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2ον
2. Φυσικοί νόμοι

καί θαῦμα
«Τό σύμπαν, ὅπως καί ἡ

ἀνθρωπίνη φύση, ὡς δημιουρ-
γήματα τοῦ Θεοῦ ἔχουν ἀποτυ-
πωμένη ἐπ’ αὐτῶν λογικότητα
καί νόημα. Αὐτό διδάσκει ἡ
Ὀρθόδοξη Θεολογία. Τό σύμ-
παν, ἄρα καί ὁ ἥλιος τοῦ δικοῦ
μας πλανητικοῦ συστήματος,
παρήχθησαν ἐκ τοῦ μηδενός
στό εἶναι, γιά νά ἀποτελέσουν
ἀντικείμενο γνώσης ἐκ μέρους
τοῦ ἀνθρώπου. Πρός χάριν τοῦ

ἀνθρώπου δημιουργήθηκε τό
σύμπαν καί μέσῳ τοῦ σύμπαν-
τος ὁ Θεός "ἀποτυπώνει" τό δη-
μιουργικό Του στίγμα. Ὁ Θεός
καί διά τοῦ σύμπαντος διαλέγε-
ται μέ τόν ἄνθρωπο, ἔστω κι ἄν
ὁ ἄνθρωπος ἐγκλείεται στήν
ναρκισσευόμενη αὐτάρκεια τῆς
ἐκκοσμικευμένης "λογικῆς"
του»[15].

Τά θαύματα ὑπερβαίνουν
βέβαια τή λογική, εἶναι ὑπερφυ-
σικά, δέν παύουν, ὅμως, νά
εἶναι γεγονότα τῆς φύσης. Ἑπο-
μένως, ἀπόρριψη τοῦ θαύματος
ἀντίκειται πρός τήν ἐπιστημο-

νική δεοντολογία, γιατί ἀποκλείει
αὐθαίρετα ἄλλη ἄποψη καί
σκέψη ἤ ἄλλες διαστάσεις τοῦ
πράγματος. Ἐξάλλου εἶναι ἀπο-
δεκτό ὅτι ἡ λογική καί ἡ γνώση
δέν εἶναι ἄπειρες, ἀλλά πεπερα-
σμένες.

Ὁ συμβατικός χωρισμός με-
ταξύ φυσικοῦ καί ὑπερφυσικοῦ
φαίνεται νά ξεπερνιέται σήμερα,
μιᾶς καί «τό θαῦμα δείχνει τή δυ-
νατότητα ν' ἀνοιχτεῖ ἡ φύση στήν
“ὑπέρ-φύση”».

Ἡ ἀπόλυτα μηχανιστική ἀντί-
ληψη γιά τόν κόσμο, ὅτι δηλαδή
εἶναι ἕνα κλειστό σύστημα,
σήμερα ξεπεράστηκε καί ἀπ'
αὐτές ἀκόμη τίς ἴδιες τίς θετικές
ἐπιστῆμες. Ἔτσι ὁδηγούμαστε
στή σκέψη ὅτι ὑπάρχει χῶρος
καί περιθώριο γιά τό θαῦμα.

Ἡ ἀρχή τῆς αἰτιοκρατίας (φιλο-
σοφική θεωρία), κατά τήν ὁποία
ὁτιδήποτε συμβαίνει στόν κόσμο
γίνεται κατ' ἀπόλυτη ἀνάγκη, δέν

ἔχει σήμερα καθολική ἰσχύ (τά
τελευταῖα χρόνια ὑπάρχουν οἱ
θεωρίες τῆς ἀρχῆς τῆς ἀπροσ-
διοριστίας καί τοῦ χάους).
Ἐφαρμογή βρίσκει μόνο στίς
δευτερογενεῖς αἰτίες.

Οἱ φυσικοί νόμοι ἔχουν
ἀπόλυτο κῦρος, εἶναι ἄτεγκτοι,
στατικοί καί καθολικῆς ἰσχύος;
Εἰδικοί καί κορυφαῖοι ἐπιστήμο-
νες ἔχουν ἀλλάξει σήμερα ἀντιλ-
ήψεις ὡς πρός τήν ἔννοια τοῦ
φυσικοῦ νόμου καί ἀπαντοῦν
ἀρνητικά, δηλαδή ὄχι. Γιά παρά-
δειγμα, ὁ Max Planck, ὁ A.S.
Eddington, ὁ James Jeans, ὁ N.
Bohr καί ἄλλοι πολλοί κορυφαῖοι
ἐρευνητές τῆς φύσης καί ἐφευρέ-
τες, πού ἐκπροσωποῦν τή
σύγχρονη φυσική ἐπιστήμη,
κατέληξαν στό συμπέρασμα, ὅτι
«ἐκεῖνο πού ἐμεῖς ὀνομάζουμε
"φυσικούς νόμους" δέν ἔχει οὔτε
χαρακτῆρα ἀπόλυτον, οὔτε τήν
ἀκρίβεια πού νομίζουμε…»[16].

Καί Ἕλληνες ἐκπρόσωποι τῆς
φυσικῆς ἐπιστήμης δέν δι-
στάζουν νά ὑποστηρίξουν, ὅτι οἱ
φυσικοί νόμοι δέν ἔχουν ἀπόλυ-
το κῦρος[17] (Γ. Καραγκούνης
κ.ἄ.).

Δέν γνωρίζουμε στό μέλλον τί
θά συμβεῖ. Ἐμπειρικές διαπι-
στώσεις ἔχουμε, πού μελλον-
τικά δέν γνωρίζουμε ἄν θά
ἰσχύουν. Πιθανότητες μόνο
ὑπάρχουν. Οἱ ἐμπειρικές λοιπόν
διαπιστώσεις δέν μποροῦν νά
εἶναι ἀπόλυτοι καί ἀκριβεῖς, γιατί
στηρίζονται στό στοχαστικό
μοντέλο. Τό ὅριο ἰσχύος φθάνει
μέχρις ἐκεῖ πού μπορεῖ νά
φθάσει ἡ λογική μας. Ἡ ἐμπειρία
μόνο πιθανότητες προσφέρει.
Παραδείγματος χάριν μιλᾶμε γιά
νόμο βαρύτητος, ἕλξεως τῶν
πραγμάτων στή γῆ. Ναί. Ἄν δέν
παρέμβει, ὅμως, κάποιο
«ἀόρατο» χέρι, πού νά τό
ἐμποδίσει.

Μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε
ὅτι ὑπάρχει ἀντίθεση φυσικῶν
νόμων καί θαυμάτων; Σαφέστα-
τα, ὄχι, γιατί δέν ὑπάρχει. Δέν
δικαιολογεῖται ἀπό τόν ἐρευ-
νητή/ἐπιστήμονα ἄρνηση τοῦ
ὑπερφυσικοῦ, τῆς ὑπερφυσικῆς
δυνάμεως, ἐπειδή δέν ἀπαντᾶ
στήν ἔρευνά του, ἐπειδή δέν
μπορεῖ νά τή συλλάβει μέ τά
ὄργανα τῆς λογικῆς, τοῦ πειρ-
άματος καί τοῦ μαθηματικοῦ λο-
γισμοῦ. Εἶναι διαφορετικά τά
ἀντικείμενα καί συλλαμβάνονται
οἱ πραγματικότητες, εἴτε ἐπιστη-
τές/ὑλικές εἴτε ὑπερβατικές εἶναι
αὐτές, μέ ἀντίστοιχα μέσα. Ἡ
ὑπερφυσική δύναμη κινεῖται
στόν ὑπερβατικό χῶρο, ἐνῶ οἱ
φυσικοί νόμοι εἶναι προσιτοί
μόνο στήν ἐμπειρία μας. Γι' αὐτό
εἶναι ἐλλιπής ὁ συλλογισμός, ὅτι
τά θαύματα ἀποκλείονται. Εἶναι
λανθασμένος ὁ ἰσχυρισμός πού

Λoγική, φυσικοὶ νόμοι καὶ θαύματα
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Π. Παλούκα, Ὀδοντιάτρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ ἔκτασις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
εἰς τὴν «ἐπικράτειαν» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους
καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν
ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους

6ον
Εἶναι πασίγνωστο πλέον, ὅτι ὁ ἑωσφορικῆς ἔμπνευσης συγκρητι-

στικὸς Οἰκουμενισμὸς συνεχῶς ἐπελαύνει κατὰ τὶς ἡμέρες μας, κάνο-
ντας πολλὲς φορὲς καὶ πονηρότατους ἑλιγμούς, γιὰ νὰ μπερδέψει τοὺς
ἀντιτιθέμενους ὀρθόδοξους χριστιανούς. Ἡ ἀπόφαση ὅμως ἔχει ληφθεῖ
στὸ ἀδιαφανὲς Παρασκήνιο, ἀπὸ χρόνων πολλῶν (καὶ εἶναι ἀνέκκλητη
καὶ σταθερή, ὡς ὁδοστρωτήρας)... καὶ μᾶς ἔχουν πιάσει στὸν ὕπνο!

Ποιὰ ἀπόφαση; Μὰ γιὰ ὅλα ὅσα - κλιμακηδὸν - χρειάζονται γιὰ τὴ δη-
μιουργία μιᾶς παγκόμιας Δικτατορίας καὶ μιᾶς Παγκόσμιας θρησκείας
(χιλιοειπωμένα, βεβαίως ὅλ’ αὐτά).

Εἶναι δὲ τόσο βέβαιοι οἱ ἐμπνευστὲς αὐτῆς τῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκο-
σμιοποίησης πάντων, ὥστε ἐδῶ καὶ 108 ὁλόκληρα χρόνια νὰ κτίζουν
ἤδη τὸν παγκόσμιο ναὸ τῆς ἀνόσιας αὐτῆς παγκόσμιας θρησκείας!

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ» ΤΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ

4ον - β΄ μέρος
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ: Ἂν κατάλαβα

καλὰ ἀπὸ αὐτὰ πού μοῦ εἶπες γιὰ
τοὺς οἰκουμενιστάς σήμερα
ἐκεῖνο ποὺ μετράει εἶναι ἡ σχέση
καὶ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ σχέση εἶναι ἡ
ἀπόλυτη ἀλήθεια. Ἰσχυριζόσαστε
ὅτι στὴν ἴδια σχέση ποὺ ἔχει ὁ
Πατὴρ μὲ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦμα,
διὰ τῆς ἐνσαρκώσεως εἰσέρχεται
κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο γι’
αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ εἰκόνα
τῆς ἁγίας Τριάδος, συγχέοντας

καὶ ταυτίζοντάς την μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο ὑποστατικὰ μὲ τὰ φυσικὰ
ἰδιώματα τῆς Τριάδος, ὅπως
ἀκριβῶς κάνει ὁ Αὐγουστῖνος, ὁ
ὁποῖος συγχέει τὸ ἀποστέλλειν ἢ
πέμπειν ποὺ ἀνήκει στὰ κοινά
τῆς Τριάδος μὲ τὸ ἐκπορεύειν
ποὺ ἀνήκει στὴν ὑπόσταση τοῦ
Πατρός, υἱοθετώντας κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπο τὴν αἵρεση τοῦ filioque,
ἡ ὁποία εἶναι καταδικασμένη ἀπὸ
τὸν Μέγα Φώτιο, τὸν Παλαμᾶ καὶ
τὶς Πανορθόδοξες συνόδους τῆς
ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ. Συγχέοντας τὰ ὑποστα-
τικὰ μὲ τὰ φυσικά, φαντάζεσαι ὅτι
ἡ κοινὴ καὶ μία ἐνέργεια τῆς Τριά-
δος γίνεται προσωπικὴ καὶ τρι-
πλασιάζεται καρταργώντας ἔτσι
τὴν μονοθεΐα. Γιὰ τοὺς Πατέρες
ὅμως ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας, γιατί οἱ
τρεῖς ὑποστάσεις δὲν διαθέτουν
προσωπικὲς ἐνέργειες. Μὲ ἄλλα

λόγια ὁ Πατὴρ δὲν ἐνεργεῖ καθὸ
Πατὴρ μὰ καθὸ Θεὸς καὶ ἐπειδὴ
Θεὸς εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Θεὸς τὸ
Πνεῦμα ἔχουμε μία ἐνέργεια ἕνα
Θεὸ ποὺ ἐνεργεῖ. Φανταζόμενος
ὅμως προσωπικὲς ἐνέργειες
φαντάζεσαι καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος
κοινωνεῖ μὲ τὸν Θεὸ διὰ προσω-
πικῶν σχέσεων. Κατ’ αὐτὸν τὸν
τρόπο τοποθετεῖς μέσα στὴν
ἄρρητο σχέση Πατρότητας καὶ
Υἱότητος καὶ ἄλλα πρόσωπα δι-
ευρύνοντάς την, καταργώντας
τὴν Τριάδα ποὺ γίνεται μυριὰς
καὶ μετατρέποντας τὸν Μονογενῆ
Υἱὸ σὲ πρωτογενῆ ἀπὸ τὴν
στιγμὴ ποὺ στὴν ἄρρητο, ἀκατα-
νόητο Πατρότητα καὶ Υἱότητα
εἰσέρχεται μυριὰς ἄλλων ὑπο-
στάσεων! Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν
λόγο οἱ Πατέρες θεωροῦσαν
τρομακτικὴ αἵρεση νὰ μιλᾶ κά-
ποιος γιὰ προσωπικὲς σχέ-

σεις. Ἐνδεικτικὰ θὰ σοῦ ἀναφέ-
ρω κάτι ἀπὸ τὸν ἁγιορειτικὸ τό-
μο, γιὰ νὰ καταλάβεις πόσο πολὺ
ἀπομακρύνθηκες ἀπὸ τὴν ὀρθό-
δοξη παράδοση. “ὅποιος πι-
στεύει ὅτι ἡ τέλεια ἕνωση μὲ τὸν
Θεὸ συντελεῖται μόνο διὰ τῆς μι-
μήσεως καὶ προσωπικῆς σχέσε-
ως χωρὶς τὴν Θεοποιὸν χάρη τοῦ
Πνεύματος, ὅπως συμβαίνει σ’
αὐτοὺς ποὺ τρέφουν φιλικὰ
αἰσθήματα καὶ ἀγαπιῶνται μετα-
ξύ τους καὶ ὅτι ἡ Θεοποιὸς χάρη
τοῦ Θεοῦ εἶναι συνήθεια ποὺ τὴν
ἀποκτάει κανεὶς διὰ τῆς μιμήσε-
ως καὶ ὄχι ὑπερφυσικὴ καὶ ἀπόρ-
ρητος ἔλαμψη καὶ θεία ἐνέργεια,
ποὺ βλέπεται ἀοράτως καὶ
νοεῖται ἀπερινοήτως ἀπὸ τοὺς
ἄξιους, αὐτὸς ἂς γνωρίζει ὅτι
ἔπεσε χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ
στὴν αἵρεση τῶν Μασσαλιανῶν”.

Βέβαια αὐτὸ ὅπως καταλαβαί-
νεις εἶναι μία νέα θεωρία ποὺ δὲν
ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν θεολο-
γία τῶν θεωμένων Πατέρων.
Εἶναι μία σκέψη ποὺ ἔχει σὰν
πηγὴ της τὸ οἰκουμενιστικὸ κί-
νημα, ποὺ ἔχει σὰν ἀπώτερο
σκοπὸ νὰ ἑνώσει τὶς ἐκκλη-

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

Ἡ Ὑμνολογία καὶ τὸ Ἁγιολόγιον,
κανών Ὀρθοδόξου ἀκριβείας

εἰς τὸν διάλογον μὲ τούς Μονοφυσίτας
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἕνα πολὺ σημαντικὸ θέμα, ποὺ θὰ πρέπει νὰ συζητεῖται καὶ νὰ μὴν
ἀφήνεται ὡς δευτερεῦον, στὸ διάλογο μὲ τοὺς Ἀντιχαλκηδόνιους Μονο-
φυσίτες, εἶναι καὶ τὸ θέμα τῆς Ὑμνολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ
ἀφορᾶ τὴν Ἑορτὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου τῶν συνελθόντων στὴν Χαλκηδόνα, καθὼς καὶ τὸ σχε-
τικὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀφορᾶ τούς Ἁγίους ποὺ Ὀρθοδό-
ξως πολέμησαν τὴν μονοφυσιτικὴ αἵρεση.

Κριτήριο Ὀρθόδοξης στάσης στὸ θέμα τοῦτο, ἂς εἶναι ἡ Ἀκροστιχίδα
τοῦ πρώτου ἀπὸ τοὺς δύο Κανόνες τῶν Πατέρων, ποὺ ψάλλομε τὴν
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία
εἶναι ‘’πλάνης ἀνυμνῶ δεξιοὺς καθαιρέτας’’.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ», τῶν νεοκόπων θρησκευτικῶν, γραπτῶς ἀναφέρει ὅτι «οἱ ἀποφάσεις τῆς
Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναιρέθηκαν… ἡ Ε´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀνέτρεπε τὴν Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο…».

1ον
Ἡ περιγραφὴ τῆς διαδικασίας τῆς τάξεως τῶν σωζομένων εἰς

τρεῖς Ἁγίους: Ἡ σωτηριολογικὴ ἀξία τῆς ὀρθῆς ἐκτιμήσεως τῆς
ἀσκήσεως τῶν ἀγαθῶν ἔργων

Σὲ προηγούμενο σημείωμα εἴχαμε ἐπισημάνει τὸν κίνδυνο τῆς ἐπιθέ-
σεως ἀπὸ ὁμάδες μοντέρνων θεολόγων κατὰ τῶν δογμάτων, τῆς
ἠθικῆς καὶ τὴ δημιουργία ἑνὸς ὑφέρποντος ἀντινομισμοῦ ὡς δῆθεν χα-
ρακτηριστικοῦ τῆς ὀρθοδοξίας. Θὰ συνιστούσαμε σ' αὐτοὺς ποὺ ἔχουν
τέτοιες μοντέρνες ἀντιλήψεις νὰ διαβάσουν τὸ δεκάλογο τῆς κατὰ
Χριστὸν Νομοθεσίας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Συνδυάζει τὸ μω-
σαϊκὸ δεκάλογο καὶ τὶς τελειώσεις ποὺ ἐπέφερε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς κατὰ μοναδικὸ τρόπο. Γιὰ λόγους δικαιοσύνης καὶ ἰσορροπίας
θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε μία ἄλλη ὑπερβολὴ μεταξὺ τῶν εὐσεβῶν
χριστιανῶν, ἡ ὁποία ὑπερεκτιμᾶ τὴ σημασία τῆς ἄσκησης τῶν ἀγαθῶν
ἔργων καὶ δὲν τὰ τοποθετεῖ ὀρθὰ ἔναντι τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ

Ἡ σωτηριολογικὴ
ἀξία τῶν ἀγαθῶν ἔργων

Η ΣΥΝΟΔΟΣ τῆς Κρήτης συνεχίζει νά ἀπασχολεῖ τούς εὐαίσθη-
τους μοναχούς καί μερίδα κληρικῶν. Καθημερινά διαπιστώνεται ὅτι
σκοπός της ἦταν νά ἐνισχυθεῖ ὁ ἀπαράδεκτος οἰκουμενισμός. Τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί εἰδικότερα ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος ἤθελαν νά ἀποκτήσει ὁ οἰκουμενισμός πανορθόδοξο κῦρος,
γιά νά γίνουν ἀποδεκτές ἀπό τό λαό τοῦ Θεοῦ οἱ οἰκουμενιστικές
τους δραστηριότητες. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Πατριάρχης ἔχει τό νοῦ

Ἡ ἀναξιόπιστος μαρτυρία
τῶν Οἰκουμενιστῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

1ον
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Σᾶς ἀπευθύνω αὐτὴ τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ μὲ ἀφορμὴ τὸ νομο-
σχέδιο γιὰ τὴν ἔκτρωση. Ὡς λαϊκὸς πρωτοστάτησα κατὰ τὴ δεκαε-
τία τοῦ 80 στὴν ὑπὲρ τῆς ἀγέννητης ζωῆς διαφώτιση τοῦ κόσμου μὲ
τὴν ἵδρυση τοῦ Συνδέσμου Προστασίας τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ.
Κατ’ ἀκρίβειαν ἦταν ὀργάνωση προστασίας καὶ τῆς μητέρας. Ὅλοι
οἱ ἐξομολόγοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἔκτρωση ἐπιφέρει στὴ μητέρα βα-
θύτατο ψυχικὸ τραῦμα, παρὰ τὸ ὅτι τὴ διαβεβαιώνουμε ὅτι ὁ Θεὸς
τὴ συγχώρεσε διὰ τῆς Ἐξομολογήσεως. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἔγκυος

Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

διὰ τὰς Ἐκτρώσεις
Γράφει ὁ Πατὴρ Σάββας Μιχαηλίδης,

Ἱερεύς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Λεμεσοῦ Κύπρου

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος (949 -
1022), ξεκίνησε τὴν σταδιοδρομία του στὴν
αὐτοκρατορικὴ αὐλὴ τῆς Κωνσταντινούπο-
λης τὴν περίοδο τῆς Μακεδονικῆς δυνα-
στείας, τὸ δεύτερο μισό τοῦ 10ου αἰώνα.
Ἕνας εὔελπις χριστιανὸς νέος, ἀπὸ τὰ
πρῶτα χρόνια, γιὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐπίλεκτη
καὶ πολύφερνη ἀλλὰ καὶ ἐπίζηλη σταδιο-
δρομία του στὴν αὐτοκρατορικὴ αὐλή, θὰ

πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι διαπί-
στωσε τὴν ματαιότητα τῶν ὠφε-
λειῶν ἀπὸ τὸν ἐξουσιαστικὸ μηχανισμό,
στὸν ὁποῖο ἦταν ἐνταγμένος.

Ὁ αὐτοκράτορας μὲ τοὺς αὐλικούς του
δὲν ἀντιμετώπιζε μόνο ζητήματα πολέμων
καὶ διπλωματικῶν σχέσεων μὲ γειτονικοὺς
λαοὺς στὶς ἄκρες τῶν συνόρων. Σημαντικὸ

ἐνδιαφέρον διέθετε τὸ αὐτοκρατορικὸ περι-
βάλλον στὰ ζητήματα τῆς ὀρθόδοξης χρι-
στιανικῆς πίστης. Ἰδιαίτερα στὶς σχέσεις μὲ
τὴν δυτικὴ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Ἤδη ἀπὸ
τὴν ἐποχὴ τοῦ Φωτίου (820 - 891), ἕναν
αἰῶνα νωρίτερα, τὸ αὐτοκρατορικὸ κέντρο
ἦταν ἀναγκασμένο νὰ ἀναπτύσσει κατάλλη-

λες διπλωματικὲς ἀποστολές, γιὰ νὰ ἀντιμε-
τωπίζει ὄχι μόνο τὶς δυτικὲς ὕποπτες διερ-
γασίες, ἀλλὰ πιὸ ἄμεσα τὶς ἱεραποστολὲς
στὸν σλαβικὸ κόσμο. Παράλληλα βέβαια
καὶ μὲ τὶς μόνιμες θεολογικὲς ἐπιδόσεις τοῦ
Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης.

Μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 9° αἰώνα ἡ κύρια

ἐνοχλητικὴ διαφορὰ Ρώμης καὶ
Κωνσταντινούπολης ἦταν ἡ χρή-

ση τοῦ Φιλιόκβε (Filioque). Ἡ χρήση του
ὅμως, ὡς κύριο στοιχεῖο διαφοροποίησης
ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Αὐτοκρατορία, ἐπιβλή-
θηκε ἀπὸ τὸν Καρλομάγνο. Στὴν βασιλική
του ἕδρα ὀργάνωσε τὴν σύνοδο τῆς
Φρανκφούρτης τὸ 794, ὅπου καὶ δέχτηκε
τὴν χρήση τοῦ Φιλιόκβε, ὡς σημαντικὸ

στοιχεῖο «ἀνωτερότητας» τῆς Δύσης ἔναντι
τῆς Ἀνατολῆς. Κοινοποίησε τὴν ἀπόφασή
του στὸν πάπα μὲ τὰ Libri Carolini, καὶ
ἀπαίτησε τὴν συνεργασία του. Στὰ γραπτὰ
αὐτὰ στηρίχτηκε ἡ πολεμική της Δύσης
ἐναντίον τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Καρλομάγνος
ζήλεψε τὴν δόξα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί-
νου.

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ἀρχιμανδρίτης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ προσέγγιση ἐπιχειρεῖται τόσο στὸν ἐκκλησια-
στικό, ὅσο καὶ στὸν πολιτικὸ χῶρο.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν χῶρο τοῦ πολιτικοῦ στίβου, μᾶς τὸ ὁμολόγησε
λίγες ἡμέρες πρὶν ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Κοντονῆς, ὁ ὁποῖ-
ος (γιὰ νὰ δικαιολογήσει τοὺς τρελλο-Νόμους, τοὺς ὁποίους λαμ-
βάνει συνέχεια ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως αὐτὸς περὶ τῶν
ἔμφυλων ταυτοτήτων), εἶπεν, ὅτι «εἴχαμε Διεθνεῖς δεσμεύσεις»!
Ὡς 'Ἕλληνας Πολίτης, λοιπόν, ἀρνοῦμαι νὰ μᾶς διοικοῦν οἱ Ξένοι,
δηλ. οἱ Μασόνοι, οἱ Ἄθεοι, οἱ Ἔκφυλοι, οἱ Ὁμοφυλόφιλοι, οἱ Σιωνι-
στές, κάποιοι σὰν τὸν κ. Σῶρο μὲ τὰ πολλὰ χρήματα καὶ τὶς ὕπο-
πτες Μ.ΚΥ.Ο, ἡ Παγκοσμιοποίηση, ἡ Globalization, ἡ Λέσχη Bil-
derberg καὶ ὅποιοι ἄλλοι σκοτεινοὶ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι ἐξυπη-
ρετοῦν τὰ δικά τους συμφέροντα, ἐνῶ συγχρόνως ὑπηρετοῦν τὸν
ἐκφυλισμὸ καὶ τελικὰ τὸν ἀφανισμὸ τῆς Ἑλλάδος!

Τώρα ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο εἶμαι ἀκόμη πιὸ κά-
θετος! Ἡ Ὀρθοδοξία μας, ἡ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας, εἶναι ὁ θη-
σαυρός μας! Δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ τὴν θέτουμε σὲ ἴση μοῖρα μὲ
ὅλες τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς παραλλαγές. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι

«Ἀρνοῦμαι τὸν οἰκουμενισμὸ
τόσο τὸν ἐκκλησιαστικὸ
ὅσο καὶ τὸν πολιτικό!»

Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Οἱ μεταρρυθμισμένοι «Ὀρθόδοξοι» κατὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

Εἰς ὅλην τὴν Εὐρώπην πρα-
γματοποιοῦνται ἐφέτος ἐκδη-
λώσεις ἑορτασμοῦ τῆς συμ-
πληρώσεως 500 ἐτῶν ἀπὸ τὴν
ἔναρξιν τῆς Μεταρρυθμίσεως.
Ἡ Μεταρρύθμισις προεκλήθη
ἀπὸ τὴν νοσηράν νοοτροπίαν
τοῦ καταπιεστικοῦ Παπισμοῦ
καὶ ἐξελίχθη εἰς ἐπανάστασιν,
ἂν καὶ πρὸς ἐσφαλμένην κατεύ-
θυνσιν, κατὰ τοῦ κλειστοῦ καὶ
ἀμεταβλήτου κοσμοειδώλου
ποὺ εἶχε δημιουργήσει ἡ ἀσφυ-
κτικὴ σχολαστικὴ θεολογία, ἐπὶ
τῆς ὁποίας ἐστηρίζετο ὅλον τὸ
δυτικὸν οἰκοδόμημα. Ἡ κίνησις
αὐτὴ ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ Δια-
φωτισμοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ἀνε-
τράπη διὰ παντὸς ἡ ἀντίληψις
περὶ ἀμεταβλήτων-αἰωνίων κα-
ταστάσεων καὶ τὴν θέσιν της
κατέλαβεν ἡ ἔννοια τῆς ἐξελίξε-
ως. Ἡ ἔννοια αὐτὴ ἐπέδρασεν
εἰς ὅλα τὰ πεδία, ἰδιαιτέρως μά-
λιστα εἰς τὰς ἐπιστήμας. Τοιου-
τοτρόπως εἰς τὴν βιολογίαν κα-
θιερώθη ἡ θεωρία ἐξελίξεως

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ Σεβ. Περγάμου!

• Ἐκκλησιαστική συνέπεια.
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ναυπάκτου Ἱεροθέου. Σελ. 3

• «ΦΩΝΗΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ»!
Τοῦ κ. Γεωργίου Φωτ. Παπα-
δοπούλου, Πτυχ. Ἀνθρωπι-
στικῶν Σπουδῶν. Σελ. 3

• Τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων
τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει ὁ κ.
Θ.Κ. Κετσέας, ἰατρός. Σελ. 6

• «Τὶς ὑμᾶς ἐβάσκανεν... ἅγιοι
πατέρες τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν
Κοινότητος;». Τοῦ Καθη-
γουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχει-
αρίου, Γρηγορίου. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 30ὴν Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Ἀνωτέρω εἰκὼν διὰ χειρὸς Φωτίου Κόντογλου.

Ἡ 50ὴ ἐπέτειος μιᾶς φρικτῆς συλλειτουργίας
Τοῦ κ. Μαρίου Ἰ. Πηλαβάκη, Δρ Βυζαντινῆς Φιλολογίας Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

Ἡ ζωή καὶ τὸ ἔργον τοῦ Μητροπολίτου
Σισανίου Πολυκάρπου Λιώση (†)

Βλέπε εἰς τὴν 7ην σελ.


