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3ον
Ἐξ ἴσου διαφωτιστική εἶναι καί

ἡ μαρτυρία μιᾶς ἀκόμη προσφυ-
γοπούλας, τῆς Φιλιῶς Χαϊδεμέ-
νου ἀπό τά Βουρλά τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας (1899-2007). Ἡ μόνη δια-
φορά ἀπό τίς προηγούμενες
εἶναι, ὅτι ἡ ἀείμνηστη Χαϊδεμέ-
νου καί ἡ οἰκογένειά της βρέθη-
καν στίς Κλαζομενές, λιμάνι
εὑρισκόμενο εἴκοσι χιλιόμετρα
δυτικά τῆς Σμύρνης, ἀπό ὅπου
μέ χίλιους κινδύνους ἐπιβιβά-
σθηκαν σέ πλοῖο γιά τήν ἐλεύθε-

ρη Ἑλλάδα:
«Ὅλοι ἤμασταν βρώμικοι καί

τά ροῦχα μας εἶχαν κουρελιαστεῖ,
ἀλλά ἐμεῖς οἱ κοπέλες πασαλεί-
βαμε τό πρόσωπό μας μέ λάσπη
καί βάζαμε ὅ,τι κουρέλια βρίσκα-
με στήν πλάτη μας, γιά νά δεί-
χνουμε καμποῦρες καί ἄσχημες,
γιά νά γλιτώσουμε τό βιασμό.

Ἦταν τόσος πολύς ὁ κόσμος
τῶν ἐξαθλιωμένων ἀνθρώπων,
πού οἱ στρατιῶτες, πού ὑποτί-
θεται πώς μᾶς συνόδευαν, μᾶς
ἔχασαν, κι ἐμεῖς τρέξαμε μέ ὅση

δύναμη μᾶς εἶχε ἀπομείνει τά
πέντε χιλιόμετρα πού μᾶς ἔμε-
ναν μέχρι τή Σκάλα, τό Λεμάν
τεμπεσί. Ἐκεῖ βρίσκονταν ἑλλη-
νικά φορτηγά πλοῖα πού τά
εἶχαν ἐπιτάξει Ἀμερικανοί καί με-
ρικά ἀμερικανικά. Οἱ Κλαζομε-
νές ἤ Λοιμοκαθαρτήριο, ὅπως
λεγόταν ἐπίσης ἤ περιοχή, ἦταν
χερσόνησος. Ἐκεῖ ἀρχίσαμε νά
μπαίνουμε σέ ὅ,τι πλοῖο βρίσκα-
με μπροστά μας, στοιβαγμένοι
ὁ ἕνας πάνω στόν ἄλλο. Τά
πτώματα στή θάλασσα ἔφθαναν
μέχρι τό ὕψος τοῦ μώλου. Πα-
τούσαμε πάνω σέ ἀνθρώπινες
σάρκες καί κόκκαλα πού εἶχε
παρασύρει τό ρεῦμα τοῦ νεροῦ.
Δύο μέρες καί δύο νύκτες μείνα-
με ὄρθιοι στήν παραλία περιμέ-
νοντας νά μποῦμε σέ κάποιο
πλοῖο. Χιλιάδες κόσμος, ἀπελ-
πισμένος καί ἐξαθλιωμένος, μέ
μάτια ἄδεια ἀπ’ τά ὅσα εἴχαμε
δεῖ καί τήν ψυχή ματωμένη ἀπ’

τόν πόνο τῆς ἀπώλειας τῶν
ἀγαπημένων μας. Κάρα ἄδει-
αζαν πεθαμένους δίπλα μας,
ὅπου ἔβρισκαν. Τό βράδυ, ὅταν
οἱ Τοῦρκοι ἄρχιζαν νά βιάζουν
καί νά κακοποιοῦν ὅποια γυναί-
κα ἔβρισκαν, οἱ Ἀμερικανοί ἄνα-
ψαν τούς προβολεῖς τῶν πλοί-
ων καί τούς ἔρριξαν πάνω μας,
γιά νά σταματήσουν κάπως τό
κακό. Φωνές ἀκούγονταν: «Τά
γυναικόπαιδα νά μπαρκάρουν
πρῶτα!» – θαρρεῖς καί ὑπῆρχε
καί κανένας ἄνδρας ἀνάμεσά
μας…

Κάποτε ἔφτασε κι ἡ δική μου
σειρά νά μπῶ στό πλοῖο. Οἱ
Ἀμερικανοί μᾶς ἔγνεφαν:
«Ἔλα… ἔλα…» δείχνοντάς μας
μέ νοήματα νά περάσουν οἱ
ὄμορφες πρῶτα! Τήν ὥρα πού
κάνω νά περάσω τό συρματό-
σχοινο πού εἶχαν στήσει οἱ
Τοῦρκοι καί νά μπῶ ἀπ΄ τή με-
ριά πού εἶχαν συρματόσχοινο οἱ

Ἀμερικανοί, κάποιος Τοῦρκος μέ
τραβάει πίσω. Βάζω ὅλη μου τή
δύναμη καί τόν σπρώχνω νά
περάσω. Ἐκεῖνος μοῦ δίνει μιά
μέ τό ὅπλο του στόν ὦμο –
ἀκόμα μέ πονάει! –, ἀλλά ἐγώ
ἔχω ἤδη πιάσει τό χέρι ἑνός
Ἀμερικανοῦ, πού μέ τραβάει
πρός τό μέρος του. Μέ σπρώ-
χνει σέ μιά βάρκα καί ἀρχίζω νά
σκέφτομαι ὅτι μπορεῖ καί νά
γλυτώσω τελικά. Ἡ βάρκα ξεκι-
νάει πρός τό καράβι πού θά μᾶς
ἀνεβάσουν κι ἐγώ κάνω τό
σταυρό μου. Τήν ὥρα πού ἀνέ-
βαινα τή σκάλα, γιά νά ἐπιβι-
βαστῶ στό πλοῖο, ρίχνω μιά μα-
τιά πίσω μου, στά Βουρλά, τήν
πατρίδα μου. Τήν εἰκόνα πού
εἶδα τήν κουβαλάω μέσα μου
μέχρι σήμερα καί θά τήν κουβα-
λάω μέχρι νά πεθάνω. Καπνοί,
φωτιές, ρημαγμένο τοπίο, σκη-
νές Κόλασης καῖνε τά μάτια μου,
καί τ’ αὐτιά μου βουΐζουν ἀπ’ τίς

σπαρακτικές κραυγές πού γεμί-
ζουν τό δειλινό. Οἱ ἀκτῖνες τοῦ
ἥλιου πού δύει πέφτουν πάνω
σ’ αὐτό τόν κρανίου τόπο, πού
μέχρι τότε ἦταν ἡ ἀγαπημένη
καί ὄμορφη γῆ μου. Τόση ἀγά-
πη, τόσα γέλια, τόση εὐτυχία
πού ἔζησα μέχρι τότε στά ἀγα-
πημένα μου Βουρλά χάθηκαν
γιά πάντα. Δέ θά ξαναδῶ τόν τό-
πο μου, ἀλλά δέ θά τόν ξεχάσω
ποτέ.» (Φιλιώ Χαϊδεμένου,
Τρεῖς αἰῶνες, μιά ζωή, Γιαγιά
Φιλιώ ἡ Μικρασιάτισσα, ἐκδ.
Ἐκδοτικός Ὀργανισμός Λιβάνη,
Ἀθήνα 2005, σ. 136-138.)

Ὅπως βλέπουμε, ὁ ἐμπρη-
σμός τῆς Σμύρνης ἀπό τούς
βαρβάρους ἐπιδρομεῖς δέν ἦταν
μοναδικό φαινόμενο. Ὅμως ἡ
θλίψη τῆς προσφυγοπούλας γιά
τήν καταστροφή τῆς πόλεώς της
ἀπό τούς βαρβάρους καί γιά τήν
προσφυγιά της δέν σταματᾶ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ANALOGIA ENTIS
Τοῦ κ. Γεωργίου Καραλῆ, Δρος Ἰατρικῆς

ΒΛΕΠΕ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

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.

ΕΚΟΣΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ,
ΤΟΝ ΕΤΙΜΗΣΕΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τήν Κυριακήν 22αν Σεπτεμβρίου ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν
ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐνορίας Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ, Κάτω Πα-
τησίων, καί τῇ ἀναμνήσει τῆς δολοφονίας τοῦ μαρτυρικοῦ Πρώτου
Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος (27.9.1831), ἐπραγματοποιήθη ὁμιλία
ἐπίκαιρος μέ θέμα: «Ὁ Καποδίστριας ὡς πρότυπον ἑλληνορ-
θοδόξου ἡγέτου γιά τήν σημερινή ἐποχή», μέ ὁμιλητήν τόν κ.
Ἐμμανουήλ Βολουδάκην. Ἀκολούθως παραθέτομεν τήν ὁμιλίαν:

1ον
Σεβαστὲ ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ καὶ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτου Συμεὼν Βολιώτου,

Σεβαστοὶ Πατέρες, Κυρίες καὶ Κύριοι
Σᾶς καλωσορίζω στὴν προσπάθεια ποὺ θὰ κάνουμε τὰ ἑπόμενα λε-

«ΜΙΜΗΤΗΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΤΟΥ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ;»

Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος τόν
Ἰανουάριο τοῦ 1966, ὅταν ὀνο-
μαζόταν ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ-
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, σέ ἄρθρο του μέ
τίτλο «Η ΚΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΜ-
ΨΩΝ», τό ὁποῖο ἀναφερόταν
στήν πολιτική τοῦ Βατικανοῦ
ἔναντι τῆς Κύπρου, στόν ἐπίλο-
γο τόνιζε «Ἡ πάγια ἀνά τούς
αἰῶνας ἀμετακίνητος ἀνθελληνι-
κή πολιτική τοῦ Βατικανοῦ δέν
ἐπηρεάσθη, οὔτε πρόκειται φυ-
σικά νά ἐπηρεασθῆ ἀπό τούς
ἀσπασμούς καί τά γλυκερά μη-
νύματα τοῦ ἀποστάτου Πατριάρ-
χου κ. Ἀθηναγόρου μετά τοῦ Πά-
πα. Οὔτε ἀπό τήν ἄρσιν τῶν
ἀναθεματισμῶν, οὔτε ἀπό τάς
θεατρικάς ἀποδόσεις ὑπό τῆς
Ρώμης κλαπέντων καρῶν καί
ἄλλων ἱερῶν λειψάνων. Ὅλως
ἀντιθέτως αἱ ἐνέργειαι αὐταί τεί-
νουν εἰς τήν σταδιακήν ἀποψί-
λωσιν τῆς κεφαλῆς τοῦ βιβλικοῦ

γίγαντος Σαμψών, ὁ ὁποῖος
ἀποστερούμενος τῆς κόμης του,
ἔχανε τήν ἀκατάβλητον δύναμίν
του καί καθίστατο ἕρμαιον τῶν
ἀντιπάλων του. Διά τό Ἑλληνι-
κόν Ἔθνος ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ εἶναι
ὡς ἡ κόμη τοῦ Σαμψών».

Στίς ἡμέρες μας ἡ ὑπονόμευ-
ση τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτήρα
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν ἀπό μία μειοψηφία καθη-
γητῶν θεολόγων καί ἡ υἱοθέτηση
τοῦ πολυθρησκειακοῦ, μέ τήν
αἰτιολογία ὅτι ἡ γνωριμία ἀπό τόν
μαθητή δῆθεν τῶν ἄλλων θρη-
σκειῶν καί ἡ κατανόησή τους, θά
ἀποτελέση τήν προϋπόθεση γιά
τόν πραγματικό σεβασμό ἀλλά
καί τήν συνύπαρξη μέ τόν ἄλλο
σέ μία πολυπολιτισμική κοινω-
νία, στήν πραγματικότητα θά ἐπι-
φέρη τήν περαιτέρω «ἀποψίλω-
ση τῆς κεφαλῆς τοῦ γίγαντος
Σαμψών καί τελικά τήν πλήρη
ἀποδυνάμωση καί ὑπόταξή του
στούς ἀντιπάλους του».

Ἡ ὅλη ἀγωνιστική προσπάθεια
ἐδῶ καί δύο χρόνια καί πλέον
ἀπό διαφόρους φορεῖς καί
ἀνθρώπους γιά τήν διατήρηση
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν δέν εἶναι ἁπλά μία στείρα
ἐμμονή κάποιων συντηρητικῶν
κύκλων σέ μία νεκρή Παράδοση,
ἀλλά μία μορφή ἀντίστασης, ὁ
ἀνθενωτικός ἀγώνας πού ἔχει
ξεκινήσει ἐδῶ καί αἰῶνες, κατά
τῆς ὑποδούλωσης τοῦ ρωμαί-
ικου πολιτισμοῦ στόν δυτικό-
παπικό ὁλοκληρωτισμό. Ἡ

ἀντίσταση τῆς θεανθρώπινης
παιδείας στήν οὑμανιστική παι-
δεία τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. Οἱ
φάκελοι τῶν Θρησκευτικῶν σκο-
πό ἔχουν νά ὑποτάξουν τήν συν-
είδηση τῶν παιδιῶν στόν μηδε-
νισμό καί στήν σχετικοκρατία.
Νά ὑποβάλλουν στήν συνείδηση
τοῦ μαθητῆ ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἀλή-
θειας εἶναι σχετική καί ἐξατομι-
κευμένη. Ὅτι ὁ Θεάνθρωπος
Χριστός, ἡ Ἀλήθεια, εἶναι ἕνας
ἀπό τούς σοφούς διδασκάλους
τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ καί
ὅτι ἡ ἀλήθεια δέν ἔχει οἰκουμενι-
κό καί παναθρώπινο χαρακτήρα.
Ἔτσι ὁ ἀγώνας γιά τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἕνας
ἀγώνας κατά ἐκείνων πού ἐπι-
βουλεύονται τήν ὀρθόδοξη πίστη
καί ἐξυπηρετοῦν ἀνόσιους καί ξέ-
νους σκοπούς.

Σκοπός αὐτῶν πού πολεμοῦν
τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
εἶναι νά ἀποκόψουν τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τήν μικρή του ἡλικία ἀπό
τήν ἀμετακίνητη Εὐαγγελική δι-
δασκαλία καί τήν σταθερή καί
ἀναλλοίωτη Ἱερή Παράδοση καί
νά τόν ὑποτάξουν στήν ὑλοκρα-
τία, στό ὅτι τά πάντα βρίσκονται
σέ μία ἀδιάκοπη καί συνεχῆ με-
ταβολή καί νά ἐπέλθη ἡ ἀλλοί-
ωση καί ἡ φθορά στά χαρακτη-
ριστικά τοῦ Γένους μας. Κατά
κοινή παραδοχή ὅμως τό Ἑβραϊ-
κό γένος παραμένει προσηλω-
μένο στίς θρησκευτικές παραδό-
σεις του, τίς ὁποῖες διατηρεῖ
ἀλώβητες καί ἔτσι ἔχει παραμεί-
νει ἀνεπηρέαστο στό πέρασμα

τοῦ χρόνου ἀπό τίς ἐξωτερικές
ἀλλαγές. Ἐνῶ ἐμεῖς ἐπειδή
ἀκριβῶς ἔχουμε παραδοθῆ
στήν ἀμφισβήτηση καί στήν
ἀπόρριψη τῆς Ὀρθόδοξης Πί-
στης καί Παράδοσης τείνουμε
νά χάσουμε ὁλοκληρωτικά
τήν ταυτότητά μας.

Δυστυχῶς ἡ ἀπόφαση τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀλλά καί
τοῦ λαοῦ νά προσδεθῆ στήν
Εὐρώπη καί νά ἀποποιήση κά-
θε τι τό Ὀρθόδοξο μᾶς ἔχει ὁδη-
γήσει στήν οἰκονομική καί ἠθική
χρεωκοπία. Σήμερα ὁ ἑλληνικός
λαός μόνο ἀπό τήν Ὀρθόδοξο
Πίστη μπορεῖ νά ἀντλήση δύνα-
μη, ὥστε νά ἀνανήψη. Ὅμως μέ
τήν κατάργηση τοῦ ὀρθοδόξου
χαρακτήρα τῶν Θρησκευτικῶν,
ἀπό αὐτούς πού ὑποσκάπτουν
τήν ἰδιομορφία τοῦ Γένους, ἐπι-
τυγχάνουν τήν ἀλλοίωση τῆς Πί-
στης καί τήν νόθευση τῆς
ἐθνικῆς μνήμης καί συνείδησης,
ὥστε νά ἐκλείψουν ἐκεῖνα τά
στοιχεῖα πού συνιστοῦν τήν
εἰδοποιό διαφορά τοῦ ρωμαί-
ικου πολιτισμοῦ ἀπό τόν δυτικό.
Καί μάλιστα χωρίς καμμία
ἀντίδραση ἀπό τούς ἐπισκό-
πους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν
εὐθύνη νά στηλιτεύουν τό κα-
κό καί τήν ἀσέβεια κάτι πού
ἀποτελεῖ ἀπαραίτητη ὑποχρέ-
ωσή τους.

Γεώργιος Τραμπούλης,
Θεολόγος, Διευθυντής Συντάξεως

«Η ΚΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ»

«Μὴ ζήτει παρὰ φίλων ἀκούειν τὰ ἡδέα, ἀλλὰ τὰ ἀληθῆ μᾶλλον...
διὸ μέγιστον ἡγοῦ φίλους κολάκων διαφέρειν». Μ. Φώτιος

Ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου εἰς τὸ περιοδικὸν «Ἀνθίβολα», ποὺ ἐκδίδει,
ἐδημοσίευσεν ἄρθρον μὲ τίτλον «Πλουραλισμὸς ἢ ὁμολογιακὴ νοο-
τροπία στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προ-
γραμμάτων Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ καὶ οἱ ἐπικρίσεις ἐναντίον
τους», εἰς τὸ ὁποῖον συντάσσεται μὲ τὸν πλουραλισμὸν καὶ ὄχι μὲ τὸ
ὁμολογιακὸν μάθημα. Ὀφείλομεν μάλιστα νὰ ἀναφέρωμεν ὅτι συν-
εχῶς ἀντιτίθεται εἰς τὸ κατηχητικὸν μάθημα, ἐνῶ δὲν ἀναφέρεται
πουθενὰ εἰς τὸ ὁμολογιακόν, προφανῶς διότι ταυτίζει κατηχητικὸν
καὶ ὁμολογιακόν, ἐνῶ εἶναι δύο διαφορετικά, προκειμένου διὰ τῆς
ἀναιρέσεως τοῦ κατηχητικοῦ νὰ ἀντιπαρέλθη καὶ τὸ ὁμολογιακόν.

Μὲ ἐπίτασιν εἰς διάφορα σημεῖα ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ νέα θρησκευτι-
κά, καθὼς τὰ συγκρίνει μὲ τὰ παλαιά, δὲν ἔχουν κατηχητικὸν χαρα-
κτῆρα, παραλείπει νὰ ἀναφέρη ὅμως ὅτι καὶ διὰ τὰ παλαιὰ ἰσχυρίζετο
πρὸ δεκαετίας ἀκριβῶς τὸ ἴδιον, ἐνῶ τώρα μὲ τὸ ἴδιον ἐπιχείρημα τὰ
καταδικάζει!

Μελετῶν κανεὶς τὸ ἄρθρον του παρατηρεῖ ὅτι πουθενὰ δὲν ἀνα-
φέρονται αἱ λέξεις «αἵρεσις», «αἱρετικός», «κακοδοξία», «πλάνη»
κ.λπ. καθὼς τὶς ἀντικαθιστᾶ μὲ τὸ «θρησκευτικὴ ἑτερότητα», «θρη-
σκευτικὸ φαινόμενο», «χριστιανικὲς παραδόσεις» κ.λπ. Πρόκειται
διὰ πλήρη ἰδεολογικοποίησιν τῆς Ἐκκλησίας καθὼς ἀπορρίπτονται

Πῶς ἕνας ἄνθρωπος
χειρίζεται τὴν Ἱεραρχίαν;

Τό πιό ἀμφιλεγόμενο ἴσως πρόσωπο
στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐποχή μας
εἶναι ὁ Μητροπολίτης Περγάμου καί καθη-
γητής θεολογίας Ἰωάννης Ζηζιούλας. Οἱ
ὑποστηρικτές του τόν ἀναγνωρίζουν ὡς
τρόπον τινά ἡγέτη τους (εἶναι ἄλλωστε ἕνας
ἀπό τούς κυριότερους ἐκπροσώπους τῆς
λεγόμενης «μεταπατερικῆς» καί «συναφει-
ακῆς» θεολογίας), διοργανώνουν συνέδρια

πρός τιμήν του καί γράφουν μελέτες, ἀκόμα
καί διδακτορικές διατριβές, ἀναφερόμενοι
μέ θαυμασμό στή θεολογία του. Κατά δή-
λωση μερικῶν εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύ-
τερους σύγχρονους ὀρθόδοξους θεολό-
γους, ὁ (κατ’ ἐξοχήν) ὀρθόδοξος θεολόγος
τοῦ 20οῦ καί τοῦ 21ου αἰώνα.

Ἄλλοι πάλι τόν ἀντιμετωπίζουν ὡς αἱρετι-

κό. Στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἔχει σταλεῖ «καταγγελία ἐπί
αἱρέσει» (μέ ἀναφορά συγκεκριμένα στήν
«παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ») ἐναντίον
του ἀπό τόν χριστιανικό σύλλογο «Ἅγιος
Θεόδωρος ὁ Στουδίτης» καί τή φιλορθόδο-
ξη ἕνωση «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος». Οἱ κακο-

δοξίες πού τοῦ καταλογίζουν, στηριζόμενοι
καί σέ σχετικές μελέτες καθηγητῶν τῶν θε-
ολογικῶν σχολῶν, εἶναι κυρίως οἱ ἀκόλου-
θες: Ἡ «βαπτισματική θεολογία», ἡ «θεω-
ρία τῶν κλάδων», τῶν «ἀδελφῶν Ἐκκλη-
σιῶν» καί τῶν «δύο πνευμόνων», ἡ «εὐχα-
ριστιακή ἐκκλησιολογία» καί ἡ ὑποστήριξη

τῆς διδασκαλίας περί παπικοῦ πρωτείου.
Ἐκτός ἀπό αὐτές τίς κακοδοξίες, στόν Μη-
τροπολίτη Περγάμου καταλογίζονται σοβα-
ρά σφάλματα καί σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό τριαδικό
δόγμα.

Στό παρόν ἄρθρο μας, λόγῳ καί τοῦ
ἀναγκαστικά περιορισμένου τῆς ἔκτασής
του, δέν θεωροῦμε σκόπιμο νά ἀσχοληθοῦ-

με μέ τά παραπάνω σημεῖα τῆς θεολογίας
του, τά ὁποῖα ἄλλωστε εἶναι γνωστά καί γί-
νονται συχνά ἀντικείμενο κριτικῆς, ἀλλά μέ
δύο ἄλλα σημεῖα, πού ἴσως δέν εἶναι πολύ
γνωστά, τυγχάνουν ὅμως ἐξίσου προβλη-
ματικά. Τά σημεῖα αὐτά τά ἐντοπίσαμε στίς
σημειώσεις ἀπό τίς παραδόσεις του στό

Τοῦ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Στήν κοινωνία ὑπάρχουν τρεῖς γενιές. Εἶναι ἡ γενιά πού φεύ-
γει, ἀφήνοντας ἔργα ἤ παραλείψεις, εἶναι ἡ γενιά πού μεσου-
ρανεῖ, πού χαράσσει τήν πορεία τῶν ἀνθρώπων, πού λέει πολ-
λά καί δυστυχῶς κάνει λίγα, καί ἡ τρίτη γενιά ἡ ὁποία ἔρχεται,
ἀλλά δέν ἔχει ὅραμα νά ἀλλάξει τόν κόσμο πρός τό καλύτερο.
Ἁπλά βιάζεται νά διαχειριστεῖ τίς ὑποθέσεις τῆς καθημερινότη-
τας, χαμηλώνοντας δραματικά τό πνευματικό της ἐπίπεδο. Καί
αὐτό συμβαίνει, γιατί δέν τῆς δόθηκαν τά ὑποδείγματα καί προ-

Ὁ δρόμος τῶν ἐντολῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Συμφώνως πρὸς τὴν τοποθέτησιν τοῦ Σεβ. Ὕδρας τῆς 9ης Μαρ-
τίου εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τὸ νέον Πρόγραμμα Σπουδῶν θὰ ἰσχύση τὸ
2018-2019. Ἑπομένως εἰς τὴν παροῦσαν φάσιν τὸ νέον πρόγραμ-
μα παρὰ τὴν ἐφαρμογήν του εὑρίσκεται ἀκόμη εἰς δοκιμαστικὸν
στάδιον καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχουν συγγραφῆ τὰ βιβλία εἶναι δυνατὸν μὲ

Τί ἀπέκρυψαν ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτας;
Ὑπάρχει ἀκόμη εὐκαιρία

καταργήσεως τῶν νέων θρησκευτικῶν!

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὕδρας συνηντήθη μέ ἀρθρογράφον
τῆς Ἐφημερίδος μας καί ἐξέφρασε τήν ἔντονον δυσαρέσκειάν του,
διότι μετεφέραμεν δημοσίευμα καθημερινῆς ἐφημερίδος διά χρη-
ματοδότησίν τινα τῆς Μητροπόλεώς του.

Ἡ ἐφημερίς μας ἀνεδημοσίευσε κείμενον τῆς ἐφημερίδος “Καθη-
μερινή”, τῆς 17ης Μαΐου 2015, συμφώνως πρός τό ὁποῖον ἡ Μη-
τρόπολις Ὕδρας καί μερικαί ἄλλαι Ἱ. Μητροπόλεις ἐχρηματοδοτή-
θησαν μέ τό ποσόν τῶν 150.000 εὐρώ ἀπό τό Ἐθνικόν Ταμεῖον
Ἐφαρμογῆς Ρυθμιστικῶν καί Πολεοδομικῶν Σχεδίων.

Ἐπίσης, εἰς τόν ἴδιον ἀρθρογράφον τῆς ἐφημερίδος μας, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ὕδρας διεμαρτυρήθη διά τήν –ὡς εἶπεν– ἄδικον
παρουσίασιν τάχα κρυφῶν συναντήσεών του μέ τόν Ὑπουργόν
Παιδείας, ἐνῶ ἡ γνωριμία καί ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο ἀνδρῶν χρο-
νολογεῖται ἀπό ἐτῶν, λόγῳ τῆς σχέσεως τοῦ Ὑπουργοῦ μέ τήν Αἴγι-
ναν. Συνεπῶς, ἡ ἀναδημοσιευθεῖσα ἀπό τήν ἱστοσελίδα amen.gr
τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2017 φωτογραφία καί ἄλλα ὑπονοούμενα δέν
σχετίζονται μέ ἰδιαιτέρας, καί, πολύ περισσότερον, μέ κρυφάς συν-
ομιλίας διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἀποδεχόμεθα τάς προφορικάς διαψεύσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του καί δημοσιοποιοῦμεν αὐτάς μέ ἔκφρασιν συγγνώμης. Δέν εἴχο-
μεν πρόθεσιν νά συκοφαντήσωμεν ἤ νά μεταφέρωμεν ψευδεῖς
πληροφορίας καί εἰδήσεις διά κανένα, πολύ δέ περισσότερον, διά
Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὡς χριστιανική καί ὁμολογιακή
ἐφημερίς ἔχομεν πολυετῆ παράδοσιν μαρτυρίας τῆς ἀληθείας καί
ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν εἰς τό νά μή υἱοθετῶμεν ἐν γνώσει μας ψευ-
δεῖς καί μακράν τῆς ἀληθείας εἰδήσεις.

ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

« Φ ρ α γ μ ὸ ς » ε ἰ ς τ ὸ ν ἀ μ π ε λ ῶ ν α , « ἀ μ ο ι β α ι ό τ η ς »

«Φραγμὸς» εἰς τὸν
ἀμπελῶνα, «ἀμοιβαι-
ότης», «μιμητὴς ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου;» (ἐκ τῆς ὑπ’ἀρ. 2214/8-9-
2017 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, καὶ
τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἀντιπροέδρου,
τὴν 31ην Αὐγούστου, ἐπὶ τῇ λή-
ξει τῆς 160ης Συνοδικῆς Περιό-
δου).

«Μὴ ζήτει παρὰ φίλων
ἀκούειν τὰ ἡδέα, ἀλλὰ τὰ ἀληθῆ
μᾶλλον... διὸ μέγιστον ἡγοῦ φί-
λους κολάκων διαφέρειν».

Μ. Φώτιος, Ὁ Ἡγεμὼν
1. Αὐτονόητον τυγχάνει, ἅγιοι

Πατέρες, ὅτι ὁ «φραγμὸς» εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν τίθεται, διὰ νὰ

φυλάξῃ τὰ πρόβατα ἀπὸ τοὺς
λύκους.

Ὥστε λύκοι λοιπὸν οἱ Ἁγιορεῖ-
ται Πατέρες καὶ τυφλοὶ οἱ ἑκα-
σταχοῦ Μητροπολῖται, νὰ δια-
κρίνουν τοὺς λύκους;

Δυστυχῶς οἰ ἀποφασίσαντες
ὅσα διαλαμβάνει ἡ ὡς ἄνω μνη-
μονευθεῖσα Ἐγκύκλιος ἀποδει-
κνύεται ὅτι στεροῦνται «πνευμα-
τικῆς ὁράσεως «καὶ αἰσθητη-
ρίων», διὰ νὰ διακρίνουν ποῖοί
εἰσιν οἱ λύκοι.

Λύκοι πρωτίστως κατὰ τὴν
παροῦσαν ἱστορικὴν συγκυρίαν,
εἰσὶν οἱ Πολιτικοὶ τῆς περιόδου

τῶν μνημονίων, οἱ προδόται τοῦ
διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ τῶν
Ἑλλήνων καὶ Δεύτερον, οἱ με-
μωραμένοι θεολόγοι τῆς ὁμά-
δος Γιαγκάζογλου, οἱ ὁποῖοι
προώθησαν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν
τὸ κρᾶμα τῆς πανθρησκείας,
ἀναμίξαντες τὴν ἐν Χριστῷ Ἀλή-
θειαν, μὲ τὰ ψεύδη τῶν δαιμο-
νικῶν θρησκειῶν. «Τὸ βδέλυ-
γμα τῆς ἐρημώσεως», ἑστὼς ἐν
τόπῳ Ἁγίῳ, εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Ἑλλάδα, τὴν προέκτασιν τοῦ
Βυζαντίου.

Μὲ αὐτὰ τὰ δηλητήρια θὰ τρέ-
φωνται τὰ Ἑλληνόπουλα ἐφέτος

εἰς τὰ Δημόσια Σχολεῖα
τῆς Χώρας, «ὑπὲρ ὧν

ὁ Χριστὸς ἀπέθανε», μὲ τὴν
συγκατάθεσιν τῆς σεπτῆς
Ἱεραρχίας.

Κατὰ τοὺς θρησκειολόγους «ἡ
Ὀρθόδοξία» εἶναι κατήχησις· ἡ
πλάνη δὲν εἶναι κατήχησις;

Ἀπωλέσατε τὰς ὑγιεῖς φρένας
κύριοι τῆς θρησκειολογίας.

Βίαιος τρόπος ἀλλαξοπιστίας
τῶν νέων τῆς Ἑλλάδος, ὅσων
διέφυγον τὰς ἐκτρώσεις.

Φέρει βαρεῖαν Εὐθύνην πρω-
τίστως ὁ Μακαριώτατος, ἀλλὰ
καὶ σύμπασα ἡ Ἱεραρχία, διότι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Δύο ἄγνωστα θεολογικά ἀτοπήματα τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου

• Διατί ἀδειάζουν οἱ παπικοὶ
ναοί; Σελ. 3

• Ἡ ὁμιλία εἰς τὴν Πνύκα τοῦ
κ. Μακρὸν καὶ ὁ μέγας
Ἀπών. Σελ. 4

• Παιδιὰ ἑτοιμασθῆτε… Ἔρχε-
ται ἡ πανθρησκεία! Γράφει
ὁ κ.Διόδωρος Ράμμος,
Ἱστορικὸς – Ἀρχαιολόγος.
Σελ. 4

• Ἡ θρησκειολογία εἰς τὰ σχο-
λεῖα. Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ.
Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ
Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου, εἰσηγητής τῶν νέων Θρησκευ-
τικῶν, μέ τόν κ. Ἄγγ. Βαλλιανάτον, ἀξιολογητήν αὐτῶν.

Σχόλιά τινα ὑπὸ Ἱερομ. Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου


