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1ον
Ἀναγέννησις

τοῦ Μετεωρίτικου
Μοναχισμοῦ

Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Τρίκκης καί
Σταγῶν κυροῦ Διονυσίου ἦταν
αἰτία νά ἔλθουν στά Τρίκαλα
ἀρκετοί μορφωμένοι καί φοβού-
μενοι τό Θεό κληρικοί καί λαϊκοί.
῎Αλλοι ἀπό αὐτούς ὑπηρέτησαν
τό λαό τοῦ Θεοῦ μέ αὐταπάρνη-

ση καί ἀνιδιοτέλεια στίς ἐνορίες
πού τοποθετήθηκαν καί ἄλλοι
ἐπάνδρωσαν τά μοναστήρια τῆς
Μητροπόλεως καί τά ἔβγαλαν
ἀπό τό μαρασμό καί τήν κατάρ-
ρευση.

῾Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης
ὡς φιλομόναχος, ἦταν ἀδελφός
τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Μεγίστης
Λαύρας ῾Αγίου ῎Ορους, μέ λύπη
διαπίστωσε ὅτι τά μοναστήρια
τῆς περιοχῆς ὄχι μόνον ἔφθι-
ναν, ἀλλά καί εἶχαν ἐκτροχιαστεῖ

ἀπό τόν προορισμό τους. Αὐτό
τόν ἔκανε νά δραστηριοποιηθεῖ
καί νά ἀναζητήσει φιλόθεους καί
φιλομόναχους κληρικούς καί
λαϊκούς, τούς ὁποίους προσκά-
λεσε καί τούς ἀνέθεσε νά ἀνα-
γεννήσουν τό μοναχισμό στή
Μητρόπολή του. Πράγματι μέσα
σέ σύντομο χρονικό διάστημα,
πρῶτα ἡ Μονή Βαρλαάμ καί στή
συνέχεια ὅλα τά μοναστήρια τῆς
Μητροπόλεως, ἀνδρικά καί γυ-
ναικεῖα, γνώρισαν πνευματική
ἄνθιση.

Γιά τήν ἱστορία, ἡγούμενος
τῆς Ἱ. Μονῆς Βαρλαάμ τήν πε-
ρίοδο ἐκείνη ἦταν ὁ πρώην Μη-
τροπολίτης Πειραιῶς κ. Καλλί-
νικος καί ἀδελφοί τῆς Ἱ. Μονῆς
ὁ μακαριστός ᾽Αρχιεπίσκοπος
᾽Αθηνῶν κυρός Χριστόδουλος,
ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων
κ. ᾽Αμβρόσιος, ὁ Μητροπολίτης
πρώην Κίτρους κ. ᾽Αγαθόνικος,
ὁ μακαριστός πνευματικός τῶν

Τρικάλων π. Χαρίτων, ὁ εὐλα-
βής καί ἐνάρετος κληρικός π.
Χρυσόστομος, πού σήμερα
ἀσκεῖται στό Μετεωρίτικο μονύ-
δριο τοῦ ῾Αγίου ᾽Αντωνίου, ὁ π.
Νεκτάριος, σήμερα ἐφημέριος
στό ἀντικαρκινικό νοσοκομεῖο
῞Αγιος Σάββας καί ὁ π. ᾽Ισίδω-
ρος, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖται στή Μονή
55 χρόνια, ἀπό τά ὁποῖα τά 40
χρόνια (1976 - 2016) κρατᾶ στά
στιβαρά χέρια του τούς οἴακας
τῆς Μονῆς καί εἶναι ὁ μακρο-
βιότερος ἡγούμενος ἀπό κτίσε-
ως τῆς Μονῆς μέχρι σήμερα,
θεωρεῖται δέ ὁ νέος κτήτορας
τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Βαρλαάμ.

῾Η γενέτειρά του
᾽Ανάμεσα σ᾽ αὐτούς πού

προσέτρεξαν καί προσετέθη-
σαν στήν παραπάνω συνοδεία
ἦταν καί ὁ μοναχός ᾽Αρσένιος.
Τόν μακαριστό π. ᾽Αρσένιο τόν
γνωρίσαμε στή μονή Βαρλαάμ,
ὅπου ὁδήγησε τά βήματά του ὁ

Θεός.
῾Ο π. Αρσένιος γεννήθηκε

στό Βελβίτσιο Πατρῶν τό 1912.
Οἱ γονεῖς του ἐπηρεασμένοι
ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα τοῦ
καιροῦ τους ἦταν ἄνθρωποι
πού ζοῦσαν μακριά ἀπό τήν
Ἐκκλησία καί ὡς ἐκ τούτου δέ
χαρακτηρίζονταν γιά τήν εὐσέ-
βειά τους. ῾Ο π. ᾽Αρσένιος ὅταν
μιλοῦσε γιά τό θέμα αὐτό βούρ-
κωναν τά μάτια του καί καθημε-
ρινά γονατιστός ὕψωνε χεῖρας
ἱκέτιδας στό Θεό νά τούς συγ-
χωρήσει καί νά ἀναπαύσει τίς
ψυχές τους. Παρ᾽ ὅλο πού τό
οἰκογενειακό του περιβάλλον
ἦταν ἀντίθεο δύο ἀδελφές του
ἔγιναν μοναχές.

῾Ο ἴδιος ὅταν ἐνηλικιώθηκε
κατετάγει στή χωροφυλακή.
῞Οπως γράφει στήν αὐτοβιο-
γραφία του τήν περίοδο ἐκείνη
ζοῦσε στήν ἄγνοια καί στό
πνευματικό σκοτάδι. ῾Ο Κύριος

ὅμως τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς,
«ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη-
θείας ἐλθεῖν» διά μέσου
πολλῶν παρεμβάσεών Του τόν
ἔσωσε ἀπό θανατηφόρους κιν-
δύνους κι ἐπειδή εἶχε ἐκλεπτυ-
σμένη ψυχή ἦλθε σέ εἰλικρινῆ
μετάνοια.

῾Η κουρά του
῾Η μετάνοια τόν ἔκανε νά ὁδη-

γήσει τά βήματά του στή μονή
Βλαχερνῶν Κυλλήνης, ὅπου
κατετάγη σά δόκιμος μοναχός.
Μετά τή δοκιμασία μέ ἀπόφαση
τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς καί τή
συγκατάθεση τῆς ἀδελφότητος
ἔλαβε τό 1943 τό ἀγγελικό
σχῆμα καί ἀπό ᾽Αντώνιος ὀνο-
μάσθηκε ᾽Αγάπιος μοναχός.
Παρ᾽ ὅλο πού ἀγάπησε τή μετά-
νοιά του λόγοι ἀνεξάρτητοι τῆς
θελήσεώς του τόν ἀνάγκασαν

π. ᾽Αρσένιος Γρηγοριάτης
῾Ο πρᾶος, ὑπάκουος καί ἀεί
προσευχόμενος Μοναχός

Τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ Παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
κατὰ τὸν μακαριστὸν

π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον
Γράφει ὁ Ἀρσένιος Μοναχός, Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἅγ. Ὄρος

Συνεχίζουμε τὴν ἀναφορά μας στοὺς θεοφώτιστους λόγους τοῦ
π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. Στὰ δύο προηγούμενα ἄρθρα
ἴσως κάναμε περισσότερο λόγο γιὰ τὸ δεύτερο ἄκρο τὸν «ζηλωτι-
σμό», ποὺ μᾶς ἐξήγησε ὁ μακαριστὸς πατὴρ πὼς ἕνεκεν τοῦ κινδύ-
νου τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, πολλοὶ πιστοὶ ἀφελεῖς
νομίζοντας πὼς θὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν οἰκουμενιστῶν
καταφεύγουν στὸν ζηλωτισμὸ μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς θὰ εἶναι ἀσφα-
λεῖς. Ὅμως ὁ θεῖος πατὴρ μᾶς ἐξήγησε καλὰ καὶ μᾶς ἐπεσήμανε
τὸν ὀλέθριο κίνδυνο, ὅταν κάποιος προτιμήσει αὐτὴν τὴν ἄσοφη
λύση. Καὶ μᾶς εἶπε εὐθέως πὼς ὅποιος ἀποφεύγει τὴν αἵρεση τοῦ
οἰκουμενισμοῦ καὶ καταφεύγει στὸν ζηλωτισμὸ δὲν κερδίζει τίποτα
παρὰ τὸ ὅτι φεύγει ἀπὸ μία αἵρεση καὶ πηγαίνει σὲ μία ἄλλη αἵρεση!
Ὅμως ἔχουμε χρέος νὰ ἀναφέρουμε μὲ τί γενναιότητα πολέμησε

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΣ
ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΡΓΑΜΟΥ;

Παλαιαὶ καὶ σημαντικαὶ ἱστορίαι, ἀλλὰ ἐπίκαιροι.
Ἀπάντησις εἰς τὸν συκοφάντην

Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
Ἀπαντῶν στό ἐρώτημα τῶν ὑπευθύνων τῆς «Πανελληνίου Ὀρθο-

δόξου Ἑνώσεως» (Π.Ο.Ε.), σχετικῶς μέ τό πρόσφατο δημοσίευμα
τοῦ κ. Παναγιώτου Τελεβάντου, πού ἀνήρτησε στήν ἱστοσελίδα του,
συκοφαντῶν με ὡς ἔχοντα τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς ἐφημερίδος
«Ὀρθόδοξος Τύπος», ἔχω νά καταθέσω τά ἑξῆς:

1. Τό δημοσίευμα μέ ἐξέπληξε, γιά τό ἀσύστολο ψεῦδος του,
παρ’ ὅτι εἶναι γνωστό τό ἀνερμήνευτο ἄσβεστο πάθος καί μένος τοῦ
θλιβεροῦ ἐκπεσόντος θεολόγου κατά τοῦ προσώπου μου, καί
«κατ’ἐξακολούθησιν συκοφάντου» μου (μέ δικαστική ἀπόφαση ὁ
χαρακτηρισμός του), τό ὁποῖο, μάλιστα, ἐπέλεξε νά ἐμέσῃ τήν πρώ-

ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
Ὁ Ο.Τ. διευθύνεται ἀπό τό ἐπιτελεῖον του

Ἡ πολιτικὴ διακονία κατὰ
τὸν Γρηγόριον τὸν Θεολόγον

Τοῦ κ. Νικολάου Ἐ. Σακαλάκη, μαθηματικοῦ
Ἀναμφίβολα, εἶναι ἀνέφικτο στὴν ἀνθρώπινη φύση, μὲ μόνη τὴ

δύναμη τῆς λογικῆς ὅρασης — καὶ τῆς πλέον ὀξύτερης — νὰ κατα-
στήσει ἀπόλυτα διαφανῆ τὴ διδασκαλία τῆς Γραφῆς καὶ νὰ πραγμα-
τώσει προσπέλαση στὸ μυστήριο τῆς ἔνσαρκης οἰκονομίας τοῦ
Χριστοῦ, χωρὶς θεϊκὴ παρέμβαση. «Πάντα γὰρ τὰ τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ
φύσιν εἰσὶ καὶ λόγον καὶ ἔννοιαν» μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἰωάννης ὁ Δα-
μασκηνός, ἐνῷ ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς βεβαιώνει πώς: «Οὐδέ-
ποτε ψυχὴ δύναται πρὸς γνῶσιν ἐκταθῆναι Θεοῦ, εἰμὴ αὐτὸς ὁ Θε-

Ὁ Σεβ. Περγάμου, ποὺ προβάλλεται ἰδιαιτέρως εἰς τὰ συγκρητιστικὰ θρησκευτικά, γράφει: «εἶναι καλύτερα
ποὺ ὁ Ἀδὰμ ἔπεσε διατηρῶντας τὸ δικαίωμά του στὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία, παρὰ ἄν εἶχε παραμείνει ἄπτωτος»!

Παρακολουθώντας μὲ ἀγωνία τὴν πορεία τοῦ Ἐθνικοῦ μας θέμα-
τος,περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας καὶ γνωρίζοντας τὶς βασικὲς
θέσεις τῶν Σκοπιανῶν, βάσει Ἱστορικῶν στοιχείων,ποὺ ἐπικαλοῦν-
ται, ἔκρινα σκόπιμο νὰ σᾶς ἐπισημάνω κάποια βασικὰ ἱστορικὰ
στοιχεῖα ποὺ δικαιώνουν τὴν Χώρα μας, καὶ τὰ ὁποῖα ἐξ ὅσων ἔχω
ἐρευνήσει δὲν εἶδα νὰ τὰ ἐπικαλοῦνται οἱ ἕλληνες πολιτικοὶ οὔτε καὶ
ἱστορικοί, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὰ μαζικὰ μέσα ἐνημέρωσης, καθ’ ὅσον
δύναμαι καὶ ἔχω παρακολουθήσει, νὰ τὰ ἔχουν ἐπισημάνει.

Κατ’ ἀρχὴν οἱ Σκοπιανοὶ ἐπικαλοῦνται τὴν ΙΣΤΟΡΙΑ καὶ κυρίως
ἐπικαλοῦνται τοὺς λόγους τοῦ Δημοσθένους, αὐτὸν ἔχουν κάνει
σημαία τους,ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ τὸν Φίλιππον «βάρβαρον».

Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι ἰσχυρὰ ἀπόδειξις, διότι ὡς πολιτικοὶ ἀντίπα-

Ὄχι εἰς διμερῆ συμφωνίαν.
Λύσις εἰς διεθνῆ ὄργανα

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἀλεξόπουλος, Ἐπίτ. Τελωνειακὸς Ἐπόπτης

Οἱ ἄνθρωποι καυχῶνται γιά τά κατορθώματά τους, γιά τά ὁποῖα
ἔχουν κοπιάσει πνευματικά καί σωματικά, ἐνδεχομένως νά ἔχουν ξο-
δέψει καί ἀρκετά χρήματα. Τά περιγράφουν στούς γνωστούς τους,
τά δημοσιοποιοῦν εὐρύτερα καί ὄχι σπάνια διοργανώνουν καί ἐκδη-
λώσεις προκειμένου νά ἀποσπάσουν τό χειροκρότημα καί τούς
ἐπαίνους. Μερικοί ἐπιδιώκουν καί τίς βραβεύσεις καί βάζουν ἀνθρώ-

Τὸ καύχημα τοῦ Χριστιανοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ ἐπαναγραφὴ τῆς Θεολογίας ἀπὸ μὴ θεωμένους
δημιουργεῖ πλῆθος αἱρέσεων

3ον
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Ἄς ἀκούσουμε πῶς κατὰ τὴν γνώση σου ὁ

ὀντολογικὸς προβληματισμὸς βρίσκει τὴ τομὴ στὴν προσωπικὴ
ἑτερότητα, γιὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω ὅτι τὸ ξαναγράψιμο τῆς θεο-
λογίας μὲ ὀντολογικὸ προβληματισμό, εἰδικὰ ἀπὸ ἀνθρώπους
ποὺ δὲν εἶναι θεωμένοι, μόνο σὲ παναίρεση μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει.
Στὴν παναίρεση ποὺ ὀνομάζεται οἰκουμενισμός.

ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ. Οἱ Πατέρες ἰσχυρίσθηκαν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μία
φύση καὶ τρία πρόσωπα. Δὲν ὑπάρχει φύση χωρὶς πρόσωπα. Ἀλλὰ
τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει σήμερα εἶναι τὸ ἀκόλουθο: “Ἔχει ἡ
οὐσία ὀντολογικὴ προτεραιότητα, δηλαδὴ προκαθορίζει αὐτὴ ὡς δε-
δομένος καὶ ἀναγκαῖος λόγος τὸν ὑπαρκτικὸ χαρακτήρα καὶ τὸ γε-
γονὸς τῆς ὑπόστασης, ἢ εἶναι ἡ ὑπόσταση ποὺ προηγεῖται ὀντολο-
γικὰ καὶ ἑπομένως ἡ οὐσία γίνεται προσιτὴ μόνο μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς
ἱστορικῆς φανέρωσης τοῦ ὑπαρκτικοῦ γεγονότος ποὺ εἶναι τὸ πρό-
σωπο; εἶναι ἡ δεδομένη οὐσία ποὺ συνιστᾶ τὸ εἶναι ἑπομένως καὶ τὸ
πραγματικὸ εἶναι τῶν ἐπιμέρους ὑπάρξεων ἢ εἶναι ἡ συγκεκριμένη
ὕπαρξη ποὺ κάνει πραγματικότητα τὸ εἶναι καὶ ἡ οὐσία σημαίνει τὸν
κοινὸ τρόπο ὑπάρξεως τῶν ὁμοειδῶν ὑποστάσεων;» Ἡ ἀπάντηση
εἶναι ἁπλῆ. «Τὸ πρόσωπο συνιστᾶ τὴν ὑπόσταση τοῦ εἶναι, τὸν τρό-
πο μὲ τὸν ὁποῖο τὸ εἶναι ὑφίσταται ὡς ὑπαρκτικὴ πραγματικότητα.

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς
Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Ἰατρικῆς

«Η ίδια η συμπεριφορά της διοίκησης της
Εκκλησίας, η νοοτροπία της και οι απαιτή-
σεις της θέτουν επιτακτικά το ζήτημα αλλα-
γής των σχέσεων αυτών (σημ. σχέσεων
Κράτους – Εκκλησίας). Εμφανίζεται να εκ-
προσωπεί κοινωνικές ιδέες και νοοτροπίες

που είναι ξεπερασμένες στην εποχή
μας. Το σημαντικό είναι ότι οι αντιλή-
ψεις που εκπροσωπεί τις περισσότερες φο-
ρές είναι συντηρητικές κοινωνικές η ηθικι-
στικές αντιλήψεις, οι οποίες στην πραγματι-
κότητα δεν έχουν καμιά σχέση με την ίδια

τη διδασκαλία του Χριστιανισμού. Έχοντας
όμως ως τακτική να μη διαλέγεται με κανέ-
να, αναπαράγει εσωτερικά τις αντιλήψεις
της, μάλιστα με την απειλή της τιμωρίας

εκείνων που θα ήθελαν να διαφοροποι-
ηθούν. Γι’ αυτό λειτουργεί ως ανασταλτικός
παράγοντας στις κοινωνικές εξελίξεις. Ο
λόγος αυτός είναι από τους πιο σοβαρούς,

για να προχωρήσει ο χωρισμός του
κράτους από την Εκκλησία. Ο χωρι-

σμός θα βοηθήσει και την ίδια. Θα αναγκα-
στεί εκ των πραγμάτων να διαλεχθεί ρεαλι-
στικά με τη σύγχρονη εποχή και να απαλ-
λαγεί από το βυζαντινό και εθνικό σύνδρο-

μο, που σε ορισμένες περιπτώσεις την
οδηγεί σε εθνικιστική ρητορεία η σε απομά-
κρυνση από τον πνευματικό σκοπό της»
(Φάκελος μαθήματος Θρησκευτικών Β΄ Γε-
νικού Λυκείου, εκδόσεις «Διόφαντος», Αθή-

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικ. Γκουρβέλος, Καθηγητής θεολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τῆς Ἐκκλησίας κεφαλή ὁ Χριστός
καί Κυβερνήτης τό Πανάγιον Πνεῦμα

Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι θεανθρώπινη τόσο ὡς ὀργανισμός ὅσο καί ὡς ὀργάνωση. Ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός, σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
«εἶναι πάντοτε ἡ μόνη κεφαλή καί τῆς Ἐκκλησιαστκῆς ὀργανώσε-
ως. Ἐκεῖ ὅπου ἀντικαθιστοῦν Αὐτόν μέ ἄνθρωπο, ἔστω μέ τόν λε-
γόμενον ἀλάθητον, ἐκεῖ ἀποκόπτεται τό σῶμα ἀπό τήν Κεφαλήν
καί ὡς ἐκ τούτου ἐκεῖ ἐξαφανίζεται ἡ Ἐκκλησία». Ἔτσι ἡ ἐκκλησια-
στική ἱεραρχία ἱδρύθηκε καί ὑπάρχει θείῳ δικαίῳ καί ὄχι ἀνθρω-
πίνῳ δικαιώματι μέ τήν ἐκλογή τῶν μελῶν της. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ
διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων «ὅ,τι ἔχουν μέσα τους καί ὅ,τι πράττουν ἤ
κηρύττουν ἤ παραδίδουν εἶναι ἀπό τόν Θεάνθρωπο Χριστό… ἡ
ἀποστολική διαδοχή δέν εἶναι μόνον μία σειρά διαδόχων τῆς χειρο-
τονίας, ἀλλά συνέχεια τῆς ἀποστολικῆς καί καθολικῆς πληρότητας
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ». Ἐπίσης, ὁλόκληρη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας, σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις της, ἐνεργεῖται καί καθοδηγεῖται ἀπό τό
Πανάγιο Πνεῦμα, πού “Ἐπεδήμησε” στήν γῆ καί εἶναι ὁ Κυβερνήτης
της.

Ἐπίσκοποι αὐτομειούμενοι καί ἑτερομειούμενοι
Στήν ἐποχή μας ὅμως παρατηρεῖται τό φαινόμενο τῆς ἀλλοίωσης

πολλῶν ἐκδηλώσεων τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀκόμη

Πιέζουν, διά νά ἀντικαταστήσουν
τούς ὑπερήλικας Ἐπισκόπους

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ὁ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς ἀνεκάλυψε τὸν μετὰ τὸν Παλαμᾶν, Παλαμᾶν!

Ἀποτελεῖ πλέον κοινὴν διαπί-
στωσιν μὴ ἐπιδεχομένην ἀμφι-
σβητήσεως ὅτι ἀπὸ τὴν δεκαετίαν
τοῦ ’60 ἕως σήμερα ἕνα νέον θεο-
λογικὸν ρεῦμα εἰσήχθη καὶ ἐπε-
βλήθη εἰς τὴν Ἑλλάδα. Κύριοι
ἐκπρόσωποι αὐτοῦ ὁ Σεβ. Περ-
γάμου καὶ ὁ κ. Χρ. Γιανναρᾶς, οἱ
ὁποῖοι ἔχοντες ἔλθει εἰς ἐπαφὴν
μὲ ποικίλους θεολόγους τῆς δια-
σπορᾶς καὶ ἐν γένει τῆς δύσεως
ἀλλὰ καὶ ἐπηρεασμένοι κατὰ
πολὺ ἀπὸ τὸν ὑπαρξισμόν, διω-
χεύτεσαν εἰς τὸν ἑλλαδικὸν
χῶρον κρᾶμα θεολογίας. Ἡ εἰσα-
γωμένη αὐτὴ θεολογικὴ γραμμὴ
ἔθελξε νέους ἄνευ λιπαρᾶς γνώ-
σεως τῆς Ὀρθοδόξου διδασκα-
λίας νὰ υἱοθετήσουν αὐτὴν ἀκρί-
τως. Προϊόντος τοῦ χρόνου ἐδη-
μιουργήθη κύκλος μαθητῶν πέριξ
τῶν δύο «διδασκάλων», ὁ ὁποῖος
καταλαβὼν θέσεις εἰς τὰ Ἐκκλη-
σιαστικὰ καὶ Πανεπιστημιακὰ κλι-
μάκια ἐμποτίζει μὲ τὰς κακοδο-
ξίας αὐτὰς τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ
τὴν θεολογικὴν συγγραφήν. Ἡ
σθεναρὰ ἀντίστασις τοῦ «Ο.Τ.»
διὰ συγγραφῶν ὑψηλῆς θεολο-
γικῆς κριτικῆς ἀπετέλεσε τὸν μο-
ναδικὸν διὰ πολλὰ ἔτη πυλῶνα
ἀντιστάσεως. Τὸ κακὸν ἐν τῷ με-
ταξὺ ἐπλήθυνε καὶ εἰς τὴν δια-
σποράν. Ἀπὸ τοὺς μαθητάς τοῦ
Σεβ. Περγάμου προσφάτως ὁ
«Ο.Τ.» κατέδειξεν ὅτι κείμενα τῶν
Σεβ. Σηλυβρίας Μαξίμου Βγε-
νοπούλου, Σεβ. Βρανιτσέβου
Ἰγνατίου Midic καὶ κ. Σταύρου
Γιαγκάζογλου ἐμφοροῦνται ὄχι
ἁπλῶς ἀπὸ κακοδοξίας, ἀλλὰ

ἀπὸ πλήρη διαστροφὴν τῆς δο-
γματικῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐνα-
σχόλησις αὐτὴ ἴσως προκαλεῖ δυσ-
θυμίαν εἰς τὸν ἀναγνώστην, ἰδιαι-
τέρως ὅσον ἀφορᾶ εἰς δυσνόητα
δογματικὰ ζητήματα, ὅμως εἶναι
ἀπαραίτητος, διότι ἂν τὸ κακὸν
δὲν ἐκριζωθῆ ἐκ βάθρων, εἰς τὸ
τέλος αἱ συνειδήσεις Ἱεραρχῶν
καὶ θεολόγων θὰ μεταλλαχθοῦν
τόσον ὥστε καίτοι Ὀρθόδοξοι θὰ
φρονοῦν τὰ παπικά. Ἀντιλαμβά-
νεται οἱοσδήποτε ποῖαι αἱ συνέ-
πειαι διὰ τὴν περιπόθητον ἕνω-
σιν!

Ἕνας ἀκόμη θιασώτης τοῦ
Σεβ. Περγάμου καὶ διατελέσας
ἐκπρόσωπος τύπου κατὰ τὴν σύν-
αξιν τοῦ Κολυμβαρίου εἶναι ὁ
ἀρχιδιάκονος τοῦ Πατριαρχείου
Κων/λεως π. Ἰωάννης Χρυ-
σαυγῆς. Ὁ π. Ἰωάννης ἐδημοσί-
ευσεν εἰς τὸ προσφάτως ἐκδοθὲν
τεῦχος 144 τοῦ περιοδικοῦ «Σύν-
αξη» ἄρθρον μὲ τίτλον «Θεολο-
γώντας στὸν 21ο αἰώνα», μὲ
σκοπὸν νὰ ὑπερασπισθῆ τὴν θε-
ολογίαν τοῦ μέντορός του ἢ ὅπως
ὁ ἴδιος γράφει «θὰ ἐπιδιώξω μίαν
ἀπολογία –ὑπὸ μορφὴ μαρτυ-
ρίας- ὑπὲρ τῆς ἀπαράμιλλης συμ-
βολῆς τοῦ Μητροπολίτη στὴ χρι-
στιανικὴ σκέψη τῶν ἡμερῶν
μας». Καλῶς λέγει «χριστιανική»,
διότι Ὀρθόδοξος δὲν εἶναι.

Ἀρχίζει τὸ ἄρθρον γράφων
«Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ γοη-
τεύονται μὲ τὴν ἀνακήρυξη
ἁγίων (ἢ ἁγιοποίηση). Μία τέ-
τοια περίπτωση «ἀνακήρυξης»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΘΡΑΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Οἱ νέοι Φάκελοι προτείνουν χωρισμόν Ἐκκλησίας - Πολιτείας!

Α΄ Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, Ἀνάμνησις τῆς ἀνα-
στηλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

Τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς
“ἅπασαν τὴν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν’’ ἑορτάζει

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Βλέπε εἰς τὴν 4ην σελ.

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας

Γιά ἄλλη μία φορά ὁ κ. Π. Τελεβάντος μέ μή ἀληθές καί ὑστερόβου-
λο ἄρθρο ἐπιτέθηκε πρός τόν Ὀρθόδοξο Τύπο καί τούς συνεργάτες
του, ἀσχολούμενος μέ τό ποιός κατευθύνει τήν ἐφημερίδα τοῦ Ο.Τ.

Μάλιστα ἡ δημοσίευση ἔγινε τήν Καθαρά Δευτέρα, πρώτη ἡμέρα
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡμέρα προσευχῆς καί νηστεί-
ας. Ἐπειδή δέν γνωρίζουμε ποῦ ἀποσκοπεῖ τό συγκεκριμένο ἄρθρο,
θά θέλαμε νά τονίσουμε γιά πολλοστή φορά ὅτι ὁ Ο.Τ. πορεύεται꞉

• σύμφωνα μέ τίς παρακαταθῆκες τῶν Ἁγίων Γερόντων του, Χα-
ραλάμπους καί Μάρκου τῶν Ἱερομονάχων

• βάσει τοῦ Καταστατικοῦ του, τό ὁποῖο ὑποχρεώνει τήν ἐφημερί-
δα νά ἀκολουθῆ τήν γραμμή τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανικοῦ Σωματείου τῆς Π.Ο.Ε., τοῦ ὁποίου εἶναι ὄργανο

• καί βάσει τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διευθυντοῦ Συντάξεως τῆς ἐφη-
μερίδος Γεωργίου Τραμπούλη, ὁ ὁποῖος ἐκλέχθηκε ἀπό τό Σωμα-
τεῖο τῆς Π.Ο.Ε. καί τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐπιτελείου του.

Γεώργιος Τραμπούλης, Διευθυντής Συντάξεως


