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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 

ΟΝΙ 
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ «ΤΔΚΤIΚΗ ΣΥΝΕΣΕΩΣ» 

Ή 'Ιεραρχία τηc Έκκλησίαc τηc Έλλάδοc -η οποία συ
νηλθε κατά τό δεύτερον ημισυ τοϋ Νοεμβρίου - έΕ:έδωσε ά
νακοίνωσιν npόc τόν Έλληνικόν Λαόν γιά τό θέμα τοϋ Τεκτο
ν1σμοϋ, εχουσαν ώc άκολούθωc: 

«Ή 'Ιερά Σύνοδος τηc: 'Ιεραρχίας τηc: Έκκλησιαc: τηc: Έλλόδοc:, με

,λετήσασα τό σοβαρώτοτον θέμα τηc: Μασονίας, άποφαίνεται ώc: έΕηc:: 

Άνανεοί τήν όπό 12 10.1933 ΠρδΕιν τηc: Ίεραρχίαc: τηc: Έκκλησίαc: 

τηc: Έλλόδοc: -τ'ήν έπέχουσαν θέσιν αύθεντικοϋ κειμένου Αύτηc: Έμμενει 

όπολύτωc: είc: τά έν τη ώc: δνω ΠρόΕει όριιόμενα περί τηc: Μοσονίαc: Δια

κηρύσσει καί αυθιc:,δ,τι ή Μασονία είναι άποδεδειγμένωc: θρησκεια μυστη

ι: ακή, προέκτασις των παλαιών είδωλολατρικών θρησκειών, ολωc: Εένη καί 

οντίθετοc: πρόc: τήν έΕ άποκαλύψεωc: σωτηριώδη 'Αλήθειαν τηc: Άγίαc: ή

μών Έκκλησίαc:. Διαδηλοί κατηγορημοrτικώc:, δτι ή ίδιότηc: τοϋ Μασονου 

ύπό οίανδήποτε μορφήν είναι ασυμβίβαστος πρόc: τήν ίδιότητα τοϋ Χριστισ

νοϋ ώc: μέλουc: τοϋ Σώματος τοϋ Χριστοϋ. 

'Αποδέχεται καί έγκρίνει δύο ένεργειαc: τηc: Διαρκοϋc: Ιερδc: Συνοδου · 

Πρώτον μέν τήν ύπ· Αύτηc: έκφρασιν έπαίνου προc: τούc: εκδόνταc: την υπ 

όριθ. 2060) 6.12.1969 οπόφασιν Δικαστάc: τοϋ Πολυμελοϋc: Πρωτοδικειου 

'Αθηνών, διά τηc: όποίαc: κατεδικόσθη ή Μοσονία «ώc: θρησκεισ μυστηρια

κή μή γνωστή». Δεύτερον δέ τήν ύπ' Αύτηc: έκδοσιν άνακοινώσεωc: προc: · 

τ,:, Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, δημοσιευθείσης είc: τό ύπό τηc: Ίερδc: Συνό

δου έκδιδόμενον Περιοδικόν «Φωνή Κυρίου» τηc: 17ηc: Μαίου 1970, δια

νεμηθείσης εύρύτατrα καθ' άπασαν τήν Έλληνικήν Έπικρότειαν, δι,::� τηc: 

όποίαc: ό Μασονισμός έν ρητ(ϊ άναφορδ πρόc: τήν ΠρδΕιν τοϋ 1933 τηc: · ιε

ρδc: Συνόδου τηc: Ίεραρχίαc:, στηλιτεύεται ώc: θρησκεία, τηc: όποιαc: ή σκο

τία φύσιc: είναι δκρωc: άντίθετοc: πρόc: τήν έν πλήρει φωτί Χριστιανικ'ην Ά

λήθειον. 

Πληροφορεί ύπευθίι,νωc: τόν ΌρθόδοΕον Έλληνικόν Λαόν, δτι ούδείc: 

άπολύτωc: των 'Ιεραρχών τηc: Έκκλησίαc: τηc: Έλλάδοc:, κατά σαφη καί 

προσωπικήν ένόc: έκάστου ένυπόγροφον διαβεβαίωσιν, έν καθαρω τω μαρ-



2 1972 

τυρίψ τηc συνειδήσεωc, ένώπιον Θεοϋ κοί τηc Όλομελείοc Αύτηc, τυγχά

νει μέλοc τηc Μοσονίοc, ούδέ εχει οίονδήποτε σχέοιν πρόc ούτήν. 

'Αποκρούει πδσον τυχόν περί τοϋ ένοντίου διάδοσιν ώc τελείωc ψευ

δf1 κοί άνυπόστοτον κοί άποτελοϋσον διεθνη συκοφοντίον, έκτοΕευομένην 

ύπό σκοτίων δυνό,μεων κοί στρεφομένην κατά τοϋ κύρουc των Ίερων Ποι

μενορχων, πρόc τόν σκοπόν τηc φθορδc ούτων κοί τηc Έκκλησίοc κοί 

cκονδολισμοϋ των συνειδήσεων τοϋ Χριστεπωνύμου Πληρώμοτοc». 

'Απερρίφθη 
9 ' 

((αφορισμος)) 
'Ενώπιον της Ί εραρχίας είχαν τεθη δύο προτάσεις: 
1) Ή ανανέωσις της καταδίκης τιοΟ 1933, ή όnοία καί έν<Ξ

κρίθη, μειοψηφούντων δύο μητροπολιτων. 
2) Ή έγκρισις καταδίκης ύπό τό πνευμα έκείνης τοΟ αρχιε

πισκόπου Κύπρου Κυπριανου, τοΟ 1ετους 1815, περί άφορισμοΟ των
Τεκτόνων (yιά νά μείνουν μετά θάνατον «άσυyχώρητοι, αδιάλυ
τοι καl τυμπανιαϊοι» - κατά τό λεκτικόν της άwοφάσεως - «σχι
σθείη ή γη καl καταττίοι αύτους ώς τόν Δαθάν καl τόν Άe5ηρών'> 
κλπ. κλπ.). Ή πρότασις αύτή ά111ερρίψ,θη παταyωδως. 

Οί μητρο1τολίται Μυτιλήνης Ί άκωe5ος, Μεσσηνίας Χprιη6-
στομος, Πειραιως Χρυσόστομος καl άλλοι ύπεστήριξαν δτι οιά 
την άντιμετώπισιν τοΟ Τεκτονωμου έπιe5cχλλεται «τακτική συνF.
σεως», λόyr.p του δτι, οί Τέκτονες είναι ατοιμα μέ. μεγάλην κο•
νωνικήν lσχύν. 

ΠΑΥΛΟΣ (Παραμυθίας): Οί Μασόνοι πρέπει νά κατα
πολεμηθοΟν ά'Ποτελεσματικά άπό την 'Εκκλησίαν καl έν άνάyκη 
νά άφορισΘοΟν. 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (Καντιώτης): Προτείνω τόν άφορ�σμό των 
μασόνων. Νά ώτοκοποΟν άπό τήν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν έψ' οσο.ι 
ή μασονία είναι μυστηριακή θρησκεία. 

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ('Ακαρνανίας): ΈπιΜ:λλονται δραστικό: μέ
τρα. 

ΙΑΚΩΒΟΣ (Μυτιλήνης): Έπιe5άλλεται σύνεσις ώς προς τόv 
χειρισμόν του μασονικοΟ. Είναι λεπτό θέμα. Αί ένέρyειαί μας 
δέ.ν δύνανται νά διέπωνται ώτό C9ιαιότητα. Δέ.ν χρειάζεται νά 
πάρουμε την χατζάρα ... 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: Λάθος. Έμεϊς δεν εχομεν οϋτε σουγιά. Ό 
πόλεμος ό δικός μας είναι πνευματικός. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Τριφυλίας): Δεν χρειάζεται (9ία ή 'Εκκλησία. 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ('Ιωαννίνων): "Ας κάνουμε μέ. σύνεσι τόν πόλε

μο έναντίον της πανισχύρου μασονίας. 
ΗΛΙΑΣ (Δημητριάδος): Στην έ1ταρχία μου ύπάρχουν μασόνοι 

lσχυροl καl κοινωνικώτατοι. Ί διαίτερα ενας ώτό αύτους άνατττύσ
σει εντονον δρδ:σιν καl (9απτίζει συνεχως πα�διά. 
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ΘΕΟΛΟΓΟ Σ (Λαρισης ) Εyω να παρουσιασω "1αpαδc:ί
yμ_ατα -rrροσύ ητισμοϋ είς την μασονίω 

ΑΛΛΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ Ό αyών κατά τ- c, μα,ϊονιας πρε.
πει να όρyανωθη πρσσεκτι1'.α, διότι θα είναι σκΛηpος. Πρα) αι,
κα, οί μασονο και οί εύρισκομενοι c:ίc rον προθαλα ον της ι-1α
σονιας ροταριανοι είναι προσωπα που διαθετουν μεyαλην ίσχυν 
άφθο α ,μέσα και αρκετοί έ.ξ αυτών κατέχου\ ύψηλό: αξιώματα 

Ό Μητpσ"1ο ,της Η '-.ειας , Αθανασιοc διετυ-rrωσε έπιιpυλά
ξεις ο: θα cπpε'r[f ή έ) κυκr ος έvu:ντιον τοϋ Τεκτι,νισμοϋ ό: δια
(5αστη σ· όλες τις έκκλησιεc, μη-rrωc, ή άvα) νωσις του κε· μ,zνο• 1 
είς χωρία, οί κάτοικοι των δποίων δέv έχουν ίδέαν -rrερί μασ ·
νίας, προκαλέση ανησυχίας, 1'.αί άρyίση νό: τούς άπασχολη το 
θέ..μα καί εχουν αντίθετα άπό τό: έπιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ή 
-rrροτασιc, έτεθη είς ιj,ηφ�φοριαv καί δέν ΙΞ) ένετο δεκτή. Τψ ένf:.
κριvαν περί τουc, 20 Ίεράρyαι. 

Τελικως, εγινε δεκτόν v' ακολουθηθη ή «τακτική της συνέ
σεως.>. 

Γενική ή άποδοι<ιμασία τnc στάσεωc τnc 

Ίεραρχίαc 

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ 

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 

ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ 

ΜΑΣΟΝΩΝ 
Διό ψήφων 65 έναντι 2 
}:�;\:��,,��,L,3,\'.\,i: . .'. :,;.:::;:1,: 

Τελιχ:Χ, α-rόν iμe:ac :Χφcριαμό -rωv Μ«
αό,·ω\' Επt�ι,•cχ\' μ6νc,• δύο Μη1'ροπο
λiτες .. C)i ω.λοι 65 ιτeρiιτοu Ιεράιpχcς t
φήφιοοcv τήv ,ιοcτοcδl,ιη τw, άιλλόι ""ι ""- . 
8ώριο2,· οuνε-ιCν άyώ,·2· t,•οιντte,, τω,, 
i;zπλο\Jμίνωv αt Cλο tό\' χ6αμc χzί 
π:ι,·ι�ρω,· tt::)ttc,•ιxώ,• όρ\t«\'ώαιω,·. 

Φωτοτ πια άπο την 

«Άπογε.υματινn» 27 οεμβρ. 

Ό Έλλ1vικός Τι,πος, χω,:.ις 
οϋπ μία έξαίρεσι, 'απεδοι<ιc!α
σε κατά διαφόρους τρόπ.:>υς 
τήv άπασχόλησι της Ίεραρ,( χς 
μέ τόν Τεκτ()Ι\Ιισμό, ώς t.νfρ
γεια, ή δποία μαρτυρεί μ.: J'αt
ωνικό 01κοταδισμό, ά-rrοξενώvει 
τήν 'Εκκλησία CX'r[ό τήv πραγ
ματικότητα, της δποίας άyν')
εί τό: αληθινό: προ(5λήματα. 

Ό «' 1 λισός>> παραθέτει ,χε
τuκό: αποκόμματα των δημοσι
ευμάτων 

((Έι<τόc τόπου 

ι<αί χρόνου)) 
'Απόσπασμα άρθ,ρου τc,ί} 

«Βήματοc,,: 
«'Ο έλληνικόc λaac εnερψενε 

μέ Εεχωρισrό ενδιaφερον την σύνο

δο έστω κaί aύτηc τηc aμφισβη

τούμενηc κaνονικότητοc · ι ε.ρaρχ1ac. 



4 1972 

Καί είδε μέ εκπληcη να τιθενται 
γι,ά αυιήτηαη θεματα (παιόc: άλή
θεια τά έπρότεινε;) καθαρά 1ακα
δημαικοϋ χαρακτηρα, δευτερεύον
τα καi έκτοc: χρόνου καi τόπου. Ώ
ριαμένεc: εiσηγήσειc: μάλιστα, όν 
κρiνωμε άπά τά δημοσιεύματα τοϋ 
Τίι,παυ, άποτελοϋν δειγματα παιδι
κότητοc:, μαθηματικων έκθέσεων ιϊ 
βερμπαλισμοϋ άπηρχαιωμένων ίερο 
κηρύκων.» 

«· Αθλιότnτεc)) 
Θέλουν oi σεβασμιώτατοι Μητρο

πολίται νά μάθουν ποία αίσθήματα 
πλημμυρίιουν τήν καρδίαν των χρι
στιανων στον διαβάιουν εic: τάc: έ 
φημερiδαc: Ί1ό' διαδραματιιόμενα είc: 
τήν Ίεραρχίαν; Ό Λαόc: δοκιμά
ί':ει οδύνην, .αγανάκτησιν καi όπο
στροψ'ήν διά τό θέαμα τηc: άνωτάιτηc: 
εκκλησιαστικηc: ήγεσiαc:. 

Ό Λαόc: 1άπορεί. Δέν ύπάρχει, 
λοιπόν, αισθημα εύθύνηc:, δια νά 
μή ειπωμεν εντροπηc:; Το έπiπεδαν 
των αυιητήσεων τηc: 'Ιεραρχιαc: εί
ναι, εic: τάc: πλείσταc: των περι
πτώσεων, 1άπαραδέκτωc: χαμηλον 
Συνειητήθησαν θέματα η άνύπαρκτα 
ιϊ τόσον μικρδc: σημααιαc:, ωστε να 
μή εχουν θέσιν είc: τό ανώτατον ορ
γανον τηc: Έκκλησίαc: Διοχετευοντο 
εic: τόν Τύπον παραποιημένα πρα
κτικά. Καί χρησιμοποιείται γλωσαα 
προκαλαϋσα όρyήν ειc: κάθε ανθρω
πον στοιχειώδουc: εύπρεπεiαc: 

Διεθνωc:, ή θρησκευτική πίοτιc: 
διέρχεται κρίσιν Αί cέναι ΈΜλη
σiαι άγωνiιονται δ ,ά νά άνταπο φι
θοϋν εic: τά προβλήματα τηc: έπο
χηc: μαc:. Ή iδική μαc: 1όγνοει ι--αί 
τ,ά ιητήματα καi τάc: ύπο.χρεώσειc: 
τηc:. 'Έτσι άποκόπτεται 'βαθμιαiωc: 

άλλά καi μέ γρήγορον ρυθμόν άπό 
τάc: νέαc: γενεάc: Oi 'Ιεράρχαι μοc: 
άπορροφοϋνται μέ παθοc: ,από προ
οωπικ•όc: διενέcειc:, μεσαιωνικούc: 
φανατισμούc: καί νεκρούc: δογμα1 ,. 
σμούc:. 

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
«'Ελεύθερος Κόσμος>, 

26 Νοεμ. 

<< • Υποθέ σειc )) 

Ό είδικός έκικλησιασ1 ι κ:'>ς
συνερyάτης της «Βραδυνης>, \< 
ΣπC>ρος 'Αλεξίου εyραψε (�4 
Νcεμ.) δτι «ι.ίς τήν 'Ελλάδα δ 
Τεκτcνισιμό::;, Ήού είχε συνοεθη 
μέ τά άπελω8'ερωτικά κινήιμα
τα των Βαλκανίων, ηλθε με
τά τήν ΈπανάσταcJιν τJυ 
1821. Ώς πρωτοι 'Έλληνες τ�
κτο ες αναφέρονται οί Φιλι
κοί». 

Γιό: τόν αριθμό των ανα τό, 
κόσμο καί στήν Έλλάδ:χ Τε 
κτόvωv εyραψε. 

«Ή τελευταία yνωστή τε
κτονική στατιστική είναι τcίΊ 
1955 καί αναφέρει, δτι ύΉά�
χουv 10 έκατομμύρ, α τέ,.ηο
νες είς ολον τόν Ι-<όσμον, f•< 
των δποίων 5 εκατομμύρια είc 
τήν Άyyλίαν, 3,5 έκατομμ•J
ρια είς τήν Άμερικήν καί τά ύ_ 
πόλοιπα είς τήν Ε.ύρώπη ν. Είς 
τήν 'Ελλάδα δέν Ε.ίναι yνωσω::: 
ό ακριί:>ής αριθμός των τεκ:,ό
νων». 

Γιά τήν πιθανή μελλον, 1,τ1 
έξέλιξι του Τεκτονικοϋ ζη-.:ή
ματος, έ:yραψε τά ακόλΟJ9α: 

«Έάν αποψασισ8fi άπό ,..ήν 
'Εκκλησίαν, Έλληνικήν η ϊlα
νορθόδοξη, δτι δ Μασονισμός 
είναι θρησκεία καί αποδsχθη 
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τοίrrο ή Πολιτεία, οί τέκτο•. _ι::; 
ούδόλως θίγονται, ασχέτως :iv 
οί 'ίδιοι έπιμένουv καί (9Ξ,{:.αι
ουν, δτι είναι Όρθόδοξοι η 
Καθολικοί καί Προτεστάνηc, 
ανεξαρτήτως τεκτονικηι, ίδιό
τφος. Τότε, έάν δηλαδή yί·πυ\ 
Θρησκεία, έλευθέρως θά Ξχο�ν 
καί πάλιν τίς Στοές μέ ταν 
Μέyαv Διδάσκαλοv Άρχηyόν 
της 'Εκκλησίας, ό όποιος ι<..:χί 
θά καληται είς τάς έπισήμο·ις 
τελετάς, έθνικάς η θρησ <rυ
τuκάς, δπως δλοι οί αρχηy,ί 
άνεyvωρισμένων Έκκλησ.ων 
καί δογμάτων». 

Πρόκειται, (9ε(9αίως, περί ύ 
ποθέσεων 'Εκτός του δτι ή 
Έκκλησία της Έλ άδος �F:N 
ΠΙΣΤΕΥΕΙ δτι ό Τεκτονισuός 
είνα, θρησκεία ( διαφορετικά 
δέν θά ήρκεϊτο σέ μία τελsίr..:ις 
θεωρητική καταδίκη, ,<yιά τά 
μάτια», αλ\ά θά έλάμ(9ωε :�=
τρα yιά τήν έφαρμοyή της κα
ταδίκης), δέν ύπάρχει περί-

= Πώς θά μέ άποβάλλετε, άγα

πητέ μοu; Μητροπολίτης είμαι; 

πτωσις vά αναyνωρίστ� ή Πο
λιτεία θρησκευτική ίδιότητα 
ατόν Τεκτcνισμό, κCΧiθότι ΓΝΩ
Ρ Ι ΖΕΙ δτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗ
ΣΚΕΙΑ. 

<ι' Αδιαφορία)) 
Τ ό περιοδικό <Έ πίκαιρα,> έ

δη μοσίευσε (1 Δεκ.) συνέντω
ξι μέ μή κατονομαζό,1ιΞ.να 
«στελέχη Τεκτονικων στl)[..)\, 
Άθηνων>, πού έξεδήλωσαν '.Χ
διαφορία yισ την απόφασι τΊς 
'1 εραρχίας. 

«Ό πόλεμος έναντίον τ-:,ίi 
ΤεκτονισμοG - είπε ενας - ύ
πάρχει από πολύ παλαιά. , Αλ
λά, παρά τίς διαλυτικές !'Γ[ι
δράσεις του χρόνου, τήν έπή
ρεια της αμαθείας, τά άναθέ
ματα καί τούς διωγμούς της 
Παπικης έκκλησίας, τούς δό
λους (9ασιλέων καί πολιτικωv 
πού ζητουσαv νά τόν μεταχει
ρισθcυν yιά ίδιοτελεϊς σκοπούς, 

- Δέν τήν βλέπω χαλά τήν ... 
Στοά 'Αρσαχείοu ...

(Του Κώστα Μ ητρόπουλου στα Νεα»)
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ό Τεκτονισμός έτήρησε άναλ
λοίωτη τήν ζωτικότητά του>. 

'Αφου έτόνισαν δτι δέν ά
σκειται (μάλιστα, άπαyορεύ
εται) -προσηλυτισμός, έξέφρα
σαν τήν yνώμη δτι «ό θόρυ
<5ος γίνεται yιά τήν συμμετοχή 
των ίερωμένων στόν Τεκτονι
σμό'> και οτι «εί:ναι άμφί<5ολο 
αν θά ά:σχοληθfj ή Μεγάλη 
Στοά μέ τά γεγονότα». 

Ή τελευταία αύτή άποψις, 
αν -πράγματι διετυπώθη ά:πό 
πραyιματικά στελέχη του Τε
κτονισμου, δέν <5ασίζεται στήν 
πραγματικότητα, διότι πάντοτε 
ή Μεγάλη Στοά ά:νεφέρετο, 
κατά τόν έτήσιο απολογισμό, 
στήν -πολεμική έναντίον του 
Τεκτονισμου, έπομένως θά εί
ναι πολύ φυσικό έάν θ' ά:σχο
ληθfi μέ τό θέμα αύτό, κατά 
τήν έ-π:ικειμένην yενικήν συ
νέ.λευσιν του Ί ανουαρίου. 'Άλ
λο ζήτημα, έάν δέν άποδώστ� 
ίδιαίτερη σημασία στήν ο:πόφα
σι της '1 εραρχίας, ή όποία δέν 
-�τροσθέτει τίποτε στήν πρό 40 
έτων βεωρητικήν κατ01δίκην . 

'Υπέρ διαλόγου 
Τό περιοιδικό «Ταχυδρόμος» 

(1 Δεκ.) αφιέρωσε στό Τεκτο
νικό θιέlμα τρεις όλόκληρες σε
λίδες. 

Διετύ-π:ωσε ά:μφι<5ολία αν ή 
'Εκκλησία έκέρδισε μέ τήν ά
νακίνησι του ζητήματος, ο:φου 
δέν «κατώρθωσε>, τίποτε άλ
λο, παρά νά έκδώσn ενα «μα
νιψέστο» ά:νάλοyο μ-έ. έκειvο 
του 1933. 

•'Αποδεικνύεται-γράφει ό συ-

νεργάτηc: τοϋ περιοδικοϋ-ότι γιά 

μία άκόμη φορά ή Έκκλησια θέλη

σε νά άναμετρηθη μέ τόν Τεκτονι

σμό ••όπό θέσεωc: ίσχύοc:» καί έπε

ιήτησε τήν καταδίκη του, άλλά ά

ποδεικνύεται έπίσηc: ότι στάν Τεκτο

νισμό ύπάρχουν ίσχυροί, πού δέν 

είναι εϋκολο νά λυγίσουν κάτω ά

πό τήν πνευματική πίεση τηc: · ι ε

ραρχίαc:». 

Στό τέλοc:, γράφει, ότι είναι δύ

σκολοc: εναc: διάλογοc: μεταΕύ Έκ

κλησίαc: καi Τεκτόνων (διότι ή μέν 

Έκκλησία έΕακολουθεί ν,::� θεωρεί 

τούc: δευτέρουc: ώc: «χαμένα παιδιά 

τηc:», ένω έκείνοι δέν παύουν νά 

διστυμπανίιουν τήν πίστη τουc: πρόc: 

τόν Θεό καi τ ,ήν ύπο,ταγή τουc: στήν 

Έκκλησία) - ώστόσο, όπωc: είπε 

εναc: πνευμαrηκόc: ήγέτηc: τοϋ τό

που, «ό διάλογοc: είναι ή μόνη λύση, 

ή μόνη όδόc: στό αίώνιο πρόβλημα» 

( Σ ΗΜ. "Αλλως τε, εwειτα ά
-π:ό δυόμισυ αίώνωv άντίΘεση, 
κατά τήν διάρκεια των ό-π:οί
ων αί «Βουλλαι» δέv εφεραν 
αποτέλεσμα και ή Ρωμαιοκα
θολική 'Εκκλησία έδιάλεξε 
τήν δδόν τοG διαλόγου) . 

((Μιά τρύπα στό νερό» 
'Απορεί καί έΕίοτστοι ό "Έλληναc: 

πολίτηc:: Είναι η όχι θρησκ,ευτική 

<Jiρεση ό μασονι<Jμόc:; .. Αν ναί, ή 

'Εκκλησία δέν επρεπε ν,ά καταφύγη 

στά μέτρα πού έπιστρατεύει συνή

θωc: όπωc: τουλάχιστον διακηρύσσει, 

γιά όλεc: τίc: αίρέαειc:; Σ · αύτ,ή τήν 

περίπτωση τί σημασία εχει όν οί μα

σόνοι «κατέχουν ύψηλάc: θέσειc: καί 

άσκοϋν έπιρροή»; Δηλαδή καθιερώ

νει ή ίεραρχία τηc: Έκκλησίαc: τήν 

άρχή ότι μπροστ,ά στούc: ίσχυρούc: 

πρέπει νά σιωποϋν η νά φι,μώνων-
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ται oi κανόνεc: , Περιεργη .άληθεια 

φιλοσοφία ι ΈΕαποστέλλουμε στο 

πϋρ τό έΕώτερον τούc: άνίσχυρουc: 

καi ταλαίπωρου  όσεβει  και αντι 
μετωπιΖουμε μέ θωnειε  ή κοτοδικα 

στικέc: αοριστολογιεc: εκείνουc: που 

έχουν δόντι 

"Αν πόλι ό μασονισμοc: δεν απο

τελεί θρησκευτική αίρεση γιατί ή ίε

ραρχία άαχολείται με άνύπαρκτο 

θέμα, δηλαδή περί ονου σκιϋc:, 

Καί τί χρειόΖεται ή καταδίκη άφοϋ 

έnαναλομβόνει τήν όπόφαση τοϋ 

1933; 

'Υπάρχουν βέβαιο καί μερικοι πού 

ύποστηρίΖουν ότι η 'Εκκλησία δέν 

nρέ,πει νά άσχοληται μέ την δλφα 

η βητα αίρεση, δοΕαοίο θρηοκευτι

κ'ή η κοινωνική όργόνωοη, νά φρον

τίΖη άποκλειοτικ,ά γιά «τά τοϋ οι

κου τηc:» άφήνονταc: δλα τά δλλα 

στ,ήν έnαγρύπνηοη των νόμων τηc: 

nολιτείαc:. 

Τά πρόβλημα, πόντωc:, περιοριΖε

ται στήν ,άποσοφήνιση γιά τή φί;,ση 

τοϋ τεκτονισμοϊι Είναι η δχι θρη

σκευτική όργάνωση; Καί γιά τά νο

μικά του χαροκτηρο. Γιατί άπά τήν 

πλευρό. τουc: οί τέκτοvεc: ύποστηρί

Ζουν: 

1) Ότι ή Θεολογική Σχολή τοϋ

Πανεπιστημίου · Αθηνών άπεφάνθη 

τά 1933 δτι ό τεκτονισμόc: δέν είναι 

θρησκευτική όργάνωση, ότι δέν έχει 

άντιθρησκευτικό η ::�ντιχριστιονtκό 

χορακτηρα κοi δτι δέν ύπόρχει λό

γοc: ν,ά· άνολάβη ή · Εκκλησία άγω

να έναντίον του. 

2) Ότι ό τεκτονισμόc: λειτουρ

γεί ώc: ίδρυμα μέ Β Δ. τοϋ 1933 

Δηλαδή, μετά συγχωρήσεωc:, κου

λουβόχστο. Ή όργάνωση των τε-

κτόνων λειτουργεί νομίμωc:. Ή 

Θεολογική Σχολή παραδέχεται τή 

θρησκευτικη τηc: νομιμοτητο Η 

'Εκκλησία καταδικάΖει τάν τεκτονι 

σμό Κληρικοι υnηρΕαν, τουλαχιστον 

καυά τά παρελθόν, τεκτονεc:, o

nωc: καί nροσωπικοτητεc: τηc: δη

μοσίαc: Ζωηc: Ή Ιεραρχια διχαΖε

ται στά χειρισμο τοϋ Ζητήματοc: και 

περιοριΖεται σέ έπανάληψη nαλαιόc: 

όποφό.σεωc: Τά όποτέλεσμα. σύγ

χυση, οπορίεc:, ύποιμίεc:, ύnαινιγμοι, 

ερωτηματικά καί τελικά μια τρυπα 

στό νερό 

Mr Simson 

( Κυρ. Σ ιμόπουλος) 
«Σημερινά> 29 Νοεμ. 

«Λέοντεc ι<ui λαγοί•• 
Μιλώντας δ Φλωρίνης οέ 

συyκέντρωσι όπαδων του, riπε 
οτι αίτία της καταmώσεως της 
Έκκλησίας είναι ή Ελλsιφις 
παρρησίας καί θάρρους. ΤοΟ
το, ύπεyράμμισεν, είναι άπc,::.
λε.σμα της φιλαυτίας - τQυ 
ύπ' άριθ. ενα άμαρτήματος, π-:>ύ 
κατέχει τούς άνθρώ-πους, τήν 
οίκοyένειαν καί, κυρίως, την 
Έκικλησίαν. «Οί Χριστιrχvοί 
των πρώτων αίώνων ησαν Μον
τες, πυρ -πνέοντες, ένω σήμε
ρον κληρικοί, λαϊκοί καί tπί
σκοποι λαyοί, οί δποϊοι τρέ
πονται είς φυyήν» ! 

<<Χειροι<ροτήματα 
άπό τούc άδαεϊc•• 

Ό καθηγητής της θεολοyι
κης Σχολης του Πανεπιστημί
ου 'Αθηνών, κ. Γε.ρ. Κονιδά
ρης, άναφερόμενος είς τά των 
έρyασιων της 'Ιεραρχίας, άφου 
εί-πε δτι έ-πεκράτησε κατά τάς 
έρyασίας της «πνευμα αυθαι
ρεσίας» καί ότι έξεδηλώθη ά-
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διαφορία yιό: την &ττοκατά::ηα
σι αληθους εκκλησιαστικης δι
καιcσύνης κ.λ.π. ειόνισεν επί 
λέξει 

«Ύ-τrαρχόντων τοιούτων ζητη
μάτων καί της στρατευομέvης 
αθεΊας των κομμουνιστών καί 
πολλων ατυχως εθνικοφρόνων 
καί της προπαyάνδας των χι
λιαστών, εϊναι αστ�ειοlτάτη ή 
ενασχόλησις μέ τούς θεϊ:ηό:ς 
των φιλοσοφικών καί κοινωνι
κών σωματείων των τεκτόνων 
καί τόν Οίκουμενισμόν, ϊνα 
δρέψωμεν εϋκολα χειροκροτή
ματα των άδαων καί των ,μη 
y ωριζόντωv τί συμ'9αίνει καί 
ποίαν σημασίαν εχει ή yνησία 
καί φιλελευθέρα οίκουμενικό
της της 'Ορθοδοξίας τοσ Έλ
ληνισμου». 

((Νοοτροπία 
μεσαιωνιι<n)) 

Την απασχόλησιν της '1 εραρ
χίας μέ τόν Τεκτονισμόν κατέ
κρινε: καί ό πρώην Ύπουρyός 
Παιδείας και Θρησκευμάτω , 
συyyραφεύς - δη μοσιοyράφος 
κ. Θ. Παπακωνσταvτίνου ( «' Α
κρόπολις» 1 Ο Δεκ.) τονίσας τό: 
έξης 

«Άπησχόλει ό Τεκτονι:ψός 
(καί κατ' επέκτασιν τό Ρότα
ρυ) όλόκληρον η μέρ::ς, ::0ιω, 
αξιόλοyον του πληρώματος 
της Όρθοδόξου Έλληνικης 
'Εκκλησίας η μήπως ώρισμέ
νους μόνον κληρικούς καί q,α
νατικούς κατεχομέvους απο 
την μεσαιωνικήν νοοτροπίαν 
του «διώκτου μαyισσων»; Οϋτε 
καθ' έαυτόν ό Τεκτονισμός εί
ναι αντιχριστιανικός, αφου δέ-

χεται τό:ς δύο θεμελιώδεις αρ
χάς του της ύπάρξεως Θεου 
καί της άθανασίας της ψυχης, 
οϋτε οί "Ελλη ες τέκτονες ε
στράφησαν ποτέ κατά του χρι
στιανισιμου καί είδικώτερον 
της 'Ορθοδοξίας, πολλοί δέ εΕ. 
αυτων είναι ενερyως θρησκεύ
οντες χριστιανοί. ΆκολJοιυ9ου 
μίαν μυστικσ,π:αθη - καί ,μαλ
λον αφελη - κοσμοθεωρίαν, 
ακίνδυνον διό: την 'Εκκλησίαν, 
δεν ασκουν προσηλυτισμόν καί 
επιδίδονται είς ερyα κοινωνι
κης χρη σ�μότητος. 

«Δεν είμαι τέκτων ( οϋτε ρο
ταριανός) καί εξ ίδιοσυyκρα
σίο:ς ουδεμίαν συμπάθειαν η 
ελξιν αίσθάνομαι πρός ο,ίανδή
ποτε μορφήν μυστικοπαθείας. 
Διερωτώμαι ομως πρός τί δλος 
αυτός ό «ζηλος» καί διατί αϋ
ριον, μέ την επικρατήσο:σαν 
νοοτροπίαν, δεν πρέπει ν' &ττα
yοpιΞ.υθfj είς κάθιε χριστιανόν 
(διό: της άπειλης αφορωμου) 
v' ακολουθτj οίανδήποτε φιλο
σc,φικήν θεωρίαν, ή όποία δεν 
επαναλοψ'9άνει καί αναλύει ό
λόκλη ρον τό δόyμα, δπως εί
ναι τουτο διατυπωμέ ον είς τό 
«σύμ'9ολον της πίστεως»; 'Ό
ταν δεν ύπάρχη καμμίο: πρα
ξις της '1 εραρχίας εναντίον 
του κομμουνισμου, ό όποϊος 
καί ώς κοσμοθεωρία άντιστρα
τεύεται δεινως τόν χριστιανι
σμόν καί ώς όρyάνωσις είναι 

μυστική καί ώς δρασις επεσώ

ρευ01ε τόσα δεινό: είς την χώ

ραν μας, πως δικαιολοyεϊται 

αυτή ή αδιάλλακτος αυστηρό

της των άyίων πατέρων εναντι 

τοιυ τε κτονισμου; ». 
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((Ό Τει<τονισμόc ΔΕΝ είναι έχθρόc τιϊc Έι<ι<λn

σίαc)) τονίlει ό Μnτροπολίτnc Ι(αλα6ρίαc 

Συγκλονιστική εντύnωσι nροεκο

λεσον δηλώσειc: τοϋ Μητροπολίτου 

Κολοβρίοc: Αίμιλιονοϋ, οντιnροοώ-

nου τηc: ΌρθοδόΕου Εκκληοιοc: 

σrό Παγκόσμιο Συμβούλιο 'Εκκλη

σιών. 

Σύμφωνο μέ τηλεγροφημο τοϋ 

Άθηνοικοϋ Προκτορειου Ειδήσεων 

άnό τή Ζυριχη, που έδημοσιευθη 

στίc: έφημερίδεc: τηc: 1 ηc: Δεκεμ

βρίου, έρωτηθείc: ον ή ληφθείσα ά

nόφοσιc: τηc: έν Άθήνοιc: Ίερορχίοc: 

άφορα όλόκληρον την ΌρθοδοΕον 

Εκκλησιον έν τω συνόλω τηc: ό μη

rροnολίτηc: Κολοβρίοc:, οnήντησεν 

«'Ασφολώc: όχι Πρόκειται nερι 

1,Jέτρου έντελώc: τοnικοϋ πού δεν 

αποτελεί άλλωστε κοτι το νέον, δε

δομένου ότι άnό δεκαετιών ηδη θεω

ρείται ότι ό τεκτονισμόc: είναι ,ο

συμβιβοστοc: nρόc: την ΌρθόδοΕον 

·Εκκλησίαν».

Έρωτηθείc: εάν ή οnοφοοιc: δυνο

rοι νά χορακτηρισθη ώc: «σκλήρυν

σιc:» τηc: σrάσεωc: τηc: Έκκλησιοc:,

ό κ Αίμιλιονόc: άnήντησεν «'Α

σφαλώc: οχι Προκειτοι άnλώc: nερι 

τηc: κοτισχύσεωc: είc: τουc: κολnουc: 

τηc: Ίεραρχίοc:, μιδc: μικρδc: μειο 

* 

ψηφίοc: «φανατικών", οι οποίοι εκ 

δηλώνουν άντιοικουμενικόν nνεϋμο 

έστω κοί έ,όν ο τεκτονισμόc: οuδε

μιον εχει σχέσιν μέ τόν οίκουμενι 

σμόν Ή άnοφοσιc: ούτη δέν δυνο 

τοι νά θεωρηθη ώc: έκnροσωnοϋσο 

τήν γνώμην τοϋ συνόλου τηc: · ιε 

ρορχιοc: και ακόμη ολιγώτερον, τηc: 

Έκκληοίοc:" 

Έρωτηθειc:, τέλοc:, έάν δέν εu

ρίσκη τήν άnόφοσιν οκοιρον, και έάν 

ή · /ερορχιο δεν είχεν ολλο προ

βλήματα νά έΕετάση ο μητροπολι

τηc: Κολοβριοc: όnήντησεν ώc: ,όκο-

λούθωc:: «Πιθονον, άλλα ό λοόc: 

δέν θά :ισχοληθη μέ ούτήν, διότι 

γνωριlει οτι ό τεκτονισμόc: δεν α

ποτελεί είc: τήν Ελλάδα nρογμοτι 

κον κίνδuνον, όnωσδήnοτε δέ, δέν 

είναι έχθρόc: τηc: Έκκλησιαc: Δυ

νάμεθα να λεγωμεν ότι ό τεκτονι

σμόc: δέν συμβιβάlετοι με τήν θρη

σκειαν, άλλο τό νά λέγωμεν οτι 

ούτόc: είναι ό κύριοc: εχθροc:, ο

σφολώc: δέν ανταποκρίνεται ειc: την 

γνώμην τηc: nλειοψηφίοc: τηc: Ίε

ραρχίαc:. Κοί, nάντωc:, δέν nρεnει 

νά ύnερβαλλωμεν τήν σημασίον τηc: 

όnοφά,σεωc: αύτηc: ... 
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ΣΙΛΟΣ Ι 

Α 
ιιpuφώDnιs 

BTDV Ί ίο 

ΣΤΗΣΥΝΟΔΟ 
'Από τούς τLτλους των έφημεpίδων 

Αί GuζnτήGεις Gτnν Ίεραρχiα 

Άπο τίς πρώτες συζψήσεις της 
'Ιεραρχίας έξεδηλώθη όξύτης. "Όταν 
εyινε λόγος περl κά-rτοιας δηλώσε
ως του Πατριάρχου Ρουμανίας cyε
τικά μέ «κίνδυνον ά-πό τόν Πανελλη
νισμόν» (ίσως θά έννοουσε τήν rάσιν 
κυριαρχίας 1ης Έλληνικης Έκκλη
σί�ας μέσα στην δλη 'Ορθοδοξία) 
καί δ Άρχιεπίσκcπος δέν άπαντοϋσε 
&\λ τέτοια φρασις έλέχθη καί μέ 
τιοιό νόη,μα:, παρενέιόη δ Φλωρίνης 
κ. Αύyουστίνος: 

- Μακαριώτατε, γιατί δέν άτιαν
τατε; Σας έρώrrησε δ UΑyιος Κο;>ιν
θίας. 

Τότε έξερράyη δ άρχιε,τίσκοπος, δ 

ότιοίος άπήντησε στόν κ. Αύyουοτί

νο Καντιώτη, δτι είναι ταραχοπ�ιός 

καί δτι ύτιάρχει μήνυσις ένω,τίον 

του την δποία καί θά διαιόάση. 

* 

Οί συχνές διακοπές ,τού έδέχθη δ 

'Αρχιετιίσκοτιος είχαν σάν ά-πστέλε

σμα νά έκ\ευρισθfι καί νά άπειλήση, 

μάλιστα, δτι «θά σηκωθfι καί θά Φύ
yη». 

Κατά του Φλωρίνης καταφέ.ρθηκε 
καί ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Λεωνίδας, δ δτιοίος είπε δτι ό κ. Αυ
γουστίνος «1κατατυραννεί τήν Ίεραp
χίαν». 

<<Εάν εκανα κι' έyώ δ,τι κά,,ει ό 

αyιος Φλωρίνης, θά έρχόμαστε στά 

χέρια», τιρόσθεσε δ κ. Λεωνίδας. 

Κατά τήν συζήτησιν ,τε,ρί «έ'<συy

χρονισμοϋ της 'Εκκλησίας», δ , ίση

yητής μητρστολίτης Κοζάνης Διο

νύσιος, άφου άνέτιτυί,ε διαφόρους Ιά

,τόψεις, είτιε : 

«Κυρίως δέν πρέπει νά θορυ(:)ού_ 

μεθα μήπως ή 'Εκκλησία μείνη ό
,τίσω έν τi;:, κόcψ�,>. 

«Έν τιάσn περιπτώσει - συνέχισε

- δέν θά πρέτιει νά παρασυρώμεθα 

έ,κ τοϋ παραδείγματος (έκσυyχρονι

σμοϋ) της Ρωμαιοκαθολικης Έκι<λη

σίας, ά-πό της δποίας δέν μας χωοί

ζουν μόνον δοyματικαί διαψοραί, αλ-
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λά καί χασμα μεyα ως πρός τον
τροπον καθ' ας έκατεροι, οί δυτικc,ι 
και ανατολικοί, σκεπτόμεθα καί <οιοϋ
μεν το Εύαyyέλιον καί θεολοyοϋ ι1εν 
καί πορευόμεθα έν τfi ίστορίςι και 
παρέχομεν rην μαρτυρία τοϋ Ίησοϋ 
Χριστοϋ έν τQ Κοσμ(i)> 

Ώς γνωστόν, ή Ρωμαιοκαθολική 
Έκκλησία i:ρριψε, κατά τάς τελευταί
ας Συνόδοος της, τό σύνθημα του 
«άτζιορναμέντο» (προσαρμοyης της 
Έκκλησίας είς τό Σήμερα). Ή Έκ.. 
κλησία της Έλλάδος φο<οεϊται τό Σή
μερα καί θέλει νά μείνη πρ=,ωλ
λημένη στό Χθές ... 

* 

Διά τόν λόγον οτι δ Έλευθφου. 
πόλεως «προέ<οη είς δημοσιεύσεις, 
θιyούσας τό κϋρος της Ίεραρχί-:χς,,, 
κατά παρά<οασιν της άποφάσεως ο. 
πως μή δίδωνται πληροφοpίαι είς τόν 
Τύπον, έπε<ολήθη είς τόν μητρο-,τολί
την κ. 'Α.μ<ορόσιον ποινή άπο<οολης 
έκ των έρyασιων έπί τριήμερον. 

Διαμορτυρόμενος, δ τιμωρηθείς 
μητροπολίτης είπεν : «Οί άτακτοον
τες μαθηταί καί οί ποδοσψαιρι.J>Ταί, 
είπεν, άπο<οάλλονται. Οί διαμαρτυ. 
ρόμενοι Άρχ ερεϊς διά τά κακως Υεί
μενα, άντιθέτως πρέπει νά έπα�vοϋν
ται. Είς ούδέν Κανονικόν παρα,πω
μα ύπέπεσα, προσέθεσε. Σεϊς, Μα><α
ριώτατε, καθημερινως τό δια-τοάτ
τετε Φο<οεϊσθε τό φως καί θέλετε νά 
κινούμεθα είς τό σκότος, διά νά μη 
πληροψορηται δ Λαός τήν άλήθειαν 
Ίδού διατί τρέμετε τόν Τύπον κω 
δια:μαρτύρεσθε κατά των δημοσιο. 
yράψων, ώς μεταδίδοντας είδήσεις, 
τάχα, παραποιημένας. � Αν δέν ψο
<οησθε τό φως, άνοίξτε τίς πόpτες 
καί τά παράθυρα νά λάμψn δ ii
λιος της άληθείας καί νά yεμίσn ή 
αίθα.>σα άπό τό όξυyόνο της έλευθε
ρίας της σκέψεως καί τοϋ λόyοο. 
Ό Λαός ζωηρως έπιθυμεϊ νά μάθτι 
τί συμ<οαίνει είς τήν 'Εκκλησίαν-,. 

((Μέ τic�κλωτσιέc>> 

Έπειδ'r'ι δ τιμωρηθείς μητροπολι 
της έθεώρει την ποινήν της «άπο<οο
λης» παράνομον, έδήλωσεν οτι θά -rήν 

ήyνοει καί θά μετέ<οαινεν είς την 
συνεδρίασιν. Άλλά μετέ<οαλε yνώμην 
Καί σχετικως έδηλωσε 

«Τήν άπόφασιν ταύτην (της έπί 
τριήμερον άτιοχης έκ των συνεδο ά. 
σεων) ελα<οον οίκεία <οα.>λήσει, παpα
θεωρήσας παντάπασι, ούδόλως τιτοη
θεις Fκ της άτιο Άρχιεπ σκοπικωv 
χειλεων έκτοξευθείσης άπειλης, καθ' 
ην «έάν ελθη αϋριον - ώς είπΞ -
θά τόν πετάξω μέ τίς κλωτσιές ε
ξω». Άλήθεια ! πόσα δέν έδιδά. 
χθημεν, άδελφοί, άπό τά χθεσινά yε
yονότα τά δποϊc:: άνεπανορθώτως έ
ξεθεσαν ένώπιον τοϋ Έλληνικοϋ Λα
ου καί τοϋ πεπολιτισμένου κόσμοο, 
τό κϋρος της 'Ιεραρχίας». 

Koi. .. Tloίnμc Μπόντ ! 
Πολύ ήνώχλησε την ήyεσίαν ·,ης 

'Ιεραρχίας τό δτι δ Τύπος έδηuοσί
ευσε λεmοι1ερείας διά τά λεyόμε.να 
κατά τάς συνεδριάσεις καί δέν πε
ριωρίζετο είς τά έπίσημα άνακο.νω 
θέντα 

Ό Φλωρίνης τό «ερριξε στό ά
στεϊο» είπών\ οτι δυνατόν, δχι νά 
μ,ε.ταδίδοον πλ1ροφορίας οί μητροπο. 
λϊται ε.ίς τούς δημοσισyράψοος, άλ.. 
λά νά εχα.>ν οδτοι έyκαταστήσε.ι 
κρυψά ε.ίς τήν αίθουσαν μικpοΟ"'-::rttι
κά μαγνητόφωνα καί νά λαμ<οάν:κ.ιν 
τάς φωνάς των ίεραρχων1 

«Έρωτω εύλα<οως - είπεν. Ξίναι 
<οε<οαία ή 'Ιεραρχία, δτι δέν .:mάο. 
χει έν τη αίθούση των συνεδριάσΕων 
τοιαύτη πε.ρί mωσις αύτο,ιάτοο 1-ή
ψεως των φωνων μας; Ύπό σε<οασμί
οο Ίεράρχοο, κοιμηθέντος έν Κυ
pίίiJ, είχε λεχθη οτι ε.ίς συνε.δριά
σεις παρελθούσης 'Ιεραρχίας έχρr�σι
μοποιεϊτο τοιοϋτον μέσον». 

* 

Ή 'Ιεραρχία, μέ <οάσιν τά δηuο
σιεύματα τοϋ Έλευθεροοπόλεως Άμ. 
<οροσίοο καί τοϋ Φλωρίνης Αύy(){).. 
στίνοο, καθώς καί τάς άyορεύσεις 
των, ελα<οε την άπόψασιν της παpα
πομπης άμψοτέρων είς δίκην ,·έπί 
καταψρονήσε.ι καί δυσψημήσΞι της 
προίσταμένης αύτων 'Αρχης�, Sηλ. 
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Μή στενοχωρησθε πάτερ ! 'Α
πεβλήθη καί ό Παπαϊωάννου άπό 
τήν ΑΕΚ .. 
«Άπογι.;uματι v1i» (του Ι, )Ί))

τοϋ άρχιε'Πισκόττοu, ήνοίχθησαv δέ 
δ�κασrηκοι φάκελλοι. 

'C1tηκολουθησαv ζωηραί άντ:yκλή
σεις. 

* 

Κατά τήv συζήτησιν έ1τί του άπ0-
λοyισμοϋ δ;,άσεως τοϋ άρχιεπισκό.. 
1tου, δ Φλωρίνης 1tαρετήρησε, διαr<ό
πτων, οτι 1ταρCΧΙuελήθηκαv αλλα 1τλέ... 
ον ούσιώδη θέματα. 

Τότε άκριGως άκούσθηκε ή <j)ωνή 
τοϋ μητροπολίτου Κ ιλκ�σίοu · 

Νά έκGληθfi της αίθούσης δ 
Φλωρίνης 

«Νά παμε στόν nάΤΟ)) 
'Αρχιεπίσκοπος· 'Όσοι ψηφίζουν 

τήv άrτοGολήv νά άνατείvοuν τήv yεϊ
ρα 

Ί-1 'Ιεραρχία άντι1tαρηλθε τήv 
πρότασι μέσα σέ άπόλυτη σιyή 

'Αρχιεπίσκοπος: Έρωτω, έyκοίvετε 
τήν άποl!>ολήν, 

Μια φωνή Μή τόν Gyάζετε ε-

ξω, κύ?ιε, καί δέν θά τό ξανα"ά,1η 
"Αλλη φωνή: Δέν μας φθάνουν ό

σα άκούσαμε με την άποl!>ολήν του 
Έλευθερου1tόλεως ... ». 

- Κρίσις στήν 'Ιεραρχία της

ΑΕΚ!

(Του Σκοuλα) 

Άρχιε1tί01κοπος: 'Ορίστε τώρα δ 
Φλωρίνης μειδια. 

Φλωρίνης- Διατί νά μή μειδιω. 
Μακαριώτατε ; 

Ό μητροπολίτης Θε.σσαλοvLκης Λε
ωνιδας 1ταρετήρησε : 

- Τίποτε δέv κάνουμε έφ' οσον
δεν ύπαρχει άyάπη καί έvότης με
ταξύ μας» 

Καί χαριτολοyων 1τροσέθεσε : Μα
κάρι νά είμαστε όλοι μέσα στό <<Μέρ
λιν» νά 1ταμε στόν 1τάτο. Ρεζίλι γι
νόμαστε στόν Τύπο κάθε μέρα ... 

Ό Ι\Ιόμοc 214 
Πολύς θόρυGος εyινε διά τόν Α. 

Ν 21 4 1τερί καθάρσεως της Έκ
κλησιας, προGλέ."'!οντα τήν ασκησιν 
διώξεως διά τούς ά1tολέσαντας τήν 
«εξωθεν καλήν μαρτυρίαν» ανευ δι
καιώματος έφέσεως. 

Ό Μητροπολίτης Κορινθίας κ. 
Παντελεήμων έτόνισεν οτι έ1tιl!>άλk 
ται καταρyησις του Α Ν 21,: «Ό 
νόμος αύτός - είπε - εχει yίνει δι
άτρωτος άπό τήν Θεολοyική Σχ:Jλή 
του Πανεπιστημίου 'Αθηνων» 

(Ένεθυμή',ησαν τήν Θεολογικήν 

Σχολήν' "Οrον, ό;.J..ι.>C:, ή Θεολογι

κ.ή Σχολή βεβοιωvη δτι ό Τεκτονι-
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- Σκυψε, μή φας καμμιά ... δεσποτική! .. 
«Άπογιυματινη» (τcϋ Σιωυλα) 

σμόc: ΔΕΝ είναι θρησκεια, ΟΥΤΕ 
θρησκευτική οργαν....ισιc:, 1ολλα φιλαν
θρωπική καί φιλοσοφική, οτι ΔΕΝ 
διέπεται άπό τό.οειc. αντιθρησκευτι
κ,άc: έν γένει, ΟΥ ΓΕ ειδικωc αντι
χριστιανικάc:, άλλα διακρινεται δι· 
ευαέβειαν και τά μέλη τηc, οι Τέ
κτονεc, είναι έκλεκτα μελη τηc 
Καινωνίαc, προαφεpουν δε και ειc 
τήν Έκκλησιαν καλαc: ύπηρεσ1αc:, 
ωmε ΔΕΝ υπαρχz.ι λογοc: v· άσχολη
θη ή Έκκλησια μέ τόν Τεκτονισμόν, 
τοτε ή Θεολογικη lχολη ,άγνοεί
ται ... ). 

Κίνδυνοc άποσχίσεωc; 
Ό Κίτρους ΒαρνάGας εί-�τε: Mr.r:.,α. 

ριώτατε, δέν 1τρέ1ιει νά λησμο·ιητιc, 
ότι ήμεϊς οί Μητρσττcλιται των Νέ
ων Χωρων άνήκομεν -�τροοκαίρως �ίς 
τήν 'Εκκλησίαν της Έλλαδος. Ό 
τρό-�τος διορισμοί) ιων "'tpοέδρων r,:;')v 
συνοδικων έ-�τ.τρσττων -�τλήττει τό Οί
κουμενικόν Πατριαρχείον καιρί.;)ς. 
Ή άθέτησις της συμφωνίας, ή πί
σημος κατάλυσις τοu Τόμου άνrr-<η-

ρυξεως τοu Αύτοκεφάλου καί ή Πρδ;. 
ξις τοu 1923 άyνοοuνται καί καίαp
ρακώνσνται, κατά τρό-�τον άνεπί,pε
,τταν καί αύθαίρετον. Δέν έ-�τιτ;>?.πε
ται νά κατασπιΑώσωμεν την ίστc-ρι
κης σημασίαν -�τραξιν μετα[,ύ Οίκου. 
μενικοu Πατ:>ιαρ,<είου καί Έκκλησί. 
ας της 'Ελλάδος» 

Ό Φ λίτιπων 'Αλέξανδρος .:ζιiτη. 
σεν ά-�τολυτον σεGασμόν είς τόν Τ ό
μον καί τήν Ά-�τοφασιν του Οίκου,.ιε
νικοu Πατριαρχείου «Δεν μ"'tοpοίιμε 
νά -�ταίζουμε, -�ταρετήρησε, καί νά δL 
δουμε -�τάλιν τό κακό -�ταράδειyμα ι.ί;:; 
τάς έκκλησιας τοί) Gορρα νά μή σέ
Gωνται ιο Πατριαρχείον. Αύτό κά•,ο ,_ 
με όταν έμεις, ή 'Ελληνική Έκκλη
σια, άθετοuμε καί δεν σεGόμεθα rάς 
συuφωνίας» 

Ό Φλωρίνης Αύyουστίνος έν ,,έσω 
της φορτισμενης αύτης άτμοσφαίt)ας, 
δ ετυπωσε εύθεως την "m:ειλη ότι αί 
μητρσττολεις της Βορείου Έλλ:ι:δος 
θά έ-�τιστρέψουν στό Οίκουuενικό Πα. 
τρ αρχείο άν δέν διοικηθη δημοφα
τικως ή 'Εκκλησία της Έλλαδος 

(Ένθυμοϋνται τό Πατριαρχείον ι 

Προκειμένου διά τ,ό «καλά και συμ

φέροντα», διά τά όφφίκια . · Οταν, 
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όμωc:, πρόκειται περί τηc: nροσnα

θείαc: τοϋ Πστριαρχείου διά τήν ΕΝ 

ΧΡ I ΣΤΩ συνεργσσiαν των Έκκλη

σιων, τότε κραυγάlουν άτι είναι 

ΑΙ ΡΕΤΙ ΚΟΝ καί άρνοϋνται νά μνη

μονεύουν 1όν Πατρ1άρχην, χθέc: 

τόν Άθηναγόραν, σήμερα τόν Δη

μήτριον ... ). 

·Απορρίπτεται
ή συμφιλίωσιc

'Εν μέσ� καταθλιπτικης άτμο. 
σφαίρας ε.λαt!,ε τόν λόγον ό Μητρο.
πολίτης 'Ιωαννίνων κ. Σεραψείμ, ό
όποίος διετύπωσε τήν όiκόλουθον συν
ετήν πρότασιν.

'Ιωαννίνων: Σήμερον, Μακαριώιrα.. 
τε, ε1ναι ή τελευταία ήμέρα των 
έρyασιων μας. Μετ' όλίyον θό: φύ
yωμεν είς τό:ς έ.παρχίας μας. "Ας 
φύyωμ,εν ό:π:ό τήν αίθουσαν αύτην 
μέ άyάπην, μέ σύμπνοιαν, μεyα:θυ
μίαν καί ένότητα. Πολλά λέγονται
είς ενα συνέδριον. Τούτο δέν σημαι
νει οτι πρέπει νό: ό:π:οχωρισθωμε.ν ώς 
έχθροί.

n παράδειγμα θό: δώσωμε.ν είς 
τόν λαόν; Νό: τό: ξε.χάσωμεν δλα, 
Μακαριώτατε, ας παραyράψωμε.ν μέ
άyάπην ολα οσα νομίζομε.ν ώς πα..
ρο:πτώματα. Καί νό: φύyωμε.ν Ελοι
μέ δμόνοιαν. Τοϋτο θό: ίκανοποιήση,
πιστεύω, άπόλυτα τόν ε.ύσει3η έλλη
νικόν λαόν.

Προτείνω, \οιmόν, νό: άνακληθη ή 
ό:π:άφασις διό: τήν παρemομπήν των 
άδελφων μητροπολιτών Έλευθεpα.ι
πόλεως κ. 'Αμt!,ροσίου καί Φλωρίνης
κ Αύyουστίνα.ι ε.ίς δίκην ...

'Αρχιεπίσκοπος ( μέ ό:π:οφασι στ ι-
κότητα): 'Όχι, θό: άποκαταστήσω
τήν πειθαρχίαν διό: παντός μέσα.ι
Δέν θό: έ.πιτρέψω νό: δια:n:ομπ:εύεται ή 
'Εκκλησία. 

Προσωπικως έyώ δέν δύναμαι νό: 
δε.χθω τοι.αύτην πρότασιν, διότι δέν 
είναι προοωπικον θεμα Δέν είναι δυ
νατόν έ.δω νό: π:αραι3ιάζωνται ό:π:0-
φασεις καί νό: μένων' ιό:ημώρητοι 
οί δρασται Δέν ύποχωρω». 

'Όχι, οχι! Αύτό πού π:ροτεLνε.τε 
ε1ναι κατάπλασμα ... 

ΈλευθΕ.ρουπόλε.ως. Εύχαριστω τόν 

Σει3. 'Ιωαννίνων. Τόν τιμα ή θέσις 
του, αλλ.ό: δέν εχω άνάyκην του Άp
χιπιε.σ-<οπικου οίκτου καί έλέους. 

Φλωρίνης: Δύνασθε, μακαριώιrατε., 
νό: μας συντρίψετε, άλλό: δέν δύ
νασθε. νό: συντρίψετε τήν άλήθειαν ή 
δποία είναι σεισμική. Τό αίτημά μας 
είναι νό: άποκατασταθη τό δημοv.ρα.. 
τικόν καί φιλcλεύθε.ρον πολίτευμα ϊης 
'Εκκλησίας ήμων. 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ· !δέστε. μέ τι 
ϋφος δμιλεί δ σεt!,. Φλωρίνης. 

Ή σκληρό: στάσις του 6:ρχιε.π:ισι�ό
πα.ι έπε.κρίθη είς τόν τύπον. 

Έι<ι<λnσία «άνίι<ανοc 
Ι<αi ΟΙ<ΟΤαδισΤΙΙ{ή)) 

Ό σι,yyραφεύς καί δημοσισγρά
ψος, πρώην 'Υπουργός κ. θεαpύλακτος 
Παπ:ακωνστο:νrίνου σέ αρθρο του στήν 
«Άκρόπολι» (1 Ο Δεκεμ(!,ρίου) i!.yρα.. 
ψε: 

«'Αnό τό πρόγραμμα των έργα

σ,ων (τηc: Ί εραρχίαc:) άναδύονται 

μδλλον πενιχροί φιλοδ0Εία1 καί ΚΑ

ΤΩΤΕ ΡΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΡΩΝ ,jνησυ

χίαι». 

«Εί,χομεν οφθονα δείγματα, κατά 

τήν διάρκειαν των έργααιων τηc: 

Ίεραρχίαc:, ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ νοοτρο

nίαc:». 

«'Αrμόσφαιρα έκρηκτική . Δ1α-

nλη,κτισμοί είc: γλωασαν άnρεnη, 

άνταΕίαν τοϋ πλέον έκτραχηλισμένου 

έλληνικοϋ κοινοβουλίου ... θλιβερωc: 

χαμηλόν τό έnίnεδον των συlητή

σεων». 

«Δέν ύnηρχε στιβαρ,ό διεύθυνσιc: 

μέ σαφείc: καί γενναίοι: ιόnόψειc: 

'Ανά nδσαν στιγμήν κατώρθωνσν νά 

δεσnόlουν καί νά έn1βάλλουν τ,άc: 

άnόψε1c: των όλίγοι θορυβοnοιοί καί 

δημοκόποι. Ή nρυτανεύουαα νοοτρο

πία ύnηρΕεν άαφυκτικωc: σκοταδιστι

κή ... Ό άνώτεροc: κληροc: εχε1 χάσει 

τ,ήν έnαφήν του μέ τήν σύγχρονον 

πραγματικότητα καί τά προβλήμα

τά τηc: ... » 




