον ἀνάγκην μετανοίας («Ἑρμηνεία εἰς τάς Πράξεις
τῶν Ἀποστόλων», 1877, ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Φ�ς τ� Λόγου»,
1921, σελ. 38).
- Ὅτι ἡ καρδία του εἶναι ἰσόχριστος («Ἀπολογία», ἐν Ἀθήναις 1958, σελ.
32, Α´ ἔκδοσις, Ἀθῆναι 1873).
- Ὅτι εἶναι κατά πάντα ὅμοιος μέ τόν Χριστόν («Ἡ Πόλις Σιών», σελ. 46-47).
- Ὅτι εἶναι Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ, υἱός τοῦ Θεοῦ
καί τῆς Θεονύμφου Μαρίας («Ἔλεγχος Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας», ἐν
Ἀθήναις 1949, σελ. 56, Α´ ἔκδοσις, Ἀθῆναι «Λόγος», ἀρ. 1271-1293 τοῦ
1898 καί ἀρ. 1605-1620 τοῦ 1905), 
- Ὅτι εἶναι ὁ δεύτερος Ἠλίας καί ὁ δεύτερος Πρόδρομος («Ἑρμηνεία τῆς
Ἀποκαλύψεως Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου», ἐν Ἀθήναις 1982, σελ. 479-480,
Α´ ἔκδοσις, Ἀθῆναι 1881), 
- Ὅτι ἔχει λάβει ἐντολήν καί ἐξουσίαν παρά Θεοῦ νά ἐλέγχῃ τά πάντα («Λόγος»,
ἀρ. 1002, σελ. 3 καί ἀρ. 1004, σελ. 3).

Ἐκτός αὐτῶν ἔχει γράψει καί ἄλλα πολλά παρόμοια Αἰρετικά, ἀποκα-
λυπτικά τῆς ψυχοπαθολογικῆς βιολειτουργίας του καί τῆς ἀνηκέστου βλά-
βης τῶν διανοητικῶν του ὀργάνων.

Διά τῆς ἱδρύσεως ἀλλεπαλλήλων θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν σωματείων,
ὁ Ἀπόστολος Μακράκης ἤσκησε ἔντονον παραεκκλησιαστικήν δρᾶσιν πρός
διαφθοράν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθόδοξος ὅμως αὐτοσυνει-
δησία τῶν συγχρόνων του Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἐκφράζει, ἴσως μέ τόν
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καλύτερον τρόπον, τήν ἀντίθεσίν της πρός τόν Μακρακισμόν διά τῆς πέννας
τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ὁ ὁποῖος γράφει: «Ποῖος Μητροπολί-
της, ποία Σύνοδος, δύναται ποτὲ ν᾽ ἀναγνωρίσῃ τὸν κ. Μακράκην ὡς
Ὀρθόδοξον, ἐάν οὗτος δὲν προσέλθῃ ἁπλῶς καὶ καθαρῶς, ἐν ταπει-
νώσει, ἄνευ σοφισμάτων καὶ ἄνευ ὑστεροβουλίας, ἐάν δὲν προσπέσῃ
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν νὰ εἴπῃ τὸ «ἥμαρτον», ν᾽ ἀποπτύσῃ τὸ τρισύνθε-
τον καὶ πᾶσαν ἄλλην κακοδοξίαν, καὶ νὰ εἴπῃ ὅτι μετανοεῖ εἰλι-
κρινῶς; Ὡς ἴσος πρὸς ἴσην τολμᾶ νὰ διαπραγματεύεται πρὸς τὴν
Ἐκκλησίαν, ἢ ἔτι θρασύτερον, ὡς θεραπαινίδα θέλει νὰ τὴν μεταχει-
ρισθῇ ὁ ἀγχίστροφος διαλεκτικός, ὁ πολύπλαγκτος ἀγορητής, ἀξιῶν,
ἵνα ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ καὶ ὄχι ὁ Μακράκης ὁμολογήσῃ ὅτι ἔσφαλε νὰ
τὸν ἀποκηρύξῃ; . . . . Ἀλλ᾽ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἄτακτος εἶναι ὁ
κ. Μακράκης, ὅστις δὲν πείθεται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Παπαδιαμάντης
Ἀλέξανδρος, Ἅπαντα, 5 τόμοι, Ἀθῆναι 1981-1988, τόμος Ε´ σελ. 164).

Χωρίς νά παραγνωρίζονται οἱ Ἀντιμασσωνικοί ἀγῶνες, καί αἱ ἀγαθαί προ-
θέσεις τοῦ Μακράκη διά τό Ἔθνος, εἶναι ἀδύνατον νά παραβλεφθοῦν αἱ
Αἱρέσεις, αἱ καινοτομίαι, αἱ κακοδοξίαι, καί Προτεσταντικαί διαστάσεις τοῦ
Μακρακισμοῦ. ὁ ὁποῖος δυστυχῶς δέν ἐξέλειπεν ἕως σήμερον. Ὁ Παπαδια-
μάντης διαμαρτύρεται, «Προτεστάνται εἴμεθα ἡμεῖς ἐδῶ;» (τόμος Δ´, σελ.
148), καί μέ περισσήν διαύγειαν περιγράφει τήν Προτεσταντικήν νόσον τοῦ
Μακράκη: «Ἡ ��σ�α τ� Προτεσταντισμοῦ δὲν ἔγκειται τόσον ἐν τῇ μὴ
τιμῇ τῶν εἰκόνων καὶ τῶν λειψάνων, ὅσον ἐν τῇ ἀπορρίψει τοῦ κύρους
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Πατέρων καὶ τῆς Παραδόσεως, ἐν τῇ
ἀπολύτῳ ἐλευθερίᾳ τοῦ ἑρμηνεύειν ἕκαστον τὰς Γραφάς, ὅπως ἂν αὐτῷ
ἀρέσκῃ. Τοῦτο δὲ ἀκριβῶς πράττει καὶ ὁ κ. Μακράκης . . . ἄνευ κύρους,
ἄνευ ἀδείας καὶ ἐγκρίσεως Ἐκκλησιαστικῆς» (τόμος Ε´, σελ. 163). 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατεδίκασε τάς Αἱρετικάς Δοξασίας τοῦ Ἀπο-
στόλου Μακράκη περὶ τοῦ Τρισυνθέτου καὶ περὶ τῆς καθημερινῆς καὶ ἄνευ
νηστείας μετοχῆς εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Μεταλήψεως, καί ἐξέδωκεν
Ἀπόφασιν μέ τὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν 21 Δεκεμβρίου 1878 Πρᾶξιν Αὐτῆς.

Ἐπειδὴ σήμερον ὑπάρχουν πολλοί, οἵτινες ἀναφανδὸν κηρύττουσιν ὅτι
δὲν χρειάζεται νηστεία πρὸ τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὅτι ὁσάκις ὁ ἄνθρω-
πος εὑρίσκεται ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ μεταλαμ-
βάνῃ, νομίζομεν ὅτι ἡ πρᾶξις αὕτη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι λίαν ἐπίκαιρος.
Ἄς ἔχει δὲ ὑπ᾽ ὄψιν ὁ ἀναγνώστης, ὅτι ἡ Ἀπόφασις αὕτη δὲν υἱοθετήθη
μόνον ἀπό ὁλόκληρον τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Ἐλλάδος, εἰς ἣν ἐκοινοποιήθη ἡ ἔντυπος ἐκδοθεῖσα Ἱεροσφράγιστος Ἀπό-
φασις αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἔτυχεν καθολικῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τὴν καθ᾽ ὅλου Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Χριστοῦ. Οὐδεμία Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἐπέκρινεν αὐτήν,
ἀλλὰ τὴν ἐδέχθησαν ἅπασαι.
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Κατωτέρω παραθέτομεν αὐτούσιον τὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν 21 Δεκεμ-
βρίου 1878 Πρᾶξιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δι᾽ ἧς Καταδικάζονται αἱ Αἱρέσεις τοῦ Ἀποστό-
λου Μακράκη περὶ τοῦ Τρισυνθέτου καὶ περὶ τῆς συχνῆς καὶ ἄνευ νη-
στείας Μεταλήψεως τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Η    Ι Ε Ρ Α    Σ Υ Ν Ο ∆ Ο Σ    Η    Ι Ε Ρ Α    Σ Υ Ν Ο ∆ Ο Σ    
Τ Η Σ    Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ    Τ Η Σ    Ε Λ Λ Α ∆ Ο ΣΤ Η Σ    Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ    Τ Η Σ    Ε Λ Λ Α ∆ Ο Σ

Οἱ κατὰ πᾶν τὸ Θεόσωστον Ἑλληνικὸν Βασίλειον Σεβασµιώτατοι
Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Ἐπίσκοποι, εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, ὁσιώτατοι
Ἱεροµόναχοι καὶ λοιποὶ ἁπαξάπαντες εὐλογηµένοι Χριστιανοί, 

χάρις εἴη ὑµῖν ἅπασι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Κυρίου Παντοκράτορος.

Καθῆκον ἱερόν καὶ ἀπαράβατον
ὑπό τε θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων ἐπι-
βεβληµένον αὐτῇ συνειδυῖα ἡ Σύνοδος,
καὶ ὑπὸ τῶν τῆς πολιτείας Νόµων
ἐπιτασσόµενον, ὅπως προνοῇ περὶ τῆς
ἀπαρατρέπτου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τηρή-
σεως τῆς ὀρθῆς διδασκαλίας, καὶ τῶν
ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ
παραδεδεγµένων, καὶ τῆς ἐν τῇ αὐτῇ
ἐµµονῆς ὑµῶν, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγα-
πητά, εὐλόγως ἀπαραίτητον κρίνει οὐ
µόνον ἐν γένει νὰ ὀρθοτοµῇ τὸν λόγον
τῆς τοῦ Κυρίου ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ
εἰδικῶς τὸ ζιζάνιον, ἄν που ἤθελεν
ἀναφυῇ, ἅµα ἐµφανιζόµενον ἐν τῷ
χριστιανικῷ ὀρθοδόξῳ πληρώµατι νὰ
ἐκριζοῖ, καὶ τὸ νοσοῦν µέλος διά τοῦ
θείου λόγου νὰ θεραπεύῃ. Τοιοῦτον
εἰδικὸν καθῆκον πληροῦσα ἀναγγέλει
εἰς ὑµᾶς ὅ,τι ἐπιβάλλεται αὐτῇ νὰ τε-
λέσῃ καὶ νῦν διὰ τοῦ παρόντος.

Μετ᾽ ἀφάτου ἄλγους ἔβλεπεν ἡ Σύ-
νοδος ἀπό τινων ἐτῶν, ὅτι θρησκευ-
τικὸν σκάνδαλον ὑπούλως καὶ ἡρέµα
ἐσκευωρεῖτο οὐ µόνον ἐν τῇ πρω-

τευούσῃ τοῦ Βασιλείου, ἀλλὰ καὶ
ἀλλαχοῦ αὐτοῦ, µετὰ µείζονος δ᾽ ἔτι
κατεῖδεν αὐτὸ τελευταῖον θράσους
ἐκδηλωθὲν καὶ ἀποκαλυφθέν. Σπεῖρα
ἀνθρώπων, ἀπονενοηµένων µὲν ἐν τῇ
διδασκαλίᾳ, θρασυτάτων δὲ ἐν τῇ
πράξει, ἐπεχείρησαν ν᾽ ἀναπτύξωσι
καὶ διαδώσωσιν, ὅσον δυνηθῶσιν
εὐρύτατα, διδασκαλίας ἀντιστρατευο-
µένας πρὸς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ
νὰ ἱδρύσωσι παρασυναγωγήν, ἐν ᾗ
καινοτοµοῦσιν αὐθαδῶς καὶ περὶ τὴν
τῶν µυστηρίων τέλεσιν. Καὶ γιγνώ-
σκει µὲν ἡ Σύνοδος τὴν ἀκλόνητον
εὐσέβειαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους καὶ
τὴν πατροπαράδοτον ἐµµονήν αὐτοῦ
ἐν τῇ Ὀροδόξῳ πίστει, οὐδ᾽ ἀµφιβάλ-
λει τὸ παράπαν περὶ τοῦ µαταίου καὶ
ἀτελεσφορήτου τῶν ἀγώνων τῶν
νέων τούτων ἑτεροδιδασκάλων· χάριν
ὅµως προφυλάξεως τῶν ἁπλουστέρων
καὶ πρὸς νουθεσίαν τῶν ἀκροωµένων
τῆς ἑτεροδιδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων
τούτων, δέον ἔκρινε ν᾽ ἀπευθύνῃ πρὸς
ἅπαντας τὴν παραινετικήν ταύτην
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ἐπιστολήν, ἐν ᾗ τὸ µνηµονευθὲν σκάν-
δαλον ἀκριβῶς ἐκτίθεται, καὶ αἱ πλά-
ναι καὶ κακοδοξίαι τῶν τοῦ σκανδάλου
αὐτουργῶν καταδηλοῦνται καὶ ἀπο-
κηρύσσονται.

Ἄνθρωπός τις, καλούµενος Ἀπό-
στολος Μακράκης, λαϊκός, µηδὲν
γνωστὸν καὶ ἀνεγνωρισµένον ἐπι-
τήδευµα βίου ἔχων, προσεταιρισά-
µενος, ἄγνωστον τίσιν ὅροις καὶ τίσι
δεσµοῖς, εὐαρίθµους τινὰς κληρικοὺς
καὶ λαϊκούς, πρῶτον µὲν συνέστη-
σαν ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Κυβερνή-
σεως ἰδίαν σχολήν, ἐν ᾗ ἄγνωστον
ὁµοίως τίνα τακτικῶς διδάσκονται
µαθήµατα καὶ ὑπό τίνων. Ἔπειτα δὲ
καὶ παρασυναγωγήν ἱδρύσαντο, ἐν ᾗ
καινοτοµοῦντες ἐπιτελοῦσι τὰ µυστή-
ρια αὐτοβούλως καὶ παρὰ τὰ κεκανο-
νισµένα ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ·
τέλος δὲ καὶ ἐφηµερίδας τακτικὰς
ἐκδίδουσιν ὀνοµαζοµένας, «Λόγον»
καὶ «Κήρυγµα» , καὶ φυλλάδια ἴδια,
ἐν οἷς θρησκευτικά ζητήµατα κακο-
δόξως πραγµατεύονται, ἅπερ προ-
τρέπει καὶ παραινεῖ εἰς πάντας τοὺς
εὐσεβεῖς ἡ Σύνοδος νὰ µὴ ἀναγινώ-
σκωσι τὸ παράπαν. ∆ιότι ἐν αὐτοῖς
ἀπό πολλοῦ κατάδηλοι ἐγένετο οὐ
µόνον ἀποτόµως ἀπό τῶν Κανόνων,
τῆς διδασκαλίας τῶν Θεοφόρων Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τῆς παρα-
δόσεως, τῆς  φερούσης τὸ κῦρος τῆς
Ἐκκλησίας, ἀποµακρυνόµενοι, ἀλλὰ
καὶ κακοβούλως διὰ σοφισµάτων
διαστρέφοντες µέρη σπουδαῖα τῶν
κεφαλαίων τῆς ὀρθῆς πίστεως.

Καὶ τὸ µέγιστον µὲν τῶν κακοδό-

ξως ὑπ᾽ αὐτῶν διδασκοµένων εἶνε ἡ
καὶ ἄλλοτε ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίᾳ ἐµφανισθεῖσα καὶ ἀποκηρυχθεῖσα
αἵρεσις τῶν δυσσεβῶν Οὑαλεντι-
νιανῶν, Τατιανοῦ καὶ Ἀπολλιναρίου
καὶ τῶν τούτοις ὁµοίων, ὅτι δηλαδὴ ὁ
ἂνθρωπος εἶνε τρισύνθετος καὶ τρισυ-
πόστατος κατὰ τὰς λέξεις τοῦ Μα-
κράκη, συγκείµενος ἐκ σώµατος, ψυχῆς
καὶ πνεύµατος· ὧν τὸ µὲν σῶµα καὶ ἡ
ψυχή λαµβανόµενα ἐκ τῆς γῆς, καὶ
φθαρτὰ ὄντα κατ᾽ αὐτόν, συγγενῶνται
καὶ συναποθνήσκουσι, τὸ δὲ πνεῦµα
µόνον οὐσία ἄϋλος ὂν καὶ αὐθυπόστα-
τος ἀπὸ τῆς ψυχῆς, εἶνε ἄφθαρτον καὶ
ἀθάνατον, καὶ ἀποτελεῖ κατ᾽ αὐτὸν τὸ
τρίτον καὶ κυριώτερον συστατικὸν
τοῦ ἀνθρώπου.

Περὶ δὲ τὸ τελετουργικὸν µέρος
καὶ µάλιστα περὶ τὰ µυστήρια τῆς
θείας µεταλήψεως καὶ τῆς ἱερᾶς ἐξο-
µολογήσεως καινοτοµοῦσι τὰ ἑξῆς ·

Πρῶτον µὲν τῆς ἀκολουθίας τῆς
θείας λειτουργίας πολλά µέρη ἀπέ-
κοψαν · δεύτερον κοινωνοῦσι κατὰ
πᾶσαν Κυριακὴν ἐξοµολογούµενοι
ἀλλήλοις τὰ παραπτώµατα αὐτῶν
δηµοσίᾳ, λαϊκοὶ πρὸς λαϊκοὺς ἢ κλη-
ρικοὶ πρὸς κληρικοὺς καὶ τἀνάπαλιν.
Τρίτον µὴ ἀρκεσθέντες εἰς τοῦτο καὶ
γυναίκας ἐξοµολογητρίας, καθ᾽ ἃς ἡ
Σύνοδος ἔχει πληροφορίας, κατέστη-
σαν. Τελευταῖον δὲ κατεβίβασαν τὴν
Ἱερότητα τοῦ µυστηρίου τῆς θείας
Εὐχαριστίας τοσοῦτον, ὥστε νὰ ἐπιτρέ-
πωσιν εἰς τοὺς περὶ αὐτοὺς νὰ προσέρ-
χωνται εἰς κοινωνίαν τοῦ ἀχράντου
Σώµατος καὶ Αἵµατος τοῦ Κυρίου ἡµῶν
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Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄνευ τῆς διατεταγ-
µένης καὶ καθιερωµένης δοκιµασίας,
ἀπαιτούσης τὴν ἐνώπιον πνευµατι-
κοῦ ἱερέως ἐξοµολόγησιν, καὶ τὴν
προσήκουσαν προπαρασκευήν δι᾽
ἀληθοῦς νηστείας ἐσωτερικῆς τε καὶ
ἐξωτερικῆς κατὰ τὸ πνεῦµα τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἱερὰν αὐτῆς πα-
ράδοσιν · διότι ἀληθὴς νηστεία εἶναι
οὐχὶ µόνον ἡ ὑπὸ βρωµάτων ἀποχή,
ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν παθῶν ἀλλο-
τροίωσις.

Τοιοῦτο τὸ δεινὸν σκάνδαλον ὅπερ
οἱ βαρέως νοσοῦντες προεστῶτες τῆς
συναγωγῆς ταύτης πάσῃ δυνάµει καὶ
νὰ ἐνισχύωσι καὶ νὰ ἐξαπλῶσιν ἀγω-
νίζονται, παρανοήσαντες τὴν µακρο-
θυµίαν τῆς τε Ἐκκλησίας καὶ πολιτείας.

Ἡ Σύνοδος ἑποµένη ταῖς Ἁγίαις
Γραφαῖς, τοῖς ὅροις τῶν Οἰκουµε-
νικῶν Συνόδων, τοῖς θείοις καὶ ἱεροῖς
τῆς Ἐκκλησίας Πατράσι, τοῖς ἑρµη-
νευταῖς, καὶ καθ᾽ ὅλου τῇ Ἱερᾷ τῆς
Ἐκκλησίας παραδόσει, ἐν οἷς τρανῶς
τὸ δισύνθετον τοῦ ἀνθρώπου διδά-
σκεται, καὶ ἐµπεριστατωµένως ἀνα-
πτύσσεται, σφοδρῶς ἀποκηρύσσει
τὴν κακοδοξίαν καὶ ἑτεροδιδασκαλίαν
ταύτην, καὶ παραινεῖ καὶ προτρέπει
µητρικῶς πάντας τοὺς εὐσεβεῖς Χρι-
στιανούς νὰ ἀπέχωνται µὲν τὸ παρά-
παν ταύτης, ἔχωνται δὲ στερρῶς τῆς
ὀρθῆς περὶ συστάσεως τοῦ ἀνθρώπου
διδασκαλίας, καθ᾽ ἣν τὸ µὲν σῶµα
εἶναι εἰληµµένον ἐκ τῆς γῆς, καὶ ἑπο-
µένως θνητὸν καὶ φθαρτόν, ἡ δὲ ψυχὴ
εἶναι ἡ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἄϋλος οὐσία καὶ
ἀθάνατος, ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὑλικὸν

καὶ θνητὸν σῶµα, τὸ δὲ πνεῦµα εἶναι
ἡ αὐτὴ πάλιν ἄϋλος οὐσία, δηλαδὴ ἡ
ψυχή, ἀσχέτως πρὸς τὸ σῶµα, ἡ ἐν
σχέσει πρὸς τὸν Θεὸν θεωρουµένη, ἢ
αἱ ἀνώτεραι δυνάµεις τῆς αὐτῆς ἀΰλου
οὐσίας, τῆς ψυχῆς.

Καὶ ἡ Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες καὶ οἱ
ἑρµηνευταὶ καὶ οἱ ὅροι τῶν Οἰκουµε-
νικῶν Συνόδων οὕτως ἐννοοῦσι τήν
τε ψυχὴν καὶ τὸ πνεῦµα, ὡς µίαν καὶ
τὴν αὐτήν, δῆλον ὅτι, ἄϋλον ἐν τῷ
ἀνθρώπῳ οὐσίαν. Πρῶτον δὲ νῦν ἐν
τῇ ἡµετέρᾳ κοινωνίᾳ δηµοσιεύεται
διὰ τῆς ἄνωθι µνηµονευθείσης ἐφη-
µερίδος τοῦ «Λόγου» καὶ παρὰ τοῦ
ἐκδότου αὐτῆς Μακράκη διδάσκεται,
ὅτι ἡ ψυχὴ εἶνε εἰληµµένη ἐκ τῆς γῆς,
ὡς καὶ τὸ σῶµα, καὶ ἑποµένως θνητή,
καὶ ὅτι τὸ πνεῦµα εἶνε δῆθεν τὸ τρίτον
καὶ κυριώτερον συστατικόν τοῦ ἀνθρώ-
που, τὸ ὁποῖον θεωρῶν οὐσιωδῶς διά-
φορον τῆς ψυχῆς συγχέει πρὸς τὸ
Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ᾽ ὅµως οὐδόλως
τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τρίτον
συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ
τῶν χαρισµάτων αὐτοῦ φωτίζει τὸν
νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαγνίζει τὴν
καρδίαν, καὶ ἐνισχύει τὴν θέλησιν
αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀγαθόν. ∆ιὰ τῆς ὅλως
ἡµαρτηµένης διδασκαλίας αὐτοῦ ὁ
περί οὗ ὁ λόγος Μακράκης περιπίπτει
ἔνθεν µὲν εἰς τὴν πλάνην τῶν ὑλιστῶν
τῶν ἀρνουµένων τὴν ἀθανασίαν τῆς
ψυχῆς, ἔνθεν δὲ εἰς τὴν τοῦ πανθεϊ-
σµοῦ ὅστις συγχέει τὸ ἀνθρώπινον
πνεῦµα πρὸς τὸ θεῖον Πνεῦµα.

Ἡ ὀρθὴ περὶ τῆς συστάσεως τοῦ
ἀνθρώπου καὶ µόνη ἀκήρατος καὶ
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γνησία διδασκαλία εἶνε µία καὶ ἡ
αὐτὴ ἀπ᾽ αἰώνων. Κατ᾽ αὐτήν, περιε-
χοµένην, ἔν τε ταῖς Ἁγ. Γραφαῖς, τοῖς
ἱεροῖς Πατράσι καὶ ἐν τοῖς ὅροις τῶν
Οἰκουµενικῶν Συνόδων, ἀκουοµένην
δὲ καθ᾽ ἑκάστην καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς
καθηµερινοῖς τῆς Ἐκκλησίας ὕµνοις,
ὁ ἄνθρωπος εἶνε διπλοῦς τὴν φύσιν,
ὑλικὸς καὶ ἄϋλος, σῶµα καὶ ψυχή, καὶ
τὸ µὲν σῶµα αὐτοῦ εἶνε γήϊνον καὶ
θνητόν, καὶ τοῦτο ἕνεκα τῆς προπα-
τορικῆς ἁµαρτίας, ἡ δὲ ψυχὴ εἶνε
πνευµατικὴ ἄϋλος καὶ ἀθάνατος.

Οὐχ ἤττονος ἀποδοκιµασίας καὶ
ἀποκηρύξεως ἀξία εἶνε καὶ ἡ περὶ τὸ
λειτουργικὸν τῆς Ἐκκλησίας τόλµη τῶν
ἀθλίων τούτων ἀνθρώπων. Προσποι-
ούµενοι σεβασµὸν ἄκαιρον πρὸς τὰ
περὶ τῆς ἀρχαιοτάτης Ἐκκλησίας
ἱστορηµένα, διαστρέφουσι σοφι-
στικῶς τὴν ἱερὰν παράδοσιν καὶ
ὑβρίζουσιν εἰς ἔθιµα σεµνὰ καὶ ψυ-
χωφελέστατα κοινῇ παραδεδεγµένα,
καὶ εὐσεβῶς τηρούµενα ἐν συµπάσῃ
τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ.

Ἀπὸ πολλῶν αἰώνων τὸ τυπικὸν
τῆς θείας Λειτουργίας µένει ἀπαρα-
σάλευτον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ,
ἡ δὲ ἱεροτελεστία γίνεται καθ᾽ ἃ συ-
νέταξαν τὴν ἀκολουθίαν οἱ θεοφόροι
Πατέρες καὶ µεγάλοι τῆς Ἐκκλησίας
διδάσκαλοι καὶ φωστῆρες. Οὐδεὶς δι-
καιοῦται νὰ περικόπτῃ αὐθαιρέτως
τὰς ἱερὰς τελετάς. Μόνη δὲ ἡ καθ᾽
ὅλου Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἡ αὐθεν-
τικὸν κῦρος ἔχουσα δύναται νὰ µετα-
βάλλῃ οὐχὶ αὐτὴν τὴν οὐσίαν, ἀλλ᾽
ἐξωτερικούς τινας τύπους κατὰ τὰς

καιρικὰς ἀνάγκας καὶ περιστάσεις.
Τὸ µυστήριον τῆς θείας Εὐχαρι-

στίας, ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος συστα-
θέν, προαπαιτεῖ ἔκπαλαι ἤδη τὸν
καθαρµὸν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τῶν
ἁµαρτηµάτων. Αὐτὸς ὁ Σωτὴρ ἡµῶν
διέταξε τὸ µυστήριον τῆς µετανοίας
καὶ τῆς µετ’ αὐτῆς συνδεοµένης ἀφέ-
σεως τῶν ἁµαρτιῶν, δοὺς εἰς τοὺς
θείους καὶ ἱεροὺς Ἀποστόλους, καὶ δι’
αὐτῶν εἰς τοὺς διαδόχους τούτων ἐπι-
σκόπους τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσµεῖν καὶ
λύειν. Ἅπασαι αἱ Σύνοδοι, ἅπαντες οἱ
θεοφόροι Πατέρες εὐσεβῶς καὶ ὀρθῶς
ἀντιλαβόµενοι τῶν τοῦ Κυρίου λόγων
ἐξήσκησαν διὰ τοῦ δικαιώµατος τῆς
Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς τὴν ἐξουσίαν
τοῦ ἀφιέναι τὰ ἁµαρτήµατα, µετα-
δόντες ταύτην τοῖς ἐντολοδόχοις αὐτῶν,
ἤτοι τοῖς πνευµατικοῖς πατράσιν ὡς
ἐξοµολογηταῖς. Οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία
ἀνεγνώρισε τὸ δικαίωµα τοῦτο εἰς
τοὺς τυχόντας καὶ δὴ καὶ εἰς λαϊκούς·
µόνον δὲ ἐν τῆ παρασυναγωγῇ τοῦ
Μακράκη ἄνευ φόβου Θεοῦ ἐπετράπη
ἡ τοῦ µυστηρίου τούτου τέλεσις εἰς
τοὺς τυχόντας, καὶ τὸ ἀτοπώτατον καὶ
ὅλως ἀνήκουστον, καὶ εἰς αὐτὰς τὰς
γυναῖκας! Πρὸς κορύφωσιν δὲ τοῦ
δεινοῦ, καταφανῶς παρερµηνεύοντες
τὸ ἀποστολικόν ρητόν, «ἐξοµολογεῖσθε
ἀλλήλοις τὰ παραπτώµατα ὑµῶν»,
ὅπερ κατὰ τὴν ὀρθὴν ἔννοιαν τοῦ  Ἀπο-
στόλου ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀµοιβαίαν
καὶ φιλικὴν ὁµολογίαν τῶν παραπτω-
µάτων τῶν µεταξύ των ἐν οἰκειότητι
πρὸς ἀλλήλους διατελούντων Χρι-
στιανῶν χάριν συµβουλῆς καὶ ἀµοι-
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βαίας διορθώσεως, οὐχὶ δὲ χάριν τῆς
ἀφέσεως τῶν ἁµαρτηµάτων, τῆς ὑπὸ
µόνης τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῶν κανο-
νικῶν αὐτῆς ὀργάνων παρεχοµένης, οἱ
ὀπαδοὶ τοῦ Μακράκη ἀθετοῦντες καὶ
ὑβρίζοντες τὴν ἱερὰν τοῦ µυστηρίου
σύστασιν, ἅπαντες ἀλλήλων γίνονται
ἐξοµολογηταί, δηµοσίᾳ ἐξοµολογού-
µενοι, καὶ ἀµοιβαίως καὶ συναλλαγῆς
τρόπον τὴν τῶν παραπτωµάτων ἄφε-
σιν ἀλλήλοις παρέχοντες.

Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ µυστήριον τῆς
τῶν ἀχράντων καὶ φρικτῶν µυστη-
ρίων κοινωνίας δὲν ἀφῆκαν ἀπεριύ-
βριστον, προφάσει καὶ πάλιν τῆς τῶν
ἀρχαιοτάτων τῆς Ἐκκλησίας ἐθίµων
εὐλαβοῦς ἀνορθώσεως, κοινωνοῦντες
τοῦ Παναχράντου σώµατος καὶ αἵµα-
τος, ὅταν θέλωσι καὶ ὅπως θέλωσι,
δηλαδὴ µηδαµῶς προετοιµαζόµενοι διὰ
τῆς, ὡς εἴρηται, ἀληθοῦς ἐξοµολογή-
σεως καὶ τῆς δεούσης προπαρασκευῆς,
ἐνῷ ρητῶς ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
ἐντέλλεται· «δοκιµαζέτω ἄνθρωπος
ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω
καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ
ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρίµα
ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει». Καὶ ταῦτα
µὲν ἀπῃτοῦντο ἐπὶ τῶν ἀποστολικῶν
ἤδη χρόνων. Ποία δὲ δοκιµὴ προ-
απῃτεῖτο µαρτυρεῖ ἡ τε ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ Κανόνες, καθ’
οὓς ἐπιτίµια ἐπεβάλλοντο ὑπὸ τῶν
κατ’ ἱδίαν πνευµατικῶν εἰς τοὺς µετα-
νοοῦντας, καὶ ἰδίᾳ ἐξοµολογουµένους.
Ὁ διδάσκαλος τῆς οἰκουµένης, Ἰωάν-
νης, ὁ Χρυσόστοµος λέγει· «Ἐπειδὴ
τὸ παλαιὸν πολλοὶ προσήρχοντο τοῖς

µυστηρίοις ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν… οἱ
Πατέρες συνειδότες τὸ ἐκ τῆς ἠµελη-
µένης προσόδου γιγνόµενον ἁµάρ-
τηµα, συνελθόντες ἐτύπωσαν ἡµέρας
τεσσαράκοντα νηστείας… ἵνα ἐν ταῖς
ἡµέραις ταύταις καθαρθέντες µετ’
ἀκριβείας ἅπαντες καὶ δι’ εὐχῶν καὶ
δι’ ἐλεηµοσύνης, καὶ διὰ νηστείας…,
καὶ δι’ ἐξοµολογήσεως καὶ διὰ τῶν
ἄλλων ἁπάντων, οὕτω κατὰ δύναµιν
τὴν ἡµετέραν µετὰ καθαροῦ συνειδό-
τος προσίωµεν (τοῖς ἀχράντοις µυ-
στηρίοις)». Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ
ἱεροῦ τούτου Πατρὸς τοιαύτη κάθαρσις
προαπῃτεῖτο. Ταύτην ὅµως καταπα-
τοῦσαν οἱ εὐσεβοφανεῖς παρασυνά-
γωγοι τοῦ Μακράκη, ἀνανεοῦντες
δῆθεν τὸ παλαιότατον τῆς Ἐκκλησίας
ἔθος, καὶ νοµίζουσιν ὅτι αὐτοὶ δύναν-
ται νὰ καθαρεύωσι καὶ κοινωνῶσι
καθ’ ἑκάστην ἡµέραν, ἐν ᾧ ἤδη αὐτὸς
ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος δὲν ἐνόµιζε πρὸς
τοῦτο ἀξίους τοὺς συγχρόνους αὐτοῦ
χριστιανούς. Ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε
ἠγνόησε τὰ πάλαι εἰθισµένα καὶ γι-
νόµενα. Ἐπειδὴ ὅµως οἱ πλεῖστοι τῶν
χριστιανῶν διὰ ραθυµίαν καὶ ἀµέ-
λειαν καὶ σκαιότητα τοῦ βίου δὲν δύ-
νανται νὰ ὦσι πάντοτε καθαροὶ καὶ
ἄξιοι τῆς µεταλήψεως τῶν ἀχράντων
µυστηρίων, ἵνα µὴ ὑπό τῆς συνηθείας
παρασυρόµενοι ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν
ἄνευ δοκιµασίας ἑαυτῶν κοινωνῶσι
τοῦ µυστηρίου πρὸς ἰδίαν κατάκρισιν,
ἐπεκράτησεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τὸ ἔθι-
µον νὰ µεταλαµβάνωσιν οἱ Χριστια-
νοὶ συνήθως κατὰ τὰς τεταγµένας τῶν
νηστειῶν ἐποχάς. Ἀλλ’ εἰ καὶ ἐπεκρά-
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τησεν ἡ συνήθεια αὕτη διὰ τοὺς ἄνωθι
εἰρηµένους λόγους, ἡ Ἐκκλησία ὅµως
οὐ µόνον οὐδόλως ἀπαγορεύει τοῖς
ἀληθῶς ἀξίοις νὰ προσέρχωνται συ-
χνότερον εἰς τὴν θείαν µετάληψιν,
ἀλλὰ µάλιστα ἐν πάσῃ λειτουργίᾳ διὰ
τῆς ἐκφωνήσεως «µετὰ φόβου Θεοῦ
πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε»
προσκαλεῖ τοὺς ἀληθῶς ἁγίους, οὓς
προειδοποίησε διὰ τοῦ «τὰ ἅγια τοῖς
ἁγίοις» νὰ προσέρχωνται εἰς τὴν
θείαν µετάληψιν.

Καθ’ ὅλου ἡ Ἐκκλησία συµφώνως
πρὸς τὴν Ἁγίαν Γραφήν καὶ τοὺς
θεοφόρους Πατέρας τονίζει µάλιστα
τὸ ἀξίως µεταλαµβάνειν, ὡς ἄριστα
καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστοµος, ὁ ἐγγύ-
τατα τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις ὤν, λέγει
«Πολλοὶ τῆς θυσίας ταύτης ἅπαξ
µεταλαµβάνουσι τοῦ παντός ἐνιαυ-
τοῦ· ἄλλοι δὲ δίς· ἄλλοι δὲ πολλά-
κις · οἱ δὲ ἐν ἐρήµῳ καθεζοµένοι καὶ
διὰ δύο ἐτῶν. Τίνας, λέγει, ἀποδεξό-
µεθα; Τοὺς ἅπαξ; Τοὺς πολλάκις;
Τοὺς ὀλιγάκις; Οὔτε τοὺς ἅπαξ, οὔτε
τοὺς πολλάκις, οὔτε τοὺς ὀλιγάκις,
λέγει, ἀποδεξόµεθα, ἀλλά τοὺς µετὰ
καθαροῦ συνειδότος, µετά καθαρᾶς
καρδίας, µετά βίου ἀλήπτου».

∆ιὰ ταῦτα λοιπόν, τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά, προσέχοντες ἑαυτοῖς ἀπὸ
τῶν ἑτεροδιδασκαλιῶν τοῦ εὐσεβο-
φανοῦς Μακράκη καὶ τῶν ὀπαδῶν
αὐτοῦ, τῆς µὲν ὀρθῆς διδασκαλίας καὶ
τῆς ἱερᾶς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας
στερρῶς ἀντέχεσθε, ὡς ἐξ ἁπαλῶν
ὀνύχων ἐδιδάχθητε, ἀποτάσσεσθε δὲ
πάσῃ δυνάµει τοῖς βλασφήµοις καὶ

διεστραµµένοις διδάγµασι τῶν αὐτο-
φυῶν τούτων θεολόγων, οἵτινες ἀπέ-
βαλον ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ µόνον τὴν
ὀρθοδοξίαν καὶ εὐσέβειαν, ἀλλὰ καὶ
τὴν κοινήν ἀνθρωπίνην σύνεσιν.

Χρηστὰς δὲ τὰς ἐλπίδας ἡ Σύνοδος
ἔχουσα περὶ τῆς προθύµου ὑµῶν
ὑπακοῆς εἰς τὴν διὰ τῆς Συνόδου
ἐκφεροµένην φωνὴν τῆς Ἐκκλησίας,
ἐπιστέφει πάντας ὑµᾶς ταῖς µητρι-
καῖς αὐτῆς εὐλογίαις, ἐπικαλουµένη
ἐφ’ ἅπαντας τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος
ἡµῶν Ἰ. Χριστοῦ, ὧ ἡ δόξα καὶ τὸ
κράτος. Ἀµήν.

Ἐν Ἀθήναις, 
τῆ κα´ ∆εκεµβρίου ᾳωοη´.

Ὁ Ἀθηνῶν
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  πρόεδρος

Ὁ Ἀκαρνανίας καὶ Αἱτωλίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ὁ Οἰτύλου
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Ὁ Γραµµατεύς, Ἀρχιµανδρίτης 
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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∆ύο χιλιάδες ἔτη ἀφ᾽ ὅτου ἐκρηµνήσθη ἡ Σατανική Εἰδωλολατρεία διά τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ, κάποιοι θέλουν νά ἀναστήσουν νεκρούς καί
ἀνύπαρκτους φανταστικούς θεούς.

Τήν 5ην Ἰουλίου 2009 οἱ ἐν Ἑλλάδι Εἰ-
δωλολάτραι ἐτέλεσαν ἐγκαίνια ἑνός ἀκόµη
Ναοῦ, ἀφιερωµένου εἰς τούς Θεούς καί
Ἥρωας τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας, µέ τό
ὄνοµα, «ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΟΣ». Ὁ ἐν λόγῳ
ναός εὑρίσκεται εἰς τήν περιοχήν Ὡραι-
οκάστρου, ὀλίγα χιλιόµετρα δυτικῶς τῆς
Θεσσαλονίκης, κτισµένος ἐπί ἰδιοκτήτων
χώρων πλησίον παραποτάµου καί ἄλσους.

Ἡ Ἑλλάς, ὁ τόπος ὁ ποτισµένος µέ Αἵµατα Ἁγίων Μαρτύρων, ὁ εὐλογηµέ-
νος µέ τήν ἄκτιστον Χάριν τοῦ Ἑνός καί µόνου Ἀληθινοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ,
εἶδε καί πάλιν τήν ἀνέγερσιν ναοῦ τῶν δαιµονίων.

Μαρµάρινα ἀγάλµατα τῆς Ἥρας, τῆς ∆ήµητρας, τῆς
Ἀρτέµιδος, τῆς Ἀφροδίτης, χάλκινα ἀγάλµατα τῆς Θέ-
µιδος καί τῆς Τροφοῦ, κεραµικά ὁµοιώµατα τοῦ Πο-
σειδῶνος καί τοῦ Ἡρακλέους, συµπλέγµατα τῶν Χαρίτων,
προτοµαί ἡρώων καί κίονες διασπείρονται εἰς τήν ἀγρίαν
βλάστησιν καί εἰς τά πλακόστρωτα µονοπάτια τοῦ κτή-
µατος αὐτοῦ τῶν Εἰδωλολατρῶν. Ἡ ἀρχαιολογική καί
αἰσθητική ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς τέχνης ἔχει ἀναµφισβή-
τητον µουσιακήν θέσιν, ἀλλά ὄχι καί λατρευτικήν.

Ὅσα βδελύγµατα ἐγκατέλειψαν οἱ πρόγονοί µας διά τήν
ἁγιότητα καί ὁσιότητα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τά ἐναγκαλί-
ζονται οἱ σύγχρονοι Ἀρνησίχριστοι Ἕλληνες Εἰδωλολάτραι,

ὡς δῆθεν ἔντιµα καί ἅγια. Οἱ Εἰδωλολάτραι ἀπορρίπτουν τόν Κτίστην, ὑψώνουν
τήν κτίσιν ὡς αὐθύπαρκτον, λατρεύουν τά κτίσµατα, καί θεοποιοῦν τά ἀπότοκα
τῆς δαιµονικῆς φαντασίας των.

Ἐπί πλέον, χρησιµοποιοῦν ἀρχαιοπρεπεῖς διακοσµήσεις, ρητά καί ἀποφθέγµατα
σοφῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων διά νά δηµιουργῆται ἡ ἐπίπλαστος ἐντύπωσις ὅτι οἱ φαν-
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Ὁ νέος Εἰδωλολατρικός Ναός 
εἰς τό Ὡραιόκαστρον Θεσσαλονίκης

Εἴδωλον Θεᾶς εἰς τό
ὁποῖον προσεύχονται
οἱ νέοι Είδωλολάτραι
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τασιόπληκτοι Ἑλληνολάτραι καί σατανοκίνητοι
Εἰδωλολάτραι διαθέτουν αἰσθητικήν καλλιέργειαν,
ἠθικήν ἀνδρείαν, νοητικήν τελείωσιν καί αὐτογνωσίαν.

Εἶναι ἀδιαµφισβήτητον ὅτι τήν θρησκευτικήν
ἐλευθερίαν τήν ὁποίαν οἱ Εἰδωλολάτραι δέν ἀνε-
γνώριζαν εἰς τούς Χριστιανούς, τούς ὁποίους ἐδίω-
κον καί ἐβασάνιζον καί ἐθανάτωνον µέ φρικτά
µαρτύρια, οἱ Χριστιανοί τήν ἀναγνωρίζοµεν καί τήν
παραχωρῶµεν ἀφειδῶς εἰς τούς Εἰδωλολάτρας, ἀπό
τό Ἱστορικόν ∆ιάταγµα τῶν Μεδιολάνων περί Ἀνε-
ξιθρησκείας τό 313 µ.Χ. καί ἐντεῦθεν. ∆ιότι ἡµεῖς
εἴµεθα τέκνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί ὁ Πατήρ
ἡµῶν ἐλευθέρους ἡµᾶς κατέστησεν, ἐνῶ οἱ Εἰδωλο-
λάτραι εἶναι σκλάβοι, δέσµιοι τοῦ Σατανᾶ, καί δέν
ἔχουν οὐδεµίαν ἐµπειρίαν τῆς ἐλευθερίας καί οὐδένα σεβασµόν πρός τήν ἐλευθερίαν,
ὡς ξένοι καί ἀπόβλητοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ δέ φερόµενος ὡς Χριστιανός Νοµάρχης Θεσ-
σαλονίκης κ. Ψωµιάδης, πολιτικός ἄρχων τοῦ τόπου
τούτου, τοῦ ἡγιασµένου µέ Αἵµατα Ἁγίων Μαρτύρων
τοῦ Χριστοῦ, Αἵµατα τά ὁποῖα ἔχυσαν οἱ Χριστιανοί
εἰς τάς χεῖρας τῶν τυρρανικῶν Εἰδωλολατρῶν,
παρευρέθη εἰς τά �γκα�νια καί ἀπηύθυνε µάλι-
στα καί χαιρετισµόν εἰς τούς προσελθόντας εἰς τά
θυρανοίξια αὐτοῦ τοῦ Εἰδωλολατρικοῦ Ναοῦ, ἑνός
οἴκου ὅπου, κατά τήν δήλωσιν τοῦ κτίτορος κ. Ἀρι-
στοτέλους Κακογεωργίου, «δικαιοῦνται νά ἀνα-
παύωνται οἱ Ἕλληνες Θεοί καί Ἥρωες», τ� δαιµ!νια δηλαδ� τ"$ Σαταν%.

Μάϊος - Αὔγουστος ᾽09 – ἀρ. τεύχ.  39-40 - 51-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ὁ Νομάρχης Θεσσαλονίκης
κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης

συμμετέχων εἰς τά Εἰδωλο-
λατρικά Ἐγκαίνια

Ἄγαλμα τῆς Εἰδωλολα-
τρικῆς Θεᾶς Τροφοῦ εἰς τό

ὁποῖον προσεύχονται

Παγανιστικαί Τελεταί εἰς τά Δαιμόνια
Σπονδαί καί προσευχαί τῶν νέων Εἰδωλολατρῶν 
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Τόν Μάϊο τοῦ 2009 ἔκλεισαν 90
χρόνια ἀπό τόν τελειωτικό ξεριζωµό
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού κατοικοῦσε
στόν Πόντο. Ἀπό τό 1461 µ.Χ., ὅπου
ἔγινε ἡ ὑποδούλωσή του στούς Τούρ-
κους δέν ἔλειψαν οἱ ἀλλεπάλληλες
βάρβαρες διώξεις καί οἱ ἐξωντωτικές
ἐπιχειρήσεις κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ στοι-
χείου. Ἡ Τουρκική θηριωδία ὅµως
ὁλοκληρώθηκε αἰῶνες ἀργότερα, τό
1919, ὅπου ἐκτυλίχθηκε ἡ τελευταία
σκηνή τοῦ δράµατος µέ τήν ἐγκληµατική δολοφονία,
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ καί τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή
τῶν Ἑλλήνων Ποντίων καί τοῦ Πολιτισµοῦ τους.

Τό Ἑλληνικό Κράτος ἐκήρυξε τήν 19ην Μαΐου ὡς
«ἡµέρα γενοκτονίας τῶν Ποντίων», ἡµέρα πένθους γιά
ὅλον τόν Ἑλληνισµό, εἰς ἐνθύµησιν τοῦ ἄδικου ξερι-
ζωµοῦ ἀπό τίς πανάρχαιες ἑστίες τους καί πρός παγ-
κόσµιον καταγγελίαν τοῦ στυγεροῦ ἐθνικοῦ ἐγκλήµατος.

«Ἡ Ρωµανία ἐπέρασεν, ἡ Ρωµανία πάρθεν,
ἡ Ρωµανία κι ἄν πέρασεν, ἀνθεῖ καί φέρει κι ἄλλο». 

ΠΟΝΤΟΣ. Ἡ γεωγραφική περιοχή στή βό-
ρεια Ἀκτή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στά παράλια τῆς
Μαύρης θάλασσας (τοῦ Εὐξείνου Πόντου) πού
προσδιορίζετο ἀπό τίς ἐκβολές τοῦ
Σαγγάριου ὡς τίς παρυ-
φές τοῦ Καυκάσου
καί ἐκτείνετο
ἐσωτερ ικά
στά ὑψί-
πεδα τοῦ
Μεσόγειου
Πόντου καί
στά ἀπρόσιτα
βουνά του.

Τό πότε ἔφθασαν
στήν ἀπόµακρη αὐτή γῆ ἑλληνικά

φύλα, χάνεται µέσα στήν ὁµίχλη
τοῦ µύθου και τῆς Ἱστορίας πού δι-
δάσκει ὅτι ὁ Ἕλληνας εἶναι τολµηρός,
δραστήριος, ἀεικίνητος καί ἀναζητᾶ
πάντα καλύτερους τρόπους ζωῆς.

Ἀπό τήν Ἱστορία διδασκόµεθα ὅτι
ἡ πρώτη ἀποικία στόν Πόντο ἦταν ἡ Σι-
νώπη, πατρίδα τοῦ Κυνικοῦ ∆ιογένη (ὁ
ὁποῖος πέθανε στήν Κόρινθο), σηµαντικό
λιµάνι καί οἰκονοµικό κέντρο. Σιγά-σιγά
στή µακραίωνη ἱστορία του, ἁπλώθη-

καν σηµαντικότατες καί ἀκµαιότατες παραλιακές πό-
λεις ἕως τόν 20ον αἰῶνα πρίν τήν καταστροφή τους.

Ἀµισός (Σαµψοῦντα), κέντρο ἐµπορίου, κα-
πνοῦ καί ὑφασµάτων. Οἰνόη, κέντρο παραγωγῆς
φουντουκιοῦ. Κοτύωρα, (Ὀρντοῦ), µέ θαυµαστά
Ἑλληνικά σπίτια, τρεῖς ὑπέροχους Ναούς, τῆς
Ὑπαπαντῆς, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, καί µέ ὀνοµαστά Ἐκπαιδευτήρια (Ψωµιά-
δειο, Καρυπίδειο κ.ἄ.). Κερασοῦντα, µέ πλῆθος
κερασιές, πόλη µέ ναυτική παράδοση, Τράπεζες,
Ἐκπαιδευτήρια. Τρίπολη, µέ τόν ὡραιότατο Ναό τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς. Τραπεζοῦντα, ἡ ἱστορική πρω-
τεύουσα τοῦ Πόντου µέ τόν Βυζαντινό Χαρακτῆρα, τά

τείχη καί τό Ἀνάκτορο τῶν Με-
γάλων Κοµνηνῶν Αὐτο-

κ ρ α τ ό ρ ω ν .
Ἐµπορικό καί

Πνευµατικό
Κέντρο µέ
τήν περί-
φηµη καί
καλοδιατη-

ρ η µ έ ν η
Ἐκκλησία τῆς

Ἁγίας Σοφίας. Σούρ-
µενα, Ὄφη, ὅπου οἱ κάτοικοι
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διατηροῦσαν ἐκτός ἀπό τήν
Ἑλληνική γλώσσα καί
Ἑλληνικά ὀνόµατα στά 54
χωριά τους. Ἐξ ἴσου σηµαν-
τικές σέ οἰκονοµικά καί πολιτι-
στικά µεγέθη εἶναι καί οἱ πόλεις
τοῦ Μεσογειακοῦ Πόντου,
Μερφιζοῦντα, πόλις κατα-
γωγῆς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας.
Ἀµάσεια, ἡ πατρίδα τοῦ
Ἕλληνα Γεωγράφου Στράβωνα, µέ τούς λαξευτούς
Μιθριδατικούς τάφους. Νικόπολη,µέ δύο Ναούς καί
τέσσερα Ἐκπαιδευτήρια. Ἀργυρούπολη, µέ τά φη-
µισµένα µεταλλεῖα Ἀργύρου, µέ τόν πολύ πληθυσµό
(60.000 κατ.) καί τό περίφηµο «Φροντιστήριο»
Ἀργυρουπόλεως. Χαλδία, Σταύρι, Κρώµνη, καί
Σάντα, σηµαντικά κέντρα Κρυπτοχριστιανῶν. Κα-
σταµονή, Σεβάστεια,  καί Νεοκαισάρεια.

Πόντος, λαός Ἑλληνικός, γλώσσα Ἑλληνική,
πολιτισµός Ἑλληνικός, πού στερεωνόταν, προόδευε,
ἐξελλίνιζε, ἐκπολίτιζε τά νεώτερα βάρβαρα ἔθνη
µέ τήν ὑπεροχή του, ἀντιστεκόταν, πολεµοῦσε, ἐπι-
ζοῦσε καί συνέχιζε τήν ἐκπολιτιστική του πορεία. 

Ἀπό τόν πρῶτο µ.Χ. αἰῶνα ἔφθασε µέχρι ἐδῶ
τό κήρυγµα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τόν Ἀπόστολο
Ἀνδρέα καί ὁ τόπος σιγά-σιγά ἐκχριστιανίστηκε.
Ρίζωσε ἡ Χριστιανική πίστη. Στίς κατάφυτες καί
ὑποβλητικές περιοχές του ἀλλά καί σέ µακρυνά
ἀσκητικά σπήλαια ἀσκήτεψαν πλῆθος Ἁγίων
ἀνδρῶν, ὅπως οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
Μέγας Βασίλειος καί Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός οἱ
Καππαδόκες φίλοι καί ἀδελφοί πού µαζί µέ τόν
Ἅγιον Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο ἕνωσαν ἁρµονικά
τόν Ἑλληνισµό καί τόν Χριστιανιασµό, ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Ἐπίσκοπος Νύσσης καί ὁ ὅσιος Ναυ-
κράτιος αὐτάδελφοι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Ἀπό τήν Τραπεζοῦντα ὁ Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Πο-
λιοῦχος καί πρῶτος Ἐπίσκοπος µετά τόν ἱδρυτή
της Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ὁ ὅσιος Νίκων ὁ «Μετα-
νοεῖτε», ὁ ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Μητροπολίτης, ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Μεγαλοµάρτυς Θεόδωρος ὁ
Στρατηλάτης ἀπό τήν Ἡράκλεια. Ὁ Μεγαλο-

µάρτυς Θεόδωρος ὁ Τήρων
καί ὁ ὅσιος Παυσίκακος ἀπό τήν
Ἀµάσεια. Ἀπό τήν Παφλα-
γονία ὁ ὅσιος Συµεών ὁ Νέος
Θεολόγος, ὁ Ἅγιος Σέργιος ὁ
Μάγιστρος, ὁ ὅσιος Νικήτας
καί ὁ ὅσιος Στυλιανός.Ἀπό τήν
Νικοµήδεια ὁ Ἅγιος µάρτυς
Κοδράτος, οἱ Ἅγιοι Εὐλάµ-
πιος καί Εὐλαµπία, οἱ Ἅγιοι

Ἀδριανός καί Ναταλία, ὁ ὅσιος Φιλέταιρος καί οἱ Ἅγιοι
20.000 µάρτυρες. Ἀπό τήν Βιθυνία ἡ Ἁγία Ἑλένη
καί ἡ Ἁγία Κυριακή. Οἱ Ἅγιοι 40 Μάρτυρες ἀπό τήν
Σεβάστεια. Οἱ Ἅγιοι Φωκᾶς ὁ Κηπουρός καί Φωκᾶς
ὁ θαυµατουργός ἀπό τήν Σινώπη.

Ἀτελείωτη ἡ Ἁλυσίδα τῶν παλαιῶν Ἁγίων τοῦ
Πόντου πού συνεχίζεται µέ τούς Νεοµάρτυρες. Ἡ
Ἁγία Ἑλένη ἀπό τήν Σινώπη, ὁ Ἅγιος Παρασκευᾶς
καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τήν Τραπεζοῦντα, ὁ Ἅγιος
Θεοχάρης ἀπό τήν Πεντάπολη Νεοκαισαρείας, τά
Κόµανα, ὅπου ἐκοιµήθη κατά τήν ἐξορίαν του καί
ἐτάφη ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, καί τόσοι
ἄλλοι γνωστοί καί ἄγνωστοι ἅγιοι Μάρτυρες τούς ὁποί-
ους ὁ Κύριος καί Ἀγωνοθέτης Χριστός γνωρίζει.

Στά χρόνια τοῦ Βυζαντίου, ὁ Πόντος ἀπετέλεσε
ἕνα ἀπό τά σηµαντικότερα κέντρα τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας. Καί µετά τήν δολία κατάληψη τῆς
Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς Σταυροφόρους τό
1204, αὐτός ὁ τόπος ἀξιώθηκε νά συνεχίση γιά
ἀκόµα 257 ἔτη τήν λάµψη τῆς χαµένης Αὐτοκρα-
τορίας, ἀπό τήν Τραπεζοῦντα µέ τούς Μεγάλους
Κοµνηνούς ἕως τό 1461. Τότε ἔφθασαν καί ἐδῶ οἱ
Τοῦρκοι οἱ ὁποῖοι µέ τήν βία, τόν τρόµο, τὀν ἀφελ-
ληνισµό καί ἐκτουρκισµό ἐπεχείρισαν ἀλλεπάλλη-
λες ἐξοντωτικές ἐπιχειρήσεις (καταλήψεις). Οἱ
Ἕλληνες τοῦ Πόντου µέ τήν ἀδάµαστη Ἑλληνικἠ
ψυχή πού ἐπί 30 περίπου αἰῶνες ἔµεναν στόν τόπο
τους, τόν µεταµόρφωσαν σέ ἑστία πολιτισµοῦ,
ἀκρίτες καί γενναῖοι φρουροί, πιστοί στά ἱερά τους καί
στίς παραδόσεις τους,πού πάλαιψαν µέ ἐπίδοξους
κατακτητές καί κατάφεραν νά προοδεύσουν, ἐβίω-
σαν τήν τελευταία πράξη τοῦ δράµατος τῆς τουρ-
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κικῆς θηριωδίας τῶν Νεοτούρκων
ἀπό τό 1909 ἕως τό 1923.

Οἱ Νεότουρκοι, «καθοδηγηµέ-
νοι» ἀπό Εὐρωπαίους συµβούλους
καί µέ τήν ἄµεση συµπαράσταση
τῆς Ρωσίας τοῦ Λένιν, κήρυξαν
ἀµείλικτη ἐξόντωση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ φιλελεύθερου λαοῦ τοῦ Πόν-
του. Οἱ Ἕλληνες πῆραν τά ὅπλα,
ἀνέβηκαν στά βουνά καί ἀντιστά-
θηκαν. Πληρώθηκαν ὅµως γι αὐτό µέ «φυσικούς τρό-
πους» ἐξοντώσεως. Μέ γενοκτονίες, ἐπιστρατεύσεις
ἀνδρῶν καί νέων γιά ἐκτέλεση ἐξοντωτικῶν ἔργων κάτω
ἀπό ἄθλιες συνθῆκες διαβίωσης, µέ ἀπαγωγές, βια-
σµούς, ἐξανδραποδισµούς καί µαρτύρια ἀνδρῶν, γυ-
ναικῶν, κορασίδων καί παίδων, µέ ἐκτοπισµούς καί
ἐξορίες, µέ ἐγκαταλείψεις σέ δύσβατες ὀρεινές περιοχές,
µέ ἄδικες καταδίκες, µέ φυλακίσεις καί ὀργανωµένες
στυγερές δολοφονίες. Τέλεια ἐξόντωση καί ΓΕΝΟ-
ΚΤΟΝΙΑ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ποντιακοῦ πληθυσµοῦ!

Μάϊος 1919. Κάρφος στούς ὀφθαλµούς
τῶν ᾽Οθωµανῶν γίνεται ἡ καταπληκτική πολιτισµική
ἀνάπτυξη τοῦ Πόντου. Ὀργανωµένη καί συστηµατική
καταδίωξη ἀρχίζει ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ ἐµπνευ-
στοῦ τῶν στυγερῶν ἐγκληµάτων Μουσταφᾶ Κεµάλ
(᾽Ατατούρκ).Οἱ αἱµοβόροι ληστοσυµµορίτες µέ ἐκτε-
λεστή τόν Τοπάλ Ὀσµάν, ξεκληρίζουν χωριά καί
πολιτεῖες, ἀτιµάζουν, καίουν, βασανίζουν καί σφάζουν
τούς πληθυσµούς. 353.000 εἶναι τά ἁπανταχοῦ θύ-
µατά τους.Ὅσοι προφθάνουν καταφεύγουν στήν γει-
τονική ᾽Ορθόδοξη Ρωσία. Ἄλλοι ἔρχονται µέ µύρια
βάσανα στήν Ἑλλάδα. Ἐπιστρέφουν ἔπειτα ἀπό
3.000 χρόνια ἱστορίας καί δέν εἶναι ἁπλοί Ἕλληνες,
εἶναι «Τραντέλληνοι» (30 φορές Ἕλληνες). Ἦρθαν
χωρίς βιός καί περιουσίες, ἀλλά πλούσιοι στόν πο-
λιτισµό τους, µέ τόν πόνο τους, τήν ἀρχοντιά τους,
τήν ἐργατικότητα, τήν τιµιότητα, τήν εὐσέβεια, τήν
πίστη τους. Καί δηµιούργησαν πάλι τήν ζωή τους,
µέ στραµµένο πάντα τό βλέµµα τῆς ψυχῆς τους σέ
ὅ,τι ἀγαπηµένο ἔµεινε πίσω στήν ἀλησµόνητη Πα-
τρίδα, τήν γῆ τοῦ µακρινοῦ ὀνείρου τους, τόν Πόντο.

Ἀξίζει νά ἀναφερθοῦµε γιά λίγο στό θρησκευτικό

συναίσθηµα τῶν Ἑλληνορθοδό-
ξων Ποντίων, τό ὁποῖο ἦταν ἀνε-
πτυγµένο ἀπό παλιά σέ ὑψηλό
ἐπίπεδο. Ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι τό
πλῆθος τῶν Ἁγίων τοῦ Πόντου,
ὅπως προαναφέραµε, οἱ ὑπέροχες
ἐκκλησίες πού σώζονται ἐρειπωµέ-
νες, τά ἀσκηταριά τά σκαρφαλω-
µένα σέ ἀπόκρηµνους βράχους,
ἀλλά καί τά πάµπολλα λαµπρά

µοναστήρια, τά ὁποῖα ἔστω καί ἐρείπια πληµµυρίζουν
τίς ψυχές µέ ὑπερκόσµιο δέος καί προσδίδουν ἀπό-
µακρες ἐλπίδες στούς πρόσφυγες τοῦ Πόντου.

Οἱ δύσκολες συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλή-
νων τοῦ Πόντου, οἱ συνεχεῖς διώξεις, οἱ ἐξισλα-
µισµοί, οἱ ἁρπαγές τῶν παιδιῶν καί τά µαρτύρια τους
ἀπό τούς βαρβάρους Τούρκους, τούς ἀνάγκαζαν πολ-
λές φορές νά µήν δείχνουν τήν ἀληθινή τους χριστια-
νική πίστη φανερά, νά ζοῦν ὡς Μωαµεθανοί, ἀλλά
µέσα στίς ψυχές τους νά διατηροῦν ἄσβεστο τό λύχνο
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας
καί νά τά µεταδίδουν ἀπό γενιά σέ γενιά µέ κινδύνους
καί δυσκολίες. Ἔτσι ἐνῶ ὁµιλοῦσαν τήν µητρική τους
γλώσσα  καί τελοῦσαν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα
κρυφά µόνον µέσα στά σπίτια τους, ἐξωτερικά ζοῦσαν
καί φαίνονταν ὡς Μουσουλµάνοι. Τέτοιοι Κρυπτο-
χριστιανοί ἐντοπίζονται διάσπαρτοι παντοῦ, ἀλλά
κυρίως στίς Μητροπολιτικές ἐπαρχίες Τραπεζοῦντος,
Ροδοπόλεως καί Χαλδίας. Τοῦτο ἑρµηνεύεται λαµ-
βάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τόν ρόλο τῶν Μεγάλων Ἱστορικῶν
Μοναστηρίων τοῦ Πόντου, τῶν ὁποίων ἡ συµβολή στή
διάσωση τῆς Ὀρθοδοξίας ἦτο σηµαντικότατη. 

Τά Μοναστήρια σέ περίοδο ἐλλείψεως σχο-
λείων, εἶχαν στά χέρια τους τό ἔργο τῆς παιδείας καί
πρόσφεραν στούς Χριστιανικούς πληθυσµούς τῆς
περιοχῆς τους προστασία. Μέ τόν σεβασµό καί τήν
ἐκτίµηση πού ἀπολάµβαναν ἀκόµη καί ἀπό τούς
Τούρκους καί µέ τήν ἐπίσηµη προστασία τῶν σουλ-
τανικῶν προνοµίων ἀναδείχτηκαν κέντρα χριστιανικά.

Ξεχώρισαν πάρα πολλά Μοναστήρια, ὅπως
Παναγίας Γουµερᾶ, Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου
Ἴµερας, Ἁγ. Γεωργίου Χουτουρᾶ, Ἁγ. Γεωργίου
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Χαλιναρᾶ, Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Βα-
ζελώνα (πρίν ἀπό τό 386 µ.Χ.),
Ἁγ. Γεωργίου Περιστερεώτα (752
µ.Χ.), ἀλλά καί τό σπουδαι-
ότερο καί µεγαλύτερο, στήν
Τραπεζοῦντα Παναγίας Σου-
µελᾶ (386 µ.Χ.). Σ᾽ αὐτά τά
Μοναστήρια κατέφευγαν οἱ κρυ-
φοί Χριστιανοί καί ἐκτελοῦσαν ἐλεύθερα τά πνευ-
µατικά τους καθήκοντα (Λειτουργίες, Βαπτίσεις,
Γάµους καί κραΒτοῦσαν ἄσβεστη τήν φλόγα τῆς
πίστης. ̓Αλλά καί οἱ Μοναχοί περιόδευαν καί ἔδι-
δαν θάρρος στούς πιστούς, καί ἔκαναν ἐράνους γιά
τίς ἀνάγκες τῶν Κρυπτοχριστιανῶν (Κρυφῶν). 

Ἰδιαίτερα ἔλαµψε ἡ Μονή Παναγίας Σουµελᾶ,
σ  ̓αὐτήν τήν δράση. Οἱ χριστιανοί ἐγγράφονταν µετά
τήν Βάπτισή τους στούς Κώδικες τῆς Μονῆς καί χρη-
σίµευαν ὡς Μητρῶα τοῦ Χριστιανικοῦ πληθυσµοῦ.

Ἡ Μονή βρίσκεται 50 χµ. Ν∆ τῆς Τραπεζούν-
τας. Χτίστηκε σέ σκαλισµένο βράχο τοῦ Ὄρους Μελᾶ
(τοῦ Μελᾶ, σοῦ Μελᾶ, Σουµελᾶ). Κατά τήν πα-
ράδοση χτίστηκε τό 386 µ.Χ. ἀπό τούς ᾽Αθηναίους
Μοναχούς Βαρνάβα καί Σωφρόνιο. Ἡ θαυµατουργή
εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἱστορηµένη ἀπό τόν Ἀπόστολο
Λουκᾶ κατά τήν παράδοση, εἶχε ἤδη µεταφερθῆ ἐκεῖ
θαυµατουργικῶς ἀπό τήν Μονή τῆς Μεγάλης Παναγίας
τῆς Ἀθηνιώτισσας.Ἐκεῖ στόν ἔρηµο βράχο τοῦ Σπη-
λαίου οἱ δύο Μοναχοί µετά ἀπό πολλή προσευχή ἔλα-
βαν τροφή καί βρῆκαν νερό Ἁγίασµα τό ὁποῖο ὑπάρχει
µέχρι σήµερα.Ἐκεῖ λοιπόν ἔκτισαν τόν ναό τῆς Πανα-
γίας καί ἄλλα παρεκκλήσια καί ναΐσκους καί ξενῶνες.
Γιά τό ἔργο τους ἡ Ἐκκλησία τούς κατέταξε στόν χορό
τῶν Ἁγίων καί ἑορτάζει ἡ µνήµη τους στίς 18Αὐγούστου.

Ἡ Μονή Παναγίας Σουµελᾶ (386 µ.Χ. -
1923) δέχτηκε πολλές βαρβαρικές ἐπιδροµές καί
καταστροφές, µέ τήν βοήθεια ὅµως τῆς Παναγίας
διεσώζετο. Ἔγινε πασίγνωστη σ᾽ ὅλο τόν Πόντο
καί εὐεργετήθηκε ἀπό Αὐτοκράτορες τῆς Τραπε-
ζοῦντος καί τοῦ Βυζαντίου, κυρίως ἀπό τόν Ἀλέξιο
Γ´ τόν Κοµνηνό, ὁ ὁποῖος ἀνακαίνισε τόν Ναό, ἔχτισε
νέα κελλιά, τήν ὀχύρωσε µέ πύργους καί φρουρά,
καί µέ χρυσόβουλα ἐνίσχυσε τά προνόµια τοῦ ἱεροῦ

αὐτοῦ µοναστικοῦ χώρου. Μέ
φιρµάνια καί χρυσόβουλα κατο-
χύρωσαν τήν προστασία του καί
ὁρισµένοι Σουλτάνοι καί ἄλλοι
ἡγεµόνες.
Κατά τήν Τουρκοκρατία, ἡ

Μονή Σουµελᾶ ἦτο θρησκευτικό
καί ἐθνικό κέντρο ὅπου κρατήθηκε

ζωντανή ἡ Χριστιανική πίστη καί ἡ συνείδηση τοῦ
Γένους. Ἐκεῖ φυλάσσονταν βαρύτιµα Ἱερά Κει-
µήλια, ὅπως ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὁ Σταυρός
τοῦ Μανουήλ Κοµνηνοῦ µέ Τίµιο Ξύλο, τό Εὐαγ-
γέλιο τοῦ Χριστοφόρου καί ἕνας κεντητὀς Ἐπι-
τάφιος τοῦ 1738.

Σήµερα ὅλα αὐτά εὑρίσκονται εὐλαβῶς τοποθετη-
µένα, ὡς Ἱερἀ µαρτύρια παλαιᾶς δόξας καί πνευµατι-
κοῦ πλούτου, εἰς τήν Μονήν τῆς Παναγίας Σουµελᾶ στήν
Καστανιά  Βερµίου (Βέρροια). Ἐκεῖ τά ἐναπόθεσαν οἱ
σηµερινοί Ἕλληνες Πόντιοι καί ἐξακολουθοῦν νά ἐµπνέ-
ουν, νά θαµπώνουν καί νά συγκινοῦν τούς προσκυνητές.

Ὁ Ἱερός Χῶρος τῆς Μονῆς Παναγίας Σουµελᾶ
τοῦ Πόντου ἔστω καί ἄν κάηκε, κι ἄν καταστράφηκαν
οἱ πανέµορφες τοιχογραφίες, κι ἄν ἀλλοιώθηκε
τελείως τό τοπίο, στέκεται σάν Ἱερό Λείψανο κρε-
µασµένο ἐκεῖ ψηλά, βουβός Κράχτης καί Πρε-
σβευτής τοῦ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδὀξου Ἑλληνισµοῦ
καί φωτίζει ὡς Φάρος τηλαυγής καί προσκαλεῖ
ὅλους µέ τίς εὐλογίες τῆς Παναγίας µας στά νά-
µατα τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς.

Εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Γένους στά βάθη τῆς Ἀνα-
τολίας καί στοιχειώνει καί διατρανώνει τόν Ἱερό
Πόθο χιλιάδων ἀδελφῶν µας ἀπό τίς ἀλησµό-
νητες πατρίδες τοῦ Ἡρωικοῦ Πόντου µέ τήν
εὐχή, «Τρανόν ἡµέραν γιά τ᾽ ἐµᾶς, σόν Πόντον
ξαν᾽ θά πᾶµε, τὀν Πόντον τόν Ἀνάσπαλτον, Ρω-
µαίϊκον νά ᾽φτᾶµε». ∆ηλαδή, «Μεγάλη ἡµέρα
γιά ἐµᾶς, ὅταν ξαναπᾶµε στόν Πόντο, τόν Πόντο
τὀν Ἀλησµόνητο, ὅταν ξανακάνουµε Ἑλληνικόν».

Ἡ Ἑλληνοχριστιανική ψυχή πιστεύει ὅτι «Ἡ
ΡΩΜΑΝΙΑ θά χᾶτε ὄντας ὁ ἧλον σβῆν», καί
ἀνά τούς αἰῶνας ψάλλει: «Πάλι µέ χρόνια µέ
καιρούς πάλι δικά µας θἆναι».
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@ ∏¯Ô˜ ¶Ï. ∞´
æ¿ÏÏÂÙ·È  Úfi˜ Ùfi  «µ∞™π§π™™∞ ∆√À ∫√™ª√À»

@  ø! ¶Úfi‰ÚÔÌÂ ∫˘Ú›Ô˘, ÌÂ›˙ˆÓ Ù~ˆÓ ¶ÚÔÊËÙ~ˆÓ, 
Î·Ù·Ê˘Á‹ Î·› Ú‡ÛÙ·, ]ËÌ~ˆÓ Ù~̂ Ó [ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ 

ÈÛÙ~ˆÓ XÚÈÛÙÈ·Ó~ˆÓ.

™‡ Ô[˘Ú·ÓfiıÂÓ ‚Ï¤ÂÈ˜, ]ËÌ~ˆÓ ÙÔ‡˜ ÛÙÂÓ·ÁÌÔ‡˜, 
Ù¿˜ ıÏ›„ÂÈ˜, ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Ù¿ ‰¿ÎÚ˘·, ÙÔ‡˜ fiÓÔ˘˜, 

ÎÈ[   ·[˘ÙÔ‡˜ ÙÔ‡˜ [Ô‰˘ÚÌÔ‡˜.

¶Ò˜ ¿Û¯ÔÌÂÓ [·‰›Îˆ˜, ]ËÌÂ~È˜ Ô]È Ù·ÂÈÓÔ›, 
[ÂÍ [·ÔÚ¿ÙˆÓ |·Ì· Î·› ]ÔÚ·Ù~ˆÓ [Â¯ıÚ~ˆÓ Ì·˜, 

Ô‡ ·[ÈÙÔ~˘Ó Ù‹Ó ÎÂÊ·Ï‹Ó.

]  ø˜ ¿Ï·È ]Ô ] ∏ÚÒ‰Ë˜, Ù‹Ó Û‹Ó, @ˆ! µ·ÙÈÛÙ¿, 
[·¤ÙÂÌÂÓ ]Ô Ù¿Ï·˜, Î·› ÙÔ~È˜ [·Ó·ÎÂÈÌ¤ÓÔÈ˜ 

ÚfiÛÊÂÚÂ ‰ˆÚÂ¿.

™Ï·Á¯Ó›ÛıËÙÈ ¶ÚÔÊ~ËÙ·, ‚Ô‹ıËÛÔÓ ]ËÌ~·˜, 
Ù¿¯Ô˜ [·¿ÏÏ·ÍfiÓ Ì·˜, Î·› [ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛfiÓ Ì·˜, 

[ÂÎ ¿ÛË˜ Û˘ÌÊÔÚ~·˜. 

∆fi Ù~Ë˜ [ÂÚ‹ÌÔ˘ ıÚ¤ÌÌ·, Û‡ Â@È ]Ô µ·ÈÛÙ‹˜, 
[ÂÚ‹ÌˆÛÔÓ „˘¯¿˜ Ì·˜, [ÂÎ ¿ÛË˜ ]·Ì·ÚÙ›·˜ 

Î·› ¿ÛË˜ ÚÔÛ‚ÔÏ~Ë˜. 

∆~Ë˜ ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË˜ Ï‡¯ÓÔ˜, [·ÁÓÔ›·˜ [ÂÚ·ÛÙ‹˜, 
¶Úfi‰ÚÔÌÂ ÙÔ~˘ ™ˆÙ~ËÚÔ˜, ∫‹Ú˘Í Ù~Ë˜ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ 

Û‡ Â@È Î·› µ·ÙÈÛÙ‹˜.

ªÂÙ¿ÓÔÈ·Ó ÎËÚ‡Í·˜, ¿Ï·È [ÂÓ Ù~?ˆ Ï·~?ˆ, 
‰fi˜ {·ÓˆıÂÓ ·ÌÌ¿Î·Ú,  ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó ÁÓËÛ›·Ó 

Î·› Ó~˘Ó [ÂÓ Ù~?ˆ Ï·~?ˆ.

Àª¡√™  ∂π™  ∆√¡  ∆πªπ√¡  ¶ƒ√¢ƒ√ª√¡
∫∞π   µ∞¶∆π™∆∏¡  πø∞¡¡∏¡
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∆fiÓ [  πËÛÔ~˘Ó ‚·Ù›Û·˜, [ÂÓ ÚÂ›ıÚÔÈ˜ ÔÙ·ÌÔ~˘, 
{·ÓˆıÂÓ Á¿Ú Î·ÙÂ›‰·˜, Ùfi ¶ÓÂ~˘Ì· Î·Ù·‚·~ÈÓÔÓ 

·[˘Ùfi [ÂÍ Ô[̆ Ú·ÓÔ~̆ .

ºˆÓ‹Ó [·ÎËÎÔfiÙÔ˜, {·ÓˆıÂÓ ÙÔ~˘ ¶·ÙÚfi˜, 
·|˘ÙË˜ Á¿Ú Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡ÛË˜, Ô#˘ÙÔ˜ Â@ÈÓ[  ]Ô À]Èfi˜ ÌÔ˘, 

]Ô Î·› [·Á·ËÙfi˜. 

∆ÔÈÔ‡ÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ, ·[˘ÙfiÙËÓ µ·ÙÈÛÙ¿, 
[ËÍ›ˆÛÂÓ ]Ô ¶Ï¿ÛÙË˜, ¶·Ù‹Ú, À]Èfi˜ Î·› ¶ÓÂ~˘Ì·, 

£ÂfiÙË˜ ]Ë ÌÈ¿.

¶Ú¤Û‚Â˘Â Ô@˘Ó ¶·ÌÌ¿Î·Ú, ]˘¤Ú ÈÛÙÔ~˘ Ï·Ô~˘,
Î·› ·~˘ÛÂ Ù¿˜ [Ô‰‡Ó·˜, ÛÎ¿Ó‰·Ï· Î·› [ÂÓ¤‰Ú·˜ 

·[˘ÙÔ~˘ ÙÔ~˘ ÔÓËÚÔ~˘. 

] ø˜ Ï¤ˆÓ, @ˆ! ¶ÚÔÊ~ËÙ·, ]ÔÚÌ~· Á¿Ú Î·ı[  ]ËÌ~ˆÓ, 
Î·Ù·Û·Ú¿Í·È ı¤ÏˆÓ, Ù¿˜ Ù·ÂÈÓ¿˜ „˘¯¿˜ Ì·˜, 

{ÔÊÈ˜ ]Ô Ï˘ÌÂÒÓ.

∆Ô‡˜ Ù~?ˆ ÛÂÙ~?ˆ ¡·?~ˆ ÛÔ˘ ]Â‰ÚÂ‡ÔÓÙ·˜ ÈÛÙÔ‡˜, 
Ô[˘ ·‡ÂÈ ]Ô ·ÓÔ~˘ÚÁÔ˜, [ÂÁÂ›ÚˆÓ Î·ı[  ]ÂÎ¿ÛÙËÓ 

Î·› ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ ÊÚÈÎÙÔ‡˜. 

[  ∞ÏÏ¿ @ˆ! [  πˆ¿ÓÓË, Û‡ÓÙÚÈ„ÔÓ ÎÂÊ·Ï¿˜ 
Ù~ˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ~˘ ¡·Ô~˘ ÛÔ˘, Î·Î~ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘ÔÌ¤ÓÔ˘˜ 

Î·› ÔÓËÚ¿˜ [·Ú¯¿˜. 

º‡Ï·ÙÙÂ ÙÔ‡˜ ÙÈÌ~ˆÓÙ·˜, ÈÛÙÔ‡˜ ÙfiÓ ÛfiÓ ¡·fiÓ, 
[ÂÎ ¿ÛË˜ ]·Ì·ÚÙ›·˜, Î·› ‚Ï¿‚Ë˜ Î·› Î·Î›·˜ 

[Â¯ıÚ~ˆÓ ÊıÔÚÔÔÈ~ˆÓ.

¶¿ÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ [ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘˜, Ê‡Ï·ÙÙÂ [·ÛÈÓÂ~È˜ 
[ÂÓ ÛÔ› ÚÔÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓÔÈ˜ [ÂÎ¤ÌÂÈÓ Ù¿˜ ‰Â‹ÛÂÈ˜ 

[ÂÎ ‚¿ıÔ˘˜ Ù~Ë˜ „˘¯~Ë˜.

[  ∂Ó ‰¤ Ù~?Ë |ˆÚ?· [ÂÎÂ›Ó?Ë, Ì¿Î·Ú Ù~?Ë ÊÔ‚ÂÚ~?·, 
Ù‡¯ÔÈÌÂÓ Ù·~È˜ ÚÂÛ‚Â›·È˜, ÛÔ~˘ Î·› Ù~Ë˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ 

[Â› Ù¿ ‰ÂÍÈ¿.
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Μέ κάθε λαμπρότητα ἑωρτάσθησαν αἱ πανηγύρεις τῶν Ἱερῶν Ναῶν
τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τόν Δομοκόν Φθιώτιδος, τήν Δευτέραν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος 26ην Μαΐου 2009, τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τό
Σταυροδρόμιον Σερρῶν, τήν Κυριακήν 8ην Ἰουνίου 2009, τῶν
Ἁγίων Πάντων εἰς τήν Νάουσαν Ἠμαθίας, τήν Κυριακήν 1ην Ἰου-
νίου 2009, καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Δαλαμανάραν
Ἀργολίδος, τήν Παρασκευήν 15ην Αὐγούστου 2009. 

Ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τάς ἀνωτέρω λαμπράς ἑορτάς ἐτελέσθη ὑπό
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου καί
δέν ἦσαν ὀλίγοι οἱ Χριστιανοί οἱ προσελθόντες εἰς τά Πνευματικά
αὐτά συμπόσια τῆς Χάριτος καί τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα.

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ   ΙΕΡΩΝ  ΝΑΩΝΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ   ΙΕΡΩΝ  ΝΑΩΝ

Ἀπό τήν περιφοράν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος
μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Δομοκόν Φθιώτιδος

Ἀπό τήν περιφοράν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων
Πάντων εἰς τήν Νάουσαν Ἠμαθίας. Μετά τῶν πανη-
γυριστῶν διακρίνεται ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος καί ὁ Αἰδεσιμότατος

π. Νικόλαος

Ἀπό τήν περιφοράν τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος 
εἰς τό Σταυροδρόμιον Σερρῶν

Ἀπό τήν περιφοράν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν

Δαλαμανάραν Ἀργολίδος

KEO 39 LAST.qxp:Layout 1  5/1/10  7:47 PM  Page 58



Μάϊος - Αὔγουστος ᾽09 – ἀρ. τεύχ.  39-40 - 59-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΝΑΟΥΣΑΝΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΝΑΟΥΣΑΝ
Τό Σάββατον, 10 Μαΐου 2009, καί εἰς τόν

Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Πάντων Ναούσης, ὁ

Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστο-
μος ἐτέλεσε τήν βάπτισιν τῆς
Σοφίας Λίτση, θυγατρός τοῦ
Ἀποστόλου καί τῆς Δομνί-
κης, κατοίκων Γερμανίας.
Τήν νεοφώτιστον ἀνεδέχθη
ὁ Γεώργιος Ἀνθρακέας.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΚΡΗΤΗΝΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΚΡΗΤΗΝ
Τήν Κυριακήν, 18 Μαΐου 2009, ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τῆς Μαρίας Μυρω-

νάκη, θυγατρός Κωνσταντίνου καί Εἰρήνης, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας
Τριάδος, Μαθιᾶς Ἡρακλείου Κρήτης. Τό Μυστήριον ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πανα-
γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου καί ἀνάδοχος παρέστη
ὁ Δημήτριος Γκαραγκούνης.

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται ὅπως Κύριος ὁ Τρισήλιος Δωρεοδότης Θεός ἡμῶν
στηρίξῃ τά νέα μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας Του ἐπί τήν πέτραν
τῆς Ὁμολογίας Του, καθ᾽ ὅλον τόν βίον αὐτῶν, πρός Δόξαν τοῦ ὑπε-
ρενδόξου ὀνόματός Του καί ζωήν αὐτῶν αἰώνιον.

A¶OA¶O THNTHN MY™THPIAKHNMY™THPIAKHN ZøHNZøHN
TøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOYTøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOY
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Τὴν ∆ευτέραν 18ην Μαΐου 2009 ἐκοιµήθη ὁ
ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Σωτήριος Ττοφαρῆ ἐκ Κύ-
πρου, εἰς ἡλικίαν 81 ἐτῶν.

Ὁ ἀδελφὸς Σωτήριος ἐγεννήθη τὸ 1928 εἰς τὸ
χωρίον Χάρκεια (Χάρτζια, κατὰ τὸ τοπικὸν ἰδί-
ωµα), τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας εἰς τὴν Βόρειαν
Κύπρον, ὅταν ἡ περιοχὴ εὑρίσκετο ὑπὸ τὴν
ἐποπτείαν τῶν Ἄγγλων. 

Λόγῳ ἰδιαζουσῶν περιστάσεων, ἐγκατέλειψε τὸ
Σχολεῖον εἰς τὴν ∆´ ∆ηµοτικοῦ. Εἰς τὴν βιο-
πάλην ἐρρίφθη ἐνωρὶς καὶ εἰς τὴν ζωὴν ἔγινε
πολυτεχνίτης. Ἐπὶ 4 ἔτη ἠργάσθη εἰς τὴν Σα-
ουδικὴν Ἀραβίαν καὶ ἐπὶ 25 ἔτη εἰς τὴν Ἀρχὴν
Τηλεπικοινωνιῶν Κύπρου, γνωστὴν ὡς CYTA.

Τὸ 1949 ἐνυµφεύθη τὴν Ἑλένην Ἀνδρέου Χοπλαροῦ, µετὰ τῆς ὁποίας
ἀπέκτησεν 8 τέκνα, Ἀνδρούλαν, Χρῆστον, Εἰρήνην, Μιχαὴλ, Ρεβέκκαν,
Στυλιανόν, Μαρίαν καὶ Νικόλαον. ∆ιέµειναν διαδοχικῶς εἰς Λευκωσίαν καὶ
Ἀθηένου πρὶν ἐγκατασταθοῦν τὸ 1967 εἰς τὴν περιοχήν Τσουκαλιᾶς τοῦ Κόρνου.

Εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν προσῆλθε τὸ 1960. Φιλακόλουθος καθὼς ἦτο ἐβοήθει
τακτικῶς εἰς τὸ ἀναλόγιον ὡς ἱεροψάλτης, συµµετέχων εἰς τὰς Θείας Λει-
τουργίας καὶ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας. Τὴν Χριστιανικὴν του µόρφωσιν
ἐκαλλιέργησε διὰ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς µελέτης τῶν Θείων Γραφῶν,
ἀποκοµίζων ἱκανὴν φώτισιν καὶ γνώσεις ὥστε νὰ διαγνώσῃ τὰς Αἱρέσεις τῶν
δύο τελευταίων ἐπαράτων Σχισµάτων τοῦ 1995 καὶ τοῦ 2002 καὶ νὰ ἀντιµε-
τωπίσῃ Ὀρθοδόξως, ὅταν προέκυψεν ἀνάγκη, τοὺς πλάνους ὑποστηρικτὰς
τῆς Αἱρέσεως τῆς Νεοεικονοµαχίας τοῦ 1995 καὶ τῆς Ἀντιχρίστου Οἰκου-
µενιστικῆς Ἐκκλησιοµαχίας, Χριστοµαχίας καὶ Τριαδοµαχίας τοῦ 2002.

Ἐξ εὐγνωµοσύνης πρὸς τὴν Παναγίαν, ἡ ὁποία διέσωσεν ἀπὸ βέβαιον
θάνατον τὸν υἱὸν τους Στυλιανὸν, ὁ ἀδελφὸς Σωτήριος µετὰ τῆς εὐσεβοῦς
συµβίας του Ἑλένης, ἀφιέρωσαν εἰς τὸν Εὐαγγελισµὸν τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου Ἱερὸν Ναὸν, τὸν ὁποῖον ἔκτισαν εἰς τὸ ἰδιόκτητον κτῆµα των καὶ
ἐνεκαινίασεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυ-
σόστοµος τὸν Ἰούλιον τοῦ 2004.

Ἐσχάτως ἠσθένησεν ἡ καρδία του, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπέτυχεν θεραπείας. Νοση-
λευθεὶς δὲ εἰς Νοσοκοµεῖον τῆς Λευκωσίας καὶ ὑποβληθεὶς εἰς χειρουργικὴν
ἐπέµβασιν, ὑπέστη πλήρην ρῆξιν Στεφανιαίας Ἀορτῆς καὶ ὑπέκυψε τὴν

ΕΚ∆ΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝΕΚ∆ΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΤΤΟΦΑΡΗΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΤΤΟΦΑΡΗ

Ὁ ἀδελφὸς Σωτήριος Ττοφαρῆ
κατὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ κτιτορικοῦ
Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

τὸν Ἰούλιον τοῦ 2004
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Τὴν 7ην Αὐγούστου 2009 ἐκοιµήθη ἐν Κυρίῳ
ἡ εὐσεβεστάτη ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ ἡµῶν Παρθένα
Στεφάνου.

Ἡ ἀπελθοῦσα ἐγεννήθη τὸ 1930 εἰς τὸν Ἀκρίτα
Κιλκίς. Ἦτο τὸ δεύτερον τέκνον τοῦ Χαραλάµ-
πους καὶ τῆς Μαρίας Ἰωακειµίδου. Μετὰ τοῦ
συζύγου της, Ἀθανασίου, διέµειναν κατὰ και-
ροὺς εἰς διάφορα χωρία καὶ πόλεις τῆς Βορείου
Ἑλλάδος καὶ ἀπέκτησαν δύο τέκνα, τὴν Μαρίαν
καὶ τὸν Στέφανον, τὸν ὁποῖον ἔχασε τὸ 1995.
Ἀπέκτησε 5 ἐγγόνια καὶ 1 δισέγγονον. Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς της
ἔπασχεν ἐκ τῆς νόσου Ἀλτσχάϊµερ. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Θεσσαλονίκης ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου κ. Χρυσοστόµου καὶ τοῦ
Αἰδεσιµωτάτου π. Νικολάου, ἡ δὲ ταφὴ ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου εἰς
τὴν γενέτειράν της, τὸν Ἀκρίτα Κιλκὶς.

Ἡ µεταστᾶσα ἐξ ἡµῶν ἀδελφὴ Παρθένα διεκρίνετο διὰ τὴν µακρὰν καὶ
σταθερὰν προσήλωσίν της εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τὸν πυκνότα-
τον Ἐκκλησιασµόν, τὴν ὑποµονὴν εἰς τὰς δοκιµασίας καὶ τὸν φόβον
Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἦτο ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς της ἐπὶ γῆς,
εὐχόµεθα νὰ εἶναι καὶ ἡ πόλις τῆς αἰωνίου της ζωῆς.

ΠΑΡΘΕΝΑ  ΣΤΕΦΑΝΟΥΠΑΡΘΕΝΑ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ

πρωίαν τῆς 1ης Ἰουνίου. Ἐκηδεύθη ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιµοτάτου π. Νικολάου
καὶ ἐτάφη πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὡς κτίτωρ. 

Ὁ ἀδελφὸς Σωτήριος ὑπῆρξε στερεὸς εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Χρι-
στιανικὴν Πίστιν καὶ θαρραλέος ὁµολογητής. Ἐβίωνε τὴν δύναµιν τῆς
προσευχῆς καὶ τὴν χαρὰν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκολουθιῶν. Ἦτο φιλό-
ξενος, φιλότιµος καὶ δίκαιος. ∆ιὰ τοὺς οἰκογενεῖς του ἄφησεν ἔµπρακτον
παράδειγµα Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ καὶ ὑπόδειγµα ἀγωνιστοῦ τῆς Στρα-
τευοµένης Ἐκκλησίας. Εἴθε νὰ τὸν µιµηθοῦν εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον
πίστιν του τὰ τέκνα του καὶ τὰ ἔκγονά του.

Θαρροῦντες πλήρως εἰς τὸν βέβαιον λόγον τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ
Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, «Πᾶς ὅστις ὁµολογήσῃ ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων, ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ Πατρός µου τοῦ
ἐν Οὐρανοῖς» (Ματθ. Ί  32), καὶ ἔχοντες τὴν χαρὰν τῆς καλῆς ἐλπίδος ὅτι
ὁ ἀδελφὸς Σωτήριος µετετέθη εἰς τὴν Θριαµβεύουσαν Ἐκκλησίαν καὶ
ἀγάλλεται µετὰ τῶν Ἁγίων, ἀναπέµποµεν ἐκ βάθους καρδίας τὴν εὐχὴν,

Ἀδελφὲ Σωτήριε, ἔστω σοι ἡ Μνήµη Αἰωνία.
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Τὴν 22αν Μαΐου 2009, ἡµέραν Πέµπτην, ἐγένετο ἡ
κηδεία τῆς ἐξ ἡµῶν µεταστάσης ἀδελφῆς Πηνελόπης
Ἀρβανιτίδου, ἐτῶν 61, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικο-
λάου Ξάνθης ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου κ. Χρυσοστόµου.

Ἡ ἀδελφὴ Πηνελόπη ὑπῆρξε πιστὸν µέλος τῆς Γνη-
σίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Τὸ ἴδιο πι-
στοὶ ὑπῆρξαν καὶ οἱ γονεῖς της οἱ ὁποῖοι ἠξιώθησαν νὰ
ἔχουν Χριστιανὰ τέλη καὶ νὰ κηδευθοῦν Ὀρθοδόξως.

Ἀπὸ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2008, ὅτε ἐνεφανίσθησαν τὰ
πρῶτα συµπτώµατα καρκίνου, ἡ στάσις τῆς ἀδελφῆς
Πηνελόπης ἦτο ὑποδειγµατική. Ἀντιµετώπισε τὴν

ἀσθένειαν καὶ ἐπικειµένην κατάληξιν µὲ γενναιότητα ψυχῆς, ἐν προσευχῇ
καὶ δεήσει, ἀναθέτουσα ἑαυτὸν εἰς τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιθυµία της ἦτο νὰ ἁγιογραφηθῇ ὁ Ἱερὸς Ναὸς καὶ ἰδιαιτέρως ὁ τροῦλλος
ἐξ ἰδίων οἰκονοµικῶν πόρων, ὅπερ καὶ ἐγένετο. ∆ιὰ τῆς χρηµατικῆς δωρεᾶς
της διεκπεραιώθησαν καὶ ἄλλα ἔργα διά τήν εὐπρέπειαν τοῦ Ναοῦ.

Καθώς εὔχεται ἡ Ἐκκλησία, «Ἁγίασον, Κύριε, τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέ-
πειαν τοῦ Οἴκου Σου», εὐχόµεθα καί ἡµεῖς νὰ ἀναπαύσῃ ὁ Πολυέλεος Θεός
τὴν ψυχὴν τῆς ἀδελφῆς Πηνελόπης µετά τῶν Ἁγίων Του καὶ νὰ εἶναι Αἰωνία
αὐτῆς ἡ Μνήµη.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ

{ ∞ÓıÚˆÂ, ÛÙ¿ÛÔ˘ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ Î·› ÚfiÛÂÍÂ
Î·› Ì¤Ó·,
£¿ ÛÔ~˘ ÌÈÏ‹Ûˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô‡ Â@ÈÓ·È
Î·Ï¤˜ ÁÈ¿ Û¤Ó·.
ª¤ ‚Ï¤ÂÈ˜ ÎfiÎÎ·ÏÔ Á˘ÌÓfi, Ì¤ ‰›¯ˆ˜
Ê·ÓÙ·Û›·,
Î·› Ï¤˜, ‰¤Ó {ËÌÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ, ‰¤Ó ‰›‰ÂÈ˜ ÛË-
Ì·Û›·.
ª¿ Î{·ÔÙÂ ÛÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘, Â@È¯· Î·› [ÂÁÒ
Ùfi Î¿ÏÏÔ˜,
Î·› ‚¿‰È˙· ÂÚ‹Ê·Ó· Û¿Ó ÊÔ˘ÛÎˆÌ¤ÓÔ˜
Á¿ÏÔ˜.
∫·› Â@È¯· Î·› [ÂÁÒ Ù‹Ó ‰fiÍ· ÌÔ˘, ÛÔÊ›· ÙÔ~˘
™ˆÎÚ¿ÙË,
ÙÔ~̆  ] ∏Ú·ÎÏ~Ë Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌË, Ê‹ÌË ÔÏÏ‹ ÛÙ¿
ÎÚ¿ÙË.
∂@È¯· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÂÙ·ÍˆÙ¿ Î·› Ì¿ÁÔ˘Ï· Û¿Ó
Ì~ËÏ·,
Î·› ÊÚ‡‰È· Ô‡ ‰¤Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Û¿Ó Ù~Ë˜
[ÂÏÈ~·˜ Ù¿ Ê‡ÏÏ·.

∂@È¯· Î·Ú‰È¿ ÙÔ~˘ Ï¤ÔÓÙÔ˜ Î·› ÌÚ¿ÙÛ·
ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈ·,
[·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· Ù¿ fi‰È· ÌÔ˘ Î·› ÛÙ‹ıË Ì·Ú-
Ì·Ú¤ÓÈ·.
∂@È¯· Ù‹ ÁÏ~̂ ÛÛ· Ùã [·Ë‰ÔÓÈÔ~ ,̆ Ì¿ÙÈ· ÌÂÁ¿Ï·
Ì·~˘Ú·,
Î·› ÌÂÚÈÎÔ› ÌÔ~  ̆Ï¤Á·ÓÂ, \ÔÏ· Ì·˙‡ Ô~  ̆Ù\·‚Ú·.
°Èã ·[˘Ùfi ¯·ÈÚfiÌÔ˘Ó· ÔÏ‡, Ò˜ @ËÌÔ˘Ó
Á~Ë˜ ]Ô Ê¿ÚÔ˜,
Î·› Ì¤ Ùfi ÓÔ~˘ ÏÔÁ¿ÚÈ·˙·, Ò˜ ‰¤Ó ]̆ ¿Ú¯ÂÈ
¯�¿ÚÔ˜.
ª¿ fiÙÂ ‰¤Ó Î·Ù¿Ï·‚· ÂÚ¿Û·ÓÂ Ù¿ ̄ ÚfiÓÈ· 
Î·› Ê‡Á·ÓÂ Ù¿ ÓÂÈ¿Ù· ÌÔ˘ Û¿Ó ÙÔ~  ̆ª·ÚÙÈÔ~˘
Ù¿ ¯ÈfiÓÈ·.
∆fi ÁÏ¤ÓÙÈ ÎÈã \ÔÏÂ˜ Ô]È ̄ ·Ú¤˜ ÂÚÓÔ~̆ Û·Ó ÛÙfiÓ
[·¤Ú·,
ÎÈã \ÔÏË ]Ë ̇ ˆ‹ ÌÔ~˘ Ê¿ÓËÎÂ Û¿Ó Ó{·Ù·ÓÂ ÌÈ¿
Ì¤Ú·.
™¿Ó {ÂÓÔÈˆÛ· ÁÂÚ¿Ì·Ù·, ı˘Ì~·Ì·È Ù¿ ·ÏË¿
ÌÔ˘,

¶ √ π √ ™   ∂ π ™ ∞ π ,   ∞ ¡ £ ƒ ø ¶ ∂ !
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ÌÔ~˘ Ê¿ÓËÎÂ ·Ú¿ÍÂÓÔ ã {·ÛÚÈÛ·Ó Ù¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘. 
∆fi Ê~̂ ˜ [·fi Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ, ÏÈÁÔ-
ÛÙÂ‡ÂÈ,
Î·› ]Ô ÓÔ~˘˜ ÌÔ˘ Ò˜ [ÂÁ‹Ú·Û· [·ÎfiÌË ‰¤Ó
ÈÛÙÂ‡ÂÈ.
∆¿ fi‰È· ÌÔ˘ [·‰˘Ó¿ÙÈÛ·Ó, Ù¿ ¯¤ÚÈ· ‰¤Ó
ÎÈÓÔ~˘ÓÙ·È, 
Ù¿ ‰fiÓÙÈ· ÌÔ˘ ¯·Ï¿Û·ÓÂ ÎÈã ·[̆ Ù¿ ·Ú·-
ÔÓÔ~˘ÓÙ·È.
∫·Ù¿Ï·‚· ÙfiÓ ı¿Ó·ÙÔ, Û¤ Ï›ÁÔ ÙÂÏÂÈÒÓˆ,
Î·› ÙfiÙÂ ‚¿˙ˆ ÌÈ¿ ÊˆÓ‹ Ì¤ ÎÏ¿ÌÌ·Ù· Î·›
fiÓÔ.
«¶ÔÈfi˜ Ì¿ÁÔ˜ Ê¤ÚÓÂÈ Ù‹Ó ˙ˆ‹ Î·› ÔÈfi
ÁÈ·ÙÚfi Ó¿ ¿Úˆ;
∫·› ÔÈfi˜ ÌÔÚÂ~È Î·› ‰‡Ó·Ù·È Ô‡ Ó¿ ÓÈÎ~·
ÙfiÓ ¯¿ÚÔ;
£¿ ÙÔ~  ̆̄ ·Ú›Û  ̂ÎÙ‹Ì·Ù· Î·› Ï›ÚÂ  ̃\ÔÛÂ  ̃ı¤ÏÂÈ,
[·ÚÎÂ~È ÙÔ~˘ ̄ ¿ÚÔ˘ Ùfi Û·ı› Ó¿ Û¿ÛË Î·› Ù¿
‚¤ÏË».
∫·ÓÂ›˜ ‰¤Ó Ìã [·ÔÎÚ›ıËÎÂ, Î·ÓÂ›˜ ‰¤Ó ÌÔ@˘Â
Í¤ÚÂÈ,
Ó¿ ÌÔ~̆  ÁÏ˘ÙÒÛË Ù‹ ̇ ˆ‹ Î·› ÓÂÈ~·Ù· Ó¿ ÌÔ~˘
Ê¤ÚË.
§ÔÈfiÓ ÌÈ¿ Ì¤Ú· Ùã [ ∞ÚÈÏÈÔ~˘, ¯ˆÚ›˜ Ó¿
ÂÚÈÌ¤Óˆ,
Î¿ÔÈÔ˜ ÎÙ˘~· Ù‹Ó fiÚÙ· ÌÔ˘, Ì¤ ÙÚfiÔ
[·ÁÚÈÂÌ¤ÓÔ.
@ ∏Ù·Ó „ËÏfi˜, Î·Ù¿Ì·˘ÚÔ˜. ºˆÓ¿˙ˆ. ∆› Ó¿
Î¿Ìˆ;
∫·› Ì¤ ÊˆÓ‹ Ô‡ ÙÚfiÌ·˙Â ÌÔ~˘ Ï¤ÂÈ, «Û‹Îˆ
[Â¿Óˆ».
ªÔ~˘ Í¤Û¯ÈÛÂ Ù¿ ÛÏ¿¯Ó· ÌÔ˘ Î·› ~ËÚÂ
Ù‹Ó „˘¯‹ ÌÔ˘,
Î·› [·Ì¤Ûˆ˜, ~·Ó Ù¿ ÏÔ‡ÙË ÌÔ˘ Ì·˙› Ì¤
Ù‹Ó ÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘.
∫·› ÙÒÚ· Ù¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÌÔ˘ Ô~̆  ~·Ó Î·› Ù¿
·Ï¿ÙÈ·;
∆¿ Úfi‰ÈÓ· Ù¿ Ì¿ÁÔ˘Ï·, ]Ë ÁÏ~ˆÛÛ· Î·› Ù¿
Ì¿ÙÈ·;
™ÎÔ˘Ï‹ÎÈ· Ê¿Á·Ó Ùfi ÎÔÚÌ›, Ù‹Ó [ÔÌÔÚÊÈ¿,
Ùfi Û~ˆÌ·, 
[·ÊÔ~̆  Ì¤ Ï¿ÛË Á›Ó·ÌÂ, ÁÂÓ~ËÎ·Ó ¿ÏÈ ̄ ~ˆÌ·.
√]È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Î·› Û˘ÁÁÂÓÂ~È˜ ‰¤Ó ı¤Ïˆ Ó¿ Ì¤
ÎÏ·~ÈÓÂ.
£¤Ïˆ ÎÂÚ›, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, «™˘Á¯ÒÚÂÛÂ» Ó¿
Ï¤ÓÂ.

\ √ˆ˜ Ì¤ ‚Ï¤ÂÈ˜ {·ÓıÚˆÂ, Î·› Û‡ ı¿ Î·-
Ù·ÓÙ‹ÛË˜,
ÁÈã ·[˘Ùfi ÛÙ‹Ó ÚfiÛÎ·ÈÚË ˙ˆ‹, Ì‹ Ï¤˜ ı¿
Î·˙·ÓÙ‹ÛË˜.
\ √Ù·Ó ÁËÚ¿Ûˆ, Ó¿ Ì‹Ó Ï¤˜, ı¿ Î¿Óˆ Î·-
ÏˆÛ‡ÓÂ˜,
ÙfiÙÂ ı¿ ¿ˆ ÛÙ‹Ó [ÂÎÎÏËÛÈ¿, ÔÏÏ¤˜ [ÂÏÂË-
ÌÔÛ‡ÓÂ˜.
]  √ ¯�¿ÚÔ˜ Â@ÈÓ·È Ï·›Ì·ÚÁÔ˜, ‰¤Ó {Â¯ÂÈ ÚÔ-
ıÂÛÌ›·,
‰¤Ó {Â¯ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÁÈ¿ ̄ ·Ú¤˜, [ÂÍ·›ÚÂÛÈ Î·ÌÌ›·.
¶¤ÚÓÂÈ Ù›˜ Ì¿ÓÂ˜ Ù~ˆÓ ·È‰È~ˆÓ, ÏÂ‚¤ÓÙÂ˜
Ô‡ ÁÏÂÓÙ~·ÓÂ,
[·fi Ù‹Ó ÎÔ‡ÓÈ· Ù¿ ÌˆÚ¿, ÎÔ¤ÏÏÂ˜ Ô‡
ÎÂÓÙ~·ÓÂ.
¡¿ ÛÎ¤ÙÂÛ·È ÙfiÓ ı¿Ó·ÙÔ ]ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ Ù‹Ó
\ˆÚ·,
]̆ ~ËÚ¯·Ó ÎÈã {·ÏÏÔÈ ÛÙ‹ ̇ ˆ‹, Ì¿ ‰¤Ó ]̆ ¿Ú¯Ô˘Ó
ÙÒÚ·.
™¤ Î¿ıÂ ‚~ËÌ· ÚfiÛÂÍÂ ÙÔ~  ̆™·Ù·Ó~· Ùfi ‚Úfi¯È,
Ì‹Ó [·‰ÈÎ‹ÛË  ̃[ÔÚÊ·ÓÔ‡ ,̃ Á˘Ó·~ÈÎÂ ,̃ ̄ ~ËÚÂ  ̃{Ô¯È.
¶ÈÛÙ¿ ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ê‡Ï·ÁÂ, ̄ ˆÚ›˜ Î·ÌÌÈ¿
ÚÔÛı‹ÎË,
Ù¿˜ [ÂÓÙÔÏ¿˜ ÙÔ~̆  ªˆ¸Û~Ë, Ù‹Ó ¡¤· ¢È·ı‹ÎË.
¡¿ Ì‹ ‰Ô˘ÏÂ‡Ë˜ ∫˘ÚÈ·Î‹ Î·› Ù›˜ ÁÈÔÚÙ¤˜
] ∞Á›ˆÓ, 
Ó{·¯Ë˜ [·ÌfiÏ˘ÓÙË „˘¯‹ Î·› Î·ı·ÚfiÓ ÙfiÓ
‚›ÔÓ.
¡¿ Ì‹Ó Î˘ÙÙ¿˙Ë˜ ÔÓËÚ¿, Ì‹ ‚Ï·ÛÊËÌ~·˜
Ù¿ ıÂ~È·,
Ó¿ ‰›‰Ë˜ ÂÚÈÊÚfiÓËÛÈ ÛÙÔ~˘ ™·Ù·Ó~· Ù‹ ‚›·.
∆~Ë˜ Ì¤Ú·˜ Ùã ]·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·, Î·› Ú›Ó ]Ô
\ËÏÈÔ˜ ‰‡ÛË,
Ì¤ Î¿ıÂ ÙÚfiÔ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘, Ó¿ Ù{·¯Ë˜ \ÔÏ·
Û‚‡ÛË.
[ ∂ÏÂËÌÔÛ‡ÓË, ÚÔÛÂ˘¯‹, [·Á¿Ë Î·› ÓË-
ÛÙÂ›·,
·[˘Ù¿ ı¿ ÛÒÛÔ˘Ó Ù‹Ó „˘¯‹, Ì‹ §∂™ ~ˆ˜
Â@ÈÓ·È ∞™∆∂π∞.
[ ∞Á¿· ÙfiÓ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘, Î·Îfi ÔÙ¤ Ì‹Ó
Î¿ÓË˜,
ÁÈ·Ù› [·ÚÁ¿ {Ë ÁÚ‹ÁÔÚ·, ı¿ Û‚‡ÛË˜, ı¿
¶∂£∞¡∏™ .
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