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2. Θαύματα τῆς Καινῆς

Διαθήκης (Κ.Δ.)
Γιά τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ με-

ρικοί ὀρθολογιστές ὑποστήριξαν
ἀνεδαφικές ἀπόψεις, ὅπως λ.χ.
ὅτι αὐτά «ἦταν δῆθεν ἀποτέλε-
σμα ὑποβολῆς καί ὑπνωτιστικῆς
ἐνεργείας αὐτοῦ» [26].

Τό ἐπιχείρημα αὐτό εἶναι
ἕωλο, δέν εὐσταθεῖ καί δέν
ἀντέχει σέ ἔλεγχο. Ἀνασκευ-
άστηκε ἀπό εἰδικούς μελετητές
τῶν φαινομένων τοῦ ὑπνωτι-

σμοῦ καί τῆς ὑποβολῆς. Ὁ Pierre
Janet, πού ἀφιέρωσε τή ζωή του
στήν μελέτη τέτοιων φαινο-
μένων, λέγει: «… Ἡ ὑπνωτική
κατάστασις δέν προσθέτει οὐδε-
μίαν νέαν δύναμιν, ἀνωτέραν τῆς
μέσης ἐνεργητικότητος τῶν
ἀνθρώπων. Δέν πρέπει νά ζη-
τῶμεν ἀπό τήν ὑποβολήν ἤ τόν
ὑπνωτισμόν ἐνεργείας, ὑπερβαι-
νούσας τήν δύναμιν τῆς φυσιο-
λογικῆς ἀνθρωπίνης θελήσεως»
[27].

Ὁ Ἰησοῦς ὅμως δέν θεραπεύει
μόνο κάποιες νευρικές ἀσθένει-
ες, ἀλλά διενεργεῖ κάθε εἴδους

θαύματα, ὅπως λ.χ. θεραπεύει
καί ὀργανικές παθήσεις (λε-
προύς, χωλούς, τυφλούς κ.ἄ.),
ἀνασταίνει νεκρούς καί ἐξουσι-
άζει ὅλα τά στοιχεῖα τῆς φύσης,
πάνω στά ὁποῖα καμιά ὑποβολή
δέν μπορεῖ νά ἀσκηθεῖ.

Ἄλλοι ὀρθολογιστές ἰσχυρί-
στηκαν, ὅτι τά θαύματα τοῦ
Ἰησοῦ ὀφείλονται σέ αἰτίες καί
δυνάμεις φυσικές, οἱ ὁποῖες ἦταν
γνωστές μόνο σ' αὐτόν! Καί
αὐτός ὁ ἰσχυρισμός τους δέν
μπορεῖ νά γίνει δεκτός ἀπό καν-
ένα σώφρονα, λογικό καί ἀντικει-
μενικό μελετητή. Γιατί εἶναι ἀκα-
τανόητο νά δεχτοῦμε ὅτι ἕνας
ἀγράμματος Γαλιλαῖος, πού δέ
φοίτησε σέ κανένα σχολεῖο ἤ σέ
κάποια ἀνώτερη σχολή, νά ἔχει
τόσες γνώσεις, ὥστε μέ ἕνα του
λόγο ἤ μέ μιά κίνηση (ἕνα νεῦ-
μα), ἀμέσως καί σέ μιά στιγμή νά
ἐνεργεῖ τόσο πολλά καί διάφορα
σημεῖα. Διαφορετικά θά πρέπει

νά ὑποθέσουμε, ὅτι ὁ Ἰησοῦς,
πού εἶχε τέτοιες γνώσεις καί δέν
τίς εἶπε σέ κανένα, γιά νά ἀπαλ-
λαγοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό πολλά
δεινά, ἦταν ἀπατεώνας,
ἐγωιστής καί σκληρός. Ἀλλά καί
«οἱ μεγαλύτεροι ὀρθολογισταί
διακηρύττουν τήν ἁγιότητα καί
τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ»[28].

Τέλος, κάποιοι ἄλλοι ἰσχυρί-
ζονται, ὅτι τά θαύματα τοῦ Χρι-
στοῦ δέν ἀνταποκρίνονται στήν
πραγματικότητα, ἀλλ' εἶναι δη-
μιούργημα «ὀπτασίας ἐκ ψευδαι-
σθήσεων ἤ φαντασιοπληξιῶν».

Καί ὁ ἰσχυρισμός αὐτός εἶναι
ὅλως ἀστήρικτος, γιατί τά θαύ-
ματα τοῦ Κυρίου ἔχουν ὅλα τά
στοιχεῖα τῆς φυσικότητας καί
πραγματικότητας, ὅπως: γίνον-
ται ἀντιληπτά ἀπ' ὅλους καί ἀπό
τούς ἐχθρούς του ἀκόμη·
ὑπάρχουν μάρτυρες καί ἁπτά
σημεῖα καί ὑλικά στοιχεῖα (λ.χ.
γάμος στήν Κανᾶ (κρασί, νερό,

μάρτυρες…), χορτασμός πεντα-
κισχιλίων (ἄρτοι, περισσεύματα,
χιλιάδες ἄνθρωποι κ.λπ.). Ἄν
λοιπόν δέν ἦταν ἀληθινά τά θαύ-
ματα, τότε θά πρέπει νά δεχθοῦ-
με ὅτι ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι
εἶχαν διαταραγμένες ὅλες τίς
αἰσθήσεις καί τίς ὀργανικές λει-
τουργίες! Ὀφθαλμοφανής παρα-
λογισμός!

Καί οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, πού ἑμφανίζονται μετά
ἀπό δύο αἰῶνες, καί εἶναι σφο-
δροί πολέμιοι τῶν θαυμάτων τοῦ
Χριστοῦ, ἀρνούμενοι τήν ὑπερ-
φυσικότητά τους, ἐμμέσως ὁμο-
λογοῦν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐνεργοῦσε
καταπληκτικά καί παράδοξα
ἔργα, «τέρατα καί σημεῖα», ἤτοι
θαύματα. Γιά παράδειγμα ἀνα-
φέρομε τόν Κέλσο, τόν Πορφύ-
ριο, τούς Ἐθνικούς καί τόν Ἰου-
λιανό, τόν ἐπονομαζόμενο «Πα-
ραβάτη», οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν
ἐντύπωση ὅτι θά σβήσουν τόν

Χριστιανισμό, γι’αὐτό καί ζητοῦν
νά ἐξηγήσουν τά θαύματα φυ-
σικῶς, ἀποδίδοντες αὐτά σέ μα-
γεία. Ἀλλά ἔτσι παραδέχονται ὅτι
ὁ Χριστός τά ἐπιτελοῦσε.

Ἐπίσης οἱ αἱρετικοί τῶν πρώ-
των αἰώνων, ὅπως λ.χ. ὁ Σίμων
ὁ Μάγος (Πράξ. 8, 9-25), ὁ Μαρ-
κίων (2ος μ. Χ. αἰ.) καί Σατουρνῖ-
νος, (ἔδρασε περί τό 13ο μ.Χ.
στήν Ἀντιόχεια), μεγάλοι ἐφευρέ-
τες μύθων, «ἀνεγνώρισαν πάν-
τοτε ὅτι ὁ βίος τοῦ Ἰησοῦ διέρ-
ρευσεν ἐν θαύμασιν, ὅπως γρά-
φουν τά Εὐαγγέλια καί διά τοῦτο
δέν ἠδυνήθησαν νά ἀρνηθῶσιν
οὔτε τά θαύματα οὔτε καί τήν
Ἀνάστασίν Του παρ’ὅλας τάς πε-
ρί τοῦ Ἰησοῦ κακοδοξίας των»
[29].

Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε κά-
ποια ἀπό τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ.

α. Τό πρῶτο θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἔγινε στό γάμο στήν

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

8ον
Μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα τοῦ Α΄, στὸν οἰκουμε-

νικὸ θρόνο ἀνῆλθε ὁ Δημήτριος ὁ Α!
Δὲν ἄργησαν νὰ τὸν «παραλάβουν» καὶ ἐκεῖνον οἱ τέκτονες, γρά-

φοντες περὶ αὐτοῦ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα. Τίτλος τοῦ ἐδῶ ἀναφερομένου
δημοσιεύματος εἶναι:

«Παναιρετικὸς» καὶ ὁ Δημήτριος Α΄...
Ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ νέου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κων-

σταντινουπόλεως Δημητρίου τοῦ Α, εἶπε:
«...θὰ καλλιεργήσωμεν συστηματικῶς τὴν καθόλου χριστια-

νικὴν ἑνότητα. Τὸ μεγαλεπήβολον σχέδιον τοῦ Ἀθηναγόρου δὲν
πρόκειται νὰ ἀναχαιτισθῆ, θὰ συνεχισθῆ καὶ ὑφ’ ἡμῶν μετὰ πά-

ΦΙΛΟΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑΙ;

1ον
Κατ' ἀρχήν πρέπει νά δηλώσω

ὅτι δέν εἶμαι ἐναντίον τοῦ διαλό-
γου μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς
καί τούς ἄλλους ἑτεροδόξους,
εἶμαι ὑπέρ τοῦ διαλόγου, ὁ ὁποῖος
ὅμως πρέπει νά γίνεται μέ ὁρι-
σμένες θεολογικές καί ἐκκλησιο-
λογικές προϋποθέσεις. Τίποτε
δέν πρέπει νά γίνεται ἀπροϋπό-
θετα.

Συμφωνῶ ἀπόλυτα μέ τίς πα-
ρατηρήσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρω-
μανίδη, ὁ ὁποῖος γιά πολλά χρό-
νια ἦταν ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος σέ Διαλόγους
μέ τούς ἑτεροδόξους. Σέ παλαι-
ότερο βιβλίο μου κατέγραψα τίς
ἀπόψεις του γιά τόν Διάλογο μέ
τούς ἑτεροδόξους, ὅπως τίς ἐξέ-
φρασε σέ κείμενό του μέ τίτλο «Ὁ
θεολόγος στήν ὑπηρεσία τῆς
Ἐκκλησίας κατά τόν Οἰκουμενικό
Διάλογο».

Στό κείμενό του αὐτό διακρίνον-
ται τέσσερα σημαντικά σημεῖα.
Πρῶτον, φαίνονται οἱ ἀπόψεις τοῦ
π. Γεωργίου Φλωρόφσκι γιά τό
θέμα αὐτό, ὁ ὁποῖος εἶχε μεγάλη
πεῖρα μέ τούς θεολογικούς Διαλό-
γους. Δεύτερον, ἀναλύονται οἱ
προϋποθέσεις, βάσει τῶν ὁποίων

ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος μπορεῖ νά
συμμετάσχη στούς θεολογικούς
Διαλόγους μέ τούς ἑτεροδόξους.
Τρίτον, παρουσιάζονται τά προ-

βλήματα πού ἀναφύονται στούς
Διαλόγους σέ βάρος τῆς ὀρθοδό-
ξου Παραδόσεως. Τέταρτον, κα-
ταγράφεται καί ἡ στρατηγική πού
πρέπει νά ἐφαρμόζεται ἀπό
ὀρθοδόξου πλευρᾶς κατά τήν πο-

ρεία τῶν Διαλόγων.
Στήν συνέχεια θά τονίσω μερι-

κά σημεῖα πού θεωρῶ ὅτι εἶναι
σημαντικά, γιά νά κατανοήσουμε

τό θέμα τοῦ διαλόγου μέ τούς Ρω-
μαιοκαθολικούς.
1. Ἡ ἱστορία τοῦ Διαλόγου

Ἀπό τό 1965, μέ τήν λήξη τῆς
Β' Βατικανῆς Συνόδου, τῆς συν-

αντήσεως τοῦ Πάπα μέ τόν Πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
καί τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμά-
των ἤ τῆς ἀκοινωνησίας, ἄρχισε
ὁ «Διάλογος τῆς ἀγάπης» μέ
πολλούς τρόπους, κυρίως μέ
τήν ἐπιστροφή λειψάνων, ἀρχῆς
γενομένης ἀπό τήν ἐπιστροφή
τῆς κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
στήν Πάτρα.

Ἀπό τό ἔτος 1980 ἄρχισε ὁ
«θεολογικός διάλογος» μεταξύ
Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθο-
λικῶν.

Τό ἔτος 1979, πρίν ἀρχίσει ὁ
θεολογικός διάλογος, ὁ Πάπας
Ἰωάννης Παῦλος Β' εἶπε σέ Ρω-
μαιοκαθολικούς, μεταξύ τῶν
ἄλλων, τά ἀκόλουθα:

Ὁ διάλογος θά γίνη «ἐπί ἴσοις
ὅροις». Οἱ δύο Ἐκκλησίες ἔχουν
αὐτοσυνειδησία τῆς ταυτότητάς
τους, τῆς ἐκκλησιολογίας τους
καί τῆς μυστηριακῆς δομῆς
τους. Καί οἱ δύο Ἐκκλησίες δια-
κρίνονται ἀπό τήν αὐτοσυνειδη-
σία ὅτι συνεχίζουν ἀδιακόπως
τήν ζωή τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθο-
λικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ἐπειδή ὅμως ὑπάρχει διαίρε-

«Στὸ τέλος θὰ γίνη ὅ,τι θέλει ὁ Πάπας»

Ἀπάντησις τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου
εἰς τὸ κείμενον τῶν τριῶν Ἁγιορειτῶν

Τὸ κείμενο τῶν ἁγιορειτῶν -π. Χαρίτωνος Καρυώτη, π. Σάββα
Λαυρεώτη καὶ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτη- ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ
φύλλο τῆς 20/10/2017, ἀρ. 2184 τοῦ «Ο.Τ», ἀποτελεῖ μία μονομερῆ
καὶ ὑποκειμενικὴ ἐκτίμηση θεμάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν ἀγώνα
κατὰ τῆς παναιρέσεως καὶ δυστυχῶς ἀποτελεῖ τὴν συνέχεια μιᾶς
κακῆς πορείας στὸν ἀγώνα τῆς Ἀποτείχισης. Νομίζω πὼς καὶ μία
«ἄλλη ἄποψη», θὰ βοηθοῦσε τοὺς ἀναγνῶστες σας νὰ ἀποκτή-
σουν μία περισσότερο ἀντικειμενικὴ εἰκόνα τῆς τρέχουσας κατα-

Ὁ Σεβ. Σηλυβρίας κ. Μάξιμος Βγενόπουλος ἰσχυρίζεται ὅτι ὡς Ἐπίσκοπος «εἶναι
διάδοχος τοῦ Πέτρου» καὶ «ἵσταται ὑπεράνω τῆς (ἐκκλησιαστικῆς) κοινότητας»!

Ἕνα πολὺ θλιβερὸ φαινόμενο στὶς μέρες μας εἶναι καὶ ἡ προσπάθεια
κάποιων νὰ μειώσουν παντοιοτρόπως τοὺς ἐπιμένοντες στὴν Ὀρθόδο-
ξη ἀκρίβεια. Στὴν προσπάθειά τους αὐτή, πρόσφατα ἔχει προστεθεῖ
καὶ ἡ ψυχιατρικὴ ὁρολογία. Ἔφθασαν σὲ σημεῖο μάλιστα νὰ ἐκλαμβά-
νουν τὴν ἐπιμονὴ στὴν Ὀρθόδοξη ἀκρίβεια, ὡς ἀποτέλεσμα ἰδεοψυχα-
ναγκαστικῆς διαταραχῆς. Τὴν ἐπιμονὴ στὴν Ὀρθόδοξη ἀκρίβεια, δυσ-
τυχῶς ὡς ψυχοπαθολογικὴ ἐμμονὴ τὴν ἐκλαμβάνουν.

Τοῦτο παρατηρεῖται ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας καὶ εἰδικότερα λόγῳ τῆς
στάσης αὐτῶν ποὺ ἐπιμένουν μὲ σοβαρότητα στὴν Ὀρθόδοξη ἀκρί-
βεια. Ἡ ἐπιμονὴ στὴν Ὀρθόδοξη ἀκρίβεια δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ψυχο-

«Ἔκφρονες οἱ αἱρετικοί εἰσι»
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Πολλοί μητροπολίτες συχνά διοργανώνουν ἐκδηλώσεις ὑπο-
δοχῆς, ἀλλά καί λατρευτικές, μέ ἀφορμή τήν ἄφιξη κάποιας γνωστῆς
ἱερῆς εἰκόνας ἤ πιστοῦ ἀντιγράφου της ἤ ἱερῶν λειψάνων δημο-
φιλῶν ἁγίων, πού εἶναι φυλαγμένα σέ διάφορες περιοχές ἐντός τῆς
Χώρας, κάποτε καί ἐκτός. Δημιουργοῦν θόρυβο, ἱκανοποιοῦν τή λαϊ-

Ἀρνητικὸν φαινόμενον «εὐσεβείας»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, πιστὸς στὴν ἐκ Θεοῦ θεία παράδοσι
τῆς Ὀρθοδοξίας, αὐτῆς τῆς Μιᾶς ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, καὶ συνάμα, ὡς ἑπόμενος τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ
τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, ἀντιμάχετο τὴν συμπροσευχὴ
μετὰ τῶν ἀκαθάρτων αἱρετικῶν, διακηρύττων πανορθοδόξως ὅτι τό
βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν εἶναι δαιμονικόν λουτρόν.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἐπιζητεῖ τὴν σωτηρία διὰ τοῦ βαπτίσματος
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ Ὀρθόδοξοι συνομολογοῦν μετὰ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ τοὺς λατίνους ὡς ἀθέους καί πολυθέους,

Ἀλλ’ ἡμεῖς τούτους τε κἀκείνους ὡς ὄντας ἀθέους τὲ καὶ πολυθέ-
ους ἀποβαλλόμεθα καὶ τοῦ πληρώματος τῶν εὐσεβούντων, ὡς καὶ
ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία διὰ τοῦ Συνο-
δικοῦ καὶ Ἁγιορειτικοῦ τόμου, τελέως ἐκκόπτομεν, πιστεύοντες εἰς
μίαν θεότητα τρισυπόστατον καὶ παντοδύναμον, οὐδαμῶς τοῦ ἑνι-
αίου καὶ τῆς ἁπλότητος ἐκπίπτουσαν διὰ τὰς δυνάμεις ἢ τὰς ὑπο-
στάσεις"[1] ἀρνητάς τοῦ ἑνὸς τρισυποστάτου Θεοῦ.

«Τοιγαροῦν κατ’ αὐτοὺς ὑποστατικῶς ἔχει τὸ δημιουργεῖν καὶ
ἁγιάζειν ὁ Υἱός ἀμέσως γὰρ καὶ οὐχ ὡς ὁ Πατὴρ ἐμμέσως καὶ οὕτω

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος (Τσαλίκης)
ἐβάπτιζε τούς παπικούς

Γράφει ὁ κ. Χρύσανθος Πορφύριος Βρέτταρος

Εἶναι καιρός τώρα πού πολύς κόσμος ἔχει
ἀρχίσει νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι κάτι δέν πάει
καλά μέ τή θεολογία σήμερα. Παρατηροῦνται
στό χῶρο της φαινόμενα παράξενα καί ἀδια-
νόητα. Ἡ αἵρεση γίνεται ἀποδεκτή ὡς ἄλλη
ἐκδοχή τῆς ἀλήθειας, ἡ νομιμοποίηση τῶν
ἐκτρώσεων χαιρετίζεται ὡς νίκη τῆς δημο-
κρατίας ἐπί τῆς θεοκρατίας, ἡ ὁμοφυλοφιλία
ἐκλαμβάνεται ὡς φυσιολογική καί μή ἐπιλή-
ψιμη συμπεριφορά κ.ο.κ.

Ἄν ὅλα αὐτά συνέβαιναν μόνο ἐκτός θεο-
λογικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, δέν θά
ἀποτελοῦσε ἔκπληξη. Τό νά ὑποστηρίζονται
ὅμως ἀπό θεολογικούς καί ἐκκλησιαστικούς

παράγοντες, καί μάλιστα ὑψηλά ἱστάμενους
μερικές φορές, ἀποτελεῖ σκάνδαλο. Οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί ἔχουν ξεπεράσει, χωρίς
ὑπερβολή, ἀκόμα καί τούς μεγάλους αἱρετι-
κούς τῆς πρώτης χιλιετίας.

Τό λέμε αὐτό, γιατί ἐκεῖνοι τουλάχιστον ἀνα-
ζητοῦσαν ἐρείσματα στήν Ἁγία Γραφή, γιά νά
στηρίξουν τίς ἀπόψεις τους, καί ἐνίοτε ὑπῆρχε

στό μυαλό τους κάποια ἀλήθεια πού ὑπερα-
σπίζονταν μέ λάθος τρόπο. Γιά παράδειγμα,
οἱ Ἀρειανοί ἀρνοῦνταν (κακῶς βέβαια) τήν
ὁμοουσιότητα μεταξύ Πατρός καί Υἱοῦ, φο-
βούμενοι μήπως καταλυθεῖ ἡ μονοθεΐα, καί
ἐπικαλοῦνταν κάποια βιβλικά χωρία, ὅπως τό
«ὁ πατήρ μου μείζων μού ἐστι» (Ἰω. 14,28), τό

ὁποῖο ἐκ πρώτης ὄψεως φαινόταν νά τούς δι-
καιώνει.

Οἱ ἐν λόγῳ λοιπόν θεολογικοί καί ἐκκλησια-
στικοί παράγοντες κατάφεραν νά ξεπεράσουν
ἀκόμα καί τούς Ἀρειανούς, καθότι ἀδιαφο-
ροῦν γιά τό ἄν οἱ ἀπόψεις τους συνάδουν ἤ
ὄχι μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση τῆς

Ἐκκλησίας. Ἀδυνατώντας νά βροῦν σέ αὐτές
ἔστω καί ἕνα ἔρεισμα, γιά νά στηρίξουν τίς ἰδέ-
ες τους (ἀντίθετα τά ἱερά κείμενα βρίθουν ἀπό
ἀναφορές ἐναντίον τῶν ἀντιλήψεών τους), κα-
ταφεύγουν σέ μία ἀκατάσχετη ἀγαπολογία καί
διαστρεβλώνοντας τό νόημα τῆς χριστιανικῆς
ἀγάπης λένε ὅτι, ἐφόσον οἱ χριστιανοί ὀφεί-
λουν νά τούς ἀγαποῦν ὅλους, πρέπει νά ἀπο-
δέχονται καί τή διαφορετικότητα σέ θέματα πί-

στεως καί ἠθικῆς.
Κάποιοι μάλιστα προβαίνουν σέ ἀκόμα ρι-

ζοσπαστικότερες προτάσεις, λέγοντας ὅτι τά
ἱερά κείμενα εἶναι ἁπλῶς προϊόντα τῆς
ἐποχῆς τους, δηλαδή καθαρῶς ἀνθρώπινα
κατασκευάσματα, συνεπῶς τό περιεχόμενό
τους εἶναι παρωχημένο καί θά πρέπει νά ἀνα-
θεωρηθεῖ. Αὐτό βέβαια φανερώνει, ἄν μή τί
ἄλλο, ἀπιστία ὡς πρός τή θεία προέλευση τῆς
χριστιανικῆς διδασκαλίας, γιά νά μή ποῦμε ὅτι
ταυτίζεται ἐν πολλοῖς μέ τή ρητορική τῶν πο-
λεμίων τῆς Ἐκκλησίας.

Γράφει ὁ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανός, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας

Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Στήν ἐτήσια Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ στήν εἰσήγησή του μέ θέμα «Οἱ Θεολογικοί
Διάλογοι καί ἡ προοπτική τους» μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε ὅτι «Ἡ
ἑνότητα, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, ὁρίζεται ὡς “ἡ εἰς
ἄλληλα τῶν μερῶν, ἄνευ ἀφανισμοῦ, περιχώρησις” (Ἰωάν. Δαμασκη-
νοῦ, Πηγή Γνώσεως,25,PG94,665sic664). Στόν ὁρισμό αὐτό ὑπάρ-
χουν ὅλα τά στοιχεῖα, τά ὁποῖα καταδεικνύουν τόν ὀρθό τρόπο συναν-
τήσεως τῶν διεκκλησιαστικῶν καί διαχριστιανικῶν ἀντιλήψεων, τίς
ὁποῖες δέν πρέπει καί δέν μποροῦμε νά ἀγνοήσουμε, διότι αὐτό θά
σήμαινε ἄρνηση τῆς ἴδιας τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Χριστιανισμοῦ꞉

1. ἡ ἀναγνώριση ὅτι ὑπάρχουν σήμερα μέσα στήν Χριστιανική
οἰκογένεια διαφορετικά “μέρη”, δηλαδή Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες.

2. ἡ εἰλικρινής διάθεση ἀποκρούσεως κάθε προσπάθειας “ἀφανι-
σμοῦ” τῶν μερῶν κατά τήν ἐπιδιωκόμενη ἑνότητα.

3. ἡ “περιχώρηση” ὡς μία ἔντιμη κατάσταση δημιουργίας δεσμῶν
γνωριμίας, κατανοήσεως καί βαθύτερης κοινωνίας μεταξύ τῶν χρι-
στιανικῶν ὁμάδων».

Ὁ Σεβ. Σεραφείμ στήν προσπάθειά του νά ἑρμηνεύση θεολογικά
τόν τρόπο συνύπαρξης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δηλαδή τῆς Ἀλη-
θείας, μέ τίς ἄλλες χριστιανικές Ὁμολογίες δανείζεται τήν διδασκαλία
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ἀπό τό ἔργο του Πηγή Γνώσεων σχε-
τικά μέ τήν καθ’ ὑπόστασιν «ἕνωσιν» τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος σέ
μία σύνθετη ὑπόσταση, ἐκείνη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἡ σύνθετη
αὐτή ὑπόσταση «σώζει ἐν ἑαυτῇ τάς δύο τελείας φύσεις, τήν τε τῆς
ψυχῆς, καί τοῦ σώματος, καί τήν τούτων διαφοράν ἀσύμφυρτον, καί τά
τούτων ἰδιώματα ἀσύγχυτα». Δηλαδή, ὁ Σεβασμιώτατος ἀποδέχεται
τήν ὕπαρξη μιᾶς ἐκκλησίας, ὡς σύνθετης , ὅπου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία ἀλλά καί ἡ παπική, (διότι στό 1. ἀναφέρεται σέ Ἐκκλησίες) καί οἱ
διάφορες προτεσταντικές Ὁμολογίες θά εἶναι ἑνωμένες μέ τέτοιο τρό-
πο, ὥστε οἱ διαφορές τους καί τά ἰδιώματά τους θά εἶναι μεταξύ τους
ἀσύμφυρτα καί ἀσύγχυτα.

Περιχώρησις καὶ διάλογοι
Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.

Ἱεράρχαι φιλοξενηθέντες ἀπὸ Οὐνίτην ψευδεπίσκοπον ἀνεζήτουν συμφωνίαν διὰ τὸ «πρωτεῖον» τοῦ Πάπα

Τὸ τρίμηνον ποὺ διενύσαμεν
διεξήχθησαν δύο κρίσιμα συνέ-
δρια μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ
Παπικῶν. Τὸ πρῶτον συνῆλθε
3-8 Σεπτεμβρίου ἀπὸ τὴν
«Ἑταιρεία τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνα-
τολικῶν Ἐκκλησιῶν» εἰς τὴν
πόλιν Debrecen τῆς Οὑγγαρίας
μὲ θέμα «Πρωτεῖο καὶ Συνοδι-
κότης» καὶ ἐφιλοξενήθη ἀπὸ
τὸν οὐνίτην(!) Μητροπολίτην κ.
Fulop Kocsis. Μεταξὺ τῶν 35
ὁμιλητῶν συμμετεῖχαν οἱ Σεβ.
Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Παν.
Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Θεοφ. Ἀβύ-
δου κ. Κύριλλος, Ἀρχιμ. Γρηγό-
ριος Παπαθωμᾶς κ.ἄ. Εἰς τὸ τέ-
λος τοῦ συνεδρίου ἐξέλεξαν νέ-
αν πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας τὴν
κ. Α. Kaptijn, καθηγήτριαν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου τοῦ Φριβούργου.

Τὸ δεύτερον διεξήχθη 16-18
Νοεμβρίου εἰς τὸ Φριβοῦργον
τῆς Ἑλβετίας μὲ τίτλον «Ἡ Συν-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τά ἀθεολόγητα τῆς σημερινῆς θεολογίας

«Ὁ μακαριστὸς πατὴρ Μᾶρκος Μανώλης,
καρπὸς τοῦ “Πνεύματος τῆς Ἀληθείας”»
Τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου ὥρα 6 μ.μ θά γίνη ὁμιλία μέ τό

ἀνωτέρω θέμα ὑπό τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολου-
δάκη, στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, ποὺ εὑρίσκεται
πλησίον τοῦ σταθμοῦ ἠλεκτρικοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὰ Κάτω Πα-
τήσια, Ἀλεξ. Παπαναστασίου 48, τηλ. 210-8310629.

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

Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

Τὴν 12ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος
Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.
Διὰ χειρὸς Ἐμμανουὴλ Τζανφουρνάρη, 1595, Βενετία.

Ὁ Σεβ. Σηλυβρίας μέ τόν Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας


