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5ον
γ. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χρι-

στοῦ[33] καί ἡ ἀνάστασις τῶν
νεκρῶν. Θαύματα μετά τήν
Ἀνάστασιν.

γ1. Δυσκολεύεται ὁ ἄνθρω-
πος νά δεχθεῖ αὐτά τά ὑπερφυ-
σικά γεγονότα πού ξεπερνοῦν
τή λογική του καί θέλει νά τά
ἀπορρίψει. Μπορεῖ ὅμως νά μή
δεχθεῖ τό ἀληθινό καί πραγμα-
τικό γεγονός πού συμβαίνει ἀπό
καταβολῆς κόσμου μέσα στήν
ἴδια τή δημιουργία, δηλαδή τό
θάνατο καί τήν ἀνάστασή της;

Ἀναφέρουμε τό παράδειγμα
μέ τόν σπόρο πού χρησιμοποιεῖ
καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιά νά
πείσει τούς ἀνθρώπους γιά τήν
ἀνάσταση τῶν σωμάτων (Πρός
Κορινθίους Α΄ιε΄κεφάλαιο). Ὁ
σπόρος, λοιπόν, ἄν δέν χωθεῖ
βαθειά μέσα στή γῆ μένει μόνος
καί ἀμετάβλητος. Ἄν ὅμως σαπί-
σει καί πεθάνει μέσα στό χῶμα
(εἴτε σπόρος σταριοῦ εἶναι εἴτε
βολβός πατάτας κ.ἄ.) τότε φυ-
τρώνει καί ἔχουμε ἀνάσταση
καινούριου φυτοῦ:«Ἀλλ' ἐρεῖ τις·
πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; Ποίῳ
δέ σώματι ἔρχονται; Ἄφρον, σύ

ὅ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐάν
μή ἀποθάνῃ καί ὅ σπείρεις, οὐ
τό σῶμα τό γενησόμενον σπεί-
ρεις, ἀλλά γυμνόν κόκκον, εἰ
τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν.
..» (Α΄ Κορ. ιε΄35-37).

Ἡ φύση γενικά μέ τή σπορά
καί τήν βλάστηση διδάσκει πολύ
παραστατικά, δυνατά καί ἐπο-
πτικά, μάλιστα, τό θαῦμα τῆς
ἀνάστασης καί τήν προσωριν-
ότητα τοῦ θανάτου. Διαδοχικά
μέσα στή φύση συμβαίνει τό
φαινόμενο τοῦ θανάτου καί τῆς
ἀνάστασης μέ τίς ἐποχές τοῦ
χειμώνα καί τῆς ἄνοιξης (ἀνά-
στασης) πού ἐπακολουθεῖ.

Ἐπισημάναμε πιό πάνω ὅτι
τό δημιούργημα δέν μπορεῖ
πότε νά εἶναι ἀνώτερο ἀπό τόν
δημιουργό του. Κατά λογική
συνέπεια, δέν θά πρέπει νά
ἀμφισβητήσουμε τή δυνατότητα
τοῦ ἴδιου τοῦ δημιουργοῦ νά
ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν, δεδο-

μένου ὅτι τήν ἔχει δώσει στήν
ἴδια τή δημιουργία του.

γ2. Γνωρίζουμε βέβαια τί θα-
ύματα ἐπιτέλεσε ὁ Χριστός μετά
τήν Ἀνάστασή Του. Ὁ χαριτω-
μένος καί ἀκριβής ἱστορικός
γραπτός λόγος τοῦ ἱεροῦ Χρυ-
σοστόμου μᾶς τά ἀναφέρει ἀνα-
λυτικά καί ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὁ
Θεός θαυματουργεῖ. Καί πῶς;
Ὅρα. Τό ἐξενεγκεῖν ἀπό τῆς φυ-
λακῆς, αὐτοῦ σημεῖον ἦν. Τό
ἀγαγεῖν Φίλιππον, αὐτοῦ σημεῖ-
ον ἦν. Τό Παῦλον προσαγαγ-
έσθαι, αὐτοῦ σημεῖον ἦν. Τό δεῖ-
ξαι Στεφάνῳ ἑαυτόν, αὐτοῦ ση-
μεῖον ἦν».[34] Δηλαδή: Ὁ Θεός
θαυματουργεῖ. Δές, τό πῶς. Τό
ὅτι ἔβγαλε τόν Πέτρο ἀπό τή φυ-
λακή, εἶναι σημεῖο δικό Του. Τό
ὅτι ὁδήγησε τόν Φίλιππο στόν
εὐνοῦχο, δικό Του σημεῖο. Τό ὅτι
προσείλκυσε τόν Παῦλο, εἶναι
σημεῖο Του. Τό ὅτι ἀποκάλυψε
τόν ἑαυτό Του στό Στέφανο,

εἶναι δικό του θαῦμα.
Γενικά, ὅλη ἡ ἱστορία τῆς διά-

δοσης καί ἐπικράτησης τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως, μέ ὄργανο
μάλιστα ἀγραμμάτους ἀπο-
στόλους, εἶναι ἕνα καταπληκτικό
καί ἱστορικό ἀναμφισβήτητο θαῦ-
μα.

δ. Ἡ καταστολή/κατάπαυσις
τῆς τρικυμίας καί τό βάδισμα
τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω εἰς τήν
θάλασσαν.

«Τό δέ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς
θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον
ὑπό τῶν κυμάτων· ἦν γάρ ἐναν-
τίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δέ φυ-
λακῇ τῆς νυκτός ἀπῆλθε πρός
αὐτούς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπί
τῆς θαλάσσης. Καί ἰδόντες
αὐτόν οἱ μαθηταί ἐπί τήν θάλασ-
σαν περιπατοῦντα ἐταράχθη-
σαν. [...]. Καί ἐμβάντων αὐτῶν
εἰς τό πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνε-
μος…» (Ματθ. ιδ΄ 22-33).

Ὁ ἴδιος εὐαγγελιστής (ὁ Ματ-
θαῖος) μᾶς διασώζει καί ἄλλο
περιστατικό, κατά τό ὁποῖο ὁ
Ἰησοῦς ἐπιτιμᾷ τούς ἀνέμους
καί τή θάλασσα, καί ἔτσι ἐπι-
κράτησε μεγάλη γαλήνη: «Καί
ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τό πλοῖον ἠκο-
λούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταί
αὐτοῦ. Καί ἰδού σεισμός μέγας
ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τό
πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπό τῶν
κυμάτων· αὐτός δέ ἐκάθευδε.
Καί προσελθόντες οἱ μαθηταί
αὐτοῦ ἤγειραν αὐτόν λέγοντες·
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμε-
θα. Καί λέγει αὐτοῖς· τί δειλοί
ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Τότε ἐγερθείς
ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καί τῇ
θαλάσσῃ, καί ἐγένετο γαλήνη
μεγάλη. Οἱ δέ ἄνθρωποι ἐθαύ-
μασαν λέγοντες· ποταπός ἐστιν
οὗτος, ὅτι καί οἱ ἄνεμοι καί ἡ θά-
λασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;»
(Ματθ. 8, 23-27).

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

Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

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

9ον.-Τελευταῖον
«Ὅταν ἔχεις τέτοιους φίλους τί τοὺς θέλεις τοὺς ἐχθρούς!».
Ἔτσι λέει ἡ παροιμία.
Ἡ προσπάθεια λοιπὸν τῶν ποικίλης μορφῆς καὶ τάξεως ἀντιεκ-

κλησιαστικῶν δυνάμεων νὰ κατεδαφίσουν τὴν αὐθεντία καὶ τὴν
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπ’ ὅσα οἱ αἰῶνες, οἱ Πατέρες (καὶ
οἱ ὑμνογράφοι) κατέγραψαν, προτείνουν αὐτά - καὶ ἐνεργοῦν ὑπο-
γείως -ὥστε νὰ «καθαρθοῦν» τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ
συνέπεια γιατί ὄχι καὶ ἡ Ἁγία Γραφή, ἀπ’ ὅσα νομίζουν πὼς ἐνο-
χλοῦν σήμερα διαφόρους, τρίτους, πρᾶγμα ποὺ δὲν εἶναι στὴν
πρόθεση τῶν χριστιανῶν ἐναντίων ἄλλων λαῶν. Ὄχι δὲν ἔχει, δὲν
δέχεται «ρατσισμοὺς» ἡ Ἐκκλησία μας!

Τὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι, ὅτι τὶς προτάσεις αὐτὲς γιὰ ἀνακαθάρσεις

377 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ
ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΟ «ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ»

Ὥστε λοιπόν Ἅγιοι Πατέρες,
ὅλα «πᾶνε καλά» στήν Πατρίδα
μας, στήν Ἐκκλησία μας, στήν
Ἐνορία μας καί δέν ὑπάρχει κα-
νένας λόγος ἀνησυχίας. Γιά τόν
Ἱερό Σύνδεσμο Κληρικῶν
Ἑλλάδος δέν ὑπάρχει κανένα
πρόβλημα στήν κοινωνία μας,
γιά το ὁποῖο θά πρέπει νά ἀνη-
συχοῦμε. Τό μόνο πού μᾶς ἀπα-
σχολεῖ, σύμφωνα μέ τά ΕΝΟ-
ΡΙΑΚΑ θέματα στήν ἱστοσελίδα
σας, εἶναι τά μισθολογικά προ-
βλήματα. Ἐδῶ ὁ κόσμος κυριο-
λεκτικά καίγεται, ἡ Ὀρθοδοξία
μας, καί γενικώτερα ἡ Χριστιανι-
κή πίστις ἐξευτελίστηκε καί κα-
ταβαραθρώθηκε καί «ἐμεῖς»
χαμπάρι δέν πήραμε. Οἱ «ἡγέ-
τες» μας, (ὁ Θεός νά τούς ἐλε-
ήσει), μέ ἀρχηγό τόν «Ἀντίχρι-
στο» «προκαθήμενο» τῆς
Ὀρθοδοξίας πῆραν σβάρνα καί
γκρεμίζουν ὅτι πιστεύαμε γιά
δυό χιλιάδες χρόνια, καί «ἐμεῖς»
«σφυρίζουμε» ἀδιάφορα, σάν
νά μή συμβαίνει τίποτα. Γιατί, μή
μοῦ πεῖτε ὅτι δέν ἀκούσατε ἤ
δέν εἴδατε τίποτε, γιατί δέν θά
σᾶς πιστέψω. Θά σᾶς πῶ
ἁπλῶς «Σεῖς μόνοι παροικεῖτε
ἐν Ἱερουσαλήμ καί οὐκ ἔγνωτε
τά γενόμενα ἐν αὐτῆ;» Δέν ἀκού-

σατε τίς κραυγές ἀγωνίας
εὐάριθμων συναδέλφων σας, οἱ
ὁποῖοι μέ ἀπόγνωση γιά τά
συμβαίνοντα δήλωσαν ὅτι δια-
κόπτουν τό μνημόσυνο των

«προδοτῶν» Ἐπισκόπων τους.
Δέν σᾶς ἀνησυχοῦν τά ψέματα
πού ἀραδιάζουν καθημερινά
ἐκεῖνοι, ὁ ὑπόδικος διά αἱρέσεις
Βαρθολομαῖος καί οἱ ὁμόφρονές
του, οἱ ὁποῖοι, κατά τήν χειροτο-
νία τους δήλωσαν ὅτι « ...στέρ-
γω καί ἀποδέχομαι τάς ἁγίας

ἑπτά Οἰκουμενικάς Συνόδους,
καί τῶν Τοπικῶν, ἅς ἐκεῖναι
ἀποδεξάμεναι ἐκύρωσαν, ἐπί
φυλακῇ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς
Ἐκκλησίας δογμάτων ἀθροισθεῖ-

σαι. Ὁμολογῶ πάντας τούς ὑπ'
αὐτῶν, ὡς ὑπό φωτιστικῆς Χά-
ριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος
ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντας
ὅρους τῆς ὀρθῆς Πίστεως, καί
τούς Ἱερούς Κανόνας, οὕς οἱ
Μακάριοι ἐκεῖνοι, (ὄχι «...τά
ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου

ὄφεως» κατά τόν «Ἀντίχριστο»
(Α΄ Ιωάνν. 2,18) κ. Βαρθολο-
μαῖο), πρός τήν τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμη-
σιν καί τῶν ἠθῶν εὐταξίαν κατά
τάς Ἀποστολικάς παραδόσεις
καί τήν διάνοιαν τῆς Εὐαγγε-
λικῆς θείας διδασκαλίας συντά-
ξαντες, παρέδωσαν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ, ἐνστερνίζομαι, καί κατ'
αὐτούς, ἰθύνειν ἐπιμελήσομαι
τήν Θείῳ βουλήματι κληρωθεῖ-
σάν μοι διακονίαν καί κατ'
αὐτούς διατελέσω διδάσκων
πάντα τόν τῇ πνευματικῇ μοι
ποιμαντορίᾳ πεπιστευμένον
Ἱερόν Κλῆρον καί τόν περιού-
σιον Λαόν τοῦ Κυρίου.

Προὐργιαίτατα δέ μοι ὁμολο-
γεῖται, ἵνα τηρῶ τήν ἑνότητα τῆς
Πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς
εἰρήνης, πάντα μέν, ὅσα ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρε-
σβεύουσα δογματίζει, ταῦτα
πρεσβεύων κἀγώ καί πιστεύων,
μηδέν προστιθείς, μηδέν
ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων,
μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν
Παραδόσεων, ἀλλά τούτοις
ἐμμένων καί ταῦτα μετά φόβου
Θεοῦ καί ἀγαθῆς συνειδήσεως

Ὑπεύθυνοι τοῦ ΙΣΚΕ «οὐκ ἔγνωτε τά γενόμενα»;

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας παρόντων τῶν Προκαθημένων τριῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καὶ σχεδὸν ὅλων τῶν
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἀπέρριψε τὰς ἀποφάσεις καὶ ἐχαρακτήρισε τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους «χριστιανικὰς ὁμολογίας»

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀντικαθίσταται μὲ ἕνα μάθημα
ποὺ ἡ θεματολογία του γέμει στρεβλώσεων θρησκειολογικοῦ συγ-
κρητισμοῦ. Ποιὰ ἡ σκοπιμότητα τῆς μετατροπῆς τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικὸ “φάκελο”; Ἀπὸ ποῦ ἐρείδε-
ται ἡ τόση ἔγνοια γιὰ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
σὲ θρησκειολογικὸ “φάκελο”; Εἶναι καρπὸς μιᾶς εἰλικρινοῦς προσ-
πάθειας, γιὰ νὰ δοθεῖ ὅσο πιὸ καλὰ μπορεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὰ παιδιὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων;

Ὑπάρχει καὶ ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία ὅτι τὴ συγκρητιστικὴ αὐτὴ
ἐπιμονὴ πυροδότησε ἡ ἰδεολογικὴ ἀθεϊστικὴ ἀπαξίωση, συνηγο-
ρούσης καὶ τῆς “προοδευτικῆς εὐρύτητας” κάποιων Χριστιανῶν

Δικαιοῦνται τὰ παιδιὰ τῶν Ὀρθοδόξων
Θρησκευτικά ἄνευ

συγκρητιστικῶν στρεβλώσεων
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Στήν κοινωνία μας λίγοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού ὑπηρετοῦν τήν
ἀλήθεια, γιά μικρά καί μεγάλα θέματα, χωρίς νά συμβιβάζονται καί
νά βοηθοῦν ἐκείνους πού ἔχουν ἰδιοτέλεια καί χρησιμοποιοῦν ὡς
μοναδικό τους μέσο ἐπιτυχίας τό ψέμα, τήν παραπλάνηση καί τήν
ἀδικία.

Ἡ ἀλήθεια ἔχει καθαρότητα καί κρύβει δύναμη, γι᾿ αὐτό δέν χρει-
άζεται τίς ὑπερβολές καί τά φτιασιδώματα. Λάμπει μόνη της καί
ἀποφεύγει τήν πληθώρα τῶν λόγων. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀλήθειας

Ὁ ἐραστὴς τῆς ἀληθείας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, μετὰ τὸν Ἑσπερινό,
τὴν προηγούμενη Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου ἔγινε ὁμιλία ὑπὸ τοῦ
πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη μὲ θέμα: " Ὁ μακα-
ριστὸς πατὴρ Μᾶρκος Μανώλης καρπὸς τοῦ «Πνεύματος τῆς Ἀλη-
θείας"».

Μετὰ τὴν προσφώνηση τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἀρχιμ. π. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου, ὁ π. Βασίλειος μίλησε ἀπὸ
στήθους χωρὶς χειρόγραφα, γιὰ τὸν μακαριστὸ π. Μᾶρκο. Περιλη-
πτικὰ καταγράφουμε λίγα λόγια, ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ π. Βασιλείου,
τὴν ὁποία ἐν καιρῷ θὰ παρουσιάσουμε στοὺς ἀναγνῶστες τοῦ Ο.Τ.

Τὸ πρόσωπο τοῦ π. Μάρκου ἦταν πάντοτε χαρούμενο, εἶχε τὴν
χαρὰ τοῦ Χριστοῦ μας. Ἂν καὶ ἐκοιμήθη ἡ μητέρα του, ὅταν ἦταν μικρὸ
παιδάκι, αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν τοῦ δημιούργησε «ψυχολογικὰ τραύμα-
τα», ὅπως λέγουν σήμερα, ἀλλὰ προχώρησε στὴν ζωή του μὲ χαρὰ

Ἐκδήλωσις εἰς μνήμην π. Μάρκου Μανώλη

Τὴν Κυριακὴν 26 Νοεμβρίου 2017, ἡ ὡρι-
αία τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Κρήτη ΤV με
τίτλον «Ὀρθόδοξος Λόγος», τὴν ὁποίαν πα-
ρουσιάζει ὁ κ. Ἰωάννης Λίλης, Καθηγητὴς
Δογματικῆς καὶ Συμβολικῆς Θεολογίας τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρή-
της, ἠσχολήθη μὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ νέου
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Εἰς τὴν
ἐκπομπὴν συμμετεῖχεν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος προέβη

εἰς βαρυσημάντους παρεμβάσεις σχετικῶς
μὲ τὸ φλέγον ζήτημα.

Ἀρχικῶς ἐτέθη τὸ ἐρώτημα ποῖος ἦτο ὁ
χαρακτὴρ τοῦ μαθήματος μέχρι πρό τινος
καὶ ὁ προσκεκλημένος π. Κ. Δοξαστάκης
ἀπήντησεν ὅτι ἦτο ὁμολογιακὸν μὲ τὸν Σεβ.
Κρήτης νὰ συμπληρώνη: «Παραδοσιακό.
Αὐτὸ ποὺ ἦταν ἡ Παράδοσή μας. Αὐτὸ ποὺ
ἤμασταν ἐμεῖς». Συνεχίζων ὁ π. Κωνσταντῖ-
νος εἶπε ὅτι τὸ μάθημα κατήντησε «παν-

θρησκειακό. Μέσα στὰ βιβλία ὑπάρχουν
ὅλες οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου» μὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον νὰ ὑπογραμμίζη «χωρὶς λό-
γο». «Εἶναι ἀνησυχητικὸ αὐτὸ ποὺ συμβαί-
νει», εἶπεν ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἀπευθυνόμενος πρὸς αὐτὸν ἐτόνισεν
«ἀνησυχητικὸν ἢ καὶ ἀπαράδεκτον;
Ἀπαράδεκτον! Δὲν εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ
εἴμαστε; Θὰ χάσουμε τὴν ταυτότητά μας;».
Ὁ θεολόγος-ἐκπαιδευτικὸς κ. Ἐμμανουὴλ

Ρουσάκης ἀνέφερε σχετικῶς μὲ τὰς ἄλλας
θρησκείας τὴν ρῆσιν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
τοῦ Καυσοκαλυβίτου ὅτι «τὸ πνεῦμα τὸ
Ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθὲς», ἐνῶ τὰ ἄλλα
πνεύματα εἶναι «πνεύματα πλάνης» καὶ ὁ
Σεβ. Εἰρηναῖος ἐπανέλαβεν ἐντυπωσιασμέ-
νος τὴν φράσιν «πνεύματα πλάνης! Πώ-
πω!». Παροῦσα ἐκπαιδευτικὸς ἐρωτήθη
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον ποία εἶναι ἡ γνώμη
τῶν μαθητῶν διὰ τὸ νέον μάθημα καὶ ἐκείνη

ἀπήντησεν ὅτι τοὺς προκαλεῖ σύγχυσιν,
«ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ἔχουν τὸ περιθώριον
μετὰ τὸ Λύκειον νὰ διαλέξουν», μὲ τὸν κ.
Εἰρηναῖον νὰ σχολιάζη «πολὺ σωστά».
Ἀναφερόμενος εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῶν μα-
θητῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεσήμανεν ὅτι
ὀφείλουν νὰ μάθουν «ὄχι μόνο τί θέλουν
ἀλλὰ καὶ τὸ τί εἶναι τὸ σωστό. Πῶς νὰ μά-
θουν τὰ παιδιά μας τὴν ἀλήθεια, ἂν πρῶτα
δὲν ξεκαθαρίσουμε αὐτό, ἐκεῖνο κ.λπ.».

Ἡ ἐκπομπὴ συνέχισε μὲ ζωντανὴν σύνδε-
σιν μὲ τὸν Καθηγητὴν τῆς Παιδαγωγικῆς εἰς
τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Θεσσαλονίκης καὶ
νεοεκλεγέντα Πρόεδρον τῆς ΠΕΘ κ.
Ἡρακλῆν Ρεράκην, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τοὺς
λόγους διὰ τοὺς ὁποίους τὸ νέο μάθημα
εἶναι ἀντιπαιδαγωγικόν. Ἐρωτῶν τὸν Σεβα-
σμιώτατον ἂν συμφωνῆ, ἐκεῖνος ἀπήντησεν
«ὄχι μόνον συμφωνῶ, ἀλλὰ ὑπὲρ συμ-

Τοῦ Σεβ. Ἀσκάλωνος κ. Νικηφόρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ Χριστός μας εἶναι «τά πάντα καί ἐν πᾶσι», σέ ὁλόκληρη τήν
Δημιουργία, ὁρατή καί ἀόρατη. Αὐτόν προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες,
Αὐτόν ἀποκαλύπτει καί διδάσκει τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, Αὐτόν περι-
γράφουν ἀπεριγράπτως οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, Αὐτόν ὑμνεῖ καί
κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἀλλ’ ὅμως, ἐπειδή «ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι καί ἐψύγη ἡ ἀγάπη
τῶν πολλῶν», ξεθώριασαν τά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί χάσαμε,
ἐμεῖς οἱ “νεοεποχίτες”, τόν Χριστό μας καί, χάνοντας Αὐτόν, χά-
νουμε κάθε μέρα καί περισσότερο τόν ἑαυτό μας, χάνουμε τήν
ὑπόστασή μας καί νοιώθουμε κατάθλιψη καί ἀνασφάλεια, σάν
ἀνυπόστατοι!

Ξεθώριασαν τά μάτια μας καί βλέπουμε “μῦθο” τόν Χριστό καί
πραγματικότητα τήν καθημερινή πολυποίκιλη ἀπάτη τοῦ «αἰῶνος
τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος».

Μῦθο καί παραμύθι διδάσκονται σήμερα στά Σχολεῖα τά παιδιά
καί τά ἐγγόνια μας τόν Χριστό, Αὐτόν, «Τόν προαιώνιον Λόγον», Ὁ
Ὁποῖος, ἄν καί «Εἷς Ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος», «ἐσαρκώθη δι’
ἡμᾶς», γιά νά γίνη ἡ Ὑπόσταση τῆς ὑπάρξεώς μας, καί διά τῆς
Ὑποστάσεώς Του νά χορηγήση στόν καθένα μας –ἄν τό θελήσου-
με– τήν μοναδική δωρεά τῆς τελείας, τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως μα-

Ὁ Χριστός εἶναι τό πρόσωπον
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως

Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἐτέθη ταφόπλαξ! Ἐδικαιώθησαν πλήρως οἱ Ὀρθόδοξοι ἀγωνισταί!

Ἀπὸ 29ης Νοεμβρίου ὥς καὶ
2ας Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ρωσίας προέβη εἰς μεγαλει-
ώδεις ἑορτασμοὺς διὰ τὰ 100
ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπανασύστασιν
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εἶχε
προηγηθῆ σειρὰ προσωπικῶν
ἐπαφῶν τοῦ στενωτέρου συν-
εργάτου τοῦ Πατριάρχου Μό-
σχας τοῦ Μητροπολίτου Βολο-
κολὰμσκ κ. Ἱλαρίωνος μὲ τοὺς
περισσοτέρους Προκαθημέ-
νους τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-
σιῶν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
μὲ τὴν κίνησιν αὐτὴν εἶχε προ-
δηλώσει ὅτι ἡ συγκέντρωσις εἰς
τὴν Μόσχαν δὲν θὰ ἦτο ἁπλῶς
ἑορτίου χαρακτῆρος. Ὁ «Ο.Τ.»
εἶχεν ἀντιληφθῆ τὸ σχέδιον
πρὸ διμήνου διὰ τοῦτο καὶ τὸ
ἀπεκάλυψεν ἐγκαίρως μὲ τὸ
ἄρθρον «Τὸ «ἀντικολυμβά-
ριον» προετοιμάζει τὸ Πα-
τριαρχεῖον τῆς Μόσχας;» (φ.
2182/ 06.10.2017 / σ. 8). Πρά-
γματι εἰς τὴν κορύφωσιν τῶν
ἑορτασμῶν κατὰ τὴν τελευταίαν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν!

Τὴν 17ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων τῶν ἐν τῇ καμίνῳ.

Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας οἱ
Προκαθήμενοι συνηντήθησαν μὲ τὸν Πρόεδρον κ. Βλαντιμὶρ Πούτιν.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙ∆ΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα

(ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ) καὶ ἡ Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α), σᾶς προσκαλοῦμε στὸ Μνημόσυνο τοῦ
Ἀρχηγοῦ καὶ πνευματικοῦ καθοδηγητῆ μας Μητροπολίτου Δρυϊ-
νουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ, ποὺ
θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 17 Δεκεμβρίου 2017 καὶ ὥρα
9.30 π.μ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων (ὁδὸς
Ἀσκληπιοῦ 38, Ἀθήνα). Εἴκοσι τρία χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκδημία του,
τιμοῦμε τὴ μνήμη τοῦ Ἀκρίτα Ἱεράρχη καὶ προμάχου τῶν δικαίων
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ταυτόχρονα ὑποσχόμα-
στε συνέχιση τοῦ Ἀγώνα μέχρι τὴν πλήρη κατοχύρωση τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀδελφῶν μας καὶ τὴν ἐξασφάλιση
τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων.

Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια ΠΑ.ΣΥ.Β.Α - Σ.Φ.Ε.Β.Α


