
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Φωκᾶ Ἱερομάρτυρος, Φωκᾶ τοῦ Κηπουροῦ Μάρτυρος, Τῶν Ἁγίων Εἴκοσι ἕξ Ζωγραφιτῶν Ὁσιομαρτύρων, Κοσμᾶ τοῦ Ζωγραφίτου Ὁσίου ΕΤΟΣ ΝΖ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2180

2ον
Καί πᾶμε στό ἐπιστέγασμα

τῆς τραγωδίας, τόν ἐμπρη-
σμό, τή σφαγή καί τόν θανά-
σιμο συνωστισμό στή Σμύρ-
νη κατά τόν φρικτό Αὔγουστο
τοῦ 1922. Στίς 27 λοιπόν τοῦ
μοιραίου μήνα, τίς πρωινές
ὧρες ἐγκαταλείπουν τή Σμύρ-
νη τά τελευταῖα ἑλληνικά
στρατιωτικά τμήματα. Τμῆμα
ἀτάκτων Τούρκων ἱππέων
εἰσέρχεται στήν πόλη γύρῳ
στίς 11.00 π.μ. καί κατόπιν
ἰσχυρό τμῆμα πεζικοῦ. Ἀμέ-

σως ξεκινοῦν ληστεῖες, κακο-
ποιήσεις, σφαγές τοῦ χριστια-
νικοῦ, Ἑλληνικοῦ καί Ἀρμενι-
κοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Τήν
ἴδια μέρα σφαγιάζεται, κυριο-
λεκτικῶς διαμελίζεται, μέ
πρωτοφανῆ στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος βαρβαρότητα,
ὁ ἅγιος ἱερομάρτυρας Χρυσό-
στομος Μητροπολίτης Σμύρ-
νης. Στίς 30/8/1922 ξεκινᾶ ἀπό
τήν ἀρμενική συνοικία ὁ
ἐμπρησμός τοῦ χριστιανικοῦ
τμήματος, ἀρμενικοῦ καί ἑλλη-
νικοῦ, τῆς Σμύρνης. Τό κατα-

στροφικό ἔργο συμπληρώνε-
ται στίς 3/9/1922.

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἀπό ποῦ ξε-
κίνησε καί ποιά μέρη τῆς πόλε-
ως κατέστρεψε ἡ πυρκαϊά, ὅσα
περιγράφει σαφέστατα ὁ γενι-
κός πρόξενος τῶν Η.Π.Α. στή
Σμύρνη George Horton δέν ἐπι-
τρέπουν σέ κανένα νά ἀμφιβάλ-
λει:

«Ἡ πυρκαγιά ἀνάφτηκε στίς
παρυφές τῆς Ἀρμενικῆς συνοι-
κίας κατά τή στιγμή πού φυσο-
ῦσε δυνατός ἄνεμος πρός τή
μεριά τοῦ χριστιανικοῦ τομέα καί
σέ ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπό
τήν τουρκική συνοικία. Πραγμα-
τικά, ἡ τουρκική συνοικία δέν
ἔπαθε καμία ἀπολύτως ζημιά
καί, σέ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἀπο-
τρόπαιων σκηνῶν πού ἀκολού-
θησαν καί τῶν ἀπερίγραπτων
μαρτυρίων πού ὑπέστησαν οἱ
χριστιανοί, ἡ μουσουλμανική
συνοικία, κατάφωτη καί χαρού-

μενη, διασκέδαζε μέ χορούς καί
τραγούδια» (George Horton, Ἡ
μάστιγα τῆς Ἀσίας, μετάφραση
καί σχόλια Β. Γ. Σολομωνίδου,
ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς
«Ἑστίας», 5η ἔκδοση, Ἀθήνα
2002, σ. 111).

Ὅσον ἀφορᾶ τό ποῖοι ἦταν οἱ
ἐμπρηστές, ὑπάρχουν μαρτυ-
ρίες αὐτοπτῶν καί γι’ αὐτό τό ζή-
τημα. Ἡ μαρτυρία τῆς Ἀμερικα-
νίδας Minnie Mills διευθύντριας
τοῦ ἀμερικανικοῦ διακολλεγια-
κοῦ ἰνστιτούτου δέν ἐπιδέχεται
ἀμφισβήτηση:

«Ἔβλεπα καθαρά τούς Τούρ-
κους νά κουβαλοῦν τούς τενεκέ-
δες μέ τό πετρέλαιο μέσα στά
σπίτια, ἀπό τά ὁποῖα ξεπετά-
γονταν φλόγες ἀμέσως κατόπιν.
Δέν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας Ἀρμένιος
καί τά μόνα ἄτομα πού κυκλο-
φοροῦσαν ἦταν Τοῦρκοι στρατι-
ῶτες τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ μέ
κομψές στολές.» (Ἔνθ΄ ἀνωτέ-

ρω, σ. 133.)
Ὅμοίως καί ἡ ἐπίσης Ἀμερι-

κανίδα King Birge σύζυγος Ἀμε-
ρικανοῦ ἱεραποστόλου καταθέ-
τει ὅτι:

«Ἀνέβηκα στόν πύργο τοῦ
Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου στόν
Παράδεισο καί, μέ ἕνα ζευγάρι
κυάλια ἐκστρατείας, ἔβλεπα κα-
θαρά Τούρκους στρατιῶτες νά
βάζουν φωτιά στά σπίτια. Τούς
ἔβλεπα νά παραμονεύουν στά
χωράφια καί νά πυροβολοῦν
χριστιανούς. Καθώς ὁδηγοῦσα
ἀπό τόν Παράδεισο στή Σμύρ-
νη, γιά νά φύγω γιά τήν Ἀθήνα,
ὁ δρόμος ἦταν γεμάτος πτώμα-
τα». (Ἔνθ΄ ἀνωτέρω, σ. 133-4.)

Ἄς δοῦμε ὅμως καί πῶς περι-
γράφει τά γεγονότα αὐτά, ὄχι
ὑπήκοος οὐδετέρου κράτους,
ἀλλά μία προσφυγοπούλα, ἡ
ὁποία ἔζησε ὅλη τήν ἀγωνία τοῦ
ἀθώου ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο
καταδιώκουν σάν νά ἦταν ἄλογο

κτῆνος. Πρόκειται γιά τήν Ἀρμέ-
νια Ἀνζέλ Κουρτιάν, (γεννημένη
τό 1912), ἡ ὁποία περιγράφει τά
ἀποτρόπαια γεγονότα, μέ λόγια
τά ὁποῖα δέν ἐπιδέχονται ἀντιρ-
ρήσεις, οὔτε ἀφήνουν τόπο γιά
σαθρές θεωρίες:

«Φτάνουμε πάλι στό ἀκρογιά-
λι, τό Καί (διευκρίνιση δική μας:
γαλλική λέξη, ἡ ὁποία σημαίνει
«προκυμαία»). Ἄχ, Παρθένα
μου! Ἐδῶ τά πράγματα ἔχουν
ἀγριέψει. Τά πόδια μας πιά δέν
πατᾶνε γῆς. Ὅ,τι ἔχει πάρει ὁ
καθένας, μά πολύτιμο ἤτανε μά
ἀπαραίτητο, τό ἔχει πετάξει.
Βλέπεις μπόγους, μπαοῦλα,
τσουβάλια γεμάτα, μηχανές, βα-
λίτσες, πτώματα, ἀκόμα καί
ἀρρώστους, πού οἱ δικοί τους
εἴχανε πάρει μαζί γιά νά τούς
σώσουν, καί μή μπορώντας πιά
νά τούς σηκώσουν, τούς ἄφη-
σαν. Τά κτίρια καίγονται, οἱ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ

Αὔγουστος 1922: Ἡ κορύφωσις
τῆς τραγωδίας τῶν χριστιανῶν τῆς Μ. Ἀσίας

Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός,
Σχολ. σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ ἀληθινὴ Παράδοσις
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ παράδοση στήν ἐποχή μας ἔχει χάσει τό πραγματικό της
νόημα καί χρησιμοποιεῖται ὡς ἐμπορικό περιτύλιγμα προκει-
μένου νά προσελκύσει πελάτες. Ἔτσι ἀκοῦμε συχνά «παρα-
δοσιακά προϊόντα», «παραδοσιακά σπίτια», «παραδοσιακός
γάμος», «παραδοσιακές πολιτιστικές ἐκδηλώσεις», χωρίς
ὅμως νά περιγράφεται ἐπακριβῶς ἡ πραγματικότητα.

Μέ τή χρήση τῆς λέξης «παράδοση» θέλουμε νά προβάλου-
με κάτι ἀπό τό καλύτερο παρελθόν, χωρίς ὅμως νά ἐπιλέγου-
με καί τόν παραδοσιακό τρόπο ζωῆς. Εἶναι ἐντυπωσιακή ἡ

ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ;!

Ἐπιδιώκοντας νὰ συνεχισθεῖ
ὁ διάλογος γιὰ τὸ «ὁμοούσιον»
καὶ μὲ ἀφορμὴ σχετικὰ δημοσι-
εύματα, ὅπου ἡ ἔννοια τῆς
«ἀναλογίας» φαίνεται ἴσως νὰ
ἀπορρίπτεται παντελῶς ὡς

«σχολαστική», παραπέμπουμε
στὶς ἑξῆς περικοπὲς ἀπὸ κείμε-
νο τοῦ Μεγάλου Φωτίου (MI-
GNE, τ.101, σέλ..913):

«…Ὅσα δὲ καθορᾶν ἡμῖν
τῶν ἄνωθεν προϊόντων τὸ
ἀσθενὲς τῆς φύσεως οὐκ ἐνδί-
δωσιν ἐκ τῶν καθ’ ἡμᾶς καὶ συν-
ήθων ἀνάγεσθαι πρὸς τὴν ὑπὲρ
ἔννοιαν αὐτῆς θεωρίαν, χάριν
ἡμῖν παρασχεῖν ἡ φιλάνθρωπος
ἀγαθότης κατηξίωσε, δι’ αὐτῶν
ἡμᾶς χειραγωγοῦσα καὶ ἀνά-
γουσα εἰς τὴν περὶ Πατρὸς καὶ
Υἱοῦ καὶ Πνεύματος θεοπρεπῆ
φαντασίαν. Καὶ τὸν ἡμῶν θεῖον
ἔρωτα δι’ ἀναλογίας ψυχαγωγοῦ-
σα καὶ ἀναπληροῦσα πρὸς
γνῶσιν ὑπὸ τῆς παντελοῦς
ἀγνοίας στενοχωρούμενον… ἐκ
τῆς δὴ τῶν καθ’ ἡμᾶς ὁμολο-

γουμένων ἀναλογίας, εἰς τὴν
ὑπὲρ ἡμᾶς ἱερολογίαν τῶν ὑπερ-
ουσίων τε καὶ ὑπερθέων θεαρ-
χικῶν ὑποστάσεων ἀναγόμε-
νοι….».

Σημειώνουμε στὶς ἄνω περι-
κοπὲς ἰδίως τὶς φράσεις: «ἐκ
τῶν καθ’ ἡμᾶς ὁμολογουμένων
ἀναλογία» καὶ «θεοπρεπὴς
φαντασία». Παραθέτουμε τὸ ἐν
λόγω κείμενο, γραμμένο ἀπὸ
μία τέτοια αὐθεντία στὴν Τρια-
δολογία, γιὰ νὰ ἐρωτήσουμε,
ἐὰν μὲ τὸν ὅρο «ἀναλογία»
πρέπει πάντα νὰ ἐννοοῦμε τὴν
σχολαστικὴ «analogia entis» ἢ
ἐὰν ὑπάρχει καὶ μία ὀρθοδόξως
ἐννοούμενη «ἀναλογία» πού,
σύμφωνα μὲ τὸ παρατεθὲν κεί-
μενο, ἂν βέβαια δὲν τὸ παρερ-
μηνεύουμε, μπορεῖ νὰ ἀξιοποι-

ηθεῖ θεμιτὰ γιὰ τὴν –κατὰ τὸ δυ-
νατὸν- γνώση τῆς Τριαδολογίας
καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς –προτε-
σταντίζουσας ἴσως;- «παντε-
λοῦς ἄγνοιας ποὺ στενοχωρεῖ».

Μὲ ἐκτίμηση,
Κώστας Βούλγαρης

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΛΗ

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ
Ἀγαπητὲ Κύριε Βούλγαρη,

σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐρώτηση
ποὺ θεωρῶ σημαντική. Δὲν σᾶς
κρύβω ὅτι ἡ ἐρώτηση εἶναι δύσ-
κολη καὶ χρειάζονται διευκρινί-
σεις πολλές, γιὰ νὰ κατανοή-
σουμε τὴν ἀπάντηση σὲ βάθος.
Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς ἀπαν-

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ANALOGIA ENTIS

Ὡς μαθητής τοῦ Σεβ. Περγάμου καί φίλος τοῦ Ἀρχ. Ἀθηνῶν διῆλθεν ὅλα τά «γρανάζια»,
ὥστε νά ἐκλεγῆ Καθηγητής τῆς Δογματικῆς, διά νά ὑποστηρίζη κακοδοξίας!

Σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου τοῦ Α.Π.Θ Κυριάκος Κυριαζόπουλος στὸ
ράδιο tv kosmos τῆς Ρόδου 93,8, στὶς 28 Ἰουνίου 2017, ἀνέφερε
μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

Ἐρώτηση: Τώρα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ
ὁποία συνεδρίασε χθές, αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐσεῖς σήμερα μᾶς μεταφέ-
ρετε προφανῶς καὶ θὰ τὰ γνωρίζει ἔτσι δὲν εἶναι; Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπορ-
ρίπτει τὸ νέο βιβλίο; Τί λένε ἐσᾶς οἱ πληροφορίες σας;

Ἀπάντηση: Ὄχι ὄχι ὄχι! Ἦταν σαφὲς ἀπὸ τὶς προηγούμενες συν-
εδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῆς Ἱεραρχίας
δὲν ἤθελε τὸ νέο μάθημα τότε ποὺ τὸ λέγαν τοῦ Φίλη. Γιατί ἤξερε
περὶ τίνος πρόκειται. Εἶχε γίνει ἕνα συνέδριο ἀπὸ πλευρᾶς Πανελ-
λήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καὶ μάλιστα εἶχα συμμετάσχει ἐγὼ καὶ
ἀνέλυσα ἐκεῖ ποιὰ ἦταν ἡ φύση τοῦ μαθήματος. Καὶ εἶπα εἶναι δια-

«Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴ Διαπλοκὴ
Ἱεραρχίας- Κυβερνήσεως;»

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Ἱερὰ ὀργὴ μὲ κατέλαβε ὅταν ἀνέγνωσα εἰς τὸν «Ο.Τ.» τὴν προσ-

φώνησιν τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύν-
οδο τῆς 31ης Αὐγούστου. Ἀπόρησα ἐὰν ὁμιλῆ Μητροπολίτης ἢ θε-
ατὴς τῶν γεγονότων, τὰ ὁποῖα ἐκτυλίσσονται εἰς τὴν πατρίδα μας!

Ἔχει πράγματι ἀνεπαυμένην τὴν συνείδησίν του ὁ Σεβασμιώτατος
ὅτι ἀνταπεκρίθη «τὸ κατὰ δύναμιν, εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν θεμά-
των καὶ προβλημάτων» τῆς κρισίμου περιόδου, ἡ ὁποία παρῆλθε;
Ἐκλήθη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ὑπηρέτησε ὄντως τὴν Ἐκκλησίαν;

Ἀπὸ τὰ γραφόμενά του ἀντιλαμβάνομαι ὅτι τελικῶς ἀπολογεῖται
ὅτι ὑπηρέτησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν: «χρεωστικῶς καταθέ-
τω ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ τὰς θερμὰς ἡμῶν εὐχαριστίας πρὸς
Ὑμᾶς Μακαριώτατε… ἔχοντες τὴν ἀπόλυτον συμπαράστασιν πάν-

Ἱερὰ ἀγανάκτησις διὰ τὸν λόγον
τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος

1ον
Ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως εἰς τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὸν διάλο-

γον μὲ τοὺς Παπικοὺς καταθέτομεν διὰ πρώτην φορὰν
τὴν γνωμοδότησιν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς διὰ τὴν ἀπο-
δοχὴν τῶν ἑτεροδόξων.

Τὴν 16ην Σεπτεμβρίου 1875 ἀπησχόλησε τοὺς Καθηγητὰς τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ τότε Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου (σημερι-
νοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν), οἱ ὁποῖοι ἦσαν μόλις πέντε (Α.
Διομήδης Κυριακός, Κ. Κοντογόνης, Ν. Καλογερᾶς, ἀρχιμαν-
δρίτης, Ν. Δαμαλᾶς, Π. Παυλίδης), τὸ ζήτημα τῆς εἰσδοχῆς εἰς
τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν
μετὰ ἀπὸ ἐπιστολὴν τοῦ Ὑπουργείου Ἐκπαιδεύσεως καὶ Ἐκκλη-
σιαστικῶν. Ἡ Σχολὴ παρέπεμψε τὸ ζήτημα εἰς τὴν ἑπομένην συν-
εδρίασιν αὐτῆς, τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 1875, εἰς τὴν ὁποίαν μεταξὺ
ἄλλων κατεγράφη εἰς τὰ πρακτικὰ καὶ τὸ ἑξῆς:

«Ἡ Σχολὴ ἐπισταμένως σκεφθεῖσα ἐπ’ αὐτοῦ καὶ λαβοῦσα ὑπ’
ὄψιν ὅσα τε ὁ πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἀθηνῶν ἐν τῷ πρὸς τὸν
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἐγγράφῳ αὐτοῦ λέγει καὶ τὰς λίαν ὀρθὰς
σκέψεις τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ δι’ ἧς καὶ τὸ Πα-
τριαρχεῖον αὐτὸ συναινεῖ εἰς τὴν διὰ τοῦ ἁγίου μύρου χρῖσιν
λόγῳ οἰκονομίας, ἀπεφάνθη ὅτι συμφωνεῖ ἐντελῶς πρὸς τὴν ὑπὸ
τῶν ἄνω εἰρημένων Ἱεραρχῶν τῆς ἐκκλησίας ἐκφραζομένην γνώμην
νομίζουσα καὶ αὐτὴ ὅτι λόγῳ οἰκονομίας δύναται ἡ παραδοχὴ τῶν
ἑτεροδόξων νὰ γίνεται διὰ μύρου».

Ὡς διαπιστώνει κάθε καλόπιστος ἀναγνώστης ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ συμφωνοῦν ὅτι ἡ ἀποδοχὴ δι’ Ἁγίου Μύρου συνιστᾶ
οἰκονομίαν καὶ ὄχι ἀκρίβειαν. Ἡ Σχολὴ ἀνέθεσεν ἐν συνεχείᾳ εἰς
τὸν Ν. Δαμαλᾶν νὰ συντάξη τὴν ἀπαντητικὴν ἐπιστολήν. Αὐτὴ
ἐτέθη εἰς γνῶσιν τῶν Καθηγητῶν εἰς τὴν συνεδρίασιν τῆς 7ης
Ὀκτωβρίου 1875, τότε ὅμως προέκυψαν διαφωνίαι, αἱ ὁποῖαι
ὡδήγησαν εἰς διαφοροποίησιν τῶν Καθηγητῶν:

«Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ ἐγγράφου, ἐν τῇ τελευταίᾳ παραγράφῳ
αὐτοῦ ἐν ᾗ ἐκφράζεται ἡ ἰδέα ὅτι τότε μόνον νὰ γίνωνται οἱ ἐκ τῶν ἑτε-
ροδόξων προσερχόμενοι εἰς τὴν ἡμετέραν ἐκκλησίαν διὰ μύρου,
ἀφοῦ πρότερον ἤθελον νουθετηθῆ καὶ προτραπῆ νὰ δεχθῶσι τὸ βά-
πτισμα καὶ δὲν ἤθελον περὶ τούτου πεισθῆ ἠγέρθη συζήτησις ἐκτενὴς
καθ’ ἥν ὁ Καθηγητὴς κύριος Ν. Καλογερᾶς καὶ ὁ Κοσμήτωρ κύριος Α.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν
διὰ τοὺς Παπικούς

Ἡ θέση των Λαϊκῶν στό ἐκκλησιαστικό
σῶμα, λόγῳ τῆς συχνῆς ἀρρυθμίας τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, προκαλεῖ κατά και-
ρούς τοποθετήσεις σέ ἓνα πνεῦμα ἒντα-
σης, μέ ἀποτέλεσμα τήν κριτικἠ στάση τῶν
λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι
στήν Ἱεραρχία. Ἡ παρατηρουμένη, βέβαια,
ὀξύτητα ὀφείλεται καί σέ ἀσυγχώρητες

ἐνίοτε προκλητικές δηλώσεις, ὃπως λ.χ.
ὃτι ἡ Ἱεραρχία ἢ ὁ Κλῆρος εἶναι «ἡ Ἐκκλη-
σία», σύμφωνα μέ τήν δυτική κατανόηση
τῆς «ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας». Ἒτσι, νο-
εῖται ὡς Ἐκκλησία ὁ Κλῆρος καί μάλιστα ἡ
Ἱεραρχία. Εἶναι εὒλογο, λοιπόν, νά προ-
καλεῖται ἡ συνείδηση ἐκείνων, πού γνωρί-
ζουν τί καί ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὡς λα-

ός τοῦ Θεοῦ καί Σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πα-
ραθεωρεῖται, ὃτι στόν «Λαό τοῦ Θεοῦ»
ἀνήκουν καί τά μή χειροτονημένα μέλη τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Αὐτοί εἶναι οἱ
«Λαϊκοί» στήν τρέχουσα ὁρολογία, μολο-
νότι καί αὐτοί ἀνήκουν στό «βασίλειο ἱερά-

τευμα». Λέγει ὁ Ἀπ. Πέτρος: «Ὑμεῖς (ὅλα
τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, Κληρικοί καί Λαϊ-
κοί) (εἶσθε) γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον
ἱεράτευμα, ἒθνος ἃγιον, λαός εἰς περιποί-
ησιν» (Α΄ Πέτρ. 2,9). Οἱ Λαϊκοί στεροῦνται
τῆς εἰδικῆς ἱερωσύνης, εἶναι ὃμως μέλη

τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἒχουν τήν γενι-
κή ἱερωσύνη καί γι’ αὐτό δέν «παρακολου-
θοῦν» ἁπλῶς, ἀλλά συνεπιτελοῦν τά τῆς
Λατρείας.

Ἡ Ἐκκλησία (πρέπει νά) λειτουργεῖ ὡς
ἑνιαῖος ὀργανισμός, «γένος ἓν Θεοῦ καί
ἀνθρώπων» (Ἱ. Χρυσόστομος), μέ κεφαλή
τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτό ἐπισημαίνει ἰδιαί-

τερα ὁ Ἀπ. Παῦλος στό 12ο κεφ. τῆς Α΄
Πρός Κορινθίους. Ἐξ ὁρισμοῦ ἀποβάλλε-
ται, ἒτσι, κάθε ἒννοια κληρικοκρατίας ἢ
λαϊκοκρατίας, διότι τότε δέν θά ἦταν
Ἐκκλησία, ἀλλά κάποιος σύλλογος ἢ ἂλλη
συσσωμάτωση, π.χ. πολιτική παράταξη
(κόμμα). Ἡ Ἐκκλησία, βέβαια, εἶναι ἐπι-

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Μετά τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σικάγου Ἰακώβου
ἔχει ξεσπάσει μεγάλη κρίση στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς μέ
ἀφορμή τήν ἐκλογή τοῦ νέου Μητροπολίτου. Νά σημειωθῆ ὅτι ἡ Ἀρχιε-
πισκοπή Ἀμερικῆς βρίσκεται σήμερα στά πρόθυρα οἰκονομικῆς πτώ-
χευσης καί μάλιστα γιά τόν λόγο αὐτό πρόσφατα παραιτήθηκε ὁ ἐπι-
κεφαλῆς τῶν διοικητικῶν καί οἰκονομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς κ. Τζέρι Δημητρίου. Ἐπίσης, ὅτι ἡ Μητρόπολη Σικάγου εἶναι ἡ
μεγαλύτερη καί πλουσιότερη Μητρόπολη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμε-
ρικῆς.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ὅπως ἀνακοινώθηκε, συνεδρίασε στίς 6 Ἰουλίου
γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως
Σικάγου, ὅπου σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμε-
ρικῆς τό τριπρόσωπο ὑποβάλλεται κατόπιν στήν Σύνοδο τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπό τό ὁποῖο εἴθισται νά ἐκλέγεται ὁ πρῶτος
τοῦ τριπροσώπου. Ἔτσι στήν συνεδρίαση τῆς 6 Ἰουλίου πρῶτος κατά
τήν διαδικασία ἦλθε ὁ Ἐπίσκοπος Ζήλων Σεβαστιανός, Ἀρχιγραμμα-
τέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκλογή τήν ὁποία ἀπέρριψε ὁ Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος, στίς 13 Ἰουλίου, ὑπέδειξε τήν ἐμπλούτιση
τοῦ καταλόγου τῶν ὑποψηφίων πρός ἀρχιερατεία μέ ὀνόματα
Ἱεραρχῶν καί Ἀρχιμανδριτῶν πού ὑπηρετοῦν σέ Μητροπόλεις ἐκτός
Ἀμερικῆς, ἀλλά ὡς ἱερεῖς θήτευσαν σέ κοινότητες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθε σέ
σύσκεψη στίς 20 Ἰουλίου ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Δη-
μητρίου καί ἀποφάσισε νά ἀποστείλη ἀντιπροσωπία ὑπό τόν Ἀρχιεπί-
σκοπο στό Φανάρι, μέ τήν ἐλπίδα νά μεταπείσουν τήν ἀπόφαση τῆς
Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου γιά τήν ἀπόρριψη τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἐπισκό-

Ἀκήρυκτος πόλεμος διά τόν νέον Σεβ. Σικάγου -
«Ἐπικήρυξις» Γέροντος Ἐφραίμ

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, Θεολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Δεκάδες γονεῖς ἐπιστρέφουν τούς πανθρησκειακούς φακέλους τῶν θρησκευτικῶν!

Ὁ Ὑπ. Παιδείας κ. Κ. Γαβρό-
γλου ἐδήλωσε τὴν 21ην Ἀπρι-
λίου δύο μῆνας πρίν τήν σύγ-
κλησιν τῆς Ἱεραρχίας εἰς τὸ
Ἀθηναϊκὸν Πρακτορεῖον Εἰδή-
σεων ὅτι ἀπὸ τὴν νέαν σχο-
λικὴν χρονιὰν «ἐγκαινιάζουμε
ἐντύπως τὸ νέο πρόγραμμα
σπουδῶν» καθὼς καταργεῖται
πλέον τὸ παλαιὸν βιβλίον καὶ
εἰσάγονται φάκελοι διὰ τὴν δι-
δασκαλίαν τοῦ μαθήματος. Ἡ
ἐξαγγελία ἦτο ἀναμενομένη
καθὼς εἶχε προηγηθῆ ἡμερίς
τοῦ ΚΑΙΡΟΥ (03.04.2017),

κατὰ τὴν
ὁποίαν ὁ
Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Μ. Λιάγκης
διεμήνυσε πρὸς ὅλας τὰς κα-
τευθύνσεις ὅτι τὸ νέον πρό-
γραμμα ἰσχύει ἤδη ἀπὸ τὸν
Αὔγουστον τοῦ 2016 καὶ «εἶναι
παράνομος ὅποιος ἀκολουθεῖ
τὸ παλιὸ πρόγραμμα». Εἰς τὴν
ἡμερίδα αὐτὴν παρευρέθη εἰς
πρώτην θέσιν καὶ ὁ κ. Στ. Γιαγ-
κάζογλου, ὡς ἐπιβεβαιώνεται
ἀπὸ τὸ ἀνηρτημένον βίντεο, ὁ
ὁποῖος εἶναι ὁ ἰθύνων νοῦς τοῦ

νέου προ-
γράμμα-

τος καὶ συντονίζει ἐπίσης τὸ
ὑλικὸν τῶν φακέλων.

Ἑπομένως παρὰ τὰς ἐξαγγε-
λίας τῆς Ἱεραρχίας περὶ διαλό-
γου μὲ τὸ Ὑπουργεῖον, ἀτύπως
εἶχε συμφωνηθῆ νὰ διεξάγεται
προσχηματικὸς διάλογος,
ὥστε νά ἀποφευχθοῦν αἱ ἀντι-
δράσεις, ἐνῶ προωθοῦντο
ἄνευ καθυστερήσεως τὰ
νέα προγράμματα. Ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος καὶ ἡ Ἱεραρχία φέ-
ρουν τεραστίαν εὐθύνην!

Τὸ ἐνδιαφέρον εἰς τὴν ὅλην
ὑπόθεσιν ἑλκύει τὸ γεγονὸς
ὅτι αὐτὸς ποὺ πρωτοστατεῖ
εἰς τὰ νέα προγράμματα εἶναι
ὁ κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου,
πού ἐξελέγη Ἐπ. Καθηγητής
εἰς τὴν ἕδραν τῆς Δογματικῆς
εἰς τὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν
(18.09.2017). Ὁ κ. Γιαγκάζο-
γλου, ὡς γνωστόν, χαρακτηρί-
ζεται ὡς ἐπιστήθιος μαθητὴς
τοῦ Σεβ. Περγάμου. Μάλι-
στα, προσφάτως ἐπεμελήθη
καὶ τόμον μὲ τὰ «Ἐκκλησιο-
λογικὰ Μελετήματα» τοῦ
μέντορός του (Ἐκδόσεις «Δό-
μος», 2016), εἰς τὸν ὁποῖον
τὸν ἐγκωμιάζει ἀφειδῶς. Ἂν
ὅμως ἀσπάζεται τὰς ἀπόψεις
τοῦ Σεβ. Περγάμου σημαίνει
ὅτι δὲν γνωρίζει Δογματικήν,
διὰ τοῦτο καὶ τὰ νέα προ-
γράμματα ἔχουν οἰκουμενι-
στικὴν κατεύθυνσιν. Προκει-
μένου νὰ καταστῆ σαφὲς τί
πρεσβεύει ὁ κ. Στ. Γιαγκάζο-
γλου θὰ ἐξετάσωμεν ἀποσπά-
σματα ἀπὸ τὰ μελετήματα
τοῦ Σεβ. Ἰ. Ζηζιούλα εἰς τὸν
τόμον, τὰ ὁποῖα προλογίζει
ἐνθουσιωδῶς.
Αὐτοκεφαλία καὶ Δογματικὴ

Δυστυχῶς πολλοὶ σήμερα
ἀποσυνδέουν δόγμα καὶ διοί-
κησιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ θεω-
ροῦν ὅτι πρέπει νὰ ἀσχολούμε-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

Ἀναμένονται
ἐξελίξεις

Μέ μεγάλην προσμονήν
ἀναμένεται ἔκδοσις ἐπισή-
μου ἀνακοινωθέντος ἀπό
τήν Ἱ. Μ. Δημητριάδος σχε-
τικῶς μέ τά ἐλεγκτικά δημο-
σιεύματα κατά τοῦ Σεβ. Δη-
μητριάδος καί τοῦ πρωτο-
συγκέλλου του Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνοῦ Κιαμέτη. Ὑπάρ-
χει σκάνδαλον ἤ πρόκειται
διά συκοφαντίαν;

Τὴν 26ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Μετά-
στασιν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ καί Θεολόγου Ἰωάννου.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ Πάτμου.

Παρελάβομεν τήν ἀνωτέρω διαμαρτυρίαν Ὀρθοδόξων Γονέων, ἡ ὁποία ἤδη κυκλοφορεῖται
εἰς Μέσα Ἐνημερώσεως. Παραθέτομεν αὐτήν ἀναλυτικῶς πρός ἐνημέρωσιν εἰς τήν σελ. 4.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: «ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΩΡΑ»!

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΘΕΟΛΟΓΟΣ

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος


