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Ποῖοι καὶ διατί ζητοῦν τὴν καθαίρεσιν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Καὶ νὰ λοιπὸν ποὺ τὰ δύσκολα τώρα
ἀρχίζουν γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων
καὶ ὅπως φαίνεται θὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ δυσμενῶν ἐξελίξεων. Ἡ πώληση ἀκίνητης περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἱερουσαλήμ,
ποὺ εἴχαμε ἀναφερθεῖ λίγες μέρες πρίν(1),
ἐξόργισε τὴν Ἰορδανία, τὴν Παλαιστινιακὴ
Ἀρχὴ (ΠΑ), καὶ τὴν ἡγεσία τῶν Ἀράβων
Χριστιανῶν τοῦ Ἰσραήλ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ καὶ Ἰωάννου Ὁσίων, Παρθενίου Ἐπισκόπου Ραδοβυσδίου, Τριῶν Μαρτύρων τῶν ἐν τῇ Μελιτινῇ

σημειωθοῦν ἀντιδράσεις καὶ κινητοποιήσεις. Οἱ ἀντιδράσεις ἄρχισαν, ὅταν οἱ
Ἄραβες ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ σὲ Παλαιστίνη καὶ Ἰορδανία πληροφορήθηκαν μία μυστική συμφωνία πώλησης, περισσότερων
ἀπό 200 οἰκοπέδων στίς συνοικίες Talbiya
καὶ Nayot, στὴν Ἱερουσαλήμ, σὲ ἕνα μυστηριώδη Ἰσραηλινὸ ἐπενδυτικὸ ὅμιλο. Ἔτσι
τὴν 11/7/17 δημοσιεύτηκε στὸν ἱστότοπο

Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Ἀθ. Μπαλτζώης, Ἀντ/γος (ἐ.ἀ.)

ἡ ΠΑ δηλώσουν ὅτι δὲν τὸν ἀναγνωρίζουν,
θὰ καθαιρεθεῖ καὶ ἡ συναλλαγὴ κινδυνεύει
νὰ ἀκυρωθεῖ».
Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο, τὴν 10/7/17, ἔγιναν δύο διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ἐναντίον τοῦ γεγονότος, ποὺ χαρακτηρίστηκε
ὡς “πώληση ἀκινήτων στὸν σιωνιστὴ κατακτητή“. Ἡ μία διαδήλωση ἔγινε ἀπέναντι
ἀπὸ τὸν Ναὸ τοῦ Πανάγιου Τάφου στὴν

ΠΑΠΟΣΤΑΛΤΟΣ Ο ΝΕΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΙΚΑΓΟΥ;
τῆς οἰκονομικῆς Ἰσραηλινῆς ἐφημερίδας
Calcalist(2), ἄρθρο τοῦ Doron Peskin {Ἀναλυτής θεμάτων Μέσης Ἀνατολῆς καὶ Διευθυντὴς τῆς ἑταιρείας Concord MENA ,
ἀρθρογραφεῖ στήν ἐ/φ Calcalist καὶ στὰ
εἰδησεογραφικά Ynet καὶ Al-Monitor}, μὲ
τίτλο «Οἱ Ἰορδανοὶ καὶ οἱ Παλαιστίνιοι ἐνερ-

γοῦν, γιὰ νὰ τορπιλίσουν τὴν πώληση ἀκινήτων στὴν Ἱερουσαλὴμ» καὶ ὑπότιτλο
«Εἶναι ἐξοργισμένοι μὲ τὸν Πατριάρχη ποὺ
ἐνέκρινε τὴ συναλλαγὴ γιὰ τὴν πώληση ἀκινήτων σὲ ἑβραίους ἐπενδυτές. Οἱ πιστοὶ ξεκίνησαν νὰ τὸν μποϋκοτάρουν καὶ νὰ διαδηλώνουν ἐναντίον του. Ἐὰν ἡ Ἰορδανία καὶ

Ἀνεπίτρεπτοι δικτατορικαὶ ἐπεμβάσεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν!

Τορπίλη εἰς τά θεμέλια
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας!

Πρὸς τὸν Πάπα καὶ Ἐπισκόπους τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ ὅλης τῆς Ἀφρικῆς
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,
Ὡς πιστοί τῆς ἱερᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Κονγκό, ἐρχόμαΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Κριτική ἀξιολόγησις τῶν προγραμμάτων
Δημοτικοῦ - Γυμνασίου τοῦ ἔτους 2016
εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ.,
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
1ον
Α΄. Νομική θεμελίωσις καί σκοπός
τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος θρησκευτικῶν

Τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν, ὅπως τό
γνωρίζαμε ἐδῶ καί διακόσια περίπου χρόνια στό ἐλεύθερο ἑλληνικό
κράτος, εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένο συνταγματικῶς (ἄρθρα 3, 16,
13 τοῦ Συντάγματος), ὅσο καί νομικῶς (ἄρθρα 1, 6 τοῦ Ν.
1566/1985).
Τό μάθημα αὐτό δέν ὑποκαθιστᾶ τήν ἐκκλησιαστική κατήχηση,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Βολαὶ τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ»
μὲ κάλυψιν Ἱεραρχῶν;

Ἐδημοσιεύθη τὴν 11ην Ἰουλίου 2017 εἰς τὴν ἱστοσελίδα amen.gr
«ἀνακοίνωση τῶν ἐμπειρογνωμόνων γιὰ τὴν ἐκπόνηση τῶν προγραμμάτων σπουδῶν στὰ θρησκευτικά». Τὴν ἀνακοίνωσι τὴν ὑπογράφουν μόλις 23 ἄτομα, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ κύριοι Σταῦρος Γιαγκάζογλου, Δημήτρης Μόσχος, Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Παντελεήμων Καλαϊτζίδης, Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γιῶργος Στριλιγκᾶς
κ.ἄ. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι οἱ γνωστοὶ ἄγνωστοι ποὺ εἶναι μέλη ἢ φίλα προσκείμενοι εἰς τὸν «ΚΑΙΡΟ», ὑπεστήριξαν τὸ Κολυμβάριον, ἐτάχθησαν
ὑπὲρ τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ἐνισχύουν τὴν Ἀκαδημία
τοῦ Βόλου κ.λπ. Προφανῶς ἀπουσιάζει τὸ ὄνομα τοῦ κ. Ἄγγ. Βαλλιανάτου, διότι θὰ ἀπετέλει σκάνδαλον, ἐφ’ ὅσον συμφώνως πρὸς
τὰς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Μεσογαίας ἐκθέσεις τοῦ ἰδίου ἐδόθησαν εἰς
τοὺς τρεῖς Ἀρχιερεῖς ὡς ἀξιολόγησις τοῦ νέου προγράμματος. Ἑπομένως ὡς πρῶτον συμπέρασμα εἶναι ὅτι συνεχῶς ἔχομεν νὰ κάνωΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ἄνθρωποι στήν ἐποχή μας ἔχουν μειωμένο
ἐνδιαφέρον γιά τήν πίστη στό Θεό. Κυρίως τούς ἀπασχολοῦν οἱ
βιοτικές μέριμνες, ἡ ἐξασφάλιση ἄφθονων ὑλικῶν ἀγαθῶν καί οἱ
διάφορες ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς. Νομίζουν ὅτι ἔτσι θά κάνουν τή
ζωή τους εὐτυχισμένη. Αὐτή ἡ νοοτροπία εἶναι πολύ ἀνησυχητική, γιατί ἡ πολύτιμη κληρονομιά τῆς Ὀρθοδοξίας μπαίνει στό
περιθώριο ὡς κάτι τό δευτερεῦον καί χάνονται ψυχές, γιατί δέν
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γευθοῦν τοὺς καρπούς τῆς πίστης καί νά
ἀποκτήσουν τίς γλυκύτατες ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Στή δυσάρεστη αὐτή κατάσταση συμβάλλουν οἱ διάφοροι
ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται μέ πάθος
προκειμένου νά ἀποκόψουν τό λαό ἀπό τίς πνευματικές του ρίζες.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντα ἀντιμετώπιζε ἐχθρούς. Ἄλλοτε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ δεύτερη ἀπέναντι ἀπὸ
τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέμ. Στίς
συγκεκριμένες διαδηλώσεις, οἱ ὀργανωτές
κατήγγειλαν τὸν Πατριάρχη Θεόφιλο Γ’, γιὰ
τὴν πώληση τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου.
Οἱ διαδηλώσεις, ὅπως ἀναφέρεται στὸ
ἄρθρο, ὀργανώθηκαν ἀπὸ ὀρθόδοξα παΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ἐκμεταλλεύεται τὸ ἀντικανονικὸν πεδίον ἀτύπως ἤ τυπικῶς ἡμιαυτονόμων, αὐτονόμων, «ἡμιαυτοκεφάλων» Ἐκκλησιῶν, διὰ νὰ διορίζη καὶ νὰ παύη κατὰ τὴν αὐθαίρετον αὐτοῦ βουλήν!
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης
Κατραμάδος

Σείεται συθέμελα τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας μὲ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Σεβ. Μπραζαβίλ, καθὼς οἱ πιστοὶ τῆς ἐπαρχίας του
ἔχουν -μὲ ἱερὰν ἀγανάκτησιν- ἐπαναστατήσει ἐναντίον του καὶ
ζητοῦν τὴν καθαίρεσίν του. Ὁ κ. Παντελεήμων ἔχει ἀπασχολήσει καὶ εἰς τὸ παρελθὸν τὴν δημοσιότητα, καθὼς ὁ βίος καὶ ἡ
πολιτεία του ἐκεῖ προκαλοῦν ποικίλας ἀντιδράσεις. Ἄν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος μαζὶ μὲ τὴν Ἱεραρχίαν δὲν
λάβη ἄμεσα ἀποφάσεις ἡ κατάστασις θὰ τεθῆ ἐκτὸς ἐλέγχου
καὶ θὰ παρασύση ὁλόκληρον τό Πατριαρχεῖον. Ἤδη πρὸ ἱκανοῦ
διαστήματος ὁ «Ο.Τ.» εἶχεν ἐνημερωθῆ ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἐξελίξεις καὶ σήμερον δημοσιεύομεν ἐπιστολὰς παραπόνων τῶν
πιστῶν πρὸς τὸν Πατριάρχην καὶ τοὺς Ἱεράρχας διὰ τὰς μὴ συναδούσας μὲ τὸ σχῆμα τοῦ κληρικοῦ ἐνεργείας τοῦ Σεβ. Μπραζαβίλ:
Ἐπιστολὴ τῆς Συναθροίσεως τῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν
τοῦ Κονγκὸ – Μπραζαβὶλ
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Ἡ Ἱ. Ἐπ. Σύνοδος τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ ἀπόφασίς της ἐρρίφθη εἰς τὸν κάλαθον ἀπὸ τὸ Φανάρι!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Πληροφορίαι ἀναφέρουν τὴν
ματαίωσιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου
Μητροπολίτου Σικάγου. Ἡ Ἱ.
Σύνοδος τῆς Ἀμερικῆς εἶχεν
ἀποστείλει τριπρόσωπον πρὸς
τὴν Ἱ. Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, ἡ ὁποία τὸ ἀπέρριψε, διὰ νὰ προσθέση εἰς τὸν
κατάλογον ἐκλογίμων νέα
ἀρεστὰ εἰς αὐτὴν πρόσωπα.
Δὲν γνωρίζομεν ἐπισταμένως
τὰ πρόσωπα, ὅμως δὲν εἶναι
Κανονικὸν νὰ ἀποστέλλεται
ἀπὸ μίαν Σύνοδον εἰς ἄλλην
τριπρόσωπον δι’ ἐκλογήν, πολὺ
περισσότερον μάλιστα νὰ
ἀπορρίπτεται ἐξ ὁλοκλήρου τὸ
τριπρόσωπον. Βεβαίως, ἑνὸς
κακοῦ μυρία ἕπονται… Κάθε
Σύνοδος ὀφείλει νὰ ἐκλέγη τοὺς
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ὁ «Οἰκουμενικὸς θρόνος» εἶναι κενός!

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας, εἶναι ΚΕΝΟΣ. Δυστυχῶς, ὁ
ἀνάξιος, ὡς τοῦτο διαπιστώνεται περίτρανα, τῆς ἀποστολῆς
του κ. Βαρθολομαῖος, (κατὰ κόσμον Δημήτριος Ἀρχοντώνης),
αὐτομόλησε ὁριστικά, πρὸς τὴν
ἀποκηρυχθεῖσα μὲ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδο τῶν Οἰκουμενικῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, Παναίρεση τοῦ Πάπα
τῆς Ρώμης, μὲ σκοπὸ τὰ ἐκεῖθεν

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

• «Τολμᾶμε τὴν ἀλήθεια.

Ἐσεῖς Σεβ. Μεσογαίας κ.
Νικόλαε;». Τοῦ κ. Νικολάου Μερτζάνη, Καθηγητοῦ
Θεολόγου. Σελ. 2
• Σχόλιον διά τήν σύστασιν
ἀταραξίας καί ἐφησυχασμοῦ ἀπό τό Ἅγιον
Ὄρος. Σελ. 5
• Πιστεύω, ὁμολογῶ, προσδοκῶ. Γράφει ὁ Μοναχός
Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχολῆς. Σελ. 6

Γράφει ὁ πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἕλλην Ὀρθόδοξος Θεολόγος
- Ἐκκλησιαστικὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος
ἔργα τοῦ Σατανᾶ!
Ὁ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗΣ, κατεχόμενος, ὡς
φαίνεται, «ἀπὸ τὸ φρόνημα
τῆς αἱρετικῆς φρενοβλάβειας» ( ΠΗΔΑΛΙΟΝ σελ. 523 ),
ἔχει ἀποδεχθεῖ, εὐθέως πλέον,
τὸν ἀβάπτιστο αἱρεσιάρχη Πάπα τῆς Ρώμης ὡς τὸν «ἁγιώτατον ἀδελφόν», καὶ ὅλους τοὺς
ἄλλους αἱρετικούς, ὡς «ἐκκλησία», (ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ), καὶ ἄρχισε μαζί τους,
«μὲ τὸ ἔτσι θέλω!», τὶς συμπροσευχές, καὶ πολλὲς ἄλλες
ἀντ’ Ὀρθόδοξες πράξεις του.
Δηλαδή, ἄρχισε ἕνα «ἀνορθόδοξο ἀλισβερίσι», παρὰ τὶς
ἐπανειλημμένες ἔντονες διαμαρτυρίες τοῦ Ὀρθόδοξου Ἱερατείου, καὶ τοῦ Φρουροῦ τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἔνδοξου Ἑλληνισμοῦ.
ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΦΑΝΑΡΙ,
δημιουργεῖ σοβαρὰ προβλήματα, προσέτι δὲ ἐγκυμονεῖ καὶ σοβαρώτατους περαιτέρω κινδύνους, διότι παρασύρει στὸν

Ἡ νηστεία ὡς μέσον νίκης εἰς τὴν βιοτήν
τοῦ Ὁσίου Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτου

Τοῦ κ. Ἠλιού Σουτζίδη, θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ

3ον.-Τελευταῖον

Τέλος τονίζει ὅτι «ἐκεῖνος, ποὺ
πιέζει καὶ καταθλίβει τὴν διάνοιάν του, ἀλλὰ δὲν ταλαιπωρεῖ τὴν
σάρκα του, εἶναι ὁ ἴδιος μὲ ἐκεῖνον, ποὺ πιέζει μὲ ἄσκησιν τὸ
σῶμα του, ἀλλὰ ἀφήνει τὸν
νοῦν του νὰ περιπλανᾶται εἰς
διαφόρους σκέψεις. Ἡ στεναχωρία, ποὺ προέρχεται καὶ ἀπὸ τὰ
δύο, ὅταν εἶναι θεληματική, βοηθεῖ καὶ τὰ δύο· ἡ στεναχωρία δηλαδὴ τῆς διανοίας βοηθεῖ τὸ
σῶμα καὶ ἡ θλῖψις τοῦ σώματος
συνεργεῖ εἰς τὴν θλῖψιν τῆς διανοίας. Ὅταν ὅμως δὲν συνδυά-

ζωνται αὐτὰ τὰ δύο εἴδη τῆς στεναχωρίας, τότε τὸ ἔργον τῆς
πνευματικῆς προόδου γίνεται
κουραστικώτερον».
Ἀξίζει φρονοῦμε νὰ σχολιασθεῖ ἐν τάχει τουλάχιστον, ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς κοιλίας ὡς δεσποίνης, ὀνομασία ποὺ προσέδωσε πρῶτος στὴν γαστέρα, ὁ
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος.
Ἡ “δέσποινα’’, εἶναι ἡ κυρία τῆς
οἰκίας, αὐτὴ δηλ. ποὺ διευθύνει
τὰ τῆς οἰκίας καὶ ἀποφασίζει γιὰ
τὸ νοικοκυριό της, τακτοποιώντας κατὰ βούληση τὰ ἐν τῇ οἰκίᾳ
της. Ἂν μεταφέρουμε τὴν εἰκόνα

πνευματικὸ θάνατο Κληρικοὺς
καὶ πιστούς, καὶ γενικῶς προκαλεῖ ΤΟΝ Σκανδαλισμὸν στὸ
πλήρωμα τῶν πιστῶν τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, καὶ
Ἀποστολικῆς κατὰ Ἀνατολὰς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας- τοῦ
Θεανθρώπου Σωτήρα μας,
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ΑΓΝΟΗΣΕ ΚΑΙ ΑΓΝΟΕΙ ΕΙΣΕΤΙ, ὁ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ,
καὶ γράφει στὰ παλαιὰ τῶν ὑποδημάτων του, τὴν Ἁγία Γραφή,
«αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ
μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν
παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει
ὤν αὐτοκατάκριτος ... Ἐπίσκοπος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον ἀφοριζέσθω, εἰ
δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω», (Τίτ. 3,10-11. Καν. 45ος
Ἁγ. Ἀποστόλων), καὶ τοὺς
Οἰκουμενικοὺς Θείους καὶ
Ἱεροὺς Κανόνες, (ἒνθ’ ἄν.), καὶ
ὅλως ἀναιδῶς συνεχίζει, ὁ ἀθεόφοβος, νὰ συμπροσεύχεται καὶ
νὰ συνδιαλέγεται μὲ τὸν καταραμένο, «τὸν Πάπαν νὰ καταράσθε» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός), τὸν μέγα αἱρεσιάρχη Πάπα

αὐτὴ στὰ τοῦ σώματος καὶ ἐκλάβουμε αὐτὸ ὡς μία ἰδιάζουσα
οἰκία, σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση
ἡ δέσποινα τῆς οἰκίας τοῦ σώματος, ἡ κοιλία δηλ., εἶναι αὐτὴ
ποὺ διαχειρίζεται καὶ διοικεῖ ὅ,τι
βρίσκεται ὑπὸ τὴν ἐξουσία της κι
ἑπομένως ἀφοῦ αὐτὴ τροφοδοτεῖ ὅλο τὸ σῶμα, ἄρα ἐλέγχει καὶ
ὅλες τὶς λειτουργίες του κι ἑπομένως ὁ ὅλος ἄνθρωπος ὡς
ψυχοσωματικὴ ὀντότητα, ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ αὐτὴν καθὼς
καὶ ἀπὸ τὴν χρηστὴ ἢ μὴ διοίκηση ποὺ αὐτὴ θὰ κάνει.
Συνοψίζοντας τὴ διδασκαλία
τοῦ Ὁσίου Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτου περὶ νηστείας, θὰ λέγαμε ὅτι
αὐτὴ συνιστᾶ τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς ἐγκρατείας, τὴ διήκουσα
ἔννοια τῆς πνευματικῆς ζωῆς
καθὼς καὶ τὴν ἀπαραίτητη ἐκείνη προϋπόθεση χαλιναγώγησης καὶ δαμασμοῦ τοῦ γεννετησίου ἐνστίκτου καὶ τῶν λοιπῶν

τῆς Ρώμης, καὶ ὅλον αὐτὸ τὸ
συρφετὸ τῶν ἀλλοθρήσκων,
προτάσσοντας μάλιστα, (τρομάρα του!), καὶ τὸν τίτλο, ὅτι
αὐτὸς εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῆς κατὰ Ἀνατολὰς
Ὀρθοδόξου Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΩΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ, καὶ μάλιστα τὸ
συντομώτερον δυνατόν, νὰ τεθοῦν σὲ ἐνέργεια οἱ Ὀρθόδοξες
ἐκεῖνες διαδικασίες, γιὰ τὴν
ἐκλογὴ νέου ἄνδρα Ὀρθόδοξου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη τῆς
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας, πρὶν εἶναι
πολὺ ἀργά, γιατί προβλέπονται
ἐνέργειες μὲ ὑπόγειες Σατανικὲς
διαδρομές, γιὰ τὴν ἵδρυση, ὡς
φαίνεται, «Ἐκκλησίας Δύο
Πνευμόνων. Ἀνατολῆς καὶ
Δύσης», καὶ τοῦτο θὰ ἀποβεῖ σὲ
βάρος τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Ἐκκλησίας τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ... καὶ «οἱ καιροὶ οὐ
μενετοί»
ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ ἡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ κατὰ τὴν συνελθοῦσα Ψευδο/Σύνοδο τῆς
Κρήτης, ὥστε, τότε, ἐκεῖ νὰ τεθεῖ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

παθῶν ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ
αὐτήν. Ὁ ἔλεγχος τοῦ πάθους
τῆς γαστριμαργίας, εἶναι πρωταρχικῆς καὶ ζωτικῆς σημασίας
γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ χριστιανοῦ
στὴν πνευματικὴ ζωή, ἐπειδὴ
ἀκριβῶς, ἡ κοιλία, ἡ δέσποινα
ὅπως χαρακτηριστικὰ τὴν ὀνομάζει, εἶναι σὲ θέση μὲ τὶς δικές
της ἀπαιτήσεις νὰ ἀποσυντονίσει τὸν ἄνθρωπο, ἀποπροσανατολίζοντάς τον μὲ μικρὲς σχετικὲς ὑποχωρήσεις παντελῶς
ἀπὸ τὸν σκοπό του, ποὺ ὀφείλει
νὰ εἶναι τὸ καθ’ ὁμοίωσιν, ἐκτρέποντάς τον σὲ ἐπικίνδυνες καὶ
σωτηριολογικὰ ὀλέθριες ἀτραποὺς ποὺ ὁδηγοῦν ὁλοταχῶς
στὴν ἀπώλεια. Ἐκεῖνος ποὺ Χάριτι Θεοῦ θὰ κατορθώσει νὰ κυριαρχήσει ἐπάνω της, νὰ τῆς
ἀλλάξει τὸ δικό της τυπικὸ καὶ
νὰ διευθετήσει μὲ τὸν πιὸ πρόσφορο πνευματικὰ τρόπο τὰ τῆς
οἰκίας της, τοῦ σώματος δηλ.,

Τὴν 27ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.
Θαυματουργὸς εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος,
Ἁγ. Ὄρους.

Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Δοχειαρίου: «Τὸ Βατικανὸ
προστατεύεται ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις»

Τὸ κάστρο τῆς Φραγκιᾶς- Ὅταν διερχώμαστε τὴν ἱστορία, βρίσκουμε ἑκατοντάδες κάστρα: τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν
Ἑβραίων, τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τῶν Βυζαντινῶν… Ὅλα αὐτὰ
ἔμειναν μόνον στὴν ἱστορία, μόνον ἀπὸ περιγραφὲς τὰ γνωρίζουμε
ἤ ἀπὸ ἐλάχιστα λείψανα ποὺ ἔχουν ἀπομείνει ἀπὸ αὐτὰ τὰ μνημεῖα.
Πὲς οἱ ἐχθροί, πὲς οἱ ἀπολίτιστοι καὶ βάρβαροι κατακτητές, τὰ ρήμαξαν, τὰ κατέστρεψαν, δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ
ἀκροπόλεις, ἀλλὰ μόνον τόποι νὰ τοὺς περιδιαβαίνουν οἱ τουριστάδες. Τὸ κάστρο ὅμως τῆς Φραγκιᾶς, ποὺ λέγεται Βατικανό, προστατευόμενο πάντοτε ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, ἔμεινε ἄσειστο
καὶ ἐμεῖς, ἡ χιλιοματωμένη ρωμιοσύνη, ἐνῷ πραγματικὰ σουβλιστήκαμε ἀπὸ τὴν παπικὴ Ρομφαία, σὰν τάχατες νὰ εἴμαστε οἱ καλοὶ
χριστιανοί, οἱ ἀμνησίκακοι, τὰ ξεχνᾶμε ὅλα, ἐπισκεπτόμαστε τοὺς
αἰώνιους ἐχθρούς μας καὶ ἀνοίγουμε κουβέντες γιὰ ἕνωση.
Ὁ Θεός, μετὰ τὴν πτώση τοῦ διαβόλου, δὲν ἔκανε κανένα διάλογο μαζί του γιὰ τὴν ἐπαναφορά του. Κι ἐμεῖς σήμερα πᾶμε νὰ γίνουμε ἀνώτεροι ἀπὸ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ συνάπτουμε διαλόγους, ποὺ χαρακτηρίζονται «θεολογικοί».
Στὴν ἀρχή, σχεδὸν ὅλοι εἴχαμε παρασυρθῆ. Λησμονήσαμε τὰ συγγράμματα ποὺ κυκλοφόρησε ἡ Δύση μετὰ τὸ σχίσμα, «ἀπαλλαγή ἀπὸ
τὶς ἑλληνικὲς βλακεῖες». Κι ἀφοῦ, κατὰ κάποιον τρόπο ἀπηλλάγησαν
ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς «βλακεῖες», ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς παραδόσεις, ἀπὸ τὴν
ὀρθόδοξη παράδοση, μετρῆστε μόνοι σας πόσες ἑκατοντάδες βλακεῖες ἔκανε ἡ Ρώμη μὲ τὰ συγχωροχάρτια, μὲ τὸ καθαρτήριο πῦρ, μὲ
τὴν ἱερὰ ἐξέταση, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς Παναγίας, καὶ τόσα ἄλλα
φρικτὰ καὶ φοβερά, ποὺ δὲν ἔχουμε τὸν χρόνο νὰ τὰ μνημονεύσουμε.
Ξεχάσαμε τὶς καταραμένες σταυροφορίες. Ξεχάσαμε ὅτι οἱ Φράγκοι,
ὅταν μπῆκαν στὴν Ἁγιά-Σοφιά, ὅπως λέγει ὁ ἱστορικός τοῦ ἑλληνικοῦ
ἔθνους, ἐπάνω στὴν ἁγία Τράπεζα ἀσέλγησαν καὶ ἐβίασαν τὶς Ρωμιοποῦλες, ἐνῷ ὁ Μωάμεθ ὁ κατακτητής, εἰσερχόμενος στὴν Ἁγία Σοφία,
ἀνέβηκε πάνω στὴν ἁγία Τράπεζα καὶ προσευχήθηκε στὸν θεό του,
ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ καταπλακώση τὴν ρωμιοσύνη.
Ὑπῆρξε μεγάλη συσκότιση ἀπὸ αὐτὴν τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση,
ἕως ὅτου τὸ ἁγιασμένο στόμα τοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς ἦρθε καὶ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τὰ ἐρεβώδη καὶ βλάσφημα
ὑπὸ γραφίδων μασόνων!

νὰ τῆς περιορίσει καὶ νὰ τῆς
ἀφαιρέσει ἐὰν εἶναι δυνατὸν τὴν
ἐξουσιαστική της δύναμη,
παύοντας καὶ ἀκυρώνοντας τὴν
καταδυναστευτικὴ πνευματικὰ
κυριαρχία της ἐπὶ τοῦ ὅλου
ἀνθρώπου, τότε θὰ ἐπιτύχει τὴν
πολυπόθητη ἀπάθεια. Ὡς ἀπάθεια, ὁρίζεται σύμφωνα μὲ τὸν
Ὅσιο Κύριλλο τὸν Φιλεώτη, ἡ
πνευματικὴ ἐκείνη κατάσταση
ὅπου δὲν ἀπέχει κανεὶς ἁπλῶς
ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἁμαρτία, διότι
αὐτὸ ἐμπίπτει στὸ ἔργο τῆς
ἐγκρατείας, ἀλλὰ τὸ ξερρίζωμα
ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῶν ἐμπαθῶν
νοημάτων ποὺ ἐπιφέρουν καθαρότητα στὴν καρδιὰ καὶ ἡ ὁποία
ταυτίζεται μὲ τὴν ἀπάθεια.
Ἡ γαστριμαργία συνιστᾶ τὴν
ἀπαρχὴ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ
τὸν Θεό, ἀφοῦ ὅταν κάποιος
παραδοθεῖ σὲ αὐτήν, κατόπιν
εὔκολα μπορεῖ νὰ ὀλισθήσει σὲ
ὁποιοδήποτε σαρκικὸ ἀρχικὰ

Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

ἁμάρτημα καὶ νὰ παρασυρθεῖ
ἕρμαιο σὲ κάθε πτώση, ἐπειδὴ
ἀκριβῶς παραλύει τὶς πνευματικὲς ἀντιστάσεις τοῦ ἀνθρώπου
καὶ τὸν καθιστᾶ μαλθακὸ καὶ
ἀναποφάσιστο καὶ ἀπρόθυμο
νὰ ἀναλάβει πρωτοβουλία γιὰ
πνευματικὸ ἀγώνα, σκοτίζοντας
μὲ τὰ συμπαρομαρτοῦντα τὴ
διάνοια, ἐπαναλαμβάνοντας καὶ
ὁδηγώντας σταθερὰ καὶ μὲ συνέπεια στὸ πάθημα τῶν Πρωτοπλάστων ποὺ μὲ τὴν ἀθέτηση
τῆς νηστείας τους, ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἔγιναν ἡ
αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν τῆς
ἀνθρωπότητας.
Ἀναρωτᾶται πολὺ εὔστοχα
καὶ εὔγλωττα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
τῆς Κλίμακος: «Θαυμάζω γὰρ εἰ
μήτις τάφον οἰκήσας, ἐγένετο
ταύτης ἐλεύθερος», ἀποκαλύπτοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ
δυσαγώνιστον τοῦ πάθους,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

