ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καὶ ἡ «σεξουαλικὴ» ἑτερότης εἰς τὰ νέα Θρησκευτικά

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Τὸ πλέον κρίσιμον ζήτημα τῶν ἡμέρων
εἶναι ἡ προώθησις τοῦ νέου προγράμματος
τῶν Θρησκευτικῶν, καθὼς δι’ αὐτοῦ θὰ
νουθετηθοῦν καὶ θὰ διαπαιδαγωγηθοῦν τὰ
νεαρὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ αὐριανοὶ
πολῖται τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐμμονὴ τῆς ὁμάδος
τοῦ συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» καὶ ἡ ἀνίερος
συμμαχία μὲ τὴν Κυβέρνησιν, ἡ ὁποία
ἐκδήλως δὲν ἀποκρύπτει τὰς προθέσεις

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Ἀγριππίνης Μάρτυρος, Ἀριστοκλέους, Δημητριανοῦ, Ἀθανασίου Μαρτύρων, Ἀνακομιδὴ ἱ. Λειψάνων Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ

της διὰ περιθωριοποίησιν τῆς Ἐκκλησίας,
ὡδήγησεν ἄνευ διαλόγου ἀρχικῶς εἰς τὴν
καθιέρωσιν τῶν νέων προγραμμάτων πέρυσι τὸν Αὔγουστον (!) καὶ τώρα εἰς τὴν
σύνταξιν τῶν μὲ προχειρότητα νέων φακέλων-βιβλίων. Ἐνδεικτικὸν τῆς περιφρονήσεως τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ
αὐτοδικαιωτικὴ φράσις τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Ν. Φίλη «Ἐγὼ ἔφυγα, ἀλλὰ

τὰ θρησκευτικὰ ἔμει- Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου ἱστάμενα πρόσωπα
τοῦ παρέχουν ἀσυναν». Αὐτός, διὰ τὸν
ὁποῖον διεδόθη ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐξε- λίαν, ἐνῶ Ἱεράρχαι ἀναφαίνονται κατώτεροι
δίωξεν ἀπὸ τὴν θέσιν του, μὲ τὴν δήλωσίν τῶν περιστάσεων.
του σχεδὸν ἐχλεύασε τὴν Ἐκκλησίαν, γεΔὲν εἶναι ὀλίγοι ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν λόγον
γονὸς τὸ ὁποῖον ὑπονοεῖ πολλά... Ἡ Ἱεραρ- διὰ συμπαιγνίαν, μὲ τὴν ἀπομάκρυσιν τοῦ
χία ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τὸ «ὅραμα» τοῦ κ. Γιαγκάζογλου ἀπὸ τὸ περιοδικὸν «ΘΕΟκ. Γιαγκάζογλου καὶ τῆς ὁμάδος του διὰ τὸ ΛΟΓΙΑ» νὰ ἦταν προσχηματική, ὅπως
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ’ ὅσον ὑψηλὰ ἀκριβῶς ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος, ὁ ὁποῖ-

ος ἐπερατώθη αἴφνης μὲ εὐθύνην τριῶν
Μητροπολιτῶν (Μεσογαίας, Μεσσηνίας,
Ὕδρας), οἱ ὁποῖοι ἀδιαφόρησαν διὰ τὰς θέσεις τῆς Π.Ε.Θ. Ὁ πρῶτος συνεφώνησε,
διότι κείμενά του περιέχονται εἰς τὰ νέα βιβλία. Ὁ δεύτερος διότι συμφωνεῖ μὲ τὸν
προωθούμενον οἰκουμενισμόν. Ὁ τρίτος
διότι ἀναμένει ὑποστήριξιν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον.

ΘΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ;
27η Ἰουνίου τελευταία εὐκαιρία τιμῆς διὰ τὴν Ἱεραρχίαν. Σεβασμιώτατοι,

Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς
πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος

Παραθέτομεν τμήματα ἀπὸ τὴν δεκαπεντασέλιδον ἐπιστολήν:
«Ἔλαβα τὴν ἀπὸ 24/5/2017 ἐπιστολή Σας... δὲν μπόρεσα νὰ καταλάβω τὰ κίνητρα τῆς ἀποστολῆς της, δηλαδή εἶστε προϊστάμενός
μου καὶ δὲν τὸ γνωρίζω παρότι εἶμαι πολύ ἀρχαιότερος στήν Ἀρχιερωσύνη ἀπό Ἐσᾶς; Ἔχετε ἐπίσημη ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Σύνοδο, τὴν κοινὴ προϊσταμένη μας Ἀρχή, γιὰ νὰ μὲ ἐλέγξετε;...
Σᾶς «ἐνόχλησε» ἡ ἐδῶ καὶ χρόνια ἀνάγνωσή μου τὴν Κυριακὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναθεματισμῶν κατὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων, τὴν ὁποία χαρακτηρίσατε ὡς «παραλογισμό». Γιατί ἆραγε;
Ἀπὸ πότε γίνατε συνήγορος τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων;
Γιατί δὲν κατηγορεῖτε καὶ τὴν Ἐκκλησία γιὰ παραλογισμό, ἀφοῦ κάθε Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνανεώνει τοὺς ἀναθεματισμούς Της;
Γράψατε ὅτι «ἂν ὁ ἀναθεματισμὸς καὶ ὁ ἀφορισμὸς γίνεται ἀπὸ
ἐμπάθεια τότε εἶναι ξένο πρὸς τὴν Ἐκκλησία» καὶ Σᾶς ρωτῶ: πῶς
διαγνώσατε τὰ ἐσώψυχά μου καὶ «διακρίνατε» ἐμπάθεια; Μήπως
ἔχετε τὴν αἴσθηση τῆς ἁγιότητας στὸ πρόσωπό Σας, ἡ ὁποία φτάνει
καὶ ὡς τὴν «ἀνάγνωση» ψυχῶν; Γράφετε ὅτι ὁ ἀφορισμὸς καὶ τὸ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Σύνοδοι πλανητῶν καὶ ἡ Σύνοδος
πλανώντων καὶ πλανωμένων

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

Φρικτὴ βλασφημία κατὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἡ ἀναγνώρισις
στὴν Κρήτη πολλῶν ἀντὶ Μιᾶς Ἐκκλησιῶν. Μιᾶς μόνο
Νύμφης, ὄχι πολλῶν, εἶναι Νυμφίος ὁ Χριστός.
Ἕνα σπάνιο ἀστρονομικὸ φαινόμενο, ὅπως περιγράφουν οἱ
ἀστρονόμοι, εἶναι ἡ σύνοδος πλανητῶν, κατὰ τὴν ὁποία δύο ἢ περισσότερα οὐράνια σώματα, πλανῆτες ἢ δορυφόροι τους, τοῦ
ἡλιακοῦ μας Συστήματος παρουσιάζουν τὸ ἴδιο οὐράνιο μῆκος ὡς
πρὸς τὴ Γῆ, δηλ. τὸν γήινο παρατηρητή. Στὴν περίπτωσι αὐτὴ οἱ
πλανῆτες αὐτοί, ἡ γῆ καὶ ὁ ἥλιος εὑρίσκονται σὲ μία εὐθεῖα
γραμμή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ σύνοδος ὀνομάζεται καὶ εὐθυγράμμιση. Μὲ μία παρομοία σύνοδο ἔχει συνδεθῆ ἀπὸ κάποιους καὶ ἡ
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἔχει μάλιστα ὑποστηριχθῆ ἀπὸ τὸν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἐκτελεῖ ἐντολὰς ὁ Σεβ. Φαναρίου;

Ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν
Πάπα Φραγκίσκο στὶς 24 Μαρτίου 2014. Κατὰ τὴν συνάντηση ἦταν
παρόντες μέλη τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν
χριστιανῶν. Ἐπίσης στὸ Βατικανὸ ἔγινε δεκτὸς καὶ ἀπὸ τὸν Καρδινάλιο Κούρτ Κώχ, πρόεδρο τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν
ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Ποιὸς ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἐπισκέψεων;
Μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἶχε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν μεταφορὰ στὶς 10 Μαΐου 2015 ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἀπὸ τὸν ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Μάρκου Βενετίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης στὶς 14 Μαΐου
ἐφέτος εἶχε τὴν εὐθύνη τῆς μεταφορᾶς ἀμφιβόλου ἱεροῦ Λειψάνου
τῆς Ἁγίας Ἑλένης καὶ τεμάχιο τιμίου ξύλου ἀπὸ τὸν ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τῆς Βενετίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας.
Δήλωσε ὅτι ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὸ σχετικὸ
αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «δείχνει τὴν πολὺ καλὴ σχέση
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν σὲ ἐπίπεδο πολιτιστικῆς συνεργασίας».
Δυστυχῶς μέσα στὸ γενικὸ κλῖμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θεωρεῖ
ὅπως καὶ ἄλλοι συνεπίσκοποί του, ὅτι οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ εἶναι
«Ἐκκλησία».
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ ἀνωφελὴς τουρισμός

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι μένουν πάντα ἀνικανοποίητοι ἀπὸ τὴ
ζωή τους, παρόλο ποὺ πραγματοποιοῦνται οἱ ἐπιθυμίες τους.
Δὲν τοὺς χωράει ὁ τόπος τους. Συνεχῶς μετακινοῦνται καὶ ἀναζητοῦν κάτι ποὺ τοὺς λείπει καὶ δὲν μποροῦν νὰ περιγράψουν.
Αἰσθάνονται μέσα τους ἕνα κενὸ καὶ προκειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτὸ σκέφτονται διάφορους τρόπους ἢ ἀκριβέστερα
ἀκολουθοῦν τὶς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν.
Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔλεγε σχετικά: «Πλῆθος δαιμόνια ἁμιλλῶνται νὰ καταλάβουν τὸ κενὸ τῆς
ψυχῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἔρχεται πρῶτο τὸ δαιμόνιο
τῆς φυγῆς, τὸ ὁποῖο τοῦ λέει “φύγε”. Δεύτερο τὸ δαιμόνιο τῆς
περιεργείας. Τρίτο τὸ δαιμόνιο τῆς περιηγήσεως. Τέταρτο τὸ
δαιμόνιο τῆς ἀνόμου διασκεδάσεως, κ.ο.κ. Ὅλα αὐτὰ τὰ δαιμόνια θὰ ’λεγε κανεὶς ὅτι συνέπηξεν τὴν ἰδιόρρυθμη ἑταιρεία ποὺ
λέγεται τουρισμὸς» (Ἐμπνευσμένα κηρύγματα ὀρθοδόξου ὁμολογίας καὶ ἁγιοπατερικῆς πνοῆς, 2011, σελ. 161-162).
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΕΤΟΣ ΝΖ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2170

Δυστυχῶς οἱ φάκελοι, ποὺ θὰ τυπωθοῦν
καὶ ὡς βιβλία ἐντὸς ὀλίγου, εἶναι αἱ ἀτράντακτοι ἀποδείξεις ποὺ καθιστοῦν πνευματικὰ
συνενόχους Ἀρχιερεῖς καὶ «ΚΑΙΡΟ», ποὺ
συμφωνοῦν ἐπ’ αὐτῶν. Ἡ προχειρότης εἰς
τὸν σχεδιασμὸν τους εἶναι πασιφανὴς μὲ
κείμενα νὰ παρατίθενται συνεχῶς τὸ ἕνα
μετὰ τὸ ἄλλο. Πρόκειται διὰ μία συρραΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

- ΟΧΙ εἰς τὰς ἱεροκρυφίους ἀνταλλαγὰς εἰς βάρος τῶν Θρησκευτικῶν.
- ΟΧΙ εἰς τὴν κωμῳδίαν τῆς μεθόδου τοῦ μίξερ τῶν θρησκειῶν.

Εἶναι ψευδὲς ὅτι τὰ νέα ΦΕΚ (Ἀρ. 2104/19.06.2017) διατηροῦν τὸν Ὀρθόδοξον
χαρακτῆρα! Θέτουν τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὸ ἴδιον ἀκριβῶς ἐπίπεδον μὲ ὅλας τὰς
θρησκείας. Παραθέτομεν ἀνωτέρω ἀποσπάσματα - τεκμήρια ἀπό τά νέα ΦΕΚ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Ἐσχάτη ὥρα διὰ τὴν ἀξιοπρέπειαν τῆς Ἱεραρχίας. Μὲ
τοὺς φακέλους τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὰς δύο
ὑπουργικὰς ἀποφάσεις δημοσιευμένας, τὰ προσωπεῖα ἔπεσαν.
Ὄχι μόνον δὲν ἔγινε διαπραγμάτευσις ἀπὸ τὸ μηδέν, ἀλλὰ
ἐσύρθη δουλικὰ ὄπισθεν τῶν
προδιαγραφῶν τοῦ προϋπάρχοντος προγράμματος σπουδῶν. Ἡ φρίκη τῆς ἀνεξελέγκτου μίξεως θρησκειῶν μὲ ποσοστώσεις ἐνεφανίσθη ὡς ἐπιτυχία. Ἀναζητεῖται πλέον
κοινὸς νοῦς, διὰ νὰ γίνη κατανοητὸν ὅτι αὐτὸ τὸ ἐξάμβλωμα
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προξενῆ εἰς
τὴν καλυτέραν παρίπτωσιν θυμηδίαν. Ὁ ἐκκλησιαστικὸς ραγιαδισμὸς ἔχει φθάσει εἰς τὰ
ὅριά του, ἐὰν καὶ εἰς αὐτὸ ἡ
Ἱεραρχία λειτουργήση ὡς γραΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ» (Ἰωάν. 8,44)

«Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ» (Ἰωάν. 8,44)
Μήπως αὐτὴ τὴν φράση δὲν
θὰ ἀπηύθυνε ὁ Κύριός μας σήμερα στὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο;
Κηρύττει τήν «ἀγάπη» μεταξύ
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τήν εἰρηνική συνύπαρξη καί τήν συνεργασία. Βρῆκε τήν «φόρμουλα»,
τόν τρόπο γιά νά τό πετύχει
αὐτό. Κηρύττει ὅτι θά φέρει τήν
εἰρήνη στήν Γῆ, ἐνῶ, κατ' αὐτόν,
ὁ Χριστός «κηρύττει» τό μῖσος
καί τόν πόλεμο. «Mή νομίσητε
ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί
τήν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν..» (Ματθ.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

• «Καλύτερα νὰ μὴ ἐρχόταν ὁ
Χριστός…». Σχόλιον... τοῦ
Σεβ. Ἀργολίδος. Τοῦ κ. Παναγιώτη Τσαγκάρη. Σελ. 3
• Ὁ (παλαιὸς) κατηχητισμός
ἀπέθανε. Ζήτω ὁ (νέος) κατηχητισμός! Γράφει ὁ κ. Π Ν.
Γκουρβέλος. Σελ.3

10, 34). «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί «Κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας», τό
τήν γῆν, καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνή- Ἅγιον Ὄρος, «ἔδωσε γῆν καί
φθη;» (Λουκ. 12,49), ἐάν βέβαια ὕδωρ» στόν κ. Βαρθολομαῖο.!!!
δοῦμε τήν Καινή Γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Τό «ὡραῖο» μέ
Διαθήκη μέ τό Ἀσκάλωνος Νικηφόρος τόν κ. Βαρθολοπνεῦμα τοῦ κ.
μαῖο καί τούς ὁμοΒαρθολομαίου, ἑνός παρα-μορ- φρόνους του εἶναι ὅτι, ἐνῶ
φωμένου ἀνθρώπου.
στούς αἱρετικούς καί τούς
Κηρύττει τήν «ἑνότητα» μετα- ἀλλοθρήσκους ἀναγνωρίζουν
ξύ τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ὁ Χρι- τό δικαίωμα νά πιστεύουν ὅ,τι
στός «κηρύττει» τήν διάσπαση: καί ὅπως θέλουν, στούς
« ...παραδώσει δέ ἀδελφός Ὀρθοδόξους δέν ἀναγνωρίζουν
ἀδελφόν εἰς θάνατον καί πατήρ τό ἴδιο δικαίωμα καί ἐπιμένουν
τέκνον..» κλπ. (Ματθ. 11, 21). ὅτι πρέπει νά τούς ἀκοΘά «πείσει» ὅλους τούς λουθήσουν στόν δρόμο πού
ἀνθρώπους νά συζοῦν εἰρηνικά αὐτοί χάραξαν, καί τούς ἀπειμεταξύ τους. Ὅσοι διαμαρτύ- λοῦν καί τούς καταδιώκουν,
ρονται δέν θά ἔχουν θέση στόν ὅταν αὐτοί δέν συμφωνοῦν μαζί
κόσμο τόν ὁποῖο σχεδιάζει. Θά τους.
διωχθοῦν ἀνελέητα, (ἤδη τό
Θά σβήσει κάθε τι Χριστιανικό
ἄρχισε αὐτό τό σχέδιο ἀπό τούς ἀπό τόν κόσμο, ἤδη τό ἄρχισε
πιό «φανατικούς» , τούς ζηλω- αὐτό, μέ τίς ἀλλαγές στήν διδατές Μοναχούς καί ὅσους τούς σκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρηἀκολουθοῦν). Ὁ φόβος τῆς διώ- σκευτικῶν, τίς ὁποῖες ἐπιβάλλει
ξεως ἤδη ἔχει τό ἐπιθυμητό μέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ «σύσσωμη τοποθετηθεῖ ἐδῶ καί καιρό στίς
ἡ Ὀρθόδοξος» Ἱεραρχία, (ὁ Θε- κατάλληλες θέσεις μέ ὀργαός νὰ τὴν κάνει Ὀρθόδοξη), ἔχει νωμένο πρόγραμμα· κατεβάσυνταχθεῖ μέ τόν κ. Βαρθολο- ζοντας τίς εἰκόνες ἀπό τούς δημαῖο ἤ ἔχει μουγγαθεῖ , καί τό μόσιους χώρους, Δικαστήρια ,

Σχολεῖα , Νοσοκομεῖα, ἀλλά καί
ἀπό τούς Ναούς σιγά-σιγά,
κλπ., ἀφοῦ ἐρωτοτροπεῖ μέ τούς
Λατίνους καί τούς Διαμαρτυρομένους, ἀλλά καί μέ ὅλες τίς
θρησκεῖες τοῦ κόσμου, πού δέν
πιστεύουν «στίς εἰκόνες», σάν
εἴδωλα, (σᾶς θυμίζει αὐτό τήν
Εἰκονομαχία;), ἀλλά μᾶλλον στά
ἀγάλματα, τά ὁποῖα εἶναι πιό
«ρεαλιστικά» !!!
Ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ
"ΑΡΧΩΝ" τοῦ κόσμου τούτου,
Ἀρχοντώνης γάρ. Εἶναι τυχαῖο
αὐτό; Πόσο πλανεμένος μπορεῖ
νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτός,
ἀλλά καί ὁ κάθε ἄνθρωπος;
Πάντως ἐμεῖς οἱ «Ὀρθόδοξοι»
πρωτοτυπήσαμε γιά ἄλλη μιά
φορά. Εἴμαστε, πιστεύω, ἡ μοναδική «Ἐκκλησία», ἡ ὁποία
ἀπό τήν μιά μεριά προσκυνάει
τούς Ἁγίους καί ἀπό τήν ἄλλη
τούς κατηγορεῖ ὅτι πλανήθηκαν
ἀπό τόν διάβολο (ὄχι τόν κ.
Βαρθολομαῖο) καί δημιούργησαν προβλήματα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί προσεύχεται
νά τούς συγχωρέσει ὁ Θεός.

φέ, μιλούσαμε Πνευματικὰ καὶ
τὸν διακονοῦσα σὲ διάφορες
δουλειές, ποὺ εἶχε ἀνάγκη. Τὸ
ἀπόγευμα πηγαίναμε βόλτα, νὰ
ξεκουραστεῖ ἀπὸ τὸν ἐγκλεισμὸ
τοῦ δωματίου.
Μαζί του οἱ ἅγιες Γερόντισσες
Παρθενία, Ἡγουμένη καὶ ἡ θαυμαστὴ Μοναχὴ Γαλήνη, μετέπειτα Ἡγουμένη.
Μοῦ ἔλεγε, ὁ Ἁγιασμένος Γέροντας:
- Αὐτὸ ποὺ λείπει εἶναι ἡ Μετάνοια, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπάρχει Μετάνοια, χρειάζεται πρῶτα ἁπλότητα καὶ εἰλικρίνεια. Αὐτὰ δὲν
ὑπάρχουν, διότι, μόλις ὁ ἄνθρωπος δεῖ λίγο μέσα του, θὰ δεῖ
ἁμαρτίες, κακία, ὅπως λέει ὁ Χριστός. Ἐὰν περιφρονήσει αὐτὴ
τὴν ὅραση μὴ ἀποδεχόμενος τὴν
ἁμαρτωλότητα, θὰ φτιάξει μέσα
του τὴ βάση γιὰ τὴν ὑποκρισία.
Ἐὰν δὲν τὴν περιφρονήσει καὶ
προσπαθεῖ νὰ διορθωθεῖ, μένει
στὴν ἁπλότητα καὶ τὴν εἰλικρίνεια. Ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ εἰλικρίνεια, μία μέρα, ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσει νὰ γίνουν Μετάνοια.
Τί σοφὰ λόγια! Ὁ Γέροντας

μοῦ ἀποκάλυπτε τὰ θεμέλια τῆς
Μετανοίας, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν
εἰλικρίνεια, ποὺ ἂν λειτουργήσουν μὲ ὁδηγὸ τὶς Ἐντολὲς τοῦ
Χριστοῦ, γίνονται Μετάνοια!
Ὅταν κάποιος τοῦ ἔλεγε ἕνα
παράπονο ἀπὸ κάποιον ἄλλο, ὁ
Γέροντας, πρῶτα τὸν ἄκουε καὶ
μετὰ ἔλεγε:
- Ἐντάξει, δέχομαι τὸ παράπονό σου, ἀλλὰ τὸ δικό σου φταίξιμο, ποιὸ εἶναι;
Αὐτὴ ἡ ποιμαντική, εἶναι ἐναρμονισμένη στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, πρῶτα νὰ Μετανοοῦμε καὶ
μετὰ νὰ συγχωροῦμε.
Ὁ Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης
ἦταν ὁ πιὸ κοντινός μου Γέροντας γιὰ δέκα χρόνια ἀπὸ τὸ 1996
μέχρι τὸ 2006, ποὺ κοιμήθηκε.
Γνωρίζω, ὅτι ὅλο τὸ βράδυ εἶχε
ὑψωμένα τὰ χέρια του σὲ παιδικὴ προσευχὴ Ἀφέσεως Ἁμαρτιῶν του καὶ Συγχώρεσης τῶν
ἄλλων καὶ ὅλου τοῦ κόσμου: μοῦ
τὸ εἶπε ὁ ἴδιος.
Σ’ αὐτὸν καὶ στὶς Γερόντισσες
Παρθενία καὶ Γαλήνη, εἶδα τὸν
γνήσιο Μοναχισμό, ποὺ στηριζόταν στὴν Ἀκτημοσύνη, τὴν ἑκού-

σια φτώχεια τοῦ Χριστοῦ, τὴν
ἀληθινὴ Μετάνοια καὶ Ὑπακοὴ
καὶ πρὸ παντὸς τὴν Ἀγάπη! Πόση Ἀγάπη μεταξὺ τῶν τριῶν
αὐτῶν, πόση Ἀγάπη ἀμοιβαῖος
σεβασμὸς καὶ διακονία, ὑπῆρχε!
Αὐτὴ Γερόντισσα Παρθενία
ἦταν σὰν μάνα του γεμάτη
εὐσπλαγχνία, μοῦ ἔδινε χρήματα
χωρὶς κανένας νὰ ξέρει καὶ τὰ
ἔδινα σὲ φτωχούς!
Κάποια χρονιά, ἴσως τὸ 2001,
μοῦ ζήτησαν οἱ Πατέρες τῆς Ἱ.
Μονῆς Βατοπαιδίου νὰ βγάλω
ἕνα εἰσιτήριο γιὰ τὸν Γέροντα
Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸ γιὰ τὴν Ἀθήνα.
Βρεθήκαμε στὸ κονάκι τῆς Ἱ.
Μονῆς, μόνοι μας καὶ μὲ ρώτησε
τί κάνω.
- Βλέπω τὶς ἁμαρτίες μου, τοῦ
εἶπα.
- Δηλαδὴ τὴν πραγματικότητα,
μοῦ εἶπε:
Ἄκουσε, μοῦ εἶπε. Ἡ προσευχή σου, νὰ εἶναι ἐξομολογητική.
Νὰ λὲς τὶς ἁμαρτίες σου διαρκῶς
στὸ Χριστὸ καὶ αὐτὸ θὰ σὲ κρατᾶ
διαρκῶς σὲ ταπείνωση. Μὲ συναίσθηση ὅμως, ὄχι ἐγκεφαλικά,

Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Χριστοφόρου, Νομικός

2ον - Τελευταῖον

Ο Πατριάρχης καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα

Εἶναι μεγάλη ἡ ζημιά πού προκαλεῖ στήν Ἐκκλησία ἡ σιωπή τῶν
ποιμένων της στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν τά λογικά πρόβατά της, ἀλλά καί ἡ ἀπάθειά τους στίς ὅποιες ἰδέες καί ἰδεολογήματα, τά ὁποῖα σκοτίζουν τό ὀρθόδοξο δόγμα. Πόσο μᾶλλον ὅταν,
ὄχι ἁπλά σιωποῦν, ἀλλά γίνονται καί κήρυκες αὐτῶν τῶν ἰδεῶν.
Ἕνας παρόμοιος κήρυκας εἶναι καί ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος τυραννεῖ τήν λογική ποίμνη τοῦ
Χριστοῦ ὄχι μόνο μέ ἕνα μόνο ἰδεολόγημα, ἀλλά μέ πολλά. Ἔτσι,
κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στό Βερολῖνο ὡς προσκεκλημένος τοῦ ἱδρύματος Konrad Adenauer, ἔδωσε διάλεξη μέ θέμα
«Ὀρθοδοξία καί ἀνθρώπινα δικαιώματα», ὅπου μέ ἰδιαίτερο ζῆλο
ὑπερασπίσθηκε τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀφοῦ θεωρεῖ τήν ὑποστήριξή τους ὡς μή πραγματικό κίνδυνο γιά τήν ὀρθόδοξη ταυτότητα τοῦ πιστοῦ. Δέν εἶναι ὅμως μικρή ἡ ζημιά πού ὑφίσταται ἡ λογική
ποίμνη τοῦ Χριστοῦ, ὅταν κηρύσσεται ἀπό ἕνα Πατριάρχη ὅτι
«οὐσιαστική προτεραιότητα γιά τήν Ἐκκλησία μας παραμένει ταυτόχρονα ἡ δέσμευσή μας γιά τήν ἐπικράτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» καί μάλιστα σέ μία ἐποχή ὅπου τό ποίμνιο εἶναι ἀκατήχητο καί γίνεται καθημερινά βορά βαρέων λύκων.
Ἡ οἰκουμενική διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ψηφίσθηκε στά τέλη τοῦ 1948 καί ἦταν μία προσπάθεια τῆς διεθνοῦς
κοινότητας, σέ μία πολύ κρίσιμη ἱστορική καμπή γιά τήν ἀνθρωπότητα, νά κατοχυρώση τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί νά τά θέση ὡς
θεμέλιο καί κριτήριο τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, ὥστε νά ἀποτραπῆ
στό μέλλον, ὅπως πίστευε, μία παρόμοια τραγωδία, ὅπως ἦταν ὁ
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ἔτσι οἱ ἡγέτες τῆς ἀνθρωπότητας συμφώνησαν καί κατοχύρωσαν νομικά μία σειρά κοινῶν, δεσμευτικῶν
γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, θεμελιωδῶν ἀξιῶν, τίς ὁποῖες διακήρυξαν ὡς δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, μέ τά ὁποῖα πίστευαν ὅτι θά διασφαλιζόταν ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ἡ ἀνεξαρτησία, ἡ εὐημερία
τῶν λαῶν καί τέλος ἡ παγκόσμια εἰρήνη. Ἀνθρώπινα δικαιώματα τά
ὁποῖα μποροῦμε νά τά θεωρήσουμε ὡς συνέπεια ἀλλά καί ὡς κα-

Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ὅπως
τὴν ἐγνώρισα ἀπὸ τοὺς συγχρόνους
Ἁγίους καὶ Γέροντας
Ἔμεινα ἄφωνος. Γιατί καὶ τότε
τὸ 1990 καὶ κάθε φορά, ὅταν βρισκόμουν μπροστὰ στοὺς Ἁγίους
Γεροντάδες, σώπαινε ὁ Νοῦς
μου καὶ ἄνοιγε ἡ καρδιά μου καὶ
αὐτοὶ ἔβλεπαν αὐτά, ποὺ ἤθελα
καὶ εἶχα ἀνάγκη νὰ ἀκούσω, ὄχι
τόσο γιὰ νὰ τὰ πῶ, ὅπως κάνω
σήμερα, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ ἐφαρμόσω καὶ νὰ βρῶ τὴν ὑγειά μου, νὰ
θεραπευτῶ.
Τὸ 1996, ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ,
ἔφερε τὸν Γέροντα Ἀμβρόσιο Λάζαρη, Πνευματικὸ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δαδίου στὴν Ἀμφίκλεια,
διακόσια μέτρα κοντὰ στὸ Γραφεῖο μου. Ἔψαχνε γιὰ ἕνα διαμέ-

Τὴν 29ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον.
Ἀνωτέρω Βημόθυρον τοῦ 16ου αἰῶνος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγ. Παύλου Ἁγ. Ὄρους.

ρισμα ὁ Γέροντας καὶ ὅταν μὲ
εἶδε στὴ Μονὴ χωρὶς νὰ μὲ ξέρει,
μοῦ εἶπε στὸ αὐτί:
-Ἐσύ, θὰ μοῦ βρεῖς μία μέρα,
ἕνα διαμέρισμα κοντὰ στὸ Γραφεῖο καὶ τὸ σπίτι σου!
Τί νὰ πῶ; Ἁπλὰ τὸ ἄκουσα,
ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε μετὰ ἀπὸ κανένα χρόνο, μὲ τρόπο θαυμαστό,
βρῆκα μὲ τὴν εὐχή του ἕνα διαμέρισμα στὴν ὁδὸ Ξηρογιάννη
στὰ Ἰλίσια Ζωγράφου.
Αὐτὴ ἡ γειτονία μᾶς συνέδεσε
μὲ τὸν Γέροντα καὶ τὴν καθημερινὴ ζωή του. Μὲ ἔπαιρνε κάθε
μέρα στὸ τηλέφωνο, ἔτρεχα
πρῶτα στὸ σπίτι του καὶ μετὰ
πήγαινα στὸ Γραφεῖο, πίναμε κα-
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ὅπως κάνουν πολλοί.
Γιὰ νὰ πεῖς τὴν εὐχή, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με, πρέπει πρῶτα νὰ δεῖς τὴν ἁμαρτωλότητά σου, διαφορετικὰ γιατί
ζητᾶς ἔλεος;
Δὲν λέει στὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ὄχι
ὅποιος λέει Κύριε Κύριε, θὰ μπεῖ
στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν
ἀλλά, αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ Θέλημα τοῦ Πατρός μου; Ποιὸ εἶναι τὸ
Θέλημα τοῦ Πατρός; Νὰ ἀκούουμε τὸν Υἱό Του, δηλαδὴ νὰ Μετανοοῦμε!
Πᾶνε στὸν Πνευματικό, χωρὶς
πόνο χωρὶς προεργασία, γράφουν τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς διαβάζουν καὶ νομίζουν ὅτι ἐξομολογήθηκαν. Ὅταν πᾶς στὸ γιατρὸ καὶ
πονᾶς στὴν κοιλιά σου, τὸ γράφεις; Δὲν τὸ γράφεις! Λές, Γιατρὲ
πονῶ στὴν κοιλιά μου, δὲν τὸ
γράφεις! Πονᾶς καὶ ἐξομολογεῖσαι, ἔτσι συγχωρεῖσαι!
Πόσες φορὲς δὲν ἤμουν κοντά
του, πρὶν τὴν Θεία Κοινωνία;
Πάντα, εἰδικὰ στὸν καθαγιασμὸ
τῶν Τιμίων Δώρων, κλάμα, πολὺ
κλάμα, κλάμα Μετανοίας καὶ
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